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9 
รายงานผลการจัดทำสื่อวิดีทัศน์สำหรับการสร้างการรับรู้ของ 

เมืองสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

เป็นการสร้างช่องทางการแลกเปลี ่ยนและถ่ายทอดงานหัตถกรรมและศิลปะพื ้นบ้าน  

“Chiang Mai City of Crafts and Folk Art” บนสังคมออนไลน์ YouTube เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึง

เนื้อหาได้ง่ายตามความต้องการ สามารถใช้ช่องทางนี้ในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ ผ่านการทำ Content 

ประเภทวิดีโอ เพื่อนำเสนอโครงการฯ ให้กับทุกพื้นที่ทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงนำเสนอเมือง

เชียงใหม่ ให้กับสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ี

ต้องการได้ สามารถช่วยให้การประชาสัมพันธ์งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงจัดทำส่ือวิดิทัศน์ รวม 15 ตอน มีเน้ือหากระชับ เข้าใจง่าย โดยใช้เสียงภาษาไทย

และบรรยายภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 15 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ตอนท่ี 2  เชียงใหม่ ไปไหนก็ช่าง... 

ตอนท่ี 3  งานไม้ (แกะสลัก กลึง) 

ตอนท่ี 4  จักสาน (ขด สาน) 

ตอนท่ี 5  เคร่ืองเขิน (ขูดลาย เขียนลาย ป้ันติด ลายรดน้ำ) 

ตอนท่ี 6  ผ้าทอ 

ตอนท่ี 7  งานป้ัน (งานดินเผา งานปูนป้ัน) 

ตอนท่ี 8  งานโลหะ (เคร่ืองเงิน เคร่ืองทองเหลือง) 

ตอนท่ี 9  งานกระดาษ 

ตอนท่ี 10  อาจารย์วิถี พานิชพันธ์  

ตอนท่ี 11  ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์  

ตอนท่ี 12  คุณวสิน อุ่นจะนำ  

ตอนท่ี 13  คุณรามาริน บุญสม  

ตอนท่ี 14  คุณภูริดล พิมสาร  

ตอนท่ี 15  คุณยุจเรศ สมนา 

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตอนท่ี 1  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

เป็นการสร้างช่องทางการแลกเปลี ่ยนและถ่ายทอดงานหัตถกรรมและศิลปะพื ้นบ้าน  

“Chiang Mai City of Crafts and Folk Art” บนสังคมออนไลน์ YouTube สามารถใช้ช่องทางนี้ในการ

นำเสนอเมืองเชียงใหม่ ผ่านการทำ Content ประเภทวิดีโอ เพื่อนำเสนอโครงการฯ ให้กับทุกพื้นที่ทั่วโลก

ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงนำเสนอเมืองเชียงใหม่ ให้กับสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ

ยูเนสโก ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันสื่อออนไลน์ ถือว่า

เป็นส่ือท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นอันดับต้น ๆ การสอดแทรกเน้ือหาทางด้านเมืองสร้างสรรค์น้ีเข้าไป จึง

จะทำให้ผู้คนซึมซับ รับรู้ ข้อดีของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ นำไปสู่การมีส่วนร่วมกับทางโครงการฯ เกิดต้น

กล้ารุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ให้เป็นต้นแบบของ

การพัฒนาเมืองด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมของเมืองได้เป็นอย่างดี 

 

ภาพท่ี 9.1  วัดเจดีย์หลวง 

 

ภาพท่ี 9.2  แม่น้ำปิง และการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตอนท่ี 2  เชียงใหม่ ไปไหนก็ช่าง... 

ตอนนี ้จะเป็นการนำเสนอภาพรวม ของงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที ่มีอย่าง

หลากหลายในทุกพื้นที่ เช่น งานแกะสลัก งานจักสาน งานผ้าทอ งานกระดาษ เป็นต้น เป็นการนำเสนอ

ภาพรวมเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวในแหล่งหัตถกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเอาเอกลักษณ์ของ “รถสี ่ล้อแดง” พาหนะยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มาใช้เป็นตัวดำเนินเรื่อง เล่าเรื่องราว และนำนักท่องเที่ยว

ไปยังแหล่งผลิตงานหัตถกรรมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม่  

 

ภาพท่ี 9.3  เชียงใหม่ ไปไหนก็ “ช่าง” 

 

ภาพท่ี 9.4  ช่างจักสาน ศูนย์เรียนรู้เฮือนซอมพอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตอนท่ี 3  งานไม้ (แกะสลัก กลึง) 

ตอนนี้จะเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ คือ  “ไม้แกะสลัก” ในการส่งออกผลงานไปยังต่างประเทศ เพื่อใช้ใน

การประดับตกแต่งอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัย รวมถึงโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากงาน

หัตถกรรมประเภทนี้มีความสวยงาม และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จึงได้นำเสนอผลงานหัตถกรรมไม้

แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ บ้านถวาย บ้านจ๊างนัก เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 9.5  ช้างไม้แกะสลัก 

 

ภาพท่ี 9.6  ช่างแกะสลักไม้ 
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ตอนท่ี 4  จักสาน (ขด สาน) 

ในตอนนี้ จะเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมประเภท “จักสาน” ซึ่งเป็นงานหัตถกรรม

ประเภทที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบร่วมสมัย เนื่องจาก

งานหัตถกรรมประเภทนี้ มีแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น บ้านไชยสถาน 

บ้านป่าบง อำเภอสารภี บ้านท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชิ้นงานประเภทนี้ จะ

สามารถเข้าถึงผู ้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย และยังเป็นการลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ด้วยท่ี

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร้านค้าในหลากหลายพื้นที่ นิยมใช้เป็นพาชนะเพื่อสร้างแรงดึงดูด แก่กลุ่มลูกค้า

ผู้บริโภคอาหาร เคร่ืองด่ืม กลุ่มลูกค้าท่ีรักษ์โลก รักความเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  

 

ภาพท่ี 9.7  เคร่ืองจักสานแบบด้ังเดิมและร่วมสมัย 

 

ภาพท่ี 9.8  หมวกสานแบบร่วมสมัย 
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ตอนท่ี 5  เคร่ืองเขิน (ขูดลาย เขียนลาย ป้ันติด ลายรดน้ำ) 

ในตอนนี้จะเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมประเภท “เครื่องเขิน” ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมเก่า

แของจังหวัดเชียงใหม่ และมีกรรมวิธีในการผลิตที่หลากหลายและยังเป็นที่นิยมในบรรดาของฝากติดไม้ติด

มือของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบท่ี

เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามกรรมวิธีในการผลิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น บ้านต้นแหนน้อย อ.

สันป่าตอง ที่เครื่องเขินจะโดดเด่นด้วยการตกแต่งเครื่องเขินด้วยการใช้พู่กันปลายแหลมแต่งแต้มลวดลาย

พรรณพฤกษาไปโดยรอบภาชนะ บ้านนันทาราม อ.เมือง เครื่องเขินจะโดดเด่นไปด้วยการตกแต่งโดย

กรรมวิธีการขูดลาย ที่ละเอียด ประณีต หรือแม้แต่การปั้นลายเส้นรักสมุกลงบนภาชนะที่บ้านถวาย อ.หาง

ดงเป็นต้น  

 

ภาพท่ี 9.9  เคร่ืองเขินแบบด้ังเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 9.10  การเดินเส้นรักสมุก ท่ีบ้านถวาย อำเภอหางดง 
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ตอนท่ี 6  ผ้าทอ 

ในตอนนี้จะเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมประเภท “ผ้าทอ” ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมอันโดด

เด่นและบ่งบอกตัวตนของคนในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี งานผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่ถูกส่งต่อ

กรรมวิธีการผลิตมาอย่างยาวนานถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอด ในแต่ละพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม่จะมี

เอกลักษณ์ของผ้าทอแตกต่างกันออกไป เช่น ผ้าทอตีนจกจากแหล่งผลิต อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.

ดอยเต่า และผ้าไหมมีแหล่งผลิตอยู่ที่ อ.สันกำแพง เป็นต้น งานผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันได้

กลับมาเป็นกระแสทางสังคมอีกครั้งหนึ่ง จึงทำให้เกิดการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และ

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เปนอย่างดี 

 

ภาพท่ี 9.11  ผ้าซ่ินตีนจกเชียงใหม่ 

 

 ภาพท่ี 9.12  ผ้าซ่ินสันกำแพง 
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ตอนท่ี 7  งานป้ัน (งานดินเผา งานปูนป้ัน) 

ในตอนนี้จะเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมประเภท “งานปั้น” ของจังหวัดเชียงใหม่ งานป้ัน

ของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นงานหัตถกรรมที่ยังถูกผลิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันและ

ยังคงส่งต่อเกิดการพัฒนารูปแบบงานงานอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์มากขึ้น ในแหล่งงานปั้นท่ีมี

ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นงานปั้นแบบดั้งเดิม เช่น บ้านเหมืองกุง อ.หางดง บ้านกวน อ.หางดง 

เป็นต้น และในปัจจุบันงานป้ันถูกศิลปินรุ่นใหม่พัฒนารูปแบบ จนเกิดเป็นพ้ืนท่ีในการเรียนรู้สร้างสรรค์งาน

ป้ันกระจายอยู่ตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในจังหวัด 

 

ภาพท่ี 9.13  งานเคร่ืองป้ันดินเผา 

 

ภาพท่ี 9.14  พาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาแบบร่วมสมัย 

 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) 

โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
 

9 - 9 

ตอนท่ี 8  งานโลหะ (เคร่ืองเงิน เคร่ืองทองเหลือง) 

ในตอนนี้จะเป็นการนำเสนองานประเภท “งานโลหะ” งานหัตถกรรมประเภทนี้ยังคงได้รับ

ความนิยมกันอย่างกว้างขวางในบรรดาของนักท่องเที ่ยวและคนเชียงใหม่เอง เนื ่องจากรูปแบบท่ี

หลากหลายของงานโลหะของเชียงใหม่ที่มีตั้งแต่งานที่ใช้ในการประดับประดาศาสนาสถานจนไปถึงงาน

เครื่องประดับช้ินเล็กชิ้นน้อย การสร้างสรรค์งานโลหหะของคนรุ่นใหม่ และการรักษาไว้ซึ่งงานโลหะแบบ

ดั้งเดิมยังคงมีควบคู่กันไปในปัจจุบันนี้ แหล่งผลิตงานหัตถกรรมประเภทงานโลหะที่มีชื่อเสียงในจังหวัด

เชียงใหม่ เช่น การผลิตงานคัวตอง ของวัดพวกแต้ม อ.เมือง การผลิตเครื่องเงินของชุมชนศรีสุพรรณ     

เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 9.15  หลอมเคร่ืองเงิน 

 

ภาพท่ี 9.16  งานประดับตกแต่งจากโลหะ 
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ตอนท่ี 9  งานกระดาษ 

ในตอนนี้จะเป็นการนำเสนองานหัตถกรรมประเภท “งานกระดาษ” การผลิตกระดาษใน

จังหวัดเชียงใหม่มีมาอย่างยาวนานมาก ถูกส่งต่อกรรมวิธีกรรมการผลิตจากรุ่นสู่รุ ่น งานกระดาษของ

จังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบที่หลากหลายเป็นย่างมาก มีการสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว งานกระดาษยังคงถูกซื้อหาเพ่ือเป็นของฝากเนื่องจากมีราคาท่ี

ย่อมเยาและน้ำหนักท่ีเบาจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวจะเลือกซ้ือหา ปัจจุบันยังคงมีการผลิต

งานกระดาษอยู่ในพ้ืนท่ีของอ.สันกำแพง เช่น บ้านต้นเปา บ้านบ่อสร้าง เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 9.17  พัดจากกระดาษสาบ้านต้นเปา 

 

ภาพท่ี 9.18  ข้ันตอนการผลิตกระดาษสา 
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ตอนท่ี 10  อาจารย์วิถี พานิชพันธ์  

ท่านอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านของศิลปวัฒนธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งของล้านนา ในตอนนี ้จะเป็นการนำเสนอเรื ่องราวของท่านในการจัดการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของท่านผ่านเรื่องราวการเดินทางไปยังที่ต่างๆ และของสะสมของท่าน ที่จะมีเรื่องราว

ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสอดแทรกอยู่ในนั้นเสมอ สำหรับตอนนี้อาจจะเป็นการจุด

ประกายให้ผู้คนที่ได้รับชม เกิดความรัก ความหวงแหน ในศิลปวัฒนธรรมของตน และนำไปสู่การรักษา

มรดกวัฒนธรรมเหล่าน้ันให้คงอยู่สืบไป 

 

ภาพท่ี 9.19  อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ 

 

ภาพท่ี 9.20  ขันหมาก ของสะสมของอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) 

โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
 

9 - 12 

ตอนท่ี 11  ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ 

ท่านศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านของศิลปวัฒนธรรมอีกท่านหน่ึง 

เนื่องจากท่านเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาการถ่ายภาพ จึงทำให้ท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ท่ัว

ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ในการเดินทางเพื่อการถ่ายภาพและการเรียนการสอนของท่าน ทำให้

ท่านได้ซึมซับเอาวิถีชีวิตของผู้คนตามพื้นที่ต่าง ๆ ท่านได้เริ่มการเก็บสะสมผ้าซิ่นในพื้นที่ที่ท่านได้เดินทาง

ไปเพราะมีความหลงใหลในรสนิยมที่แตกต่างกันของการนุ่งผ้าซิ่นของผู้คนตามพื้นที่ต่าง ๆ และในทุกๆปี 

ท่านจะนำผ้าซิ่นในคลังสะสมมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ใหผู้คนได้รับชมและซึมซับเอาวัฒนธรรมของเครื่อง

แต่งกายของบรรพบุรุษของตน และยังเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่หันมาสนในเรื่องราวของผ้าซิ่นมาก

ข้ึน 

 

ภาพท่ี 9.21  ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ 

 

ภาพท่ี 9.22  นิทรรศการผ้าซ่ินของศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ 
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ตอนท่ี 12  คุณวสิน อุ่นจะนำ 

คุณวสิน อุ่นจะนำ ผู้ทำให้ผ้าซิ่นของล้านนาเป็นที่รู้จักของผู้คน และเกิดเป็นกระแสสังคมใน

การโหยหาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบจารีตของตน คุณวสิน ได้ทำการศึกษาและคลุกคลีอยู่ในวงการผ้า

ทอล้านนามาอย่างยาวนาน ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนาอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก คุณวสิน

ได้นำเอาผ้านล้านนาไปแต่งกายให้กับตัวละครของละครโทรทัศน์อยู่หลายเรื่อง เป็นการเผยแพร่การแต่ง

กายของชาวล้านนาออกสู่สังคม จนเกิดกระแสความต้องการผ้าล้านนาขึ้น ส่งผลดีต่อตลาดด้านงาน

หัตถกรรมผ้าทอขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีในช่วงระยะหนึ่ง ตัวอย่างละครที่คุณวสินเข้าไปจัดการ

เคร่ืองแต่งกายของตัวละคร เช่น รากนครา เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 9.23  คุณวสิน อุ่นจะนำ 

 

ภาพท่ี 9.24  ผ้าซ่ินตีนจก ของสะสมของคุณวสิน อุ่นจะนำ 
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ตอนท่ี 13  คุณรามาริน บุญสม  

ผู้หลงใหลในงานผ้า คุณรามารินเป็นผู้สร้างสรรค์และถ่ายทอดงานหัตถกรรมด้านงานต่อผ้า

ให้แก่คนเชียงใหม่ที่มีความสนใจ เธอผู้ใส่ใจในทุกกระบวนการเรียนการสอน ของการทำงานหัตถกรรม 

การทำงานหัตถกรรมของเธอนั้นสร้างเอกลักษณ์ด้วยงานทำมือ ด้วยอารมณ์และความรู้สึก สร้างความมี

เสน่ห์ให้กับช้ินงาน กว่า 7 ปีแล้วท่ีเธอถ่ายทอดการสร้างสรรค์งานทำมือ เธอสร้างลูกศิษย์ท่ีมีความสามารถ

และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการผลิตงานหัตถกรรมด้วยมือ และเธอยังได้นำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดเชียงใหม่ท่ีส่ังสมมาจากบรรพบุรุษมาต่อยอด เป็นงานสร้างสรรค์ด้านงานหัตถกรรมอยู่เสมอ เหล่าน้ี

จึงทำให้เธอนั้นเป็นแรงบันดานใจให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีความรักและสนใจในงานหัตถกรรม นำไปเป็น

แบบอย่างในการเรียนรู้และพัฒนางานของตนเองได้ 

 

ภาพท่ี 9.25  คุณรามาริน บุญสม 

 

ภาพท่ี 9.26  การผลิตงานงานหัตถกรรมด้านงานต่อผ้า 
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ตอนท่ี 14  คุณภูริดล พิมสาร  

นักประติมากรรมรุ่นใหม่ ที่นำเอาความรู้ความสามารถของตนอย่างงานประติมากรรม

เครื่องปั้นดินเผา มาสร้างสรรค์และพัฒนา สร้างเป็นพื้นที่อบอุ่นสำหรับทุกคน คุณภูริดล เจ้าของ Have A 

Hug Farm สตูดิโอคาเฟ่รูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองความนิยมการรับชมผลงานทางด้านงานศิลปะ ผู้

ถ่ายทอดงานทำมือให้พัฒนาต่อยอด และเป็นที่ยอมรับในตลาดงานหัตถกรรม ทำให้มีความน่าสนใจและ

เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ที่สามารถสร้างอัตลักษณ์ของตนเองผ่านงานศิลปะ 

ทำหน้าท่ีจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ข้ึนได้ด้วยงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 9.27  คุณภูริดล พิมสาร 

 

ภาพท่ี 9.28  คุณภูริดล พิมสาร ขณะกำลังสร้างสรรค์ช้ินงาน 
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ตอนท่ี 15  คุณยุจเรศ สมนา  

ตัวแทนของคนรุ ่นใหม่ที ่นำเอาต้นทุนของทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ คุนยุจเรศ สมนา ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่เพ่ือให้เกิด

ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นอกจากนั้นแล้ว เธอยังส่งต่อเรื่องราวของชุมชนผ่าผลิตภัณฑ์ของเธอ 

สินค้าของชุมชนได้รับการยกระดับและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง เม็ดเงินที่ได้เหล่านี้จะยังช่วย

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นได้ เรื่องราวของเธอจึงน่าสนใจและจะทำให้ผู้คนที่ได้รับชม เกิด

ความคิดและหันมามองทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนเพื่อที่จะนำแนวทางของเธอมาพัฒนาพื้นที่ของ

ตนเองได้ 

 

ภาพท่ี 9.29  คุณยุจเรศ สมนา 

 

ภาพท่ี 9.30  ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีคุณยุจเรศ สมนา นำมาผ่านกระบวนการออกแบบ 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) 

โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหัตถกรรมและ 

ศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 
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ภาพท่ี 9.31  หน้าต่างช่องยูทูปของโครงการฯ นำเสนอกิจกรรมท่ีผ่านมาของโครงการฯ 

 

 

QR Code VDO ท้ังหมด 15 ตอน 

 


