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คำนำ 

รายงานฉบับที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการ

นครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City 

of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ ่มดำเนินงาน

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่การเป็น

สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และได้รับการประกาศ

ให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลักดันโครงการฯ มาเป็นเวลากว่า 7 ปี ในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network)  

ในปีงบประมาณ 2563 คณะทำงานได้มีรายละเอียด ของการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 10 

หมวด ดังน้ี 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรมฝ/กอบรมเชิงปฏิบัติการผ7านระบบออนไลน: 

2. รายงานผลการจัดโครงการฟ>?นฟูมรดกภูมิปBญญาพ้ืนบGานสรGางสรรค: 

3. รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสรGางสรรค:ดGานหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบGานขององค:การยูเนสโก (ต7างประเทศ) 

4. รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสรGางสรรค:ดGานหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบGานขององค:การยูเนสโก (ภายในประเทศ) 

5. รายงานผลการจัดประชุมในระดับนานาชาติ Chiang Mai Creative Cities Network 

Forum 2021 

6. รายงานผลการจัดพื้นที่สำหรับการแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบGานของจังหวัด

เชียงใหม7 (Chiang Mai Crafts Fair 2020)  

7. รายงานผลการจัดทำเอกสาร ถ7ายทอดเรื่องราว กระบวนการ การเปoนเมืองสรGางสรรค: 

ผ7านส่ือส่ิงพิมพ: และหนังสืออิเล็กทรอนิกส: (Book and Electronic Book) 

8. รายงานผลการพัฒนาระบบ และรูปแบบการประชาสัมพันธ: สื่อออนไลน: (Website 

and Character) 

9. รายงานผลการสรGางการรับรู GของเมืองสรGางสรรค:ผ7านสื ่อสังคมออนไลน: (Brand 

Awareness) 

10. รายงานผลการจัดทำร7างรายงานฉบับ 4 ป} เพ่ือเสนอต7อองค:การยูเนสโก 
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ทั้งนี้คณะทำงานโครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 

ขององค ์การย ู เนสโก  ด ้ านห ัตถกรรมและศ ิลปะพ ื ้ นบ ้ าน  (Creative City of Crafts & Folk Art)  

ปีงบประมาณ 2563 ขอกราบขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที ่ได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินโครงการ และเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีได้ดำเนินงาน

ขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เพื่อเป็นต้นแบบแก่องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดอื ่น ๆ ในการขับเคลื่อนเมือง ในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก  

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์การยูเนสโก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อการพัฒนาเมืองจากต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) สร้างสรรค์ผลงาน สร้างรายได้ในชุมชน 

สร้างคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนให้เก ิดการท่องเที ่ยวเช ิงสร้างสรรค์  

(Creative Tourism) เพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเมืองเชียงใหม่ที่มีคุณค่า และยกระดับมาตรฐานของการเป็นสมาชิก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ให้อยู่ในเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกต่อไป 

 

 

 

 

 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก  

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

 หน้า 

1  รายงานผลกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

(Creative Online Workshop 2020) 

1 - 1 

1.1  ท่ีมาและความสำคัญ 1 - 1 

1.2  วัตถุประสงค์ 1 - 2 

1.3  รูปแบบและการดำเนินกิจกรรม 1 - 2 

1.4  สรุปผลการจัดกิจกรรม 1 - 28 

2  รายงานผลโครงการฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ 2 - 1 

2.1  ท่ีมาและความสำคัญ 2 – 2 

2.2  วัตถุประสงค์ 2 – 2 

2.3  ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 – 2 

2.4  แผนการดำเนินงาน 2 - 2 

3.  รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ต่างประเทศ) 

3 - 1 

4.  รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ในประเทศ) 

4 - 1 

5.  รายงานผลการจัดประชุมในระดับนานาชาติ สำหรับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม

และศ ิลปะพื ้นบ ้านขององค ์การย ู เนสโก “Chiang Mai Creative Cities Network 

Forum 2021” 

5 - 1 

5.1  หลักการและเหตุผล 5 - 1 

5.2  วัตถุประสงค์ 5 - 1 

5.3  ประโยชน์ท่ีได้รับ 5 - 1 

5.4  เป้าหมาย 5 - 1 

5.5  ระยะเวลา 5 - 1 

6.  รายงานความก้าวหน้าการจัดพื้นที่สำหรับการแสดงงานหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านของ

จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair 2020) 

6 - 1 

6.1  กาดสล่า ออนเซลล์  6 - 2 

6.2  ก๊ึดแป๋งแต่งสร้าง 6 - 26 
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 หน้า 

6.3  ลมหายใจ๋คนเมือง 6 - 41 

6.4  จุมสล่า  มาม่วน 6 - 78 

6.5  ลู่เล่น ลงข่วง 6 - 87 

6.6  นิทรรศการเครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ 6 - 90 

6.7  การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 6 - 96 

7.   รายงานผลการจัดทำเอกสาร ถ่ายทอดเร่ืองราว กระบวนการ การเป็นเมืองสร้างสรรค์

ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Book and Electronic Book) 

7 - 1 

8.    รายงานผลการพัฒนาระบบและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ 

(Website and Character) 

8 - 1 

9.   รายงานผลการจัดทำส่ือวิดีทัศน์สำหรับการสร้างการรับรู้ของเมืองสร้างสรรค์ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ (Brand Awareness) 

9 - 1 

10.  รายงานผลแผนการจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคร้ังท่ี 1 ฉบับ 4ปี 10 - 1 

ภาคผนวก ผ - 1 
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ภาพท่ี 1.1  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ

ออนไลน์ “Learn รู้ – ลอง Do  คราฟท์”   

1 - 2 

ภาพท่ี 1.2  สัญลักษณ์ประเภทงานหัตถกรรมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 1 - 3 

ภาพท่ี 1.3  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี1  1 - 4 

ภาพท่ี 1.4  เบ้ืองหลังการถ่ายทำส่ือวิดิทัศน์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

คร้ังท่ี 1 

1 – 5 

ภาพท่ี 1.5  ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี1 1 - 7 

ภาพท่ี 1.6  ชุดอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 1 1 - 7 

ภาพท่ี 1.7  ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 1 1 - 7 

ภาพท่ี 1.8  การเผยแพร่ส่ือกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 1 1 - 8 

ภาพท่ี 1.9  ผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 1   1 - 9 

ภาพท่ี 1.10  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 2 1 - 10 

ภาพท่ี 1.11  เบ้ืองหลังการถ่ายทำส่ือวิดิทัศน์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

คร้ังท่ี 2  

1 - 11 

ภาพท่ี 1.12  ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์คร้ังท่ี 2 1 - 13 

ภาพท่ี 1.13  ชุดอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 2 1 - 13 

ภาพที ่ 1.14  ความคิดเห็นผู ้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  

 คร้ังท่ี 2 

1 - 13 

ภาพท่ี 1.15  การเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  

 คร้ังท่ี 2 

1 - 14 

ภาพท่ี 1.16  ผลงานจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 2 1 - 15 

ภาพท่ี 1.17  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คร้ังท่ี 3 1 - 16 

ภาพที่ 1.18  การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 

คร้ังท่ี 3 
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1 
รายงานผลกิจกรรมฝ-กอบรมเชิงปฏิบัติการผ6านระบบออนไลน9 

(Creative Online Workshop 2020) 

1.1  ท่ีมาและความสำคัญ 

ภายใต)สถานการณ0ป2จจุบัน จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19) ในชTวงต)นปUพุทธศักราช 2563 เป^นต)นมา ล)วนสTงผลกระทบตTอวิถีชีวิตของ

ผู)คนในสังคมอยTางมากมาย ภายใต)กรอบนโยบายกฎการควบคุมโรคระบาด สTงผลให)รูปแบบการดำเนิน

กิจกรรมในทุกภาคสTวนเกิดการปรับเปลี่ยน โดยการรักษาระยะหTางทางสังคม เพื่อเป^นการควบคุมและ

ปjองกันการแพรTระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได)รณรงค0ให)ประชาชนรTวมรักษาระยะหTางทางสังคม  

งดเว)นปฏิบัติกิจกรรมตTางๆ ในที่สาธารณะ และการรวมกลุTมกันมีแนวทางให)ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช)

ชีวิตภายในพื้นที่สTวนตัวเป̂นการทดแทน อาทิ ทางด)านการทำงานได)ปรับเปลี่ยนการทำงานในพื้นที่สTวนตัว 

(Work form Home) ทางด)านระบบการศึกษาได)ปรับเปลี ่ยนการเรียนการสอนผTานระบบออนไลน0 

(Online Learning) และนอกจากน้ียังมีกลุTมประชากรสTวนหน่ึงท่ีได)รับผลกระทบจากภาวะการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 เน่ืองจากมีการประกาศหยุดพักงาน หรือประกาศยกเลิกการจ)างงาน ซ่ึงในชTวงของการ

ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตภายใต)กรอบมาตรการกฎการควบคุมโรคระบาด ในระยะเวลาตั้งแตTเดือน

เมษายนเป̂นต)นมา สTงผลให)ประชาชนเกิดสภาวะวิตกกังวลและสภาวะเครียดเป̂นอยTางมาก  

ทั้งน้ีโครงการนครเชียงใหมTเครือขTายเมืองสร)างสรรค0 ด)านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ)านของ

องค0การยูเนสโก ได)เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 เพื่อเป^นสTวน

หนึ่งในการเสริมสร)างอาชีพด)านหัตถกรรมพื้นบ)าน ลดความตึงเครียดที่เกิดจากการเฝjาระวังของไวรัส 

โคโรนา 2019 โดยมีการดำเนินกิจกรรมเผยแพรTองค0ความรู)ด)านงานหัตถกรรมผTานชTองทางสื่อดิจิตัล

ออนไลน0 อาทิ เพจเฟสบุ}ค Facebook Fan Page และ YouTube Channel ภายใต)ช่ือ Chiang Mai City 

of Crafts and Folk Art การเผยแพรTองค0ความรู) และสร)างการรับรู)คุณคTาด)านงานหัตถกรรมพื้นบ)านของ

เมืองเชียงใหมT ผTานการเรียนรู)และรTวมทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งผู)เข)ารTวมกิจกรรม ตลอดจนผู)ที่สนใจ สามารถ

เข)ารTวมอบรมเชิงปฏิบัติการจากชTองทางสื่อดิจิตัล และสามารถนำความรู)ที ่ได)รับน้ีไปตTอยอดในการ

สร)างสรรค0ผลงาน เพื่อพัฒนาให)เป^นอาชีพทางเลือกได)อีกชTองทางหนึ่ง จากการจัดกิจกรรมฝ�กอบรมเชิง

ปฏิบัติในรูปแบบออนไลน0 (Creative Online Workshop 2020) ภายใต)ชื่อกิจกรรม “Learn รู] – ลอง 

Do  คราฟท9”   
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1.2  วัตถุประสงค9 

1. เพื ่อสTงเสริมงานหัตถกรรม ลดสภาวะความตึงเครียด จากสถานการณ0โรคระบาดไวรัส 

Covid-19 

2. เพ่ือสร)างการรับรู) สูTการเรียนรู)งานหัตถกรรมพ้ืนบ)านของเมืองเชียงใหมTให)แกTประชาชนท้ังใน

จังหวัดเชียงใหมT และทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

3. สร)างชTองทางการถTายทอดงานหัตถกรรม สูTการสTงเสริมและพัฒนารายได)ให)แกTประชาชน 

1.3  รูปแบบและการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู)ออนไลน0 (Creative Online Workshop) เป^นการเรียนรู)

วิธีการสร)างสรรค0งานหัตถกรรมพื ้นบ)านของเมืองเชียงใหมT โดยถTายทอดองค0ความรู )จากวิทยากร

ผู)ชำนาญการสร)างสรรค0งานหัตถกรรมพื้นบ)านของเมืองเชียงใหมT ในรูปแบบสื่อวิดิทัศน0เผยแพรTผTาน

ชTองทางสื่อดิจิตอลของโครงการนครเชียงใหมTเครือขTายเมืองสร)างสรรค0 ด)านศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ)าน

ขององค0การยูเนสโก เพจเฟสบุ}ค Facebook Fan Page และ YouTube Channel ภายใต)ชื่อ Chiang 

Mai City of Crafts and Folk Art โดยมีข)อกำหนดในการเข)ารTวมกิจกรรมดังน้ี 

 

1. การถTายทำสื่อวีดีทัศน0สำหรับการเผยแพรTองค0

ความรู)งานหัตถกรรม 

2. ประกาศรับสมัครผู )สนใจเข)ารTวมกิจกรรมใน

ชTองทางเพจเฟสบุ}คของโครงการนครเชียงใหมTฯ 

3. ผู)เข)ารTวมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนชTองทาง

ออนไลน0 

4. จำก ัดจำนวนของผู)ม ีส ิทธ์ิเข )าร Tวมก ิจกรรม 

จำนวน 50 ทTาน/กิจกรรม  

5. ผู)เข)ารTวมกิจกรรมจะได)รับชุดอุปกรณ0 จำนวน 2 

ชุด/กิจกรรม โดยการจัดสTงให)ทางไปรษณีย0 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  โปสเตอร0ประชาสัมพันธ0รายละเอียดการ

จัดกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 

“Learn รู) – ลอง Do  คราฟท0”   
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โดยชุดสื่อวิดีทัศน0การสร)างสรรค0งานหัตถกรรมน้ีมีขั้นตอนการจัดทำชุดสื่อออนไลน0 คือ ขั้นตอนท่ี

หนึ่งการเชิญวิทยากรในแตTละกิจกรรมมารTวมถTายทอดกระบวนการทำงานหัตถกรรม โดยวิทยากรแตTละ

กิจกรรมจะต)องสาธิตงานหัตถกรรมในประเภทของตน เพ่ือให)ผู)เข)ารTวมอบรมสามารถเข)าใจกระบวนการได)

อยTางชัดเจน  ขั้นตอนที่สอง เผยแพรTสื่อวีดิทัศน0ผTานชTองทางสื่อดิจิตัลของโครงการฯ เพื่อเก็บเป^นชุด

ฐานข)อมูลการเรียนรู)ออนไลน0ไว) เพ่ือให)ผู)ท่ีสนใจสามารถเรียนรู)และทดลองสร)างสรรค0ด)วยตนเอง 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู)ออนไลน0 (Creative Online Workshop) ในครั้งน้ีเป^นการ

เผยแพรTกระบวนการสร)างสรรค0งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหมT โดยมีการคัดเลือกงานหัตถกรรม  

ที่สามารถทำได)งTาย ไมTซับซ)อน สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ0ได)งTาย หากผู)เข)ารTวมอบรมต)องการท่ีจะพัฒนา

ตTอยอดผลิตภัณฑ0ก็สามารถจัดหาวัสดุจากพื้นที่ของตนเองได) จึงได)คัดเลือกประเภทงานหัตถกรรมสำหรับ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู)ออนไลน0 4 ประเภท ได)แกT งานจักสาน งานผ)า งานโลหะ และงาน

กระดาษ ดังรายละเอียดตTอไปน้ี 

กิจกรรมคร้ังท่ี 1  ประเภทงานจักสาน “สานเส)นตอกเป̂นดอกดวง” 

กิจกรรมคร้ังท่ี 2  ประเภทงานโลหะ “คัวตองดอกไม)ไหว” 

กิจกรรมคร้ังท่ี 3  ประเภทงานผ)า “ป2กลาย สไตล0อาขTา” 

กิจกรรมคร้ังท่ี 4  ประเภทงานกระดาษ “โคมประทีป ย่ีเป̂ง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมท่ี 2    กิจกรรมท่ี 3   กิจกรรมท่ี 4 

 

ภาพท่ี 1.2  สัญลักษณ0ประเภทงานหัตถกรรมกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 
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กิจกรรมครั้งที่ 1 : สานเส4นตอกเป8นดอกดวง 

 

ภาพท่ี 1.3  โปสเตอร0ประชาสัมพันธ0กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี1 

 

1.1 รายละเอียดกิจกรรม 

งานจักสานเป̂นหัตถกรรมอีกประเภทหน่ึงท่ีนำมาใช)ในงานประเพณีและพิธีกรรม ท้ังยังเป̂นข)าวของ

เครื่องใช)ในชีวิตประจำวันของชาวเชียงใหมT ในป2จจุบันจะพบงานจักสานหลากหลายประเภทท่ีชุมชนป�าบง 

อำเภอสารภี  เนื่องจากชุมชนป�าบง อำเภอสารภีเป^นแหลTงชุมชนที่มีต)นไผTคTอนข)างมาก และยังคงมีผู)สืบ

ทอดงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานอยูT ซึ่งกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0ในคร้ัง

นี้ ทางโครงการฯ ได)เชิญแมTครูชิสา เกษวีรภัทร0กุล ครูภูมิป2ญญาประเภทเครื่องจักสาน จากแหลTงงาน

หัตถกรรมชุมชนป�าบง มาถTายถอดเทคนิค และองค0ความรู)ด)านการประดิษฐ0ดอกไม)สาน หนึ่งในงานพุทธ

ศิลป� ประดับตกแตTง เพื่อให)เกิดการถTายทอดองค0ความรู) ให)สามารถตTอยอดสูTการสร)างสรรค0ผลงานใน

รูปแบบอ่ืน ๆ ตTอไป 
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การถ6ายทอดองค9ความรู]  

โดย แมTครูชิสา เกษวีรภัทร0กุล  

ครูภูมิป2ญญางานหัตถกรรมพ้ืนบ)านเมือง

เชียงใหมT ประเภทงานจักสาน 

 

ศูนย0การเรียนรู)เฮือนซอมพอ อำเภอสารภี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.4  เบ้ืองหลังการถTายทำส่ือวิดิทัศน0กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 1 

 

1.2 การประชาสัมพันธ9 และการเปnดรับสมัคร 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

1 - 6 

1.2.1  กำหนดการเข]าร6วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู]ออนไลน9 กิจกรรมคร้ังท่ี 1 ดังน้ี 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2563 

เป�ดรับสมัครผู)สนใจเข)ารTวมกิจกรรม 

ผTานทางระบบออนไลน0 (Google ฟอร0ม) 

**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ทTาน ***** 

ลงทะเบียนได)ท่ี https://forms.gle/ShmFVwKgxZm7awBB7 

 

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

ประกาศผลรายช่ือผู)ท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรม 

(จำนวน 50 ทTาน) ผTานทาง Facebook page :  

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 

ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art จะทำการจัดสTงชุดอุปกรณ0ทางไปรษณีย0

ให)ผู)ท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรม จำนวนทTานละ 2 ชุดกิจกรรม  

 

วันท่ี 10 ตุลาคม 2563  

ผู)เข)ารTวมกิจกรรมทุกทTานรTวมเรียนรู) และทดลองสร)างสรรค0ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งที่ 1 ผTานทางส่ือ

วิดีทัศน0การเรียนการสอนผTานทาง Facebook page : Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

(เวลา 14.00 น.) 
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1.2.2  การประกาศรายชื่อผู]เข]าร6วมกิจกรรม จำนวน 50 ทTาน และจัดสTงชุดอุปกรณ0ประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู)อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0ให)กับผู)ท่ีมีสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.6  ชุดอุปกรณ0ประกอบกิจกรรมฝ�กอบรม 

เชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 1 

ภาพท่ี 1.5  ประกาศรายช่ือผู)เข)ารTวมกิจกรรมฝ�กอบรมเชิง

ปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี1 

 

ภาพท่ี 1.7 ความคิดเห็นผู)เข)ารTวมกิจกรรมฝ�กอบรม

เชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 1 
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1.2.3  การจัดกิจกรรมเผยแพร6สื่อวิดีทัศน9 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผTานชTองทางสื่อออนไลน0เพจ

เฟสบุ}ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับชมส่ือวิดีทัศน9 

ช6องทาง Facebook Page 

ผTานล้ิงค0 https://fb.watch/2GTkPIbo0E/  

หรือ QR code  

 

 

 

 

 

ช6องทาง Youtube Channel 

ผTานล้ิงค0 https://youtu.be/EKK_ScB0L7E  

หรือ QR code  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.8  การเผยแพรTส่ือกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 1 
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1.2.4  ประมวลภาพผลงานจากผู]เข]าร6วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.9  ผลงานจากผู)เข)ารTวมกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 1   
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กิจกรรมที่ 2 : คัวตอง ดอกไม4ไหว 

 

 

ภาพท่ี 1.10  โปสเตอร0ประชาสัมพันธ0กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 2 

2.1  รายละเอียดกิจกรรม 

งานโลหะ หรือ “คัวตอง” เป^นงานหัตถกรรมที่นำแผTนโลหะทองเหลืองมาสร)างสรรค0ผลงานเพื่อใช)

ถวายเป^นพุทธบูชา และเป^นเครื่องประดับตกแตTงในงานแสดงพื้นบ)าน เชTน ดอกไม)ไหว เล็บฟjอน เป^นต)น 

ซึ่งจะพบงานประเภทโลหะทองเหลืองที่ ชุมชนพวกแต)ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมT หรือ ชุมชนพวก

แต)มคัวตอง ชุมชนนี้ยังคงมีการทำฉัตรทองเหลือง ดอกไม)ไหว และเล็บฟjอน โดยชTางฝUมือในชุมชน 

กิจกรรมน้ีจึงเป̂นการนำเสนอถึงเทคนิคการสร)างสรรค0งานหัตถกรรมจากโลหะ โดยการเผยแพรTองค0ความรู)

จากคนรุTนใหมTท่ีสืบสานงานหัตถกรรมประเภทโลหะ คือ คุณสุริเยนทร0  แสนศรี  ท่ีจะนำเสนอเทคนิค และ

กระบวนการสร)างสรรค0ผลงานโลหะทองเหลืองเป̂นชTอดอกไม)  
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           การถ6ายทอดองค9ความรู]โดย  

                 คุณสุริเยนทร0 แสนศรี  

      ผู)สืบสานและสืบทอดงานหัตถกรรมพ้ืนบ)าน 

                ประเภทงานโลหะ (ดอกไม)ไหว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.11  เบ้ืองหลังการถTายทำส่ือวิดิทัศน0กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 2  
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2.2  การประชาสัมพันธ9 และการเปnดรับสมัคร 

2.2.1  กำหนดการเข]าร6วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู]ออนไลน9 กิจกรรมคร้ังท่ี 2 ดังน้ี 
วันที่ 11 ตุลาคม 2563   

เป�ดรับสมัครผู)สนใจเข)ารTวมกิจกรรม  

ผTานทางระบบออนไลน0 (Google ฟอร0ม)  

**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ทTาน ***** 

ลงทะเบียนได)ท่ี https://forms.gle/hWEiUHeYsKb72gaY7 

 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 

ประกาศผลรายช่ือผู)ท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรม (จำนวน 50 ทTาน) 

 ผTานทาง Facebook page : Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563   

ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art จะทำการจัดสTงชุดอุปกรณ0 

ทางไปรษณีย0ให)ผู)ท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรม จำนวนทTานละ 2 ชุดกิจกรรม  

 

วันท่ี 17 ตุลาคม 2563 :  

ผู)เข)ารTวมกิจกรรมทุกทTานรTวมเรียนรู) และทดลองสร)างสรรค0ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งท่ี 2 ผTาน

ทางสื่อวิดีทัศน0การเรียนการสอนผTานทาง Facebook page : Chiang Mai City of Crafts 

and Folk Art (เวลา 13.00 น.) 
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2.2.2  การประกาศรายชื่อผู]มีสิทธ์ิเข]าร6วมกิจกรรม จำนวน 50 ทTาน และจัดสTงชุดอุปกรณ0

ประกอบกิจกรรมการเรียนรู)อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.13 ชุดอุปกรณ0ประกอบกิจกรรมฝ�กอบรมเชิง

ปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 2 

ภาพท่ี 1.12  ประกาศรายช่ือผู)เข)ารTวมกิจกรรมฝ�กอบรมเชิง

ปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0คร้ังท่ี 2 

ภาพท่ี 1.14 ความคิดเห็นผู)เข)ารTวมกิจกรรมฝ�กอบรม

เชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0  คร้ังท่ี 2 
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2.2.3  จัดกิจกรรมและเผยแพร6วิดีทัศน9กิจกรรมครั้งที่ 2  วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผTาน

ชTองทางส่ือออนไลน0เพจเฟสบุ}ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับชมส่ือวิดีทัศน9 

ช6องทาง Facebook Page 

ผTานล้ิงค0 https://fb.watch/3e0txc1Com/  

หรือ QR code  

 

 

 

 

 

ช6องทาง Youtube Channel 

ผTานล้ิงค0 https://youtu.be/QI929p8sh_g  

หรือ QR code  
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2.3  ประมวลภาพผลงานจากผู]เข]าร6วมกิจกรรมฝ-กอบรมเชิงปฏิบัติการผ6านระบบออนไลน9คร้ังท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.16  ผลงานจากผู)เข)ารTวมกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 2   
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กิจกรรมที่ 3 : ป?กลาย สไตลBอาขDา 

 

ภาพท่ี 1.17  โปสเตอร0ประชาสัมพันธ0กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 3 

3.1  รายละเอียดกิจกรรม 

งานหัตถกรรรมประเภทผ)า ในจังหวัดเชียงใหมTน้ันมีหลากหลายประเภท เชTน ผ)าทอ ผ)าเขียนเทียน  

ผ)าป2ก ท่ีมีลักษณะแตกตTางกันออกไปตามพื้นที่ เชTนเดียวกับการป2กลายที่มีสีสัน มักจะพบเห็นในกลุTมชาติ

พันธุ0อาขTา ที่จะมีเทคนิคการป2กลายที่มีความละเอียด โดยจะนิยมป2กไว)บนเคร่ืองแตTงกายโดยเฉพาะ ใน

จังหวัดเชียงใหมTมีกลุTมชาติพันธุ0อาขTา ที่อาศัยอยูTบริเวณชุมชนกำแพงงาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมT 

ภายในชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตของตนเอง เชTน การป2กผ)าที่ยังคงลวดลายและเทคนิคที่เป^นเอกลักษณ0 

สะท)อนวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิป2ญญา ซึ่งกิจกรรมครั้งน้ี ได]ให]คณะทำงานได]เข]าไปเรียนรู]

เทคนิคร6วมกับชุมชน เนื่องจากยังติดขัดในเรื่องภาษาที่ใช] เพื่อศึกษาองค9ความรู] เทคนิคของการป�กผ]า 

แล]วนำกระบวนการสร]างสรรค9ผลงานมาเผยแพร6ผ6านสื่อวิดีทัศน9 ให)ผู)เข)ารTวมกิจกรรมสามารถนำ

เทคนิคไปปรับใช)ในการพัฒนางานหัตถกรรมตTอยอดสูTช้ินงานใหมTท่ียังคงเทคนิคของกลุTมชาติพันธุ0อาขTา 
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การถ6ายทอดองค9ความรู] 

โดยนางปอ เจTวปอ 

ประเภทงานผ)า ของกลุTมชาติพันธุ0อาขTา 

จากชุมชนกำแพงงาม จังหวัดเชียงใหมT 

 

และนำเสนอองค0ความรู)โดย คุณธนกร สุธีรศักด์ิ 

คณะทำงานโครงการนครเชียงใหมTเครือขTายเมืองสร)างสรรค0 

ด)านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ)าน ขององค0การยูเนสโก 
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3.2  การประชาสัมพันธ9 และการเปnดรับสมัคร 

3.2.1  กำหนดการเข]าร6วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู]ออนไลน9 กิจกรรมคร้ังท่ี 3 ดังน้ี 
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 

เป�ดรับสมัครผู)สนใจเข)ารTวมกิจกรรม 

ผTานทางระบบออนไลน0 (Google ฟอร0ม) 

**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ทTาน ***** 

ลงทะเบียนได)ท่ี https://forms.gle/Er1xFQqpvnf4T3fu7 

 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 

ประกาศผลรายช่ือผู)ท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรม 

(จำนวน 50 ทTาน) 

ผTานทาง Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 

วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 

ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

จัดสTงไปรษณีย0ชุดอุปกรณ0ให)ทTานท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรมจำนวนทTานละ 2 ชุดกิจกรรม  

 

วันท่ี 24 ตุลาคม 2563  

ผู)เข)ารTวมกิจกรรมทุกทTานที่ได)รับชุดกิจกรรมจากทางโครงการ รTวมเรียนรู) ทดลองปฏิบัติและ

สร)างสรรค0ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งที่ 3 พร)อมกันผTานทางสื่อวิดีทัศน0การเรียนการสอนผTานทาง 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art (เวลาโดยประมาณ 13.00 น.) 
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3.2.2  การประกาศรายชื่อผู]เข]าร6วมกิจกรรม จำนวน 50 ทTาน และจัดสTงชุดอุปกรณ0กิจกรรมการ

เรียนรู)อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.20 ความคิดเห็นผู)เข)ารTวมกิจกรรม

ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0

คร้ังท่ี 3 

ภาพท่ี 1.19  ชุดอุปกรณ0ประกอบกิจกรรมฝ�กอบรม

เชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 3 

ภาพท่ี 1.18  การประกาศรายช่ือผู)เข)ารTวมกิจกรรม

ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 3 
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3.2.3  จัดกิจกรรมและเผยแพร6วิดีทัศน9กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผTาน

ชTองทางเพจเฟสบุ}ค Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 

 

 

 

 

รับชมส่ือวิดีทัศน9 

ช6องทาง Facebook Page 

ผTานล้ิงค0 https://fb.watch/3eANAzrLtS/   

หรือ QR code  

 

 

 

 

 

 ช6องทาง Youtube Channel 

   ผTานล้ิงค0 https://youtu.be/JQbMGM3SdOs 

                                                                     หรือ QR code  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.21  การเผยแพรTส่ือการเรียนรู)กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 3 
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3.3.  ประมวลภาพผลงานจากผู]เข]าร6วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ6านระบบออนไลน9คร้ังท่ี 3 
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กิจกรรมที่ 4 : โคมประทีป ยี่เป8ง 

 

ภาพท่ี 1.23 โปสเตอร0ประชาสัมพันธ0กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0 คร้ังท่ี 4 

 

4.1  รายละเอียดกิจกรรม 

งานหัตถกรรมประเภทกระดาษ ในจังหวัดเชียงใหมTจะมีทั้งวิธีการผลิตกระดาษสาจากชุมชนต)นเปา 

อำเภอสันกำแพง ที่มีประวัติอันยาวนานของชุมชน และการนำกระดาษไปสร)างสรรค0เป^นงานหัตถกรรมท่ี

สอดคล)องกับประเพณี พิธีกรรมของชาวเชียงใหมT โดยจะนำกระดาษสามาสร)างเป^นโคมประทีป  

และนำไปใช)ชTวงประเพณีลอยกระทง เพราะมีความเชื่อเรื่องการบูชาโคมประทีป ที่จะทำให)เกิดแสงสวTาง

ในชีวิตของตนเองและครอบครัว ในจังหวัดเชียงใหมTยังคงมีชุมชนที่นำกระดาษสามาทำเป^นโคมอยูT  

3 ชุมชน ได)แกT 1) ชุมชนสันนาเม็ง อำเภอสันทราย 2) ชุมชนเมืองสารทหลวง อำเภอเมือง 3) ชุมชนเวียง

กุมกาม อำเภอสารภี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได)เลือกชุมชนเวียงกุมกาม ที่มีแหลTงเรียนรู)เฮียนศิริศิลป� โดย 

พTอครูพลเทพ  บุญหมื่น  ผู)สืบทอดภูมิป2ญญาทางด)านงานกระดาษ และงานผ)า เชTน งานโคมล)านนาทรง

แปดเหลี่ยม โคมแขวนรูปดาว ผ)าต)องลาย ตั้งแตTอดีตมาจนถึงป2จจุบันมาถTายทอดเทคนิค ขั้นตอนการ 

ทำโคมแขวนรูปดาวในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให)ผู)เข)าอบรมสามารถนำผลงานที่เกิดจากการอบรมครั้งนี้ไปใช)

งานประเพณีลอยกระทงได) 
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การถ6ายทอดองค9ความรู]โดย  

พTอครูพลเทพ บุญหม่ืน  

ครูภูมิป2ญญาด)านหัตถกรรมพ้ืนบ)าน 

ประเภทงานกระดาษ 

แหลTงเรียนรู)เฮือนศิริศิลป�เวียงกุมกาม  

อำเภอสารภี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.24  เบ้ืองหลังการถTายทำส่ือวิดีทัศน0กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0  คร้ังท่ี 4 
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4.2  การประชาสัมพันธ9 และการเปnดรับสมัคร 

4.2.1  กำหนดการเข]าร6วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู]ออนไลน9 กิจกรรมคร้ังท่ี 4 ดังน้ี 

วันท่ี 25 ตุลาคม 2563 

เป�ดรับสมัครผู)สนใจเข)ารTวมกิจกรรม 

ผTานทางระบบออนไลน0 (Google ฟอร0ม) 

**** จำกัดจำนวนเพียง 50 ทTาน ***** 

ลงทะเบียนได)ท่ี https://forms.gle/sQXXn1LfJWJ5mXMt5 

 

วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

ประกาศผลรายช่ือผู)ท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรม 

(จำนวน 50 ทTาน) 

ผTานทาง Chiang Mai City of Crafts and Folk Art 

 

วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 

ทางโครงการ Chiang Mai City of Crafts and Folk Art จะทำการจัดสTงไปรษณีย0ชุดอุปกรณ0

ให)ทTานท่ีได)รับสิทธ์ิเข)ารTวมกิจกรรมจำนวนทTานละ 2 ชุดกิจกรรม  

 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2563  

ผู)เข)ารTวมกิจกรรมทุกทTานที่ได)รับชุดกิจกรรมจากทางโครงการ รTวมเรียนรู) ทดลองปฏิบัติและ

สร)างสรรค0ชิ้นงานในกิจกรรมครั้งที่ 4 พร)อมกันผTานทางสื่อวิดีทัศน0การเรียนการสอนผTานทาง 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art (เวลาโดยประมาณ 13.00 น.)  
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4.2.2  การประกาศรายช่ือผู]เข]าร6วมกิจกรรม จำนวน 50 ทTาน และจัดสTงชุดอุปกรณ0ประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู)อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.25  ประกาศรายช่ือผู)เข)ารTวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 คร้ังท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี 1.26  ชุดอุปกรณ0ประกอบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 คร้ังท่ี 4 
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4.2.3  จัดกิจกรรมและเผยแพร6วิดีทัศน9 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผTานชTองทางเพจเฟสบุ}ค 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

 

 

 

รับชมส่ือวิดีทัศน9 

ช6องทาง Facebook Page 

ผTานล้ิงค0 https://fb.watch/3e0Ta26kPq/  

หรือ QR code  

 

 

 

 

 

ช6องทาง Youtube Channel 

ผTานล้ิงค0 https://youtu.be/V72EWlDFzbM  

หรือ QR code  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.27  การเผยแพรTส่ือการเรียนรู)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 คร้ังท่ี 4 
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4.3  ประมวลภาพผลงานจากผู]เข]าร6วมมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน9คร้ังท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.28  ประมวลภาพผลงานจากผู)เข)ารTวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 คร้ังท่ี 4 

 

 

 

 

1.4  สรุปผลการการจัดกิจกรรม 
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จากการจัดกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 (Creative Online Workshop 2020) 

ภายใต)ชื่อกิจกรรม  “Learn รู) – ลองดู Crafts” ทั้ง 4 กิจกรรม ตลอดระยะเวลาเดือนตุลาคม เพื่อเป̂น

การสร)างเสริมทางเลือกลดภาวะความตึงเครียดจากสถานการณ0โรคระบาดไวรัสโควิด 19  จึงได)เห็นถึง

ความสำคัญในการนำงานหัตถกรรมพื้นบ)านของเมืองเชียงใหมT นำไปถTายทอดองค0ความรู)สูTสาธารณชน 

สร)างความรับรู)และเข)าใจถึงขั้นตอนการสร)างงานหัตถกรรมจากภูมิป2ญญาท)องถิ่น จนสามารถเป̂นชTองทาง

ในการสร)างรายได)ให)กับประชาชนในประเทศไทย และยังเป^นการเผยแพรTองค0ความรู)งานหัตถกรรมของ

จังหวัดเชียงใหมT โดยนำเสนอรูปแบบการเรียนรู)ผTานระบบออนไลน0 ผู)สนใจสามารถเข)ารับชมและสามารถ

ปฏิบัติได)จริง ทำให]กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน9ครั้งนี้ ได]รับการตอบรับจากผู]สมัครเข]าร6วม

กิจกรรมจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีสัดส6วนจากผู]เข]าร6วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน ดังน้ี 

ภาคเหนือ (จำนวน 142 คน) ภาคกลาง (จำนวน 54 คน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 2 คน) 

และภาคใต] (จำนวน 2 คน)  

ทางโครงการฯ ได)จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู)เข)ารTวมอบรมปฏิบัติการออนไลน0 

ทั ้ง 4 กิจกรรม โดยจัดสTงแบบสอบถามออนไลน0  https://forms.gle/Y48zWbC21gDgwSH76  ทาง

อีเมลของผู)เข)ารTวมอบรมท้ังหมดได)กรอกแบบสำรวจ โดยได)แบTงประเด็นสอบถามออกเป̂น 3 ตอน ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 1.29  การสTงแบบประเมินความพึงพอใจการเข)ารTวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน0 
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ตอนท่ี 1  ข)อมูลท่ัวไป 
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ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู)ความเข)าใจ / การนำไปใช) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3 ข)อเสนอแนะ 
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34%
66%

ผู]เข]าร6วมกิจกรรม 
เพศชาย 
เพศหญิง 

3%
25%

19%37%

16% ผู]เข]าร6วมกิจกรรม 
อายุต่ำกวTา 20 ปU 

อายุ 21-30 ปU  

อายุ 31-40 ปU 

12%
9%
9%

16%38%

16% การประกอบอาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู)เข)ารTวมอบรมปฏิบัติการออนไลน0 ทีได)จัดสTงไปนั้นมีผู)ตอบกลับ

แบบสอบถามจำนวน 32 คน โดยมีข)อสรุปท่ีแบTงออกเป̂น 3 ตอน ได)แกT  

ตอนท่ี 1  ข)อมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู)ความเข)าใจ / การนำไปใช) 

ตอนท่ี 3  ข)อเสนอแนะ  

โดยมีรายละเอียดข)อสรุปดังตTอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ข)อมูลท่ัวไป  

เพศ     

- ชาย 11 คน (ร)อยละ 34.4 %)  

- หญิง 21 คน (ร)อยละ 65.6 %) 

 

ช6วงอายุ 

- อายุต่ำกวTา 20 ปU =  1 คน   

- อายุ 20 – 30 ปU  =  8 คน  

- อายุ 31 – 40 ปU  =  6 คน  

- อายุ 41 – 50 ปU  = 12 คน 

- อายุ 51 ปUข้ึนไป  =  5 คน 

 

การประกอบอาชีพ 

- นักศึกษา/นักศึกษา             = 4 คน 

- ข)าราชการ                       = 3 คน 

- พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  = 3 คน 

- ลูกจ)าง                           = 5 คน 

- ธุรกิจสTวนตัว                    = 12 คน  

- อ่ืน ๆ (แมTบ)าน. รับจ)างท่ัวไป,  

ข)าราชการบำนาญ, เจ)าของและนักออกแบบงาน craft)  = 5 คน 

 

จากการสำรวจข)อมูลตอนที่ 1 ข)อมูลทั่วไป จำนวน 32 คน พบวTาร)อยละการสำรวจที่มาก

ท่ีสุดแบTงเป̂นผู)ท่ีสนใจเป̂นเพศหญิงท่ีมีร)อยละ 65.6%  ชTวงอายุระหวTาง 41 -50 ปU ร)อยละ 37%  และการ

ประกอบอาชีพธุรกิจสTวนตัวร)อยละ 38%  
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ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู)ความเข)าใจ / การนำไปใช) ได)มีการแบTงการสำรวจออกเป̂น 9 

หัวข)อได)แกT 

1.  ความนTาสนใจของการจัดกิจกรรม 

2.  ประเภท/ความหลากหลายของงานหัตถกรรมท่ีนำเสนอ 

3.  การถTายทอดความรู)ของวิทยากรมีความชัดเจน 

4.  ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 

5.  ความครบถ)วนของเน้ือหาในการฝ�กอบรม 

6.  ความพร)อมของอุปกรณ0ในการดำเนินกิจกรรม 

7.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

8.  การนำความรู)ท่ีได)รับไปประยุกต0ใช)ในการปฏิบัติงานได) 

9.  การนำความรู)ไปเผยแพรT และถTายทอดได) 

จากหัวข)อดังกลTาวข)างต)นน้ีได)มีการใช)เกณฑ0วัด 5 ระดับคือ  

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

น)อย 

น)อยท่ีสุด 

 

โดยตั้งคTาแกน y จำนวนผู)ตอบแบบสำรวจ 32 คน และ คTาแกน x เป^นแบบสำรวจ 9 หัวข)อ ได)ผล

สรุปจากแผนภูมิดังตTอไปน้ี 

1.  ความน6าสนใจของการจัดกิจกรรม  

 
ระดับดีมาก  จำนวน 28 คน 

ระดับดี  จำนวน  4 คน 
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2. ประเภท/ความหลากหลายของงานหัตถกรรมท่ีนำเสนอ 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 

ระดับดี  จำนวน  5 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 

 

3.  การถ6ายทอดความรู]ของวิทยากรมีความชัดเจน 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 25 คน 

ระดับดี  จำนวน  5 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  2 คน 
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4.  ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 

ระดับดี  จำนวน  5 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 

 

5.  ความครบถ]วนของเน้ือหาในการฝ-กอบรม 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 24 คน 

ระดับดี  จำนวน  7 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 
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6.  ความพร]อมของอุปกรณ9ในการดำเนินกิจกรรม 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 

ระดับดี  จำนวน  5 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 

 

7.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 23 คน 

ระดับดี  จำนวน  6 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  3 คน 
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8.  สามารถนำความรู]ท่ีได]รับไปประยุกต9ใช]ในการปฏิบัติงานได] 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 26 คน 

ระดับดี  จำนวน  5 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  1 คน 

 

9.  การนำความรู]ไปเผยแพร6 และถ6ายทอดได] 

 
ระดับดีมาก  จำนวน 27 คน 

ระดับดี  จำนวน  7 คน 

ระดับปานกลาง จำนวน  3 คน 
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ตอนท่ี 3 ข]อเสนอแนะ 

จากการจัดกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการผTานระบบออนไลน0ทั้ง 4 กิจกรรมนั้นพบวTามีผู)สนใจ

เข)ารTวมกิจกรรมเป^นอยTางมากทั้งในจังหวัดเชียงใหมT และตTางจังหวัด ที่มีความต)องการเรียนรู) ฝ�กทักษะ

ด)านงานหัตถกรรมพ้ืนบ)านของจังหวัดเชียงใหมT กิจกรรมน้ีจึงเป̂นพ้ืนท่ีสร)างสรรค0ออนไลน0ท่ีสร)างความรับรู) 

ความเข)าใจ ถึงขั้นตอนงานหัตถกรรม 4 ประเภท ได)แกT งานจักสาน งานผ)า งานโลหะ และงานกระดาษ 

ด)วยข)อจำกัดในการสTงอุปกรณ0ทดลองกิจกรรมจำนวน 50 ชุด/กิจกรรม ทำให)ไมTสามารถตอบสนองความ

ต)องการของผู)สมัครทTานอื่นๆ แตTยังมีผู)สนใจจัดเตรียมวัสดุด)วยตนเองเพื่อเข)ามารTวมเรียนรู)ด)วยกันจากส่ือ

วิดีทัศน0ท่ีสามารถรับชม และเรียนรู)เพ่ิมเติมได)ตลอดเวลา  

ทั้งนี้ผลการตอบรับการจัดกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติรูปแบบการออนไลน0 (Creative Online 

Workshop 2020) ภายใต)ชื่อ “Learn รู) – ลอง Do คราฟท0” มีข)อเสนอแนะให)มีการจัดกิจกรรมอยTาง

ตTอเนื่อง และสร)างสื่อสำหรับเผยแพรTองค0ความรู)ของงานหัตถกรรมเพื่อให)สามารถนำมาตTอยอด พัฒนา

งานหัตถกรรมพื้นบ)านตTอไป ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป̂นสTวนหนึ่งในการแบTงป2นความรู)ด)านงานหัตถกรรม

พื้นบ)านของจังหวัดเชียงใหมT (Share Experiences) เพื่อเป^นการเสริมทักษะ และสร)างคุณคTาของผู)ที่ให)

ความสนใจ และเป^นการตอบเปjาหมายของการดำเนินงาน ซึ่งเป^นข)อตกลง (Commitment) ที่สมาชิก

เครือขTายเมืองสร)างสรรค0ได)ต้ังข)อตกลงกับองค0การยูเนสโก ในการพัฒนาเมืองตามพันธกิจของสมาชิกเมือง

สร)างสรรค0ขององค0การยูเนสโก (Mission Statement) 
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2 
รายงานผลโครงการฟ,-นฟูมรดกภูมิป4ญญาพื้นบ:านสร:างสรรค< 

2.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

จังหวัดเชียงใหม1 เป3นเมืองที่ได:รับความนิยมด:านการท1องเที่ยวเรื่อยมา อาทิ แหล1งท1องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม แหล1งท1องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล1งท1องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรI แหล1งศิลปหัตถกรรม และแหล1ง

มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค1า ด:วยบริบทของเมืองที่มีความหลากหลายทางด:านวัฒนธรรม ประเพณีและ

ชาติพันธุI การพัฒนาเมืองจะต:องควบคู1ไปกับการรักษาทุนทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท่ีมีอัตลักษณIแตกต1างกัน

ออกไป สร:างการรับรู: ส1งเสริมองคIความรู:พื้นถิ่นของชุมชน เกิดการสร:างสรรคIผลงานที่มีคุณค1าทางกาย 

และทางใจ เพ่ิมอาชีพและรายได:ในชุมชน โดยเป3นการพัฒนาต1อยอดจากมรดกภูมิปUญญา  

โครงการฟXYนฟูมรดกภูมิปUญญาพื้นบ:านสร:างสรรคI เป3นการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนร1วมกับชุนชน 

ภายใต:แนวคิด “เรียนรู: ฟXYนฟู มรดกภูมิปUญญาพ้ืนบ:านสร:างสรรคI” มุ1งเน:นการศึกษาด:านกายภาพ (Place) 

ศักยภาพและความพร:อมของชุมชน (People) พัฒนาผลิตภัณฑIที่เป3นเอกลักษณIของชุมชน (Products)  

สื่อความเข:าใจของชุมชนต1อสาธารณชน (Promotion) เพื่อเสนอแนวทางในการฟXYนฟูมรดกภูมิปUญญา

พื้นบ:านอย1างสร:างสรรคI ทำให:เกิดการถ1ายทอดองคIความรู:ที่เป3นมรดกภูมิปUญญาท:องถิ่น เพื่อเป3นแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชนสู1การท1องเท่ียวด:านมรดกภูมิปUญญาพ้ืนบ:านสร:างสรรคIของจังหวัดเชียงใหม1  

โดยได:มีเกณฑIในการคัดเลือกชุมชน 

1. ด:านประวัติศาสตรIของพ้ืนท่ี 

2. ด:านความโดดเด1นทางภูมิทัศนIวัฒนธรรม  

3. ความพร:อมของชุมชนในการเสริมสร:างศักยภาพของตนเอง 

4. ส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือส1งเสริมการท1องเท่ียวโดยชุมชน 

จากเกณฑIในการคัดเลือกชุมชนในจังหวัดเชียงใหม1 พบว1าชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 เป3นแหล1งพื้นที่เชิงประวัติศาสตรIที่สำคัญแห1งหนึ่งของเมืองเชียงใหม1

ในด:านเกษตรกรรม อีกทั้งเป3นเส:นทางการผลิตและขนส1งสินค:าให:แก1คนในเมืองเรื่อยมา โดยมีวัตถุดิบ

สำคัญที่เป3นมรดกภูมิปUญญาเกี่ยวข:องกับวิถีชีวิตคนเมือง นั่นก็คือ “เหมี้ยง” พืชพ้ืนถิ่นตระกูลชาอัสสัม 

(Camellia sinensis var. assamica) เป3นพืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญกับชุมชน และมีบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับ

วิถีชีวิตของคนเมืองมาอย1างยาวนาน ทั้งด:านอาหารสาธารณูปโภค ทางเศรษฐกิจและสังคมอย1างชัดเจน 

อีกทั้งแหล1งพื้นที่ชุมชนบ:านเทพเสด็จ ยังเป3นแหล1งส1งออกทางเกษตรกรรมจากการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟท่ี

มีคุณภาพระดับประเทศ นอกจากน้ียังมีลักษณะทางภูมิศาสตรI จุดเด1นของระบบนิเวศมีแหล1งต:นน้ำท่ียังคง

ความอุดมสมบูรณIของธรรมชาติ และปUจจุบันชุมชนบ:านเทพเสด็จ กำลังพัฒนาสู1การเป3นแหล1งท1องเที่ยวท่ี

กำลังได:รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม1 
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จากศักยภาพความพร:อมของชุมชนบ:านเทพเสด็จเบื้องต:นนั้น เพื่อให:เกิดการฟXYนฟูมรดกทาง 

ภูมิปUญญาพื้นบ:านอย1างสร:างสรรคI จึงจำเป3นต:องมีการศึกษาชุมชนบ:านเทพเสด็จ ทั้งทางกายภาพของ

ชุมชน อัตลักษณIของชุมชน ผลิตภัณฑIที่โดดเด1นเพื่อเป3นการนำไปสู1การขับเคลื่อนควบคู1กับการพัฒนาต1อ

ยอดและดำเนินการโดยชุมชน สร:างแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับการสถานการณIปUจจุบันส1งเสริม

กิจกรรมทางมรดกวัฒนธรรมของชุมชนอย1างย่ังยืน  

2.2  วัตถุประสงค9 

1. เพ่ือศึกษากายภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

2. เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพ้ืนบ:านอย1างสร:างสรรคI 

2.3  ระยะเวลาการดำเนินงาน: เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 

2.4  แผนการดำเนินงาน: 

สDวนที่ 1 : การศึกษาข:อมูลภาคเอกสาร และการเก็บข:อมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมข:อมูลด:าน

กายภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ 

สDวนที่ 2 : การเผยแพร1องคIความรู: สร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถิ่นของตนสู1

การพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIเพ่ือควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 

สDวนที่ 3 : ร1วมถอดบทเรียนองคIความรู:เพื่อเสนอแนวทางการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:าน

สร:างสรรคIแก1ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงาน/ระยะเวลา มกราคม กุมภาพันธ9 มีนาคม 

ศึกษากายภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ  

ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

   

ศึกษาศักยภาพของชุมชนบ:านเทพเสด็จ  

ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

   

เสนอแนวทางการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:าน

อย1างสร:างสรรคI 
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สDวนที่ 1 : การศึกษาขMอมูลภาคเอกสารและการเก็บขMอมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมขMอมูลดMานกายภาพ

ของชุมชนบMานเทพเสด็จ 

1.1  สภาพท่ัวไปตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD  

ตำบลเทพเสด็จมีการตั้งเป3นชุมชนมาไม1น:อยกว1า 100 ปz แต1เดิมเป3นถิ่นอาศัยของชุมชนเผ1า

ขมุที่อพยพเข:ามาในพื้นที่เพื่อปลูกข:าวไร1และทำสวนเหมี้ยง เมื่อถึงยุคสมัยที่การค:าขายเหมี้ยงเจริญรุ1งเรือง

มีพ1อค:าวัวต1างม:าต1างเข:ามาติดต1อค:าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส1งผลให:คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู1ที่ราบอพยพ

ขึ้นมาอาศัยในพื้นท่ีเพื่อรับจ:างเก็บเหมี้ยง ทำสวนเหมี้ยงและค:าขายเพิ่มจำนวนมากขึ้น ต1อมาจึงเกิดการ

ผสมผสานด:านชาติพันธุI ประกอบกับชนเผ1าขมุได:อพยพไปอยู1ที่อื่น จนปUจจุบันได:กลายเป3นคนพื้นเมืองจน

หมด แต1เดิมพื้นที่ตำบลเทพเสด็จอยู1ในเขตการปกครองของตำบลป{าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 เมื่อพื้นที่ตำบลป{าเหมี้ยงมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตำบลเทพเสด็จก็อยู1ห1างไกลมาก

ส1งผลให:การดูแลและการบริหารการปกครองทำได:ไม1ทั่วถึง ปzพ.ศ. 2528 นายสว1าง จันทรIเที่ยง ซึ่งใน

ขณะนั้นดำรงตำแหน1งผู:ใหญ1บ:านบ:านปางไฮ หมู1ที่ 12 เห็นว1าเพื่อให:เกิดการดูแลราษฎรเป3นไปอย1างทั่วถึง

จึงดำเนินการแจ:งต1อที่ว1าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อขอแยกเขตการปกครองใหม1 โดยได:กำหนดให:หมู1บ:าน

ที่อยู1ในพื้นที่ภูเขาจำนวน 7 หมู1บ:านอันได:แก1 บ:านปางบงหมู1ที่ 5 บ:านน้ำโค:งหมู1ที่ 6 บ:านป{าป{านหมู1ที่ 7 

บ:านแม1ตอนหมู1ที่ 8 บ:านดงหมู1ที่ 9 บ:านพงษIทองหมู1ที่ 10 และบ:านปางไฮหมู1ที่ 12 ในพ.ศ. 2534 ตำบล

เทพเสด็จก็ได:แยกตัวออกจากตำบลป{าเมี่ยง โดยใช:ช่ือว1า “ตำบลเทพเสด็จ” สาเหตุท่ีใช:ชื่อน้ีเพราะว1าพ้ืนท่ี

ทั้งหมดของตำบลเทพเสด็จเป3นภูเขาสูง ซึ่งอยู1ในเขตโครงการหลวงป{าเมี่ยงที่ตั้งอยู1 ณ บ:านปางบงหมู1ที่ 1 

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได:ทรงเสด็จมาเยี่ยมโครงการฯ ถึง 2 ครั้ง ทางสภา

ตำบลเทพเสด็จจึงมีมติให:ใช:ชื่อตำบลว1า “เทพเสด็จ” ซึ่งในขณะนั้นมีหมู1บ:านที่อยู1ในเขตการปกครอง 7 

หมู1บ:านดังที่กล1าวมาข:างต:น ในปzพ.ศ. 2539 บ:านกำแพงหินได:แยกออกจากบ:านแม1ตอนเป3นหมู1บ:านใหม1

หมู1ท่ี 8 ของตำบลเทพเสด็จเป3นต:นมา 

พบว1าอาณาเขตตำบลเทพเสด็จมีพื ้นที ่ประมาณ 71,875 ไร1 หรือประมาณ 115 ตาราง

กิโลเมตรภูมิประเทศมีลักษณะเป3นภูเขาสูงชันสลับซับซ:อน มีที่ราบเนินเขาเพียงเล็กน:อย พื้นที่ส1วนใหญ1มี

ความชันมากกว1า 35 เปอรIเซ็นตI มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 1,050 เมตร โดย

จุดสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,950 เมตรท่ีบริเวณยอดดอยลังกา มีอาณาเขต

ติดต1อกับพ้ืนท่ีต1าง ๆ ถึง 3 จังหวัดคือ 

ทิศเหนือ  ติดต1อกับ ตำบลแม1เจดียI อำเภอเวียงป{าเป�า จังหวัดเชียงราย 

ทิศใต:  ติดต1อกับ ตำบลห:วยแก:ว อำเภอแม1ออน จังหวัดเชียงใหม1  

ทิศตะวันออก ติดต1อกับ ตำบลแจ:ซ:อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  

ทิศตะวันตก ติดต1อกับ ตำบลป{าเม่ียง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
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ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีต้ังตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ท่ีมา: กฤต พิริยธัชกุล (2563) 

 

โดยในการตั้งถิ่นฐานส1วนใหญ1มีการตั้งบ:านเรือนอยู1ในพื้นที่ราบระหว1างหุบเขาและที่ลาดชัน

ไม1มากนัก บริเวณเนินเขามีบางชุมชนต้ังบ:านเรือน บริเวณสันเขาท่ีล:อมรอบด:วยภูเขาสูงอ่ืน ๆ เช1น บ:านน้ำ

โค:งและบ:านป{าป{าน เป3นต:น โดยชุมชนทั้งหมดมีลักษณะการตั้งบ:านเรือนเรียงรายตามถนนลักษณะเป3น

กลุ1มบ:าน กลุ1มบ:านละ 20 - 30 หลังคาเรือน ยกเว:นบริเวณบ:านปางไฮที่มีการตั้งบ:านเรือนเรียงรายตลอด

หมู1บ:าน 

1.2  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

พื้นที่เกือบทั้งหมดมีลักษณะเป3นดินร1วนปนทราย มีเศษซากอินทรียวัตถุผสมในเนื้อดิน

ค1อนข:าง มาก ลักษณะเน้ือดินมีสีดำร1วน ระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบูรณIสูง สามารถเพาะปลูกพืชพันธุI

ได:ผลดี โดยการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร ได:อาศัยแหล1งน้ำจากลำห:วยต1าง ๆ ในพ้ืนท่ีลุ1มน้ำแม1หวานและ

ลุ1มน้ำแม1วอง ซึ่งจะไหลจากพื้นที่ต:นน้ำลำธารทั่วตำบลเทพเสด็จ โดยมีลำน้ำสาขาที่สำคัญ เช1น ลำน้ำแม1

ตอน ลำน้ำห:วยลังกา ลำน้ำห:วยเคี้ยง ลำน้ำตาดเหมย เป3นต:น ซึ่งลำน้ำเหล1านี้จะไหลมารวมกันเป3นลำน้ำ

แม1หวานและลำน้ำแม1วอง ที่ไหลออกจากตำบลเทพเสด็จผ1านพ้ืนที่ตำบลป{าเมี่ยง ไปรวมกับลำน้ำแม1กวง

และลำน้ำแม1ลาย บริเวณท:ายอ1างเก็บน้ำแม1กวงอุดมธารา สภาพน้ำไหลอุดมสมบูรณIดีตลอดทั้งปz ด:าน

สภาพป{าลักษณะส1วนใหญ1เป3นป{าดิบเขา และบางส1วนบริเวณยอดเขาบ:านปางบง บ:านแม1ตอน บ:านปาง

กำแพงหินลักษณะเป3นป{าสนเขา พื้นที่ป{าในตำบลเทพเสด็จทั้งหมดมีสภาพสมบูรณIดี มีชั้นหน:าดินในพื้นท่ี

ป{าค1อนข:างหนา เนื่องจากในพื้นที่ตำบลทุกหมู1บ:านประสบผลสำเร็จในการป�องกันไฟป{าและดำเนิน
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กิจกรรมฟXYนฟูพ้ืนท่ีป{าโดยชุมชน และได:รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย1างต1อเน่ือง ส1งผลให:มีทรัพยากรด:าน

พันธุIพืช และพันธุIสัตวIที่สำรวจพบในพื้นที่ค1อนข:างหลากหลาย โดยชนิดพันธุIพืชและพันธุIสัตวIที่พบมากใน

พื้นที่ ได:แก1 ต:นไม:ตระกูลไม:ก1อ เลี่ยน ทะโล: เต1าร:าง มะไฟป{า รัก กฤษณา มะซางป{า ไผ1หก สนสามใบ พืช

สมุนไพร เป3นต:นโดยเฉพาะพืชสมุนไพร มีการค:นพบเป3นจำนวนมากบริเวณม1อน�ษีบ:านพงษIทอง ซ่ึง

ตำบลได:ประกาศเป3นเขตอนุรักษIสมุนไพร พันธุIสัตวIที่พบได:โดยทั่วไปในพื้นที่ได:แก1 เก:ง หมูป{า ลิงวอก 

หมูหริ่ง หมาหริ่ง กระรอกหลากสี อีเห็น ค:างคาว นกชนิดต1าง ๆ เต1าปูลู ปลาค:อ ปลาน้ำหมึก เป3นต:น 

นอกจากนี้ยังพบสัตวIที่หายากในพื้นที่ป{า เช1น หมีควาย เลียงผา เสือโคร1ง กระท1าง (จักคิ้มน้ำ) ซึ่งชุมชนมี

การพบร1องรอยเป3นระยะอีกด:วย 

ซึ่งจากการศึกษาพบว1า ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 มีความสัมพันธI

อยู1กับการใช:ประโยชนIจากทรัพยากรดิน น้ำและป{า ซึ่งมีเหมี้ยงเป3นพืชพื้นถิ่นของชุมชน โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1.  ทรัพยากรดิน 

ลักษณะของดินเนื้อดินเป3นดินร1วนปนทราย การเกาะยึดของเม็ดดินค1อนข:างต่ำ 

จึงทำให:ง1ายต1อการพังทลาย ชุมชนจึงไม1มีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเหมือนระบบการผลิตทั่วไป นอกจากนี้ใน

ดินยังมีอินทรีวัตถุสูง ซึ่งเหมาะต1อการเป3นปุ�ยในการเจริญเติบโตของต:นเหมี้ยงและพืชอื่น ๆ และเนื่องจาก

ลักษณะทางธรณีของชุมชนเป3นหินอัคนีแทรกซ:อน (Intrusive rock) จำพวกหินแกรนิต จึงทำให:บริเวณ

ชุมชนเก็บกักน้ำไว:ในผิวดินน:อย น้ำจะไม1ไหลลงตามความลึก ทำให:น้ำส1วนใหญ1ไหลลงสู1ลำธาร เป3น

ลักษณะที่พบได:ทั่วไปในบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือตอนบนและเทือกเขาผีปUนน้ำ ซึ่งลักษณะดังกล1าวเป3น

ปUจจัยท่ีสำคัญในการให:น้ำของพ้ืนท่ีต:นน้ำในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

2.  ทรัพยากรน้ำ 

จากการศึกษาพบว1าน้ำในลำธารที่ไหลผ1านชุมชนเป3นน้ำที่สะอาด เพราะว1าใน

พื้นที่ชุมชนมีป{าไม:ที่อุดมสมบูรณI เป3นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ1มน้ำชั้นที่ 1A อีกทั้งในชุมชนไม1มีการใช:สารเคมีใน

การเกษตร จึงทำให:ไม1มีสารพิษตกลงในลำธาร น้ำในลำธารจึงสามารถฟอกตัวเองได: เป3นน้ำบริสุทธ์ิ 

เน่ืองจากเป3นน้ำไหลผ1านโขดหินและรากไม:ทำให:ออกซิเจนเข:าไปในน้ำได:มาก  

3.  ทรัพยากรปZา 

ทรัพยากรป{าไม:เป3นทรัพยากรที่สำคัญในชุมชน พบว1าชาวบ:านในชุมชนจะใช:

ประโยชนIจากป{าไม:ที่อยู1ในชุมชน เช1น การสร:างที่อยู1อาศัย เป3นแหล1งอาหาร การสร:างรายได: และป�องกัน

การชะล:างพังทลายของดิน เป3นต:น โดยมีพืชจำนวน 100 ชนิด จาก 65 ตระกูลอยู1ในป{าเหมี้ยง และพืช

จำนวน 96 ชนิด จาก 62 ตระกูลในป{าดิบเขา และพืชจำนวน 80 ชนิด จาก 55 ตระกูลต:นไม:ใหญ1ในป{า

เหมี้ยง พบว1าทรัพยากรป{าเหมี้ยงเป3นพืชหลักในการเกษตรของชุมชนที่มีระบบเพาะปลูกที่ผสมผสานแบบ

วนเกษตรมุ1งผลิตอาหารและรักษาสมดุลสิ่งแวดล:อมมากกว1าผลิตสินค:าอีกด:วย (เฉลิมพล แสนพรมมา, 

2550) 
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ภาพท่ี 2.2  ลักษณะทรัพยากรป{าไม:ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

1.3  บริบทอาชีพของชาวบMานในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

พบว1าอาชีพหลักของชาวบ:านในพื้นที่ มีความสอดคล:องกับบริบทชุมชนคือ กาแฟ และมี

อาชีพรองคือ เหมี้ยง เพราะว1าเป3นอาชีพดั้งเดิมท่ีคนในชุมชนมีความรู:และความชำนาญ ซึ่งในอดีตอาชีพ

เหมี้ยงอาจจะเป3นอาชีพหลัก แต1ด:วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให:ชาวบ:านหันมาปลูกกาแฟ ซึ่งเป3น

อาชีพที่สร:างรายได:ที่ให:ผลตอบแทนคุ:มค1ากว1าแก1เกษตรกร โดยเฉลี่ยครัวเรือนละไม1ต่ำกว1า 100,000 บาท

ต1อปz เพราะว1าการปลูกกาแฟมีต:นทุนในการผลิตที่ไม1สูงมากเมื่อเทียบกับพืชการเกษตรอื่น ๆ ส1วนราคา

ผลผลิตก็สูงกว1าการเก็บเหมี้ยง โดยกาแฟแม1ตอนหลวงสามารถขายได:สูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท จึงทำให:

เกษตรกรบางรายเลิกเก็บเหมี้ยงช1วงปลายปz และหันไปเก็บกาแฟแทน ส1วนการเก็บเหมี้ยงจะมีรายได:เฉล่ีย

วันละ ประมาณ 200 - 300 บาท หากไม1ออกไปเก็บก็จะไม1ได:เงิน รวมถึงระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต

ของพืชทั้งสองยังมีความต1อเนื่องกัน กล1าวคือ จะสามารถเก็บได:ตลอดทั้งปz การเก็บเหมี้ยงจะอยู1ในช1วง

เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม ส1วนการเก็บกาแฟจะเก็บได:ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

กุมภาพันธI และนอกจากนี้คนในชุมชนยังมีรายได:เสริมการปลูกลูกพลับ เกาลัด ดอกลิงลาวและเลี้ยงผ้ึง

โก�น โดยเฉลี่ยครัวเรือนละไม1ต่ำกว1า 30,000 บาทต1อปz ผลจากทุนทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชนจึงทำให:

ชาวบ:านมีรายได:ตลอดทั ้งปz และในชุมชนยังมีการจัดการท1องเที ่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในรูปแบบ  

“โฮมสเตย9” เพ่ือเป3นรายได:เสริมอีกช1องทางด:วย 
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นอกจากนี้แล:วยังเริ่มมีการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกประเภทพืชไม:ผล อาทิ แมคคาเดเมีย 

(ผลไม:เมืองหนาว) และลูกพลับ เป3นต:น โดยการส1งเสริมและแจกจ1ายกล:าพันธุIจากมูลนิธิโครงการหลวง 

การทำปศุสัตวIขนาดเล็ก เช1น การเลี้ยงสุกร (หมู) ไก1 และวัว เป3นต:น และมีการเพาะพันธุIพืชดอก อาทิ 

กล:วยไม: เพื่อส1งออกผลผลิตให:แก1มูลนิธิโครงการหลวง ตลอดทั้งการประยุกตIโดยแนวคิดทฤษฎีเกษตร

แบบส1วนผสม คือ การเพาะเล้ียงผ้ึง และชันโรง เพ่ือส1งออกน้ำผ้ึงและแปรรูปเป3นผลิตภัณฑIอ่ืน  

การประกอบอาชีพของกลุ 1มประชากรในเขตพื ้นที ่ตำบลเทพเสด็จแบ1งออกได:เป3น 3 

ประเภท ดังน้ี 

1.  เกษตรกรรม ได:แก1 เหม้ียง กาแฟ ไม:ผลและไม:ดอก 

2.  เล้ียงสัตวI ได:แก1 ปศุสัตวIขนาดเล็ก ได:แก1 หมู ไก1 ผ้ึงและชันโรง 

3.  กลุ1มผู:ประกอบการ ได:แก1 

3.1  กลุ1มท่ีพักขนาดเล็ก ได:แก1 โรงแรม-รีสอรIท โฮมเสตยI โฮสเทล 

3.2  ธุรกิจร:านอาหาร ได:แก1 ร:านกาแฟ ร:านอาหาร  

3.3  ธุรกิจกิจกรรมสันทนาการ ได:แก1 กิจกรรมผจญภัย (Adventure, Zipline) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3  พ้ืนท่ีการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกเหม้ียงและเมล็ดกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4  การเพาะปลูกเหม้ียง อุปกรณIการทำเหม้ียง ได:แก1 เตาปุง (เตาน่ึง) และบ1อหมักเหม้ียง 
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ภาพท่ี 2.5  การเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ และการแปรรูปส1งออกเมล็ดกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายท่ี 2.6  การเพาะปลูกแมคคาเดเมีย โดยการส1งเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวง 

 

1.4  โครงสรMางทางสังคมและประชากรในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหมD 

ลักษณะโครงสร:างทางสังคมของแต1ละชุมชนเป3นชุมชนขนาดเล็ก ความหนาแน1นของ

ประชากรน:อย ลักษณะเป3นหมู1บ:านแบบด้ังเดิม มีลักษณะทางสังคมแบบเครือญาติ มีความคุ:นเคยเห็นหน:า

กันและกันเป3นประจำ ชาวบ:านมีความผูกพัน พึ่งพาอาศัยกันในชุมชน ไว:เนื ้อเชื ่อใจและเป3นกันเอง 

ชาวบ:านส1วนใหญ1มีวิถีชีวิตร1วมกันในด:านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล:อม มีวัฒนธรรมเหมี้ยงท่ีมีความเชื่อมโยงอยู1กับการจัดการทรัพยากรชุมชนและประชากรส1วนใหญ1

เป3นคนพ้ืนเมือง 

ประชากรทั้งสิ้น 1,864 คนแบ1งเป3นชาย 974 คนและหญิง  890 คน (ข:อมูล ณ วันที่ 24 

กุมภาพันธI  2559) มีจำนวนครัวเรือน 754 ครัวเรือน โดยสามารถแบ1งสัดส1วนตามช1วงอายุเป3น กลุ1ม

ผู:สูงอายุ 70 % กลุ1มวัยกลางคนและเด็ก 30 % (จากการสอบถามผู:ใหญ1บ:านหมู1ที่ 7, มกราคม 2564) 
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พบว1าประชากรในช1วงอายุ 1 - 25 ปz ส1วนใหญ1จะไปเรียนหนังสือท่ีในเมือง รวมทั้งเป3นประชากรวัย

แรงงานท่ีอยู1ในช1วงอายุ 18 - 25 ปz ซ่ึงได:ย:ายเข:ามาทำงานในเมืองเน่ืองจากรายได:ดีกว1าการทำเหม้ียง 

มีสถาบันการศึกษาคือ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ประเภทสามัญศึกษา เป�ดทำการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษา มีนักเรียนท้ังหมด 

42 คน มีผู:อำนวยการโรงเรียน 1 คน และครู 4 คน นักเรียนส1วนใหญ1เป3นคนในชุมชนและจากชุมชน

ใกล:เคียง 

เปaาหมายและแนวทางการดำเนินงานของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหมD 

1. การเสริมสร:างการรับรู: การประชาสัมพันธI เพื่อส1งเสริมและพัฒนาแหล1งพื้นที่ชุมชน

บ:านเทพเสด็จให:เกิดเป3นการท1องเที่ยวเชิงนิเวศ การท1องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย

การขับเคลื่อนร1วมกันระหว1างชุมชน หน1วยงานระดับท:องถิ่น และองคIกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

2. การพัฒนาและส1งเสริมจากทุนทางเกษตรกรรมให:เกิดการต1อยอดร1วมกับการ

ส1งเสริมในเชิงธุรกิจการท1องเที่ยว อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑIชุมชน ผลิตภัณฑIการ

ท1องเที่ยว เพื่อการส1งเสริมแนวทางการตลาด แผนรองรับระยะยาวควบคู1ระหว1าง

วัฒนธรรมร1วมกับธุรกิจการท1องเท่ียว 

สDวนที่ 2 : การเผยแพรDองค9ความรูM และสรMางความตระหนักถึงคุณคDาในทรัพยากรทMองถิ่นของตนสูDการ

พัฒนาตDอยอดผลิตภัณฑ9เพ่ือควบคูDการสDงเสริมการตลาดของชุมชน มีแผนการดำเนินงานดังน้ี 

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูM เผยแพรDองค9ความรูM 

และสรMางความตระหนักถึงคุณคDาในทรัพยากรทMองถ่ินของตน 

 
 

ภาพท่ี 2.7  การสนทนากลุ1มระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู: เผยแพร1องคIความรู:  

และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถ่ิน 



รายงานฉบับที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ2 (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

2 - 10 

 
 

ภาพท่ี 2.8  การสนทนากลุ1มระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู: เผยแพร1องคIความรู:  

และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถ่ิน 

ในขั้นตอนนี้ทางโครงการฯ ใช:วิธีการสนทนากลุ1ม (Focus Group Discussion) เพ่ือ

ประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ1มเป�าหมาย จำนวนไม1น:อยกว1า 30 คน เพ่ือทำการวิเคราะหIสภาพและ

ความต:องการสู1การพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIเพื่อควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน ทั้งนี้จากการ

สังเคราะหIข:อมูลและสรุปผลการศึกษาต1อไปน้ี 

1. การเผยแพร1องคIความรู:และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถ่ิน 

พบว1า ชาวบ:านในชุมชนได:ร1วมกันวิเคราะหIทุนทรัพยากรชุมชนท่ีมีอยู1ในพ้ืนท่ี 

2. วิเคราะหIภูมิปUญญาและองคIความรู:ที่สอดคล:องกับด:านหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบ:านของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

3. รายชื่อปราชญIชุมชนด:านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ:าน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 ซึ ่งจากการสนทนากลุ1มสามารถสรุปรายช่ือ

ปราชญIชุมชนในแต1ละด:าน 

4. การวิเคราะหIสถานการณI (SWOT Analysis) ของตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

2 - 11 

1.  การเผยแพรDองค9ความรูMและสรMางความตระหนักถึงคุณคDาในทรัพยากรทMองถ่ิน 

พบวDา ชาวบMานในชุมชนไดMรDวมกันวิเคราะห9ทุนทรัพยากรชุมชนท่ีมีอยูDในพ้ืนท่ี สามารถสรุปได:ดังน้ี 

ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

1) ทุนทางสังคม  1) อาหารพ้ืนถ่ิน “สMาใบเหมี้ยง” หรือยำใบเหมี้ยง เป3นวัฒนธรรม

การก ินของคนในพื ้นท ี ่ท ี ่นำใบเหมี ้ยงสดมา

ประกอบเป3นอาหารประจำถิ่น โดยมักจะนำมายำ

กับปลากระป�อง หรือผสมผักท:องถิ่นอื่น ๆ เช1น

ยอดกอก สะเรียมดง ดอกค่ัง ผักปู{ย1า ฯลฯ 

ความสำคัญ: เป3นอาหารที่ได:จากพืชในท:องถ่ิน

และป{าชุมชน ซึ่งปลอดภัยจากสารเคมีและส1วน

ใหญ1มีคุณสมบัติเป3นสมุนไพร ซึ่งจากการสนทนา

กลุ1มพบว1ายำใบเหมี้ยง สามารถใช:แก:อาการง1วง

นอนได:เป3นอย1างดี 

 

ภาพท่ี 2.9  รายการอาหารส:าใบเหม้ียง 
 

 2) อาหารพ้ืนถ่ิน “น้ำเหมี้ยง” เป3นของกินพื้นบ:านของภาคเหนือ 

เป3นน้ำท่ีได:จจากการนึ่งเหม้ียง นำมาเคี่ยวจนข:น 

จะออกสีเทาดำ เมื่อจะนำมาทำเป3นอาหารก็เอา

พริกแห:ง หอมแดง กระเทียม ตะไคร: กะป� มาตำ

จนละเอียด เอาข:าวสาร (ข:าวเหนียวผสมข:าวสาร

เจ:า) มาคั่วไฟอ1อน ๆ ใส1น้ำเล็กน:อย คั่วจนเม็ดข:าว

เหลือง พักไว: แล:วเอาน้ำเหมี้ยงใส1หม:อต:ม เติมน้ำ 

คนให:ละลาย ต:มต1อจนเดือดพักไว: ซอยหอมแดง

เป3นแว1น แล:วแยกไว:ต1างหากพักไว: เอาพริกแกงท่ี

ตำไว:ผัดน้ำมันเล็กน:อยให:หอม เติมน้ำเหมี้ยงที่ต:ม
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

เดือดแล:วลงไปผสมให:เข:ากัน อาจเติมหมูสับลงไป 

ต:มจนสุก โรยข:าวคั่ว คนไปเรื่อย ๆ จนเริ่มข:น ถือ

ว1าสุกแล:ว โรยด:วยหอมแดงเจียว โรยด:วย ต:นหอม 

ผักชี และขิงท่ีห่ันเป3นเส:น ๆ  
 

2) ทุนประเพณี วัฒนธรรม

และความเช่ือ 

 

1) ประเพณีตานข:าวใหม1 (ส่ี

เป3ง) 

เป3นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งในอดีตท่ี

มีการทำนา หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ:านจะนำ

ข:าวใหม1ทำบุญถวายพระก1อน เพื่อเป3นสิริมงคล 

แต1อย1างไรก็ตามถึงแม:ว1าชาวบ:านเทพเสด็จจะไม1มี

การทำนา แต1ประเพณีตานข:าวใหม1ก็ยังคงมีการ

ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันน้ี โดยจัดขึ้นใน

วันข้ึน 15 ค่ำ เดือนมกราคมของทุกปz 

ความสำคัญ: เป3นกุศโลบายหนึ ่งท่ีให:คนเห็น

ความสำคัญของพุทธศาสนาและมาร1วมกันทำบุญ

เพื่อความเป3นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว 

รวมถึงการได:มีโอกาสทำบุญอุทิศส1วนกุศลให:

บรรพบุรุษท่ีล1วงลับไปแล:ว 
 

 

 

 

  2) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 

 

 

 

 

 

 

จัดขึ้นในเดือน 5 เป3ง ซึ่งเป3นเดือนกุมภาพันธIของ

ทุกปz ชาวบ:านจะมาร1วมกันทำพิธีกันที่พระธาตุใน

วัดของแต1ละหมู1บ:าน ซึ่งพระธาตุก็หมายถึงเจดียI 

องคIประกอบที ่ใช:ในพิธี ได:แก1 เครื ่องไทยทาน  

น้ำส:มป{อย น้ำที่นำดอกไม:มาลอย ข:าวตอกดอกไม: 

โดยชาวบ:านจะสรงน้ำพระในตอนเช:าเป3นความ

เช่ือเก่ียวกับศาสนา 

ความสำคัญ: เป3นการสืบทอดประเพณีทางพุทธ

ศาสนา 
 

 3) ประเพณีไม:ค้ำสะหลี 

 

ตามความเชื่อของชาวพุทธ ต:นไม:ใหญ1มักมีเทวดา

อารักษIสิงสถิตอยู1 โดยเฉพาะต:นโพธิ์ ซึ่งนอกจาก

จะเป3นต:นไม:ใหญ1ที่ส1วนมากจะปลูกไว:ในวัดแล:ว 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

2 - 13 

ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

ยังเป3นต:นไม:ในพุทธประวัติ โดยพระพุทธเจ:าได:

ประทับใต:ต:นโพธิ์เมื่อตรัสรู:อีกด:วย ซึ่งจะทำในช1วง

สงกรานตI โดยประเพณีนี้ทำเพื่อเป3นการทำบุญ

หมู1บ:านเพื่อให:คนในหมู1บ:านมีความสุขความเจริญ

องคIประกอบในพิธี ได:แก1 เครื่องไทยทาน ไม:ง1าม 

ซึ่งไม:ง1ามนั้นจะต:องห1อด:วยกระดาษเงิน กระดาษ

ทอง แล:วเอาสายสิญจนIโยงไปให:รอบหมู1บ:านทุก

หลังคาเรือน 

ความสำคัญ: เป3นการสืบทอดประเพณีของชาว

ล:านนาที่เชื ่อมโยงกับพุทธศาสนาและโลกทัศนI

ความเชื่อเรื่องเทวดา ถือเป3นวันทำบุญครั้งใหญ1

ของชาวล:านนา และการอุทิศกุศลถึงบรรพบุรุษ 

ทั้งยังเป3นกุศโลบายได:อานิสงคI เช1น เป3นการค้ำไม:

สะหลี (ต:นโพธิ์) ไม1ให:หักโค1นลงมา เป3นการสืบ

ชะตาวัดและหมู1บ:านให:เป3นสิริมคล อยู1ร1มเย็นเป3น

สุข รวมถึงเป3นการค้ำจุนสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 

 4) ประเพณีผิงไฟพระเจ:า จัดขึ ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนมกราคมของทุกปz 

เพื ่อจุดไฟผิงให:กับพระพุทธรูป อันเป3นเสมือน

ตัวแทนของพระพุทธเจ:าเพ่ือให:เกิดความอบอุ1น 

ในวันผิงไฟพระเจ:า ชาวบ:านแต1ละกลุ1มบ:านก็จะ

นำไม:พื ้นมามัดรวมกันที ่ลานวัด และตกแต1ง

ประดับประดาต:นฟXนให:สวยงาม เมื ่อถึงเวลา

ประมาณตี 4 ก็จะมีการจุดต:นฟXนถวายพระเป3น

พุทธบูชา และในตอนเช:าก็จะมีการทำบุญตัก

บาตรร1วมกัน 
 

 5) ประเพณีสงเคราะหIบ:าน มักจะทำในช1วงวันที ่ 14 - 15 เมษายน ซึ ่งอยู1

ในช1วงสงกรานตI โดยใช:กาบมะพร:าวทำเป3น

สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม และใช:รูปวัว ควาย คน
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มาใช:ในการประกอบพิธี องคIประกอบมีเครื ่อง

ไทยทาน ดอกไม: อาหารคาวหวาน 
 

 6) ประเพณี 12 เป3ง จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิงหาคมของทุกปz

ทำในช1วงตอนเช:า – ตลอดทั้งวัน เป3นประเพณีท่ี

ทำบุญให:แก1เจ:ากรรมนายเวร และเป3นวันปล1อยผี

ของชาวบ:าน ซึ ่งจะประกอบพิธีกันภายในวัด

องคIประกอบที่ใช:ในการทำพิธี ได:แก1 อาหารคาว

หวาน แล:วจะมีการอุทิศส1วนกุศลให:เจ:ากรรมนาย

เวร และอุทิศให:แก1ญาติมิตรผู:ท่ีล1วงลับไปแล:ว 
 

 7) ประเพณีตานต:นเงิน จัดข้ึนในช1วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปz  

เป3นประเพณีตานประจำปzของหมู1บ:าน ซ่ึงชาวบ:าน

ในหมู1บ:านจะมีการรวบรวมเงิน เพื่อไปบูรณะวัด

ประจำหมู1บ:าน เปรียบเสมือนการทอดผ:าป{าของ

คนภาคกลาง องคIประกอบที่ใช:ในการทำพิธี ได:แก1 

เครื่องไทยทาน ประเพณีนี้ไม1มีขบวนแห1 โดยส1วน

ใหญ1จะนำเครื่องไทยทานไปถวายที่วัดเลย การ

เรียกเก็บเงินจะมีการตกลงกันล1วงหน:าว1าจะเก็บ

บ:านละก่ีบาท 

ความสำคัญ:  เป3นการสร:างความสามัคคีของคน

ในหมู1บ:าน ร1วมกันการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

และการบูรณปฏิสังขรวัด  
 

 8) ประเพณีแห1ต:นเก้ียะ จัดข้ึนในวันลอยกระทง (15 ค่ำ เดือน 12)  

ซึ่งชาวบ:านจะเอาต:นสนในป{ามารวมกันเป3นมัดสูง

ประมาณ 4 เมตร และนำไปไว:ท่ีลานวัด การทำพิธี

คือ ชาวบ:านจะจุดไฟให:มีแสงสว1าง แล:วปล1อยให:

ต:นสนไหม:จนหมด ซึ ่งพิธีนี ้ม ีความเชื ่อว1าการ

ทำบุญเพื่อให:มีแสงสว1างนำทางแก1ชีวิตตนเองใน

ภายภาคหน:า ซึ่งปUจจุบันยังคงประเพณีไว: แต1ลด
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ขนาดจากการใช:ต:นเกี๊ยะใหญ1 เป3นท1อนเกี๊ยะหรือ

ส1วนก่ิงมาประกอบพิธีกรรมแทน 

ความสำคัญ: เป3นการสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 
 

 9) ความเช่ือเร่ืองผี เป3นความเชื่อดั้งเดิมที่ยึดถือมาแต1อดีต โดยเชื่อว1า

ทุกที ่จะมีผีอาศัยอยู1 ส ังเกตจากในพื ้นที ่จะมี

ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข:องกับผี จนกลายเป3น

ส1วนหนึ่งของวิถีปฏิบัติในชีวิต โดยผีที่ชุมชนนับถือ

และให:ความเคารพจะมีอยู1 4 ประเภทด:วยกันคือ 

1) ผีเจ:านาย 2) ผีเสื้อบ:าน 3) ผีเจ:าท่ี และ4) ผีเจ:า

ป{าเจ:าเขา ซึ่งชุมชนจะมีพิธีกรรมในการบอกกล1าว

และเลี้ยงผีที ่ตนนับถือทุกปz เช1น ประเพณีเลี ้ยง

ผีเสื้อบ:าน หรือการใส1ข:าวบอกเจ:าที่ก1อนกินข:าว 

เป3นต:น และการเคารพผีถือเป3นการแสดงถึงความ

อ1อนน:อมต1อธรรมชาติของชุมชนที ่ยอมรับใน

อำนาจที่เหนือกว1า และพร:อมที่จะปฏิบัติตนต1อ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในแต1และ

พ้ืนท่ีด:วยความเคารพ 

ความสำคัญ: เป3นการจัดการชุมชน 
 

 10) ความเช่ือเร่ืองขึด  

(อาถรรพI) 

เป3นข:อห:ามท่ีเป3นหลักปฏิบัติของคนเหนือ โดยเช่ือ

ว1าถ:าทำเรื่องที่ทำให:อึดจะประสบเคราะหIกรรม

เกิดเภทภัยในชีวิต ซึ่งชาวบ:านจะมีความเชื่อซ่ึง

เป3นข:อห:ามอันเก่ียวข:องกับการใช:ประโยชนIจากไม:

ในป{าเพ่ือนำมาสร:างบ:านเรือน  เช1น 

- ไม:สองนาง ลักษณะมีลำต:น 2 ต:น แต1ใช:

รากเดียวกัน โดยเชื่อว1าต:นไม:ลักษณะนี้จะมีผี 2 

นางอาศัยอยู1 ถ:าผู:ใดตัดมาสร:างบ:านเรือนก็จะมีอัน

เป3นไป ถ:านำมาทำเสาบ:านต:องนำทั้ง 2 ต:นมา

สร:างข:าง ๆ กัน แต1ส1วนใหญ1แล:วเพื่อตัดปUญหาจะ

ไม1ค1อยมีผู:ใดนำมาใช:ประโยชนIกัน 
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- ไม :หมอกมุงเม ือง ได :แก 1 ต :นไม :ท ี ่ มี

เถาวัลยIพันข้ึนและโยงติดกันหลาย ๆ ต:น ชาวบ:าน

ไม1นิยมนำมาใช:ประโยชนI โดยเฉพาะนำมาสร:าง

บ:านเรือนมีความเชื่อว1าเป3นไม:ที่ลักษณะไม1ดี เป3น

อัปมงคลมุงและคลุมชีวิต ไม1มีความเจริญก:าวหน:า 

มีเถาวัลยIชักเป3นใย ทำให:เกิดการชักศึกเข:าบ:าน

บ:าน ไม1มีความม่ันคง เป3นต:น 

- ไม:ต�ายขา หรือไม:ตายพราย ได:แก1 ต:นไม:

ที่มีลักษณะยืนต:นตาย ในอดีตไม1นิยมนำมาสร:าง

บ:านเพราะเชื ่อว1าชีวิตจะอยู 1ได:ไม1ตลอดรอดฝU�ง

เหมือนต:นไม: 

- ไม:คราง ได:แก1 ไม:ที่ตัดลงมาแล:วมีเสียง

ครางดัง “อ๊ีด” ยาว ๆ โดยเชื่อว1าต:นไม:ต:นนั้นมีผี

อาศัยอยู1 เสียงที่ดังขึ้นมิใช1เสียงไม:ที่ลั ่นหรือขาด

ตามปกติ แต1เป3นเสียงที่ผีร:องขึ้น ชาวบ:านจะไม1

นำมาสร:างบ:านเรือนหรือก1อสร:างใด ๆ เนื่องจาก

จะทำให:ชีวิตการงานอยู1อย1างไม1มีความสุข 

3) ทุนภูมิปUญญาเพื ่อการ

ประกอบอาชีพ และการ

พ่ึงตนเอง 

1) การทำสวนเหม้ียง วิถีชีวิตของคนชุมชนป{าเหมี้ยง จะมีลักษณะการ

ดำรงชีวิตที่บรรพบุรุษได:เรียนรู:และปรับวิถีชีวิตให:

สามารถอยู1กับธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมได:อย1าง

เกื้อกูลกันและอย1างลงตัว โดยภายในสวนเหมี้ยง

จะม ีระบบการจ ัดการภายในท ี ่ สามารถใช:

ประโยชนIในพ้ืนท่ีได:อย1างย่ังยืน การปลูกเหม้ียงจะ

ปลูกใต:ต:นไม:ใหญ1โดยไม1ตัดต:นไม:เดิมในพื้นที่ แต1

เป3นการให:ไม:ใหญ1เป3นพี่เลี้ยงให:กับกล:าต:นเหมี้ยง

ได:เติบใหญ1อย1างแข็งแกร1ง ส1วนการนำไม:ฟXYนมาน่ึง

เหมี้ยงจะมีการตัดต:นไม:ในสวนเหมี้ยง โดยตัดสูง

จากโคนต:นประมาณ 50 เซนติเมตรเพื่อให:ต:นไม:

เดิมสามารถแทงลำต:นใหม1ทดแทนในส1วนที่ถูกตัด

ไป มีการปลูกต:นไม: พืชและผักผสมผสานในสวน
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เหมี้ยงที่สามารถให:ผลผลิตหมุนเวียนได:ตลอดปz

เช1น ดอกลิงลาว กาแฟ ต:าง ไผ1หก เพี้ยฟาน มะไฟ 

เป3นต:น จนกลายเป3นลักษณะระบบการเกษตรที่มี 

“ปฏิทินชีว ิต” เป3นของตนเอง สามารถพึ ่งพา

ตนเองได :ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อีกทั้งการทำสวนเหมี้ยงยังเป3นระบบการ

ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นท่ีป{าต:นน้ำเป3น

อย1างย่ิง ดังจะมีตัวช้ีวัดจากในช1วง 100 ปzท่ีผ1านมา

ของการตั ้งเป 3นชุมชน พื ้นที ่ต :นน้ำลำธารยัง

สามารถคงความอุดมสมบูรณIได:อย1างยั ่งยืนสืบ

ต1อมาจนถึงปUจจุบัน 
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ภาพท่ี 2.10  สวนเหม้ียงและการทำเหม้ียง 

 

 2) การทำสวนกาแฟ กาแฟหลายเป 3นอาช ีพหล ักของช ุมชน 

เนื่องจากเป3นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกร1วมกับ

ป{าเหมี ้ยงได:เป3นอย1างดี กาแฟของตำบลเทพ

เสด็จได4ร ับการขึ ้นทะเบียนเป>นสิ ่งบAงชี ้ทาง

ภูม ิศาสตรG (GI) ที ่ม ีเอกลักษณGทั ้งกลิ ่นและ

รสชาติของกาแฟที่มาจากระบบนิเวศวัฒนธรรม

แบบปRาเหมี ้ยง ผึ ้งโกVน ปRาไม4กAอ ความอุดม

สมบูรณGของน้ำและอากาศที่เหมาะสมที่มีผลตAอ

คุณภาพและอัตลักษณGของกาแฟที่เจริญเติบโต

ทAามกลางปRาเหม้ียง 

ความสำค ัญ : ระบบการผล ิ ตแบบเกษตร

ผสมผสานและวนเกษตรที่เป3นลักษณะเฉพาะของ

พื้นที่ และการปรับตัวต1อความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมภายใต:ทุนทรัพยากรที่มีอยู1ใน

ชุมชน ที ่ช ุมชนสามารถพัฒนาองคIความรู :จน

สามารถยกระดับผลิตภัณฑIกาแฟขึ้นทะเบียนส่ิง

บ1งช้ีทางภูมิศาสตรI (GI) ได: 

หมายเหต ุ  การขอข ึ ้นทะเบ ียนส ิ ่ งบ 1งช ี ้ทาง

ภูม ิศาสตรI “กาแฟเทพเสด็จ” (Thepsadej 

Cofee) โดยกรมทรัพยIสินทางปUญญา กระทรวง

พาณิชยIได:ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 
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(Figure 4.19) และให:คำนิยามกาแฟเทพเสด็จ 

(Thepsadej Coffee) หมายถึง กาแฟอาราบิก:า 

สายพันธุIคาติมอรI คาทูราและคาทุยที่ปลูกในพื้นท่ี

ตำบลเทพเสด ็จ อำเภอดอยสะเก ็ด จ ังหวัด

เชียงใหม1 บนความสูงระดับ 1,100 - 1,600 เมตร

เหนือระดับน้ำทะเล รAวมกับปRาไม4และสวนชา 

(เหม้ียง) ซ่ึงมีกล่ินหอมเฉพาะตัว 

 
 

 
ภาพท่ี 2.11  สวนกาแฟ 
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ภาพท่ี 2.12  การออกแบบผลิตภัณฑIกาแฟ 
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ภาพท่ี 2.13  กลุ1มวิสาหกิจชุมชน 

 

 3) ภูมิปUญญาการเล้ียง 

    ผ้ึงโก�น 

เกิดจากการเรียนรู: ในพฤติกรรมของผึ้งโก�น (ผ้ึง

โพรง) แล:วทดลองสร:างโก�นผึ้ง (รังผึ ้ง) ปUจจุบัน 

โก�นผึ้งจะมีอยู1 4 ลักษณะด:วยกันคือ โก�นไม:ไพรง 

โก�นไม:กุม โก�นไม:ไผ1สานและโก�นที่ประยุกตIจาก

เศษวัสดุเหลือใช: หลังจากทำโก�นเสร็จในเดือน

มกราคม - มีนาคม ชาวบ:านจะนำโก�นเพื่อตั้งล1อ

ผึ้ง เมื่อผึ้งเข:ามาอาศัยจะนำกลับมาให:ผึ้งหากิน

บริเวณใกล:บ:าน เป�ดเมื่อถึงเดือนพฤษภาคมถึงต:น

เดือนมิถุนายน ก็มีการเก็บน้ำผึ้ง ซึ่งในปUจจุบันใช:

วิธีการนำรังผึ ้งใส1ผ:าขาวบางแขวนแทนการบีบ

แบบโบราณ ส1งผลให:ได:น้ำผึ้งที่ใสสะอาด ไม1ตก
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ผลึกง1าย ในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จมีการเรียงผึ้งโก�น

ในทุกหมู1บ:าน โดยได:รับการถ1ายทอดภูมิปUญญา

จากปราชญIชุมชนบ:านปางกำแพงหิน นอกจากน้ี 

การเลี้ยงผึ้งโก�นยังส1งผลดีต1ออาชีพการเกษตรใน

พื้นที่คือ ผสมเกสรดอกกาแฟ ลดการใช:สารเคมีใน

พื้นที่เกษตร และมีส1วนผลักดันให:เกิดการป�องกัน

ไฟป{า เชื่อมโยงเป3นลักษณะเครือข1ายการป�องกัน

ในแต1ละหมู1บ:าน เป3นระยะทางรวมแล:วมากกว1า 

100 กิโลเมตร เพื่อรักษาคุณภาพน้ำผึ้งและพื้นท่ี

ต:นน้ำลำธารให:สมบูรณIสืบไป  
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ภาพท่ี 2.14  ภูมิปUญญาการเล้ียงผ้ึงโก�น 

 

 4) ภูมิปUญญาการล1า 

   สัตวIเชิงอนุรักษI 

เป 3นภ ูม ิป Uญญาท ี ่ ช ุ มชนได : เ ร ี ยนร ู : ท ี ่ จะนำ

ทรัพยากรธรรมชาติในท:องถิ ่นและการสังเกต

พฤติกรรมสัตวIมาใช:ประโยชนIในการดำรงชีวิตและ

สามารถใช:ประโยชนIจากทรัพยากรสัตวIป{าได:อย1าง

ย่ังยืน 

 5) ภูมิปUญญาการต๊ึด 

    แคว (การเปล่ียน 

    ทางน้ำ) 

เป3นวิธีการหาปลาที ่สืบทอดมาแต1โบราณด:วย

วิธีการง1าย ๆ คือการเปลี่ยนทางน้ำ โดยการต๊ึด

แควจะมีอุปกรณIในการทำ ได:แก1 จอบและตะกร:า

สำหรับใส1ปลา วิธีการทำในขั้นแรกคัดเลือกพื้นท่ี

ลำน้ำสามารถเปลี่ยนหรือผันน้ำไปอีกทางได: ขั้นท่ี

สองใช:วัสดุอุปกรณIที่มีอยู1ในธรรมชาติ ได:แก1 เศษ

ไม: ปลายไม: ใบกล:วยป{าป�ดทางน้ำฝU �งหนึ ่งเพ่ือ

ไม1ให:น้ำไหลเข:าบริเวณที่จะหาปลา ขั้นที่สามพอ

น้ำในแควที่ป�ดแห:งสนิทก็จับปลาในบริเวณน้ัน 

เมื่อเก็บเรียบร:อยก็ปล1อยน้ำเข:าก็จะมีลักษณะเป3น

ลำน้ำตามเดิม การหาปลาโดยวิธีต๊ึดแควนี้จะทำได:

เฉพาะจุดที่ทำได:และไม1ใช:สารเคมี ดังนั้นปลาที่อยู1
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ในลำน้ำบริเวณอื่น ๆ ก็มีโอกาสเจริญเติบโตให:หา

กินต1อไปอย1างย่ังยืน 

 6) ภูมิปUญญาการใส1ไซ 

    ปลาบู1 (ปลาค:อ) 

จะมีการดักปลาในฤดูหนาวและฤดูร:อนเป3นหลัก

ไม1นิยมทำในฤดูฝน เนื ่องจากน้ำหลากลักษณะ

คล:ายการใส1ไซปลาโดยทั่วไป แต1เป3นไซขนาดเล็ก 

ขนาดประมาณ 20 x 10 เซนติเมตร ก1อนที ่จะ

นำไปใส1ชาวบ:านจะนำตอกไม:ไผ1มาสานเป3นรูปไซ

ขนาดเล็ก เข:าป{าหาหนอนไม:ไผ1 (รถด1วน) มาเป3น

เหยื่อล1อ เมื่อได:ครบก็นำหนอนไม:ไผ1มาผูกติดในไซ 

แล:วนำไปวางตามลำห:วยที่มีน้ำไหลเชี่ยว โดยให:

ปากไซอยู1ท:ายกระแสน้ำ ส1วนใหญ1จะมีการใส1ใน

ตอนเย็นและตอนเช:าก็จะมีการเก็บ เมื่อได:ปลาบู1 

(ปลาค:อ) ก็จะทำไปประกอบอาหารหรือจำหน1าย 

 7) ภูมิปUญญาการทำ 

    ไม:กวาดดอกก�ง 

เป 3นภูม ิป Uญญาการนำดอกของต:น “ตองกง” 

วัชพืชชนิดหนึ่งมาสร:างประโยชนIในเชิงเศรษฐกิจ

ครัวเรือน เมื่อถึงเดือนมกราคม - กุมภาพันธI ซ่ึง

เป3นช1วงที่ดอกก�งบาน หรือชาวบ:านจะเข:าไปตัด

ดอกก�งที่ขึ้นบริเวณริมถนน ไร1ร:าง โดยเลือกดอกท่ี

ไม1แก1จัด แล:วนำมาตากแดดประมาณ 2 – 3 คร้ัง 

แล:วนำมาถักเป3นไม:กวาดสำหรับใช:ในครัวเรือน

และจำหน1ายเป3นรายได:เสริม ในด:านการอนุรักษI 

การเก็บดอกก�งส1งผลให:ลดเชื้อเพลิงในฤดูแล:ง ทำ

ให:โอกาสเกิดไฟป{าในพ้ืนท่ีลดน:อยลง 
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ภาพท่ี 2.15  ภูมิปUญญาการทำไม:กวาดดอกก�ง 
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ภาพท่ี 2.16  ภูมิปUญญาการทำไม:กวาดดอกก�ง 

 

 8) ภูมิปUญญาการ 

    จักสาน 

ภูมิปUญญาการจักสานส1วนใหญ1เป3นภูมิปUญญาเพ่ือ

การดำรงชีพ ทำจากไม:ไผ1หก นำมาสานเป3นข:าว

ของเครื่องใช:ในชีวิตประจำวันและจำหน1ายภายใน

ชุมชน ซ่ึงผลิตภัณฑIท่ีสานส1วนใหญ1จะเก่ียวข:องกับ

ภูมิปUญญาของท:องถิ่น เช1น การสานไซดักปลา 

สานกjวยเหมี้ยง สานโกjนไมMตDาง สานตระกรMา

ทั่วไป ซึ่งยังคงมีอยู1ทั่วไปในชุมชน ซึ่งงานจักสาน

ส1วนใหญ1จะเป3นการสะท:อนวัฒนธรรม สะท:อน

ความคิดสร:างสรรคIและภูมิปUญญาของชาวบ:าน  
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ภาพท่ี 2.17   ภูมิปUญญาการจักสาน 
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3) ทุนทางทรัพยากร 

   ชุมชน ธรรมชาติ 

   และส่ิงแวดล:อมเพ่ือ 

   การท1องเท่ียว 

1) น้ำตกตาดเหมย น้ำตกตาดเหมย ตั้งอยู1ในพื้นที่บ:านดง หมู1

ที่ 6 เป3นน้ำตกขนาดปานกลางที่ไหลมาจากป{าต:น

น้ำลำธารของลำน้ำแม1วองบริเวณทิศตะวันออก

ของหม ู 1 บ : านดง  น ้ ำตกม ี ก าร ไหลลดห ล่ัน

หลากหลายชั ้น โดยชั ้นท ี ่ส ูงท ี ่ส ุดม ีความสูง

ประมาณ 70 - 100 เมตรน้ำตกมีสภาพสวยงาม

เหมาะแก1การท1องเท่ียว  

การเดินป{าและพักผ1อนหย1อนใจ ปUจจุบัน

องคIการบริหารส1วนตำบลเทพเสด็จ ได:ดำเนินการ

พัฒนาให:น้ำตกตาดเหมยเป3นแหล1งท1องเที ่ยว

ประจำตำบล มีการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณด:านล1าง

น้ำตก  

ได:พัฒนาให:ม ีศาลานั ่งเล 1นสำหรับให:

นักท1องเที่ยวพักผ1อนหย1อนใจ นอกจากนี้ยังมีการ

อบรมชาวบ:านสำหรับเตร ียมพร:อมเป3นผู :นำ

ท1องเที่ยวในพื้นที่อีกด:วย โดยในช1วงเวลาที่ผ1านมา

ได:มีนักท1องเที่ยวทั้งในประเทศและต1างประเทศ

เร่ิมแวะเวียนเข:าไปเท่ียวน้ำตกเป3นระยะ 
 

 2) พระพุทธรูปไม:ขนาดใหญ1

แห1งวัดตาดเหมย 

พระพุทธรูปไม:ขนาดใหญ1แห1งวัดตาด

เหมย (พระเจ:าเดชเมือง) ประดิษฐานอยู1 ณ วัด

ตาดเหมย พื้นที่บ:านดง หมู1ที่ 6 เป3นพระพุทธรูป

ไม:แกะสลักขนาดใหญ1ที่แกะสลักจากไม:จำปzอายุ

หลายร:อยปzทั้งต:นที่มีเส:นผ1าศูนยIกลางประมาณ 

2.50 เมตรที่ล:มในพื้นที่ป{าอนุรักษIของชุมชนบ:าน

ดง และต1อมาชุมชนบ:านดงได:ร1วมใจช1วยกันชัก

ลากและนำมาไว:ที ่วัด มีผู :มีจิตศรัทธาจากในตัว

เมืองเชียงใหม1เห็นว1าไม:จำปzที่มีขนาดใหญ1นี้เหมาะ

ที ่จะนำมาแกะสลักสร:างเป3นพระพุทธร ูปให:

ชาวบ:านได:กราบไหว:บูชา จึงได:ร1วมมือกับชาวบ:าน
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นำไม:จำปzยักษIดังกล1าวไปให:ช1างแกะสลักฝzมือดีใน

ตัวเมืองเชียงใหม1แกะสลักเป3นรูปพระพุทธรูปที่วัด

เชียงมั่น เมื่อแกะสลักเสร็จเรียบร:อยแล:วชุมชนจึง

ร1วมกันอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดตาดเหมย 

หรือวัดบ:านดงจนถึงปUจจุบัน 
 

 3) ดอยลังกา ดอยล ังกาเป 3นส 1วนหนึ ่ งของอ ุทยาน

แห1งชาติขุนแจครอบคลุมบริเวณรอยต1อ 3 จังหวัด

คือ เชียงราย-ลำปาง – เชียงใหม1 ติดเขตจังหวัด

เชียงใหม1บริเวณพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดตาม

เส:นทางที่มุ 1งไปยังจังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นท่ี

อำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู1ในพื้นที่ระหว1างบ:านแม1

ตอนและบ:านปางกำแพงหิน ม ีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,950 เมตร 

ปUจจุบันถือเป3นแหล1งท1องเที่ยวที่สำคัญแห1งหนึ่งใน

ตำบลและมีนักท1องเที่ยวมาเที่ยวเป3นประจำอย1าง

ต1อเนื ่องเนื ่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามและมี

พรรณไม:ต1าง ๆ ที่อุดมสมบูรณIอยู1 โดยพรรณพืช

เด1นบริเวณดอยลังกาคือ กุหลาบพันปz 

ความสำคัญ: เป3นยอดเขาสูงลำดับที่ 8 

ของประเทศไทย มีความสูงกว1า 2,000 เมตร 

สภาพโดยรอบเป3นป{าดงดิบเขาที่มีความสมบูรณI 

เป3นแหล1งต:นน้ำชั้น 1A และเป3นแหล1งที่อยู1อาศัย

ของสัตว Iป{ามากที ่ส ุดในอุทยานฯ เป3นแหล1ง

ท 1องเท ี ่ยวทางธรรมชาต ิท ี ่สวยงาม ม ีความ

หลากหลายทางธรรมชาติ  
 

 4) น้ำตกห:วยลังกา น้ำตกห:วยลังกาไหลมาจากพื้นที่ป{าต:นน้ำ

บริเวณห:วยลังกา พื้นที่บ:านปางกำแพงหิน หมู1ที่ 8 

ตำบลเทพเสด็จ ลักษณะเป3นน้ำตกขนาดเล็กที่ไหล

ตกลงมาลดหลั่นเป3นชั้น ๆ ตามความลาดชันของ
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

ภูเขามีความสูงชั้นละประมาณ 5 - 10 เมตรมีน้ำ

ไหลดีตลอดทั้งปz โดยน้ำตกห:วยลังกาไม1เป3นที่รู:จัก

ของนักท1องเที่ยวมากนักเนื่องจากอยู1ในพื้นที่ป{า

ห1างไกลทางคมนาคมที่สะดวกสบาย แต1เป3นที่รู:จัก

ของคนในชุมชนเป3นอย1างดี ในช1วงฤดูร:อนมักจะมี

ชาวบ:านปางกำแพงหินเข:าไปเล1นน้ำตกบริเวณ

ด:านล1างอยู1เป3นประจำ 
 

5) ทุนสมุนไพรพ้ืนบ:าน 1)  ทุนภูมิปUญญาเพ่ือ

การแพทยIพ้ืนบ:าน 

ในพื้นที่ยังมีการใช:วิธีการรักษาโดยวิธีทาง

ธรรมชาติและใช:สมุนไพรอยู1 ถึงแม:ว1าในปUจจุบัน

ชาวบ:านจะนิยมใช:การรักษาแบบสมัยใหม1แล:วก็

ตาม โดยข:อมูลด:านการรักษาโรคด:วยวิธ ีทาง

สมุนไพรจากผู:รู :และปราชญIชุมชนในพื้นที่ตำบล

เทพเสด็จ เช1น  

          - แก:มะโหก (ริดสีดวงทวาร) ใช:หัวนิ่วหนู, 

หัวละแอน (กระชาย), พริกน:อย (พริกไทย) นำมา

ตำผสมกัน นำมาผสมน้ำผึ้ง หรือปUYนเป3นลูกกลอน

ขนาดผลพุทรา กินก1อนทานอาหารสามม้ือ  

         - ปวดเมื ่อยตามร1างกาย บำรุงกำลัง ใช:

กระเทียม, ผลมะขาม, ส:มสุก, มหาหิงสI, หัวกำบิด

, ขิง, ไพล, ดีปลี, พริกไทย ในอัตราส1วนที่เท1ากัน 

นำส1วนผสมทั้งหมดตำผสมกับใบบัวบกใส1เกลือให:

มีรสเค็มเล็กน:อย กินเช:า-เย็นขนาดเท1าหัวแม1มือ 

จะส1งผลให:หายปวดเม่ือยตามร1างกาย เป3นต:น  
 

  6) การจัดการ 

     ทรัพยากรชุมชน 

     เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

     อย1างย่ังยืน 

1) การจัดการป{า เป3นวิถีปฏิบัติและเป3นการปรับตัวของการ

จัดการทรัพยากรภายในชุมชน และเป3นแนวทาง

หนึ่งในการรักษาพื้นที่ป{า และความสมบูรณIของ

นิเวศป{าไม: เพื่อให:ระบบนิเวศคงความสมดุล มี

กิจกรรมท่ีเกิดจากการมีส1วนร1วมของคนในชุมชนท่ี
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

ทำเป3นประจำทุกปz เช1น การทำแนวกันไฟ และ

การปลูกป{าเสริมโดยเน:นไม:พ้ืนถ่ิน 

ความสำคัญ:  แต1ละชุมชนมีส1วนร1วมใน

การดูแลทรัพยากร มีความรู:สึกเป3นเจ:าของ เกิด

ความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค1าของการใช:

ทรัพยากร 

 
ภาพท่ี 2.18   พ้ืนท่ีป{าชุมชน 

 

 2) การจัดการต:นน้ำ พื้นที่ชุมชนส1วนใหญ1เป3นป{าต:นน้ำชั้น 1A คนใน

ชุมชนจะร1วมมือกันดูแล รักษา ปรับปรุงและฟXYนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต:นน้ำลำธารท่ี

สำคัญในชุมชน รวมไปถึงป{าไม:และดิน ด:วยวิธีการ

ท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยมีกิจกรรมท่ีเกิดจากการ

มีส1วนร1วมของคนในชุมชนที่ทำเป3นประจำทุกปzคือ 

การสร:างฝาย  

ความสำค ัญ: ช ุมชนม ีส 1วนร 1วมในการด ูแล

ทรัพยากร มีความรู:สึกเป3นเจ:าของ ตระหนักถึง

คุณค1าของป{าต:นน้ำมีความสำคัญต1อการอุปโภค

และบริโภคสำหรับคนบนพื้นที่ราบ และเชื่อมโยง

ถึงการอนุรักษIป{า เพราะหากไม1มีป{าก็ไม1มีน้ำ  
 

 3) ระบบวนเกษตร ชาวบ:านมีวิถีเกษตรแบบวนเกษตรที่อยู1ร1วมกับป{า 

เนื่องจากเป3นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูก

พืชอยู 1ในพื ้นที ่ป {าและไม1จำเป3นต:องใช:ระบบ
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ทุนทรัพยากรชุมชน ประเภททุน ความโดดเดDน/ความสำคัญ 

ชลประทาน ภายใต:การเกื ้อกูลประโยชนIต1อกัน

และกันอย1างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพบว1า

ทรัพยากรป{าเหมี้ยงเป3นพืชหลักในการเกษตรของ

ชุมชนบ:านแม1ตอนหลวงท่ีมีระบบเพาะปลูกท่ี

ผสมผสานแบบวนเกษตรมุ1งผลิตอาหารและรักษา

สมด ุลส ิ ่ งแวดล :อมมากกว 1าผล ิตส ินค :า และ

นอกจากนี ้ในการจัดการทรัพยากรเหมี ้ยงของ

ชุมชนยังมีแนวคิดว1าคนจะต:องอยู1กับป{าได: อาชีพ

ทำเหมี้ยงจึงเอื้อต1อการรักษาป{าที่แทบแยกไม1ออก

ว1าตรงไหนที่ทำกิน ตรงไหนเป3นป{าและตรงไปเป3น

พ้ืนท่ีชุมชน 

ความสำคัญ: เป3นองคIความรู :และภูมิป Uญญา

ท:องถิ ่นที ่เกิดจากการพึ ่งพิงทรัพยากรเพื ่อการ

พึ ่งตนเอง และนำไปสู 1การใช:ประโยชนIอย1างรู:

คุณค1าและย่ังยืน 

 

นอกจากน้ีจากการลงพื้นที่ภาคสนามและการสนทนากลุ1มยังพบว1าในตำบลเทพเสด็จยังมีจุดการ

เรียนรู:พิพิธภัณฑIมีชีวิตชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ประกอบด:วย 5 จุดการเรียนรู:ดังน้ี 

จุดการเรียนรูM รายละเอียด 

 จุดการเรียนรู4ท่ี 1 เร่ือง ประตูสูAวัฒนธรรมเหม้ียง  

เป3นการเรียนรู :ประวัติศาสตรIชุมชน การตั ้งถิ ่นฐาน 

บริบทของป{าเหมี้ยงในฐานะป{าต:นน้ำและป{าเพื่อการ

อุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่ราบ ตลอดจนการจัดการ

ทรัพยากรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ:านแม1

ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 
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จุดการเรียนรูM รายละเอียด 

 

 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 2 เร่ือง เสียงเรียกจากเตาปุง  

เป3นการเรียนรู :ว ัฒนธรรมเหมี ้ยงจากเตานึ ่งเหมี ้ยง

โบราณและการเรียนรู:ภูมิปUญญาผ1านอุปกรณI 

การน่ึงเหม้ียง ตลอดจนการใช:ฟXนและไม:ของชุมชน 

บ:านแม1ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 

 

 

 

 

 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 3 เร่ือง ผดุง วัด-ฒนธรรมเหม้ียง  

เป3นการเรียนรู:วัฒนธรรมเหมี้ยงที่มีความสัมพันธIทาง

สังคมและวัฒนธรรมกับคนในชุมชน ไม1ว1าจะเป3นด:าน

ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือของคนในชุมชน 

บ:านแม1ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 4 เร่ือง กรรมวิธีชุมชนเหม้ียง  

เป3นการเรียนรู:ภูมิปUญญาในการหมักเหม้ียงของชุมชน

บ:านแม1ตอนหลวง จังหวัดเชียงใหม1 

 

 

 

 

 

 

 

จุดการเรียนรู4ท่ี 5 เร่ือง ดินแดนงัวตAาง  

เป 3นการเร ียนร ู : เส :นทางการค :าเหม ี ้ยงและระบบ

เศรษฐกิจ เพื ่อการพึ ่งตนเองของชุมชนบ:านแม1ตอน

หลวง จังหวัดเชียงใหม1 
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ซึ่งจากการสอบถามผู:นำชุมชน ได:แก1 นายกองคIการบริหารส1วนตำบลเทพเสด็จ ผู:ใหญ1บ:าน

ชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง และผู:อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา พบว1า ท่ีชุมชนมีแนวคิดเผยแพร1องคI

ความรู : และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากรท:องถิ ่น เพราะว1า ปnจจัยภายนอกอยAางการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เป>นปnจจัยหนึ่งที่เบียดขับพื้นที่ชุมชนปRาเหมี้ยงให4เข4า

สูAความเจริญมากขึ้น โดยเฉพาะคAานิยมการศึกษาและวิถีชีวิตรูปแบบใหมA ที่ลดทอนกระบวนการ

ถAายทอดอาชีพเหมี้ยงให4เหลือเพียงแตAต4นเหมี้ยงที่ยังคงเป>นทรัพยากรที่มีคุณคAาในงระบบนิเวศ เพราะ

เป3นองคIความรู:ท่ีชาวบ:านออกแบบและสร:างขึ้นเกิดจากความรู:และความสามารถ ตลอดจนประสบการณI

ที่ถูกถ1ายทอดซึ่งกันและกันในชุมชน โดยตกทอดและสะสมจากคนรุ1นหนึ่งไปสู1คนอีกรุ1นหนึ่ง ซึ่งถือเป3น  

“ภูมิปnญญานิเวศท4องถ่ิน” ท่ีเป3นทรัพยIทางปUญญาท่ีมีคุณค1าอย1างย่ิงต1อทุกลมหายใจบนโลกน้ี 

ทั้งน้ีจุดการเรียนรู:พิพิธภัณฑIมีชีวิตชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ทั้ง 5 จุดการเรียนรู:นั้น จะนำไปสู)กระบวนการเรียนรู2ตลอดชีวิตเพื่อแก2ป=ญหาแบบ

องคBรวม การจัดการทรัพยากรชุมชน การพึ่งตนเอง การรักและหวงแหนท2องถิ่นมากขึ้น อาจไม)ได2มีตัวชี้วัด

ท่ีออกมาเปLนตัวเลขในเชิงปริมาณ แต)พบว)าการท่ีเด็ก ๆ ในชุมชนได2ใช2ศักยภาพท่ีมีโอกาสเลือกท่ีจะอธิบาย

ประวัติศาสตรBความเปLนมาของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนการบอกถึงความสุขที่ตนเองเมื่ออาศัย

อยู)ในชุมชนแห)งนี้ คุณค)าของการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติที่เปLนประโยชนBต)อเพื่อนมนุษยBที่ปVาเหมี้ยง

เปLนแหล)งผลิตน้ำสะอาดในการทำการเกษตรและบริโภคสู)ระบบการผลิตข2าวของชุมชนในพื้นที่ราบ และ

นอกจากนี้ปVาเหมี้ยงยังเปLนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณBของระบบนิเวศที่นำไปสู)ผลผลิตกาแฟของชุมชนที่มี

คุณภาพ ทำให2เยาวชนมีความภาคภูมิใจในท2องถ่ินของตน  
 

 
 

ภาพท่ี 2.19  การสัมภาษณIนายกองคIการบริหารส1วนตำบลเทพเสด็จ และผู:ใหญ1บ:านแม1ตอนหลวงเพ่ือ

สอบถามงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ:านของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
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ภาพท่ี 2.20  การลงพ้ืนท่ีสำรวจภาคสนาม (Field Study) โดยการสังเกตการณIแบบไม1มีส1วนร1วมเพ่ือเก็บ

ข:อมูลงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ:านของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
 

 
 

ภาพท่ี 2.21  การสัมภาษณIเชิงลึกปราชญIชุมชนงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ:าน 

ของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

 

2  วิเคราะห9ภูมิปkญญาและองค9ความรู Mที ่สอดคลMองกับดMานหัตถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบMานของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

จากข:อมูลการเผยแพร1องคIความรู:และสร:างความตระหนักถึงคุณค1าในทรัพยากร

ท:องถิ่น ทำให:ทราบว1าทุนภูมิปUญญาที่เกี่ยวข:องกับด:านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ:านของตำบลเทพเสด็จ 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ส1วนใหญ1เกี่ยวข:องกับทุนภูมิปUญญาเพื่อการประกอบอาชีพและการ

พึ่งตนเอง ซึ่งเป3นวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได:แก1 การทำสวนเหมี้ยง ซึ่งการเก็บเหมี้ยงจะต:องเก็บใส1ใน 

“ตระกรMา” การนึ่งเหมี้ยงต:องมัดด:วย “ตอก” และเมื่อหมักเหมี้ยงเสร็จพร:อมจะนำไปขายต:องบรรจุเหม้ี

ยงลงใน “กjวย”  
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ภาพท่ี 2.22  ตระกร:าใส1เหม้ียง  ภาพท่ี 2.23  ตอกมัดเหม้ียง 

 

         ภาพท่ี 2.24  ตระกร:าใส1เหม้ียงและตอกมัดเหม้ียง              ภาพท่ี 2.25   ก�วยใส1เหม้ียง 

 

ภูมิปUญญาการเล้ียงผ้ึงโก�น เพราะว1าโก�นผ้ึงจะมีโก�นลักษณะหน่ึงท่ีทำจากการจักสานคือ 

“โกjนไมMไผDสาน” (โก�นไม:ต1าง) โดยพบว1าภูมิปUญญาวิธีการทำโก�นไม:ต1างคือ นำแกลลอนหรือถังสีมาเป3น

แม1แบบ แล:วนำไม:ไผ1ขนาด 5 x 60 เซนติเมตรเป3นโครงมาขึ้นรูปเป3นโครง ส1วนใหญ1มักจะใช:จำนวนไม:ไผ1

ที่ขึ้นรูปเป3นจำนวนค่ี เนื่องจากเวลาสานจะทำให:ไม:ไผ1สลับกันและเข:ารูปกันพอดี จากนั้นนำไม:ไผ1ที่ผ1าน

การจักสานขนาด 2 x 400 เซนติเมตร มาสานรอบโครงก:นจนรอบให:ได:รูปทรงกระบอก โดยเวลาสานให:

นำส1วนที่เป3นผิวไม:ไผ1ที่มีลักษณะมันหันเข:าไปเป3นส1วนที่อยู1ข:างในโก�น และหันส1วนที่เป3นเนื้อไม:ไผ1ออกมา

เป3นผิวด:านนอก ท้ังน้ีเพ่ือเวลาเก็บน้ำผ้ึงสามารถแกะรังผ้ึงท่ีติดอยู1กับผิวไม:ไผ1ได:ง1าย  
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และอีกหนึ่งวิธีมีการทำในพ้ืนท่ีบ:านปางงั้นคือ การนำตะกร:าใส1เหมี้ยงหรือทอเหมี้ยงท่ี

ใช:แล:วนำมาสานไม:ไผ1ใส1เพิ่มเติมให:แน1น แล:วนำปูนมาทาเป3นโกนผึ้งได: ซึ่งขนาดก็ขึ้นอยู1กับขนาดของ

ตะกร:าหรือทอเหมี้ยงที่ใช:ทำนั้น ๆ พบว1าข:อดีของโกนไม:ต1าง (โก1นไม:ไผ1สาน) เป3นการอนุรักษIต:นไม:ใน

พื้นท่ีไม1ให:ถูกตัดฟUนและทำลาย โดยหันมาใช:ไม:ไผ1มาทำเป3นโกนผึ้งแทน สามารถทำโกนผึ้งได:คราวละ

มาก ๆ รวดเร็วน้ำหนักโก�นไม:ต1างเบา เคลื่อนย:ายง1าย และสามารถนำไปตั้งล1อผึ้งได:คราวละหลายโก�น 

นอกจากนี้ยังประหยัดต:นทุนในการทำโก�นผึ้งค1อนข:างมาก โดยโก�นไม:ไผ1สาน 1 โก�น รวมค1าวัสดุจะมี

ค1าใช:จ1ายไม1เกิน 100 - 200 บาท ส1วนข:อเสียของโกนไม:ต1าง (โก�นไม:ไผ1สาน) คือมีความคงทนแข็งแรง

น:อย อายุการใช:งานสั้น ไม1ทนต1อสภาวะอากาศในฤดูฝน ใช:งานได:ไม1กี่ปzก็หมดอายุการใช:งาน และต:อง

ทำโก�นผึ้งใหม1บ1อย ๆ จากผลการวิเคราะหIข:อดีและข:อเสียของโก�นไม:ต1างพบว1าแม:ว1าโก�นไม:ต1างจะต:อง

ดูแลมากกว1าโก�นผึ้งชนิดอื่น ๆ แต1ก็สามารถขยายโก�นได:เร็วกว1าโกนผึ้งชนิดอื่นเช1นกัน ดังนั้นจึงพบว1ามี

หลายชุมชนเร่ิมหันมาใช:โก�นไม:ต1างเพ่ิมมากข้ึน เป3นอีกช1องทางหน่ึงในการสร:างรายได:ให:กับผู:จักสาน 

ภูมิปUญญาการจักสานทั่วไป เช1น ภูมิปUญญาการใส1ไซปลาบู1 (ปลาค:อ) ปกติชาวบ:านจะ

สานเป3นไซขนาดเล็กขนาดประมาณ 20 x 10 เซนติเมตร ภูมิปUญญาการจักสานส1วนใหญ1เป3นภูมิปUญญา

เพื่อการดำรงชีพ นิยมทำจากไม:ไผ1หก นำมาสานเป3นข:าวของเครื่องใช:ในชีวิตประจำวันและจำหน1าย

ภายในชุมชน เป3นต:น 

จากการสำรวจ พบว1า ลายจักสานพื้นฐานที่ชาวบ:านในตำบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม1

สามารถทำได: มีอยู1 4 ลายด:วยกันคือ  

รูปลวดลาย รายละเอียด 
 

 
ภาพท่ี 2.26  ลายขัดตาโป{ง 

 

ช่ือลวดลาย ลายขัดตาโป{ง 

เป3นลายพ้ืนฐานท่ีนิยมใช:ทำข:าวของเคร่ืองใช:ใน

ชีวิตประจำวัน เช1น ไซดักปลา ก�วย เป3นต:น 

 

 

ช่ือลวดลาย ลายตาแหลว (ลายเฉลว)  

เป3นลายของชะลอมบรรจุข:าวของเครื่องใช:ต1าง ๆ 

ประกอบด:วยเส:นตอกที่ใช:สาน จำนวน 3 เส:นวาง

ขัดกันในแนวทแยง ท้ังยังน้ีเป3นเป3นลายที่มีความ

เก่ียวข:องกับความเช่ือของคนเมืองอีกด:วย 
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รูปลวดลาย รายละเอียด 

ภาพท่ี 2.27  ลายตาแหลว 
 

 

 
ภาพท่ี 2.28  ลายตาแหลวมืด 

 

ช่ือลวดลาย ลายตาแหลวมืด  

เป3นลายสานที่มีทั ้งความสวยงาม ความเหนียว

และความทนทานที่เหมาะกับการนำมาใช:งานท่ี

ทนความร:อนและความช้ืน 

 

 
ภาพท่ี 2.29  ลายสอง 

 

ช่ือลวดลาย ลายสอง 

เป3นลายที่พบบนตะกร:าและกระจาด ใช:วิธียกสอง

ข1มสองจนกว1าจะเสร็จ นิยมสานเพื่อใช:ใส1ของได:

สารพัด  

 

3  รายชื่อปราชญ9ชุมชนดMานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบMาน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD ซ่ึงจากการสนทนากลุDมสามารถสรุปรายช่ือปราชญ9ชุมชนในแตDละดMานไดMดังน้ี 

ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

1) ภูมิปUญญาด:านการประกอบอาชีพ นางบัวลอย ใจกล:า อายุ 54 ปz  

ท่ีอยู1 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำไมMกวาดอกกjง 

 

 

 นายผัด ก่ำแก:ว 

ท่ีอยู1 66 หมู1 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การตีมีด 

 นายพรหม ชัยชนะกิจการ 

ท่ีอยู1 36 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 
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ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

 นายอินถึง กาบแก:ว 

ท่ีอยู1 31/1 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด จักสานความถนัด จักสาน 

 นายสุชาติ จิโน 

ท่ีอยู1 5 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสานความถนัด จักสาน 

 นายศรีนวล สัมพันธI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 

 นางยอดแก:ว สมเพ็ชร 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสานและการทำไมMกวาดดอกกjง 

 นายประสิทธ์ิ ศรีกีรติ 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 

 นางคำใส ใจสะอาด 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด จักสาน 

 นายบุญยืน ยอดคำปUน 

ท่ีอยู1 56 หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การเล้ียงผ้ึงโกjน 

 นายสุวรรณ เทโวขัติ 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด กาแฟ 

 นายวิสิทธ์ิ เกตุรัตนI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด กาแฟ 

 นายมัน สมเพชร 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 
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ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นางพรทพยI กิตติรัตนI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายเลิศ แต:มคม 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายถนอม ศรีวิชัย 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายสมศักด์ิ ไชยวงศI 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

 นายอุดม ขันเป3ง 

ท่ีอยู1 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด การทำเหม้ียง 

2) ภูมิปUญญาด:านประเพณี และความ

เช่ือ 

นายศรีทน ขันเป3ง 

ที ่อยู 1 30/1 หมู 1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด ตำนานและประวัติศาสตร9ชุมชน 

 นายจันทรIวัน ขันทะเปzยง 

ท่ีอยู1 51 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด พิธีกรรมสDงเคราะห9 

 นายอ:าย ขันเมือง 

ท่ีอยู1 53 หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด อาคม 

3) ภูมิปUญญาด:านสมุนไพร ยารักษา

โรคและการแพทยIพ้ืนบ:าน 

นางปUน ทรัพยIนำ 

ท่ีอยู1 37 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด ดMานสมุนไพร 

 นางพร จิโน 
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ปราชญ9ชุมชน รายช่ือและความถนัด 

ท่ีอยู1 5 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด สมุนไพรประคบ 

 นางอารียI ทรัพยIนำ 

ที ่อยู 1 40/3 หมู 1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด สมุนไพรประคบ 

 นายก�อง จันทรIต¦ะ 

ท่ีอยู1 36 หมู1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด หมอสมุนไพรพ้ืนบMาน 

 นายดวงคำ แก:วศรีวงศI 

ท่ีอยู1 68 หมู1 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด หมอสมุนไพรพ้ืนบMาน 

 นายสวิง จันทรIมณี 

ที ่อยู 1 32/1 หมู 1 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

ความถนัด การรักษาโรคแบบไสยศาสตร9 

 นายอินทร พรมกันทา 

ท่ีอยู1 26 หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ความถนัด หมอสมุนไพรพ้ืนบMานผสมผสานความเช่ือ 

สรุปจำนวนปราชญIชุมชนด:านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ:าน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม1 

1)  ภูมิปUญญาด:านการประกอบอาชีพ     จำนวน 19 ท1าน 

2)  ภูมิปUญญาด:านประเพณี และความเช่ือ    จำนวน  3 ท1าน 

3)  ภูมิปUญญาด:านสมุนไพร ยารักษาโรคและการแพทยIพ้ืนบ:าน จำนวน  7 ท1าน 

 

 

4  การวิเคราะห9สถานการณ9 (SWOT Analysis) ของตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหมD 

เพื่อเป3นการเสริมสร:างการดำรงอยู1ของทุนวัฒนธรรมชุมชนภายใต:การจัดการทรัพยากร

ชุมชนเพื่อการดำรงชีพที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIเพ่ือ
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ควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน ทางโครงการจึงได:วิเคราะหIศักยภาพของชุมชน ทั้งจุดแข็ง จุดอ1อน 

โอกาสและอุปสรรคของตำบลเทพสเด็จ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ศักยภาพ รายละเอียด 

จุดแข็ง 

1.  มีต:นทุนด:านประวัติศาสตรI มีประวัติความเป3นมาของการตั้งถ่ินฐานของตำบล

และแต1ละชุมชน มีวัฒนธรรมและภูมิปUญญาของชุมชนท่ีเป3นอัตลักษณI  

2.  มีต:นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อมของชุมชนที่เป3นป{าดึกดำบรรพI

และป{าต:นน้ำช้ันท่ี 1 A 

3.  มีตMนทุนในการเปzนแหลDงเรียนรูMวิถีชีวิต โดยเฉพาะเหมี้ยง ซึ่งเปzนพืชพื้นถ่ิน

และกาแฟในฐานะพืชเศรษฐกิจที่ปลูกรDวมกัน รวมถึงภูมิปkญญาทMองถิ่นใน

ชุมชนท่ีหลากหลาย 

4.  ชาวบMานในแตDละชุมชนมีความเขMมแข็งและมีสDวนรDวมในชุมชนเปzนอยDางดี 

5.  วิสัยทัศนIของผู:นำท่ีมุ1งพัฒนาชุมชนอย1างแท:จริง 
 

จุดอ1อน 

1. คนในชุมชนสDวนใหญDยังขาดความรูMความเขMาใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ9ชุมชน 

2. กลุDมตDาง ๆ ในชุมชนยังไมDสามารถสรMางมูลคDาเพิ่มจากวัฒนธรรมที่มีอยูDใน

ชุมชนและตอบสนองรองรับนักทDองเท่ียวไดMเทDาท่ีควร 

3. สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการท1องเที่ยว และสร:าง

ความปลอดภัยยังไม1เพียงพอ เช1น การปรับภูมิทัศนIถนน แหล1งท1องเที ่ยว 

เส:นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป3นต:น  
 

โอกาส 

1.  ช่ือเสียงของ “กาแฟเทพเสด็จ” 

2.  อัตลักษณ9ของวัฒนธรรมและภูมิปkญญาทMองถ่ิน 

3.  มีเส:นทางการท1องเที่ยวทั้งในชุมชนที่สามารถสร:างเป3นเส:นทางการท1องเที่ยวเชิง

นิเวศวัฒนธรรมได:อย1างสมบูรณI 

4.  มีต:นทุนข:อมูลชุมชน ซึ่งได:มีการสำรวจ จักเก็บข:อมูลที่สำคัญด:านวัฒนธรรม

ชุมชนไว:สมบูรณIในระดับหน่ึง 

5.  ยุทธศาสตรIการพัฒนาของชุมชนและองคIกรปกครองส1วนตำบลเทพเสด็จท่ี

มุ1งเน:นและส1งเสริมให:มีการอนุรักษIวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อมในชุมชน 

6.  การส1งเสริมจากหน1วยงานภาครัฐและเอกชนในปUจจุบันที่ให:ความสำคัญการ

ท1องเท่ียวโดยชุมชนมากข้ึน 
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ศักยภาพ รายละเอียด 

อุปสรรค 

1. เส:นทางการคมนาคมไม1สะดวกเท1าที ่ควร การเดินทางค1อนข:างไกลและใช:

เวลานานจากในเมือง ถนนมีความคดเค้ียวและลาดชัน  

2. ไม1มีรถโดยสารประจำทาง 

3. การพัฒนาชุมชนโดยหนDวยงานภาครัฐที่ผDานมาขาดความตDอเนื่อง เพราะไมDไดM

เปzนแผนพัฒนาระยะยาว และการจัดสรรงบประมาณจากสDวนกลางไมDเปzนไป

ตามความตMองการของชุมชน 

4. การเริ่มเข:ารุกคืบของนายทุนที่เข:ามาใช:สิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน 
 

 

ดังน้ันจากข:อมูลข:างต:น จึงพบว1ากระบวนการท่ีโครงการได:ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพูดคุยกับชาวบ:านในชุมชน

และหน1วยงานที่เกี่ยวข:อง กระบวนการถ1ายทอดเพื่อให:เกิดการคงอยู1และการปรับตัวของภูมิปUญญาและ

วัฒนธรรมชุมชนแบบมีพลวัต จำเปzนตMองสรMางวัฒนธรรมใหมDใหMกับภูมิปkญญาทMองถิ่น (New Culture 

of Local Wisdom) ในลักษณะ Neo-Culture เช1น ปUจจุบันเหม้ียงอาจจะเร่ิมหายไปจากสังคมพร:อม ๆ 

กับป{าไม: หากเราเห็นความสำคัญของป{าไม: ก็ควรมีการค:นคว:าว1าเหมี้ยงมีประโยชนIอย1างไร เพื่อเป3นการ

อนุรักษIภูมิปUญญาเหมี้ยง อาจจะต:องมีการพัฒนารูปแบบการบริโภค การใช:ประโยชนIจากเหมี้ยงให:เหมาะ

กับยุคสมัย หรือหากจะต1อยอดบนพื้นฐานคุณประโยชนIของเหมี้ยง อาจจะต:องศึกษารูปแบบหรือแนวทาง

เพื่อการบริโภคใหม1 ๆ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑIเหมี้ยง การบูรณาการการออกแบบบรรจุภัณฑ9จาก

ฐานภูมิปkญญาทMองถิ่นใหMเปzนไปตามความตMองการของตลาดหรือกระแสนิยมในวงกวMาง เป3นต:น โดยท่ี

ยังคงเอกลักษณ9ของชุมชนและคงคุณคDาของเหมี้ยงไวM ควรมองเหมี้ยงที่เปzนการพึ่งพาเชิงระบบ ไมDใชD

แคDเหมี้ยงหมักที่ใชMอมหรือเคี้ยว เป3นต:น ซึ่งไม1ใช1แค1การเผยแพร1ให:เหมี้ยงเป3นที่รู:จักมากขึ้น แต1ควรเป3น

การใช:ประโยชนIจากพืชพื้นถิ่นชนิดนี้ได:อย1างคุ:มค1า และสามารถสร:างรายได:ให:แก1ชุมชนอย1างยั่งยืน ซึ่งจะ

เป3นส1วนที่ทำให:คนรุ1นใหม1เห็นคุณค1าของเหมี้ยงมากขึ้น เพราะเหมี้ยงเป3นส1วนหนึ่งของป{าไม: และป{าไม:ไม1

อาจขาดหายไปจากสังคมและโลกนี้ได: ซึ่งกระบวนการและวิธีการเหล1านี้ เราสามารถนำไปประยุกตIหรือ

บูรณาการกับการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIอื่น ๆ ที่มีอยู1ในชุมชนเพื่อควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 

เช1น ชา กาแฟ น้ำผ้ึงและงานหัตถกรรมต1าง ๆ เป3นต:น  

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดังกล1าวจะนำไปสู1 เปsาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) ด4านที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty) และด4านที่ 11 เมืองและถิ่นฐาน

มนุษยGอยAางยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) เพราะชุมชนบนพื้นสูงส1วนใหญ1จะถูก

มองข:ามในมิติการพัฒนาชุมชน ทำให:ชุมชนต:องเรียนรู:ในการช1วยเหลือตนเองหารูปแบบในการพ่ึงตนเองท่ี

เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ การศึกษาและส1งเสริมอย1างรอบด:าน ไม1ว1าจะเป3นด:านสังคมและวัฒนธรรม ด:าน
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เศรษฐกิจ ด:านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม จะเป3นตัวแปรสำคัญที่ส1งเสริมให:เกิดการพึ่งตนเอง

อย1างย่ังยืนของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในอนาคต 

2.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาตDอยอดผลิตภัณฑ9ควบคูD

การสDงเสริมการตลาดของชุมชน 

จะเห็นว1าชุมชนมีทุนทางทรัพยากรที่เอื ้อต1อการท1องเที่ยว ในแต1ละชุมชนมีโฮมสเตยI มี

สถานที่ท1องเที่ยว มีร:านกาแฟและการจำหน1ายผลิตภัณฑIชุมชน ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑIเพื่อสร:าง

มูลค1าทางเศรษฐกิจเชิงสร:างสรรคI ไม1ว1าจะเป3นการต1อยอดผลิตภัณฑIจากชา กาแฟและน้ำผึ้ง รวมถึงจาก

งานหัตถกรรมต1าง ๆ ซึ่งชาวบ:านสามารถสร:างสรรคIได:ในระดับพื้นฐานอยู1แล:ว ทางโครงการจึงได:สำรวจ

และสนทนากลุ1มกับชุมชน พบว1า ผลิตภัณฑIของชุมชนที่มีจำหน1ายส1วนใหญ1จะเป3น กาแฟและน้ำผึ้งโก�น 

และนอกจากนี้ยังพบว1าชาวบ:านมีพื้นฐานองคIความรู:การทำสบู1กาแฟด:วย ดังนั้นทางโครงการจึงได:พัฒนา

ทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIภายใต:แนวคิดการใช:ทรัพยากรชุมชนเป3นฐาน จึงทำให:

พบว1าอัตลักษณIอย1างหนึ่งของชุมชนท่ีขาดหายไปคือ “ภูมิปkญญาเหมี้ยง” และ “ภูมิปkญญาการจักสาน” 

ทางโครงการจึงได:พูดคุยกับชุมชนอีกคร้ังเพ่ือสอบถามความต:องการ พบว1า ชุมชนต:องการให:ช1วยสนับสนุน

องคIความรู:การทำสบู1จากเหม้ียงและออกแบบบรรจุภัณฑIท่ีมีความเป3นสากลและมีมาตรฐาน 

ดังน้ัน ทางโครงการฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อ

ยอดผลิตภัณฑIควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน กิจกรรมการทำสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียง และกิจกรรม

การพัฒนาบรรจุภัณฑIจากการจักสาน และเมื่อสังเกตบรรจุภัณฑIกาแฟและขวดน้ำผึ้งโก�น พบว1าบรรจุ

ภัณฑIยังไม1น1าดึงดูดความสนใจจากกลุ1มผู:ซื้อ และยังขาดอัตลักษณIของความเป3นชุมชนท:องถิ่น ดังนั้นทาง

โครงการจึงได:บูรณาการภูมิปUญญาการจักสานเพื่อพัฒนาเป3นบรรจุภัณฑIผลิตภัณฑIชุมชนเพื่อสร:าง

มูลค1าเพิ ่มให:กับผลิตภัณฑIและสร:างรายได:ให:กับกลุ 1มผู :จักสานอีกด:วย ซึ ่งจะเป3นการคงคุณค1าของ

วัฒนธรรมชุมชนควบคู1ไปกับการพัฒนาทางด:านเศรษฐกิจสร:างสรรคIฐานชุมชนอย1างย่ังยืน 
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ภาพท่ี 2.30  กิจกรรมการทำสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงและกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑIจากการจักสาน

เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.31  กิจกรรมการทำสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงและกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑIจากการจักสาน

เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาต1อยอดผลิตภัณฑIควบคู1การส1งเสริมการตลาดของชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.32  ผลิตภัณฑIสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคIและต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิม 

 
 

ภาพท่ี 2.33 การพัฒนาบรรจุภัณฑIของผลิตภัณฑIสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงของตำบลเทพเสด็จ  
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อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 
 

 
 

ภาพท่ี 2.34  การพัฒนาบรรจุภัณฑIของผลิตภัณฑIสบู1กาแฟและสบู1เหม้ียงของตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 

 

อย1างไรก็ตามอีกประเด็นหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการทำให:โครงการทราบว1า ผลิตภัณฑI

กาแฟและน้ำผึ้งโก�น ยังสามารถจำหน1ายได:น:อย นักท1องเที่ยวส1วนใหญ1ไม1ซื้อกลับ เพราะตอบโจทยIความ

ต:องการเฉพาะบางกลุ1มเท1านั้น ชาวบ:านจึงได:ร1วมกันระดมความคิดเห็นอีกครั้ง โดยเห็นว1าในแต1ละชุมชน

ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑIที่ตอบโจทยIความต:องการของสังคมด:วยและกลุ1มนักท1องเที่ยววัยรุ1น จึงทำให:

เกิดต:นแบบการผลิตกระเป�าผ:าเพื่อจำหน1าย โดยเริ่มต:นจากชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง หมู1ท่ี 4 ตำบลเทพ

เสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 โดยที่ทางโครงการร1วมกับชุมชนในการออกแบบโลโก:กระเป�า 

โดยใช:แนวคิดทุนทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชน ได:แก1 เหมี้ยงและกาแฟ จึงได:ต:นแบบของโลโก:ออกมาเพื่อผลิต

เป3นกระเป�าผ:าและทางชุมชนยังเห็นว1าจะใช:โลโก:นี้เป3นโลโก:ประจำชุมชนและเป3นตราผลิตภัณฑIของชุมชน

อีกด:วย เมื่อได:ผลิตภัณฑIแล:วทางโครงการฯ จึงได:ให:ชาวบ:านกลุ1มจักสานออกแบบบรรจุภัณฑIเพื่อสร:าง

มูลค1าเพิ่มให:แก1กระเป�าผ:า โดยชาวบ:านได:ออกแบบเป3นชะลอมเล็กๆ และตระกร:า ซึ่งทำให:สินค:ามีความ

น1าสนใจมากข้ึนและคงอัตลักษณIของภูมิปUญญาท:องถ่ินไว: 
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ภาพท่ี 2.35  โลโก:ชุมชนบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 

และกระเป�าผ:าเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑIให:ตอบโจทยIกับกลุ1มนักท1องเท่ียววัยรุ1น  

และเป3นผลิตภัณฑIรัก(ษI)ส่ิงแวดล:อมซ่ึงสอดคล:องกับบริบทของชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.36  การพัฒนาบรรจุภัณฑIของกระเป�าผ:าของบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 
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ภาพท่ี 2.37  การพัฒนาบรรจุภัณฑIของกระเป�าผ:าของบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4 ตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1ท่ีใช:ฐานทุนทรัพยากรชุมชนเข:ามาสร:างสรรคI 

และต1อยอดเพ่ือสร:างมูลค1าเพ่ิมเพ่ือเป3นแพ็คเก็จของฝากสำหรับนักท1องเท่ียว 

 

ทั้งนี้เมื่อชุมชนมีทักษะทางอาชีพแล:ว ปUจจัยอีกประการหนึ่งที่จำเป3นคือ การตลาดของผลิตภัณฑI 

ทางโครงการจึงสำรวจ พบว1า ในตำบลเทพเสด็จ นอกจากร:านกาแฟในพื้นที่ที่เป3นพื้นที่จำหน1ายผลิตภัณฑI

ชุมชนแล:ว ยังมีช1องทางการซ้ือ – ขายผลิตภัณฑIชุมชนซ่ึงเป3นของกลุ1มวิสาหกิจชุมชนผ1านช1องทางออนไลนI 

ได:แก1 Fanpage Facebook “ณ แม)ตอนหลวง” และ Fanpage Facebook “เทพสเด็จ กาแฟ” ท่ีใช:เป3น

อีกช1องทางในการประชาสัมพันธIชุมชนและการซื้อ – ขายผลิตภัณฑIของชุมชน เช1น ชา กาแฟ เหมี้ยงและ

น้ำผ้ึงโก�น เป3นต:น 
 

 
 

ภาพท่ี 2.38   Fanpage Facebook “ณ แม)ตอนหลวง”  
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เพ่ือใช:ประชาสัมพันธIชุมชนและการซ้ือ – ขายผลิตภัณฑIของชุมชน เช1น ชา กาแฟ เหม้ียงและน้ำผ้ึงโก�น  

 
 

ภาพท่ี  2.39  การจำหน1ายและการตอบรับผลิตภัณฑIกระเป�าผ:าของบ:านแม1ตอนหลวง หมู1 4  

ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 ผ1าน Fanpage Facebook “ณ แม)ตอนหลวง”  

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2.40  Fanpage Facebook “เทพสเด็จ กาแฟ”  
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เพ่ือใช:ประชาสัมพันธIและการซ้ือ – ขายผลิตภัณฑI กาแฟของกลุ1มวิสาหกิจชุมชน 

 

สDวนที่ 3 : ถอดบทเรียนองค9ความรูMเพื่อเสนอแนวทางการฟ��นฟูมรดกทางภูมิปkญญาพื้นบMานสรMางสรรค9

แกDชุมชน มีแผนการดำเนินงานดังน้ี 

3.1  การถอดบทเรียนองค9ความรูMภูมิปkญญาพื้นบMานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูM ผDานการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จากการประมวลภาพรวมของชุมชนบ:านเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม1 พบว1าเป3นแหล1งพื้นที่เชิงประวัติศาสตรI เป3นแหล1งเกษตรกรรมที่มีการปลูกกาแฟที่มี

คุณภาพระดับประเทศ มีวัฒนธรรมที่เป3นอัตลักษณIของชุมชน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค1า และ

นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางภูมิศาสตรI จุดเด1นของระบบนิเวศมีแหล1งต:นน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณIของ

ธรรมชาติและปUจจุบันชุมชนบ:านเทพเสด็จกำลังพัฒนาสู1การเป3นแหล1งท1องเที่ยวที่กำลังได:รับความนิยมใน

จังหวัดเชียงใหม1 โดยในการถอดบทเรียนองคIความรู:ภูมิปUญญาพื้นบ:านจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู:ผ1านการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้พบว1า เพื่อให:เกิดการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญา

พื้นบ:านอย1างสร:างสรรคI ทั้งในมิติของ “คุณคDา” (Value) และ “มูลคDา” (Price) จำเป3นต:องมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑIที่มีการถอดองคIความรู:มาจากฐานมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน ไม1ว1าจะเป3นจาก เหมี้ยง กาแฟ 

ผึ้งโก�น เครื่องจักสานหรือแม:กระทั่งมิติของประวัติศาสตรIชุมชนเพื่อสร:างรายได:ให:กับคนในชุมชน ซึ่งจะ

เป3นการขยายเครือข1ายธุรกิจชุมชนเชิงสร:างสรรคIคือ “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทMองถ่ินยั่งยืนบน

พ้ืนฐานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน” 

อย1างไรก็ตามพบว1าชุมชนบ:านเทพเสด็จมีทุนทรัพยากรที่สามารถสร:างศักยภาพทาง

เศรษฐกิจเป3นจำนวนมาก แต1ชาวบ:านยังขาดการสนับสนุนส1งเสริมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑIสู1เศรษฐกิจ

สร:างสรรคIฐานชุมชน เช1น การแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑIจากชา กาแฟและน้ำผึ ้ง เป3นต:น ทั ้งน้ี

กระบวนการส1งเสริมการฟXYนฟูมรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:านสร:างสรรคIแก1ชุมชนนั้น จำเป3นต:องอาศัยหลัก

วิธีการเชิงระบบ (System Approach) นำไปออกแบบ พัฒนาและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมผ1าน

หลักการศาสตร9พระราชา (King Bhumibol's Science) ประกอบด:วย 3 ระดับ เรียกว1า “UCD for 

Thepsadej Creative Economy for Sustainable Development” ดังน้ี 

ขั้นเขMาใจ (Understanding: U) หมายถึง การศึกษาบริบทชุมชน จากน้ัน

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกองคIความรู:ภูมิปUญญาที่ได:จากปราชญIชุมชน

มาพัฒนาผลิตภัณฑIใหม1ท่ีจะบอกเล1าวิถีของชุมชน 

ขั้นเขMาถึง (Connecting: C) หมายถึง การประชุมระดมความคิดเห็นกับผู:ที่มี

ส1วนเกี่ยวข:องเพื่อออกแบบและพัฒนาต:นแบบผลิตภัณฑIชุมชน โดยเชื่อมโยง

ข:อมูลทางภูมิศาสตรIและภูมิวัฒนธรรมที่ได:จากชุมชนในขั้นตอนแรก จนได:

ต:นแบบผลิตภัณฑIชุมชน 
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ขั้นพัฒนา (Development: D) หมายถึง การแลกเปลี่ยน การเรียนรู:และ

การสะท:อนคิดเพื่อให:ผลิตภัณฑIมีความสมบูรณIมากขึ้น และมีต:นแบบในการ

เผยแพร1ความรู:ให:ชุมชนอ่ืน ๆ ได:เรียนรู:และสามารถนำไปประยุกตIใช: 

ทั้งน้ีกระบวนการสำคัญเพื่อสร:างความยั่งยืนให:แก1มรดกทางภูมิปUญญาพื้นบ:านของชุมชน

และการเสริมสร:างการท1องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑIจนสามารถสร:างรายได:ให:กับชาวบ:านในชุมชน

เพื่อการพึ่งตนเองได:อย1างยั่งยืน พบว1ามีข:อค:นพบที่สำคัญของกระบวนการคือ ตMองเปzนการออกแบบใน

ลักษณะ “Context to Content” คือ จากบริบทชุมชนสู1ผลิตภัณฑIชุมชน ดังแผนภาพกระบวนการ

ต1อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนบ้านเทพเสดจ็ อาํเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 

องค์ความรู้ภูมปัิญญาท้องถิDน 

การมส่ีวนร่วมเชิงปฏิบัตกิารแบบ “ชุมชนเป็นฐาน”  

(Community-Based Participatory Action) 

โดยม ีProcess Input = ความรู้ทางวชิาการ 

 

แนวทาง/นวตักรรมการพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชน 

การท่องเที*ยววฒันธรรมนิเวศชุมชน ความมั*นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน 

พื=นที*การพฒันาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

บริบทชุมชน/ทรัพยากรในชุมชน ผลติภัณฑ์ในชุมชน 

การเพิ*มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑชุ์มชน 
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3.2  การวิเคราะห9แนวทางการฟ��นฟูมรดกทางภูมิปkญญาพ้ืนบMานสรMางสรรค9แกDชุมชนเพ่ือ

การพ่ึงตนเองอยDางย่ังยืนของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD 

1  วิเคราะห9แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการดำรงชีพที่ยั ่งยืนดMาน

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบMาน และการพัฒนาทักษะและศักยภาพการพัฒนาตDอยอดผลิตภัณฑ9เพ่ือ

ควบคูDการสDงเสริมการตลาดของชุมชน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมD สามารถ

สรุปได:ดังน้ี 

จากการวิเคราะหIศักยภาพของตำบลเทพเสด็จ ทั้งจุดแข็ง จุดอ1อน โอกาสและ

อุปสรรคตลอดจนการสนทนากลุ1มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางโครงการจึงร1วมกับผู:นำตำบลและ

ผู:นำชุมชนสังเคราะหIแผนพัฒนาตำบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม1 เพื่อเป3นกลไกขับเคลื่อนในการสร:าง

ความยั ่งยืนร1วมกับชุมชน โดยวางกรอบแนวคิดเพื ่อสามารถนำไปสู 1การปฏิบัติจริงได:อย1างยั ่งยืน 

ประกอบด:วยพันธกิจ 4 ด:านสำคัญ รายละเอียดดังน้ี 

1)  ดMานสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส1งเสริมให:ชาวบ:านในแต1ละชุมชนมี

สุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตที ่มั ่นคง โดยใช:หลักศาสนา 

วัฒนธรรมท:องถ่ินและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

2)  ดMานเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเองอยDางยั่งยืน สร:างรายได:และความมั่งค่ัง

ให:กับชาวบ:านในชุมชนอย1างยั่งยืน โดยใช:ทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชนเป3น

ฐานในการพัฒนา 

3)  ดMานความมั่นคงเพื่อการพึ่งตนเองอยDางยั่งยืน สร:างความเข:มแข็งในด:าน

สิ่งแวดล:อมและทรัพยากรที่มีอยู1ในชุมชนให:มีคุณภาพและเกิดประโยชนI

ต1อส1วนรวมอย1างย่ังยืน 

4)  ดMานการบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองอยDางยั่งยืน ชาวบ:านมีส1วนร1วม

พัฒนาชุมชนในทุกด:าน มีสิทธิ ดูแล รักษาและใช:ประโยชนIจากทรัพยากร

ชุมชนตามความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร9 ประเด็นยุทธศาสตร9 

พันธกิจดMานสังคมเพ่ือพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

ประกอบด:วยประเด็น 5 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 1 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในแต1ละชุมชนมี

สุขภาพกายและใจท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 2 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชน 

มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม ช1วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และมีการเรียนรู4ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 3 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชนดำรงชีวิต

อยู1ภายใต:พ้ืนฐานหลักทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน 
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ยุทธศาสตร9 ประเด็นยุทธศาสตร9 

 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชนจัดระบบ

สวัสดิการทางสังคมอย1างเท1าเทียม ท่ัวถึง อยู1ร1วมกันอย1างเป3น

สุขเพ่ือการพ่ึงตนเองท่ีย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 5 ส1งเสริมให:ชาวบ:านในชุมชนมีงานทำ 

มีศักยภาพและความม่ันคงในอาชีพ 

พันธกิจดMานเศรษฐกิจเพ่ือการ

พ่ึงตนเองอยDางย่ังยืน 

ประกอบด:วยประเด็น 4 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 1 ส1งเสริมและพัฒนาการจักสานเพ่ือ

พัฒนาเป3นของท่ีระลึกหรือของฝากโดยใช:อัตลักษณIของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ที่ 2 ส1งเสริมและพัฒนาการแปรรูปจากพืช

พื ้นถิ ่นในชุมชนให:เป3นผลิตภัณฑIต1าง ๆ และพัฒนาด:าน

การตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 3 ส1งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4  ส1งเสริมศักยภาพด:านการบริการ การ

ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของแหล1งท1องเที่ยวใน

ชุมชน กิจกรรมทDองเที่ยววิถีเขียว โดยมุ1งเน:นการท1องเที่ยววิถี

ชุมชน 

พันธกิจดMานความม่ันคงเพ่ือการ

พ่ึงตนเองอยDางย่ังยืน  

ประกอบด:วยประเด็น 5 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 1 อนุรักษIทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อมในชุมชนให:เกิดประโยชนIต1อส1วนรวมแบบบูรณา

การ 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 2 ส1งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือให:เป3น 

ชุมชนเข:มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 3 ถ1ายทอดความรู:แก1ประชาชนและ

เยาวชนด:านวัฒนธรรมและภูมิปUญญาท:องถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อมในโรงเรียน และมีส1วน

ร1วมกับหน1วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข:องในการอนุรักษI

วัฒนธรรมและภูมิปUญญาท:องถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อม 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยIสิน 
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ยุทธศาสตร9 ประเด็นยุทธศาสตร9 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 5 ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พันธกิจดMานการบริหารจัดการเพ่ือ

การพ่ึงตนเองอยDางย่ังยืน 

ประกอบด:วยประเด็น 4 ยุทธศาสตรI 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 1 พัฒนาศูนยIการเรียนรู:ในชุมชนเพ่ือ

เป3นแหล1งต:อนรับ ศูนยIกลางข:อมูลและการบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 2 ส1งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิ

ปUญญาท:องถ่ินให:คงไว:และประยุกตIใช:ในการพัฒนาชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 3 สร:างการมีส1วนร1วมของชาวบ:านใน

การพัฒนาชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร9ท่ี 4 การพัฒนาเชิงบูรณาการด:านการ

บริหารจัดการ สู1ความย่ังยืนและประโยชนIต1อชุมชนสังคมและ

ส่ิงแวดล:อม 

จากยุทธศาสตรIการพัฒนาข:างต:น โครงการมีแนวคิดท่ีใช:ในการจัดทำแผนพัฒนาคือ 1) การมีส1วน

ร1วมของชาวบ:านในชุมชน 2) เน:นปUญหาของชุมชน 3) วิธีการทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และ4) หลักการ

ปฏิบัติการที่ยั่งยืน ซึ่งจากการที่โครงการได:ไปร1วมดำเนินการกับชุมชน ทางโครงการจึงได:สังเคราะหIกลไก

ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย1างย่ังยืนว1าจะต:องประกอบด:วยการมีส1วนร1วมของภาค

ประชาสังคม ไม1ว1าจะเป3น 1) ผูMนำทMองถิ่นและผูMนำชุมชน (Community leader) จะต:องมีวิสัยทัศนI

แบบก:าวข:ามเพื่อการพัฒนาชุมชนที่แท:จริง 2) นักวิจัยและนักวิชาการ (Researcher) ที่จะต:องเข:าไป

ร1วมคิดและร1วมสร:างสรรคIกระบวนการต1าง ๆ แบบมีส1วนร1วมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนเพื่อสร:างการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 3) สถาบันอุดมศึกษา (University) ท่ีจะต:องสนับสนุนการบริการวิชาการสู1สังคม โดยการเป3น 

พี่เลี้ยงทางวิชาการ หรือให:คำชี้แนะแก1ชุมชนอย1างต1อเนื่อง และ4) องค9กรปกครองสDวนทMองถิ่น (Local 

government organization) ท่ีจะต:องเป3นหน1วยงานในการสนับสนุน ติดตามและพัฒนาชุมชน และอยู1

ใกล:ชิดกับชุมชนมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 2.41  กลไกความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย1างย่ังยืน 

 

2  ขMอเสนอแนะของชุมชนในการฟ��นฟูมรดกทางภูมิปkญญาพื้นบMานสรMางสรรค9แกDชุมชน

เพ่ือการพ่ึงตนเองอยDางย่ังยืนของตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมDในระยะถัดไป 

1.  ชุมชนเห็นว1าควรจะมีการส1งเสริมการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑIโดยให:

ชุมชนศึกษาจากความต:องการกลุ1มเป�าหมายที่กำหนดไว: และคำนึงถึงความเป3นไปได: ความต:องการของ

ตลาดและต:นทุนในการผลิต เช1น  

1.1  การทำเสื้อ กระเป�าหรือผ:ามัดย:อมที่สามารถใช:เป3นของฝากหรือ

ของที่ระลึกสำหรับนักท1องเที่ยว โดยการใช:เปลือกกะลากาแฟ 

หรือดอกก1อ เป3นต:น  

1.2  การทำผงชาเหมี้ยงสำเร็จรูป (ชาเหมี้ยงเขียว) ซึ่งเป3นอัตลักษณI

ของชุมชน เพ่ือชงเป3นชาร:อนหรือชาเย็นพร:อมด่ืม 

1.3  การทำผงเครื่องดื่มสำเร็จรูจากน้ำผึ้งโก�น โดยผสมสมุนไพรหรือ

กลิ่นดอกไม:ที ่มีอยู 1ในชุมชน ไม1ว1าจะเป3น ดอกก1อ ดอกกาแฟ 

และดอกเหมี้ยง เช1น การทำผงน้ำขิงผสมน้ำผึ้งโก�นกลิ่นดอกก1อ 

เป3นต:น 

1.4  การทำบรรจุภัณฑIหลักหรือบรรจุภัณฑIรอง โดยใช:เครื่องจักสาน 

เพ่ือใช:สำหรับผลิตภัณฑIของชุมชน  
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2.  ชุมชนเห็นว1าควรส1งเสริมให:สมาชิกชุมชนมีส1วนร1วมในการสร:างสรรคIพัฒนา

ผลิตภัณฑIให:เกิดการร1วมมือกันอย1างยั่งยืน สนับสนุนการประชุมกลุ1มเพื่อลงฉันทามติ จัดสรรผลิตภัณฑIให:

เกิดความหลากหลายและมีอัตลักษณIของชุมชน รวมทั้งการสร:างเครือข1ายกับหน1วยงานท:องถิ่นหรือกลุ1ม

ชุมชนโดยรอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑI  

3.  ชุมชนเห็นว1าในการสร:างคุณค1าในกับผลิตภัณฑIน้ัน ควรมีการเช่ือมโยงให:เข:า

กับอัตลักษณI เร่ืองราวและคุณค1าเก่ียวโยงกับพ้ืนท่ี 

4.  ผู:ประกอบการในชุมชนหรือกลุ1มวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ควรมีการเรียนรู:

และปรับใช:กลยุทธIทางการตลาด รวมถึงเรียนรู:การใช:เทคโนโลยี เช1น เว็บไซตIและสื่อสังคมออนไลนI เพ่ือ

ช1วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการและประชาสัมพันธIผลิตภัณฑIชุมชนท1ามกลางการแข1งขันจากเอกชน

ในพ้ืนท่ี เพ่ือการประชาสัมพันธI ไม1ใช1เพ่ือเน:นขายผลิตภัณฑIบนช1องทางออนไลนI เน่ืองจากการสร:างเน้ือหา

และสร:างกระบวนการรับรู:ที่มีประสิทธิภาพ จะช1วยดึงดูดกลุ1มเป�าหมายให:เดินทางเข:ามาหาเอง หรือท่ี

เรียกว1า กลยุทธIแบบ Outside – In ก1อให:เกิดกระบวนการท1องเที่ยวในชุมชนอย1างยั่งยืน และนำไปสู1การ

พัฒนาช1องทางการสร:างรายได:อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

5.  หน1วยงานที่เกี่ยวข:องควรส1งเสริมและพัฒนา โดยกำหนดเป3นแผนงานของ

จังหวัด เพื่อให:การสนับสนุนและยกย1องช1างฝzมือที่ผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ:านให:เป3นปราชญIชุมชนที่เป3นผู:

ถ1ายทอดภูมิปUญญาท:องถิ่นสู1ชาวบ:านและชุมชนที่สนใจ รวมทั้งเป3นการรณรงคIเพื่อสร:างจิตสำนึกความ

ภาคภูมิใจและค1านิยมใหม1ต1อผลิตภัณฑIหัตถกรรมที่เป3นภูมิปUญญาท:องถิ่นให:เกิดกับคนในระดับชุมชน 

ระดับจังหวัดและเลือกใช:ผลิตภัณฑIของชุมชน 
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การถDายทอดเร่ืองราวโครงการฟ��นฟูมรดกภูมิปkญญาพ้ืนบMานสรMางสรรค9 

จากการลงพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม1 ได:ถ1ายทอดเรื่องราวอัน

โดดเด1นของชุมชน โดยการจัดทำเป3นวิดีทัศนI เกี่ยวกับชุมชนจำนวน 1 ตอน เพื่อให:เห็นถึงสภาพปUจจุบัน

ของชุมชน และแนวทางการพัฒนามรดกภูมิปUญญาพื้นบ:านสร:างสรรคI โดยชุมชนมีส1วนร1วม และองคI

ความรู:เกี่ยวกับประวัติศาสตรIของพื้นที่จากสถาบันการศึกษา เพื่อให:เกิดการพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ:าน

อย1างสร:างสรรคI ซ่ึงในคลิปวิดีโอน้ีจะประกอบไปด:วย  

1.  สภาพปUจจุบันของพ้ืนท่ี 

2.  อัตลักษณIของชุมชน  

3.  การสัมภาษณIตัวแทนชุมชนบ:านเทพเสด็จ ท่ีมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชน 

4.  การสัมภาษณIนักวิชาการที่ได:ศึกษาถึงบริบทของชุมชนนในทิศทางการส1งเสริม 

ภูมิปUญญาพ้ืนบ:านให:เป3นแหล1งเรียนรู:และการท1องเท่ียวโดยชุมชน 

 
ภาพท่ี 2.42  ภูมิทัศนIป{าไม:ของตำบลเทพเสด็จ 
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ภาพท่ี 2.43  ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 
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ภาพท่ี 2.44  นายอำนาจ สุปินนะ  ผู้ประกอบการร้านแฟเม่ียง ตำบลเทพเสด็จ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.45  อาจารยI ดร. สราวุธ  รูป�น   
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ภาพท่ี 2.46  ดร. กฤต  พิริยธัชกุล 

 

 

รับชมส่ือวิดีทัศน9  

QR Code สำหรับสื่อวิดีทัศนI “โครงการฟXYนฟูมรดกภูมิปUญญา

พ้ืนบ:านสร:างสรรคI” 
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3 
รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 

ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ต่างประเทศ) 

รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ขององค์การยูเนสโก ต่อสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก หรือเมืองท่ีสนใจการเข้าร่วม

เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งการดำเนินงานนี้จะทำให้เกิดกระบวนการ

ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นสากล รับรู ้ถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจของการเป็นสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก โดยมีแผนการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก  

ด้วยภารกิจของการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ที่จะต้องมีการนำเสนอ 

เมืองร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนครูภูมิปัญญา ศิลปิน  

นักออกแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ 

ดังน้ี 

1. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์  

2. เสริมสร้างศักยภาพของเมืองและประเทศ ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และการสร้าง

เครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านระหว่างประเทศ 

3. ส่งเสริมครูภูมิปัญญา นักออกแบบ งานหัตถกรรมของเมืองสู่กลุ่มสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ 

เมืองอู่ฮั ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ของ

องค์การยูเนสโก เป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากข่าวโรคระบาดโควิด 19 ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

ทำให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบหลากหลายได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว “เมืองอู่ฮั่น” จึงได้เชิญ

สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ร่วมถ่ายทอดผลงานท่ีสะท้อนถึงผลกระทบท่ีได้รับ และได้เชิญ

จังหวัดเชียงใหม่ให้ร่วมส่งผลงานด้านงานศิลปะของคนรุ่นใหม่ ที่เปรียบเป็นงานหัตถกรรมอีกประเภทของ

เมือง ให้เสนอผลกระทบที่ได้รับจากโรคระบาดโควิด 19 และงานศิลปะยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างเมือง ผู้คน 

สามารถส่งถ่ายความรู้สึก นึกคิด ผ่านผลงานดังกล่าว  

การนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของ

องค์การยูเนสโกร่วมกับ “เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน” สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 

ท่ีมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี ่ยนระหว่างเมืองในชื ่อว่า “2020 Rebirth and Co-existence Art 

Exhibition” และได้เชิญให้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมส่งผลงาน เพื่อจัดทำนิทรรศการแลกเปลี่ยน ณ เมืองอู่ฮ่ัน 
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ซึ่งนิทรรศการนี้ได้มี แนวคิด การเกิดใหม่และการดำรงอยู่ร่วมกัน (Rebirth) เมื่อทั่วโลกเผชิญกับภัย

พิบัติ และโรคระบาดโควิด 19 ที่ทำให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้หยุดนิ่ง และทำให้งานศิลปะดูเหมือนจะ 

ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถรักษาคนป่วยหรือให้ความช่วยเหลือทางกายภาพ แม้ว่าโลกจะโดนเรื่องราวต่างๆ 

ทำให้เกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับเมืองของเราที่เราอาศัยอยู่ 

ภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด19ไม่เพียงแต่ทิ้งความทรงจำอันเจ็บปวดไว้เพื่อรักษาบาดแผลของเมือง 

นิทรรศการนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราจะไม่พ่ายแพ้ การเกิดใหม่เป็นการกระทำในขณะที่เรายังอยู่

ร่วมกัน ดังนั้น ทางเมืองอู่ฮั่นจึงเชิญศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความ

เจ็บปวดที่ได้รับ สู่การเกิดใหม่ที ่นำมาสู่การอยู่ร่วมกัน ระหว่างผู้คนกับผู้คน ผู้คนกับเมือง ผู้คนกับ

ส่ิงแวดล้อม และผู้คนกับธรรมชาติ  

ภาพท่ี 3.1  ตราสัญลักษณ์เมืองสร้างสรรค์อู่ฮ่ัน (ซ้าย) และสัญลักษณ์กลุ่มศิลปินของเมืองอู่ฮ่ัน (ขวา) 

แนวคิดจากโครงการดังกล่าวของเมืองอู่ฮั่น ที่แลกเปลี่ยนร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโก ด้วยงานศิลปะยังเป็นงานหัตถกรรมอีกแขนงหน่ึง ท่ีใช้มือในการถ่ายทอดผลงาน เรื่องราว

ของภัยพิบัติ และผลกระทบท่ีได้รับจากโรคระบาดโควิด19 ของเมืองตนเองเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความรู้สึก

ของเมือง สร้างเครือข่ายของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ระหว่างประเทศ เกิดความร่วมมือกันร่วมกับสมาชิกเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก การดำเนินงานครั้งนี้จึงสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในการแลกเปลี ่ยนผลงาน (Cross Networks)  ระหว่างเมือง

สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และเมืองสร้างสรรค์ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งผลงานงานจะ

สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน คน พ้ืนท่ี วัฒนธรรม ประเพณี  

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มศิลปินที่ออกแบบสร้างสรรค์อยู่มากมาย และมีกลุ่มศิลปินคนรุ่น

ใหม่จากสตูดิโอ (Addict Studio) เป็นศูนย์รวมกลุ่มศิลปิน นักออกแบบ กราฟฟิตี้ ของจังหวัดเชียงใหม่ 

และเป็นกลุ่มท่ีเคยได้ร่วมงานกับโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ้านขององค์การยูเนสโก ในการทำงานร่วมกับชุมชนหัตถกรรม เช่น วาดรูปวิถีชีวิตชุมชนควรค่าม้า, 

ชุมชนพวกแต้ม และชุมชนอื่นๆ ในต่างจังหวัด ทำให้เป็นศิลปินกลุ่มน้ีมีความโดดเด่นในด้านการทำงาน

ร่วมกับชุมชนหัตถกรรมสร้างผลงานร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี เข้าใจบริบทของเมือง ประวัติศาสตร์ชุมชน 

ประเพณีวัฒนธรรม จึงมีศิลปินเข้าร่วมแสดงผลงานดังกล่าวจำนวน 6 คน คือ 
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ท่ี รายละเอียดศิลปิน ความโดดเด่นของศิลปิน 

1 คุณคชภัค   ศรีสังวาล วาดภาพผู้คนเสมือนจริงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ผู้คนในชุมชน มีความสนใจ

ในการช่วยเหลือชุมชนผ่านงานศิลปะ โดยมีประสบการณ์ในการทำงาน

ร่วมกับชุมชนท้ังในจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย  

2 คุณศุภเชษฐ์   ภุมกาญจน์ 

 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยช้าง ที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และ

สัตว์เล็กๆ มีการใช้สีที ่อ่อนโยน อบอุ ่น แสดงให้เห็นถึงการอยู ่ร่วมกัน

ระหว่างสัตว์ และผู้คน โดยผลิตผลงานออกแบบทั้งในรูปแบบ กระเป๋า 

เซรามิค เคร่ืองประดับ ท่ี Suphachet Studio  

3 คุณวิษณุ  เส้นแก้วใส ผลงานที่แสดงออกถึงผู ้คนในรูปแบบตัวการ์ตูน เลียนแบบ เป็นที่นิยม

สำหรับกลุ่มวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ ท่ีสามารถเข้าใจถึงการส่ือความหมายของ

งาน ด้วยผลงานที่เข้าใจง่ายจึงมีการผลิตงานออกมาทั้งในรูปแบบ กราฟฟิค 

และ ภาพเคล่ือนไหว (Annimation)   

4 คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด การแสดงออกถึงธรรมชาติ สัตว์ป่า ที่อยู่ร่วมกับผู้คน และอยู่ร่วมกับทุก

สถานการณ์บนโลกใบนี ้ ถ่ายทอดผลงานถึงความเห็นอกเห็นใจซึ ่งกัน 

ระหว่างคน สัตว์ และธรรมชาติ  

5 คุณวริศรา   จันทะคัต การถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิง ที่มีความหลากหลายบนโลกใบนี้ ทั้งด้าน

ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม สื่อถึงความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ได้รับหรือได้พบเจอ 

เพื ่อสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของพื ้นที ่ ปัญหาของสังคม และ

ผลกระทบต่างๆ ท่ีผู้หญิงบนโลกน้ีได้เผชิญ 

6 คุณทวิชนม์  ชมทวีวิรุตม์ การแสดงผลงานผ่านสัตว์ในวรรณคดี เทพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึง ความเช่ือ 

ความศรัทธาของแต่ละพื้นที่ ที่เป็นหนึ่งในกลไกของขับเคลื่อนผู้คน ให้

ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล สร้างพลังในการดำเนินชีวิต 

โดยศิลปินของเชียงใหม่ทั ้ง 6 ท่าน ได้นำเสนอผลงานที ่เข้าแลกเปลี ่ยนกับเมืองอู ่ ฮ่ัน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ จึงได้เปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนิทรรศการของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอเมือง

เชียงใหม่และเมืองสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ เกี ่ยวกับสถานการณ์โควิด 19  ซึ่งได้วางแผนการ

ดำเนินงานแลกเปลี่ยนผลงานโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการที่เชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม 

2564 (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด19) โดยศิลปินทั้ง 6 ท่านได้มีผลงานที่ผ่านมา และผลงานท่ี

นำเสนอร่วมกับ เมืองอู่ฮ่ัน ดังรายละเอียดของศิลปินดังต่อไปน้ี 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

3 - 4 

 

1 
คุณคชภัค ศรีสังวาล 

 

แนวคิดของการรังสรรค์ผลงานโดยสะท้อนถึง

ผู้คน ธรรมชาติ โดยจะแสดงผลงานผ่านอาคาร 

หรือกำแพงเพื่อสะท้อนถึงตัวตน ความงามของ

แต่ละพ้ืนท่ี 

 
ภาพท่ี 3.2  ผลงานท่ีผ่านมา คุณคชภัค  ศรีสังวาล 
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แนวคิดของผลงาน 

มีความรู้สึกมากมายเกิดข้ึนระหว่างการระบาด สังคม ผู้คน ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และอ่ืน ๆ  

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากในห้วงเวลาน้ี แน่นอนเราไม่สามารถปฏิเสธความสูญเสียได้ แต่ยังมีเรื่องราว

ดีๆมากมายเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน และส่ิงน้ีทำให้เกิดคำถามข้ึนมาถึงโรคระบาด Covid-19 ว่าสถานการณ์

น้ีได้ให้บทเรียนมากมาย และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์น้ี เราจะช่วยอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างคำตอบ

ร่วมกันผ่านงานศิลปะ จึงต้องการให้งานศิลปะเป็นคำถามสำหรับผู้คน และสร้างประเด็นทางสังคมในการ

พัฒนา ปรับตัวของการอยู่บนโลกไปน้ีต่อไป 

I had many feelings happened during the pandemic. Society, people, nature, 

environment and others, everything has changed a lot in this time. Of course, we cannot 

deny the loss but there are still many good stories happening at the same time. And this 

made me want to ask the question back. Covid-19 has given many lessons and what we 

have learnt from this situation. So, from now on what can we help to make the difference 

in the world? I want my art to be a question to people and to raise social issues.  

 

ผลงานท่ีนำเสนอ 

 

 

 

ศิลปิน: นาย คชภัค ศรีสังวาลย์ 

ช่ืองาน: That Time 

เทคนิค: Watercolor, ink 

and Copic on paper 

ขนาด: 60 x 60 ซม. 

ปี: 2020 
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2 

คุณศุภเชษฐ์  ภุมกาญจน์ 

 

มีแนวคิดในการแสดงผลงานของตนเองที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว พยายามใช้สีและภาพส่ือ

งานศิลปะด้วยสัตว์ต่างๆ เพื ่ออธิบายด้านใน

โลกของตัวเอง ให้กระต่ายเป็นจินตนาการของ

ตัวเอง และช้างเป็นสิ่งท่ีปกป้องจินตนาการอยู่

เสมอ  
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แนวคิดของผลงาน 

ในช่วงเกิดภัยพิบัติฉันใช้เวลาอยู่กับตัวเอง มันสร้างความตระหนักรู้ในตนเองใหม่ของฉัน 

นอกจากนี้ฉันยังเข้าใจความเชื่อมโยงของการอยู่ร่วมกันในโลกทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจได้ดีข้ึน 

หลังจากเกิดภัยพิบัติทักษะใหม่ ๆ และมุมมองที่แตกต่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคนจะถูกสร้าง

ขึ้น เราสามารถเห็นความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนแม้กระทั่งประเทศ

และในประเทศ ภัยพิบัติไม่ได้ทำให้เราโดดเดี่ยว เพียงสร้างวิธี / รูปแบบ / ช่องทางใหม่ในการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเรา 

During the disaster, I’d spent time with myself. It created my new self-

awareness. Moreover, I also better understand the link of co-existence in the world both 

physical and economic.  After the disaster, the new skills and different perspectives of  

co-existence between people and people are created. We can see the connection of the 

relationship between people and people, even countries and countries.  The disaster  

did not make us solitary. It just create the new ways / forms / channels of interaction 

between us.  

 

ผลงานท่ีนำเสนอ 
 

 

 

 

ศิลปิน: นาย ศุภเชษฐ์ ภุมกาญจน์ 

ช่ืองาน: Our Universe 

เทคนิค: Oil on linen 

ขนาด: 60 x 60 ซม. 

ปี: 2020 
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3 

คุณวิษณุ  เส้นแก้วใส 

การนำตัวการ์ตูนเลียนแบบคนมาถ่ายทอด

เร ื ่ องราวของสภาพส ั งคมป ัจจ ุบ ัน  กับ

เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นบนโลก และตามพื ้นท่ี

ต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู ้คน 

พ้ืนท่ี ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6  ผลงานท่ีผ่านมาของคุณวิษณุ  เส้นแก้วใส 
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แนวคิดของผลงาน 

ฉันต้องการเชื่อมต่อกับผู้คนด้วยแอนิเมชั่นการออกแบบตัวละคร และพิมพ์ภาพประกอบ

รายละเอียดเก่ียวกับโรคระบาดโควิด 19 โดยการแสดงออกถึงประชาชนท่ีมากมาย และคนในประเทศไทย 

I want connect to the people by animation, character design and Illustration 

print.  Detail about Corona Virus, hard of people and politician ignore people in Thailand. 

 

ผลงานท่ีส่งเข้าร่วม 

 
 
ศิลปิน: นาย วิษณุ  เส้นแก้วใส 

ช่ืองาน: Once Upon A Time in S.E.A. 

เทคนิค: Video 2D Animation 

ระยะเวลา: 2 นาที 

ปี: 2020 
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4 
คุณปิยะศักด์ิ เขียวสะอาด 

เอกลักษณ์ของการถ่ายทอดงานศิลปะผ่าน

สัตว์ มีช ีว ิตท ี ่จะสะท้อนเร ื ่องราวต่างๆ 

มากมาย ทั้งสายตา ท่าทาง การแสดงออกถึง

ความรู้สึกนึก รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องราว

ระหว่าง คน สัตว์มีชีวิตบนโลกใบน้ี 

 

 

 
ภาพท่ี 3.8  ผลท่ีผ่านมาของ คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด 
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ภาพท่ี 3.9  ผลงานท่ีผ่านมาของ คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด 

 

แนวคิดของผลงาน 

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดบนโลกใบนี้กระบวนการ หรือผลของการกระทำตามธรรมชาติ

ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดการชะล้างสิ่งมีชีวิตออกจากโลกในทุกขั้นตอนของประวัติศาสตร์การดำรงอยู่  

ทุกช่วงเวลามีท้ังโรค ภัยจากธรรมชาติ หลังการสูญเสียมักมีชีวิตใหม่เกิดข้ึนเสมอ  

ในปี 2562-2563 โรคระบาดโควิด -19 สร้างความเสียหายให้กับชีวิตทั่วโลก นอกจากนี้ยัง

ร้ายแรงและน่ากลัวกว่าที่เคยเห็นมา นอกจากน้ียังเกิดความตื่นตระหนกกับโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ 

ห่างเหินทางสังคมทั่วโลก ประชาชนต้องอยู่บ้านงดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

ขณะที่การแพร่ระบาด ชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต และการ

เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติมากข้ึน  

เมื่อมนุษย์ไม่สามารถออกไปสร้างความเสียหายให้กับชีวิต และธรรมชาติอย่างที่เคยเป็น  

ทำให้ช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนสั้น ๆ ที่เกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้สภาพแวดล้อมบนโลกใบน้ีดีขึ้น อย่าง

มีนัยสำคัญ มลพิษทางน้ำลดลง สภาพอากาศดีข้ึน ฯลฯ  

ดังนั้นความหวังในการฟื้นตัวตามธรรมชาติ มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิต พวกเขา

ได้เห็นและรับรู้ถึงข้อเสียของพฤติกรรมของตนเอง ทำให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สร้างจิตสำนึก

ท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ดีมากข้ึน และเติบโตไปด้วยกัน 
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Since the creatures were born on this planet, the natural process or effect of 

human actions have created the leaching of living organisms from hearth at all stages of 

its existence history.  Every period, there are diseases, natural disasters, after loss there’s 

always new life birth. 

In 2 0 19 - 2 020 , Covid-1 9  disease was damaging to life around the world.  

It’s also more serious and scary than ever before. In addition, this kind of panic must be 

prevented by social distancing. People must stay at home, refrain from traveling to various 

places for safety reasons, while the attacks continue. The effect of that distance creates 

more organisms and natural changes. 

When humans do not go out to damage life and nature like they used to,  

at this time only for a short few months. The environment is significantly improved, water 

pollution is reduced, wasted is reduced, etc. 

Therefore, hope in the recovery of natural growth. Human realizes how’s 

important of life. They have seen and perceived them, just hope that we can learn  

the disadvantages of their own behavior and aware of other organisms as well as keeping 

them growing together sustainably. 
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ผลงานท่ีนำเสนอ 

ศิลปิน: นาย ปิยศักด์ิ เขียวสะอาด 

ช่ืองาน: Distance 

เทคนิค: Spray and acrylic on wood panel 

ขนาด: 1.2 x 2.2 ม. 

ปี: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.10  ผลงานนำเสนอของ คุณปิยะศักด์ิ  เขียวสะอาด 
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5 
คุณวริศรา  จันทะคัต 

 

ผลงานที่แสดงถึง ความอ่อนโยน ความ

กล้าหาญ ความเศร้าเสียใจ ความเป็น

ผู้หญิงสะท้อนเรื่องราวในสังคมทั้งดีและ

ร ้าย ที ่ผ ู ้หญ ิงได ้พบเจอ หร ือความ

อ่อนโยนที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ี

โหดร้ายบนโลกใบน้ี 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.11  ผลงานท่ีผ่านมา คุณวริศรา  จันทะคัต 
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แนวคิดของผลงาน 

มนุษย์เคยผ่านการแพร่ระบาดมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีวิธีใดที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ

โลกรุนแรงเท่าโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ไวรัสแพร่ระบาด สถานการณ์นี้ทำให้สัญชาตญาณการอยู่รอดของ

มนุษย์ชัดเจนมากข้ึน ผู้คนเร่งรีบออกมาเพ่ือกักตุนอาหารและส่ิงของจำเป็น บางครั้งก็มีความสับสนวุ่นวาย

มากมายที่เกิดจากความกลัว ความกลัวว่าพวกเขาจะไม่มีอาหารและสิ่งของเพื่อความอยู่รอด จนลืมนึกไป

ว่าคนอื่น ๆ ก็ยังต้องใช้ชีวิตเช่นเดียวกับเรา และเราไม่ใช่คนเดียวที่อาศัยอยู่บนโลกใบน้ี เราลืมความเป็น

มนุษย์ ที่ต้องมีความช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน ความเอื้ออาทร และการแสดงความรักเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ

ให้เราผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้ายน้ีไปได้ 

 

Humans have been through a series of epidemics, but there has never been a 

way to affect humans and the world as severe as Covid-19. During the time when the virus 

had spread. This situation makes the human instinct survival more clear. People come out 

in a hurry to hoard up food and necessities. Sometimes there is a lot chaos caused by 

fear, a fear that they won’t have any food and things for survive. Until they forget to realize 

that other people still need to live the same as us and we’re not the only one who live 

on this planet. We forgot human beings, sharing generosity and showing love is important 

to get us through this terrible situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

3 - 16 

ผลงานท่ีนำเสนอ 

ศิลปิน: นางสาว วริศรา จันทะคัต 

ช่ืองาน: RAW 

เทคนิค: Spray and acrylic on wood panel 

ขนาด: 1.2 x 2.2 ม. 

ปี: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.12  ผลงานนำเสนอของ คุณวริศรา  จันทะคัต 
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6 
คุณทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ 

 

การถ่ายทอดผลงานผ่านคติความเชื ่อ ความ

ศรัทธาของมนุษย์ ที ่สะท้อนถึงอารมณ์ที ่อยู่

ภายใต้ของจิตใจ  

 

ภาพท่ี 3.13  ผลงานท่ีผ่านมาของคุณทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ 
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แนวคิดท่ีนำเสนอ 

สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการทดสอบจากธรรมชาติครั้งใหญ่ สำหรับ

มนุษยชาติ ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจไปทั่วโลก แต่สิ่งที่เราได้เห็นในสถานการณ์เพ่ือ

เอาชนะโรคร้ายนี้คือ ความเสียสละ ความสามัคคี การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและเชื่อฟัง

คำแนะนำจากทีมแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญ .  

อยากจะแสดงภาพวาด Street Art โดยใช้ลักษณะของคนที่กำลัง“ ไหว้” ซึ่งเป็นภาษากาย

ของวัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของจิตใจที ่ดี เพื ่อแสดงความขอบคุณผู ้ที ่เกี ่ยวข้องใน 

การเอาชนะไวรัสโควิด -19 และยังได้อธิษฐานขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ัวโลกเพ่ือคุ้มครองให้ทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรงมีสติในการดำเนินชีวิต เพราะผมเช่ือว่าเม่ือเรามีจิตใจท่ีดีทุกส่ิงท่ีเราทำจะมี แต่ส่ิงดีๆ 

 

What happened in the few months ago seem like a big new test of nature to 

humanity. That has caused loss of life and economics throughout the world, but what  

we have seen in this situation in order to overcome this deadly disease are sacrifice, unity, 

sharing, helping each other, respect and obey the advice from a team of doctors or 

experts.  

I would like to show the Street Art painting by using the characteristics  

of people who is doing “Wai” which is the body language of Thai culture. It indicates  

a symbol of good heart to show appreciation those involved in defeating the Covid- 19 

virus. And also praying from sacred things around the world to protect everyone to be 

healthy be mindful of life. Because I believe that when we have a good heart everything 

we do will have good things.  
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ผลงานท่ีนำเสนอ 

ศิลป%น: นาย ทวิชนม2 ชมทวีวิรุตม2 

ช่ืองาน: No More Kovid 19 

เทคนิค: Acrylic on canvas 

ขนาด: 40 x 30 ซม. 

ป3: 2020 

 

 
ภาพท่ี 3.14  ผลงานท่ีนำเสนอของคุณทวิชนม์  ชมทวีวิรุตม์ 
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ผลงานกลุ่มศิลปินจากเมืองอู่ฮ่ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.15  ผลงานของ Mr. Liu Zhouchongtuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16  ผลงานของ Mr. Ai Yutong 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17  ผลงานของ Mr.  Lou Qicong 
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ภาพท่ี 3.18  ผลงานงานของ Ms. Wang Ke 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.19  ผลงานของ Mr.  Wang Tanling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20  ผลงานของ Ms. Chen Zhen  
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ภาพท่ี  3.21  ผลงานของ Mr. Chen Zhen  “New Social Etiquette” 

 

 

     
 

ภาพท่ี 3.22   ผลงานของ  Mr. Yuan Quan_Zhou Yu 
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Number Name Occupation 
Titles of the 

Artworks 

Number of 

Artwork 

1 Liu Zhouchongtuo Artist Astrolabe 
6 

2 Ai Yutong Artist Irregular Agony 7 

3 Luo Qicong Artist Spirit Cage 4 

4 Wang Ke Artist Tracing the Source 3 

5 Wang Tanling Artist 
Apollo and 

Artemis 

4 

6 Zhang Yu Artist 
Loneliness of 

Circulation 

4 

7 Chen Zhen 

Illustrator, 

Character and 

Graphic Designer 

New Social 

Etiquette 

1 

8 Huang Jiachang 

Illustrator, 

Character and 

Graphic Designer 

Gather Into A City 

1 

9 Yuan Quan Artist 
An Art Class 2 

10 Zhou Yu Artist 

 

ผลงานดังกล่าวจำนวน 30 ชิ้น และ 2 เอนิเมชั่น ได้ถูกนำมาผลิตใหม่ตามขนาดของเดิมท่ี

ทางศิลปินได้จัดทำข้ึนไว้ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน โดยใช้วัสดุตามท่ีทางอู่ฮ่ันระบุไว้  
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นิทรรศการ “2021 Rebirth and Co - existence Art Exhibition” 

โดยความรaวมมือระหวaางเมืองเชียงใหมa ประเทศไทย และเมืองอูaฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สมาชิกเครือขaายเมืองสรoางสรรคpขององคpการ UNESCO 

วันท่ี 23 - 28 กุมภาพันธ2 2564 

ณ หdองนิทรรศการ สำนักงานสhงเสริมเศรษฐกิจสรdางสรรค2 (องค2การมหาชน) สาขาเชียงใหมh 

16:00 – 16:30 น.  ลงทะเบียน 

16:40 – 16:50 น.  กลhาววัตถุประสงค2การจัดนิทรรศการ 

    โดย รศ.ดร. วรลัญจกp  บุณยสุรัตนp 

    ผูdอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหมh 

16:50 – 17:00 น.  กลhาวเปzดนิทรรศการ  

    โดย นางวิภาวัลยp  วรพุฒิพงคp   

รองนายก องค2การบริหารสhวนจังหวัดเชียงใหมh 

17:00 – 18:00 น. พิธีเปzดนิทรรศการ 2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition  

โดย คุณ พัน จ่ิน 

รองกงสุลใหญhแหhงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหมh 

ชมนิทรรศการและรhวมกิจกรรมภายในงาน 
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ภาพท่ี 3.23  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  3.24  กลhาววัตถุประสงค2การจัดนิทรรศการ โดย รศ.ดร. วรลัญจก2  บุณยสุรัตน2 

ในป� 2020 เมืองอู hฮั ่น ไดdรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 จึงมีแนวคิดที ่ตdองการ

แสดงออกถึงความรูdสึกของเมือง ผhานงานศิลปะรhวมสมัยของกลุhมศิลปzนรุhนใหมhระหวhางประเทศ เพ่ือใหdเกิด

ความรhวมมือ สอดคลdองกับเป�าหมายของสมาชิกเครือขhายเมืองสรdางสรรค2ขององค2การ UNESCO ในการ

แลกเปลี่ยนผลงานระหวhางเมืองสรdางสรรค2ดdานการออกแบบ และเมืองสรdางสรรค2ดdานงานหัตถกรรมและ

ศิลปะพื้นบdาน ซึ่งผลงานจะสะทdอนถึงสถานการณ2ป�จจุบัน คน พื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี ดdวยจังหวัด

เชียงใหมh มีกลุhมศิลปzน นักออกแบบ ผลิตผลงานสรdางสรรค2 งานศิลปะรhวมกับชุมชนหัตถกรรม สรdางความ

เขdาใจพื้นที่ บริบทของเมือง ประวัติศาสตร2ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ผhานงานศิลปะรhวมสมัย จึงเกิดเป�น

นิทรรศการผลงานศิลปะ โดยความรhวมมือระหวhางเมืองเชียงใหมhและเมืองอูhฮ่ัน ภายใตdแนวคิด “Rebirth” 

การเกิดใหมhและการดำรงอยูhรhวมกัน เมื่อทั่วโลกตdองเผชิญกับภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด 19 ทำใหdทุก

อยhางบนโลกใบนี้ไดdหยุดนิ่ง และทำใหdงานศิลปะดูเหมือนจะไรdประโยชน2 ไมhสามารถรักษาคนป�วยหรือใหd

ความชhวยเหลือทางกายภาพ แมdวhาโลกจะโดนเรื่องราวตhาง ๆ ทำใหdเกิดความรูdสึกเครียด วิตกกังวลกับสิ่งท่ี

จะเกิดขึ้นในอนาคต เชhนเดียวกับเมืองที่เราอาศัยอยูh ภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด19 ไมhเพียงแตhทิ้งความ

ทรงจำอันเจ็บปวดไวdเพื่อรักษาบาดแผลของเมือง นิทรรศการนี้จึงเป�นแรงบันดาลใจใหdเราจะไมhพhายแพd 

การเกิดใหมhเป�นการกระทำในขณะที่เรายังอยูhรhวมกัน ศิลปzนและนักออกแบบรุhนใหมhของเมืองเชียงใหมh

และเมืองอูhฮั่น ไดdรhวมสรdางสรรค2ผลงานที่สะทdอนความเจ็บปวดที่ไดdรับ สูhการเกิดใหมhที่นำมาสูhการอยูh

รhวมกัน ระหวhางผูdคนกับผูdคน ผูdคนกับเมือง ผูdคนกับส่ิงแวดลdอม และผูdคนกับธรรมชาติ 
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ภาพท่ี  3.25  กลhาวเปzดนิทรรศการ โดย นางวิภาวัลย2  วรพุฒิพงค2 

ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้าน ที่ได้ดำเนินงานผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีที่สืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ 

ทั้งในระดับเมือง และ ระดับนานาชาติ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของงานหัตถกรรมที่เริ่มจางหายไป การส่งต่อ

คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นเร่ืองสำคัญในการพัฒนาคนสู่การสร้างเครือข่ายในการผลักดันคุณค่าของ

เมืองให้สืบต่อไป  

เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO เป็นเครื ่องมือที ่สำคัญในการขับเคลื ่อนเมือง 

ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อชุมชน ประชาชน และประเทศ องค์การ UNESCO จึงมีหน้าที่ในการสนับสนุน

เมืองสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายการทำงาน สร้างความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม พร้อม

นำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการขับเคล่ือนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน จึงทำให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 7 ด้าน เป็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับ

เมืองสู่ระดับสากล สร้างกระบวนการทำงานอย่างบูรณาการ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็น

ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายท่ีสำคัญขององค์การ UNESCO 

ด้วยการสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างเมืองสมาชิกขององค์การ UNESCO โดยทำงาน

ร่วมกันอย่างบูรณาการร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาขององค์การ UNESCO เป็นการ

แลกเปลี่ยนศิลปินและผลงานศิลปะระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เปรียบเป็นเมืองพ่ี

เมืองน้องท่ีช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมาโดยตลอดมา 
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ภาพท่ี  3.26  พิธีเปzดนิทรรศการ 2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition 

โดย คุณ พัน จ่ิน รองกงสุลใหญhแหhงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหมh 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

3 - 29 

 
 

 
ภาพท่ี  3.27  การเขdาชมนิทรรศการรhวมกับกลุhมศิลปzน 
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ภาพท่ี  3.28  บรรยายกาศภายในหdองนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  3.29  บรรยายกาศภายในหdองนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  3.30  บรรยากาศบริเวณงานนิทรรศการ  
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การจัดนิทรรศการร่วมกันท่ีเมืองอู่ฮ่ัน 

 
 

 
ภาพท่ี 3.31  บรรยากาศการชมนิทรรศการ Rebirth ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน 
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ภาพท่ี 3.32   บรรยากาศการชมนิทรรศการ Rebirth ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน 
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ส่ือประชาสัมพันธ์จากเมืองอู่ฮ่ัน 

 

   
ภาพท่ี  3.33  ส่ือประชาสัมพันธ์จากเมืองอู่ฮ่ัน 
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ภาพท่ี  3.34  ส่ือประชาสัมพันธ์จากเมืองอู่ฮ่ัน 
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ภาพท่ี  3.35   วิดีโอบันทึกภาพงานนิทรรศการ Rebirth  

 

 

QR Code วิดีโอบันทึกภาพงานนิทรรศการ Rebirth 
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เอกสารเผยแพร่ 

 

 
ภาพท่ี  3.36  เอกสารประกอบในงานนิทรรศการ 

 

 

 

QR Code เอกสารประกอบในงานนิทรรศการ 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

4 - 1 

4 
รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม 

และศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การยูเนสโก (ในประเทศ) 

รายงานผลการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยมี

ภารกิจในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมืองท่ีให้ความสนใจเข้า

ร่วมเพื ่อร่วมเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เพื ่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์ ร่วมหาแนวทางที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์การยูเนสโก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ี ให้เกิดการเข้าใจอัตลักษณ์ของ

ตนเองสู่การพัฒนาคน พัฒนางานหัตถกรรม พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างรูปแบบกระบวนการทำงานร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเภทสาขาต่าง ๆ  (Collaboration Network) เพื ่อให้เกิดแนว

ทางการทำแผนการดำเนินงานของเมืองสร้างสรรค์กับเมืองท่ีมีความต้องการร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิก หรือ

เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ยกระดับการทำงานของเมืองให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางขององค์การยูเนสโก  

จากแผนการดำเนินงานการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้าน (ในประเทศ) ปีงบประมาณ 2563 น้ี ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับ

จังหวัดสุโขทัย เนื่องมาจากจังหวัดสุโขทัยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การ

ยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย องค์การ

บริหารการพัฒนาพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน (อพท.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย ที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโก เพื่อให้สามารถพัฒนาเมืองจากทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง และประชาสัมพันธ์เมืองต่อ

นานาชาติ ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านมรดกวัฒนธรรม 

และด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุโขทัยเป็นสองเมืองสมาชิกของ

องค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านในประเทศไทย  
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ภาพท่ี 4.1   ตราสัญลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ ของจังหวัดสุโขทัย 

คณะทำงานโครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts & Folk Art) จึงได้เข้าร่วม

นำเสนอเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในงาน “เทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ” ที่จัดขึ้นในวันท่ี  

29  ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงลอยกระทงของจังหวัด

สุโขทัย โดยภายในงานจะมีทั้งกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมของเมือง ร้านค้าหัตถกรรม อาหารเครื่องด่ืม

เฉพาะเมืองสุโขทัย และในปีนี ้ได้มีการจัดพื ้นที ่สำหรับเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย (Thailand 

Creative Cities Network : TCCN) และเมืองที่กำลังขับเคลื่อนเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมนำเสนอเมืองของ

ตนเอง เพื่อสร้างความรับรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์เมืองของตนเองที่มีความต้องการเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : 

UCCN) เช่น จังหวัดน่าน, จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น  

 

 

 

 

 

ทางโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและ 

 

ภาพท่ี 4.2  บรรยากาศของเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ  
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ด้วยรูปแบบการจัดงานของพื้นที่เมืองสร้างสรรค์สุโขทัย (Sukhothai Creative Zone) ปีน้ี

ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานหัตถกรรมประเภทสิ่งทอ โดยใช้ชื่อว่า “ทอเส้น” ที่เสนอถึงเรื่องราวของ

เส้นใยจากธรรมชาติ มาสู่ผ้าทอท่ีเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท่ีหลากหลายในจังหวัดสุโขทัย  

โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวผ้าทอของเมือง

เชียงใหม่ จัดนิทรรศการเกี่ยวผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคของเมือง

เชียงใหม่ ได้นำเสนอแนวคิดการจัดแสดงโดยใช้ชื่อ “พลวัตรอาภรณ์ นครเชียงใหม่”  รวมถึงนำเสนอ

ผลงานเกี่ยวกับเส้นใยของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ ซึ่งองค์การยูเนสโกให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลาน้ี 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม

สมัย คงความงดงาม แต่ยังคงเอกลักษณ์โดดเด่นคงไว้ได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  บรรยากาศงานและการจัดนิทรรศการตัวอย่างผลงานจากโครงการนครเชียงใหม่ 

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
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นอกจากน้ีในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะทำงานได้ร่วมเวทีเสวนา “เล่าเรื่อง...สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์”  

ในหัวข้อ “นครเชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการดำเนินงาน สู่การต่อยอด” โดยตัวแทน

จากคณะทำงานโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและ

ศิลปะพื ้นบ้าน 2 ท่าน คือ คุณอรกัญญา อินทะวงค์ และคุณธนกร สุธีรศักดิ ์ มาร่วมแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์กับตัวแทนเมืองสุโขทัย คือ คุณเนืองนิตย์ ชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในหัวข้อ “นครเชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ แนว

ทางการดำเนินงาน สู่การต่อยอด”โดยทางคณะทำงานได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

นครเชียงใหม่ฯ ตั้งแต่กระบวนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสมาชิกเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ของ

องค์การยูเนสโก รวมถึงการนำเสนอการดำเนินงานของโครงการนครเชียงใหม่ฯ ท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนา

เมืองเชียงใหม่จากงานหัตถกรรมโดยเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนช่าง สนับสนุนงานหัตถกรรมพื้นถ่ิน 

ส่งเสริมความหลากหลายของงานหัตถกรรมให้เกิดการสร้างรายได้และเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงการ

สนับสนุนความเชี่ยวชาญของกลุ่มศิลปิน นักออกแบบ กลุ่มช่างฝีมือดั้งเดิม และร่วมสมัย ท่ีมีการถ่ายทอด

ผลงานสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ จากการเสวนาแลกเปลี่ยนดังกล่าวทำให้พบว่ากลุ่มการพัฒนา

ของเมืองทั้งใน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุโขทัยเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสมาชิกเมืองสร้างสรรค์

ขององค์การยูเนสโกจะทำหน้าท่ี ในการนำองค์ความรู้ของแต่ละพ้ืนที่มาถ่ายทอดกระบวนการสร้างพื้นท่ี

สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ช่างฝีมือ ซึ่งพื้นที่สร้างสรรค์จะเกิดข้ึน

ได้ทั้งในชุมชน ระหว่างชุมชน ระหว่างเมือง และระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดแนวทางการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง 

ตลอดจนทำให้ชุมชนนั้นๆ สามารถสร้างรายได้ของชุมชนเอง คนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจกับงานหัตถกรรม 

และหันกลับมาสร้างเศรษฐกิจท่ีดีบนรากฐานของวัฒนธรรมให้กับชุมชนของตนเองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  การร่วมเวทีเสวนา “เล่าเร่ือง...สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์”  
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5 
รายงานผลการจัดประชุมในระดับนานาชาติ สำหรับสมาชิกเมืองสร<างสรรค>  

ด<านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ<านขององค>การยูเนสโก 

“Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” 

จังหวัดเชียงใหม1เป3นเมืองที่อุดมไปด;วย “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่เกิดจากภูมิปFญญาทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที ่มีความหมายหลายประเภทซึ ่งก1อให;ประโยชนQให;กับประเทศชาติทั ้งส้ิน  

ภูมิปFญญาท;องถิ่นจึงเป3นเสมือนต;นทุนในการผลิตทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม1จึงเป3นเมืองพิเศษท่ี

ไม1ได;มีแค1นวัตกรรมสมัยใหม1เท1านั้น หากแต1มีช1างฝ[มือ ที่เป3นผู;รักษาและสืบทอดภูมิปFญญา และทำงาน

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

เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปFญญา เพื่อเป3นคุณูปการแก1เมืองเชียงใหม1อย1างมากมาย  นับตั้งแต1ป[ พ.ศ. 2557 

เป3นเวลากว1า 7 ป[ ที่องคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 ได;ผลักดันโครงการนครเชียงใหม1เครือข1ายเมือง

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

ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส1งเสริมเศรษฐกิจสร;างสรรคQ หรือ Creative Economy ทั้งในรูปแบบการ

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด;านงานหัตถกรรม, การจัดประชุมผู;ประกอบการ ครูภูมิปFญญา และ 

นักออกแบบ และการจัดทำพื้นที่สร;างสรรคQของงานหัตถกรรม ซึ่งก1อให;เกิดประโยชนQต1อประชาชน 

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

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

ให;เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;านในจังหวัดเชียงใหม1 เป3นเวที

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

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

ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน  

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

ของประเทศไทย เพื ่อสนับสนุนความร1วมมือระหว1างท;องถิ ่นพัฒนาสู1ระดับนานาชาติ โดยเชื ่อมโยง

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

Opportunities) สร;างประสบการณQ และร1วมเรียนรู;มรดกทางวัฒนธรรม ในลักษณะรูปธรรม (Tangible 

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

การใช;ประโยชนQจากความร1วมมือ ท้ังระดับอนุภาค ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือการพัฒนาให;เป3นบทบาทท่ี

สร;างสรรคQของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก;ปFญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา

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

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู;คนในเมืองนำไปสู1เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให;คนทุกคนสามารถ

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

ถึงความสำคัญของงานด;านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร;างสรรคQเพื่อการพัฒนาเมืองอย1างยั่งยืน 

วิสัยทัศนQที่เป3นการยืนยันและร1วมกันดำเนินงานตามอนุสัญญาต1าง ๆ ที่เกี่ยวข;องด;านวัฒนธรรม ไม1ว1าจะ

เป3นอนุสัญญาว1าด;วยการคุ;มครองและส1งเสริมความหลากหลายการแสดงออกทางวัฒนธรรม วาระการ

พัฒนาอย1างยั่งยืน 2030 หรือวาระการพัฒนาเมืองใหม1 การสร;างเครือข1ายจึงเป3นการแสดงถึงการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศนQขององคQการยูเนสโก ในระดับเมืองตามวัตถุประสงคQของวาระ 2030 และวาระการพัฒนา

เมืองใหม1ในระดับเมือง ยิ่งไปกว1าน้ันบทบาทและอิทธิพลของเครือข1ายที่เข;มแข็งยังมาจากความร1วมมือ 

ของผู;มีส1วนร1วมท่ีมาจากหลากหลายภาคส1วน ต้ังแต1ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชา

สังคม  

องคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 ได;เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาศักยภาพของเมือง 

และประชาชน จากภูมิปFญญาท;องถิ่นสู1สากล ที่เป3นกลไกลสำคัญการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแต1ยังคง

รักษา อัตลักษณQ มรดกภูมิปFญญาที่มีคุณค1าของเมืองให;กับคนรุ1นต1อไป ได;เกิดความภาคภูมิใจ สร;างอาชีพ 

พัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองจากทุนทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ด;วยความสำคัญของทุนทางวัฒนธรรม โดยใช;

เมืองสร;างสรรคQเป3นเครื่องมือที่สำคัญขับเคลื่อนเมืองก1อให;เกิดเศรษฐกิจที่ดีต1อชุมชน ประชาชน และ

ประเทศ องคQการยูเนสโกจึงมีหน;าที่ในการสนับสนุนเมืองสร;างสรรคQ สร;างเครือข1ายการทำงานระดับเมือง 

สู1ระดับนานาชาติ เพื่อร1วมกันขับเคลื่อนการทำงานที่ช1วยสร;างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล;อม พร;อมนำวัฒนธรรมและความคิดสร;างสรรคQมาใช;ในการผลักดันแนวทางส1งเสริมการพัฒนา

อย1างย่ังยืน 

งานประชุมนานาชาติเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQ (Chiang Mai Creative Cities 

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

ร1วมหาแนวทางการดำเนินงานร1วมกันระหว1างเมืองสมาชิกขององคQการยูเนสโกในประเทศไทย (TCCN) 

ประกอบไปด;วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม1 จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานครฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของกลุ1มสมาชิกเมืองสร;างสรรคQของประเทศไทย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนร1วมกันข;ามศาสตรQอย1าง

บูรณาการ (Cross network) และเป�ดพื้นที่สำหรับการนำเสนอเมืองในประเทศไทย ที่มีความสนใจเข;า

ร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก อาทิ จังหวัดน1าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของเมืองในการขับเคลื่อนเป3นสมาชิก

เมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในแต1ละสาขาตามความโดดเด1นของเมืองที่มีฐานทางด;านวัฒนธรรม 

รวมถึงการแลกเปลี ่ยนร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQในต1างประเทศทั้ง 7 สาขาได;แก1 ด;านอาหาร 

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

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

(Media Art) ที่จะแบ1งปFนกระบวนการทำงานของแต1ละเมืองและผลกระทบจากสถานการณQโรคระบาด 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 3 

COVID - 19 เพื่อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร1วมกันเพื่อเกิดเป3นกิจกรรมบูรณาการ

สร;างสรรคQระดับชาติ และระดับนานาชาติต1อไป 

วัตถุประสงค, 

1. เพ่ือสร;างความรับรู; และความเข;าใจของการเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

2. เพื่อสร;างแนวทางความร1วมมือของสมาชิกเมืองสร;างสรรคQในประเทศไทย (Thailand Creative 

Cities Network : TCCN) 

3. เพ่ือให;ทราบถึงสภาพปFญหา และผลกระทบเมืองสร;างสรรคQจากสถานการณQโรคระบาดโควิด 19 

4. เพ่ือสร;างแนวทางการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ประโยชน,ท่ีได7รับ 

1. เกิดความรับรู; และความเข;าใจของการเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

2. ได;แนวทางความร1วมมือของสมาชิกเมืองสร;างสรรคQในประเทศไทย (Thailand Creative Cities 

Network : TCCN) 

3. ทราบถึงสภาพปFญหา และผลกระทบเมืองสร;างสรรคQจากสถานการณQโรคระบาดโควิด 19 

4. ได;แนวทางการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

(Cross Network) 

เป:าหมาย 

1. เมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ในประเทศไทย  

1.1  จังหวัดภูเก็ต เมืองสร;างสรรคQด;านอาหาร 

1.2  จังหวัดเชียงใหม1 เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน 

1.3  จังหวัดสุโขทัย เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน 

1.4  กรุงเทพมหานคร เมืองสร;างสรรคQด;านการออกแบบ 

2. เมืองท่ีสนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

2.1  จังหวัดน1าน 

2.2  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.3  จังหวัดเพชรบุรี 

2.4  จังหวัดเชียงราย 

3. หน1วยงานท่ีมีส1วนเก่ียวข;องกับการขับเคล่ือนเมืองสร;างสรรคQ 

ระยะเวลา 

วันท่ี 7 -11 เมษายน 2564 
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กำหนดการ 
โครงการนครเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQ ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;านขององคQการยูเนสโก 

งานประชุมนานาชาติ เพ่ือเสริมสร7างความรู7ความเข7าใจเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก 

“Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” 

วันท่ี 7 – 11 เมษายน 2564 

ณ ห;องประชุมนิมมาน คอนเวนช่ัน เซ็นเตอรQ โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม1 

 

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

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

09.30 – 12.00 น. - เดินทางไปสามกษัตริยQ ชมสถาปFตยกรรมตุงไชยที่เป3นกิจกรรมถ1าย

ถอดเร่ืองราวของความเช่ือ พิธีกรรม ของเทศกาลสงกรานตQ 

- เดินทางไปศึกษาต;นยางหลวง ที่เป3นหมุดหมายของจังหวัดเชียงใหม1 

ในอดีต พร;อมกราบไหว;สักการะวัดเจดียQหลวง  

12.00 – 13.00 น. ร1วมรับประทานอาหารกลางวัน  

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

ร1วมกับหน1วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปลี่ยนแปลง

ท่ีท้ิงขยะเป3นพ้ืนท่ีสำหรับปลูกผักสวนครัว  

16.00 – 17.30 น. พักผ1อนมาอัธยาศัย 

17.30 – 18.30 น. ร1วมรับประทานอาหารเย็น  

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

09.00 – 09.30 น. ออกจากท่ีพัก 

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

เรียนรู;ถึงประวัติความเป3นมาของวัดต;นเกว�น 

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

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

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

ร1วมกับชุมชนหัตถกรรมประเภทเคร่ืองปF�นดินเผา 

16.00 – 17.00 น. พักผ1อนตามอัธยาศัย 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.00 – 19.00 น. แลกเปล่ียนข;อคิดเห็นเก่ียวกับพ้ืนท่ีศึกษาของเมืองเชียงใหม1 

19.00 – 20.00 น. เดินทางกลับท่ีพัก 

 

วันศุกร>ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. กล1าวรายงานวัตถุประสงคQของการจัดประชุมฯ 

โดย รศ. ดร.วรลัญจก,  บุณยสุรัตน,   

ผู7อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

กล1าวสนับสนุนการดำเนินงานฯ 

โดย นางวิภาวัลย,  วรพุฒิพงค,   

รองนายกองค,การบริหารสhวนจังหวัดเชียงใหมh 

กล1าวเป�ดการประชุมฯ 

โดย นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู7วhาราชการจังหวัดเชียงใหมh 

การเสวนา  “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ”  

09.45  – 11.30 น. การเสวนาร1วมกับภาคีเครือข1ายเมืองเชียงใหม1 “เมืองสร7างสรรค,จากพลัง

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

1. พระครูโสภณกิตติวัฒน,  กิตฺติโสภโณ เจ;าอาวาสวัดเกาะกลาง 

2. นายเสนhห, สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

3. องค,การบริหารสhวนจังหวัดเชียงใหมh 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม1 
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5. อาจารย,บฤงคพ วรอุไร วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

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

7. นายอำนาจ สุปrนนะ  ร;านแฟเม่ียง ตำบลเทพเสด็จ  

อำเภอดอยสะเก็ด 

8. นางสาวยุจเรศ สมนา  ผู;ประกอบการรุ1นใหม1ที่ทำงานร1วมกับ

ชุมชนหัตถกรรม 

11.30 – 12.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผู7ดำเนินรายการ : อาจารยQ ดร. สราวุธ  รูป�น 

การเสวนา  “ความรhวมมือของเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโกในประเทศไทย   

(Thailand Creative Cities Network : TCCN)” 

13.00 – 14.00 น. ภาพรวมของการเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

โดย Prof. Dr. Masayuki  Sasaki 

14.00 – 14.30 น. การนำเสนอเร่ืองเมืองภาพยนตรQจากเมือง  Yamagata, Japan 

14.30 – 15.30 น. การเสวนา “แนวทางการพัฒนาสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

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

สร;างสรรคQท้ัง 4 จังหวัด ดังน้ี 

1.  จังหวัดภูเก็ต 

2.  จังหวัดเชียงใหม1 

3.  จังหวัดสุโขทัย 

4.  กรุงเทพมหานคร  

15.30 – 16.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผู7ดำเนินรายการ : รศ. ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.30 – 20.00 น. แลกเปลี่ยนข;อคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนาที่ได;รับเพื่อวางแนวทางระหว1าง

เมืองร1วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 7 

วันเสาร>ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

การนำเสนอ “ความพร7อมของเมืองในการเปzนสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก” 

09.00 – 11.30 น. การเสวนาร1วมกับเมืองที ่สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโก ประกอบด;วย 3 เมือง ดังน้ี 

1. จังหวัดน1าน ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน 

2. จังหวัดสุพรรณบุรี  ด;านดนตรี 

3. จังหวัดเชียงราย  ด;านการออกแบบ  

11..30 – 12.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผู7ดำเนินรายการ : อาจารยQสุขสันต์ิ  ช่ืนอารมณQ 

การเสวนา “แนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก กับสถานการณ, 

โรคระบาด COVID 19” 

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

ต1างประเทศ (UNESCO Creative Cities Network) 

1. เมืองสร7างสรรค,ด7านภาพยนตร, 

โดยตัวแทนเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต; 

Ms.Anika Eunhye KIM 

2. เมืองสร7างสรรค,ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน  

โดยตัวแทนเมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุ�น  

และตัวแทนเมืองชินจู ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Rumi  Sakamoto (Kanazawa) 

Dr. Byung Hoon Jeong (Jinju) 

3. เมืองสร7างสรรค,ด7านการออกแบบ 

โดยตัวแทนเมืองอู1ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Ms. Cindy  Lee 

4. เมืองสร7างสรรค,ด7านดนตรี 

โดยตัวแทนเมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเชีย 

Mr. Ronny  Loppies 
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5. เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองมาเก©า และเมืองทรึรุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Maria Helena (Macao) 

Ms. Chin Yi Jia (Tsuruoka) 

6. เมืองสร7างสรรค,ด7านส่ือศิลปะ 

โดยตัวแทนเมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Meng  Ye 

7.  เมืองสร7างสรรค,ด7านวรรณกรรม  

โดยตัวแทนเมืองบุคชอน  ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Seoyoung Jung 

15.30 – 16.00 น. แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ผู7ดำเนินรายการ : Dr. Alexandra Denes 

วันอาทิตย>ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 

- ผู;เข;าร1วมประชุมจากต1างจังหวัดเดินทางกลับ 

 

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

      2. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

      3. การแต1งกายไปรเวทสุภาพ 
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วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

ผู;เข;าร1วมประชุมได;เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม1 ตั้งแต1เวลาองคQการบริหารส1วนจังหวัด

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

และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดที่จะเตรียมเข;าสู1การเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

จังหวัดน1าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา  

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

กษัตริยQ ชมสถาปFตยกรรมตุงไชยที่เป3นกิจกรรมถ1ายถอดเรื่องราวของความเชื่อ พิธีกรรม ของเทศกาล

สงกรานตQ ศึกษาต;นยางหลวง ที่เป3นหมุดหมายของจังหวัดเชียงใหม1ในอดีต พร;อมกราบไหว;สักการะวัด

เจดียQหลวง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

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

ผู;เข;าร1วมประชุมเดินทางพื้นที่ประวัติศาสตรQ วัดต;นเกว�น ชมสถาปFตยกรรมและศิลปกรรม

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

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

 

 
ภาพท่ี 5.7  การบรรยายด;านสถาปFตยกรรม โดย รศ.ดร. ชาญณรงคQ  ศรีสุวรรณ 
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ภาพท่ี 5.8  บรรยากาศการผู;ประชุมเข;าร1วมศึกษาวัดต;นเกว�น 
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ภาพท่ี 5.9  บรรยากาศการผู;ประชุมรับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาพท่ี 5.10   บรรยากาศการผู;ประชุมเข;าร1วมศึกษาบ;านน้ำต;น  

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

 
ภาพท่ี 5.12  กล1าวรายงานวัตถุประสงคQของการจัดประชุมฯ 

โดย รศ. ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ  ผู;อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

ในนามที่ปรึกษาโครงการนครเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQ ด;านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ;านขององคQการยูเนสโก ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม1  โดยการสนับสนุน

ขององคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 ดำเนินมาอย1างต1อเนื่องเป3นป[ที่ 8  ได;ขับเคลื่อนและเผยแพร1งาน

ด;านหัตถกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม1และล;านนา ด;วยความร1วมมือร1วมใจจากหลาย

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

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

เพิ่มมูลค1าแก1ชุมชน สังคม และจังหวัดเชียงใหม1 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม1ให;การหนุนเสริม สนับสนุนใน

การองคQความรู; งานวิจัย และการขับเคล่ือนศิลปวัฒนธรรมในบริบทต1าง ๆ  

งานประชุมในครั้งนี้จะสามารถสร;างความรับรู;ความเข;าใจ  เป3นเวทีแลกเปลี่ยนองคQความรู;

และประสบการณQที่สำคัญยิ่งของเครือข1ายสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก  รวมถึงร1วมเป3น

แรงผลักดันให;เชียงใหม1และล;านนาได;สร;างสรรคQผลงานภูมิปFญญาและมรดกทางวัฒนธรรมให;คงอยู1และต1อ

ยอดได;อย1างย่ังยืนต1อไป  
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ภาพท่ี 5.13  กล1าวสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนครเชียงใหม1ฯ 

โดย นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ  รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

ในนามของ องคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 เป3นผู;ให;การสนับสนุนการส1งเสริมเมือง

เชียงใหม1ให;เป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการ ยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน มาอย1าง

ต1อเนื ่อง จนเชียงใหม1ได;รับเลือกให;เป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก นับตั ้งแต1วันท่ี  

31 ตุลาคม 2560 เป3นต;นมา    

การขับเคลื่อนวิสัยทัศนQขององคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1ที่  “มุhงพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชาวเชียงใหมh ด7วยการให7บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” ได;ให;ความสำคัญต1อการพัฒนา

ศักยภาพของคนในพื้นที่ซึ่งเป3นองคQประกอบที่สำคัญยิ่งต1อการพัฒนาเมือง อีกทั้งการนำสิ่งที่มีคุณค1าของ

เมืองส1งต1อสาธารณชนเชียงใหม1 จึงได;ปรากฏผลงานหัตถกรรมที่มีความหลากหลายทางด;านวัฒนธรรม  

ท่ีส1งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนน้ันๆ  

การท่ีจังหวัดเชียงใหม1 ได;เข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQ นับเป3นโอกาสที่สามารถ

สร;างประโยชนQต1อเมืองในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในการประชาสัมพันธQให;เห็นคุณค1าและอัตลักษณQของ

เมือง และได;เครือข1ายในการพัฒนาเมืองและแลกเปลี่ยนเรียนรู;ในสาขาขององคQการยูเนสโก รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู;ร1วมกับสาขาต1างๆ ขององคQการยูเนสโก เพื่อให;เกิดการพัฒนาอย1างยั่งยืน มองเห็น

ปFญหาอย1างรอบด;านและลึกซึ ้ง ตลอดจนการร1วมมือหาแนวทางในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย1าง

สอดคล;องเหมาะสมกับอัตลักษณQ วิถีชีวิต ของเมืองประวัติศาสตรQวัฒนธรรมจะสามารถสร;างแรงบันดาลใจ

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

โดย นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู;ว1าราชการจังหวัดเชียงใหม1 

ในนามของ จังหวัดเชียงใหม1 คาดหวังให;เกิดกระบวนการเสริมสร;างความรู;ความเข;าใจ

เกี่ยวกับเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก  ร1วมหาแนวทางการดำเนินงานร1วมกัน ระหว1างเมืองสมาชิก

ขององคQการยูเนสโกในประเทศไทย (TCCN) ซึ่งประกอบไปด;วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม1 จังหวัด

สุโขทัย และกรุงเทพมหานครฯ  และหวังว1าจะเป3นส1วนผลักดันการเพิ่มศักยภาพของกลุ1มสมาชิกเมือง

สร;างสรรคQของประเทศไทย เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนร1วมกันข;ามศาสตรQอย1างบูรณาการ (Cross 

network) และเป�ดพื้นที่สำหรับการนำเสนอเมืองในประเทศไทย ทั้งในส1วนของสถาบันวิจัยสังคม และ

หน1วยงานภาคีทุกภาคส1วน  ที่ได;มีส1วนร1วมเพื่อเมืองที่สำคัญในครั้งนี้  หวังเป3นอย1างยิ่งว1า งานประชุม

นานาชาติเชียงใหม1เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQน้ี จะสามารถสร;างแรงบันดาลใจที่สำคัญให;กับเมืองที่มีความ

สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก  ในการร1วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให;

คงอยู1ต1อไป    

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 21 

การแสดงพิธีเปrด ได;แนวคิดจากความเชื ่อของประเพณีป[ ¬ใหม1เมือง หรือ เทศกาลสงกรานตQ  

ที่เรียกว1า “วันสังขานตQล1อง” ซึ่งเป3นวันที่ชาวล;านนามีความเชื่อว1าเป3นวันเปลี่ยนเคลื่อนย;ายราศี หรือเป3น

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

แสดงอันวิจิตรตระการตาในชื่อชุดการแสดง “อรุณฤกษ,  เบิกสังขาร” อันหมายถึงการเริ ่มต;นใหม1 

ที ่เปรียบแสมือนงานประชุมนานาชาติครั ้งนี ้ สำหรับการเริ ่มต;นการขับเคลื ่อนเมืองสร;างสรรคQของ 

ประเทศไทย ท่ีเช่ือมต1อกับนานาชาติ อันก1อให;เกิดความร1วมมือในทุกภาคส1วน โดยมีจังหวัดเชียงใหม1เป3นผู;

เช่ือมโยงจากศิลปหัตถกรรมของเมืองสู1สากล และการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองบรรเลงภายในงาน  

   

ภาพท่ี 5.15  การแสดงพิธีเป�ดงานประชุมฯ 
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ภาพท่ี 5.16 การถ1ายภาพร1วมกับตัวแทนเมืองท่ีขับเคล่ือนเร่ืองเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

จากภาพที่ 5.16 ได;มีการถ1ายภาพร1วมกับตัวแทนเมืองที่ขับเคลื่อนเรื่องเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโก เรียงลำดับช่ือจากซ;ายไปขวา ประกอบไปด;วย  

1.  นางสาวสุนิสา  มินารินทรQ  สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 

2.  นายภัทราวุธ  นุ1นชูคันธQ   เทศบาลนครภูเก็ต 

3.  รศ.ดร. วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.  นายชูชีพ  พงษQไชย   รองผู;ว1าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

5.  นายชัยณรงคQ  วงศQใหญ1  รองผู;ว1าราชการจังหวัดน1าน 

6.  นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ  รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

7.  นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู;ว1าราชการจังหวัดเชียงใหม1 

8.  นางสุรียะรรณQ  ณ สงขลา  รองผู;ว1าราชการจังหวัดสงขลา 

9.  นายพิชิตชัย เกลอดู   กลุ1มยุทธศาตรQและเฝ�าระวังทางวัฒนธรรม 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

10.  อาจารยQบฤงคพ  วรอุไร  วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

11.  นายสมโภช  ทองสุก  รองปลัดองคQการบริหารส1วนจังหวัดน1าน 

12.  นางอุษา  อินทรทัต  รองปลัดองคQการบริหารส1วนจังหวัดสุโขทัย 

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

14.  นางสาวนนทญา  หงสQรัตนQ  ยุทธศาสตรQและข;อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

สุพรรณบุรี 
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ภาพท่ี 5.17  การถ1ายภาพร1วมกันสำหรับพิธีเป�ดงานประชุมฯ 

จากภาพที่ 5.17 การถ1ายภาพร1วมกันสำหรับพิธีเป�ดงานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร;าง

ความรู;ความเข;าใจเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก โดยการนำตุงไส;หมู ที่เป3นสัญลักษณQของความ

ร1วมมือที ่สอดคล;องกับเทศกาลสงกรานตQ นำมาเป3นสัญลักษณQสำหรับพิธีเป�ดงานประชุมในครั ้งน้ี  

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

1.  อาจารยQบฤงคพ  วรอุไร  วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

2.  นางสาววรรณศรี  ปFญญาประชุม ผู;อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องคQการบริหารส1วนจังหวัด

เชียงใหม1 

3.  รศ.ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ ผู;อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม1 

4.  นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

5.  นางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส รองปลัดองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

6.  นายพิชิตชัย เกลอดู   กลุ1มยุทธศาตรQและเฝ�าระวังทางวัฒนธรรม 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

7.  นายวรพรรธนQ  ชุติมา  รองประธานหอการค;าจังหวัดเชียงใหม1 
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การเสวนา  “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ”  

 

ภาพท่ี 5.18  การเสวนา “เมืองสร;างสรรคQจากพลังความร1วมมือ” 

การเสวนาร1วมกับภาคีเครือข1ายเมืองเชียงใหม1 “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ”

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

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

2. รศ. ดร. วรลัญจกQ บุณยสุรัตนQ   ผู;อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม1 

3. นางวิภาวัลยQ  วรพุฒิพงคQ  รองนายกองคQการบริหารส1วนจังหวัดเชียงใหม1 

4. นายพิชิตชัย  เกลอดู    ผู;อำนวยการกลุ1มยุทธศาตรQและเฝ�าระวังทาง 

 วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม1 

5. พระครูโสภณกิตติวัฒนQ  กิตฺติโสภโณ เจ;าอาวาสวัดเกาะกลาง  

6. อาจารยQบฤงคพ  วรอุไร   วิทยาลัยดุริยศิลป� มหาวิทยาลัยพายัพ 

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

8. นางสาวยุจเรศ  สมนา   ผู;ประกอบการรุ1นใหม1ท่ีทำงานร1วมกับชุมชน 

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

เชียงใหม่ ในเรื่องบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็น

สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การยูเนสโก ทั้งในด้าน

การศึกษา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ต่อยอด และการพัฒนาศักยภาพในบริบทต่างๆ เพื่อการก้าวต่อไปของ

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงสรุปประเด็นเสวนาได้ ดังน้ี  

ด้านการศึกษา  รศ.ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์ ได้แลกเปลี่ยนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

หน่วยงานภาคการศึกษา ที่มีหน้าที่ในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลกร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เกิดการทำงานร่วมกับชุมชน สนับสนุนด้านองค์ความรู้ และการถ่ายทอดเพื่อให้เกิด

ประโยชน์อันสูงสุดแก่เมืองเชียงใหม่ โดยร่วมงานกับทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะทำหน้าที่เชื่อมต่อ

และประสานงาน ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่สามารถเข้าหาผู้คนได้ทุกพื้นที่ โดยเป็นฝ่ายสนับสนุนด้าน

องค์ความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ ให้สามารถ

เชื่อมโยงเข้าสู ่กระบวนการศึกษา ทำไปสู่การวิจัย เพื ่อพัฒนาต่อยอด หรือรวมไปถึงการฟื้นฟูนงาน

ศิลปหัตถกรรม นำไปสู ่กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศิลปวัฒนธรรมให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด 

ด้านการสนับสนุนเมือง  นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ด้วยนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การร่วมกิจกรรมหรือพัฒนา

พื้นที่ “แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ใกล้บ้าน” สนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่อนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่อย่างมีคุณค่าและสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้

ตระหนัก สร้างจิตสำนึก และความสำคัญต่อ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามที่บรรพชนได้สร้างไว้รวมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาว

เชียงใหม่ และส่งเสริมให้ชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ ใช้

ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และ      สมานฉันทร์ ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวเชียงใหม่ ให้มีสิทธิดำรงชีวิต

ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของตนได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกัน ให้เกิดเป็นการสร้าง

เศรษฐกิจในชุมชนสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดความ

เหล่ือมล้ำในสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านวัฒนธรรม  นายพิชิตชัย  เกลอดู  กลุ่มยุทธศาตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการสนับสนุนด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน บูรณาการ การสืบสานวัฒนธรรม บริหารจัดการ และส่งเสริมความร่วมมือทั้งใน

และต่างประเทศ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการเผยแพร่ความรู้ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยท่ี
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สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับทุก

ภาคส่วนมาอย่างต่อเน่ือง และยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ต่อการขับเคล่ือนจังหวัดเชียงใหม่ ใน

ฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่อไป 

ด้านพื้นที่สร้างสรรค์  พระครูโสภณกิตติวัฒน์  กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดเกาะกลาง อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ส่งเสริมด้านพื้นที่ทางวัฒนธรรม เดิมทีวัดคือ พื้นที่ในการรวบรวมช่างฝีมือทุก

แขนง ไม่ว่าจะเป็นงานวาด ลงรักปิดทอง งานกลึง งานปั้น งานพุทธศิลป์ สร้างโบสถ์ วิหาร หรือแม้กระท่ัง

เรื่องศิลปะการดนตรี ที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ศิลปะทุกแขนง ท่านได้เป็นผู้ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

ล้านนา ในหลากหลายศาสตร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ ศิลปะล้านนา กลองล้านนา ผลิตช่างรุ่น

ใหม่ท่ีมีศักยภาพในการสร้างผลงาน โดยการเข้าไปพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีใดก็ตาม จะต้องศึกษา

องค์ความรู้ของท้องถิ่น ๆ นั้น ๆ เสียก่อน เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานบน

พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ตามแนวคิด “บ่หลงของเก่า บ่เมาของใหม่”  

ด้านดนตรีล้านนาร่วมสมัย  อาจารย์บฤงคพ วรอุไร วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ได้กล่าวว่า ดนตรีเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจมนุษย์ เป็นสิ่งที่สามารถสื่อได้ถึงความรู้สึกของ

มนุษย์ ซึ่งดนตรี เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของโลกนี้ได้ ซึ่งเครื่องดนตรี คือ งาน

หัตถกรรมชนิดหน่ึงเช่นกัน และเคร่ืองดนตรียังเป็นส่วนเช่ือมโยงคนต่างบุคลิก ต่างวัฒนธรรม ต่างท่ีต่างถ่ิน 

ให้รวมกันเป็นหน่ึงเดียวได้ ส่วนหน่ึงของการเติมเต็มงานหัตถกรรม หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัด

เชียงใหม่ ที่จะสามารถสื่อและเข้าถึง ให้ผู้คนส่วนมากเข้าถึงสิ่งที่ต้องการสื่อออกไป ให้คนมีความรู้สึกและ

เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู  นายเอนก ปวงคำ ชุมชนต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนต้นแหนน้อย ในฐานะชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องด้วยชุมชนต้น

แหนน้อย เป็นชุมชนไทเขินอีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจังหวัด

เชียงใหม่ แถบอำเภอสันป่าตอง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าชุมชนไทเขิน เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

ทั้งด้านการแต่งกาย ภาษาพูด บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วิถีชีวิต รวมถึงงานหัตถกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของ

จังหวัดเชียงใหม่ นั่นคือ เครื่องเขินแบบสันป่าตอง ซึ่งชุนต้นแหนน้อย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านการทำขันหมากแบบสันป่าตอง ทำให้เกิดการ

รวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน เกิดเป็นนวัตกรรมการจัดการโดยผู้สูงอายุ ตั้งแต่การศึกษาองค์ความรู้

ดั้งเดิมของงานหัตถกรรม ทำให้เห็นตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรม ของตน ฝึกทักษะเชิงช่าง ให้

สามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนได้ 
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ด้านการต่อยอดงานหัตถกรรม  นางสาวยุจเรศ สมนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่นำเอาองค์

ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา จากสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นแนวคิดในการ

ต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับชุมชน งานหัตถกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนชายขอบ ผู้ด้อยโอกาสใน

พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ได้นำเอาองค์ความรู้ทักษะสมัยใหม่ ไปผสมผสานกับภูมิปัญญาของช่างฝีมือในพื้นท่ี 

เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ และเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่

ชุมชนห่างไกล สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความภาคภูมิใจแก่คนในชุมชน และเป็นกระบวนการการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

ด้านการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  นายอำนาจ สุปินนะ สถาปนิก และเจ้าของร้านแฟ-

เมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ มาต่อยอดธุรกิจ 

โดยคำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชน นำแรงบัลดาลใจที่ได้จากประวัติศาสตร์ชุมชน มา

ออกแบบเป็นร้านค้าจำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีได้แนวคิดมาจาก เหม้ียงและกาแฟ ซ่ึงตำบลเทพเสด็จ 

เดิมเป็นพื้นที่ปลูกเหมี้ยงที่มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ปัจจุบันหันมาปลูกและจำหน่ายเมล็ดกาแฟ 

และการออกแบบร้านนี้ ได้นำเอกลักษณ์ของใบเหมี้ยง มาสร้างเป็นอาคารสถาปัตยกรรม นำวิถีชีวิต 

เคร่ืองใช้ไม้สอย งานหัตถกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตมาออกแบบ ซ่ึงการประกอบธุรกิจคร้ังน้ี ไม่ได้คำนึงถึง

ผลประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ได้คำนึงถึงส่ิงท่ีชาวชุมชนจะได้รับไปด้วย เช่น การออกแบบ

กิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่จะมาท่องเที่ยว หรือพักผ่อนเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าถึงวิถี

ชีวิต โดยจะได้เรียนรู้และท่องเที่ยวไปพร้อมกับชาวชุมชน เช่น การเก็บเหมี้ยง หมักเหมี้ยง ตากกาแฟ ค่ัว

เมล็ด รวมถึงจะได้ลิ้มลอง ทดลองทำเมนูพื้นบ้าน ที่ได้จากวัตถุดิบหลักขึ้นชื่อ ของชุมชนเทพเสด็จอีกด้วย 

ซ่ึงเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดธุรกิจ และสามารถกระจายรายได้ ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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สรุปประเด็นเสวนา “เมืองสร7างสรรค,จากพลังความรhวมมือ” 

 

 

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

 
ภาพท่ี 5.20  การนำเสนอของศาสตราจารยQเกียรติคุณ ดร. มาซายูกิ  ซาซากิ 

ศาสตราจารยQเกียรติคุณ มาซายูกิ  ซาซากิ ผู;เชี่ยวชาญด;านเมืองสร;างสรรคQขององคQการ

ยูเนสโกของประเทศญี่ปุ�น ได;มานำเสนอถึงการเป3นเมืองสร;างสรรคQที่มีความสำคัญต1อการพัฒนาเมืองใน

ความหลากหลายด;านวัฒนธรรมของแต1ละพื้นท่ี “การเปzนเมืองสร7างสรรค,ที่ดี จะต7องให7ทุกคนสามารถ

เข7าถึงได7 เกิดผลกระทบทั้งด7านเศรษฐกิจ สังคม ผู7คน วัฒนธรรม สิ่งแวดล7อมที่ดีขึ้นรhวมกับนโยบาย

ระดับเมือง” และได;สรุปบทเรียนจากเมืองสร7างสรรค,ในประเทศญ่ีปุ�น ดังต1อไปน้ี 

1. มีความจำเป3นอย1างยิ่งที่จะศึกษาวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับปFญหาและวิกฤตการณQ

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

รวมถึงสร;างแนวคิดในการเป3นเมืองสร;างสรรคQโดยยึดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเป3นปFจจัย

สำคัญ 

2. “ความสร;างสรรคQทางด;านศิลปะและวัฒนธรรม” เป3นปFจจัยที่มีอิทธิพลต1อภาค

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

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

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

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

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

สังคมแห1งความรู ;และสารสนเทศ (knowledge and information society) มีการวางแผนอย1างเป3น

ระบบเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล;อมที่มีความหลากหลายและสร;างสรรคQ การจัดสรรพื้นที่ในการพัฒนาทางด;าน

อุตสาหกรรมและวัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนความคิดสร;างสรรคQของผู;คนในเมือง 

4. การสนับสนุนนโยบายสร;างสรรคQจะไม1สามารถดำเนินไปอย1างมีประสิทธิภาพ 

หากขาดการมีส1วนร1วมและการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนภายในเมือง สิ่งที่สำคัญก็คือการจัดต้ัง

ศูนยQการวิจัยและการศึกษาเรียนรู;เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสอดคล;องกับการส1งเสริมเมือง

สร;างสรรคQ 

ป�จจัยสำคัญในการพัฒนาเมืองสร7างสรรค, 

ในการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQให;มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจำเป3นต;องทำการศึกษา

วิจัยอย1างต1อเน่ือง มีการประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการปรึกษาหารือเก่ียวกับปFจจัยต1างๆ ดังต1อไปน้ี 

1. การพัฒนาเมืองสร;างสรรคQโดยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเป3น

ปFจจัยสำคัญ 

2. บทบาทของความสร;างสรรคQที่ส1งผลให;เมืองประสบความสำเร็จในการพัฒนา

ทางด;านเศรษฐกิจ 

3. บทบาทและวัตถุประสงคQขององคQกรภาครัฐและองคQกรภาคเอกชนในการ

พัฒนาเมืองสร;างสรรคQ การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร;างโอกาสให;แก1เมือง และ

บรรเทาปFญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคQกร 

4. บทบาทของศิลป�นที่มีความสำคัญต1อการพัฒนาเมืองสร;างสรรคQ ทั้งในด;าน

วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ  

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมทางด;านวัฒนธรรมสร;างสรรคQ เพื่อเป3นตัวขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจของเมือง 

6 องค,ประกอบของเมืองสร7างสรรค, 

1. ประชาชนทุกคนจะต;องมีส1วนร1วมในกิจกรรมสร;างสรรคQของเมืองอย1างเท1า

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

ทำงานเกี่ยวข;องกับศิลปะและวัฒนธรรมเท1านั้น เพื่อให;เกิดความพึงพอใจใน

การดำรงชีวิตของผู;คนในเมือง 

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

ศิลปะและความสร;างสรรคQ มีรายได;และช1วงเวลาในการพักผ1อนที่เหมาะสม มี

โอกาสในการอุปโภคบริโภคสินค;าที ่มีคุณภาพในราคาที ่สมเหตุสมผล มี

ความสามารถในการเข;าถึงกิจกรรมทางด;านศิลปะและวัฒนธรรมอย1าง

สะดวกสบาย 
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3. มีโครงสร;างพื้นฐานที่ให;การสนับสนุนกิจกรรมสร;างสรรคQภายในเมือง เช1น 

มหาวิทยาลัย โรงเรียนการอาชีพ ศูนยQวิจัย โรงละคร ห;องสมุด และสถาบัน

ด;านวัฒนธรรม  

4. นโยบายทางด;านส่ิงแวดล;อมมีความสำคัญเป3นอย1างย่ิงในการอนุรักษQมรดกทาง

ประวัติศาสตรQ สิ่งแวดล;อมของเมือง รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเภทต1างๆ ที่เอื้ออำนวยต1อความคิดสร;างสรรคQและจินตนาการของผู;คนใน

เมือง 

5. เมืองจะต;องมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่สมดุล เพื่อส1งเสริมให;เมืองเป3นพื้นที่ที่มี

ความย่ังยืนและสร;างสรรคQ 

6. เมืองสร;างสรรคQเกิดจากการบูรณการนโยบายด;านต1างๆ ของเมือง ท้ังนโยบาย

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

ภายใต;การบริหารจัดการทางด;านการเงินท่ีเป3นธรรม  

องค,ประกอบของเมืองสร7างสรรค,สามารถสรุปได7ดังตารางตhอไปน้ี 

ท่ี โครงการ รายละเอียด 

1 การสนับสนุนศักยภาพความสามารถ

อย1างสร;างสรรคQ 

จำนวนกิจกรรมที ่อำนวยความสะดวกแก1

ศิลป�น นักวิทยาศาสตรQ วิศวกร และช1างฝ[มือ 

2 คุณภาพชีวิต รายได;และช1วงเวลาในการพักผ1อนที่เหมาะสม

ของประชากร ความสามารถในการใช;จ1าย

สินค;าทางวัฒนธรรมและนันทนาการ ความ

อุดมสมบูรณQของสิ ่งแวดล;อมและสิ ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีครบครัน 

3 อุตสาหกรรมสร;างสรรคQ อัตราการจ;างงานในภาคส1วนอุตสาหกรรม

ทางด;านวัฒนธรรมสร;างสรรคQ เช1น ภาพยนตรQ 

วิดีโอ เพลง ศิลปะ และงานหัตถกรรม 

4 โครงสร;างสร;างพื้นฐานที่สนับสนุนความ

สร;างสรรคQ 

จำนวนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนการอาชีพ 

ศูนยQวิจัย โรงละคร ห;องสมุด และสถาบันด;าน

วัฒนธรรม 

5 มรดกและทรัพยากรทางด;านวัฒนธรรม การอนุรักษQทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งที่จับ

ต;องได;และจับต;องไม1ได; ซึ่งข;อมูลดังกล1าวถูก

จัดเก็บโดยองคQกรภาครัฐ 

6 กิจกรรมของผู;คนภายในเมือง กิจกรรมท่ีไม1แสวงหาผลกำไร และส1งเสริม

บทบาทของกลุ1มสตรี 
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ท่ี โครงการ รายละเอียด 

7 การบริหารจัดการอย1างสร;างสรรคQ การสนับสนุนให;ประชาชนมีส1วนร1วมอย1างเท1า

เทียมในการพัฒนานโยบายของเมือง และมี

อิสระทางด;านการเงิน 

การพัฒนาเครือขhายเมืองสร7างสรรค,ในภูมิภาคเอเชีย 

การพัฒนาเมืองสร;างสรรคQ นอกจากการได;เป3นส1วนหนึ่งของเครือข1ายระดับโลกแล;ว 

เราจำเป3นต;องเรียนรู;และสนับสนุนการดำเนินงานของเมืองอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ และในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟ�คที่มีบริบทใกล;เคียงกัน เพื่อนำไปสู1การก1อตั้งเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQในภูมิภาคเอเชียในรูปแบบ

ของ “Creative Asia”  
 

    
ภาพท่ี 5.21  การนำเสนอโดย ศาสตราจารยQเกียรติคุณ ดร. มาซายูกิ  ซาซากิ 

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

 

ภาพท่ี 5.23  การนำเสนอเมืองยามากาตะ เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ 

MS. Nami  Aiko  

Culture Promotion Division, Yamagata City 

ตัวแทนเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQของเมืองยามากาตะ ได;นำเสนอถึงการขับเคล่ือนเมือง

โดยนำวัฒนธรรมของเมืองผ1านภาพยนตรQ ซ่ึงปFจจุบันประเทศญ่ีปุ�นเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการ

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

เป3นด;านภาพยนตรQเมืองเดียวในประเทศญ่ีปุ�น 

ทำไมเมืองยามากาตะถึงเป3นเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ บางเมืองอาจจะคิดว1าการเป3น

เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQต;องมาจากเมืองที่มีอุตสาหกรรมด;านภาพยนตรQขนาดใหญ1 แต1สำหรับเมือง

ยามากาตะน้ัน ไม1มีอุตสาหกรรมด;านภาพยนตรQขนาดใหญ1 กองทุนภาพยนตรQ หรือโรงเรียนสอนภาพยนตรQ

ท่ีมีชื่อเสียง จึงทำให;เมืองยามากาะไม1ใช1เมืองอุตสาหกรรมภาพยนตรQอย1างแน1นอน แต1สิ่งที่ทำให;ยามากา

ตะเป3นเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQน้ันมาจากประชาชนท่ีมีความช่ืนชอบโดยเฉพาะ  

1. หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองยามากาตะเป3นเมืองแรกในประเทศญี่ปุ�นท่ี

ก1อต้ังโรงเรียนทางด;านภาพยนตรQ  

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

3. เมืองยามากาตะมีจำนวนของจอฉายภาพยนตรQและที่นั่งมากเป3นอันต;นๆ ของ

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

Documentary Film Festival ซึ่งเป3นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ป[ โดยได;รับเงิน

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

เตรียมการจัดงาน งานเทศกาลดังกล1าวนี้สามารถดำเนินไปได;อย1างมีประสิทธิภาพ

ภายใต;การมีส1วนร1วมของประชาชนภายในเมือง 
 

 
ภาพท่ี 5.24  การเป3นเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQโดย MS. Nami  Aiko 

เมืองยามากาตะไม1มีโรงเรียนสอนภาพยนตรQมืออาชีพ แต1เรามีมหาวิทยาลัยศิลปะและการ

ออกแบบ Tohoku นำโดยผู;กำกับภาพยนตรQชื่อดัง Negisgi Kichitaro และได;จัดตั้งหลักสูตรภาพยนตรQ

และผลิตผู;สร;างภาพยนตรQที่มีความสามารถมากมาย ประกอบไปด;วยความกระตือรือร;นของประชาชน

สำหรับภาพยนตรQเทศกาลภาพยนตรQคณะกรรมการภาพยนตรQและการศึกษาภาพยนตรQ นอกจากนั้นเมือง

ยามากาตะ ยังมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายดังน้ี 

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

ช่ือเสียงของไว;มากมาย และยังมีพิพิธภัณฑQ Yamadera Basho  

2. ด;านดนตรีของเมืองยามากะตะมีวง  “Yamagata Symphony Orchestra”  

ซ่ึงเป3นวงดนตรีสากลมืออาชีพวงแรกในภูมิภาคโทโฮคุ 

3. ด;านอาหาร เมืองยามากาตะมีชื่อเสียงในการจัดพิธีชงชาที่ใหญ1ที่สุดแห1งหนึ่งใน

ญี่ปุ�นและการหล1อเหล็กในยามากาตะเป3นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับพิธีชงชาของ

ประเทศ 

4. ด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน ได;ผลิตภาพยนตรQเกี่ยวกับการตีมีด และการทำ

ตุ©กตาโคเคชิ ท่ีมีการสร;างความรับรู;ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมือง 

การประชุมครั้งนี้ได;ยกตัวอย1างภาพยนตรQสารคดีสั้นเรื่อง "Yamagata Maiko"  คือการผลิต

ภาพยนตรQที่นำเสนอความน1าสนใจของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายของยามากาตะและเป�ดโอกาสให;ผู;มี

ความสามารถด;านภาพยนตรQในท;องถิ่นได;ฝ±กฝนทักษะของไมโกะ ในฐานะที่เป3นส1วนหนึ่งของโครงการน้ี 

ยามากาตะสนับสนุนการฉายสำหรับพลเมืองโดยการให;บริการภาพยนตรQเหล1านี้ฟรี นอกจากนี้ภาพยนตรQ

แต1ละเรื่องยังมีการทำภาษาญี่ปุ �นต;นฉบับและการทำคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให;เราสามารถฉาย
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ภาพยนตรQได;ทั ่วโลก ในป[ 2018 แต1ตอนนี้เหลือเพียง 3 แห1งในป[ 2021 สิ ่งสำคัญคือเราต;องสร;าง

ภาพยนตรQเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป3นเอกลักษณQของเราและมีส1วนร1วมในการจรรโลงวัฒนธรรมโดยการฉาย

ภาพยนตรQและส่ือสารกับพวกเขา 

สรุปการเสวนาครั้งนี้ ทำให;เห็นว1า “ศิลปะะวัฒนธรรมของเมือง” เป3นสิ่งที่สำคัญในการ

สร;างเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรมของเมือง หากเมืองไหนที่จะเข;าร1วมเป3นเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ควรมองถึงอัตลักษณQของเมืองตนเอง 

 
ภาพท่ี 5.25  สรุปการเสวนาของเมืองยามากาตะ เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ  

 
ภาพท่ี 5.26  สรุปการเสวนา ดร.ซาซากิ  มาซายูกิ และเมืองยามากาตะ เมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ  



รายงานฉบับที ่3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final  Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

5 - 36 

“ความรhวมมือของเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโกในประเทศไทย   

(Thailand Creative Cities Network : TCCN)” 

 
 

   
ภาพท่ี 5.27  การเสวนาร1วมกันของสมาชิกเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในประเทศไทย  

การเสวนา “แนวทางการพัฒนาสมาชิกเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกใน

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

1.  นายภัทราวุธ  นุ1นชูคันธQ  จังหวัดภูเก็ต  

2.  รศ.ดร.วรลัญจกQ  บุณยสุรัตนQ จังหวัดเชียงใหม1  

3.  นางอุษา  อินทรทัต  จังหวัดสุโขทัย 

4.  นางสาวสุนิสา  มินารินทรQ  กรุงเทพมหานคร 

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

ไทยได;มีแนวทางสำหรับการดำเนินงานร1วมกันต1อไป สรุปประเด็นการเสวนาดังรายละเอียดต1อไปน้ี 

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

ดั้งเดิมของเมืองภูเก็ต ที่สะท;อนให;เห็นถึงวิถีชีวิต ทำให;อาหาร

ของภูเก็ตมีเรื่องราวทั้งที่เป3นวัฒนธรรมที่จับต;องได; และจับต;อง

ไม1ได; ยังคงความเป3นวัฒนธรรมของตนเองตั ้งแต1อดีตจนถึง

ปFจจุบัน สร;างมิติการท1องเที่ยว รวมถึงการส1งเสริมรายได;ของ

ชุมชนในความหลากหลายมิติ นักท1องเที่ยวสามารถเรียนรู;ตั้งแต1

กระบวนการปลูกผักจนถึงการประกอบอาหาร และเรียนรู;ถึง

เร่ืองราวของอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต  

จังหวัดเชียงใหมh เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน มีเป�าหมายใน

การขับเคลื่อนเมืองที่จะเชื่อมร;อยกันไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ

ส1งต1อไปยังคนทุกรุ1นขับเคลื่อนเมืองด;วยความหลากหลายจาก

การรื้อฟ²�นความรู;ดั้งเดิม ทั้งกลุ1มชาติพันธุQในเชียงใหม1 ที่มีทุนทาง

วัฒนธรรมแตกต1างกันออกไป แต1ด;วยเป�าหมายเดียวกันในการ

พัฒนาเมือง จึงได;มีการสนับสนุนจากองคQการบริหารส1วนจังหวัด

เชียงใหม1 และหน1วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

ในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง 

จังหวัดสุโขทัย  เมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน ที่มีการทำงาน

ร1วมกับหน1วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช1น อพท ที่มีบทบาทในการ

สนับสนุนชุมชนหัตถกรรม ร1วมกับองคQการบริหารส1วนจังหวัด

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

ความสำคัญของงานหัตถกรรมของตนเอง สร;างพ้ืนท่ีให;กับชุมชน

ได;ร1วมแลกเปล่ียน และเกิดการสร;างรายได;ให;กับชุมชน 

กรุงเทพมหานคร เมืองสร;างสรรคQด;านการออกแบบ ที ่มีการขับเคลื ่อนเมือง

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

กรุงเทพมหานคร ร1วมกับสำนักงานส1งเสริมเศรษฐกิจสร;างสรรคQ 

(องคQการมหาชน) โดยการออกแบบเมืองจากต;นทุนของตนเอง 

ให;ครอบคลุมด;านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ยกระดับพื้นท่ี 

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

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในประเทศไทยดังน้ี 

ป�ญหาและอุปสรรค 1.  ขอบเขตการดูแลไม1สามารถท่ัวถึงได;ในกรณีท่ีเมืองสร;างสรรคQ

มีมากกว1าพ้ืนท่ีเทศบาล 

2.  บทบาทหน;าที่ที่ชัดเจนของหน1วยงานที่ร1วมขับเคลื่อนในเรื่อง

เมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

3.  โครงสร;างบริหารที่ไม1ยั ่งยืน ทำให;เกิดการดำเนินงานไม1

ต1อเน่ือง  

แนวทาง  1.  มีการจัดต้ังคณะทำงานระดับประเทศท่ีชัดเจน 

2.  การสร;างเป�าหมายในการดำเนินงานร1วมกัน 

3.  การทำงานร1วมกันอย1างชัดเจนและต1อเน่ืองในทุกมิติ 

4.  การนัดประชุมเพื่อให;เห็นถึงความก;าวหน;าของแต1ละเมือง

สร;างความเป3นอันหน่ึงอันเดียวกันในระดับเมืองสู1สากล 

 

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

การนำเสนอ “ความพร7อมของเมืองในการเปzนสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก” 

 
ภาพท่ี 5.30  การเสวนาเมืองท่ีสนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

การเสวนาร1วมกับเมืองที่สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ประกอบด;วย 4 เมือง ดังน้ี 

1. นายแพทยQชาตรี  เจริญศิริ  ตัวแทนจังหวัดน1าน  

(ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน) 

2. นายชูชีพ  พงษQไชย รองผู;ว1าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

(ด;านดนตรี) 

3. ผศ.ดร. พลวัฒ  ประพัฒทอง ตัวแทนจังหวัดเชียงราย   

(ด;านการออกแบบ) 

4. นายบัลลังกQ  บวรเดชชนะกุล ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี   

(ด;านอาหาร) 

ผู7ดำเนินรายการ : อาจารยQสุขสันต์ิ  ช่ืนอารมณQ 
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การนำเสนอถึงความโดดเด1นของเมืองที่จะขับเคลื่อนการเป3นเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโกซ่ึงแต1ละ 4 เมืองมีอัตลักษณQท่ีแตกต1างกันออกไปตามรายละเอียดต1อไปน้ี 

จังหวัดนhาน ได;ขับเคลื่อนเมืองน1านสู1การเป3นเมืองสร;างสรรคQ ด;านหัตถกรรม

และศ ิลปะพ ื ้นบ ;าน โดยมีการจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการและ

คณะทำงานที ่เกิดจากความร1วมมือของประชาชนเมืองน1าน 

สามารถแสดงความคิดเห็น สร;างความรับรู;กับเมือง ด;วยเมือง

น1านมีระบบการจัดการเมืองผ1านวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจาก

อดีตจนถึงปFจจุบัน จากความโดดเด1นทางด;านวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ประเพณีที่มีความสอดคล;องกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน 

การขับเคลื่อนเมืองสร;างสรรคQด;านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ;าน

จะเป3นอีกกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาเมืองอย1างสร;างสรรคQ

จากทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง 

จังหวัดเชียงราย ได;ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู1การเป3นเมืองสร;างสรรคQ ด;านการ

ออกแบบ อันเนื ่องมาจากจังหวัดเชียงรายมีกลุ 1มศิลป�นท่ี

หลากหลาย รวมถึงชุมชนสร;างสรรคQและการปฏิสัมพันธQกัน

ระหว1างกลุ1ม ได;แก1 

1.  โครงการพัฒนาดอยตุง เป 3นการออกแบบจาก

ความสัมพันธQระหว1างคนกับธรรมชาติ ภูมิปFญญาชาติ

พันธุQมาพัฒนาออกแบบเป3นหัตถกรรมท่ีทันสมัย 

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

ที่เชื่อมโยงล;านนาตะวันออกกับพื้นที่วัฒนธรรมในลุ1ม

น้ำโขงตอนบนเป3นรูปแบบสถาปFตยกรรมและการ

แสดง 

3.  บ;านดำ วัดร1องขุ1น ดอยดินแดง ความสัมพันธQที่สร;าง

ล;านนาร1วมสมัยเชื ่อมโยงบนฐานวัฒนธรรมของ

จังหวัด 

4.  ชุมชนหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;านสืบทอดจากจารีต

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

ด;านดนตรี เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีศิลป�น นักร;อง นักดนตรีอยู1

มากมายตั้งแต1อดีตจนถึงปFจจุบัน ถือได;ว1าเป3นเมืองที่ผลิตบุคลากร

ด;านดนตรีให;กับประเทศไทย วิถีชีวิตสำเนียงเสียงที่บอกถึงประเพณี 

วิถีชีวิตของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีเป�าหมายในการรักษาคุณค1า

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

เพื ่อยกระดับคุณค1าของเมืองจึงเป3นวัตถุประสงคQสำหรับการ

ขับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ด;านดนตรี  

จังหวัดเพชรบุรี ได;ขับเคลื่อนเมืองสู1การเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

ด;านอาหาร เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีความอุดมสมบูรณQของเมือง

ของการผลิตวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารที่ดี โดยมีเรื ่องราวของ

อาหารที่บ1งบอกถึงความเป3นเมืองเพชรบุรี  เปรียบเสมือนเมือง  

3 รส ได;แก1 รสหวาน รสเค็ม และรสเปรี้ยว  โดยจังหวัดเพชรบุรีได;

สร;างความรับรู;ให;กับประชาชนในการขับเคลื่อนเมือง ซึ่งสอดคล;อง

กับแผนยุทธศาสตรQของเมือง 

 

 
ภาพท่ี 5.31  การเสวนาเมืองท่ีสนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 
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สรุปประเด็นจากการเสวนาในครั้งนี ้ ทุกเมืองที่กำลังจะสมัครเข;าร1วมเป3นสมาชิกเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ควรตระหนักถึงทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง การสร;างความยั่งยืนให;กับ

ชุมชน ประชาชน จากชุมชนสู1สากล โดยมีแนวคิดการไม1แยกแยะจากทุนทางวัฒนธรรมเดิมของพื้นที่ให;

เป3นไปตามเป�าหมายของการเป3นเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก เมืองควรมีการดำเนินงานอย1าง

ต1อเนื่องในการส1งเสริม สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให;เกิดการสร;างรายได;ในพื้นที่ของ

ตนเอง กับคนทุกเพศทุกวัย เพ่ือสร;างความเท1าเทียมกันในสังคม  

 
 

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

โรคระบาด COVID 19” 

เสวนาร1วมกับสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกทั ้ง 7 ด;าน ในต1างประเทศ 

(UNESCO Creative Cities Network) 

1. เมืองสร7างสรรค,ด7านภาพยนตร,  

โดยตัวแทนเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต; 

Ms.Anika  Eunhye  KIM 

2. เมืองสร7างสรรค,ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน  

โดยตัวแทนเมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุ�น  

และตัวแทนเมืองชินจู ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Rumi  Sakamoto (Kanazawa) 

Dr. Byung Hoon Jeong (Jinju) 

3. เมืองสร7างสรรค,ด7านการออกแบบ 

โดยตัวแทนเมืองอู1ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Ms. Cindy  Lee 

4. เมืองสร7างสรรค,ด7านดนตรี 

โดยตัวแทนเมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเชีย 

Mr. Ronny  Loppies 

5. เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองมาเก©า และเมืองทรึรุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Maria Helena (Macao) 

Ms. Chin Yi Jia (Tsuruoka) 

6. เมืองสร7างสรรค,ด7านส่ือศิลปะ 

โดยตัวแทนเมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Meng  Ye 

7.  เมืองสร7างสรรค,ด7านวรรณกรรม  

โดยตัวแทนเมืองบุคชอน  ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Seoyoung Jung 

ผู7ดำเนินรายการ : Dr. Alexandra Denes 
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ภาพท่ี 5.33  สมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกผ1านการประชุมออนไลนQ 

จากภาพท่ี 5.33 มีสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกได;เข;าร1วมประชุมผ1านระบบออนไลนQท้ังส้ิน 

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

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

โดยตัวแทนเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Anika  Eunhye  KIM 

เมืองปูซานได;รับเลือกเป3นเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQในป[ 2014 เป3นเมือง

แรกของเอเชีย กิจกรรมเก่ียวกับภาพยนตรQโดยเฉพาะเทศกาลภาพยนตรQประสบความยากลำบากเน่ืองจาก

โควิด 19 แพร1ระบาดไปทั่วโลก โรงภาพยนตรQในเมืองถูกป�ดเป3นเวลานานและรายได;จากบ็อกซQออฟฟ�ศ

ลดลงอย1างมากโดยเฉพาะในช1วงเดือนกุมภาพันธQถึงเมษายน 2020 ซึ่งเป3นช1วงที่สถานการณQ COVID-19 

ร;ายแรง เม่ือเวลาผ1านไปดูเหมือนว1าอุตสาหกรรมต1างๆจะฟ²�นตัวจากการตกต่ำ มีการจัดงานอีเวนตQมากมาย

โดยใช;วิธีการอื่นโดยใช;แพลตฟอรQมออนไลนQในขณะที่เชื่อมต1อกับงานในสถานที่ทุกคนถูกดำเนินการตาม

มาตรการป�องกันที่เข;มงวดของรัฐบาลซึ่งได;รับการยอมรับว1าประสบความสำเร็จไม1เพียง แต1ในประเทศ

เท1านั้น แต1ทั่วโลกมีการสนับสนุนอย1างมากสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตรQที่ถูกโจมตีโดยสถานการณQ 

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

เมืองปูซานเมืองสร;างสรรคQด;านภาพยนตรQ ได;สนับสนุนกิจกรรมภาพยนตรQภายในเมืองโดย

การสร;างแพลตฟอรQมการฉายออนไลนQและสนับสนุนกิจกรรมภาพยนตรQในขนาดที่เล็กลงเพื่อให;วัฒนธรรม

ภาพยนตรQสามารถเฟ²³องฟูได;แม;ในช1วงเวลาที่ยากลำบากนี้ในฐานะตัวแทนระหว1างเมืองที่เป3นตัวแทนหรือ

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

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

ยากลำบากน้ีด;วยข;อ จำกัด มากมาย 

 

เมืองสร7างสรรค,ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน 

โดยตัวแทนเมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Rumi  Sakamoto 

นำเสนอถึงทองคำเปลวของคานาซาวะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต;องไม1ได;ของยูเนสโก  

ในประเทศญี่ปุ �นได;ประกาศสถานการณQฉุกเฉิน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ป�ดตั้งแต1เดือนเมษายน  

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

สภาศิลป�นของเมืองได;นำเสนอการทำพิพิธภัณฑQออนไลนQโดยมีศิลป�นจำนวน 400 คน ในการเผยแพร1งาน

ออนไลนQ เพ่ือให;มีโอกาสแสดงผลงานต1อสาธารณชน ที่มีทั้งภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ได;มี

แผน 5 แผน ในอนาคตและหวังว1าเมืองสร;างสรรคQจะเข;าร1วมกับโครงการของเมือง รวมถึงการทำงาน

ร1วมกับชุมชนระหว1างคานาซาวะและเมืองหัตถกรรมสร;างสรรคQ  

โคเกโคโบะ เป3นงานเซรามิค รวมถึงงานวาดภาพจากรุ1นสู1รุ1น โดยได;รับการถ1ายทอดการ

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

เมืองสู1สาธารณชน 

เมืองสร7างสรรค,ด7านงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7าน 

เมืองชินจู ประเทศเกาหลีใต; 

Dr. Byung Hoon Jeong (Jinju) 

สถานการณQที่เกิดจาก Covid-19 จะคงอยู1เป3นระยะเวลานานพอสมควร เราควรปรับชีวิต

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

แลกเปลี่ยนและความร1วมมือระหว1างประเทศในด;านศิลปะและวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการต1างๆการจัด

นิทรรศการกและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติกำลังถูกยกเลิกหรือเล่ือนออกไป ในสถานการณQเช1นน้ี

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในสาขางานฝ[มือและศิลปะพ้ืนบ;านจะดำเนินไปอย1างไร และจะดำเนินต1อไปได;

กลายเป3นประเด็นท่ีน1ากังวลอย1างย่ิง 

เมืองชินจู ได;ตีพิมพQวารสารนานาชาติฉบับแรกในสาขางานฝ[มือและศิลปะพื้นบ;านในเดือน

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

จุดมุ1งหมายเพื่อเอาชนะสถานการณQที่เกิดจาก Covid-19 และเพื่อให;เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และการพัฒนาเมืองอย1างยั่งยืนโดยการแบ1งปFนความรู;ประสบการณQและแนวปฏิบัติของเมืองที่เป3นสมาชิก

เครือข1ายเมืองสร;างสรรคQของยูเนสโกในสาขางานฝ[มือและศิลปะพ้ืนบ;านในรูปแบบสื่อดิจิทัลท่ีแท;จริงโดย

อาศัยวิธีการและวิธีท่ีเราสามารถร1วมมือและส่ือสารได;แม;จะมีการแพร1ระบาด โดยมีกระบวนการส่ือสารกับ

ตัวแทนของเมืองสร;างสรรคQในเครือข1ายและประกาศเข;าร1วมกิจกรรมบนเว็บไซตQ UCCN โดยได;จัดต้ัง

คณะกรรมการบรรณาธิการสำหรับวารสารโดยมีผู;เชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาการที่เกี่ยวข;องสถาบันวิจัย

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

ร1วมส1งถึงเมืองเชียงใหม1 เป3นพิเศษที่มีส1วนร1วมในวารสารนี้ในรูปแบบต1างๆ โดยรับหน;าที่เป3นสมาชิกของ

กองบรรณาธิการส1งบทความวิชาการและบทความสั้น ๆ และยังเป3นผู;อภิปราย การมีส1วนร1วมในการ

ดำเนินการตามวัตถุประสงคQหลักของพันธกิจ UCCN วารสารนี้จะมีส1วนช1วยเสริมสร;างความร1วมมือ

ระหว1างประเทศระหว1างเมืองและเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยและประเมินประสบการณQของ

เมืองสร;างสรรคQในการดำเนินการตามวัตถุประสงคQหลักของพันธกิจของ UCCN ทั้งในระดับท;องถิ่นและ

ระดับนานาชาติ 
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เมืองสร7างสรรค,ด7านการออกแบบ 

เมืองอู1ฮ่ัน สาธารณประชาชนจีน 

Ms Cindy Lee  

เมืองสร;างสรรคQด;านการออกแบบ ได;นำเสนอถึงการท;าทายของการออกแบบพื้นที่ ที่มี

มาตรการรับมือกับสถานการณQโรคระบาด โดยมีการออกแบบของชุมชน โครงการสร;างโรงพยาบาล

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

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

นักออกแบบ กราฟฟ�กดีไซนQ ในเดือนกุมภาพันธQที่ผ1านมา โดยได;รับความร1วมมือระหว1าง

เครือข1ายการออกแบบระดับโลก โดยเชิญนักออกแบบ ดีไซนQเนอรQ มาออกแบบวิธีการสื่อสารในการให;

กำลังใจคนรวมท้ังการให;ความเช่ือม่ันกับประชาชน เวทีน้ีได;มีการนำโปสเตอรQ วิดีโอต1างๆ ท่ีคลอบคลุมการ

ออกแบบมากกว1า 5,000 ช้ิน กว1า 130 ประเทศท่ัวโลก 

ในป[ 2020 ได;จัดกิจกรรมนิทรรศการของเมืองอู1ฮ่ัน วัตถุประสงคQของงาน คือ การเป�ดเมือง

ใหม1โดยมีเมืองเชียงใหม1 มาเก©า โกเบ และฉางซา นิทรรศการของการอยู1ร1วมกันของมนุษยQ REBIRTH ที่มี

การจัดข้ึนในระยะเวลา 3 เดือน ในการร1วมกิจกรรมร1วมกัน 

แผนในป[ 2021 จะมีการจัดกิจกรรม Wuhan Design Day และการงานประชุมนานาชาติ

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

มาร1วมหาแนวทางเป�าหมายอย1างย่ังยืนขององคQการยูเนสโก 

 

เมืองสร7างสรรค,ด7านดนตรี 

โดยตัวแทนเมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเชีย 

Mr. Ronny  Loppies 

เมืองอัมบนอยู1ทางฝF³งตะวันออกของอินโดนีเชีย ผลกระทบที่ได;รับจากสถานการณQโรค

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

มาตรการในการรองรับโรคระบาดโดยการนำดนตรีเป3นส1วนหนึ่งสำหรับการักษาจิตใจของชุมชน ที่ได;นำ

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

ร1วมมือกับภาครัฐของอัมบน โดยมีสตูดิโอบันทึกเสียงกิจกรรมการสร;างส่ือศิลปะนำเสนอเพลงพ้ืนบ;าน การ

สร;างความร1วมมือระหว1างศาสนา ในช1วงของการระบาดทางเมืองพยายามที่จะหาวิธีในการรับมือฐานะท่ี

เป3นเมืองสร;างสรรคQด;านดนตรี โดยใช;เทคโนโลยีเก่ียวกับส่ือศิลปะเข;าช1วย 
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เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองมาเก�า  

Ms. Maria Helena (Macao) 

สำหรับเมืองมาเก©าได;รับผลกระทบตั้งแต1เดือนมกราคม 2020 ถึงปFจจุบัน สถานการณQ

ท1องเที่ยวมาเก©าสามารถดึงนักท1องเที่ยวจีนเข;ามาสร;างเศรษฐกิจของเมือง ได;รับผลกระทบจากโรคระบาด

โดยการยกเลิกกิจกรรม เป3นช1วงที่ยากลำบากในการเรียกนักท1องเที่ยวเข;ามาเยี่ยมชม กิจกรรมของเมือง

เริ่มลดลง ซึ่งเมืองมาเก©าได;มีกิจกรรมออนไลนQเพื่อประชาสัมพันธQเมือง เพื่อกระตุ;นการท1องเที่ยวคนใน

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

ในเดือนกันยายนท่ีผ1านมาได;ส1งเสริมการท1องเท่ียวท่ีเมืองปFกก่ิง เป3นกิจกรรมส1งเสริมการค;า 

การพานิชยQ และการท1องเที่ยวรวมถึง การสนับสนุนด;านอาหารของมาเก©านำเสนอ เช1น สูตรการทำอาหาร 

และในเดือนกุมภาพันธQ 2021 ได;นำเสนอที่หางโจว เกี่ยวกับอาหารร1วมกับโรงแรม รวมถึงการเรียนรู;

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

อาหาร 

เมืองสร7างสรรค,ด7านอาหาร 

โดยตัวแทนเมืองทรึรุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น 

Ms. Chin Yi Jia (Tsuruoka) 

แนวคิดการจัดการเมืองสร;างสรรคQในช1วงโรคระบาดโควิด 19 เมืองทรึรุโอกะเป3นเมืองท่ี

อุดมสมบูรณQทางด;านทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล;อม ปFจจุบันเมืองทรึรุโอกะยังไม1พบผู;ติดเชื้อโค

วิด 19 ผลกระทบที่ได;รับทำให;กิจกรรมของเมืองถูกยกเลิกไป และด;วยมาตรการที่เคร1งครัด ของเมืองเช1น 

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

ระบาดทำให;เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป3นออนไลนQ โดยการนำเสนออาหารพื้นถิ่นผ1านทางออนไลนQให;

ผู;เข;าร1วมสามารถซื้อตั๋วออนไลนQเข;ามาเรียนรู; รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจการด;านอาหารและ

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

โรงแรมมากว1า 110 แห1ง ซึ่งได;กระตุ;นเศรษฐกิจในการแจกคูปองส1วนลดสำหรับการรับประทานอาหาร

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

อาหารพื้นถิ่น อาหารทะเล เพื่อมุ1งเน;นการสนับสนุนโรงแรม และร;านอาหาร โดยประชาชนสามารถส่ัง

อาหารในราคาพิเศษ หรือได;รับคูปองรับประทานอาหารฟรี เมืองทรึรุโอกะได;มีแนวทางการจัดกิจกรรม

หลังจากโรคระบาดโควิด คือการสร;างความร1วมมือระหว1างเมืองในอนาคต 
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เมืองสร7างสรรค,ด7านส่ือศิลปะ 

โดยท่ีปรึกษาทางด7านส่ือศิลปะของฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Meng  Ye 

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

โดยได;พบปFญหาและแนวทางการส1งเสริมวัฒนธรรม ที ่จะสร;างกิจกรรมอันหลากหลาย ในระหว1าง

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

ได;ผลกระทบจากสถานการณQโควิด 19 และในเดือนมีนาคมทางเมืองสามารถควบคุม 

โรคระบาดได;ในระยะเวลา 54 วัน และทางฉางซาก็ยังได;ส1งแพทยQเข;าช1วยเหลือเมืองอู1ฮั่น จากผลกระทบท่ี

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

มามีบทบาทในการช1วยเหลือทางการแพทยQ การฟ²�นฟูจิตใจประชาชน สร;างความรับรู;ในเรื่องของโรค

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

และยังมีการถ1ายทอดองคQความรู;ที่นายกเทศมนตรีของเมืองได;บันทึกวิดีโอเล1าถึงประสบการณQเกี่ยวกับการ

รับมือโรคระบาดโควิด 19 ผ1านทางออนไลนQ โดยการสร;างส่ือออนไลนQกลางของเมือง 

เมืองสร7างสรรค,ด7านวรรณกรรม  

โดยตัวแทนเมืองบุคชอน  ประเทศเกาหลีใต; 

Ms. Seoyoung Jung 

สำนักงานวรรณกรรมเมืองบูชอนเมืองสร;างสรรคQด;านวรรณกรรม ด;วยสถานการณQ COVID 19 

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

ความสามารถหลายคนที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลีจะได;มีส1วนร1วมนักเขียนนักแปลและนักเขียนการQตูน

การQตูนและนิยายภาพสามารถสมัครเข;าร1วมโครงการ Bucheon Residency ป[ 2021 เครือข1ายเมือง

สร;างสรรคQในแต1ละสาขา โครงการแลกเปลี่ยนระดับมืออาชีพและศิลปะแก1นักเขียนนักแปลหรือนักเขียน

การQตูนที่ได;รับการคัดเลือกสองคนคาดว1าจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2564 เป3นระยะเวลารวมสูงสุด 6 สัปดาหQ

ด;วยจุดประสงคQเพื ่อส1งเสริมการแลกเปลี ่ยนและการสนทนาระหว1างประเทศและสอดคล;องกับ

วัตถุประสงคQของ UCCN โปรแกรมนี ้จะมีส1วนช1วยในการเคลื ่อนไหวของศิลป�นวรรณกรรมจัดหา

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

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

ฉากสร;างสรรคQและวรรณกรรมที่หลากหลายของเมืองรวมท้ังสัมผัสกับวัฒนธรรมท;องถิ่น เมืองจึงเป�ด

ให;บริการสำหรับนักเขียนนักแปลนักเขียนการQตูนการQตูนและนิยายภาพซึ่งตั้งอยู1ในเมืองสร;างสรรคQของ

องคQการยูเนสโกทั่วโลกทุกสาขาเข;าร1วมกับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป3นการกระตุ;นเศรษฐกิจให;เพิ่มข้ึน

หลังจากสถานการณQโรคระบาด COVID 19 
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สรุปประเด็นของการนำเสนอ  จะเห็นได;ว1าแต1ละ สมาชิกเมืองสร7างสรรค,ในแตhละสาขานั้น ได7นำทุน

ทางวัฒนธรรมของตนเองเปzนการขับเคลื่อนเมืองสร7างสรรค,ของตนเองไมhวhาจะอยูhในสถานการณ,โรค

ระบาด COVID -19 เมืองก็ยังคงพัฒนาตhอไป และในอนาคตการทำงานร1วมกันระหว1างเมืองสร;างสรรคQ

จะเป3นอีกหนึ่งเส;นทางในการผลักดันเศรษฐกิจของแต1ละประเทศให;ดีขึ้น เพราะสิ่งสำคัญ คือ การเห็น

คุณค1าของเมืองตนเองท่ีมีความหลากหลาย ท่ีมีเป�าหมายในการสนับสนุนชุมชนให;เกิดคุณภาพชีวิดท่ีดีข้ึน 

 

 
 

 
ภาพท่ี 5.34  การแลกเปล่ียนระหว1างผู;เข;าร1วมประชุมออนไลนQ 
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ภาพท่ี 5.35  สรุปประเด็นการนำเสนอของสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 
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การเตรียมงานประชุม 

1. รูปแบบการจัดงานประชุม 

การออกแบบจากสีของประเภทสมาชิกเครือข1ายเมืองสร;างสรรคQท้ัง 7 สาขา  

ด;านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ;าน Crafts and Folk Art 

ด;านดนตรี Music 

ด;านการออกแบบ Design 

ด;านอาหาร Gastronomy 

ด;านส่ือศิลปะ Media 

ด;านภาพยนตรQ Films 

ด;านวรรณกรรม Literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

เกิดความสวยงามและ ให;การออกแบบงานเป3นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.38  ภาพเคล่ือนไหวในงานประชุม  Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 
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3. นิทรรศการให7ความรู7เก่ียวกับการเปzนสมาชิกเมืองสร7างสรรค,ขององค,การยูเนสโก 

การออกแบบแบ1งสีตามประเภทของเมืองสร;างสรรคQ และจำนวนของเมืองสร;างสรรคQ เพื่อให;

ผู;อ1านสามารถเข;าใจได;ง1ายขึ้น และเห็นถึงจำนวนสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกในปFจจุบันท่ีมี

ทั้งส้ิน 246 เมือง 64 ประเทศจากทั่วโลก และในนิทรรศการของงานประชุมครั้งนี้ยังได;นำเสนอเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโกของประเทศไทย รวมถึงเมืองที่สนใจเข;าร1วมเป3นสมาชิกเครือข1ายเมือง

สร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก ต1อไป 

 

 
ภาพท่ี  5.39  นิทรรศการภายในงานประชุม 
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4.  การออกแบบ Booklet 

หนังสือในการประชุมคร้ังน้ีจะรวบรวมข;อมูลออกเป3น 3 ส1วนได;แก1 

ส1วนท่ี 1  เมืองสร;างสรรคQขององคQการ UNESCO? 

ส1วนท่ี 2  เมืองสร;างสรรคQขององคQการ UNESCO ประเทศไทย 

ส1วนท่ี 3  เมืองสร;างสรรคQขององคQการ UNESCO  ในต1างประเทศ 

 

 
ภาพท่ี 5.40  หน;าปกเอกสารสำหรับงานประชุม  

 
ภาพท่ี 5.41  ปกในแผนท่ีสมาชิกเมืองสร;างสรรคQขององคQการยูเนสโก 

 

 

QR CODE หนังสืองานประชุม 
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5.  การจัดทำของท่ีระลึกมอบให7กับผู7เข7ารhวมประชุม 

 

 

การประชุมครั้งนี้มีผู;เข;าร1วมประชุมจากหลากหลายจังหวัด

อาทิเช1น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุโขทัย กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดน1าน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด

เพชรบุรี และจังหวัดสงขลาได;ให;ความสนใจในการเข;าร1วม

ประชุมครั้งนี ้ จึงได;จัดทำของที่ระลึกเป3น “ย1ามทอจาก

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

ประชุม 

 

 

ภาพท่ี 5.42  ของท่ีระลึกจากเชียงใหม1 สู1ประเทศไทย 
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6. ประมวลบรรยายกาศของงานประชุมในระดับนานาชาติ สำหรับสมาชิกเมืองสร7างสรรค, 

ด7านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ7านขององค,การยูเนสโก 

 

ภาพท่ี 5.43   ประมวลภาพรวมงานประชุมนานาชาติ 

 

 

QR CODE VDO งานประชุม 
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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
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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 
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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 
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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 
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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 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 33 

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 
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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 
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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



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 44 

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 

 

 

 

 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ2  (Final Report) 

โครงการจ(างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม7เครือข7ายเมืองสร(างสรรค<ด(านหัตถกรรมและ 

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

 

6 - 60 

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 
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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  
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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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ภาพท่ี 6.105  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์พิธีเฉลิมฉลองเมืองสร้างสรรค์ 
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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 
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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  
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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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หมวดที่ 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 

แนวทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเชียงใหม ่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 

 

 

 

QR Code เพ่ือไปยังไฟล์หนังสือนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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ภาพท่ี 9.31  หน้าต่างช่องยูทูปของโครงการฯ นำเสนอกิจกรรมท่ีผ่านมาของโครงการฯ 

 

 

QR Code VDO ท้ังหมด 15 ตอน 
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10 

รายงานผลการจัดทำ (ร0าง) รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ฉบับ 4 ป= 

Membership Monitoring Report 

1. บทสรุปผู,บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความรุ่มรวยทางศิลปวัฒนธรรม และอุดมไปด้วยทรัพยากร

ทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ 

ดังปรากฏในวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่กำลังพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคและของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันนั้น เมืองเชียงใหม่ก็ต้องพยายามที่จะรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในกระบวนการ

ทำงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองให้

เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

“โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ 

UNESCO (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นสมาชิก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์เป็นตัว

ขับเคลื่อนในการดำเนินการ กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 เมืองเชียงใหม่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก 

ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน คณะทำงานได้สนับสนุน

กิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

งานนิทรรศการ การประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดสรรพื้นที่สาธารณะเพื่อเปิด

โอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเท่าเทียม 

นอกจากนี้เมืองเชียงใหม่ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเมืองสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ทั้งด้านงานหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้าน และด้านอื่นๆ ภายในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 

และเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) สามารถพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการกระจาย

รายได้ ส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

การได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ช่วยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นร่วมมือกัน

รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าของตนเอง ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการนำแนวทางการพัฒนามรดกทาง

วัฒนธรรม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองสร้างสรรค์อื่น ๆ ในเครือข่าย ทั้งในระดับชาติและระดับ
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นานาชาติ มาประยุกต์ใช้ เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้

เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง ถึงแม้ในปัจจุบันเมืองเชียงใหม่กำลัง

ดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่มรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม การพัฒนาควบคู่กันระหว่างเมืองและจิตวิญญาณของผู้คน จึงถือเป็น

ความท้าทายด้านการพัฒนา (Challenge of development) ของคณะผู้ทำงาน องค์กรที ่เกี ่ยวข้อง 

รวมถึงชาวเชียงใหม่ทุกคน เพ่ือให้เมืองเชียงใหม่เติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนสืบไป 

2.  ข,อมูลท่ัวไป (GENERAL INFORMATION) 

2.1  ช่ือเมือง (Name of the city) 

เชียงใหม) 

2.2  ประเทศ (Country) 

ประเทศไทย 

2.3  สาขาความสร,างสรรคa (Creative field) 

หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=าน 

2.4  วันท่ีได,รับการแตlงต้ัง (Date of designation) 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

2.5  วันท่ีสlงรายงานฉบับปtจจุบัน (Date of submission of the current report) 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

2.6  หนlวยงานท่ีรับผิดชอบรายงานฉบับน้ี (Entity responsible for the report) 

องคLการบริหารส)วนจังหวัดเชียงใหม) 

2.7  วันท่ีสlงรายงานฉบับกlอนหน,า (Previous reports submitted and dates)  

- 

2.8  ผู,ติดตlอประสานงานหลัก (Focal points of contact) 

รองศาสตราจารยL ดร. วรลัญจกL บุณยสุรัตนL 

ผู=อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

และหัวหน=าโครงการนครเชียงใหม)เครือข)ายเมืองสร=างสรรคL  

ด=านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=านขององคLการยูเนสโก  

เบอรLโทรศัพทL: +66 53 942 583 เบอรLโทรสาร: +66 53 942 572 

อีเมล: cm.cityofcrafts@gmail.com 
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2.9  สlวนงานที่ให,การสนับสนุนการดำเนินงานและประชาสัมพันธa (Communication officer 

within the Municipality, responsible for broadening the outreach of the city 

initiatives) 

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เบอรLโทรศัพทL: 053-998333 

อีเมล: edu.chiangmai@gmail.com 

เว็บไซตL: www.edu.chiangmaipao.go.th 

3.   การมีสlวนรlวมในการบริหารจัดการเครือขlายในระดับสากล 

(CONTRIBUTION TO THE PROGRAMME’S GLOBAL MANAGEMENT) 

3.1  จำนวนงานประชุมประจำป�ของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกที่ได,เข,ารlวม

ในชlวง 4 ป�ท ี ่ผ lานมา (Number of UCCN annual Conference attended in the last four 

years) 

1.  การประชุมประจำปs ณ เมืองคราโคว และเมืองคาโตไวซL ประเทศโปแลนดL เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2561  

2.  การประชุมประจำปs ณ เมืองฟราบริเอโน ประเทศอิตาลี เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

3.2  การเป�นเจ,าภาพจัดงานประชุมประจำป�ของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการ

ยูเนสโกในชlวงกlอนหน,านี้ หรือแผนการเป�นเจ,าภาพงานประชุมในอนาคต (Hosting of a previous 

or future UCCN annual Conference) 

- 

3.3  การเป�นเจ,าภาพ หรือให,ความรlวมมือในการประชุมรlวมกับตัวแทนของเครือขlายเมือง

สร,างสรรคaขององคaการยูเนสโก (รวมถึงการประชุมเครือขlายยlอย) (Hosting of working or 

coordination meeting(s) addressed to one or more UCCN creative field 

representatives (including sub-network meetings)) 

1.  การประชุมเครือข)ายย)อย ณ เมืองอิคชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2561  

2.  การประชุมเครือข)ายย)อย ณ เมืองคานาซาวะ ประเทศญ่ีปุyน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  
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3.4  การเป�นเจ,าภาพงานประชุมระดับนานาชาติ ในประเด็นสำคัญเฉพาะ โดยมีสมาชิก

เครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกเข,ารlวมเป�นจำนวนมาก (Hosting of international 

conference(s) or meeting(s) on specific issues salient to the Creative Cities with a 

large participation of members of the Network) 

1.  การประชุม Chiang Mai Crafts Forum 2019: One Crafts One Gold เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2562  

2.  การประชุม Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2564 

3.5  การสนับสนุนด,านการเงิน หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสร,างความเข,มแข็งและ

ยั่งยืนให,แกlเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ 

การประชาสัมพันธa การทำให,เป�นท่ีรู,จักและสนใจ (ระบุ วันท่ี/ รูปแบบของการสนับสนุน/ จำนวนตาม

ความความจริงหรือคาดคะเน/ วัตถุประสงคaหลัก เป�นต,น) (Financial and/or in-kind support 

provided to UNESCO in order to strengthen the sustainability of the UCCN in different 

areas including management, communication and visibility (dates, types of 

contribution, factual or estimated amounts, main objectives, etc.)) 

วันท่ี (Date) : วันเสารLท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

รูปแบบของการสนับสนุน (Type of contribution) : การให=ความร)วมมือกับองคLการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน (สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6) ในการจัดงานประชุม

นานาชาติด=านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=านจังหวัดน)าน (Nan Crafts and Folk Art Forum 2020)  

วัตถุประสงคaหลัก (Main objectives) : สร=างการรับรู=เกี่ยวกับเครือข)ายเมืองสร=างสรรคL

ขององคLการยูเนสโก ซึ่งประกอบด=วยวัตถุประสงคL แนวทางการดำเนินงาน และเป�าหมายการพัฒนาอย)าง

ย ั ่ งย ืน โดยได =ร ับเก ียรต ิจาก Dr. Duong Bich Hanh จากสำน ักงานภ ูม ิภาคองค Lการย ู เนสโก 

กรุงเทพมหานคร มาเป�นวิทยากร เพื่อให=ผู=เข=าร)วมงานประชุมได=เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรมมาเป�นตัวขับเคลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป�นแลกเปลี่ยนประสบการณLระหว)าง

สมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกในประเทศไทย ได=แก) ภูเก็ต เชียงใหม) สุโขทัย และ

กรุงเทพมหานครฯ รวมถึงการนำเสนอสมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกต)างประเทศ 

และการดำเนินงานในฐานะสมาชิกของเครือข)าย ได=แก) เมืองอิคชอน สาธารณะรัฐเกาหลี เมืองซาซายามะ 

ประเทศญ่ีปุyน และเมืองคานาซาว)า ประเทศญ่ีปุyน 
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ผู,เข,ารlวมงาน (Participants) : ผู=ว)าราชการจังหวัดน)าน องคLการบริหารส)วนจังหวัดน)าน 

องคLการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน (สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6) หน)วยงาน

ภาครัฐ หน)วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู=มีส)วนเกี่ยวข=องด=านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน

ของจังหวัดน)าน และบุคคลท่ัวไป 

3.6  การทำหน,าที่เป�นผู,ประสานงานของเครือขlาย หรือเป�นตัวแทนของผู,ประสานงาน และ

ช lวงเวลาในการทำหน ,าท ี ่  (Serving as cluster coordinator or deputy coordinator and 

period) 

- 

3.7  การมีสlวนรlวมในการประเมินใบสมัครของเมืองอื่นๆ รวมถึงการประเมิน Membership 

Monitoring Report ( ร ะ บ ุ จ ำ น ว น )  ( Participation in the evaluation of previous 

applications (number of applications evaluated per Call for Application), or previous 

Membership Monitoring Reports (number of reports evaluated per reporting 

exercise)) 

ใน พ.ศ. 2562 เชียงใหม)ได=เป�นผู=ร)วมพิจารณาการประเมินผลการสมัครเป�นสมาชิกเครือข)าย

เมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก ด=านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=าน 

4.  การดำเนินงานในระดับท,องถ่ินเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคaของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการ

ยูเนสโกในชlวง 4 ป�ท่ีผlานมา (MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED AT THE LOCAL AND CITY 

LEVEL TO ACHIEVE THE OBJECTIVES OF THE UCCN) 

4.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

(1)  กิจกรรม “ปtกสะดึงกลึงไหม สร,างสรรคaลายด,วยหัวใจ”  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการป�กผ=าฝ�ายด=วยมือในวันท่ี 17 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2560 ณ คณะวิจิตรศิลป� มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อรื้อฟ��นเทคนิคการป�กผ=าโดยอาศัยเทคนิคการป�ก

ผ=าฝ�ายของชุมชนบ=านสันก=างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม) ที่มีเทคนิคการป�กเลียนแบบความ

สวยงามจากลวดลายธรรมชาติ เช)น ลายดอกไม=และลายนกยูง (จำนวนผู=เข=าร)วม 97 คน: บุคคลทั่วไป

จำนวน 30 คน และนักเรียนจำนวน 30 คน)  

(2)  กิจกรรม “เส,น สาย ลาย เทียน” ม,ง ดอยปุย  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและงานเสวนาในวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ 

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และหมู)บ=านม=ง ดอยปุย เพื่อเรียนรู=เทคนิคการเขียน

ผ=าเขียนเทียนของชาติพันธุLม=ง ดอยปุย โดยการใช=ผ=าเขียนเทียนใยกัญชงจำพวกเครื่องนุ)งห)ม เครื่องแต)ง

กาย และอุปกรณLต)าง ๆ อาทิ กระเป�า รองเท=า และเป�นการรื้อฟ��นเทคนิคการเขียนเทียนและถ)ายทอด
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เทคนิคความรู=ของชนชาติพันธุLม=ง ดอยปุยสู)นักออกแบบรุ)นใหม) (จำนวนผู=เข=าร)วม 97 คน: บุคคลทั่วไป

จำนวน 79 คน, นักออกแบบจำนวน 18 คน)  

(3)  กิจกรรม “ถักรักจากลีซอ”  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายใต=ความร)วมมือระหว)างชุมชนลีซอ บ=านศรีดงเย็น, 

พิพิธภัณฑLเรียนรู=ราษฎรบนพื้นที่สูง และพิพิธภัณฑLผ=าในสมเด็จพระนางเจ=าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อเรียนรู=

ประวัติความเป�นมาและเทคนิคการเย็บเชือกลีซอและการประยุกตLใช=ในงานหัตถกรรมร)วมสมัยโดย มี

กลุ)มเป�าหมายสำคัญเป�นกลุ)มนักเรียนชาติพันธุLลีซอ (จำนวนผู=เข=าร)วม 60 คน: บุคคลทั่วไปจำนวน 30 คน 

และนักเรียนจำนวน 30 คน) 

(4)  กิจกรรม “เชียงใหมlเมืองหัตถกรรมสร,างสรรคa”  

เป�นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิจิตรศิลป� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลป�นและนักออกแบบในการผลิตผลงานหัตถศิลป�ร)วม

สมัย และเป�นการเพิ่มมูลค)าของงานออกแบบผ)านต=นทุนทางวัฒนธรรมให=เกิดความยั่งยืน ผลงานที่ผ)าน

การคัดเลือกของคณะกรรมการจำนวน 11 ชิ้นงาน ได=จะถูกนำมาจัดแสดงภายในกิจกรรม “Chiang Mai 

Craft Fair 2017” เพ่ือเป�นเวทีในการจัดแสดงผลงานและเผยแพร)สู)สาธารณะต)อไป 

(5)  กิจกรรม “Chiang Mai Textile: เรียนรู, สืบสาน สร,างสรรคaงานส่ิงทอ”  

วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพ่ือ

สร=างพื้นฐานองคLความรู=เกี่ยวกับงานสิ่งทอของเมืองเชียงใหม)ทั้งในพื้นที่ราบและกลุ)มชาติพันธุLบนพื้นที่สูง

ในเร่ืองเทคนิคการทอ การสร=างลวดลาย วัสดุ และรูปแบบการสร=างสรรคLงานหัตถกรรม 

(6)  กิจกรรม “Natural Dyes: สีสันจากธรรมชาติ” 

วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สตูดิโอแน)นหนา และศูนยLการเรียนรู=บ=านไร)ใจ

สุข เพื่อสร=างพื้นฐานความรู=เกี่ยวกับเส=นใย เทคนิค และกรรมวิธีการย=อมผ=าโดยการใช=สีและวัสดุจาก

ธรรมชาติ รวมถึงการทดลองการสร=างลวดลายจากเทคนิคต)าง ๆ เช)น การป�ก การย=อม เป�นต=น 

(7)  กิจกรรม “Design Style Chiang Mai: เชียงใหมlสไตลa” 

วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เป�น

การเข=าร)วมอบรมและแลกเปลี่ยนแนวคิดด=านการออกแบบจากวิทยากร นักออกแบบ และผู=ประกอบการ

สร=างสรรคL เพ่ือช้ีแนะแนวทางและให=คำปรึกษาด=านการออกแบบแก)ผู=เข=าร)วมกิจกรรม 

(8)  กิจกรรม “Design Style Chiang Mai: สร,าง (สรรคa) เมืองเชียงใหมl”  

ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป�นการร)วมออกแบบและทดลองผลิตชิ้นงาน

หัตถกรรมระหว)างผู=เข=าร)วมกิจกรรมและกลุ)มชุมชน ผ)านการต)อยอดจากรากฐานและทุนเดิมของงาน

หัตถกรรมด้ังเดิมของเมืองเชียงใหม) 
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4.2  เทศกาลศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองเชียงใหมl “Chiang Mai Craft Fair” 

เป�นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสนอแนวคิดและอัตลักษณLของงานหัตถกรรมดั้งเดิมร)วมกับ

ชุมชนและกลุ)มชาติพันธุLต)าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม) รวมถึงการนำเสนอรูปแบบการสร=างสรรคLผลิตภัณฑL

ใหม)ที่เกิดจากการต)อยอดทางด=านเทคนิค จากทุนทางวัฒนธรรมหรืองานหัตถกรรมดั้งเดิม สู)การออกแบบ

งานหัตถกรรมร)วมสมัย มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนา

ในประเด็นที่น)าสนใจ โดยจังหวัดเชียงใหม)ได=จัดงานเทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม)ทั้งหมด 

4 คร้ัง ดังน้ี 

(1)  1st Chiang Mai Craft Fair 2017 (วันท่ี 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

Theme: “สร=างสรรคLจากชุมชน สู )งานหัตถกรรมร)วมสมัย” มีการเสวนาเมือง

สร=างสรรคL โดยมีผู=เช่ียวชาญจากจากประเทศไต=หวันและสาธารณรัฐเกาหลีเข=าร)วม 

(2)  2nd Chiang Mai Craft Fair 2018 (วันท่ี 8-16 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

Theme: “Use Share Care Protect”  

มีการเสวนา โดยมีผู=เช่ียวชาญจากสหราชอาณาจักรและประเทศอินโดนีเซียเข=าร)วม 

(3)  3rd Chiang Mai Craft Fair 2019 (วันท่ี 7-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

Theme: “Preserve For The Future เล)น แป�ง แต)ง ฮ=อง ไปให=ถึงอนาคต” มีการ

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมท้ังหมด 8 กิจกรรม  

(4)  4th Chiang Mai Craft Fair 2020 (วันท่ี 2-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

Theme: “ยัง หาย ใจ£”  

มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูภูมิป�ญญาคนสำคัญของเมืองเชียงใหม)  

13 ท)าน และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรม 10 ประเภท  

4.3  นิทรรศการ “พลวัตอาภรณaแหlงนครเชียงใหมl”  

เป�นการจัดเสวนาและการแสดงนิทรรศการเล)าเรื่องเมืองเชียงใหม)ผ)านเครื่องแต)งกายในวันท่ี 

4-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนยLสถาป�ตยกรรมล=านนา คุ=มเจ=าบุรีรัตนL (มหาอินทรL) ภายใต=ความ

ร)วมมือระหว)างคณะวิจิตรศิลป�และคณะสถาป�ตยกรรมศาสตรL มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เพื่อเผยแพร)องคL

ความรู=ทางด=านงานหัตถกรรมพ้ืนบ=าน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม) 

4.4  โครงการสlงเสริมกิจกรรมครูภูมิปtญญาด,านงานหัตถกรรม  

เป�นชุดกิจกรรมตามโครงการส)งเสริมครูภูมิป�ญญาเมืองสร=างสรรคLขององคLการ UNESCO 

ภายใต=ความร)วมมือระหว)างสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และมูลนิธิสืบสานล=านนา เพื่อเก็บ

รวบรวมและจัดทำฐานข=อมูลครูภูมิป�ญญาด=านงานหัตถกรรมทั้ง 13 ประเภท ผ)านแอปพลิเคชัน Crafts 

Chiang Mai โดยมีจำนวนผู=สำรวจข=อมูลทั้งสิ้น 32 คน ที่ผ)านการเรียนรู=การใช=เครื่องมือและการตั้งคำถาม



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) 

โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหัตถกรรมและ 

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

 

10 - 8 

งานวิจัย ในวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิป�ญญา ซึ่งมีการสำรวจภาคสนามในวันท่ี 

7-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

5  การดำเนินงานในระดับนานาชาติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคaของเครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการ

ยูเนสโกในชlวง 4 ป�ที ่ผ lานมา (MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED THROUGH INTER-CITY 

AND INTERNATIONAL COOPERATION TO ACHIEVE THE OBJECTIVE OF THE UCCN) 

5.1  การจัดงานประชุมและนิทรรศการ  

(1)  การประชุมเสวนา “Chiang Mai Forum 2018: สlงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปtญญา

ล,านนาสูlสากล”  

เป�นการจัดประชุมเสวนาในระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม)สู)เมืองมรดก

โลกและหัตถกรรมสร=างสรรคLผ)านการนำเสนอและการแลกเปลี่ยนระหว)างคณะทำงานและผู=เชี่ยวชาญใน

ระดับประเทศและนานาชาติ ด=านการอนุรักษL พัฒนา เมืองมรดกโลกและงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ=าน

สร=างสรรคL ภายใต=บริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต=ให=เป�นที่รับรู=และยอมรับในระดับสากล ในวันที่ 25-27 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนยLประชุมและจัดแสดงสินค=านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา 

(2)  การประชุมว ิชาการในระดับนานาชาติ “The 1st CMCCFA International 

Conference with CICS of Chonbuk National University in the City of Jeonju” 

เป�นการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนในหัวข=อ “The 1st CMCCFA 

International Conference with CICS of Chonbuk National University in the City of Jeonju” 

ระหว)างคณะทำงานภายใต=โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม)เป�นเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการ 

UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ร)วมกับ

มหาว ิทยาล ัย Chonbuk National University of Jeonju Korea ในระหว )างว ันท ี ่  14 ส ิ งหาคม  

พ.ศ. 2561 

(3)  นิทรรศการ “Tree of Life” 

เป�นการจัดงานประชุมและนิทรรศการที่รวบรวมผลงานหัตถกรรมจากนานาประเทศใน

เอเชียแปซิฟ�ก เพื่อแลกเปลี่ยน และ เพิ่มพูนความรู=เทคนิคงานหัตถกรรมของสล)า (ช)าง) จากนานาชาติใน

ระหว)างวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาธรรม และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) โดย

มีตัวแทนจากหลากหลายประเทศเข=าร)วม เช)น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุyน 

สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย เป�นต=น 

(4)  การประชุมนานาชาติ “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” 

เมืองเชียงใหม)ได=จัดงานประชุมนานาชาติเชียงใหม)เครือข)ายเมืองสร=างสรรคL (Chiang 

Mai Creative Cities Network Forum 2021) ระหว)างวันที่ 8-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห=อง
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ประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอรL โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม) เพื่อเสริมสร=างความรู=ความ

เข=าใจเกี่ยวกับเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก และเป�ดโอกาสให=เมืองอื่นๆ ที่สนใจเข=าร)วมเป�นสมาชิก

เมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก เช)น จังหวัดน)าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดเลย และจังหวัดชลบุรี ได=แสดงศักยภาพของตนเองตามสาขาที่ต=องการจะผลักดันสู)การเป�นสมาชิก

เมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณLร)วมกับสมาชิก

เมืองสร=างสรรคLในต)างประเทศหลากหลายสาขาผ)านระบบออนไลนL เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการ

ดำเนินกิจกรรมภายใต=สถานการณLโรคระบาด COVID - 19 ซ่ึงประกอบด=วย เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

(เมืองสร=างสรรคLด=านภาพยนตรL) เมืองจินจู สาธารณรัฐเกาหลี (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ=าน) เมืองคานาซาว)า ประเทศญี่ปุyน (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน) เมืองอู)ฮ่ัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านการออกแบบ) เมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย (เมือง

สร=างสรรคLด=านดนตรี) เมืองมาเก¬า เขตบริหารพิเศษมาเก¬าแห)งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคL

ด=านวิทยาการอาหาร) เมืองสึรุโอกะ ประเทศญี่ปุ yน (เมืองสร=างสรรคLด=านอาหาร) และเมืองฉางชา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านมีเดียอารLต) 

5.2  การเข,ารlวมงานประชุม และรlวมเขียนบทความ 

(1)  การเข,ารlวมงานเทศกาล Seoul Design Cloud: Human Cities Conference 

เป�นการเข=าร)วมการประชุมในระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู= ประชาสัมพันธL 

และนำเสนอโครงการในหัวข =อ “Traditional Art Becomes a Creative Economy” ในวันที ่  17 

กันยายน พ.ศ. 2561 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

(2)  การประชุม The 8th China Suzhou Creative & Design Cultural Industry 

Expo World Heritage Model City Expo, Suzhou City of Crafts and Folks Art 

เมืองเชียงใหม)ได=ร ับเชิญให=เข=าร)วมการประชุม “World Crafts and Folk Art 

Capital Summit Forum” และจัดนิทรรศการเผยแพร)และแสดงผลงานด=านหัตถกรรมเครื่องป��นดินเผา

และศิลปะพ้ืนบ=าน ในวันท่ี 19-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มณฑลซู)โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(3)  การประชุม Asia-Pacific Creative Cities Conference in Adelaide Australia 

เม ืองเช ียงใหม ) ได =ร ับเช ิญเข =าร )วมงานประช ุมและแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู = ถึ ง

กระบวนการพัฒนางานหัตถกรรมอย)างยั่งยืนกับกลุ)มสมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการ UNESCO ในแต)

ละสาขา โดยได=มีการจัดนิทรรศการสาธิตงานหัตถกรรมและการแสดงดนตรีในวันที่ 23-26 ตุลาคม พ.ศ. 

2562 ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย 

(4)  International Journal of Crafts and Folk Arts (Volume 1 2020)  

เมืองเชียงใหม)ได=ร )วมเขียนบทความทางวิชาการใน International Journal of 

Crafts and Folk Arts (Volume 1 2020) ของเมือง Jinju ประเทศเกาหลีใต= ในหัวข=อ “Conservation 
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and Transmission of Local Wisdom Towards Creative City Initiation of Chiang Mai Province” 

เพื่อเผยแพร)อัตลักษณLและแนวทางการดำเนินงานของเมืองเชียงใหม)ในฐานะสมาชิกเครือข)ายเมือง

สร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก รวมถึงร)วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ)านระบบออนไลนL เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของเมืองสร=างสรรคLภายใต=สถานการณLการแพร)ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 โดยสามารถ

ติดตามอ)านบทความทางวิชาการของเมืองเชียงใหม) รวมถึงเมืองอ่ืนๆ ได=จากเว็บไซตL http://ijcf.kr 

5.3  การรlวมแลกเปล่ียนประสบการณa และเผยแพรlวัฒนธรรม 

(1)  โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เชียงใหมlเมืองสร,างสรรคa รlวมผลักดันสูlมรดกโลก  

เป�นการร)วมกิจกรรมจากการแสดงพื้นบ=านของจังหวัดเชียงใหม) เพื่อเผยแพร)อัต

ลักษณLของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านผ)านเครื่องแต)งกายและเครื่องดนตรีในพิธีเป�ดงาน “George 

Town Heritage Celebration 2017” และการบรรเลงดนตรีพื ้นบ=านประกอบการฟ�อนรำ ณ เวที

ชั ่วคราว Armenian Stage และ Kampung Kolum Stage รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแนะนำ

โครงการและแนวคิดการทำงานของโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม)เป�นเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLของ

องคLการ UNESCO ด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านในระหว)างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัด

สงขลา ประเทศไทย และเมืองจอรLจทาวนL ปsนัง ประเทศมาเลเซีย 

(2)  เทศกาลตรุษจีนย,อนอดีตเมืองภูเก็ต 

จังหวัดเชียงใหม)ได=รับเชิญให=เข=าร)วมงานเทศกาลตรุษจีนย=อมอดีตเมืองภูเก็ต เพื่อจัด

นิทรรศการและแสดงผลงานหัตถกรรม ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ท้ังหมด 2 คร้ัง ได=แก) 

1. เทศกาลตรุษจีนย=อนอดีตเมืองภูเก็ต คร้ังท่ี 20 ประจำปs พ.ศ. 2562  

วันท่ี 10-12 กุมภาพันธL พ.ศ. 2562 

2. เทศกาลตรุษจีนย=อนอดีตเมืองภูเก็ต คร้ังท่ี 21 ประจำปs พ.ศ. 2563  

วันท่ี 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธL พ.ศ. 2563 

(3)  เมืองเชียงใหมlให,ความรlวมมือกับเมือง Yamagata ประเทศญี่ปุ¡น ซึ่งเป�นสมาชิก

เครือขlายเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกด,านภาพยนตรa ภายใต,โครงการ Yamagata Film 

Package to the World 2021  

โดยทาง เม ื อ ง  Yamagata ได = นำภาพยนตร L ส ั ้ น เ ร ื ่ อ ง  "Yamagata Maiko - 

Traditional Performing Arts in the Modern Day" มาเผยแพร)ในงาน “Chiang Mai Creative Cities 

Network Forum 2021” วันท่ี 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงจัดข้ึน ณ ห=องประชุมนิมมาน คอนเวนช่ัน 

เซ็นเตอรL โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม) เพื่อเผยแพร)วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว)างผู=เข=าร)วมงานประชุมและตัวแทนจากเมือง Yamagata ผ)านระบบออนไลนL 
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6  แผนการดำเนินงานในระยะครึ่งแรกของ 4 ป�ข,างหน,า (PROPOSED ACTION PLAN FOR THE 

FORTHCOMING MID-TERM RERIOD OF FOUR YEARS) 

วิสัยทัศนLของแผนการดำเนินงานของโครงการนครเชียงใหม)เครือข)ายเมืองสร=างสรรคL ด=าน

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านขององคLการยูเนสโกมีเป�าหมายหลักในการดำเนินงานเรื่อง “งานหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ,านสร,างสรรคaที่ทรงคุณคlา เป�นเอกลักษณaของ จังหวัดเชียงใหมl” ภายใต=กรอบการ

พัฒนาอย)างยั่งยืน โดยส)งเสริมบทบาทและสิทธิให=แก)เด็กและสตรี อันเป�นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและ

มีส)วนสำคัญต)อความสำเร็จของเป�าหมายใหม)ในระดับโลก เพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย การมี

สุขภาพและความเป�นอยู)ที่ดี ความเท)าเทียมทางการศึกษา ลดป�ญหาความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการพัฒนา

เมืองอย)างย่ังยืน ส)งเสริมสันติภาพ ความเป�นธรรม และการสร=างความร)วมมือเพ่ือเป�าหมายของการพัฒนา

อย)างยั่งยืน ทั้ง 9 ข=อ ได=แก) ข=อ 1-5, 10, 11, 16 และ 17 ตามเป�าหมายของการพัฒนาอย)างยั่งยืน 2030 

(Sustainable Development Goals 2030)   

6.1  แผนการดำเนินงานในระดับท,องถิ่น จำนวน 3 แผนการ เพื่อให,บรรลุวัตถุประสงคaของ

เครือขlาย และอธิบายถึงผลที่คาดวlาจะได,รับ (Presentation of a maximum of three main 

initiatives, programmes or projects aimed at achieving the objectives of the Network 

at the local level, while highlighting expected outcomes and impacts) 

(1)  การสนับสนุนการสร,างเครือขlายและเสริมสร,างศักยภาพของครูภูมิปtญญางาน

หัตถกรรม  

จังหวัดเชียงใหม)มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเครือข)ายความร)วมมือของครูภูมิป�ญญาในแต)

ละประเภท เพ่ือให=เกิดการอนุรักษLและพัฒนารูปแบบของงานหัตถกรรมให=สอดคล=องกับความต=องการของ

ผู=บริโภค และบริบทของสังคมในป�จจุบัน ภายใต=ความร)วมมือของศิลป�นรุ )นเก)า ศิลป�นรุ )นใหม) และ

นักวิชาการ เพ่ือรวบรวมข=อมูล (data collection) ฟ��นฟูองคLความรู= (knowledge) รวมถึงถ)ายทอดทักษะ 

(skill) เกิดการแลกเปลี่ยนองคLความรู= และร)วมกันสร=างสรรคLผลงานทั้งแบบดั้งเดิมและร)วมสมัย เพื่อให=

ศิลป�นรุ)นเก)าได=รื้อฟ��นองคLความรู=ของตนเอง และพัฒนาศักยภาพในการสร=างสรรคLผลงานโดยใช=เทคนิค

วิธีการใหม)ๆ นอกจากนี้การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ)มช)างจะช)วยเสริมสร=างโอกาสทางการตลาด 

ท้ังยังเป�นพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู=ระหว)างผู=ผลิตและผู=บริโภคอีกด=วย 

(2)  โครงการฟ£¤นฟูมรดกภูมิปtญญาพื้นบ,านสร,างสรรคa ชุมชนเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมl  

ชุมชนเทพเสด็จเป�นพื้นที่ในการปลูกเหมี้ยงและกาแฟพันธุLอาราบิก=า ซึ่งเป�นส)วน

สำคัญในวิถีชีวิตของคนในท=องถิ่น ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตั้งแต)อดีตจนถึงป�จจุบัน นอกจากน้ี

พื้นที่ดังกล)าวยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณL และมีชื ่อเสียงทางด=านกิจกรรมซิปไลนL (Zipline) รวมถึง

การศึกษาเส=นทางธรรมชาติ จึงได=รับความนิยมจากนักท)องเท่ียวที่ชื่นชอบในกิจกรรมผจญภัยเป�นอย)าง
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มาก โครงการนี้จะเป�นการพัฒนามรดกภูมิป�ญญาพื้นบ=าน โดยการบูรณาการองคLความรู=หลากหลายด=าน 

ได=แก) งานหัตถกรรม การออกแบบ และวิทยาการอาหาร ภายใต=ความร)วมมือของภาคส)วนที่เกี่ยวข=อง 

ได=แก) ชุมชน ผู=ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน)วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให=เกิดคุณค)า สนับสนุน

การต)อยอดผลิตภัณฑL สร=างรายได=ให=แก)คนในชุมชน และพัฒนาไปสู)การพัฒนาการท)องเที่ยวรูปแบบใหม)

หลังสถานการณLการแพร)ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

(3)  การพัฒนาเครือขlายความรlวมมือระหวlางเมืองสมาชิกขององคaการยูเนสโกใน

ประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network: TCCN)  

ป�จจุบันสมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกในประเทศไทย ประกอบไปด=วย 

ภูเก็ต เชียงใหม) สุโขทัย และกรุงเทพมหานครฯ การพัฒนาเครือข)ายการทำงานร)วมกันจะช)วยเพิ่มเพ่ิม

ศักยภาพในการดำเนินงาน และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู=ร)วมกันอย)างบูรณาการ (Cross network) ท้ังใน

แง)เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล=อม ทั้งยังเป�นสร=างการรับรู=และประชาสัมพันธLเครือข)ายเมืองสร=างสรรคL

ขององคLการยูเนสโกให=เป�นที่รู=จักมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้เครือข)ายความร)วมมือระหว)างเมืองสมาชิกของ

องคLการยูเนสโกในประเทศไทยจะทำหน=าที่ในการให=คำปรึกษาแก)เมืองอื่นๆ ที่มีความสนใจเข=าร)วมเป�น

สมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมของตนเองมาเป�นตัวขับเคลื่อนท่ี

สำคัญ ซึ่งในป�จจุบันเมืองที่กำลังพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร=อมสู)การเป�นสมาชิกเมืองสร=างสรรคLของ

องคLการยูเนสโก ได=แก) น)าน เชียงราย เพชรบุรี  สุพรรณบุรี เลย และชลบุรี 

6.2  แผนการดำเนินงานในระดับนานาชาติ จำนวน 3 แผนการ เพื่อให,บรรลุวัตถุประสงคaของ

เครือขlาย และเกิดการมีสlวนรlวมของเมืองอื่นๆ ภายในเครือขlาย (Presentation of a maximum 

of three main initiatives, programmes or projects aimed at achieving the objectives 

of the Network on an international level, particularly those involving other member 

cities in the Network) 

(1)  การสนับสนับสนุนกลุ lมเพศที ่สาม (LGBT) เพื ่อให,มีสlวนรlวมในกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอยlางเทlาเทียมในระดับสากล  

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรท่ีเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับ

ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทาง

วัฒนธรรมเดิม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ให้การส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการ

จัดการศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์จึงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของเมือง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของ “กลุ่มหน่อศิลป์” ซึ่งเป็นการรวมตัวของ

ศิษย์เก่าเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่และแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ศิลปกรรม ประเพณี 

พิธีกรรม ดนตรี และการแสดง เป็นต้น กลุ่มดังกล่าวยังประกอบไปด้วยบุคลากรกลุ)มเพศที่สามที่มีความรู=

ความสามารถเกี ่ยวของกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื ้นบ=านเป�นจำนวนมาก ทั ้งศิลป�น นักแสดง 
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ผู=ประกอบการรุ)นใหม) นักวิชาการ และนักศึกษา ท่ีมีบทบาทสำคัญท่ีช)วยให=กิจกรรมทางศิลปะและ

วัฒนธรรมสามารถดำเนินไปอย)างสร=างสรรคL ดังจะเห็นได=จากเทศกาลสำคัญของเมือง และการสืบทอด

องคLความรู=ทางด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านประเภทต)างๆ เมืองเชียงใหม)จึงมีความพยายามที่จะให=

การสนับสนุนกลุ)มคนเหล)าน้ี ให=มีส)วนร)วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว)างเมืองต)างๆ รวมถึงในระดับ

นานาชาติ ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณL และเผยแพร)อัตลักษณLทางวัฒนธรรม เพื่อให=ผู=คนตระหนักถึง

ความเท)าเทียมทางเพศ (Gender Equality) และการยอมรับสมาชิกในสังคม (Social Inclusion) มาก

ย่ิงข้ึน 

(2)  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด,านงานหัตถกรรมระหวlางสมาชิกเครือขlายเมือง

สร,างสรรคaขององคaการยูเนสโก ด,านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ,าน 

จากการพัฒนาเครือข)ายช)างฝsมือในระดับท=องถิ่นดังที่กล)าวมาข=างต=น เมืองเชียงใหม)

ยังได=วางแผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ระหว)างสมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก 

ด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=านในระดับนานาชาติ โดยจะมีการเชิญช)างผีมือทางด=านงานหัตถกรรมแต)

ละประเภทจากหลากหลายเมืองมาเพื่อแลกเปลี่ยนองคLความรู=เกี่ยวกับกระบวนการผลิต รูปแบบ และ

เทคนิคพิเศษร)วมกัน ยกตัวอย)างเช)น งานหัตถกรรมประเภทเครื่องป��นดินเผา เมืองเชียงใหม)วางแผนที่จะ

เชิญสมาชิกเครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก ท่ีมีความโดดเด)นด=านเคร่ืองป��นดินเผา เช)น เมือง

จิงเต£อเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซาซายามะ ประเทศญี่ปุyน และเมืองอิคชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

เพื่อมาร)วมแลกเปลี่ยนภูมิป�ญญาการทำเครื่องป��นดินเผาร)วมกับชุมชนออนใต= อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชียงใหม) และเมืองสุโขทัย ส)วนงานหัตถกรรมประเภทเครื่องเครื่องเขิน เมืองเชียงใหม)ก็ได=วางแผนที่จะ

เชิญเมืองคานาซาว)า ประเทศญี่ปุyน มาร)วมแลกเปลี่ยนภูมิป�ญญาร)วมกับชุมชนที่มีชื่อเสียงทางด=านเครื่อง

เขินภายในจังหวัดเชียงใหม) ได=แก) ชุมชนศรีป�นครัว ชุมชนนันทาราม ชุมชนต=นแหนน=อย และชุมชนแม)

ต£อม นอกจากการแลกเปล่ียนองคLความรู=ระหว)างช)างฝsมือแล=ว ยังมีการสาธิตวิธีการผลิตงานหัตถกรรมของ

แต)ละเมือง การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่สนใจ รวมถึงการจัดนิทรรศการงานหัตถกรรม

ออนไลนLภายใต=ความร)วมมือของแต)ละเมือง 

(3)  การสlงเสริมและพัฒนาศักยภาพด,านงานหัตถกรรมให,แกlกลุlมชาติพันธุa โดยเฉพาะ

สตรีและเยาวชน 

เมืองเชียงใหม)มีกลุ)มชาติพันธุLอาศัยอยู)เป�นจำนวนมาก ซึ่งแต)ละกลุ)มล=วนมีอัตลักษณL

เป�นของตนเอง ซึ ่งที ่ผ)านมางานหัตถกรรมจากกลุ )มชาติพันธุ Lเป�นสินค=าที ่ได=รับความนิยมในบรรดา

นักท)องเที่ยวเป�นอย)างมาก แต)เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับงานศิลปะและหัตถกรรมก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเมืองเชียงใหม่ได้เข้าไปให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือหาช่องทางการจัดจำหน่ายงานหัตถกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือ

ระหว่างคนในชุมชน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่เกี ่ยวข้อง 
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อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญในการส)งเสริมบทบาทของกลุ)มชาติพันธุL โดยเฉพาะสตรี

และเยาวชน ในการอนุรักษLและพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรม เพื่อฟ��นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ เมืองเชียงใหม)จึงวางแผนที่จะส)งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ)มคนดังกล)าว ทั้งการ

ถ)ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑL การเป�นผู=ประกอบการรุ)นใหม) และกล

ยุทธLทางด=านการตลาด จนนำไปสู )การแลกเปลี ่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติร)วมกับสมาชิก

เครือข)ายเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโก เพื่อนำเสนอรูปแบบของงานหัตถกรรมที่หลากหลายของ

เมืองเชียงใหม) รวมถึงอัตลักษณLทางวัฒนธรรมของแต)ละกลุ)ม เช)น การแต)งกาย ความเชื่อ และงาน

หัตถกรรม 

6.3  ประมาณการงบประมาณรายป�โดยรวมที่จะนำมาสนับสนุนแผนการดำเนินงานที่นำเสนอ 

(Estimated annual budget for implementing the proposed action plan) 

สรุปงบประมาณของฝyายศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปs

งบประมาณ 2564 

โครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

เครือข)ายการอนุรักษLฟ��นฟูและ

พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม

ล=านนาและเมืองประวัติศาสตรL

เชียงใหม) 

1,500,000 

 

 

สนับสนุนและส)งเสริมกิจกรรม

ทางศาสนาของจังหวัดเชียงใหม) 

2,500,000 

 

 

สนับสนุนและส)งเสริมกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม และประเพณีท่ี

สำคัญของจังหวัดเชียงใหม) 

4,500,000 

 

เช)น ป�าเวณีปs´ใหม)เมืองเจียงใหม) 

ประเพณีเดือนย่ีเป�งเชียงใหม) 

สนับสนุนและส)งเสริมกิจกรรม

ทางภูมิป�ญญาท=องถ่ินท่ีสำคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม) 

4,500,000 

 

 

จ=างท่ีปรึกษานครเชียงใหม)เมือง

สร=างสรรคL 

5,000,000 

 

 

จ=างท่ีปรึกษาเชียงใหม)สู)เมือง

มรดกโลก 

10,000,000 
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6.4 แผนการประชาสัมพันธaและสร,างการรับรู, (Plan for communication and awareness) 

จังหวัดเชียงใหม)ได=จัดให=มีการเผยแพร)ข=อมูลและการประชาสัมพันธLโครงการผ)าน 5 ช)องทาง 

ได=แก)  

(1) Website: https://chiangmai-cityofcrafts.com ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

(2) Facebook page: www.facebook.com/ChiangmaiCCFA   

(3) Line: @chiangmaiccfa  

(4) Instagram: www.instagram.com/chiangmai_creativecity  

(5) Youtube channel: Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม)ได=มีการจัดทำฐานข=อมูลงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม)ผ)านแอป

พล ิ เคช ัน “Crafts Chiang Mai” และการเผยแพร )ข =อม ูลในระบบภ ูม ิสารสนเทศผ )านเว ็บไซตL  

www.map.chiangmaicraftssurvey.com  

7  การดำเนินกิจกรรมภายใต,สถานการณaการแพรlระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (INITIATIVES 

UNDERTAKEN IN RESPONSE TO COVID-19 (OPTIONAL)) 

7.1  Online Workshop  

เมืองเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมงานหัตถกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ (Online 

Workshop) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงช่าง ถึงแม้ว่าจะประชาชนจะไม่สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมทางวัฒนธรรมตามสถานที่ต่างๆ ได้ตามปกติ เมืองเชียงใหม่ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมลงทะเบียน

เพื่อฝึกทำงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ เช่น งานจักสาน งานคัวตอง งานผ้าปักของชาวอาข่า เป็นต้น มี

การบันทึกวิดีโอสอนวิธีการทำงานหัตถกรรมแต่ละประเภทโดยครูภูมิปัญญาแล้วเผยแพร่ผ่านทาง 

Youtube โดยจะจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทำงานหัตถกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจทางไปรษณีย์ เมื่อได้รับ

อุปกรณ์แล้ว ผู้ที่สนใจก็สามารถรับชมวิธีการทำงานหัตถกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมี

การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ช้ินงานผ่านการแสดงความคิดเห็นอีกด้วย 

7.2  Inthakin Festival Online Broadcasting  

งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลที่จะจัดถัดจากงานสงกรานต์ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม

ของทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วง 18-25 พฤษภาคม ทางด้านเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์

หลวง และผู้จัดงานได้ตระหนักถึงพิธีกรรมอันสำคัญของชาวเชียงใหม่ จึงได้จัดงานข้ึนตามช่วงเวลาเดิม แต่

กระนั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตามสมควร ภายใต้ตามมาตรการควบคุมโรค โดย

ยังคงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน คงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธ

มนต์ตลอด 7 วัน ตั้งแต่งเครื่องประดับบูชาให้ครบถ้วน แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี และ

ภายในมณฑลพิธี รวมทั้งงดการตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีลและบริเวณวัดทั้งหมด และงด

กิจกรรมทุกอย่างที่ทําให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน อย่างไรก็ตามทางผู้จัดงานได้ทำการถ่ายทอดสดการ
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เจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้ง 7 วัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการสืบ

สานและคงไว้ซ่ึงประเพณีอันสำคัญของเมืองท่ีสืบทอดมาอย่างต่อเน่ือง 

7.3  2021 Rebirth and Co - existence Art Exhibition  

เมืองเชียงใหม)ได=ร)วมมือกับเมือง Wuhan ประเทศจีน ซึ ่งเป�นสมาชิกเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านการออกแบบ ในการจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะร)วมสมัยของกลุ)ม

ศิลป�นรุ)นใหม)จากทั้งสองเมือง ภายใต=แนวคิด “การเกิดใหมlและการดำรงอยูlรlวมกัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว)าง

วันที่ 23 - 28 เดือนกุมภาพันธL พ.ศ. 2564 ณ ห=องนิทรรศการ สำนักงานส)งเสริมเศรษฐกิจสร=างสรรคL 

(องคLการมหาชน) สาขาเชียงใหม) เพื่อแสดงออกถึงอารมณLความรู=สึกที่มีต)อสถานการณLการแพร)ระบาด

ของเช้ือไวรัส COVID-19 ผ)านการสร=างสรรคLงานศิลปะ นิทรรศการน้ีเป�นการรวบรวมงานศิลปะร)วมสมัยท่ี

สะท=อนให=เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู=คน รวมถึงสร=างแรงบันดาลใจให=สามารถก=าวผ)าน

ช)วงเวลาแห)งความยากลำบากน้ีไปให=ได= 

7.4  การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณaรlวมกับสมาชิกเมืองสร,างสรรคaขององคaการยูเนสโกใน

ระดับนานาชาติผlานระบบออนไลนa เกี ่ยวกับผลกระทบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต,

สถานการณaโรคระบาด COVID - 19  

เมืองเชียงใหม)ได=จัดงานประชุม Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 โดย

ในช)วงหนึ่งของงานเป�นการเสวนาเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต=สถานการณL

โรคระบาด COVID - 19 เพื่อให=บรรลุวัตถุประสงคLของเครือข)ายและสอดคล=องกับเป�าหมายการพัฒนา

อย)างยั่งยืน โดยเมืองเชียงใหม)ได=เชิญสมาชิกเมืองสร=างสรรคLขององคLการยูเนสโกในระดับนานาชาติ

หลากหลายสาขา เข=าร)วมนำเสนอเมืองและแลกเปลี่ยนประสบการณLการดำเนินงานภายใต=สถานการณL

โรคระบาด COVID – 19 ผ)านระบบ Zoom Meeting ซึ่งประกอบด=วย เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

(เมืองสร=างสรรคLด=านภาพยนตรL) เมืองจินจู สาธารณรัฐเกาหลี (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบ=าน) เมืองคานาซาว)า ประเทศญี่ปุyน (เมืองสร=างสรรคLด=านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ=าน) เมืองอู)ฮ่ัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านการออกแบบ) เมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย (เมือง

สร=างสรรคLด=านดนตรี) เมืองมาเก¬า เขตบริหารพิเศษมาเก¬าแห)งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคL

ด=านวิทยาการอาหาร) เมืองสึรุโอกะ ประเทศญี่ปุyน (เมืองสร=างสรรคLด=านวิทยาการอาหาร) และเมืองฉาง

ชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองสร=างสรรคLด=านมีเดียอารLต) 
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Chiang Mai Membership Monitoring Report  

1.  EXECUTIVE SUMMARY 

Chiang Mai is rich in many cultural and natural resources. All these resources 

obviously influence on beliefs, traditions, rituals, and local ways of life. The city is one of 

the most popular tourist destinations at both national and global scale, which welcomes 

a constant flow of numerous visitors all the time. Nowadays, Chiang Mai is on its way of 

improvement to become economic hub of the country and also of the region. Chiang Mai 

is however trying to conserve its own cultural heritage along with future development 

strategies, which should be under collaboration between all related sectors, to play an 

important role in cultural conservation and city development. 

“Chiang Mai City of Crafts and Folk Art Initiative Project” was established under the 

cooperation of Chiang Mai Provincial Administrative Organization, educational institutes, 

and related stakeholders, to encourage Chiang Mai to become a member of UNESCO 

Creative Cities Network, by applying its cultural capital and creativity as a driving force for 

the development. Until B.E. 2560, Chiang Mai has been announced as a member of the 

Network, in the field of Crafts and Folk Art. The working team has been supporting various 

projects to promote social activities related to art and culture, including workshop, 

exhibition, national and international conference, and public space for all groups to 

exchange their knowledge, creativity, and innovation. Further, Chiang Mai has forged 

synergies with other member cities in the same field, as well as with other fields covered 

by the Network, to share best practices in terms of creative development and intersectoral 

collaboration that in line with the objectives of the Network and Sustainable Development 

Goals. 

Being a member of UNESCO Creative Cities Network makes local people realize the 

importance of their own place and valuable cultural heritage. It has been a great 

opportunity to learn innovative management approaches by exchanging with other 

member cities nationally and internationally. The Network has also led to knowledge 

integration and capability development which leverage Chiang Mai becoming a Creative 

City that leans on its own cultural capital. Although Chiang Mai is on its way of 

development in many aspects, but the deep-rooted tradition of crafts and folk art is still 

kept alive in the hearts and minds of the locals. It is a challenge of development for 
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working team, related sectors, and all citizens in maintaining their own spirit and continuing 

the development to make Chiang Mai grow effectively. 

 

2  GENERAL INFORMATION 

2.1  Name of the city: Chiang Mai 

2.2  Country: Thailand 

2.3  Creative field: Crafts and Folk Art 

2.4  Date of designation: 31 October 2017 

2.5  Date of submission of the current report: November 2021 

2.6  Entity responsible for the report:  

Chiang Mai Provincial Administrative Organization  

2.7  Previous reports submitted and dates: - 

2.8  Focal points of contact: 

Assoc. Prof. Dr. Woralun Boonyasurat 

Director of Social Research Institute, Chiang Mai University 

Focal point of Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

Tel. +66 53 942 583 Fax. +66 53 942 572 

Email: cm.cityofcrafts@gmail.com 

2.9  Communication officer within the Municipality, responsible for 

broadening the outreach of the city initiatives 

Division of Education Religion and Culture  

Chiang Mai Provincial Administrative Organization 

Tel. +66 53 998 333 

Email: edu.chiangmai@gmail.com 

Website: www.edu.chiangmaipao.go.th 

 

3  CONTRIBUTION TO THE PROGRAMME’S GLOBAL MANAGEMENT 

3.1  Number of UCCN annual Conference attended in the last four years 

(1)  UCCN annual Conference at Krakow and Katowice, Poland in June 2018 

(2)  UCCN annual Conference at Fabriano, Italy in June 2019 
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3.2  Hosting of a previous or future UCCN annual Conference 

  - 

3.3  Hosting of working or coordination meeting(s) addressed to one or more 

UCCN creative field representatives (including sub-network meetings) 

(1) UCCN Sub-network Meeting at Icheon, Republic of Korea in April 2018 

(2) UCCN Sub-network Meeting at Kanazawa, Japan in October 2019  

3.4  Hosting of international conference(s) or meeting(s) on specific issues 

salient to the Creative Cities with a large participation of members of the Network 

(1) Chiang Mai Crafts Forum 2019: One Crafts One Gold in August 2019 

(2) Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 in April 2021 

3.5  Financial and/or in-kind support provided to UNESCO in order to 

strengthen the sustainability of the UCCN in different areas including management, 

communication and visibility (dates, types of contribution, factual or estimated 

amounts, main objectives, etc.) 

 Date: Saturday 24 October 2020 

 Type of contribution: The international conference “Nan Crafts and Folk Art 

Forum 2020” was held under the cooperation between Chiang Mai and the Designated 

Areas for Sustainable Tourism Administration (Area 6). 

 Main objectives: The conference was held to raise awareness of UNESCO Creative 

Cities Network including objectives, contribution to the Network, and Sustainable 

Development Goals, which Dr. Duong Bich Hanh, UNESCO Bangkok, was invited to be a key 

speaker for this session to point out how cultural capital can be utilized as a driving force 

for social and economic development. Further, the conference also included the 

knowledge sharing among four member cities in Thailand: Phuket, Chiang Mai, Sukhothai, 

and Bangkok, as well as the experience exchange from international Creative Cities through 

online platform including Icheon, Republic of Korea, Tamba Sasayama and Kanazawa, 

Japan.  

Participants: Governor of Nan Province, Nan Provincial Administrative Organization, 

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Area 6), educational institutes, 

related crafts and folk art stakeholders, and general public 
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3.6  Serving as cluster coordinator or deputy coordinator and period 

- 

3.7  Participation in the evaluation of previous applications (number of 

applications evaluated per Call for Application), of previous Membership Monitoring 

Reports (number of reports evaluated per reporting exercise) 

(1)  Chiang Mai has participated in one application evaluation in 2019. 

(2)  Chiang Mai has participated in three reports assessment for the latest 

round of Membership Monitoring Reports from Creative Cities designated between 2004 

and 2009. 

4.  MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED AT THE LOCAL AND CITY LEVEL TO ACHIEVE 

THE OBJECTIVES OF THE UCCN 

4.1  Craft workshops 

(1) Embroidery work and design 

The traditional embroidery workshop was held on 17 June 2017 and 1 July 

2017 at Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University to revitalize the technique regarding to 

natural imitation work from Sankangpla community, Sankampang District, Chiang Mai 

Province. The workshop attracted over 90 participants including general public and 

students.  

(2) Hmong Batik 

The activity was held during 12-13 August 2017 at CMU Art and Culture 

Center and Hmong village, Doi Pui including both workshop and discussion. Hmong tribe 

is well-known for its indigenous knowledge regarding to wax batik on hemp fabric. The 

workshop attracted over 90 participants with the aim of special technique restoration and 

knowledge transmission to young designers and general public.  

(3) Lisu Twine Knot 

The workshop was held under the collaboration between Lisu community 

(Sridongyen village), the Highland People Discovery Museum, and Queen Sirikit Museum 

of Textiles during 23-24 September 2017 at CMU Art and Culture Center, to learn historical 

context and special knot patterns of Lisu tribe. It also demonstrated how to apply this 

technique with contemporary craft design. Lisu students were particularly target audiences 

of this workshop.  
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(4) Chiang Mai City of Creative Crafts 

The workshops were held throughout November 2017 at Faculty of Fine 

Arts, Chiang Mai University to strengthen capability of artists and designers in terms of 

contemporary craft and sustainable value creation from design by using cultural capital. 

Eleven creative contributions were selected and displayed in “Chiang Mai Craft Fair 2017”. 

(5) Chiang Mai Textile  

The workshop was held during 6-7 October 2018 at Social Research 

Institute, Chiang Mai University to share knowledge regarding to various kinds of textile in 

Chiang Mai which focused on weaving techniques, pattern designs, and materials. 

(6) Natural Dyes 

The workshop was held during 20-21 October 2018 at Studio Naenna and 

Baan Rai Jai Sook to provide knowledge in terms of cotton fibers, techniques, and natural 

dyes. The workshop also included pattern design by using special techniques such as 

embroidery knot. 

(7) Design Style Chiang Mai 

The workshop was held during 27-28 October 2018 at Social Research 

Institute, Chiang Mai University, which participated by designers, creative entrepreneurs, 

and general public, to exchange their knowledge and experiences regarding to design. The 

workshop also led to the activity in November 2018, which new creative crafts were 

designed and created from traditional crafts and product expansion ideas with 

collaboration between communities and all participants from the workshop.  

4.2  Chiang Mai Craft Fair 

The events supported identities and concepts of traditional crafts from local 

communities including ethnic groups. It included exhibition, craft workshops, and 

interesting talk session. It also provided showcase space for creative contemporary crafts 

which developed from indigenous patterns and techniques. Chiang Mai Craft Fair has been 

held annually from 2017 with specific theme for each year as follows: 

(1) 1st Chiang Mai Craft Fair 2017 (During 6-10 December 2017) 

Theme: From Community Crafts to Contemporary Crafts 

The talk session was participated by specialists from Taiwan and Republic of 

Korea. 
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(2) 2nd Chiang Mai Craft Fair 2018 (During 8-16 December 2018) 

Theme: “Use Share Care Protect”  

The talk session was participated by specialists from United Kingdom and 

Indonesia. 

(3) 3rd Chiang Mai Craft Fair 2019 (During 7-15 December 2019) 

Theme: “Preserve For The Future”  

The traditional crafts workshop was held throughout the event covering eight 

categories of craft.  

(4) 4th Chiang Mai Craft Fair 2020 (During 2-8 December 2020) 

Theme: “Yang Hai Jai” (Still breathing) 

Thirteen masterpieces from famous craftspeople in Chiang Mai were gathered 

as a special exhibition in recognition of their hard work and dedication. The 

event also included crafts workshop with ten different categories.  

4.3  “History of Clothing and Textiles in Chiang Mai” Exhibition 

The collaborative project between Faculty of Fine Arts and Faculty of 

Architecture, Chiang Mai University was held during 4-10 May 2018 at Lanna Architecture 

Center including discussion and exhibition, where historical context of Chiang Mai was 

depicted through clothing and textiles, to provide knowledge regarding to ways of life, 

tradition, and local crafts.  

4.4  Master Craftsmen Encouragement Project 

The set of activities according to UNESCO Creative Cities Programme to 

promote local master craftsmen which was held under the cooperation between Social 

Research Institute, Chiang Mai University and Sueb San Lanna Foundation, to gather 

information and create important database of master craftsmen from thirteen craft 

categories. The field study was operated during 7-31 October 2019 by thirty-two well-

trained participants with specific research instrument. The database has been provided 

through application “Crafts Chiang Mai”. 
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5.  MAJOR INITIATIVES IMPLEMENTED THROUGH INTER-CITY AND INTERNATIONAL 

COOPERATION TO ACHIEVE THE OBJECTIVE OF THE UCCN 

5.1  Hosting of conferences and exhibitions  

(1) Chiang Mai Forum 2018 

The international conference was held to promote Chiang Mai towards 

World Heritage and city of creative crafts through awareness raising and knowledge sharing 

among all stakeholders and specialists at both national and international level. It focused 

on conservative and development initiatives for the city to be universally recognized. The 

conference was held during 25-27 June 2018 at The International Convention and 

Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary. 

(2) The 1 st CMCCFA International Conference with CICS of Chonbuk 

National University in the City of Jeonju 

The conference was held on 14 August 2018 under collaboration between 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art, Social Research Institute, Chiang Mai University, and 

Chonbuk National University, Jeonju, Republic of Korea. 

(3) “Tree of Life” Exhibition 

The exhibition was set up to display exceptional crafts from various 

countries in Asia-Pacific region to exchange knowledge regarding to techniques in creating 

crafts. It was held during 9-11 April 2019 at Dhamma Pavilion and Social Research Institute, 

Chiang Mai University, which participated by delegates from many countries such as 

Malaysia, Indonesia, Japan, China, and India. 

(4) Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 

Chiang Mai hosted international conference during 8-10 April 2021 at 

@Nimman Convention Centre, Chiang Mai to raise awareness regarding to the UCCN and 

to develop national cooperation initiatives and trans-sectoral projects among Thailand 

Creative Cities Network (TCCN) including Phuket, Chiang Mai, Sukhothai, and Bangkok. The 

forum provided an opportunity for those aspiring cities to work towards becoming a 

Creative City, including Nan, Chiang Rai, Phetchaburi, and Suphan Buri, to present their 

potential in creative fields concerned. Moreover, the forum also included the experience 

exchange among international member cities of the Network covering various fields 

through virtual conference, to share their creative approaches in terms of city’s 
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development, alternative methods in maintaining their activities under the COVID-19 

pandemic, as well as guidance for future collaboration. This session was participated by 

delegates from Busan, Republic of Korea (Creative City of Film), Jinju, Republic of Korea 

(Creative City of Crafts and Folk Art), Kanazawa, Japan (Creative City of Crafts and Folk Art), 

Wuhan, People's Republic of China (Creative City of Design), Ambon, Indonesia 

(Creative City of Music), Macao, Macao Special Administrative Region of the People's 

Republic of China (Creative City of Gastronomy), Tsuruoka, Japan (Creative City of 

Gastronomy), and Changsha, People's Republic of China (UNESCO Creative City of Media 

Arts). 

5.2  Participation in conferences and acamemic paper  

(1) Seoul Design Cloud: Human Cities Conference 

Chiang Mai participated in international conference in Seoul, Republic of 

Korea on 17 September 2018 to exchange knowledge and promote its project under the 

topic “Traditional Art Becomes a Creative Economy”. 

(2) The 8th China Suzhou Creative & Design Cultural Industry Expo 

World Heritage Model City Expo, Suzhou City of Crafts and Folks Art 

Chiang Mai was invited to attend “World Crafts and Folk Art Capital Summit 

Forum” during 19-23 April 2019 in Suzhou, People’s Republic of China. Traditional 

potteries and folk arts were also brough to be part of the exhibition.  

(3) Asia-Pacific Creative Cities Conference in Adelaide Australia 

Chiang Mai was invited to attend the conference during 23-26 October 2019 

in Adelaide, Australia to exchange experience in terms of sustainable crafts development. 

It was participated by members of UCCN covering various creative fields. Chiang Mai also 

held an exhibition including crafts demonstration and traditional music performance.   

(4) International Journal of Crafts and Folk Arts (Volume 1 2020)  

Chiang Mai has collaborated with Jinju, Republic of Korea, the UNESCO 

Creative City of Crafts and Folk Art, to submit its academic paper under the topic 

“Conservation and Transmission of Local Wisdom Towards Creative City Initiation of Chiang 

Mai Province” to disseminate cultural identity and city’s development. This collaboration 

also included special discussion regarding to creative approaches in maintaining cultural 



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) 

โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหัตถกรรมและ 

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

 

10 - 25 

activities under COVID-19 pandemic. Please follow the link http://ijcf.kr to find them, as 

well as other academic papers from various specialists.  

5.3  Cultural exchange and dissemination 

(1) Cultural Exchange Project: Chiang Mai Creative City towards World 

Heritage  

Chiang Mai attended “George Town Heritage Celebration 2017” during 5-

10 July 2017 in George Town, Penang, Malaysia to disseminate its cultural identity including 

crafts, folk art, costume, and musical instruments. Traditional dance and folk music were 

performed together on both Armenian Stage and Kampung Kolum Stage. The exhibition 

was also set up to describe the city’s efforts to foster itself to be a member of UCCN in 

the field of Crafts and Folk Art.  

(2)  Phuket Chinese New Year and Old Phuket Town Festival 

Chiang Mai was invited to participate “Phuket Chinese New Year and Old 

Phuket Town Festival” in Phuket, Thailand, the Creative City of Gastronomy, to strengthen 

relationship and to share indigenous knowledge, innovative art, and best practices for 

sustainable creative city through exhibition. Chiang Mai has participated the festival two 

times including the 20th edition (during 10-12 February 2019) and the 21st edition (during 

31 January – 2nd February 2020). 

(3)  “Yamagata Film Package to the World 2021” Project 

Chiang Mai has collaborated with Yamagata, Japan, the Creative City of 

Film, under the project “Yamagata Film Package to the World 2021”. The film "Yamagata 

Maiko - Traditional Performing Arts in the Modern Day" was screened in Chiang Mai Creative 

Cities Network Forum 2021 on 9 April 2021 to disseminate Japanese culture and provide 

information related to Creative City of Film. The film screening also included opinion 

sharing between delegate from Yamagata city and participants of the forum through virtual 

meeting platform. 
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6  PROPOSED ACTION PLAN FOR THE FORTHCOMING MID-TERM RERIOD OF FOUR 

YEARS 

Chiang Mai City of Crafts and Folk Art focuses on cultural identity of the city 

regarding to valuable crafts and folk art with sustainable development framework. Youth 

and women are supported to play a vital role to achieve sustainable development goals 

including (1) no poverty, (2) zero hunger, (3) good health and well-being, (4) quality 

education, (10) reduced inequalities, (11) sustainable cities and communities, (16) peace 

and justice, and (17) partnerships for the goals.  

6.1  Presentation of a maximum of three main initiatives, programmes or 

projects aimed at achieving the objectives of the Network at the local level, while 

highlighting expected outcomes and impacts 

(1)  Capability of craftspeople encouragement and network formulation 

Chiang Mai intends to develop collaborative network of local 

craftspeople where their respective talents are grouped together. The city focuses on both 

traditional crafts conservation and product expansion to meet customers’ needs. The 

collaborative network will consist of master craftspeople, young artists, and academics to 

share their experiences which contributes to data collection, knowledge transmission and 

product expansion. Master craftspeople will be supported to revive their skills and build 

capability in creating pottery with new techniques. Chiang Mai will host the exhibition 

where their contributions are displayed to promote market opportunities. It will also be a 

learning space for both creators and consumers.  

(2)  The restoration of cultural heritage in Thepsadet community, Doi 

Saket District, Chiang Mai 

Thepsadet is well-known for its suitable cultivation area for Mieng and 

Arabica coffee. Mieng (Camellia sinensis var. assamica) has generally been pickled to make 

a chewing tea. From past to present, Mieng and Arabica coffee have played a vital role in 

local ways of life on both cultural and economic dimension. Since it is surrounded by 

plentiful nature, the area has attracted a large number of tourists who love adventure 

activities such as zipline, biking and nature trail. This project focuses on cultural heritage 

development by integrating knowledge such as crafts, design, and gastronomy, to raise 

awareness among locals and help generate more revenue, it also contributes to product 
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expansion and new tourism opportunities after COVID-19 pandemic. However, the project 

should be under cooperation between all stakeholders including community, 

entrepreneurs, educational institutes, public and private sectors. 

(3)  Developing collaborative network for Creative Cities in Thailand 

Nowadays, UNESCO Creative City members in Thailand are consist of 

Phuket, Chiang Mai, Sukhothai, and Bangkok. Collaborative network development among 

these cities, called Thailand Creative Cities Network (TCCN), can strengthen integrated 

working in many aspects including economic, social, and environmental. The network also 

raises awareness of UNESCO Creative Cities Network and communicate the Network to be 

widely recognized. Moreover, Thailand Creative Cities Network will take a responsibility to 

share other interested cities to be a member of the Network their best practices and 

advice, by using cultural capital as a main driving force for city’s development initiatives. 

The aspiring cities to work towards becoming Creative City including Nan, Chiang Rai, 

Phetchaburi, Suphan Buri, Loei, and Chonburi. 

 

6.2  Presentation of a maximum of three main initiatives, programmes or 

projects aimed at achieving the objectives of the Network on an international level, 

particularly those involving other member cities in the Network 

(1)  Promoting the rights and inclusion of LGBT in cultural activities at 

international level 

Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University has forged to provide the 

curriculums emphasizing on arts and cultures and supported knowledge expansion by 

applying cultural capitals. The faculty has also been providing Master’s degree of Arts that 

promotes capability on art and culture management, as well as creative industries. As the 

main driving force for art and cultural activities in the city, it has contributed to “Nho 

Silapa” (Arts Sprout), a group of specialists related to art and culture who have dedicated 

themselves in cultural transmission and expression. The group also consists of a large 

number of LGBT specialists such as artists, performers, young entrepreneurs, academics, 

secondary and tertiary students, who earn their livelihood relating to crafts and folk art. 

As member of society that belong to local culture and deserve all human rights, they have 

always included in social activities and also supported to play a vital role in creative 
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cultural activities such as important festivals organization, cultural dissemination and 

knowledge transmission. To raise awareness among all people more about gender equality 

and social inclusion in line with Sustainable Development Goals, Chiang Mai is planning to 

encourage them as representatives of the city to participate in inter-city or international 

initiatives in terms of cultural exchange. 

(2)  Cultural exchange in terms of crafts among UNESCO Creative Cities 

Network, in the field of Crafts and Folk Art 

From the aforementioned collaborative network of local craftspeople, 

Chiang Mai is planning to host cultural exchange activities with UNESCO Creative Cities 

Network, in the field of Crafts and Folk Art at international level. Craftspeople from various 

cities will be invited to share their knowledge, skills, patterns, and special techniques in 

terms of their respective craft category. For pottery, Chiang Mai is planning to invite 

UNESCO Creative Cities Network who are famous for their pottery skills such as Jingdezhen, 

People’s Republic of China, Sasayama, Japan, and Icheon, Republic of Korea to participate 

in cultural exchange with Ontai community, Sankampang District, Chiang Mai and 

Sukhothai. For lacquerware, Kanazawa, Japan will be invited to exchange its experience 

with local communities in Chiang Mai including  

Sri Pan Krua, Nantaram, Ton Haen Noi, and Mae Tom. Furthermore, there are also craft 

demonstration from each city, workshops, and online exhibition.  

(3)  Promoting and developing the potential of ethnic groups particularly 

for women and youth   

Chiang Mai is home to diverse ethnic groups with different cultural 

identities. Their craft products used to be very popular among tourists, but the COVID-19 

pandemic has inevitably impacted on cultural activities and economy. Chiang Mai has 

supported them with the collaboration between locals, artisans, entrepreneurs, and 

related organizations, by seeking new ways to distribute their products through online 

platforms. However, to recover the economic loss and generate more job opportunities, 

Chiang Mai finds it very important to promote the role of the ethnic groups especially for 

women and youth to conserve and develop their traditional crafts. Chiang Mai is planning 

to encourage and develop potential of the groups in terms of cultural transmission, 

product design and development, young entrepreneurship, and creative marketing 
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strategies. They will be supported to engage in international cultural exchange with 

UNESCO Creative Cities Network to present craft diversity of the city, as well as to promote 

their respective cultural identity such as costume, beliefs, and indigenous knowledge.  

6.3  Estimated annual budget for implementing the proposed action plan 

Annual budget of the Division of Education Religion and Culture (Fiscal Year 

2021)  

Projects Budget (Baht) Remark 

Conservation and 

development of Lanna 

cultural heritage and 

historical city of Chiang Mai  

1,500,000 

 

 

Promotion of Religious 

Activities in Chiang Mai 

2,500,000 

 

 

Promotion of cultural 

activities and important 

festivals in Chiang Mai 

4,500,000 

 

Ex. Songkran Festival, Loy 

Krathong Festival  

Promotion of local wisdom 

in Chiang Mai  

4,500,000 

 

 

Recruitment consultants 

for Chiang Mai City of Crafts 

and Folk Art 

5,000,000 

 

 

Recruitment consultants 

for Chiang Mai World 

Heritage Initiative Project 

10,000,000 
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6.4  Plan for communication and awareness  

Chiang Mai has established various kind of promotional platforms as follows: 

(1) Website: https://chiangmai-cityofcrafts.com  

(2) Facebook page: www.facebook.com/ChiangmaiCCFA   

(3) Line: @chiangmaiccfa  

(4) Instagram: www.instagram.com/chiangmai_creativecity  

(5) Youtube channel: Chiang Mai City of Crafts and Folk Art  

Moreover, Chiang Mai has created local crafts database through application “Crafts 

Chiang Mai” and all information also has been provided on website: 

www.map.chiangmaicraftssurvey.com.  

7  INITIATIVES UNDERTAKEN IN RESPONSE TO COVID-19 (OPTIONAL) 

7.1  Online Workshop  

Chiang Mai has been realizing the pandemic might cause some impacts on 

indigenous knowledge transmission, because people could not participate in cultural 

activities physically. Online crafts workshops have been operating to promote local 

wisdom and craftsman skills, such as basketworks, gold leaf crafts, Akha tribe’s 

embroideries. We have launched online call for registration and sent materials through 

postal service. Skillful artisans were invited to perform and their methods for the 

workshops were recorded. The videos have been broadcasted online, so people could 

watch them and create their own crafts. Moreover, people also have exchanged their 

useful technical knowledge by leaving comments online. 

 

7.2  Inthakin Festival Online Broadcasting  

In 2020, Inthakin Festival, the Buddhist event annually held in May, was 

formerly planned to be held during 18th-25th May. The festival should be cancelled, but 

we decided to hold it by transforming ceremony pattern under disease control measures, 

because of its importance and our strong belief towards it. All traditional oblations were 

set up and original Buddhist rituals were performed perfectly by the main related 

stakeholders. General people were not allowed to participate in the ceremonies due to 

social distancing policy, but we provided a live broadcast of all the rituals to disseminate 

our sacred and auspicious event.  



รายงานฉบับที่ 3  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) 

โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ด้านหัตถกรรมและ 

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

 

10 - 31 

7.3  2021 Rebirth and Co - existence Art Exhibition  

Since strengthening international partnership is one of the objectives of the 

Network, the art exhibition “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition” was held under 

the cooperation between Wuhan, Creative City of Design, and Chiang Mai during 23-28 

February 2021 at Creative Economy Agency (Public Organization), Chiang Mai. In 2020, 

Wuhan has been hugely impacted by COVID-19 pandemic. As the Creative City of Design, 

Wuhan supports its young artists who have the desire to express their feelings towards the 

situation under the pandemic through contemporary arts. Chiang Mai also supports the 

collaborative network among artists and designers, who understand historical, social and 

cultural context of the city working with local communities. The exhibition gathered 

inspirational artworks from both cities to reflect how people have been inevitably 

impacted by the pandemic and also to encourage them to overcome it with positivity.  

7.4  The virtual talk session on “UNESCO Creative Cities Network Initiatives and 

COVID-19 Pandemic” 

Chiang Mai hold the conference “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 

2021” during 8-10 April 2021, international virtual talk session on “UNESCO Creative Cities 

Network Initiatives and COVID-19 Pandemic” was one of the important parts of the 

conference, where international member cities of the Network covering various fields were 

invited to share their creative approaches in terms of city’s development, alternative 

methods in maintaining their activities under the COVID-19 pandemic to meet the 

objectives of the Network and Sustainable Development Goals. This session was 

participated by delegates from Busan, Republic of Korea (Creative City of Film), Jinju, 

Republic of Korea (Creative City of Crafts and Folk Art), Kanazawa, Japan (Creative City of 

Crafts and Folk Art), Wuhan, People's Republic of China (Creative City of Design), Ambon, 

Indonesia (Creative City of Music), Macao, Macao Special Administrative Region of the 

People's Republic of China (Creative City of Gastronomy), Tsuruoka, Japan (Creative City of 

Gastronomy), and Changsha, People's Republic of China (UNESCO Creative City of Media 

Arts). 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกจะประกอบไปด้วยสื่อวิดีทัศน์กิจกรรม ตามท่ีโครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนคร

เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of 

Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563) ได้ดำเนินงาน ดังน้ี 

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ 

2. หนังสือนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
3. คาแรคเตอร์ท้ังหมด 42 ตัว 

4. สมุดภาพระบายสี 
5. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมออนไลน์ 
6. นิทรรศการ “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition (Chiang Mai)” 

7. งานประชุมนานาชาติ Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 

8. เทศกาล Chiang Mai Crafts Fair 2021 

9. วิดิทัศน์นำเสนองานหัตถกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 15 ตอน 

10. โครงการฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ 
11. ร่างรายงานฉบับ 4 ปี เพ่ือเสนอต่อองค์การยูเนสโก 

12. บทสรุปผู้บริหาร  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ท่ี รายการ QR Code 

1 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
2 หนังสือนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 

 
3 คาแรคเตอร์ท้ังหมด 42 ตัว 
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ท่ี รายการ QR Code 

4 สมุดภาพระบายสี 

 
5 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมออนไลน์ 

 
6 นิทรรศการ 2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition 

 
7 งานประชุม Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 

 
8 เทศกาล Chiang Mai Crafts Fair 2021 

 
9 วิดิทัศน์นำเสนองานหัตถกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 15 ตอน 

 
10 โครงการฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ 
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ท่ี รายการ QR Code 

11 ร่างรายงานฉบับ 4 ปี เพ่ือเสนอต่อองค์การยูเนสโก 

 
12 บทสรุปผู้บริหาร  

 

 
 
 

 




