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รายงานการประชมุระหว.าง สมาคมการค2าส.งเสริมหัตถกรรมไทย (THTA) และ 

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม. พร2อมทั้งผู2เกี่ยวข2องกับงาน WCC World Craft City เชียงใหม. 

ครั้งที่ 1/2564 

ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 

เวลา 14.00 - 16.00 น. ทาง Zoom Application 

 

 

 

รายนามผู)เข)าร,วมประชุม 

1. ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟKก 

2. ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิ อุปนายก สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 

3. นางสาววรรณศรี ปSญญาประชุม  ผู6อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7 

4. รศ.ดร.วรลัญจก* บุณยสุรัตน* ผู6อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม7 

5. นางสาวมธุรส เวียงสุขไพบูลย* เจ6าหน6าที่สมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.     

        ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKกกล7าว

เปKดประชุม 

 

วาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 

         ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก 

กล7าวต6อนรับผู6เข6าร7วมประชุม และแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงใหม7ที่ได6รับเลือกเป_น World Craft City 

 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________
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วาระที่ 2 : รายงานผลดำเนินงาน และ วีดิทัศนK งานฉลองเชียงใหม,เปMน WCC World Craft City 

 รศ.ดร.วรลัญจก* บุณยสุรัตน* ผู6อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม7 แจ6งว7าทางจังหวัดเชียงใหม7ได6ดำเนินงานฉลอง

เชียงใหม7เป_น WCC World Craft City  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ7านมาเป_นที่เรียบร6อยแล6ว โดยมีท7านผู6หญิง  สิริกิติยา เจนเซน ที่

ปรึกษาประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม7สู7เมืองมรดกโลกเป_นประธานพิธี ร7วมด6วยนายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค*การบริหารส7วน

จังหวัดเชียงใหม7 ปฏิบัติหน6าที่นายกองค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7 , นายเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียง

ใหม77, นายทัศนัย บูรณุปกรณ* นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม7, นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ร7วมเป_นเกียรติใน

งานครั้งนี้ ในงานมีการเปKดวีดิทัศน*แสดงความยินดีจาก Dr. Ghada Hijjawi-Qaddumi    อดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟKก (2013-2020), ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อุปนายก สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 และ

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว7าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยในส7วนของข6อมูลการจัดงานมีการประชาสัมพันธ*ใน Facebook อบจ.

เชียงใหม7, เว็บไซต*องค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7 และจะเพิ่มในเว็บไซต*ของ Creative City โดยจะมีคำบรรยายทั้งภาษาไทย และ

อังกฤษ ในการต7อไป 

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระที่ 3 : หารือเรื่องแผนกิจกรรม การส,งเสริมงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม, ในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ 

 ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก แนะนำ

ให6ทางจังหวัดเชียงใหม7นำแผนกิจกรรมเดิมที่ยื่นเสนอ WCC World Craft City ดำเนินการต7อ โดยระบุเรื่อง และระยะเวลา พร6อมทั้ง

รวบรวมผลงานเพื่อนำเสนอในคราวต7อไป และผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อุปนายก สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต6 เสนอให6ทางจังหวัดเชียงใหม7จัดงานเสวนาออนไลน* โดยถอดบทเรียนผ7านประสบการณ*จากการที่จังหวัดเชียงใหม7มี

โอกาสร7วมงานของเมืองอื่น ๆ ที่ได6รับ WCC World Craft City  โดยจังหวัดเชียงใหม7นับเป_นจังหวัดที่มีผู6เชี่ยวชาญในด6านงานหัตถกรรม

เป_นจำนวนมาก สามารถเรียนเชิญมาเป_นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา ซึ่งการจัดงานสามารถจัดได6ทั้งในประเทศ และนานาชาติ โดยจะ

เป_นประโยชน*ต7อเครือข7าย ช7างฝ�มือ และผู6ที่มีความสนใจในด6านงานหัตถกรรม 

 

มตทิี่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

วาระที่ 4 : การเตรียมเข)าร,วมกิจกรรมกับเครือข,าย นานาชาติ WCC World Craft City Network 

ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิอุปนายก สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 แจ6งว7า ในป�นี ้

ทางประเทศอุซเบกิสถานจะเป_นเจ6าภาพจัดงาน WCC World Craft City Network ในเดือนกันยายน โดยทางประเทศไทย เตรียมการเข6า

ร7วม 2 รูปแบบ คือ   

   4.1) การเข6าร7วมกิจกรรมแบบ Real Time โดยการไปร7วมงาน 

    ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก 

เสนอให6ทางจังหวัดเชียงใหม7จัดสรรงบประมาณในกรณีที่สามารถเดินทางไปร7วมงานได6 และผศ.ดร.สิทธิชัย อุปนายกสภาฯ เสนอให6จัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อคัดสรรตัวแทนเข6าร7วมงานให6ตรงกับข6อกำหนด โดยทุกเมืองที่เป_นสมาชิก WCC World Craft City ทั่วโลก จะเสนอ

ความก6าวหน6าในส7วนของงานวิจัย และผลงานหัตถกรรมที่โดดเด7นของเมืองนั้น ๆ  
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 4.2) แบบ Virtual ผ7านระบบออนไลน*  

 ผศ.ดร.สิทธิชัย อุปนายกสภาฯ อธิบายพร6อมยกตัวอย7างงาน Kokand, Uzbekistan ซึ่งเป_นการประสานระหว7างการจัดงาน 2 

แบบ คือการเข6าร7วมกิจกรรมแบบ Real time และเข6าร7วมผ7านทางออนไลน* โดยในงานมีการแสดงนิทรรศการควบคู7ไปกับการออกร6าน 

โดย ดร.สุรภีร* นายกสมาคมฯ ให6ข6อคิดว7า ที่ประเทศอุซเบกิสถานสามารถจัดงานได6อย7างยิ่งใหญ7 อลังการ เนื่องจากนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีให6ความสำคัญในงานศิลปหัตถกรรม จึงมาร7วมดำเนินโครงการด6วยตนเอง พร6อมด6วยความร7วมมืออย7างแข็งขันทุกหน7วยงาน ทั้ง

ภาครัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งเป_นตัวอย7างที่ดีให6ประเทศอื่น ๆ ได6พิจารณาดำเนินการเช7นเดียวกัน 

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบ สมควรดำเนินงานต,อเนื่องตามความเหมาะสม 

 

 

วาระที่ 5 : การเตรียมการส,งภาพผลงานหัตถกรรมเชียงใหม,ทุก ๆสาขาที่ยื่นเสนอ เพื่อเผยแพร,ในฐานข)อมูลเว็บไซตK WCC World 

Craft City  

ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อุปนายก สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 ขอความร7วมมือ

ทางจังหวัดเชียงใหม7ในการส7งภาพงานหัตถกรรมทุกด6านที่ยื่นเสนอ ทั้ง 5 รายการคือ ผ6า เซรามิค เครื่องเขิน เครื่องเงินวัวลาย และจักสาน 

โดยจะต6องเป_นภาพถ7ายคุณภาพสูง ที่สื่อถึงเรื่องราวของหัตถกรรมนั้น ๆ  รายการละ 2 ภาพ ซึ่งแต7ละภาพไม7จำเป_นต6องถ7ายงานชิ้นเดียว 

โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย อุปนายกสภาฯ จะส7งลิ้งเว็บไซต*เป_นแนวทางให6ทาง รศ.ดร.วรลัญจก* บุณยสุรัตน* ผู6อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม7 เพื่อเผยแพร7ในฐานข6อมูลของเว็บไซต* WCC World Craft City เพื่อเป_นฐานในการค6าสินค6าหัตถกรรมเชียงใหม7 ซึ่ง

จะช7วยประชาสัมพันธ*ในเวทีโลก 

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบ ให)ดำเนินการตามที่เสนอ 

 

 

วาระที่ 6 : การติดตามจดหมายขอบคุณในโอกาสที่เชียงใหม,ได)รับรองเปMน WCC World Craft City 2020 และยืนยันความพร)อมใน

การเปMน WCC World Craft City Network 

 คุณวรรณศรี ปSญญาประชุม ผู6อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7 กล7าว

ขอบคุณ และแจ6งว7า องค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7ได6มีการเตรียมหนังสือขอบคุณไว6เป_นที่เรียบร6อย กำลังยื่นเสนอเซ็นโดยท7านปลัด

องค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7 รักษาการณ*แทนนายกองค*การบริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7 โดยหนังสือขอบคุณดังกล7าวมีรายการดังนี้ 

 1) President of WCC International 2020 Ms. Rosy Greenlees 

 2) Past President of WCC-APR 2020 Dr. Ghada Hijjawi-Qaddumi 

 3) Vice-President of WCC-APR for Southeast Asia 2020 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิ

 4) นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก  

 ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* 

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบ และทางองคKการบริหารส,วนจังหวัดเชียงใหม,จะดำเนินการตามที่เสนอ 
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วาระที่ 7 : เตรียมการจัดตั้ง “คณะกรรมการดำเนินการ WCC World Craft City ของจังหวัดเชียงใหม,” 

 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อุปนายก สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 เสนอให6มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ WCC World Craft City ของจังหวัดเชียงใหม7 โดยเสนอให6เป_นการร7วมมือระหว7างหน7วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษา หอการค6าจังหวัด สมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และสมาคมหัตถกรรมในพื้นที่ เพื่อร7วมวางแผนดำเนินงานประจำป� 

แจ6งข6อมูล หารือ ให6คำปรึกษา ให6การสนับสนุน ให6คำแนะนำ เพื่อบูรณาการและต7อยอดให6งานประสบความสำเร็จอย7างสมบูรณ*ที่สุด โดย

ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก ยกตัวอย7างการ

ตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก7น ซึ ่งมีตัวแทนจังหวัดขอนแก7น พาณิชย*จังหวัดขอนแก7น และหอการค6า อยู 7ใน

คณะกรรมการด6วย และเพื่อสร6างความเข6าใจร7วมกัน ดร.สุรภีร* นายกสมาคมฯยังเสนอให6จัดกิจกรรมดังนี้ 

1. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการร7วมกันระหว7างผู6ผลิตงานหัตถกรรมที่เชียงใหม7 อบรม ให6ความรู6 เพื่อต7อยอดการค6าในเวที

หัตถกรรมโลก โดยสามารถจัดกิจกรรมได6ทั้งสองแบบคือ การจัดกิจกรรมในพื้นที่ และแบบออนไลน* ซึ่งถือเป_นการช7วยเหลือผู6ผลิตงาน

หัตถกรรมไปพร6อมกัน 

2. จัดงานสัมมนาให6ความรู6ความเข6าใจในเรื่องของ AOE ( Award of Excellence) ซึ่งเป_นความร7วมมือระหว7าง สมาคมส7งเสริม

และพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA) และ UNESCO ซึ่งชื่อเดิมคือ UNESCO-AHPADA Seal of Excellence เป_นการมอบประกาศนี

บัตรความเป_นเลิศ โดยจะมอบให6กับสินค6าหัตถกรรมของประเทศอาเซียน การมอบประกาศนียบัตรนี้ นอกจากจะช7วยให6ผู6ซื ้อระดับ

นานาชาติตระหนักถึงความงดงามของผลิตภัณฑ*หัตถกรรมแล6ว ยังช7วยรักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ*ที่ได6รับใบประกาศนีบัตรสามารถ

นำไปใช6เป_นการแสดงถึงคุณภาพ และศักยภาพของสินค6า โดยการสัมมนาให6ความเข6าใจในครั้งนี้จะมี ประวัติ รูปภาพผลิตภัณฑ*ที่ได6รับใบ

ประกาศนียบัตรในสาขาต7าง ๆ ให6ดูเป_นตัวอย7าง  

โดยผศ.ดร.สิทธิชัย ในฐานะของอุปนายกสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 และ ดร.สุรภีร* 

โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก มีความยินดีที่จะเข6าร7วม

การประชุม และให6คำปรึกษา 

รศ.ดร.วรลัญจก* บุณยสุรัตน* ผู6อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม7เสนอให6มีการประชุมย7อยระหว7าง องค*การ

บริหารส7วนจังหวัดเชียงใหม7 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม7เพื่อหารือถึงความคืบหน6าในการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ WCC World 

Craft City ของจังหวัดเชียงใหม7 ซึ่งจะรายงานผลในการประชุมครั้งต7อไป 

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบ และ รศ.ดร.วรลัญจกK ผู)อำนวยการสถาบันฯ จะรายงานผลในการประชุมครั้งต,อไป 
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วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ  

 8.1) ดร.สุรภีร* โรจนวงศ* นายกสมาคมการค6าส7งเสริมหัตถกรรมไทย และอดีตประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก 

ได6แจ6งประชาสัมพันธ*งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป�ของสมาคมส7งเสริมและพฒันาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA) โดยสมาคม

ฯ ก7อตั้งขึ้นในรูปแบบองค*กรไม7แสดงหาผลกำไรในป� พ.ศ. 2524 วัตถุประสงค*หลักคือส7งเสริมและพัฒนาการค6าให6กับสินค6าหัตถกรรมทั้ง

ภายใน และภายนอกภูมิภาคอาเซียน และยังเป_นเครือข7ายกับองค*กรภาคเอกชน World Craft Council 

  8.2) ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อุปนายก สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKก สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 เสนอให6

จังหวัดเชียงใหม7คัดเลือกผลิตภัณฑ*ที่จะส7งเข6าร7วมการคัดสรรในโครงการ Award of Excellence (AOE) ในป�นี้ผ7านทางสมาคมส7งเสริม

หัตถกรรมไทย เป_นกิจกรรมย7อยอย7างหนึ่ง ซึ่งเป_นกิจกรรมที่ทางจงัหวดัเชยีงใหม7จะได6รับประโยชน*เป_นอย7างมาก เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม7

มีความพร6อมหลายด6าน โดยสามารถจำแนกผลิตภัณฑ*ที่พร6อมด6านใด ด6านหนึ่งเพื่อคัดสรร และเตรียมความพร6อมในส7วนผลิตภัณฑ*อื่น

ต7อไป 

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมรับทราบ  

 

ปtดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

             ........................................................... 

          (ดร.สุรภีร* โรจนวงศ*) 

          ประธานในที่ประชุม 

 

 

 

 

            ............................................................ 

             (มธุรส เวียงสุขไพบูลย*) 

                 ผู6จัดทำรายงานการประชุม 


