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รายงานการประชมุเครือขา่ยเมอืงหตัถกรรมโลกของประเทศไทย ครัง้ที ่1/2565 
(World Craft Cities of Thailand Networking) 

วันพธุที ่30 มนีาคม 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. 

ระบบออนไลน ์ZOOM Meeting 
 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากสมาคมการคา้สง่เสรมิหตัถกรรมไทย (THTA) 
1. ดร.สุรภีร ์โรจนวงศ์  นายกสมาคมฯ 
2. ดร.สิทธิชัย สมานชาติ  รองประธานสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค 
3. นางสาวสุมาลี ปานอำพนัธ์  อุปนายกสมาคมฯ 
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขำอ้วม  กรรมการเลขาธิการสมาคมฯ 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุจาก จงัหวดัสกลนคร 
1. คุณเสกสรร ชนาวโิชต ิ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร 
2. ดร.วาสนา แผลติตะ อาจารย์คณะพชืศาสตร์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเขตสกลนคร 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุจาก จงัหวดัขอนแกน่ 
1. ดร.ประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพฒันาชุมชน 

  จังหวัดขอนแก่น 
2. คุณเข็มชาติ สมใจวงษ ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
3. คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
4. ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ตัวแทนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่น 
6. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุจาก จงัหวดัเชยีงใหม ่
1. คุณวรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ 
2. ตัวแทนชา่งหัตถกรรม จ.เชียงใหม่ 
     
เปดิการประชมุเวลา 14:00 น. 
 
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
           ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์, นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทยและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาหัตถกรรมโลกภาคพื้น    
           เอเชีย-แปซิฟิค กล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลกของประเทศไทย คร้ังที่ 1/2565 
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลกของประเทศไทย 
คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 โครงการและแผนงานสภาหัตถกรรมโลก โดย ดร.สิทธิชัย สมานชาติ รองประธานสภาหัตถกรรมโลกภาค 

พื้นเอเชีย-แปซิฟิค 
ดร.สิทธิชัย สมานชาติ รองประธานสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค แจ้งรายละเอียดของงาน  
และกำหนดการต่างๆงานสภาหัตถกรรมโลก เช่น  
• International Gold Embroidery and Jewelry Festival, Bukhara, Uzbekistan May 21-25  

• Uzbekistan event in November 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเสนอให้รวบรวมงานและจัดทำเป็นปฏิทินงาน โดย อ.สิทธิชัย เป็นตัวแทนในการ
รวบรวม กิจกรรม/งานจากสภาหัตถกรรมโลก และ สมาคม THTA จะรวบรวมงาน/กิจกรรม
ของ AHPADA และ งานที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่เกี่ยวข้องทราบ และ 
ร่วมงานต่อไป 

 
3.2 อภิปลายผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ของเมืองหัตถกรรมโลก จ.สกลนคร, จ.ขอนแก่น, และ จ.เชียงใหม่ 

โดย ผู้แทนจากจังหวัดเมืองหัตถกรรมโลกของประเทศไทย 
 

รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม จากจังหวัดสกลนคร 
▪ จังหวัด หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาได้มีการ Workshop กำหนดทิศทางการ

ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในเร่ืองผ้าทอมือและผ้ายอมสีธรรมชาติ 
▪ ผู้ประกอบการและช่างทอได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาที่กำลังประสบ เพื่อการจัดทำแผน และ 

แนวทางแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป 
▪ สรุปปัญหาที่ได้จากการประชุมที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา คือ 1) การเชื่อมโยงไปยังตลาดต่างประเทศ 

2) ช่องทางการเชื่อมโยงยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 3) ปัญหาการสื่อสาร 4) ความรู้เรื่องการจัดส่ง 
▪ จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีปัญหาบางส่วน แต่ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสูงก็ยังมีตลาดรองรับและผลิตจำหน่ายได้ 
▪ มหาวิทยาลัยได้มีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ให้มีมากกว่าการย้อมสีแบบธรรมดา มี

การยกระดับผ้าย้อมครามที่ใช ้ว ิธี และกระบวนการแบบเก่าเพียงแค่สอดแทรกกระบวกการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย 

▪ มีการจัดทำหลักสูตรและโครงการเพื่อรองรับที่จะนำนักศึกษาต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม จังหวัดขอนแก่น 
▪ ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ รวบรวมข้อมูลและออกแบบงานต่างๆ 
▪ ได้มีการทำ MOU ระหว่างภาคเอกชนและสภาสตรีแห่งชาติในการขับเคลื่อนเรื่องการสืบสานหัตถกรรม

ผ้ามัดหมี ่
▪ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการขับเคลื่อนและดำเนินงานต่างๆ 
▪ มีการออกแบบลายสัญลักษณ์ “มัดหมี่โลกขอนแก่น” 

รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
▪ ได้มีการจัดงานต่างๆโดยนำโชวร์หัตถกรรมโลกขึ้นแสดงด้วยและมีการนำเสนอสินค้าของเมืองหัตถกรม

โลกให้กับทุกคนได้รู้จัก 
▪ กิจกรรมภายในจังหวัดที่จัดขึ้นนั้นเพื่อนำเสนอวิถีและองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าจากแหล่งต่างๆ

มาร่วมกันเพื่อฟื้นฟูเทคนิคการทอผ้าแบบเก่าๆที่กำลังจะสูญหายมาประยุกต์และสืบสานให้คนรุ่นใหมไ่ด้
รู้จักกันต่อไป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และ กรณีศึกษาแนวทางการทำงานเมืองหัตถกรรมโลก 
ในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ ตัวแทนจากจ.ขอนแก่น อภิปรายกรณีศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการ
เมืองหัตถกรรมโลกฯ เพื่อทำงาน และ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ทางจ.ขอนแก่นยินดีให้คำแนะนำ
กับจังหวัดเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลกเพื ่อแลกเปลี่ยนการทำงาน ในที ่ประชุมยัง ได้มีการเสนอแนะ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

4.1.1) เสนอให้เชิญจังหวัดอื่นๆเพื่อมาร่วมในการเป็นเมืองหัตถกรรมโลก สร้างเครือข่ายเมืองหัตถกรรม
โลกให้กว้างและขยายมากยิ่งขึ้น 

4.1.2) เสนอเร่ืองงบประมาณในการจัดประชุม หากได้งบประมาณอยากจะจัดประชุมเมืองหัตถกรรมโลก
ระดับชาติเพื่อให้จังหวัดที่สนใจในเร่ืองหัตถกรรมสามารถเข้ามาร่วมประชุมได้ด้วย 

4.1.3) แบ่งปันความรู้และข้อมูลซึ่งกันและกัน ในส่วนของรายละเอียดและการดำเนินงานต่างๆ 
4.1.4) เสนอจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นจังหวัดที่ยากจน รายได้น้อย แต่มีการผลิตผ้าส่งออกให้กับทุก

จังหวัดเยอะมากจึงอยากให้ช่วยส่งเสริมจุดเด่นและจุดสำคัญเรื่องผ้า  เพื่อการขยายเศรษฐกิจของ
จังหวัด และ ภูมิภาค 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่5 เรื่องอื่นๆ 
      ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ประธานกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
กำหนดประชมุเครอืขา่ยเมอืงหตัถกรรมโลกของประเทศไทย ครัง้ที่ 2/2565 ในวนัพธุที ่22 มถินุายน 2565 
  
 
                

 
 

  .............……………………………… 
          (ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์)  
           ประธานที่ประชุม  
  
    (นางสาวฮุซณา หวังสบ)ู   
   ผู้จัดทำรายงานการประชุม 


