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บันทึกการประชุมเครือข่ายหัตถกรรมจังหวัดเชียงใหม่ “Chiangmai” : WCC World Craft City 
เพื่อหารือ ครั้งที่  2 (เตรียมการ) จัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อน เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมโลก” 

ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 
เวลา 14.00 – 17.00 น. ทาง Zoom Application 

 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณวรรณศรี ปัญญาประชุม     ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อุปนายกสมาคมสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

3. รศ.วาสนา สายมา   ตัวแทนกลุ่มหัตถกรรมจักสาน  เจ้าของแบรนด์ Vassana 

4. ผศ.บุญรัตน์ ณ วิชัย ประธานชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา  

5. คุณสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ (สล่าแดง) ตัวแทนสล่างานปั้นดินเผา 

6. อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ ตัวแทนเครือข่ายหัตถกรรมเชียงใหม่ กาดต่อนยอน 

7. อาจารย์นุสรา เตียงเกตุ ตัวแทนกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอ ผู้ก่อตั้งบ้านไร่ ใจสุข ปราชญ์ผู้รื้อฟื้นผ้าซิ่นตีนจก 

8. คุณธนวัฒน์ เทพเธียร ผู้เชี่ยวชาณด้านผ้าจก 

9. ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ นักวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

10. คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 

11. คุณกุลวดี เจริญศรี ตัวแทนปราชญ์คนเชียงใหม่ในพ้ืนท่ี อดีตข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

12. คุณทัศนีย์ ยะจา  เจ้าของผู้ประกอบการเชียงใหม่ศิลาดล สมาชิกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย 

13. คุณประสงค์ แสงงาม ประธานเครือข่ายสืบสานล้านนาสร้างสรรค์ 

14. คุณคำหนึ่ง ณ เจียงดาว ผู้จัดการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

15. คุณสกาวกวิน กาญจนเสมา บุคคลากรด้านการศึกษาโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

16. คุณแววดาว ศริิสุข ผู้ประสานงานโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และเครือข่ายสืบสานล้านนาสร้างสรรค์ 

17. คุณอรุณประไพ โรจนะโชติกุล ตัวแทนช่างทอรุ่นใหม่ จาก บ้านไร่ ใจสุข 

18. ผศ.ดร.สุมนัสยา โวหาร  อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 นักออกแบบ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเขิน 

19. คุณปรางทอง เตียงเกตุ นักออกแบบ และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ศิลปะชุมชน “สังกะดี” 



20. คุณอิ่มหทัย กันจินะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่: CEA 

21. คุณน้ำฝน ยุรยาตสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่: CEA 

22. นางสาวเกศินี  ประทุมมณี บ้านสายป่าเพลิงศิลป์ (เครือข่ายศิลปินช่างศิลป์และวัฒนหัตถศิลป์ชาติพันธ์ุชนเผ่า  

23. คุณมธุรส เวียงสุขไพบูลย์ เจ้าหน้าท่ีสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
คุณวรรณศรี ปัญญาประชุม    ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็น

ประธานในการประชุม และกล่าวเปิดประชุม อีกทั้งมีการเสนอว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่การจะเป็นผู้จัดการประชุม

เครือข่ายหัตถกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่ เมืองหัตถกรรมโลกสามารถ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกลุ่ม

เครือข่ายจะเป็นผู้ประสานงานผู้เข้าร่วม และกำหนดวัน เวลา และชี้แจงคำถามในส่วนการจัดตั้งงบประมาณขับเคลื่อนงานหัตถกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นงบประมาณเฉพาะกิจ ทางเครือข่ายฯต้องเป็นผู้ดำเนินการทำแผนกิจกรรมเพื่อนำเสนอไปที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งไว้จะคำนึกถึงวิสัยทัศน์เป็นหลัก และจะครอบคลุมในทุก

มิติ 

วาระที่นำเสนอ 
วาระที่ 1 สภาหัตถกรรมโลกคืออะไร มีกี่ภูมิภาค และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคใด 
 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อุปนายกสมาคมสภาหัตถกรรมโลก ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้อธิบายถึงสภาหัตถกรรมโลก หรอื 
World Craft Council (WCC) เป็นองค์กรที่ไม่ก้าวล่วงในการพัฒนาหัตถกรรมของประเทศสมาชิก เนน้ให้ความช่วยเหลือเชิงนโยบาย ใน
ด้านของการค้า รายได้ และมีบทบาทในการช่วยเหลือพ้ืนท่ีที่มีผลกระทบ โดยจะแบ่งเป็น 5 ภมูิภาค ได้แก่ ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก, ภาคพื้นแอฟริกา, ภาคพื้นยโุรป, ภาคพื้นละติน-อเมริกา และ ภาคพื้นอเมริกาเหนือ ซึ่งจะหมุนเวยีนตำแหนง่
ประธานฯ ทุก ๆ 4 ปี ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละภูมภิาค ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของสภาหัตถกรรมโลกจะตั้งอยู่ท่ีประเทศคเูวต 
เนื่องจากเป็นประเทศท่ี Dr. Adkham Ikramov ประธานสภาหัตถกรรมโลกอาศัยอยู่ โดยประเทศอนิเดียเคยเป็นประธานสภาหตัถกรรม
โลกถึงสองวาระด้วยกัน เนื่องจากมีการส่งเสรมิหัตถกรรมอยา่งมาก มีสภาหัตถกรรมในแตล่ะแคว้น และมีกิจกรรมท่ีต่างกันออกไป โดยมี
การบริหารงานแบบ NGOs ซึ่งรัฐบาลจะมีงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของทุกรัฐ ซึ่งตา่งจากประเทศไทยท่ีงานหัตถกรรม
จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของหลายกระทรวง ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานเดียว 
 
วาระที่ 2 ภารกิจหลักที่สภาหัตถกรรมโลกดำเนินการ มีโครงการใดบ้าง 

ผศ.ดร.สิทธิชัย ได้อธิบายว่าแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภมูิภาคนั้น ๆ โดยภารกิจหลักของสภาหตัถกรรมโลก จะมี 2 
ภารกิจหลักคือ  

1. World Craft City การจัดงานเครอืข่ายเมืองหัตถกรรมโลกเกิดขึ้นทกุป ีอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

เมืองหัตถกรรมเจ้าภาพ โดยในแตล่ะครั้งจะมีการแลกเปลี่ยนความรูด้้านหัตถกรรมในทุกกิจกรรม มีการจัดสัมมนาวิชาการ 

การจัดนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย ซึ่งเชียงใหม่เองสามารถเป็นเจ้าภาพในการจดังานฯไดเ้ช่นกัน 



2. Award of Excellence (AOE) เน้นความเป็นเลิศของผลิตภัณฑห์ตัถกรรม โดยผลติภณัฑ์ที่ได้รับประกาศนียบัตร WCC 

Awards of Excellence สามารถนำไปใช้เป็นการแสดงถึงคุณภาพและศักยภาพของสินค้า โดยจะมกีารระบรุายละเอียด

ของสินค้าดังกล่าวใน Website ของ WCC-APR ผูส้นใจสามารถสั่งซื้อได้อย่างสะดวก ซึ่งในประเทศไทยยังไมไ่ดร้ับการ

ประชาสมัพันธ์ที่กว้างขวางนัก และประเทศไทยพยายามผลักดันใหเ้มืองที่ได้รับ WCC World Craft City ส่งผลงาน และ

ได้รับประกาศนยีบัตรความเป็นเลศิ WCC Awards of Excellence ในทุก ๆ ปี อย่างน้อยหนึ่งรายการ 

3. Business Matching การเช่ือมโยงการค้าหัตถกรรม จะเกดิขึ้นในทุก ๆ กิจกรรมย่อย มสี่วนในการรักษาความเที่ยงธรรม 

ค่าตอบแทนช่างฝีมืออย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้หัตถกรรมยั่งยืนอยู่เสมอ 

สภาหตัถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (WCC-APR) มีการจัดทำโครงการ Encyclopedia of Handicrafts ซึ่งข้อมูลใน

ประเทศไทยจะถูกรวบรวมโดย ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ซึ่งในอนาคตอาจจะเพิม่เตมิข้อมูลเข้าไปเพิม่เติมได ้

วาระที่ 3 โครงการ WCC World Craft City ช่วยเครือข่ายเมืองหัตถศิลป์โลกอย่างไร 
ผศ.ดร.สิทธิชัย โดยอธิบายว่าปกติแล้วจะมีการจดังานเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลกในทุกปี แต่เนื่องจากการระบาดของโรค 

COVID 19 ในขณะนี้ จึงต้องจัดงานในรูปแบบเสมือนจริง (ออนไลน์กึ่งเรียลไทม์) โดยประเทศเจา้ภาพจัดแสดงงาน และเครือข่ายเมือง
หัตถกรรมสามารถเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นท่ีมาในความต้องการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมในแตล่ะ
เมืองที่ได้รับ World Craft City ซึ่งกรรมการที่ไดร้ับคัดเลือกควรเปน็ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ เนื่องจากจะได้ประโยชน์ในการนำความรู้
กลับมาพัฒนาเฉพาะด้าน และได้เครือข่ายจากช่างฝมีือ รวมทั้งผู้บริหารยังสามารถแลกเปลี่ยนนโยบายกับเมืองหัตถกรรมอื่น ๆ 
นอกเหนือจากนั้นเมืองหัตถศลิป์โลกยังไดร้ับประโยชน์ในเรื่องการจำหน่ายสินคา้หัตถกรรม ซึง่ภาพงานหัตถกรรมจากเมืองที่ไดร้ับ
คัดเลือกเป็น World Craft City จะไดร้ับการนำเสนอบนเว็บไซต์ของสภาหัตถกรรมโลก 
 
วาระที่ 4 เมืองหัตถศิลป์ในประเทศไทย จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแกน่ และนำเสนอกรณีเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.สิทธิชัย แจ้งว่า รศ.ดร.วรลญัก์ บุณยสรุัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ในการขอเสนอเชียงใหม่ให้เป็นเมอืงหัตถกรรมโลกและเป็นผู้ต้อนรบัคณะผู้ประเมินจากสภาหัตถกรรมโลก ไมส่ะดวกจึงขอเข้าร่วมประชุม
ในครั้งต่อไป 

ปัจจุบันประเทศไทยไดร้ับการผลักดันจากสมาคมการค้าส่งเสรมิหัตถกรรมไทยให้เป็นเมืองหัตถศิลป์โลก หรือ World Craft 
City ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองแล้วทังหมด 3 จังหวัดได้แก่ สกลนคร (WCC-World Craft City for Natural Indigo), ขอนแก่น (WCC-
World Craft City for Ikat (Mudmee)) และเชียงใหม ่ที่ไดร้ับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ที่ผลักดัน และเสนอให้เป็นเมืองหัตถศิลปโ์ลกท่ีครอบคลุมหัตถกรรมหลากหลายประเภท ทั้งเครื่องเขิน, จักสาน, งานแกะสลักไม,้ 
เครื่องเงิน, เครื่องปั้นดินเผา และผา้ทอ ซึ่งในความพร้อมนี้ เชียงใหม่สามารถเป็นเจ้าภาพในการจดังานเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลกได้ 

การไดร้ับเมืองหัตถศิลปโ์ลกของเชยีงใหม่ในครั้งน้ี เป็นความร่วมมือของรศ.ดร.วรลัญก์ บณุยสรุัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการตัดสิน และได้รับคดัเลือกเป็นเมืองหัตถศลิป์โลกจะเป็นไปได้
ค่อนข้างยากเนื่องจากจะมีคณะกรรมการแต่ละภูมภิาคลงพื้นที่ตรวจสอบ 

คณะกรรมการที่เข้าตรวจสอบมีรายนามดังนี ้
1. Dr. Ghada Hijjawi-Qaddumi  ประธานสภาหตัถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

2. Ms. Manjary Nirula  ที่ปรึกษาสภาหัตถกรรมโลก ภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก 



3. ดร.สรุภรี์ โรจนวงศ ์  ประธานสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน 

4. ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิ  อุปนายกสภาหัตถกรรมโลก ภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก 

การประเมินเพื่อเป็นเมืองหัตถศลิป์โลก ต้องมีการอนุรักษ์ความรู้ทางหัตถกรรมอยา่งเป็นระบบ  
1. ด้านผ้าทอ   มีการนำชมนิทรรศการผ้า ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

และ ศูนย์เรียนรู้การสืบทอดผ้าทอจังหวัดเชียงใหม ่

2. ด้านเครื่องป้ันดินเผา  นำชมตัวอย่างการสืบทอดและพัฒนาหัตถกรรมสืบเนื่อง 

3. ด้านเซรามิก  นำชมอุตสาหกรรมหัตถกรรมสู่การค้าระดับนานาชาต ิ

4. ด้านเครื่องเงิน  นำชมเครื่องเงินวัวลาย บ้านศรีสุพรรณ และร้านค้ารอบข้าง 

5. ด้านเครื่องเขิน  นำชมศูนย์การสืบทอดเครื่องเขิน 

6. ด้านจักสาน  นำชมโครงการพัฒนางานไทยสูส่ถาปัตยกรรม ตัวอย่างงานช่างฝีมือ และตัวอย่างงานหัตถกรรม

ไม้ไผ่ที่ใช้ในเทศกาลงานยี่เป็ง 

7. นำชมตัวอย่างตลาด “กาดต่อนยอน” ชมการถ่ายทอดความรู ้ และภาพรวมของเมืองเชียงใหม่ในการส่งเสริมชุมชน

หัตถกรรมให้มีเวทีในการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม 

8. สัมภาษณ์ตัวแทนในด้านผู้ให้การศกึษาด้านหัตถกรรมในระบบการศกึษา ทั้งระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยม ี สล่า 

และตัวแทนภาควิชามานำเสนอหลักสูตร  

ในการประกาศรับรองเมืองเชียงใหม่เป็น World Craft City ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาหตัถกรรม
โลก และได้รับการประกาศรบัรองและแจ้งผล ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ไดม้ีการประกาศให้ทราบกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2563 ในงานมีการเปิดวีดิทัศน์แสดงความยินดีจาก Dr. Ghada Hijjawi-Qaddumi    อดีตประธานสภาหตัถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก (2013-2020) 

ผศ.ดร.สิทธิชัย แจ้งว่าในเว็บไซตข์อง WCC-APR ยังขาดภาพงานหัตถกรรมพร้อมเนื้อหาของเชียงใหม่ จึงขอเป็นตัวแทน
ประสานงานมาในท่ีประชุมนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งว่าจะจดัส่งให้คุณวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนกัการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมและคดัเลือกเพื่อส่งต่อให ้ผศ.ดร.สิทธิชัย ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2564  

อีกทั้ง ผศ.ดร.สิทธิชัย ยังขอประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ Award of Excellence กับเครือข่ายหัตถกรรมเชียงใหม่ในการส่ง
ผลิตภณัฑ์เข้าคดัสรร ซึ่งในปีน้ีจะแตกต่างจะปีอื่น ๆ ทีผ่่านมา เนือ่งจากต้องส่งวิดีทัศน์สามมิติของผลิตภณัฑ์ และขั้นตอนการผลติ เพื่อ
เป็นส่วนประกอบในการประเมินตดัสินของคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ 
 
วาระที่ 5 อธิบายการทำแผนเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ  

ผศ.ดร.สิทธิชัย อธิบายตัวอย่างการจัดกิจกรรมในตา่งประเทศให้ที่ประชุมทราบ 
- ประเทศจีน   ที่ทางจังหวัดสกลนคร และขอนแก่นได้เข้าร่วม ทำให้มีโอกาศจับคูท่างการค้าและมีเครือข่ายใน

การจำหน่ายหัตถกรรม  



- ประเทศอินโดนีเซีย มีการจัดงานหตัถกรรมทุกปีในช่ือ INACRAFT เป็นการจดังานขนาดใหญ่ ครอบคลมุทุกประเภท

หัตถกรรม โดยผู้ซื้อจะมาจากภูมภิาคอื่น ๆ  เพื่อพบเจอผู้ขายที่เป็นผูป้ระกอบการโดยตรง นอกจากน้ีมกีารเปิดพื้นท่ีเป็นเวที

กลางพิเศษให้เมืองหัตถศลิป์โลกสามารถขอพ้ืนท่ีในการจัดนิทรรศการ และหากทางจังหวัดเชียงใหม่ยังไมต่้องการใช้สิทธิ

ในการขอพ้ืนท่ีพิเศษ แต่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในงานก็สามารถทำได้ผ่านบูธกิจกรรมในนามสมาคมส่งเสริมและ

พัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA)  

- ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Santa Fe จัดขึ้นในรัฐ New Mexico โดย Mr.Edric Ong ประธานกิตติมศักดิ์ของ AHPADA 

FORUM ซึ่งหากทางเชียงใหม่ต้องการเข้าร่วม จะต้องมีการให้คำแนะนำช่างฝีมือในการเขียนแผนนำเสนอ 

- ประเทศอินเดีย มีการจัดงานหตัถกรรมทุกปี ซึ่งรัฐอัสสมัโดดเด่นในเรื่องงานจักสานไม้ไผ่ ซึ่งเครืองข่ายเมือง

หัตถศิลปส์ามารถเข้าร่วมได ้

- ประเทศอุซเบกิสถาน การที่ประธานาธิบดีเป็นผู้นำในการจัดงานหัตถกรรมทำใหม้ีความยนิดีในการต้อนรับเมือง

หัตถศิลปโ์ลกอ่ืนๆเข้าร่วม ซึ่งเป็นเครือข่าย และโอกาสเรียนรู้งานหตัถกรรมหลายอย่างที่เป็นต้นกำเนดิในเอเชีย เช่นการ

ทอผ้ากำมะหยี่ ทอเต้นท์ การได้เขา้ร่วมงานเป็นการแลกเปลี่ยน และมีผลตอบแทนกลับมาสู่ชุมชน 

 
วาระรับข้อเสนอแนะ 
วาระที ่6 การขับเคลื่อนกจิกรรมเชียงใหม่ เมืองหัตถกรรมโลก ควรมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนใดมีส่วนร่วมบ้าง 
 เบื้องต้นทาง ผศ.ดร.สิทธิชัย ได้มกีารหารือกับรศ.ดร.วรลัญก์ ในเรือ่งการจัดเสวนาออนไลน์ ให้ความรู้และแนะนำเกีย่วกับสภา
หัตถกรรมโลกให้เป็นที่รู้จัก และให้ผู้คนในเมืองเชียงใหม่รู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการที่เชียงใหมเ่ป็นเมืองหัตถศิลปโ์ลก (World Craft 
City) อีกทั้งยังขอความเห็นในเรื่องของวิธีที่จะทำให้ภาครัฐเข้ามามสี่วนร่วมในงานหัตถกรรมมากขึ้น 
 ผศ.บุญรัตน์ ณ วิชัย ประธานชมรมส่งเสรมิสล่าล้านนาให้ข้อคิดว่าการคัดเลือกเครือข่ายหัตถกรรมควรมีข้อกำหนดครา่วๆดังนี้ 

1. จำแนกประเภทของงานหัตถกรรม 

2. จำแนกวัสดุว่าเป็นวัสดุท้องถิ่น หรอืวัสดุต่างถิ่น 

3. จำแนกตามประเภทหัตถกรรม 

• แบบจารีต หัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ีถ่ายทอดภูมิปญัญากันมาจากบรรพชน เป็นหัตถกรรมที่สื่อแสดงถึงความเป็นจารตี 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค วิธีการ การแสดงออกหรือรูปแบบ 

• แบบสร้างสรรค์ เป็นหตัถกรรมที่นำเอาอัตลักษณ์เดิมมาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบท่ีมีกลิ่นอายของความร่วมสมยั 

โดยมรีากเหง้ามาจากหัตถกรรมดั้งเดิม 

• แบบโมเดิร์น เป็นหตัถกรรมที่มีความเรียบง่าย มีกลิ่นอายของลา้นนา 

4. จำแนกหัตถกรรมในท้องถิ่น หรือเป็นหัตถกรรมต่างถิ่น 

5. ระบุจำนวนปีท่ีผลิตหัตถกรรม 

6. หัตถกรรมที่ประกอบมคีวามโดดเด่นอย่างไร 



โดยยังกลา่วเพิ่มเติมว่าหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ควรจะเขา้มาร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

เพราะหน่วยงานในเรื่องหัตถกรรมที่มีจำนวนมาก เช่น ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และอื่นๆ ต่างมีนโยบายที่แต่ง

ต่างกัน ไมเ่ป็นเอกภาพ สรา้งความสับสนให้กลุ่มหัตถกรรม จึงเสนอให้เชียงใหม่ตั้งองค์กรที่เป็นเครอืข่ายของสภาหัตถกรรมโลกโดยตรง 

และกรรมการที่เข้าร่วมต้องมาจากหลากหลาย โดยมีทั้งผูผ้ลติหัตถกรรม (สล่า) ที่ปรึกษา นักวิชาการ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ องคก์ร

ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านหตัถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ไมว่่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ประกอบด้วยกลุ่มผู้อาวุโสทีม่าก

ประสบการณ์ และกลุ่มคนรุ่นใหม ่

 อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ ตัวแทนเครือข่ายหัตถกรรมเชียงใหม่ กาดต่อนยอน เสนอให้มีการจัดตั้งกรรมการชุดอำนวยการใหญ่ 

โดยแบ่งเป็นกรรมการขับเคลื่อน ไปจนถึงคณะทำงานด้านต่างๆ  

 คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เสนอให้การประชุมในครั้งต่อไปมีหัวข้อเรื่องวิสัยทัศน์ 

และเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการวางโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบชั่วคราวเพื่อสามารถปฎิบัติงานควบคู่ระหว่างรอยื่นจัดตั้ง

คณะกรรมการชุดถาวร 

 คุณวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แนะนำให้ศูนย์การ

เรียนรู้ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรต่างๆในครั้งนี้ประสานงานกันเพื่อหารือ

เพิ่มเติมถึงแนวทางการขับเคลื่อน และทดลองจัดตั้งคณะทำงานเบื้องต้นโดยใช้ประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อลง

ตัวแล้วจึงค่อยเสนอเป็นคณะทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

 คุณสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ ตัวแทนสล่างานปั้นดินเผา เสนอใหอ้าจารย์ชัชวาล ตัวแทนเครือข่ายหัตถกรรมเชียงใหม่ กาดต่อนยอน

เป็นประธานกลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายหัตถกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนแรก แล้วจึงตั้งข้อกำหนดตามที่ท่านอื่นได้ให้คำแนะนำ 

โดยขอการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นการเริ่มต้นท่ีดี 

ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 
 
 
             ........................................................... 
               (คุณวรรณศรี ปัญญาประชุม) 
          ประธานในท่ีประชุม 
 
 
            ............................................................ 
            (นางสาวมธุรส เวียงสุขไพบูลย์) 
                   ผู้จัดทำรายงานการประชุม 


