Chiang Mai Creative City Development Committee Meeting
้ ่ 2/2555
การประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ ครังที
Chiang Mai University (CMU), 25th October 2012, 2pm-4.30pm.
บันทึกการประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
ณ ห ้องประชุมหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ชัน้ 3 อาคารยุทธศาสตร ์ สานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00-16.30 น.
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม Attendees
ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ
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คุณจันทิมา เดชพุทธวัจน์
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คุณวิราชินี คาชมภู
คุณวิรุฬ พรรณเทวี
คุณวิวรรธน์ พงษเ์ รืองเกียรติ
คุณวิศรุต วงศ ์อาษา
คุณสมิต ทวีเลิศนิ ธิ
คุณสาราญ ห่านแก ้ว
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อาจารย ์ ชุติมา ชวสินธุ ์
อาจารย ์ ดร. ชัยพฤกษ ์ เมฆรา
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รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน) ผูอ้ านวยการศูนย ์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร ์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผูช
้ ว่ ยผูอ้ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รักษาการแทนพาณิ ชย ์จังหวัดเชียงใหม่
DecoModa
หัวหน้าศูนย ์คอมพิวเตอร ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร ์ท-เชียงใหม่
(แทน) นายกสมาคมผูผ
้ ลิตและผูส้ ่งออกสินค ้าหัตถกรรมภาคเหนื อ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผูจ้ ด
ั การสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร ์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานข ้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประธานหอการค ้าจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ประธานสมาคมส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สาขาเชียงใหม่-ลาพูน
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครือข่ายภาคเหนื อ
(แทน) ผูอ้ านวยการศูนย ์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูอ้ านวยการศูนย ์นวัตกรรมและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร ์ท-เชียงใหม่ ฝ่ ายบริหาร
คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย ์มหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Proprietor, Eagle House Tours, Voluntary Irish Consul
Young Ex-Chiang Mai
Senior Advisor, Technology Development Center for Industry, CMU
Vice Consul, US Consulate General Chiang Mai
Citylife Managing Editor, Citylife Magazine
Managing Director, Intropica Co., Ltd.
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สรุปการประชุม
ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ประธานคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์)
้ ่ผ่าน
กล่าวต ้อนรับคณะกรรมการและผูเ้ ข ้าร่วมประชุม สรุปการประชุมและอนุ มต
ั ิบน
ั ทึกการประชุมครังที
มา
1. สรุปภาพรวมกิจกรรมหลักที่ผ่านมาด ังนี ้
1.1 งานสัมมนา “นวัตกรรมวิทยาศาสตร ์เพื่อชีวิต (Life Sciences Innovation
Conference)” โดย ผศ.ดร. เกษมศ ักดิ ์ อุทย
ั ชนะ (ผู ช
้ ว
่ ยผู อ
้ านวยการศู นย ์พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
งานสัมมนา “นวัตกรรมวิทยาศาสตร ์เพื่อชีวิต (Life Sciences Innovation Conference)” นี ้ จัดขึน้
เมื่อวันที่ 26-27 มิถน
ุ ายน 2555 ณ โรงแรมแชงกรีลา่ จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุ นจากสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
(เชียงใหม่) ภายใต ้หุน้ ส่วนเชิงสร ้างสรรค ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (Thai-US Creative Partnership) เพื่อ
่
สนับสนุ นเชียงใหม่เป็ นเมืองสร ้างสรรค ์
(www.creativechiangmai.com) โดยมีผเู ้ ชียวชาญด
้าน
้
้
วิทยาศาสตร ์เพื่อชีวิตทังในภาคการศึ
กษา ภาครัฐบาล และภาคเอกชน ทังในประเทศและต่
างประเทศ
้
โดยเฉพาะในกลุม
่ แม่นาโขงตอนล่
าง
ร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมด ้านเทคโนโลยีชวี ภาพใน
่
ประเทศไทย ซึงมี
3 ประเด็นหลักในการหารือ คือ ด ้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย ์ ด ้าน
่ จด
เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร และด ้านระบบทางการแพทย ์ ซึงมี
ุ ประสงค ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
พัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร ์และความร่วมมือในการสร ้างคุณค่าในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
่ ่มต ้นตังแต่
้ งานวิจยั สูก
ด ้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร ์เพื่อชีวิต ซึงเริ
่ ารพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ ์จนออกสูต
่ ลาด
่ งจากการจัดงานสัมมนายังได ้จัดใหม้ ีการประชุมเพื่อติดตามผลหลังการจัดสัมมนาดังกล่าวในเดือน
ซึงหลั
่
สิงหาคมและตุลาคมที่ผ่านมา ซึงพบว่
าจากการสัมมนาดังกล่าวนี ้ ทาใหเ้ กิดความร่วมมือและเครือข่าย
่
้
ด ้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร ์เพือชีวิตขึน มองเห็นศักยภาพในการพัฒนา ประเด็นที่ต ้องแก ้ไข และการ
ดาเนิ นการในระยะต่อไปของการสร ้างคุณค่าในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าด ้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร ์เพื่อชีวิต ดังนี ้
-

้
พบว่ามีมหาวิทยาลัยหรือนักวิจยั จานวนมากที่มุ่งเน้นการวิจยั พืนฐาน
(basic research) แต่มี
่
จานวนน้อยทีมุ่งเน้นการวิจยั เชิงพาณิ ชย ์ (commercial research)
่
มองเห็นศักยภาพในการเชือมโยง
food valley และ cosmetic valley เข ้ากับ medical
hub concepts
่
มองเห็นโอกาสในการเชือมหรื
อเป็ นสหวิทยาการผ่านอุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
ภาคเหนื อ
ควรจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ิการเกี่ยวกับกลไกที่จะสนับสนุ นทาใหเ้ กิดนวัตกรรม
ควรจะทาการสารวจความคิดเห็น ผลลัพธ ์ที่ได ้จากการสัมมนาของผู ้เข ้าร่วมสัมมนา

Event details and posts https://www.facebook.com/events/242825195830589/
Documents: https://docs.google.com/folder/d/0B4ST3MD9ljxVWkg2RGRlNDNsTXc/edit
1.2 โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาของคณะผู แ
้ ทนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
โดย คุณสมิต ทวีเลิศนิ ธิ (รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่)
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คณะผู ้แทนเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์จานวน 10 ท่าน ได ้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2- 14 กันยายน 2555 จากการเชิญอย่างเป็ นทางการของกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาตามโครงการ International Visitor Leadership Program
่ ้เดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร ์ด ใน ซิลิคอน วัลเล่ย ์ เมืองออสติน รัฐเท็กซ ัส
ซึงได
และเมืองโอกลาโฮมาซิตี ้
เชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์ กับ 10 บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา
-

-

-

-

-

-

-

-

-

บทบาทของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร ์ดกับความสาเร็จของซิลิคอน วัลเล่ย ์ โดยเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งของงานวิจยั ที่สามารถนามาต่อยอดความรู ้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
เอกชน รวมถึงการสร ้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการให้แก่นักศึกษา
การสร ้างจุดต่างด ้วยสหวิทยาการ
ผสานงานวิจยั ชีวภาพเข ้ากับวิศวกรรมของห้องปฏิบต
ั ิการ
่
่
Bio-X ซึงเป็ นห ้องปฏิบต
ั ิการเพืองานวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพ แต่ผสมข ้ามสายพันธุ ์นาเอาเกสร
่
้
ของวิทยาการอืนๆ มาเพาะ ตังใจให
ค้ วามรูกลายพั
้
นธุ ์เป็ นนวัตกรรมที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน
้
เป็ นการยาจุดแข็งของ
Stanford
ด ้วยการนาศาสตร ์วิศวกรรม
มาเป็ นฐานวิจยั ด ้าน
เทคโนโลยีชวี ภาพ
Triple Helix ทฤษฎีความร่วมมือ เพื่อสร ้างนิ เวศของเมืองแห่งนวัตกรรม มุ่งสูเ่ ศรษฐกิจ
สร ้างสรรค ์ ประสานรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน โดยมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและงานวิจยั
้ เ้ กิดความร่วมมือและ
ภาคเอกชนสร ้างงาน สร ้างรายได ้จากฐานความรู ้ ภาครัฐสนับสนุ นเอือให
ประสานงาน
้
่ นคนที่ประสบความสาเร็จมาก่อน และเล็งเห็นโอกาส
Angel Investor นักลงทุน+พี่เลียง
ซึงเป็
่
ของ Startup ก่อนด ้วยประสบการณ์ที่มี ช่วยสนับสนุ นเงินลงทุนก ้อนแรก แนะนาเชือมโยง
่
โอกาส และทาทุกอย่างเพือช่วยให้ผูส้ ร ้างนวัตกรรมสามารถนางานวิจยั ออกสูต
่ ลาด จนสามารถ
คืนเงินลงทุนตอบแทนได ้อย่างสวยงาม
ออสตินเสน่ ห ์แห่งเมืองที่มีชวี ิต ออสตินอาจจะไม่ใช่ท่สุ
ี ดของความไฮเทคเหมือนซิลิคอน วัลเล่ย ์
่
่
่
หรือตืนเต ้นเหมือนนิ วยอร ์ก แต่ออสตินมีเรืองราวทีหลากหลายด ้วยธีม (keep Austin weird)
ให ้ทุกคนสามารถเดินตามฝันของตนให้เป็ นจริง ไม่วา่ คุณจะเป็ นนักเทคโนโลยี นักดนตรี ศิลปิ น
กวี ที่ออสตินคุณจะมีท่ยื
ี นในสังคม
ออสตินครองอันดับต ้นๆ ที่คนเก่งๆ ย ้ายถิ่นฐานเข ้ามาอยู่ เพราะค่าครองชีพที่ประหยัดกว่าเมือง
อย่าง ซานฟรานซิสโก นิ วยอร ์ก และบอสตัน โดยเฉพาะราคาบา้ นถูกกว่ามากกว่าครึ่ง
ในขณะที่คุณภาพชีวิตอยูใ่ นเกณฑ ์ดี ปลอดภัย สวยงาม เดินทางสะดวก มีสาธารณู ปโภค
ครบครัน
่
Austin Film Society ภาพยนตร ์เชือมศิ
ลปะกับเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ไม่
เพียงสร ้างงานให้กบ
ั นักแสดง ศิลปิ นแขนงต่างๆ แล ้ว ยังสร ้างงานให้กบ
ั ช่างฝี มือ ช่างเทคนิ ค
่
เมือมีการสร ้างฉากถ่ายทา
แถมสร ้างรายได ้ใหก้ บ
ั โรงแรมร ้านอาหาร
เมื่อมีการนาทีมงานมา
อาศัยถ่ายทาอย่างครบวงจร
Oklahoma City MAP Project โอกลาโฮมาซิตเป็
ี ้ นเมืองเก่าดูซม
ึ เศร ้า แต่ผบ
ู ้ ริหารเมืองได ้
่
้
ร่วมกันคิด และสร ้างสถานทีน่ าสนใจต่างๆ ขึน เช่น พิพิธภัณฑ ์ ประติมากรรมกลางแจ ้ง
้
ร ้านอาหาร แม่นาและการล่
องเรือในคลองที่คนสร ้างขึน้
ทาใหเ้ มืองมีเสน่ ห ์สามารถดึงดูดใหค้ น
เก่งมาอาศัยอยูไ่ ด ้
่ ่มต ้น 6 ปี ก่อนหน้า
Creative Oklahoma เมืองโอกลาโฮมามี Creative Oklahoma ซึงเริ
้
่
เชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์ ทังสองเมืองมีจด
ุ มุ่งหมายเดียวกันทีต ้องการใหเ้ มืองเจริญเติบโต น่ าอยู่
้
่
ทังทางด ้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังยืน ด ้วยแนวคิดร่มหงาย รวบรวมกิจกรรม และเชิญชวน
คนมาทางาน creative เพื่อเมืองโดยไม่ได ้บังคับหรือกะเกณฑ ์
เมื่อได ้รับต ้องให ้กลับคืนสังคม สิ่งที่ทาให้สหรัฐอเมริกาสามารถสร ้างนวัตกรรม กล ้าลงทุน ต่อ
ยอดคิดค ้น เพราะคนที่ประสบความสาเร็จแล ้วไม่คอยดูอยูเ่ ฉยๆ แต่พร ้อมที่จะใหก้ ลับคืนสูส
่ งั คม
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รุน
่ น้อง เยาวชน นักคิด นักฝัน ผ่านการสอน การฝึ กฝน การลงทุน การแนะนา และการ
อาสามาทางานโดยไม่ได ้รับผลตอบแทน
Links
https://www.facebook.com/groups/459331710755435/?fref=ts
Documents: https://www.facebook.com/groups/459331710755435/files/
1.3 เข้าร่วมงานสัมมนา Creative Economy Conference และศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
เยอรมนี โดยผู แ
้ ทนจากศูนย ์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
โดย
Mr.
Martin
Venzky-Stalling
(ที่ปรึ กษาอาวุโสศู นย ์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม, เลขานุ การคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์)
้
เนื่ องจากทางรัฐบาลประเทศเยอรมนี ได ้จัดสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ขึนมา
และได ้เชิญศูนย ์
่
พัฒนาเทคโนโลยีเพืออุสาหกรรมและเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์เข ้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
โดยผูแ้ ทนที่เข ้า
้ ้ คือ อาจารย ์ ดร. ปิ ติวฒ
ร่วมการสัมมนาครังนี
ั น์ วัฒนชัย รองผูอ้ านวยการศูนย ์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Martin Venzky-Stalling เข ้าร่วมการสัมมนา โดยได ้
่ ค้ วามเห็นว่า
พบกับตัวแทนจาก 10 กว่าประเทศที่กาลังดาเนิ นงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ ซึงให
่ น การที่จะนาเอาวัฒนธรรมมาเชือมโยงกั
่
ความคิดสร ้างสรรค ์เป็ นวิธก
ี ารพัฒนาเมืองอย่างยังยื
บเศรษฐกิจ
้
่
สร ้างสรรค ์นัน วัฒนธรรมตอ้ งเป็ นวัฒนธรรมทียังมีชวี ิตอยู่ ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมในพิพิธภัณฑ ์ นอกจากการ
่
้
เข ้าร่วมสัมมนาเกียวกับเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์แล ้ว ทังสองท่านยังได ้ไปศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ อุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี เช่น อุทยานวิทยาศาสตร ์ที่เมือง
่ ศูนย ์บ่มเพาะ เทคโนโลยี หอ้ งปฏิบต
้ ่สานักงาน
Bochum ที่ ในเมือง Bochum ทีมี
ั ิการที่ทันสมัย พืนที
้ ้าน
สาหรับบริษท
ั ที่กาลังเริ่มต ้นโครงการวิจยั และพัฒนา โดยสนับสนุ นด ้านการตลาดและบริการต่างๆ ทังด
Bio Medicine ด ้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงด ้านเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ และได ้ไปศึกษาดูงานอุทยาน
่ มเป็ นพืนที
้ ่โรงงานผลิตเหล็ก แล ้วกลายมาเป็ นพืนที
้ ่รกร ้าง เนื่ องจากอุตสาหกรรมเหล็ก
วิทยาศาสตร ์ซึงเดิ
้
่
่
่ื ยงด ้าน
ตาย จึงได ้พัฒนาพืนทีมาเป็ นอุทยานวิทยาศาสตร ์ ซึงเป็ นอุทยานวิทยาศาสตร ์ที่ค่อนข ้างมีชอเสี
่ นตัวอย่างอุทยาน
สถาปัตยกรรม นอกจากนี ้ยังได ้ไปเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร ์ที่ Cologne ซึงเป็
้
้ งว่าจะได ้นามาพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร ์ที่จะมีขนใน
วิทยาศาสตร ์ที่มีความสร ้างสรรค ์ โดยทังหมดนี
หวั
ึ้
เชียงใหม่ตอ
่ ไป
Links
https://www.facebook.com/groups/360749984007272/
Documents: https://www.facebook.com/groups/360749984007272/files/
จากที่ได ้สรุปภาพรวมกิจกรรมหลักของเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์ข ้างต ้นแล ้ว
เชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์ ดังนี ้

ยังมีกิจกรรมอื่นๆ

ของ

- งาน TEDx
- รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards 2012)
- โครงการ Chiang Mai Digital Crafts
- ร่วมเป็ นวิทยากร และร่วมการสัมมนาต่างๆ เช่น MICE, Sarawak Convention Bureau และอื่นๆ
้ ยงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์
- จัดงานครบรอบ 2 ปี ของการก่อตังเชี
www.creativechiangmai.com
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2. แจ้งกิจกรรมสร้างสรรค ์ขององค ์กรสมาชิก
2.1 กิจกรรม ATM@PYU โดย อาจารย ์ ดร. ช ัยพฤกษ ์ เมฆรา (คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์
มหาวิทยาลัยพายัพ) และ อาจารย ์ บฤงคพ วรอุไร (อาจารย ์มหาวิทยาลัยพายัพ)
้
ปัจจุบน
ั วิทยาลัยดุริยศิลป์
มหาวิทยาลัยพายัพ ได ้เปิ ดสอนดนตรีตะวันตก ให้นักศึกษาทังในระดั
บ
้ งได ้เปิ ดวิทยาลัยดนตรี ที่สอนใหบ้ ุคคลภายนอก
ปริญญาตรีและปริญญาโท มากว่า 36 ปี นอกจากนี ยั
้ เด็กอายุ 2 ขวบเป็ นต ้นไป และยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ที่มีความสนใจด ้านดนตรี เริ่มตังแต่
ลอนดอน ในการเป็ นศูนย ์สอนศิลปะด ้วย มีความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมเยาวชนด ้านศิลปะและดนตรี และยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เช่น การเล่นดนตรีท่โรงพยาบาล
ี
่
แมคคอร ์มิค เพือให้ผูป้ ่ วยผ่อนคลาย เป็ นต ้น
จากที่ทาง ดร. รักษ ์ พรหมปาลิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ได ้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่
ประเทศสหรัฐอเมริกากับเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์แล ้ว ได ้มาแบ่งปันและใหค้ วามคิดเห็น และจากข ้อมูลที่
ได ้ทาการศึกษา คือ
่
่ าทุก
1. สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะนักศึกษารุน
่ ใหม่ ทีเราเรี
ยกกันว่า Gen Y มีความเชือว่
่
่
อย่างเริมต ้นได ้ ความสาเร็จเป็ นสิงสาเร็จรูป ทาแบบเดียวกันก็จะประสบความสาเร็จเหมือนกัน
เด็กรุน
่ ใหม่ไม่สนใจใบรับรอง ไม่ทาในสิ่งที่ไม่ชอบ
2. งานยุคใหม่ต ้องการความชานาญในวิชาชีพ ไม่ต ้องการปริญญา
3. Playlist Education เป็ นการสร ้างระบบการศึกษาที่เหมาะกับเด็กยุคนี ้
4. ในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีดนตรีที่อิ่มและชุม
่ ฉ่ าที่สุด เพราะมีวงดนตรีกว่า 100 วง ที่
่
ผลิตผลงานเองและยังมีอยูใ่ นปัจจุบน
ั ดนตรีทเชี
ี ยงใหม่มีความสนุ กและทางานตามโจทย ์ได ้ ทาให ้
้
มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะตังสถาบั
นดนตรีในรูปแบบใหม่อีกแบบหนึ่ งโดยจะมีชอว่
ื่ า Academy
่
of Today Music (ATM) เป็ นสถาบันดนตรีทใช
ี ้นวัตกรรมในการฝึ กฝนและการเรียนรูที้ ่ใครก็
ตามที่สนใจก็มาเรียนรู ้ได ้โดยไม่จาเป็ นต ้องแสวงหาได ้รับปริญญาเสมอไปแต่สนใจในทักษะ การ
่
สรรสร ้าง และสุนทรียะทางดนตรี ผูส้ อนก็ไม่จาเป็ นตอ้ งมีป ริญญาแต่ต ้องมีความเชียวชาญและ
ประสบการณ์สงู ทางด ้านดนตรี เพื่อสนับสนุ นและสร ้างคนที่จะมาสร ้างงานทางด ้านดนตรีได ้
(see also: Academy of Contemporary Music at the University of Central Oklahoma
(ACM@UCO) http://acm.uco.edu/)
้
นอกจากนี ทาง
อาจารย ์ บฤงคพ วรอุไร ไดแ้ จ ้งทางที่ประชุมว่าจะมีการจัด Nimman Film Festival
่
ในเดือนกุมภาพันธ ์ ซึงคงจะขอความร่
วมสมาชิกทุกท่านต่อไป
2.2 Little Footprint of CMCC โดย คุณนิ พนธ ์ ลิ่มบุญสืบสาย (หวั หน้าศูนย ์
คอมพิวเตอร ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร ์ท-เชียงใหม่)
จากที่ทางมหาวิทยาลัยนอร ์ท-เชียงใหม่ ได ้เข ้าร่วมกับเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์นั้น ทางมหาวิทยาลัย
้ ้านไอที
นอร ์ท-เชียงใหม่ได ้เริ่มต ้นทาในหลายๆ ด ้านที่ทางมหาวิทยาลัยนอร ์ท-เชียงใหม่สนับสนุ นได ้ ทังด
่
้
่
่
ซอฟท ์แวร ์ ท่องเทียว และกีฬา โดยวันนี ขอกล่าวถึงด ้านท่องเทียวและกีฬาก่อน ซึงในเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมานั้น คุณนิ พนธ ์ได ้เข ้าร่วมการประชุมและนาเสนอการทา e-book หรือสื่อต่างๆ บน tablet ที่
ประเทศกัวเตมาลา
ก็มีโอกาสแนะนาเกี่ยวกับเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์ใหแ้ ก่ผู ้เข ้าร่วมประชุมดังกล่าว
้ งได ้มีโอกาสนาเสนอการทา e-book หรือ m-learning เป็ นการเรียนรูผ่้ านมือถือ ให้กบ
นอกจากนี ยั
ั
้
้
ทางสมาพันธ ์ยกนาหนั
ก เนื่ องจากในปัจจุบน
ั นักยกนาหนั
กรุน
่ ใหม่เปลี่ยนไป ไม่ได ้เปิ ดหนังสืออ่านแบบ
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่ งนี
้ ทางมหาวิ
้
เมื่อก่อนแล ้ว ซึงทั
ทยาลัยนอร ์ทคงจะขอความร่วมมือจากองค ์กรอื่นๆ ในเครือข่าย ไม่วา่ จะ
่
้
เป็ นวิทยาลัยศิลปะ สือและเทคโนโลยี หรือ SIPA และทีอ่นๆ
ื
ร่วมมือกันทาต่อไป นอกจากนี ทาง
มหาวิทยาลัยยังได ้รับการติดต่อจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยนอร ์ท-เชียงใหม่
่ งนี
้ ทางมหาวิ
้
ร่วมเป็ นเจ ้าภาพ World University Weightlifting 2014 ซึงทั
ทยาลัยคงเป็ นเจ ้าภาพ
เพียงผู ้เดียวคงไม่ได ้ จะต ้องขอความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายต่อไป
2.3 โครงการ Chiang Mai Digital Crafts และ Creative Lanna โดย อาจารย ์ ดร.
ภราดร สุรีย ์พงษ ์ (ผู อ
้ านวยการศู นย ์นวัตกรรมการจด
ั การความรู ้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการ Chiang Mai Digital Crafts เป็ นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และเชียงใหม่เมือง
่ าเนิ นการโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย ์พัฒนา
สร ้างสรรค ์ ซึงด
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสมาคมผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกสินค ้าหัตถกรรม
่ นโครงการที่ได ้สร ้างเว็บไซต ์เล่าเรื่องเกียวกั
่
ภาคเหนื อ ซึงเป็
บหัตถกรรมเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดได ้
่
่ ้แสดงการนาเทคโนโลยี 3 มิติ
ที www.handmadechiangmai.com และได ้มีการจัดนิ ทรรศการซึงได
้ งมีการแสดงนิ ทรรศการอยูท
มาใช ้ในงานหัตถกรรม การสร ้างภาพเสมือนจริง โดยตอนนี ยั
่ ี OP Place
โรงแรมเลอ เมอริเดียน
Links
http://www.handmade-chiangmai.com/
https://www.facebook.com/handmadecnx?fref=ts
โครงการ Creative Lanna 2555 ที่ดาเนิ นการร่วมกับสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และอุตสาหกรรม
่ ้ดาเนิ นการเป็ นปี ที่ 2 แล ้ว โดยเน้นเกี่ยวกับ Eco & Green ซึงท
่ าร่วมกับ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึงได
หอการค ้า 4 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 คือ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อกระตุนให
้ ้
้
เกิดความคิดสร ้างสรรค ์ในกลุม
่ เยาวชน ทังในระดั
บมัธยมปลายและอุดมศึกษา และผูป้ ระกอบการ ซึง่
ในช่วงที่ผ่านมาได ้พานักเรียน นักศึกษาและผู ้ประกอบการในโครงการไปศึกษาดูงานที่ SCG และ
้
้ ยั
้ งมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การจัด
TCDC เพื่อทาใหเ้ กิดไอเดียนากลับมาสร ้างชินงาน
ทังนี
่
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ิการ เพือใหค้ วามรูด้ ้าน creative ระดับอุดมศึกษา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบต
ั ิการ
่
เพือให ้ความรู ้ด ้าน creative ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กิจกรรม Creative Thinking เป็ นต ้น
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่ www.creativelanna.com
2.4 โครงการของสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท ์แวร ์ โดย คุณพงษ ์ศ ักดิ ์ อริ ยจิต
ไพศาล (ผู จ้ ด
ั การสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร ์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่)
คุณพงษ ์ศักดิ ์
อริยจิตไพศาล
ได ้แจ ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการของสานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวร ์แห่งชาติ ดังนี ้
่
้
- งานแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึงจะจั
ดขึนในวั
นที่ 7-8 พฤศจิกายน 2555 พบกับ
ผู ้ประกอบการซอฟท ์แวร ์กว่า 20 ราย พร ้อมรับฟังการบรรยายหัวข ้อ ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวไทยควร
จะปรับตัวอย่างไรในยุคออนไลน์
-

่ นการประกวดทา digital content ประวัติศาสตร ์ของวัดใน
โครงการ Ancient Lanna ซึงเป็
จังหวัดเชียงใหม่ 3 วัด คือ วัดพระสิงห ์วรมหาวิหาร วัดเจดีย ์หลวงวรวิหาร และวัดสวนดอก
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-

-

่ ้ไปให ้นักท่องเทียวใช
่
พระอารามหลวง โดยจะนา digital content ทีได
้บริการเพื่อรูเรื
้ ่องราว
่
่
ประวัติศาสตร ์ของวัดในอีกมิติหนึ ง และเป็ นการส่งเสริมการท่องเทียวด ้วย
้ ณวิวรรธน์
(ในการนี คุ
ผู ้แทนจากสมาคมท่องเที่ยวได ้เสนอแนะในที่ประชุมให้ทาง
SIPA
่ นวัด
พิจารณาทาประวัติศาสตร ์ของวัดอื่นๆ ในเชียงใหม่เพิ่มเติม โดยเฉพาะวัดเชียงมั่น ซึงเป็
่
แห่งแรกของเชียงใหม่ ซึงทางคุ
ณพงษ ์ศักดิ ์ ได ้ตอบว่าเนื่ องจากงบประมาณมีจากัด จึงได ้ทาโปร
้ อน และอาจจะพิจารณาทาเพิ่มเติมในโครงการที่จะมีต่อไป ทังนี
้ อาจจะ
้
เจคท ์นาร่อง 3 วัดนี ก่
้
่
ขยายผลทาประวัติศาสตร ์ของวัดทังหลายในประเทศไทย ซึงจะต ้องหาผูส้ านต่อโครงการจากที่ทาง
SIPA ได ้ทานาร่องไว ้ให้แล ้ว)
SIPA มีนโยบายผลักดันให้เชียงใหม่เป็ นศูนย ์ x-ray digital จุดประสงค ์เพื่อใหบ้ ริการซอฟแวร ์
ดีๆ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนได ้ใช ้
มีโครงการพัฒนา developer ในเชียงใหม่ซงต่
ึ่ อยอดมาจากโครงการ Ancient Lanna

3. กิจกรรมในอนาคตของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์
3.1 การจ ัดงานสัปดาห ์ผู ป
้ ระกอบการโลก (Global Entrepreneurship Week : GEW)
โดย Mr. Martin Venzky-Stalling
่ การจัดขึนในทุ
้
งานสัปดาห ์ผูป้ ระกอบการโลก (Global Entrepreneurship Week หรือ GEW) ซึงมี
ก
้ ปี 2008 เพื่อสนับสนุ นการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดมูลนิ ธิ ที่สหรัฐอเมริกาเป็ นผูส้ นับสนุ น ซึงได
่ ้
ปี ตังแต่
้ ่ งเมื่อปี ที่แล ้ว โดยจัดที่สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ มีผูเ้ ข ้าร่วมงาน
เคยจัดมาแล ้วครังหนึ
้ ยงใหม่ควรจะจัดงาน GEW อีกครัง้
กว่า 120 คน จากหลากหลายอาชีพ ดังนั้นจึงเห็นว่าในปี นี เชี
่
้ ได
้ ้รับการสนับสนุ นค่าใช ้จ่ายของ
พร ้อมกับเมืองอื่น
120
กว่าเมืองทัวโลก
ในการจัดงานในครังนี
่
่
วิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ซึงวิทยากรทีเชิญมาคือ Mr. Bijoy Goswami เป็ นผูป้ ระกอบการ
่
ที่ประสบความสาเร็จ และเป็ นผูเ้ ชียวชาญจากมหาวิ
ทยาลัยสแตนฟอร ์ด และเมืองออสติน สหรัฐอเมริกา
่
่
โดยเฉพาะอย่างยิงมีความเชียวชาญด ้าน startup entrepreneurship, bootstrapping โดยจะจัดขึน้
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค ์ของงาน
เพื่อใหข
้ ้อมูลสาหรับผูท้ ่ก
ี าลังตัดสินใจเป็ นผูป้ ระกอบการ
และช่วยใหป้ ระสบ
่
ความสาเร็จในการเป็ นผูป้ ระกอบการ สาหรับผู ้ทีเป็ นผูป้ ระกอบการแล ้วก็จะได ้ประโยชน์ในเรื่องการพัฒนา
้ งจะมีการจัดงานอีกครังประมาณเดื
้
ธุรกิจ และทาอย่างไรให้ธรุ กิจอยูร่ อด นอกจากนี ยั
อนมกราคม 2556
Links:
http://www.gew.creativechiangmai.com/
https://www.facebook.com/groups/cmccIT
https://www.facebook.com/events/123470511136974/
3.2 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีภาคเหนื อ (จงั หวัดเชียงใหม่) โดย ผศ.ดร.
เกษมศ ักดิ ์ อุทย
ั ชนะ (ผู ช
้ ว
่ ยผู อ
้ านวยการศู นย ์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
้ ทยานวิทยาศาสตร ์ในส่วนภูมิภาคขึน้
จากการผลักดันของรัฐบาลที่จะใหม้ ีการจัดตังอุ
โดยมีภาคเหนื อ
้
้ ่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต ้นัน อุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีภาคเหนื อจะจัดตังที
้ ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึงมหาวิ
่
้ั
เชียงใหม่ ในพืนที
ทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนื อมีทงหมด
7 แห่ง
ประกอบด ้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
และดาเนิ นงานโดย
่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึงมี
Flagship Project คือ นวัตกรรมข ้าวไทยเพิ่มมูลค่าสูต
่ ลาดโลก
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้ งมีกลุม
นอกจากนี ยั
่ อุตสาหกรรมที่สนใจอีก คือ ด ้านเกษตรกรรมและอาหาร ด ้านการแพทย ์ ด ้านไอที
ซอฟแวร ์และ digital content และด ้านพลังงาน ส่วนด ้านบริการของอุทยานวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี จะมีการใหบ้ ริการดังนี ้ ด ้านการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี ด ้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด ้านการวิจยั ร่วม ห้องปฏิบต
ั ิการ การทดสอบ การอบรม การให้คาปรึกษา การหาแหล่งทุน เป็ นต ้น
้
่
้ าเนิ นการปรับปรุงพืนที
้ ่
และยังใหบ้ ริการเช่าพืนทีสานักงาน และสาธารณู ปโภคต่างๆ โดยในระยะแรกนี จะด
อาคารวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
้ ่ของสานักงาน พืนที
้ ่บ่มเพาะ
เพื่อเป็ นสานักงานของอุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี โดยจะเป็ นพืนที
้ ่ห ้องประชุม พืนที
้ ่รับรองลูกค ้าและเจรจาธุรกิจ และในปี 2557 จะเริ่มก่อสร ้าง
ธุรกิจเทคโนโลยี พืนที
้ ่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณรวมของ
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีในพืนที
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี จานวน 2,680 พันล ้านบาท โดยแบ่งเป็ นงบประมาณด ้าน
สาธารณู ปโภคและเครื่องมือ จานวน 1,893 พันล ้านบาท และด ้านการบริหารจัดการ จานวน 787
้ ทยานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี คือ โอกาสในการ
พันล ้านบาท โดยสิ่งที่คาดว่าจะได ้รับการจัดตังอุ
สร ้างงาน การลงทุนในด ้านการวิจยั และพัฒนาที่เพิ่มมากขึน้
สร ้างมูลค่าเพิ่มให ้ธุรกิจโดยรวม สร ้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ สร ้างความได ้เปรียบทางการ
แข่งขันให ้กลุม
่ ธุรกิจ
ประชุมต่อไปเดือนธันวาคม ก่อนวันที่ 16
Next Meeting will be in December before the 16th of December

ปิ ดประชุม
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