บันทึกการประชุ ม
Creative Chiang Mai Development Committee Meeting
การประชุ มคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่ สร้ างสรรค์ ครังที 1/2558
วันพฤหัสบดีที 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องดอยสุ เทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
คุณศุภชัย เอียมสุ วรรณ

รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร. เสริ มเกียรติ จอมจันทร์ ยอง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์

Mr. Russell Headlee

(แทน) กงสุ ลใหญ่สหรัฐอเมริ กา ประจําจังหวัดเชียงใหม่

Mr. Robert Fox

หอการค้าร่ วมต่างประเทศในประเทศไทย
(Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand – JFCCT)

คุณณรงค์ ตนานุวฒั น์

ประธานกิตติมศักดิหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Mr. Martin Venzky-Stalling

ทีปรึ กษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. เกษมศักดิ

รองผูอ้ าํ นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยั ชนะ

คุณปลายอ้อ ทองสวัสดิ

ผูช้ ่วยฝ่ ายเศรษฐกิจและการพาณิ ชย์ สถานกงสุ ลใหญ่สหรัฐอเมริ กา เชียงใหม่

คุณวนันญา พงษ์แสนรักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพฒั น์กุล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. รักษ์ พรหมปาลิต

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ

คุณนิติธรรม ไชยสังข์

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่

ผศ. อารยา ศานติสรร

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณรัฐพล นราดิศร

(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

คุณสงกรานต์ มูลวิจิตร

นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

คุณจุลนิตย์ วังวิวฒั น์

กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

คุณพงษ์ศกั ดิ อริ ยจิตไพศาล

ผูจ้ ดั การสํานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟแวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่

คุณศักดิชัย เหลืองสถิตกุล ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที 1
คุณเกียรติชยั ลออวรากุล ผูอ้ าํ นวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่
คุณนวพร แสงหนุ่ม

(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

คุณกรรณิ กา ธรรมสอน อุปนายกสมาคมส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาเชียงใหม่-ลําพูน
คุณปิ ยพัฒน์ ฟูคาํ มี

นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

คุณอินทพันธ์ บัวเขียว

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC)

คุณอนุวฒั น์ แสงไสว

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC)

คุณพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเทียวจังหวัดเชียงใหม่
คุณปิ ยะนันท์ มหานุภาพ

นายกสมาคมผูผ้ ลิตและส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)

คุณเปรมฤดี กุลสุ

ทีปรึ กษากิตติมศักดิ สมาคมผูผ้ ลิตและส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)

คุณเกศสุ ภีม พิธุสพธ์

สมาคมผูผ้ ลิตและส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)

คุณตุลย์ เล็กอุทยั

Deco Moda

คุณเมธี บางข่า

Deco Moda
1

คุณภิมทร์ เขมะสิ งคิ

Citylife

คุณลาโมน่า ชีสแมน

สตูดิโอแน่นหนา

Ms. Annette Kunigagon Proprietor, Eagle house Tours, Voluntary Irish
Mr. Sebastian-Justus Schmidt

CNX Creative Co., Ltd.

คุณธนู ธรรมสอน

บริ ษทั ฟ้ าใสคอนสตรักชันทูลส์ จําก ัด

คุณไตร เอืออภิสิทธิวงศ์

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

คุณรัชกร ปิ ยะสัจจบูลย์

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

คุณกนกรัตน์ กาญจนพัฒนากุล

สมาคมธุรกิจท่องเทียวเชียงใหม่

คุณจิราวรรณ วงศ์ดอกไม้ เชียงใหม่สร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณอัญชณา คุม้ ญาติ

เชียงใหม่สร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุ ปผลการประชุ ม
เรืองเพือทราบ
รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ ยอง (รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ประธานคณะกรรมการเชียงใหม่ สร้ างสรรค์ )
กล่าวต้อนรับแก่รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทูตสันถวไมตรี คณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทังนี รศ.ดร.เสริ มเกียรติ จอมจันทร์ ยองได้ยกประเด็น
เกียวก ับการสนับสนุนด้านการเงินและเสนอแนวคิดการก่อตังมูลนิ ธิเชี ยงใหม่สร้ างสรรค์ โดยจะนําประเด็นการก่อตังมูลนิ ธิสําหรั บการประชุ มและหารื อ
ร่ วมก ันอีกครังหนึงในเร็ ววันนี
คุณศุภชัย เอียมสุ วรรณ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ) กล่าวเปิ ดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์
ผศ.ดร. เกษมศักดิ อุทัยชนะ สรุ ปการประชุมและขอทีประชุมให้ความเห็นชอบรับรองบันทึ กการประชุ มครั งที ผ่านมา หากผูแ้ ทนท่ านใดประสงค์จะแกไ้ ข
เนือหา ขอให้แจ้งฝ่ ายเลขานุการภายในสัปดาห์ถดั ไป
คุณมาร์ ตนิ เฟ็ นสกี – สตาล์ ลิง สรุ ปภาพรวมกิจกรรมของเชียงใหม่สร้างสรรค์
1. สรุ ปภาพรวมกิจกรรมหลักดังนี
1.1 กิจกรรมทีผ่านมา
20 พฤศจิกายน 2557
งานคําคืนผูป้ ระกอบการเชียงใหม่ "Chiang Mai Entrepreneurs Evening”
(งานสัปดาห์ผปู ้ ระกอบการโลก The Global Entrepreneurship Week Event GEW)
เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่ วมก ับสถานกงสุ ลใหญ่สหรัฐอเมริ กา เชียงใหม่ จัดงานคําคืนผูป้ ระกอบการ
เชียงใหม่เพือร่ วมการเฉลิมฉลองสัปดาห์ผูป้ ระกอบการโลกขึน และได้รับเกียรติจาก Dr. Dennis Cheek ผูอ้ าํ นวยการบริ หารเครื อข่ายความคิดสร้ างสรรค์
แห่ งชาติ (The National Creativity Network) โดยร่ วมแบ่ งปั นความรู ้ ในหัวข้อ Connecting and Growing Technology Entrepreneurship in Chiang Mai ณ
สถานกงสุ ลใหญ่สหรัฐอเมริ กา เชียงใหม่
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6-14 ธันวาคม 2557
งานนิทรรศการรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่
จากการดําเนินงานรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่เป็ นปี ที 3 รวมทังเป็ นความร่ วมมือก ับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบทีมุ่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ผลงาน
/ ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นของชาวเชียงใหม่ ซึงมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว จึงเกิดการจัดนิ ทรรศการรางวัลการออกแบบของเชี ยงใหม่ขึน ณ อาคาร
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมสตรี ศรี ลานนาไทย ตลอดจนได้จดั ห้องนั งเล่น TEDxChiangMai (TEDxChiangMai Creative Room) โดยนําวีดิโอการพูดของ
วิทยากรสาขาการออกแบบจากงาน TEDx ทั วโลกมาเผยแพร่ เ พือสร้ างแรงบันดาลใจให้เกิด ความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ๆ ขึ น ทังนี งานนิ ท รรศการฯ และ
ห้องนังเล่น TEDxChiangMai ถือเป็ นส่ วนหนึงของเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 อีกด้วย
8 ธันวาคม 2557
การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Dialogue)
ส่ วนหนึงในเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 ได้เชิญตัวแทนจากเครื อข่าย Southeast Asia Creative Cities Network ร่ วมแบ่ งปั นผลงาน
และประสบการณ์เมืองสร้างสรรค์ให้ผทู ้ ีสนใจได้รับทราบ ทังนีตัวแทนจากเมืองต่างๆ ได้แก่ Think City (เมืองปี นัง ประเทศมาเลเซี ย) Bandung Creative City
forum (เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย) Creative Cebu (เมืองเซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ) และเชี ยงใหม่สร้ างสรรค์ (จังหวัดเชี ยงใหม่ ประเทศไทย) รวมทัง
วิทยากรจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ซึงนอกจากการเผยแพร่ ผลงานและประสาบการณ์ ของตัวแทนแต่ละท่ านแล้ว ยังได้แทรกความรู ้ เพิ มเติมในเรื อง
องค์ประกอบของเมืองสร้ างสรรค์ ซึ งเป็ นผลจากการระดมสมองในการประชุ มรั ฐมนตรี วฒ
ั นธรรมเอเชี ย -ยุโรป ครั งที 6 (The 6th Asia-Europe Culture
Ministers’ Meeting - ASEM CMM 6) ระหว่างวันที 19-21 ตุลาคม 2557 ณ เมืองรอตเตอร์ ดมั ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ โดยสะท้อนให้เห็นว่า หากจะเป็ น
เมืองสร้างสรรค์ได้นนต้
ั องประกอบด้วยการเปิ ดกว้าง มีความหลากหลาย กล้าเสี ยง นวัตกรรม และต้องครอบคลุมในทุกๆด้าน
ข้อมูลเพิ มเติม: www.seaccn.com
11 ธันวาคม 2557
พิธีมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2557
สื บเนื องจากการรั บสมัค ร พิ จารณา คัดเลือก ทําให้รางวัลการออกแบบของเชี ยงใหม่ ประจํา ปี 2557 มีผู ้ได้รั บรางวัลทังสิ น 14 ราย ได้แ ก่ ประเภท
สถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายใน (ผูไ้ ด้รับรางวัล จํานวน 2 ราย) ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ผูไ้ ด้รับรางวัล จํานวน 5 ราย) ประเภทการออกแบบสื อ
สมัยใหม่ (ไม่มีผไู ้ ด้รับรางวัล) ประเภทการออกแบบการสร้ างอัตลักษณ์ (ผูไ้ ด้รับรางวัล จํานวน 1 ราย) ประเภทการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (ผูไ้ ด้รับรางวัล
จํานวน 1 ราย) และประเภทการออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสิ นค้า (ผูไ้ ด้รับรางวัล จํานวน 2 ราย) รวมทังรางวัลพิเศษเพิ มเติม คือ นักออกแบบรุ่ นใหม่ (ผู ้
ได้รับรางวัล จํานวน 3 ราย ทังนีได้จดั พิธีมอบรางวัลฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่
23 มกราคม 2558
การประชุมเสวนา เชียงใหม่และการขับเคลือนนวัตกรรมเพือก ้าวสู่ ฐานความรู ้ทางเศรษฐกิจ
คณะฝ่ ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรม จากกระทรวงเศรษฐกิจ ประเทศเยอรมนี ได้ให้ความรู ้เกียวก ับการสนับสนุน ส่ งเสริ ม และแนะนํา
กลไกการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแก่ผปู ้ ระกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
11 มีนาคม 2558
การประชุมเพือการพัฒนาเว็บไซต์แฮนด์เมด-เชียงใหม่
เว็บไซต์แฮนด์เมด-เชียงใหม่ เป็ นเว็บไซต์ทีแสดงผลงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่โดยถ่ายทอดเรื องราวผ่านภาพถ่ายและวีดิโอ ซึงได้รับความสนใจเป็ น
อย่างมากทังจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทําให้คณะผูด้ าํ เนินงานเล็งเห็นว่า ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป แต่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากสมาชิ ก
และผูป้ ระกอบการงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ทําให้เกิดการจัดการประชุมขึนเพือให้คณะทํางานมีโอกาสพบปะและสร้ างความเข้าใจระหว่างกนั มาก
ยิ งขึน ณ ห้องคอนเวนชัน 1 โรงแรมเลอเมอริ เดียน เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ มเติม: www.handmade-chiangmai.com
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Creative Chiang Mai Mapping
Creative Chiang Mai Mapping เป็ นการรวบรวมข้อมูลกลุ่ม หน่วยงาน องค์กรจากทุกภาคส่ วนในเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ของจังหวัดเชี ยงใหม่กว่า 50 แห่ ง เพือ
สร้างเป็ นศูนย์กลางข้อมูลและสะดวกต่อการค้นหาใช้งาน ซึ งเป็ นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้จงั หวัดเชี ยงใหม่ เป็ นที รู ้ จกั อีกทังหากเครื อข่ายและ
สมาชิกของเชียงใหม่สร้างสรรค์มีความประสงค์ทีจะเพิ มข้อมูลทีน่าสนใจก็สามารถติดต่อประสานงานทีสํานักงานเลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค์ได้โดยตรง
1.2 Future and ongoing
กิจกรรมอืนๆ
- TEDxChiangMaiLIVE ในวันที 19 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ กูรูบ็อกซ์ โครงการแคนทารี เทอร์ เรส
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจําปี 2558 (Chiang Mai Desing Awards 2015) และโครงการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ CDA (CDA
Product Development) ในวันที 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรี ยล แม่ปิง
- Chiang Mai Maker Party วันที 28-29 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ เชียงใหม่เมคเกอร์ คลับ
- เครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Southeast Asia Creative Cities Network)
การประชุมเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Conference – CCC) ในวันที 26-27 เมษายน 2558 ณ เบนโดโป เมืองบันดุง ประเทศ อินโดนีเซี ย ซึ งเป็ น
ช่วงเวลาเดียวก ับทีได้มีการจัดการประชุมเอเชียน – แอฟริ กา (The 60th Commemoration of Asia Africa Conference) และการจัดงาน Helafest 2015 กิจกรรมการ
แสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ เมืองบันดุงด้วยเช่นก ัน
ข้อมูลเพิ มเติม: www.helarfest.bccf.co
การประชุมเครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ครังที 4 ในวันที 25 มิถุนายน 2558 ณ City Sports Club เมืองเซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึงจะได้มีการ
วิทยากรจากสหภาพยุโรปเข้าร่ วมการประชุม โดยเป็ นส่ วนหนึงจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก Asia–Europe Foundation (ASEF)
ข้อมูลเพิ มเติม: www.seaccn.com

เ ชิ ญ

2. แจ้งกิจกรรมสร้ างสรรค์ ขององค์ กรสมาชิก
2.1 Developments in Services - Digital Economy โดย Mr. Robert Fox (ประธานกลุ่ม ICT หอการค้ าร่ วมต่างประเทศในประเทศไทย)
จากการร่ วมเป็ นส่ วนหนึงของคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ตงแต่
ั ปี 2553 ที ผ่านมา หอการค้าร่ วมต่างประเทศในประเทศไทยให้ความสําคัญการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เสมอมา จนกระทังได้เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซึ งใช้การขับเคลือนเศรษฐกิจด้วยดิจิตอล
ไม่ว่าจะเป็ นการค้าหรื อการประชาสัมพันธ์กต็ าม นอกจากนียังรวมถึงบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ซึ งทําให้หอการค้าร่ วมต่างประเทศ
ในประเทศไทยพยายามเปิ ดเสรี การให้บริ การดิจิตอลเพื อดึงดูดและพัฒนาการลงทุ นให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ด ตลอดจนวางแผนการจัดงานสัมมนา Digital
Economy เพือมุ่งให้ความรู ้ทีทันสมัยแก่บุคคลทีสนใจและสามารถนํามาปรับใช้ให้สอดคล้องก ับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยจะจัดขึนทีกรุ งเทพฯ
ข้อมูลเพิ มเติม: www.jfcct.org
2.2 เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดย คุณพงษ์ศักดิ อริยจิตไพศาล (ผู้จดั การสํานักงานส่ งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ )
ตามที กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศปรั บโครงสร้ างการทํางานเพือให้สอดคล้องกบั ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ที มุ่งเน้นการขับเคลือน
เศรษฐกิจด้วยอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยี สารสนเทศ ประกอบด้วย การประกอบการค้าด้วยอินเตอร์ เน็ตหรื อสังคมออนไลน์ (E-Commerce / Social Commerce)
ช่ องทางการประชาสั มพันธ์ผ่านอินเตอร์ เน็ ต (Digital transformation) การนําเทคโนโลยีมาทําเป็ นช่ องทางการค้า (Digital Consumption) ทังนี ได้จ ําแนก
เศรษฐกิจดิจิตอล ออกเป็ น 5 ประเภท คือ
- Hard Infrastructure ระบบสาธารณู ปโภคและโครงสร้างพืนฐาน
- Soft Infrastructure การพัฒนาส่ งเสริ มความเชือมันทางดิจิตอล
- Service การถ่ายทอดความรู ้
- Promotion การสร้างมูลค่าเพิ ม
- การร่ วมสร้างสรรค์สังคมและความรู ้ดิจิตอล
ข้อมูลเพิ มเติม: www.chiangmai.sipa.or.th
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2.3 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการลงทุนใหม่ โดย คุณศักดิชัย เหลืองสถิตกุล (ผู้อํานวยการศูนย์ เศรษฐกิจการลงทุนภาคที 1)
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนมุ่งเน้นส่ งเสริ มการลงทุนทีมีคุณค่า ทังในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพือเพิ มความสามารถในการแข่งขัน กา้ วพ้นการ
เป็ นประเทศทีมีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยังยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การสนับสนุ นกิจการที ให้
ส่ งเสริ มการลงทุนตามกิจการประเภทต่างๆ ควบคู่ก ับการพิจารณาตามเกณฑ์ทีก ําหนดไว้
ข้อมูลเพิ มเติม: www.chiangmai.boi.go.th
2.4 สินค้ าและบริการทางวัฒนธรรมเพือสร้ างมูลค่ าเพิมทางเศรษฐกิจ (Cultural Product of Thailand: CPOT) โดย คุณปิ ยพัฒนา ฟูคํามี (สํ านักวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ )
โครงการส่ งเสริ มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางวัฒนธรรม: ชุ มชนต้นแบบวัวลาย มีวตั ถุประสงค์เพืออบรมภูมิปัญญาชุ มชนวัวลายในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การดุนลายโลหะและเครื องเขิน เพือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และส่ งเข้าประกวด CPOT ระดับประเทศ รวมทังเพือจัดแสดง สาธิ ตเผยแพร่
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีได้รับการสร้างสรรค์ ซึงมีผลงานกว่า 10 ชิ นทีได้รับการคัดเลือกในโครงการนี
2.5 ผลการดําเนินงานเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 โดย คุณอินทพันธ์ บัวเขียว (ผู้จดั การศูนย์ สร้ างสรรค์ งาน ออกแบบ เชียงใหม่ )
เทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 ในระหว่างวันที 6 – 14 ธันวาคม 2557 ซึ งภายในงานประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ Design
Showcase, Creative Space Workshop, Creative Dialogue, Business Program และ City Installation / Tour ซึ งมีผูเ้ ข้าร่ วมงานประมาณกว่า 60,000 คน
พร้อมทังกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์สนใจทีจะเข้าร่ วมหากมีการจัดงานครังต่อไป รวมทังเกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายอีกด้วย รวมทังคาดหวังเป็ น
อย่างยิ งว่า จะได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากทุกภาคส่ วนสําหรับการจัดงาน Chiang Mai Design Week 2016 ต่อไป
ข้อมูลเพิ มเติม: www.chiangmaidesignweek.com
2.6 การศึกษาวิจยั “การจัดการความรู้ กลุ่มงานวิจยั ด้ านเมืองสร้ างสรรค์ ในประเทศไทยเพือรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC” โดย ผศ. อารยา
ศานติสรร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
โครงการวิจยั “การจัดการความรู ้กลุ่มงานวิจยั ด้านเมืองสร้ างสรรค์ในประเทศไทยเพือรองรั บการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน AEC” แบ่ งตัวอย่าง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
- กลุ่มต้นนํา ได้แก่ ผูท้ ี ทํางานด้านการวางนโยบาย และกลยุทธ์ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) ตามแนวคิดเมือ ง
สร้างสรรค์ (Creative City) และการเตรี ยมตัวของไทยสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- กลุ่มกลางนํา ได้แก่ ผูว้ างแผน ออกแบบ นักวิชาการ นักผังเมือง และนักวิจยั
- กลุ่มปลายนํา ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์ ศิลปิ น และชุมชน
โดยมีวตั ถุวตั ถุประสงค์หลักเพือสร้างฐานข้อมูลแนวทางของหัวข้อวิจยั ในอนาคต โดยการเก็บข้อมูลและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ระหว่างกนั ในกลุ่มวิจยั และ
ระหว่างกลุ่มวิจยั ภายนอก รวมทังเพือสร้างเครื อข่ายนักวิจยั หรื อผูท้ ี สนใจแนวทางกิจกรรมทางการพัฒนาพื นที ในชุ มชนเมืองและชุ มชน ชนบท ซึ ง
คาดหวังเป็ นอย่างยิ งว่า จะสามารถก ําหนดทิศทางและแผนงานในด้านการวิจยั ในอนาคตเกียวกบั เมืองเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative City) ในประเทศ
ไทย รวมทังการสร้างเครื อข่ายระหว่างประเทศ
2.7 วันทรัพย์ สินทางปัญญา โดย Mr. Russell Headlee
(แทน) กงสุ ลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม่
เนื องด้วยในวันที 26 เมษายน ของทุ กๆ ปี ตรงกบั วันทรั พย์สินทางปั ญญาโลก ดังนันในปี นี ก็เช่ นกนั หน่ วยงาน U.S. Patent and Trademark Office
สถานทู ตสหรั ฐอเมริ กา และสถานกงสุ ลใหญ่สหรั ฐฯ เชี ยงใหม่กาํ หนดจัดงานวันทรั พย์สินทางปั ญญาโลกในหัวข้อ Get Up, Stand Up…For Music
ร่ วมก ับองค์กรทรั พย์สินทางปั ญญาโลก ในวันที 26 เมษายน 2558 ที พิพิธภัณ ฑ์พืนถิ นล้านนา โดยเป็ นกิจกรรมแสดงดนตรี โดยวงดนตรี ทีมีผลงาน
สร้างสรรค์ จัดตลาดนัดดนตรี โดยคาดว่าจะมุ่งส่ งเสริ มความเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาในหมู่เยาวชน นักเรี ยนและนักศึกษา รวมถึงประชาชนทัวไป
และจะถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ออนไลน์
2.8 มหกรรมอาชีพทางด้ าน IT และสหกิจศึกษา ครั งที 2 (Digital Job Fair 2015 Chiang Mai) โดย คุ ณวนันญา พงษ์ แสนรั กษ์ (วิท ยาลัยศิลปะ สื อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
วิทยาลัยศิ ลปะ สื อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร่ วมกบั เครื อ ข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนื อที มีการจัดการเรี ยนการสอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิตอลคอนเทนท์ และซอฟท์แวร์ ทังในระดับปริ ญญาตรี และบัณ ฑิตศึ กษา ร่ วมจัดงานมหกรรมอาชี พด้าน IT
และสหกิจศึกษา ครังที 2 (Digital Job Fair 2015 Chiang Mai) โดยเชิญผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ความรู ้ แนะแนวงานทางด้าน IT
และพบปะนักศึกษาและบุคคลทัวไปที เข้าร่ วมงาน สามารถสมัครและสัมภาษณ์ งานได้ทันที ในวันที 24-25 เมษายน 2558 ณ พรอมเมนาดา รี สอร์ ท
มอลล์ เชียงใหม่
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ข้อมูลเพิ มเติม: www.digitaljobfair.org
2.9 โครงการ 20:21 สถาปั ต ยกรรมสรรค์ สร้ าง (PROJECT "20:21 OLD CHIANGMAI / NEW CHIANGMAI) คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการนีดําเนินการขึนเนืองในวาระครบรอบ 20 ปี ของการก่อตังคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ในปี 2557 คณะฯได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชี ยงใหม่และการเรี ยนรู ้ สถาปั ตยกรรม จึงจัดโครงการในชื อว่า "๒๐ : ๒๑ สถาปั ตยกรรมสรรค์สร้ าง" มี
จุดเริ มต้นมาจากความคิดทีต้องการให้นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ได้มาร่ วมก ันใช้ความคิดสร้างสรรค์ทีถูกสั งสมและบ่มเพาะกนั มา เพือ
สร้างกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ให้ก ับเมืองเชียงใหม่ โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่ วมก ับเทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้จดั พิธีเปิ ด
โครงการ 20:21 สถาปั ตยกรรมสรรค์สร้ าง (PROJECT "20:21 OLD CHIANGMAI / NEW CHIANGMAI) ในวันอาทิ ตย์ที 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
10.00 น. ณ ศูนย์สถาปั ตยกรรมล้านนา สี แยกกลางเวียงเชียงใหม่
ข้อมูลเพิ มเติม: www.arc.cmu.ac.th
ประชุมครังต่อไป ก ําหนดเดือนมิถุนายน 2558
Next Meeting will be in June 2015

ปิ ดประชุ ม
เอกสารแนบ
-

คํากล่าวของ รศ.ดร. เสริ มเกียรติ จอมจันทร์ ยอง
เอกสารประกอบการบรรยายของสํานักงานเลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค์
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