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เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สรุปผลการประชุม
เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิท ยาลัยเชียงใหม่ กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านแนะนาตัว
1. เรื่องเพื่อทราบ
1.1 คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวชื่นชมใน
ความหลากหลายขององค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมกันแบ่งปันแนวคิด องค์
ความรู้เพื่อสร้างสรรค์เชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ ควรมีการจัดทาแนวทางการพัฒนาเชียงใหม่ ต่อยอดองค์
ความรู้ซึ่งเป็นต้นแบบทั้งจากจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาปรับใช้
กับจังหวัดเชียงใหม่
1.2 Mrs. Jennifer A. Harhigh กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ได้กล่าวถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นร่วมมือ
ระหว่างสถานกงสุล ใหญ่ส หรัฐอเมริกาฯ เชียงใหม่สร้างสรรค์ American Corner และคณะบริหารธุ ร กิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัด งานสัปดาห์ผู้ประกอบการ (Global Entrepreneurship Week - GEW)
ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน โดยมีเจ้าของธุรกิจและประธานวิสาหกิจชุมชนสตรีมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
และแง่คิดในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาบริหารธุรกิจจานวนกว่า
ร้อยคน ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ สถานกงสุล ใหญ่สหรัฐอเมริกาฯ และเชี ยงใหม่สร้างสรรค์ ร่วมมือจัดงานเป็น
ประจาปีมาตลอด
1.3 ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ ได้ทบทวนการประชุมครั้งที่ผ่านมาและขอที่ประชุมให้ความเห็นชอบรับรองบันทึก
การประชุมครั้งที่ผ่านมา หากมีประเด็นใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้แจ้งกลับทางอีเมล์ภายใน 1 สัปดาห์
2. ชี้แจงความก้าวหน้า และกิจกรรมที่ผ่านมา
คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้ – สตาล์ลิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
รายงานการจัดกิจกรรมของเชียงใหม่สร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วย
2.1 งานสัมมนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ
ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเลอเมอรีเดียนเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อเป็นการเชื่อมโยง เชื่อมต่อคนใน
สังคม ศูนย์กลางเเละเมืองต่างๆ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว มุมมอง เเละประสบการณ์ของวิทยากรชั้นนาทั้งชาว
ไทย และต่างประเทศ โดยการอภิปรายประเด็นสาคัญในการสร้างเเละพัฒนาเมืองบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 18 ท่าน ที่มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, นักพัฒนาเมือง,

3

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และนักออกแบบทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ ซึ่งประกอบด้วย
เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์, เมืองบันดุง เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
2.2 งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องอาหาร Favola โรงแรม
เลอเมอรีเดียนเชียงใหม่
2.3 งาน Craft Workshop จั ด ขึ้ น วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2559 ณ ร้ า น D Bistro วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมนี้ คื อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ แนวคิด และวิธีการทางานที่แตกต่างกันไปจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนา
ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการวิเคราะห์แนวโน้มของงานฝีมือและโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ รวมไปช่องทาง
ในการพัฒนาตลาด การสร้างแบรนด์ นวัตกรรมใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่องโยงนักออกแบบ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้ทารู้จักกัน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
2.4 งานพิธีมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ จัดขึ้นวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้ม
เจ้าบุรีรัตน์ การจัดกิจกรรมมอบรางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) นั้นจะจัดขึ้นในทุกๆปี ซึงในปีนี้จัดเป็นปีที่
ห้า รางวัลการออกแบบเชียงใหม่นั้นเป็นความคิดริเริ่มที่จะมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิง
สร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นงานออกแบบร่วมสมัย ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมงานออกแบบที่ดีสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ โดยงานมอบรางวัลนี้ถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาลงาน
ออกแบบเชียงใหม่
2.5 การจัดทาหนังสือรางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Award) ที่รบรวมผลงานที่ได้รับรางวัล
ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน และการจัดทาทาเนียบสินทรัพย์สร้างสรรค์ Creative Chiang Mai Mapping ที่
รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
3. การนาเสนอ และแลกเปลี่ยนมุมมองจากทีมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEACCN)
เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ตัวแทนวิทยากรจากงานสัมมนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สรุปประเด็นการ
นาเสนอจากงานสัมมนาวันที่ 8 ธันวาคม 2559
 คุณ Tita (Larasati) Dwinita ตัวแทนจากเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ได้สรุปความคืบหน้าของ
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart city โดยมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
พัฒนาเมืองที่ไม่ใช่แค่การก่อตั้งร่วมกันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการแบ่งปันแนวคิด การประสานความ
ร่วมมือของสมาชิกที่มาจากทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชน
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 คุ ณ Joe Sidek ตั ว แทนจากเมื อ งปี นั ง ประเทศมาเลเซี ย น าเสนอสรุ ป ประเด็ น การจั ด เทศกาล
George Town (เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม) ซึ่งเทศกาลนี้ช่วยทาให้เมืองปีนังเป็นที่รู้จักและเป็นที่
สนใจ ผู้คนอยากมาอยู่อาศัยและทาธุรกิจ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมงานเทศกาล ในปี
2017 รวมถึงงาน London Design Week ด้วย ส่วนคุณ Daniel Lim ได้นาเสนอแนวคิดเรื่อง Think
City ที่มีเป้าหมายการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ ยังได้นาเสนอแนวคิดในการจัด ทาสื่อ
สิ่งพิมพ์ร่วมกัน รวมถึงการระดมทุนร่วมกันเพื่อใช้ในการจัดทาสื่อต่างๆ
 คุณ Kae Batiquin ตัวแทนเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้นาเสนอการพัฒนาเมืองที่ อาศั ย ความ
เข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมจากตัวแทนองค์กรต่างๆ
 คุณชนิกา พุดหอม ตัวแทนอาสาสมัครกลุ่มคนรุ่นใหม่ และพิธีกรจากงานสัมมนา SEACCN ได้แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาเมืองทั้งในส่วนของการสร้าง Smart City และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ต้องทาควบคู่กันไปและต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง
4. ประเด็นสาคัญอื่นๆ
 คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย จากขอนแก่น ThinkTank (KKTT) ประเทศไทย ได้นาเสนอรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอนแก่นโมเดล ภายใต้กรอบแนวคิดของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้เป็น Smart
City และการสร้า งความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาเมื องโดยยึ ด หลั ก ที่ ต้ อ งคานึ ง ถึง 3 ด้ า นคื อ สั ง คม
สิ่ ง แวดล้ อม และเศรษฐกิจ โดยปั จ จั ย ของความสาเร็จ ในการพั ฒนา Smart City ก็คือการมี การ
สนับสนุนที่เข้มแข็งจากภาคประชาสังคม ปัจจุบันโครงการของแก่น Smart City อยู่ในระยะที่ 1 คือ
การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนต้นแบบและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การพัฒนาโดยภาคเอกชน
 คุณธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการแอ็กโก เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จากัด ได้ให้แนวทางในการพัฒนา
เมืองเชียงใหม่ โดยการผสมผสานระหว่างความเป็ นเมืองเก่าและเมืองทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งการเก็บ
รักษาสถาปั ต ยกรรมที่ เก่า แก่และงดงาม อย่ า งเช่ น ลอนดอน และเชี่ ย งไฮ้ โดยการพั ฒ นาเมื อง
เชียงใหม่นั้นควรอยู่ ภายใต้การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเมืองที่ชัดเจน พร้อมกับการ
คานึงถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาหมอกควัน โดยอาศัยทรัพยากรและต้นทุนที่เชียงใหม่มี
อยู่ ไม่ ว่ า จะเป็นโครงสร้างพื้ นฐาน ความเจริญ ทางด้ านเทคโนโลยี สิ่ ง อานวยความสะดวกต่างๆ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมในการพัฒนาเมือง
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5. การดาเนินการต่อไป
 ความร่วมมือในการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกันของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
เผยแพร่เกี่ยวกับกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
 เชียงใหม่สร้างสรรค์จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเมืองและการพัฒนา Smart City
 มีการเชิญเมืองที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
เมืองฮานอย บาหลี และ กูชิง
 การสานต่อความร่วมมือในด้านงานหัตถกรรมและการออกแบบ
 ประชุมครั้งต่อไปอีก 3-4 เดือน
6. ร่วมแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและรับประทานอาหารกลางวัน
ปิดการประชุมเวลา 13.30 น.
------------------------------------------------------------------------------
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