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Promoting innovation and creativity to develop Chiang Mai

ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเชียงใหม่Our Focus
Creative Chiang Mai covers all aspects 
of a creative ecosystem.

Each year, the CCM secretariat and a core group of the most active 
organizations and volunteers establish a program. In addition, 
many activities that make Chiang Mai creative are organized 
by partner organizations, other groups and volunteers.

For 2017-2018, our focus areas are:

Sustainable development of the city, economy, and society of Chiang Mai reflecting 
and respecting its culture, com-munities, and the natural environment

Developing the IT, software, and digital content cluster of Chiang Mai

Continuing our flagship projects in the craft sector (handmade-chiangmai.com, 
craft connect)

Creating platforms for idea exchange, networking and action (TEDxChiangMai, 
Creativity Connect, IP Day, GEW, etc.)

Promoting design and developing new products or design concepts across different 
sectors including the Chiang Mai Design Awards (CDA)

Promoting and supporting collaboration so that ideas, activities and projects have 
more impact

Promoting innovation and entrepreneurship in business, education and government

Developing our collaboration internationally, particularly with the Southeast Asian 
Creative Cities network (www.seaccn.com)

City branding and marketing Chiang Mai nationally and internationally

Research, knowledge creation and sharing about the creative economy and city 
development

All these activities require the support and participation from organizations, groups, 
and volunteers in Chiang Mai.
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เชียงใหม่สร้างสรรค์

คืออะไร?
What is Creative Chiang Mai?

The logo shows the city walls of Chiang Mai, the colors 
reflect creativity and the slightly turned colors reflect creativity 
and the slightly turned square center symbolizes innovation.

เชียงใหม่สร้างสรรค์เป็นแนวคิดและเครือข่ายหน่วยงานจาก ทั้งสถาบัน
การศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มธุรกิจอีกกว่า 40 องค์กร
ท่ี รวมตัวกันทํางานด้วยจิตอาสา โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ เครือข่ายเชียงใหม่สร้างสรรค์ใช้ความ
หลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของเชียงใหม่

โลโก้เป็นภาพจําลองคูเมืองเชียงใหม่สัญลักษณ์

ของประวติัศาสตร ์วฒันธรรม และมจุีดเดน่ที่ชัดเจน 

สีคือการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ

การหมุนตรงกลางหมายถึงนวัตกรรม



ในแต่ละปีสํานักเลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค์และคณะทํางานหลักจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
รวมถึงอาสาสมัครเป็นผู้คิดและดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆมากมาย ย่ิงไปกว่านั้นกิจกรรมต่างๆ 
ที่ดําเนินการไปแล้วและทําให้เชียงใหม่เกิดความสร้างสรรค์ ล้วนแต่มาจากความร่วมมือของสมาชิก
ในองค์กรกลุ่มต่างๆและอาสาสมัครทั้งสิ้น

สําหรับปี 2560 - 2561 เรามุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

หัวใจหลักของ
เชียงใหม่สร้างสรรค์

เชียงใหม่สร้างสรรค์มุ่งเน้นการทํางาน
ที่ครอบคลุมความหลากหลายในระบบ
นิเวศเชิงสร้างสรรค์

ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของ
เชียงใหม่สร้างสรรค์ 

พ.ศ. 2560-2561

• พัฒนาเมือง สังคม และ เศรษฐกิจ ของเชียงใหม่อย่างยั่ งย่ืน และให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม ชุมชนและ
  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเชียงใหม่

เชียงใหม่สร้างสรรค์คือเครือข่ายอาสาสมัครเรามุ่งหวังว่าวิสัยทัศน์และแนวคิดต่างๆของเชียงใหม่

สร้างสรรค์จะได้รับการเผยแพร่โดยองค์กรกลุ่มและประชาชนจากทุกสาขาอาชีพคุณสามารถร่วม

ทํางานกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือโดยตรงหรือความร่วมมือผ่านการจัดโครงการต่างๆงาน

หรือกิจกรรมของท่านเองที่มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของเชียงใหม่

เชียงใหม่สร้างสรรค์เปรียบเสมือนแหล่งรวมแนวคิดทุกคนคือเจ้าของเชียงใหม่สร้างสรรค์และทุกๆคน

สามารถอุทิศแรงกายแรงใจและพลังสมองให้กับการสร้างสรรค์เมืองเพราะเราเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร

เราจึงมีความต้องการคนที่ลงมือทํางานพร้อมกันกับแนวคิดต่างๆอย่างจริงจัง

สําหรับกิจกรรมต่างๆที่ เราได้วางแผนไว้แล้วเรายังคงต้องการผู้สนับสนุนอาสาสมัครหรือองค์กร

ที่ เต็มใจและพร้อมเป็นผู้นําในการจัดการบางกิจกรรมกรุณาติดต่อเราหากคุณสนใจตอบรับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนหรือร่วมแบ่งปันการจัดกิจกรรมหรือแม้กระทั่งต้องการการสนับสนุนจากเรา

ในทางใดทางหนึ่งก็ตาม

“Where local meets global - promoting creativity, exchanges, and collaboration within 

the community, nationally, and internationally”.

Creative Chiang Mai is a voluntary network. We hope that the vision 

and ideas of the Creative Chiang Mai initiative are shared by many 

organizations, groups, and people from occupations. You can either 

work with us directly or (continue to) organize projects, events and 

activities that improve the city, economy and society of Chiang Mai. 

It is like an open concept; everybody owns Creative Chiang Mai and 

can contribute to creative city making. As we are a network of 

volunteers, we need doers as well as ideas.

For our planned activities, we need sponsors, volunteers, or organizations 

willing to take the lead in organizing and managing some of the 

activities. Please contact us if you would like to sponsor or support 

us, if you want to share an upcoming event or require our support 

in some other way. 

• พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์และกลุ่มธุรกิจเนื�อหาดิจิทัล (Digital content cluster) ของเชียงใหม่

• ดําเนินการต่อเนื่องในกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงานหัตถกรรม (handmade-chiangmai.com, craft connect)

• สร้างพื�นที่สําหรับการแลกเปล่ียนความคิด เครือข่ายและนําไปสู่การปฏิบัติ (อาทิเช่น TEDxChiangMai, Creativity 
  Connect, Intellectual Property, Entrepreneurship CNXP และอ่ืนๆ)

• สนับสนุนการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาแนวคิดการออกแบบข้ามกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
  รวมถึงการให้รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (CDA) โดยรางวัลนี�เป�นกิจกรรมที่ จัดขึ�นทุกๆปี

• ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือให้เกิดแนวคิดกิจกรรมและโครงการต่างๆได้รับประโยชนในวงกว้าง

• สนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการในธุรกิจภาคการศึกษาและภาครัฐ

• พัฒนาความร่วมมือระหว่างนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  Southeast Asian Creative Cities network” (www.seaccn.com)

• การสร้างตรา (Branding) และการตลาดของเชียงใหม่ ทั�งในประเทศและนานาชาติ

• สร้างการวิจัย และองค์ความรู้ รวมถึงการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาเมือง

• แนวคิดและกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ซ่ึงต้องการการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กรกลุ่มต่างๆ และผู้
  อาสาสมัครในเชียงใหม่ทั้งสิ้น

How to get 
involved / support

“Dare to … Can do….”


