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พบกับซรีีส์ควำมรู้ “ใส่ ใจไปเที่ยวกับ อพท.” เร่ืองกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative 
Tourism) เล่ม 2 พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ใหม่ของ อพท. 11 กิจกรรม ที่จะพำ
คุณไปท�ำควำมรู้จักให้ลกึซึง้มำกย่ิงข้ึน 

ซรีีส์ควำมรู้เร่ืองกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ เล่ม 2 น้ี จะฉำยภำพกำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท. ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมำกย่ิงขึน้ จำกเดมิที่เคยน�ำเสนอ
ไปแล้วในเล่ม 1 จ�ำนวน 13 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และเล่ม 2 น้ี จะมกีำรน�ำเสนอ 11 
กิจกรรมใหม่ที่น่ำสนใจ อำท ิกำรป้ันและเขียนลำยสงัคโลก กำรทอผ้ำจกไทยพวน กำรท�ำผำสำด
ลอยเครำะห์ รวมทั้งแนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ในมติต่ิำงๆ  กรณศีกึษำของต่ำงประเทศ
ที่สำมำรถประยุกต์ ใช้ได้จริง  พร้อมมุมมองกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำยทั้งจำก 
นักวิชำกำร นักเขียน และนักท่องเที่ยว

อพท. คำดหวงัว่ำ ซรีีส์ควำมรู้ กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์: Creative Tourism เล่ม 2 น้ี จะ
ท�ำให้ผูอ่้ำนได้เข้ำใจแนวคิด มมุมอง เร่ืองรำว กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท. ได้ลกึซึง้มำก
ย่ิงข้ึน และเพลดิเพลนิกับ 11 กิจกรรมใหม่ของ อพท. ที่มุง่เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) 
บนพ้ืนฐำนแก่นแท้แห่งควำมเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมปัิญญำท้องถ่ิน ศลิปวฒันธรรม ซีง่เป็นอญัมณี 
ที่ซ่อนอยู่ (Hidden Gem) และรอคอยนักท่องเที่ยวมำร่วมเรียนรู้ ลงมอืท�ำ และสร้ำงประสบกำรณ์
โดยตรงร่วมกับเจ้ำของกิจกรรม และร่วมสร้ำงประโยชน์ ให้ชุมชนท้องถ่ินได้อย่ำงแท้จริง
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กำรท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจใน
คุณค่ำทำงสังคม วัฒนธรรม และสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่ำงลึกซึ้ง โดย
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับเจ้ำของพื้นที่หรือเจ้ำของวัฒนธรรม

ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ = เรียนรู้ ลงมือท�ำ น�ำสู่ประสบกำรณ์ ใหม่

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์แม้จะเป็นส่วนหน่ึงของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
แต่รูปแบบของกำรท่องเที่ยวน้ันมีควำมแตกต่ำงกัน แล้วจะแตกต่ำงกันในเร่ือง 
อะไรบ้ำง มำดูกันเลย 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชม-ชิม-แชะ-ช้อป

นักท่องเที่ยว

   เป็นเพียงผู้ชม อยู่ห่ำงๆ และถ่ำยภำพ
   ยืนชมกำรสำธิตและซื้อของที่ระลึก
   ไม่ได้ร่วมท�ำกิจกรรม
   ไม่เกิดควำมผูกพันหรือกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน

ชุมชน

   นักท่องเที่ยวมำเที่ยวเฉพำะช่วงที่มีกำรจัดงำนหรือเทศกำล
  นักท่องเที่ยวเพ่ิมมำกขึ้นในพ้ืนที่ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียง ส่งผลให้เกิด    
   ปัญหำทำงสภำพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
   เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว
   กำรท่องเที่ยวของท้องถิ่นเกิดควำมไม่ยั่งยืน ชุมชนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่ำงเต็มที่

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
เรียนรู้-ดูของจริง-ลงมือท�ำ

นักท่องเที่ยว

   มีส่วนร่วมและลงมือท�ำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับชุมชน
   พัฒนำศักยภำพและกำรสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำรลงมือท�ำด้วยตัวเอง
   พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องรำวกับคนในชุมชน
   เกิดควำมประทับใจ ควำมผูกพันที่ดีกับชุมชน
   นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงมำท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชุมชน

   ชุมชนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง
   เกิดควำมเข้มแข็งเพื่อรักษำตัวตนที่แท้จริง
   กำรท่องเที่ยวของท้องถิ่นเกิดควำมยั่งยืน ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่ำงแท้จริง

ท�ำควำมรู้จักกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

  นยิำมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
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 กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
ในมิติของ อพท.

นยิำมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท.

เที่ยวอย่ำงไรถึงเรียกว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

ในฐำนะที่ อพท. มีหน้ำที่หลักในกำรประสำน ส่งเสริม และสนับสนนุกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน จึงได้ค้นหำเคร่ืองมอืในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ชุมชนให้เกิดควำมย่ังยืน ด้วยกำรน�ำแนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ หรือ 
Creative Tourism มำเป็นแนวทำงในกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย มุ่งเน้น 
กำรสร้ำงคุณค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนบนพ้ืนฐำนแห่งควำมเป็นไทย  
วิถีชีวิต ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ 

ปัจจุบัน อพท. มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 24 กิจกรรม ในพื้นที่
พิเศษทั้ง 6 แห่ง โดยกิจกรรมที่ถูกคัดเลือกน้ันมีควำมเหมำะสมที่จะน�ำมำ
พัฒนำเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงแท้จริง เพรำะสำมำรถ
สร้ำงประสบกำรณ์ สร้ำงควำมผูกพัน สร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง ทั้งยังเปิด
โอกำสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม ได้มปีระสบกำรณ์ตรง 
ร่วมกับเจ้ำของพ้ืนที่ผ ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมช่ืนชมและเข้ำใจใน
จิตวิญญำณของพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวยังได้พัฒนำศักยภำพของ 
ตัวเองไปพร้อมกัน ทั้งน้ีเป้ำหมำยส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำนคือ ‘ควำมสุขที ่
แท้จริงของชุมชนบนกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’

กำรท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลักษณ์ของสถำนที่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ตรง
ร่วมกับเจ้ำของวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถำนที่ ไม่ ใช่กิจกรรม
ที่เน้นรำยได้ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่ำของชุมชน

ควำมผูกพันระหว่ำง 
นักท่องเที่ยวกับเจ้ำของบ้ำน

มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง 
ในพื้นที่ท่องเที่ยว

กำรเข้ำร่วมเชิงปฏิบัต ิ
ในกิจกรรม

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้ำมวัฒนธรรม



กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในมิติของ อพท.

หัวใจหลักของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ควำมจริงแท้-ดัง้เดมิ (REAL) ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้มรดกวฒันธรรมของพ้ืนที่

ท่องเที่ยวผ่ำนกำรมีประสบกำรณ์ตรงเพ่ือน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจและชื่นชมจิตวิญญำณอัน
เป็นลักษณะเฉพำะของพื้นที่ ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนศักยภำพของ
นักท่องเที่ยวอย่ำงไม่สิ้นสุด

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท.

อพท. ได้ ให้ควำมส�ำคัญกับนโยบำยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ให้ 
ควำมส�ำคัญที่คุณค่ำของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนภูมิ ใจควำมเป็นเน้ือแท้ของตนและ
สำมำรถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งน้ีเป้ำหมำยส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำนของ อพท. 
ภำยใต้นโยบำยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์คือ “ควำมสุขที่แท้จริงของชุมชนบน
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

อพท. และคณะท�ำงำนโครงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ได้ค้นหำกิจกรรม
ที่มีต้นทุนทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมที่มีศักยภำพ เพ่ือพัฒนำให้เป็นกำรท่อง 
เที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยค้นพบ 24 กิจกรรมของพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่งของ อพท. 
เป็นเป้ำหมำยในกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิต ศลิปหัตถกรรม อำหำร กำรแสดงและงำนสร้ำงสรรค์ที่ต่ำง
เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและมรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรม
ที่ถูกคัดเลือกน้ัน มีควำมเหมำะสมที่จะน�ำมำพัฒนำเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงแท้จริง สำมำรถสร้ำงควำมผกูพัน สร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้  
ทั้ งยังเปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข ้ำมวัฒนธรรมได้มี
ประสบกำรณ์ตรงร่วมกับเจ้ำของพ้ืนที่ผ ่ำนกำรปฏิบัติ อันจะน�ำไปสู่ควำมชื่นชม
และเข้ำใจในจิตวิญญำณของพ้ืนที่ และในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนำศักยภำพของ
ตัวเองไปพร้อมกัน

Creative Tourism Thailand : REAL

Experiencing
มีประสบกำรณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว

Lifelong Learning
เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพของ    

    ตนเองอย่ำงไม่สิ้นสุด

Appreciating
ชื่นชมและเข้ำใจจิตวิญญำณของพื้นที่

Reciprocating
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม
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เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมจำม
บ้ำนน�้ำเชี่ยว จ.ตรำด

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้ำน
บำงละมุง จ.ชลบุรี

เรียนรู้นำฏศิลป์สุโขทัย
วิทยำลัยนำฏศิลป์สุโขทัย 
จ.สุโขทัย

เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำย
สังคโลก (สุเทพสังคโลก) 
จ.สุโขทัย

เรียนรู้งำนปั้นและเขียนลำย
สังคโลก ( โมทนำเซรำมิค) 
จ.สุโขทัย

เรียนรู้กำรวำดลำยสังคโลก
บนผืนผ้ำ บ้ำนปรีดำภิรมย์
จ.สุโขทัย

เรียนรู้กำรท�ำอำหำรพื้นบ้ำน
ด่ำนซ้ำย แม่ค�ำพัน จ.เลย

เรียนรู้กำรท�ำผ้ำห่มนวม 
เชียงคำน ร้ำนสุณีพร จ.เลย

เรียนรู้กำรท�ำตุงค่ำคิง 
วัดพระเกิด จ.น่ำน

เรียนรู้กำรท�ำลูกปัด
แบบโบรำณอู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี

เรียนรู้กำรท�ำเซรำมิคสัตว์มงคล
บ้ำนสวน กิ่งก้อย ดอยปุย 
จ.สุโขทัย

เรียนรู้กำรท�ำสังคโลก
บ้ำนเกำะน้อย จ.สุโขทัย

เรียนรู้กำรท�ำพระพิมพ์ดนิเผำ 
บ้ำนลกัษมณ์ศลิป์ จ.สโุขทัย
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กิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท. รุ่นที่ 1

หลำยคนคงได้ท�ำควำมรู้จักกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 13 กิจกรรม
ของ อพท. รุ่นที่ 1 กันไปบ้ำงแล้วแต่ส�ำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก นีเ่ป็นโอกำสที่ดี 
ที่จะมำท�ำควำมรูจั้กอกีคร้ัง เพรำะกิจกรรมทั้ง 13 กิจกรรมน้ีมทีั้งควำมโดดเด่น  
น่ำสนุก และทรงคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหำกได้ลงมือท�ำกิจกรรมด้วย 
ตวัเองแล้ว นอกจำกจะได้รับประสบกำรณ์ ใหม่ๆ ยังสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ที่
ได้เรียนรู้มำปรับใช้กับชีวิตหรือกำรงำนของตัวเองภำยหลังได้อีกด้วย
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เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำน
ชุมชนแหลมกลัด จ.ตรำด

ปั้นและเขียนลำยสังคโลก
กะเณชำสังคโลก จ.สโุขทัย

เรียนรู้กำรทอผ้ำจกไทยพวน
สุนทรีผ้ำไทย จ.สุโขทัย

อำหำรนครชุม ชุมชนนครชุม 
จ.ก�ำแพงเพชร

ปั้นและเขียนลำยสังคโลก
บัวสังคโลก จ.สุโขทัย

ปั้นและเขียนลำยสังคโลก
อุษำสังคโลก จ.สุโขทัย

1

2

3

4

5

6

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท. รุ่นที่ 211

เขียนลวดลำยหน้ำกำกผีตำโขน  
เมอืงด่ำนซ้ำย บ้ำนหัวนำยูง จ.เลย

ท�ำผำสำดลอยเครำะห์
ชุมชนริมโขงเชียงคำน จ.เลย

หล่อเหรียญทวำรวดี
เมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ปักผ้ำหน้ำหมอนโบรำณ
โฮงเจ้ำฟองค�ำ จ.น่ำน

เรียนรู้วิถีชีวิตไทด�ำ 
บ้ำนนำป่ำหนำด จ.เลย
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10

11

9

มำท�ำควำมรู้จักกับ 11 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ อพท. รุน่ที่ 2  
ที่มีกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมส�ำหรับนักท่องเที่ยวไว้อย่ำงครบรส ทั้งโดดเด่น  
น่ำสนุกและทรงคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกกิจกรรมจะเน้น 
ให ้นักท่องเที่ยวได ้เรียนรู ้และลงมือท�ำกิจกรรมด้วยตัวเอง ถือเป็น 
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ ใหม่ๆ และสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ที่ ได้เรียนรู้มำปรับ
ใช้กับชีวิตหรือกำรงำนของตัวเองได้อีกด้วย
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เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำน
ชุมชนแหลมกลัด จ.ตรำด

ต�ำบลแหลมกลัด จ.ตรำด เป็นชุมชนที่มีควำมผูกพันกับท้องทะเล โดยคนใน
ชุมชนร่วมกันสืบทอดวิถีประมงชำยฝั่งแบบดั้งเดิม ด�ำรงชีวิตด้วยวิถีประมงที่
สำมำรถเลี้ยงชีพได้ตลอดทั้งปี นอกจำกกำรท�ำประมงชำยฝั่งแล้ว คนในชุมชนยัง
ร่วมกันอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อมของท้องทะเลให้อดุมสมบรูณ์อย่ำงย่ังยืน 
เช่น กำรเพำะพันธุ์ปูม้ำไข่นอกกระดอง กำรท�ำหญ้ำทะเลเทียมเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่
สัตว์น�้ำ ฯลฯ 

สัมผัสวิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำน

มำเรียนรูป้ระมงพ้ืนบ้ำนแหลมกลดัที่มคีวำมหลำกหลำย โดดเด่น และสำมำรถ
ท�ำได้ตลอดทั้งปี เช่น กำรจับปูม้ำ กิจกรรมที่ชำวประมงในพื้นที่ท�ำกันทุกๆ วัน 
หรือเรียนรู้กำรวำงอวนจับปู กำรวำงลอบดักปู กำรสำวอวนปู และเรียนรู้กำรท�ำ
อำหำรจำกปู ตั้งแต่กำรคัดเลือกปู กำรต้มปู กำรแกะเนื้อปู วิธีปรุงอำหำรจำกปู 
และกำรท�ำน�้ำพริกเกลือ (น�้ำจิ้มทะเล) สูตรเด็ดของที่นี่

เรียนรู้วิถีรักถิ่น รักทะเลของชำวแหลมกลัด

วิถีประมงพ้ืนบ้ำนของชำวแหลมกลัดจะท�ำให้เห็นภำพวิถีชีวิตของชำวประมง
ได้อย่ำงชัดเจน โดยมีกฎกติกำของกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงคนกับธรรมชำติอย่ำง
สอดคล้องกัน จะเห็นได้จำกระบบของควำมรู้ พิธีกรรม ควำมเชื่อของชำวประมง 
ควำมคิดและภูมิปัญญำที่แฝงอยู่ ในเครื่องมือจับสัตว์น�้ำ วิธีกำรจับสัตว์น�้ำ และ
วิธีกำรจัดกำรของกลุม่ประมงพ้ืนบ้ำนที่รวมกลุม่กันเพ่ือรักษำระบบนิเวศของชุมชน
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

สัตว์น�้ำที่พบมำกในชุมชนแหลมกลัด : กุ้ง หอย ปู ปลำ 
ปูม้ำ : สำมำรถพบได้ตลอดทั้งปี และมีขนำดใหญ่ มีควำมยำว 10 - 12 ซม. 
เนื้อของปูม้ำจะมีควำมหอมหวำนที่สุดในช่วงเดือนมีนำคม-พฤษภำคม เพรำะ 

    ปูม้ำจะได้รับแร่ธำตุและสำรอำหำรอย่ำงเต็มที่ เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน
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ท�ำควำมรู้จักกับอุปกรณ์ท�ำประมง

อวนกุ้ง : มีลักษณะเป็นอวน 2 ชั้น ชั้นแรกมีลักษณะตำห่ำงเพื่อให้กุ้งสำมำรถ
ผ่ำนเข้ำมำได้ ชั้นถัดมำเป็นอวนที่มีตำแคบกว่ำชั้นแรกเล็กน้อยเพื่อให้กุ้งเข้ำมำติด
และไม่สำมำรถออกได้

อวนปู : มีลักษณะคล้ำยอวนกุ้ง แต่จะเป็นอวนที่มีชั้นเดียว
ลอบดักปู : มีลักษณะคล้ำยกรง ในกำรวำงลอบจะใช้เหย่ือล่อปูให้เข้ำมำติด

ในลอบดังกล่ำว

สูตรลับฉบับชำวแหลมกลัด

สิง่ที่ โดดเด่นอกีอย่ำงของชุมชนแหลมกลดั คือ กำรท�ำน�ำ้พริกเกลอืหรือน�ำ้จ้ิม
ทะเลตำมสูตรของชุมชน 

เตรียม พริกขี้หนูสด กระเทียม เกลือ และน�้ำมะนำว
ลงมือท�ำ โขลกพริกและกระเทียมให้แหลก จำกน้ันใส่เกลือลงไป แล้วจึงเติม 
น�ำ้มะนำวเพ่ือปรุงรสและยังชว่ยให้พริกและกระเทียมที่ต�ำเอำไว้ไม่เปลีย่นเป็นสดี�ำ 
เติมน�้ำต้มสุกพอประมำณ ปรุงรสด้วยน�้ำตำล

เข้ำใจควำมเชื่อของพิธีไหว้เรือ

พิธีไหว้เรือเป็นพิธีที่จัดขึ้นในช่วงตรุษจีนและสำรทจีนของทุกปี เพ่ือเป็นสิริ
มงคลในกำรประกอบอำชีพประมงของคนในชุมชน นอกจำกนีย้ังเป็นกำรสักกำระ
บูชำเจ้ำแม่พิกุลทองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่คนในชุมชนให้ควำมเคำรพนับถือ โดย
ในเวลำเช้ำของวันตรุษจีนชำวบ้ำนจะน�ำเรือของตนออกมำเพ่ือเตรียมกำรไหว้เรือ 
ของไหว้จะประกอบไปด้วย ผลไม้ 5 อย่ำง ของคำว ของหวำน กุ้งหรือปู เพื่อเป็น
สิริมงคลในกำรประกอบอำชีพประมง และเช่ือว่ำจะท�ำให้สำมำรถจับสัตว์น�้ำได้
จ�ำนวนมำก 
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คุณธิติ ถำวรธนนท์ 

“ชุมชนของเรำเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตของชำวประมงพื้นบ้ำน ซึ่งวิถี
ประมงพ้ืนบ้ำนจะค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกประมงพำณชิย์ ประมงพ้ืนบ้ำน
จะเป็นกำรท�ำมำหำกินแบบครอบครัว เป็นวิถีธรรมชำติของคนเรำ 
ถ้ำนักท่องเที่ยวต้องกำรจะมำเรียนรู้วิถีชีวิตของเรำก็จะได้สัมผัสและ
ลงมือท�ำด้วยตัวเองในทุกกิจกรรม ซึ่งกำรที่เขำได้ลงมือท�ำด้วยตัว
เองท�ำให้เขำเข้ำใจและเห็นถึงคุณค่ำของทุกสิ่งมำกขึ้น เช่น กว่ำจะได้
กินปูหรือกุ้งสักตัว มันมีที่มำ มีขั้นตอนอย่ำงนี ้ ต้องล�ำบำกอย่ำงไร
กว่ำจะได้มำ ผมก็ภูมิ ใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรอนรุักษ์และสืบสำน
ภูมิปัญญำของชุมชน”
     ติดต่อสอบถำมได้ที่ 089-097-8457  
     พิกัด GPS : 12.095158   102.727746
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ปั้นและเขียนลำยสังคโลก
กะเณชำสังคโลก จ.สุโขทัย

ด้วยควำมศรัทธำและควำมช�ำนำญในกำรฝึกฝนกำรป้ันช้ำงและองค์พระพิฆเนศ
สังคโลกที่สืบทอดมำจำกครอบครัว กะเณชำสังคโลกจึงได้ ใช้นำม “Ganesha” 
จึงเป็นทั้งช่ือของโรงปั้นและหน้ำร้ำนของกะเณชำ ซึ่งผลงำนของทำงร้ำนได ้
เชื่อมโยงประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช้ำง สัตว์มงคลที่มีบทบำทส�ำคัญทั้งในทำง 
พุทธศำสนำและศึกสงครำมในสมัยสุโขทัย จึงได้ผลิตงำนสังคโลกที่มีอัตลักษณ์
เฉพำะตนที่หลอมรวมฝีมือและควำมศรัทธำเข้ำด้วยกัน

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

เรียนรู้ควำมเป็นมำเครื่องสังคโลกสุโขทัย

ให้เข้ำใจเก่ียวกับเคร่ืองปั้นดินเผำสังคโลกสุโขทัยและชุมชนสังคโลกสุโขทัย  
รวมถึงประวัติควำมเป็นมำของชุมชนสังคโลกและโรงปั้นกะเณชำ

ลงมือปั้นช้ำงหรือพระพิฆเนศสังคโลก

เรียนรู้กำรปั้นช้ำง สัตว์มงคลที่มีควำมหมำยคู่กับศำสนำพุทธ ทั้งยังปรำกฏ
ในประวัติศำสตร์สุโขทัย ในสถำปัตยกรรมทำงศำสนำ ช้ำงจึงเป็นสัตว์ที่มีควำม
ส�ำคัญในสมัยสุโขทัย หรือจะลงมือปั้นพระพิฆเนศ เทพแห่งควำมส�ำเร็จและ 
เทพแห่งศิลปะวิทยำกำรตำมคติของพรำหมณ์-ฮินดู ที่มีอิทธิพลในควำมเชื่อและ
วัฒนธรรมมำจนถึงปัจจุบัน 

แบ่งดินออกจำกถุงพลำสติกใน
สัดส่วน 3 ใน 4 นวดดินเป็นก้อนกลม

ปั้นดินที่แบ่งไว้ข้ำงต้น เป็นทรงกรวย 
ขนำดควำมยำวจำกปลำยกรวยถึงโคน 
จินตนำกำรสมดุลตำมขนำดช้ำง จำก
ปลำยงวงถึงก้น

จำกนั้นใช้นิว้โป้งแบ่งกรวยออกเป็น 3 
สว่น แบง่เป็นสว่นงวง สว่นหัว และล�ำตวั
ตำมล�ำดับ และรีดให้งวงโค้งงอน 
อย่ำงสวยงำม และใช้ไม้จิ้มปลำยงวง 
ให้เป็นรู คล้ำยรูจมูกช้ำง

HOW TO ปั้นดินให้เป็นช้ำง

1

2

3

แล้วขยุ้มดินที่ส่วนหัวให้เป็นก้อน 
สองก้อนตำมลักษณะโหนกของหัวช้ำง

4

ต่อมำจึงท�ำกำรแบ่งใต้ท้องช้ำงเป็น
เครื่องหมำยบวก และรีดดินจำกมุม
ทั้ง 4 ด้ำนให้เป็นขำช้ำง โดยให้ขำหน้ำ
ยำวกว่ำขำหลังเล็กน้อย

5
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6

7จำกน้ันจึงใส่หูช้ำงด้วยดินเล็กๆ ปั้นกลม 
ก่อนจะกดให้แบนขนำดพอดีกับตัว แปะ
เข้ำที่ข้ำงส่วนหัวและดัดควำมพลิ้วของหู
ตำมธรรมชำติ

แล้วแต่งตำ ปำกช้ำง เสริมงวง และ
วำดเล็บ เพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ของช้ำง 
ให้สมจริงมำกที่สุด

คุณหทัยรัตน์ พรมเพ็ชร

“กำรเขียนลำยสังคโลกเป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทยและเป็น
งำนประณีตศิลป์ ที่ส่งเสริมภูมิปัญญำและอนุรักษ์ภูมิปัญญำไทย 
มำตัง้แต่อดีตสูปั่จจุบัน ซึง่กิจกรรมที่น่ำสนใจของที่น่ีคือ กำรป้ันช้ำง  
ในอิริยำบถต่ำงๆ ที่ เป็นลักษณะ กำยวิภำค(Anatomy) ของ
ช้ำงแบบง่ำยๆ จึงมีควำมโดดเด่นกว่ำที่อื่นเพรำะสำมำรถท�ำได้
ในเวลำหน่ึงช่ัวโมงคร่ึง รวมถึงเมื่อนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติ
เองและได้ซึมซับ จนเห็นคุณค่ำจำกกำรที่ ได้ลงมือท�ำ ได้เห็น
รำกเหง ้ำของอดีตที่ บรรพบุรุษสั่งสมสืบทอดมำ สิ่งเหล ่ำ น้ี
เปรียบเสมือนกำรส่งต่อคุณค่ำและท�ำให้เกิดควำมภำคภูมิ ใจ
ที่ ได ้เป็นส ่วนหน่ึงในกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็น 
จุดประสงค์หลักที่ท�ำให้เรำตัดสินใจท�ำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ เพรำะมีเป้ำหมำยหลักคืออยำกจะเผยแพร่ภูมิปัญญำ 
วัฒนธรรมนี้ ไม่ ให้สูญหำยไป”

ติดต่อสอบถำมได้ที่ 089-999-4402, 083-872-0175
    พิกัด GPS : 17.01418   99.70899

ปั้นและเขียนลำยสังคโลก
บัวสังคโลก จ.สุโขทัย

สั่งสมควำมเช่ียวชำญในกำรปั้นและวำดลวดลำยสุโขทัยที่
ปรำกฏอยู่ ในถ้วยและชำมสังคโลก โดยเฉพำะลำยปลำแม่น�้ำ 
(ปลำกำ) และลำยดอกบัว ปัจจุบันบัวสังคโลกถือได้ว่ำเป็น
ศนูย์เรียนรู้ภูมปัิญญำท้องถ่ินเร่ืองสงัคโลกที่ส�ำคัญอกีแห่งหน่ึง

ใน จ.สุโขทัย ที่เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำมำเรียนรู้เกี่ยวกับลวดลำยเฉพำะ
ของอำณำจักรสุโขทัยและจิตวิญญำณของพ้ืนที่เมืองสุโขทัยในอดีตที่ยังสืบทอด
มำจนถึงปัจจุบัน 

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

เรียนรู้ลวดลำยบนแผ่นดินเผำ

สังคโลกสุโขทั ยน้ันมีลวดลำยเป ็นเอกลักษณ์
ที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
อำณำจักรสุโขทัยในอดีต มำเรียนรู้ลวดลำยที่ปรำกฎ
ในภำชนะสงัคโลกซึง่มกัเป็นลวดลำยเฉพำะที่พบมำกใน
จำน ชำม เช่น ลำยปลำ กงจักร ดอกไม้ เป็นต้น 
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สร้ำงสรรค์ลวดลำยบนแผ่นดินเผำและงำนปั้น

เรียนรู ้และลงมือวำดลวดลำยสังคโลกสุโขทัย 
อย ่ำงลำยปลำกำและลำยดอกบัวลงบนเคร่ือง 
สงัคโลกใต้เคลอืบ โดยก่อนที่จะลงมอืวำดจะได้เรียนรู้
ลกัษณะลำย และกำรวำงลำยตกแต่ง พร้อมกับวิธีกำร
ใช้อุปกรณ์ ในกำรวำดลำยทั้งเครื่องมือและสี 

รูปปลำในเคร่ืองสงัคโลกสโุขทัยไม่่ ใชป่ลำตะเพียน 
ตำมที่เรำเข้ำใจกัน เพรำะมีกำรค้นพบชำมสังคโลก 
ใบหน่ึงที่มีอักษรลำยสือไทเขียนบอกช่ือปลำไว้ว่ำ 
‘แม่ปลำก่ำ’อยู่ ใต้ตัวปลำ

ลวดลำยปลำและดอกบวัในชำมสงัคโลก ชี้ ให้เห็น
ว่ำในอดีตผู้คนใน จ.สุโขทัยล้วนมีวัฒนธรรมและวิถี
กำรด�ำเนินชีวิตที่เรียบง่ำย ผกูพันและยึดตดิกับแม่น�ำ้
ล�ำคลองเป็นส�ำคัญ

Good to Know

กำรเลือกแผ ่นดินมีควำมเชื่ อมโยงกับกำร 
ใช ้สี โดยจะมีควำมยำกง่ำยแตกต่ำงกันดังน้ี 

แผ ่นดินเปล่ำ = นักท่องเที่ยว 
จะต้องเป็นผู ้วำดลวดลำยด้วย 
ตัวเอง โดยใช้ดินสออำจจะเลือก 
ลำยได้จำกในหนังสอืลำยสงัคโลก 
หรือขอค�ำแนะน�ำจำกผู้สอน

แผน่ดินทีร่่ำงลำย = แผน่ดนิชนิดน้ี 
จะข้ำมขั้นตอนกำรวำดด้วยดินสอ 
และสำมำรถลงสีได้เลย

คุณบัว เขียวบำง

“บัวสังคโลกโดดเด่นในด้ำนงำนศิลปะ เป็นงำนที่ปั้นด้วยมือ 
เป็นวิ ถี ชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเป็นธุรกิจในครอบครัวที่ส่ง
เสริมรำยได้ ให้กับคนในชุมชนได้ด้วย และภูมิ ใจที่ ได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ภูมิปัญญำของท้องถ่ินให้กับนักท่องเที่ยวให้เขำได้มีควำมรู ้
เพ่ิมมำกขึ้น มีกำรสอนปั้นและเขียนลำยแล้วแต่ว่ำนักท่องเที่ยว
จะสนใจในงำนด้ำนไหน เร่ิมแรกอำจะไม่ค่อยเข้ำใจเร่ืองสังคโลก  
แต่พอได้มำจับได้ลงมือท�ำ เขำก็ได้ควำมรู้ออกไปมำกมำย ตอนแรก
เขำก็คิดว่ำง่ำยแต่พอท�ำขึ้นมำแล้วก็ถึงได้รู้ว่ำยำกและคิดว่ำคุณค่ำ
มันเหมำะสมกับรำคำของสินค้ำ เขำก็จะซื้อไว้เก็บและซื้อไว้ ใช้ ท�ำให ้
นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่ำมำกขึ้น”

  ติดต่อสอบถำมได้ที่ 083-166-1370
      พิกัด GPS : 17.01542   99.70966
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ตุก๊ตาสงัคโลกคนค่อม : คุ้มครองบ้านเรือน เปรียบเสมอืนผู้ใหญ่คุ้มครอง

ตุก๊ตาสงัคโลกเรือโบราณ : วิถีชีวิตที่ผกูพันกับสายน�า้ของอาณาจักรสโุขทัย 
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ปั้นและเขียนลำยสังคโลก
อุษำสังคโลก จ.สุโขทัย

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

ปั้นตุ๊กตำสังคโลก

เอกลักษณ์ตุ๊กตาสังคโลกรูปสัตว์ของอุษาสังคโลก 
คือ การสวมใส่เคร่ืองทรงให้กับตุก๊ตาสงัคโลกหรือมกีาร 
แต่งตวัให้สตัว์ เช่น ไก่มสีร้อยคอ ม้ามอีานและพู่ นอกจาก 
จะได้ลงมอืป้ันตุก๊ตาสงัคโลกรปูสตัว์แล้ว ยังจะได้เข้าใจ 
ความหมายและประเภทของตุก๊ตาสงัคโลกด้วย

เพราะมองเห็นความงามและคุณค่าทางสนุทรียะของผลงานที่
สร้างไว้ของคนยุคก่อน และด้วยความประทับใจและผูกพันกับ 
สงัคโลก โดยเฉพาะตุก๊ตาสงัคโลกรูปสตัว์ชนิดต่างๆ ทีส่ะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีต ท�าให้อษุาสงัคโลก
พร้อมที่จะถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู้การป้ันตุก๊ตาสงัคโลกรูป
สตัว์ทีม่รูีปลกัษณ์และการประดับตกแต่งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
สโุขทัย

ป้ันดินเป็นแผน่ทรงกลมแบน

ข้อแนะน�า : ปั้นดินเป็นแผ่นวงกลมขนาดใหญ ่
พอสมควรเพ่ือท�าให้เป็นรูปวงรี (ตามลกัษณะของไก่) 
ภายในไก่จะกลวงเพ่ือป้องกันการแตกเมือ่เข้าเตาเผา

ป้ันดนิเป็นเส้นยาวได้ขนาดและใสเ่ป็นสร้อยคอของ
ตวัไก่

ป้ันและลบูเน้ือดนิให้ได้สดัส่วนตามลกัษณะไก่ แล้ว
ดดัเน้ือดนิให้เป็นหัวไก่และหางไก่ จากน้ันป้ันดนิให้
เป็นแผน่ขนาดใหญ่กว่าไก่ เพ่ือวางตวัไก่ (ประสาน
ตดิกันด้วยน�า้ดิน) และท�าส่วนประกอบอื่นๆ ตาม
ความชอบ

ป้ันดนิให้เป็นรูปแผน่ตามภาพ ให้ได้ขนาดเท่าตวัไก่
และประสานกับตวัไก่ด้วยน�า้ดนิ (น�า้สลปิ) เมือ่ได้
ประดับองค์ประกอบของไก่ครบถ้วนจึงท�าการขูด
ลวดลายไก่เพ่ือให้เกิดความสวยงามและคล้ายคลงึ
กับไก่ด้วยไม้ขดูลาย 

ข้อแนะน�า : ระวงัไม่ให้ดินแห้งให้พยายามชุบน�า้ดนิ 
รวมถึงการต่อเตมิส่วนต่างๆ ให้ใช้น�า้ดินประสาน

3

2

4

1

HOW TO ป้ันตุก๊ตาไก่
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เคร่ืองสงัคโลกคือเคร่ืองป้ันดินเผาที่ถูกผลติและใช้กันอย่างแพร่หลายมาตัง้แต่สมยัสโุขทัย มอีายุ
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-19 ในรูปแบบของภาชนะเคร่ืองใช้และประตมิากรรมประดับโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ เชน่ ถ้วย ชาม จาน ไหดิน ตุก๊ตาสงัคโลก พระพุทธรูป เป็นต้น โดยมคีวามโดดเด่นที่เป็น
เคร่ืองป้ันดินเผาเคลอืบเน้ือละเอยีด และมลีวดลายเฉพาะที่สวยงาม เช่น ลายปลา กงจักร ดอกไม้ ฯลฯ

ค�าว่า ‘สังคโลก’ มีผู้สันนิษฐานไว้ว่า
อาจเพ้ียนมาจากค�าว่า ‘ซ้องโกลก’ ซึง่แปล
ว่าเตาแผน่ดินซ้อง บ้างว่ามาจากค�าว่า ‘ซนั
โกโรกุ’ หรือ ‘ซงัโกโรกุ’ ในความพยายาม
ออกเสียงด้วยภาษาญี่ปุ่น ซึ่งได้เข้ามาท�า 
การค้า และสันนิษฐานว่าอาจจะเพ้ียนมา
จากค�าว่า ‘สวรรคโลก’ ซึง่เป็นแหล่งหรือ
เตาเผาที่เมอืศรีสชันาลยั ต่อมาจึงเพ้ียนเป็น
ค�าว่า ‘สงัคโลก’

รู้ไหม?

คุณอษุา ทัพสริิเวทย์ 
“การปั้นและเขียนลายสังคโลกของเราจะโดดเด่นในเร่ืองลาย

ที่มีเฉพาะท้องถ่ิน โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมท�ากิจกรรม ท�าให้
พวกเขาได้เห็นวิถีชีวิตปัจจุบันของคนในชุมชน และเคร่ืองสงัคโลกยัง
เป็นวัสดุที่คงทนถาวร ไม่แตก ไม่บุบสลาย มีคุณค่าทางสุนทรียะ
ของอารมณ์ เป็นความภาคภูมิ ใจของคนโบราณที่สร้างไว้และภูมิ ใจใน 
สิ่งที่ท�า ถึงแม้งานของเราอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าคนอื่นก็ยังแวะมา 
เย่ียมชม มาช่วยอุดหนุนให้เรามีอาชีพ เพ่ือจะได้สืบทอดไปยังช่ัวลูก 
ช่ัวหลาน ลกูหลานจะได้ไม่ต้องเข้าไปหางานท�าในเมอืงหลวง”

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 086-446-5076, 081-853-7604
    พิกัด GPS : 17.0152026   99.7093241

เครื่องสังคโลกสุโขทัย ส�ำคัญอย่ำงไร

เป็นงานหัตถอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของอาณาจักร
สโุขทัยมาตัง้แต่อดีต ซึง่ลวดลายบนสงัคโลกหรือการป้ัน
เครือ่งสงัคโลกล้วนมคีวามส�าคัญและสมัพันธ์กับวิถีชีวิต
ของคนอาณาจักรสุโขทัย ทั้งในสภาพสังคม ความเช่ือ 
ศาสนา โดยเคร่ืองสงัคโลกในแต่ละพ้ืนที่จะมคีวามเป็น
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพราะลวดลายน�้าเคลือบของ
สงัคโลกจะบอกถึงแหล่งเตาเผาของสงัคโลก ซึง่รวมถึง
ชา่งฝีมอืที่มเีอกลกัษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ด้วย

เร่ืองราวน่ารู้ของเคร่ืองสงัคโลกสโุขทัย
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ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์เฉพาะตัวในการทอผ้าของชาวไทยพวน คือ การใช ้
ขนเม่นจกฝ้ายสลับสีลงในผืนผ้าเพ่ือสร้างลวดลายและสีสันให้สวยงาม ซึ่งถือเป็น
เทคนิคพิเศษที่หาชมได้ยาก ปัจจุบันชาวไทยพวนสุโขทัยยังคงสืบทอดการทอผ้า 
ตามกรรมวิธีดั้งเดิม ตั้งแต่ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย จนถึงการทอให้เป็นผืนผ้า โดยใช้
วตัถุดบิและเทคนิคเฉพาะของท้องถ่ินเพ่ือรักษาช่ือเสยีงและวฒันธรรมผ้าของชุมชน
ให้ย่ังยืนสืบไป และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองผ่านภาษาพูด ประเพณีและ
พิธีกรรม รวมถึงวัฒนธรรมผ้าผา่นการแต่งกาย อย่างการนุ่งผ้าซิ่นตนีจกที่ถือเป็น
เอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของชุมชน 
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เรียนรู้กำรทอผ้ำจกไทยพวน
สุนทรีผ้ำไทย จ.สุโขทัย

ผ้าทอไทยพวนเป็นภูมปัิญญาของคนไทยเช้ือสาย
พวนทีส่บืทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ปัจจุบันผ้าไทยพวนหรือ
ผ้าหาดเสีย้วเป็นผ้าทอทีม่ช่ืีอเสยีงเป็นทีรู้่จักเพราะเป็น
ผ้าทอที่มคีวามประณตี งดงาม โดยเฉพาะผ้าตนีจก
หาดเสี้ยว ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผ้าจกที่มีความ
สวยงาม เป็นสัญลักษณ์ที่บ ่งบอกถึงความขยัน 
หมั่นเพียรของบรรพบุรษุชาวไทยพวน 

ท�าความรู้จักผ้าทอไทยพวน

ผ้าทอไทยพวน โดดเด่นมเีอกลกัษณ์

ผ้าซิ่นตีนจกสุโขทัยถือเป็นงานหัตถกรรมที่สะท้อน
ภูมปัิญญาดัง้เดมิของชาวไทยพวนบ้านหาดเสีย้วทีอ่าศยัอยู่ใน
อ�าเภอศรีสชันาลยั จ.สโุขทัย ซึง่ชาวไทยพวนเป็นกลุม่คนที่
อพยพมาจากเมอืงพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ปัจจุบัน
สนุทรีผ้าไทยได้มุง่มั่นในการอนุรักษ์และสบืทอดวฒันธรรม
ผ้าของชาวไทยพวนเพ่ือให้เป็นทีรู้่จักในวงกว้างและย่ังยืนสบืไป
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โครงสร้างของผ้าตีนจกแบบด้ังเดิมจะมี 3 ส่วน 
ได้แก่ หัวซิ่น ตวัซิ่นและตนีซิ่น โครงของสสีนัผ้าซิ่น
โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ตวัซิ่นสเีขียวและตนีซิ่นจะเป็นพ้ืน
แดง และลายจกจะใช้สเีหลอืงเป็นหลกั ลายตนีจกแบบ
ด้ังเดมิจะมอียู่ 9 ลาย ได้แก่ ลายเครือน้อย ลายเครือ
กลาง ลายเครือใหญ่ ลายสขีบ ลายแปดขอ ลายอ่างน�า้ 
ลายสองท้อง ลายมนสบิหก และลายสบิสองหน่วยตดั

คุณรวีวรรณ ขนาดนิด
“เพราะวิธีการทอผ้าของเรามคีวามพิเศษกว่าที่อื่นๆ จึงน�ามาเป็น

กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาลงมือเรียนรู้วิธีการทอผ้าและสามารถ
น�าช้ินงานที่ท�าเสร็จกลบับ้านไปพร้อมกับความภาคภูมิ ใจ ถือเป็นการ
ต่อยอดทางภูมปัิญญา ได้เรียนรู้ความอดทน ความตัง้ใจ และเป็นการ
ฝึกสมาธิไปในตวั ซึง่นักท่องเที่ยวที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมกัจะบอกว่าท�า
ยาก แต่เมือ่พวกเขาได้เรียนรู้ ได้ลงมอืท�าจนสามารถเข้าใจและท�าได้ สิง่
ที่พวกเขาจะได้กลบัไปนอกจากผ้าทอที่ท�าด้วยความตัง้ใจและเกิดความ
ภูมิใจแล้ว ยังได้เรียนรู้ภูมปัิญญาของชาวไทยพวนโดยตรง เพราะการท�า
กิจกรรมของที่น่ีจะสอนตวัต่อตวั ท�าให้ชาวบ้านที่เป็นคนสอนและนัก
ท่องเที่ยวได้มปีฏิสมัพันธ์ สร้างความผกูพันร่วมกัน และนักท่องเที่ยว
ได้เข้าใจวิถีชุมชนมากข้ึน”

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 089-858-8576
    พิกัด GPS : 17.50185   99.75825

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

การทอผ้าซิ่นตีนจกน้ันใช้เทคนิคการทอที่เป็น
เอกลกัษณ์คือ ใช้ ‘ขนเม่น’ ในการสอดฝ้ายลงบนผนื
ผ้าเพ่ือให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ การทอผ้าแต่ละ
แถวจะต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะ เพราะต้องนับ
เส้นด้ายแต่ละเส้นเพ่ือใสด้่ายสี ในการจกเข้าไปโดยใช้ 
ขนเม่นในการสอดด้ายสน้ัีนๆ ระยะเวลาในการทอผ้า
ตนีจกจึงต้องใช้เวลานานกว่าผ้าประเภทอื่นๆ แต่เมือ่
เสร็จแล้วจะเป็นผ้าที่มคีวามงดงาม ประณตีกว่าผ้าผนื
ใดๆ ของชาวไทยพวน

ลงมอืทอผ้าเช็ดสบด้วยวิธีจก

ผ้าเชด็สบหรือผ้าเชด็ปากของชาวไทยพวนเป็นผ้า
ผนืเหลีย่มคล้ายผ้าเช็ดหน้า ทอด้วยผ้าฝ้ายโดยสร้าง
ลวดลายด้วยวิธีการทอจากแบบเดมิ ซึง่ถือเป็นหน่ึง
ในวฒันธรรมผ้าของชาวไทยพวนในอดีตที่ยังคงใช้สบื
เน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน

แต่เดมิชาวไทยพวนจะปลกูฝ้ายและน�าฝ้าย
มาปั่นด้วยมือ เรียกว่า ฝ้ายเข็น และย้อมสี
ธรรมชาติ ในการทอผ้า สทีี่ ใช้ในการทอผ้าสว่น
มากจะเป็นสีแหล้ (สีเข้ม) ซึ่งปัจจุบันการเข็น
ฝ้ายน้ันหาดูได้ยาก เพราะสว่นใหญ่จะใช้ฝ้ายจาก
โรงงาน ท�าให้กระบวนการบางอย่างในการทอผ้า
ค่อยๆ หายไป

รู้ไหม?
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เรียนรู้วิธีทอผ้าของชาวไทยพวน



เรียนรู้วฒันธรรมอาหารนครชุม
จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ท�าให้เกิดอาหารท้องถ่ินที่มคีวามโดดเด่น มเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัว เช่น ข้าวตอกอัด ไส้เมี่ยงนครชุม บะหมี่
นครชุม แกงถ่ัวมะแฮะ หมี่นครชุม ขนมผกัห่อ ขนมจีบ
แป้งสด ฯลฯ พร้อมรู้ถึงวิถีความเช่ือของชุมชนเก่ียวกับ
อาหาร เชน่ การกินแกงข้ีเหลก็ การกินผกัห่อ เป็นต้น

ลงมอืท�าขนมจีบแป้งสดนครชุม
ขนมจีบแป้งสดนครชุมได้คิดค้นสตูรขึน้โดยคนใน

ชุมชน โดยใช้วตัถุดิบที่มอียู่ในชุมชนและภูมปัิญญาใน
การท�าอาหารของคนสมัยก่อน จนสามารถพัฒนา
ขึ้นมาเป็นอาหารของพ้ืนที่ ปัจจุบันมีการท�าขนมจีบ
แป้งสดแค่ที่น่ีที่เดียวเท่าน้ัน 

คนนครชุม : คนพ้ืนถ่ินนครชุมที่ลงหลักปักฐานตั้งชุมชนแถบน้ี พบ 

หลกัฐานความเป็นชุมชนตัง้แต่ยุคก่อนสโุขทัย

คนล้านนา : การอพยพของคนล้านนาแถบจ.ตาก และล�าปาง  

มาอาศยัรอบนครชุม ท�าให้มวัีฒนธรรมภาษา อาหารที่เป็นเอกลกัษณ์

คนที่สงู : ชนเผา่ทั้งปกากะญอ ม้ง ในผนืป่าตะวนัตก รวมทั้งมอญได้เข้า

มาร่วมอาศยัในชุมชน โดยใช้คลองสวนหมากเป็นเส้นทางเช่ือม

คนจีน : ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนกลางมีกลุ่มคนจีนเข้ามาตั้งถ่ินฐาน  

เพ่ือท�าการค้าและด�ารงอยู่จนปัจจุบนั

คนเวียงจันทน์ : มีการอพยพของกลุ่มคนเวียงจันทน์เข้ามาหลายช่วง 

ตามกลุม่ญาตพ่ีิน้องอนัเป็นต้นตระกูลของหลายครอบครัว

เรียนรู้&ลงมอืท�า กิจกรรมในชุมชน

ขนมจีบแป้งสดนครชุม สะท้อนอทิธิพลของวฒันธรรมจีนที่ผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
บง่บอกถึงการเดินทาง การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ ภูมปัิญญาท้องถ่ิน 
และวิถีชีวิตในอดีต

อำหำรนครชุม
ชุมชนนครชุม จ.ก�ำแพงเพชร
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เมอืงนครชุม เป็นชุมชนพ้ืนถ่ินทีม่คีวามส�าคัญทางประวตัศิาสตร์
ในสมัยสุโขทัย และยังเป็นรอยต่อของดินแดนที่ส�าคัญในอดีต  
3 ดินแดน คือ ล้านนา อยุธยาและสยาม กลุม่ชนปกากะญอและ
พม่า ท�าให้นครชุมมีความโดดเด่นอย่างมากในฐานะเมืองที่เป็น
ชุมชนทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวมผูค้นที่หลากหลาย ซึง่ได้สง่ผล
ให้อาหารท้องถ่ินของนครชุมมคีวามโดดเด่นจากการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมและมเีอกลกัษณ์ที่แตกต่างไปจากพ้ืนที่อื่นๆ

เมอืงแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 



HOW TO ขนมจีบแป้งสดนครชุม

  น�าแป้งข้าวเจ้ากวนกับน�า้ให้สกุ และน�า
ลงมานวดพร้อมกับแป้งมนัส�าปะหลงั แล้ว
น�าแป้งที่ผสมไว้เทลงในกระทะ คนช้าๆ เพ่ือ
ให้แป้งหนืดรวมกันเป็นเน้ือเดียว

  ใสซ่ึง้น่ึงประมาณ 15 นาที เมือ่สกุ
ดีแล้วน�าลงมาพักและคลุกกับน�้ามันโรย
กระเทียมเจียว เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 
แตงกวา ผักชี ใบยาว พริกขี้หนูให้เข้ากัน
อย่างลงตวั

เมือ่แป้งที่ตัง้ไฟไว้สกุพอดี จึงน�ามาแบง่
เป็นก้อน ขนาดเท่าหัวแม่มอื และรีดให้แบน
ด้วยขวดแก้ว

ขั้นตอนการท�าไส้ขนมจีบ น�าหน่อไม้ 
หมสูบั กุง้แห้ง พริกไทยป่น ต้นหอม ผกัชี
สบั เกลอื น�า้ตาล ผสมให้เข้ากัน (ควรแช่เย็น  
1 คืน เพ่ือให้จับตวั)

น�าไส้ที่คลกุเคล้าไว้ มาใสใ่นแป้งที่รีดไว้
แล้วห่อให้เป็นก้อนเลก็ให้ได้ขนาดพอดีค�า

1 

5

3

4
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คุณอจัฉรา แสงจันทร์
“ขนมจีบแป้งสดเป็นอาหารตามชาตพัินธ์ุ

ของตระกูลเก่าแก่ที่มีเช้ื อสายกะเหร่ียง 
มอญ ไทใหญ่ ความโดดเด่นคือ การท�าด้วย
มอื ทั้งรีดแป้ง กวนและหมกัเอง ซึง่มสีตูร
เฉพาะของตระกูล ท�าให้ชุมชนนครชุมขึ้น
ช่ือในเร่ืองของอาหาร ฝีมอืเป็นที่ยอมรับทั้ง
จ.ก�าแพงเพชร ต่างจ.และก�าลังไปถึงระดับ
ประเทศ โดยคุณค่าของขนมจีบแป้งสดคือ 
ความไม่เหมือนใคร วัตถุดิบที่หายากไม่ได้
มทีกุฤดู การพิถีพิถันในการลงมอืท�า ท�าให้
ขนมจีบแป้งสดนครชุมไม่ใช่การท�าขายเพียง
อย่างเดียวแต่แสดงให้เหน็ถึงเร่ืองราวความ
เป็นมาและความภาคภูมิ ใจที่ ได้เชิญชวน 
ลูกหลานให้ออกมาท�าและร่วมอนุรักษ์  
ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน  
รวมถึงมีการสืบสานโดยให้นักท่องเที่ยวมี 
ส่วนร่วมในการลงมอืท�าผา่นกิจกรรมท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์”

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 095-335-8887
    พิกัด GPS : 
    16.4831812   99.4939804



ลวดลายที่ปรากฏบนหน้ากากผีตาโขนในปัจจุบัน เป็น
ลวดลายที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยศลิปินผูว้าดหน้ากาก แต่
เดิมน้ันยังไม่มกีารวาดลวดลายใดๆ ลงไป มเีพียงสว่นตา จมกู 
และปากเท่าน้ัน เพ่ือเป็นตวัแทนผีบรรพบุรุษที่คนในชุมชนเคารพ 
ต่อมาการวาดลวดลายลงบนหน้ากากผีตาโขนได้รับลวดลาย
แบบ “ไทยๆ” มาใช้มากขึ้น รับเอาลวดลายอันงดงามมาจาก 
ลายไทย ท�าให้หน้ากากผีตาโขนมคีวามวิจิตรงดงามมากขึน้ สือ่สาร 
ความเป็นไทยออกไปจนท�าให้ชาวโลกได้รบัรูถึ้งการละเล่นผีตาโขน

ผีตาโขนใหญ่ : มลีกัษณะท�าจากหุ่นไม้ไผข่นาด
ใหญ่ มคีวามสงูประมาณ 2 เมตร 

ใช้กระด้งท�าเป็นสว่นของใบหน้า 
ตกแต่งให้มคีวามน่ากลวัด้วยวสัดุต่างๆ

ผีตาโขนน้อย : มลีกัษณะเป็นการละเล่นที่สวม
ใสห่น้ากากและใช้ผ้าคลมุร่างกายให้มดิชิด 

โดยจะมอีปุกรณ์ส�าคัญ 2 อย่างคือ 
ดาบหรือง้าว เพ่ือเป็นอาวธุประจ�ากาย

เขียนลวดลำยหน้ำกำกผีตำโขน
เมืองด่ำนซ้ำย บ้ำนหัวนำยูง จ.เลย

เรียนรู้งานศลิปะบนหน้ากากผีตาโขน

ท�าความรู้จักประเภทของผีตาโขน

สมัผสัวัฒนธรรมประเพณคีวามเช่ือ ‘ธรรมชาต’ิ และ ‘ผี’

 ประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผีตาโขน จัดข้ึนเดอืน 7 เป็น
งานบุญใหญ่ประจ�าปีของ ชาวอ�าเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยรวมเอางาน 
“บุญพระเวส หรือบญุเผวส”  (ฮีตเดือนสี)่ และ “งานบุญบัง้ไฟ” 
(ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน ซึ่งมีรากประเพณีเดิม 
มาจากปูเ่ยอ ย่าเยอของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นความเช่ือเก่ียว
กับธรรมชาตแิละผีบรรพชนผูอ้ารักษ์ชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสขุ ดงัน้ัน 
ผีตาโขนที่ปรากฏในงานบุญเผวสต่างก็มเีร่ืองเล่าในหลายลกัษณะ 
ที่สะท้อนความเช่ือเก่ียวกับผีบรรพบุรุษและธรรมชาติของชุมชน
และพ้ืนถ่ินอันเป็นความเช่ือที่ฝังรากและสะท้อนผ่านประเพณี
วัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย
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ชาวเมืองด่านซ้ายมีความเช่ือว่าขบวนผีตาโขนเป็นส่วน
หน่ึงของการสักการะวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์ิที่เคยเป็นผู้มี
อ�านาจสูงสุดในเมืองด่านซ้าย และยังเป็นส่วนหน่ึงของ
พธิีกรรมแห่บั้งไฟขอฝน เพือ่ความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 
หน้ากากผีตาโขนจึงไม่ใชเ่พียงสว่นประกอบของการละเล่น
เพ่ือความสนุกสนาน แต่เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมชุมชน
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งค่ังในทางศิลปะวัฒนธรรม
และความเช่ือ

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน



หน้ากากผีตาโขนท�าขึน้จากวสัดธุรรมชาตจิากท้องถ่ิน สะท้อนให้เหน็ถึงงานศลิปหตัถกรรมของ
ชุมชน ลวดลายบนหน้ากากมาจากแรงบนัดาลใจของสิง่แวดล้อมในธรรมชาตติามบริบทที่แวดล้อมอยู่ 

ดวงตาและเข้ียว : สตัว์ต่างๆ เชน่ ลกูอ๊อด นก เสอื ลงิ ลายที่มาจากต้นไม้ เชน่ ลายเครือเถา 
ซึง่ถือเป็นลายโบราณ หรือแม้แต่ลายที่มาจากอสรูในเร่ืองเล่า เชน่ ยักษ์ เป็นต้น

ลงมือวาดลวดลายและลงสีบนหน้ากากผีตาโขน 
โดยสามารถวาดลวดลายตามจินตนาการหรืออาจท�า
ตามต้นแบบลวดลายต่างๆ ตามต้องการ เพียงแต่
ค�านึงถึงกฎว่าด้วยเร่ือง “ความสมมาตร” เน่ืองจาก 
ผีตาโขนมลีกัษณะคล้ายคลงึกับใบหน้าของคน มกัเน้น
ลวดลายบริเวณส่วนหัว (บริเวณหวด) ดวงตา และปาก 
รวมไปถึงสว่นที่เป็นเขาทั้งสองข้างอกีด้วย 

สว่นหัว : หรือที่เรียกว่า
หน้ากากน้ันท�าด้วย หวด หรือ
ภาชนะที่ ใช้น่ึงข้าวเหนียว ซึง่เป็น

สว่นด้านบนดคูล้ายหมวก

จมกู : ท�าจากไม้เน้ืออ่อน  
แกะให้เป็นรูปทรงต่างๆ

ผ้าคลมุ : เย็บเศษผ้าตดิไว้
บริเวณด้านบน (หลงั) เพ่ือให้คลมุ

สว่นคอของผู้ใสไ่ปจนถึงหลงั

สว่นหน้า : ท�าจากสว่นโคน
ของก้านมะพร้าว น�ามาตดัปาดให้
เป็นรูปหน้ากากและเจาะชอ่งตา

ปาก : เขียนลวดลายเข้ียว

คาง : วาดลวดลาย
หนวดเครา

องค์ประกอบหน้ากากผีตาโขน วาดลวดลายและลงสบีนหน้ากากผีตาโขน
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คุณศรศกัดิ ์เจริญทรัพย์
“กิจกรรมการเขียนลวดลายหน้ากากผีตาโขนมเีอกลกัษณ์และความ

โดดเด่นตามประเพณ ีซึง่มหีน่ึงเดียวในโลกที่เมอืงด่านซ้าย จ.เลย เรา
จึงสานต่อให้มนัเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามสีว่นร่วม
ได้ ด้วยการให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ประวตัเิร่ืองราวผีตาโขน ลงมอื
เขียนลวดลายหน้ากากผีตาโขนและน�ากลบัไปไว้ที่บ้าน ซึง่มนัจะมคุีณค่า
เพราะเขาตัง้ใจที่จะท�า มนัเป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างหน่ึงและน�าไปสู่
ความภาคภูมิใจ หลงัจากก่อตัง้กิจกรรมน้ีมาได้หน่ึงปีผลตอบรับก็เป็น
ที่พอใจ นักท่องเที่ยวได้รู้จักเรา ได้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถ่ินมากข้ึนและ
เข้าใจอย่างแท้จริง” 

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 085-466-1653
    พิกัด GPS : 17.27320   101.14074



ตุม้นกตุม้หนู ใช้ส�าหรับน�ามาประดับต้นปางในพิธีแซปาง ใช้
เป็นเคร่ืองบรรณาการเพ่ือขอบคุณ ‘ผีบรรพบรุุษ’ หรือ ‘ผีฟ้า’ 
ผูป้กป้องรักษาชาวไทด�าให้อยู่เย็นเป็นสขุ ท�าจากไม้ไผแ่ละเส้น
ฝ้ายหลากสพัีนเข้าไว้ด้วยกันเป็นรูปทรงต่างๆ หลงัจากเสร็จพิธี
ชาวไทยด�าจะน�าตุ้มนกตุ้มหนูกลับมาแขวนที่บ้านเพ่ือความเป็น 
สริิมงคล ความโชคดีและอยู่เย็นเป็นสขุ
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ลงมอืท�าตุม้นกตุม้หนู

ความหมายของรูปทรงต่างๆ

รูปทรงไทด�า
สือ่ถึงความอบอุน่ในครอบครัว

ตุม้นก 
สือ่ถึงการท�ามาหากิน

ตุม้ต่อตุม้แตน สือ่ถึงตวัแทน
ของการป้องกันภัยอนัตรายต่างๆ

ตุม้หนู สือ่ถึงการป้องกันภัย
อนัตรายไม่ให้เข้ามากล�า้กลาย

หัวใจไทยด�า 
สือ่ถึงความรักและความสามคัคี 

เรียนรู้วิถีชีวิตไทด�ำ
บ้ำนนำป่ำหนำด จ.เลย

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

ชุมชนบ้านนาป่าหนาดตั้งอยู่ที่อ�าเภอเชียงคาน จ.เลย  
คนในชุมชนเป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ชาวไทด�าที่ ยังคงรักษา
เอกลกัษณ์ด้านภาษา ประเพณ ีวัฒนธรรม ความเชื่อ อาหาร
และเคร่ืองแต่งกายของตนมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงได ้
ร่วมกันก่อตัง้ศนูย์วฒันธรรมไทด�า บ้านนาป่าหนาดขึน้เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของ 
ชาวไทด�าผ ่านทางประสบการณ์จากกิจกรรมท่องเที่ยวที่
บริหารจัดการโดยคนในชุมชน

ความเชื่อและการละเล่นของชาวไทด�า

คนไทด�ามีความเช่ือเร่ือง ‘แถน’ และผีบรรพบุรุษ จึง
มีพิธีแซปางหรือการกินเลี้ยงปาง เพ่ือไหว้ครูหมอมดหรือผู ้
ที่คอยช่วยเหลือรักษาคนป่วยไข้ประจ�าชุมชนและเพ่ือเชิญผี
ที่อาศัยอยู่ในบ้านมาร่วมกินปางหรือเคร่ืองเซ่น ร�ารอบต้น 
แซปาง ฟ้อนแคนโยนมะกอนและเชิญผีข้ึนแถน (เชิญขึน้ฟ้า)



การละเล่นมะกอน เปิดโอกาสหนุ่มสาวไทด�าได้สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกัน  
การร�าแคน อิ่นกอน (เล่นกอน) ถือเป็นประเพณร่ืีนเริงของชาวไทด�า

คุณส�าลาน กรมทอง
“การเข้าร่วมท�ากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดีต่อชุมชนเรา

มาก หน่ึงท�าให้คนรู้จักชุมชนมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรม ความเช่ือ  
วิถีชีวิตอย่างแท้จริง และยังท�าให้เกิดการกระจายรายได้ชุมชนมากขึน้ 
สิง่ส�าคัญคือท�าให้คนในชุมชนรู้สกึภูมิ ใจกับสิง่ที่ม ี กับตวัตนที่แท้จริง
ของเรา ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้วิถีชิีวตของเราก็จะ
มหีลากหลายเร่ืองราว หลากหลายกิจกรรมให้ได้เรียนรู้ เชน่ การทอผ้า
มขูองพ้ืนบ้านไทด�า มาเรียนรู้ภาษาพูด ตวัอกัษรต่างๆ หรือวฒันธรรม
ที่ชาวไทด�าอนุรักษ์สบืสานมาหลายช่ัวอายุคน”

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 086-035-4738
    พิกัด GPS : 17.79697   101.73802
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ลกูมะกอนท�ามาจากผ้าฝ้าย เย็บเข้าด้วย
กันโดยวางประกบกันสี่ด้านให้เป็นรูปทรงที่
ต้องการก่อนจะบรรจุเมล็ดพืช เช่น เมล็ดนุ่น
หรือเมล็ดมะขาม แล้วเย็บปิดให้สนทิ

เรียนรู้การท�ามะกอนส�าหรับการละเล่น

ท�ำผำสำดลอยเครำะห์
ชุมชนริมโขงเชียงคำน จ.เลย

ผาสาด (ปราสาท) ลอยเคราะห์ คือ 
พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ตามความเช่ือของชาว
เชียงคาน จ.เลย การท�าผาสาดลอยเคราะห์เป็น
ภูมปัิญญาที่มลีกัษณะของท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น
งานใบตองหรือการท�าขี้ผึ้งให้เป็นดอกไม้ซึ่งถือ
เป็นงานฝีมอืเฉพาะของท้องถ่ิน และยังสะท้อน
ให้เห็นถึงความหมายในวฒันธรรมความเช่ือเร่ือง
ผี เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร ขณะเดียวกันก็
เป็นพิธีกรรมที่เก่ียวโยงกับพ้ืนที่คือแม่น�า้โขง ที่
มคีวามส�าคัญกับชุมชนอย่างมาก ทั้งในการท�า
มาหากินและความเอื้ออาทรในการช่วยพัดพา 
ความทกุข์ให้ไหลไปตามสายน�า้

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

เข้าใจความเช่ือของชาวเชียงคาน

ท�าความเข้าใจกับความคิด ความเชื่อของชาวเชียงคาน กับพิธีกรรมการลอยผาสาดลอยเคราะห์ 
ความเช่ือที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ินริมน�้าโขง ซึ่งสะท้อนความเช่ือเร่ืองขวัญ ชีวิตและ 
เคราะห์กรรม นอกจากน้ีรูปลักษณ์ของผาสาดยังแฝงไว้ด้วยความหมายในเชิงวัฒนธรรมที่ผูกพัน 
กับพ้ืนที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถ่ิน สะท้อนถึงความผูกพันของชุมชนกับธรรมชาติและ 
ระบบนิเวศ การประกอบพิธีกรรมและความเช่ือที่เก่ียวข้องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของท้องถ่ิน 
ที่ผสมผสานความเชื่อดัง้เดมิคือ เรื่องผี เร่ืองขวญั ธรรมชาต ิความเช่ือทางพุทธศาสนาและอทิธิพล
ความเชื่อของพราหมณ์-ฮินดู
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ผาสาดลอยเคราะห์ท�าขึน้อย่างง่ายๆ ด้วยวสัดธุรรมชาติ
และอปุกรณ์ในท้องถ่ิน เช่น ใบตองส�าหรับการท�ากรวย กาบ
กล้วยส�าหรับการท�ากระทง เทียนชุบ ส�าหรับการท�าดอกไม้ 
การประดบัตกแต่งกระดาษสา กระดาษแก้วส�าหรับการท�า
ธงและธูปเทียน 

การเรียนรู้วิธีท�าผาสาดจะท�าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ
และฝึกสมาธิ ความละเอียดอ่อนตลอดจนได้เรียนรู้การใช้
วสัดุจากธรรมชาต ิ เชน่ การชุบเทียนขี้ผึง้ให้เป็นรูปดอกไม้ 
การประกอบโครงกาบกล้วย การกลัดกรวยใบตอง และ
การประดบัผาสาดเพ่ือให้เกิดความสวยงามด้วยธงกระดาษ
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ผาสาดลอยเคราะห์ : เป็นการสะเดาะเคราะห์
จากลางร้าย โดยใช้ผาสาดที่ตกแต่งด้วยกรวย 
ใบตอง ดอกผึง้ ธงชยัและชอ่ธง พร้อมกับตดั
เล็บหรือเส้นผมเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของตนเอง
ลงไปในผาสาดเพ่ือน�าไปลอยเคราะห์ในล�าน�า้

ผาสาดสะเดาะเคราะห์ : เน้นหนักไปในการ
ท�าเคร่ืองบชูา และเคร่ืองสงัเวยเคราะห์จากการ
รอดพ้นจากความตายและเคราะห์กรรมหนัก 
ประกอบไปด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ และ
เคร่ืองบูชา 9 ชนิด เพ่ือประกอบพิธีกรรม

1 

2 

ลงมอืท�าผาสาดลอยเคราะห์

คนโบราณเชื่อเร่ืองลางสงัหรณ์ เมือ่ผูค้นมคีวามไม่สบายใจ มี
ความกังวล และเกิดความทกุข์ หมอชาวบ้านหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะบอก
ให้ไปท�าผาสาดลอยเคราะห์ เพ่ือปัดเป่าสิง่ช่ัวร้าย สิง่ไม่เป็นมงคล
ไปลอยน�้าโขง โดยที่ ไม่หันกลับไปมองอีก เปรียบได้กับว่าเป็น 
การทิง้ทกุข์ ทิง้เคราะห์กรรมและสิง่ไม่ดีออกไปจากชีวิต

รู้ไหม?ผาสาดลอยเคราะห์ม ี2 แบบ

การลอยผาสาดจะท�าในช่วงวันออกพรรษา โดยถือว่าเป็นการปลดปล่อยทุกข์ โศก  
ความไม่สบายทั้งกายและใจให้ลอยไปกับแม่น�้าโขง แต่ปัจจุบันการลอยผาสาดสามารถ
กระท�าได้หากรูส้กึไม่สบายใจหรือต้องการปลดปล่อยความทกุข์ให้หลดุลอยไป



เรียนรู้&ลงมอืท�า กิจกรรมในชุมชน

ใบตอง กาบกล้วย ไม้กลัด ไม้ปลายแหลม 
เป รียบ เสมือนเค ร่ื อง บู ชา เทวดาและ 
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ

กระดาษสา กระดาษแก้ว ที่ประดับทั้ง 4 
ด้าน ใช้ในการบูชาเทวดาและท้าวจตโุลกบาล
ทั้ง 4 ทศิ

แผน่ผึง้ (แผน่เทียน) ส�าหรับการชุบดอกผึง้  
เช่ือว่าเป็นดอกไม้ช้ันสงูส�าหรับบูชาพระธาตุ
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คุณอมร ณรงค์ศกัด์ิ (ป้านาง) 
“คุณค่าของการมาท�ากิจกรรมท�าผาสาดลอยเคราะห์คือ สมัย

โบราณที่ยังไม่มแีพทย์ เวลาที่เจ็บป่วยหรือฝันไม่ดี มคีวามไม่สบายใจ 
เราก็จะท�าผาสาดลอยเคราะห์ไปลอย ซึง่คุณค่าของผาสาดคือ รักษา
คนให้หาย มคุีณค่าด้านจิตใจ หรือเปรียบได้กับว่าถ้าคนเรามคีวามเช่ือ
หรือศรัทธาในสิง่ที่ท�าก็จะมคุีณค่ามาก เราก็รูส้กึภูมิ ใจมากที่ ได้สอน 
นักท่องเที่ยวให้ได้รู้จักได้เข้าใจความเชื่อของชุมชนและการท�าผาสาด 
ลอยเคราะห์ ก็อยากจะอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้รุน่ต่อรุน่” 

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 089-841-1453
    พิกัด GPS : 17.89417   101.65376

ปักผ้ำหน้ำหมอนโบรำณ
โฮงเจ้ำฟองค�ำ จ.น่ำน

น่าน เป็นอาณาจักรโบราณที่ ได้รับเอาศลิปะ
วฒันธรรมของล้านนาทางด้านศาสนาและศลิป
หัตถกรรมช้ันสูงมาไว้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต 
อย่างการปักลายผ้าหน้าหมอนโบราณหรือการ
ปักลายผ้าหน้าหมอนผา ที่เป็นงานหัตถกรรม
ที่มคีวามโดดเด่นและส�าคัญของเมอืงน่าน เพราะ
ต้องอาศยัความช�านาญในการปักลวดลายโบราณ
ที่มคีวามละเอยีดเป็นอย่างมาก

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

เขียนลวดลายผ้าหน้าหมอนโบราณ

 เรียนรู้วิธีเขียนลวดลายล้านนาโบราณที่มคีวาม
วิจิตรเป็นศลิปะอนัโดดเด่นและมคุีณค่ามากส�าหรับชาว
น่าน ซึง่การปักลายผ้าหมอนโบราณด้วยลวดลายโบราณ
ยังมคุีณค่าและมคีวามส�าคัญในการแสดงฐานันดรศกัดิ์  
ฐานะ และเพศของผูท้ี่เป็นเจ้าของ เพราะจะมลีวดลาย
เฉพาะ แตกต่างกันออกไป โดยเป็นลวดลายล้านนา
โบราณตามแบบฉบับของจ.น่านที่ท�าผ้าหน้าหมอนมี
ทั้งหมด 12 ลาย และยังมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
ส�าคัญประจ�าของโฮงเจ้าฟองค�า



50 51

ลายเครือเถาต่างๆ : แสดงให้เห็นถึงความงดงามอ่อนช้อยและความอดุมสมบูรณ์ ความมัง่มี

หมอนผาเป็นหมอนรูปทรงสามเหลีย่มสงูชนัคล้ายหน้าผา 
สว่นหมอนหกมลีกัษณะเป็นรูปทรงสีเ่หลีย่ม

ลายครอบเครือเถา : มคีวามพิเศษที่จะ
เว้นบริเวณส่วนกลางไว้ส�าหรับปักช่ือด้วยตวั
อักษรน�าหน้าชื่อตัวเอง ตามความเช่ือของ
ชาวล้านนาว่าเป็นศริิมงคล

ลายหม้อดอกบูรณฆฎะ : ลายที่มคีวาม
เก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ และถือเป็น
ลวดลายประจ�าท้องถ่ินของเมอืงน่าน

ลวดลายนกยูง : แสดงถึงความสง่า สงูสง่ 
มกัใช้กับบุรุษและสตรีผูม้ยีศฐาบรรดาศกัด์ิ
หรือบคุคลที่มคีวามงดงาม

ลายดอกบัวประกบด้วยหงส์คู่ : ลายเอกลกัษณ์ส�าคัญของโฮงเจ้าฟองค�า

ลวดลายล้านนาโบราณตามแบบฉบบัน่าน
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“หมอนผาและหมอนหก” มกัจะท�าขึน้มาคู่กันเสมอ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในหลายลกัษณะ เชน่ ใช้ในการหนุน ใช้
เป็นเคร่ืองหมายบอกที่ น่ังประจ�าบุคคล ใช้ในงานพิธี
ส�าคัญต่างๆ เชน่ พิธีแต่งงาน จึงนับว่าเป็นสิง่ของมี
คุณค่า นอกจากน้ีลวดลายผ้าปักหน้าหมอนยังแสดง
ให้เห็นถึงฐานะและบรรดาศักดิ์ของผู้ที่ครอบครองได้ 
เช่น ลวดลายผ้าปักหน้าหมอนที่แสดงสญัลกัษณ์ประจ�า
ตระกูลหรือประจ�าคุ้มที่แตกต่างกันไป ส่วนวสัดุที่ ใช้ใน
การปักสมยัโบราณน้ันจะนิยมใช้เส้นไหมเงนิ ไหมทอง 
เคร่ืองเงนิแท้ รวมถึงทองค�าแท้ด้วย

รู้ไหม?

คุณพีระวัฒน์ ถาเป็ง
“การปักผ้าหน้าหมอนโบราณของน่าน ทางโฮงเจ้าฟองค�าได้เหน็

ถึงความส�าคัญจึงได้อนุรักษ์ไว้ มหีมอนตวัอย่าง เชน่ หมอนเจ้ามโน
และหมอนเจ้าฟองค�า ซึง่การที่นักท่องเที่ยวมาลงมอืท�ากิจกรรมน้ีถือ
เป็นการมาฟ้ืนฟูอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันใน
เมอืงน่านจะมแีค่ที่ โฮงเจ้าฟองค�าที่เดียวเท่าน้ันที่เปิดสอนให้คนที่สนใจ
อยากเรียนรู้ อยากจะอนุรักษ์ และมี ใจรักจริงๆ”

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 087-305-9660
    พิกัด GPS : 18.789655   100.7844327

หล่อเหรียญทวำรวดี
เมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ศลิปะแบบทวารวดีมอีทิธิพลต่อวฒันธรรม
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
อู่ทอง ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปัตยกรรม อทิธิพลของทวารวดีได้แผ่
เข้ามาหลอมรวมกับศิลปะดั้งเดิมของอู่ทองซึ่ง
มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ในปัจจุบนัได้มกีารขดุค้นพบเจอโบราณวตัถุอนั
ทรงคุณค่าและมีความเป็นเอกลักษณ์ภายใน
พ้ืนที่อูท่อง และได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กับ
ศลิปินและชา่งป้ันชาวอูท่อง

เรียนรู้ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญทวารวดี 

เหรียญทวารวดีหรือเงินตราทวารวดีที่ ได้ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยทวารวดีเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่าง 
การค้า เมือ่ราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 11–16 เหรียญทวารวดี
มีลักษณะเป็นเหรียญโลหะกลมแบนถกูหลอมขึ้นมาจากโลหะ
ทองเงนิ หรือทองแดง บนเหรียญทวารวดีแต่ละเหรียญ จะมี
ลวดลายและความหมายที่แตกต่างกัน

เรียนรู้&ลงมือท�ำ กิจกรรมในชุมชน

52



กิจกรรมหล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง เป็นความพยายามในการ
ร้ือฟ้ืนวัฒนธรรม รวมถึงสง่ต่อคุณค่าของอูท่องด้ังเดิมให้แก่นักท่องเที่ยว
และคนภายนอกได้สัมผัสความจริงแท้ของอู่ทองที่เช่ือมโยงอย่างไม่อาจ
แยกออกจากทวารวดีได้

  การพบเหรียญเงิน 2 เหรียญที่มจีารึกภาษาสนัสกฤตอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13 จากเมอืงนครปฐมโบราณ มข้ีอความว่า ‘ศรีทวารวดีศวร-
ปุณยะ’ ซึง่แปลได้ว่า บุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดีหรือบญุของ 
ผูเ้ป็นเจ้าแห่งศรีทวารวดี เป็นหลกัฐานส�าคัญที่น่าเชื่อถือเก่ียวกับอาณาจักร
ทวารวดี จึงได้สนันิษฐานว่าเมอืงนครปฐมโบราณเป็นศนูย์กลางหรือเมอืง
หลวงของอาณาจักร และต่อมาได้พบเหรียญลกัษณะคล้ายกันอกี 2 เหรียญ 
ที่อ�าเภออูท่อง จ.สพุรรณบรีุ และที่อ�าเภออนิทร์บรีุ จ.สงิห์บรีุ

เหรียญทวารวดี จึงเป็นโบราณวัตถุที่มคุีณค่า แสดงให้เห็นถึงการรับ
อทิธิพลมาจากอนิเดียผา่นการค้าทางไกล และแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของเมอืงอูท่องนับตัง้แต่อดีต

ศรีวตัสะ : ลวดลายที่มลีกัษณะเป็นเรือนหรือปราสาทขนาดเลก็ ใช้แทนสญัลกัษณ์
ของพระศรีหรือพระลกัษม ีชายาของพระวิษณ ุเทพธิดาแห่งโชคลาภและความอดุม
สมบรูณ์ ลายศรีวัตสะจึงมคีวามหมายสือ่ถึงความอดุมสมบูรณ์และโชคลาภ

สงัข์ : ลวดลายรูปหอยสงัข์ รอบข้างหอยสงัข์เป็นลายคลื่นน�า้ เป็นสญัลกัษณ์ของ
น�า้ซึง่เป็นบอ่เกิดของความอดุมสมบรูณ์

ดวงอาทติย์ : ตามความเช่ือด้ังเดิมของจีน หมายถึง ความเป็นเจ้าแผน่ดิน และ
เป็นที่ยอมรับกันว่าคือตวัแทนทางธรรมชาตขิองเพศชายและความสดใส

แม่โคลกูโค : สญัลกัษณ์พลงัอ�านาจด้านการผลติของธรรมชาต ิ โดยสมัพันธ์ 
กับคตกิารนับถือพระแม่หรือเทพีแห่งความอดุมสมบรูณ์ของพืชพันธ์ุธัญญาหาร

ผลส�ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในปี 2559 ที่ ได้มาเรียนรู้ลงมอืท�ากิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ จากการส�ารวจความพึงพอใจ 4 ด้าน (ด้านพ้ืนที่ , ด้านกระบวนการ , ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านสภาพแวดล้อม)

รู้ไหม?

ลงมอืหล่อเหรียญทวารวดีเมอืงอูท่อง

ตวัอย่างลวดลายบนเหรียญ
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แบบประเมนิความพึงพอใจ

ชุมชนนครชุม 
จ.ก�าแพงเพชร
กิจกรรมเรียนรู้

อาหารชาวนครชุม  
= 91.38%

เมืองด่านซ้าย 
จ.เลย

เขียนลายหน้ากากผีตาโขน
 = 90.27%

กะเณชาสังคโลก 
สุโขทัย

ปั้นและเขียนลายสังคโลก 
= 93.20%

บ้านนาป่าหนาด 
จ.เลย

เรียนรู้วิถีชีวิตไทด�า
= 93.03%

สุนทรีผ้าไทย 
จ.สุโขทัย

ทอผ้าจกไทยพวน 
= 96.19%

เมืองอู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี

หล่อเหรียญทวารวดี
= 92.88%

คุณสมศกัดิ ์กลิ่นจันทร์
“กิจกรรมหล่อเหรียญทวารวดีมคีวามโดดเด่นทางด้านเอกลกัษณ์

ของตวัมนัเอง รวมไปถึงมลีกัษณะเฉพาะที่นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งลงมอื
ท�าและได้ความรู้เร่ืองราวประวตัศิาสตร์ ซึง่เหรียญทวารวดีเป็นเหรียญ
ที่ขุดพบในเมืองอู่ทอง และเหรียญรุ่นแรกของคนไทยหรือถือเป็น
เหรียญยุคแรกที่คนไทยได้ใช้ พวกเราชุมชนอูท่องจึงเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ทกุวนัน้ีสามารถท�าให้ผูค้นได้รู้จักมากข้ึน”

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 092-696-6306, 084-801-6617
    พิกัด GPS : 14.3583007   99.8822694
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเมอืงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เร่ิมขึน้ในปี 2005 
ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประเทศแรกๆ ของโลก และเป็นต้นแบบ

ของการท่องเที่ยวที่ ให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองศลิปวฒันธรรม ที่เป็นอตัลกัษณ์
ของเมอืงผา่นกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือขา่ย

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อท�างานร่วมกับทั่วโลก 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ท่องเที่ยวพร้อมจิบไวน์รสเลิศที่ห้องหมักไวน์ใต้ดินและโรงงาน
ผลิตไวน์ช่ือดังหลายแห่ง ซึ่งการจิบไวน์จะท�าให้เห็นถึงความ
แตกต่างของแต่ละวฒันธรรมผา่นการชมิไวน์ ทราบแหล่งผลติ 
วตัถุดบิ กระบวนการกรรมวิธีการผลติที่ต้องใช้ความตัง้ใจและ
ความช�านาญเป็นอย่างมาก ทริปการจิบไวน์น้ี ได้รับการการัน
ตจีากนักท่องเที่ยวมากมายว่าจะสร้างความทรงจ�าที่ดี ให้คุณ
อย่างแน่นอน

สมาคมเต้นร�า King’s Square (Placa del Rei) สง่เสริมให้
ชาวเมอืงบาร์เซโลนามสีว่นร่วมกับงานเต้นร�าและเทศกาลดนตรี
ดัง้เดมิชาวคาตาลนั โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมเทศกาลได้
ตัง้แต่ชว่งเทศกาลอสีเตอร์จนถึงปลายเดอืนมถุินายน และชว่ง
เดอืนตลุาคมถึงเดอืนธันวาคม

มาเดินเล่นหาของกินอร่อยๆ ในถนนอาหารนานาชาติที่จัดขึ้น
ในบาร์เซโลนา โดยบรรดาเชฟที่หลงใหลและรักการท�าอาหาร
ที่สุด สองข้างทางจะมีเชฟน�าเมนูสุดพิเศษมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้ม
ลอง เปรียบได้ว่าถนนทั้งสายจะกลายเป็นเหมอืนสนามเด็กเล่น
ส�าหรับคนที่รักการกิน และภายในงานยังมีตลาดที่จ�าหน่าย 
สินค้าสดๆ จากฟาร์มของเกษตรกร มีเวิร์คช็อปการท�าอาหาร 
และสามารถหาเบียร์ที่ขึ้นชื่อของเมืองนีล้ิ้มลองได้ที่นีอ่ีกด้วย

มาโยกย้ายส่ายสะโพกในคลาสเรียนเต้นที่จะสอนทั้งการเต้น 
ฟลาเมงโก (Flamenco) การเต้นระบ�า Sevillanas การเต้น 
รุมบ้า (Rumba) ซึ่งจะสอนเต้นโดยเหล่ามืออาชีพอย่าง
สนกุสนานและเป็นกันเอง นอกจากจะได้เรียนรู้ท่าเต้นแล้วยัง
จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงศิลปะและวัฒนธรรมของชาว
สเปนอีกด้วย

เดินเล่นในถนนแห่งอาหาร

 เรียนรู้การเต้นสไตล์สเปน

เรียนรู้การจิบไวน์

เข้าร่วมเทศกาลดนตรีและเต้นร�า

เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

เทศกาลดนตรแีบบด้ังเดิมของชาวคาตาลนัที่จัดขึน้ถือเป็นสญัลกัษณ์
ของเมอืงบาร์เซโลนา

เป็นผูริ้เร่ิมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และก่อตัง้เครือขา่ยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และท�าให้ดีที่สุด
เป็นประเทศที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมมากว่า 
สามทศวรรษ จากกิจกรรมเล็กๆ จนกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มีทีมงานที่ เช่ียวชาญ ภูมิ ใจ รัก และรู้ทุกซอกมุมของเมือง พร้อมกับต้องการแบ่ง
ประสบการณ์ที่คุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน

มาดูตัวอย่างไอเดียในการท�าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ กัน

จุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศสเปน

Case Study กรณศีกึษาในต่างประเทศ
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คานาซาวะ เมืองหลวงของจ.อิชิกาวา ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม เพราะเป็นเมืองที่มีแร่ทองค�าเยอะ ชื่อของเมืองจึงตั้งตามเอกลักษณ ์

ซึ่งมีความหมายว่าล�าธารทองค�า ปัจจุบันเมืองคานาซาวะได้รับการบันทึกให้เป็นสมาชิก 
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่จัดตั้งขึ้นโดย UNESCO เพื่อสนับสนนุเมืองต่างๆทั่วโลก

ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้มีความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นักท่องเที่ยวจะได้สมัผสัประสบการณ์จริง ทดลองท�าแผน่ทองค�า
กับร้านเก่าแก่ชื่อดงัของเมอืง ซึง่แผน่ทองค�าที่ผลติที่น่ีจะมคีวาม
บางเป็นพิเศษถึง 0.2 ไมครอน ท�าให้มกีารผลติแผน่ทองค�าจาก
ที่น่ีมากถึง 99% เพ่ือใช้กันทั่วประเทศญีปุ่น่ในการตกแต่งภายใน
อาคาร ประดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆ และที่ส�าคัญแผ่น
ทองค�าของคานาซาวะได้รับการก�าหนดให้เป็นหน่ึงในผลติภัณฑ์
ด้ังเดิมที่ยังคงเอกลกัษณ์ของตนเองในระดับประเทศ

ผลติภัณฑ์เซรามคิของที่ น่ีเป็นหน่ึงในภูมปัิญญาที่สบืทอดกันมา
หลายช่ัวอายุคน เชน่ ตระกูล Kutani Kosen-gama ที่มกีาร
สบืทอดกิจการเป็นทายาทรุน่ที่ 5 โดยมกีารรักษารูปแบบการ
ผลติที่ โดดเด่น การวาดลวดลายแบบดัง้เดมิ จึงถือเป็นผลติภัณฑ์
ที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะและมคุีณค่ามาก

เมืองคานาซาวะเป็นแหล่งผลิตขนมญี่ปุ่นหลายชนิด จนได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหน่ึงในสามของแหล่งผลิตขนมที่ข้ึนช่ือที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน มาฟินสุดๆ กับการชิมขนมท้อง
ถ่ินรสอร่อย พร้อมลงมือท�าขนมหวานที่ขึ้นช่ืออย่างขนม โมจิ
และวากาชิ (ขนมดั้งเดิมของญี่ปุ่น)

ที่ น่ีมีพิพิธภัณฑ์ละครโน รวมถึงการจัดแสงหน้ากาก เวทีการ
แสดง เครื่องแต่งกาย ดาบซามูไร และพัดสีสันต่างๆ ที่ ใช้ใน
การแสดงละคร การแสดงละครโนจะมีความส�าคัญคือใช้แสดง
เพื่อบูชาเทพเจ้า มีความเชื่อว่าพืชผลทางเกษตรกรรมจะมีความ
บริบูรณ์เพราะมีเทพเจ้าช่วยอวยพร โดยใช้สัญลักษณ์ที่มีฉาก
หลังเป็นต้นสนใหญ่ เพราะมีความเช่ือว่าเทพเจ้าจะสถิตอยู่ใน
ต้นสนใหญ่

ละครโนเป็นศลิปะการแสดงดัง้เดมิเลือ่งช่ือของญีปุ่น่ที่มาจากเมอืง
โตเกียว/เกียวโต เมือ่ 600 ปีก่อน ต่อมามซีามไูรน�าละครโนเข้ามา
เล่นที่เมอืงคานาซาวะเมือ่ราวๆ 400 ปีมาแล้ว และได้มกีารสบืทอด
ศลิปะการแสดงละครโนมาจนถึงปัจจุบนั จนกลายเป็นศนูย์กลาง
ละครโนที่ส�าคัญของประเทศล�าดบัที่ 3 รองจากโตเกียวและเกียวโต

ท�าแผน่ทองค�า

เรียนรู้ ลงมอืท�าขนมประจ�าถ่ิน

ดืม่ด�า่กับการชมศลิปะการแสดงโน

ป้ันเซรามคิโบราณ

เมืองคานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น
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มุมมองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ วิถีที่ถูกออกแบบให้เป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์มาจากรากวัฒนธรรม โดย
ให้คนที่เป็นเจ้าบ้านกับนักท่องเที่ยวได้มโีอกาสเรียนรู้ด้วยการลงมอื
ท�าด้วยกันได้ประสบการณ์ที่ ไม่ใช่แค่การไปดู การไปถ่ายรูปเพียง
อย่างเดียว”

 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ การน�าทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมของท้องถ่ินมารวมกันและท�าให้น่าสนใจดึงดูดนักท่อง
เที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวมาท�ากิจกรรมก็จะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงๆ 
แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบทั่วไป คือการท่องเที่ยวแบบน้ีมัน
มีอะไรนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ที่ ไปเที่ยวกลับมา
แล้วก็ลืม”

 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่จะพานักท่อง
เที่ยวไปแลกเปลีย่นความรู้ ให้ได้เห็นคุณค่าของวิถีชีวิต วฒันธรรม 
เน้นให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่ามาเที่ยวแล้วจะได้อะไรบ้าง เช่น ได้ลงมือ
ท�ากิจกรรมจริงๆ ได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริง”

 “ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท�าให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนอย่างแท้จริง และยังมีกิจกรรมที่สามารถให้นัก
ท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือท�า ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ มี
กิจกรรมที่แตกต่างกัน”

 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ การท่องเที่ยวแบบที่ ไม่ได้สนใจ
ตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่คือการเดินทางที่ต้องใส่ใจคนรอบข้าง
มากขึ้น ดูสิ่งที่น่าสนใจระหว่างทางและเรียนรู้วัฒนธรรมในที่นั้นๆ 
ให้รู้รอบด้านมากกว่าการไปพักผ่อน”

 “ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การไปเที่ยวและมีกิจกรรมให้
เราท�าร่วมกับชุมชน ซึ่งถ้ากิจกรรมน่าสนใจนักท่องเที่ยวก็จะสนใจ
เอง ดังน้ันกิจกรรมจึงต้องน่าสนใจ ใช้เวลาไม่นานมาก ไม่มีค่าใช้
จ่ายสูง เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้กลับมา
ท�ากิจกรรมได้ตลอด”

 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ การท่องเที่ยวที่ ไปแล้วเราได้
เรียนรู้กับสิง่น้ันๆ อย่างลกึซึง้ และเข้าใจในวฒันธรรมการท่องเที่ยว 
โดยที่เราไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่น”

 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้
นักท่องเที่ยว ให้ได้เข้าไปใช้ประสบการณ์ร่วมกับในชุมชน หรือว่ามี
กระบวนการที่ ใช้เอกลักษณ์ทางท้องถ่ินมาน�าเสนอ นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมกันกับชุมชนได้”

ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ อาชีพ กรรมการบริหารบริษัท 
Perfect Link Consulting Group

คุณถนิมพร สวรรค์ศิริชัย อาชีพคณะกรรมการอ�านวยการ
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

คุณนัฏพร เกาจารี อาชีพ Chief Executive Officer 
บริษัท วีไอพี ไฮบริด จ�ากัด

คุณนภาลัย วงค์ทองค�า อาชีพธุรกิจส่วนตัว

คุณโอฬาร โสภณสิริรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งเพจท่องเที่ยว ไปไง มาไง 
และ www.wheredowego.in.th

คุณคฑาวุฒิ ใจดี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ

คุณธนปกรณ์ สุขสาลี อาชีพ Digital Content Manager 
Trip Travel Gang

คุณเพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล นักท่องเที่ยว
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บทควำมที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไทยจะยั่งยืนได้

ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
 การเดินทางเพ่ือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ แท้จริงแล้วไม่ใช่แค่การค้นหาทิวทัศน์ใหม่ๆ แต่คือการมอง
สิ่งเหล่านั้นในมุมมองใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความงดงาม เสน่ห์ และการผจญภัย
มากมายที่ ไม่มคี�าว่าสิน้สดุ ถ้า เพียงเราเปิดตาค้นหาความงดงามเหล่าน้ัน ซึง่สถานที่เหล่าน้ันไม่มี ใคร
รู้จักมนัได้จาการบอกเล่าเท่าน้ัน แต่คนเราจะต้องเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือท�าความรู้จักกับสิง่เหล่าน้ันด้วย
ตนเอง เป็นการเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ
 “ก้องวัลเลย์” เป็นสถานที่หนึ่งที่น่าไปเรียนรู้และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งมีความเงียบสงบ
และความเป็นสว่นตวัท่ามกลางธรรมชาต ิ“ก้องวลัเลย์”ตัง้อยู่ในหุบเขาบกกราย อ�าเภอกระบรุี จ.ระนอง 
เมือ่เดินทางมาถึงที่ก้องวลัเลย์เราก็เร่ิมได้กลิ่นกาแฟหอมกรุน่ และเมือ่เข้าไปที่ โรงค่ัวกาแฟ กลิ่นกาแฟ
ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และเราก็จะพบกับคุณก้อง ผู้เป็นเจ้าของก้องวัลเลย์ มักจะอยู่ที่นีเ่พื่อให้ความรู้
และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับกาแฟให้กับนักท่องเที่ยว ซึง่ในแต่ละวนัก็จะมนัีกท่องเที่ยวให้ความ
สนใจในการเดินทางมาที่นีจ่�านวนมาก
 กิจกรรมที่ ไม่ควรพลาดของที่ น่ีคือ การค่ัวเมล็ดกาแฟด้วยตนเองในกระทะเล็กๆ และเตาแก๊ส
ปิคนคิโดยคณุก้องจะให้ความรู้ถงึการคัว่กาแฟในแบบต่าง ๆ  และเมื่อคัว่ได้ที่แล้วกจ็ะท�าการบดเมล็ด
กาแฟด้วยเครื่องมือแบบคลาสสิคจนเมล็ดกาแฟละเอียดดีแล้ว ก็จะท�าการชงกาแฟ และเราก็จะได้ชิม
กาแฟฝีมือตนเอง ซึ่งมีความหอมละมุนมาก และรสชาติกลมกล่อม นอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีการเก็บ
เอาดอกกาแฟมาค่ัวด้วยไฟอ่อนๆ แล้วน�ามาชงเป็นชาดอกกาแฟที่มกีลิ่นหอมอย่างเหลอืเช่ือ และที่น่ียังมี
คอร์สชงกาแฟเพ่ือประกอบกิจการส�าหรับผูส้นใจท�าร้านกาแฟของตนเอง และยังมทีี่พักให้นักท่องเที่ยว
ได้มาพักผอ่นในรูปแบบโฮมสเตย์อกีด้วย และที่ น่ียังมกิีจกรรมให้ท�าหลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถ
ท�ากิจกรรม OneDay Trip ซึ่งภายในหนึ่งวันนีก้็จะมีการเรียนรู้การชงกาแฟและการไปล่องเรือแม่น�้า
กระบุรี และที่ก้องวัลเลย์นีย้ังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีรสชาติอร่อย 
และเครื่องดื่มก็มีความกลมกล่อมมาก
 การที่ ได้เดินทางไปที่นีถ่ือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก ๆ รางวัลที่ยิ่งใหญ่และความสุขที่ ได้รับจากการ
เดินทางคือ การหาประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ มิตรภาพ ความสุขที่หาได้ง่ายๆ ในชุมชนของเรา 
และถ้าหากถามถึงแรง บรรดาลใจในการออกเดนิทางแต่ละคร้ังของฉันมนัไม่ได้มาจากผูค้นหรือสิง่ต่าง 
ๆ แต่หากว่ามนัมาจากการเดนิทาง ท่องเที่ยวไปสมัผสักับกับแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ ด้วยตนเองต่างหาก 
และสิง่ส�าคัญที่ฉันได้อกีอย่างจากที่ น่ีก็คือ “หลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
สามารถน�ามาใช้ใด้ในชีวิตจริง

 ที่แห่งน้ี ไม่มีกาแฟแบรนด์นอกแก้วละร้อยกว่าบาทให้น่ังละเลียดในห้องแอร์เย็นฉ�่ามีแต่ชาร้อน
หอมกรุ่นที่เก็บจากไร่ของชาวบ้าน ให้ได้นั่งจิบท่ามกลางบรรยากาศเขียวชอุ่มของต้นไม้นานาพันธุ์ 
 ที่แห่งนี้ ไม่มโีรงหนัง บาร์ หรือคาราโอเกะ ไว้คอยปรนเปรอนักท่องเที่ยว จะมีก็แต่ห้องเรียนชีวิต
ไว้ให้ผู้มาเยือนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชีวิต และท�ากิจกรรมร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เช่น เข้า
ป่าไปเก็บใบชา จากนั้นมาทดลองท�าเมี่ยง (อาหารทานเล่นของภาคเหนือท�าจากใบชาแก่) รวมถึงลอง
ท�าอาหารพ้ืนบ้านของชาวอาขา่โดยใช้วตัถุดิบจากสวนผกัปลอดสารพิษของชาวบ้าน และโชว์เสน่ห์ปลาย
จวักในการท�าอาหารพ้ืนบ้านของชาวจีนยูนนานอย่างแคบหมเูจ ที่แห่งน้ีคือ บ้านโป่งน�า้ร้อน ต.ดอยฮาง 
อ.เมือง จ. เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในดินแดนเหนือสุดของประเทศไทย   
 ผมได้สมัผสัวิถีชีวิตของชาวบ้านพ้ืนถ่ินภาคเหนือที่พ่ึงพาธรรมชาติ ในท้องถ่ินมากกว่าพ่ึงพาปัจจัย
ภายนอก จากการเดินทางร่วมขบวนไปกับชาวบ้านเพื่อไปเก็บใบชาในไร่และในป่าธรรมชาติ มือใหม่หัด
เก็บชาท�าได้ไม่เลวเพราะได้ชาวบ้านคอยให้ค�าแนะน�า ว่าใบชาแบบไหนที่สมบูรณ์เหมาะกับการเก็บไป
ท�าเมี่ยง เก็บได้พอสมควรก็กลับมาที่หมู่บ้านเพื่อน�าใบชาพันธุ์อัสสัมมานึ่งในถังไม้ จากนั้นน�ามาหมัก
ให้มีรสเปรี้ยวและฝาด ผลผลิตที่ ได้คือเมี่ยง ใช้ส�าหรับอมให้ชุ ่มคอและช่วยย่อยอาหาร ก่อนส่งไปขาย
สร้างรายได้ให้กับชุมชน รสชาติความเปรี้ยวของเมี่ยงในปากยังไม่ทันจางหาย ได้เวลาไปตะลุยกันต่อ
ที่บ้านของชาวจีนยูนนานของหมู่บ้าน ซึ่งมีอาหารขึ้นช่ือคือแคบหมูเจ ท�าจากแป้งโปรตีนข้าวบาร์เล่ย์ 
ผมได้ลองท�าแคบหมูเจ ท�าแล้วก็จดวัตถุดิบและขั้นตอนการท�าอย่างละเอียดยิบไว้ในสมุด  หลังกลับ
จากทริปท่องเที่ยวบ้านโป่งน�้าร้อน พฤติกรรมการบริโภคของผมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป จากที่ปกติ
เคยฝากท้องไว้กับร้านขายอาหาร พอได้เห็นวัฒนธรรมอาหารของชาวบ้านบ้านโป่งน�้าร้อนที่ปลูกผักไว้
ทานเอง ผมเกิดแรงบนัดาลใจในการหนัมาทานอาหารออร์แกนิค ตอนน้ีเร่ิมศกึษาการปลกูผกั อนาคต
อยากเนรมิตแปลงปลูกผักเล็กๆ ขึ้นในพื้นที่บ้าน ตามด้วยหัดท�าอาหารทานเองในบางครั้งคราว 
 สตูรการท�าแคบหมเูจที่จดไว้ก็ไม่สญูเปล่า คร้ังหน่ึงตอนงานเลีย้งปีใหม่ของบริษทั ผมท�าแคบหมู
เจไปให้เพ่ือนๆ ในออฟฟิศทาน ปรากฏว่าหลายคนยกน้ิวให้ แถมชมว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพ น่ีคือ
ความเปลี่ยนแปลงของผมที่ ได้แรงบันดาลใจมาจากเมื่อครั้งไปเที่ยวบ้านโป่งน�้าร้อน จ. เชียงราย

นายพันธ์ศกัด์ิ วรรณค�า นางสาวชวิศา อดลุเดชากุล

“ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เปลี่ยนชีวิต”

“เที่ยวสนุก… สุขอย่ำงสร้ำงสรรค์ที่ ก้องวัลเล่ย์”
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ภำพถ่ำยที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวไทยจะยั่งยืนได้

ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

ฟาร์มสวรรค์บนดิน หมู่บ้านสันตาลเหลือง ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงรายจัดเตรียม
กิจกรรมท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ 
หน่ึงในน้ันคือการปั้นดินเผาขั้นตอนแรกของการปั้นเร่ิมจากการนวดดิน คุณชูเกียรติ 
เวสารัชชพงศ์เจ้าของฟาร์มฯ เริ่มต้นให้นักท่องเที่ยวฝึกนวดดินก่อนเพราะคุณชูเกียรติ
สอแบบใกล้ชิดและเป็นกันเองท�าให้ไม่รูส้กึเกร็งสดุท้ายจะป้ันถ้วยดนิเผาได้ตามที่ตัง้ใจ
ไว้หรือไม่ก็คงไม่ส�าคัญเท่ากับประสบการณ์แสนงดงามที่ ได้รับจากที่นี่

เรียนรู้วิธีการท�ากระธูป ในงานบญุเทศกาลออกพรรษา เพ่ือสบืสานประเพณอีนัดีงาม
สถานที่ : อ�าเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
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“ร่วมกันสืบสำน งำนบุญกระธูป”

นำงสำวรัตมำ อ้อทอง

“เรียนรู้กำรปั้นดินเผำ”

นำยสุกฤษติ์ ใจวงค์



หน้า 6-21
- สดุแดน วิสทุธิลกัษณ์. (2558) “องค์ความรู้
ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : คู่มือ
และแนวทางปฏิบัติ” : องค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)
- ธนกฤต ภัทร์ธราธร. (2556)  “การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)” : องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือการท่องเทีย่ว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)
- เอกสารการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน
ประเทศไทย (Creative Tourism New 
Destinations) : องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน)
- เอกสารการพัฒนาต่อยอดทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ดร.แก้วตา 
ม่วงเกษม และ ดร.วลญัชล ีวัฒนาเจริญศลิป์  
อาจารย์ประจ�าภาควิชาการจัดการอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ธนกฤต ภัทร์ธราธร. (2556) “การท่องเทีย่ว
ย่ังยืนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” : 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
- เอกสารหลักสูตรการเรียนรู้ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ รุน่ที่ 2. (2559) : 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และองค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน)
- คุณธิติ ถาวรธนนท์ ชุมชนแหลมกลดั จ.ตราด

- คุณอัจฉรา แสงจันทร์ ชุมชนนครชุม 
จ.ก�าแพงเพชร
- คุณศรศักด์ิ เจริญทรัพย์ เมืองด่านซ้าย 
จ.เลย
- คุณส�าลาน กรมทอง บ้านนาป่าหนาด จ.เลย
- คุณอมร ณรงค์ศกัดิ ์ ชุมชนริมโขงเชียงคาน 
จ.เลย
- คุณพีระวฒัน์ ถาเป็ง โฮงเจ้าฟองค�า จ.น่าน
- คุณสมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ เมืองอู ่ทอง 
จ.สพุรรณบุรี
หน้า 60-65
- ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสงิห์ กรรมการบริหาร
บริษทั Perfect Link Consulting Group
- คุณนัฏพร เกาจารี อาชีพ Chief Executive 
Officer บริษทั วีไอพี ไฮบริด จ�ากัด
- คุณโอฬาร โสภณสริิรักษ์ ผูร่้วมก่อตัง้เพจ
ท่องเที่ยว ไปไง มาไง และ www.wheredo-
wego.in.th
- คุณธนปกรณ์ สุขสาลี อาชีพ Digital  
Content Manager Trip Travel Gang
- คุณถนิมพร สวรรค์ศริชัิย อาชีพ คณะกรรมการ
อ�านวยการสมาคม ไว ดบัยู ซ ีเอ กรุงเทพฯ
- คุณนภาลยั วงค์ทองค�า อาชีพ ธุรกิจสว่นตวั
- คุณพันธ์ศักดิ์ วรรณค�า ผู้ชนะประเภท
บทความ หัวข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์
- คุณชวิศา อดุลเดชากุล ผู ้ชนะประเภท
บทความ หัวข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์
- คุณสกุฤษติ ์ใจวงค์ ผูช้นะประเภทภาพถ่าย
หัวข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์
- คุณรัตนา อ้อทอง ผูช้นะประเภทภาพถ่าย
หัวข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์

ขอบคุณข้อมูล

- คุณนัฏพร เกาจารี อาชีพ Chief Executive 
Officer บริษทั วีไอพี ไฮบริด จ�ากัด
- คุณโอฬาร โสภณสริิรักษ์ ผูร่้วมก่อตัง้เพจ
ท่องเที่ยว ไปไง มาไง และ www.wheredo-
wego.in.th
- คุณธนปกรณ์ สขุสาล ีอาชีพ Digital Content 
Manager Trip Travel Gang
- คุณถนิมพร สวรรค์ศริิชยั อาชีพ คณะกรรมการ
อ�านวยการสมาคม ไว ดบัยู ซ ีเอ กรุงเทพฯ
- คุณนภาลยั วงค์ทองค�า อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั
- คุณคฑาวฒุ ิใจดี อาชีพ รัฐวิสาหกิจ
- คุณเพ็ญวิษา เกียรตดุิริยกุล นักท่องเที่ยว
- คุณพันธ์ศักดิ์ วรรณค�า ผู้ชนะประเภท
บทความ หวัข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์
- คุณชวิศา อดุลเดชากุล ผู้ชนะประเภท
บทความ หวัข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์
- คุณสกุฤษติ ์ใจวงค์ ผูช้นะประเภทภาพถ่าย
หัวข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์
- คุณรัตนา อ้อทอง ผูช้นะประเภทภาพถ่าย
หัวข้อ “เที่ยวสนุกสขุอย่างสร้างสรรค์

ขอบคุณรูปภาพ

หน้า 14-55
- คุณธิติ ถาวรธนนท์ ชุมชนแหลมกลัด 
จ.ตราด
- คุณหทัยรัตน์ พรมเพ็ชร กะเณชาสงัคโลก 
จ.สโุขทัย
- คุณสดุสดุา บวัสงัคโลก จ.สโุขทัย
- คุณอษุา ทัพสริิเวทย์ อษุาสงัคโลก จ.สโุขทัย
- คุณรวีวรรณ ขนาดนิด สุนทรีผ้าไทย 
จ.สโุขทัย

- คุณหทัยรัตน์ พรมเพ็ชร กะเณชาสังคโลก 
จ.สโุขทัย
หน้า 22-55
- เอกสารหลักสูตรการเรียนรู้ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รุน่ที่ 2. (2559) : 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และองค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน)
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์. (2559): งาน
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ ส�านักท่องเทีย่วโดยชุมชน 
(สทช.) : องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือ
การท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)
- คุณสดุสดุา บวัสงัคโลก จ.สโุขทัย
- คุณอษุา ทัพสริิเวทย์ อษุาสงัคโลก จ.สโุขทัย
- คุณรววีรรณ ขนาดนิด สนุทรีผ้าไทย จ.สโุขทัย
- คุณอัจฉรา แสงจันทร์ ชุมชนนครชุม 
จ.ก�าแพงเพชร
- คุณศรศกัด์ิ เจริญทรัพย์ เมอืงด่านซ้าย จ.เลย
- คุณส�าลาน กรมทอง บ้านนาป่าหนาด จ.เลย
- คุณอมร ณรงค์ศกัดิ ์ ชุมชนริมโขงเชียงคาน 
จ.เลย
- คุณพีระวัฒน์ ถาเป็ง โฮงเจ้าฟองค�า จ.น่าน
- คุณสมศักดิ์  กลิ่นจันทร ์ เมืองอู ่ทอง 
จ.สพุรรณบุรี
หน้า 56-65
- http://www.creativetourismnetwork.
org/barcelona/
- http://www.kanazawa-tourism.com/
- ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสงิห์ กรรมการบริหาร
บริษทั Perfect Link Consulting Group
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Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

118/1 Tipco Tower 31st FL. Rama VI Road Phayathai Bangkok 10400 Thailand 

www.dasta.or.th
www.facebook.com/SaiJaiPaiTiew


