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อาหารเป็นเรื่องของวัฒนธรรม 
มีพัฒนาการผสมผสานจนเป็นเอกลักษณ์ 

ของท้องถิ่นเช่นเดียวกับอาหาร 
ของคนนครชุม ก�าแพงเพชร

“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยว 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม 

และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง 
โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่ หรือเจ้าของวัฒนธรรม”

(คณะท�างาน โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : 2555)



องค์การบรหิารการพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) หรอื อพท. เป็นองค์กรทีร่เิริม่
ส่งเสรมิเกีย่วกับการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ในประเทศไทย โดยท�างานร่วมกนักบั คณะท�างาน 
โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คณะสังคมวทิยาและมานษุยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมเีป้าหมาย
เพือ่ค้นหารปูแบบการท่องเทีย่วใหม่ สร้างองค์ความรูแ้ละเครอืข่ายของการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ โดยใช้การท่องเทีย่ว
เป็นเครื่องมือให้ชุมชนใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของพื้นที่ เจ้าของวัฒนธรรม ในการก�าหนดทิศทางและสร้างกิจกรรม
การท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อการสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้กับชุมชนในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

กำารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เป้าหมายใหม่ของกำารท่องเที่ยวไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (2558), องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : คู่มือและแนวทางปฏิบัติ. 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
งานองค์ความรู้ ส�านักบริหารยุทธศาสตร์ (2558), การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซีรีส์ความรู ้
“ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท”. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
http://ctthailand.net • www.dasta.or.th
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ความหมายของสัญลักำษณ์ 

กำารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประเทศไทย

อพท.และคณะท�างานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ของประเทศไทย” เป็นรูปฝ่ามือสีน�้าตาลแดง มีกระหนกสีทองที่ใจกลางฝ่ามือ บนพื้นสีเขียวเหนือวล ี

“Creative Tourism Thailand” เพื่อสื่อความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย
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1
ฝ่ามือสีน�้าตาลแดง: มือ มีบทบาทส�าคัญในการสร้างสรรค์นับแต่ยุคเริ่มแรกของมนุษย์ 

ส่วนสีแดงคือ สีของแผ่นดินและพลังของชีวิต
2

กระหนกสีทอง: กระหนกเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายไทยที่ช่างและศิลปินจ�าลองแบบมาจาก 
รูปลักษณ์ของใบไม้หรือเปลวเพลิง กระหนกจึงเป็นตัวแทนของการดัดแปลงปรับเปลี่ยน 

รูปลักษณ์ของธรรมชาติด้วยวัฒนธรรมของมนุษย์ 
ส่วนสีทองเป็นสีแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองของประเทศตะวันออก

3
สีเขียว: คือความสดใสและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแบบป่าเขตร้อน
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นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ก็คือนักท่องเที่ยวที่พร้อมจะ “เรียนรู้–ดูของจริง และลงมือท�า”
ถ้าหากมีความพร้อมที่จะก้าวออกมาจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ

ไม่เพียงแต่เป็นผู้ “ชม-ชิม-(ถ่ายรูป) แชะ-ช้อป (ปิ้ง)” ในแหล่งท่องเที่ยวแบบเดิมๆ
แต่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดูของจริง และพร้อมที่จะ “ลงมือท�า”

คุณก็คือ “นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”
นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาและพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ ของตนเอง
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงในพื้นที่ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับบ้านพร้อมด้วยศักยภาพ
และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์เพื่อน�าไปใช้กับการท�างานและชีวิตประจ�าวัน
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ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�าแพงเพชร
Nakhon Chum Delicacies : Nakhon Chum Community 

Mueang District, Kampaengphet Province

ดูเส้นทาง
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จิตวิญญาณของพื้นที่

ท�าเลที่ต้ังของอ�าเภอนครชุมมีความโดดเด่นใน 2 ลักษณะคือ 
เป็นรอยต่อของระบบนิเวศแบบภูเขาที่ เป ็นต้นน�้าคลองสวนหมาก  
และระบบนิเวศแบบที่ราบลุ่มแม่น�้าปิง 

นับตั้งแต่อดีต เมืองนครชุมเป็นรอยต่อของอาณาจักรสุโขทัย 
อาณาจักรล้านนาและสยาม รวมถึงเป็นชุมทางของกลุ ่มคนที่เดินทาง 
เข้ามาอยู่ในพื้นที่ กลุ่มไทใหญ่ พม่า ปกาเกอะญอ ชาวจีนและชาติตะวันตก

วัฒนธรรมของเมืองนครชุมมีความหลากหลายอันเนื่องมาจาก 
ระบบนิเวศและกลุ่มคน อาหารท้องถิ่นของเมืองนครชุมจึงมีความโดดเด่น 
อันเกิดจากการผสมผสานในทางวัฒนธรรม
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ประวัติ/ต�นานของชุมชน

นครชุมตั้งอยู ่ใจกลางเมืองก�าแพงเพชร 
ริมคลองสวนหมาก ที่มีต้นน�้าไหลมาจากผืนป่าคลองลาน 
ก่อนไหลลงสู ่แม่น�้าปิง คลองสวนหมากจึงเป็นสายน�้า 
ที่ เ ช่ือมผู ้คนแถบเทือกเขาตะวันตกผืนป่าคลองลาน 
กับคนเมืองบริเวณที่ราบแม่น�้าปิง

นครชุม จึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าส�าคัญและ 
ยังเป็นเมืองท่ีส�าคัญในทางพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
เป็นท่ีประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่น�ามาจากลังกาตั้งแต่
สมัยสุโขทัยและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของเมือง 
ต่อมาในสมัยอยุธยาได้กลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ 
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดก�าแพงเพชรและเป็นย่าน
การค้าพืชไร่ที่ส�าคัญของภาคกลางตอนบน
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เรียนรู้ ดูของจริง ลงมือท� 
เ มืองนครชุมมีความส�าคัญในแง ่ที่ เป ็นเมือง “ชุมทาง” 

เป ็นแหล่งรวมของกลุ ่มคนที่หลากหลายเข ้าด ้วยกัน ส ่งผลให้ 
อาหารท้องถิ่นของนครชุมมีความโดดเด่น หลายชนิด หลายประเภท 
และหลากหลายวิธีการปรุง เช่น เมี่ยงของชาวล้านนา ขนมผักห่อของ
ชาวไทใหญ่ ขนมจีบแป้งสดของชาวจีน นอกจากนั้นยังมีอาหารพื้นบ้าน 
เช่นแกงขี้เหล็ก แกงถ่ัวมะแฮ้ หมี่นครชุมและขนมข้าวตอกตัด

การท่ีนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารของชาวนครชุม 
จะต้องเริ่มต้นจากการเดินตลาดเพ่ือเรียนรู ้ ท�าความรู ้จักวัตถุดิบ
ของชุมชน การทดลองปรุงและรับประทานอาหารของท้องถ่ิน 
โดยการแนะน�าของเจ ้าของพื้นที่ ก็คือการเข ้ามามีส ่วนในการ 
“ลิ้มรส” จิตวิญญาณของพื้นท่ี
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ลงมือท�... ประสบกำารณ์ที่ไม่ลืมเลือน

สุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า

“เมื่อได้ยินก็จะลืม เมื่อเห็น ก็จะจ�าได ้
แต่เมื่อลงมือท�า ก็จะเข้าใจ”

การเรียนรู้วิถีชีวิตนครชุม โดยผ่านอาหารการกินเป็นการ
เรียนรู ้ประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของพ้ืนที่ไปด้วย เช่น 
การเรียนรู้การท�า “ขนมจีบแป้งสด” รายการอาหารที่แสดงให้เห็น 
ถึงการเป็น “ชุมทาง” ของเมืองนครชุม ขนมจีบแป้งสดมีก�าเนิด
จากชุมชนชาวจีนของเมืองจังหวัดนครสวรรค์ แต่ชาวนครชุมได้
น�ามาดัดแปลงใหม่ โดยปรับเปล่ียนเครื่องปรุงบางชนิดให้
สอดคล้องกับวัตถุดิบท่ีหาได้ในท้องถิ่น จึงท�าให้ขนมจีบแป้งสด
กลายเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองนครชุม

การเรียนรู้สูตรอาหาร ผ่านวัตถุดิบ การลงมือท�าอาหาร 
และล้ิมรสอาหารท้องถิ่นจากฝีมือของตนเองจึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการท�าความเข ้ าใจประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม 
ของชุมชนอย่างแท้จริง
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เมืองนครชุมเป็นเมือง “ชุมทาง” เป็นแหล่ง 

รวมของกำลุ่มคนที่หลากำหลายเข้าด้วยกำัน 

ส่งผลให้อาหารท้องถิน่ของนครชมุมคีวามโดดเด่น หลายชนดิ 

เช่น เมี่ยงของชาวล้านนา ขนมผักำห่อของชาวไทใหญ ่

ขนมจีบแป้งสดของชาวจีน นอกำจากำนัน้ยงัมอีาหารพืน้บ้าน 

เช่นแกำงขี้เหล็กำ แกำงถั่วมะแฮ้ หมี่นครชุม 

และขนมข้าวตอกำตัด

เรียนรู้กำารท�อาหารนครชุม ชุมชนนครชุม จังหวัดกำ�แพงเพชร
ระยะเวลาในการลงมือท�า 2 ชม.
ผู้สอน: ชุมชนนครชุม

ที่ตั้ง: ชุมชนนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร
โทร.: 081 972 7238
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“หัวใจ” กำารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism Thailand: REAL)

Lifelong Learning
เรียนรู้สิ่งใหม่

ผ่านการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ

ของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด

Appreciating
ชื่นชมและเข้าใจจิต
วิญญาณของพื้นที่

Experiencing
มีประสบการณ์ตรง
ในพื้นที่ท่องเที่ยว

Reciprocating
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม

R   E   A   L
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“หัวใจ” ของกำารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ ความจริงแท้-ดั้งเดิม (REAL)

ที่นักำท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้มรดกำวัฒนธรรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว ผ่านกำารมีประสบกำารณ์ตรง

เพื่อน�ไปสู่ความเข้าใจและชื่นชมจิตวิญญาณอันเป็นลักำษณะเฉพาะของพื้นที่

และจะน�ไปสู่กำารเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มพูนศักำยภาพของนักำท่องเที่ยวอย่างไม่รู้สิ้นสุด
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เที่ยวไทยที่ไหนดี  Creative Tourism Thailand ติดต่อ ที่อยู่

อพท.1
เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมจาม, บ้านน�้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
Muslim Cham’s Way of Life at Ban Nam Chiao, Laem Ngob District, 
Trat Province

คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช 42 หมู ่1 ต.น�า้เชีย่ว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
084-892-5374, 089-244-6702

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน, ชุมชนแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
Coastal Fishery in Ban Laem Klat, Mueang District, Trat Province

คุณธิติ ถาวรธนนท์ ชุมชนแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมือง 
จ.ตราด 089-097-8457

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน, ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
Coastal Fishery in Had Lek Sub-District, Klong Yai District, Trat Province

คุณกรรณิกา บุญเหมาะ เทศบาลต�าบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด 087-048-2262

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงในคลอง, ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
Coastal Fishery in Mai Rood Sub-District, Klong Yai District, Trat Province

คุณสุรีย์ ผ่องใส ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
081-982-2725

อพท.3
เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน, บ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Coastal Fishery at Ban Bang Lamung, Bang Lamung District, 
Chonburi Province

คุณธวัชชัย ประคองขวัญ, 
คุณนพพร ศรีเกษตร

98 หมู่ 2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 086-816-9003

เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน, ชุมชนบ้านนาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Coastal Fishery at Ban Naklua, Bang Lamung District, Chonburi Province

คุณบุญมา กอเซ็ม ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ต.นาเกลือ 
เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
090-894-0718

เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม, ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Muslim’s Way of Life at Noen Plup Wan Community, Bang Lamung District, 
Chonburi Province

คุณไพโรจน์ ยุทธนาวา 23/1 หมู่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 086-840-0276

อพท.4
เรียนรู้นาฏศิลป์สุโขทัย, วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
Sukhothai Classical Dancing Class, Mueang District, Suthothai Province

อาจารย์มัชฌนันทน์ 
สืบสายจันทร์, 
อาจารย์อโนทัย ส้มอ�่า

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5 หมู่ 4 
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
061-782-4945, 091-661-5996

เรียนรู้การปั้นตุ๊กตาสังคโลก, ร้านเกศอนงค์ บ้านเกาะน้อย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
Sukhothai Celadon Workshop at Ban Koh Noi, Sri Satchanalai District, 
Sukhothai Province

คุณเกศอนงค์ พูนดี ร้านเกศอนงค์ 139/1 หมู่ 5 ต.หนองอ้อ 
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
095-314-1380

เรยีนรูก้ารท�าพระพมิพ์ดนิเผาสโุขทยั, บ้านพระพมิพ์ลกัษมณศลิป์ ต.เมอืงเก่า อ.เมอืง จ.สโุขทยั
Sukhothai Votive Tablet Workshop, Mueang District, Sukhothai Province

คุณณรงค์ชัย โตอินทร์, 
คุณญาณภัทร์ โตอินทร์

บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ 51/7 หมู่ 8 
บ้านเชตุพน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 
089-643-6219, 081-197-0535

เรียนรู้การปั้นสัตว์มงคลสุโขทัย, คุณภารุจีร์ บุญชุ่ม Puipood Ceramic ต.บ้านหลุม 
อ.เมือง จ.สุโขทัย
Sukhothai Ceramic Workshop, Mueang District, Sukhothai Province

คุณภารุจีร์ บุญชุ่ม บ้านสวนกิ่งก้อย ดอยปุย 170/5 หมู่ 1 
ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
089-484-9136

เรียนรู้การปั้นและเขียนลายสังคโลก, สุเทพสังคโลก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
Ceramic Forming and Painting Workshop, Mueang District, 
Sukhothai Province

คุณอลงกต สุขดี ร้านสุเทพสังคโลก 203/2 หมู่ 3 
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
084-494-8890

เรียนรู้การเขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า, บ้านปรีดาภิรมย์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
Sukhothai Motive : Art Workshop, Mueang District, Sukhothai Province

คุณธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ 271/1 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง 
จ.สุโขทัย 095-609-7855

เรียนรู้การปั้นและเขียนลายสังคโลก, โมทนาเซรามิค ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีส�าโรง จ.สุโขทัย
Mothana Ceramic Workshop, Sri Samrong District, Sukhothai Province

คุณเฉลิมเกียรติ บุญคง, 
คุณอนุรักษ์ บุญคง

โมทนาเซรามิค 912 ต.เกาะตาเลี้ยง 
อ.ศรีส�าโรง จ.สุโขทัย 086-442-4745, 
094-714-6145

เรียนรู้การทอผ้าจกไทยพวน, สุนทรีผ้าไทย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
Weaving “ Jok” Tai Phuan : Suntree Thai Silk, Sri Satchanalai District, 
Sukhothai Province

คุณรวีวรรณ ขนาดนิด สุนทรีผ้าไทย 329 หมู่ 9 ต.หนองอ้อ 
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
089-858-8576

เรียนรู้การปั้นและเขียนลายสังคโลก, กะเณชาแกลอรี่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
Ceramic Workshop : Ganesha Celadon, Mueang District, 
Sukhothai Province

คุณหทัยรัตน์ พรมเพ็ชร กะเณชา แกลอรี่ 227/3 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า 
อ.เมือง จ.สุโขทัย
089-999-4402, 083-872-0175

เรียนรู้การปั้นและเขียนลายสังคโลก, บัวสังคโลก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
Ceramic Workshop : Bua Celadon, Mueang District, Sukhothai Province

คุณสุดสุดา เขียวบาง ร้านบัวสังคโลก 236/1 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า 
อ.เมือง จ.สุโขทัย 083-166-1370

เรียนรู้การปั้นและเขียนลายสังคโลก, อุษาสังคโลก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
Ceramic Workshop : Usa Celadon, Mueang District, Sukhothai Province

คุณอุษา ทัฬหสิริเวทย์ ร้านอุษาสังคโลก 357/1 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า 
อ.เมือง จ.สุโขทัย 086-446-5076

เรียนรู้การท�าอาหารนครชุม, ชุมชนนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร
Nakhon Chum Delicacies : Nakhon Chum Community, 
Mueang District, Kampaengphet Province

คุณอัจฉรา แสงจันทร์ ชุมชนนครชุม ต.นครชุม 
อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร
081-972-7238

เรียนรู้การปักผ้าอิ้วเมี่ยน, ชุมชนจอมแขวน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร
“Mien” Embroidery Workshop at Chom Khwaen Community, 
Mueang District, Kampaengphet Province

คณุอนสุรณ์ ฟุ้งรุง่นรัิตศิยั หมู่ 17 บ้านจอมแขวน ต.อ่างทอง 
อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร
091-304-7115
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อพท.5
เรียนรู้การท�าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย, แม่ค�าพัน อ่อนอุทัย ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
Dan Sai Delicacies Cookery Class, Dan Sai District, Loei Province

คุณค�าพัน อ่อนอุทัย 162 หมู่ 1 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
042-087-450, 087-217-8104

เรียนรู้การท�าผ้าห่มนวมเชียงคาน, ร้านสุณีพร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
Chiang Khan Cotton Quilt Workshop, Chaing Khan District, Loei Province

จ่าเอกทองหล่อ เสวตวงษ์ 215 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน 
จ.เลย 081-058-4838

เรียนรู้การเขียนลวดลายหน้ากากผีตาโขน, ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านหัวนายูง 
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
“Phi Ta Khon” Mask Painting : Sornsak Charoensup Dan Sai District, 
Loei Province

คุณศรศักดิ์ เจริญทรัพย์ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านหัวนายูง 
82 หมู่ 14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
085-466-1653

เรียนรู้การท�าผาสาดลอยเคราะห์, ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
“Auspicious Krathong” (Pha Sat Loi Kroh) : Amorn Narongsak 
Chiang Khan District, Loei Province

คุณอมร ณรงค์ศักดิ์ 219 หมู่ 1 ซอย 8 ต.เชียงคาน 
อ.เชียงคาน จ.เลย 
089-841-1453

เรียนรู้วิถีชีวิตไทด�าบ้านนาป่าหนาด, แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทด�า 
ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
Tai Dam Way of Life in Ban Na Pa Nat, Chaing Khan District, Loei Province

คุณส�าลาน กรมทอง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทด�า 21 
ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
086-035-4738

เรียนรู้การทอผ้า, บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
Weaving Workshop at Na Aor, Mueang District, Loei Province

คุณขนิษฐา ทองน่วม บ้านนาอ้อ หมู่ 3 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
084-785-5931

เรียนรู้การปลูกข้าวไร่, ชุมชนกกสะทอน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
Upland Rice Planting at Kok Sathorn Community, Dan Sai District, 
Loei Province

คุณโย ล�าพึง 11/8 หมู่ 1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 
จ.เลย 091-2820556

อพท.6
เรียนรู้การท�าตุงค่าคิง, ชุมชนวัดพระเกิด ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
Lanna Ceremonial Banner (Tung) Workshop at Wat Phra Kerd, 
Mueang District, Nan Province

คุณดรุณี เทียมแสน, 
คุณสุชาดา วัชราคม

ชุมชนวัดพระเกิด วัดพระเกิด 
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
081-765-2710, 085-727-4861

เรียนรู้การปักผ้าหน้าหมอน, โฮงเจ้าฟองค�า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
Embroidery Workshop at House of Phong Kam, Mueang District, 
Nan Province

คุณพีระวัฒน์ ถาเป็ง โฮงเจ้าฟองค�า 8 ซอย 2 ถ.สุมนเทวราช 
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
087-305-9660

เรียนรู้การแกะสลักพระไม้, วัดมหาโพธิ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
Buddha Statue Wood Carving Workshop at Wat Mahaphot Temple, 
Mueang District, Nan Province

คุณเพลินจิต พ่วงเจริญ วัดมหาโพธิ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
081-023-4452

เรียนรู้การท�าโคมไฟ, บ้านม่วงตึ๊ด ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
Lamp Making Workshop at Ban Mueang Tuet, Phu Phiang District, Nan 
Province

คุณถิรนันท์ โดยดี บ้านม่วงตึ๊ด ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
089-854-0387

เรียนรู้การท�าผ้าห่มตาโก้ง, บ้านนาซาว ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน
“Ta Kong” Blanket Weaving Workshop at Ban Nashaw, 
Mueang District, Nan Province

คุณพีชญา กาค�า ต�าบลนาซาว อ.เมือง จ.น่าน
086-190-5022

เรียนรู้การจักสาน, บ้านต้าม ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน
Basketry Workshop at Ban Tam, Mueang District, Nan Province

คุณบุณฑิกา งามสมฤทธิ์ 169 หมู่ 5 ต.บ่อสวก อ.เมือง 
จ.น่าน 084-528-6120

อพท.7
เรียนรู้การร้อยลูกปัดและการผลิตลูกปัดแก้ว, ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
U-Thong Bead Making Workshop, U-Thong District, Suphanburi province

คุณสมนึก ทองรักชาติ, 
คุณนิภา ทองรักชาติ

1111/2 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี
086-393-5353, 081-857-8555

เรียนรู้การหล่อเหรียญทวารวดีเมืองอู่ทอง, โรงหล่อวิเชียร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Dvaravati Coin Casting at Vichien Smitery, U-Thong District, 
Suphanburi Province

คุณสมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ โรงหล่อวิเชียร 1797/8 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี 092-696-6306

เรียนรู้การท�าขนมจีน, บ้านขนมจีนท่าพระตะวันออก ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Rice Vermicelli Making Workshop at Ban Kanomjeen Tha Phra Tawan Ok, 
U-Thong District, Suphanburi Province

คุณจริน ชื่นจรเข้ บ้านท่าพระตะวันออก 939/3 หมู่ 6 
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
092-645-0498

เรียนรู้การท�ายาดมสมุนไพร, บ้านต้นแจงพัฒนา ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Herbal inhaler Workshop at Ban Ton Chaeng Pattana, U-Thong District, 
Suphanburi Province

คุณเครือวัลย์ คล้ายจินดา บ้านต้นแจงพัฒนา เทศบาลต�าบลอู่ทอง 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
081-763-9230,035-551-285

เรียนรู้การสานกะเหลวไทยพวน, บ้านเขาพระ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
“Tai Phuan” Basketry Workshop at Ban Khao Phra, U-Thong District, 
Suphanburi Province

คุณสมบุญ เขียวเซ็น บ้านเขาพระ 55 หมู่ 5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี 084-727-2505

เรียนรู้การจักสาน, บ้านหนองเสือ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Basketry Workshop at Ban Nong Suea, U-Thong District, 
Suphanburi Province

คณุกติติธ์เนศ พฒุพรีะวทิย์ บ้านหนองเสือ 377 หมู่ 8 ต.อู่ทอง 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 063-209-3201
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จัดท�าโดย : คณะท�างานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ขอขอบคุณ

งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส�านักท่องเที่ยวโดยชุมชน 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส�านักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1)
ส�านักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3)

ส�านักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร (อพท.4)
ส�านักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)

ส�านักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6)
ส�านักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)
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