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๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) และขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

เรียน  รายชื่อแนบทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.   รายละเอียดกิจกรรม จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.   ก าหนดการจัดกิจกรรม จ านวน ๑ ฉบับ   
๓.   แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑ ฉบับ  

ด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย
ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ และเครือข่ายเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน
จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ บริเวณก าแพงเมือง-คูเมือง
เก่าน่าน, โฮงเจ้าฟองค า, บ้านศิลปะฮิมน่าน และกาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้ ซึ่งมีศักยภาพและต้นทุนชุมชน
สนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ที่จังหวัดน่านจะ
ยื่นใบสมัครในปี ๒๕๖๖ และมีก าหนดจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนน่านและนักท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูหนาว จ านวน ๙ ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องใน
การสร้างบรรยากาศของเมืองสร้างสรรค์ รายละเอียดกิจกรรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ตามก าหนดการ ดังนี้ 

 (๑) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านศิลปะฮิมน่าน 
 (๒) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า 
 (๓) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ กาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้ 
 (๔) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บ้านศิลปะฮิมน่าน 
 (๕) ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า 
 (๖) ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้ 
 (๗) ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บ้านศิลปะฮิมน่าน 
 (๘) ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า 
 (๙) ครั้งที่ ๙ วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณก าแพงเมือง-คูเมืองเก่าน่าน 

ในการนี้ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ Creative Space ครั้งที่ ๑ ณ 
บ้านศิลปะฮิมน่านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ดังกล่าวในพ้ืนที่อ่ืนๆ บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์จาก
ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) ตอน "โฮงเจ้าฟองค า" ภายใต้แนวคิด "น่าน..
ผ่านสายธารเวลา" ในวันเสาร ์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โฮงเจ้าฟองค า ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน เลือกซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม 



 
 

เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ลองดูคร๊าฟ และเที่ยวชมกาดหมั้วครัวละอ่อนที่มีอาหารโบราณหาทานยาก รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

๒) ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์  (Creative 
Space) จ านวน ๘ ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามก าหนดการข้างต้น แก่
บุคลากรในองค์กร ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และสาธารณะชนทั่วไป เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม  

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายณัฐกิตติ์ กุมพะยาน เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๖ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๘๒ 
๖๘๘๑ เป็นผู้ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมแก่ท่าน และขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบ
รับ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ มายังส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๔๗๗ ๑๐๗๗  หรือ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nattakit.k@dasta.or.th ภายในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

                                                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  
 

(นายธรรมนูญ ภาคธูป) 
ผู้จัดการส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้จัดการส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ 
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องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  
ส านักงานพื้นที่พิเศษ ๖ 
โทรศัพท์. ๐ ๕๔๗๗ ๑๔๕๘  
โทรสาร. ๐ ๕๔๗๗ ๑๐๗๗  

 

  
 

 
 
  
 
 



 

รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เพ่ือสนับสนุนการเป็นเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

 

๑. ที่มาและความส าคัญของกิจกรรม 
 เมืองเก่าน่าน เป็นพื้นที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่บริเวณใจ
เมืองน่าน ยังคงปรากฏอาคารส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ วัด คุ้มเจ้า ก าแพงเมือง คูเมือง คลอง สะพาน และ
ย่านชุมชน ผู้คนยังสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นดั้งเดิมและน ามาใช้สอยในวิถีชีวิตปัจจุบัน จินตภาพของ
เมืองยังคงมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมที่ชัดเจน เนื่องจากกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการร่วมกันสร้างบรรยากาศ
เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต อันเป็นองค์ประกอบของเมืองที่หาได้ยาก ประกอบกับ
ภาครัฐและท้องถิ่นมีนโยบายการพัฒนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เพ่ือที่จะ
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นอย่างไม่สิ้นสุด และมีการกระจายผลประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่ มีการ
ร่วมมือกันพัฒนาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว โดยยึดหลัก
บนพ้ืนฐานความยั่งยืนใน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมเข้าประเมินในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ในปี ๒๕๖๔ ด้านหัตถกรรมและศิลปพ้ืนบ้าน (Creative 
Cities of Craft & Folk Art) เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์คือร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ในการพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ต้นทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และ
ก าลังซื้อ พร้อมทั้งมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเอ้ือต่อการผลิตนักคิดและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดน่าน โดยส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ อพท. อบจ.น่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
เทศบาลเมืองน่าน ชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมมือกันขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน มีการ
จัดการด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 
(GSTC)  

 จากเหตุผลดังกล่าว อพท. โดยส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ จึงร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่า
น่าน กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ บริเวณก าแพงเมือง-คู
เมืองเก่าน่าน , โฮงเจ้าฟองค า ,บ้านศิลปะฮิมน่าน และกาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้  ซึ่งมีศักยภาพและ
ต้นทุนชุมชนพ่ือสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ที่จะขอ
ยื่นใบสมัครในปี ๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนน่านและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดู
หนาว จ านวน ๙ ครั้ง หมุนเวียนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ศิลปิน 
ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพื้นท่ีจังหวัดน่านมีพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน และน าเสนอขายสินค้าหัตถกรรม 



 

 

ท้องถิ่นในพื้นทีส่ร้างสรรค์ สร้างพ้ืนที่บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ในพ้ืนที่สร้างสรรค์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สร้างสรรค์ เกิด
การพัฒนาทักษะบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่านและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน และ
พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มชาติ
พันธุ์บนพ้ืนที่สูง เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง และเป็นโอกาสที่ อพท. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
จังหวัดน่านมากขึ้น และด าเนินงานดังกล่าวสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของ UNESCO 

๒. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ศิลปิน ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพ้ืนที่จงหวัดน่าน ให้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน 
และน าเสนอขายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นในพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) 

 ๒.เพ่ือสร้างพ้ืนที่บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ในพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
สร้างสรรค์ (Creative Space) 

 ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่านและหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน และพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 
 ๔. เพ่ือจัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่านและสาธิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

   ๕. เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง 

๓. ขอบเขตของกิจกรรม 
 (๑) บ้านศิลปะฮิมน่าน ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 (๒) บริเวณพ้ืนที่โดยรอบก าแพงเมือง – คูเมืองน่าน (ข้างบริษัท อีซูซุ จ ากัด) บ้านมงคล ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 (๓) โฮงเจ้าฟองค า ต าบลในเวียง จงหวัดน่าน 
 (๔) กาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้ ต าบลในเวียง จังหวัดน่าน 
 
๔. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  

 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ปราชญ์ ศิลปิน ครูภูมิปัญญา ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
และชุมชน จ านวนวันละ  ๒๐๐ คน จ านวน ๒ วันต่อครั้ง รวมจ านวนครั้งละ ๔๐๐ คน (จัดกิจกรรมจ านวน ๙ ครั้ง) 

๕. รายละเอียดกิจกรรม 
 การด าเนินจัดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เพ่ือสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของยูเนสโก ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เยาวชนจังหวัดน่าน ก าหนดจัดกิจกรรม จ านวน ๔ พ้ืนที่ ประกอบด้วย บ้านศิลปะฮิมน้ าน่าน บริเวณก าแพงเมือง- 



 

 

คูเมืองเก่าน่าน โฮงเจ้าฟองค า และกาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้ รวมจ านวน ๙ ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการสร้างบรรยากาศของเมืองสร้างสรรค์ ตามก าหนดการ ดังนี้ 

      (๑) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านศิลปะฮิมน่าน 

      (๒) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า 

      (๓) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ กาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้ 

      (๔) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บ้านศิลปะฮิมน่าน 

      (๕) ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า 

      (๖) ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กาดกองน้อย ชุมชนย่านหัวเวียงใต้ 

      (๗) ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บ้านศิลปะฮิมน่าน 

      (๘) ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า 

      (๙) ครั้งที่ ๙ วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณก าแพงเมือง-คูเมืองเก่าน่าน 

 ทั้งนี้ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ จะด าเนินจัดพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เพ่ือสนับสนุนการ
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ตามแนวทาง ดังนี้ 
               (๑) สร้างพ้ืนที่บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ในพ้ืนที่สร้างสรรค์  
               (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนในพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่สร้างสรรค์  
               (๓) ส่งเสริมให้ศิลปิน ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ให้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงผล
งาน และน าเสนอขายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นในพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
               (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ "พื้นที่สร้างสรรค์" ผ่านเครือข่ายชุมชนในเขตพ้ืนที่พิเศษ
เมืองเก่าน่าน ทั้ง ๕ ต าบล และเครือข่ายเชื่อมโยง อพท. ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัด
ล าพูน ล าปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และพ้ืนที่ประวัติศาสตร์อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               (๕) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่าน
และหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
               (๖) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ในพื้นที่สร้างสรรค์ 
               (๗) จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน่านและสาธิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่
สร้างสรรค ์

               (๘) การส่งเสริมการเข้าถึงวัฒนธรรมของบุคคลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มชาติพันธุ์ จัดกิจกรรมแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถินเมืองน่านและสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน 

 

 



 

               (๙) การจัดนิทรรศการสินค้าชุมชน งานหัตถกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่าน จ านวน ๒๕ นิทรรศการ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่สร้างสรรค์ 

               (๑๐) จดักรรมเรียนรู้ลองดูคราฟท์ เป็นกิจกรรมร่วมเรียนรู้และได้ทดลองท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ งานเวิร์คชอปที่ได้ลงมือฝึกปฏิบัติงานศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน งานเชิงช่างมรดกวัฒนธรรม เช่น  
กิจกรรมแต้มสีหัวเรือเอกลักษณ์น่าน (หัวเรือจิ๋ว) กิจกรรมเขียนตั๋วเมืองลงบนย่าม กิจกรรมเรียนรู้การท าโคมมะเต้า  
กิจกรรมจักสานแห่งความสุข  กิจกรรมเย็บปลาน้ าน่านลายผ้าตาโก้งบ้านเชียงราย เป็นต้น 

               (๑๑) จัดออกร้านค้าจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง งานหัตถกรรม และงานศิลปะ
จากช่างท้องถิ่น “กาดหมั้วครัวละอ่อน”  ที่มีอาหารโบราณหาทานยาก เช่น ขนมวงไทลื้อ เมี่ยงค าผลไม้ ข้าวแคบ 
ข้าวจี่บ่ายน้ าพริกตาแดง ข้าวเหนียวมูนผลไม้ เป็นต้น  โดยกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน 

               (๑๒) จัดการประกวดความสามารถของประชาชน เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ที่
เกี่ยวข้องกับการยกระดับงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านจังหวัดน่าน เช่น การประกวดวงดนตรี Craft and Folk 
Songs การประกวดออกแบบลวดลายผ้าน่านสร้างสรรค์ การประกวดออกแบบต่อยอดขนมท้องถิ่นสู่อาหารว่าง
สร้างสรรค ์การประกวดการต่อยอดผลิตภัณฑ์งานพุทธศิลป์สร้างสรรค์ การประกวดวงดนตรีซอสตริงสร้างสรรค์ 
การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ โดยได้แรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรมชาติพันธุ์ การประกวดหนู
น้อยย้อนยุค การประกวดประดิษฐ์โคมไฟล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น 

               (๑๓) จัดเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน จากเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน โดย
กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่าย 
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ ๒ 

ตอน "โฮงเจ้าฟองค า" ภายใต้แนวคิด น่าน..ผ่านสายธารเวลา" 
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า ต าบลในเวียง  

อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 

วันเสาร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ (เปิดพื้นที่สร้างสรรค์) 
๐๙.๓๐ น. ศิลปิน และเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน เริ่มตั้งบูธน าเสนองานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน 

ขายสินค้างานหัตถกรรม งาน Craft (จัดตกแต่งบูธ) 
 
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้มาตรการ New Normal อย่าง
เคร่งครัด  

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ สาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บูธซุ้มนิทรรศการงานหัตถกรรม
ท้องถิ่น งานพุทธศิลป์ อาหารท้องถิ่น และผลงานศิลปะจากศิลปินจังหวัดน่าน จ านวน ๒๕ บูธนิทรรศ
การ (ช่วงเช้า) 
 

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน และการแสดงดนตรีของเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน 

(ช่วงเช้า) 
 

 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรู้ลองดูคร๊าฟ (Workshop สาธิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน) เช่น กิจกรรมแต้มสีหัวเรือ

เอกลักษณ์น่าน (หัวเรือจิ๋ว) กิจกรรมปั้นงานพุทธศิลป์ "ปั้นหม้อบูรณฆฏะ....หม้อดอก" เป็นต้น 

 
 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 



 
 

๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้มาตรการ New Normal อย่าง
เคร่งครัด 
 
เปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ สาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บูธซุ้มนิทรรศการงานหัตถกรรม
ท้องถิ่น งานพุทธศิลป์ อาหารท้องถิ่น และผลงานศิลปะจากศิลปินจังหวัดน่าน) จ านวน ๒๕ 
บูธนิทรรศการ (ช่วงบ่าย) 
 
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน และการแสดงดนตรีของเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน 

(ช่วงบ่าย) 
 

 
*รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรู้ลองดูคร๊าฟ (Workshop สาธิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน) เช่น กิจกรรมเรียนรู้การท าโคม
มะเต้า กิจกรรมเป็นต้น 
 

 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ชมการประกวดความสามารถของประชาชน เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่

เกี่ยวข้องกับการยกระดับงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านจังหวัดน่าน การประกวดออกแบบลวดลาย
ผ้าน่านสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ต่อยอดงานหัตถกรรมผ้า
ทอจังหวัดน่าน โดยผู้ชนะเป็นผู้ที่สามารถดึงเอาอัตลักษณ์น่านมาออกแบบลวดลายผ้าทอสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมผ้าทอจังหวัดน่านอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 



 
 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) เพ่ือสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของยูเนสโก 
กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผูจ้ัดการส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๕ ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง ผู้จัดการส านักงานพ้ืนที่พิเศษ ๖ 
 
กล่าวเปิดกิจกรรม โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน และการแสดงดนตรีของเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน 
*รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ (วันแรก) 
ศิลปิน และเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน เก็บบูธน าเสนองานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
๐๙.๓๐ น. ศิลปิน และเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน เริ่มตั้งบูธน าเสนองานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน 

ขายสินค้างานหตถกรรม งาน Craft (จัดตกแต่งบูธ) 
 
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้มาตรการ New Normal อย่าง
เคร่งครัด  

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ สาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บูธซุ้มนิทรรศการงานหัตถกรรม
ท้องถิ่น งานพุทธศิลป์ อาหารท้องถิ่น และผลงานศิลปะจากศิลปินจังหวัดน่าน จ านวน ๒๕ บูธนิทรรศ
การ (ช่วงเช้า) 

 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรู้ลองดูคร๊าฟ (Workshop สาธิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน) เช่น กิจกรรมเขียนตั๋วเมือง 

เป็นต้น 

 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 



 
 

๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้มาตรการ New Normal อย่าง
เคร่งครัด 
 
เปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ สาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บูธซุ้มนิทรรศการงานหัตถกรรม
ท้องถิ่น งานพุทธศิลป์ อาหารท้องถิ่น และผลงานศิลปะจากศิลปินจังหวัดน่าน) จ านวน ๒๕ 
บูธนิทรรศการ (ช่วงบ่าย) 
*รับประทานอาหารว่าง 
 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรู้ลองดูคร๊าฟ (Workshop สาธิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน) เช่น กิจกรรมจักสานแห่ง
ความสุข เป็นต้น 

 
 

๑๖.๐๐  ประกาศผลการประกวดความสามารถของประชาชน เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่
เกี่ยวข้องกับการยกระดับงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านจังหวัดน่าน การประกวดออกแบบลวดลาย
ผ้าน่านสร้างสรรค์ 
พิธีมอบรางวัล  

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน และการแสดงดนตรีของเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน 
*รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ (วันที่สอง) 
ศิลปิน และเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน เก็บบูธน าเสนองานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space)  
เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก  

ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ ๒ ตอน "โฮงเจ้าฟองค า"  
ภายใต้แนวคิด น่าน..ผ่านสายธารเวลา" 

วันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า ต าบลในเวียง  
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….สกลุ……………………………………………………………  
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………...  
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………...  
โทรศัพท…์…………………………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………...  
E-mail address ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ 

   ไม่สามารถเข้าร่วกิจกรรม ได้ แต่มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแทน 
 
 
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….สกลุ……………………………………………………………  
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………...  
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………...  
โทรศัพท…์…………………………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………...  
E-mail address ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
หมายเหตุ:  

 * ขอความอนุเคราะห์กรอกรายละเอียดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ และโปรดตอบกลับ  ทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๕๔๗๗ ๑๐๗๗ หรือ e-mail: nattakit.k@dasta.or.th ภายในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕  
 
 * เจ้าหน้าที่ประสานงาน นายณัฐกิตติ ์กุมพะยาน ๐๘ ๑๐๘๒ ๖๘๘๑ 

 

 

 

 



 
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space)  

เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก  
ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ ๒ ตอน "โฮงเจ้าฟองค า"  

ภายใต้แนวคิด น่าน..ผ่านสายธารเวลา" 
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โฮงเจ้าฟองค า ต าบลในเวียง  

อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………… 
ขอผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายช่ือ ดังนี้ 
๑. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๒. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๓. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๔. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๕. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๖. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๗. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๘. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๙. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

๑๐. ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง 

ทั้งนี้ ผู้ประสานงาน  คือ 
ชื่อ-สกุล………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………  
หน่วยงาน……………………………………………………โทรศัพท์…………………………………………………………….. 
หมายเหตุ:  

 * ขอความอนุเคราะห์กรอกรายละเอียดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ และโปรดตอบกลับ  ทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๕๔๗๗ ๑๐๗๗ หรือ e-mail: nattakit.k@dasta.or.th ภายในภายในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 
 * เจ้าหน้าที่ประสานงาน นายณัฐกิตติ ์กุมพะยาน ๐๘ ๑๐๘๒ ๖๘๘๑ 
 * สามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า ๑๐ คน 



 



 



 


