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โครงการเทศกาลอุตรดติถ์ตดิยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” 
 

 

แนวคิดและท่ีมา 

เครือข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้มริเริ่มขึ้นจำกกำรรวมตัวขององค์กรด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ สถำนศึกษำ องค์กรปกครองท้องถ่ิน องค์กรภำคประชำสังคม องค์กรภำคธุรกิจ และ
กลุ่มเยำวชน โดยได้มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนร่วมกัน ซึ่งท ำให้ค้นพบเหตุ
ปัจจัยที่ส ำคัญคือเด็กและเยำวชนเติบโตข้ึนท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้และพฤติกรรม
สร้ำงสรรค์ จึงเป็นที่มำของกำรรวมตัวของเครือข่ำยองค์กรภำครัฐและภำคประชำชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
พื้นที่กิจกรรมกำรเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ข้ึนในจังหวัดอุตรดิตถ์  และได้เริ่มจัดเทศกำลพื้นที่
สร้ำงสรรค์ครั้งแรกในปี 2554 ซึ่งได้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน  

 เทศกำลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำ 9 ปี โดยมีเป้ำหมำยหลักคือกำร
ขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สุขภำวะ พื้นที่กำรเรียนรู้ และพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำได้มีกำรเติบโตข้ึนอย่ำงเป็นล ำดับในทุกด้ำน ได้แก่ 
กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมให้สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำยได้ และมีกิจกรรมรับเชิญ
จำกทั่วประเทศและต่ำงประเทศมำร่วมสร้ำงสีสัน กำรพัฒนำอำสำสมัครเยำวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อน กำรขยำยควำมร่วมมือขององค์กรภำคีซึ่งมีหน่วยงำนทุกภำคส่วนกว่ำ 50 องค์กร เข้ำมำมีส่วนร่วม
อย่ำงหลำกหลำยภำยใต้บทบำทและควำมถนัดขององค์กร  กำรขยับขยำยพื้นที่ในกำรจัดเทศกำลจำก
สวนสำธำรณะมำติดตั้งในชุมชนซึ่งท ำให้เกิดควำมสนใจของคนในพื้นที่ได้มำกยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดเป็นนโยบำยใน
กำรขับเคลื่อนพื้นที่สรำ้งสรรค์ระดับจังหวัด โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่สร้ำงสรรค์อุตรดิตถ์ติด
ยิ้ม ซึ่งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนมีบทบำทเป็นคณะกรรมกำรในกำรขับเคลื่อนร่วมกัน  โดยก่อให้เกิดกำร
พัฒนำต่อยอดเพื่อเปิดพื้นที่กำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ระดับจังหวัดร่วมกันภำยใต้ช่ือ “สถำนีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม” (Hub2U) 
เพื่อเป็นจุดเช่ือมโยงกิจกรรมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็ก เยำวชนและคนอุตรดิตถ์อย่ำงเป็นรูปธรรม  

 กำรจัดเทศกำลอุตรดิตถ์ติดย้ิม จึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญที่ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เติบโตและแข็งแรงข้ึนเพื่อสร้ำงสรรค์ประโยชน์ด้ำนกำรเรียนรู้ให้กับคนในสังคม 
วำระเทศกำลอุตรดิตถ์ติดยิ้มจะเกิดข้ึนในวันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2562 ภำยใต้แนวคิดหลักคือ “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
ลุกขึ้นมำ Live in Uttaradit”  โดยเป็นกำรน ำเสนอกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่มำจำกวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคน
อุตรดิตถ์ในรูปแบบที่หลำกหลำยและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมลงมือท ำและเรียนรู้ด้วยตนเอง ยกระดับต้นทุนวิถีใน
ท้องถ่ินให้เป็นกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งภำคเวทีและซุ้มกิจกรรมจำกภำคีอุตรดิตถ์ติดยิ้มทั้ง
ภำครัฐและภำคประชำชน สถำนศึกษำ ชุมชนและกลุ่มเยำวชน รวมทั้งกิจกรรมรับเชิญจำกภำคีพื้นที่นี้ดีจัง
ตลอดจนศิลปินและนักกิจกรรมสร้ำงสรรค์จำกทั่วประเทศ รวมทั้งเครือข่ำยนักกิจกรรมสร้ำงสรรค์และศิลปินจำก
ประเทศญี่ปุ่น และมำเลเซีย น ำกิจกรรมและกำรแสดงมำร่วมสร้ำงสีสัน และขับเคลื่อนให้พื้นที่กำรเรียนรู้และพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ของคนอุตรดิตถ์ได้ติดต้ังข้ึนอย่ำงมีคุณค่ำ สร้ำงประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำเด็ก 
เยำวชนและครอบครัวได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้ำงโอกำสและพื้นที่ใหเ้ด็ก เยำวชนและครอบครัวได้เข้ำถึงกิจกรรมเรียนรูส้ร้ำงสรรค์ชีวิตและชุมชน 
2. เพื่อรวมพลงัควำมร่วมมือของภำคี ประชำชนและหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนพื้นที่สร้ำงสรรค์ 
3. เพื่อพฒันำและติดตั้งพื้นที่กจิกรรมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรปูธรรม 

 

กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน 

1. องค์กรภำคีร่วมขับเคลือ่น (หน่วยงำนภำครัฐ สถำนศึกษำ องค์กรปกครองท้องถ่ิน องค์กรภำคธุรกจิ 
องค์กรภำคประชำสังคม เครือข่ำยเยำวชน) รวมทั้งสิ้น 30 องค์กร 

2. เยำวชนอำสำสมัครจัดเทศกำลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม รวมทั้งสิ้น 200 คน 
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (เด็ก เยำวชนและครอบครัว) รวมทัง้สิ้น 5,000 คน  

 

วันเวลาและสถานท่ี 

 วันเวลำ  วันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2562  

 สถำนที ่  สถำนีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม  

พื้นที่เรียนรู้ภำคีเครอืข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
 

รายละเอียดกิจกรรม  
 

 ด ำเนินงำนจัดเทศกำลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ประจ ำปี 2562  โดยยึดวำระเดิมในกำรจัดเทศกำลอุตรดิตถ์ติดย้ิม 
ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 16-17 กุมภำพันธ์ 2562 ในครั้งนี้มีแนวคิดหลักคือ “ลุกขึ้นมำ Live in Uttaradit” โดยตั้งใจที่จะ
น ำวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถ่ินมำน ำเสนอเป็นกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ให้กับเด็ก เยำวชนและครอบครัว 
กระตุ้นให้ผู้คนมีพลังลกุขึ้นมำสร้ำงคุณค่ำและกำรเรยีนรู้ใหก้ับชีวิตผ่ำนกิจกรรมสร้ำงสรรค์  โดยมีกิจกรรมหลัก คือ 
 

1. กิจกรรม “ลุกขึ้นมา Live” 
  เชิญชวนกลุ่มเครือข่ำยหรือชมรมที่รวมตัวกันท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ น ำกิจกรรมที่
แต่ละกลุ่มได้ด ำเนินงำนกันอยู่แล้วมำร่วมแสดงพลังในกำรลุกข้ึนมำท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ สร้ำงกระแสให้คนใน
พื้นที่ตื่นตัวและสนใจในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้ำงรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ของ
คนในพื้นที่ที่มีกำรรวมตัวกันใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำและสร้ำงสรรค์ โดยมีกิจกรรมหลัก อำทิ 

- ลุกขึ้นมำ “ว่ิง” 
- ลุกขึ้นมำ “เล่น” 
- ลุกขึ้นมำ “เต้นร ำ” 
- ฯลฯ 
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2. เวิร์คช็อป ArtsLive 
  เปิดห้องเรียนรู้ให้ เยำวชนและคนที่ สนใจได้ร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ จำกวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยเชิญชวนนักกิจกรรมกำรเรียนรู้ ศิลปิน และผู้เช่ียวชำญ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ เปิดห้องเวิร์คช็อป ArtsLive เน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะจำกสิ่งที่มีอยู่รอบตัวในวิถีชีวิต
และชุมชน น ำต้นทุนในท้องถ่ินทั้งทรัพยำกรและศิลปวัฒนธรรมมำน ำเสนออย่ำงสร้ำงสรรค์ อำทิ 

- Arts farm ฟำร์มคิดสร้ำงสรรค์ โดย เครือข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
- ศิลปะจำกธรรมชำติ โดย เครือข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
- Creative Shadow puppet (หุ่นเงำสร้ำงสรรค์) โดย Homemade Puppet เชียงใหม่  
- Creative Arts โดย กลุ่มศิลปินจำกประเทศญี่ปุ่น 
- มัดย้อมสีธรรมชำติ โดย ดีจังสุรินทรเ์หลำ 
- ศิลปะรักโลก โดย Plastic city theatre tube (ศิลปินจำกประเทศมำเลเซีย) 

 
3. เวทีการแสดงสร้างสรรค์ 

  น ำเสนอกำรแสดงสร้ำงสรรค์ทั้งในรูปแบบกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม และกำรแสดงสมัยใหม่ อำทิ กำร
แสดงดนตรี ละครเวที หุ่นนิทำน กำรแสดงควำมสำมำรถพิเศษ ฯลฯ รวมทั้งสื่อมหรสพสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ จำกศิลปิน
และคณะกำรแสดงทั้งมืออำชีพและมือสมัครเล่น กำรแสดงของเยำวชน ฯลฯ โดยมีทั้งคณะกำรแสดงในพื้นที่ 
ศิลปินรับเชิญจำกทัว่ประเทศ กำรแสดงจำกศิลปินต่ำงประเทศ (ญี่ปุ่น มำเลเซีย) และกำรแสดงที่สรำ้งสรรค์ร่วมกนั
ระหว่ำงศิลปินต่ำงประเทศและคนไทย  ซึ่งจะมีกำรแสดงวันละ 20 ชุดข้ึนไป เพื่อเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็น
รูปแบบกำรแสดงและกำรสื่อสำรสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกำสให้นักแสดงรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ใน
กำรน ำเสนอผลงำน ทั้งนี้จะมีพื้นที่ในกำรแสดง ดังนี้ 

- เวทีในสวน (รถไฟ) เป็นเวทหีลกัทีจ่ะมีกจิกรรมกำรแสดงอยำ่งต่อเนื่อง 
- เวทีหน้ำบ้ำน เป็นเวทสีตรทีเน้นกำรแสดงสร้ำงสรรค์ทีผู่้ชมมสี่วนร่วมได้ 
- โรงละครยิม้น้อยยิ้มใหญ ่มีทั้งกำรแสดงหน้ำโรงละครและกำรแสดงในโรงละครเล็ก 
- Mini Theatre โรงหนังติดยิม้ รวบรวมหนังดสีำรคดสีร้ำงสรรค์มำน ำเสนอ 

 

4. ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ 
  รวบรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ในหลำกหลำยรูปแบบและเนื้อหำ ทั้ง
กิจกรรมจำกภำคีพื้นที่สร้ำงสรรค์ สถำนศึกษำ ชุมชน หน่วยงำนในพื้นที่ และกิจกรรมสร้ำงสรรค์จำกทั่วประเทศ
มำร่วมสร้ำงสีสัน โดยมีรูปแบบและเนื้อหำที่หลำกหลำย อำทิ สื่อสร้ำงสรรค์ ลำนศิลปะ เกมส์ นิทรรศกำร อำหำร 
งำนดีไอวำย ตลำดผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นลำนกิจกรรมย่อยตำมเนื้อหำและรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 

- ลำนกลำงใจ (รวมควำมหลำกหลำยกจิกรรมสร้ำงสรรค์ทุกแขนงจำกทัง้ในและนอกพื้นที)่ 
- ลำน Hub2U (เปิดพื้นที่ภำคีสถำนีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม เล่น เรียนรู้ผ่ำนสื่อกจิกรรมสร้ำงสรรค์) 
- ฟำร์มคิดสส์ร้ำงสรรค์ (เรียนรู้วิถีเกษตรธรรมชำติ ทักษะชีวิตสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรลงมือท ำ) 
- ลำนศิลปะรมิรั้ว (สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ สะท้อนตัวตนและวิถีชุมชน เสนอควำมหลำกหลำย) 
- ตลำดปันย้ิม (รวมผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ ของดีจำกท้องถ่ิน ของมือสองจำกครัวเรือน ฯลฯ) 
- ยิ้มฮับคำเฟ ่(อิ่มท้องอิ่มใจ กับหลำกหลำยเมนสูร้ำงสรรค์ เมนูท้องถ่ิน เมนูตำมสไตล์ ฯลฯ) 
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5. กิจกรรม ติดยิ้มออนทัวร์ (เยี่ยมห้องเรียนมีชีวิต วิถีชุมชนสร้างสรรค์) 
 เชิญชวนและรับสมัครผู้ที่มีควำมสนใจลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ในพื้นที่จริง กับภำคีเครือข่ำย
อุตรดิตถ์ติดยิ้ม ที่กระจำยตัวอยู่รอบเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีรูปแบบทักษะและประเด็นเนื้อหำที่หลำกหลำยตำม
ภำรกิจของแต่ละพื้นที่เรียนรู้ ซึ่งได้เปิดเป็นพื้นที่กำรเรียนรู้สำธำรณะผ่ำนกิจกรรมทักษะชีวิตสร้ำงสรรค์ โดยใช้
ต้นทุนทำงทรัพยำกรและวิถีชุมชน  โดยมีให้เลือก 6 โปรแกรม ได้แก่ 

- บำ้นตะวันย้ิม อำชำบ ำบัดสร้ำงสรรค์ทักษะชีวิตสร้ำงสรรค์ 
- บ้ำนนอกสบำยดี ฟำร์มแห่งควำมสุข เล่น เรียนรู้ ผ่ำนวิถีชีวิตสร้ำงสรรค์ 
- ไร่ลุงรัง เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชำติ 
- Ma-ma Art spaces ศิลปะสร้ำงสรรค์ชุมชน 
- ท่ำอิฐล่ำง ชุมชนวิถีสร้ำงสรรค์ 
- เลำะลับแล ชมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศำสตร์เมืองลับแล 

 
6. โปรแกรม เจแปนดีจัง Live in Uttaradit  

  ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยพื้นที่นี้ดีจัง เชิญคณะอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยและคณะศิลปินจำก
ประเทศญี่ปุ่นมำร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้สร้ำงสรรค์ให้กับเด็กและเยำวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนเป็นกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงผลงำนกำรแสดงสร้ำงสรรค์ของเด็กและ
เยำวชนร่วมกับศิลปิน น ำผลงำนมำน ำเสนอในช่วงเทศกำลอุตรดิตถ์ติดยิ้มทั้ง 2 วัน โดยกำรด ำเนินงำนโปรแกรมนี้
จะเกิดข้ึนระหว่ำงวันที่ 7-18 กุมภำพันธ์ 2562 ณ สถำนีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 เด็ก เยำวชนและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และใกล้เคียง จ ำนวน 5,000 คน ได้มีโอกำสเข้ำถึง
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ชีวิตและชุมชนหลำกหลำยรูปแบบ โดยก่อให้เกิดแรง
บันดำลใจและกำรเรียนรู้ในกำรใช้ชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์ทั้งต่อตนเองและชุมชน 

 เยำวชนอำสำสมัครจ ำนวน 200 คน ได้มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมพื้นที่สร้ำงสรรค์ เกิดจิตอำสำ
และแรงบันดำลใจในกำรใช้ชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์  

 องค์กรภำคีทั้งหน่วยงำนภำครัฐ สถำนศึกษำ องค์กรปกครอง องค์กรภำคธุรกิจ องค์กรภำคประชำสังคม 
และเครือข่ำยเยำวชน รวมทั้งสิ้น 30 องค์กร เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนพื้นที่กำรเรียนรู้  
ศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กและเยำวชนภำยใต้บทบำทของตนเอง 

 เกิดกำรติดตั้งพื้นที่สร้ำงสรรค์รูปธรรม พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ระดับจังหวัด และเกิด
แผนกำรจัดโปรแกรมกิจกรรมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ชีวิตและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้
ให้กับเด็ก เยำวชน ครอบครัวและผู้ที่สนใจ 
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องค์กรภาคีหลักร่วมขับเคลื่อน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    พัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

    บ้ำนพักเดก็จงัหวัดอุตรดิตถ์  

    สำธำรณสุขจงัหวัดอุตรดิตถ์ 

    เทศบำลเมอืงอุตรดิตถ์ 

    โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 

    กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำน แพร่ อุตรดิตถ์ 

    หอกำรค้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

    สถำบันสือ่เด็กและเยำวชน (สสย.) 

    โครงกำรพื้นที่นี้ดีจัง 

    Asia center Japan Foundation 

    Touch on art (ประเทศญี่ปุ่น) 

    ภำคีเครือข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 

     

ผู้รับผิดชอบโครงการ เครือข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
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 โทร. 086-447-6778   FB : อุตรดิตถ์ติดยิ้ม พื้นทีส่ร้ำงสรรค์ของทุกคน 
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(ร่าง) ก าหนดการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” 

วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (Hub2U) และพ้ืนท่ีเรียนรู้เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
.................................................................... 

 

วันเสาร์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2562 

06.00-10.00 น.   กิจกรรม “ลุกขึ้นมา Live” 

 ลุกขึ้นมำ “ว่ิง” 
 ลุกขึ้นมำ “เล่น” 
 ลุกขึ้นมำ “เตน้ร ำ” 

 

13.30-16.30 น.   ห้องเวิร์คช็อป ArtsLive 

 Arts farm ฟำร์มคิดสร้ำงสรรค์ โดย เครือข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
 ศิลปะจำกธรรมชำติ โดย เครือข่ำยอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 
 Creative Shadow puppet (หุ่นเงำสร้ำงสรรค์) โดย Homemade Puppet เชียงใหม่  
 Creative Arts โดย กลุ่มศิลปินจำกประเทศญี่ปุ่น 
 มัดย้อมสีธรรมชำติ โดย ดีจังสุรินทรเ์หลำ 
 ศิลปะรักโลก โดย Plastic city theatre tube (ศิลปินจำกประเทศมำเลเซีย) 

 

17.00-19.30 น.   ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ 

 ลำนกลำงใจ  
 ลำน Hub2U 
 ฟำร์มคิดสส์ร้ำงสรรค์ 
 ลำนศิลปะรมิรั้ว 
 ตลำดปันย้ิม 
 ยิ้มฮับคำเฟ ่

 

18.00-19.00 น.   เวทีการแสดงสร้างสรรค์ 

 เวทีหน้ำบ้ำน 
 เวทีในสวน (รถไฟ) 
 โรงละครยิม้น้อยยิ้มใหญ ่
 Mini Theatre โรงหนังติดยิม้ 
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18.00-19.00 น.   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธำนในพิธีเปิด และคณะผูบ้รหิำรส่วนรำชกำร 

  เยี่ยมชมพื้นที่เรียนรูส้ำธำรณะสถำนีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (Hub2U) และซุ้มกจิกรรมสร้ำงสรรค์ 

  จำกภำคีทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศ 

19.00-19.30 น.   พิธีเปิดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  

    กล่ำวเปิดงำน และกระท ำสัญลักษณ์กำรเปิดเทศกำลอุตรดติถ์ติดยิ้ม  

19.30-21.00 น.   ลานกิจกรรมสร้างสรรค์เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (ต่อ)  

    มหรสพและกิจกรรมภาคเวที (ต่อ)  
 

วันอาทิตย์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562 

09.30-14.30 น.   กิจกรรมทัวร์ติดยิ้ม 

 บ้ำนตะวันย้ิม อำชำบ ำบัดสร้ำงสรรค์ทักษะชีวิตสร้ำงสรรค์ 
 บ้ำนนอกสบำยดี ฟำร์มแห่งควำมสุข เล่น เรียนรู้ ผ่ำนวิถีชีวิตสร้ำงสรรค์ 
 ไร่ลุงรัง เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชำติ 
 Ma-ma Art spaces ศิลปะสร้ำงสรรค์ชุมชน 
 ท่ำอิฐล่ำง ชุมชนวิถีสร้ำงสรรค์ 
 เลำะลับแล ชมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศำสตร์เมืองลับแล 

 

17.00-22.00 น.   ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ 

 ลำนกลำงใจ  
 ลำน Hub2U 
 แกลเลอรี่ Live in Uttaradit 
 ฟำร์มคิดสส์ร้ำงสรรค์ 
 ลำนศิลปะรมิรั้ว 
 ตลำดปันย้ิม 
 ยิ้มฮับคำเฟ ่

 

18.00-22.00 น.   เวทีการแสดงสร้างสรรค์ 

 เวทีหน้ำบ้ำน 
 โรงละครยิม้น้อยยิ้มใหญ ่
 Mini Theatre โรงหนังติดยิม้ 
 เวทีในสวน (รถไฟ) 

 
....................................... 


