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ค าน า 
 
                  โครงการนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพ้ืนเมืองไท-พวน ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ที่ได้จากผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผ้ามัดหม่ีลายดดั่งเดิม และร่วมร่วมสมัย จากความต้องการและปัญหาของกลุ่มทอผ้า ในด้านการ
พัฒนาคุณภาพ การตลาดและการจัดจ าหน่าย ตลอดจนการสร้างวิทยากรของชุมชนให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนที่มีอยู่
และการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ครบวงจรในเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การผลิต และ
สร้างแบรนด์ของชุมชน ซี่งทางกลุ่มต้องใช้ทักษะของแต่ละคนมารวมกัน การออกแบบ การเย็บ เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้ทดลองตลาด
โดยใช้ออกงานต่าง ๆ ของทางจังหวัดหนองคาย เป็นที่ต้องการและมีเอกลัษณ์ของชุมชนไท-พวนเป็นอย่างดี ถือได้ว่าเป็นชุมชนหรือ
กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถสร้างผลผลิตจนเป็นที่อมรับของสังคมในวงกว้างและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน   
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บทที่ 1 

บทน า 
 
 

1.1 บทน า 

 

1) สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ 

        ต าบลโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,000 ไร่ (อ้าง
ตามหนังสือข้อสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลประจ าป ี2542 หน้า 294 กองตามการส่วนต าบลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) มีการปกครอง 7 หมู่ ใน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3 อยู่บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4-6 อยู่ในบ้าน
สาวแล และหมู่ที่ 7 อยู่ในบ้านศรีวิไล  ประชากรทัง้ส้ิน 4,099 คน แยกเป็น ชาย 2,068 คน หญิง 2,013 คน 
1,224 ครัวเรือน มี (ตามสถิติบ้านจากทะเบียนบา้น แยกรายพ้ืนที่ ระดับต าบล ของวันที่ 2 เดือนมิถุนายน 2559) 
ซ่ึงในหมู่บ้านโพธิ์ตากจะมีความโดดเด่น คือความเป็นชนเผ่าไทยพวน โดยกลุ่มไทยพวนบ้านโพธิ์ตากตามประวัตทิี่ผู้
เฒ่าผู้แก่ได้เล่าต่อๆ กันให้ลูกหลานฟัง กลุ่มไทยพวนได้ก่อตั่งข้ึนมาประมาณปี พ.ศ.2345 โดยมีพ่อเฒ่าจ านวน 6 
คนได้อพยพครอบครัวมาจากเมืองบ่อแตนแก่นท้าว แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว พ่อเฒ่าทั้ง 6 คนที่มีข่ือแต่ไม่
ทราบนามสกุล ดังน้ี 1.พ่อเฒ่าสาย 2.พ่อเฒ่าเชียงกลม 3.พ่อเฒ่าหมื่นอินทร์ 4.พ่อเฒ่าศรีจันทร์ 5.พ่อ
เฒ่าขรรทฤทธิ์ 6.พ่อเฒ่าทองทิพย์ ได้เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงต้นโพธิ์ใหญ่ตน้หน่ึงซ่ึงมีขนาดใหญม่าก ขนาดของล า
ต้นของต้นโพธิ์น้ีมีขนาดโอบรอบต้นประมาณ 2-3 เมตร แผ่ก่ิงก้านสาขาออกจากล าต้นเป็นบริเวณกว้างมากขยาย
ออกไปประมาณ 20 เมตร เมื่อพ่อเฒ่าทั้ง 6 คน เดินทางมาจนถึงต้นโพธิ์ใหญ่น้ีจึงไดห้ยุดพักแรมค้างคืนทีน่ี่ เมื่อได้
พักแรมเกิดความประทบัใจและตกลงกันว่าจะพักอาศัยตัง้รกรากบ้านเรือนอยู่บริเวณตน้โพธิ์ใหญ่ต้นน้ี และพร้อมใจ
กันตั้งช่ือหมู่บ้านว่า บ้านโพธิ์ตาก โดยมีการเลือกผู้น าหมู่บ้านหรอืผู้ใหญ่บ้าน เดิมเรียกว่า กวันบ้าน ผู้ใหญ่บ่านคน
แรก (กวันบ้าน) คือ พ่อเฒ่าหมื่นอินทร์ ไม่ปรากฎนามสกุล ต่อมาได้เกิดความเจรญิรุ่งเรืองและขยายอาณาเขตการ
ปกครอง มีครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนจึงก่อตั้งเป็นต าบลโพธิ์ตาก ก านันคนแรกของต าบลโพธิ์ตาก คือ ขุนหลวงประสิทธฺ 
ไม่ปรากฎนามสกุล ซ่ึงในสมัยก่อนเรียก "ตาแสง" (เป็นช่ือต าแหน่งก านันในสปป.ลาว) ปัจจุบันบ้านโพธิ์ตาก ตามที่
บรรพบุรุษไดอ้พยพมาน่ันเป็นชนเผ่าพวน เมื่อมาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรในประเทศไทยแล้ว ก็มีสถานภาพเป็น
เมืองไทย และเรียกกลุ่มตัวเองว่า "ไทยพวน" ลูกหลานบ้านโพธิ์ตาก ได้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยพวนของ
ตนเองต่อเน่ืองมา ได้อบรมส่ังสอนบุตรหลาน ให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพวน ประเพณีบญุข้าวเม่า 
ประเพณีบุญข้าวพันก้อน โดยเฉพาะส าเนียงที่พูดจะบง่บอกความเปน็ไทยพวนชัดเจน  
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การแต่งกายแบบไทยพวนบ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเพณีบุญข้าวพันก้อนไทยพวนบา้นโพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
 

            ในปัจจุบันชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทพวน ที่มีวิถีชีวิตดั่งเดิม อาชีพหลักคือเป็นเกษตรกร  
ท าไร่อ้อย ท านา สวนยางพารา ยังคงสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนทีม่ีเอกลักษณ์เรื่องภาษาพูด การแต่งกาย การทอ
ผ้า การจักสาน ท าข้าวเม่า และวิถีชีวิตประจ าวัน ซ่ึงการแต่งกาย และงานทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ชัดเชน  ใช้ภาษาไท
พวน และมีฐานทรัพยากรไมว่่าจะเป็น  ทรัพยากรบคุคล ทรัพยากรทางดา้นวัตถุดิบ ที่อยู่ในชุมชน พืชพรรณนานา
ชนิด ที่น ามาใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย  ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมีแหล่งการทอผ้าฝ้ายดว้ยเทคนิคการมัดหมี่ มีลวดลาย
ผ้าที่สวยงามแบบดัง่เดิม  มีลายแต่ในปัจจุบนัทางกลุ่มใช้สีเคมีในการย้อมสี ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
องค์ความรู้ด้านภูมิปญัญาการผ้าฝ้ายมดัหมี่ของชนเผ่าไทพวน และย้อมฝ้ายด้วยธรรมชาต ิ ที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ตลอดจน  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการออกแบบลวดลายทีบ่่งบอก
ถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทพวน รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ประเภทของที่ระลึกใหเ้ป็นสินค้า
ชุมชนออกจ าหน่ายสู่ตลาดจริง เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ใหกั้บชุมชนด้วยการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือจากการย้อมสี
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ธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนในแบบวิถี
ไทพวนได้ 
 

 
 

ลวดลายผ้าทอพ้ืนเมืองของชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 
 

2) รายช่ือกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 
                             1 กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง 
                             2 กลุ่มจักสาน 
                             3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน  

3) รายช่ือเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 
1. การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเส้นฝ้าย และการย้อมสีธรรมชาต ิ
2. การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบลวดลายและออกแบบของทีร่ะลึก 
3. การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการสร้างแบรนด์ สร้างตราสินค้า  
4. การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการตลาด  
5. การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปญัหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้าน
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตา่งๆ  เช่น  Root causes analysis, SWOT, Business Model 
Canvas, Financial analysis, 4M, 6M หรือ เครื่องมืออ่ืนๆ ที่ท าให้เห็นผลการวเิคราะห์
เบื้องต้น 

        เน่ืองจากชุมชนไทยพวนบ้านโพธิ์ตาก มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม  ท านาท าสวน และยางพารา 
นอกจากน้ันชุมชนมกีลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่โดดเด่น มีกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทีเ่ทคนิคการมดัทีม่ีลายชัดเจน มีกลุ่ม
จักสาน กลุ่มแปรรูปถ่ัวลิสง  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท ามือ ซ่ึงเริ่มเป็นที่สนใจและมีความตอ้งการของผู้บริโภค และ
ชุมชนมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ลวดลายผ้าแบบโบราณดั่งเดมิที่สวยงาม จึงเป็นจุดแข็งที่จะท าให้ชุมชนมีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดได ้แต่เน่ืองจากกระบวนการทอผ้า ยังใช้สารเคมีในการย้อมมาก อีกทั้งมีรูปแบบของสินค้า
ยังมีจ านวนน้อยและเป็นรูปแบบเดิม ท าใหม้ีรายได้จากการขายไม่มากนัก ทั้งๆที่ต้องใช้เวลาในกระบวนการผลิต
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นานและต้องใช้ความพยายามสูง จึงท าให้เกิดความต้องการพัฒนาให้มรีายไดจ้ากการผลิตเพ่ิมข้ึน โดยมีการน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ และต่อยอดอาชีพอ่ืนๆในชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่หมูบ่้าน 
ซ่ึงมีความต้องการในการแก้ปัญหาด้านต่างๆดงัน้ี 
      1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  และต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการผลิตผ้าพ้ืนเมือง งาน
หัตถกรรมชุมชน โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไดเ้พ่ิมข้ึน และมีจ านวนผลิตภัณฑ์มากข้ึน เพ่ิมศักยภาพ
ส าหรับผู้ที่ทอผ้าไม่เป็นแต่สามารถผลิตเส้นด้ายฝ้าย หรือกลุ่มแปรรูปสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนได้ 
       2.ต้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้ที่มาทอ่งเที่ยวไดเ้ห็นคุณค่าของสินค้าที ่
ชุมชนน าเสนอสู่ผู้บริโภค ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม และรู้จักกระบวนการผลิตสินค้าหตัถกรรมวิถีธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          3.ต้องการท าการผลิตที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีองผู้บรโิภคและคนในชุมชน 
          4.ต้องการเข้าถึงโอกาสทางการตลาด เพ่ืออาชีพที่มั่นคงและความย่ังยืน  
           5.สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมการขาย 
 
  การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มทอผ้าไทพวน 

จุดแข็ง 
กลุ่มทอผ้าไทพวน มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ชัดเจน มี
ลวดลายผ้าแบบโบราณดั่งเดิมที่สวยงาม กลุ่มมีศักยภาพในเร่ือง
ของการมัดลาย (ลายมัดหม่ี) ได้ละเอียด และมี 
 

จุดอ่อน 
  มีรูปแบบของสินค้ายังมีจ านวนน้อยและเป็นรูปแบบเดิม 

อุปสรรค 
  การใช้สารเคมีในการย้อมผ้ามาก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการสร้างคุณค่า แก่
ผลิตภัณฑ์  

โอกาส 
        กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ หันมาใช้ผ้าไทยมากขึ้น เนื่องจาก
ภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง ซึ่งทางกลุ่ม
สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดได้ และเพ่ิมกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มวัย
ท างานคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียล  และกลุ่มวัยเกษียณ 

 
หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้น าเสนอข้อมูล ดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ศักยภาพ/ความถนัด รายได้/ปี 
ออกแบบ ย้อมสี มัดหม่ี ทอ แปรรูป 

นางยุพารัตน์ บุญธรรม / / / / - 33,000 

นางบัวแก้วเข็มพรมมา - - / / - 30,000 
นางละมุด ปราบพาล - - / / - 30,000 

นางบุปผารัตน์ โคเวียง - / - / / 30,000 
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นางสุนิน ค าภูแก้ว - - - / - 30,000 
นางค าด่อง จันทะรักษา - - / / / 30,000 

นางสังวาล สันตะนันย์ - - - / - 30,000 
นางจันเทา บุญธรรม - - / / / 30,000 
นางบัว วงศ์สุวรรณ - - - / - 20,000 

นางสุกานดา บุญธรรม / - - / - 35,000 
นางอร่ามศรี ชัยชนะ - - - / - 30,000 

นางไพรวัลย์ เข็มพรมมา - - - / - 30,000 
นางญาดา สัตย์ซื่อ - / - / - 30,000 
นางมะณีวัน จันทาคีรี - - - / - 30,000 

นางสุมณฑา ค าภูแก้ว - - / / - 30,000 
นางมุนเทียน ค าภูแก้ว - - - / - 30,000 

นางวันธนา ค าภูแก้ว - - / / - 30,000 
นางเพียง สวนพรหม - - - / - 20,000 
นางส าลี ชัยวังบาล / - - / / 35,000 

นางเสงี่ยม ชัยสยาม - - - / - 30,000 
นางสงกา บุญธรรม - - - / - 30,000 

นางค าแสน ใจสะอาด - - - / - 20,000 
นางประยุท ลิ่มสุข / - - / - 35,000 
นายบุญส่ง สุทธิดี - - - - - 30,000 

นางแหลม พรมสมบัติ - - - / / 30,000 
นางสาวณัฐฐิราวี มูลพลโพ /   / / 40,000 

                 
 

สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ปีที่ 1 ผลการด าเนินการ ปี 2563  

         จากผลการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ทอผ้าพ้ืนเมือง กลุ่มไทพวน บ้านโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ซึ่งในปีนี้เน้นที่การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอด เทคโนโลยี โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการวิจัย ทดลอง การเรียนรู้ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. จากการความต้องการและปัญหาของกลุ่มทอผ้า ในด้านการพัฒนาคุณภาพผ้าทอพ้ืนเมือง การย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตลอดจนการสร้างวิทยากรของชุมชนให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนที่มีอยู่และ
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การเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ครบวงจร จนถือได้ว่าเป็นชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถสร้าง
ผลผลิตจนเป็นที่อมรับของสังคมในวงกว้างและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

       2. โครงการนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง ทักษะการมัดลายผ้ามัดหม่ีกลุ่มค่อยข้างมัดลายได้ชัด มีความ
สวยงามจากการศึกษาพบว่าแม้กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวนบ้านโพธิ์ เคยย้อมเส้นฝ้ายด้วยสารเคมี เป็นการเร่ิมต้นการเรียนรู้การย้อม
สีด้วยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งใด้ผู้เชี่ยวชาญในการสกัดสี และการย้อมสีมาให้ความรู้ และกลุ่มสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าในง่าย และได้
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่มีความ สวยงาม เป็นที่พอใจ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แต่การผลิตสินค้าผ้ายังขาดการข้อมูลที่
จ าเป็นในการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภค จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลสีของผ้าฝ้ายทอ มือย้อมสีธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ 2 ประการ 
คือ  
                 1) ผู้บริโภคจะได้ทราบว่ามีผ้าไหมสีใด และสามารถเลือกสีที่ต้องการได้ 
                 2) เป็นการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างเส้นใยไหมย้อมสีและรหัสอ้างอิง เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การผลิตส าหรับคนรุ่นใหม่ใน
อนาคต การรวบรวมรายการสีย้อมธรรมชาติ 
        3. จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าด้าน การออกแบบลาย การสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ การ
ย้อมสีเส้นฝ้าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ให้กับกลุ่ม ซึ่งได้สี เทา -ด า สีน้ าตาล สีเขียว สีชมพู และสี
อิฐ (สีประจ าจังหวัด) โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น คือ เปลือกอะร่าง เปลือกสีเสียด ใบมะม่วงป่า โคลนบวกกับใบยูคาลิปตัส ซึ่งกลุ่มค่อย
ข้างสนใจและสามารถท าได้ดีตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ในระยะแรก และการแปรรูปของที่ระลึกเพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มไท
พวน 

        4. กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวน ที่เข้ารับการอบรมมาช่วงเวลาหนึ่ง พบว่าสามารถเพ่ิมก าลังผลิต มีความต้องการพัฒนาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ท้าให้สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มเพ่ิมมากขึ้น  

        5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ออกแบบลาย ผู้มัดลายผ้า ผู้ย้อมเส้นฝ้าย ผู้ทอผ้า การพัฒนารูปแบบ
การ 

ผลิต การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลผลิต เกิดมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผู้สนใจจ านวน 25 คน พบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็
พบปัญหาว่าการจะน าไปพัฒนาเป็นอาชีพนั้น ต้องใช้งบประมาณ และปัจจัยเสริมอื่นๆ ทั้งทักษะความช้านาญที่ต้องฝึกฝน การมี
เครือข่ายที่คอยช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็น ตลอดจนการตลาด และการจ าหน่ายต้องได้รับการพัฒนา และกลุ่มมีร้านค้าของ
ชุมชน การติดต่อลูกค้าทาง @line และเฟสบุค ดังนั้นจึงมีเพียงบางของผู้เข้ารับการอบรมสามารถรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพได้ จึง
ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
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1) แผนงานที่จะด าเนินงานของปีที่ของบประมาณ 2564 
           ปีที่ 2 (2564) แผนการด าเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการออกแบบของที่ระลึกจากผ้าทอ
พ้ืนเมือง การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เปน็ของที่ระลึก เพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน 
และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณขีองชุมชน การอบรมการสร้างตราสินคา้และบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการ
ขาย การท าแผนธุรกิจชุมชน และการอบรมเรื่องการตลาด ช่องทางการตลาด 
 
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ชื่อวิทยากร/ทีมงาน  กระบวนการถ่ายทอด1 

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้าน
การออกแบบและผลิตของที่ระลึก
จากผ้าทอพ้ืนเมือง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

2.การแปรรูปสินค้าชุมชนใหเ้ป็นของ
ที่ระลึก งานผ้า งานจักสาน  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

3.การอบรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

4.การอบรมการสร้างตราสินค้า 
บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย และ
การสร้างแบรนด์ 

ที่ปรึกษา 
(นางสาวสายฝน จ าปาทอง)   

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

5.การท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและ
การตลาด 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 
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6.การอบรมเรื่องการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและ
การตลาด 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 
สู่ช่องทางการค้าอ่ืนๆ  

ที่ปรึกษา  
(นางสาวสายฝน  จ าปาทอง) 
ตลาดออนไลน์ 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

6.  วัตถุประสงค์ 
  

 6.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบลายผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 6.2 เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมอืจากการย้อมสีธรรมชาต ิ 
                    โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 6.3 เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนในแบบวิถีไทพวน 
7. ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่
ระบุ 

  เป็นความต้องการจากการใหบ้รกิารค าปรกึษา 
ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมูบ่้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  
 ระบุช่ือสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  
   เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. 
  เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการทีเ่คยไดร้ับการสนับสนุนจากแหล่งทุน่อ่ืน 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีที่ด าเนินการ                                         
       แนบผลการด าเนินงานและผลส าเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย 

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  
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ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต :   -   แบรนด์ผลิตภัณฑ์ สินค้าและไลฟ์สไตล์ในชุมชน วิถีวัฒนธรรมไทพวนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

               เครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลลัพธ์ : แบรนด์ผลิตภัณฑ์ สินค้าและไลฟ์สไตล์ในชุมชน บรรจุภัณฑ์ 

            เป็นชุมชนต้นแบบในเร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

            ชุมชนได้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน 

            ชุมชนท่องเที่ยวแบบวิถีวัฒนธรรมไทพวน 

            ต้นแบบชุมชนที่น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ  

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าและไลฟ์สไตล์ในชุมชน วิถีวัฒนธรรมไทพวน 

เชิงคุณภาพ  

    ชุมชนมีศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่มีอัตลักษณ์ การอนุรักษ์วิถีไท
พวน ชุมชนมีความภาคภูมิในในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว   

ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) 

แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2561 – 2565)  

- การส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าตามความต้องการ 

ของตลาดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและความยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน  

 - ส่งเสริมการท่องเทียว 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  

 

10.  หน่วยงานสนับสนุน : 
 

ช่ือหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนนุ4  
1.ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

วิทยากรและเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ 

2.คณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

วิทยากร เร่ืองการท่องเที่ยว 

3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโพธิ์ตาก บุคคลกรและการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน 

11.  แผนการด าเนินงาน 
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการด าเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9 

 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการด าเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี 

             ปีที่ 1 (ด าเนินการแล้ว) แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมการปลูกฝ้ายในชุมชนเพ่ือเป็นวัตถุดิบในงานทอและ
งานอ่ืนๆ โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้ายการผลิตเส้นฝ้ายและการย้อมฝ้ายดว้ยสีธรรมชาตจิากพืชในชุมชน
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ปรับเปล่ียนการใช้สารเคมีใหน้้อยลง การอบรมใหค้วามรูด้้านการออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังคงเป็น
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทพวน เป็นต้นแบบของที่ระลึก ถ่ายทอดกระบวนการทอมัดหมี่ทอผสมเทคนิคทอลายตาราง
ให้เกิดลายโครงสร้างผ้า การอบรมความรูเ้รื่องการค านวณต้นทนุ การก าหนดราคาขาย การท าบญัชีรายรับ-
รายจ่าย  
           ปีที่ 2 แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทพวน และเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การวางแผนการสร้างแบรนดสิ์นค้าเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม การอบรมการสรา้งตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย การท าแผนธุรกิจชุมชน และการอบรมเรื่องการตลาด ช่องทางการขาย 
การถ่ายทอดการตลาดออนไลน์เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุน่ใหม่  
           ปีที่ 3 แผนการด าเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านพัฒนาสินค้าในชุมชน และการผลิตที่ต่อเน่ือง
ตามแผนการด าเนินงานปละการปรับปรุงควบคูกั่บการพัฒนาสินค้า และการตลาดที่มตีราสินค้า การวางต าแหน่ง
ของแบรนด์ การสร้างธุรกิจชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน อบรมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหมใ่นชุมชน การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารการประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีรู่้จัก
ชุมชนไทยพวนบ้านโพธิ์ตาก ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สินค้าชุมชนวิถีชีวิตคนในชุมชน 
            การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงการน้ี มีเป้าหมายในการสร้างรายไดเ้พ่ิมจากส่ิงที่มีอยู่ 
และสร้างรายใหมจ่ากผลิตภัณฑ์ใหม่ทีใ่ช้ภูมิปญัญา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน การพัฒนา
ศักยภาพด้านการออกแบบลายผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งงานผ้า งานจักสาน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือจากการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนในแบบวถีิไทพวน เป็นการวางแผนใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุม้คา่ การ
จัดการ โดยการใช้บุคคลกร ปราชญ์ชาวบา้น และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การบูรณาการรว่มกันทั้งหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนที่ยังยืน 

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด าเนินการแลว้) 

กิจกรรม 
2562 2563 รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการผลิตเส้น
ฝ้ายและวัตถุดิบการทอ 

            25,000 

2. กิจกรรมการเตรียมพ้ืนที่ปลูกฝ้ายใน
ชุมชน 

            25,000 

2.การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืชใน
ชุมชน 

            30,000 

3. การอบรมเร่ืองการใช้สีในการออกแบบ
ลาย 

            30,000 
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ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.การอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบ
ลวดลายผ้าพ้ืนเมืองอัตลักษณ์ไทพวนและ
กิจกรรมถ่ายทอดกระบวนการทอให้เกิด
ความหลากหลาย นอกจากการมัดหม่ีทอ
ผสมเทคนิคทอลายตารางให้เกิดลาย
โครงสร้างผ้า 

            30,000 

5.การถ่ายทอดการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกของวัฒนธรรมไทพวน 

            20,000 

6 การผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่แสดงถึง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทพวน 

            50,000 

6.การอบรมเร่ืองการคิดต้นทุน ตั้งราคา
ขาย  การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

            20,000 

7.การอบรมเร่ืองการตลาด ช่องทาง
การตลาดและการท าแผนธุรกิจชุมชน  

            20,000 

แผนเงิน :     250,000 

กิจกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้าน
การออกแบบและผลิตของที่ระลึก
จากผ้าทอพ้ืนเมือง 

            50,000 
 

3.การแปรรูปสินค้าชุมชนใหเ้ป็นของ
ที่ระลึก งานผ้า งานจักสาน  

            50,000 

4.การอบรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

            20,000 

5.การอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย และการ
สร้างแบรนด์ 

            50,000 
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ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6.การท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

            15,000 

7.การอบรมเรื่องการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน 

            10,000 

8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่
ช่องทางการค้าอ่ืนๆ  

            6,500 

แผนเงิน : ตามไตรมาส     201,500 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้าน
พัฒนาสินค้าในชุมชนและการแปรรปู 
งานผ้าทอ งานจักสาน  

            60,000 

2.กิจกรรมแผนการด าเนินงานและ
การปรับปรุงควบคู่กับการพัฒนา
สินค้าชุมชน 

            40,000 

3.ถ่ายทอดการตลาดที่มีตราสินค้า 
การวางต าแหน่งของแบรนด์ การ
สร้างธุรกิจชุมชน 

            50,000 

4.การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน 
อบรมเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

            30,000 

5.การส่งเสริมการปลูกฝ้ายในชุมชน
ให้มีวัตถุดิบใช้ในกลุ่มทอผ้า 

            40,000 

6.การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร
การประชาสัมพันธ์ 

            40,000 

7.การศึกษาดูงานของชุมชนทอผ้าเชิง
วัฒนธรรมต้นแบบ  จ.สกลนคร 

            40,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส     300,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัด (ระยะ 3 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 60 70 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 เทคโนโลยี..ด้านการผลิตเส้นฝ้าย และการย้อมสีธรรมชาติ 
ปีที่ถ่ายทอด....1..(2563)......... 
    2.2 เทคโนโลยี...ด้านการออกแบบลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึก.      ..ปีที่ถ่ายทอด......1(2563), 2.(2564)........ 
    2.3 เทคโนโลยี......ด้านการสร้างแบรนด์ สร้างตราสินค้า...ปีที่ถ่ายทอด
......1(2563) ,2 (2564)......... 
    2.4 เทคโนโลยี.........ด้านการตลาด.......ปีที่ถ่ายทอด......2 (2564) ,3 
(2565).. 
    2.3 เทคโนโลยี.......ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.ปีที่ถ่ายทอด....2 
(2564)...,3.(2565).... 

เร่ือง  
 
 

4 2 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1 ...ผลิตภัณฑ์ชุมชน...ของที่ระลึก .. 
    3.2 ...แบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม..... 
    3.3 ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 2 2 1 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 5 5 5 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 10 10 10 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80 80 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 100,00

0 
150,000 200,000 

 

13.ผลกระทบ  
 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

ผลิตภัณฑ์เดิมก่อนการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ ขนาด ราคา 
               ผ้าซ่ินลายมัดหมี่ (สีเคมี) 2 เมตร ราคาผืนละ 500 บาท 

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่หลังการพัฒนาของกระบวนการของการพัฒนาปีที ่1 ได้ผลิตภัณฑ์ดังน้ี 
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ผลิตภัณฑ์ ขนาด ต้นทุน (บาท/ผืน) ราคาขาย (บาท) 
    ผ้าซิ่นลายมัดหม่ีย้อมสีธรรมชาติ 1X2 เมตร 600 1200/ผืน 

ผ้าขาวม้า (ลายตาราง) ย้อมสี
ธรรมชาติ 

1X2 เมตร 400 800/ผืน 

ผ้าขาวม้า (ลายตาราง) ย้อมสี
ธรรมชาติ 

80 เซนติเมตร X 2 เมตร 300 700/ผืน 

ผ้าขาวม้า (ลายตาราง) ย้อมสี
ธรรมชาติ 

70 เซนติเมตร X 2 เมตร 250 500/ผืน 

ผ้าผืน สีธรรมชาติ 1 เมตร  100 เมตรละ 250  
ผ้าคลุมไหล่ สีธรรมชาติ 70 เซนติเมตร X 2 เมตร 200,400,600 500,800,1200 / ผืน 
ผ้าพันคอ สีธรรมชาติ 60 เซนติเมตร X 2 เมตร 200,400,600 500,800,1200 / ผืน 

                
       กลุ่มชุมชนทอผ้ไทพวนใช้ทรัพยากรในชุมชน เพ่ิมมูลค่าใช้ใหส้อดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทยพวน ชุมชนมี
เผยแพร่วัฒนธรรมในสังคมออนไลน์ และสังคมออฟไลน์ โดยการใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์ โดยทางกลุ่มมีร้านคา้
ชุมชน มีหน้าร้าน   Facebook : ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองโพธิ์ตาก      
   จากการพัฒนาของปีที่ 1 ทางชุมชนได้พัฒนาผ้าได้หลายชนิดเพ่ิมมากข้ึนจากการเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ                    
 กลุ่มผ้าทอพ้ืนเมืองได้น าความรูไ้ปใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาตทิี่มคีุณภาพ ด้วยการรักษา
ส่ิงแวดล้อม มีตลาดที่จ าหน่ายไดร้าคาสูงกว่าเดมิอย่างน้อย 50% จากต้นทุนเริ่มต้น 20 บาท/ช้ิน ขายในราคาเริ่ม 
80 บาท 
   จากการประเมินการท างานของกลุ่มต่อ 3 เดือน น้ัน ชุมชนมีการวางแผน การย้อมผ้า 1 ครั้ง  เพ่ือน าไปทอเป็น
ผืน 
                               ฝ้าย 1 กก.           ทอผ้าได้ 20 เมตร หรือ 10 ผืน 
      การย้อม 1 ครั้ง ต้องย้อม 20 กก.          ทอผ้า 20 กก. X 20 เมตร = 400 เมตร  หรือประมาณ 200 ผืน  
                               ราคาเฉล่ีย ผืนละ 800 บาท ต้นทุน ผืนละ 400 (รวมวัสดุและค่าแรง) 
                               200 ผืน  X 800 บาท  = 160,000 บาท / 3 เดือน 
1 ปี น้ันชุมชนทอผ้าจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมด้วยจะสามารถทอผ้าและจ าหน่ายได้ประมาณในช่วง 9 เดือนของปี 
                           เฉล่ียรวม             160,000 X 3 = 480,000 บาท/ปี  
                             ต้นทุนเฉล่ีย                             240,000 บาท 
                             ก าไรประมาณ                          240,000 บาท          
   

- กรณี เพ่ิมรายได้ 
- อธิบายวิธีการคิดค านวณ – 



23 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                                                การพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองไท-พวน บ้านโพธิ์ตาก 

 1. กลุ่มผ้าทอพ้ืนเมืองได้น าความรูไ้ปใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาตทิี่มคีุณภาพ ด้วยการรักษา
ส่ิงแวดล้อม มีตลาดที่จ าหน่ายไดร้าคาสูงกว่าเดมิอย่างน้อย ร้อยละ 20 
          2. มีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากผ้าฝ้ายทอมือ งานจักสาน ที่สร้างรายได้เพ่ิมใหแ้ก่สมาชิกผู้ผลิตส่งผลให ้
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถจ าหน่ายไดเ้ป็นตราสินคา้ของกลุ่มท าใหม้ีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย ซ่ึงผู้ผลิตส่วนใหญ่
เป็นสตรีและ ผู้สูงอายุที่เดิมมีรายไดน้้อย 
           3. กลุ่มชุมชนมีรายได้จากการทอ่งเที่ยวแบบวิถีวัฒนธรรมไทยพวน 
           4. ชาวบ้านที่ไม่ไดท้อผ้า ก็สามารถมาร่วมกลุ่มท างานผลิตอ่ืนๆที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนเช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนเมือง ผลิตสินค้าชุมชนของที่ระลึก เครื่องจักสาน และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในชุมชน ท าให้ชาวบ้าน
ในชุมชนได้รับประโยชน์ในการมอีาชีพสร้างรายไดด้้วย       
      

- กรณี ลดรายจ่าย 

          1. กลุ่มสมาชิกมีความถนัดและเช่ียวชาญต่างกัน สามารถจ้างงานในชุมชนได้  
          - ลดต้นทุ่นการผลิต ใช้วัสดุธรรมชาติในชุมชนในการย้อมสีธรรมชาต ิ
          - มีการจ้างงานในชุมชน กระจายรายได้ใหกั้บชุมชน เช่น ค่างานย้อมผ้า ค่างานทอผ้า จ้างงานทอผ้า จ้าง
งานแปรรูป จ้างงานถัก และจักสาน 
          2. มีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากผ้าฝ้ายทอมือ งานจักสาน ที่สร้างรายได้เพ่ิมใหแ้ก่สมาชิกผู้ผลิตส่งผลให ้
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถจ าหน่ายไดเ้ป็นตราสินคา้ของกลุ่มท าใหม้ีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย ซ่ึงผู้ผลิตส่วนใหญ่
เป็นสตรีและ ผู้สูงอายุที่เดิมมีรายไดน้้อย 
           3. กลุ่มชุมชนมีรายได้จากการทอ่งเที่ยวแบบวิถีวัฒนธรรมไทยพวน 
           4. ชาวบ้านที่ไม่ไดท้อผ้า ก็สามารถมาร่วมกลุ่มท างานผลิตอ่ืนๆที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนเช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนเมือง ผลิตสินค้าชุมชนของที่ระลึก เครื่องจักสาน และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในชุมชน ท าให้ชาวบ้าน
ในชุมชนได้รับประโยชน์ในการมอีาชีพสร้างรายไดด้้วย       
  

 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถ่ินฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)  
           1. สมาชิกกลุ่มทอผ้า จักสาน กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน มีรายได้เพ่ิมเพียงพอต่อการใช้ชีวิต และดูแล
ลูกหลานได้ 
           2. สมาชิกชุมชนที่ไม่ได้ทอผ้า  ก็สามารถรว่มกลุ่มท างานสร้างรายไดด้้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท าให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมของสังคมในหมูบ่้าน มีความร่วมใจสามัคคีกันมากข้ึน 
           3. มีการท างานร่วมกัน เป็นการเช่ือมโยงความส าพันธ์ของคนในชุมชน มีผลดีต่อการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยพวนสู่คนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ 

 สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นต้น)  
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          1. มีการจัดการและจัดสรรทรัพยากรที่มใีนชุมชนไดอ้ย่างคุม้คา่ และส่งเสริมการใช้ฝ้ายในชุมชนจากการ
ปลูกฝ้าย 
          2. การน าวัตถุดิบธรรมชาตมิาใหอ้ย่างพอเพียง ไม่ท าลายแต่รักษาไว้ใหม้ีใช้ไดอ้ย่างย่ังยืน 
14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน.......201,500.....บาท 

กิจกรรม ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11  จ านวนเงิน 
1) 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับชุมชน (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน ประสานแผนและการส ารวจพ้ืนท่ี จัดเวที เสวนา 
ร่วมกับชุมชน เพ่ือน าผลงานวิจัยฯ มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (44,000บาท) 
      1.1) ค่าอาหารกลางวันในการประชุมและท างานร่วมกับชุมชน 5 คร้ัง 
(40คน/120 บาท รวม 24,000 บาท)  
      1.2) ค่าอาหารว่างในการประชุมและท างานร่วมกับชุมชน 5 คร้ัง (40 คน/
30 บาท รวม 6,000บาท)  
      1.3) ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ -ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
และท าความสะอาด 5 คร้ัง คร้ังละ 500 บาท รวม 2,500 บาท  
      1.4) ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท  
      1.5) ค่าแผ่นป้ายไวนิล แบบประชาสัมพันธ์โครงการ 1,500 บาท  

44,000 
 
 
 
40X120X5 
 
40X30X5 
 
500X5 
10,000 
1,500 

 
 
 
 
24,000 
 
6,000 
 
2,500 
10,000 
1,500 

2) 2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน) 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 5 ครั้ง (108,320 
บาท) 

108,320  
 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน 5 คร้ัง (40 คน/120 บาท)  40X120X5 24,000 

2.2 ค่าวิทยากรอบรมและปฏิบัติการ  
      ค่าที่พัก1,200 บาท 4 วัน รวม 4,800 บาท) 

3,000 
4,800 

3,000 
4,800 

2.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทางลงพ้ืนที่ 5 คร้ัง คร้ังละ 2,500 บาท 2,500X5 15,500 

2.4 ค่าเช่าเหมารถลงพ้ืนที่ 3 คร้ัง คร้ังละ 2,000 บาท 2,000X3 6,000 

2.5 ค่าวัสดุปฏิบัติการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 คร้ัง รวม  
     1.วัสดุใช้ในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการออกแบบและผลิต
ของที่ระลึกจากผ้าทอพ้ืนเมือง จ านวน 40 ชุด 
          - ผ้าฝ้ายทอมือ/ผ้ารองใน/ผ้าซับ/ผ้ากาว/ผ้าแคนวาส 
          - วัสดุตกแต่ง (ด้ายส าหรับพู่ห้อย/ ผ้าเทป / สายกระเป๋า/ด้ายไหมปัก ) 
          - วัสดุประกอบ (ซิป/อะไหล่กระดุม/แผ่นโฟมรองกระเป๋า) 
          - กระเป๋าผ้าดิบ 
    2.การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของที่ระลึก งานผ้า งานจักสาน (กระเป๋า/

 
10,000 
 
 
 
 
 
10,000 

 
10,000 
 
 
 
 
 
10,000 
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พวงกุญแจ/พู่ห้อยตกแต่ง/ตุ๊กตา/ ของใช้/งานจักสานไม้ไผ่) ส าหรับงานขาย  
          - ผ้าฝ้ายทอมือ/ผ้ารองใน/ผ้าซับ/ผ้ากาว/ผ้าแคนวาส 
          - วัสดุตกแต่ง (ด้ายส าหรับพู่ห้อย/ ผ้าเทป / สายกระเป๋า/ด้ายไหมปัก ) 
          - วัสดุประกอบ (ซิป/อะไหล่กระดุม/แผ่นโฟมรองกระเป๋า) 
          - ไม้ไผ่ และวัสดุประกอบ  
    3.วัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมการอบรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทย
พวน และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
          -เส้นด้ายฝ้าย/วัสดุการย้อมสี/ผ้าทอมือ/ของตกแต่งนิทรรศการจ าลอง 
    4.วัสดุใช้ในกิจกรรมการอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการ
ขาย และการสร้างแบรนด์  
         - กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว 
         - กระดาษอาร์ทส าหรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง 
         - สีส าหรับปร้ินกระดาษ 
   5.วัสดุใช้ในกิจกรรมการท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการท่องเที่ยว 
        - กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว 
        - สีปร้ิน 
        - กระดาษ/ปากกาสี/อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
        - กระดาษแข็งน้ าตาล ขนาด A1 
        - สีส าหรับท าลายผ้าคละสี 
        - แผ่นไวนิล 
   6.วัสดุใช้ในกิจกรรมการอบรมเร่ืองการตลาด การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม
ไทยพวน  - กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว 
        - สีปร้ิน 
        - กระดาษ/ปากกาสี/อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
   7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่ช่องทางการค้าอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
12,020 
 
 
5,000 
 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
3,000 

 
 
 
 
 
12,020 
 
 
5,000 
 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
3,000 

 2.6 ค่าจ้างเหมาผลิต บรรจุภัณฑ์ 10,000 10,000 

3) 3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล (10,380 บาท) 
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตามประเมินผล 3 คร้ัง (4 คน/240 บาท ) 
3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทาง 2 คร้ัง คร้ังละ 2,500 บาท 

10,380 
4X240X3 
2,500X2 
 

 
2,880 
5,000 

4) 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผล (1,000 บาท) 
4.1 ค่าจัดท ารายงานประเมินผล 1,000 บาท  

 
1,000 

 
1,000 

5)        5) สถาบันการศึกษา 20%  40,300 

 รวม 1) + 2) + 3) + 4) +5) 201,500 



26 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                                                การพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองไท-พวน บ้านโพธิ์ตาก 

หมายเหตุ ถัวเฉล่ียค่าใช่จ่ายทุกรายการ 

รายละเอียดตัวอย่างและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามท้ายแบบฟอร์ม 

15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   
15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการใหบ้รกิาร 
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบรูณพ์รอ้มหนังสือน าส่งจากตน้สังกัด สามารถส่ง

ข้อมูลในรูปดิจทิัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังส้ินสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังส้ินสุดปีงบประมาณ 

 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์  :   
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัด
แสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบใุนคู่มอืการด าเนินงานฯ 
ทุกประการ 
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บทที่ 2 

วิธีการด าเนินโครงการ 
 

2.1 แผนการด าเนินโครงการและวิธีด าเนินงาน ประกอบด้วย  

    ระยะที่ 1  

1) ส ารวจความต้องการของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวนบ้านโพธิ์ตาก   

2) การประชาสัมพันธ์โครงการ 

                    ระยะที่ 2  
3) น าข้อมูล และความต้องการจากกลุ่ม ฯ มาวิเคราะห์ และวางแผนวิจัยพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าฯ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การสร้างแบรนด์ และการตลาด 

4) น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาปรึกษาหารือท าความเข้าใจกับกลุ่มฯ  และผู้รวมโครงการ ถึงแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การสร้างแบรนด์ เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

5) ด าเนินการพัฒนา โดยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การวาง
การตลาด การสร้างแบรนด์  

                การด าเนินงานโครงการ ได้จัดกิจกรรมตามก าหนดแผนงานโดยใช้รูปแบบการประชุม การบรรยาย การ 

สาธิต และการทดลอง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในแต่ละกิจกรรม เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ในการเพ่ิม 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยก าหนดกิจกรรมการถ่ายทอดเป็นหลัก และมีการ ติดตามผล ประเมิน ปรับปรุงและแก้ไข
ต่อเนื่องกันไป มีรายละเอียดกิจกรรมดังตาราง  

 
การด าเนินโครงการ  : เทคโนโลยีและวิธีด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ชื่อวิทยากร/ทีมงาน  กระบวนการถ่ายทอด1 

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้าน
การออกแบบและผลิตของที่ระลึก
จากผ้าทอพ้ืนเมือง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

2.การแปรรูปสินค้าชุมชนใหเ้ป็นของ
ที่ระลึก งานผ้า  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

3.การอบรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

4.การอบรมการสร้างตราสินค้า ที่ปรึกษา 
(นางสาวสายฝน จ าปาทอง)   

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 
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บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย และ
การสร้างแบรนด์ 
5.การท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและ
การตลาด 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

6.การอบรมเรื่องการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและ
การตลาด 

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติการ 

7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 
สู่ช่องทางการค้าอ่ืน ๆ   

ที่ปรึกษา  
(นางสาวสายฝน  จ าปาทอง) 
ตลาดออนไลน์/บูทแสดงสินค้า 

จัดแสดงสินค้า ในหน่วยงาน  

      

              ปีที่ 2 แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทพวน และเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การวางแผนการสร้างแบรนดสิ์นค้าเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม การอบรมการสรา้งตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย การท าแผนธุรกิจชุมชน และการอบรมเรื่องการตลาด ช่องทางการขาย 

การถ่ายทอดการตลาดออนไลน์เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุน่ใหม่  

 

ปีท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
วันท่ี หมายเหตุ 

  
  

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการออกแบบและผลิตของที่ระลึก

จากผ้าทอพ้ืนเมือง 

  มิถุนายน 2564  

3.การแปรรูปสินค้าชุมชนใหเ้ป็นของที่ระลึก งานผ้า  -  กรกฎาคม 2564  

4.การอบรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และเป็นการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

 ออนไลน์ 

5.การอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย 

และการสร้างแบรนด์ 

 กันยายน 2564  

6.การท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการท่องเที่ยว พฤศจิกายน 2564 ออนไลน์ 
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 การด าเนินงาน  

        1  การจัดการอบรมแต่ละคร้ังเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่จริงของกลุ่มทอผ้า และมีวิทยากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
หัวข้อเร่ืองที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหลัก และที่มีในโครงการและผู้เชี่ยวชาญที่อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

        2.  กลุ่มผู้ทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวน ผู้ร่วมโครงการเป็นผู้ที่มีความสนใจและประสงค์เข้าร่วมโครงการตลอดทั้งปี  
        3. สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ เช่นเอกสารประกอบการอบรม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการสาธิต แบบทดสอบก่อนและหลัง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

                  ระยะที่ 3  
1. ติดตามผลสัมฤทธิ์หลังการด าเนินงานโครงการ โดยการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมิน

จากผลผลิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

           2.3 พ้ืนที่ด าเนินการ 

              กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย  

2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลุ่มทอผ้า 

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการออกแบบและผลิตของที่ระลึกจากผ้าทอพ้ืนเมือง   มิถุนายน 2564 

3.การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของที่ระลึก งานผ้า  -  กรกฎาคม 2564 

4.การอบรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน   

5.การอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย และการสร้างแบรนด์  กันยายน 2564 

6.การท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการท่องเที่ยว พฤศจิกายน 2564 

7.การอบรมเร่ืองการตลาด การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน  

8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่ช่องทางการค้าอื่นๆ  ธันวาคม 2564      
           2.5 ด าเนินการฝึกอบรม 

           2.6 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการด าเนินการโครงการ 

               ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการด าเนินงานโครงการ โดยการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น เปลี่ยนเรียนรู้ 
และประเมินจากผลผลิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งการวางแผนการตลาดและการขายในอนาคต 

            2.7 ระยะเวลาด าเนินการ 

                 ระยะเวลาด าเนินการ 9 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ธันวาคม 2564 

 

7.การอบรมเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน   

8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่ช่องทางการคา้อ่ืนๆ  ธันวาคม 2564       
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

3.1 ผลการส ารวจและข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ในโครงการ 

 

                การด าเนินงานโครงการ ได้จัดกิจกรรมตามก าหนดแผนงานโดยใช้รูปแบบการประชุม การบรรยาย การ 

สาธิต และการทดลอง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในแต่ละกิจกรรม เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ในการเพ่ิม 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดกิจกรรมการถ่ายทอดเป็นหลัก และมีการ ติดตามผล ประเมิน ปรับปรุงและแก้ไขต่อเนื่องกันไป มี
รายละเอียดกิจกรรมดังตารางนี้ 
 

กิจกรรมการแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของที่ระลึก โดยใช้ฝ้ายทอมืองานผ้า 
       ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ใช้ผ้าทอมือจากกลุ่ม ฯ  ได้น ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มคนเมือง 
กรอบแนวคิดในการออกแบบ ของที่ระลึกของชุมชน โดยเน้นผู้บริโภคกลุ่มคนเมือง และนักท่องเที่ยว  
            การพัฒนารูปแบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน ค านึงถึงความยังยื่นของการใช้วัสดุผ้าทอ ตามแนวคิด Eco 
design และ Sustainable fashion เป็นวิถีของคนเมืองที่ต่างที่มาและอยู่ร่วมกัน จนเกิดความหลากหลาย การผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว การสร้างความสมดุลที่แตกต่าง โดยใช้รูปแบบที่เรียบง่าย จากที่วุ่นวาย กลายเป็นความสงบ  
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประกอบการแต่งกาย ส าหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ในสังคมเมือง เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไท-พวน เน้น
วัสดุธรรมชาติ ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถตอบสนองการใช้งานได้ในชีวิตระจ าวัน  
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผสมสผานแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ Eco Products ที่เน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ให้ความส าคัญของวัสดุธรรมชาติ การผสมผสานวัสดุในท้องถิ่น และความยั่งยืน  
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เน้นประโยชน์การใช้สอย เน้นรูปแบบที่สามารถใช้สอยได้ง่ายตาม Life Style ของ
กลุ่มผู้บริโภคสังคมเมือง  
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เน้นคุณค่าของวัสดุต้นทุนทางวัฒนธรรม ในการออกแบบนั้นเน้นใช้คุณค่าเร่ืองของผ้า 
สีของวัสดุ วัสดุผ้าทอมือของกลุ่มฯ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การมีส่วนรวมและศักยภาพของชุมชน  
 
 
 

2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้าท่ีส่ือถึงอัตลักษณ์ของไทพวน 
    ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เร่ืองการหาอัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือน าไปออกแบบลายผ้าที่มีลวดลายเฉพาะของชุมชน โดดย
การระดมความคิดอย่างมีส่วนรวม 
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บ้านโพธิ์ตาก (กลุ่มไท-พวน)  
        อาชีพ ท านา,สวนยางพารา, สวนปาล์ม, สวนอ้อย, พืชไร่อื่นๆ 
        สถานที่ในชุมชน หนองจานาง (หนองย่านาง), หนองไหล, น้ าทอน, วัด 
        ลายผ้าดั้งเดิม ลายหม่ีน้อย,ลายกาบหมาก,ลายขอ, ลายองค์ภา, ลายต้นสน, ลายกาบหมาก,ลายขอ(คร่ึงตัว), ลายขาเปีย, 
ลายตุ้ม, ลายขาวโพด   
         วัฒนธรรม/ประเพณี  
ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน 
บุญเดือนสี่ 
        สีที่เป็นอัตลักษณ์ 
 สีคราม/สรกรมท่า ,สีส้มอิฐ(สีของจังหวัดหนองคาย) , สีเขียว  
 
       
  ตัวชี่วัดความส าเร็จของโครงการ 
  เชิงปริมาณ  
    การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ด้วยเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์  ที่บ่งบอกความ
เป็นวัฒนธรรมไทพวน เพ่ือการสร้างแบรนด์ 
เชิงคุณภาพ  
    ชุมชนมีศักยภาพในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ และการออกแบบลวดลายผ้าฝ้ายที่มีอัตลักษณ์ การอนุรักษ์วิถีไทพวน ชุมชน
มีความภาคภูมิในในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
 
 อัตลักษณ์ของกลุ่มไทพวน บ้านโพธิ์ตาก คือ 
- ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน (พันสี) 
- ลายใบโพธิ์ (ได้จากประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน จากผู้เฒ่าผู้แก่) 
- ลายพญานาค (ลวดลายที่สื่อถึงความเชื่อลุ่มแม่น้ าโขง ของจังหวัดหนองคาย) 
- ลายรวงข้าว (สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์) 

วิถีวฒันธรรมไทพวน บา้นโพธิต์าก ในจงัหวดัหนองคาย 
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5.การถ่ายทอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของวัฒนธรรมไทพวน  
มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 
        พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มทอผ้าบ้านโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 
      กิจกรรมการออกแบบสินค้าที่ระลึกให้กับกลุ่มลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ คุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีดั่ง
เดิมที่ทางกลุ่มไทพวนได้อนุรักษ์และสืบสาน โดยใช้ผ้าทอมือจากลุ่มทอผ้าน ามาแปรรูป ซึ่งจ าหน่ายให้กับลูกค้าระดับกลาง วัย
ท างาน ถึงวัยเกษียณ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมผ้าไทย นุ่งผ้าชิ่น และมีความชอบงาน
หัตถกรรม และผู้ที่ชื่นชอบในวิถีความเป็นวัฒนธรรมพ้ืนเมืองและกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    การสร้างแนวความคิดในการออกแบบ (Design Concept) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ้าฝ้ายทอมือ โดยการน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสินค้าของที่ระลึก การ
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวความคิดการออกแบบให้ตรงตาม Lift  Style ของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ เป็นในลักษณะแบบร่วม
สมัย น าสีของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติมาออกแบบผสมผสานจนเกิดความสมดุล และความลงตัว การก าหนดรูปแบบของ
สินค้าส าหรับกลุ่มชุมชนเมือง กลุ่มวัยท างาน ที่ชื่นชอบวัสดุธรรมชาติ โดยยึดหลักของโทนสีมาใช้และโทนสีอบอุ่นและเอิร์ทโทน ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เน้นถึงความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็ยังคงความอ่อนช้อยและ
รายละเอียดที่สวยงาม และยังคงความเป็นพ้ืนถิ่น   ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง กลุ่มไทพวน บ้านโพธิ์ตาก 
จังหวัดหนองคาย 
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            ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ใช้ผ้าทอมือลายตาราง (ผ้าขาวม้า ย้อมสีธรรมชาติมีวัสดุที่ได้จากท้องถิ่นในชุมชน ไ ด้น ามา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มคนเมือง 
            กิจกรรมการด าเนินงาน ส ารวจความต้องการของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวนบ้านโพธิ์ตาก การประชาสัมพันธ์โครงการ 
เพ่ือน าข้อมูล ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในสถานการณ์โรคระบาด จะได้น าข้อมูลความต้องการจากกลุ่ม ฯ มาวิเคราะห์ และวางแผน
วิจัยพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การสร้างแบรนด์ และการตลาด  
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     การออกแบบและการแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของที่ระลึก   นั้นคณะผู้รับผิดชอบและกลุ่มฯ ระดมความคิดเห็นในการ
ออกแบบ และสร้างงาน โดยยึดหลักความเป็นวัฒนธรรมไทพวน และความถนัดของสมาชิก การใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นได้เน้นเทคโนโลยีการออกแบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ 
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์  ที่บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมไทพวน เพ่ือการสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่วางไว้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ฯ ประกอบ
ไปด้วย ตุ๊กตา กระเป๋า หมวก พวงกุญแจ หน้ากากผ้า เนคไท และผ้าทอมือ  
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การท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการท่องเที่ยว 
การอบรมเร่ืองการตลาด การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน 
การอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย และการสร้างแบรนด์ 
 

 
แผนธุรกิจ ของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวน บ้านโพธิ์ตาก 
              Key Partners  
กลุ่มวัฒนธรรมไทพวน 
 กลุ่มแปรรูป 
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กลุ่มผู้น าชุมชน 
ร้านค้าชุมชน 
กลุ่มผู้มีอิทธิพลในงานผ้าไทย 
แหล่งวัตถุดิบ (โรงงานเส้นใย) 
             Key Activities 
                             - ย้อมสีธรรมชาติ 
                             - ผ้าทอ/ของที่ระลึก 
                             - ส่งเสริมการปลูกฝ้ายในชุมขน 
             Key Resources  
ทรัพยากรทางปัญญา (ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทพวน) 
ทรัพยากรบุคคล (ช่างทอ/ย้อม/มัดลาย) 
ทรัพยากรวัสดุในชุมชน/อุปกรณ์ 
                  ผลิตภัณฑ์ 
                          แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ คุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีแบบดั่งเดิมที่ทางกลุ่มไทพวน/กลุ่มทอผ้า ได้อนุรักษ์ 
สืบสานให้กับรุ่นต่อรุ่น 
              Customer Relationships 
                            การติดต่อกับลูกค้า โดยทางออฟไลน์ และทางออนไลน์  
                              - ติดต่อโดยตรงของกลุ่มฯ 
                              - Facebook 
                              - @line 
             Channels 
                    กลุ่มฯมีช่องทางการขาย โดยสามารถสั่งออเดอร์ได้โดยทางออฟไลน์ และทางออนไลน์  
                             - ติดต่อโดยตรงของกลุ่มฯ 
                            - เพลท Facebook 
                            - @line 
             Customers Segments 
                     กลุ่มลูกค้าระดับกลาง 
                          - กลุ่มวัยท างาน ถึง วัยเกษียณ  ข้าราชการ/พนักงานของภาครัฐและเอกชน เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่นิยม
ผ้าไทย นุ่งผ้าซิ่น และมีความชื่นชอบงานหัตกรรม  
                          - กลุ่มผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบ ในวิถีความเป็นวัฒนธรรมพ้ืนเมือง และกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
              Costs 
ต้นทุนในเร่ืองวัสดุต้นน้ า เส้นฝ้าย/สีย้อมธรรมชาติ 
ต้นทุนทางวัฒนธรรม 
ต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
             Revenue and Streams 
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จากการขายผลิตภัณฑ์ ผ้าผืนและการแปรรูป 
 การท่องเที่ยว 
 
          การอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย และการสร้างแบรนด์ 
กระบวนการออกแบโลโก้ ของกลุ่มทอบ้านโพธ์ตาก 

 
 การพัฒนาแบบตราสินค้า  
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ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือกรูปแบบของตราสินค้า เพ่ือใช้ในเร่ืองการขายและการตลาด 
 

 
สรุป 
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แบบฟอนต์

 
 

รูปแบบของตราสินค้า 
 
 ตราสินค้าได้ดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์ของไทพวน บ้านโพธิ์ตาก 
- ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน (พันสี) 
- ลายใบโพธิ์ (ได้จากประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน จากผู้เฒ่าผู้แก่) 
- ลายรวงข้าว (สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์) 

วิถีวฒันธรรมไทพวน บา้นโพธิต์าก ในจงัหวดัหนองคาย 
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ผู้ประกอบการมีการสร้างหน้าเพลทเฟสบุ๊ค เพ่ือเป็นการประสัมพันธ์      
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         เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่ช่องทางการค้าอื่น ๆ ในช่วงปลายปีได้ทดลองตลาดและได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในการจัดแสดงสินค้าของจังหวัดหนองคาย ในงาน " ตลาดชุมชนคนหนองคาย" 1-5 ธ.ค.64 และเป็นที่ตอบรับเป็นอย่าง
ดีของกลุ่มลูกค้า  

 
 
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าไทพวน บ้านโพธิ์ตาก  

ภาพ ชนิดของที่ระลึก ราคา (บาท) 

 

 
 

เนคไท 200 
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กระเป๋าสะพาย  

 

 
 

กระเป๋าหิ้ว  

 

กระเป๋ารูด 65 ,85 

 

 
 

ตุ๊กตาหมีผ้าทอมือ 350 

 

ตุ๊กตาผ้าทอ 200 

 

ตุ๊กตาผ้าทอ 200 

 

กระเป๋าผ้าใบเล็ก 35 
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หมวกปีกกว้าง 350 

 

หน้ากากผ้าทอมือ 70 

 

พวงกุญแจ 70 

 

ตุ๊กตา (หมอนอิง) 200 

 

กระเป๋าผ้า 59 

 

ผ้าทอรัดผม (ผ้าทอมือ) 50 

 

ที่รองแก้ว  (ชุด 3 ชิ้น) 100 

 

กระเปายาม 300 
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บทที่ 4 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
       จากผลการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ทอผ้าพ้ืนเมือง กลุ่มไทพวน บ้านโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ซึ่งในปีที่ 2 นี้เน้นที่การพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. จากการความต้องการและปัญหาของกลุ่มทอผ้า ในด้านการพัฒนาคุณภาพผ้าทอพ้ืนเมือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ตลอดจนการสร้างรายได้ และสร้างศักยภาพของชุมชนให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนที่มีอยู่และการเรียนรู้และพัฒนา
องค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ครบวงจร จนถือได้ว่าเป็นชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถสร้างผลผลิตจนเป็นที่
ยอมรับของสังคมในวงกว้างและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  

       2. โครงการนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง ทักษะการออกแบบและการตลาดได้ มีการออกแบบและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และผลการศึกษาพบว่า เป็นการเร่ิมต้นการเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์  

        3. จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าด้าน การออกแบบ การแปรรูปของที่ระลึกเพ่ือแสดงถึงอัต
ลักษณ์ของกลุ่มไทพวน 

        4. กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองไทพวน ที่เข้ารับการอบรมมาช่วงเวลาหนึ่ง พบว่าสามารถเพ่ิมก าลังผลิต มีความต้องการพัฒนาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ท าให้สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มเพ่ิมมากขึ้น 

        5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ออกแบบ การพัฒนารูปแบบแสดงความเป็นวัฒนธรรมไทพวน เพ่ือการ
สร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่วางไว้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ฯ ประกอบไปด้วย ตุ๊กตา กระเป๋า หมวก พวงกุญแจ หน้ากากผ้า เนคไท และผ้า
ทอมือ 

        ผลิต การจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลผลิต เกิดมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ผู้สนใจจ านวน 25 คน พบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
แต่ก็พบปัญหาว่าการจะน าไปพัฒนาเป็นอาชีพนั้น ต้องใช้งบประมาณ และปัจจัยเสริมอื่นๆ ทั้งทักษะความช้านาญที่ต้องฝึกฝน การ
มีเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็น ตลอดจนการตลาด และการจ าหน่ายต้องได้รับการพัฒนา และกลุ่มมีร้านค้า
ของชุมชน การติดต่อลูกค้าทาง @line และเฟสบุค ดังนั้นจึงมีเพียงบางของผู้เข้ารับการอบรมสามารถรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพได้ 
จึงต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 

รายงานงบประมาณเป็นเงิน.......201,500.....บาท 

กิจกรรม ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11 จ านวนเงิน 
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1) 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับชุมชน (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน ประสานแผนและการส ารวจพ้ืนท่ี จัดเวที เสวนา 
ร่วมกับชุมชน เพ่ือน าผลงานวิจัยฯ มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (44,000บาท) 
  

 
 
55,000 
 
 

2) 2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน) 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 5 ครั้ง (108,320 
บาท) (ออนไซน์ และ ออนไลน์) 

 
 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน 5 คร้ัง (40 คน/120 บาท)  24,000 

2.2 ค่าวิทยากรอบรมและปฏิบัติการ  
      ค่าที่พัก1,200 บาท 4 วัน รวม 4,800 บาท) 

3,000 
4,800 

2.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทางลงพ้ืนที่ 3 คร้ัง คร้ังละ 2,500 บาท 7,500 

2.4 ค่าเช่าเหมารถลงพ้ืนที่ 3 คร้ัง คร้ังละ 2,000 บาท 6,000 

2.5 ค่าวัสดุปฏิบัติการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 คร้ัง รวม  
     1.วัสดุใช้ในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการออกแบบและผลิต
ของที่ระลึกจากผ้าทอพ้ืนเมือง จ านวน 40 ชุด 
          - ผ้าฝ้ายทอมือ/ผ้ารองใน/ผ้าซับ/ผ้ากาว/ผ้าแคนวาส 
          - วัสดุตกแต่ง (ด้ายส าหรับพู่ห้อย/ ผ้าเทป / สายกระเป๋า/ด้ายไหมปัก ) 
          - วัสดุประกอบ (ซิป/อะไหล่กระดุม/แผ่นโฟมรองกระเป๋า) 
          - กระเป๋าผ้าดิบ 
    2.การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของที่ระลึก งานผ้า งานจักสาน (กระเป๋า/
พวงกุญแจ/พู่ห้อยตกแต่ง/ตุ๊กตา/ ของใช้/งานจักสานไม้ไผ่) ส าหรับงานขาย  
          - ผ้าฝ้ายทอมือ/ผ้ารองใน/ผ้าซับ/ผ้ากาว/ผ้าแคนวาส 
          - วัสดุตกแต่ง (ด้ายส าหรับพู่ห้อย/ ผ้าเทป / สายกระเป๋า/ด้ายไหมปัก ) 
          - วัสดุประกอบ (ซิป/อะไหล่กระดุม/แผ่นโฟมรองกระเป๋า) 
    3.วัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมการอบรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทย
พวน และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
          -เส้นด้ายฝ้าย/วัสดุการย้อมสี/ผ้าทอมือ/ของตกแต่งนิทรรศการจ าลอง 
    4.วัสดุใช้ในกิจกรรมการอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการ
ขาย และการสร้างแบรนด์  
         - กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว 
         - กระดาษอาร์ทส าหรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง 
         - สีส าหรับปร้ินกระดาษ 
   5.วัสดุใช้ในกิจกรรมการท าแผนธุรกิจชุมชนส าหรับการท่องเที่ยว 

 
15,000 
 
 
 
 
 
15,000 
 
 
 
 
 
12,020 
 
 
5,500 
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        - กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว 
        - สีปร้ิน 
        - กระดาษ/ปากกาสี/อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
        - กระดาษแข็งน้ าตาล ขนาด A1 
        - สีส าหรับท าลายผ้าคละสี 
        - แผ่นไวนิล 
   6.วัสดุใช้ในกิจกรรมการอบรมเร่ืองการตลาด การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม
ไทยพวน  - กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว 
        - สีปร้ิน 
        - กระดาษ/ปากกาสี/อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
   7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่ช่องทางการค้าอื่น ๆ 

8,000 
 
 
 
 
 
 
4,650 

 2.6 ค่าจ้างเหมาผลิต บรรจุภัณฑ์ 10,000 

3) 3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล (10,380 บาท) 
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตามประเมินผล 3 คร้ัง (4 คน/240 บาท ) 
3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทาง 2 คร้ัง คร้ังละ 2,500 บาท 

 
2,880 
5,000 

4) 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผล (1,000 บาท) 
4.1 ค่าจัดท ารายงานประเมินผล 3,000 บาท  

 
3,000 

5)        5) สถาบันการศึกษา 10% 20,150 

 201,500 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                                                การพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองไท-พวน บ้านโพธิ์ตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

ชื่อ-นามสกุล ศักยภาพ/ความถนัด รายได้/ปี 

ออกแบบ ย้อมส ี มัดหม่ี ทอ แปรรูป  

นางยุพารัตน์ บุญธรรม / / / / - 33,000 

นางบัวแก้วเข็มพรมมา - - / / - 30,000 

นางละมุด ปราบพาล - - / / - 30,000 

นางบุปผารัตน์ โคเวียง - / - / / 30,000 

นางสุนิน ค าภูแก้ว - - - / - 30,000 

นางค าด่อง จันทะรักษา - - / / - 30,000 

นางสังวาล สันตะนันย์ - - - / - 30,000 

นางจันเทา บุญธรรม - - / / / 30,000 

นางบัว วงศ์สุวรรณ - - - / - 20,000 

นางสุกานดา บุญธรรม / - - / - 35,000 

นางอร่ามศรี ชัยชนะ - - - / / 30,000 

นางไพรวัลย์ เข็มพรมมา - - - / / 30,000 
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ภาพประกอบ 
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