แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนาองค์ความรู้
ทางด้า นวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม (วทน.) ไปพัฒ นาหมู่ บ้า นซึ่ งต้ องพัฒ นาให้ ตลอดห่ ว งโซ่คุ ณค่ า
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลา
ดาเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ค่าละติจูด

18°08'33.4"N

ค่าลองติจูด

100°12'33.2"E

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตาแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )
1. ดร.วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 080-281-7399
Email: wboontham@hotmail.com
2. ดร.น้าฝน รักประยูร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 093-2984491
Email: namfonrakprayoon@gmail.com
3. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-926-4964
Email: watcharee@mju.ac.th
4. รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 065-029-4151
Email: nuttapornchanchay@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
ในโครงการ1
รับผิดชอบในโครงการ
หัวหน้าโครงการ - การบริหารการผลิต
- การบัญชีต้นทุน
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- การคิดต้นทุนและการ
กาหนดราคา
ผู้ร่วมโครงการ - การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ตราสินค้า
- การพัฒนาช่องทาง
การตลาด
- การวางแผนการตลาด
- การตลาดออนไลน์
ผู้ร่วมโครงการ - การสร้างร้านค้าออนไลน์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ร่วมโครงการ

- เทคโนโลยีการย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชให้สีใน
ท้องถิ่น

ประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ2

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... ) ปีแรกที่เริ่มดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
หมู่ 2 ตาบลบ้านถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
5. หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านถิ่น จังหวัดแพร่เป็ นชุมชนชาวไทลื้อที่อพยพจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทาง
ตอนใต้ของ ประเทศจีน เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มานานกว่า 200 ปี และถือเป็นชุมชน
คนไทลื้อเพียงแห่งเดียวของจังหวัดแพร่ มีประชาชนคนไทลื้อกว่า 5,000 คน เป็นชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธร รม
ประเพณีของชาวไทลื้อแต่อดีตเป็นอย่างดี ทั้งภาษาพูดไทลื้อที่ไพเราะสะดุดหู อาหารพื้นถิ่นไทลื้อ และการแต่งกาย
ด้วยผ้าทอมือไทลื้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านถิ่น โดยผู้หญิงไทลื้อจะมีผ้าโพกศรีษะ ซึ่งในอดีตจะใช้
ผ้าล๊บ (ผ้าปูที่นอน) โพกศีรษะ สวมเสื้อผ้าทอผ่าอกสีดาหรือสีกรมท่าแขนยาว ประดับตกแต่งกระดุมด้วยเครื่องเงิน
หรือลูกปัดสีเงิน นุ่งซิ่นลายขวางที่เรียกว่า “ซิ่นตาซิว” สะพายย่ามถุงหมากประจาตัว และเครื่องประดับเงินเข้ากับ
ชุด
การทอผ้า หรือที่เรียกว่า ตอหูกถุงหมากในชุมชนไทลื้อบ้านถิ่น ทากันมาเป็นเวลาช้านาน โดยในสมัย
โบราณผู้หญิงชาวไทลื้อทุกคนจะต้องทอผ้าเป็นและเย็บถุงหมากได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวไทลื้อในชุมชนได้
พยายามอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ โดยผู้เฒ่าผู้แก่จะมารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษให้กับลูกหลานรุ่นหลัง มีการตั้งกลุ่มทอผ้าและทาถุงหมากขึ้น โดยกลุ่มทอผ้าไตลื้อตาบลบ้าน
ถิ่นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีสมาชิกเริ่มต้นจานวน 27 คนรวมกลุ่มกันทอผ้า จากการ
ลงสารวจข้อมูลเบื้องต้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้สัมภาษณ์นางศราพร พิริยะชนานุสรณ์ ประธานกลุ่ม
ทอผ้าไตลื้อตาบลบ้านถิ่น ทาให้ทราบปัญหาในการทอผ้าลายไทลื้อ ดังนี้
1. กระบวนการผลิต อุปกรณ์การทอผ้าชารุด ขาดความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติ ฝีมือการทอผ้ายังขาด
ความประณีต ผ้าทอมีลวดลายไม่โดดเด่น
2. วัตถุดิบ ใช้ด้ายซึ่งผลิตจากสังเคราะห์ย้อมสีสาเร็จรูป ฝ้ายที่ใช้ทอยังไม่ได้มาตรฐาน ทาให้เกิดปัญหา
ฝ้ายขาดในระหว่างการทอ
3. การบริหารจัดการ ขาดการวางแผนจัดการต้นทุน ขาดความรู้ในการตั้งราคา แรงงานส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ ไม่มีการทาบัญชีอย่างเป็นระบบ
4. การตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองบรรจุภัณฑ์ไ ม่โดดเด่น
ขายให้เฉพาะลูกค้าประจาในชุมชน
5. ปัญหาด้านแรงงาน ในปัจจุบันผู้ทอผ้าไทลื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากรายได้จาก
การทอผ้าไม่เพียงพอในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทาให้คนวัยทางานในท้องถิ่นส่วนใหญ่ทยอย
ออกไปทางานต่างถิ่นที่สร้างรายได้ให้มากกว่า
จากปัญหาดังกล่าวทางคณะทางานร่วมกับกลุ่มทอผ้าไตลื้อตาบลบ้านถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ มี
ความเห็นตรงกันว่าการเข้าร่วมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและ
ชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการนาองค์ความรู้ที่มีในสถาบันการศึกษาในด้านกระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาห่วง
โซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทาให้เกิดการสร้างรายได้มาก
ขึ้น ส่งเสริมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน

ที่มุ่งเน้นการนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมา

6. วัตถุประสงค์
6.1. -เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและระบบบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
6.2. เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น
6.3. เพื่อเป็นการเรียนรู้ต้นแบบในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่ายชุมชน
7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคาปรึกษา
ระบุหมายเลขคาปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน
ปีที่ดาเนินการ
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :
วัตถุดบิ

การผลิต

การแปรรูป

การตลาด
และการขาย

• เทคโนโลยีการทอและ • เทคโนโลยีการตัดเย็บ • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
การพัฒนาลายผ้า
และแปรรูปเพื่อเพิ่ม
และการสร้างตรา
มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สินค้า
มือ
• เทคโนโลยีการสร้าง
ร้านค้าออนไลน์และ
ระบบการบริหาร
จัดการบัญชี
ระบบการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าไตลื้อ
การบัญชีตน้ ทุน การตัง้ ราคา และการควบคุมวัสดุคงคลัง
การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวในชุมชน และการสร้างเครือข่าย
การยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและโอทอป

• เทคโนโลยีการย้อม
ฝ้ายจากสีธรรมชาติ

•
•
•
•

ด้านเศรษฐกิจ
- มูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไต
ลื้อเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%
- ชุมชนมีรายได้จากศึกษาดูงาน
จากชุมชนอื่นและนักท่องเที่ยว

ด้านสังคม
- เกิดการจ้างงานในชุมชน
- ชุมชนมีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันมากขึ้น
- ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้
และทากิจกรรมร่วมกันมากขึน้

ลูกค้า/
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
1. ผ้าทอมือไตลื้อจาก
ฝ้ายและการย้อมสี
ธรรมชาติจาก
วัตถุดบิ ในท้องถิ่น
2. ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
มือที่หลากหลายและ
สามารถจาหน่ายได้
ในเชิงพาณิชย์

ด้านสิ่งแวดล้อม
- ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการ
ผลิต
- มีการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใน
ชุมชน ทาให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น

หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น
เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภาพที่1 ห่วงโซ่คุณค่า(Value chain) ในการพัฒนาบ้านถิ่นให้เป็นหมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภาพที่2 เป้าหมายการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น
9. แผนธุรกิจชุมชน :

ภาพที่3 แผนธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น

10. หน่วยงานสนับสนุน :
รูปแบบการสนับสนุน4
ร่วมดาเนินการวางแผนการดาเนินโครงการร่วมกับคณะทางาน
และกลุ่มทอผ้าไตลื้อตาบลบ้านถิ่น

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1. สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่
2. สานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานแพร่
11. แผนการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

2562

2563

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. เวทีเสวนาจัดทาแผนการดาเนิน
โครงการร่วมกับชุมชนในพื้นที่
2. การสารวจพืชให้สีในพื้นที่ตาบล
บ้านถิ่นเพื่อพัฒนาสีย้อม
ธรรมชาติ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมฝ้าย
จากสีธรรมชาติ
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอและ
การพัฒนาลายผ้า
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบ
การบริหารจัดการกลุม่ และการ
บัญชีต้นทุน
6. ติดตาม ประเมินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการนา
เทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ และ
จัดทารายงานผลการดาเนิน
โครงการ รวม 5 กิจกรรม และ
จัดทารายงานผลโครงการ
แผนเงิน : ตามไตรมาส

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
1,995
6,900
64,640
109,620
23,065

13,780

-

-

75,6152

144,385 220,000

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาด
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และการสร้าง
ตราสินค้า
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคิด

2563
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2564
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
75,000

55,000
20,000

กิจกรรม

2563
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ต้นทุนและการกาหนดราคา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ช่องทางการตลาดและการ
จัดการสินค้าคงคลัง
5. การสร้างวิทยากรท้องถิ่น
ถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการทอผ้า
การใช้สีย้อมธรรมชาติ และการ
การแปรรูปผ้าทอมือเพื่อเพิม่
มูลค่า
6. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบผ้าทอ
มือในจังหวัดแพร่และน่าน
7. ติดตาม ประเมินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการนา
เทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ และ
จัดทารายงานผลการดาเนิน
โครงการ รวม 8 ครั้ง และจัดทา
เล่มรายงานผล
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2564
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

20,000

20,000

65,000

45,000

20,000

145,500

120,500

14,000 300,000

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผน
การตลาด และการสร้างร้านค้า
ออนไลน์
2. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาดูงานและการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และโอทอป
4. การสร้างวิทยากรท้องถิ่น
ถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการตลาด
ออนไลน์ และระบบการบริหาร
จัดการบัญชี
5. ติดตาม ประเมินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการนา
เทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ และ
จัดทารายงานผลการดาเนิน
โครงการ รวม 5 ครั้ง และจัดทา
เล่มรายงานผล
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2564
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2565
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
45,000
75,000
20,000

20,000

40,000

20,000

58,000

108,000

14,000 200,000

12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์

หน่วย

1. จานวนผู้รับบริการ
คน
เรื่อง
 จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1. การย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ (2563)
2.2. การพัฒนาคุณภาพการทอผ้าและลายผ้า (2563)
2.3. ระบบการบริหารจัดการกลุ่มและการบัญชีต้นทุน (2563)
2.4. การออกแบบและแปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ าทอมื อเพื่ อ เพิ่ ม มู ลค่ า ทาง
การตลาด (2564)
2.5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า (2564)
2.6. การคิดต้นทุนและการตั้งราคา (2564)
2.7. ช่องทางการตลาดและการจัดการสินค้าคงคลัง (2564)
2.8. การวางแผนการตลาด และการสร้างร้านค้าออนไลน์ (2565)
2.9. การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอป (2565)
2.10. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวใน
ชุมชน (2565)
3. จานวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์
3.1. ผ้ า ทอมื อ ไตลื้ อ จากฝ้ า ยและการย้ อ มสี ธ รรมชาติ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ใน
ท้องถิ่น (2563)
3.2. ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่หลากหลายและสามารถจาหน่ายได้ในเชิง
พาณิชย์ เช่น กระเป๋า หมวก ผ้าโพกหัว ผ้าคลุมไหล่ พวงกุญแจ
ผ้าม่าน (2564-2565)
4. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์
5. จ านวนวิ ทยากรชุ มชนที่ สร้ างความเชี่ ยวชาญในเทคโนโลยี ที่ ถ่ ายทอด(แต่ ล ะ คน
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
6. ประมาณการผู้นาเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
คน
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
8. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
บาท

2563
50
3

ค่าเป้าหมาย
2564
50
4

2565
50
3

1

3

2

-

3

2
5

20
80
200,000

25
25
80
80
500,000 1,000,000

13. ผลกระทบ
 เศรษฐกิจ
กรณี เพิ่มรายได้
ในปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2563) จะดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและ
เทคโนโลยีการทอและการพัฒนาลายผ้า
เพื่อให้ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นมีคุณภาพการทอที่ดีขึ้นและ
สร้างอัตลักษณ์จากสีย้อมธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น นอกจากนี้จะดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการทาบัญชีต้นทุน เพื่อให้กลุ่มทอผ้าไตลื้อได้มีการบริหารจัดการกลุ่ม
และระบบบัญชีที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปีนี้คาดการณ์ว่าผ้าทอมือไตลื้อ
บ้านถิ่นจะสามารถจาหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นจากเดิมผืนละ 400 บาท เป็นราคาผืนละ 800 บาท และ
ยังสามารถขยายตลาดจากเดิมที่จาหน่ายเฉพาะในชุมชนบ้านถิ่นเป็นการวางจาหน่ายในร้านจาหน่ายผ้า
ทอมือและร้านขายของฝากในจังหวัดแพร่
ในปีที่ 2 (ปีงบประมาณ 2564) จะดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและแปรรูป
ผลิ ต ภัณฑ์ ผ้ า ทอมื อไตลื้ อ บ้ านถิ่น โดยเน้นการออกแบบและตัด เย็บ ผ้ า ทอมื อไตลื้ อ ให้ ต รงกับความ

ต้องการของตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กระเป๋า หมวก
ผ้าโพกหัว ผ้าคลุมไหล่ พวงกุญแจ ผ้าม่าน ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ด้านการตลาด ได้แก่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การกาหนดราคา และการพัฒนาช่อง
ทางการจั ดจ าหน่ าย เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายในจังหวัดแพร่ และ
ใกล้เคียงให้มากขึ้น
ในปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2565) จะดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการวางแผนการตลาด
การสร้างร้านค้าออนไลน์ และร่วมผลักดันให้ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือไตลื้อ
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอป เพื่อให้ผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
ไตลื้อสามารถจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้จะวางแผนร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวในชุมชน การเตรียมวิทยากรใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้จากการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง
กรณี ลดรายจ่าย
สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไตลื้อสามารถใช้วัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตสีย้อม นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการกลุ่มและระบบบัญชีที่ดียังสามารถทาให้กลุ่ม
สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลงได้ ผ้าทอไตลื้อและผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอไตลื้อยังสามารถนามาใช้ในงานประเพณีไทลื้อในชุมชน และสามารถนามาใช้ตกแต่งในธุรกิจ
ชุมชนเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ธุรกิจโฮมสเตย์ ร้านกาแฟ และร้านค้าชุมชน
 สังคม
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน ชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยและทากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และทากิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมการทอผ้าของท้องถิ่น และในอนาคตเมื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถสร้างรายได้มากเพียง
พอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สมาชิกในชุมชนที่ออกไปทางานต่างถิ่นจะกลับมาร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทลื้อบ้านถิ่นต่อไป
 สิ่งแวดล้อม
การย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาตินอกจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแล้ว ยังสามารถลด
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้ใช้ และสามารถลดมลพิษจากการ
ใช้สารเคมีในชุมชน นอกจากนี้การใช้พืชให้สีในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติยัง
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอีกด้วย

14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 220,000 บาท มีรายการดังนี้
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
1. เวทีเสวนาจัดทาแผนการดาเนินโครงการร่วมกับชุมชนในพื้นที่
1.1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 1 ครั้ง)
1.2. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 1 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
1.3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีเสวนา
2. การสารวจพืชให้สีในพื้นที่ตาบลบ้านถิ่นเพื่อพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ จานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน
2.1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (120 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 ครั้ง)
2.2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คน x 1 วัน x 240 บาท/วัน x 2 ครั้ง)
2.3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืชในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ จานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน
3.1. ค่าเช่ายานพาหนะ (1 วัน x 1 คัน x 1,800 บาท/คัน x 2 ครั้ง)
3.2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 2 ครั้ง)
3.3. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 2 ครั้ง)
3.4. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 2 ครั้ง)
3.5. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 2 ครั้ง)
3.6. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (1 ป้าย x 500 บาท)
3.7. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.7.1. บุคคลของรัฐ (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 ครั้ง)
3.7.2. บุคคลภายนอก (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 1 ครั้ง)
3.8. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท x 2 ครั้ง)
3.9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ในการย้อมสีธรรมชาติ
3.10. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว : อุปกรณ์ในการย้อม
3.11. วัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติ
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอและการพัฒนาลายผ้า จานวน 1 ครั้งๆละ 3 วัน
4.1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงวิทยากรจากอาเภอลอง-อาเภอเมืองแพร่ (2 คัน x 125 กิโลเมตร x 4 บาท/
กิโลเมตร x 1 ครั้ง)
4.2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงวิทยากรจากอ.ร้องกวาง-อ.เมืองแพร่ (2 คัน x 80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 3
วัน)
4.3. ค่าที่พักวิทยากร (2 ห้อง x 2 คืน x 800 บาท/ห้อง x 1 ครั้ง)
4.4. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 6 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
4.5. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 3 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
4.6. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 1 ครั้ง)
4.7. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (1 ป้าย x 500 บาท)
4.8. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.8.1. บุคคลของรัฐ (1 คน x 18 ชั่วโมง x 600 บาท x 1 ครั้ง)
4.8.2. บุคคลภายนอก (2 คน x 18 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 1 ครั้ง)
4.9. ค่าผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน x 18 ชั่วโมง x 300 บาท x 1 ครั้ง)
4.10. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอและการพัฒนาลายผ้า
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการบริหารจัดการกลุ่มและการบัญชีต้นทุน จานวน 1 ครั้งๆละ 1 วัน
5.1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงวิทยากรจากอ.ร้องกวาง-อ.เมืองแพร่ (2 คัน x 80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 1
ครั้ง)
5.2. ค่าอาหารว่าง (55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

งบประมาณ

5.3. ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
5.4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน x 1 เล่ม x 35 บาท x 1 ครั้ง)
5.5. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (1 ป้าย x 500 บาท)
5.6. ค่าวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (3 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 ครั้ง)
5.7. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม
6. ติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และเก็บข้อมูลเพื่อจัดทา
รายงานผลการดาเนินโครงการ
6.1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (80 กิโลเมตร x 4 บาท/กิโลเมตร x 5 ครั้ง)
6.2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คน x 1 วัน x 240 บาท/วัน x 5 ครั้ง)
7. ค่ารับรองคณะทางานผู้ตรวจประเมินโครงการ (ผู้ตรวจประเมินโครงการ 10 คน กลุม่ ทอผ้าไตลื้อบ้าน
ถิ่น 50 คน คณะทางาน 5 คน นักศึกษาช่วยงาน 1 คน)
7.1. ค่าอาหารว่าง (66 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 1 ครั้ง)
7.2. ค่าอาหารกลางวัน (66 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 1 ครั้ง)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1. หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
15.2. หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3. หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนาส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มี การจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานฯ ทุกประการ

(

ดร.วิลาสินี บุญธรรม
ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง**
อาจารย์

(** ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา)

)

เอกสารแนบ 1
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญของผู้ร่วมโครงการและ
วิทยากรจากบุคคลภายนอก
1. หัวหน้าโครงการ (ดร.วิลาสินี บุญธรรม)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

นางสาววิลาสินี บุญธรรม
Miss Wilasinee Boontham
อาจารย์
การตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 หมู่ 3 ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ : 054-648593-5 ต่อ 6207 โทรสาร : 054-648596
E – mail Address : wboontham@hotmail.com

1. ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา/
ปีที่จบ
สาขาเอก
ชื่อสถาบัน
การศึกษา ประกาศนียบัตร
2561 ปริญญาเอก
Ph.D.
International Financial National Cheng Kung
Management
University
2540 ปริญญาโท
MBA
Financial Derivatives
Loyola University
Chicago
2538 ปริญญาตรี
วศ.บ
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไต้หวัน
สหรัฐ
อเมริกา
ไทย

2. สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
1) การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)
2) การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methods)
3) การบริหารการดาเนินงานและการผลิต (Operation and Production Management)
3. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
2553 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

4. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
Chang, S.-C., & Boontham, W. (2017). Post-privatization speed of state ownership relinquishment:
Determinants and influence on firm performance. The North American Journal of
Economics and Finance, 41, 82-96.

5. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Chang, S.-C., & Boontham, W. (2017). Post-privatization speed of state ownership
relinquishment: Determinants and influence on firm performance. The North American
Journal of Economics and Finance, 41, 82-96.

2. ผู้ร่วมโครงการ (ดร.น้าฝน รักประยูร)
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางน้าฝน รักประยูร
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs.Namfon Rakphayoon
3. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 3-5405-00032X-XX-X
4. ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร. 054-648593-5 ต่อ 6207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-2984491
email: namfonrakprayoon@gmail.com
6.ประวัติการศึกษา

2559

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
ปร.ด.(บริหารศาสตร์)

2545
2540
2538

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.บ. (การตลาด)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง

2536

ปวช.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปีที่จบ

สาขาเอก
การศึกษาเพื่อ
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจ
การตลาด
การตลาด
การขาย

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ไทย

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
เทคโนโลยี

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

7. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
การตลาดออนไลน์ การวางแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ การวิจัยการตลาด
8. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
2560. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ยาง
ฮ่อ อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ยางฮ่อ.
2560. การบริหารการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมของบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ต.ทุ่งศรี อ.
ร้องกวาง จ.แพร่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
2556. การศึกษารูปแบบช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชีววิถีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ ในเขตอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่
เฉลิมพระเกียรติ.
2554. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา กต 343 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ โดยใช้แผนที่ความคิด.ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ.

2550. การติดตามผลบัณฑิตและการสารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ ใช้
บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น.ทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
2543.
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่น (ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอเมือง จังหวัดแพร่)
โครงการค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
8.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
2560: การถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.
2552: กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมในการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่. ทุนสนับสนุนจากสานักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
8.3 ผลงานวิชาการ : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
น้าฝน รักประยูร, สมบัติ กันบุตร, ชญาณี สวนดี, ประภาส ขจรเดชชัยยง, รัช ลิ้มประเสริฐ, สิริลักษณ์
เอื้อเฟื้อ และสุปาณี ดอกแสง. 2560. พฤติกรรมการจัดการขยะมูล ฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่ วนตาบลแม่ยางฮ่ อ อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการ
ประชุมผลงานวิจั ย ด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Business
Management Research Conference : BMRC). (หน้า 221 - 236). เชียงใหม่:คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
น้าฝน รักประยูรและปรารถนา ยศสุข. 2558. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน
องค์กรกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษา บริษัทวงษ์พาณิชย์ จากัด ประเทศไทย. ในการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 1339-1359. (ภาคบรรยาย)
น้ าฝน รั ก ประยู ร และแวววรรณ ละอองศรี . 2558. ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว วิ ถี ข อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในเขตอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการประชุม
ผลงานวิจัย ครั้งที่ 35 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ฉะเชิงเทรา.
หน้า 155-163. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. (ภาคบรรยาย)
น้าฝน รักประยูรและแวววรรณ ละอองศรี. 2557. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ชีววิถีของผู้บริโภคในเขต
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติครั้งที่ 7
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The 7th Business Management Research
Conference: BMRC) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 288-300. แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. (ภาคบรรยาย)
น้าฝน รักประยูร. 2550. การติดตามผลบั ณฑิตและการสารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. ในการประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. หน้า 502-511. (ภาคโปสเตอร์). แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

9. การบริการวิชาการ
- โครงการ Smart Farmers มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กิจ กรรมย่ อยที่ 4.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและการตลาดผลผลิตสาหรับ
Smart Farmers. งบประมาณ 1,501,880 บาท
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิถีเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนตาบลทุ่งศรี หมู่ 3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้อง
กวาง จ.แพร่ ปี 2556- 2558.
- วิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้า
เกษตร ในวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งกราว
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่.
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นที่ 1 - 2
ในวันที่ 24 -25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หัวใจสาคัญของร้านสหกรณ์ ในวันอังคาร ที่ 13
มกราคม 2558 ณ สหกรณ์การเกษตร จากัด อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่.
- วิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ในวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 ณ บ้านทุ่ง
ศรี หมู่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.
- วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Famer) เรื่อง “หลักการ
บริหารจัดการกลุ่มและหลักการลดต้นทุนการผลิต” เป้าหมายคือ ผู้นาสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เมืองสอง จากัด จานวน 57 ราย ในวันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
เมืองสอง จากัด อาเภอสอง จังหวัดแพร่.
10. ที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอก
ด้าน
หน่วยงานที่ให้คาปรึกษา
การบริหารจัดการขยะ -อบต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
มูลฝอยในชุมชน
-เทศบาลตาบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
-อบต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
-กลุ่มรักษ์สมุนไพร บ้านทุ่งศรีหมู่ 3 ต.ร้องกวาง
กลุ่มสมุนไพร
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
การวางแผนการตลาด -สหกรณ์บริการครู จากัด จ.แพร่
-บ้านสมุนไพรภูพฤกษา 89
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มิ.ย.-ปัจจุบัน

มิ.ย.-ปัจจุบัน
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววัชรี เลขะวิพัฒน์
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4. ผลงานวิจัย
อภิพงศ์ ปิงยศ, จักรกฤช เตโช, พัชรณัฐ ดาวดึงษ์, วัชรี เลขะวิพัฒน์, ณัฐพงศ์ พยัฆคิน และอนุวัฒน์ จรัสรัตน
ไพบูล ย์ .2560. การศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมระบบการให้น้าแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของมะม่วงวงบ่อในฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ .แพร่ เฉลิมพระเกียรติ–รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
5. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Watcharee Lekhawipat, Yu-Huei Wei, Chinho Lin, (2018) "How internal attributions affect
knowledge sharing behavior", Journal of Knowledge Management, 22(4). pp.867-886,
https://doi.org/10.1108/JKM-02-2017-0081
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pp.867-886.
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6. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์, วัชรี เลขะวิพัฒน์ และชวลิต บารุงนอก. (2561). การพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสาหรับการฝึ ก
สนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20(2), 28-41.
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณัฐพงศ์ พยัฆคิน, ภัทรพงศ์ เอื้ออรัญโชติ, ปรัชญากานต์ ธรรมสอน และวัชรี เลขะวิพัฒน์.(2560). การพัฒนา
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาไทยถิ่นเหนือ ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ใน . การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
(Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society)” หน้า) .403-413.(
สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.
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5. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ
2542
2546
2555

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาเอก
ชื่อสถาบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วทบ.(การประมง)
การประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

6. สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
การใช้ประโยชน์จากของเสีย เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เลี้ยงสัตว์ สารสีจากธรรมชาติ
สารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ การฟื้นฟูทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 5 ปีย้อนหลัง
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ตรึงไนโตรเจนในรากผักหวานป่า. แหล่ งทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ่-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. การศึกษาบทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีอินดิโกในระหว่างการ
ผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติเพื่อการผลิตสีย้อมแบบยั่งยืน. แหล่งทุน สวทช.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. Bio-SynCap : ซินไบโอติกในแคปซูล Alginate-chitosan เพื่อใช้เสริมอาหาร ปลานิล.
แหล่งทุน สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และเยาวพา พุกการเวก. 2558. การผลิตอาหารหยาบจากเศษข้าวโพดอาหารสัตว์ (Haylage) อัด
แท่งด้วยหัวเชื้อจากน้านมหมัก ทุนวิจัยส่วนตัว
ณัฐพร จันทร์ฉาย และจุฑารัตน์ สนธิรอด. 2558. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ในสูตร
อาหารน้าหมักจากเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์ ทุนวิจัยส่วนตัว ดาเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท โปร ไบโอเทค
ฟีด จากัด
ณัฐพร จันทร์ฉาย และ ศันศนีย์ บุญเกิด. 2558. สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดย Rhodotorula
rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ โปรไบโอติก) จากเชื้อ )Lactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพด ทุนวิจัย
ส่วนตัว ดาเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จากัด

ณัฐพร จันทร์ฉาย. และรัตนาพร จันทนาน .2557 .ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของสุกรเล็ก. ทุนวิจัยส่วนตัว ดาเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จากัด
ณัฐพร จันทร์ฉาย และเยาวพา พุการเวก. 2557. สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดย Rhodotorula
rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ โอติก) จากเชื้อโปรไบ) Lactobacillus acidophilus ในปลาป่น ทุนวิจัย
ส่วนตัว ดาเนินการวิจัยร่วมกับ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จากัด
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2558. การผลิตขนมจีนเส้นหมักด้วยหัวเชื้อบริสุทธิ์ของชุมชนบ้ านแม่ยางโพธิ์ อาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ 3(2): 141-149.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2559. สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra ร่วมกับสารเสริมชีว
นะจากเชื้อ Lactobacillus acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์. วาสารเกษตรพระวรุณ. ปีที่ 13 (1):
61-69.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และรัตนาพร จันทนาน. 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของสุกรเล็ก. วาสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที 11(1): 13-26.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และกรณิการ์ ดิษฐสุวรรณกุล. 2559. การปรับปรุงฝุ่นข้าวโพดด้วยเอนไซม์เพื่อใช้เป็น
พรี
ไบโอติกในอาหารสัตว์. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 9(1): 214-223.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และศันศนีย์ บุญเกิด. 2559. การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์ Rhodotorula rubra MJU11 บน
ฝุ่นข้าวโพดแบบการหมักแห้ง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 34(2): 122-132.
ณัฐพร จันทร์ฉาย ศันศนีย์ บุญเกิด และเยาวพา พุกการะเวก. 2560. การศึกษาและพัฒนาต้นเชื้อผักดองสาหรับผลิต
น้าหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค. วาสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี). ปีที่ 9(17):26-40.
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2560. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากเมล็ดข้าวโพดงอกและความเป็นไปได้ใน
การใช้เบี ย ร์ และสิ่ งที่ได้จ ากกระบวนการผลิ ตเบียร์ข้าวโพดเป็นอาหารเสริมในการผลิ ตโคเนื้อ. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 19(2):65-77.
ณัฐพร จันทร์ฉาย และจุฑารัตน์ สนธิรอด. 2561. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้า
หมักเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์. วารสารเกษตรพระวรุณ. 15(1): 194-203.
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย และศั น ศนี ย์ บุ ญ เกิ ด . 2562. สภาวะที่ เ หมาะสมต่ อ ควาสามารถต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของ
Rhodotorula rubra MJU18. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 37(1): 69-77
ณัฐพร จั น ทร์ฉ าย อภิร ดี เสี ยงสื บ ชาติ และศันศนีย์ บุญเกิด. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใช้ Central
Composite Design (CCD) เพื่อการผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์ Rhodotorula rubra MJU18 บนฝุ่น
ข้าวโพดแบบการหมักแห้ง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 37(1): 332-341
งานวิจัยที่กาลังดาเนินการ
มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ณัฐพร จันทร์ฉาย พัชรณัฐ ดาวดึงส์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน และน้าฝน รักประยูร. 2560. การ
ถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. งบประมาณ 800,000
บาท
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 2561. การแยกและการคั ด เลื อ กแบคที เ รี ย เอนโดไฟต์ ต รึ ง ไนโตรเจนในรากผั ก หวานป่ า .
มหาวิทยาลัยแม่โจ่-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. งบประมาณ 20,000 บาท
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. การศึกษาบทบาทของเชื้อจุลิ นทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีอินดิโกในระหว่างการ
ผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติเพื่อการผลิตสีย้อมแบบยั่งยืน. สวทช. งบประมาณ 200,000 บาท

ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2561. Bio-SynCap : ซินไบโอติกในแคปซูล Alginate-chitosan เพื่อใช้เสริมอาหาร ปลานิล.
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. งบประมาณ 1,180,000 บาท
9. สิทธิบัติ/ลิขสิทธิ์
สิทธิ บัติ : ณัฐ พร จั น ทร์ ฉาย. 100%. เรื่ อง สารเสริมในอาหารสั ตว์น้าในแคปซูล อัล จิเนตไคโตซาน ( Alginatechitosan) และกรรมวิธีการผลิต. วันที่ขอ 15 สิงหาคม 2561. เลขที่คาขอ 1801004807
10. ตารา/หนังสือ/เอกสารคาสอน
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2554. ตาราจุลชีววิทยาทั่วไป. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 2554. คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยาทั่ ว ไป. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณั ฐ พร จั น ทร์ ฉ าย. 2554. ต าราเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางสั ต ว์ . สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2559. ตาราการบาบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณัฐ พร จั น ทร์ ฉาย. 2559. เอกสารค าสอนวิช าเทคโนโลยีชี ว ภาพทางการผลิ ตสั ตว์ . สาขาวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2562. ชีวนวัตกรรมเพื่อการเกษตร. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2562. ห้อมแพร่:ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

5. วิทยากรจากบุคคลภายนอก (อาจารย์ศักดิ์จิระ เวียงเก่า)

6. วิทยากรจากบุคคลภายนอก (แม่ประนอม ทาแปง)
นางประนอม ทาแปง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะผ้าทอ)
นางประนอม ทาแปง ได้ฝึกฝนการทอผ้าจากป้าบุญยวงตั้งแต่ในวัยเด็ก จนมีฝีมือสามารถจาหน่ายได้ ต่อมา
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้นาผ้าซิ่นตีนจกลายของอาเภอลอง ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จมาพระราชทานธงประจารุ่นให้แก่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแพร่ และต่อมาคณะผู้แทน
ในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านและขอพบนางประนอม
ทาแปง
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยและมีความประสงค์จะส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าตีนจกให้มากขึ้นโดยคณะผู้แทน
พระองค์ ได้กรุณามอบทุนดาเนินการให้ ต่อมาพัฒนากรจากสานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอลองและคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าซิ่นตีนจกขึ้น ชื่อ “กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนามน” เมือ่ วันที่ ๑พฤษภาคม ๒๕๓๒ มี
สมาชิกครั้งแรก ๑๕ คน ใช้บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้านนามนเป็นสถานที่ตั้งกลุ่มฯ โดยมีนางประนอม ทาแปง เป็นประธาน
กลุ่ม ต่อจากนั้น ได้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนและเงินกองทุน
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกจึงมีเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ทาให้
กลุ่มสตรีบ้านนามนเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวางเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
จากการทางานด้านอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมสิ่งทอเป็นเวลา ๓๐ ปีเศษ นางประนอม ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มทอผ้า
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะผ้าทอตีนจก รวมถึงได้จัดตั้งกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยมีสมาชิก ๔๐๐ คน
และมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๑๗ จังหวัด ทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง และยังได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานศูนย์เครือข่ายของจังหวัดแพร่ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนาให้ความรู้แก่สมาชิกในเครือข่ายกลุ่มของ
สหกรณ์ตลอดมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการปลูกฝ้าย ผลิตเส้นด้าย และการ
ทาผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยเฉพาะการฟื้นฟูและพัฒนาการย้อมสีครามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มฯ จนสามารถเปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีครามธรรมชาติขึ้น ในปี ๒๕๕๑ นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มเป้าหมายที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยการนาของนางประนอม ทาแปง เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านนามน (พ.ศ. ๒๕๒๒ –
๒๕๓๙) กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านประนอม (พ.ศ. ๒๕๓๘ – จนถึงปัจจุบัน) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (พ.ศ. ๒๕๓๙ –
๒๕๔๐) กลุ่มเครือข่ายสิ่งทออาเภอลอง จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน) ตั้งศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา (พ.ศ.
๒๕๔๒ – ปัจจุบัน) จัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร(พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน) กลุ่มสตรี
สหกรณ์ย้อมสีธรรมชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน) สร้างศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดการย้อมสีฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ (พ.ศ.
๒๕๔๔ – ปัจจุบัน) กลุ่มเครือข่ายรับงานไปทาที่บ้าน (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง
และการย้อมสีครามธรรมชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
ประวัติการสร้างสรรค์ผลงาน
นางประนอม ทาแปง เป็นผูถ้ ่ายทอดความรู้การทอผ้าตีนจกให้แก่สมาชิกของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนามน จน
สมาชิกเพิ่มจานวนมากขึ้นและขยายไปยังหมู่บ้านและต่างอาเภอใกล้เคียง ตั้งแต่อาเภอเด่นชัย วังชิ้น เมืองแพร่
ขณะนั้นมีจานวนสมาชิกมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ทาให้สมาชิกของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนามนสามารถสร้างรายได้หลังฤดู
เก็บเกี่ยว และทาให้ชื่อเสียงของกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านนามนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ นางประนอม ทาแปง ยังได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนศิลปาชีพและได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่พระ
ตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ถึง ๓ ครั้ง คือในปี พ.ศ. ๒๕๒๗, ๒๕๒๙ และ ๒๕๓๑ ตามลาดับ จึงทาให้มีความรู้
ความสามารถในการทอผ้ามากขึ้น

อยู่มาวันหนึ่งนางประนอม ทาแปง ได้พบเศษผ้าโบราณชิ้นหนึ่งที่มีลวดลายเพียงครึ่งเดียว จึงเกิดความสนใจ
คิดอยากจะทอผ้าลวดลายที่พบเพียงครึ่งเดียวมาทอให้สมบูรณ์ จึงได้พยายามแกะลายผ้าและศึกษาลวดลายจนความ
พยายามของนางประนอมประสบความสาเร็จ
ด้วยความเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จึงได้คิดค้นเทคนิคใหม่มาถ่ายทอดแก่ผู้เรียนให้เข้าใจ
และปฏิบัติได้ง่ายขึ้น เทคนิคดังกล่าว คือ การใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “เขาฟืม” ในการเก็บลวดลายของผ้าตีนจกที่
ต้องการ โดยทอเขาฟืมแต่ละเครือจะมีลวดลายสาเร็จอยู่บนชุดฟืม ช่วยให้การทอลวดลายประสมกันทาได้ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะลวดลายโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น ลายผักแว่น ลายขอไล่ ลายงวงน้าดุ ลายนกกินน้าร่วมต้น ลาย
สาเภาลอยน้า ลายบ่ขนัด ลายขากาปุ้ง ลายโก้งเก้งช้อนนก ลายต่อมเครือ เป็นต้น
“การทอผ้าเมื่อก่อนก็จะใช้ขนเม่นหรือว่าไม้แหลม ควักเอาทีละเส้น ที่ละเส้นซึ่งกว่าจะได้แต่ละผืนก็ใช้
เวลาเป็นเดือนสองเดือน ก็เลยมาคิดว่าจะทายังไงให้ทอได้ไวขึ้นชาวบ้านจะได้ทอมาขายให้มีเงินพอใช้ เขาจะได้
ยังคงทอผ้าต่อไปไม่ทอดทิ้งงานทอผ้า จึงคิดเอาวิธีการยกเขา เพื่อได้ทอได้ง่าย ไม่เสียเวลา”
นอกจากนี้ นางประนอม ทาแปง ยังได้เริ่มคิดที่จะอนุรักษ์ลวดลายผ้าโบราณ ที่คิดว่าต่อไปในอนาคตจะสูญ
หายไป เนื่องจากขาดผู้ที่สนใจหรือเอาใจใส่เท่าที่ควร โดยได้ใช้ความมานะพยายามที่จะศึกษาถึงลวดลาย สีสัน และ
วิธีการทอแบบเก่า ๆ ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้นผลแห่งความพยายามจึงประสบความสาเร็จ มีลวดลาย
พื้นบ้านโบราณหลายลายที่นางประนอม ทาแปง ได้พยายามบันทึกความทรงจา จนปรากฏ เป็นผ้าลวดลายที่งดงามใน
หลายรูปแบบ
“ลวดลายผ้าตีนจกอาเภอลองจะมีหลากหลายลาย ถ้าดูจริง ๆ จะมีนับร้อยลาย เช่น ลายหลัก เมื่อคน
โบราณเห็นนกเขาก็จะทอลายนกกินน้าร่วมต้น เห็นมดแดงหรือมดส้มเขาก็จะทอลายขามดแดง ถ้าเป็นดอกไม้ก็จะ
เป็นลายพุ่มดอก ลายผักแว่น ลายดอกมะลิ ส่วนลายใหม่ ๆ ที่คิดขึ้นเราก็ประยุกต์ขึ้นมา เช่น ลายหัวใจ ดูลาย
เหมือนอะไรเราก็เรียกไปตามนั้นตามที่เราประยุกต์ขึ้นมา”
การผลิตงานส่วนใหญ่จะเน้นการผลิตผลงานเพื่อการอนุรักษ์ผ้าแบบโบราณ โดยศึกษาลวดลายและสีสันจาก
ผ้าโบราณแล้วนามาทอใหม่เลียนแบบของเดิม ซึ่งมีทั้งลวดลายแท้ ๆ ของชาวเมืองลองส่วนหนึ่ง และที่นาเอาลวดลาย
จากที่อื่น ๆ เช่น หาดเสี้ยว หาดสูง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เข้ามาประยุกต์ดัดแปลงจนเกิดความกลมกลืนแทบแยกกันไม่
ออก
เมื่อพิจารณาจากสายตาและภูมิปัญญาอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน จะพบว่าผลงานทอผ้าของนางประนอม
ทาแปง เป็นฝ้ายเส้นเล็กเรียบเสมอกัน สีสันคงที่ไม่เข้มหรือจางเป็นช่วง ๆ ลักษณะการทอจะแน่นทั้งหมดนี้คือลักษณะ
พิเศษและเอกลักษณ์เฉพาะของผลงานนางประนอม ทาแปง
ผลงานการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการทางานของนางประนอม ทาแปง
นางประนอม ทาแปง ได้ทอผ้าทองคาแท้ พร้อมลวดลายจก ลายดอกบัวหงาย ซึ่งมีคณะกรรมการของวัดท่า
ซุง จังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้นางประนอม ทาแปง ทอผ้าทองคาแท้ จานวน ๑ ผืน โดยใช้ทองคาหนัก ๗
กิโลกรัม ทอเป็นผืนผ้า ลายจก ลายดอกบัวหงาย เพื่อนาไปคลุมร่างหลวงพ่อฤาษีลิงดา วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่ง
ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังได้ส่งผลงานการทอผ้าเข้าประกวดในระดับประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
เป็นจานวนมาก ทาให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของบุคคลทั่วไป สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแพร่ และได้คิดค้นลวดลายผ้า
โดยประยุกต์ขึ้นมาใหม่ให้มีสีสันและลวดลายที่สวยสดงดงาม โดยคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ ให้เกิดความประทับใจกับผู้พบ
เห็นและเก็บอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

การสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ
จากผลการสร้างสรรค์ผ้าทอตีนจกอย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็จเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
โดยเฉพาะใน
วงการงานศิลปหัตถกรรม ทาให้นางประนอม ทาแปง และกลุ่มทอผ้าได้รับโอกาสให้นาเสนอเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์
ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบของการออกร้าน การสาธิต การแสดงผลงานเชิง
นิทรรศการ อาทิเช่น งานศิลปาชีพบางไทร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานตรานกยูง
พระราชทานสืบสานตานานไหมไทย
นิทรรศการวันนักประดิษฐ์
โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งานแสดงสินค้าระดับชาติ เช่น งานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งานของขวัญของที่ระลึก
กรุงเทพ (BIG&BIH) งานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ งานวัฒนธรรม และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เช่น งานนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นต้น
สาหรับการเผยแพร่แสดงผลงานในต่างประเทศนั้น นางประนอม ทาแปง ได้รับเกียรติให้นาผลงานไปจัด
แสดงในรูปแบบการจัดนิทรรศการผ้าทอที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และจีน นอกจากนั้นยังได้รับเชิญ
ให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น
การสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมของนางประนอม ทาแปง ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย สรุปได้ดังนี้
1. เป็นวิทยากรฝึกสอนย้อมสีธรรมชาติแก่เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ
ตอนบนและตอนล่างทั้ง ๑๗ จังหวัด
2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดการทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติที่กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่ล้อมและต่างจังหวัดแก่หน่วยงานต่าง
ๆ และกลุ่มเครือข่ายสิ่งทอในพื้นที่ภาคเหนือ
3. เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และคิดค้นวิธีการเกี่ยวกับการทอผ้าตีนจกของอาเภอลอง
มีการประยุกต์ใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นในการย้อมสี เป็นบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านนามน ตาบลหัวทุ่ง ผลผลิต (ผ้าตีนจก) ขยายผลไปสู่
ชุมชนอื่น ๆ โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4. เป็นผู้ฝึกสอน วิทยากร ในเรื่องการทอผ้าตีนจกให้แก่ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งได้รับเชิญจากสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดแพร่ ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับอาชีพที่ทาให้ตนเองประสบผลสาเร็จจากผู้ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ยากจน จนกระทั่งมีความมั่นคงในปัจจุบัน หรือเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีมากในชุมชน
5. เป็นประธานกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนามน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มสนับสนุนแก่กลุ่มต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
ตาบล ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในด้านอาชีพสตรีด้านการทอผ้าตีนจก
6. เป็นแหล่งอ้างอิง ผู้ให้ข้อมูลและสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อการศึกษาและวิจัยของนักเรียนนักศึกษาทุก
ระดับชั้น ของหน่วยงานสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ผลจากความพยายามทางานเพื่อสังคมของนางประนอม ทาแปง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง มีความเพียร
พยายาม มานะอดทนในการประกอบอาชีพ มีความรักและพอใจในงานอาชีพของตน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แสวงหาเทคนิค และลวดลายการทอแบบใหม่ ๆ มาปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอจนผลงานเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย
อย่างกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นผู้ประสบความสาเร็จอย่างสูงในอาชีพทอผ้าคนหนึ่งของภาคเหนือ ด้วยความที่เป็นคนมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยไมตรีต่อบุคคลทั่วไป และมีความเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ นับได้ว่านางประนอม ทาแปง
เป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคมโดยแท้ จนได้รับความเชื่อถือมอบหมายให้รับตาแหน่งทางสังคมมากมาย เช่น
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อาเภอลอง จังหวัดแพร่ คณะกรรมการวัฒนธรรม
อาเภอลอง จังหวัดแพร่ คณะกรรมการศูนย์แหล่งเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตาบลหัวทุ่ง อาเภอลอง จังหวัดแพร่
คณะกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้ Knowledge Based OTOP จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยนักวิจัยจากสานักงานวิจัยแห่งชาติ
ประธานเครือข่ายสิ่งทอภาคเหนือ และประธานกลุ่มทอผ้าบ้านไผ่ล้อม ตาบลหัวทุ่ง อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี

๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน และเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๑ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอผ้า) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
นางประนอม ทาแปง ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปลูกคราม ทาเส้นฝ้าย ทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งการออกแบบตัดเย็บ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน จนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
“สืบสานการทอผ้าไว้ เพื่อตระหนักวันสูญสิ้น ฝากฝีมือไว้ในแผ่นดิน เป็นทรัพย์สินแห่งปัญญา”
ด้วยองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ให้รู้จริงรู้แจ้งในเรื่องผ้าทอตีนจกโบราณของผู้หญิงชาวบ้าน
คนหนึ่งที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิต ฟื้นฟู เรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนางานผ้าทอของท้องถิ่นแหล่งกาเนิดโดยไม่หยุดยั้ง ทาให้ชิ้นงาน
ด้านวัฒนธรรมกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้เลี้ยงชีพของผู้คนมากมาย เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นการอนุรักษ์ไว้
ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของชาวเมืองลอง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันนางประนอม ทาแปงได้อุทิศตนใน
การถ่ายทอดความรู้ใน “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ” ซึ่งประกอบด้วย แหล่ง
เรียนรู้หลัก ๓ แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอตีนจก ซึ่งรวบรวมผ้าทอตีนจกลวดลายโบราณของอาเภอลอง ผลงานการ
สร้างสรรค์ของนางประนอม ทาแปง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และผ้าทอจากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โรงย้อมครามซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ โดยเฉพาะการย้อมสีครามธรรมชาติ และสวนไม้
ย้อมสี “เก๊ามื่น” แหล่งรวบรวมพรรณไม้ย้อมสีนานาพันธุ์ เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนกลุ่มสตรีแม่บ้านต่าง ๆ
ได้มาศึกษาหาความรู้
ด้วยความเป็นคนมีน้าใจ เมตตาอารี ไม่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวม มีความปรารถนาดีตอ่
ผู้อื่นอย่างจริงใจ นางประนอมยินดีในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้แก่ศิษย์และคนในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
อีกทั้งยังอุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงทาให้มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและ
การย้อมผ้าสีครามธรรมชาติของจังหวัดแพร่เป็นประจา โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ พลายเวช และศาสตราจารย์ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และยกระดับการผลิตผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีครามธรรมชาติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
และองค์ความรู้เรื่องการผลิตผ้าทอพื้นบ้าน ผ้าจกเมืองลอง และการย้อมสีธรรมชาติอย่างครบวงจร เพื่อสร้างรายได้
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าตีนจกเมืองลอง และการย้อมสีครามธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป
เพื่อการอนุรักษ์และมุ่งหวังที่จะส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้านที่ตนมีให้แก่คนรุ่นต่อไปได้
สืบทอด สืบสานอยู่คู่ชุมชนและท้องถิ่นสืบไป นางประนอม ทาแปง ยังคงมุ่งมั่นที่จะทางานที่ตนรักต่อไป และเสาะ
แสวงหาแนวทางที่จะเชื่อมโยงงานผ้าทอให้เกาะเกี่ยวกับผู้คนในชุมชน เช่น การเป็นผู้นาในการจัดงานบุญจุลกฐินขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และตั้งใจที่จะจัดงานบุญจุลกฐินต่อเนื่องไปทุกปี เพื่อให้งานบุญเป็นสื่อนาให้เยาวชน ช่างทอผ้าและ
ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้กระบวนการทอผ้า เห็นคุณค่าและสืบสานงานผ้าทอตีนจกเมืองลองให้อยู่คู่เมืองลอง
และเมืองไทยสืบไปตราบนานเท่านาน
ผลงานการสร้างสรรค์ผ้าซิ่นตีนจกที่ได้รับรางวัลระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ – ๒๕๕๐
การที่เป็นผู้ชอบศึกษาหาความรู้ คิดค้นลวดลายที่งดงาม ล้าค่าเพิ่มเติมอยู่เสมอทาให้ผ้าทอตีนจกของนาง
ประนอม ทาแปง มีลวดลายอ่อนช้อย สวยงามและโดดเด่นไม่ซ้ากับแบบผ้าอื่น ๆ ที่เคยพบเห็น จึงเป็นความสาเร็จ
อย่างหนึ่งที่พิสูจน์ถึงคุณค่าความงามของผ้าทอลายจกเมืองลอง และมักจะได้รับรางวัล สร้างความภูมิใจให้เสมอ ๆ
รางวัลเหล่านี้จึงเป็นเครื่องการันตีถึงความงดงามของผ้าลายตีนจก ที่เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์งานศิลป์จากสองมือ
ของนางประนอม ทาแปง

1. ผ้าซิ่นจกไหมดิ้นทองลายภูพิงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทผ้าไหมสุดยอดผ้าไทยพ.ศ.
๒๕๓๐ ณ พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์
2. ผ้าซิ่นตีนจกลายหงส์คู่ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทผ้าตีนจก ในการประกวดผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมไทย ผ้าทอมือ พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. ผ้าซิ่นต๋าหมู่เหลืองต่อจกเชิงดาแดง ลายสาเภาลอยน้า รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด
ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นเชิงจก งานฤดูหนาวและกาชาด จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๓๒
4. ผ้าซิ่นจกเต็มตัวฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่น งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม
ไทย พ.ศ. ๒๕๓๓ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
5. ผ้าซิ่นจกไหมเต็มตัวลายขอผักกูด ลายงูห้อยส้าว รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ การประกวด
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภทผ้าไหมลายพื้นบ้าน งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๓๑
มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
6. ผ้าซิ่นต๋าหมู่เหลืองต่อตีนจกเชิงดาแดง รางวัลพระราชทานดีเด่น การประกวดผ้าประเภทที่ ๒ ตีนจก
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๖ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
7. ผ้าซิ่นตีนจกลายหน้าหมอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทผ้าฝ้ายลายตีนจก ขนาด ๕๐ ซม.
งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๕ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
8. ผ้าซิ่นจกไหมเต็มตัวลายนกกินน้าร่วมต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทผ้าฝ้ายลายตีนจก ขนาด
๕๐ ซม. การประกวดผ้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๕ – ๑๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
9. ผ้าซิ่นตีนจกลายคะฉิ่น รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้าฝ้ายลาย
พื้นบ้านพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนาถ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่
๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
10. ผ้าซิ่นจกเต็มตัวลายขอหักใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายพื้นบ้านการ
ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๓๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๐
11. ผ้าซิ่นดอกมุกเมืองลองต่อจก ลายนกแยงเงา (นกส่องกระจก) รางวัลชนะเลิศ การประกวด
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอลายพื้นบ้าน งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๓๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
12. ผ้าซิ่นตีนจกลายขอหักใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทผ้าฝ้ายทอพื้นเมือง งานศิลปาชีพ
บางไทร ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑
13. ผ้าซิ่นต๋าหมู่เหลืองต่อจกเชิงดาแดงลายนกแยงเงา (นกส่องกระจก) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ประเภทผ้าซิ่นตีนจก การประกวดศิลปาชีพ งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๖ – ๑๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๓
14. ผ้าซิ่นปะกาเกอะญอ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผ้าทอลายโบราณ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรงงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษห้วยเดื่อ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓
15. ผ้าฝ้ายลายตีนจก รางวัลที่ ๒ การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ประเภทผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔
16. ผ้าซิ่นตีนจกเต็มตัวลายแมงโบ้งเลน รางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าทอ จากการประกวดผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

17. ผ้าซิ่นจกเต็มตัวลายโบราณขอครึ่ง รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ประเภทผ้า
ฝ้าย งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๑๙ ณ วันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
18. ผ้าฝ้ายลายตีนจก รางวัลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมดีเด่น ประเภทผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากผ้า
พื้นเมือง สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ความสาเร็จสูงสุดของชีวิตการทางาน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับเกียรติคุณในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปหัตถกรรม
เครื่องถักทอ)
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีเมืองลอง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัดท่าซุงให้เป็นผู้
ทอผ้าทองคาลายบัวหงาย เพื่อใช้เป็นผ้าคลุมร่างหลวงพ่อฤาษีลิงดา วัดท่าซุง จังหวัด
อุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอลอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๑ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ทอผ้า) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลผู้นาอาชีพก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ได้รับรางวัลผู้นาอาชีพก้าวหน้าดีเด่นด้านวัฒนธรรม
ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๗
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะผ้า
ทอ) พุทธศักราช ๒๕๕๓

เอกสารแนบ 2
1)
2)
3)
4)

หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
รายชื่อชื่อผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มแสดงเจตจานงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

