แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนําองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)
เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้วทน. ไปเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มี
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1.ชื่อหน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.ชื่อโครงการ : การพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองไท-พวน บ้านโพธิ์ตาก
(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบ่ ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บา้ นต่อเนื่องใช้ชื่อเดิม)

ค่าละติจูด : 17° 53' 17" N / ค่าลองติจูด 102° 25' 49" E
3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผูร้ ่วมโครงการ
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตําแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )

หน้าที่รับผิดชอบ
ในโครงการ1

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
รับผิดชอบในโครงการ

ประสบการณ์ทํางานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ2

1. นางสาวสายฝน จําปาทอง
หัวหน้าโครงการ
ตําแหน่ง อาจารย์ประจําคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป์
สถานที่ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน) 0858535986
อีเมล์ byrainbyfon2526@gmail.com
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน) 081-5444899
2.นางสาวสุพัตตรา จําปาทอง
ผู้ร่วมโครงการ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบล
โพธิ์ตาก อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน)

- ออกแบบแฟชั่นและสิ่ง
ทอ
- ด้านการออกแบบ
ลวดลายและออกแบบ
ของที่ระลึก
-ด้านการสร้างแบรนด์
สร้างตราสินค้า

เอกสารแนบท้าย

ด้านการตลาด

เอกสารแนบ

อีเมล์
Sao_photak@hotmail.com
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน) 042-483198
มือถือ 095-6686831
3.นางสุกานดา บุญธรรม
ผู้ร่วมโครงการ
ตําแหน่ง ประธานกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง
บ้านโพธิ์ตาก
สถานที่ติดต่อ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 3
บ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
มือถือ 099-789-5452
4.นายนิวัฒน์ ดวงสี
ผูร้ ่วมโครงการ
ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพธิ์ตาก
สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบล
โพธิ์ตาก อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย
มือถือ 095-029-5674

ด้านการทอผ้ามัดหมี่

ประสานงานชุมชน

1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ
2 แนบประวัติการศึกษา

เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้นําชุมชน/ แกนนําชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อื่นๆ
ประสบการณ์ทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจํานงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่.2.. ) ปีแรกที่เริ่มดําเนินการ ปี 2563
พื้นที่ดาเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลที่จําเป็น ดังนี้
1) สถานภาพปัจจุบันของหมู่บา้ น และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ

ตําบลโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,000 ไร่ (อ้างตาม
หนังสือข้อสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลประจําปี 2542 หน้า 294 กองตามการส่วนตําบลกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) มีการปกครอง 7 หมู่ ใน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3 อยู่บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4-6 อยู่ในบ้านสาวแล และ
หมู่ที่ 7 อยู่ในบ้านศรีวิไล ประชากรทั้งสิ้น 4,099 คน แยกเป็น ชาย 2,068 คน หญิง 2,013 คน 1,224 ครัวเรือน มี
(ตามสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตําบล ของวันที่ 2 เดือนมิถุนายน 2559) ซึ่งในหมู่บ้านโพธิ์ตาก
จะมีความโดดเด่น คือความเป็นชนเผ่าไทยพวน โดยกลุ่มไทยพวนบ้านโพธิ์ตากตามประวัติที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าต่อๆ กัน

ให้ลูกหลานฟัง กลุ่มไทยพวนได้ก่อตั่งขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.2345 โดยมีพ่อเฒ่าจํานวน 6 คนได้อพยพครอบครัวมา
จากเมืองบ่อแตนแก่นท้าว แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว พ่อเฒ่าทั้ง 6 คนที่มีขื่อแต่ไม่ทราบนามสกุล ดังนี้ 1.พ่อเฒ่า
สาย 2.พ่อเฒ่าเชียงกลม 3.พ่อเฒ่าหมื่นอินทร์ 4.พ่อเฒ่าศรีจันทร์ 5.พ่อเฒ่าขรรทฤทธิ์ 6.พ่อเฒ่าทองทิพย์ ได้เดินทาง
มาเรื่อยๆจนถึงต้นโพธิ์ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ขนาดของลําต้นของต้นโพธิ์นี้มีขนาดโอบรอบต้นประมาณ 2-3
เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาออกจากลําต้นเป็นบริเวณกว้างมากขยายออกไปประมาณ 20 เมตร เมื่อพ่อเฒ่าทั้ง 6 คน
เดินทางมาจนถึงต้นโพธิ์ใหญ่นี้จึงได้หยุดพักแรมค้างคืนที่นี่ เมื่อได้พักแรมเกิดความประทับใจและตกลงกันว่าจะพัก
อาศัยตั้งรกรากบ้านเรือนอยู่บริเวณต้นโพธิ์ใหญ่ต้นนี้ และพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโพธิ์ตาก โดยมีการเลือก
ผู้นําหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน เดิมเรียกว่า กวันบ้าน ผู้ใหญ่บ่านคนแรก (กวันบ้าน) คือ พ่อเฒ่าหมื่นอินทร์ ไม่ปรากฎ
นามสกุล ต่อมาได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและขยายอาณาเขตการปกครอง มีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงก่อตั้งเป็นตําบล
โพธิ์ตาก กํานันคนแรกของตําบลโพธิ์ตาก คือ ขุนหลวงประสิทธฺ ไม่ปรากฎนามสกุล ซึ่งในสมัยก่อนเรียก "ตาแสง"
(เป็นชื่อตําแหน่งกํานันในสปป.ลาว) ปัจจุบันบ้านโพธิ์ตาก ตามที่บรรพบุรุษได้อพยพมานั่นเป็นชนเผ่าพวน เมื่อมาตั้ง
หลักแหล่งเป็นการถาวรในประเทศไทยแล้ว ก็มีสถานภาพเป็นเมืองไทย และเรียกกลุ่มตัวเองว่า "ไทยพวน" ลูกหลาน
บ้านโพธิ์ตาก ได้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยพวนของตนเองต่อเนื่องมา ได้อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ให้รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพวน ประเพณีบุญข้าวเม่า ประเพณีบุญข้าวพันก้อน โดยเฉพาะสําเนียงที่พูดจะบ่งบอก
ความเป็นไทยพวนชัดเจน

การแต่งกายแบบไทยพวนบ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ประเพณีบุญข้าวพันก้อนไทยพวนบ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย
ในปัจจุบันชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทพวน ที่มีวิถีชีวิตดั่งเดิม อาชีพหลักคือเป็นเกษตรกร ทํา
ไร่อ้อย ทํานา สวนยางพารา ยังคงสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนที่มีเอกลักษณ์เรื่องภาษาพูด การแต่งกาย การทอผ้า การ
จักสาน ทําข้าวเม่า และวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งการแต่งกาย และงานทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ชัดเชน ใช้ภาษาไทพวน และ
มีฐานทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางด้านวัตถุดิบ ที่อยู่ในชุมชน พืชพรรณนานาชนิด ที่
นํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมีแหล่งการทอผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการมัดหมี่ มีลวดลายผ้าที่
สวยงามแบบดั่งเดิม มีลายแต่ในปัจจุบันทางกลุ่มใช้สีเคมีในการย้อมสี ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาการผ้าฝ้ายมัดหมี่ของชนเผ่าไทพวน และย้อมฝ้ายด้วยธรรมชาติ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ตลอดจน การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการออกแบบลวดลายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทพวน รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ประเภทของที่ระลึกให้เป็นสินค้าชุมชนออกจําหน่ายสู่
ตลาดจริง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือจากการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนในแบบวิถีไทพวนได้

ลวดลายผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

1.
2.
3.
4.
5.

2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
2 กลุ่มจักสาน
3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
3) รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี
การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเส้นฝ้าย และการย้อมสีธรรมชาติ
การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบลวดลายและออกแบบของที่ระลึก
การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการสร้างแบรนด์ สร้างตราสินค้า
การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการตลาด
การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดย
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เช่น Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas,
Financial analysis, 4M, 6M หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่ทาให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
เนื่องจากชุมชนไทยพวนบ้านโพธิ์ตาก มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทํานาทําสวน และยางพารา นอกจากนั้น
ชุมชนมีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่โดดเด่น มีกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ที่เทคนิคการมัดที่มีลายชัดเจน มีกลุ่มจักสาน กลุ่ม
แปรรูปถั่วลิสง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทํามือ ซึ่งเริ่มเป็นที่สนใจและมีความต้องการของผู้บริโภค และชุมชนมีเอกลักษณ์
ที่ชัดเจน ลวดลายผ้าแบบโบราณดั่งเดิมที่สวยงาม จึงเป็นจุดแข็งที่จะทําให้ชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดได้ แต่เนื่องจากกระบวนการทอผ้า ยังใช้สารเคมีในการย้อมมาก อีกทั้งมีรูปแบบของสินค้ายังมีจํานวนน้อยและ
เป็นรูปแบบเดิม ทําให้มีรายได้จากการขายไม่มากนัก ทั้งๆที่ต้องใช้เวลาในกระบวนการผลิตนานและต้องใช้ความ
พยายามสูง จึงทําให้เกิดความต้องการพัฒนาให้มีรายได้จากการผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาอาชีพ และต่อยอดอาชีพอื่นๆในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่หมู่บ้าน ซึ่งมีความต้องการในการ
แก้ปัญหาด้านต่างๆดังนี้
1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มรายได้จากการผลิตผ้าพื้นเมือง งาน
หัตถกรรมชุมชน โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น และมีจํานวนผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพิ่มศักยภาพสําหรับผู้
ที่ทอผ้าไม่เป็นแต่สามารถผลิตเส้นด้ายฝ้าย หรือกลุ่มแปรรูปสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนได้
2.ต้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าของสินค้าที่
ชุมชนนําเสนอสู่ผู้บริโภค ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม และรู้จักกระบวนการผลิตสินค้าหัตถกรรมวิถีธรรมชาติที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.ต้องการทําการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและคนในชุมชน
4.ต้องการเข้าถึงโอกาสทางการตลาด เพื่ออาชีพที่มั่นคงและความยั่งยืน
5.สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมการขาย
การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มทอผ้าไทพวน
จุดแข็ง
กลุ่มทอผ้าไทพวน มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ชัดเจน มี
ลวดลายผ้าแบบโบราณดั่งเดิมทีส่ วยงาม กลุ่มมีศักยภาพในเรื่อง
ของการมัดลาย (ลายมัดหมี่) ได้ละเอียด และมี
อุปสรรค
การใช้สารเคมีในการย้อมผ้ามาก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการสร้างคุณค่า แก่
ผลิตภัณฑ์

จุดอ่อน
มีรูปแบบของสินค้ายังมีจํานวนน้อยและเป็นรูปแบบเดิม

โอกาส
กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ หันมาใช้ผ้าไทยมากขึ้น เนื่องจาก
ภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ซึ่งทางกลุ่ม
สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้ และเพิ่มกลุ่มผูบ้ ริโภค กลุ่มวัย
ทํางานคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียล และกลุ่มวัยเกษียณ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้นําเสนอข้อมูล ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นางยุพารัตน์ บุญธรรม
นางบัวแก้วเข็มพรมมา
นางละมุด ปราบพาล
นางบุปผารัตน์ โคเวียง
นางสุนิน คําภูแก้ว
นางคําด่อง จันทะรักษา
นางสังวาล สันตะนันย์
นางจันเทา บุญธรรม
นางบัว วงศ์สุวรรณ
นางสุกานดา บุญธรรม
นางอร่ามศรี ชัยชนะ
นางไพรวัลย์ เข็มพรมมา
นางญาดา สัตย์ซื่อ
นางมะณีวัน จันทาคีรี
นางสุมณฑา คําภูแก้ว
นางมุนเทียน คําภูแก้ว
นางวันธนา คําภูแก้ว
นางเพียง สวนพรหม
นางสําลี ชัยวังบาล
นางเสงี่ยม ชัยสยาม
นางสงกา บุญธรรม
นางคําแสน ใจสะอาด
นางประยุท ลิ่มสุข
นายบุญส่ง สุทธิดี
นางแหลม พรมสมบัติ
นางสาวณัฐฐิราวี มูลพลโพ
3 อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย

ศักยภาพ/ความถนัด
ออกแบบ ย้อมสี มัดหมี่ ทอ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

รายได้/ปี
แปรรูป
/
/
/
/
/
/

33,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
35,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
35,000
30,000
30,000
20,000
35,000
30,000
30,000
40,000

ยกตัวอย่างเช่น โครงการหมูบ่ ้านข้าวพื้นเมือง ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย พืน้ ที่กี่ไร่ ผลผลิตต่อไร่ พันธุ์ข้าว รายได้
ก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น สามารถออกแบบตารางเพิ่มเติมได้

สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

ปีที่ 1

ผลการดําเนินการ ปี 2563
จากผลการดําเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มไทพวน บ้านโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย ซึ่งในปีนี้เน้นที่การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอด เทคโนโลยี โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการวิจยั ทดลอง การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการลองผิดลองถูก และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. จากการความต้องการและปัญหาของกลุ่มทอผ้า ในด้านการพัฒนาคุณภาพผ้าทอพื้นเมือง การย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตลอดจนการสร้างวิทยากรของชุมชนให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนที่มีอยู่และการ
เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้กับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ ครบวงจร จนถือได้ว่าเป็นชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถสร้างผลผลิต
จนเป็นที่อมรับของสังคมในวงกว้างและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
2. โครงการนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ทักษะการมัดลายผ้ามัดหมี่กลุ่มค่อยข้างมัดลายได้ชัด มีความ
สวยงามจากการศึกษาพบว่าแม้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทพวนบ้านโพธิ์ เคยย้อมเส้นฝ้ายด้วยสารเคมี เป็นการเริม่ ต้นการเรียนรู้การย้อมสี
ด้วยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งใด้ผู้เชี่ยวชาญในการสกัดสี และการย้อมสีมาให้ความรู้ และกลุม่ สามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าในง่าย และได้ผ้า
ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่มีความ สวยงาม เป็นที่พอใจ และเป็นทีช่ ื่นชอบของผู้บริโภค แต่การผลิตสินค้าผ้ายังขาดการข้อมูลที่จําเป็น
ในการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภค จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลสีของผ้าฝ้ายทอ มือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ 2 ประการ คือ
1) ผู้บริโภคจะได้ทราบว่ามีผ้าไหมสีใด และสามารถเลือกสีที่ต้องการได้
2) เป็นการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างเส้นใยไหมย้อมสีและรหัสอ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสําหรับคนรุ่นใหม่ใน
อนาคต การรวบรวมรายการสีย้อมธรรมชาติ
3. จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าด้าน การออกแบบลาย การสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ การย้อม
สีเส้นฝ้าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็นอัตลักษณ์ให้กับกลุ่ม ซึ่งได้สี เทา-ดํา สีน้ําตาล สีเขียว สีชมพู และสีอิฐ (สี
ประจําจังหวัด) โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น คือ เปลือกอะร่าง เปลือกสีเสียด ใบมะม่วงป่า โคลนบวกกับใบยูคาลิปตัส ซึ่งกลุม่ ค่อยข้างสนใจ
และสามารถทําได้ดีตามแผนงานทีไ่ ด้วางแผนไว้ในระยะแรก และการแปรรูปของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุม่ ไทพวน
4. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทพวน ที่เข้ารับการอบรมมาช่วงเวลาหนึ่ง พบว่าสามารถเพิ่มกําลังผลิต มีความต้องการพัฒนาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ท้าให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเพิ่มมากขึ้น
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ออกแบบลาย ผูม้ ัดลายผ้า ผู้ย้อมเส้นฝ้าย ผูท้ อผ้า การพัฒนารูปแบบการ
ผลิต การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลผลิต เกิดมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้สนใจจํานวน 25 คน พบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็พบ
ปัญหาว่าการจะนําไปพัฒนาเป็นอาชีพนั้น ต้องใช้งบประมาณ และปัจจัยเสริมอื่นๆ ทั้งทักษะความช้านาญที่ต้องฝึกฝน การมีเครือข่าย
ที่คอยช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นสิ่งจําเป็น ตลอดจนการตลาด และการจําหน่ายต้องได้รับการพัฒนา และกลุม่ มีร้านค้าของชุมชน การ
ติดต่อลูกค้าทาง @line และเฟสบุค ดังนั้นจึงมีเพียงบางของผู้เข้ารับการอบรมสามารถรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพได้ จึงต้องได้รบั การ
พัฒนาต่อไป

1) แผนงานที่จะดาเนินงานของปีทขี่ องบประมาณ 2564
ปีที่ 2 (2564) แผนการดําเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการออกแบบของที่ระลึกจากผ้าทอ
พื้นเมือง การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และ
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การอบรมการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย การ
ทําแผนธุรกิจชุมชน และการอบรมเรื่องการตลาด ช่องทางการตลาด
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน.

ชื่อวิทยากร/ทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้าน
การออกแบบและผลิตของที่ระลึก
จากผ้าทอพื้นเมือง
2.การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ที่ระลึก งานผ้า งานจักสาน

กระบวนการถ่ายทอด1
บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบตั กิ าร

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบตั กิ าร

3.การอบรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน
4.การอบรมการสร้างตราสินค้า
บรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย และ
การสร้างแบรนด์
5.การทําแผนธุรกิจชุมชนสําหรับการ
ท่องเที่ยว
6.การอบรมเรื่องการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน
7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า
สู่ช่องทางการค้าอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบตั กิ าร

ที่ปรึกษา
(นางสาวสายฝน จําปาทอง)

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบตั กิ าร

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการและ
การตลาด

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบตั กิ าร

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการและ
การตลาด

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบตั กิ าร

ที่ปรึกษา
(นางสาวสายฝน จําปาทอง)
ตลาดออนไลน์

บรรยาย ถ่ายทอด และฝึกปฏิบตั กิ าร

6. วัตถุประสงค์
- หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุวัตถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว้

6.1
6.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบลายผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือจากการย้อมสีธรรมชาติ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.3 เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนในแบบวิถีไทพวน
7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคําปรึกษา
ระบุหมายเลขคําปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน
ปีที่ดําเนินการ
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย
8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :
(จัดทา Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain) ของการนา วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน)

ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต : - แบรนด์ผลิตภัณฑ์ สินค้าและไลฟ์สไตล์ในชุมชน วิถีวัฒนธรรมไทพวนเพื่อการ
ท่องเที่ยว
เครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลลัพธ์ : แบรนด์ผลิตภัณฑ์ สินค้าและไลฟ์สไตล์ในชุมชน บรรจุภัณฑ์
เป็นชุมชนต้นแบบในเรือ่ งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน
ชุมชนท่องเที่ยวแบบวิถีวัฒนธรรมไทพวน
ต้นแบบชุมชนที่นําเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้าและไลฟ์สไตล์ในชุมชน วิถีวัฒนธรรมไทพวน
เชิงคุณภาพ
ชุมชนมีศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่มีอตั ลักษณ์ การอนุรักษ์วิถีไท
พวน ชุมชนมีความภาคภูมิในในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(Value Chain)

แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2561 – 2565)
-

การส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าตามความต้องการ

ของตลาดอย่างมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและความยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมการท่องเทียว

9. แผนธุรกิจชุมชน :
(นาเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครื่องมือในการจัดทาแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเครื่องมืออื่น ๆ)

10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1.ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.คณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโพธิ์ตาก

รูปแบบการสนับสนุน4
วิทยากรและเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ
วิทยากร เรื่องการท่องเที่ยว
บุคคลกรและการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน

11. แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ทัง้ นี้แผนการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี

ปีที่ 1 (ดําเนินการแล้ว) แผนการดําเนินงาน ส่งเสริมการปลูกฝ้ายในชุมชนเพื่อเป็นวัตถุดิบในงานทอและงาน
อื่นๆ โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้ายการผลิตเส้นฝ้ายและการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืชในชุมชนปรับเปลี่ยน
การใช้สารเคมีให้น้อยลง การอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทพวน เป็นต้นแบบของที่ระลึก ถ่ายทอดกระบวนการทอมัดหมี่ทอผสมเทคนิคทอลายตารางให้เกิดลายโครงสร้างผ้า
การอบรมความรู้เรื่องการคํานวณต้นทุน การกําหนดราคาขาย การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ปีที่ 2 แผนการดําเนินงาน ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทพวน และเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การวางแผนการสร้างแบรนด์สินค้าเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม การอบรมการสร้างตรา

สินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย การทําแผนธุรกิจชุมชน และการอบรมเรื่องการตลาด ช่องทางการขาย การ
ถ่ายทอดการตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่
ปีที่ 3 แผนการดําเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านพัฒนาสินค้าในชุมชน และการผลิตที่ต่อเนื่องตาม
แผนการดําเนินงานปละการปรับปรุงควบคู่กับการพัฒนาสินค้า และการตลาดที่มีตราสินค้า การวางตําแหน่งของแบ
รนด์ การสร้างธุรกิจชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน อบรมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักชุมชนไทย
พวนบ้านโพธิ์ตาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชุมชนวิถีชีวิตคนในชุมชน
การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงการนี้ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้เพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่
และสร้างรายใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ภูมิปัญญา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการออกแบบลายผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งงานผ้า งานจักสาน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ด้วยการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือจากการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนในแบบวิถีไทพวน เป็นการวางแผนใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า การจัดการ โดยการใช้บุคคลกร
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจชุมชนที่ยังยืน
ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาเนินการแล้ว)
กิจกรรม
1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการผลิตเส้น
ฝ้ายและวัตถุดิบการทอ
2. กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ปลูกฝ้ายใน
ชุมชน
2.การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากพืชใน
ชุมชน
3. การอบรมเรื่องการใช้สีในการออกแบบ
ลาย
4.การอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบ
ลวดลายผ้าพื้นเมืองอัตลักษณ์ไทพวนและ
กิจกรรมถ่ายทอดกระบวนการทอให้เกิด
ความหลากหลาย นอกจากการมัดหมี่ทอ
ผสมเทคนิคทอลายตารางให้เกิดลาย
โครงสร้างผ้า
5.การถ่ายทอดการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกของวัฒนธรรมไทพวน
6 การผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทีแ่ สดงถึง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทพวน

2562
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2563
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)
25,000
25,000
30,000
30,000
30,000

20,000
50,000

6.การอบรมเรื่องการคิดต้นทุน ตั้งราคา
ขาย การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
7.การอบรมเรื่องการตลาด ช่องทาง
การตลาดและการทําแผนธุรกิจชุมชน
แผนเงิน :

20,000
20,000
250,000

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้าน
การออกแบบและผลิตของที่ระลึก
จากผ้าทอพื้นเมือง
3.การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของ
ที่ระลึก งานผ้า งานจักสาน
4.การอบรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทยพวน และเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน
5.การอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย และการ
สร้างแบรนด์
6.การทําแผนธุรกิจชุมชนสําหรับการ
ท่องเที่ยว
7.การอบรมเรื่องการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยพวน
8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่
ช่องทางการค้าอื่นๆ
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2564
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

50,000

50,000
20,000

50,000

15,000
10,000
6,500
201,500

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้าน
พัฒนาสินค้าในชุมชนและการแปรรูป
งานผ้าทอ งานจักสาน
2.กิจกรรมแผนการดําเนินงานและ
การปรับปรุงควบคู่กับการพัฒนา
สินค้าชุมชน
3.ถ่ายทอดการตลาดที่มีตราสินค้า
การวางตําแหน่งของแบรนด์ การ
สร้างธุรกิจชุมชน
4.การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน
อบรมเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
5.การส่งเสริมการปลูกฝ้ายในชุมชน
ให้มีวัตถุดิบใช้ในกลุ่มทอผ้า
6.การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์
7.การศึกษาดูงานของชุมชนทอผ้าเชิง
วัฒนธรรมต้นแบบ จ.สกลนคร
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2565
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

60,000

40,000

50,000

30,000

40,000
40,000
40,000
300,000

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

หน่วย

1. จํานวนผู้รับบริการ

คน

2. จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด 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)....
3. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)
3.1 ...ผลิตภัณฑ์ชุมชน...ของที่ระลึก ..
3.2 ...แบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.....
3.3 ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
4. จํ านวนวิทยากรชุ มชนที่ สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ที่ ถ่ายทอด(แต่ ล ะ
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
5. ประมาณการผู้นําเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

เรื่อง

2563
50

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
60
70
4

2

ผลิตภัณฑ์

2

2

1

คน

5

5

5

คน
ร้อยละ
บาท

10
10
80
80
100,00 150,000
0

13.ผลกระทบ
 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคํานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์เดิมก่อนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ขนาด
ราคา
ผ้าซิ่นลายมัดหมี่ (สีเคมี) 2 เมตร
ราคาผืนละ 500 บาท
ผลิตภัณฑ์ใหม่หลังการพัฒนาของกระบวนการของการพัฒนาปีที่ 1 ได้ผลิตภัณฑ์ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
ขนาด
ผ้าซิ่นลายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ1X2 เมตร

ต้นทุน (บาท/ผืน)
600

ราคาขาย (บาท)
1200/ผืน

10
80
200,000

ผ้าขาวม้า (ลายตาราง) ย้อมสีธรรมชาติ
1X2 เมตร
ผ้าขาวม้า (ลายตาราง) ย้อมสีธรรมชาติ
80 เซนติเมตร X 2 เมตร
ผ้าขาวม้า (ลายตาราง) ย้อมสีธรรมชาติ
70 เซนติเมตร X 2 เมตร
ผ้าผืน สีธรรมชาติ
1 เมตร
ผ้าคลุมไหล่ สีธรรมชาติ
70 เซนติเมตร X 2 เมตร
ผ้าพันคอ สีธรรมชาติ
60 เซนติเมตร X 2 เมตร

400
300
250
100
200,400,600
200,400,600

800/ผืน
700/ผืน
500/ผืน
เมตรละ 250
500,800,1200 / ผืน
500,800,1200 / ผืน

กลุ่มชุมชนทอผ้ไทพวนใช้ทรัพยากรในชุมชน เพิ่มมูลค่าใช้ให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทยพวน ชุมชนมี
เผยแพร่วัฒนธรรมในสังคมออนไลน์ และสังคมออฟไลน์ โดยการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ โดยทางกลุ่มมีร้านค้า
ชุมชน มีหน้าร้าน Facebook : ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองโพธิ์ตาก
จากการพัฒนาของปีที่ 1 ทางชุมชนได้พัฒนาผ้าได้หลายชนิดเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองได้นําความรู้ไปใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพ ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม มี
ตลาดที่จําหน่ายได้ราคาสูงกว่าเดิมอย่างน้อย 50% จากต้นทุนเริ่มต้น 20 บาท/ชิ้น ขายในราคาเริ่ม 80 บาท
จากการประเมินการทํางานของกลุ่มต่อ 3 เดือน นั้น ชุมชนมีการวางแผน การย้อมผ้า 1 ครั้ง เพื่อนําไปทอเป็นผืน
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
ราคาเฉลี่ย ผืนละ 800 บาท ต้นทุน ผืนละ 400 (รวมวัสดุและค่าแรง)
200 ผืน X 800 บาท = 160,000 บาท / 3 เดือน
1 ปี นั้นชุมชนทอผ้าจะมีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วยจะสามารถทอผ้าและจําหน่ายได้ประมาณในช่วง 9 เดือนของปี
เฉลี่ยรวม
160,000 X 3 = 480,000 บาท/ปี
ต้นทุนเฉลี่ย
240,000 บาท
กําไรประมาณ
240,000 บาท
- กรณี เพิ่มรายได้
- อธิบายวิธีการคิดคํานวณ –

1. กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองได้นําความรู้ไปใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพ ด้วยการรักษา
สิ่งแวดล้อม มีตลาดที่จําหน่ายได้ราคาสูงกว่าเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 20
2. มีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าฝ้ายทอมือ งานจักสาน ที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิกผู้ผลิตส่งผลให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถจําหน่ายได้เป็นตราสินค้าของกลุ่มทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็น
สตรีและ ผู้สูงอายุที่เดิมมีรายได้น้อย
3. กลุ่มชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวแบบวิถีวัฒนธรรมไทยพวน
4. ชาวบ้านที่ไม่ได้ทอผ้า ก็สามารถมาร่วมกลุ่มทํางานผลิตอื่นๆที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนเช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ผลิตสินค้าชุมชนของที่ระลึก เครื่องจักสาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุมชน ทําให้ชาวบ้านใน

ชุมชนได้รับประโยชน์ในการมีอาชีพสร้างรายได้ด้วย
- กรณี ลดรายจ่าย

1. กลุ่มสมาชิกมีความถนัดและเชี่ยวชาญต่างกัน สามารถจ้างงานในชุมชนได้
- ลดต้นทุ่นการผลิต ใช้วัสดุธรรมชาติในชุมชนในการย้อมสีธรรมชาติ
- มีการจ้างงานในชุมชน กระจายรายได้ให้กับชุมชน เช่น ค่างานย้อมผ้า ค่างานทอผ้า จ้างงานทอผ้า จ้างงาน
แปรรูป จ้างงานถัก และจักสาน
2. มีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าฝ้ายทอมือ งานจักสาน ที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิกผู้ผลิตส่งผลให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถจําหน่ายได้เป็นตราสินค้าของกลุ่มทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็น
สตรีและ ผู้สูงอายุที่เดิมมีรายได้น้อย
3. กลุ่มชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวแบบวิถีวัฒนธรรมไทยพวน
4. ชาวบ้านที่ไม่ได้ทอผ้า ก็สามารถมาร่วมกลุ่มทํางานผลิตอื่นๆที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนเช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ผลิตสินค้าชุมชนของที่ระลึก เครื่องจักสาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุมชน ทําให้ชาวบ้านใน
ชุมชนได้รับประโยชน์ในการมีอาชีพสร้างรายได้ด้วย
 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)
1. สมาชิกกลุ่มทอผ้า จักสาน กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการใช้ชีวิต และดูแลลูกหลาน
ได้
2. สมาชิกชุมชนที่ไม่ได้ทอผ้า ก็สามารถร่วมกลุ่มทํางานสร้างรายได้ด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทําให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมของสังคมในหมู่บ้าน มีความร่วมใจสามัคคีกันมากขึ้น
3. มีการทํางานร่วมกัน เป็นการเชื่อมโยงความสําพันธ์ของคนในชุมชน มีผลดีต่อการสืบสานวัฒนธรรมไทย
พวนสู่คนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ
 สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)
1. มีการจัดการและจัดสรรทรัพยากรที่มีในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า และส่งเสริมการใช้ฝ้ายในชุมชนจากการปลูก
ฝ้าย
2. การนําวัตถุดิบธรรมชาติมาให้อย่างพอเพียง ไม่ทําลายแต่รักษาไว้ให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน
14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน.......201,500.....บาท
กิจกรรม ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11
1)

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับชุมชน (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน ประสานแผนและการสารวจพื้นที่ จัดเวที เสวนา
ร่วมกับชุมชน เพื่อนาผลงานวิจัยฯ มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (57,750 บาท)
1.1) ค่าอาหารกลางวันในการประชุมและทํางานร่วมกับชุมชน 5 ครั้ง (50คน/

จํานวนเงิน
57,750

2)

120 บาท รวม 30,000 บาท)
1.2) ค่าอาหารว่างในการประชุมและทํางานร่วมกับชุมชน 5 ครั้ง (50 คน/35
บาท รวม 8,750 บาท)
1.3) ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ -ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์และ
ทําความสะอาด 5 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท รวม 2,500 บาท
1.4) ค่าวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท
1.5) ค่าแผ่นป้ายไวนิล แบบประชาสัมพันธ์โครงการ 1,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 5 ครั้ง (132,370 บาท)
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 5 ครั้ง (50 คน/120 บาท)
2.2 ค่าอาหารว่าง 5 ครั้ง (50 คน/35 บาท)
3.3 ค่าวิทยากรอบรมและปฏิบตั ิการ 5 วัน (600 บาท วัน)
ค่าที่พัก1,200 บาท 4 วัน รวม 4,800 บาท)
2.4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเดินทางลงพื้นที่ 5 ครั้ง ครั้งละ 2,500 บาท
2.5 ค่าเช่าเหมารถลงพื้นที่ 3 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
2.6 ค่าวัสดุปฏิบัติการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ครั้ง รวม
1.วัสดุใช้ในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการด้านการออกแบบและผลิตของที่
ระลึกจากผ้าทอพื้นเมือง จํานวน 50 ชุด
- ผ้าฝ้ายทอมือ/ผ้ารองใน/ผ้าซับ/ผ้ากาว/ผ้าแคนวาส
- วัสดุตกแต่ง (ด้ายสําหรับพู่ห้อย/ ผ้าเทป / สายกระเป๋า/ด้ายไหมปัก )
- วัสดุประกอบ (ซิป/อะไหล่กระดุม/แผ่นโฟมรองกระเป๋า)
- กระเป๋าผ้าดิบ
2.การแปรรูปสินค้าชุมชนให้เป็นของที่ระลึก งานผ้า งานจักสาน (กระเป๋า/พวง
กุญแจ/พู่ห้อยตกแต่ง/ตุ๊กตา/ ของใช้/งานจักสานไม้ไผ่) สําหรับงานขาย
- ผ้าฝ้ายทอมือ/ผ้ารองใน/ผ้าซับ/ผ้ากาว/ผ้าแคนวาส
- วัสดุตกแต่ง (ด้ายสําหรับพู่ห้อย/ ผ้าเทป / สายกระเป๋า/ด้ายไหมปัก )
- วัสดุประกอบ (ซิป/อะไหล่กระดุม/แผ่นโฟมรองกระเป๋า)
- ไม้ไผ่ และวัสดุประกอบ
3.วัสดุสาํ หรับใช้ในกิจกรรมการอบรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน
และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
-เส้นด้ายฝ้าย/วัสดุการย้อมสี/ผ้าทอมือ/ของตกแต่งนิทรรศการจําลอง

50X120X5

30,000

50X35X5

8750

500X5
15,000
1,500
132,370

2,500
15,000
1,500

50X120X5
50X35X5
3,000
4,800
2,500X5
2,000X3

30,000
8,750
3,000
4,800
15,500
6,000

14,000

14,000

10,000

10,000

12,320

12,320

4.วัสดุใช้ในกิจกรรมการอบรมการสร้างตราสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อส่งเสริมการ
ขาย และการสร้างแบรนด์
- กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว
- กระดาษอาร์ทสําหรับพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ตัวอย่าง
- สีสําหรับปริ้นกระดาษ
5.วัสดุใช้ในกิจกรรมการทําแผนธุรกิจชุมชนสําหรับการท่องเที่ยว

5000

5,000

5,000

5,000

3)

4)

- กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว
- สีปริ้น
- กระดาษ/ปากกาสี/อุปกรณ์เครื่องเขียน
- กระดาษแข็งน้ําตาล ขนาด A1
- สีสําหรับทําลายผ้าคละสี
- แผ่นไวนิล
6.วัสดุใช้ในกิจกรรมการอบรมเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทย
พวน - กระดาษ 100 ปอนด์ CansonA2เรียบ/หยาบ / กระดาษบรุ๊ฟขาว
- สีปริ้น
- กระดาษ/ปากกาสี/อุปกรณ์เครื่องเขียน
7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า สู่ช่องทางการค้าอื่นๆ
2.7 ค่าจ้างเหมาผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล (10,380 บาท)
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตามประเมินผล 3 ครั้ง (4 คน/240 บาท )
3.2 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเดินทาง 3 ครั้ง ครั้งละ 2,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผล (1,000 บาท)
4.1 ค่าจัดทํารายงานประเมินผล 1,000 บาท
รวม 1) + 2) + 3) + 4)

3,000

3,000

15,000
10,380
4X240X3
2,500X3

15,000

1,000

1,000
201,500

2,880
7,500

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช่จ่ายทุกรายการ
รายละเอียดตัวอย่างและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามท้ายแบบฟอร์ม

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณ ต้ 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 รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนําส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มี การจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทําตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดําเนินงานฯ ทุกประการ

(นางสาวสายฝน จําปาทอง)
ผู้เสนอโครงการ

