
VILLAGE FESTIVAL
ชมุชนน่าหลงใหล

lost in the village



OBJECTIVE

โครงการ Village Festival เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาสินค้าชมุชนท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมมลูค่า
ยกระดบัการท่องเท่ียวชมุชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชมุชน นักคิดนักออกแบบ และกลุ่มนักธรุกิจรุ่นใหม่

ร่วมกนัพฒันาต่อยอด Asset ท่ีมีในชมุชนให้ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้ช้ หรือนักท่องเท่ียว) เพ่ือสร้างรายได้ท่ีมากขึน้
เพ่ิมความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นท่ีมาของ

ภารกิจนักคิดรุ่นใหม่ เพ่ือชมุชน



CHALLENGE

• ท าให้สินค้าชมุชนเป็นท่ีนิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั หรือเป็นของฝาก และของ
ท่ีระลึกตอบโจทยท์ุกกลุ่มเป้าหมาย

• ท าให้เกิดยอดขายสินค้าและกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้อย่างชดัเจนเพื่อสร้าง
รายได้เพ่ิมให้กบัชมุชน



PROJECT ACTIVITIES

1. จดัแคมเปญประกวดออกแบบสินค้าเด่นประจ าชมุชนทัว่ประเทศเพ่ือชิง
รางวลั Thailand Local Tourism Design Awards 2017

2. จดักิจกรรมแสดงสินค้าและการท่องเท่ียวชมุชน Village Festival 3 วนั





Thailand Local Tourism Design Awards 2017 จดัท ำขึน้เพือ่สง่เสรมิกำรออกแบบ

สนิคำ้ (ของทีร่ะลกึและของฝำก) และกจิกรรมทอ่งเทีย่วชุมชนใหม้มีลูคำ่เพิม่ ซึง่แนวคดินี้จะมสีว่นชว่ยใน

กำรพฒันำเศรษฐกจิทอ่งเทีย่ว, สรำ้งรำยไดใ้หก้บัชุมชนและยงัเป็นกำรสง่เสรมิผูป้ระกอบกำรในชมุชนให้

มแีนวคดิในกำรใชค้วำมคดิสรำ้งสรรคพ์ฒันำสนิคำ้ของตนเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของนกัท่องเทีย่ว

ใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ โดยชมุชนทีไ่ดร้บัรำงวลัจะไดร้บัรองมำตรฐำนจำกโครงกำรและไดร้บักำรประชำสมัพนัธ์

ผำ่นสือ่และงำนต่ำงๆใหเ้ป็นทีรู่จ้กัเพือ่ต่อยอดกำรตลำดและกำรขำยต่อไป



อ.ไพโรจน์ พทิยเมธี เจา้ของนวตักรรมความคดิ สไีทยโทน
ท่ีปรึกษาโครงการ

อาจารยพ์เิศษ คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร มหาวทิยาลยั

ศลิปากร วชิา - Color in Art



รายละเอียดการประกวด
กลุ่มเป้าหมาย
• นักคิด นักออกแบบทัว่ไป หรอืบริษทัออกแบบ
• ชมุชนเจ้าของผลิตภณัฑ์
• นิสิต นักศึกษาทัว่ประเทศ

ชมุชนเป้าหมาย
• 8 แอ่งท่องเท่ียว ทัว่ประเทศ



ประเภทการประกวด
การประกวดออกแบบของท่ีระลึก และของฝากจากชมุชน อาทิ

• Lifestyle (ของขวญั ของใช้ในบา้น ของใช้ในชีวิตประจ าวนั)

• Fashion (เส้ือผา้ กระเป๋า หรือเครื่องประดบั)

• Packaging (อาหาร หรือ สปา สขุภาพและความงาม)

โดยผูเ้ข้าประกวดต้องส่งเส้นทางการท่องเท่ียวในชมุชน พร้อมพฒันาส่ือการขาย (Brochure และ VDO Ads) 



โจทยก์ารประกวด
ผูเ้ข้าแข่งขนัจะต้องเลือกชมุชนท่องเท่ียวใน 8 แอ่งท่องเท่ียวมาพฒันาต่อยอดโดยเน้นสินค้าเด่นประจ าชมุชน พรอ้มส่งแผน

1. แบบสินค้า พร้อม Prototype 1 ช้ิน และน าเสนอ Design Story, ท่ีมา, แนวคิด และ กลยทุยก์ารออกแบบท่ีตอบโจทยต์ลาด
(Design to Market Strategy) โดยระบุท่ีมาของวสัดท่ีุใช้ในชมุชนให้ชดัเจน

2. ต้นทุนการผลิตต่อสินค่า 1 ช้ิน โดยต้องระบโุมเดลรายได้ (Profit) ท่ีชมุชนจะได้รบัจากการขายสินค้าและบริการ 1 หน่วย

3. ออกแบบและพฒันาส่ือการขาย (Brochure และ VDO ads)

รปู Product design พร้อมรายละเอียดและราคา ส่ือการขาย



ขัน้ตอนการประกวด

ผูส้มคัร 100 คน

ผูส้มคัร 20 คน

1. สง่รายละเอยีดการประกวดและขัน้ตอนการการผลติ
2. สง่ Prototype สนิคา้

3. คดักรองเหลอื 20 ทมีเขา้รอบ
4. ไดส้ทิธิใ์นการรว่ม Workshop เพือ่พฒันาปรบัปรุงสนิคา้จาก
TCDC และทมีนกัสรา้งแบรนด์
5. ไดทุ้นพฒันา 100,000บาท แบ่งเป็น
• 20,000 บาท-คา่ลงพืน้ทีแ่ละออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์
• 80,000 บาท– คา่ผลติสนิคา้ตามตน้ทุนทีน่ าเสนอ
6. ผูเ้ขา้รอบลงพืน้ทีผ่ลติสนิคา้และสือ่ประชาสมัพนัธ์ โดยแบ่งเป็น

7. ผูเ้ขา้รอบ 20 คนสง่ขอ้มลูเพือ่รายงานกองประกวดตลอด
ระยะเวลาเพือ่ update การผลติ
8. คดักรองรอบ Final ทีง่าน Village Festival โดยคณะกรรมการ

ผูช้นะตามรางวลัต่างๆ



เกณฑก์ารตดัสิน

ผูส้มคัร 100 คน

ผูส้มคัร 20 คน

1. Design Story 25 คะแนน
2. Creativity / Innovative 25 คะแนน
3. User impact / Customer experience 25 คะแนน
4. Local impact 25 คะแนน (โมเดลการแบง่รายได้)

1. Creativity / Innovative 20 คะแนน
2. Product quality and functional 20 คะแนน
3. User impact / Customer experience 20 คะแนน
4. Social & Environmental Impacts 20 คะแนน
5. Customer Choices 20 คะแนน

ผูช้นะตามรางวลัต่างๆ

VDO 
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
3.2 เน้ือหา 20 คะแนน
3.3 เทคนิคการเล่าเร่ือง 20 คะแนน
3.4 การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
3.5 คณุภาพในการผลิต 20 คะแนน



กิจกรรม Workshop เพื่อแนะแนวทางให้กบัผูเ้ข้ารอบ

ดร. อภสิทิธิ ์ ไล่ศตัรไูกล MD ศนูย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบ TCDC หรอื
ตวัแทนจาก TCDC มารว่ม Workshop 
แนะแนวทางการปรบั Look สนิคา้ใหด้ี
ขึน้และตอบโจทยต์ลาดมากยิง่ขึน้

คุณปรมา ทพิยธ์นทรพัย์ จาก
BARAMIZI Lab ในหวัขอ้การสรา้งแบ
รนดส์นิคา้ใหต้อบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย

พรอ้ม Case Study

สถานท่ี : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ TCDC

อ.ไพโรจน์ พทิยเมธี เจา้ของนวตักรรมความคดิ สไีทยโทน



รายละเอียดท่ีต้องส่ง
1. เอกสารใบสมคัรและแรงบนัดาลใจในการเลือกชมุชน

2. แนวคิดการออกแบบสินค้าของฝาก / ของท่ีระลึก พรอ้มท่ีมาของแนวคิด, Story เก่ียวกบัชมุชน, รายละเอียด
วสัดท่ีุใช้, กลุ่มเป้าหมายและกลยทุธใ์นการออกแบบเพ่ือขายสู่ตลาด

3. ต้นทุนสินค้าและแผนการตัง้ราคาขาย พรอ้มระบโุมเดลรายได้ท่ีกลบัไปสู่ชมุชนจากการขายสินค้า 1 หน่วย

4. แนวคิดการออกแบบ Brochure ขนาด A4 พบัครึ่ง และ VDO Ads โปรโมตสินค้าและโปรแกรมท่องเท่ียวของตน

รูปแบบและรายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ี ททท. เห็นชอบภายหลงั



o เรือ่งราวทีน่่าสนใจของชุมชน
o รายละเอยีดวสัดุ
o จ านวนในการผลติต่อลอ็ต (Minimum - Maximum order)
o ระยะเวลาจดัสง่
o ราคาสนิคา้ต่อ 1 ชิน้
o รายไดท้ีจ่ะกลบัไปใหชุ้มชน
o รปูถ่ายสนิคา้
o รปูถ่ายชุมชน / รปูถ่ายนกัออกแบบ
o โปรแกรมท่องเทีย่ว 2 วนั 1 คนื

ตวัอย่าง Content ส่ือการขาย



สิทธ์ิและรางวลัผูเ้ข้ารอบการประกวด

1. ได้รบัใบประกาศนียบตัรเพ่ือเป็นการการนัตีสินค้าจากโครงการ พร้อมถ้วยรางวลัและใบประกาศจาก ททท.

2. PR ประชาสมัพนัธใ์นส่ือต่างๆ จากโครงการเพ่ือช่วยขายสินค้า

3. บทูจดัแสดงงานเพื่อโปรโมตและขายในงาน Village Festival

4. เงินรางวลัรวมทัง้ส้ิน 470,000 บาท



• รางวลัผูช้นะเลิศการออกแบบสินค้า 3 รางวลั

• 200,000 บาท

• 100,000 บาท

• 70,000 บาท

• รางวลั Ads โฆษณายอดเย่ียม 1 รางวลั

• 50,000 บาท

• Popular vote 1 รางวลั

• 50,000 บาท



คณะกรรมการตดัสิน

อ.ไพโรจน์ พทิยเมธี เจา้ของนวตักรรมความคิ สไีทยโทน

ดร. อภสิทิธิ ์ ไล่ศตัรไูกล MD ศนูย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบ TCDC หรอื

ตวัแทนจาก TCDC 

รตัตกิร วุฒกิร
นกัออกแบบของเลน่เพือ่ชมุชน

ตวัแทนจากการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย

คะแนนจากคณะกรรมการ 80 %
คะแนนจากการโหวต (customer choice) 20 %

คุณอุบลวรรณ สขุภำรงัษี
เจำ้ของแบรนด์ PROUD

The Pride of Fine Thai Selection



ตารางกิจกรรม

15 สิงหาคม – 29 กนัยายน ประชาสมัพนัธแ์ละเปิดรบัสมคัร

5 ตลุาคม คดัเลือกทีมเข้ารอบ 20 ทีม

11 ตลุาคม ประกาศผล 20 ทีม

16 ตลุาคม Workshop

17 ตลุาคม – 17 พฤศจิกายน 20 ทีมลงพืน้ท่ีผลิตสินค้าและส่ือประชาสมัพนัธ์

10-24 พฤศจิกายน กิจกรรม Vote สินค้าและส่ือประชาสมัพนัธ์

24-26 พฤศจิกายน การแสดงสินค้าและการท่องเท่ียวชมุชน



จดักิจกรรมแสดงสินค้าและการท่องเท่ียวชมุชน
VILLAGE FESTIVAL 3 วนั



สถานท่ีสวนอทุยานจฬุา100 ปี

ถนน บรรทดัทอง



รายละเอียดกิจกรรม

Zone ออกร้าน 60 บทู

• Village Showcase โซนออกรา้นของผูเ้ข้าแข่งขนั 20 ทีม ประกบกบัชมุชนต้นน ้า 20 ชมุชน

• Village candidate โซนออกรา้นชมุชนท่ีสนใจน าสินค้าตนมาขายและพรอ้มท่ีจะรว่มพฒันากบันักออกแบบในอนาคต 20 ชมุชน

• Village Food and Beverage 20 ร้าน

Zone กิจกรรม On Ground Activity

• Art Workshop - DIY ของท่ีระลึก x 3 กิจกรรม x 2 รอบ / วนั

• Workshop ท าอาหารกบัเชฟหล่อ 3 วนั 3 เชฟ โดยใช้วตัถดิุบจากชมุชน พร้อมขาย Village gastronomy trip package 

Zone กิจกรรม On Stage Activity

• พิธีเปิดโครงการ

• ผูเ้ข้ารอบ 20 ทีม present สินค้าและแผนโปรเจค

• Fashion life style show product 

• Village inspires เชิญผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเรจ็จากการออกแบบและพฒันาสินค้าชมุชนขึน้มาเสวนาบนเวที OKMD: 
Creative DNA

• กิจกรรมดนตรีจากนักรอ้งช่ือดงั



รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม Business Matching

• เชิญบคุคลท่ีมีอ านาจตดัสินใจกลุ่มธรุกิจท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นผูซ้ื้อเพ่ือใช้เป็นของท่ีระลึกในวนัปีใหม่มารว่มงาน อาทิ

➢ กลุ่ม Airline เช่น NokAir, AirAsia, ThaiAirways

➢ กลุ่ม Retail เช่น CPN, Siam Piwat, Kingpower, Seacon square

➢ กลุ่ม Bank เช่น Bangkok Bank, Kbank, SCB, ออมสิน

➢ กลุ่ม Business เช่น หอการค้า, แสนสิริ, Pace Development 



• Village Showcase 20 บทู : เป็นโซนออกรำ้นของผูเ้ขำ้แขง่ขนั 20 ทมี ประกบกบัชมุชนตน้น ้ำ 20 ชมุชน
และจะเป็นโซนขำยของทีผ่ลติขึน้ใหม่ พรอ้มแนะน ำโบรชวัรใ์นโครงกำรประกวด

• Village candidate 20 บทู : โซนออกรำ้นชมุชนทีส่นใจน ำสนิคำ้ตนมำขำยและพรอ้มทีจ่ะรว่มพฒันำกบั
นกัออกแบบในอนำคต 20 ชมุชน

• Village Food and Beverage 20 บทู : จดัหำรำ้นอำหำรทอ้งถิน่มำรว่มงำน 20 รำ้น

ZONE ออกร้าน 60 บทู



Zone กิจกรรม On Ground Activity

กิจกรรม Chef Theater 
เป็นกจิกรรมเชฟ น ำวตัถุดบิจำกชุมชนมำรงัสรรคเ์ป็นเมนูใหม่ๆ ทีน่่ำสนใจ และมอบสตูรใหก้บัชุมชน พรอ้มขำย Village gastronomy trip 
package ในงำน

เชฟปิง เชฟฟิน เชฟฟาง
24 พฤศจกิำยน 2560 25 พฤศจกิำยน 2560 26 พฤศจกิำยน 2560



Art Workshop
DIY ของทีร่ะลกึ 3 กจิกรรมต่อวนั

Zone กิจกรรม On Ground Activity



Zone กิจกรรม On Stage Activity

คุณอุบลวรรณ สขุภำรงัษี
เจำ้ของแบรนด์ PROUD

The Pride of Fine Thai Selection
24 พฤศจกิำยน 2560

Village inspires เชิญผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเรจ็จากการออกแบบและพฒันาสินค้าชมุชนมาเสวนาบนเวที
OKMD: Creative DNA 1 คน 1 วนั

คุณณฐัวุฒิ เผำ่ปรชีำ
กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั โจ-ลี่ แฟมลิี่ จ ำกดั

25 พฤศจกิำยน 2560

คุณฐติพิฒัน์ ศุภภทัรานนท์
กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั THANN

26 พฤศจกิำยน 2560



กิจกรรมดนตรี Mini Concert จากศิลปิน 1 วง / วนั อาทิ

Instinct
26 พฤศจกิำยน 2560

Pause
24 พฤศจกิำยน 2560

สงกรานต์
25 พฤศจกิำยน 2560

Zone กิจกรรม On Stage Activity



กิจกรรมการแสดงจากชมุชน

Zone กิจกรรม On Stage Activity



THANK YOU


