
 
 

 

 
ที่มาโครงการ 

โครงการ Village Festival เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสินค้าชุมชนท่องเท่ียว เพื่อเพิ่ม
มลูค่า ยกระดบัการท่องเท่ียวชมุชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชมุชน นกัคิดนกัออกแบบ และกลุ่มนกัธุรกิจ
รุ่นใหม่ ร่วมกนัพฒันาต่อยอดวตัถดุิบท่ีมีในชมุชนให้ตอบโจทย์กลุ่มเปา้หมาย (ผู้ ใช้ หรือนกัท่องเท่ียว) เพื่อสร้าง
รายได้ท่ีมากขึน้ เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจงึเป็นท่ีมาของภารกิจนกัคดิรุ่นใหมเ่พื่อชมุชน   
 Thailand Local Tourism Design Awards 2017 จดัท าขึน้เพ่ือสง่เสริมการออกแบบสินค้า (ของท่ีระลกึ
และของฝาก) และกิจกรรมท่องเท่ียวชมุชนให้มีมลูคา่เพิ่ม ซึง่แนวคิดนีจ้ะมีสว่นชว่ยในการพฒันาเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียว, สร้างรายได้ให้กบัชมุชนและยงัเป็นการสง่เสริมผู้ประกอบการในชมุชนให้มีแนวคดิในการใช้ความคดิ
สร้างสรรค์พฒันาสนิค้าของตนเพ่ือตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวให้ได้มากท่ีสดุ โดยชมุชนท่ีได้รับ
รางวลัจะได้รับรองมาตรฐานจากโครงการและได้รับการประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อและงานตา่งๆให้เป็นท่ีรู้จกัเพื่อตอ่
ยอดการตลาดและการขายตอ่ไป 
 
หวัข้อการประกวด 

ออกแบบสดุยอดสนิค้าท่องเท่ียวชมุชน  ( Thailand Local Tourism Design Awards 2017 ) 
 
รูปแบบการประกวด  
  ผู้ เข้าแข่งขนัจะต้องเลือกชมุชนท่องเท่ียวใน 8 แอ่งท่องเท่ียวมาพฒันาตอ่ยอด โดยน าเสนอ Design Story 
ท่ีมา แนวคดิ และกลยทุย์การออกแบบท่ีตอบโจทย์ตลาด (Design to Market Strategy) พร้อมทัง้ระบท่ีุมาของ
วสัดชุมุชนท่ีเลอืกใช้ และโมเดลต้นทนุสนิค้า 1 หน่วย โดยต้องระบรุายได้ (Profit) ท่ีชมุชนจะได้รับจากการขาย
สนิค้าและบริการ 1 หน่วย พร้อมพฒันาสื่อการขาย (Brochure และ VDO ads) 
 
ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
การประกวดออกแบบสนิค้าท่องเท่ียว ของท่ีระลกึ และของฝากจากชมุชน อาทิ 

 Lifestyle (เช่น ของขวญั ของใช้ในบ้าน ของใช้ในชีวิตประจ าวนั) 

 Fashion (เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า หรือเคร่ืองประดบั) 

 Packaging (เช่น บรรจภุณัฑ์ส าหรับอาหาร หรือ สปา สขุภาพและความงาม) 
 
คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 
บคุคลทัว่ไป บริษัท และกลุม่ชมุชน ไม่จ ากดัเพศ อาย ุและการศกึษา 
 
 



 
 

 

เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน 
1. ผู้สมคัรเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมคัร รายละเอียด และแบบฟอร์มการสง่ผลงานได้ท่ี  

www.facebook.com/villagemissionthailand หรือประสานงานเพ่ือติดตอ่ขอรับใบสมคัรผา่นทาง 
อีเมลได้ท่ี thailand.ltda@gmail.com 

2. ผู้สมคัรเข้าประกวดสามารถสง่ใบสมคัรและหลกัฐานการสมคัรมาท่ีอีเมลโครงการ 
Thailand.ltda@gmail.com ได้ลว่งหน้า และสง่แบบผลงานท่ีจะสง่เข้าประกวดมาทางไปรษณีย์โดยจ่า
หน้าซองวา่ “โครงการ Thailand Local Tourism Design Awards 2017” มาท่ี  
เลขท่ี 31 ซอยสขุสวสัดิ ์52 ถนนสขุสวสัดิ ์แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผลงานท่ีสง่เข้าประกวดจะประกอบด้วย 

2.1) ใบสมคัรระบช่ืุอสมาชิกในทีม (ไม่จ ากดัจ านวน) เบอร์โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ พร้อมแนบ 
        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
2.2) แบบร่างผลงานของทีม พร้อมรายละเอียดวสัดท่ีุใช้โดยละเอียด โดยผลงานท่ีสง่เข้า 
       ประกวดจะต้องมีสว่นประกอบจากวสัดท่ีุได้จากชมุชนใน 8 แอ่งท่องเท่ียวทัว่ไทย  
       อยา่งน้อย 1 ชนิด จากรายการท่ีโครงการก าหนด 
2.3) เรียงความถึงแรงบนัดาลใจในการเลือกชมุชน , Story เก่ียวกบัชมุชน, กลุม่เปา้หมาย 
        และกลยทุธ์ในการออกแบบเพื่อขายสูต่ลาด 
2.4) ต้นทนุสนิค้าและแผนการตัง้ราคาขาย พร้อมระบโุมเดลรายได้ท่ีกลบัไปสูช่มุชนจาก 
       การขายสนิค้า 1 หน่วย  
2.5) แนวคดิการออกแบบ Brochure ขนาด A4 พบัคร่ึง และ VDO Ads โปรโมตสินค้า 

3. ผู้สมคัรเข้าประกวด 1 ทีมสามารถสง่ผลงานได้เพียง 1 รายการเท่านัน้ 
4. ผู้สมคัรเข้าประกวดท่ีเข้ารอบ 20 ทีมสดุท้ายจะได้สทิธ์ิเข้าร่วมสมัมนาและอบรมพฒันาตอ่ยอด

(workshop) เป็นเวลา 1 วนั  ท่ีศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) (สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
5. ผู้สมคัรเข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรมทกุครัง้ตามท่ีโครงการก าหนด มิฉะนัน้จะถือวา่สละสทิธ์ิ 
6. ผลงานจะต้องเป็นผลงานท่ีถกูสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่ต้องไมเ่คยได้รับรางวลัจากการประกวดท่ีไหนมาก่อน 
7. ผู้สมคัรเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากผลงานนัน้ละเมิดลขิสทิธ์ิอ่ืนใดของบคุคลอ่ืน  
8. ผลงานท่ีเข้ารอบ 20 ชิน้ จะได้รับการประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อตา่งๆ ของโครงการ โดยทาง โครงการขอสงวน

สทิธ์ิในการเผยแพร่รูปภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
9. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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เงื่อนไขข้อก าหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหวัข้อ “ออกแบบสดุยอดสนิค้าท่องเท่ียวชมุชน” 
2. สนิค้าท่ีสง่เข้าประกวด จะต้องมีวสัดท่ีุได้มาจากชมุชนใน 8 แอ่งท่องเท่ียวทัว่ไทย ท่ีโครงการก าหนด 

อยา่งน้อย 1 ชนิดเป็นสว่นประกอบ  
รายการวสัดจุากชมุชนทีร่่วมโครงการจาก 8 แอ่งท่องเทีย่ว  ดงันี ้

 แอ่งอารยธรรมลา้นนา 
1) บ้านเวียงกาหลง  จงัหวดัเชียงราย  ผลิตภณัฑ์ : เคร่ืองปัน้ดนิเผา 
2) บ้านสนักอง   จงัหวดัเชียงราย  ผลิตภณัฑ์ : ผ้าปักมือ 
3) บ้านฮวก   จงัหวดัพะเยา  ผลิตภณัฑ์ : ผ้าทอ 
4) ชมุชนวดันนัทาราม  จงัหวดัเชียงใหม ่ ผลิตภณัฑ์ : เคร่ืองเขิน 

 แอ่งวิถีชีวิตลุม่แม่น า้โขง 
1) บ้านจอมแจ้ง  จงัหวดัหนองคาย ผลิตภณัฑ์ : ไขพ่อกเค็ม ถัว่ตดั 
2) ชมุชนโนนสะอาด  จงัหวดันครพนม  ผลิตภณัฑ์ : หมวกผีตาโขนถกัมือ 

 แอ่งมรดกด้านวฒันธรรม 
1) แม่ทองพิน   จงัหวดัก าแพงเพชร ผลิตภณัฑ์ : กระยาสารท 
2) กลุม่งานศลิป์ดินไทย  จงัหวดัพิษณโุลก  ผลิตภณัฑ์ : ดินปัน้ 
3) บ้านซุ้มขีเ้หลก็  จงัหวดัพิษณโุลก  ผลิตภณัฑ์ : เสื่อกก 

 แอ่งอารยธรรมอีสานใต้ 
1) บ้านโคกเมือง  จงัหวดับรีุรัมย์  ผลิตภณัฑ์ : ผ้ามดัหมี ่
2) บ้านนาทุ่ง   จงัหวดัศรีษะเกษ ผลิตภณัฑ์ : ผ้าฝา้ย 
3) บ้านโนนกุ่ม   จงัหวดันครราชสีมา ผลิตภณัฑ์ : ผ้ายวน 
4) บ้านบุง่หวาย  จงัหวดัอบุลราชธานี ผลิตภณัฑ์ : ผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่ 
5) บ้านโนนสขุสนัต์  จงัหวดัอบุลราชธานี ผลิตภณัฑ์ : เสื่อกกผือลายขิด 

 แอ่งลุม่แมน่ า้เจ้าพระยาตอนกลาง 
1) บ้านต้นล าแพน  จงัหวดัสมทุรสงคราม ผลิตภณัฑ์ : ผลิตภณัฑ์จากก้านมะพร้าว 
2) บ้านบางน า้ผึง้  จงัหวดัสมทุรปราการ ผลิตภณัฑ์ : ลกูประคบธญัพืช 
3) บ้านศาลาดนิ  จงัหวดันครปฐม  ผลิตภณัฑ์ : ข้าวตงัหอมมะล ิ
4) หมูบ้่านหตัถกรรม  จงัหวดัอ่างทอง  ผลิตภณัฑ์ : กลองนานาชาต ิ
5) บ้านโพธ์ิรังนก  จงัหวดัอ่างทอง  ผลิตภณัฑ์ : ผลิตภณัฑ์จากผกัตบชวา 

 
 
 



 
 

 

 แอ่งฝ่ังทะเลตะวนัออก 
1) บ้านน า้เช่ียว   จงัหวดัตราด  ผลิตภณัฑ์ : งอบ ข้าวเกรียบยาหน้า 
2) บ้านมาบเหลาชะโอน  จงัหวดัระยอง  ผลิตภณัฑ์ : ผลิตภณัฑ์จากต้นกระจดู 

 แอ่งฝ่ังทะเลตะวนัตก 
1) บ้านเกาะพทิกัษ์  จงัหวดัชมุพร  ผลิตภณัฑ์ : อาหารทะเลแปรรูป 

 แอ่งอนัดามนั 
1) บ้านถ า้เสือ   จงัหวดักระบี ่  ผลิตภณัฑ์ : ผ้าปาเต๊ะ 
2) บ้านทุ่งหยีเพ็ง  จงัหวดักระบี ่  ผลิตภณัฑ์ : กะปิ 
3) บ้านเขากอบ   จงัหวดัตรัง  ผลิตภณัฑ์ : งานแกะสลกัไม้ 
4) บ้านโคกไคร   จงัหวดัพงังา  ผลิตภณัฑ์ : สมนุไพรชาขลู ่

3. ผู้สมคัรเข้าประกวดต้องสง่ผลงาน โดยแสดงแบบร่างพร้อมรายละเอียดวสัด ุขนาดชิน้งาน สีสนั   
      พร้อมรูปแบบการใช้งานลงบนกระดาษขนาด A2 ติดผลงานลงบนวสัดท่ีุมีความแข็ง สามารถตัง้อยู่ 
                ในแนวตัง้ บนผลงาน โดยให้ติดใบสมคัรท่ีได้กรอกรายละเอียดของเจ้าของผลงาน ลงบนด้านหลงั 
                ผลงานเท่านัน้  

4. ผู้สมคัรเข้าประกวดต้องสง่ผลแรงบนัดาลใจในการเลือกชมุชน , Story เก่ียวกบัชมุชน, กลุม่เปา้หมาย 
    และกลยทุธ์ในการออกแบบเพ่ือขายสูต่ลาด ต้นทนุสินค้าและแผนการตัง้ราคาขาย พร้อมระบโุมเดล 
    รายได้ท่ีกลบัไปสูช่มุชนจากการขายสนิค้า 1 หน่วย โดยใช้ฟอนต์ Angsana New 16 ลงบนกระดาษ A4 
5. แสดงแนวคดิการออกแบบพร้อมแบบร่างของ Brochure ขนาด A4 พบัคร่ึง และ VDO Ads โปรโมท 
    สนิค้า โดยต้องมีข้อมลูครบทัง้เร่ืองราวท่ีน่าสนใจของชมุชน, รายละเอียดวสัด,ุ จ านวนในการผลติ 
    ตอ่ล็อต (Minimum - Maximum order), ระยะเวลาจดัสง่, ราคาสนิค้าตอ่ 1 ชิน้ รายได้ท่ีจะกลบัไป 
    ให้ชมุชน, รูปถ่ายสนิค้า และรูปถ่ายชมุชน / รูปถ่ายนกัออกแบบ ลงบนกระดาษ A4 
6. ผู้สมคัรเข้าประกวดต้องกรอกแบบฟอร์มการสมคัรตามท่ีก าหนดไว้ในใบสมคัรและระบขุ้อมลูให้ชดัเจน  
    พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
7. ผู้สมคัรเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนัน้ละเมิดลขิสทิธ์ิอ่ืนใดของบคุคลอ่ืน 
8. ผลงานท่ีเข้าประกวดทัง้หมด จะถือครองลขิสทิธ์ิโดยผู้ เข้าประกวด  
9. ผลงานท่ีเข้าประกวดทัง้หมด ทางโครงการสามารถน าไปใช้ในการประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อตา่งๆ ของ 
    โครงการได้ โดยทางโครงการขอสงวนสทิธ์ิในการเผยแพร่รูปภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการประกวด โดยไม่ 
    ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
 
 
 
 



 
 

 

การคัดเลือกและตดัสิน 
1 .  การประกวดรอบคดัเลือก  20 ทีม 

 คดัเลือกจากแบบร่างสเกตช์พร้อมใสร่ายละเอียดวสัดพุร้อมผลิต โดยพจิารณาคดัเลือกผลงานท่ีมี
เอกลกัษณ์การออกแบบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดจูากคะแนนสงูสดุ 20 ทีมแรก 
หมายเหต ุ: ผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกในรอบ 20 ทีมจะมีสทิธ์ิเข้าร่วมรับการอบรมกบัผู้ เช่ียวชาญทางด้าน 
Service Design กบัทางโครงการท่ีศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) (สถานท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

2.  การประกวดรอบชิงชนะเลศิ  
ทีมท่ีผา่นเข้ารอบ 20  ทีม จะได้รับเงินทนุ 100,000 บาท โดยแยกเป็น 80,000 บาท ใช้ในการผลติสนิค้า 
ท่ีจะน ามาจ าหน่ายในปริมาณท่ีมากท่ีสดุตามราคาต้นทนุ  และ 20,000 บาทใช้ในการลงพืน้ท่ี และ 
ผลิตสื่อประชาสมัพนัธ์ (Brochure และ VDO Ads) 

  
หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบคัดเลือก 20 ทมี 

1. Design Story 25 คะแนน 
o ท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept/ Design Thinking) 
o กลยทุธ์ในการออกแบบเพ่ือน าผลติภณัฑ์สูต่ลาด (Design to Market Strategy) 
o แนวคดิท่ีน าทนุทางวฒันธรรมมาสร้างคณุคา่ (Cultural Heritage Values) 

2. Creativity / Innovation 25 คะแนน 
o คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) 
o เป็นต้นแบบท่ีแตกตา่งจากท่ีเคยมีมา (Novelty) 
o มีผลกระทบตอ่อนาคต (Innovation) 
o ใช้เทคโนโลยีหรือวสัดใุหม่ๆ  (New technology or New Materials) 

3. User impact / Customer experience 25 คะแนน 
o ประโยชน์ใช้สอยท่ีดี (Utilization) 
o สะดวกสบายในการใช้งาน (Convenience/Comfortable and Ease of Use) 
o ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Satisfying Consumer’s Needs) 
o ปลอดภยั (Safety) 
o ออกแบบเพ่ือตอบสนองกลุม่ผู้ใช้ได้หลากหลาย (Universal Design) 
o สง่เสริมให้ผู้ใช้มีความคดิสร้างสรรค์ (Stimulus to the User’s Creative thinking) 

4. Local impact 25 คะแนน  
o โมเดลการแบง่รายได้ (Revenue Sharing) 

 



 
 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศ 
1. Creativity / Innovative 20 คะแนน 

o ท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept/ Design Thinking) 
o กลยทุธ์ในการออกแบบเพ่ือน าผลติภณัฑ์สูต่ลาด (Design to Market Strategy) 
o แนวคดิท่ีน าทนุทางวฒันธรรมมาสร้างคณุคา่ (Cultural Heritage Values) 

2. Product quality and function 20 คะแนน 
o คณุภาพสนิค้า (Quality) 
o สภาพคงทนตอ่สภาวะแวดล้อม (Durability) 
o ใช้งานจริงได้ตามฟังชัน่ (Practicality) 

3. User impact / Customer experience 20 คะแนน 
o ประโยชน์ใช้สอยท่ีดี (Utilization) 
o สะดวกสบายในการใช้งาน (Convenience/Comfortable and Ease of Use) 
o ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Satisfying Consumer’s Needs) 
o ปลอดภยั (Safety) 
o ออกแบบเพ่ือตอบสนองกลุม่ผู้ใช้ได้หลากหลาย (Universal Design) 
o สง่เสริมให้ผู้ใช้มีความคดิสร้างสรรค์ (Stimulus to the User’s Creative thinking) 

4. Social & Environmental Impact 20 คะแนน 
o ใช้งานได้ยาวนาน (Long Lifetime/Durability) 
o ค านงึถึงผลกระทบตอ่สงัคม (Socially Responsible) 
o ค านงึถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (Environmentally-Friendly) 

5. Customer choice 20 คะแนน 
o คะแนนโหวดจากช่องทางตา่งๆของโครงการ (Popular Vote) 

 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนส่ือประชาสัมพันธ์ 

1. ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. เนือ้หา (Content) 
3. เทคนิคการเลา่เร่ือง  (Narrative) 
4. การใช้ภาษาและดนตรี (Language and Music) 
5. คณุภาพในการผลิต (Production and Total Quality) 

**การตดัสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นทีส้ิ่นสดุ  
 
 



 
 

 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
  เร่ิมประชาสมัพนัธ์โครงการ    15  สงิหาคม 2560 

เปิดรับสมคัรและสง่ผลงาน    15  สงิหาคม – 29 กนัยายน 2560 
คดัเลือกผลงานจากแบบ     5 ตลุาคม 2560 
ประกาศผลผู้ เข้ารอบ 20 คน    11 ตลุาคม 2560 
สมัมนาและอบรมพฒันาตอ่ยอด (workshop)   16 ตลุาคม 2560  
ลงพืน้ท่ี ผลิตสนิค้าและสื่อประชาสมัพนัธ์   17 ตลุาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 
กิจกรรมโหวดสนิค้าและสื่อประชาสมัพนัธ์   10 - 24 พฤจิกายน 2560 
งานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวชมุชน Village Festival 24-26 พฤศจิกายน 2560    
กิจกรรมประกาศรางวลั     24 พฤจิกายน 2560    
 

รางวัล  
1 .รางวลัชนะเลิศ  

เงินสด 200,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศและใบประกาศนียบตัร  
2. รางวลัรองชนะอนัดบั 1  

เงินสด 100,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศและใบประกาศนียบตัร 
3. รางวลัรองชนะอนัดบั 2  

เงินสด 70,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศและใบประกาศนียบตัร 
4. รางวลั Popular Vote  

เงินสด 50,000 บาท  พร้อมโลเ่กียรติยศและใบประกาศนียบตัร 
5. รางวลัสื่อโฆษณายอดเย่ียม  

เงินสด 50,000 บาท  พร้อมโลเ่กียรติยศและใบประกาศนียบตัร 
*** หมายเหต ุ ก าหนดการ วนั เวลา และรายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
ตดิต่อฝ่ายประสานงานการแข่งขัน  
คณุภาณี         โทร : 089 777 3971 
www.facebook.com/villagemissionthailand 


