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โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิน หัตถศิลปไทย” ปที 5 ชูแนวคิด “ทีมผ้าขาวม้าไทย”

ก้าวสู่ปที 5 ของ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน หัตถศิลปไทย ทีมุ่งผลั กดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิมให้กับสินค้ าผ้าขาวม้าทอ
มือ เพือช่วยเพิมรายได้และพัฒนาทัก ษะอาชีพ ให้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทั วประเทศจากจุดเริม ต้นของโครงการในป พ.ศ.2559
ภายใต้การทํางานของคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึงเปนความร่วมมือระหว่างภาครัฐกั บเอกชนในการ
ร่ว มกั นพั ฒนาชีวิต ความเปนอยู่และรายได้ ของชุ มชนในชนบททั ว ประเทศ โดยมี บริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี วิ สาหกิ จ เพื อสั งคม
(ประเทศไทย) จํากัด ผสานความร่วมมือกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือข่ายบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ
เพือสังคม ทัวประเทศ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และ ภาคเอกชน

ซึ งมี บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จํ า กั ด (มหาชน) นํ า โดย คุ ณ ฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี กรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ และประธาน
คณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทย ทีเปนผู้ริเริมและหัวเรือหลักในการดําเนินงานมาตังแต่เริมโครงการ อีกทังยังเปน
ผู้ ส นั บ สนุ น หลัก ในโครงการเพื อร่ว มกั น ขั บ เคลื อนและพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก ให้ ชุ ม ชนสร้า งรายได้ใ ห้ แ ก่ ต นเอง และสร้ างความ
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ภาคภูมิใ จในชุม ชนผ่า นการสร้ างสรรค์ผลงานและการบอกเล่ า ประวั ติ ความเปนมาของผ้ าขาวม้าทอมื อ ไปพร้อ มกั บการสร้า งความ

ตระหนักถึงคุณค่า ในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึนในสังคมอย่างยังยืน และยังมีการขยายเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื อง เพือร่วมกัน
พัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้า ผ้า ขาวม้าทอมือให้เ ปนวงกว้ างทัวประเทศ ทําให้สินค้ าจากผ้า ขาวม้าทอมือกลับมามีความร่ วม
สมัยกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคอีกครัง และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนือง
สําหรับ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน หัตถศิลปไทย ภายใต้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2564” ชูแนวคิด “ทีมผ้าขาวม้าไทยจากเส้น
ใยสู่สนามแข่ง” มีกําหนดจัดขึนระหว่าง วันที 21-26 พฤศจิกายนนี ณ ชัน G สามย่านมิตรทาวน์ โดยเปนการรวมพลังของทุกภาคส่วน ให้
พัฒนาเปนทีมผ้าขาวม้าทีแข็งแกร่งและยังยืนเปนหนึงเดียว

โดยภายในงานยังมีพิธีลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ โครงการ Creative Young Designers เพื อส่งเสริม ให้เ กิ ดการ
แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผ ลิตผ้าขาวม้าทอมือ ด้วยการรวมพลังคนรุ ่นใหม่ มาร่วมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ผ้าขาวม้า ทอมือ โดยมี
การบูรณาการความรู้ระหว่างคณะด้านการออกแบบและคณะด้านการบริหารธุรกิ จในการช่วยพัฒนาผ้าขาวม้า ซึงได้ต่อยอดขยายพืนที
การทํางานเปน 15 ชุมชนทัวประเทศ ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื นศรี อ .นาโยง จ.ตรัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่ มสืบสานต่อผ้าทอ
มือบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี วิ สาหกิ จชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอ
ผ้าบ้านรางจิก อ.ชะอํ า จ.เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลียงไหมทอผ้าไหมผ้าฝายบ้านเสารีก อ.พนา จ.อํ านาจเจริญ กลุ่มพั ฒนา
สตรีบ้านสวนปอ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มทอผ้าพืนเมืองบ้านนาคําไฮ อ.เมือง จ.หนองบังลําภู กลุ่ มทอผ้าพื นเมืองบ้านสะง้อ อ.เมือ ง
จ.บึงกาฬ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขัน ธ์ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อ.จอมทอง จ.เชีย งใหม่ กลุ่มอาชีพผ้าฝาย
อําพัน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด อ.เทพา จ.สงขลา
กลุ่ มปลู ก หม่อ นเลี ยงไหมบ้า นโนนชาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสิ น ธุ์ วิ ม พ์ ดี ไ ซน์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุ ร ี และกลุ่ มแม่ บ้ า น
เกษตรกร บ้า นคึ มมะอุ-สวนหม่อน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่ว มกั บ 13 มหาวิ ทยาลั ยในโครงการ Eisa (Education Institute
Support Activity) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิ ทยาลัยกรุ งเทพมหาวิ ทยาลั ย
รัง สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร

มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ

มหาวิ ทยาลัย หอการค้าไทย มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุร ี มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง และ 3

สโมสรฟุ ต บอล

ประกอบด้ วย สโมสรอยุ ธ ยา ยู ไนเต็ ด สโมสรนครปฐม ยู ไนเต็ ด และสโมสรพีที ประจวบ เพื อส่ งเสริ มให้เ กิดการแลกเปลียนเรีย นรู้
ระหว่ างชุมชนผู้ ผลิต ผ้าขาวม้าทอมือ กั บกลุ่ม นัก ศึก ษา ซึ งนอกจากต่ อ ยอดความร่ว มมื อ กั น อย่ างต่ อเนืองในการออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภั ณฑ์เสือผ้า ของใช้ ของทีระลึก ของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือให้มีความทัน สมัยแล้ว ยังมุ่งเน้นในเรืองการพัฒนาด้านการตลาด
และช่ องทางการจัดจําหน่าย รวมไปถึงการออกแบบของที ระลึกให้แก่ สโมสรฟุตบอล และการนํา สินค้ า ผ้า ขาวม้ าทอมือ เข้าวางขายใน
กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรอีกด้วย และพิเศษสุดกับครังแรก...ของการเดินแบบแฟชันโชว์ ชุดกี ฬาผ้าขาวม้าสุดเท่ของนักเตะจาก 4 สโมสร
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ดัง โปลิศ เทโร เอฟซี สุโขทัย เอฟซี สุพรรณบุรี เอฟซี และราชบุรี เอฟซี นําโดย ธีรเทพ วิ โนทัย ลีออน เจมส์ สุพรรณ ทองสงค์ สตีเว่น ล็
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องจิล
คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิ จเพือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่ า “นับ
จากป 2559 จนถึงปจจุบน
ั เราได้บูรณาการการทํางานร่ว มกั บทุกภาคส่วน เพื อแก้ปญหาในเรืองของคุณภาพการผลิต และด้านการตลาด
ผลักดันจนเกิดการพัฒนาและแปรรูปผ้าขาวม้าชุมชนทีหลากหลาย ควบคู่ไปกับการจัดประกวดลายผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจน จนเปนทีรู้จักและถูกจับตามองในวงกว้ าง และทีสําคั ญโครงการ Creative Young Designers
เราได้เ ห็ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องน้ อ งๆ นัก ศึก ษา ในการนําผ้ าขาวม้ า สร้า งสรรค์ เ ปนชิ น งานต่ างๆ ซึ งน้ องๆ มีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ มี
เทคนิคใหม่ๆ และยังสามารถขยายกรอบความคิดออกไปได้อีกมากมาย สิงสําคัญทีเราต้องการให้เกิดขึนจากการขับเคลือนโครงการฯ คื อ
ชุมชนมี ความเข้มแข็ง พึงพาตนเองได้ เกิดเครือ ข่ายการทํ างานของกลุ่ มทอผ้า ของชุมชนภายในจังหวัด และข้ามไปยังจั งหวั ดอื นๆ ทัว
ประเทศ มีการแลกเปลียนเรียนรู้ เพือพัฒนาการแปรรู ปผ้าขาวม้าทอมือให้มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย สร้างรายได้ให้แก่ก ลุ่มทอ
ผ้าอย่างยังยืน ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงการฯ ทังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมห าดไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) และ ภาคีทุกภาคส่วน ทีได้กรุ ณาให้ความสนับสนุนโครงการนีมาเปนอย่างดียิงตลอดระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา ส่งผลให้โครงการฯ
ดําเนินงานมาได้บรรลุผลสําเร็จ ไม่ว่าจะเปนเรืองการสร้างความรับรูใ้ นกลุ่มผู้บริโ ภคและคนรุ่นใหม่ การให้องค์ความรู้ด้านต่างๆกับชุมชน
ผู้ผลิต การพัฒนาสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือ และการนําผ้าขาวม้าไทยไปสู่วงการแฟชันระดับนานาชาติ ทังนีเพือมุ่งสู่เปาหมายหลัก ของ
โครงการ คือ การสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยังยืน”

คุ ณ ฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จํ า กั ด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการ
โครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทย กล่าวว่า “มีความยินดีเปนอย่างยิงทีได้เห็นโครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทยได้ดําเนินงาน
มาอย่ างต่อ เนืองจนก้ าวเข้าสู่ป ที 5 โดยมี บริษั ท ประชารัฐ รั ก สามั คคี วิ ส าหกิ จเพื อสัง คม (ประเทศไทย) จํา กั ด เปนแกนหลัก ในการ
ขับเคลือนการทํา งานร่วมกั บทุ กภาคส่ว น ทังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิ ชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมถึง เครือ ข่า ย
ชุมชนผู้ผ ลิตผ้าขาวม้าทอมือทัวประเทศ และต้องขอขอบพระคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภาคี เครือข่ายภาคเอกชน
รวมถึงสถาบันการศึกษาชันนําของประเทศ ทีได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาทัก ษะอาชีพให้กับชุมชนผู้ผ ลิต และร่วมสร้างมูลค่าเพิม
ให้กับสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีเข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนือง นับเปนจํานวนเงิน กว่า 173 ล้านบาท
การส่งมอบผลงานการออกแบบของนักศึกษา ทัง 6 สถาบันภายใต้กิจกรรม Creative Young Designer ให้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทีเพิง
ผ่านพ้นไปนัน นับเปนนิมิตหมายอันดีอีกครังหนึงในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจระหว่า งนักศึกษาในเมืองและชุมชนในชนบท ซึ งตรงกั บ
ชือและวัตถุประสงค์ของงานนี คือ “ผ้าขาวม้าทอใจ” ทีต้องการให้ผ้าขาวม้ามีบทบาทในการเชือมโยงคนไทยของเราเข้าด้วยกั นทัง การ
เชือมโยงระหว่ างคนเมืองกับคนในชนบท และ การสร้างความผูกพันระหว่ างคนรุ่นปูย่าตายายกับคนรุ ่นใหม่ ผมมีความหวังเปนอย่างยิ ง
ว่า การทํา กิจกรรมของนักศึกษาในปทีผ่านมานอกจากจะเปนการช่ว ยกระตุ้นชุมชนในการคิดค้น พัฒนารู ปแบบสิน ค้าใหม่ๆแล้ว ยังเปน
การสร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาท้อ งถิ นให้ กับนักศึกษาด้ว ย กระผมมีความยินดีเปนอย่างยิงทีได้
เห็นกิจกรรม Creative Young Designer ยังคงดําเนินงานอย่างต่อเนืองและขยายขอบข่ายความร่วมมือไปสู่ 15 ชุมชนทัวประเทศ ผ่าน
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ความร่วมมือกับ 13 สถาบันอุ ดมศึกษา และ 3 สโมสรฟุตบอล รวมถึงมีการขยาย การบูรณาการความรู้ทังในด้านการออกแบบและการ

4

บริห ารธุ รกิจ เข้า ด้ว ยกั น ตลอดจนมีก ารพัฒนาด้านการตลาดและการจัดจําหน่ายสิ น ค้ าผ้าขาวม้าผ่านช่ องทางและกิ จ กรรมต่ า งๆของ
สโมสรฟุตบอล และหวั งเปนอย่า งยิงว่ าพลังร่ว มทีเราได้แ สดงออกร่ ว มกั น ในวั นนีจะช่วยหนุน นําการดํ าเนินโครงการผ้าขาวม้าท้อ งถิ น
หัตถศิลปไทยและการพัฒนาชุมชนผ้าขาวม้าทอมือของเราต่อไปในอนาคตเพื อสร้างความยังยืนให้กับชุมชนตามแนวทาง “แรงบันดาลใจ
จากทุกคนเพือชุมชนทียังยืน”

โดยผลงานของโครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทย นับว่าประสบความสําเร็จเปนอย่างยิงใน 5 มิติหลัก ดังนี 1).การสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนผ้าขาวม้า ทอมือ ในช่วงทีผ่านมามี ชุมชนทียืนหยัดทํ างานร่วมกั บโครงการฯ มาอย่างต่อเนืองจํ านวน 28 ชุมชน และ
โครงการฯได้ ร่ว มสร้า งรายได้ใ ห้กั บชุม ชนเหล่า นี กว่ า 173 ล้า นบาท 2).การสร้า งเครื อ ข่า ยภาคเอกชน ที พร้อ มจะสนับสนุ น ชุ ม ชน
ผ้าขาวม้าทอมือ ทังในรูปแบบการสังซือสินค้าการร่วมออกแบบและให้ความรูใ้ นการทําธุรกิจ ตลอดจนความเชือมโยงในรูปแบบต่างๆ
โดยมี ตั ว อย่ า งของเครื อ ข่ า ยภาคเอกชนที ได้ ร่ ว มทํ า งานกั บ โครงการมาอย่ า งต่ อ เนื อง ได้ แ ก่ กลุ่ ม บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จํ า กั ด
(มหาชน) กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และ บริษัท S&P Syndicate จํากัด 3).การผลักดั นการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ลงบนผ้าขาวม้าของตน
เพือสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เปนทีจดจําของผู้บริโภค 4).การสานต่องานผลิตและแปรรู ปผ้าขาวม้าสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมหลัก
2 อย่าง คือ การเฟนหาทายาทผ้าขาวม้าไทย ซึงได้พบทายาทตัวจริงในชุมชน จํานวน 15 คน ทียึดถือการผลิตและแปรรู ปผ้าขาวม้าทอ
มื อ เปนอาชีพ โดยช่ วยพัฒนาช่ อ งทางขายสู่ช่องทางออนไลน์ แ ละพั ฒนาอั ต ลั ก ษณ์ แ ละแบรนด์สิน ค้ าให้มี ความโดดเด่ น ชั ดเจนยิง ขึ น
นอกจากนัน โครงการฯ ยังได้สร้ างความร่ว มมือ กับสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ างๆ มาอย่า งต่อ เนื องโดยมี ก ารดึ งคณาจารย์แ ละนักศึ กษาเข้า
ร่วมงานกับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ รวม 13 สถาบันและมีชุมชนทีได้รบ
ั ประโยชน์รวมทังสินจํานวน 24 ชุมชน และ 5).การเสริมสร้าง
ห่วงโซ่การผลิตผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีความเข้มแข็งและเกื อกูลกันระหว่ างชุมชนต่างๆ เพือให้แต่ละชุมชนสามารถพัฒนาทักษะและความ
เปนเลิ ศในด้านทีตนถนัด ซึงผลงานด้านนีทีมีความเด่นชัดทีสุด คื อการผลิตผ้าขาวม้ าทอมือในจังหวั ดอํ านาจเจริญ นําโดยคุณธนิดา พู ล
จิตร แบรนด์นุชบา ทีได้เชือมโยงชุมชนกว่ า 80 กลุ่มจาก 7 อําเภอ ในจังหวัดอํานาจเจริญ และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเปนเงิน กว่ า
10 ล้านบาทต่อป
ขอเชิ ญ เลือ กช้ อ ปผลิ ต ภั ณ ฑ์ผ้ าขาวม้ าทอมือ ของชุ ม ชนผู้ ผ ลิ ต ส่ งตรงจากเชี ย งใหม่ นครราชสีม า ร้ อ ยเอ็ ด สุ โ ขทั ย ราชบุ รี
สุพรรณบุรี และปุทมธานี ชมผลงานผู้ชนะการประกวดลายผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์” และผลงานการประกวดภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่าน IG
“Wow From Home” ความงดงามของ “ผ้าขาวม้าลายขอ” ระหว่างวันที 21-26 พฤศจิกายนนี ณ ชัน G สามย่านมิตรทาวน์ ตังแต่เวลา
10.00-20.00 น. ติดตามข้อมูลเพิมเติมได้ที Facebook.com/PakaomaThailand
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