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ดร.วาชติ รตันเพยีร พรอ้มรบัการเปลียนแปลงของโลกการศกึษาในยุคโควิด-19 

 

โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิน หัตถศลิปไทย” ปท ี5 ชูแนวคิด “ทมีผา้ขาวม้าไทย” 

 
 

 ก้าวสู่ปที 5 ของ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน หัตถศลิปไทย ทีมุ่งผลักดันให้เกิดการสรา้งมูลค่าเพิมให้กับสินค้าผ้าขาวม้าทอ

มือ เพือช่วยเพิมรายได้และพัฒนาทักษะอาชีพให้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทัวประเทศจากจุดเรมิต้นของโครงการในป พ.ศ.2559 

ภายใต้การทํางานของคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั ซึงเปนความรว่มมือระหว่างภาครฐักับเอกชนในการ

ร่วมกันพัฒนาชีวิตความเปนอยู่และรายได้ของชุมชนในชนบททัวประเทศ โดยมี บริษัท ประชารฐัรักสามัคคี วิสาหกิจเพือสังคม 

(ประเทศไทย) จํากัด ผสานความรว่มมือกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครอืขา่ยบรษัิท ประชารฐัรกัสามัคคี วิสาหกิจ

เพือสังคม ทัวประเทศ ภาคีเครอืข่ายสถาบันการศกึษา และ ภาคเอกชน 

 
 ซึงมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) นําโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธาน

คณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทย ทีเปนผู้ริเริมและหัวเรือหลักในการดําเนินงานมาตังแต่เริมโครงการ อีกทังยังเปน

ผู้สนับสนุนหลักในโครงการเพือร่วมกันขับเคลือนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และสร้างความ

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ฉบับประจําวันที 25   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน้า      มูลค่าขา่ว  120,000.- 
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ภาคภูมิใจในชุมชนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานและการบอกเล่าประวัติความเปนมาของผ้าขาวม้าทอมือ ไปพร้อมกับการสร้างความ

ตระหนักถึงคณุค่า ในเชิงศิลปวัฒนธรรมใหเ้กิดขึนในสังคมอย่างยังยืน และยังมีการขยายเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนือง เพือร่วมกัน

พัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าผ้าขาวม้าทอมือให้เปนวงกว้างทัวประเทศ ทําให้สินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือกลับมามีความร่วม

สมัยกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้บรโิภคอีกครงั และช่วยสร้างรายไดใ้หก้ับชุมชนทีเขา้ร่วมโครงการมาอย่างต่อเนือง 

 สําหรับ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน หัตถศิลปไทย ภายใต้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2564” ชูแนวคิด   “ทีมผ้าขาวม้าไทยจากเส้น

ใยสู่สนามแขง่” มีกําหนดจัดขนึระหว่าง วันที 21-26 พฤศจิกายนนี ณ ชัน G สามย่านมิตรทาวน์ โดยเปนการรวมพลังของทุกภาคส่วน ให้

พัฒนาเปนทมีผ้าขาวม้าทแีขง็แกร่งและยังยืนเปนหนึงเดียว            

     

 

 โดยภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือโครงการ Creative Young Designers เพือส่งเสริมให้เกิดการ

แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ ด้วยการรวมพลังคนรุ่นใหม่ มาร่วมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือ โดยมี

การบูรณาการความรู้ระหว่างคณะด้านการออกแบบและคณะด้านการบริหารธุรกิจในการช่วยพัฒนาผ้าขาวม้า ซึงได้ต่อยอดขยายพืนที

การทํางานเปน 15 ชุมชนทัวประเทศ ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมืนศรี อ.นาโยง จ.ตรัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสืบสานต่อผ้าทอ

มือบา้นผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอ

ผ้าบ้านรางจิก อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลียงไหมทอผ้าไหมผ้าฝายบ้านเสารีก อ.พนา จ.อํานาจเจริญ กลุ่มพัฒนา

สตรีบ้านสวนปอ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มทอผ้าพืนเมืองบ้านนาคําไฮ อ.เมือง จ.หนองบังลําภู กลุ่มทอผ้าพืนเมืองบ้านสะง้อ อ.เมือง  

จ.บึงกาฬ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กลุ่มอาชีพผ้าฝาย

อําพัน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กลุ่มอาชีพทอผ้าบา้นล่องมุด อ.เทพา จ.สงขลา     

 กลุ่มปลูกหม่อนเลียงไหมบ้านโนนชาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ วิมพ์ดีไซน์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร  บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับ 13 มหาวิทยาลัยในโครงการ Eisa (Education Institute 

Support Activity) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัย

รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 3 สโมสรฟุตบอล 

ประกอบด้วย สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด  และสโมสรพีที ประจวบ เพือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้

ระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือกับกลุ่มนักศึกษา ซึงนอกจากต่อยอดความร่วมมือกันอย่างต่อเนืองในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เสือผ้า ของใช้ ของทีระลึก ของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือให้มีความทันสมัยแล้ว ยังมุ่งเน้นในเรืองการพัฒนาด้านการตลาด

และช่องทางการจัดจําหน่าย รวมไปถึงการออกแบบของทีระลึกให้แก่สโมสรฟุตบอล และการนําสินค้าผ้าขาวม้าทอมือเข้าวางขายใน

กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรอีกด้วย และพิเศษสุดกับครังแรก...ของการเดินแบบแฟชันโชว์ชุดกีฬาผ้าขาวม้าสุดเท่ของนักเตะจาก 4 สโมสร
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ดัง โปลิศ เทโร เอฟซี สโุขทัย เอฟซี สุพรรณบุร ีเอฟซี และราชบุรี เอฟซี นําโดย ธีรเทพ วิโนทัย  ลีออน เจมส์ สุพรรณ ทองสงค์ สตีเว่น ล็

องจิล 

 

 คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “นับ

จากป 2559 จนถึงปจจุบนั เราได้บูรณาการการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน เพือแก้ปญหาในเรอืงของคุณภาพการผลิต และด้านการตลาด 

ผลักดันจนเกิดการพัฒนาและแปรรูปผ้าขาวม้าชุมชนทีหลากหลาย ควบคู่ไปกับการจัดประกวดลายผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที

สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจน จนเปนทีรู้จักและถูกจับตามองในวงกว้าง และทีสําคัญโครงการ Creative Young Designers 

เราได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ นักศึกษา ในการนําผ้าขาวม้าสร้างสรรค์เปนชินงานต่างๆ ซึงน้องๆ มีความคิดสร้างสรรค์มี

เทคนิคใหม่ๆ และยังสามารถขยายกรอบความคิดออกไปไดอี้กมากมาย สิงสําคัญทีเราต้องการให้เกิดขึนจากการขับเคลือนโครงการฯ คือ 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึงพาตนเองได้ เกิดเครือข่ายการทํางานของกลุ่มทอผ้าของชุมชนภายในจังหวัด และข้ามไปยังจังหวัดอืนๆ ทัว

ประเทศ มีการแลกเปลียนเรียนรู้ เพือพัฒนาการแปรรูปผ้าขาวม้าทอมือให้มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอ

ผ้าอย่างยังยืน ขอขอบพระคุณผู้สนับสนนุหลักของโครงการฯ ทังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) และ ภาคีทุกภาคส่วน ทีไดก้รุณาให้ความสนบัสนุนโครงการนีมาเปนอย่างดียิงตลอดระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา ส่งผลให้โครงการฯ 

ดําเนินงานมาไดบ้รรลุผลสําเร็จ ไม่ว่าจะเปนเรอืงการสร้างความรับรูใ้นกลุ่มผู้บริโภคและคนรุ่นใหม่ การให้องค์ความรู้ด้านต่างๆกับชุมชน

ผู้ผลิต การพัฒนาสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือ และการนําผ้าขาวม้าไทยไปสู่วงการแฟชันระดับนานาชาติ ทังนีเพือมุ่งสู่เปาหมายหลักของ

โครงการ คือ การสรา้งรายได้ให้ชุมชนอย่างยังยืน” 

 
 

 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการ

โครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทย กล่าวว่า “มีความยินดีเปนอย่างยิงทีไดเ้ห็นโครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทยได้ดําเนินงาน

มาอย่างต่อเนืองจนก้าวเข้าสู่ป ที 5 โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด เปนแกนหลักในการ

ขับเคลือนการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน ทังภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมถึงเครือข่าย

ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือทัวประเทศ และต้องขอขอบพระคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 

รวมถึงสถาบนัการศึกษาชันนําของประเทศ ทีได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับชุมชนผู้ผลิต และร่วมสร้างมูลค่าเพิม

ให้กับสนิค้าผ้าขาวม้าทอมือ  จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีเข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนือง นับเปนจํานวนเงินกว่า 173 ล้านบาท 

การส่งมอบผลงานการออกแบบของนักศึกษา ทัง 6 สถาบนัภายใต้กิจกรรม Creative Young Designer ให้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทีเพิง

ผ่านพ้นไปนัน นับเปนนิมิตหมายอันดีอีกครงัหนึงในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจระหว่างนักศึกษาในเมืองและชุมชนในชนบท ซึงตรงกับ

ชือและวัตถุประสงค์ของงานนี คือ “ผ้าขาวม้าทอใจ” ทีต้องการให้ผ้าขาวม้ามีบทบาทในการเชือมโยงคนไทยของเราเข้าด้วยกันทัง การ

เชือมโยงระหว่างคนเมืองกับคนในชนบท และ การสร้างความผูกพันระหว่างคนรุ่นปูย่าตายายกับคนรุ่นใหม่ ผมมีความหวังเปนอย่างยิง

ว่า การทํากิจกรรมของนักศึกษาในปทีผ่านมานอกจากจะเปนการช่วยกระตุ้นชุมชนในการคิดค้นพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆแล้ว ยังเปน

การสร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาท้องถินให้กับนักศึกษาด้วย กระผมมีความยินดีเปนอย่างยิงทีได้

เห็นกิจกรรม Creative Young Designer ยังคงดําเนินงานอย่างต่อเนืองและขยายขอบข่ายความร่วมมือไปสู่ 15 ชุมชนทัวประเทศ ผ่าน
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ความร่วมมือกับ 13 สถาบันอุดมศึกษา และ 3 สโมสรฟุตบอล รวมถึงมีการขยาย การบูรณาการความรู้ทังในด้านการออกแบบและการ

บริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการตลาดและการจัดจําหน่ายสินค้าผ้าขาวม้าผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆของ

สโมสรฟุตบอล และหวังเปนอย่างยิงว่าพลังร่วมทีเราได้แสดงออกร่วมกันในวันนีจะช่วยหนุนนําการดําเนินโครงการผ้าขาวม้าท้องถิน

หัตถศิลปไทยและการพัฒนาชุมชนผ้าขาวม้าทอมือของเราต่อไปในอนาคตเพือสร้างความยังยืนให้กับชุมชนตามแนวทาง “แรงบนัดาลใจ

จากทุกคนเพือชุมชนทียังยืน” 

 
 

 โดยผลงานของโครงการผ้าขาวม้าท้องถินหัตถศิลปไทย นับว่าประสบความสําเร็จเปนอย่างยิงใน 5 มิติหลัก ดังนี 1).การสร้าง

รายได้ให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอมือ ในช่วงทีผ่านมามีชุมชนทียืนหยัดทํางานร่วมกับโครงการฯ มาอย่างต่อเนืองจํานวน 28 ชุมชน และ

โครงการฯได้ร่วมสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านีกว่า 173 ล้านบาท   2).การสร้างเครือข่ายภาคเอกชน ทีพร้อมจะสนับสนุนชุมชน

ผ้าขาวม้าทอมือ ทังในรูปแบบการสังซือสินค้าการร่วมออกแบบและให้ความรูใ้นการทาํธุรกิจ ตลอดจนความเชือมโยงในรูปแบบต่างๆ 

โดยมีตัวอย่างของเครือข่ายภาคเอกชนทีได้ร่วมทํางานกับโครงการมาอย่างต่อเนือง ได้แก่ กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน)  กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และ บริษัท S&P Syndicate จํากัด 3).การผลักดันการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ลงบนผ้าขาวม้าของตน 

เพือสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เปนทีจดจําของผู้บริโภค 4).การสานต่องานผลิตและแปรรูปผ้าขาวม้าสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมหลัก 

2 อย่าง คือ การเฟนหาทายาทผ้าขาวม้าไทย ซึงได้พบทายาทตัวจริงในชุมชน จํานวน 15 คน ทียึดถือการผลิตและแปรรูปผ้าขาวม้าทอ

มือเปนอาชีพ โดยช่วยพัฒนาช่องทางขายสู่ช่องทางออนไลน์และพัฒนาอัตลักษณ์และแบรนด์สินค้าให้มีความโดดเด่นชัดเจนยิงขึน 

นอกจากนัน โครงการฯ ยังได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนืองโดยมีการดึงคณาจารย์และนักศึกษาเข้า

ร่วมงานกับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ รวม 13 สถาบันและมีชุมชนทไีด้รบัประโยชน์รวมทงัสินจํานวน 24 ชุมชน และ 5).การเสรมิสร้าง

ห่วงโซ่การผลิตผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีความเขม้แข็งและเกือกูลกันระหว่างชุมชนต่างๆ เพือให้แต่ละชุมชนสามารถพัฒนาทักษะและความ

เปนเลิศในด้านทีตนถนัด ซึงผลงานด้านนีทมีีความเด่นชัดทีสุด คือการผลิตผ้าขาวม้าทอมือในจังหวัดอํานาจเจริญ นําโดยคุณธนิดา พูล

จิตร แบรนด์นุชบา ทีได้เชือมโยงชุมชนกว่า 80 กลุ่มจาก 7 อําเภอ ในจังหวัดอํานาจเจริญ และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเปนเงนิกว่า 

10 ล้านบาทต่อป 

 ขอเชิญเลือกช้อปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนผู้ผลิตส่งตรงจากเชียงใหม่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุโขทัย ราชบุรี 

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. ติดตามข้อมูลเพมิเติมได้ที Facebook.com/PakaomaThailand 

 

 

  

 


