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‘เจาฟาสิริวัณณวรีฯ’ เสด็จทอดพระเนตรจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผา-งานหัตถกรรมภาคเหนือ 

  

 

 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรวิัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อเสด็จถึง นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย นายพุฒิพงศ ศิริมาตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

พล.ต. ประพัฒน พบสุวรรณ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พล.ต.ต. ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผูบังคับการตํารวจจังหวัด

เชียงราย นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช สัมพันธรัตน ประธานชมรมแมบานพัฒนาชุมชน 

ขาราชการ และประชาชนในพื้นที่ เฝารับเสด็จ 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชรออนไลน  ฉบับประจำวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2566 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรการแสดง “ยินดีเจา” ซึ่งเปนการ

แสดงศิลปวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ โดยนักแสดงในพ้ืนท่ี และตอมา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดง

ผลิตภัณฑผาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ ตามโครงการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาผาไทย และงาน

หัตถกรรมชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และกลุมสมาชิกโครงการ

ศิลปาชีพ ประเภทผาและหัตถกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 35 กลุม เขารวมจัดงานแสดงผลิตภัณฑ จากนั้น พระราชทาน

พระวโรกาสให กลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ประเภทผาและหัตถกรรม ถวายรายงานสงการบาน

ผลิตภัณฑที่พัฒนาตามพระวินิจฉัย จํานวน 15 กลุม พรอมกันนี้ โปรดใหคณะผูทรงคณุวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานผา

ไทย และดีไซนเนอรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ นายธนันทรัฐ ธนเสฏฐการย ผูเชี่ยวชาญดานผาไทย นายศิริ

ชัย ทหรานนท ผูเช่ียวชาญดานผาไทย เจาของแบรนด THEATRE คุณจิรัฏฐ ทรัพยพิศาลกุล สไตลไดเร็กเตอร

นิตยสาร VOGUE คุณวิชระวิชญ อัครสันติสุข ผูกอตั้งแบรนด WISHARAWISH ดร.กรกลด คําสุข รองคณบดี

ฝายนวัตกรรมทางปญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟช่ัน สิ่งทอ และเครื่องตกแตง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมใหคําแนะนําแกผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และกลุมสมาชิกโครงการ

ศิลปาชีพ ประเภทผาและหัตถกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะฝมือ และพัฒนาผลิตภัณฑให

สอดคลองกับสมัยนิยมและเปนที่ตองการของตลาดผูบริโภคตอไป และกอนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการการสาธิตและการแสดงกระบวนการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่น นิทรรศการผาไทยลายอัตลักษณ 4 ภาค และการแสดง “ฟอนเจียงฮายเมืองงาม” 

 นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาววา นับเปนพระกรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมอันหาที่สุดไมได

ที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานความหวงใยใหกับพสกนิกรของพระองค ดวยทรง

มุงม่ัน แนวแน ในการแบงเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการสืบสาน รักษา และตอยอด พระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปหลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสงเสริมผาไทย ทั้งในการพัฒนาทักษะผูประกอบการ 

ชางทอผา และการสงเสรมิดานการตลาด โดยพระราชทานโครงการพระดําริ “ผาไทยใสใหสนุก” เพ่ือทําใหเกิดกระแสนิยมในการ

หันมาสวมใสผาไทยของคนไทย อันเปนการกระตุนใหเกิดความตองการ (Demand Side) ของการเลือกซื้อเลือกหาผาไทย เพ่ือ

สวมใสในทุกโอกาส ที่สงผลใหภาคการผลิต (Supply Side) มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของผูบริโภค พรอมทั้ง

พระราชทานลายผาพระราชทาน อาทิ ลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา และลาสุด ลายดอกรักราชกัญญา 

นํามาซึ่งการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได เกิดความอยูดีกินดีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืนของประชาชน 

“โครงการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาผาไทย และงานหัตถกรรมชุมชน จัดข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปหัตถกรรม

ภูมิปญญาไทยของจังหวัดในพื้นที่ 4 ภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ สรางการรับรู ผลงานอัตลักษณศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาไทยของ

กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค เพ่ือเพิ่มชองทางการตลาดใหกับกลุมผูผลิต ผูประกอบการ 

OTOP ในการจําหนายผาไทย ผลิตภัณฑผาไทย และงานหัตถกรรมชุมชน โดยผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีผลิตภัณฑอัตลักษณ

ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาไทย จะไดรับความรูการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ เทรนดสีสัน และเทรนดแฟชั่นผาไทย การ

ออกแบบคอลเลกชั่นผาไทย การเลือกใชเสนใยที่มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผาไทย และการสรางแบรนด จาก
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ผูเชี่ยวชาญดานผาไทย มีผลงานผลิตภัณฑอัตลักษณศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาไทย และสามารถนําไปออกแบบและตัดเย็บเปน

เครื่องแตงกายที่มีความทันสมัย สวมใสในชีวิตประจําวันเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ในการดําเนินโครงการดังกลาวฯ ทําใหเกิด

แหลงถายทอดองคความรูนวัตกรรมใหม ๆ ใหแก ผูที่สนใจสามารถนําไปประกอบอาชีพไดและเปนตนแบบการพัฒนาชุมชนอยาง

ยั่งยืน และยังเปนแบบอยางในเรื่องการพัฒนาชุมชนโดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมตามหลัก Bio-Circular-Green Economy: 

BCG สรางความตระหนักรูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนทอผา คนยอมผา และอาจสงผลไปถึงผูสวมใสหากใชสารเคมี ในการ

ยอมผา อีกทั้งยังเปนการรักษาสิ่งแวดลอม และมีการสงเสริมใหคนในชุมชนพ่ึงตนเองไดดวย” นายสุทธิพงษฯ กลาว 

นายสุทธิพงษ จุลเจริญ กลาวเพ่ิมเติมวา ในวันนี้ กลุมสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ผูผลิต ผูประกอบการ และชางทอผาในพ้ืนที่

ภาคเหนือ ไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงนําประสบการณสวน

พระองคทั้งจากการทรงงาน ทรงศกึษาผาทอพ้ืนเมือง และพระปรีชาสามารถดานการออกแบบที่นาํสมัย ถายทอดสูสมาชิกกลุมทอ

ผาและชางทอผาที่เฝารับเสด็จฯ และถวายรายงานสงการบานผลิตภัณฑที่พัฒนาตามพระวินิจฉัย ทําใหสามารถนําไปออกแบบ

เสื้อผาและผลิตภัณฑของตนเองใหมีความรวมสมัย และนําไปประยุกตปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมกับยุคสมัยไดอยางสวยงาม 

นําไปสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับชางทอผาทุกทองถิ่น ทองท่ี และเปนตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑผาไทยให

เปนท่ีประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศอยางยั่งยืน” นายสุทธิพงษฯ กลาว 

 ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย กลาววา นับเปนความโชคดีของพวกเราที่สมเดจ็พระเจา

ลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงแบงเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการทรงสืบสาน 

รักษา และตอยอด พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ดวยทรงตอยอด

แนวคิดในการพัฒนาลวดลายผาใหแกสมาชิกกลุมทอผาทุกกลุม ทุกเทคนิค ทั่วประเทศ ซึ่งนับไดวาทรงเปนแบบอยางใหเยาวชน

คนรุนใหมไดเขามามีสวนรวมในการออกแบบเสื้อผาไทยใหทันสมัย สามารถสวมใสไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส อันเปนการอนุรักษ

และสืบสานภูมิปญญาของคนไทย กอใหเกิดรายไดสูชุมชนเศรษฐกิจฐานราก โดยสมาคมแมบานมหาดไทย นอมสํานึกในพระ

กรุณาธิคุณท่ีทรงสืบสาน รักษา และตอยอด ทําใหผาไทยมีลวดลายที่หลากหลาย เกิดการผสมผสานวัฒนธรรม มีความรวมสมัย

และเปนสากล และขอเชิญชวนพวกเราคนไทยทุกคน ไดรวมกันภาคภูมิใจในความเปนไทยดวยการสวมใสผาไทยในทุกวัน ทุก

โอกาส เพื่อทําใหผาไทยไดมีชีวิตที่ยืนยาว คนทอผาไดมีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดจุนเจือสมาชิกในครอบครัว อันทําใหคนไทยอีก

หลายลานคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางย่ังยืน 

 นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลาววา กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมายจาก

กระทรวงมหาดไทย ใหดําเนินการบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนอ่ืน 

ๆ ในทั่ว พ้ืนที่  ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในวันน้ีในพื้นที่ภาคเหนือ กลุมสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ผูผลิต 

ผูประกอบการ และชางทอผา ไดเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อใหนําองคความรูที่ไดรับ ไปตอยอดใหเกิดความ

แพรหลาย เปนการฟนฟูภูมิปญญาพื้นถิ่นในการสรางสรรคผืนผาดวยความรวมมือในพื้นที่ภาคเหนือ ที่เขารวมกวา 50 กลุม และ

ไดมีการคัดเลือกผืนผาท่ีมีความโดดเดน นําไปออกแบบเสื้อผา โดยไดรับพระวินิจฉัยจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา ทรงนําประสบการณสวนพระองค ทั้งจากการทรงงานและทรงศึกษาผาทอพ้ืนเมือง พระปรีชาสามารถดาน

การออกแบบที่นําสมัย ถายทอดสูสมาชิกกลุมทอผาและชางทอผา ซึ่งพระองคทรงเปนตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑผาไทยให

เปนที่ประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีความมุงมั่นในการสนองพระ

ปณิธานเพ่ือทําใหพี่นองประชาชนคนไทยไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน 
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 ดาน นางกีตา ซับบระวาล ผูประสานงานสหประชาชาติประจําประเทศไทย กลาววา ขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่

เปนผูนําการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืนตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนท้ัง 17 ขอขององคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานการสงเสริมผาไทยควบคูกับการพัฒนาหมูบานยั่งยืน (Sustainable Village) ซึ่งนับวาเปนพระปรีชาชาญของสมเด็จพระ

เจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการ

พระราชทานแนวทางในการสรางความยั่งยืนของผาไทย โดยใหผูประกอบการทอผาไดปลูกพืชใหสี และใชสีธรรมชาติในการยอม

ผา รวมท้ังแนวพระดําริในการสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคในครัวเรือนเพื่อสราง

ความมั่นคงดานอาหาร สะทอนใหเห็นไดจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนที่หมูบานดอนกอย ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ที่ทรงใหความเปนกันเอง และตรวจดูบานของประชาชน ทั้งแปลงผักสวนครัว และถังขยะเปยกลดโลกรอน ที่ทํา

ใหเกิดการลดปริมาณคารบอนไดออกไซดข้ึนสูชั้นบรรยากาศ และยังเปนการรักษาสภาพและเพิ่มคุณภาพใหกับดิน ซึ่งนับไดวา 

พระองคทรงเปนผูมีพลัง และทรงเปนตนแบบแหงแรงบันดาลใจ ในการกระตุนใหประชาชนตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง

ยั่งยืน อยางไดผลดีย่ิง ทําใหเกิดการ Change for Good ท้ังนี้ ในฐานะผูประสานงาน UN ประจําประเทศไทย มีความตื่นเตนยินดี 

และขอรวมเปนสวนหนึ่งในการสนองพระปณิธาน ดวยการสวมใสผาไทยที่ทอจากผาสีธรรมชาติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรวม 

สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมูบานย่ังยืน เพ่ือรวมสรางความยั่งยืนใหกับชาวไทย ประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้ตลอดไป 

 


