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‘เจาฟาสิริวัณณวรีฯ’ เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผาและงานหัตถกรรมภาคเหนือ 

 

 ‘เจาฟาสิริวัณณวรีฯ’ เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผาและงานหัตถกรรมภาคเหนือ  

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  เมื่อวันที่ 11 ก.พ. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย ต.บานดู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยเม่ือเสด็จถึงนายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย นายพุฒิพงศ ศิริมาตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย พล

ตรี ประพัฒน พบสุวรรณผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พลตํารวจตรี ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผูบังคับการตํารวจจังหวัด

เชียงราย นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช สัมพันธรัตน ประธานชมรมแมบานพัฒนา

ชุมชน ขาราชการ และประชาชนในพื้นที่ เฝารับเสด็จ 

 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรการแสดง“ยินดีเจา” ซึ่งเปนการ

แสดงศิลปวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ โดยนักแสดงในพื้นที่ และตอมาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดง

ผลิตภัณฑผาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ ตามโครงการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาผาไทย และงาน

หัตถกรรมชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และกลุมสมาชิกโครงการ

ศิลปาชีพ ประเภทผาและหัตถกรรม ในพ้ืนที่ภาคเหนือ จํานวน 35 กลุมเขารวมจัดงานแสดงผลิตภัณฑ จากนั้น พระราชทานพระ

วโรกาสให กลุมผูผลิต ผูประกอบการOTOP ประเภทผาและหัตถกรรม ถวายรายงานสงการบานผลิตภัณฑที่พัฒนาตามพระ

วินิจ ฉัยจํานวน 15 กลุม  พรอมกันนี้  โปรดใหคณะผูทรงคุณวุฒิ  ผู เชี่ ยวชาญดานผาไทย และดี ไซน เนอรที่มีชื่อเสียง

ระดับประเทศ อาทิ นายธนันทรัฐ ธนเสฏฐการย ผูเชี่ยวชาญดานผาไทย นายศิริชัย ทหรานนท ผูเชี่ยวชาญดานผาไทย เจาของ 

แบรนด THEATRE คุณ จิรัฏฐ ทรัพย พิศาลกุล สไตลไดเร็กเตอรนิตยสาร VOGUE คุณวิชระวิชญ  อัครสันติสุข ผูกอตั้ ง 

แบรนด WISHARAWISH  ดร.กรกลด คําสุข รองคณบดีฝายนวัตกรรมทางปญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สรางสรรคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟช่ัน สิ่งทอ และเครื่อง

ตกแต ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค  มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ  รวม ให คํ าแนะนําแก

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP และกลุมสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ประเภทผาและหัตถกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ เพ่ือพัฒนา

ทักษะฝมือ และพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสมัยนิยมและเปนที่ตองการของตลาดผูบริโภคตอไป และกอนเสด็จกลับ สมเด็จ

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

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวสออนไลน  ฉบับประจำวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2566 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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พระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการการสาธิตและการแสดงกระบวนการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถ่ิน นิทรรศการผาไทยลายอัตลักษณ 4 ภาค และการแสดง“ฟอนเจียงฮายเมืองงาม” 

 นายสุทธิพงษ กลาววา นับเปนพระกรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมอันหาที่สุดไมไดที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริ

วัณณวร ีนารีรตันราชกัญญา พระราชทานความหวงใยใหกับพสกนิกรของพระองค ดวยทรงมุงมั่น แนวแน ในการแบงเบาพระราช

ภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการสืบสาน รักษา และตอยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันป

หลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสงเสริมผาไทย ท้ังในการพัฒนาทักษะผูประกอบการ ชางทอผา และการสงเสริมดาน

การตลาด โดยพระราชทานโครงการพระดําริ “ผาไทยใสใหสนุก” เพื่อทําใหเกิดกระแสนิยมในการหันมาสวมใสผาไทยของคน

ไทย อันเปนการกระตุนใหเกิดความตองการ (Demand Side) ของการเลือกซื้อเลือกหาผาไทย เพื่อสวมใสในทุกโอกาส ที่สงผลให

ภาคการผลิต  (Supply Side) มุ ง ม่ัน พัฒ นาผลิตภัณฑ ให เป นที่ ตอ งการของผู บริ โภค พรอมทั้ งพระราชทานลายผา

พระราชทาน อาทิ ลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา และลาสุด ลายดอกรักราชกัญญา นํามาซึ่งการสราง

งาน สรางอาชีพ สรางรายได เกิดความอยูดีกินดีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืนของประชาชน 

 “โครงการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาผาไทย และงานหัตถกรรมชุมชน จัดข้ึนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาไทยของจังหวัดในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ สรางการรับรู ผลงานอัตลักษณศิลปหัตถกรรมภูมิ

ปญญาไทยของกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ในพ้ืนท่ี 4 ภู มิภาค เพื่อเพ่ิมชองทางการตลาดใหกับกลุม

ผู ผ ลิ ต  ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  OTOP ใน ก า ร จํ า ห น า ย ผ า ไท ย  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ผ า ไท ย  แ ล ะ ง า น หั ต ถ ก ร รม ชุ ม ช น  โด ย

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีผลิตภัณฑอัตลักษณศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาไทย จะไดรับความรูการยกระดับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ เทรนดสีสัน และเทรนดแฟชั่นผาไทย การออกแบบคอลเลกชั่นผาไทย การเลือกใชเสนใยที่มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑสําหรับผาไทย และการสรางแบรนด จากผูเชี่ยวชาญดานผาไทย  มีผลงานผลิตภัณฑอัตลักษณศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาไทย

และสามารถนําไปออกแบบและตัดเย็บเปนเครื่องแตงกายที่มีความทันสมัย สวมใสในชีวิตประจําวันเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้

ในการดําเนินโครงการดังกลาวฯ ทําใหเกิดแหลงถายทอดองคความรูนวัตกรรมใหมๆ ใหแก ผูท่ีสนใจสามารถนําไปประกอบอาชีพ

ไดและเปนตนแบบการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน และยังเปนแบบอยางในเรื่องการพัฒนาชุมชนโดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม

ตามหลัก Bio-Circular-Green Economy: BCG สรางความตระหนักรูถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับคนทอผา คนยอมผา และอาจ

สงผลไปถึงผูสวมใสหากใชสารเคมี ในการยอมผา อีกท้ังยังเปนการรักษาสิ่งแวดลอม และมีการสงเสริมใหคนในชุมชนพ่ึงตนเองได

ดวย” นายสุทธิพงษ กลาว 

 นายสุทธิพงษ กลาวเพิ่มเติมวา ในวันน้ี กลุมสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ผูผลิต ผูประกอบการและชางทอผาในพ้ืนที่

ภาคเหนือ ไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงนําประสบการณสวน

พระองคท้ังจากการทรงงาน ทรงศึกษาผาทอพ้ืนเมือง และพระปรีชาสามารถดานการออกแบบที่นาํสมัย ถายทอดสูสมาชิกกลุมทอ

ผาและชางทอผาที่เฝารับเสด็จฯ และถวายรายงานสงการบานผลิตภัณฑที่พัฒนาตามพระวินิจฉัยทําใหสามารถนําไปออกแบบ

เสื้อผาและผลิตภัณฑของตนเองใหมีความรวมสมัย และนําไปประยุกตปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัยไดอยาง

สวยงาม นําไปสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับชางทอผาทุกทองถ่ิน ทองที่ และเปนตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ผาไทยใหเปนที่ประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศอยางยั่งยืน” นายสุทธิพงษ กลาว 

 ดร.วันดี กลาววา นับเปนความโชคดีของพวกเราที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงแบง

เบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการทรงสืบสานรักษา และตอยอด พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจา
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สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ดวยทรงตอยอดแนวคิดในการพัฒนาลวดลายผาใหแกสมาชิกกลุมทอผา

ทุกกลุม ทุกเทคนิค ทั่วประเทศ ซึ่งนับไดวาทรงเปนแบบอยางใหเยาวชนคนรุนใหมไดเขามามีสวนรวมในการออกแบบเสื้อผาไทย

ใหทันสมัย สามารถสวมใสไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส อันเปนการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาของคนไทย กอใหเกิดรายไดสู

ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากโดยสมาคมแมบานมหาดไทย นอมสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงสืบสาน รักษา และตอยอดทําใหผาไทยมี

ลวดลายที่หลากหลาย เกิดการผสมผสานวัฒนธรรม มีความรวมสมัยและเปนสากล และขอเชิญชวนพวกเราคนไทยทุกคน ได

รวมกันภาคภูมิใจในความเปนไทยดวยการสวมใสผาไทยในทุกวัน ทุกโอกาส เพ่ือทําใหผาไทยไดมชีีวิตที่ยืนยาว คนทอผาไดมีอาชีพ

ที่ม่ันคง มีรายไดจุนเจือสมาชิกในครอบครัว อันทําใหคนไทยอีกหลายลานคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางยั่งยืน 

 นายอรรษิษฐ กลาววา กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ใหดําเนินการบูรณาการรวมกับ

ภาคี เครือขาย ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนอ่ืนๆ ในทั่วพื้นที่  ทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในวันนี้ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ กลุมสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ผูผลิต ผูประกอบการ และชางทอผา ไดเขามามีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือใหนําองคความรูที่ไดรับ ไปตอยอดใหเกิดความแพรหลาย เปนการฟนฟูภูมิปญญาพื้นถ่ินในการ

สรางสรรคผืนผาดวยความรวมมือในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ที่เขารวมกวา 50 กลุม และไดมีการคัดเลือกผืนผาที่มีความโดดเดน นําไป

ออกแบบเสื้อผา โดยไดรับพระวินิจฉัยจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนําประสบการณ 

สวนพระองค ทั้งจากการทรงงานและทรงศึกษาผาทอพื้นเมือง พระปรีชาสามารถดานการออกแบบที่นําสมัย ถายทอดสูสมาชิก

กลุมทอผาและชางทอผา ซึ่งพระองคทรงเปนตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑผาไทยใหเปนที่ประจักษทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย มีความมุงมั่นในการสนองพระปณิธานเพ่ือทําใหพ่ีนองประชาชน 

คนไทยไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน 

 ด านนางกีต า  ซับบระวาล  (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand) ผู ป ระสานงาน

สหประชาชาติประจําประเทศไทย กลาววา ขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่เปนผูนําการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืนทั้ง 17 ขอขององคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสงเสริมผาไทยควบคูกับการพัฒนาหมูบาน

ยั่งยืน(Sustainable Village) ซึ่งนับวาเปนพระปรีชาชาญของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรง

เล็งเห็นความสําคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการพระราชทานแนวทางในการสรางความย่ังยืนของผาไทย โดยให

ผูประกอบการทอผาไดปลูกพืชใหสี และใชสีธรรมชาติในการยอมผา รวมทั้งแนวพระดําริในการสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคในครัวเรือนเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร สะทอนใหเห็นไดจากการเสด็จเยี่ยมเยียน

ประชาชนที่หมูบานดอนกอย ตําบลสวางอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่ทรงใหความเปนกันเอง และตรวจดูบานของ

ประชาชนทั้ งแปลงผักสวนครัว และถังขยะเปยกลดโลกรอน ที่ ทําให เกิดการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด ข้ึนสูชั้น

บรรยากาศ และยังเปนการรักษาสภาพและเพิ่มคุณภาพใหกับดินซึ่งนับไดวา พระองคทรงเปนผูมีพลัง และทรงเปนตนแบบแหง

แรงบันดาลใจ ในการกระตุนใหประชาชนตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน อยางไดผลดียิ่ง ทําใหเกิดการ Change for 

Good ทั้ งนี้  ในฐานะผูประสานงาน UN ประจําประเทศไทย มีความตื่นเตนยินดี และขอรวมเปนสวนหนึ่ งในการสนอง 

พระปณิธาน ดวยการสวมใสผาไทยท่ีทอจากผาสีธรรมชาติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรวม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ

หมูบานย่ังยืน เพื่อรวมสรางความย่ังยืนใหกับชาวไทย ประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้ตลอดไป....  

 สามารถติดตามตอไดท่ี : https://www.dailynews.co.th/news/1986748/ 


