รายงานผลการดาเนินงาน

มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ผ้าไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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คานา
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้และสวมใส่ผ้าไทย เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ มีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดัง นี้
1) เห็ นชอบตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ กระทรวงมหาดไทย (กรมการพั ฒนาชุ มชน) เป็ นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และ ๒) ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้คานึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย
เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจาหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน นั้น
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน “มาตรการส่งเสริมและสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๖๓” ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน ส่วนที่ ๓
การขั บ เคลื่ อ นมาตรการส่ งเสริ ม และสวมใส่ ผ้ า ไทยสู่ ก ารรัก ษาไว้ ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องผ้ า ไทย และส่ ว นที่ ๔
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาผ้าไทย ต่อไป
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา
๑.๑ ที่มา
๑
๑.๒ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
๒
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
๔
๒.๒ การสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
๕
๒.๓ การจัดทาแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
๘
๒.๔ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชนและประชาชน ๙
๒.๕ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัด
๑๐
ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
๒.๖ การจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ๑๒
๒.๗ การประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบ ๑๕
ส่วนที่ ๓ การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
สู่การรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย
๓.๑ การมอบลายผ้าพระราชทาน
๓.๒ การนาลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปต่อยอด
๓.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
๓.4 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทอผ้า
ส่วนที่ ๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
๔.๑ รายได้จากการจาหน่าย
๔.๒ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับประโยชน์
๔.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒1
๒2
๒3
๒5

(ก)3

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุ ณ
ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย และมีพระราชดาริว่าควรจะมีการนาภูมิปัญ ญาของราษฎร
ที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่ มาพัฒนาเป็นอาชีพให้เกิดรายได้แก่ราษฎร อีกทั้งยังมีพระประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และสืบ
สานภูมิปัญญาของคนไทย ให้คงอยู่สืบไป
ดังนั้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
และกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้า กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชนมีรายได้
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภูมิภาค และท้องถิ่นในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ
เป็นปฐมบทของการดาเนินงานโครงการ และได้กระจายความร่วมมือไปสู่จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐ/
เอกชน และประชาชน และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การใช้ แ ละสวมใส่ ผ้ า ไทย เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
การดาเนินงานตามมาตรการส่ง เสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ทุกจังหวัดมีมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กาหนดมาตรการ
ส่ง เสริม ให้ข้า ราชการ ประชาชน แต่ง กายด้ว ยผ้า ไทย และผ้า พื้น เมือ ง อย่า งน้อ ยสัป ดาห์ล ะ 2 วัน
จานวน ๕๑ จังหวัด (๖๗.๑๑%)
๒. การสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
2.1 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม พบว่า มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
โดยการประชุม และสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นส่วนใหญ่ จานวน ๕๘ จังหวัด (๗๖.๓๒%)
2.๒ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ พบว่า มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ผ่านสื่อออฟไลน์
ที่ใช้มากที่ สุด คือ การจัดนิทรรศการ จานวน ๓๗ จัง หวัด (๔๘.๖๘%) ส่วนสื่อออนไลน์ที่ใช้มากที่สุด คือ
Facebook จานวน ๗๒ จังหวัด (๙๔.๗๔%)
2.๓ การจั ด กิจ กรรม Road Show ผ้ าไทย โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ จัด แสดงและจาหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามหน่วยงานสถานที่
ราชการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดใช้และสวมใส่ผ้าไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย โดยดาเนินการ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรุง เทพมหานคร
กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) มียอดการจาหน่ายรวม ๔,๓๖๕,๓๒๐ บาท
มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม จานวน ๒๕๒ ราย
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(ข)
๓. การจัดทาแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
๓.๑ รวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัด จานวน ๖๑ จังหวัด
(๘0.๒๖%) และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๕ จังหวัด (๑๙.๗๔%)
๓.๒ จังหวัดมีการจัดทาแผนปฏิบัติการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองของจังหวัด
จานวน ๕๗ จังหวัด (๗๕%) และอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ จานวน ๑๙ จังหวัด (๒๕%)
๔. การสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
จังหวัดที่มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการรณรงค์ ระหว่าง ๑-๒๐ หน่วยงาน/องค์กร มีจานวน ๔๒
จัง หวั ด (๕๕.๒๖%) รองลงมา คื อ ระหว่าง ๒๑ - ๔๐ หน่ วยงาน/องค์ กร จ านวน ๒๐ จั งหวั ด (๒๖.๓๒%)
๖๐ หน่ วยงาน/องค์ก ร ขึ้ นไป จานวน ๙ จั ง หวัด (๑๑.๘๔%) และ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ หน่ว ยงาน/องค์ก ร
จานวน ๕ จังหวัด (๖.๕๘%) ทั้ง นี้ จังหวัดที่มีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสูงสุด 3 จัง หวัดแรก
ได้แก่ 1) สงขลา 200 หน่วยงาน 2) อุดรธานี 91 หน่วยงาน และ 3) บุรีรัมย์ 89 หน่วยงาน
๕. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
จังหวัดมีการจัดกิจกรรม ระหว่าง ๑-๒๐ ครั้ง จานวน ๕๖ จังหวัด (๗๓.๖๘%) รองลงมา คือ จัดกิจกรรม
ระหว่าง ๒๑ - ๔๐ ครั้ง จานวน ๑๒ จังหวัด (๑๕.๗๙%) จัดกิจกรรมระหว่าง ๖๑ - ๑๐๐ ครั้ง จานวน ๖ จังหวัด (๗.๙%)
และมี ๒ จังหวัด ที่จัดกิจกรรม ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ครั้ง ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทย
และผ้าพื้นเมืองสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ 1) ภูเก็ต 96 ครั้ง 2) ชัยภูมิ 81 ครั้ง และ 3) ตาก 64 ครั้ง
จากกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วม มากที่สุดระหว่าง ๑-๒๐ หน่วยงาน จานวน ๔๘ จังหวัด
(๖๓.๑๖%) รองลงมา คือ ๒๑ - ๔๐ หน่วยงาน จานวน ๑๔ จังหวัด (๑๘.๔๒%) ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ หน่วยงาน
จานวน ๗ จังหวัด (๙.๒๑%) และ ๖๐ หน่วยงานขึ้นไป จานวน ๗ จังหวัด (๙.๒๑%) ทั้งนี้ จังหวัดที่มีหน่วยงาน
ภาคีที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ 1) สงขลา 170 หน่วยงาน
2) อุทัยธานี 120 หน่วยงาน และ 3) พิษณุโลก 76 หน่วยงาน
๖. การจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ
จังหวัดมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทย จานวน ๖๑ จังหวัด
(๘๐.๒๖%) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย ได้แก่
๖.๑ โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง โดยกรมการพัฒนาชุมชน
โดยการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น จานวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ มีกลุ่มที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน ๗๕๐ กลุ่ม/ราย
๖.๒ โครงการ “ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน ” โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนดาเนินการ ประเภทผ้าที่เข้ารับการประกวดผ้า ประกอบด้วย (1) ผ้าเอกลักษณ์ (2) ผ้าที่จดทะเบียน GI
(๓) ผ้าชาติพัน ธุ์ (๔) ผ้าอัตลัก ษณ์ (๕) ผ้าบาติก และ (๖) ผ้าอื่น ๆ ที่มีการผลิตในท้องถิ่น (จังหวัด จัน ทบุ รี
ไม่มีการประกวด) โดยทั้ง 75 จังหวัดส่งผ้าที่ชนะการประกวดเข้าจัดแสดงในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP
ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจาปี พ.ศ. 2563 และร่วมออกบูทแสดงสินค้าภายในงานดังกล่าว ผู้ชนะเลิศได้รับ
โล่รางวัล จานวน 75 รางวัล และมอบประกาศนียบัตร แก่รางวัลรองชนะเลิศ
๖.๓ โครงการ CDD Young Designer Contest โดยกรมการดาเนินการในทุกจังหวัด โดยผู้ชนะเลิศ
จากทุกจังหวัดเข้ารับโล่ที่งาน OTOP CITY 2020
๖.๔ การจัดประกวดการแต่งกายผ้าไทย โดยจังหวัดดาเนิน จานวน ๓๙ จังหวัด (๕๑.๓๒%)
๗. การประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบ มีจังหวัด
ที่ดาเนินการ จานวน ๑๖ จังหวัด (๒๑.๐๕%)
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๘. การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสู่การรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดาริพระราชทานแก่วงการผ้าไทย
ว่า “ผ้าไทยใส่ ให้สนุ ก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่ อให้รายได้กลับ สู่ชุมชน ส่ง เสริม
กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาสและเมื่อคราวเสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุ มอิ มแพ็ ค เมื องทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จั งหวั ดนนทบุ รี โดยนั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอ
เจ้ าฟ้ าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อเป็นของขวัญปี ใหม่ เป็ น การสื ่ อ
ความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นลาย
ต้นแบบในการรังสรรค์ ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิภาค ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนาไปใช้ทอผ้า
ผลิตผ้าได้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงน้อมนาพระดาริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
มาดาเนินการขับคลื่อนงาน และมีผลการดาเนินงานดังนี้
๘.๑ การมอบลายผ้าพระราชทาน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จั ดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
พร้อมทั้งมอบลายผ้าผ่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน เพื่อส่งมอบต่อให้กับกลุ่มทอผ้า และในระดับ
จัง หวัด มีก ารจัด พิ ธี ลงนามถวายพระพรและพิ ธีม อบลายผ้าพระราชทานให้ กับ กลุ่ ม ทอผ้ าใน ๗๖ จั ง หวั ด
มีผู้เข้าร่วมพิธี ๓,๖๙๓ คน จานวนกลุ่มรับมอบลายผ้า ๑,๐42 กลุ่ม จานวนสมาชิกกลุ่ม ๑๐,๑๖๘ คน
๘.๒ การนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปต่อยอด จานวน 1,042 กลุ่ม
สมาชิ ก กลุ่ ม จ านวน 10,168 คน มี ย อดจ าหน่ าย จ านวน 6,856,740 บาท และยอดสั่ง จอง จ านวน
303,000 บาท
๘.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กรมการพัฒนาชุมชน มีหนังสือถึงทุกจังหวัด
ให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
โดยทุกจัง หวัดมีการจัดกิจกรรม“ผ้าไทยใส่ให้สนุก ” ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณ ณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
8.4 การส่งเสริม และพั ฒ นาผู้ประกอบการทอผ้ า โดยกรมการพั ฒ นาชุมชนได้ ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และฝึกทักษะการทอผ้าให้แก่ผู้สนใจ
ผู้ประกอบการทอผ้า จังหวัดตราด และจัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้า ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
งบประมาณ 796,100 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และค่ า วั ส ดุ ใ นการฝึ ก อบรม ในส่ ว นของกี่ ท อผ้ า ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก ประธานสภาสตรี แ ห่ ง ชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดต่าง ๆ จานวน 24 ท่าน รวม 25 หลัง
เพื่อมอบให้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าโรงเรียนธรรมชาติล่าง จานวน 10 หลัง กลุ่มอาชีพทอผ้าบางปิด จานวน 10 หลัง
และโรงเรียนวั ดบางปิ ดล่าง จ านวน 5 หลั ง โดยก าหนดการฝึ ก อบรมระหว่ างวันที่ 1 - 30 มี นาคม 2564
รวม 30 วั น ทั้ งนี้ ได้ มี พิ ธี เปิ ด การฝึ กอบรมทั กษะการทอผ้ าและมอบกี่ ทอผ้ าให้ กั บผู้ เข้ าอบรม เมื่ อวั นที่ 1
มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนธรรมชาติล่าง ตาบลคลองใหญ่ และโรงเรียนวัดบางปิดล่าง ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด
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๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
๙.๑ รายได้จากการจาหน่าย (มิถุนายน 2563 - มกราคม 2564) จานวน 8,511,653,145 บาท
(แปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่ง ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) จัง หวัดที่มียอดจาหน่ายสูงสุ ด
3 จัง หวัด แรก ได้แ ก่ 1) ขอนแก่น 2,713,032,105 บาท 2) นครราชสีม า 2,568,837,000 บาท
และ 3) อุดรธานี 863,000,000 บาท
๙.๒ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับประโยชน์ จานวน 8,016 กลุ่ม/ราย โดยส่วนใหญ่มี
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ ระหว่ า ง ๑-๑๐๐ กลุ่ ม /ราย จ านวน ๖๑ จั ง หวั ด
(๘๐.๒๖%) โดยจังหวัดที่มีจานวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับประโยชน์มากที่สุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่
1) บุรีรัมย์ 1,200 กลุ่ม/ราย 2) ร้อยเอ็ด 1,108 กลุ่ม/ราย และ3) กาฬสินธุ์ 972 กลุ่ม/ราย
๙.๓ สมาชิก กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ไ ด้รับประโยชน์ จานวนทั้ง สิ้น 69,553 คน
โดย จัง หวัด ที่มีจานวนสมาชิก ที่ไ ด้รับ ผลประโยชน์สูง สุด 3 จัง หวัด แรก ได้แ ก่ 1) บุรีรัม ย์ 31,000 คน
2) สุรินทร์10,813 คน และ3) ร้อยเอ็ด 5,540 คน
๑๐. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๐.๑ ด้านการผลิต
๑) ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้องซื้อวัตถุดิบจากนอกพื้นที่ รวมถึงไม่ได้สั่งซื้อวัตถุดิบอื่น ๆ
เช่น ด้าย เข็ม จากโรงงานโดยตรง
๒) ผู้ประกอบการบางส่วนมีข้อจากัดด้านการผลิต ไม่สามารถผลิตสินค้าครั้งละจานวนมากได้
เน้นผลิตตามยอดสั่งซื้อ และจะทาในช่วงว่างจากการทาการเกษตร ไม่ได้ทาเป็นอาชีพหลัก
๓) ความไม่ต่อเนื่องในการผลิตของบางจังหวัด เนื่องจากจังหวัดไม่มีผ้าเอกลักษณ์ หรือผ้าพื้นเมือง
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑) ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบการผลิตในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน เช่น เลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย เป็นต้น
ตลอดจนการรวมกลุ่มซื้อวัตถุดิบเพื่อต่อรองราคา
๒) ผลิตผ้าพื้นถิ่น และประยุกต์ให้มีรูปแบบสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
๓) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าให้มีเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๒ ด้านการพัฒนาและแปรรูป
๑) กลุ่ม ทอผ้า ขาดทัก ษะ เทคนิค การทอ ไม่มีผู้เชี่ย วชาญในการออกแบบลวดลายที่
เป็นอัตลักษณ์ และการให้เฉดสีที่ตรงกลุ่มลูกค้า ตลอดจนผู้ทอผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
๒) กลุ่มตัดเย็บผ้า บางพื้นที่ขาดความประณีตการออกแบบและการตัดเย็บผ้า/แปรรูป
ผ้าที่สวยงามและทันสมัย
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกแบบ ทักษะการตัดเย็บ และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็น
ให้กับ ผู ้ป ระกอบการ OTOP เช่น จัด หาผู้เชี ่ย วชาญด้า นการออกแบบลายผ้า และนัก ออกแบบรุ่น ใหม่
ออกแบบเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้จริงในทุกเทศกาล
๒) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ให้สามารถผลิตผ้ามัดย้อมได้
เพียงพอต่อการแปรรูป
๓) ส่งเสริมให้นักกออกแบบออกแบบเสื้อผ้าให้ตรงตามความสนใจของแต่ละวัย
๔) ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผ้าไทย และสร้างผู้ทอผ้ารุ่นใหม่

(จ)
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๑๐.๓ ด้านการตลาด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ทาให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย และผู้ซื้อสินค้าน้อยลง
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มการรับรู้
๒) จัดหาช่องทางการตลาด ให้มีช่องทางการจาหน่ายหลายช่องทาง
๓) ส่งเสริมการจาหน่ายออนไลน์

1

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา
๑.๑ ที่มา
นับเป็นเวลากว่า 60 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ได้ทรงมีพ ระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์ และสืบ สานภูมิปั ญ ญาของคนไทย ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ ได้ตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในคราวเสด็จพระราชดาเนิน
ไปเยี่ ย มราษฎรในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม พุ ท ธศั ก ราช 2498
ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่เป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีพระราชดาริว่าควรจะมีการนาภูมิปัญ ญา
ของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่ มาพัฒนาเป็นอาชีพให้เกิดรายได้แก่ราษฎร ซึ่งในเวลาต่อมาได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519
เพื่อทาการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎร อีกทั้งยังมีพระประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย
ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนาแนวพระราชดาริมาขยายผลจัดทาเป็นโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
หรือ One Tambon One Product (OTOP) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการลงทะเบียนทั้งสิ้น ๙๐,๒๘๙ กลุ่ม/ราย
มีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ๑๙๘,๙๘๘ ผลิตภัณฑ์ ในจานวนนี้มีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย
จานวน 3๘,๓๐๔ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๕ ของจานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
(กอ.นตผ) ให้รับผิดชอบดาเนินการส่งเสริมการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544
ภายใต้แนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ ในแต่ละหมู่บ้านหรือตาบล เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า และนาไปสู่เป้าหมายของการกินดี อยู่ดี การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน โดยรัฐ พร้อ มที่จ ะสนับ สนุน ให้ชุม ชนเข้า ถึง องค์ค วามรู้ส มัย ใหม่ แหล่ง เงิน ทุน และพัฒ นา
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ
เพื่ อ การป้อ งกั น มิให้ เกิ ดการแพร่ระบาดของโรคซึ่ ง อาจลุ กลามอย่ างรวดเร็ วไปทั่ว ประเทศ รัฐบาลจึง ได้ มี
ประกาศสถานการณ์ฉุก เฉิน ในทุก เขตท้อ งที่ทั่ว ราชอาณาจัก ร ตั้ง แต่วัน ที่ 26 มีน าคม 2563 ส่ง ผล
กระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กราฟเปรียบเทียบยอดการจาหน่าย OTOP รายเดือน ระหว่างปี 2562 กับ 2563
และผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิต
ผู้จาหน่าย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานราก ขาดโอกาสในการ 25,000,000,000
22,652,070,122
นาเสนอผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภค และประสบกับ 20,000,000,000
20,699,100,708
20,190,769,760
20,694,122,107
19,958,665,139
20,002,985,689
ปัญ หาการระบายสิน ค้า ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
16,895,551,940
16,299,891,451
ยอดการจาหน่าย OTOP เปรียบเทียบรายเดือนของ 15,000,000,000
เดื อ นมี น าคม ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน ระหว่ า งปี 10,000,000,000
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
2562 (83,544,926,279 บ า ท ) แ ล ะ ปี
2563 (73,848,230,637 บาท) มี ย อดการ
จาหน่ายที่ลดลง 9,696,695,642 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60
ปี 2562

ปี 2563
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เพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธ านสมเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พั น ปี ห ลวง และอนุ รั ก ษ์ ผ้ า ไทยให้ ค งอยู่ คู่ แ ผ่ น ดิ น ตลอดจนการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการ OTOP
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ เป็นปฐมบทของการดาเนินงานโครงการ และได้กระจาย
ความร่วมมือไปสู่จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
๑.๒ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ผ้าไทย เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ลงมติว่า
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดาเนิ นการส่งเสริมและสนับสนุนตาม
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ ของชาติ ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มาตรการส่ง เสริม และสนับ สนุน การใช้แ ละสวมใส่ผ้า ไทย ที่ก ระทรวงมหาดไทยเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้
1.1 ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาล
ในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 วัน
1.2 ให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยมี
แนวทางของการดาเนินการ ได้แก่
1.2.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เรื่อง การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้า
ไทยและผ้าพื้นเมืองแก่ส่วนราชการในสังกัด และในพื้ นที่จังหวัดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
1.2.2 วิธีสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม เช่น การประชุม เสวนา เป็นต้น
1.2.3 วิธีสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ เช่น แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
1.3.1 รวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัด
1.3.2 กาหนดรูปแบบการรณรงค์ ประเมินหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่มีศักยภาพใน
การรณรงค์ และสถานการณ์เกี่ยวกับการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
1.3.3 จัดทาแผนปฏิบัติการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัด
1.3.4 จัดทาสื่อเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อ
สร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทยเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป
1.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
รวมทั้งกาหนดบทบาทและหน้าที่ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของภาคีเครือข่าย เช่น ให้การสนับสนุน
งบประมาณทรัพยากร/บุคลากรช่วยทางาน และนาไปรณรงค์ในหน่วยงานของตน
1.5 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม
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1.6 จัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ
1.7 ประกาศยกย่ องหน่ว ยงาน/องค์ก รภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้น แบบของ
จังหวัดที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองที่เกิดผลเป็นรูปธรรม
๒. ให้ก ระทรวงมหาดไทย (กรมการพั ฒ นาชุ มชน) และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ งร่วมกัน ดาเนิ นการ
ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคานึงถึง
มาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถ
จาหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
การดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
การส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การสวมใส่ผ้ า ไทย และผ้ าพื้ น เมื อง พบว่า ทุ ก จัง หวัด มี ม าตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กาหนด
มาตรการส่งเสริมให้ ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้ นเมือง อย่างน้ อยสัปดาห์ ละ 2 วัน
จานวน ๕๑ จังหวัด (๖๗.๑๑%) รองลงมา ๓ วัน จานวน ๑๑ จั งหวัด (๑๔.๔๗%) และทุ กวันจานวน ๙
จังหวัด (๑๑.๘๔%)
6 วัน
2 จังหวัด
(2.63%)
5 วัน
1 จังหวัด
(1.32%)
4 วัน
2 จังหวัด
(2.63%)
3 วัน
11 จังหวัด
(14.47%)

ทุกวัน
9 จังหวัด
(11.84%)

อย่างน้อย
2 วัน
51 จังหวัด
(67.11%)

ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก นุ่งซิ่น ใส่ผ้าไทย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
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๒.๒ การสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
การสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เรื่อง การรณรงค์การ
แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองแก่ส่วนราชการในสัง กัด และพื้นที่จัง หวัดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แ ก่
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
2.2.1 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม พบว่า มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
โดยการประชุ ม และสื่ อต่าง ๆ ทั้ งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เป็ นส่วนใหญ่ จานวน ๕๘ จังหวั ด (๗๖.๓๒%)
รองลงมามีการรณรงค์ผ่ านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ จานวน ๑๔ จังหวั ด (๑๘.๔๒%) และผ่านสื่ อออนไลน์ อย่ างเดียว
จานวน ๔ จังหวัด (๕.๒๖%)
ผ่านสื่อ
ออนไลน์…

ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และ
ออฟไลน์
๑๔ จังหวัด
(๑๘.๔๒%)

การประชุม
สื่อออนไลน์
และออฟไลน์
๕๘ จังหวัด
(๗๖.๓๒%)

2.2.๒ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ อ พบว่า มี การรณรงค์ การแต่งกายด้ วยผ้าไทย และผ้ าพื้ นเมือง ผ่านสื่ อ
ออฟไลน์ที่ใช้มากที่สุด คือ การจัดนิทรรศการ จานวน ๓๗ จังหวัด (๔๘.๖๘%) ส่วนสื่อออนไลน์ที่ใช้มากที่สุด
คือ Facebook จานวน ๗๒ จังหวัด (๙๔.๗๔%)

สื่อออฟไลน์
สื่อออฟไลน์

อื่น ๆ
10 จังหวัด
(13.16%)

นิทรรศการ
37 จังหวัด
(48.68%)

แผ่นพับ
29 จังหวัด
(38.16%)

6
สื่อออนไลน์
72 จังหวัด
(94.74%)

70

67 จังหวัด
(88.16%)

60

51 จังหวัด
(67.10%)

50
40

29 จังหวัด
(38.16%)

30
20
10
0

9 จังหวัด
(11.84%)

5 จังหวัด
(6.58%)
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2.2.๓ การจัดกิจกรรม Road Show ผ้าไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามหน่วยงานสถานที่
ราชการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดใช้และสวมใส่ผ้าไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย โดยดาเนินการ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรุง เทพมหานคร
กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) มียอดการจาหน่ายรวม ๔,๓๖๕,๓๒๐ บาท
มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม จานวน ๒๕๒ ราย
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๒.๓ การจัดทาแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
การจัดทาแผนงาน/โครงการ รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๓.๑ รวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ จังหวัด พบว่า
ส่วนใหญ่มีการรวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จานวน ๖๑ จังหวัด (๘0.๒๖%)
และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๕ จังหวัด (๑๙.๗๔%)
๖๑ จังหวัด
(80.๒๖%)

มี
ระหว่างดาเนินการ

๑๕ จังหวัด
(19.7๔%)

รูปแบบการรวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัด พบว่า
มีการดาเนินการในของแคตตาล็อค จานวน ๔๘ จังหวัด รองลงมา คือ คลิปวีดิโอ จานวน ๒๔ จังหวัด และ
หนังสือ จานวน ๙ จังหวัด
คลิบวีดิโอ
24 จังหวัด
(31.58%)

แคตตาล็อค
48 จังหวัด
(63.16%)

หนังสือ
9 จังหวัด
(11.84%)

รูปแบบการจัดเก็บ

๒.๓.๒ การจัดทาแผนปฏิบัติการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
และผ้าพื้นเมืองของจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
จานวน ๕๗ จังหวัด (๗๕%) และอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
จานวน ๑๙ จังหวัด (๒๕%)

มี
ร ะห ว่ า งดาเนิ น ก าร

57 จังหวัด (๗๕%)
19 จังหวัด (๒๕%)
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๒.๔ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
พบว่า จังหวัดที่มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการรณรงค์ ระหว่าง ๑ - ๒๐ หน่วยงาน/องค์กร มีจานวน ๔๒ จังหวัด
(๕๕.๒๖% ) รองลงมา คื อ ระหว่ า ง ๒๑ - ๔๐ หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร จ านวน ๒๐ จั ง หวั ด (๒๖.๓๒% )
๖๐ หน่ วยงาน/องค์ก ร ขึ้น ไป จานวน ๙ จัง หวัด (๑๑.๘๔%) และ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ หน่ วยงาน/องค์ก ร
จานวน ๕ จังหวัด (๖.๕๘%)
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่
1) สงขลา
200 หน่วยงาน
2) อุดรธานี
91 หน่วยงาน
3) บุรีรัมย์
89 หน่วยงาน
จานวนภาคี

60 ขึ้นไป

41 - 60

21 - 40

1 - 20

9 จังหวัด
(๑๑.๘๔%)
5 จังหวัด
(๖.๕๘%)

20 จังหวัด
(๒๖.๓๒%)
42 จังหวัด
(๕๕.๒๖%)
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๒.๕ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามห้วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม พบว่า ตั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส่วนใหญ่
จังหวัดมีการจัดกิจกรรม ระหว่าง ๑ - ๒๐ ครั้ง จานวน ๕๖ จังหวัด (๗๓.๖๘%) รองลงมา จัดกิจกรรม ระหว่าง
๒๑ - ๔๐ ครั้ง จานวน ๑๒ จังหวัด (๑๕.๗๙%) จัดกิจกรรมระหว่าง ๖๑ - ๑๐๐ ครั้ง จานวน ๖ จังหวัด (๗.๙%)
และ มี ๒ จังหวัด ที่จัดกิจกรรม ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ครั้ง
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสูงสุด 3 จังหวัดแรก
ได้แก่
1) ภูเก็ต
96 ครั้ง
2) ชัยภูมิ
81 ครั้ง
3) ตาก
64 ครั้ง
60
50
40
30
20
10
0

๕๖ จังหวัด (7๓.๖๘%)

๑๒ จังหวัด
(1๕.๗๙%)
๒ จังหวัด (2.๖๓%)
1 - 20

21 - 40

41 - 60

๖ จังหวัด (๗.๙%)
61 - 100

ครั้ง
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จากการจัด กิจ กรรมเกี ่ย วกับ การแต่ง กายด้ว ยผ้า ไทยและผ้า พื ้น เมือ งในจัง หวัด ตามห้ว ง
ระยะเวลาที่เหมาะสม พบว่า มีหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มากที่สุดระหว่าง ๑ - ๒๐ หน่วยงาน
จานวน ๔๘ จังหวัด (๖๓.๑๖%) รองลงมา คือ ๒๑ - ๔๐ หน่วยงาน จานวน ๑๔ จังหวัด (๑๘.๔๒%) ระหว่าง
๔๑ - ๖๐ หน่วยงาน จานวน ๗ จังหวัด (๙.๒๑%) และ ๖๐ หน่วยงานขึ้นไป จานวน ๗ จังหวัด (๙.๒๑%)
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
สูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่
1) สงขลา
170 หน่วยงาน
2) อุทัยธานี 120 หน่วยงาน
3) พิษณุโลก
76 หน่วยงาน
จานวนหน่วยงาน

60 ขึ้นไป

๗ จังหวัด (9.๒๑%)

41 - 60

๗ จังหวัด (9.๒๑%)

21 - 40

๑๔ จังหวัด (1๘.๔๒%)

๔๘ จังหวัด (63.๑๖%)

1 - 20
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๒.๖ การจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่างๆ
การจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ
พบว่า จัง หวัดมี การจัดกิ จกรรมอนุ รักษ์ ต่อยอดภู มิปั ญ ญาเกี่ ยวกับ การแปรรูป ผ้ าไทย จ านวน ๖๑ จัง หวั ด
(๘๐.๒๖%)
1๕ จังหวัด
(๑๙.๗๔%)

61 จังหวัด
80.๒๖%

กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง โดยกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้ สานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยดาเนิ น การ เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีหรือภาคเอกชนที่เป็นนักออกแบบหรือนักการตลาดอาชีพ ร่วมดาเนินการออกแบบ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น จานวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ มีกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
๗๕๐ กลุ่ม/ราย
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โครงการ “ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน ” โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนดาเนิน การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ ล าดั บ ที่ ๑ และรางวั ล รองชนะเลิ ศ ล าดั บ ที่ ๒
ประเภทผ้าที่ เข้ารับการประกวดผ้า ประกอบด้วย (1) ผ้าเอกลักษณ์
(2) ผ้าที่จดทะเบียน GI (๓) ผ้าชาติพันธุ์ (๔) ผ้าอัตลักษณ์ (๕) ผ้าบาติก
และ (๖) ผ้าอื่น ๆ ที่มีการผลิตในท้องถิ่น โดยมีจังหวัดจันทบุรี ไม่มีการ
ประกวด โดยทั้ง 75 จังหวัดส่งผ้าที่ชนะการประกวดเข้าจัดแสดงใน
งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจาปี พ.ศ.
2563 และร่ว มออกบู ท แสดงสิ น ค้า ภายในงานดั ง กล่ าว ผู้ ชนะเลิ ศ
ได้รับโล่รางวัล จานวน 75 รางวัล และมอบประกาศนียบัตร แก่รางวัล
รองชนะเลิศ
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โครงการ CDD Young Designer Contest เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่ แฟชั่ นเครื่อ งแต่ ง กายที่ สามารถสวมใส่ไ ด้จ ริง จากนั กออกแบบรุ่น ใหม่ (Young
Designer) โดยกรมการดาเนินการในทุกจังหวัด โดยผู้ชนะเลิศจากทุกจังหวัดเข้ารับโล่รางวัลที่งาน OTOP CITY 2020

การจัดประกวดการแต่งกายผ้าไทย
จังหวัดดาเนินการจัดประกวดการแต่งกายผ้าไทย จานวน ๓๙ จังหวัด (๕๑.๓๒%)

ไม่มี
๓๗ จังหวัด
(๔๘.๖๘%)

จัดประกวด
การแต่ง
กายผ้าไทย
๓๙ จังหวัด
(๕๑.๓๒%)
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๒.๗ การประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบ
จังหวัดมีการประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบ
จานวน ๑๖ จังหวัด (๒๑.๐๕%)

มีการประกาศ
ยกย่อง
16 จังหวัด
(๒๑.๐๕%)
ไม่มี
60 จังหวัด
(๗๘.๙๕%)
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ส่วนที่ ๓ การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
สู่การรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย
ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ ผ้าไทย โดย “ให้ ก ระทรวงมหาดไทย (กรมการพั ฒ นาชุ มชน) และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องร่วมกั น
ดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยคานึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทย
สามารถจาหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน” นั้น
กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหน่วยงานที่มีแนวนโยบายสาคัญในการส่งเสริมและพั ฒนาภูมิปัญญา
ผ้าไทยโดยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิ ติ์ พระบรมราชินี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการผ้าไทยอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน มีการผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย และนับเป็นพระมหา
กรุ ณ าธิคุ ณ ต่อ วงการผ้ าไทยที่ ส มเด็ จ พระเจ้ าลู กเธอ เจ้า ฟ้ าสิ ริวัณ ณวรี นารีรัต นราชกั ญ ญา ได้ มีพ ระดาริ
พระราชทานแก่วงการผ้าไทย ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้
รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส
และเมื่อคราวเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดงาน OTOP CITY ๒๐๒๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทาน
แบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แก่พสกนิกรชาวไทย
เพื่อเป็ น ของขวั ญปี ใหม่ เป็ น การสื่ อ ความหมายถึง การส่ ง มอบความรัก และความสุ ข ให้แ ก่ ช าวไทยทุ ก คน
และพระราชทานพระอนุ ญาตให้เป็ นลายต้นแบบในการรังสรรค์ ถั กทอเรื่องราวไปตามแต่ ละภูมิ ภาค ให้กลุ่ มทอผ้ า
ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิ ค สามารถนาไปใช้ ทอผ้ า ผลิตผ้ าได้ กรมการพั ฒ นาชุม ชนจึง น้ อมน าพระด าริของสมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาดาเนินการขับคลื่อนงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้ สนุ ก” ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช
กัญญา
๒) ประชาสัมพั นธ์ แบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณ ณวรีฯ ” ให้เป็นที่รู้จักเพื่ อ
นาไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่น ตามพระดาริ
“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทย
ให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส
๓) เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย โดยมีเป้าหมาย ช่วยเหลือ ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในพื้นที่จังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมานิยมสวมใส่
และอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าในพื้นถิ่น
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๓.๑ การมอบลายผ้าพระราชทาน
ในส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชนได้
จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
ประสู ติสมเด็จพระเจ้ าลู กเธอ เจ้ าฟ้ าสิ ริ วัณณวรี นารี รัตน
ราชกั ญ ญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง มอบ
ลายผ้า ผ่า นผู้ตรวจราชการกรมการพัฒ นาชุม ชนทุก
ท่า น เพื่อ ส่ง มอบต่อ ให้กับ กลุ ่ม ทอผ้า และในระดับ
จังหวัดมีการจัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีมอบลาย
ผ้ า พระราชทานให้ กั บ กลุ่ ม ทอผ้ า ใน ๗๖ จั ง หวั ด
มีผู้เข้าร่วมพิธี ๓,๖๙๓ คน จานวนกลุ่มรับมอบลายผ้า
๑,๐๖๙ กลุ่ม จานวนสมาชิกกลุ่ม ๑๐,๑๖๘ คน
ที่

ภาค

จานวน
จังหวัด

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
พิธี (คน)

จานวนผู้รบั มอบ
(กลุ่ม)

จานวนสมาชิก
(คน)

1
2
3
4

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

17
25
20
14
76

๗๗๙
๑,๑๐๓
๑,๒๕๐
๕๖๑
๓,๖๙๓

218
221
477
126
1,042

๒,๓๐๕
๑,๔๘๐
๔,๓๐๘
๒,๐๗๕
๑๐,๑๖๘
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๓.๒ การนาลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปต่อยอด
ปัจจุบันมีกลุ่มที่นาลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลาย
ขอเจ้ า ฟ้ า สิ ริ วั ณ ณวรี ฯ ” ไปต่ อ ยอด จ านวน 1,042 กลุ่ ม
จานวนสมาชิกกลุ่ม 10,168 คน มียอดจาหน่าย 6,856,740 บาท
และยอดสั่งจอง จานวน 303,000 บาท

1

ภาคเหนือ

จานวน
จังหวัด
17

2

ภาคกลาง

25

221

1,480

3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20

477

4,308 5,585,210 272,000

4

ภาคใต้

14

126

2,075

76

1,042

ที่

ภาค

รวม

จานวน
กลุ่ม
218

สมาชิก ยอดจาหน่าย ยอดสั่งจอง
(คน)
(บาท)
(บาท)
2,305 126,640
0
288,640

856,250

10,000

21,000

10,168 6,856,740 303,000
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๓.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
กรมการพั ฒ นาชุม ชน มี หนั งสื อ ถึง ทุ ก จัง หวัด ให้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดาริ
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ วั ณ ณวรี นารี รั ต นราช
กัญญา โดยทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรม“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี
รัตนราชกัญญาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่ อ
เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
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๓.4 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทอผ้า
การส่งเสริมและพัฒ นาผู้ป ระกอบการทอผ้า โดยกรมการพั ฒ นาชุ มชนได้ ดาเนิน โครงการส่ง เสริม
ผู้ป ระกอบการทอผ้ าจั งหวัด ตราด มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้า งความรู้ และฝึ ก ทั ก ษะการทอผ้ าให้ แก่ ผู้ ส นใจ
ผู้ประกอบการทอผ้า จังหวัดตราด และจัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้า ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
งบประมาณ 796,100 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และค่ า วั ส ดุ ใ นการฝึ ก อบรม ในส่ ว นของกี่ ท อผ้ า ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก ประธานสภาสตรี แ ห่ ง ชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดต่าง ๆ จานวน 24 ท่าน รวม 25 หลัง
เพื่อมอบให้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าโรงเรียนธรรมชาติล่าง จานวน 10 หลัง กลุ่มอาชีพทอผ้าบางปิด จานวน 10 หลัง
และโรงเรียนวั ดบางปิ ดล่าง จ านวน 5 หลั ง โดยก าหนดการฝึ ก อบรมระหว่ างวันที่ 1 - 30 มี นาคม 2564
รวม 30 วั น ทั้ งนี้ ได้ มี พิ ธี เปิ ด การฝึ กอบรมทั กษะการทอผ้ าและมอบกี่ ทอผ้ าให้ กั บผู้ เข้ าอบรม เมื่ อวั นที่ 1
มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนธรรมชาติล่าง ตาบลคลองใหญ่ และโรงเรียนวัดบางปิดล่าง ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด
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ส่วนที่ ๔ ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับ

๔.๑ รายได้จากการจาหน่าย
จากการด าเนิ น งานตามมาตรการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ แ ละสวมใส่ ผ้ า ไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 - มกราคม 2564 มีรายได้จากการ
จาหน่ายผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จานวน 8,511,653,145 (แปดพันห้าร้อยสิบ เอ็ดล้านหกแสนห้า หมื่น สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
จังหวัดที่มียอดจาหน่ายสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่
1) ขอนแก่น 2,713,032,105
บาท
2) นครราชสีมา 2,568,837,000
บาท
3) อุดรธานี
863,000,000
บาท
ทั้งนี้ พบว่า จังหวัดที่มีรายได้จากการจาหน่ายผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มากที่สุด มีรายได้ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๖ จังหวัด (๓๔%)
รองลงมา มีรายได้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป จานวน ๒๑ จังหวัด (๒๗.๖๓%) มีรายได้ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑๗ จังหวัด และมีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑๒ จังหวัด (๑๕.๗๙%)
30

๒๖ จังหวัด
(34.๒๑%)

25
20

15

๑๒ จังหวัด
(1๕.๗๙%)

๑๗ จังหวัด
(22.๓๗%)

๒๑ จังหวัด
(2๗.๖๓%)

10
5
0

ไม่เกิน 100,000

100,001 - 1,000,000 1,000,001 - 10,000,000

10,000,000 ขึ้นไป

บาท
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๔.๒ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับประโยชน์
จากรายได้จากการจาหน่ายผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ดัง กล่าว มี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ที่ได้รับประโยชน์ จานวน 8,016 กลุ่ม/ราย โดยส่วนใหญ่ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับประโยชน์
ระหว่าง ๑-๑๐๐ กลุ่ม/ราย จานวน ๖๑ จังหวัด (๘๐.๒๖%)
จังหวัดที่มีจานวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับประโยชน์มากที่สุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่
1) บุรีรัมย์
1,200
กลุ่ม/ราย
2) ร้อยเอ็ด
1,108
กลุ่ม/ราย
3) กาฬสินธุ์
972
กลุ่ม/ราย
๖๑ จังหวัด
(8๐.๒๖ % )

๙ จังหวัด
(1๑.๘๕ %)
1 - 100

101 - 500

๔ จังหวัด
(5.๒๖ %)

๒ จังหวัด
(๒.๖๓%)

501 - 1,000

1,000 ขึ้นไป

กลุ่ม/ราย

24
24
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับประโยชน์
พบว่า สมาชิกของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลประโยชน์จากการจาหน่ายผ้าไทย
และผ้าพื้นเมือง หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จานวนทั้งสิ้น 69,553 คน
จังหวัดที่มีจานวนสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่
1) บุรีรัมย์
31,000
คน
2) สุรินทร์
10,813
คน
3) ร้อยเอ็ด
5,540
คน
๓๐ จังหวัด
(๓๙.๔๗%)

๓๑ จังหวัด
(๔๐.๗๙%)

๖ จังหวัด
(๗.๙๐%)

1-100

100-500

501-1000

๙ จังหวัด
(๑๑.๘๔%)

1001 ขึ้นไป

คน

25
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๔.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
๑. ด้านการผลิต
๑.๑ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้องซื้อวัตถุดิบ
จากนอกพื้นที่ รวมถึงไม่ได้สั่งซื้อวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น
ด้าย เข็ม จากโรงงานโดยตรง
๑.๒ ผู้ประกอบการบางส่วนมีข้อจากัดด้านการ
ผลิต ไม่สามารถผลิตสินค้าครั้งละจานวนมากได้ เน้น
ผลิตตามยอดสั่งซื้อ และจะทาในช่วงว่างจากการทา
การเกษตร ไม่ได้ทาเป็นอาชีพหลัก
๑.๓ ความไม่ต่อเนื่องในการผลิตของบางจังหวัด
เนื่องจากจังหวัดไม่มีผ้าเอกลักษณ์ หรือผ้าพื้นเมือง
๒. ด้านการพัฒนาและแปรรูป
๒.๑ กลุ่มทอผ้าขาดทักษะ เทคนิคการทอ ไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์
และการให้เฉดสีที่ตรงกลุ่มลูกค้า ตลอดจนผู้ทอผ้า
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
๒.๒ กลุ่มตัดเย็บผ้า บางพื้นที่ขาดความประณีต
การออกแบบและการตัดเย็บผ้า/แปรรูปผ้าที่สวยงาม
และทันสมัย

๓. ด้านการตลาด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมาย และผู้ซื้อสินค้าน้อยลง

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบการผลิตในพื้นที่เพื่อลด
ต้นทุน เช่น เลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย เป็นต้น ตลอดจนการ
รวมกลุ่มซื้อวัตถุดิบเพื่อต่อรองราคา
๒. ผลิตผ้าพื้นถิ่น และประยุกต์ให้มีรูปแบบสวยงาม
แปลกใหม่ น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
๓. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าให้มีเพิ่มมากขึ้น

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกแบบ ทักษะการ
ตัดเย็บ และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็น ให้กับ
ผู้ประกอบการ OTOP เช่น จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบลายผ้า และนักออกแบบรุ่นใหม่
ออกแบบเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้จริงในทุกเทศกาล
๒. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติ ให้สามารถผลิตผ้ามัดย้อมได้เพียงพอต่อ
การแปรรูป
๓. ส่งเสริมให้นักออกแบบออกแบบเสื้อผ้าให้ตรง
ตามความสนใจของแต่ละวัย
๔. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผ้าไทย และสร้างผู้ทอ
ผ้ารุ่นใหม่
๑. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มการรับรู้
๒. จัดหาช่องทางการตลาด ให้มีช่องทางการ
จาหน่ายหลายช่องทาง
๓. ส่งเสริมการจาหน่ายออนไลน์

26

ภาคผนวก
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รายได้จากการจาหน่ายผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 - มกราคม 2564
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ที่

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุดรธานี
ชัยภูมิ
นครพนม
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
บึงกาฬ
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
หนองบัวลาภู
ลาปาง
อุทัยธานี
กาฬสินธุ์
สุรินทร์
ลาพูน
อุบลราชธานี
สมุทรปราการ
แม่ฮ่องสอน
บุรีรัมย์
อุตรดิตถ์
ระนอง
สระบุรี
กาแพงเพชร
นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์
พัทลุง
สตูล
ราชบุรี
สระแก้ว

รายได้ (บาท)
2,713,032,105
2,568,837,000
863,000,000
506,654,450
434,838,130
272,325,000
218,391,677
151,973,763
128,964,960
113,698,565
89,420,450
75,254,000
66,406,457
64,544,480
51,694,590
24,835,567
22,574,125
20,105,000
14,676,800
12,685,000
12,000,000
9,130,000
8,875,390
6,995,050
6,980,000
6,952,000
6,625,400
5,534,900
4,500,000
3,046,700
2,546,940

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ที่ได้รับ
ประโยชน์ (กลุ่ม/ราย)
504
213
444
125
675
200
1,108
80
155
548
37
180
312
63
972
62
46
50
10
101
1,200
40
12
10
34
30
6
19
6
40
21

สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
1,250
1,065
984
232
1,475
200
5,540
480
908
890
743
2,150
668
1,250
1,880
10,813
440
625
95
500
31,000
120
275
153
340
200
216
167
50
40
162

28
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

จังหวัด
อานาญเจริญ
ศรีสะเกษ
มุกดาหาร
กระบี่
มหาสารคาม
ปัตตานี
แพร่
ตรัง
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สุราษฏร์ธานี
ชัยนาท
ตาก
ปทุมธานี
พังงา
สิงห์บุรี
ลพบุรี
พิษณุโลก
ชลบุรี
ภูเก็ต
สงขลา
ยโสธร
นครศรีธรรมราช
พะเยา
ยะลา
เพชรบูรณ์
นครนายก
เลย
อ่างทอง
พิจิตร
ระยอง
เพชรบุรี
สมุทรสาคร
นครปฐม
ชุมพร

รายได้ (บาท)
2,481,195
2,215,540
2,119,390
2,002,000
2,000,000
1,350,000
1,176,560
850,000
800,000
800,000
800,000
576,000
500,000
500,000
500,000
500,000
480,000
455,000
450,000
400,000
360,000
350,000
300,000
280,000
280,000
260,000
250,000
250,000
186,500
160,000
131,961
123,500
120,000
75,000
65,000

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ที่ได้รับ
ประโยชน์ (กลุ่ม/ราย)
40
20
35
20
30
8
110
15
12
10
35
13
15
10
8
6
6
10
12
19
54
25
9
15
5
10
2
20
9
8
10
10
4
5
4

สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
178
100
420
200
120
50
245
100
120
20
254
120
75
32
200
37
14
45
120
250
135
25
150
35
60
110
30
150
55
46
150
32
20
24
45

29
ที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
ปราจีนบุรี
สุโขทัย
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม
หนองคาย
สุพรรณบุรี
จันทบุรี
นราธิวาส
ตราด
รวม

รายได้ (บาท)
65,000
56,000
54,000
50,000
50,000
50,000
40,000
30,000
8,500
3,500
8,511,653,145

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ที่ได้รับ
ประโยชน์ (กลุ่ม/ราย)
5
20
6
21
11
6
7
3
8
2
8,016

สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
50
60
140
200
60
50
240
20
45
10
69,553

8

คณะผู้จดั ทา

ที่ปรึกษา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นายนิวัติ น้อยผาง
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
นายสมปอง อาจณรงค์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน

๑. นางสาวกาญจนา ทองเกษม
๒. นางสาวณัฐนิช อินทสระ
๓. นางสาวดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์
๔. นายจิรวัฒน์ เพิ่มทอง
๕. นางสาวฌานิฏา ศรีสิทธิชัยกุล
๖. นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
๗. นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง
๘. นางณัฏฐ์พิชญา แหวนสูงเนิน
๙. นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์
๑๐. นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง
๑๑. นายอิศเรศ มนต์ทิพย์

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๑. นางสาวกาญจนา ทองเกษม
๒. นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ผู้จัดทา

เขียน/เรียบเรียง

ออกแบบปก

