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รอบตัดสินระดับภาค ประกวด ‘ผาลายขิตขิดนารีรัตนราชกัญญา’  

คัดผลงานเดน 150 จาก 3 พันชิ้นทั่วปท. 
 

 

 

 
 ตัดสินระดับภาค ประกวด ‘ผาลายขิตขิดนารีรัตนราชกัญญา’ คัดผลงานเดน 150 ชิ้น จาก 3 พันช้ินท่ัวปท. ลุน

รอบตัดสิน 31 ต.ค.นี้ 

 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน ที่หอง Meeting Room 1-2 ชั้น 7 ศูนยการคาไอคอนสยาม นายสุทธิพงษ จุลเจริญ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) เปนประธานในโครงการประกวดผาลายพระราชทาน “ผาลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงาน

หัตถกรรม กิจกรรมท่ี 1 ประกวดผาลายพระราชทาน “ผาลายขิดนารีรตันราชกัญญา” และงานหัตถกรรม รอบคัดเลือก พรอม

ดวย นายธีระพันธ วรรณรัตน ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป การออกแบบแฟชั่น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายก

สมาคมแมบานมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนา

ชุมชน นายสุรศักด์ิ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค แสงเมือง ผูอำนวยการสำนักสงเสริมภูมิปญญา

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน  ฉบับประจำวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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ทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญดานผาไทย รวมถึงดีไซนเนอรท่ีมีชื่อเสียง

ระดับประเทศ รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดผาลายพระราชทาน “ผาลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ระดับภาค 

อาทิ นายธนันทรัฐ ธนเสฏฐการย ผูเชี่ยวชาญดานผาไทยและผูเชี่ยวชาญการยอมสีธรรมชาติ นางสาวรติรส จุลชาต  

รองประธานกรรมการ บริษัท ไอริส 2005 จำกัด นายกรกลด คำสุข รองคณะบดีฝายนวัตกรรมทางปญญา

และวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวศรินดา จามรมาน 

นักวิชาการอิสระ นายศมิสสร สุทธิสังข อาจารยประจำคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายรวิเทพ มุสิ

กะปาน ประธานหลักสูตรแฟช่ันสิ่งทอและเครื่องตกแตง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายอนุชา ทีรคานนท คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นาย

นุวัฒน พรมจันทึก ชางตนแบบสิ่งทอ กรมหมอนไหม นายภูภวิศ กฤตพลนารา นักออกแบบและเจาของแบรนด ISSUE และ 

นายศิริชัย ทหรานนท ผูเช่ียวชาญดานผาไทย และเจาของแบรนด THEATRE พรอมดวยหัวหนาสวนราชการและแขกผูมี

เกียรติรวมงานคับคั่ง 

 นายสุทธิพงษ กลาววา นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอวงการผาไทยที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัต

นราชกัญญา ไดมีพระดำริพระราชทานโครงการแกวงการผาไทย คือ โครงการ “ผาไทยใสใหสนุก” หมายถึง ความสุขที่ไดเลือกใช

ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อใหรายไดกลับเขาสูชุมชน เปนวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค อีกท้ังเปนการสานตอพระราชปณิธานแหง 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เพื่อสืบสานภูมิปญญาและอนุรักษผาไทยใหคงอยูคู

แผนดิน รวมถึงสานตอแนวพระราชดำริของสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสืบสาน รักษา และตอยอด เพ่ือประโยชนสุข

แหงอาณาประชาราษฎร โดยความสำเร็จของโครงการน้ี ประการที่ 1 คือ ผาไทยไดรับการพัฒนาตอยอดภูมิปญญา ทำใหผาไทยมี

สีสันลวดลายที่สวยงาม และท่ีสำคัญลวนเปนสีท่ีมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ประการที่ 2 คือการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูพ่ีนอง

ประชาชน ในเรื่องของการสรางสรรคลวดลาย รูปแบบ เพื่อผาทางตันของลวดลายผาไทยท่ีมีมาเนิ่นนาน ทำใหผูสวมใสมีความสุข 

ดูดี มีชีวิตชีวา เต็มไปดวยศิลปะ ความประณีต และรูปลักษณที่เตะตาตองใจ โครงการ “ผาไทยใสใหสนุก” ที่ สมเด็จพระเจาลูก

เธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไดทรงขับเคลื่อนนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และหนวยงานที่

เก่ียวของ รวมกันเปนโซขอกลางในการนำเอาขอมูล ความรูตางๆ เผยแพรประชาสัมพันธไปสูพ่ีนองประชาชน เพ่ือใหประชาชนได

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังตัวอยางของกลุมผาทองถ่ินตางๆ ท่ีประสบความสำเร็จ เชน กลุมผาบาติกภาคใต กลุมทอผายอม

ครามบานดอนกอย จ.สกลนคร เปนตน 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาวเสริมวา สิ่งที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุงมั่นตั้ง

พระราชหฤทัย คือ ทรงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนในทุกหนแหง วาทุกคนมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาฝมือ พัฒนา

ชิ้นงาน ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนชิ้นงานที่มีคุณภาพได ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับพ่ีนอง

ประชาชนและมีความสามารถที่จะสนองตอพระราชปณิธาณดังกลาว เพื่อบำบัดทุกข บำรุงสุขใหแกพี่นองประชาชน และนำเอา

องคความรูท่ีถูกตองไปสูพ่ีนองประชาชนได และตรงกับที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานแนวคิดไววา การจะชวยคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปากยิ้ม ทองอ่ิม มีความสุขไดนั้น ไมใชหยิบ

ยื่นเอาสิ่งของ หรือเงินทองไปให แตตองติดอาวุธทางปญญา หรือใหเครื่องมือในการ ประกอบอาชีพใหประชาชน และตรงกับสิ่งที่

องคการสหประชาชาติ (UN) ไดกำหนดเปนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความเขาใจ มี

ความสามารถในการท่ีจะพัฒนาตนเอง โดยปนี้ทั้ง 4 ภูมิภาค มีจำนวนผลของผาไทยที่สงเขาประกวดมากกวา 3,000 ชิ้น ถือวา

เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมาและประสบความสำเร็จเปนอยางมาก ซึ่ง “ผาลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” รายละเอียดนั้นจะมีความยาก
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กวา “ผาลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ” แตก็ยังมีผูท่ีสงผลงานเขาประกวดเพิ่มขึ้น ซึ่งถือวาโครงการนี้ประสบความสำเร็จเปนอยาง

มาก ที่สามารถทำใหมีคนมาสืบสานภูมิปญญาผาไทยเพ่ิมมากข้ึน อนุรักษผาไทยเพ่ิมมากขึ้น ชางทำผามีฝมือมีผลงานการทำผาที่

มากขึ้น โดยคำนึงถึงการแกปญหาภาวะโลกรอน ที่สวนหนึ่งเกิดจากการใชสารเคมีในการยอมผา และหันมาใชสีธรรมชาติทั้งสิ้น 

ทั้งหมดนี้ลวนมาจาก แนวคิดของ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ไดพระราชทานไวเพื่อใหคนมี

ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง และนำมาปฏิบัติ และเกิดผลลัพธท่ีดี และยิ่งไปกวานั้น “โครงการผาไทยใสใหสนุก” ทำใหมีเม็ด

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จำนวนกวาหลายแสนลานบาท นับเปนคุณคาท่ีทุกคนภาคภูมิใจ และนำไปสูเปาหมายในการ 

“บำบัดทุกข บำรุงสุข” ประชาชนทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 นายสุทธิพงษ กลาวเพิ่มเติมวา หวังเปนอยางยิ่งวา การประกวดผาลายพระราชทาน “ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” 

และงานหัตถกรรม รอบคัดเลือก ที่ไดจัดขึ้นน้ี จะทำใหมีการตื่นตัวในการพัฒนาฝมือการทอผา ทุกเทคนิคของผูประกอบการ 

OTOP และชางทอผาทุกคน ใหมีคุณภาพมีความหลากหลายและมีการประยุกตรูปแบบลวดลาย สีสันที่รวมสมัยสามารถสวมใส 

ไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส ตามแนวพระดำริ “ผาไทยใสใหสนุก” ในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

สืบไป 

 ดานนายสมคิด อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลาววา กรมการพัฒนาชุมชนไดดำเนินกิจกรรมประกวดผาลาย

พระราชทาน “ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค จำนวน 4 จุดดำเนินการ ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค 

เรียบรอยแลว มีผาที่ผานการประกวดระดับภาค จำนวน 567 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 83 ชิ้น แยกเปน ภาคใต ประเภทผา 

จำนวน 56 ผืน ประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 27 ชิ้น ภาคกลาง ประเภทผา จำนวน 33 ผืน ประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 23 

ชิ้น ภาคเหนือ ประเภทผา จำนวน 84 ผืน ประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 18 ชิ้น และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทผา 

จำนวน 394 ผืน ประเภทงานหัตถกรรมจำนวน 15 ชิ้น และในวันนี้เปนการประกวดรอบคัดเลือก โดยคัดเลือกผลงานใหคงเหลือ 

150 ผืน/ชิ้น เพ่ือประกวดในรอบ Semi Final วันที่ 19 ตุลาคม 2565 และรอบ Final ระดับประเทศ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้ 

โดย สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จเปนประธานการตัดสิน ดังกลาว 

 ท้ังนี้ โครงการประกวดผาลายพระราชทาน “ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ไดเปดรับสมัครผูที่

สนใจต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งมีผูสมัครสงผลงาน

เขาประกวด จำนวนทั้งสิ้น 2,946 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวนท้ังสิ้น 298 ชิ้น โดยไดกำหนดดำเนินการกิจกรรมประกวด

ผาลายพระราชทาน และงานหัตถกรรม ระดับภาค จำนวน 4 จุดดำเนินการ ในพ้ืนท่ี 4 ภูมิภาค ไดแก จุดดำเนินการที่ 1 ภาคใต 

จังหวัดสงขลา มีผูสมัครสงผลงานเขาประกวด ประเภทผา จำนวน 240 ผืน ประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 84 ชิ้น จุดดำเนนิการ

ที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท มีผูสมัครสงผลงานเขาประกวด ประเภทผา จำนวน 232 ผืน ประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 67 

ชิ้น จุดดำเนินการท่ี 3 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม มีผูสมัครสงผลงานเขาประกวด ประเภทผา จำนวน 456 ผืน ประเภทงาน

หัตถกรรม จำนวน 69 ชิ้น และจุดดำเนินการที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี มีผูสมัครสงผลงานเขาประกวด 

ประเภทผา จำนวน 2,018 ผืน ประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 78 ชิ้น”นายสมคิด กลาว 

    

 


