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มหาดไทยเปดประกวด "ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ระดับประเทศ 
 

  สืบสานแนวพระดำริ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปลัดมหาดไทย - นายกแมบาน

มหาดไทย เปดการประกวด "ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ระดับประเทศ รอบ Semi Final คัด 50 ผืนสุดทายสูรอบตัดสิน 

 วันนี้ (19 ต.ค.65) ที่หองชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ นาย

สุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พรอมดวย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย เปน

ประธานในพิธีเปดโครงการประกวดผาลายพระราชทาน “ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม รอบรองชนะเลิศ 

(Semi Final) ระดับประเทศ โดยมี นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช สัมพันธรัตน ประธาน

ชมรมแมบานพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผูบริหารกรมการพัฒนาชุมชน ขาราชการ 

เจาหนาที่ และสื่อมวลชน เขารวมในงานฯ โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานผาไทย ดีไซนเนอรท่ีมีชื่อเสียง

ระดับประเทศ รวมเปนคณะกรรมการตัดสิน ไดแก นางสาวรติรส จุลชาต นายธนันทรัฐ ธนเสฏฐการย นายธีระพันธ วรรณรัตน 

ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (การออกแบบแฟชั่น) ประจำป 2562 อาจารยเผาทอง ทองเจือ ดร. ศรินดา จามรมาน นายกุล

วิทย เลาสุขศรี นิตยสารโวก นายศิริชัย ทหรานนท แบรนด THEATRE นายพลพัฒน อัศวะประภา แบรนด ASAVA นายภูภวิศ 

กฤตพลนารา แบรนด ISSUE นายวิชระวิชญ อัครสันติสุข แบรนด WISHARAWISH ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท คณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝายนวัตกรรมทางปญญาและวิจัย 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มศว ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่น 

สิ่งทอและเคร่ืองตกแตง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มศว และนายนุวัฒน พรมจันทึก ชางตนแบบ

สิ่งทอ กรมหมอนไหม 

 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพมิพบานเมืองออนไลน ฉบับประจำวันท่ี 20 เดือนตลุาคม พ.ศ.2565 หนา  มูลคาขาว  120,000.- 
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 นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปดเผยวา สิ่งสำคัญท่ีทำใหเกิดกิจกรรมอันเปนที่ภาคภูมิใจของพี่นอง

ชางทอผา และผปูระกอบการผาไทยท่ัวประเทศ ที่ถือเปน “ความโชคดีของคนไทยท้ังชาติ” เพราะเรามีเจาฟาเจาแผนดินที่ทรงมี

พระปรีชาสามารถ พระผูทรงระลึกนึกถึงคนไทย คือ “สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ที่ทรงมีพระ

กรุณาธิคุณมอบแนวทางที่ถูกตอง อันเปน “โคมแหงปญญา” จุดประกายใหพวกเราท่ีเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ไดมีกำลังใจท่ีจะนำเอาแสงปญญาที่พระองคพระราชทานใหไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีนองประชาชนตามอำนาจ

หนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ และทำงานใหหนักข้ึน เพ่ือใหพี่นองประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางแทจริง และดี

เพิ่มพูนข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งการพัฒนาฝมือในการถักทอ การทำผลิตภัณฑ ใหสามารถออกมาจำหนายเลี้ยงดูครอบครัว ทั้งเสื้อผา

เครื่องนุงหม เครื่องประดับ หัตถศิลปหัตถกรรม ซึ่งตลอด 3 ปที่ผานมา ทั้งแวดวงผูประกอบการ ผูบริโภค รวมถึงภาคีเครือขายใน

สังคมไทยตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ผาลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ” ทำใหชางทอผามีรายไดเพิ่มข้ึน เพราะเปนลวดลายที่สวยงาม

จริง ๆ  และกาวไกลสตูลาดผาระดับโลกจรงิ ๆ  โดยสำหรับการสวมใสในประเทศนั้นทุกคนยืนยันวา “ผาไทยใสใหสนกุจริง ๆ” 

 นายสุทธิพงษ กลาววา ความโชคดีของคนไทยอีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ ทรงแสดงความกตัญ ูกตเวทีตอสมเด็จพระ

บรมราชชนนีพันปหลวงในทุกครั้งที่เสด็จทรงงาน โดยจะตรัสเสมอวา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงตรากตรำพระ

วรกายเสด็จพระราชดำเนินไปที่อันตรายหางไกล ดวยทรงมุงมาดปรารถนาใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ดวยการรักษา

งานหัตถศิลป หัตถกรรม วัฒนธรรมความเปนไทยของบรรพบุรุษ อันเปนแบบอยางที่ทำใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุงมั่นที่จะสืบสาน รักษา และตอยอด พระราชปณิธานของสมเด็จยาในทุกหมายที่เสด็จ เชน ที่นราธิวาส 

ที่บานนาหวา บานดอนกอย ที่ลำพูน ที่เชียงใหม ซึ่งทุกที่ลวนแตมีรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงยาตราไป

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพสกนิกรของพระองค จึงขอใหพวกเราไดนอมนำสิ่งท่ีมีคุณคายิ่งน้ี สนองงานตามแนวพระดำริ เพื่อ

แสดงกตเวทิตาคุณตอแผนดิน ตอบรรพบุรุษไทย ชวยกันทำใหโครงการผาไทยใสใหสนุกมีความแพรหลาย คึกคัก เพ่ิมพูนมากข้ึน

กวาที่เปนอยู ซึ่งมีนัยสำคัญ คือ จะสงผลใหพ่ีนองในชนบทนับลานครอบครัว ไดมีโอกาสสรางรายไดจากน้ำพักน้ำแรงจากภูมิ

ปญญาของพวกเขา 

 "ทุกลมหายใจ ทุกเวลา ทุกนาที สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงระลึกนึกถึงแตการ

ชวยเหลือคนไทยใหมีชีวิตที่ดีข้ึน ดวยทรงวางแผนอยางเปนระบบครบทั้ง 365 วัน เพ่ือใหพวกเราทุกคนผูมีวัตรปฏิบัติในการทำ

หนาที่ตอบแทนบุญคุณแผนดินไดรับใสเกลาฯ สนองพระดำริขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง ซึ่งทรงตอกย้ำถึงเรื่องการตระหนักตอ

ผลกระทบของภาวะโลกรอน โดยรณรงคใหพ่ีนองประชาชนใชชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะตน ตองทำใหคนทุกคนให

ความสำคัญกับรางกายตนเอง สวมเสื้อผาและใชสิ่งของที่ทำจากสีธรรมชาติ เพื่อไมเปนอันตรายตอรางกาย เพื่อปองกันผลกระทบ

ระยะกลาง - ระยะยาว คือ ภาวะโลกรอนจะทำใหดินฟาอากาศทั่วโลกเกิดวิปริต จากการใชชีวิตโดยไมคำนึงถึงสิ่งแวดลอม ดังนั้น 

เราตองสงเสริมใหเกิดการนอมนำพระดำริในการตระหนักถึง “ความย่ังยืน” ผานภูมิปญญาคนไทย ทั้งการยอมสีธรรมชาติ ยอม

รอน ยอมเย็น ซึ่งเปนภูมิปญญาท่ีกระจัดกระจายในทุกภูมิภาค มารวบรวมเปนฐานขอมูลสีธรรมชาติระดับชาติและระดับโลก ท้ัง

ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหคนทั่วโลกไดรวมกับคนไทยใชสีธรรมชาติ อันจะรักษาโลกใบเดียวน้ีรวมกัน” 

นายสุทธิพงษ กลาวตออีกวา นอกจากนี้ ขอใหนอมนำพระดำริของพระองคทานไปพัฒนาหมูบานตนแบบ เชน  “ดอนกอย

โมเดล” บานดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ท่ีถือเปนตัวอยางการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สรางรายไดที่มากขึ้นอยางดิน

ถลมฟาทลาย จาก 700 บาท/คน/เดือน เปนหมื่นกวาบาท/คน/เดือน เพราะผูคนมีศรทัธาที่จะทำตามที่พระองคทานแนะนำ และ

ตองชวยกันแผขยายไปยังกลุมเครือขายตาง ๆ ท่ัวประเทศ ใหไดรับการพัฒนาและเจริญกาวหนาเฉกเชนบานดอนกอย รวมทั้ง

สงเสริมการใชพื้นท่ีของหมูบานที่วางเวนจากการทำนา หรือพื้นที่ที่ยังเหลืออยูใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ดวยการปลูกพืชผักสวน
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ครัว เลี้ยงเปด ไก ปลา ท้ังสำหรับแจกคนในชุมชน และจำหนายผูเดินทางไปศึกษาดูงาน และแปรรูปอาหาร อันจะเปนการเพ่ิม

มูลคาทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่ง สอดคลองกับสิ่งที่เปนหัวใจที่รัฐบาลตองการทำใหเกิด คือ “หมูบานทองเท่ียว โอทอปนวัต

วิถี” หรือ home stay เพ่ือสรางรายไดท่ีมั่นคงและยั่งยืนใหกับประชาชน 

 
 

 นายสุทธิพงษ กลาวเพิ่มเติมวา การประกวดฯ ในวันน้ีเปนการเก็บเกี่ยวความสำเร็จของสิ่งที่พระองคทานพระราชทาน 

โดยมีเครื่องยืนยัน นั่นคือ งานผาและงานหัตถกรรมฝมือที่มีความเปนเลิศ โดยมี คณะกรรมการตัดสินซึ่งเปนจิตอาสาตามพระดำริ 

เปนผูคัดกรองชิ้นงานใหเหลือเพียง 50 ชิ้น เขาสูรอบชิงชนะเลิศ อันจะเปนกำลังใจของผูเขาประกวดวา ผลงานไดผานสายพระ

เนตรของพระองคทาน และเขาเหลานั้นจะไดมีโอกาสเขาเฝานำเสนอผลงานเบื้องหนาพระพักตร และแมวาผลงานอีกหลายผืนจะ

ไมไดผานเขารอบสุดทาย แตสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งที่พวกเราทุกคนตองภาคภูมิใจ นั่นคือ 1) เงินรายไดที่เพ่ิมขึ้นอันเกิดจากความ

ตองการ (Demand Side) ผาลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ ไปกระตุนภาคการผลิต (Supply Side) ใหชางทอและผูประกอบการ

ผลิตชิ้นงานจำหนายมากขึ้น  2) ผูเขาแขงขันที่ทำผดิกติกา คือ ใชสีเคมีในการทอผา มีนอยลงอยางเห็นไดชัด และมีการสงผืนผาที่

ทำจากสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอยางเทาทวี ทำใหจำนวนชิ้นงานเขามาประกวดมีมากขึ้น และพระองคทานยังไดพระราชทานพระ

กำลังใจวา “ผลงานทุกชิ้นจะตองพัฒนาใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น และยกระดับขึ้นดวยความยากของเนื้อหาบนลวดลายผาที่มากขึ้น 

ดังนั้น ในปตอ ๆ ไป ผูประกอบการและชางทอผาจะสามารถสรางผลงานที่มีความสลับซับซอนไดดวยตนเอง เพราะพวกเขาได

ผานความเคี่ยวกรำในการสรางสรรคชิ้นงานที่ยากมากมาแลว อนาคตงานทุกชิ้นท่ีเขาทำก็จะเปนงานที่ยาก แตเขาก็สามารถ

รังสรรคไดดวยตนเอง เชนเดียวกับขาราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน ที่ตองนำไปเปนหลักการทำงานวา หากเรามีความตั้งใจ

และผานการทำงานที่มี "ความเคี่ยวกรำ" ยากลำบากในทุกเรื่อง จะทำใหเราสบายเมื่อปลายมือ คือ สามารถทำสิ่งที่ยากจน

กลายเปนความปกติในทุกวัน เพราะเราไดผานความยากมาแลว และชวยกันสานตอแนวพระดำริ ขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ทั่ว

ประเทศใหครบทุกอำเภอ ตำบล หมูบาน ทั้ง 24 ลานครัวเรือน ชวยกันตออายุลมหายใจผาไทยใหมีชีวิตยืนยาว เปนอมตะคูกับ

โลกของเรา เพื่อเราภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดข้ึนแลว และกำลังจะเกิดข้ึนอยางยั่งยืนนาน 

 “ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทุกทานที่รวมกันสนองงานตามพระดำริ และขอขอบคุณพ่ีนองกรมการพัฒนาชุมชน  

ที่เปนขาราชการที่ดีในการนำสิ่งดี ๆ ไปสูประชาชน รวมทั้งขอขอบคุณพ่ีนองชางทอและผูประกอบการผา หัตถศิลป หัตถกรรม 

ทุกคน ที่ชวยกันรังสรรคชิ้นงานใหกรรมการไดคัดเลือกในทุกรอบการแขงขัน และขอบคุณสื่อมวลชนทุกทาน ที่ชวยการเผยแพร

ประชาสัมพันธสรางการรับรไูปสูสายตาพี่นองประชาชนทั้งคนไทยและขอใหไดรวมกันกระจายสิ่งเหลานี้ไปยังสายตาชาวตางชาติ

ทุกประเทศ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีนองประชาชนตามแนวพระดำริตอไป” นายสุทธิพงษฯ  

กลาวในชวงทาย 
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 ดาน ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย กลาววา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนา

ชุมชน และสมาคมแมบานมหาดไทย ไดรับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

พระราชทานลายผา “ผาขิดลายนารีรตันราชกัญญา” เปนเวลารวม 1 ป และกอนหนานี้ พระองคไดพระราชทาน “ผาลายขอเจา

ฟาสิริวัณณวรีฯ” รวมถึงลายผาพระราชทานอื่น ๆ ซึ่งสงผลทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการเสื้อผาเครื่องนุงหมของคนไทย 

ทำใหพ่ีนองคนทอผาไดมีอาชีพที่มัน่คง ตอลมหายใจผืนผาภูมิปญญาไทย จากก่ีที่เงียบสงบมานาน ไดกลับมามีเสียงกระทบอีกครั้ง

หนึ่ง ชุบชีวิตใหประชาชนคนทอผาในทุกชนบทท่ัวประเทศไดมีรายไดที่เพิ่มขึ้น ไปเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ในชุมชน เพราะ

ผาลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ และผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา และทุกลายพระราชทาน ขายดีมากทั่วทุกภูมิภาค และได

พระราชทานกุศโลบายผานการจัดประกวดผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ในปนี้ โดยการคัดเลือกตั้งแตเริ่มประกวด จาก 3,000 

ผืน เหลือ 150 ผืน โดยในวันนี้ คณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกใหเหลือเพียง 50 ผืน เพื่อเขาสูรอบตัดสิน โดยไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเปนองคประธานกรรมการคัดเลือกในรอบ

สุดทาย ดังนั้น การประกวดในวันนี้ ซึ่งเปนรอบรองชนะเลิศ จึงเปนเรื่องยากมากที่คณะกรรมการฯ จะตองตัดสินสุดยอดความ

สวยงามของผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญาจากทั่วประเทศ  

 “ขอเชิญชวนพ่ีนองคนไทยทั่วประเทศ รวมกันรักชาติ รักแผนดินไทย ดวยการสวมใสผาไทย ทั้งผาไหม ผาฝาย  

ในรูปแบบการตัดเย็บที่หลากหลาย ตามพระดำริ “ผาไทยใสใหสนุก” และในป 2566 ที่จะถึงน้ี ซึ่งเปนปมหามงคลท่ี 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา สมาคมแมบาน

มหาดไทยจะรวมกับกระทรวงมหาดไทย จัดประกวดการแตงกายผาไทย ตามพระดำริ “ผาไทยใสใหสนุก” เพ่ือเฟนหาสุดยอด

เครื่องแตงกายผาไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ อันจะชวยสงเสริมใหเกิดการกระตนุใหคนทุกเพศ ทุกวัย ไดสวมใสผาไทยในทุกวัน 

ทุกเวลาทุกโอกาส เพราะ “ผาไทยใสใหสนุก” นั่นเอง” ดร. วันดีฯ กลาวในชวงทาย 

 


