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มท. ประกาศผลการประกวดสุดยอดผลงานผ้าลายพระราชทาน  
“ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ” และงานหัตกรรม รอบตัดสินระดับประเทศ 

 

 
 
 วนัที 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุทธิพงษ ์จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย เปิดเผยวา่ ตามทีกระทรวงมหาดไทยไดรั้บพระมหา

กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผา้ลาย

พระราชทาน “ผา้ลายขิดนารีรัตนราชกญัญา” และงานหัตกรรม รอบตดัสินระดบัประเทศ เมือวนัที 31 ต.ค. 65 ณ ห้องเจา้พระยา หอประชุม

กองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการประกวดผา้ลายพระราชทาน ซึงได้รับเกียรติจาก

ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชียวชาญดา้นผา้ไทย แฟชนัดีไซน์ และการยอ้มสีธรรมชาติ ไดแ้ก่ ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์

สมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ท่านผูห้ญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ  

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

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาหออนไลน ฉบับประจำวันท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง อาจารยเ์ผ่าทอง ทองเจือ ผูเ้ชียวชาญดา้นผา้ไทย นางรติรส จุลชาต รองประธานกรรมการ บริษทั ไอริส 2005 
จาํกัด นางศรินดา จามรมาน นักวิชาการอิสระ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย ์ผูเ้ชียวชาญด้านผา้ไทย  และผูเ้ชียวชาญการยอ้มสีธรรมชาติ  

ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถมัภ์ นายกุลวิทย ์เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร VOGUE 
ประเทศไทย นายศิริชยั ทหรานนท์ ผูเ้ชียวชาญดา้นผา้ไทย เจา้ของแบรนด ์THEATRE นายพลพฒัน์ อศัวะประภา นักออกแบบเจา้ของแบ

รนด์ ASAVA นายภูภวิศ กฤตพลนารา นักออกแบบเจา้ของแบรนด์ ISSUE นายวิชระวิชญ์ อคัรสันติสุข นกัออกแบบเจา้ของแบรนด ์

WISHARAWISH ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายนุวฒัน์ พรมจันทึก ช่าง

ต้นแบบสิงทอ กรมหม่อนไหม ดร.กรกลด คําสุข รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญา และวิจัย วิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตร

แฟชัน สิงทอ  และเครืองตกแต่ง วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
 
 “สําหรับผลงาน “ผา้ลายขิดนารีรัตนราชกญัญา” ทีผ่านเขา้รอบตดัสินระดบัประเทศ ประกอบดว้ย ผลงานประเภทผา้ จาํนวน 61 
ผืน และงานหัตถกรรม จาํนวน 10 ชิน ซึงผูเ้ขา้ประกวดไดน้าํเสนอแนวคิด เทคนิค และวิธีการทอผา้ ยอ้มสีผา้ ดว้ยความมุ่งมนั โดยผลงานทุก
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ชิน ลว้นเป็นสุดยอดผลงานผา้ไทยลายขิดนารีรัตนราชกญัญา พีผ่านการรังสรรค ์ความตงัใจ ความใส่ใจ ในการถกัทอดว้ยระยะเวลานาน แต่

อุปสรรคปัญหาทงัหลายต่างกลายเป็นความทุ่มเทในการสร้างสรรค์ชินงานเพือบรรลุความตอ้งการของผูเ้ขา้ประกวดทุกคน ทีมีความมุ่งมาด

ปรารถนาในการน้อมนาํลายผา้พระราชทาน “ผา้ลายขิดนารีรัตนราชกญัญา” มาผลิตเป็นผลงานอนัทรงคุณค่า และทุกคนต่างมีความตืนตนัใจที

ไดรั้บพระเมตตาจากพระองค ์ทรงเป็นประธานกรรมการตดัสินและต่างดีใจทีไดน้าํเสนอผลงานเบืองหนา้พระพกัตร์ของพระองคท์่าน” 
 นายสุทธิพงษ ์จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สําหรับผลการตดัสินการประกวดผา้ลายพระราชทาน “ผา้ลายขิดนารีรัต

นราชกญัญา” และงานหตักรรม รอบตดัสินระดบัประเทศ มีดงันี 
  
รางวลัพเิศษ มีผูไ้ดรั้บรางวลั คือ 
1.รางวลั The Best of Best ไดแ้ก่ นายวรีธรรม ตระกูลไทย กลุ่มจนัทร์โสมา จงัหวดัสุรินทร์ ประเภทผา้ยก/ยกเลก็ (ไหมยกดิน) 
2.รางวลัสีธรรมชาติยอดเยียม ไดแ้ก่ นายวทิวสั โสภารักษ ์กลุ่มแพรวาโสภารักษ ์ประเภทแพรวา จงัหวดักาฬสินธุ์จ 

3. รางวลัลวดลายตามแบบพระราชทานยอดเยียม ไดแ้ก่ นายวนัเฉลิม ศรีภุยเดช เฮือนไหมมนสัวรรณ ไหมแทท้ีแม่ทอ จงัหวดัอุดรธานี 
4.Young OTOP ได้แก่ ประเภทผา้มัดหมี 3 ตะกอ นายศุภกิจ บุญมีเลียง กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ผ้าไหมปูมโบราณบ้านโนนนสง่า 

(Young OTOP) 
  
และรางวลัประเภทผา้ และหตัถกรรม 13 ประเภท คือ 

1. ประเภทผา้มดัหมี 2 ตะกอ 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ พระชาญชยั สุเมโธ กลุ่มทอผา้วดัโนนสว่าง จงัหวดั อุดรธานี 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางกลัยา รัตนประเสริฐ กลุ่มสตรีทอผา้มดัหมีบา้นหนองบวัเพวงั จงัหวดัชยัภูมิ 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  ไดแ้ก่ นางสมใจ คงชยัภูมิ กลุ่มทอผา้ไหม ศูนยศิ์ลปชีพทุ่งกะมงับา้นหนองหอย จงัหวดัชยัภูมิ 
  

2. ประเภทผา้มดัหมี 3 ตะกอ ขึนไป 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางสาวทศันีย ์สุรินทรานนท์ กลุ่มเรือนไหม-ใบหม่อน จงัหวดัสุรินทร์ 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายออ่นสี อินทร์เพง็ จงัหวดัสุรินทร์ 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นายสุระชยั นาสูงชน ร้านเมืองไหม จงัหวดัขอนแก่น 
  

3. ประเภทผา้ขิด 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายพลูสวสัดิ จนัทร์บุญ กลุ่มทอผา้ไหมหมีขิด จงัหวดัอดุรธานี 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางลาํดวน นามบุตร กลุ่มทอผา้ไหมหมีขิด จงัหวดัอุดรธานี 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางเสงียมจิต จนัทร์บุญ จงัหวดัอุดรธานี 
  

4. ประเภอผา้จก 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางณัฐธภา ทิพยว์จันะ ณฐัธภาผา้จกทอมือ จงัหวดัราชบุรี 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางจีรนนัท ์มูลนาํอ่าง ผา้ทอบา้นนาํอ่าง จงัหวดัอุตรดิตถ ์
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางสาวศิรินทิพย ์วงศห์มุด คุณหญงิผา้ทอนาํอ่าง จงัหวดัอุตรดิตถ ์
  

5. ประเภทผา้ยก/ยกเลก็ (ไหมยกดิน) 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายวรีธรรม ตระกูลเงินไทย กลุ่มจนัทร์โสมา จงัหวดัสุรินทร์ 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางสาวขวญัฤทยั บุญมา กลุ่มขวญัไหมไทย จงัหวดัลาํพูน 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางอมรา ทาสกั กลุ่มอมราผา้ฝ้ายผา้ไหมยก จงัหวดัลาํพูน 
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6. ประเภทผา้ยกแบบมีสังเวียน ไหมยกไหม หรือไหมยกดินทีมีสังเวียน 

– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายอดุลย ์มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธุ์ 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางดารณี ใจตือ กลุ่มดารณีไหมไทย จงัหวดัลาํพูน 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางสาวนนัทภตั พงษไ์ชยยา ศูนยก์ารเรียนรู้และอนุรักษก์ารทอผา้ไหมยกดอกลาํพนู จงัหวดัลาํพูน 
  

7. ประเภทหมีขอ้/หมีคนั 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายเนติพงษ ์กระแสโสม กลุ่มอาชีพทอเสือกกและทอผา้มดัหมี จงัหวดัชยัภมิู 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางสมใจ คงชยัภูมิ กลุ่มทอผา้ไหมศูนยศิ์ลปชีพทุ่งกะมงับา้นหนองหอย จงัหวดัชยัภูมิ 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางชนิกา สมอเผือน กลุ่มทอผา้ไหมบา้นแฝก-โนนสาํราญ จงัหวดันครราชสีมา 
  

8. ประเภทผา้บาติก/มดัยอ้ม 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางสาวชญาชล ทองเกียว กลุ่มบา้นรักเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายปิยะ สุวรรณพฤกษ ์กลุ่มศรียะลาบาติก จงัหวดัยะลา 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางจนัทิมา สุขเมตตา กลุ่มมีดีนาทบั ผา้มดัยอ้มบาติกเพน้ท์ จงัหวดัสงขลา 
  

9. ประเภทผา้แพรวา 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายวทิวสั โสภารักษ ์กลุ่มแพรวาโสภารักษ ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายอดุลย ์มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธุ์ 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางอมัพร โสภารักษ ์กลุ่มแพรวาโสภารักษ ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  

10. ประเภทผา้ซินกลุ่มชาติพนัธ์ลาวเวียง ลาวครัง 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายชญทรรศ วิเศษศรี กลุ่มแตม้ตะกอ (กลุ่มสตรีทอผา้ไหมลายโบราณบา้นโค่กหมอ้) จงัหวดัอุทยัธานี 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายสมประสงค ์กาฬภกัดี กลุ่มทอผา้ไหมลายโบราณวงัคอไห จงัหวดัชยันาท 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นางสาวสมบติั ยอดสง่า กลุ่มทอผา้ลายโบราณ (สมบติั) จงัหวดัอุทยัธานี 
  

11. ประเภทผา้เทคนิคสร้างสรรค ์
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางนภา สุยะใหญ่ กลุ่มทอผา้ไทลือบา้นธิ ลาํพูน จงัหวดัลาํพูน 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายศรันย ูศรีใส จงัหวดัอุบลราชธานี 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นายสุระชยั หลงสิม กลุ่มชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
  

12. ประเภทผา้เทคนิคผสมเทคนิคพืนเมือง 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายมีชยั แตสุ้จริยา บา้นคาํปุน จงัหวดัอุบลราชธานี 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางสาํราญ พรมบุตร เทคนิคโสร่ง/ผา้ขาวมา้ จงัหวดัร้อยเอด็ 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นายไวพจน์ ดวงจนัทร์ กลุ่ม ธ.มณโฑ จงัหวดัอุดรธานี 
  

13. ประเภทหตัถกรรม 
– รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางพนิดา แตม้จนัทร์ ศ.หลงัสวนเบญจรงค ์จงัหวดัชุมพร 
– รางวลัรองชนะเลิศ ไดแ้ก่ นางสาวฉตัรกนก ขนุทน กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติบา้นคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
– รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ นายนพดล สดวกดี จงัหวดัสิงห์บุรี 
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 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิมเติมว่า กระทรวงมหาดไทยขอแสดงความยินดีกบัทุกท่านทีไดรั้บการ

คดัเลือกให้เป็นสุดยอดผลงานผา้ลายพระราชทาน “ผา้ลายขิดนารีรัตนราชกญัญา” ประจาํปีนี ซึงทุกท่านจะไดเ้ขา้รับพระราชทานรางวลัจาก

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา ในงานเทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022) ในวนัที 

17 ธนัวาคม 2565 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ และขอชืนชมทุกชินงานทีไดส่้งเขา้ประกวด ทงัประเภทผา้ จาํนวน 2,946 ผืน และ

งานหัตถกรรม จาํนวน 298 ชิน ซึงทุกท่าน คือ ผูรั้กษาศิลปวฒันธรรม ผูสื้บสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ และ

ขอให้ไดมุ้่งมนัตงัใจในการพฒันาตนเอง  ดว้ยการนอ้มนาํพระดาํริของสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา “ผา้ไทยใส่ให้

สนุก” และองคค์วามรู้ทีพระองคไ์ดพ้ระราชทาน มาพฒันาฝีมือ พฒันาชินงาน ให้มีความสวยงาม สร้างสรรค ์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการและความนิยมชมชอบของประชาชนผูบ้ริโภค เพือให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได ้และขอให้ไดช่้วยกนัส่งเสริมให้

ลูกหลานในครอบครัว เด็กและเยาวชนในหมู่บา้น/ชุมชนไดเ้รียนรู้ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของบรรพบุรุษเหล่านีให้เป็นเครืองมือ

สาํคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตทีดีอยา่งยงัยืน 
  


