
 
 

นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”  
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

  
 

นิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลอง
พระองค์ในช่วงเวลาต่างๆ ท าให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่อง
แต่งกายในแต่ละยุคสมัย 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้น าในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่
ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัด
เย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ 
และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ 
นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 

นิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง ๑ – ๒ 
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่
เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดจ าหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.  
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Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit Exhibition 

at the Queen Sirikit Museum of Textiles 

 

Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit exhibition 

honors and celebrates Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 90
th

 birthday on 12 

August 2022. Using examples from her extraordinary wardrobe, the exhibition tells the story 

of The Queen Mother’s dedication and lifelong work to preserve and promote Thai textiles. 

Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother has long been a role model for Thai 

women, especially in her promotion of Thailand’s traditional crafts. Understanding the power 

of royal patronage, Her Majesty took the unprecedented step of commissioning French and 

Thai couturiers to make traditional Thai village textiles into high fashion clothes and then 

wore them during royal visits at home and abroad. And beginning in the 1970s, the Queen’s 

patronage extended beyond her wardrobe as she promoted traditional Thai crafts of all kinds 

by bringing exquisite SUPPORT products along on her travels to show the taste and skill of 

Thai craftspeople to the world. 

Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit is now on view 

at the Queen Sirikit Museum of Textiles. The museum is open daily from 9:00-16:30, with 

the last admission at 15:30. 

 

QUEEN SIRIKIT MUSEUM OF TEXTILES 

Ratsadakhorn-bhibhathana Building 

The Grand Palace, Phra Nakhon Bangkok, 

10200 Thailand 

(+66) (2) 225 9420, (+66) (2) 225 9430 

Website: http://www.qsmtthailand.org/ 


