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บทคัดย่อ
บทความทางวิชาการเรือ่ งนีม้ งุ่ ศึกษาความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บ
ปักถักร้อยของสตรีไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยได้คน้ พบ
ว่าความก้าวหน้าที่ปรากฏมีหลายลักษณะ กล่าวคือ สตรีไทยจำ�นวนหนึ่งได้มีโอกาส
ไปศึกษาวิชาการเย็บปักถักร้อยจากต่างประเทศและนำ�ความรู้ใหม่ท่ีได้รับกลับมาสอน
ถ่ายทอดให้สตรีไทยคนอื่นๆ ทั้งยังมีครูชาวต่างประเทศมาสอนและอบรมถ่ายทอดแก่
สตรีไทยในโรงเรียนและเพื่อประกอบอาชีพ และในขณะเดียวกันสตรีไทยในกลุ่ม
ราชสำ�นักฝ่ายในก็ถูกฝึกฝนอบรมอย่างเคร่งครัดให้พัฒนาฝีมือตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ
จนทำ�ให้ผลงานการเย็บปักถักร้อยได้รับการยอมรับทั้งจากภายในประเทศและต่าง
ประเทศทั้งนี้ความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยดังกล่าว
ยั ง เป็ น ผลมาจากพระราชดำ � ริ ริ เ ริ่ ม ของสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า

๑

นักวิจัยประจำ�สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำ�ลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย 73
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

The Advancement of Thai Traditional Craft
and Needlework of Thai Women in the Reign
of King Chulalongkorn (Rama V)
Dollaya Tiantong๒

Abstract

This article explores the advancement of Thai traditional craft and
needlework of Thai women in the reign of King Chulalongkorn (Rama V).
The study found that a number of Thai women had an opportunity to study craft
and needlework overseas and came back to transfer the new knowledge
and skills to other Thai women in their motherland. In addition, foreign
masters came to Thailand to train Thai women in handicraft skills in
both formal and non-formal education, to help establish their occupations. At
the same time, Thai females working under the royal court of Siam had
been strictly trained in craft and needlework so that their professional
skills were highly developed. Their excellent handicrafts were widely
recognized on both domestic and international levels. The advancement in Thai
craft and needlework was created by Thai women from their own original ideas.
Her Majesty Queen Saovabha Phongsri (Her Majesty Queen Mother
Sri Bajrindra) and Her Majesty Queen Savang Vadhana (Her Majesty Sri
Savarindira Grandmother) were the key figures because of their determination
to enhance the role and status of Thai women to reach an international
standard. In addition, both Her Majesty the Queens had the initiative to conserve
and inherit Thai traditional craft and needlework as the heritage of the kingdom
and to support the occupations of Thai women in the future.
๒

Researcher at Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University (Ph.D.
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บทนำ�
ศิลปหัตถกรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ทำ�ขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์ด้วยฝีมือ
ของตนเองโดยมิได้อาศัยเครื่องจักรมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความ
สวยงาม๓ หรือหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์แสดงออกซึ่งความชำ�นาญของ
ผู้สร้าง ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าทางความงามอย่างแยกกันไม่ออก๔
อาจกล่าวได้วา่ ศิลปหัตถกรรมเป็นงานฝีมอื ทีส่ งู ขึน้ จากการพัฒนารูปแบบให้ตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยอย่างสมบูรณ์ที่สุดประกอบกับความชำ�นาญในกรรมวิธีและฝีมือ
ทางเชิงช่างที่สูงขึ้นในการสร้างงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ ส่งผลให้งานหัตถกรรม
ประเภทนัน้ ๆ มีความงดงามและมีคณ
ุ ค่าศิลป (Arts) เป็นการพัฒนาจากงานหัตถกรรม
ไปสู่ศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts)๕
โดยทั่วไปแล้วศิลปหัตถกรรมมีหลายแขนง สำ�หรับศิลปหัตถกรรมไทยนั้น
มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับวิถีการดำ�เนินชีวิตของคนไทยมายาวนานนับแต่อดีต
ซึ่งหากจัดแขนงหรือประเภทตามวัสดุและกรรมวิธีการผลิตแล้ว สามารถแบ่งใน
เบือ้ งต้นได้ดงั นี้ ๑) การปัน้ และหล่อ ๒) การเย็บปักถักร้อยและการทอผ้า ๓) การแกะ
สลัก ๔) การก่อสร้าง ๕) การเขียนหรือวาด ๖) การจักสานและ ๗) การทำ�เครื่อง
กระดาษ๖ เป็นต้น นอกจากนีล้ กั ษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยถือเป็นองค์ประกอบ
และตั ว กำ � หนดสำ � คั ญในการสร้ า งศิ ล ปหั ต ถกรรมซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย
มีลักษณะสำ�คัญ ๒ ประการคือ ศิลปหัตถกรรมชั้นสูงที่สร้างขึ้นโดยช่างหลวงหรือ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน ชุม กรมทอง, ตำ�ราวิชาศิลปหัตถกรรม, (กรุงเทพฯ :
สำ�นักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๕).
๔
สาวิตรี เจริญพงศ์, วิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์:
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๓๗), หน้า ง.
๕
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (บรรณาธิการที่ปรึกษา) และวาสนา กุลประสูติ (บรรณาธิการที่
ปรึกษา) ศิลปหัตถกรรมไทย, จัดพิมพ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องในปีศิลปหัตถกรรม
ไทย พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒, หน้า ๑๓.
๖
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมใน ศิรวิ ฒ
ั น์ นารีเลิศ, วิวฒ
ั นาการศิลปะไทย, available from
3/evolution_of_thai_art/19.html
๓
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ช่างในราชสำ�นัก๗ และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สร้างขึ้นโดยชาวบ้านทั่วไป๘
สำ�หรับบทความทางวิชาการเรื่องนี้จะกล่าวถึงเฉพาะศิลปหัตถกรรมการ
เย็บปักถักร้อยของสตรีไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ โดยจะมุ่งศึกษาความก้าวหน้าของศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย
ในบริบทที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมขณะนั้นและวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทของเจ้า
นายฝ่ายในชัน้ สูงทีม่ ผี ลต่อความก้าวหน้าในงานศิลปหัตถกรรมดังกล่าวพร้อมกับอธิบาย
ความก้าวหน้าทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะทีเ่ ป็นประเด็นสำ�คัญในภาพรวม ซึง่ จะไม่บรรยายราย
ละเอียดในเชิงเทคนิค

ภูมิหลังความเป็นมา
การเย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ยเป็ น ศิ ล ปหั ต ถกรรมหรื อ งานฝี มื อ ของไทยที่ มี ม าแต่
โบราณกาล ทำ�ขึ้นเพื่อตกแต่งให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม โดยมากมักเป็นขั้น
ตอนต่อจากการทอผ้าหรือการนำ�ผ้าสำ�เร็จรูปมาใช้ทำ�เป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่ง
กาย และประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบสำ�หรับผู้คนทุกระดับชั้นเช่นใช้ในงานพระราชพิธี
และงานพิธีต่างๆ ใช้เป็นเครื่องปูลาดตกแต่งบ้านเรือนหรือสถานที่ ทำ�ถุง หมอนฟูก
และม่านเป็นต้น๙ ยิ่งไปกว่านั้นในทุกยุคสมัยศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของไทย
เป็นสิง่ ควรค่าแก่สตรีทตี่ อ้ งเรียนรูแ้ ละฝึกฝนมาตัง้ แต่เยาว์วยั ทัง้ ในหมูช่ นทัว่ ไปและกลุม่
๗

ช่างหลวงหรือช่างในราชสำ�นัก เป็นกลุ่มบุคคลที่รับราชการในกรมช่างประเภทต่างๆ
โดยสมัยอยุธยาในยุคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-พ.ศ. ๒๐๓๑) มีการจัดตัง้ เป็นกรมช่าง
สิบหมู่ ซึ่งเมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังคงมีอยู่และได้เกิดช่างนานาประเภทขึ้น กรมช่างสิบหมู่นี้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงบันทึกไว้ว่า “ช่างสิบหมู่เป็นแต่ชื่อ
กรมที่รวบรวมช่างได้มี ๑๐ หมู่ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าช่างในบ้านเมืองมีแค่ ๑๐ อย่างเท่านั้น”
๘
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในวิบูลย์ ลี้สุวรรณ (บรรณาธิการที่ปรึกษา) และวาสนา
กุลประสูติ (บรรณาธิการที่ปรึกษา) ศิลปหัตถกรรมไทย, หน้า ๑๕.
๙
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน ณัฏฐภัทรจันทวิช, “ความรู้เกี่ยวกับผ้า : ผ้าไทยโบราณ,”
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุ: ผ้าโบราณ โดย กรมศิลปากร
วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมดำ�รงราชานุภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร, หน้า ๕ - หน้า ๑๐.
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เจ้านายชั้นสูงในราชตระกูลเพราะถือเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมาในการเป็นแม่บ้านแม่เรือน นอกเหนือจากเรื่องงานครัว งานประดิษฐ์ดอกไม้
และกิจการงานบ้านอื่นๆ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเย็บปักถักร้อยยังคงเป็นค่านิยมสำ�คัญของ
สังคมไทยที่สตรีทุกคนจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ราชสำ�นักฝ่ายใน๑๐ ซึ่งจะได้รับการอบรมถ่ายทอดให้มีวิชาความรู้ในระดับที่สูงกว่าสตรี
ทั่วไป งานเย็บปักถักร้อยต่างๆ ของราชสำ�นักฝ่ายใน จึงมีลวดลายงดงาม ละเอียด
ประณีต และวิจิตรพิสดารเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการตัดเย็บเสื้อผ้าสบงจีวร
การปักผ้าต่าง ๆ ทั้งเครื่องละคร พัดยศ เครื่องยศผู้ชาย๑๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปักผ้าซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทดังนี้ ๑) ผ้าปักไหมเป็นการปักผ้าตกแต่ง
เป็นลวดลายด้วยไหมสีตา่ งๆ และ ๒) ผ้าปักดิน้ เป็นการปักผ้าทีใ่ ช้วสั ดุทที่ �ำ มาจากโลหะ
มีค่ารูปทรงต่างๆ เป็นวัสดุซึ่งหลักในการปักโลหะมีค่านี้มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
ดิ้น (โลหะที่ดึงเป็นเส้นแล้วนำ�มาขดเป็นรูปวงกลม มีรูปร่างเหมือนลวดสปริงมี
หลายชนิด เช่น ดิ้นมัน ดิ้นด้าน ดิ้นโปร่ง) แล่ง (โลหะที่รีดเป็นเส้นแบน ดุจเดียวกับ
เส้ นตอกสำ � หรั บ สานเครื่อ งจักสาน) เลื่อ ม (การนำ� เส้ นโละที่ ตั ดให้ ไ ด้ ค วามยาว
ตามต้ อ งการ แล้ ว ตี ใ ห้ เ ป็ น รู ป วงกลมแบนหรื อ นู น เหมื อ นฝาชี หรื อ รู ป ร่ า งเป็ น
ดาวหลายแฉก) และไหมทอง (โลหะที่รีดเป็นเส้นขนาดเล็ก แล้วนำ�มาปั่นควบกับเส้น
ไหมหรือด้าย)๑๒
การปักผ้าเหล่านี้นิยมตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวัสดุชนิดอื่น เช่น รัตนชาติ แก้ว
กระจก หรือไหมสีต่างๆ เพื่อเพิ่มความงดงาม หรูหรา อลังการและคุณค่าของผืนผ้า
ทำ�ให้เป็นของที่สูงค่า มีราคาแพง มีใช้ในเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงและเจ้านายเท่านั้น
๑๐

หมายถึง สถาบันอันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของราชสำ�นักที่มีสมาชิกเป็นสตรีเพศ
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และมีการจัดการปกครองภายในเป็นของตนเอง ไม่เกี่ยวกับ
หน่วยงานกำ�กับดูแลของบ้านเมือง (สาระ มีผลกิจ, ราชสำ�นักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์, กรุงเทพฯ:
สำ�นักพิมพ์มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๑, หน้า ๑๔.)
๑๑
สาระ มีผลกิจ, ราชสำ�นักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์, หน้า ๑๘๒.
๑๒
“ความเป็นมาของผ้าปักโบราณ,” เลอกรอง, available from shop/show_article.
php?shopid=134799&qid=43930
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รวมทั้งนิยมปักเป็นเครื่องราชูปโภคชนิดต่างๆ สำ�หรับพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ เช่น ฉลองพระองค์ ทรงสะพัก พระสนับเพลา และกรวยสำ�หรับครอบ
เครื่องราชูปโภค เป็นต้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการฝึกสอนอบรมให้มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
เช่นนี้ไม่เพียงนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการปูพื้นฐานสำ�หรับสตรี
ที่ต้องการเข้าสู่การรับราชการฝ่ายในตามหน้าที่อีกด้วย๑๓
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ศิลปหัตถกรรม
การเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยที่สำ�คัญ คือ การปักสะดึงกลึงไหม (เป็นงานประณีต
ศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อนและงดงาม โดยใช้เส้นไหม ดิ้น และเลื่อม ค่อยๆ บรรจง
เป็นลวดลายตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่ใช้ในงานราชสำ�นัก อาทิ เครื่องทรง เครื่องใช้
ของเจ้านายชั้นสูง หรือมีการใช้ในงานโขนละครนับเป็นงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ซึ่งสะท้อนคุณค่าและเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี) ถือเป็นงาน
ของสตรีในราชสำ�นักขณะนั้น ถึงขั้นมีการตั้งกองช่างสะดึงและหัวหน้าที่ควบคุมก็เป็น
ถึงเจ้านายฝ่ายในชั้นสูง นั่นคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกลน ีพระธิดาองค์
ที่ ๒๒ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ ๑๑๔
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔
-พ.ศ. ๒๔๑๑) ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยเริ่มรับความทันสมัยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้เปิดความสัมพันธ์กับตะวันตกอย่างกว้างขวาง ผลงานการปักผ้าของสตรี
ไทยก็ได้มีชื่อเสียงยอมรับไปทั่วทั้งภายในและภายนอกประเทศ นั่นคือ งานปักรูปเสือ
ลายพาดกลอนของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร/ชุมพร บุนนาค) โดยได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และทีส่ �ำ คัญ งานชิน้ นีไ้ ด้ถกู ส่งเข้าร่วมในงานประกวดทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
ผลปรากฏว่ าได้ รั บ รางวัล ชนะเลิศ ของโลกมีเ งินรางวั ลหลายพั นเหรี ย ญสหรั ฐฯ๑๕
๑๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน สาระ มีผลกิจ, ราชสำ�นักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์,

หน้า ๑๘๒.

“ชาติพันธุ์วรรณาในขุนช้างขุนแผน,” เรือนไทย, available from http://www.
reurnthai.com/index. php?topic=2951.75
๑๕
“พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ สภากาชาดไทย : ท่านผูห้ ญิงเปลีย่ น ภาสกรวงศ์,” สภากาชาดไทย,
available from http://thairedcross.livingmuseum.sc.chula.ac.th/?p=1241
๑๔
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นอกจากนี้สตรีไทยที่เป็นสามัญชนจำ�นวนหนึ่งยังมีโอกาสเข้าไปฝึกทักษะ
การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบตะวันตกจากโรงเรียนมิชชันนารีเนื่องจากในพ.ศ. ๒๔๐๘ มิสซิส
แมคฟาแลนด์ (Mrs. S.G. McFarland) ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกการฝีมือสำ�หรับ
เด็ ก ผู้ ห ญิ ง ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละได้ ข ยายเป็ นโรงเรี ย นหั ต ถกรรมสอนวิ ช าการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีด้วยจักรเย็บผ้าทำ�ให้นักเรียนสตรีเหล่านี้ได้สามารถตัดแย็บเสื้อผ้า
สำ�หรับใส่เองรวมทัง้ ในบางโอกาสมิชชันนารียงั ได้น�ำ ผลงานของนักเรียนสตรีไปจำ�หน่าย
และมอบเงินให้ด้วย๑๖

ลักษณะความก้าวหน้าที่ปรากฏ
ครั้นเมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
(พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓) อันเป็นระยะเวลาที่สังคมไทยอยู่ในยุคปฏิรูปประเทศทั้ง
ในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการต่างประเทศ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความทันสมัยในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศทีต่ อ้ งเผชิญกับการแผ่ขยายอิทธิพลของตะวันตก ศิลปหัตถกรรมการ
เย็บปักถักร้อยของสตรีไทยจึงได้รับการพัฒนาให้ก้าวไกลมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้
ลักษณะความเจริญก้าวหน้าทีป่ รากฏในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้
๑. สตรี ไ ทยได้ ไ ปศึ ก ษาวิ ช าการเย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ยในต่ า งประเทศและนำ �
ความรู้ที่ได้รับกลับมาสอนในโรงเรียนสตรี
พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้าหลวงในราชสำ�นักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงเมือ่ ครัง้ ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา
ผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ (ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๐พ.ศ. ๒๔๕๓) ได้รับการคัดเลือกจำ�นวน ๔ คนให้ไปศึกษาวิชาการเรือนของกุลสตรีใน
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากขณะนั้นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ ก้าวไกล
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๒) หน้า ๗๗.
๑๖
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มากกว่าประเทศอื่นในแถบเอเชีย และที่สำ�คัญมีวิทยาการความรู้ในศิลปหัตถกรรม
ขั้นสูงที่มีชื่อเสียงหลายแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเย็บปักถักร้อยและ
การทอผ้า
ทั้งนี้ในบรรดาสตรีที่ได้รับการคัดเลือก หนึ่งในนั้นคือ ขจร (ต่อมาได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ภริยาพระยาภะรตราชา ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่ ๒ และอดีต
ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) ส่วนอีก ๓ คน ได้แก่ สมพิศ ซึ่งเป็นหลานท่าน
ผะอบนวลซึง่ มีปา้ อยูห่ อ้ งเครือ่ ง และหลีซงึ่ เป็นบุตรบุญธรรมของข้าหลวงพระองค์นารี
ทัง้ ยังมีมหาดเล็กของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ซึง่ ขณะนัน้
ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎ
ราชกุมารจำ�นวน ๔ คนร่วมเดินทางไปศึกษาด้วย โดยไปศึกษาการทอผ้า เลีย้ งไหม และ
ทำ�ทอ๑๗นับเป็นครั้งแรกที่นักเรียนไทยจำ�นวน ๘ คนได้ไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
โดยได้ออกเดินทางโดยเรือเดินสมุทรในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๖ และอยู่ในความ
ดูแลของนายโทคิชิ มาซาโอะ (ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย)
ในจำ�นวนข้าหลวง ๔ คนที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาวิชาการเรือนสำ�หรับ
กุลสตรีในประเทศญี่ปุ่น ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชาและสมพิศได้ไปเรียนการเย็บปัก
ถักร้อยประเภทการปักสะดึงและการวาดเขียนแบบญี่ปุ่น (การปักสะดึง หมายถึง
การปักผ้าด้วยการใช้อุปกรณ์เป็นกรอบสำ�หรับขึงผ้าให้ตึงเพื่อสะดวกแก่การเย็บปัก มี
หลายรูปทรง เช่น วงกลม สีเหลี่ยม วงรี และมีหลายขนาด๑๘) ซึ่งการไปศึกษาเล่า
เรียนการปักผ้าด้วยสะดึงหรือการปักสะดึงในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้จำ�เป็นต้องเรียนวิชา
วาดเขียนให้เกิดความชำ�นาญด้วย เนื่องจากรากฐานวิชาเย็บปักถักร้อยนั้นอยู่ที่วิชา
วาดเขียน หากไม่เป็นวาดเขียนก็ไม่สามารถเขียนลายหรือประดิษฐ์อะไรให้สวยงามได้
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ท.จ.ว., (กรุงเทพฯ :
อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๗๘.
๑๘
กรพิณน์ แพ่งนคร ลิขิต กิจสมบูรณ์, การปักผ้าด้วยมือเบื้องต้น, availablle from ?
id=maphueng-embroidery&date=24-09-2008&group=2&gblog=2
๑๗
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จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเรียนรูท้ งั้ ทฤษฎีและการปฏิบตั ใิ นวิชาวาดเขียนก่อนจะเรียน
ศิลปหัตถกรรมแขนงใดๆ ทั้งสิ้น๑๙
การไปศึกษาเล่าเรียนวิชาปักสะดึงและวาดเขียนในประเทศญีป่ นุ่ ครัง้ นีใ้ ช้เวลา
๔ ปี เมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้วได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๕๑ และ
หลังจากนั้น ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชาก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนราชินี๒๐โดยได้นำ�ความรู้
ที่เล่าเรียนจากประเทศญี่ปุ่นมาสอนวิชาวาดเขียนและปักสะดึงให้แก่นักเรียนสตรี
หลายรุ่น นอกจากนี้ในเวลาต่อมายังมีครูสตรีในโรงเรียนราชินีอีกหลายคนที่มีโอกาส
ไปศึกษาวิชาการเย็บปักถักร้อยเพิ่มเติมในประเทศญี่ปุ่น อาทิ คุณหญิงผดุงวิทยาเสริม
(เหรียญ พลางกูร) คุณหญิงวิทยา (อ่อง เทพหัศดินทร์) ครูถนอม ครูพิศ และครูนิล
เป็ น ต้ น ๒๑ จึ ง ทำ �ให้ โ รงเรียนราชินีมีค วามเป็นเลิศ และมี เอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ นในงาน
ศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยขั้นสูง โดยเฉพาะในเรื่องการปักสะดึงรวมทั้งใน
แขนงวิชาการช่างและการเรือนอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นการวาดเขียน การประดิษฐ์ดอกไม้สด
(ร้อยพวงมาลัย) และดอกไม้แห้ง เป็นต้น โดยสอนควบคู่ไปกับวิชาการต่างๆ ที่สำ�คัญ
ได้แก่ การอ่านออกเขียนไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งนับ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนราชินีก็มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
ไปทั่วในสังคมไทย
นับได้วา่ การทีท่ า่ นผูห้ ญิงขจรภะรตราชาได้เดินทางไปศึกษาวิชาศิลปหัตถกรรม
การเย็บปักถักร้อยในประเทศญี่ปุ่นและนำ�วิชาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดในโรงเรียน
ราชินี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถ้อยของสตรีไทยในขณะนั้นมี
ความก้าวล้�ำ นำ�สมัย เพราะไม่เพียงเป็นอยูใ่ นกลุม่ แรกของสตรีไทยทีไ่ ด้มโี อกาสไปศึกษา
ศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ในต่างประเทศซึ่งมีความลุ่มลึกในวิทยาการขั้นสูงเท่านั้น
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา, หน้า ๘๐.
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งดำ�รง
พระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาพระราชทาน
กำ�เนิดโรงเรียนราชินี (Queen’s School) ซึ่งเป็นโรงเรียนสำ�หรับสตรีไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗
๒๑
อุทุมพร วีระไวทยะ, พระราชชีวประวัติส่วนพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๔)
หน้า ๙๑.
๑๙

๒๐
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หากแต่ วิ ช าความรู้ ดั ง กล่ า วยั งได้ ถู ก ส่ ง ทอดและเผยแพร่ ไ ปสู่ ส ตรี ไ ทยในวงกว้ า ง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยผ่านสถานศึกษาที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนสำ�หรับสตรีไทย
อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุม
ความรู้ทั้งในหนังสือและการช่างฝีมือต่างๆ
๒. การสอนวิชาเย็บปักถักร้อยในโรงเรียนสตรีไทยโดยครูชาวต่างประเทศ
ภายหลังเมื่อโรงเรียนราชินี ซึง่ เป็นโรงเรียนสำ�หรับสตรีไทยจัดตั้งขึน้ ใน พ.ศ.
๒๔๔๗ ได้มีการจ้างครูสตรีชาวญี่ปุ่น ๓ คนมาสอนในระยะ ๓ ปีแรก (พ.ศ. ๒๔๔๗ พ.ศ. ๒๔๔๙) ประกอบด้วยมิสยาซุยเท็ทซึ (YasuiTetsu) มิสนาคาจิมา โทชิ
(Nakajima Toshi) และมิสคาวาโน คิโย (Kawano Kiyo) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิส
ยาซุยเท็ทซึซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ใหญ่และอาจารย์สอนวิชาวาดเขียนและการปักสะดึง
รวมทั้งการฝีมืออื่นๆ ได้แก่การประดิษฐ์ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง นอกเหนือจากการ
สอนวิชาการด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คำ�นวณ และวิทยาศาสตร์๒๒ซึ่งขณะนั้น
มีนักเรียนสตรีจำ�นวน ๑๐๕ คน ทั้งนี้การที่มิสยาซุยเท็ทซึและสตรีชาวญี่ปุ่นอีก ๒ คน
ได้เข้ามาสอนในโรงเรียนราชินี เนือ่ งจากนายอินางาคิ มันจิโร อัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจำ�
กรุงเทพฯ ได้รับคำ�ขอให้ช่วยส่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาสำ�หรับสตรีมายังประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการญี่ปุ่นขณะนั้นจึงได้ทาบทามมิสยาซุย เท็ทซึซึ่งสำ�เร็จ
การศึกษาจากประเทศอังกฤษและกำ�ลังจะไปเป็นครู เดิมทีเดียวมิสยาซุย เท็ทสึลังเล
แต่ตอ่ มาได้ตกลงและเดินทางมาประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๗๒๓ อย่างไรก็ดี อาจกล่าว
ได้วา่ การทีม่ สิ ยาซุยเท็ทสึและครูสตรีชาวญีป่ นุ่ อีก ๒ คนได้ตดั สินใจเข้ามาสอนในโรงเรียน
ราชินีนั้น เป็นผลพวงสำ�คัญมาจากการเสริมสร้างบรรยากาศทางการเมืองระหว่าง
ญี่ปุ่นกับไทยให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

๒๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖.
เคียวจิ โคะมะจิ เอกราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย, บรรยายเรื่อง “ความท้าทาย
ในอนาคต หลัง ๖ ศตวรรษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น”, วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สถาบันวิจัย
เอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, available from http://www.th.emb-japan.go.jp/
th/policy/speech _komachi _tu.htm
๒๓
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ในตลอดระยะ ๓ ปีที่สอนอยู่โรงเรียนราชินี มิสยาซุย เท็ทสึได้ถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการและการฝีมือในเรื่องเย็บปักถักร้อยต่างๆ แก่สตรีไทยที่มีโอกาส
ร่ำ�เรียนในช่วงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการถ่ายทอดศิลปะการปักผ้าแบบญี่ปุ่น
โดยตรง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าศิลปะการปักผ้าแบบญี่ปุ่นนั้นเน้นความเรียบง่าย
ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรมชาติ ทั้งยังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีการคิดค้น
เทคนิคใหม่ตลอดเวลา๒๔และในขณะเดียวกันมิสยาซุย เท็ทซึกต็ อ้ งรับหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์
ใหญ่ในการบริหารกิจการงานโรงเรียนราชินีในระยะเริ่มต้นซึ่งต้องอาศัยความเพียร
พยายามและความอดทนอย่างมากในท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณีทตี่ า่ งกัน๒๕โดย
มีสตรีไทยรุ่นแรกที่เป็นลูกศิษย์มิสยาซุย เท็ทซึนั่นคือ หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
ซึ่งต่อมาก็ได้รับช่วงเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านที่สอง ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ภายหลังมิสยาซุย
เท็ทซึเดินทางกลับไปญี่ปุ่นแล้ว
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้กระแสอิทธิพลตะวันตกได้แพร่สะพัดไปทั่ว
ในช่วงเวลานั้น แต่ครูต่างประเทศที่ถูกว่าจ้างให้มาสอนกลับมิได้เป็นสตรีชาวตะวันตก
เนื่องจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์ผู้
พระราชทานกำ�เนิดโรงเรียนราชินมี พี ระราชดำ�ริวา่ การให้สตรีชาวตะวันตกมาเป็นครูสอน
อาจสร้างปัญหาเนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้แม้ว่าพระองค์จะทรงยอมรับในความรู้
อันก้าวหน้าและภาษาอังกฤษของชาวตะวันตกก็ตาม ในขณะที่กลับทรงเห็นว่าครูสตรี
ชาวญี่ปุ่นเหมาะสมกว่า เพราะมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่ทันสมัยตามต้องการ
และยังเป็นชาวตะวันออกเหมือนคนไทยมีขนบธรรมเนียมและกิรยิ ามารยาทคล้ายคลึง
กันไม่ต้องกังวลใจเรื่องกิริยามารยาทของนักเรียนสตรีไทยว่าจะเป็นแบบตะวันตก๒๖
๒๔

“รอยยิ้มบนผืนผ้า,” available from http://www.nationejobs.com/content/
worklife/afterwork /template.php?conno=783
๒๕
อิชิอิ โยเนะโอะ, โยชิกาวะ โทชิฮารุ (ผู้เขียน) พลับพลึง คงชนะ, มารศรี มียาโมโต
และอาทร ฟุ้งธรรมสาร (ผู้แปล), ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสายชล วรรณรัตน์ (บรรณาธิการแปล),
“ตอนที่ ๓ ยาซุย เท็ทสึกับโรงเรียนราชินี,” ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี, กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๒. หน้า ๑๔๒.
๒๖
วรรณาพร บุญญาสถิตย์, การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แบบตะวันตกของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถึงรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔-พ.ศ. ๒๔๖๘), วิทยานิพนธ์สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๑๖๓
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๓. ผลงานการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับได้ว่าศิลปหัตถกรรม
การเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยมีการพัฒนาก้าวล้ำ�นำ�หน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากราชสำ�นักฝ่ายในของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงหรือราชสำ�นักสมเด็จที่บน๒๗ซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านการปัก
สะดึ ง (รวมทั้ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ชื่ อ เสี ย งในด้ า นการร้ อ ยดอกไม้ (มาลั ย )
และการตกแต่งดอกไม้สด รวมทัง้ การพับจีบอบร่�ำ -ปรุงเครือ่ งหอมและแกะสลักผลไม้
ต่างๆ อีกด้วย) กล่าวคือ สตรีในราชสำ�นักของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวงนั้ น มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการปั ก สะดึ ง กลึ งไหม
และการหักแล่งทองขวาง (คือการใช้เส้นทองมาปักตามขวางจนเกิดเป็นลวดลายพบ
ในเครื่ อ งประกอบพระอิ ส ริ ย ยศสำ � หรั บ เจ้ า นายที่ ท รงสั ป ตปฎลเศวตฉั ต รขึ้ นไป)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การปักดิ้นและปักไหมแบบวิจิต รพิ สดารต่ า งๆ ที่ ต้ องใช้ ฝีมื อ
ขั้นสูง มีทั้งสำ�หรับงานพระราชพิธีและงานพระราชกุศลที่ต้องถวายของพระ เช่น
ตาลปัตร ย่าม เสื้อครุย และหน้าหมอนหลายชนิด
สตรีในราชสำ�นักของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้านการเย็บปักถักร้อยและการประณีตศิลป์อื่นๆ
ทัง้ สิน้ อาทิ ข้าหลวงรุน่ ใหญ่อย่างเจ้าจอม ม.ร.ว. ปัม้ มาลากุลและเจ้าจอม ม.ร.ว. แป้ม
มาลากุลเป็นต้นอีกทั้งยังมีสตรีท่านหนึ่ง ชื่อสงวน (บุตรีพระชลธารวินิจฉัย - ฉุน
ชลานุเคราะห์ ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นคุณหญิงสงวน ดำ�รงแพทยกุล)
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการปักผ้ายิ่งนัก (ปักไหมและหักทองแล่ง) ดังจะเห็น
ได้ว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเล่นเครื่องโต๊ะ
๒๗

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งดำ�รง
พระอิสริยยศพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ได้เสด็จประทับที่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์
ซึ่งเป็นพระที่นั่ง ๑ ใน ๑๒ ห้องชั้นบนในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จึงถวายพระสมญานามว่า
‘เสด็จที่บน’ แม้ต่อมาภายหลังจะทรงได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยยศเพิ่มขึ้นเป็นสมเด็จ
พระนางเจ้าพระอัครราชเทวี และสมเด็จพระบรม ราชินีนาถตามลำ�ดับแล้วก็ยังคงขนานพระนาม
กันอยู่ว่า ‘สมเด็จที่บน’ ตลอดมาจนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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และถ้วยปั้นจากประเทศจีน (เป็นที่นิยมเล่นกันทั้งในบรรดาเจ้านาย พระบรมราชวงศ์
ขุนนาง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพ่อค้าคหบดีทั้งหลาย) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จดั การประกวดครัง้ ใหญ่ขนึ้ หลายครัง้ โดยในแต่ละครัง้ โต๊ะทีจ่ ะเข้า
ประกวดต้องมีเครื่องครบ คือ มีเครื่องถ้วยปั้นและเครื่องประกอบ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คือจะต้องมีผ้าหน้าโต๊ะพื้นแพรจีน ซึ่งผลการประกวดในครั้งหนึ่งปรากฏ
ว่าผ้าหน้าโต๊ะชุดโป๊ยเซียนของสงวนได้รับรางวัลชนะที่ ๑ และได้รับพระราชทานเงิน
รางวัล ๑ ชั่ง รวมทั้งผ้านุ่งห่มและเครื่องประดับกายอื่นๆ นอกจากนี้ในราชสำ�นักของ
พระองค์ยังมีช่างปักสะดึงฝีมือเยี่ยมที่เป็นสตรีชาวญวน (เวียดนาม) ๔ คนคือ บิ๋นดั๋น
เหยอวและจี๒๘
่ โดยทรงชุบเลีย้ งไว้เป็นข้าราชบริพารและเพือ่ ให้ฝกึ ฝนแก่สตรีไทยคนอืน่ ๆ
ในราชสำ�นัก ทั้งยังทรงให้เป็นพนักงานช่างสะดึงหลวงอีกด้วย นับได้ว่าพระองค์ทรงมี
บทบาทสำ�คัญที่ทำ�ให้ผลงานการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยเป็นที่ยอมรับอย่างสูงและ
เลื่องลือไปทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันในราชสำ�นักสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวีพระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้าหรือราชสำ�นักสมเด็จพระตำ�หนัก๒๙ ซึง่ ไม่เพียงจะมีความเชีย่ วชาญ
ในเรือ่ งการตัดเย็บเสือ้ ผ้าและการทอผ้าเท่านัน้ หากทว่าในเรือ่ งการปักไหมและดิน้ ก็นบั
ได้ว่าเป็นเลิศและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างแดน ดังจะเห็นได้ว่าใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ประเทศ
สยามได้รับเชิญให้ส่งผลงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ ของสตรีไทยไปจัดแสดงร่วมกับ
งานศิลปหัตถกรรมของสตรีหลายประเทศ ณ พิพธิ ภัณฑ์เวิรล์ ด์โคลัมเบียน นครชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนีส้ มเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า เมือ่ ครัง้ ดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี
ได้พระราชทานงานศิลปหัตถกรรมการปักผ้าอันงดงามล้�ำ ค่าซึง่ ได้แก่ผา้ ทรงสะพักกรอง
อุทุมพร วีระไวทยะ, พระราชชีวประวัติส่วนพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เล่ม ๑, หน้า ๑๐๕.
๒๙
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จประทับพระตำ�หนัก
ชัน้ ในของพระบรมมหาราชวังมาตลอดนับตัง้ แต่ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา
พระบรมราชเทวี โดยทรงได้รบั พระราชทานเพือ่ เป็นทีป่ ระทับรวมกันกับพระเชษฐภคินแี ละพระกนิษฐา
กระทั่งภายหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เสด็จทิวงคต และสมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรีฯ เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ ทำ�ให้ประทับอยู่แต่พระองค์เดียวร่วม
กับพระราชโอรสและพระราชธิดาจึงพากันถวายพระนามว่า ‘สมเด็จพระตำ�หนัก’
๒๘
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ทองและผ้าทรงของพระองค์เอง เครื่องต้นฉลองพระองค์ในพระราชพิธีโสกันต์มีฉาก
ผ้าปักเป็นภาพยุทธหัตถีที่ดูสมจริงและสดใสด้วยสีสันของเครื่องแต่งกายเหล่าทหาร
ภาพปักด้วยด้ายเงินด้ายทองเป็นภาพกระบวนเรือพระราชพิธีที่สวยงามและมีชีวิต
ชีวา ฉลองพระองค์ทอด้วยเส้นไหมสอดด้ายทองด้ายเงินประดับด้วยอัญมณีไพลินและ
ทับทิม ฉลองพระบาทปักลายหมอนปักและประดับด้วยดอกไม้ใบไม้ทำ�จากทองรวมทั้ง
พระมาลาของเจ้านายเล็กๆ ปักด้วยไหมทองต้นไม้จำ�ลองทำ�จากผ้าไหมเงินและทอง
ตลอดจนเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ถักทออย่างงดงามเป็นต้น ผลงานการปักผ้าอัน
ทรงคุณค่าเหล่านี้ได้สร้างความตื่นเต้นตระการตาแก่ผู้ชมนิทรรศการ จนกระทั่งได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรวม ๒๑ รายการพร้อมประกาศยกย่องว่าเป็นครั้งแรกที่
ราชสำ�นักฝ่ายในได้จดั ผลงานการเย็บปักถักร้อยออกไปแสดงนิทรรศการในต่างประเทศ
และได้รับผลสำ�เร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งภายหลังการจัดแสดงนิทรรศการ พระองค์ได้
พระราชทานสิง่ ของทีร่ ะลึกแก่มสิ ซิสปอตเตอร์ปาลเมอร์ ผูจ้ ดั การแสดง ณ พิพธิ ภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นสมุดภาพงานศิลป์หัตถกรรมของคุณหญิงลิ้นจี่ บุนนาค โดยด้านบน
หลังสมุดภาพเป็นงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงเย็บปักด้วยไหมและทองคำ�สมุดภาพดังกล่าว
มีความงดงามวิจิตรมาก๓๐
๔. การเย็บปักถักร้อยพัฒนาสู่อาชีพของสตรีไทย
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ราชสำ � นั ก สมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิ ร าพระบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าหรือราชสำ�นักสมเด็จพระตำ�หนักในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งรวมสตรีที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตัดเย็บ
เสื้อผ้าและการทอผ้าเป็นอย่างมากโดยมีสตรีที่ทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมการตัดเย็บ
คือ หม่อมเจ้าไขศรี ปราโมช และมีผู้ช่วย คือหม่อมเจ้ากุสุมา เกษมสันต์และหม่อม
เจ้าจันทร์จำ�รัส เกษมสันต์ รวมทั้งครูเสริม ซึ่งเป็นข้าหลวงในราชสำ�นักของพระองค์
ที่ส่งไปศึกษาวิชาการทอผ้าแบบกี่กระตุกจากประเทศญี่ปุ่น และที่สำ�คัญคือ สตรีใน
ราชสำ�นักของพระองค์สามารถรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับเจ้านายฝ่ายในเพื่อเป็น
๓๐

ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ และอมลวรรณ คีรวี ฒ
ั น์, “สมเด็จพระศรีสวริน ทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า,” กระทรวงวัฒนธรรม, available fromhttp://www.m-culture .go.th/
ckfinder/userfiles-user/files/funeral/prawat_270355.pdf
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รายได้เสริมนอกเหนือจากการได้รับเบี้ยหวัดหรือรายได้จากการปฏิบัติตามตำ�แหน่ง
และหน้าที่อีกด้วยทั้งยังมีเจ้านายฝ่ายในอีกหลายพระองค์ที่ทรงสนพระทัยและทรง
มีความสามารถพิเศษในการตัดเย็บเสื้อผ้า อาทิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์๓๑ทรงออกแบบและ
ตัดเย็บฉลองพระองค์เองได้อย่างงดงาม ดังจะเห็นว่าในงานของวัดเบญจมบพิตร
ซึ่งเป็นงานออกร้านการกุศลของคนชั้นสูง ทรงออกร้านขายเสื้อผ้าที่ทรงตัดเย็บด้วย
พระองค์เอง ส่วนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ๓๒ก็ทรงรับจ้าง
ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอาชีพและงานอดิเรก โดยทรงเป็นผู้ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์
แบบเรี ย บๆ ถวายสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทรา บรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง๓๓ ไม่เพียงเท่านั้นการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเป็นรายได้พิเศษของราชสำ�นัก
ฝ่ายใน ยังมีการนำ�จักรเย็บผ้าแบบตะวันตกมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดเย็บทำ�ให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และที่สำ�คัญ แบบฉลองพระองค์และเสื้อผ้าต่างๆ
ของเจ้านายและสตรีในราชสำ�นักฝ่ายในได้มกี ารตัดเย็บและดัดแปลงให้ทนั สมัยในแบบ
ตะวันตกตามความเหมาะสมอีกด้วย เช่น ฉลองพระองค์หรือเสื้อแขนหมูแฮม (leg of
mutton) ซึง่ มีลกั ษณะแขนพองส่วนบนใต้ศอกลงมาลีบพอดียาวจรดข้อมือ ประดับด้วย
ผ้าลูกไม้หรือติดโบว์เล็กๆ ทั้งตัว คอตั้งสูง และพอดีตัว๓๔
กล่าวได้วา่ นับเป็นจุดแรกเริม่ ทีร่ าชสำ�นักฝ่ายในขณะนัน้ ได้ใช้ฝมี อื อันเชีย่ วชาญ
ในการตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า ทั้ ง แบบดั้ ง เดิ ม และแบบที่ ดั ด แปลงให้ ทั น สมั ย เพื่ อ เป็ น อาชี พ
สร้างรายได้ให้กบั ตนเอง นอกจากนีย้ งั เป็นทีน่ า่ สนใจว่าสตรีสามัญชนทีม่ คี วามสามารถ
ในการออกแบบและตัดเย็บเสือ้ ผ้าเพือ่ สร้างรายได้หรือทีเ่ รียกว่ามีอาชีพเป็นช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้า ก็มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากการเกิดห้างเจริญกิจนารีสยาม
๓๑

พระราชธิดาพระองค์ที่ ๑๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่
สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
๓๒
พระราชธิดาพระองค์ที่ ๓๑ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่
เจ้าจอมมารดาจันทร์
๓๓
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์, หน้า ๗๖.
๓๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘.
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บริเวณถนนตะนาว ซึ่งเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของสตรีไทยชั้นดี ในท่ามกลางห้างดังๆ
ของชาวตะวันตกที่มีก่อนหน้าแล้ว ได้แก่ ห้างแรมเซย์ ห้างแบดแมน และห้างยอน
แซมสัน รวมทั้งร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของชาวจีนแถบถนนบำ�รุงเมือง เฟื่องนคร พาหุรัด
เป็นต้น๓๕

ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า: บทบาทของเจ้านายฝ่ายในชั้นสูง
จะเห็นได้วา่ ศิลปหัตถกรรมการเย็บปักร้อยของสตรีไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะความก้าวหน้าเด่นชัดหลายประการโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เป็นความก้าวหน้าทีเ่ ป็นผลมาจากความคิดริเริม่ ของสตรีไทยเองเป็นครัง้ แรก
ซึ่งก็คือเจ้านายฝ่ายในชั้นสูงโดยผู้ทรงมีบทบาทสำ�คัญคือสมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นับได้วา่ ทัง้ สองพระองค์ทรงดำ�เนินตามแนวพระราชดำ�ริและ
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์
ให้สังคมไทยด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงแวดวงสตรีไทยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความเจริญและทันสมัย เช่น นานาอารยประเทศและในขณะเดียวกันก็ยังทรง
ยึดหลักคงความเป็นไทยไว้ด้วยดังจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนี้
๒.๑ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะ
ดำ�รงพระอิสสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๐ - พ.ศ. ๒๔๔๓ (ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิม
พระปรมาภิไธยขึ้นใหม่ว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงตามประกาศลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓) ทรงถือเป็นสมเด็จ
รวิเทพ มุสกิ ะปาน, ผูท้ รงอิทธิพลแฟชัน่ ไทยร่วมสมัย, ปริญญานิพนธ์หลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ. ๒๕๕๔,
หน้า ๕๑.
๓๕
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พระบรมราชินนี าถพระองค์แรกในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย๓๖ พระองค์ทรงมีสายพระเนตร
อันลุ่มลึกและยาวไกลทรงมีพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยอย่างเป็นอเนกอนันต์ ยิ่งไปกว่านั้น
ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะยกระดับสตรีไทยให้ก้าวหน้าทันสมัยเทียบเคียง
กับบุรุษและสตรีในประเทศที่เจริญแล้ว โดยทรงเล็งเห็นความสำ�คัญในการให้การ
ศึกษาในหมู่สตรีไทย เนื่องจากทรงตระหนักว่าสตรีไทยจะได้รู้จักหาเลี้ยงชีพในทางที่
ชอบและทำ�คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตามสมควรแก่หน้าที่สตรี และ
เมื่อสตรีเหล่านั้นมีโอกาสเรียนรู้ถึงขั้นจิตใจเจริญพอก็ย่อมช่วยบ้านเมืองได้เช่นเดียว
กับบุรุษ๓๗ ดังจะเห็นว่าทรงมีพระราชปรารภที่จะจัดตั้งโรงเรียนสตรีไทยมานับตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๓๓๓๘ และทีส่ �ำ คัญ พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมุง่ มัน่ ในการสืบสาน
ศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าหลายแขนงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยดังเป็นที่ทราบกันดีว่าราชสำ�นักของพระองค์
มีชื่อเสียงเลื่องลือในการปักสะดึงและการช่างฝีมืออื่นๆ
ความสำ�คัญจึงเป็นที่ปรากฏชัดว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงได้ทรงเป็นผูว้ างรากฐานศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อย
ให้เข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียนของสตรีไทย (แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการสอนเย็บปัก
ถักร้อยในโรงเรียนสตรีไทยมาแล้ว อันได้แก่ โรงเรียนกุลสตรีวังหลังจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๔๑๗ ปั จ จุ บั น คื อ โรงเรี ย นวั ฒ นาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นอรุ ณ สตรี ห รื อโรงเรี ย น
การช่างสตรี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ ปัจจุบันคือ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ หากแต่
ก็เป็นความคิดริเริ่มและการดำ�เนินงานของสตรีชาวตะวันตกในคณะมิชชันนารีแทบ
๓๖

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการขนานพระนามว่า
‘สมเด็จรีเยนต์’ (Queen Regent) ในช่วงเวลาทีท่ รงทำ�หน้าทีผ่ สู้ �ำ เร็จราชการแผ่นดินแทนพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่เสด็จประพาสยุโรป ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ถึงวันที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน ๙ วัน
๓๗
โรงเรียนราชินี, รำ�ลึก ๑๐๘ ปี ราชินีสถาน : ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕,
หน้า ๒๕.
๓๘
มาโนช มูลทรัพย์, การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓), สารนิพนธ์ หลักสูตรปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครืนทรวิโรฒ, พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๕๑.
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ทั้งสิ้นกระทั่งรวมถึงการสอนวิชาการเย็บปักถักร้อยในโรงเรียนสุนันทาลัยซึ่งจัดตั้งขึ้น
ใน พ.ศ. ๒๔๒๓ ก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว เพื่ อ ทรงอุ ทิ ศ เป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สุ นั น ทากุ ม ารี รั ต น์
พระบรมราชเทวี กล่าวคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงได้พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์จดั ตัง้ โรงเรียนราชินขี นึ้ บริเวณปากคลอง
ตลาดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยทรงให้บรรจุวิชาเย็บปักถักร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปักสะดึงและการฝีมืออื่นๆ ไว้ในการเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนการสอน
วิชาการต่างๆ ทั้งยังทรงเล็งเห็นถึงความจำ�เป็นว่าสตรีไทยควรต้องศึกษาเรียนรู้
เทคนิควิทยาการการเย็บปักถักร้อยจากประเทศที่เจริญแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่น
เพือ่ จะได้น�ำ มาพัฒนาตนอง เนือ่ งจากเมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎ
ราชกุมารได้เสด็จประพาสประเทศญี่ปุ่นและได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของ
หัตถกรรมและศิลปะญี่ปุ่น จึงกลับมากราบทูลและรับสั่งว่า “…ถ้าสมเด็จแม่มีเด็กที่มี
แววทางนี้ก็น่าจะทรงส่งให้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเรียนจบกลับมาแล้วจะได้สอน
คนไทยบ้าง...”๓๙
ดังนั้น เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงทรงเห็นชอบในพระดำ�ริของพระราชโอรส จึงทรงจัดส่งสตรีไทยไปศึกษาวิชาการ
ปักสะดึงและวาดเขียนที่ประเทศญี่ปุ่น และมีพระราชเสาวนีย์ให้สตรีไทยเหล่านั้น
กลับมาเป็นครูโรงเรียนราชินีเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน
ตลอดจนได้ทรงจ้างครูสตรีชาวญี่ปุ่นมาสอนการปักสะดึงร่วมกับวิชาการอื่นๆ ใน
โรงเรียนราชินีด้วยทั้งยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้การเรียนการสอนของโรงเรียน
ราชินีเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนสตรีไทยอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำ�ริ
ที่ว่า “…ให้นักเรียนมีความรู้การช่างฝีมือพอสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้รู้หนังสือ
ไทยขนาดเขียนให้คนอื่นอ่านเข้าใจ รู้หนังสือภาษาอังกฤษพออ่านออกเขียนได้ ให้การ
อบรมจรรยามารยาทและศีลธรรม เป็นสตรีที่เจริญด้วยคุณธรรม...”๔๐
๓๙
๔๐

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ท.จ.ว., หน้า ๖๗.
โรงเรียนราชินี, รำ�ลึก ๑๐๘ ปี ราชินีสถาน : ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕,

หน้า ๓.
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ยิ่งไปกว่านั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ยังทรงแสวงหาและรวบรวมสตรีผู้มีความรู้ในการเย็บปักถักร้อยเข้ามาไว้
เป็นพนักงานช่างในพระราชสำ�นักทรงคัดเลือกเจ้านายเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพาร
ฝ่ ายในรุ่ น เก่า ที่ มี ค วามรู้ ให้ มี ก ารฝึ ก หั ด การเย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ยขึ้ น ที่ พ ระตำ � หนั ก ที่ บ น
ชั้นล่างและถ้าสตรีใดมีฝีมือดีมากก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานของหลวงและอบรมฝึกสอนถ่ายทอดวิชาความรู้แก่สตรี
คนอื่นๆ ไม่เพียงเท่านี้ทรงเป็นผู้มีพระวิริยะปัญญาและใฝ่พระราชหฤทัยในการคิดค้น
และดัดแปลงงานปักผ้าในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะศิลปะประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์
ทำ�ให้ราชสำ�นักฝ่ายในต้องฝึกฝนและพัฒนาฝีมือการปักผ้าให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ผลงาน
ที่ออกมาตามแบบพระราชดำ�ริจึงมีความล้ำ�เลิศ แปลกใหม่และประณีตงดงามเป็น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากพระราชดำ�ริเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชุดแบบไทย
สมัยโบราณและชุดแบบที่พระองค์ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น แพรจีบทรงสะพัก
แบบโบราณซึ่งแต่เดิมกว้างและยาวห้อยชาย ทรงให้มีการตัดเย็บที่แนบเนียนและ
รัดกุมขึ้น บางชุดก็ทรงให้ปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองและให้มีลวดลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุดเต็มยศสำ�หรับสตรีประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฯ ซึ่งใช้
เวลาออกงานพระราชพิธีต่างๆ ทรงให้นุ่งผ้ายกดอกไหมสีต่างๆ แบบโจงกระเบน
สวมเสื้อนอกแพร-ไหม-ผ้าลูกไม้ที่งดงาม มีแขนเลยข้อศอกหรือยาวจรดมือตามแต่
เหมาะสม โดยมีการปักด้วยริบบิ้น ลูกปัด ดิ้น หรือเลื่อมสีเงิน สีทอง และสีต่างๆ
เป็นต้น๔๑
๒.๒ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีสวริน
ทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้า
สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีทรงเป็นผู้มีพระปรีชาญาณเลิศล้ำ�และพระวิสัยทัศน์
กว้ า งไกล ทั้ ง ยั ง ทรงอุ ทิ ศ พระวรกายในการปฏิ บั ติ พ ระราชกิ จ ต่ า งๆ นานั ป การ
โดยทรงตระหนักถึงการทรงงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ทรงดำ�รง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน อุทุมพร วีระไวทยะ, พระราชชีวประวัติส่วนพระองค์
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เล่ม ๑, หน้า ๑๒๐ - ๑๒๖.
๔๑

ความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย 91
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์ด้วยความสมถะเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย
จากต่างประเทศและนำ�มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะควรประกอบกับทรงสนพระราช
หฤทัยในการลงทุนธุรกิจและกิจการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรง
เล็งเห็นว่าสตรีไทยจะต้องมีวชิ าชีพเพือ่ เลีย้ งตนเองจึงทรงให้ความสำ�คัญและสนับสนุน
ในงานที่สตรีสามารถทำ�ได้ หนึ่งในนั้น คือ การเย็บปักถักร้อยซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรม
แขนงสำ�คัญของสตรีไทยที่พระองค์ทรงโปรดปรานและมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับงานผ้าประเภทปักถักกรอง ซึง่ เป็นงานศิลปหัตถกรรมไทยชัน้ สูง๔๒
จึงทรงถือเป็นผู้นำ�การสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยโบราณ
นอกเหนือไปจากนี้ได้ทรงเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้เรียนรู้เป็นอาชีพ พระองค์
จึงทรงเป็นผู้บุกเบิกศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยให้ก้าวไปสู่การเป็นอาชีพของ
สตรี ไ ทยเพื่ อ สร้ า งรายได้ เ ลี้ ย งตนเองหรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ทรงเป็ น ผู้ พั ฒ นา
ศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยผ่านการศึกษานอกระบบนั่นเอง
(ความหมายปัจจุบันของการศึกษานอกระบบ คือ การศึกษาที่มุ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาชีวิตและสังคม โดยมีหลักเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป็นการทำ�ให้ผทู้ ไี่ ม่มโี อกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มโี อกาสศึกษาหาความรู้
ฝึ ก ทั ก ษะ ปลู ก ฝั ง เจตคติ ที่ จำ � เป็ นในการดำ � รงชี วิ ต และการประกอบสั ม มาชี พ )
ดังเป็นที่ปรากฏว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ทรงมุง่ เน้นให้สตรีในราชสำ�นักของพระองค์ฝกึ ฝนการเย็บปักถักร้อย (รวมถึงการทอผ้า)
จนมีทักษะความรู้ในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวซึ่งจะทำ�ให้สามารถดำ�รงชีวิต
ที่ ดี ต ามควรแก่ อั ต ภาพทั้ ง นี้ เ ป็ น ที่ ท ราบโดยทั่ ว ว่ า สตรี ใ นราชสำ � นั ก ของพระองค์
มีลกั ษณะสำ�คัญคือ เคร่งครัด เจ้าระเบียบ ความรูป้ ราดเปรือ่ งเรือ่ งการงานและธุรกิจ
ส่วนใหญ่แล้วมีหลักฐานทางการเงินมาก ประหยัดมัธยัสถ์ และไม่ฟุ้งเฟ้อ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงริเริ่ม
จัดตั้งโรงทอผ้าควบคู่กับโรงเย็บผ้าบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมในสวนศิวาลัยใกล้กับ
๔๒

“๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
๑๐ กันยายน ๒๔๐๕ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕,” มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, available
from .net/th/history.php.
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

พระที่นั่งทรงธรรมองค์เก่าในพระบรมมหาราชวังและสวนหงส์ในพระราชวังดุสิต
ทั้ ง ยั ง ทรงตระหนั กในวิ ท ยาการอั น ทั น สมั ย ของต่ า งประเทศ จึ ง ทรงจ้ า งครู ฝ รั่ ง
มาถ่ายทอดวิชาความรู้ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและทรงจัดส่งสตรีไทยไปศึกษา
การทอกี่กระตุกจากประเทศญี่ปุ่นทำ�ให้สามารถรับจ้างเย็บให้กับเจ้านายที่อาศัยอยู่
ในเขตพระราชฐานชั้นในได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่ อ มให้ จั ด ตั้ ง กองทอเป็ นโรงงานขนาดย่ อ มบริ เ วณพระตำ � หนั ก ที่ ป ระทั บไม่
เพียงเท่านั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิด โดยทรงคิดค้นวิธีการทอผ้า
และลวดลายผ้าแบบใหม่ๆ ที่สวยงามด้วยพระองค์เอง และได้ทรงเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่ สำ � เร็ จ วิ ช าทอผ้ า จากญี่ ปุ่ น มาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการทอให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนทรงสั่ ง เครื่ อ งทอผ้ า ยกดอกไหมดิ บ มาจากประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ผ้ า ทอต่ า งๆ
ทีผ่ ลิตออกมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้น�ำ ไปจัดจำ�หน่ายได้ (การงาน
อาชีพด้านทอผ้านี้พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอด จนกระทั่งมีการยกเลิกไป
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕)
กล่าวได้ว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ทรงเป็ น ผู้ มี บ ทบาทสำ � คั ญในการยกระดั บ การเย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ยของสตรี ไ ทยให้ มี
ชื่อเสียงก้าวไกลในต่างประเทศ โดยทรงเป็นผู้รวบรวมศิลปหัตถกรรมการปักผ้าของ
สตรีไทยที่มีฝีมือชั้นเลิศ ซึ่งได้เคยจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองพระนคร ๑๐๐ ปี
ณ ท้องสนามหลวง เมื่อครั้ง พ.ศ. ๒๔๒๕ ให้ไปจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งตามคำ�เชิญ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึ่งก็ทำ�ให้นานาอารยประเทศทั้งหลายได้
ตระหนักในคุณค่าและความวิจิตรงดงามของศิลปหัตถกรรมของสตรีไทยเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ทรงเรียนรู้
และถ่ายทอดการปรับประยุกต์รูปแบบไทยตามประเพณีเดิมกับตะวันตกที่เป็นแบบ
อย่ า งสมั ยได้ อ ย่ า งกลมกลื น สวยงาม ๔๓ ซึ่ ง สตรี ใ นราชสำ � นั ก ของพระองค์ ที่ อ ยู่ ใ น
โรงเย็บผ้าจะมีหน้าที่ตัดเย็บฉลองพระองค์เป็นสำ�คัญและยังสามารถรับจ้างตัดเย็บ
เสื้อผ้าให้กับสตรีทั้งที่เป็นเจ้านายฝ่ายในและข้าราชบริพารในราชสำ�นักต่างๆ ได้ด้วย
จนทำ�ให้เกิดการพัฒนาฝีมือมากขึ้นไปเรื่อยๆ
๔๓

“พิพิธภัณฑ์มีชีวิต สภากาชาดไทย: สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพัน
วัสสาอัยยิกาเจ้า,” สภากาชาดไทย, available from http://thairedcross.livingmuseum.sc.chula.
ac.th/?p=1241
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สรุป
นับแต่อดีตศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยเป็นคุณสมบัติประการสำ�คัญ
ทีก่ ลุ สตรีทงั้ ในประเทศและต่างประเทศจำ�เป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคม
ไทย ซึ่ ง แต่ ล ะยุ ค สมั ยได้ มี วิ วั ฒ นาการสื บ ต่ อ กั น มา โดยในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สังคมไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
ประเทศในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ เข้ า สู่ ค วามทั น สมั ยให้ ทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ
ศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยก็ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าในหลาย
ลักษณะ โดยมีนัยสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคน ซึ่งก็คือ สตรีไทย นอกเหนือ
ไปจากการพัฒนาตัวงานในเชิงเทคนิคโดยตรง ดังจะเห็นได้ว่าสตรีไทยจำ�นวนหนึ่งได้
มีโอกาสไปศึกษาวิชาการเย็บปักถักร้อยในต่างประเทศและนำ�ความรู้ใหม่ที่ได้รับกลับ
มาเป็นครูสอนถ่ายทอดให้สตรีไทยคนอื่นๆ ตลอดรวมถึงมีครูชาวต่างประเทศมาสอน
และอบรมถ่ายทอดแก่สตรีไทยโดยผ่านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและการศึกษา
นอกระบบเพื่อการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันสตรีไทยในกลุ่มราชสำ�นักฝ่ายในก็ถูก
ฝึกฝนอบรมอย่างเคร่งครัดให้พัฒนาฝีมือตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำ�ให้มีความรู้
ความสามารถในเชิงช่างชัน้ สูง ผลงานการเย็บปักถักร้อยทีป่ รากฏจึงมีความเป็นเลิศจนมี
มาตรฐานการยอมรับทัง้ จากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ นับได้วา่ สอดคล้องกับ
หลักแนวคิด ‘งานพัฒนา คนพัฒนาและประเทศชาติพัฒนา’
ที่สำ�คัญยิ่งไปกว่านั้นความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อย
ดังกล่าวยังเป็นผลมาจากจากความคิดของสตรีไทยเองเป็นครั้งแรก นั่นคือ ความ
ตั้ ง มั่ นในพระราชหฤทั ย และพระราชดำ � ริ ริ เ ริ่ ม ของสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าที่จะทรงยกระดับบทบาทและสถานะของสตรีไทยให้ทัดเทียม
กับบุรษุ และสตรีในนานาอารยประเทศ ทัง้ ยังมีพระราชประสงค์ทจี่ ะสืบสานและดำ�รง
ไว้ซึ่งศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยอันทรงคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นมรดก
แก่อนุชนรุ่นหลังรวมทั้งให้สตรีไทยสามารถนำ�มาเป็นวิชาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองได้ใน
ระยะยาวต่อไป
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