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 ๑ นักวิจัยประจำ�สถ�บันเอเชียศึกษ� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (กำ�ลังศึกษ�ระดับ
ปริญญ�เอก หลักสูตรไทยศึกษ� คณะอักษรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย)
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ดลยา เทียนทอง๑

บทคัดย่อ

 บทคว�มท�งวิช�ก�รเรือ่งน้ีมุง่ศกึษ�คว�มก�้วหน้�ในศลิปหตัถกรรมก�รเยบ็
ปกัถกัรอ้ยของสตรไีทยในสมยัพระบ�ทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยูห่วั โดยไดค้น้พบ
ว่�คว�มก้�วหน้�ที่ปร�กฏมีหล�ยลักษณะ กล่�วคือ สตรีไทยจำ�นวนหน่ึงได้มีโอก�ส
ไปศึกษ�วิช�ก�รเย็บปักถักร้อยจ�กต่�งประเทศและนำ�คว�มรู้ใหม่ที่ได้รับกลับม�สอน
ถ่�ยทอดให้สตรีไทยคนอื่นๆ ทั้งยังมีครูช�วต่�งประเทศม�สอนและอบรมถ่�ยทอดแก่
สตรีไทยในโรงเรียนและเพื่อประกอบอ�ชีพ และในขณะเดียวกันสตรีไทยในกลุ่ม
ร�ชสำ�นักฝ่�ยในก็ถูกฝึกฝนอบรมอย่�งเคร่งครัดให้พัฒน�ฝีมือตนเองม�กขึ้นเรื่อยๆ
จนทำ�ให้ผลง�นก�รเย็บปักถักร้อยได้รับก�รยอมรับทั้งจ�กภ�ยในประเทศและต่�ง
ประเทศทั้งน้ีคว�มก้�วหน้�ในศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยดังกล่�ว
ยังเป็นผลม�จ�กพระร�ชดำ�ริริเริ่มของสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ
พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี พระพันวัสส�
อัยยิก�เจ้� 
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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. 
Student in Thai Studies Program, faculty of Arts, Chulalongkorn University)
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บทนำา

 ศิลปหัตถกรรม หม�ยถึง ส่ิงที่มนุษย์ทำ�ข้ึนม�อย่�งสร้�งสรรค์ด้วยฝีมือ
ของตนเองโดยมิได้อ�ศัยเครื่องจักรมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอยและคว�ม
สวยง�ม๓ หรือหม�ยถึง ส่ิงที่สร้�งขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์แสดงออกซ่ึงคว�มชำ�น�ญของ
ผู้สร้�ง ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่�ท�งคว�มง�มอย่�งแยกกันไม่ออก๔

อ�จกล่�วไดว่้�ศลิปหตัถกรรมเปน็ง�นฝีมอืทีสู่งขึน้จ�กก�รพฒัน�รปูแบบใหต้อบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยอย่�งสมบูรณ์ที่สุดประกอบกับคว�มชำ�น�ญในกรรมวิธีและฝีมือ
ท�งเชิงช่�งที่สูงข้ึนในก�รสร้�งง�นหัตถกรรมประเภทต่�งๆ ส่งผลให้ง�นหัตถกรรม
ประเภทน้ันๆ มคีว�มงดง�มและมคีณุค�่ศลิป (Arts) เปน็ก�รพฒัน�จ�กง�นหตัถกรรม
ไปสู่ศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts)๕

 โดยทั่วไปแล้วศิลปหัตถกรรมมีหล�ยแขนง สำ�หรับศิลปหัตถกรรมไทยน้ัน
มีคว�มเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กับวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของคนไทยม�ย�วน�นนับแต่อดีต
ซ่ึงห�กจัดแขนงหรือประเภทต�มวัสดุและกรรมวิธีก�รผลิตแล้ว ส�ม�รถแบ่งใน
เบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี ๑) ก�รป้ันและหล่อ ๒) ก�รเยบ็ปกัถกัรอ้ยและก�รทอผ้� ๓) ก�รแกะ
สลัก ๔) ก�รก่อสร้�ง ๕) ก�รเขียนหรือว�ด ๖) ก�รจักส�นและ ๗) ก�รทำ�เครื่อง
กระด�ษ๖ เป็นตน้ นอกจ�กน้ีลักษณะท�งสังคมและวัฒนธรรมไทยถอืเปน็องคป์ระกอบ
และตัวกำ�หนดสำ�คัญในก�รสร้�งศิลปหัตถกรรมซ่ึงส่งผลให้ศิลปหัตถกรรมไทย
มีลักษณะสำ�คัญ ๒ ประก�รคือ ศิลปหัตถกรรมช้ันสูงที่สร้�งขึ้นโดยช่�งหลวงหรือ

 ๓ อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน ชุม กรมทอง, ตำาราวิชาศิลปหัตถกรรม, (กรุงเทพฯ : 
สำ�นักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๕). 
 ๔ ส�วิตรี เจริญพงศ์, วิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์: 
เคร่ืองปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์, (กรุงเทพฯ : จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, 
๒๕๓๗), หน้� ง.
 ๕ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ�) และว�สน� กุลประสูติ (บรรณ�ธิก�รที่
ปรึกษ�) ศิลปหัตถกรรมไทย, จัดพิมพ์โดยก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องในปีศิลปหัตถกรรม
ไทย พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒, หน้� ๑๓.
 ๖ อ่�นร�ยละเอียดเพิม่เตมิใน ศริวัิฒน์ น�รเีลศิ, วิวัฒน�ก�รศลิปะไทย, available from
3/evolution_of_thai_art/19.html
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ช่�งในร�ชสำ�นัก๗ และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้�นที่สร้�งขึ้นโดยช�วบ้�นทั่วไป๘

 สำ�หรับบทคว�มท�งวิช�ก�รเรื่องน้ีจะกล่�วถึงเฉพ�ะศิลปหัตถกรรมก�ร
เย็บปักถักร้อยของสตรีไทยในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ล
ที่ ๕ โดยจะมุ่งศึกษ�คว�มก้�วหน้�ของศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย
ในบริบทที่สัมพันธ์กับสภ�พสังคมขณะน้ันและวิเคร�ะห์ปัจจัยเกี่ยวกับบทบ�ทของเจ้�
น�ยฝ่�ยในชัน้สูงทีม่ผีลตอ่คว�มก�้วหน้�ในง�นศลิปหตัถกรรมดงักล่�วพรอ้มกบัอธบิ�ย
คว�มก�้วหน้�ทีเ่กดิขึน้ในลักษณะทีเ่ป็นประเดน็สำ�คญัในภ�พรวม ซ่ึงจะไมบ่รรย�ยร�ย
ละเอียดในเชิงเทคนิค

ภูมิหลังความเป็นมา

 ก�รเย็บปักถักร้อยเป็นศิลปหัตถกรรมหรือง�นฝีมือของไทยที่มีม�แต่
โบร�ณก�ล ทำ�ขึ้นเพื่อตกแต่งให้เกิดคว�มเรียบร้อยและสวยง�ม โดยม�กมักเป็นขั้น
ตอนต่อจ�กก�รทอผ้�หรือก�รนำ�ผ้�สำ�เร็จรูปม�ใช้ทำ�เป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่ง
ก�ย และประยุกต์ใช้ในหล�ยรูปแบบสำ�หรับผู้คนทุกระดับชั้นเช่นใช้ในง�นพระร�ชพิธี
และง�นพิธีต่�งๆ ใช้เป็นเครื่องปูล�ดตกแต่งบ้�นเรือนหรือสถ�นที่ ทำ�ถุง หมอนฟูก
และม่�นเป็นต้น๙ ยิ่งไปกว่�นั้นในทุกยุคสมัยศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อยของไทย
เป็นส่ิงควรค�่แกส่ตรทีีต่อ้งเรยีนรูแ้ละฝึกฝนม�ตัง้แตเ่ย�ว์วัยทัง้ในหมูช่นทัว่ไปและกลุ่ม

 ๗ ช่�งหลวงหรือช่�งในร�ชสำ�นัก เป็นกลุ่มบุคคลที่รับร�ชก�รในกรมช่�งประเภทต่�งๆ 
โดยสมยัอยธุย�ในยคุสมเดจ็พระบรมไตรโลกน�ถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-พ.ศ. ๒๐๓๑) มกี�รจัดตัง้เป็นกรมช่�ง
สิบหมู่ ซ่ึงเมื่อเข้�สู่สมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังคงมีอยู่และได้เกิดช่�งน�น�ประเภทขึ้น กรมช่�งสิบหมู่น้ี 
สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ เจ้�ฟ้�กรมพระย�นริศร�นุวัติวงศ์ทรงบันทึกไว้ว่� “ช่�งสิบหมู่เป็นแต่ชื่อ
กรมที่รวบรวมช่�งได้มี ๑๐ หมู่ด้วยกัน ไม่ใช่ว่�ช่�งในบ้�นเมืองมีแค่ ๑๐ อย่�งเท่�นั้น”
 ๘ อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมในวิบูลย์ ล้ีสุวรรณ (บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ�) และว�สน�
กุลประสูติ (บรรณ�ธิก�รที่ปรึกษ�) ศิลปหัตถกรรมไทย, หน้� ๑๕.
 ๙ อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน ณัฏฐภัทรจันทวิช, “คว�มรู้เกี่ยวกับผ้� : ผ้�ไทยโบร�ณ,” 
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุ: ผ้าโบราณ โดย กรมศิลป�กร
วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุน�ยน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมดำ�รงร�ช�นุภ�พพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ
พระนคร, หน้� ๕ - หน้� ๑๐.
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เจ้�น�ยชั้นสูงในร�ชตระกูลเพร�ะถือเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันม�ในก�รเป็นแม่บ้�นแม่เรือน นอกเหนือจ�กเรื่องง�นครัว ง�นประดิษฐ์ดอกไม้ 
และกิจก�รง�นบ้�นอื่นๆ

 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก�รเย็บปักถักร้อยยังคงเป็นค่�นิยมสำ�คัญของ
สังคมไทยที่สตรีทุกคนจะต้องศึกษ�เล่�เรียนให้มีคว�มเชี่ยวช�ญโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งใน
ร�ชสำ�นักฝ่�ยใน๑๐ ซึ่งจะได้รับก�รอบรมถ่�ยทอดให้มีวิช�คว�มรู้ในระดับที่สูงกว่�สตรี
ทั่วไป ง�นเย็บปักถักร้อยต่�งๆ ของร�ชสำ�นักฝ่�ยใน จึงมีลวดล�ยงดง�ม ละเอียด
ประณีต และวิจิตรพิสด�รเป็นอย่�งม�กดังจะเห็นได้จ�กก�รตัดเย็บเส้ือผ้�สบงจีวร 
ก�รปักผ้�ต่�ง ๆ ทั้งเครื่องละคร พัดยศ เครื่องยศผู้ช�ย๑๑ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�ร
ปักผ้�ซึ่งส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทดังนี้ ๑) ผ้�ปักไหมเป็นก�รปักผ้�ตกแต่ง
เปน็ลวดล�ยดว้ยไหมสีต�่งๆ และ ๒) ผ้�ปกัดิน้เปน็ก�รปกัผ้�ทีใ่ช้วัสดทุีท่ำ�ม�จ�กโลหะ
มีค่�รูปทรงต่�งๆ เป็นวัสดุซ่ึงหลักในก�รปักโลหะมีค่�น้ีมีหล�กหล�ยรูปแบบ ได้แก่ 
ดิ้น (โลหะที่ดึงเป็นเส้นแล้วนำ�ม�ขดเป็นรูปวงกลม มีรูปร่�งเหมือนลวดสปริงมี
หล�ยชนิด เช่น ดิ้นมัน ดิ้นด้�น ดิ้นโปร่ง) แล่ง (โลหะที่รีดเป็นเส้นแบน ดุจเดียวกับ
เส้นตอกสำ�หรับส�นเครื่องจักส�น) เล่ือม (ก�รนำ�เส้นโละที่ตัดให้ได้คว�มย�ว
ต�มต้องก�ร แล้วตีให้เป็นรูปวงกลมแบนหรือนูนเหมือนฝ�ชี หรือรูปร่�งเป็น
ด�วหล�ยแฉก) และไหมทอง (โลหะที่รีดเป็นเส้นขน�ดเล็ก แล้วนำ�ม�ปั่นควบกับเส้น
ไหมหรือด้�ย)๑๒

 ก�รปักผ้�เหล่�นี้นิยมตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวัสดุชนิดอื่น เช่น รัตนช�ติ แก้ว 
กระจก หรือไหมสีต่�งๆ เพื่อเพิ่มคว�มงดง�ม หรูหร� อลังก�รและคุณค่�ของผืนผ้� 
ทำ�ให้เป็นของที่สูงค่� มีร�ค�แพง มีใช้ในเฉพ�ะในกลุ่มชนชั้นสูงและเจ้�น�ยเท่�น้ัน 

 ๑๐ หม�ยถึง สถ�บันอันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของร�ชสำ�นักที่มีสม�ชิกเป็นสตรีเพศ
มีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และมีก�รจัดก�รปกครองภ�ยในเป็นของตนเอง ไม่เกี่ยวกับ
หน่วยง�นกำ�กับดูแลของบ้�นเมือง (ส�ระ มีผลกิจ, ราชสำานักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์, กรุงเทพฯ: 
สำ�นักพิมพ์มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๑, หน้� ๑๔.)
 ๑๑ ส�ระ มีผลกิจ, ราชสำานักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์, หน้� ๑๘๒.
 ๑๒ “คว�มเป็นม�ของผ้�ปักโบร�ณ,” เลอกรอง, available from shop/show_article.
php?shopid=134799&qid=43930
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รวมทั้งนิยมปักเป็นเครื่องร�ชูปโภคชนิดต่�งๆ สำ�หรับพระมห�กษัตริย์และพระบรม
วงศ�นุวงศ์ เช่น ฉลองพระองค์ ทรงสะพัก พระสนับเพล� และกรวยสำ�หรับครอบ
เครื่องร�ชูปโภค เป็นต้นซึ่งอ�จกล่�วได้ว่�ก�รฝึกสอนอบรมให้มีคว�มเชี่ยวช�ญพิเศษ
เช่นน้ีไม่เพียงนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันเท�่น้ัน ห�กแต่ยังเป็นก�รปูพื้นฐ�นสำ�หรับสตรี
ที่ต้องก�รเข้�สู่ก�รรับร�ชก�รฝ่�ยในต�มหน้�ที่อีกด้วย๑๓

 สมัยพระบ�ทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย รัชก�ลที่ ๒ ศิลปหัตถกรรม
ก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยที่สำ�คัญ คือ ก�รปักสะดึงกลึงไหม (เป็นง�นประณีต
ศิลป์ที่มีคว�มละเอียดอ่อนและงดง�ม โดยใช้เส้นไหม ดิ้น และเลื่อม ค่อยๆ บรรจง
เป็นลวดล�ยต�มที่ต้องก�ร ส่วนใหญ่ใช้ในง�นร�ชสำ�นัก อ�ทิ เครื่องทรง เครื่องใช้
ของเจ้�น�ยช้ันสูง หรือมีก�รใช้ในง�นโขนละครนับเป็นง�นฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะ 
ซ่ึงสะท้อนคุณค่�และเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่�งดี) ถือเป็นง�น
ของสตรีในร�ชสำ�นักขณะนั้น ถึงขั้นมีก�รตั้งกองช่�งสะดึงและหัวหน้�ที่ควบคุมก็เป็น
ถึงเจ้�น�ยฝ่�ยในชั้นสูง นั่นคือพระเจ้�บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้�จงกลน ีพระธิด�องค์
ที่ ๒๒ ในพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกรัชก�ลที่ ๑๑๔

 ตอ่ม�ในสมยัพระบ�ทสมเดจ็พระจอมเกล้�เจ้�อยูห่วั รชัก�ลที ่๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔ 
-พ.ศ. ๒๔๑๑) ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยเริ่มรับคว�มทันสมัยจ�กต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งได้เปิดคว�มสัมพันธ์กับตะวันตกอย่�งกว้�งขว�ง ผลง�นก�รปักผ้�ของสตรี
ไทยก็ได้มีชื่อเสียงยอมรับไปทั่วทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ นั่นคือ ง�นปักรูปเสือ
ล�ยพ�ดกลอนของท่�นผู้หญิงเปล่ียน ภ�สกรวงศ์ ภริย�เจ้�พระย�ภ�สกรวงศ์ 
(พร/ชุมพร บุนน�ค) โดยได้รับร�งวัลพระร�ชท�นจ�กพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�
เจ้�อยูห่วั และทีส่ำ�คญั ง�นช้ินน้ีไดถ้กูส่งเข�้รว่มในง�นประกวดทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิ�
ผลปร�กฏว่�ได้รับร�งวัลชนะเลิศของโลกมีเงินร�งวัลหล�ยพันเหรียญสหรัฐฯ๑๕

 ๑๓ อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน ส�ระ มีผลกิจ, ราชสำานักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์,
หน้� ๑๘๒.
 ๑๔ “ช�ติพันธุ์วรรณ�ในขุนช้�งขุนแผน,” เรือนไทย, available from http://www.
reurnthai.com/index. php?topic=2951.75
 ๑๕ “พพิธิภณัฑ์มชีีวิต สภ�ก�ช�ดไทย : ท�่นผู้หญงิเปลีย่น ภ�สกรวงศ,์” สภากาชาดไทย, 
available from http://thairedcross.livingmuseum.sc.chula.ac.th/?p=1241
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 นอกจ�กน้ีสตรีไทยที่เป็นส�มัญชนจำ�นวนหน่ึงยังมีโอก�สเข้�ไปฝึกทักษะ
ก�รตัดเย็บเสื้อผ้�แบบตะวันตกจ�กโรงเรียนมิชชันน�รีเนื่องจ�กในพ.ศ. ๒๔๐๘ มิสซิส
แมคฟ�แลนด์ (Mrs. S.G. McFarland) ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกก�รฝีมือสำ�หรับ
เด็กผู้หญิงขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีและได้ขย�ยเป็นโรงเรียนหัตถกรรมสอนวิช�ก�ร
ตัดเย็บเส้ือผ้�สตรีด้วยจักรเย็บผ้�ทำ�ให้นักเรียนสตรีเหล่�น้ีได้ส�ม�รถตัดแย็บเส้ือผ้�
สำ�หรบัใส่เองรวมทัง้ในบ�งโอก�สมชิชนัน�รยีงัไดน้ำ�ผลง�นของนักเรยีนสตรไีปจำ�หน่�ย
และมอบเงินให้ด้วย๑๖

ลักษณะความก้าวหน้าที่ปรากฏ

 ครั้นเมื่อเข้�สู่สมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓) อันเป็นระยะเวล�ที่สังคมไทยอยู่ในยุคปฏิรูปประเทศทั้ง
ในด้�นก�รบริห�ร ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นกฎหม�ย ด้�นก�รต่�งประเทศ ด้�นสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดคว�มทันสมัยในท่�มกล�งก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พแวดล้อม
ระหว่�งประเทศทีต่อ้งเผชญิกบัก�รแผ่ขย�ยอิทธพิลของตะวันตก ศลิปหตัถกรรมก�ร
เย็บปักถักร้อยของสตรีไทยจึงได้รับก�รพัฒน�ให้ก้�วไกลม�กขึ้นต�มไปด้วย ทั้งน้ี
ลักษณะคว�มเจรญิก�้วหน้�ทีป่ร�กฏในศลิปหตัถกรรมก�รเยบ็ปักถกัรอ้ยของสตรไีทย
สมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว แบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้

 ๑. สตรีไทยได้ไปศึกษาวิชาการเย็บปักถักร้อยในต่างประเทศและนำา
ความรู้ที่ได้รับกลับมาสอนในโรงเรียนสตรี

 พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้�หลวงในร�ชสำ�นักสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ 
พระบรมร�ชชนนีพนัปหีลวงเมือ่ครัง้ทรงดำ�รงพระอิสรยิยศสมเดจ็พระน�งเจ้�เส�วภ�
ผ่องศรีพระบรมร�ชินีน�ถ (ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี 
พระบรมร�ชินีน�ถในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวระหว่�ง พ.ศ. ๒๔๔๐- 
พ.ศ. ๒๔๕๓) ได้รับก�รคัดเลือกจำ�นวน ๔ คนให้ไปศึกษ�วิช�ก�รเรือนของกุลสตรีใน
ประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจ�กขณะน้ันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ ก้�วไกล

 ๑๖ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒน�, การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, พ.ศ. ๒๕๔๒) หน้� ๗๗.
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ม�กกว่�ประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย และที่สำ�คัญมีวิทย�ก�รคว�มรู้ในศิลปหัตถกรรม
ขั้นสูงที่มีชื่อเสียงหล�ยแขนงโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเกี่ยวกับก�รเย็บปักถักร้อยและ
ก�รทอผ้� 

 ทั้งน้ีในบรรด�สตรีที่ได้รับก�รคัดเลือก หน่ึงในน้ันคือ ขจร (ต่อม�ได้รับ
พระร�ชท�นบรรด�ศักดิ์เป็นท่�นผู้หญิงขจรภะรตร�ช� ภริย�พระย�ภะรตร�ช� - 
ม.ล.ทศทิศ อิศรเสน� ผู้บัญช�ก�รจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยคนที่ ๒ และอดีต
ผู้บังคับก�รโรงเรียนวชิร�วุธวิทย�ลัย) ส่วนอีก ๓ คน ได้แก่ สมพิศ ซึ่งเป็นหล�นท่�น
ผะอบนวลซ่ึงมป้ี�อยูห่อ้งเครือ่ง และหลีซ่ึงเป็นบุตรบุญธรรมของข�้หลวงพระองคน์�รี
ทัง้ยงัมมีห�ดเล็กของพระบ�ทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้�เจ้�อยูห่วั รชัก�ลที ่๖ ซ่ึงขณะน้ัน
ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิร�วุธ สย�มมกุฎ
ร�ชกมุ�รจำ�นวน ๔ คนรว่มเดนิท�งไปศกึษ�ดว้ย โดยไปศกึษ�ก�รทอผ้� เล้ียงไหม และ
ทำ�ทอ๑๗นับเป็นครั้งแรกที่นักเรียนไทยจำ�นวน ๘ คนได้ไปศึกษ�ต่อในประเทศญี่ปุ่น
โดยได้ออกเดินท�งโดยเรือเดินสมุทรในเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. ๒๔๔๖ และอยู่ในคว�ม
ดูแลของน�ยโทคิชิ ม�ซ�โอะ (ต่อม�ใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
เอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย)

 ในจำ�นวนข้�หลวง ๔ คนที่ได้รับก�รคัดเลือกให้ไปศึกษ�วิช�ก�รเรือนสำ�หรับ
กุลสตรีในประเทศญี่ปุ่น ท่�นผู้หญิงขจรภะรตร�ช�และสมพิศได้ไปเรียนก�รเย็บปัก
ถักร้อยประเภทก�รปักสะดึงและก�รว�ดเขียนแบบญี่ปุ่น (ก�รปักสะดึง หม�ยถึง
ก�รปักผ้�ด้วยก�รใช้อุปกรณ์เป็นกรอบสำ�หรับขึงผ้�ให้ตึงเพื่อสะดวกแก่ก�รเย็บปัก มี
หล�ยรูปทรง เช่น วงกลม สีเหลี่ยม วงรี และมีหล�ยขน�ด๑๘) ซึ่งก�รไปศึกษ�เล่�
เรียนก�รปักผ้�ด้วยสะดึงหรือก�รปักสะดึงในประเทศญ่ีปุ่นครั้งน้ีจำ�เป็นต้องเรียนวิช�
ว�ดเขียนให้เกิดคว�มชำ�น�ญด้วย เน่ืองจ�กร�กฐ�นวิช�เย็บปักถักร้อยน้ันอยู่ที่วิช�
ว�ดเขียน ห�กไม่เป็นว�ดเขียนก็ไม่ส�ม�รถเขียนล�ยหรือประดิษฐ์อะไรให้สวยง�มได้

 ๑๗ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ท.จ.ว., (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์ก�รพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้� ๗๘.
 ๑๘ กรพิณน์ แพ่งนคร ลิขิต กิจสมบูรณ์, ก�รปักผ้�ด้วยมือเบื้องต้น, availablle from ? 
id=maphueng-embroidery&date=24-09-2008&group=2&gblog=2
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จึงจำ�เป็นอย�่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูท้ัง้ทฤษฎแีละก�รปฏบิตัใินวิช�ว�ดเขยีนกอ่นจะเรยีน
ศิลปหัตถกรรมแขนงใดๆ ทั้งสิ้น๑๙

 ก�รไปศกึษ�เล่�เรยีนวิช�ปกัสะดงึและว�ดเขียนในประเทศญีปุ่น่ครัง้น้ีใช้เวล� 
๔ ปี เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�แล้วได้เดินท�งกลับถึงประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๕๑ และ
หลังจ�กน้ัน ท่�นผู้หญิงขจรภะรตร�ช�ก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนร�ชินี๒๐โดยได้นำ�คว�มรู้
ที่เล่�เรียนจ�กประเทศญี่ปุ่นม�สอนวิช�ว�ดเขียนและปักสะดึงให้แก่นักเรียนสตรี
หล�ยรุ่น นอกจ�กน้ีในเวล�ต่อม�ยังมีครูสตรีในโรงเรียนร�ชินีอีกหล�ยคนที่มีโอก�ส
ไปศึกษ�วชิ�ก�รเยบ็ปกัถักร้อยเพิ่มเติมในประเทศญี่ปุ่น อ�ท ิคุณหญงิผดุงวทิย�เสริม 
(เหรียญ พล�งกูร) คุณหญิงวิทย� (อ่อง เทพหัศดินทร์) ครูถนอม ครูพิศ และครูนิล
เป็นต้น๒๑ จึงทำ�ให้โรงเรียนร�ชินีมีคว�มเป็นเลิศและมีเอกลักษณ์โดดเด่นในง�น
ศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อยขั้นสูง โดยเฉพ�ะในเรื่องก�รปักสะดึงรวมทั้งใน
แขนงวิช�ก�รช่�งและก�รเรอืนอ่ืนๆ ไมว่่�จะเปน็ก�รว�ดเขยีน ก�รประดษิฐ์ดอกไมส้ด 
(ร้อยพวงม�ลัย) และดอกไม้แห้ง เป็นต้น โดยสอนควบคู่ไปกับวิช�ก�รต่�งๆ ที่สำ�คัญ 
ได้แก่ ก�รอ่�นออกเขียนไทย ภ�ษ�อังกฤษ ภูมิศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ ซ่ึงนับ
ตั้งแต่น้ันเป็นต้นม�จนถึงปัจจุบันโรงเรียนร�ชินีก็มีช่ือเสียงและได้รับก�รยอมรับ
ไปทั่วในสังคมไทย 

 นับไดว่้�ก�รทีท่�่นผู้หญงิขจรภะรตร�ช�ไดเ้ดนิท�งไปศกึษ�วิช�ศลิปหตัถกรรม
ก�รเย็บปักถักร้อยในประเทศญี่ปุ่นและนำ�วิช�คว�มรู้ที่ได้รับม�ถ่�ยทอดในโรงเรียน
ร�ชินี เป็นส่วนหน่ึงที่ทำ�ให้ศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถ้อยของสตรีไทยในขณะน้ันมี
คว�มก�้วล้ำ�นำ�สมยั เพร�ะไมเ่พยีงเป็นอยูใ่นกลุ่มแรกของสตรไีทยทีไ่ดม้โีอก�สไปศกึษ�
ศิลปหัตถกรรมประเภทน้ีในต่�งประเทศซ่ึงมีคว�มลุ่มลึกในวิทย�ก�รขั้นสูงเท่�น้ัน

 ๑๙ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา, หน้� ๘๐.
 ๒๐ สมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งดำ�รง
พระอิสริยยศสมเด็จพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี พระบรมร�ชินีน�ถได้ทรงพระกรุณ�พระร�ชท�น
กำ�เนิดโรงเรียนร�ชินี (Queen’s School) ซึ่งเป็นโรงเรียนสำ�หรับสตรีไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ 
 ๒๑ อุทุมพร วีระไวทยะ, พระราชชีวประวัติส่วนพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ : องค์ก�รค้�คุรุสภ�, ๒๕๑๔) 
หน้� ๙๑.
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ห�กแต่วิช�คว�มรู้ดังกล่�วยังได้ถูกส่งทอดและเผยแพร่ไปสู่สตรีไทยในวงกว้�ง
อย่�งต่อเน่ืองและเป็นระบบโดยผ่�นสถ�นศึกษ�ที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนสำ�หรับสตรีไทย
อย่�งเป็นท�งก�ร ซ่ึงมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ที่ครอบคลุม
คว�มรู้ทั้งในหนังสือและก�รช่�งฝีมือต่�งๆ 

 ๒. การสอนวิชาเย็บปักถักร้อยในโรงเรียนสตรีไทยโดยครูชาวต่างประเทศ

 ภ�ยหลงัเมื่อโรงเรียนร�ชิน ีซึง่เปน็โรงเรียนสำ�หรับสตรีไทยจัดตั้งขึน้ใน พ.ศ.
๒๔๔๗ ได้มีก�รจ้�งครูสตรีช�วญี่ปุ่น ๓ คนม�สอนในระยะ ๓ ปีแรก (พ.ศ. ๒๔๔๗ - 
พ.ศ. ๒๔๔๙) ประกอบด้วยมิสย�ซุยเท็ทซึ (YasuiTetsu) มิสน�ค�จิม� โทชิ 
(Nakajima Toshi) และมิสค�ว�โน คิโย (Kawano Kiyo) โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งมิส
ย�ซุยเท็ทซึซ่ึงเป็นทั้งอ�จ�รย์ใหญ่และอ�จ�รย์สอนวิช�ว�ดเขียนและก�รปักสะดึง
รวมทั้งก�รฝีมืออื่นๆ ได้แก่ก�รประดิษฐ์ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง นอกเหนือจ�กก�ร
สอนวิช�ก�รด้�นต่�งๆ เช่น ภ�ษ�อังกฤษ คำ�นวณ และวิทย�ศ�สตร์๒๒ซึ่งขณะนั้น
มีนักเรียนสตรีจำ�นวน ๑๐๕ คน ทั้งนี้ก�รที่มิสย�ซุยเท็ทซึและสตรีช�วญี่ปุ่นอีก ๒ คน
ไดเ้ข�้ม�สอนในโรงเรยีนร�ชินี เน่ืองจ�กน�ยอิน�ง�ค ิมนัจิโร อัครร�ชทตูญีปุ่น่ประจำ�
กรุงเทพฯ ได้รับคำ�ขอให้ช่วยส่งที่ปรึกษ�ด้�นก�รศึกษ�สำ�หรับสตรีม�ยังประเทศไทย 
รัฐมนตรีว่�ก�รศึกษ�ธิก�รญี่ปุ่นขณะน้ันจึงได้ท�บท�มมิสย�ซุย เท็ทซึซ่ึงสำ�เร็จ
ก�รศึกษ�จ�กประเทศอังกฤษและกำ�ลังจะไปเป็นครู เดิมทีเดียวมิสย�ซุย เท็ทสึลังเล
แตต่อ่ม�ไดต้กลงและเดนิท�งม�ประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๗๒๓ อย�่งไรกด็ ีอ�จกล่�ว
ไดว่้�ก�รทีม่สิย�ซุยเทท็สแึละครสูตรชี�วญีปุ่่นอีก ๒ คนไดต้ดัสินใจเข�้ม�สอนในโรงเรยีน
ร�ชินีน้ัน เป็นผลพวงสำ�คัญม�จ�กก�รเสริมสร้�งบรรย�ก�ศท�งก�รเมืองระหว่�ง
ญี่ปุ่นกับไทยให้ใกล้ชิดกันม�กขึ้น 

 ๒๒ เรื่องเดียวกัน, หน้� ๒๖.
 ๒๓ เคียวจิ โคะมะจิ เอกร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย, บรรย�ยเรื่อง “ความท้าทาย
ในอนาคต หลัง ๖ ศตวรรษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น”, วันที่ ๗ กันย�ยน ๒๕๕๓ ณ สถ�บันวิจัย
เอเชียตะวันออก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์, available from http://www.th.emb-japan.go.jp/
th/policy/speech _komachi _tu.htm
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 ในตลอดระยะ ๓ ปีที่สอนอยู่โรงเรียนร�ชินี มิสย�ซุย เท็ทสึได้ถ่�ยทอด
คว�มรู้ท�งวิช�ก�รและก�รฝีมือในเรื่องเย็บปักถักร้อยต่�งๆ แก่สตรีไทยที่มีโอก�ส
ร่ำ�เรียนในช่วงน้ันโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งได้มีก�รถ่�ยทอดศิลปะก�รปักผ้�แบบญี่ปุ่น
โดยตรง ซ่ึงเป็นที่ทร�บกันดีว่�ศิลปะก�รปักผ้�แบบญี่ปุ่นน้ันเน้นคว�มเรียบง่�ย
ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรมช�ติ ทั้งยังเต็มไปด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์และมีก�รคิดค้น
เทคนิคใหมต่ลอดเวล�๒๔และในขณะเดยีวกนัมสิย�ซุย เทท็ซึกต็อ้งรบัหน้�ทีเ่ปน็อ�จ�รย์
ใหญ่ในก�รบริห�รกิจก�รง�นโรงเรียนร�ชินีในระยะเริ่มต้นซ่ึงต้องอ�ศัยคว�มเพียร
พย�ย�มและคว�มอดทนอย�่งม�กในท�่มกล�งขนบธรรมเนียมประเพณีทีต่�่งกนั๒๕โดย
มีสตรีไทยรุ่นแรกที่เป็นลูกศิษย์มิสย�ซุย เท็ทซึนั่นคือ หม่อมเจ้�พิจิตรจิร�ภ� เทวกุล 
ซึ่งต่อม�ก็ได้รับช่วงเป็นอ�จ�รย์ใหญ่ท่�นที่สอง ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ภ�ยหลังมิสย�ซุย
เท็ทซึเดินท�งกลับไปญี่ปุ่นแล้ว

 อน่ึง เป็นที่น่�สังเกตว่�ถึงแม้กระแสอิทธิพลตะวันตกได้แพร่สะพัดไปทั่ว
ในช่วงเวล�นั้น แต่ครูต่�งประเทศที่ถูกว่�จ้�งให้ม�สอนกลับมิได้เป็นสตรีช�วตะวันตก 
เนื่องจ�กสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง องค์ผู้
พระร�ชท�นกำ�เนิดโรงเรยีนร�ชนีิมพีระร�ชดำ�รว่ิ�ก�รใหส้ตรชี�วตะวันตกม�เป็นครสูอน
อ�จสร้�งปัญห�เน่ืองจ�กไม่ส�ม�รถควบคุมได้แม้ว่�พระองค์จะทรงยอมรับในคว�มรู้
อันก้�วหน้�และภ�ษ�อังกฤษของช�วตะวันตกก็ต�ม ในขณะที่กลับทรงเห็นว่�ครูสตรี
ช�วญี่ปุ่นเหม�ะสมกว่� เพร�ะมีคุณสมบัติคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่ทันสมัยต�มต้องก�ร
และยงัเป็นช�วตะวันออกเหมอืนคนไทยมขีนบธรรมเนียมและกริยิ�ม�รย�ทคล้�ยคลึง
กันไม่ต้องกังวลใจเรื่องกิริย�ม�รย�ทของนักเรียนสตรีไทยว่�จะเป็นแบบตะวันตก๒๖

 ๒๔ “รอยยิ้มบนผืนผ้�,” available from http://www.nationejobs.com/content/
worklife/afterwork /template.php?conno=783
 ๒๕ อิชิอิ โยเนะโอะ, โยชิก�วะ โทชิฮ�รุ (ผู้เขียน) พลับพลึง คงชนะ, ม�รศรี มีย�โมโต 
และอ�ทร ฟุ้งธรรมส�ร (ผู้แปล), ช�ญวิทย์ เกษตรศิริ และส�ยชล วรรณรัตน์ (บรรณ�ธิก�รแปล), 
“ตอนที่ ๓ ย�ซุย เท็ทสึกับโรงเรียนร�ชินี,” ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี, กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงก�รตำ�ร�สังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์, ๒๕๔๒. หน้� ๑๔๒.
 ๒๖ วรรณ�พร บุญญ�สถิตย์, การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แบบตะวนัตกของเจ้านายฝา่ยในในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวถงึรชักาลพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔-พ.ศ. ๒๔๖๘), วิทย�นิพนธ์ส�ข�วิช�ประวัติศ�สตร์ 
คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่, พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้� ๑๖๓ 
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 ๓. ผลงานการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ

 ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวนับได้ว่�ศิลปหัตถกรรม
ก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยมีก�รพัฒน�ก้�วล้ำ�นำ�หน้�เป็นอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งจ�กร�ชสำ�นักฝ่�ยในของสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรม
ร�ชชนนีพันปีหลวงหรือร�ชสำ�นักสมเด็จที่บน๒๗ซ่ึงมีช่ือเสียงเล่ืองลือในด้�นก�รปัก
สะดึง (รวมทั้งมีคว�มเช่ียวช�ญและมีช่ือเสียงในด้�นก�รร้อยดอกไม้ (ม�ลัย) 
และก�รตกแตง่ดอกไมส้ด รวมทัง้ก�รพบัจีบอบร่ำ�-ปรงุเครือ่งหอมและแกะสลกัผลไม้
ต่�งๆ อีกด้วย) กล่�วคือ สตรีในร�ชสำ�นักของสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ
พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวงน้ันมีคว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญในก�รปักสะดึงกลึงไหม
และก�รหักแล่งทองขว�ง (คือก�รใช้เส้นทองม�ปักต�มขว�งจนเกิดเป็นลวดล�ยพบ
ในเครื่องประกอบพระอิสริยยศสำ�หรับเจ้�น�ยที่ทรงสัปตปฎลเศวตฉัตรขึ้นไป) 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รปักดิ้นและปักไหมแบบวิจิตรพิสด�รต่�งๆ ที่ต้องใช้ฝีมือ
ขั้นสูง มีทั้งสำ�หรับง�นพระร�ชพิธีและง�นพระร�ชกุศลที่ต้องถว�ยของพระ เช่น 
ต�ลปัตร ย่�ม เสื้อครุย และหน้�หมอนหล�ยชนิด 

 สตรใีนร�ชสำ�นักของสมเดจ็พระศรพีชัรนิทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนี
พันปีหลวงล้วนแล้วแต่มีช่ือเสียงด้�นก�รเย็บปักถักร้อยและก�รประณีตศิลป์อ่ืนๆ
ทัง้ส้ิน อ�ท ิข�้หลวงรุน่ใหญอ่ย�่งเจ้�จอม ม.ร.ว. ป้ัม ม�ล�กลุและเจ�้จอม ม.ร.ว. แป้ม
ม�ล�กุลเป็นต้นอีกทั้งยังมีสตรีท่�นหน่ึง ช่ือสงวน (บุตรีพระชลธ�รวินิจฉัย - ฉุน
ชล�นุเคร�ะห์ ต่อม�ได้รับพระร�ชท�นบรรด�ศักดิ์เปน็คุณหญิงสงวน ดำ�รงแพทยกุล)
เป็นผู้มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รปักผ้�ยิ่งนัก (ปักไหมและหักทองแล่ง) ดังจะเห็น
ได้ว่�เมื่อครั้งพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวทรงโปรดเล่นเครื่องโต๊ะ

 ๒๗ สมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งดำ�รง
พระอิสริยยศพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี พระวรร�ชเทวี ได้เสด็จประทับที่พระที่นั่งสุทธ�ศรีอภิรมย์ 
ซึ่งเป็นพระที่นั่ง ๑ ใน ๑๒ ห้องชั้นบนในหมู่พระที่นั่งจักรีมห�ปร�ส�ท จึงถว�ยพระสมญ�น�มว่� 
‘เสด็จที่บน’ แม้ต่อม�ภ�ยหลังจะทรงได้รับพระร�ชท�นสถ�ปน�พระอิสริยยศเพิ่มขึ้นเป็นสมเด็จ
พระน�งเจ้�พระอัครร�ชเทวี และสมเด็จพระบรม ร�ชินีน�ถต�มลำ�ดับแล้วก็ยังคงขน�นพระน�ม
กันอยู่ว่� ‘สมเด็จที่บน’ ตลอดม�จนสิ้นรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว
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และถ้วยปั้นจ�กประเทศจีน (เป็นที่นิยมเล่นกันทั้งในบรรด�เจ้�น�ย พระบรมร�ชวงศ์
ขุนน�ง ข้�ร�ชก�รชั้นผู้ใหญ่ และพ่อค้�คหบดีทั้งหล�ย) ได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�
โปรดกระหมอ่มใหจั้ดก�รประกวดครัง้ใหญข่ึน้หล�ยครัง้ โดยในแตล่ะครัง้ โตะ๊ทีจ่ะเข้�
ประกวดต้องมีเครื่องครบ คือ มีเครื่องถ้วยปั้นและเครื่องประกอบ และโดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่ง คือจะต้องมีผ้�หน้�โต๊ะพื้นแพรจีน ซ่ึงผลก�รประกวดในครั้งหน่ึงปร�กฏ
ว่�ผ้�หน้�โต๊ะชุดโป๊ยเซียนของสงวนได้รับร�งวัลชนะที่ ๑ และได้รับพระร�ชท�นเงิน
ร�งวัล ๑ ชั่ง รวมทั้งผ้�นุ่งห่มและเครื่องประดับก�ยอื่นๆ นอกจ�กนี้ในร�ชสำ�นักของ
พระองค์ยังมีช่�งปักสะดึงฝีมือเยี่ยมที่เป็นสตรีช�วญวน (เวียดน�ม) ๔ คนคือ บิ๋นดั๋น 
เหยอวและจ่ี๒๘ โดยทรงชุบเล้ียงไว้เป็นข้�ร�ชบรพิ�รและเพือ่ใหฝึ้กฝนแกส่ตรไีทยคนอ่ืนๆ 
ในร�ชสำ�นัก ทั้งยังทรงให้เป็นพนักง�นช่�งสะดึงหลวงอีกด้วย นับได้ว่�พระองค์ทรงมี
บทบ�ทสำ�คัญที่ทำ�ให้ผลง�นก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยเป็นที่ยอมรับอย่�งสูงและ
เลื่องลือไปทั่วประเทศ

 ขณะเดียวกันในร�ชสำ�นักสมเด็จพระศรีสวรินทิร�พระบรมร�ชเทวีพระ
พนัวัสส�อัยยกิ�เจ้�หรอืร�ชสำ�นักสมเดจ็พระตำ�หนัก๒๙ ซ่ึงไมเ่พยีงจะมคีว�มเช่ียวช�ญ
ในเรือ่งก�รตดัเยบ็เส้ือผ้�และก�รทอผ้�เท�่น้ันห�กทว่�ในเรือ่งก�รปกัไหมและดิน้กนั็บ
ได้ว่�เป็นเลิศและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่�งแดน ดังจะเห็นได้ว่�ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ประเทศ
สย�มได้รับเชิญให้ส่งผลง�นหัตถกรรมประเภทต่�งๆ ของสตรีไทยไปจัดแสดงร่วมกับ
ง�นศลิปหตัถกรรมของสตรหีล�ยประเทศ ณ พพิธิภณัฑ์เวิรล์ดโ์คลัมเบียน นครชคิ�โก
ประเทศสหรฐัอเมรกิ� ในก�รน้ีสมเดจ็พระศรสีวรนิทริ�พระบรมร�ชเทวี พระพนัวัสส�
อัยยกิ�เจ้� เมือ่ครัง้ดำ�รงพระอิสรยิยศสมเดจ็พระน�งเจ้�สว่�งวัฒน�พระบรมร�ชเทวี
ไดพ้ระร�ชท�นง�นศลิปหตัถกรรมก�รปักผ้�อันงดง�มล้ำ�ค�่ซ่ึงไดแ้กผ้่�ทรงสะพกักรอง

 ๒๘ อุทุมพร วีระไวทยะ, พระราชชีวประวัติส่วนพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เล่ม ๑, หน้� ๑๐๕.
 ๒๙ สมเดจ็พระศรสีวรนิทริ�บรมร�ชเทวี พระพนัวัสส�อัยยกิ�เจ้�เสดจ็ประทบัพระตำ�หนัก
ช้ันในของพระบรมมห�ร�ชวังม�ตลอดนับตัง้แตท่รงดำ�รงพระอิสรยิยศสมเดจ็พระน�งเจ้�สว่�งวัฒน� 
พระบรมร�ชเทวี โดยทรงได้รบัพระร�ชท�นเพือ่เป็นทีป่ระทบัรวมกนักบัพระเชษฐภคนีิและพระกนิษฐ� 
กระทั่งภ�ยหลังจ�กสมเด็จพระน�งเจ้�สุนันท�กุม�รีรัตน์ฯ เสด็จทิวงคต และสมเด็จพระน�งเจ้�
เส�วภ�ผ่องศรีฯ เสด็จไปประทับที่พระที่น่ังสุทธ�ศรีอภิรมย์ ทำ�ให้ประทับอยู่แต่พระองค์เดียวร่วม
กับพระร�ชโอรสและพระร�ชธิด�จึงพ�กันถว�ยพระน�มว่� ‘สมเด็จพระตำ�หนัก’
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ทองและผ้�ทรงของพระองค์เอง เครื่องต้นฉลองพระองค์ในพระร�ชพิธีโสกันต์มีฉ�ก
ผ้�ปักเป็นภ�พยุทธหัตถีที่ดูสมจริงและสดใสด้วยสีสันของเครื่องแต่งก�ยเหล่�ทห�ร
ภ�พปักด้วยด้�ยเงินด้�ยทองเป็นภ�พกระบวนเรือพระร�ชพิธีที่สวยง�มและมีชีวิต
ชีว� ฉลองพระองคท์อดว้ยเส้นไหมสอดด�้ยทองด�้ยเงนิประดบัดว้ยอัญมณไีพลนิและ
ทับทิม ฉลองพระบ�ทปักล�ยหมอนปักและประดับด้วยดอกไม้ใบไม้ทำ�จ�กทองรวมทั้ง
พระม�ล�ของเจ้�น�ยเล็กๆ ปักด้วยไหมทองต้นไม้จำ�ลองทำ�จ�กผ้�ไหมเงินและทอง
ตลอดจนเครื่องแต่งก�ยข้�ร�ชก�รที่ถักทออย่�งงดง�มเป็นต้น ผลง�นก�รปักผ้�อัน
ทรงคุณค่�เหล่�นี้ได้สร้�งคว�มตื่นเต้นตระก�รต�แก่ผู้ชมนิทรรศก�ร จนกระทั่งได้รับ
ก�รคัดเลือกให้ได้รับร�งวัลรวม ๒๑ ร�ยก�รพร้อมประก�ศยกย่องว่�เป็นครั้งแรกที่
ร�ชสำ�นักฝ่�ยในไดจั้ดผลง�นก�รเยบ็ปกัถกัรอ้ยออกไปแสดงนิทรรศก�รในต�่งประเทศ
และได้รับผลสำ�เร็จอย่�งดียิ่ง ซ่ึงภ�ยหลังก�รจัดแสดงนิทรรศก�ร พระองค์ได้
พระร�ชท�นส่ิงของทีร่ะลึกแกม่สิซิสปอตเตอรป์�ลเมอร ์ผู้จัดก�รแสดง ณ พพิธิภณัฑ์
ดังกล่�วเป็นสมุดภ�พง�นศิลป์หัตถกรรมของคุณหญิงล้ินจ่ี บุนน�ค โดยด้�นบน
หลังสมุดภ�พเป็นง�นฝีพระหัตถ์ที่ทรงเย็บปักด้วยไหมและทองคำ�สมุดภ�พดังกล่�ว
มีคว�มงดง�มวิจิตรม�ก๓๐

 ๔. การเย็บปักถักร้อยพัฒนาสู่อาชีพของสตรีไทย

 เป็นที่ทร�บกันดีว่�ร�ชสำ�นักสมเด็จพระศรีสวรินทิร�พระบรมร�ชเทวี 
พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�หรือร�ชสำ�นักสมเด็จพระตำ�หนักในสมัยพระบ�ทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว เป็นแหล่งรวมสตรีที่มีคว�มเช่ียวช�ญในเรื่องก�รตัดเย็บ
เสื้อผ้�และก�รทอผ้�เป็นอย่�งม�กโดยมีสตรีที่ทำ�หน้�ที่เป็นหัวหน้�ควบคุมก�รตัดเย็บ 
คือ หม่อมเจ้�ไขศรี ปร�โมช และมีผู้ช่วย คือหม่อมเจ้�กุสุม� เกษมสันต์และหม่อม
เจ้�จันทร์จำ�รัส เกษมสันต์ รวมทั้งครูเสริม ซึ่งเป็นข้�หลวงในร�ชสำ�นักของพระองค์
ที่ส่งไปศึกษ�วิช�ก�รทอผ้�แบบกี่กระตุกจ�กประเทศญี่ปุ่น และที่สำ�คัญคือ สตรีใน
ร�ชสำ�นักของพระองค์ส�ม�รถรับจ้�งตัดเย็บเส้ือผ้�ให้กับเจ้�น�ยฝ่�ยในเพื่อเป็น

 ๓๐ ศภุรตัน์ เลิศพ�ณิชยก์ลุ และอมลวรรณ ครีวัีฒน์, “สมเดจ็พระศรสีวรนิ ทริ�บรมร�ชเทวี
พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�,” กระทรวงวัฒนธรรม, available fromhttp://www.m-culture .go.th/
ckfinder/userfiles-user/files/funeral/prawat_270355.pdf 
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ร�ยได้เสริมนอกเหนือจ�กก�รได้รับเบี้ยหวัดหรือร�ยได้จ�กก�รปฏิบัติต�มตำ�แหน่ง
และหน้�ที่อีกด้วยทั้งยังมีเจ้�น�ยฝ่�ยในอีกหล�ยพระองค์ที่ทรงสนพระทัยและทรง
มีคว�มส�ม�รถพิเศษในก�รตัดเย็บเสื้อผ้� อ�ทิ สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ เจ้�ฟ้�
สุทธ�ทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลย�วดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์๓๑ทรงออกแบบและ
ตัดเย็บฉลองพระองค์เองได้อย่�งงดง�ม ดังจะเห็นว่�ในง�นของวัดเบญจมบพิตร
ซ่ึงเป็นง�นออกร้�นก�รกุศลของคนช้ันสูง ทรงออกร้�นข�ยเส้ือผ้�ที่ทรงตัดเย็บด้วย
พระองค์เอง ส่วนพระเจ้�บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้�ศศิพงศ์ประไพ๓๒ก็ทรงรับจ้�ง
ตัดเย็บเสื้อผ้�เป็นอ�ชีพและง�นอดิเรก โดยทรงเป็นผู้ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์
แบบเรียบๆ ถว�ยสมเด็จพระศรีพัชรินทร� บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนี
พันปีหลวง๓๓ ไม่เพียงเท่�น้ันก�รตัดเย็บเสื้อผ้�เพื่อเป็นร�ยได้พิเศษของร�ชสำ�นัก
ฝ่�ยใน ยังมีก�รนำ�จักรเย็บผ้�แบบตะวันตกม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รตัดเย็บทำ�ให้มี
คว�มสะดวกและรวดเร็วม�กข้ึน และที่สำ�คัญ แบบฉลองพระองค์และเส้ือผ้�ต่�งๆ 
ของเจ้�น�ยและสตรใีนร�ชสำ�นักฝ่�ยในไดม้กี�รตดัเยบ็และดดัแปลงใหท้นัสมยัในแบบ
ตะวันตกต�มคว�มเหม�ะสมอีกด้วย เช่น ฉลองพระองค์หรือเสื้อแขนหมูแฮม (leg of 
mutton) ซ่ึงมลัีกษณะแขนพองส่วนบนใตศ้อกลงม�ลีบพอดยี�วจรดข้อมอื ประดบัดว้ย
ผ้�ลูกไม้หรือติดโบว์เล็กๆ ทั้งตัว คอตั้งสูง และพอดีตัว๓๔

 กล�่วไดว่้�นับเปน็จุดแรกเริม่ทีร่�ชสำ�นักฝ่�ยในขณะน้ันไดใ้ช้ฝีมอือันเชีย่วช�ญ
ในก�รตัดเย็บเส้ือผ้�ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบที่ดัดแปลงให้ทันสมัยเพื่อเป็นอ�ชีพ
สร�้งร�ยไดใ้หก้บัตนเอง นอกจ�กน้ียงัเปน็ทีน่่�สนใจว่�สตรสี�มญัชนทีม่คีว�มส�ม�รถ
ในก�รออกแบบและตดัเยบ็เส้ือผ้�เพือ่สร�้งร�ยไดห้รอืทีเ่รยีกว่�มอี�ชพีเปน็ช่�งตดัเยบ็
เสื้อผ้� ก็มีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จ�กก�รเกิดห้�งเจริญกิจน�รีสย�ม

 ๓๑ พระร�ชธิด�พระองค์ที่ ๑๙ ในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวประสูติแต่
สมเด็จพระน�งเจ้�สุขุม�ลม�รศรี พระอัครร�ชเทวี
 ๓๒ พระร�ชธิด�พระองค์ที่ ๓๑ ในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ประสูติแต่
เจ้�จอมม�รด�จันทร์
 ๓๓ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒน�, การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์, หน้� ๗๖.
 ๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้� ๕๘.
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บริเวณถนนตะน�ว ซึ่งเป็นร้�นตัดเย็บเสื้อผ้�ของสตรีไทยชั้นดี ในท่�มกล�งห้�งดังๆ 
ของช�วตะวันตกที่มีก่อนหน้�แล้ว ได้แก่ ห้�งแรมเซย์ ห้�งแบดแมน และห้�งยอน
แซมสัน รวมทั้งร้�นตัดเย็บเสื้อผ้�ของช�วจีนแถบถนนบำ�รุงเมือง เฟื่องนคร พ�หุรัด 
เป็นต้น๓๕

ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า: บทบาทของเจ้านายฝ่ายในชั้นสูง

 จะเหน็ไดว่้�ศลิปหตัถกรรมก�รเยบ็ปกัรอ้ยของสตรไีทยในสมยัพระบ�ทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว มีลักษณะความก้าวหน้าเด่นชัดหลายประการโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเปน็ความก้าวหน้าท่ีเปน็ผลมาจากความคิดริเริม่ของสตรไีทยเองเปน็คร้ังแรก
ซึ่งก็คือเจ้านายฝ่ายในชั้นสูงโดยผู้ทรงมีบทบาทสำาคัญคือสมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวงและสมเดจ็พระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ี
พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า นับไดว่้�ทัง้สองพระองคท์รงดำ�เนินต�มแนวพระร�ชดำ�รแิละ
พระร�โชบ�ยของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวที่มีพระร�ชประสงค์
ให้สังคมไทยด้�นต่�งๆ ซ่ึงรวมถึงแวดวงสตรีไทยมีก�รปรับเปล่ียนและพัฒน�ตนเอง
ไปสู่คว�มเจริญและทันสมัย เช่น น�น�อ�รยประเทศและในขณะเดียวกันก็ยังทรง
ยึดหลักคงคว�มเป็นไทยไว้ด้วยดังจะอธิบ�ยในร�ยละเอียดต่อไปนี้

 ๒.๑ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 สมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวงขณะ
ดำ�รงพระอิสสริยยศสมเด็จพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรี พระบรมร�ชินีน�ถในพระบ�ท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ระหว่�ง พ.ศ. ๒๔๔๐ - พ.ศ. ๒๔๔๓ (ต่อม�
พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๖ ได้ถว�ยพระสุพรรณบัฏเฉลิม
พระปรม�ภิไธยขึ้นใหม่ว่�สมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนี
พันปีหลวงต�มประก�ศลงวันที่ ๒๔ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๔๔๓) ทรงถือเป็นสมเด็จ

 ๓๕ รวิเทพ มสิุกะป�น, ผูท้รงอทิธิพลแฟชัน่ไทยรว่มสมัย, ปรญิญ�นิพนธห์ลักสูตรปรญิญ�
ศิลปศ�สตรดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ. ๒๕๕๔, 
หน้� ๕๑.



ความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

89

 

พระบรมร�ชินีน�ถพระองคแ์รกในประวัตศิ�สตรช์�ตไิทย๓๖ พระองคท์รงมสี�ยพระเนตร
อันลุ่มลึกและย�วไกลทรงมีพระปรีช�ส�ม�รถและพระวิริยะอุตส�หะในก�รปฏิบัติ
พระร�ชกรณียกิจต่�งๆ ที่มีคุณูปก�รต่อสังคมไทยอย่�งเป็นอเนกอนันต์ ยิ่งไปกว่�นั้น
ทรงมีพระร�ชปณิธ�นแน่วแน่ที่จะยกระดับสตรีไทยให้ก้�วหน้�ทันสมัยเทียบเคียง
กับบุรุษและสตรีในประเทศที่เจริญแล้ว โดยทรงเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รให้ก�ร
ศึกษ�ในหมู่สตรีไทย เน่ืองจ�กทรงตระหนักว่�สตรีไทยจะได้รู้จักห�เล้ียงชีพในท�งที่
ชอบและทำ�คุณประโยชน์ให้กับประเทศช�ติบ้�นเมืองต�มสมควรแก่หน้�ที่สตรี และ
เมื่อสตรีเหล่�น้ันมีโอก�สเรียนรู้ถึงขั้นจิตใจเจริญพอก็ย่อมช่วยบ้�นเมืองได้เช่นเดียว
กับบุรุษ๓๗ ดังจะเห็นว่�ทรงมีพระร�ชปร�รภที่จะจัดตั้งโรงเรียนสตรีไทยม�นับตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๓๓๓๘ และทีส่ำ�คญั พระองคท์รงสนพระร�ชหฤทยัและทรงมุง่มัน่ในก�รสืบส�น
ศิลปหัตถกรรมไทยซ่ึงเป็นมรดกท�งวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่�หล�ยแขนงโดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยดังเป็นที่ทร�บกันดีว่�ร�ชสำ�นักของพระองค์
มีชื่อเสียงเลื่องลือในก�รปักสะดึงและก�รช่�งฝีมืออื่นๆ

 คว�มสำ�คัญจึงเป็นที่ปร�กฏชัดว่�สมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ 
พระบรมร�ชชนนีพนัปหีลวงไดท้รงเปน็ผู้ว�งร�กฐ�นศลิปหตัถกรรมก�รเยบ็ปักถกัรอ้ย
ให้เข้�สู่ก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียนของสตรีไทย (แม้ว่�ก่อนหน้�นี้จะมีก�รสอนเย็บปัก
ถักร้อยในโรงเรียนสตรีไทยม�แล้ว อันได้แก่ โรงเรียนกุลสตรีวังหลังจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๑๗ ปัจจุบันคือ โรงเรียนวัฒน�วิทย�ลัย โรงเรียนอรุณสตรีหรือโรงเรียน
ก�รช่�งสตรี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ ปัจจุบันคือ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ห�กแต่
ก็เป็นคว�มคิดริเริ่มและก�รดำ�เนินง�นของสตรีช�วตะวันตกในคณะมิชชันน�รีแทบ

 ๓๖ สมเด็จพระน�งเจ้�เส�วภ�ผ่องศรีพระบรมร�ชินีน�ถ ทรงได้รับก�รขน�นพระน�มว่�
‘สมเดจ็รเียนต’์ (Queen Regent) ในช่วงเวล�ทีท่รงทำ�หน้�ทีผู้่สำ�เรจ็ร�ชก�รแผ่นดนิแทนพระบ�ทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวในระหว่�งที่เสด็จประพ�สยุโรป ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษ�ยน ถึงวันที่ ๑๖ 
ธันว�คม พ.ศ. ๒๔๔๐ รวมเป็นระยะเวล� ๘ เดือน ๙ วัน
 ๓๗ โรงเรียนร�ชินี, รำาลึก ๑๐๘ ปี ราชินีสถาน : ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕,
หน้� ๒๕.
 ๓๘ ม�โนช มูลทรัพย์, การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของสตรีไทยในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓), ส�รนิพนธ์ หลักสูตรปริญญ�
ก�รศึกษ�มห�บัณฑิต ส�ข�ประวัติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครืนทรวิโรฒ, พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้� ๕๑.
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ทั้งส้ินกระทั่งรวมถึงก�รสอนวิช�ก�รเย็บปักถักร้อยในโรงเรียนสุนันท�ลัยซ่ึงจัดตั้งขึ้น
ใน พ.ศ. ๒๔๒๓ ก็เป็นไปต�มพระร�ชประสงค์ของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�
เจ้�อยู่หัวเพื่อทรงอุทิศเป็นพระร�ชกุศลแด่สมเด็จพระน�งเจ้�สุนันท�กุม�รีรัตน์ 
พระบรมร�ชเทวี กล่�วคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนี
พนัปีหลวงไดพ้ระร�ชท�นทรพัยส่์วนพระองคจั์ดตัง้โรงเรยีนร�ชินีขึน้บรเิวณป�กคลอง
ตล�ดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยทรงให้บรรจุวิช�เย็บปักถักร้อย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
ก�รปักสะดึงและก�รฝีมืออ่ืนๆ ไว้ในก�รเรียนก�รสอนควบคู่กับก�รเรียนก�รสอน
วิช�ก�รต่�งๆ ทั้งยังทรงเล็งเห็นถึงคว�มจำ�เป็นว่�สตรีไทยควรต้องศึกษ�เรียนรู้
เทคนิควิทย�ก�รก�รเย็บปักถักร้อยจ�กประเทศที่เจริญแล้ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งญี่ปุ่น 
เพือ่จะไดน้ำ�ม�พฒัน�ตนอง เน่ืองจ�กเมือ่ครัง้พระบ�ทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้�เจ้�อยู่หวั
ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิร�วุธ สย�มมกุฎ
ร�ชกุม�รได้เสด็จประพ�สประเทศญี่ปุ่นและได้ทอดพระเนตรคว�มก้�วหน้�ของ
หัตถกรรมและศิลปะญี่ปุ่น จึงกลับม�กร�บทูลและรับสั่งว่� “…ถ้าสมเด็จแม่มีเด็กที่มี
แววทางน้ีก็น่าจะทรงส่งให้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเรียนจบกลับมาแล้วจะได้สอน
คนไทยบ้าง...”๓๙

 ดังน้ัน เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปี
หลวงทรงเหน็ชอบในพระดำ�รขิองพระร�ชโอรส จึงทรงจัดส่งสตรไีทยไปศกึษ�วิช�ก�ร
ปักสะดึงและว�ดเขียนที่ประเทศญี่ปุ่น และมีพระร�ชเส�วนีย์ให้สตรีไทยเหล่�น้ัน
กลับม�เป็นครูโรงเรียนร�ชินีเพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้ต่�งๆ ที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน
ตลอดจนได้ทรงจ้�งครูสตรีช�วญี่ปุ่นม�สอนก�รปักสะดึงร่วมกับวิช�ก�รอ่ืนๆ ใน
โรงเรียนร�ชินีด้วยทั้งยังทรงมีพระร�ชประสงค์ที่จะให้ก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียน
ร�ชินีเป็นตัวอย่�งให้กับโรงเรียนสตรีไทยอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงเป็นไปต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
ที่ว่� “…ให้นักเรียนมีความรู้การช่างฝีมือพอสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้รู้หนังสือ
ไทยขนาดเขียนให้คนอื่นอ่านเข้าใจ รู้หนังสือภาษาอังกฤษพออ่านออกเขียนได้ ให้การ
อบรมจรรยามารยาทและศีลธรรม เป็นสตรีที่เจริญด้วยคุณธรรม...”๔๐

 ๓๙ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ท.จ.ว., หน้� ๖๗.
 ๔๐ โรงเรียนร�ชินี, รำาลึก ๑๐๘ ปี ราชินีสถาน : ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕,
หน้� ๓.
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 ยิ่งไปกว่�น้ันสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนี
พันปีหลวง ยังทรงแสวงห�และรวบรวมสตรีผู้มีคว�มรู้ในก�รเย็บปักถักร้อยเข้�ม�ไว้
เป็นพนักง�นช่�งในพระร�ชสำ�นักทรงคัดเลือกเจ้�น�ยเช้ือพระวงศ์และข้�ร�ชบริพ�ร
ฝ่�ยในรุ่นเก่�ที่มีคว�มรู้ ให้มีก�รฝึกหัดก�รเย็บปักถักร้อยขึ้นที่พระตำ�หนักที่บน
ช้ันล่�งและถ้�สตรีใดมีฝีมือดีม�กก็จะทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้
มีหน้�ที่ควบคุมดูแลง�นของหลวงและอบรมฝึกสอนถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้แก่สตรี
คนอ่ืนๆ ไม่เพียงเท่�น้ีทรงเป็นผู้มีพระวิริยะปัญญ�และใฝ่พระร�ชหฤทัยในก�รคิดค้น
และดัดแปลงง�นปักผ้�ในรูปแบบต่�งๆ ในลักษณะศิลปะประยุกต์ได้อย่�งสร้�งสรรค์
ทำ�ให้ร�ชสำ�นักฝ่�ยในต้องฝึกฝนและพัฒน�ฝีมือก�รปักผ้�ให้ก้�วหน้�อยู่เสมอ ผลง�น
ที่ออกม�ต�มแบบพระร�ชดำ�ริจึงมีคว�มล้ำ�เลิศ แปลกใหม่และประณีตงดง�มเป็น
อย่�งม�ก ดังจะเห็นได้จ�กพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับเครื่องแต่งก�ยสตรีทั้งชุดแบบไทย
สมัยโบร�ณและชุดแบบที่พระองค์ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น แพรจีบทรงสะพัก
แบบโบร�ณซ่ึงแต่เดิมกว้�งและย�วห้อยช�ย ทรงให้มีก�รตัดเย็บที่แนบเนียนและ
รัดกุมขึ้น บ�งชุดก็ทรงให้ปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองและให้มีลวดล�ยม�กขึ้น โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งชุดเต็มยศสำ�หรับสตรีประกอบเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์จุลจอมเกล้�ฯ ซ่ึงใช้
เวล�ออกง�นพระร�ชพิธีต่�งๆ ทรงให้นุ่งผ้�ยกดอกไหมสีต่�งๆ แบบโจงกระเบน
สวมเส้ือนอกแพร-ไหม-ผ้�ลูกไม้ที่งดง�ม มีแขนเลยข้อศอกหรือย�วจรดมือต�มแต่
เหม�ะสม โดยมีก�รปักด้วยริบบิ้น ลูกปัด ดิ้น หรือเลื่อมสีเงิน สีทอง และสีต่�งๆ 
เป็นต้น๔๑

 ๒.๒ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว สมเด็จพระศรีสวริน
ทิร�บรมร�ชเทวี พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�ทรงดำ�รงพระอิสริยยศสมเด็จพระน�งเจ้�
สว่�งวัฒน� พระบรมร�ชเทวีทรงเป็นผู้มีพระปรีช�ญ�ณเลิศล้ำ�และพระวิสัยทัศน์
กว้�งไกล ทั้งยังทรงอุทิศพระวรก�ยในก�รปฏิบัติพระร�ชกิจต่�งๆ น�นัปก�ร 
โดยทรงตระหนักถึงก�รทรงง�นเพื่อประโยชน์แก่ประเทศช�ติเป็นที่ตั้ง ทรงดำ�รง

 ๔๑ อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน อุทุมพร วีระไวทยะ, พระราชชีวประวัติส่วนพระองค์
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เล่ม ๑, หน้� ๑๒๐ - ๑๒๖.
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พระองค์ด้วยคว�มสมถะเรียบง่�ย แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสวงห�คว�มรู้ที่ทันสมัย
จ�กต่�งประเทศและนำ�ม�ปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะควรประกอบกับทรงสนพระร�ช
หฤทัยในก�รลงทุนธุรกิจและกิจก�รต่�งๆ เพื่อสร้�งร�ยได้โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งทรง
เล็งเหน็ว่�สตรไีทยจะตอ้งมวิีช�ชพีเพือ่เล้ียงตนเองจึงทรงใหค้ว�มสำ�คญัและสนับสนุน
ในง�นที่สตรีส�ม�รถทำ�ได้ หนึ่งในนั้น คือ ก�รเย็บปักถักร้อยซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรม
แขนงสำ�คัญของสตรีไทยที่พระองค์ทรงโปรดปร�นและมีคว�มเช่ียวช�ญอย่�งม�ก
โดยเฉพ�ะทีเ่กีย่วกบัง�นผ้�ประเภทปักถกักรอง ซ่ึงเป็นง�นศลิปหตัถกรรมไทยช้ันสูง๔๒

จึงทรงถือเป็นผู้นำ�ก�รสืบส�นง�นหัตถศิลป์ไทยโบร�ณ

 นอกเหนือไปจ�กนี้ได้ทรงเปิดโอก�สให้สตรีไทยได้เรียนรู้เป็นอ�ชีพ พระองค์
จึงทรงเป็นผู้บุกเบิกศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยให้ก้าวไปสู่การเป็นอาชีพของ
สตรีไทยเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองหรืออีกนัยหน่ึงคือทรงเป็นผู้พัฒนา
ศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยผ่านการศึกษานอกระบบน่ันเอง 
(คว�มหม�ยปัจจุบันของก�รศึกษ�นอกระบบ คือ ก�รศึกษ�ที่มุ่งจัดให้กลุ่มเป้�หม�ย
ได้พัฒน�ชีวิตและสังคม โดยมีหลักเพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้อย่�งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
เป็นก�รทำ�ใหผู้้ทีไ่มม่โีอก�สท�งก�รศกึษ�ในระบบโรงเรยีน ไดม้โีอก�สศกึษ�ห�คว�มรู ้
ฝึกทักษะ ปลูกฝังเจตคติที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิตและก�รประกอบสัมม�ชีพ) 
ดังเป็นที่ปร�กฏว่�สมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�
ทรงมุง่เน้นใหส้ตรใีนร�ชสำ�นักของพระองคฝึ์กฝนก�รเยบ็ปักถกัรอ้ย (รวมถงึก�รทอผ้�)
จนมีทักษะคว�มรู้ในก�รพึ่งพ�ตนเองได้ในระยะย�วซ่ึงจะทำ�ให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิต
ที่ดีต�มควรแก่อัตภ�พทั้งน้ีเป็นที่ทร�บโดยทั่วว่�สตรีในร�ชสำ�นักของพระองค์
มลัีกษณะสำ�คญัคอื เครง่ครดั เจ้�ระเบียบ คว�มรูป้ร�ดเปรือ่งเรือ่งก�รง�นและธรุกจิ 
ส่วนใหญ่แล้วมีหลักฐ�นท�งก�รเงินม�ก ประหยัดมัธยัสถ์ และไม่ฟุ้งเฟ้อ

 สมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้� ทรงริเริ่ม
จัดตั้งโรงทอผ้�ควบคู่กับโรงเย็บผ้�บริเวณพระที่น่ังทรงธรรมในสวนศิว�ลัยใกล้กับ

 ๔๒ “๑๕๐ ป ีพระร�ชสมภพสมเดจ็พระศรสีวรนิทริ�บรมร�ชเทวี พระพนัวัสส�อัยยกิ�เจ้�
๑๐ กันย�ยน ๒๔๐๕ - ๑๐ กันย�ยน ๒๕๕๕,” มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, available 
from .net/th/history.php.
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พระที่น่ังทรงธรรมองค์เก่�ในพระบรมมห�ร�ชวังและสวนหงส์ในพระร�ชวังดุสิต
ทั้งยังทรงตระหนักในวิทย�ก�รอันทันสมัยของต่�งประเทศ จึงทรงจ้�งครูฝรั่ง
ม�ถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้ในเรื่องก�รตัดเย็บเส้ือผ้�และทรงจัดส่งสตรีไทยไปศึกษ�
ก�รทอกี่กระตุกจ�กประเทศญี่ปุ่นทำ�ให้ส�ม�รถรับจ้�งเย็บให้กับเจ้�น�ยที่อ�ศัยอยู่
ในเขตพระร�ชฐ�นช้ันในได้เป็นอย่�งดี ซ่ึงต่อม�ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรด
กระหม่อมให้จัดตั้งกองทอเป็นโรงง�นขน�ดย่อมบริเวณพระตำ�หนักที่ประทับไม่
เพียงเท่�น้ันพระองค์ทรงมุ่งมั่นดำ�เนินง�นอย่�งใกล้ชิด โดยทรงคิดค้นวิธีก�รทอผ้�
และลวดล�ยผ้�แบบใหม่ๆ ที่สวยง�มด้วยพระองค์เอง และได้ทรงเชิญผู้เช่ียวช�ญ
ที่สำ�เร็จวิช�ทอผ้�จ�กญี่ปุ่นม�เป็นที่ปรึกษ�เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รทอให้ดียิ่งขึ้น
ตลอดจนทรงส่ังเครื่องทอผ้�ยกดอกไหมดิบม�จ�กประเทศญี่ปุ่นซ่ึงผ้�ทอต่�งๆ 
ทีผ่ลิตออกม� ทรงพระกรณุ�โปรดเกล้�โปรดกระหมอ่มใหน้ำ�ไปจัดจำ�หน่�ยได ้(ก�รง�น
อ�ชีพด้�นทอผ้�น้ีพระองค์ทรงปฏิบัติต่อเน่ืองม�ตลอด จนกระทั่งมีก�รยกเลิกไป 
เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕)

 กล่�วได้ว่�สมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�
ทรงเป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รยกระดับก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยให้มี
ช่ือเสียงก้�วไกลในต่�งประเทศ โดยทรงเป็นผู้รวบรวมศิลปหัตถกรรมก�รปักผ้�ของ
สตรีไทยที่มีฝีมือช้ันเลิศ ซ่ึงได้เคยจัดแสดงในง�นเฉลิมฉลองพระนคร ๑๐๐ ปี 
ณ ท้องสน�มหลวง เมื่อครั้ง พ.ศ. ๒๔๒๕ ให้ไปจัดแสดงอีกครั้งหน่ึงต�มคำ�เชิญ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริก�ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ซ่ึงก็ทำ�ให้น�น�อ�รยประเทศทั้งหล�ยได้
ตระหนักในคุณค่�และคว�มวิจิตรงดง�มของศิลปหัตถกรรมของสตรีไทยเป็นอย่�งยิ่ง 
นอกจ�กน้ีพระองค์ทรงพระปรีช�ส�ม�รถในก�รออกแบบตัดเย็บเส้ือผ้� ทรงเรียนรู้
และถ่�ยทอดก�รปรับประยุกต์รูปแบบไทยต�มประเพณีเดิมกับตะวันตกที่เป็นแบบ
อย่�งสมัยได้อย่�งกลมกลืนสวยง�ม๔๓ ซ่ึงสตรีในร�ชสำ�นักของพระองค์ที่อยู่ใน
โรงเย็บผ้�จะมีหน้�ที่ตัดเย็บฉลองพระองค์เป็นสำ�คัญและยังส�ม�รถรับจ้�งตัดเย็บ
เส้ือผ้�ให้กับสตรีทั้งที่เป็นเจ้�น�ยฝ่�ยในและข้�ร�ชบริพ�รในร�ชสำ�นักต่�งๆ ได้ด้วย
จนทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ฝีมือม�กขึ้นไปเรื่อยๆ

 ๔๓ “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต สภ�ก�ช�ดไทย: สมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี พระพัน
วัสส�อัยยิก�เจ้�,” สภากาชาดไทย, available from http://thairedcross.livingmuseum.sc.chula.
ac.th/?p=1241
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สรุป

 นับแต่อดีตศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อยเป็นคุณสมบัติประก�รสำ�คัญ
ทีก่ลุสตรทีัง้ในประเทศและต�่งประเทศจำ�เป็นตอ้งเรยีนรู ้โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในสังคม
ไทย ซ่ึงแต่ละยุคสมัยได้มีวิวัฒน�ก�รสืบต่อกันม� โดยในสมัยพระบ�ทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๕ สังคมไทยอยู่ในช่วงก�รปฏิรูปเปล่ียนแปลง
ประเทศในด้�นต่�งๆ เพื่อเข้�สู่คว�มทันสมัยให้ทัดเทียมน�น�อ�รยประเทศ 
ศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยก็ได้รับก�รพัฒน�ให้ก้�วหน้�ในหล�ย
ลักษณะ โดยมีนัยสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงก�รพัฒน�คน ซึ่งก็คือ สตรีไทย นอกเหนือ
ไปจ�กก�รพัฒน�ตัวง�นในเชิงเทคนิคโดยตรง ดังจะเห็นได้ว่�สตรีไทยจำ�นวนหน่ึงได้
มีโอก�สไปศึกษ�วิช�ก�รเย็บปักถักร้อยในต่�งประเทศและนำ�คว�มรู้ใหม่ที่ได้รับกลับ
ม�เป็นครูสอนถ่�ยทอดให้สตรีไทยคนอื่นๆ ตลอดรวมถึงมีครูช�วต่�งประเทศม�สอน
และอบรมถ่�ยทอดแก่สตรีไทยโดยผ่�นก�รศึกษ�ทั้งในระบบโรงเรียนและก�รศึกษ�
นอกระบบเพื่อก�รประกอบอ�ชีพ ขณะเดียวกันสตรีไทยในกลุ่มร�ชสำ�นักฝ่�ยในก็ถูก
ฝึกฝนอบรมอย่�งเคร่งครัดให้พัฒน�ฝีมือตนเองม�กข้ึนเรื่อยๆ จนทำ�ให้มีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถในเชิงช่�งช้ันสูง ผลง�นก�รเยบ็ปักถกัรอ้ยทีป่ร�กฏจึงมคีว�มเป็นเลิศจนมี
ม�ตรฐ�นก�รยอมรบัทัง้จ�กภ�ยในประเทศและต�่งประเทศ ซ่ึงนับไดว่้�สอดคล้องกบั
หลักแนวคิด ‘ง�นพัฒน� คนพัฒน�และประเทศช�ติพัฒน�’ 

 ที่สำ�คัญยิ่งไปกว่�น้ันคว�มก้�วหน้�ในศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อย
ดังกล่�วยังเป็นผลม�จ�กจ�กคว�มคิดของสตรีไทยเองเป็นครั้งแรก น่ันคือ คว�ม
ตั้งมั่นในพระร�ชหฤทัยและพระร�ชดำ�ริริเริ่มของสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรม
ร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี 
พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�ที่จะทรงยกระดับบทบ�ทและสถ�นะของสตรีไทยให้ทัดเทียม
กบับรุษุและสตรใีนน�น�อ�รยประเทศ ทัง้ยงัมพีระร�ชประสงคท์ีจ่ะสบืส�นและดำ�รง
ไว้ซ่ึงศิลปหัตถกรรมก�รเย็บปักถักร้อยอันทรงคุณค่�ของสตรีไทยเพื่อเป็นมรดก
แก่อนุชนรุ่นหลังรวมทั้งให้สตรีไทยส�ม�รถนำ�ม�เป็นวิช�ชีพเพื่อพึ่งพ�ตนเองได้ใน
ระยะย�วต่อไป
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