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บทคัดย่อ
บทความนีศ้ กึ ษาความเกีย่ วข้องระหว่างผ้าไหมไทยกับความมัน่ คงของมนุษย์
ในสมัยสงครามเย็น และพบว่าผ้าไหมไทยมีบทบาทส�ำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่า
ในช่วงแรกผ้าไหมไทยจะมีบทบาทในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (state
security) อันเป็นรูปแบบความมั่นคงแบบดั้งเดิม (traditional security) ผ่านการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศด้วยการเป็นวัสดุในการประดิษฐ์ฉลองพระองค์ของ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในการโดยเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช๒ เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป อันส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุม่ ประเทศโลกเสรีมคี วามแน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ แต่ในเวลา
ต่อมา ผ้าไหมไทยมีบทบาทส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ (human security) อันเป็น
รูปแบบหนึง่ ของความมัน่ คงรูปแบบใหม่ (non-traditional security) โดยมูลนิธสิ ง่ เสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนให้ประชาชนทอผ้า
เป็นอาชีพเสริม ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถ
ปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ เกษตรกรสามารถน�ำรายได้เสริมจากการทอผ้าไหมมาต่อยอดอาชีพ
เกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก พร้อมทั้งยังมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะส่งบุตรหลานเข้าสู่
๑

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความนีไ้ ด้อญ
ั เชิญพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช”
และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อให้เหมาะสมแก่ยุคสมัยที่
บทความชิ้นนี้ศึกษา อันเป็นรัชสมัยที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงพระราชสถานะพระมหากษัตริย์และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทย
๒
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ระบบการศึกษา อันเป็นการปูพนื้ ฐานชีวติ ทีม่ นั่ คงในอนาคต นับได้วา่ มีสว่ นอย่างส�ำคัญ
ในการส่งเสริมสภาวะความมั่นคงของมนุษย์ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทย แม้ว่า
บริบททางการเมืองภายในและระหว่างประเทศในสมัยสงครามเย็นจะยังคงเน้น
ความมั่นคงแบบดั้งเดิมเป็นส�ำคัญอยู่ก็ตาม
ค�ำส�ำคัญ: ผ้าไหมไทย, สงครามเย็น, ความมั่นคงของรัฐ, ความมั่นคงของมนุษย์
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Thai Silk and “Human Security”
in the Cold War Period
Sibordee Nopprasert๓

Abstract
This article aims to study the relationship and important role between
Thai silk and human security. Initially, Thai silk had a role in spreading the
reputation of Thailand by being the material used to make dresses for Her
Majesty Queen Sirikit on the occasion of a state visit with His Majesty King
Bhumibol Adulyadej to the United States and Europe in 1960. Using Thai silk
for the Queen’s dresses was an important factor in making an impression on
host countries, which helped strengthen the relationship between Thailand
and Western countries in the Cold War period. However, in the 1970s, the
role of Thai silk shifted from supporting state security to supporting “human
security” by the SUPPORT Foundation, established by Queen Sirikit, to support
Thai farmers in weaving Thai silk, such as ikat silk. This became a part-time
job to earn extra income and brought about a better quality of life, although
“state security” and “traditional security” were still a major trend of security
studies in the Cold War period.
Keywords: Thai silk, Cold War, state security, human security
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บทน�ำ: “สิ่งทอ” ในประวัติศาสตร์สยาม
การทอผ้าเป็นหัตถกรรมประเภทหนึง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมาช้านาน โดยผูห้ ญิง
จะใช้เวลาว่างจากอาชีพเกษตรกรรมมาทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน ทัง้ ผ้าทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำ
วัน และใช้ในพิธกี รรมทางศาสนา รวมถึงใช้เพือ่ แลกเปลีย่ นกับสิง่ ของอืน่ ๆ ทีช่ มุ ชนของ
ตนผลิตเองไม่ได้ ในขณะเดียวกันบางชุมชนยังทอผ้าตามความต้องการของชนชั้นสูง
ด้วย นอกเหนือไปจากผ้าที่น�ำเข้าจากต่างเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมลาว ผ้าไหมกัมพูชา
และผ้าไหมโคราช (Thanaprasitpattana, 1999, p. 27, 41)
เอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับทั้งจดหมายเหตุและภาพจิตรกรรม
ฝาผนังแสดงให้เห็นว่าสตรีสยามแต่งกายด้วยการ “นุ่ง” และ “ห่ม” ผ้าเป็นหลัก
(De la Loubère, 2009) ต่างกันที่คุณภาพ รายละเอียด และความงดงามของผ้า
อันจะเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมของบุคคล โดยสตรีชั้นสูงจะนุ่งและห่มผ้า
ทีง่ ดงามเป็นพิเศษ ทอด้วยฝีมอื ทีป่ ระณีต วัสดุทใี่ ช้ในการทอมีราคาแพง มีทงั้ ผ้าทีส่ งั่ มา
จากต่างประเทศ เช่น ผ้าเยียรบับ ผ้าเข้มขาบ ผ้าอัตลัตจากประเทศอินเดีย และยังมีผา้
พื้นเมืองชนิดพิเศษ เช่น ผ้ายกทองของนครศรีธรรมราช (Queen Sirikit Museum of
Textiles, 2012, p.15) ทีช่ นชัน้ สูงในสมัยรัตนโกสินทร์นยิ มเป็นพิเศษ เนือ่ งด้วยฝีมอื การ
ทอทีล่ ะเอียดประณีต จนถึงขัน้ มีการส่งทองไปจากส่วนกลางไปยังเมืองนครศรีธรรมราช
เพือ่ ทอเป็นผ้ายกทองขึน้ โดยเฉพาะ (Thanaprasitpattana, 1999, p. 41-43) ส่วนสามัญ
ชนนุ่งผ้าพื้นเนื้อหยาบ (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p.15) นอกจากนี้
ในสังคมสยามสมัยเก่ายังมีกฎเกณฑ์ว่าด้วยการแต่งกายและการใช้เครื่องประดับเพื่อ
แสดงยศศักดิ์ เช่น สตรีชั้นสูงสามารถใช้เครื่องประดับประเภทเงิน ทอง และอัญมณี
ต่างๆ แต่สตรีสามัญชนไม่อาจสวมใส่ได้ (Royal Institute, 2007, p. 188)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สยามเริม่ เปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตก อันส่งผลต่อแนวทางการแต่งกายของสตรีดว้ ย เนือ่ งจากชาวยุโรปทีเ่ ข้ามาใน
ช่วงนี้เห็นว่าการแต่งกายของชาวสยามไม่เป็นอารยะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้น�ำธรรมเนียมการแต่งกายแบบตะวันตกมาใช้ในราชส�ำนัก เช่น ทรงพระเกศายาว
แทนทรงมหาดไทย ฉลองพระองค์เสื้อชั้นนอกพร้อมพระสนับเพลา รวมไปถึงฉลอง
พระบาทแบบตะวันตก และยังโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางสวมเสื้อ
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เข้าเฝ้าฯ (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 19) และโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้านายฝ่ายในและสตรีในราชส�ำนักแต่งกายแบบสตรีตะวันตก เมือ่ ต้องเสด็จออกมหา
สมาคมต้อนรับแขกชาวตะวันตก แต่กเ็ ป็นเพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวเท่านัน้ ส่วนการแต่งกาย
ในราชส�ำนักยังคงแต่งแบบเดิมเฉกเช่นในรัชกาลก่อนๆ และสามัญชนทัง้ ชายและหญิง
ก็ยังคงแต่งกายด้วยการนุ่งและห่มตามแบบเดิม
แนวทางการแต่งกายของสตรีสยามเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเนื่องมาจากการน�ำแฟชั่น
ตะวันตกผสมผสานเข้ากับการแต่งกายตามขนบธรรมเนียมเดิมของไทย และเริ่ม
แพร่หลายออกจากเขตพระราชฐานฝ่ายในไปสู่ภายนอก (Thanaprasitpattana, 1999,
p. 69-70) สตรีทมี่ ฐี านะเริม่ สวมเสือ้ แบบต่างๆ ตามสมัยนิยมมากขึน้ นัน่ คือ เสือ้ ประดับ
ลูกไม้หรือผ้าลูกไม้ เสื้อแขนพองอย่างสมเด็จพระจักรพรรดินีอเล็กซานดราแห่งรัสเซีย
เสื้อแขนขาหมูแฮม (Leg O’Mutton Blouse) อย่างที่นิยมกันในรัชสมัยสมเด็จ
พระราชินนี าถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ในขณะเดียวกัน สตรีสยามยังรักษาเอกลักษณ์แบบ
สยามไว้ด้วยการห่มสไบทับเสื้อ ผสมผสานไปกับการนุ่งโจงหรือนุ่งจีบตามแต่โอกาส
(Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 20, 26)
นอกจากความทันสมัยในเรื่องการแต่งกายแล้ว ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังเป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบ
อุตสาหกรรมขึ้นอีกด้วย โดยใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง
เกษตราธิการจ้างนายคาเมทาโร โทยามาและคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านหม่อนไหมชาว
ญี่ปุ่นสร้างสถานีเลี้ยงไหมขึ้น (Smanchat, 2019, p. 15) ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์
เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม เป็นอธิบดีกรมช่างไหม และในเดือน
พฤศจิกายนปีเดียวกัน มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนการท�ำไหมแห่งแรกขึ้นในพระราชวัง
ดุสิต และได้ขยายมาสู่พื้นที่ปทุมวันจนกลายเป็นโรงเรียนช่างไหม และพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในที่สุด (The Queen Sirikit Department of Sericulture,
2011)
รูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แบบแผนการแต่งกายของสตรีไทยใกล้เคียงกับ
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ตะวันตกมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมบางประการไว้ ดังจะเห็นได้จาก
การแต่งพระองค์และการแต่งกายของพระมเหสี เจ้านายฝ่ายใน และพระสนมเอก
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือสตรีสวมเสื้อตามแบบแผนแฟชั่น
ตะวันตกในทศวรรษ ๑๙๒๐ แต่นงุ่ ซิน่ ซึง่ คล้ายคลึงกับกระโปรงแบบตะวันตก และซิน่ ยัง
เป็นการแต่งกายพื้นเมืองของสตรีชาวเหนือและชาวอีสานมาแต่เดิม โดยซิ่นไหมที่นุ่ง
กันนีน้ ยิ มแบบซิน่ ทางภาคเหนือ แต่ตวั ซิน่ เป็นผ้าไหมพืน้ และมีเชิงเฉพาะส่วนล่างเท่านัน้
อาจกล่าวได้ว่าความนิยมผ้าไทยที่เป็นผ้าทอพื้นเมืองเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคนี้
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แบบแผนการแต่งกายของ
สตรีชั้นสูงของไทยเป็นไปตามแฟชั่นตะวันตกสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ มากยิ่งขึ้น
นัน่ คือเสือ้ ตัวหลวม ยาวคลุมสะโพก แขนเสือ้ สัน้ หรือไม่มแี ขน นิยมการตกแต่งชายเสือ้
โดยผูกเป็นโบทิ้งชายยาวไว้ด้านข้าง แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมบางประการไว้น่ัน
คือการนุ่งซิ่น โดยในช่วงนี้ สตรีนิยมนุ่งซิ่นผ้าพื้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีเชิง (Thanaprasitpattana, 1999, p. 69-70) เป็นซิ่นแบบส�ำเร็จ ชายสั้นขึ้นมาพอดีเข่า (Queen Sirikit
Museum of Textiles, 2012, p. 33) ซิ่นแบบส�ำเร็จนี้เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพของ
สมเด็จพระราชปิตจุ ฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรนิ ธร ทีท่ รงคิดค้น
ส�ำเร็จเป็นพระองค์แรก (Navikmool, 2004, p. 187)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมัยที่สตรี
แต่งกายแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ ที่ไทยด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทางการเมืองคือ
การด�ำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจคือการที่ไทยพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างมีระเบียบแบบแผนผ่านบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการก�ำหนดนโยบาย
และวางแผนทางเศรษฐกิจของไทย แต่ถงึ กระนัน้ แม้วา่ กระแสตะวันตกจะไหลบ่าเข้ามา
เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีสตรีบางส่วนที่นยิ มการแต่งกายแบบไทยในพิธีการส�ำคัญ หรือ
ในโอกาสทีต่ อ้ งพบปะกับชาวต่างประเทศเท่านัน้ แม้ในขณะนัน้ จะยังเป็นการแต่งกายที่
ไม่ได้มีแบบแผนแน่นอน แต่ก็ปรากฏว่ามีการใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบตัดเย็บด้วย
ทัง้ นี้ ผ้าไหมไทยจะมีบทบาทส�ำคัญในช่วงทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ทรงรังสรรค์ชดุ ไทยพระราชนิยมขึน้ ในช่วงพุทธทศวรรษ ๒๕๐๐ และจะเข้ามามีบทบาท
กับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ดังที่จะได้กล่าวต่อไป
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กรอบแนวคิด
บทความนี้ใช้แนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์” (human security) เป็น
กรอบในการศึกษา แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ ที่สงครามเย็นสิ้น
สุดลงแล้ว ส่งผลให้แนวคิดเรื่องความมั่นคงที่รวมศูนย์อยู่กับรัฐในลักษณะของความ
มั่นคงแห่งชาติ (national security) ย้ายความส�ำคัญมาอยู่ที่มนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยใน
สมัยสงครามเย็น ประเด็นและปัญหาด้านความมั่นคงได้เน้นหนักไปที่เรื่องการใช้ก�ำลัง
ทางทหารในการปกป้องอธิปไตยของรัฐ ดินแดน และพลเมืองภายในรัฐจากภัยคุกคาม
ภายนอก รัฐที่มีอ�ำนาจคือรัฐที่มั่นคง อาจกล่าวได้ว่าในยุคสงครามเย็น ความมั่นคง
ของรัฐคือ ความมั่นคงทางทหาร ที่ในทางทฤษฎีเรียกว่า “ความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิม”
(traditional security) แต่ในเวลาต่อมาเมื่อความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต และการเผชิญหน้าทางการทหารได้สิ้นสุด
ลงในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ ส่งผลให้กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การปกป้องความมัน่ คงของรัฐถูกท้าทายจากประเด็นใหม่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยีทาง
ด้านการสือ่ สารโทรคมนาคมทีก่ า้ วหน้า การเกิดขึน้ ของตัวแสดงใหม่ ๆ ในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นองค์การระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ หรือขบวนการ
ก่อการร้าย การบูรณาการทางเศรษฐกิจ อัตราการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มมากขึ้น
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด ความขัดแย้ง
ทางศาสนาและชาติพันธุ์ หรือการใช้ความรุนแรงอันมีสาเหตุมาจากข้อเรียกร้องใน
เรื่องสิทธิทางการเมือง เป็นต้น ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ มิใช่เรื่องใหม่ในช่วง
สงครามเย็น แต่ด้วยการให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงของรัฐและศักยภาพทางการ
ทหารเป็นหลัก ท�ำให้ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้รับการให้ความส�ำคัญ
เมื่อบริบทระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลโดยตรงกับกระบวนทัศน์
ด้านความมัน่ คงทีต่ อ้ งมองประเด็นให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ ไปกว่าประเด็นด้านการทหาร
แต่เพียงประการเดียว เราเรียกแนวคิดเช่นนี้ว่า “ความมั่นคงใหม่” (new security)
หรือความมั่นคงที่ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิม (non-traditional security) โดยประเด็นปัญหา
ใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นี้ แท้ทจี่ ริงแล้วกลับส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐเองอีกด้วย โดย
หนึ่งในแนวคิดที่ส�ำคัญคือความมั่นคงของมนุษย์ (human security) ที่ให้ความส�ำคัญ
กั บ มนุ ษ ย์ แ ละความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ เ รื่ อ งความเป็ น ธรรมและ
ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น
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การปลดปล่อยมนุษย์ (emancipation) โดยที่ความมั่นคงของรัฐมิใช่เป้าหมายหลัก
หากแต่เป็นเพียงหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมัน่ คงของมนุษย์ ทัง้ นี้ ความมัน่ คงของมนุษย์
มีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑: ลักษณะของความมั่นคงของมนุษย์
ลักษณะต่างๆ
ความมั่นคงของมนุษย์
คุณค่าหลัก
ความต้องการของมนุษย์
ความมั่นคงเพื่อใครและ ความมั่นคงเพื่อประชาชนและตัวแสดงอื่นๆ ที่มิได้
จากภัยคุกคามใด
จ�ำกัดอยูท่ ี่รัฐเท่านั้น ส่วนภัยคุกคามก็มิได้มาจากความ
ขัดแย้งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีที่มาจากภัยคุกคาม
เชิงโครงสร้าง ภัยคุกคามจากการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม
ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงภัยคุกคาม
จากรัฐเอง
ความมั่นคงเพื่อ
การเสริมพลังแก่ประชาชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จุดมุ่งหมายใด
สิทธิมนุษยชน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, Human
Security: Concepts and Implications (London: Routledge, 2007), 75.
Cited in ณัฐธิดา บุญธรรม เขียน, สุรชาติ บ�ำรุงสุข, บรรณาธิการ, “ความมั่นคง
ของมนุษย์ (Human Security),” จุลสารความมัน่ คงศึกษา ๙๘ (กันยายน ๒๕๕๔)
บทความนี้ ต ้ อ งการน� ำ เสนอว่ า ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น ทั้ ง แนวคิ ด และ
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ได้เกิดขึ้นก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุด
ลงแล้ว ผ่านการส่งเสริมให้การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในยามว่างจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทีแ่ ม้วา่ จะเป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้หลัก แต่กเ็ ป็นอาชีพทีต่ อ้ งขึน้ อยูก่ บั สภาพ
ดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน อาชีพทอผ้าท�ำให้ประชาชนมีรายได้เสริมอันน�ำมาสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และน�ำมาสู่การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน “ความมั่นคง
ของมนุษย์” ที่เกิดขึ้นจากอาชีพทอผ้านี้ยังได้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเอาชนะ
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จิตและใจ (winning heart and mind) ของประชาชน ในการต่อกรกับคอมมิวนิสต์
อันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิมในสมัยสงครามเย็นได้อีกด้วย

ผ้าไหมไทยกับความมั่นคงของรัฐไทย: “เสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการ”
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖) ให้ความส�ำคัญต่อ
การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ผ่ า นการฟื ้ น ฟู โ บราณ
ราชประเพณี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน การเสด็จพระราชด�ำเนิน
โดยกระบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค การจั ด งานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
การเปลี่ยนแปลงวันชาติจากเดิมคือวันที่ ๒๔ มิถุนายน มาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม และในขณะเดียวกัน รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ได้ด�ำเนินการติดต่อ
รัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ๑๔ ประเทศเพื่อเตรียมการรับ
เสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงไปเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นทาง
ราชการ (Sirikit, H.M.Q, 2004, p. 81) เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี (state visit) ใน พ.ศ.
๒๕๐๓ (Yimprasert, 2008, p. 96)
ทั้งนี้พระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศดังกล่าว นับได้ว่าเป็น
การส่งเสริมการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ เนือ่ งจากรัฐบาล
นีม้ คี วามรับรู้ (perception) ว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคาม (threat) ดังนัน้ แนวนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้ยังคงเป็นไปในลักษณะต่อต้านคอมมิวนิสต์เฉกเช่นใน
สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ลดการให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงร่วมกัน
แบบพหุภาคีผ่านองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเน้นความใกล้ชิดกับสหรัฐฯมากยิ่งขึ้น ด้วยความหวังว่าสหรัฐฯ จะช่วยประกัน
ความมั่นคงแก่ไทยในกรณีที่ถูกคอมมิวนิสต์รุกราน ทั้งจากจีนและเวียดนามเหนือ จน
ไทยกลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Chinwanno, 1993, p. 125)
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การเสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการในคราวนั้น ถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจ
ครั้งส�ำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ให้ประชาคมระหว่างประเทศรู้จัก
ประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ แล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ฉนั มิตรกับกลุม่ ประเทศโลก
เสรีด้วยกัน อันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของรัฐไทยด้วย ทั้งสองพระองค์จึงต้องทรง
เตรียมพระองค์ในหลายด้าน โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่จะต้องทรงเตรียมฉลองพระองค์ที่ถูกต้องทั้งระเบียบแบบแผนและเหมาะสมกับ
ฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากเป็นการเสด็จฯ ในระยะยาวติดต่อกัน จึงต้องทรงเตรียม
ทัง้ ฉลองพระองค์ชดุ ไทยและชุดสากล ซึง่ ฉลองพระองค์ชดุ ไทยนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงศึกษาแบบแผนการแต่งกายของสตรีในราชส�ำนัก และทรง
ปรึกษาคุณหญิงอุไร ลืออ�ำรุง ช่างฉลองพระองค์ในขณะนั้น และผู้มีความรู้ด้าน
ประวัตศิ าสตร์ไทยและการแต่งกายในประวัตศิ าสตร์ ทัง้ พระยาอนุมานราชธน และธิดา
คืออาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์ (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 49)
ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื ฉลองพระองค์รปู แบบไทยทีเ่ หมาะสมกับแต่ละโอกาส โดยใช้ผา้ ไหมไทย
ในการตัดเย็บ (Sirikit, H.M.Q, 2004, p. 89)
ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็ต้องทรง
ฉลองพระองค์สากลตามหมายก�ำหนดการที่ส่งมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร
ล่วงหน้า โดยความยากคือฉลองพระองค์แบบสากลที่ถูกต้องตามแบบแผนนั้นมี
รายละเอียดปลีกย่อยเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ สุดความสามารถของช่างเสือ้ ชาวไทย รัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ได้กราบบังคมทูลเสนอว่าจะเรียกช่างจากห้องเสื้อคริสเตียน ดิออร์
(Christian Dior) ให้มาถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากล พร้อมทั้ง
ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณรายจ่ายในเรื่องนี้ (Queen Sirikit Museum of Textiles,
2016, p. 13) แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรับสั่งว่าจะทรงเป็น
พระราชธุระในเรื่องนี้เอง กอปรกับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นที่ปิแอร์ บัลแมง (Pierre
Balmain) นักออกแบบเสื้อชาวฝรั่งเศสก�ำลังอยู่ที่กรุงเทพฯ พอดี ดังนั้น คุณหญิงอุไร
ลืออ�ำรุง ช่างฉลองพระองค์ จึงกราบบังคมทูลแนะน�ำปิแอร์ บัลแมงแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบัลแมงก็ได้ถวายงานด้านฉลองพระองค์
ส�ำหรับการเสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการในครั้งนั้นและในโอกาสต่อ ๆ มาอีกด้วย
โดยที่บัลแมงนั้นได้จัดเตรียมฉลองพระองค์แบบต่าง ๆ ดังข้อความต่อไปนี้
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“... Mr. Balmain เป็นผู้จัดฉลองพระองค์ถวาย พร้อม
พระกระเป๋ า ถื อ ฉลองพระบาท ถุ ง พระหั ต ถ์ ห นั ง ยาว-สั้ น
ถุงพระบาท พระมาลา ฉลองพระองค์คลุมสั้น-ยาว มีทั้งผ้าไหม
ไทย ผ้าฝ้ายบุข้างในส�ำหรับหน้าร้อน จนถึงผ้าสักหลาดอย่างบาง
และหนา ตลอดจนเฟอร์หม่ ชนิดต่าง ๆ ฉลองพระองค์เฟอร์ขนมิง้ ค์
ตามโปรแกรมที่ จั ด ส่ ง มาถวาย เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนหรื อ
มกราคมปีหน้า ซึง่ อากาศทางสหรัฐฯ และยุโรปจักเปลีย่ นแปลงจาก
ร้อนสู่ความหนาวเย็นเมื่อใดก็ได้...” (Supamit, 2003, p. 143-144)
(เน้นข้อความโดยผู้เขียนบทความ)
ปิแอร์ บัลแมง ถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งชุดกลางวัน
ชุดราตรีสั้น ชุดราตรียาว รวมไปถึงฉลองพระองค์คลุม โดยตัดเย็บอย่างประณีต
มีรปู แบบทีแ่ ม้จะเรียบง่ายแต่กส็ มพระเกียรติ ทีน่ า่ สนใจคือบัลแมงใช้ผา้ ไหมไทยเป็นวัสดุ
ส�ำคัญส�ำหรับการออกแบบฉลองพระองค์ โดยในระยะแรกก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นั้น ปิแอร์ บัลแมง
ใช้ผ้าไหมจากบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยของจิม ทอมป์สัน (Warren, 1996, p. 111)
นักธุรกิจชาวอเมริกนั ผูเ้ ปิดร้านขายผ้าไหมไทยหลากหลายชนิด ทัง้ ผ้าไหมพืน้ และผ้าไหม
พิมพ์ลายทีถ่ นนสุรวงศ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ทัง้ นี้ บัลแมงได้เลือกใช้ผา้ ไหมจากจิม ทอมป์สนั
ทัง้ ในการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผ้าในคอลเลคชัน่ และการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมากแล้วเป็นฉลองพระองค์ชุด
กลางวัน (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2016, p. 25) และนอกจากจิม
ทอมป์สันแล้ว ยังปรากฏว่าฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ยังใช้ผ้าไหมไทยจากร้านสตาร์ ออฟ ไซแอมในการออกแบบตัดเย็บอีกด้วย
ส่วนฉลองพระองค์ที่มีลักษณะแบบไทยนั้น แน่นอนว่าต้องใช้ผ้าไหมพื้นเมืองที่ทอขึ้น
ในประเทศไทยในการตัดเย็บ ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมพื้น หรือผ้าไหมยกที่งดงาม
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ภาพประกอบ ๑
ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ห้องเสื้อบัลแมงตัดเย็บจากผ้าไหมพื้น
มีเสื้อคลุมยาวตามสมัยนิยม บัลแมงใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบตัดเย็บ
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงในการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และอิตาลี
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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ภาพประกอบที่ ๒
ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นสีสด
บัลแมงใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบตัดเย็บ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการเสด็จฯ สหรัฐอเมริกา
และยุโรป และทรงในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภายหลัง
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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ภาพประกอบที่ ๓
ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นสีฟ้าและสีม่วง
ปิแอร์ บัลแมงใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบตัดเย็บ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการเสด็จฯ สหราชอาณาจักร
และทรงในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภายหลัง
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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ภาพประกอบที่ ๔
ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ปิแอร์ บัลแมงออกแบบตัดเย็บจากผ้ายกทอง
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ คาดด้วยผ้าไหมพื้นสีชมพูอ่อนใต้อก
ต่อชายสองข้างที่ขอบเอวด้านหลังยาวจรดพื้น
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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ภาพประกอบที่ ๕
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ที่ปิแอร์ บัลแมง
ใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบตัดเย็บ ในโอกาสเสด็จฯ เยือนทวีปยุโรป
ที่มา: Getty Images
ความส�ำเร็จในการเสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการนั้น เห็นได้จากสื่อมวลชน
ในประเทศไทยที่น�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จฯ ดังกล่าว นอกจากเนื้อหาด้าน
พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรของทั้งสองพระองค์แล้ว ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่าเป็นผลงานการ
ออกแบบตัดเย็บทีล่ ะเอียดประณีต และเป็นรูปแบบทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก ‘ประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสตรีไทย’ อย่างแท้จริง โดยชี้ให้เห็นว่าธรรมเนียมการทรงสะพัก
และการทรงพระภูษาจีบนั้นเป็น ‘มรดกตกทอดมาแต่เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี’
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป รูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
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ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�ำริว่าสุภาพสตรีไทย
ควรหันกลับไปแต่งกายอย่างไทยในบางโอกาส เพราะนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว
ยังเป็นการเชิดชูอดีตอันรุง่ เรืองของไทยอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ชุดแต่งกายอย่างไทย
ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นี้ยังเหมาะสมกับการน�ำมาสวมใส่ในยุคปัจจุบันอีกด้วย
(Phillips, 2016) จากกรณีนี้อาจกล่าวได้ว่า หนึ่งในเบื้องหลังความส�ำเร็จนี้เป็นผลมา
จากการใช้ผ้าไทยในการตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งแบบไทยและแบบสากล
ในช่วงพุทธทศวรรษ ๒๕๐๐ ชาวกรุงเทพฯ ยังมีทศั นะต่อผ้าไหมไทยว่าเป็นเพียง
สินค้าทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศซือ้ กลับไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน แม้แต่ทศั นะ
ของช่างเสื้อชั้นสูงเองก็ยังเห็นว่าผ้าไหมคือสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนิยมซื้อ
กลับไปเป็นของฝาก อย่างเช่นใน พ.ศ. ๒๕๐๕ นางสาวลิลี่ เหลียง (Miss Lily Liang)
เจ้าของธุรกิจย่านถนนสุรวงศ์ยังกล่าวว่ารายได้กว่าร้อยละ ๕๐ ของกิจการเธอนั้นมา
จากผ้าไหมไทย โดยชาวกรุงเทพฯ นิยมน�ำผ้าไหมไทยไปออกแบบตัดเย็บชุดราตรีหรือ
ชุดส�ำหรับวาระพิเศษต่าง ๆ และเมือ่ สือ่ มวลชนน�ำเสนอข่าวทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับเสียงชื่นชมในพระสิริโฉมและความงดงามของฉลอง
พระองค์เป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ก็ยง่ิ ท�ำให้ผา้ ไหมไทยและผ้าไทยได้รบั ความนิยม
มากยิ่งขึ้น (Phillips, 2016, p. 188)
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ ผ้าไหมไทยทีใ่ ช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบฉลอง
พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส�ำหรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
อันเป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเสรีนิยมนั้น นอกจากจะ
ช่วยส่งเสริมพระสิริโฉมให้งามเด่นเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศที่เสด็จฯ เยือน
อันเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ที่ช่วยเกื้อหนุน
ต่อการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยในสมัยนั้น ยังนับได้ว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักผ้าไทยได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและ
เป็นการแสดงเอกลักษณ์ไทยให้ชาวต่างประเทศได้รบั รูใ้ นอีกสถานหนึง่ ทัง้ นี้ ผ้าไทยจะ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์อย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ดังที่จะ
ได้กล่าวในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
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ผ้าไทยกับความมั่นคงของมนุษย์ : บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หลังจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ การเมืองไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลพลเรือน
ช่วงนีม้ กี ารปรับเปลีย่ นแนวนโยบายต่างประเทศ จากแต่เดิมทีม่ ลี กั ษณะใกล้ชดิ กับกลุม่
ประเทศฝ่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ำ มาสู่นโยบายต่างประเทศที่ลดความ
ใกล้ชดิ กับสหรัฐฯ และสร้างความสัมพันธ์กบั สาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุม่ ประเทศ
ในภูมิภาคอินโดจีนภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบการเมืองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ ในขณะเดียวกัน บรรยากาศทางการเมืองภายในของไทยในช่วงนัน้ เป็นช่วง
ที่มีเสรีภาพทางการเมือง มีพื้นที่ให้ตัวแสดงต่าง ๆ ได้แสดงบทบาท ประชาชนสามารถ
ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ประกอบกับการที่กระแสความคิดทางการเมืองที่
เป็น “ซ้าย” หรือแนวคิดแบบก้าวหน้าแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง โดยขบวนการนิสิต
นักศึกษาได้รับเอาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการแสดงบทบาททางการเมือง
และทางสังคม
ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศในช่วงเวลานี้ ในช่วงต้นยังคงมีความ
ระมัดระวังในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ (Bunnag, 2016) ไม่วา่ จะเป็นการป้องกัน
ประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังรักษาหลักการในการ
รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความขุน่ ข้องหมองใจ
ต่อกัน (Dhammasak, Isarangura na Ayudhya, Chulasupya, 1974, p. 2) และยัง
มีการสร้างความสัมพันธ์กับจีนแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกด้วย ในขณะเดียวกัน รัฐบาล
ในสมัยนั้นตระหนักว่าไทยมิใช่ประเทศมหาอ�ำนาจ ดังนั้น เป้าหมายของนโยบายต่าง
ประเทศจึงเป็นเรื่องความเป็นไทย เอกราชของชาติ และผลประโยชน์แห่งชาติ ยึดถือ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดถือหลักการ
ไม่น�ำลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามา แม้ว่าจะมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
กับประเทศคอมมิวนิสต์โดยสันติก็ตาม
ทางด้านนโยบายความมั่นคงภายใน รัฐบาลยังคงเน้นนโยบายปราบปราม
คอมมิ ว นิ ส ต์ เ ป็ น หลั ก โดยเฉพาะในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (Dhammasak,
Isarangura na Ayudhya, Chulasupya, 1974, p. 42) และในขณะเดียวกันยังต้อง
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ใช้นโยบาย “ปลอบ” ประชาชนในกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ และประชาชนในกลุ่ม
ที่ต้องการกลับใจ หรือที่เรียกว่า “แผนการุณยเทพ” หากกล่าวในภาพรวมก็คือรัฐบาล
สัญญา ธรรมศักดิ์ เน้นด�ำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศโดยไม่แบ่งแยกลัทธิการ
ปกครอง ควบคู่ไปกับแนวนโยบายด้านความมั่นคงเน้นบทบาทของทหาร ที่จะรักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท�ำลายลัทธิทางการเมืองใด ๆ ก็ตามที่เป็นภัย
ต่อสามสถาบันหลักของชาติข้างต้น (Dhammasak, Isarangura na Ayudhya,
Chulasupya, 1974, p. 34)
ต่อมาในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช เป็นช่วงทีบ่ รรยากาศทางการ
เมืองไทยมีเสรีภาพ น�ำมาสูค่ วามตืน่ ตัวทางการเมือง และน�ำมาสูก่ ารประท้วงเรียกร้อง
ที่มากเกินขอบเขตในสายตาของกลุ่มอนุรักษนิยม ส่งผลให้กลุ่มอนุรักษนิยมมีปฏิกิริยา
โต้ตอบความตื่นตัวทางการเมืองดังกล่าว ในรูปของการจัดตั้งกลุ่มต่อต้าน หรือ
ขบวนการต่อต้านการเคลือ่ นไหวทางสังคม (countermovement) อันมีกจิ กรรมทีแ่ สดง
ความรุนแรงและคุกคามต่อการรวมกลุม่ ทางการเมือง เช่น กลุม่ นวพล กระทิงแดง และ
ลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น เมือ่ ปรากฏการณ์ทางการเมืองเป็นเช่นนี้ ความคิดทางการเมือง
จึงแตกแยกออกเป็นสองขั้ว และมีลักษณะเผชิญหน้า นั่นคือการแบ่งขั้วทางการเมือง
ออกเป็น “ซ้าย” และ “ขวา” โดยฝ่ายขวามีทัศนะต่อฝ่ายซ้ายว่าเป็นภัยต่อสังคมไทย มี
ความคิดแบบคอมมิวนิสต์ เป็นอันตรายต่อสามสถาบันหลักของไทย คือ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ทางด้านฝ่ายซ้ายนั้นมองฝ่ายขวาว่าเป็นอนุรักษนิยม ไม่ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงที่น�ำมาสู่ความก้าวหน้า ความขัดแย้งเช่นนี้เข้มข้นมากขึ้นจนสถานการณ์
ทางการเมืองภายในของไทยใกล้ถึงจุดแตกหัก ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ด้านความ
มั่นคงของประเทศก็อยู่ในสภาวะตึงเครียด เนื่องจากการต่อสู้ระหว่างกองทัพกับฝ่าย
คอมมิวนิสต์ กอปรกับใน พ.ศ. ๒๕๑๘ กลุม่ ประเทศอินโดจีนได้เปลีย่ นแปลงการปกครอง
ไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ในลาว ส่งผลให้
ชนชั้นน�ำของไทยรู้สึกหวาดวิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาเดียวกันนีเ้ องทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จฯ ทรงเยีย่ มเยียนประชาชนตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
ทั้งสองพระองค์จึงทรงทราบถึงปัญหาทางด้านการประกอบอาชีพของประชาชนว่า
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มีรายได้ไม่พอครองชีพ ดังที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระราชด�ำรัสความตอน
หนึ่งว่า
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงทรงมอบหมายให้ขา้ พเจ้า
ดูแลทุกข์สุข รวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนา ชาวไร่
เพราะหากเขาเหล่านั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยาก ชาวไร่ชาวนาทีย่ ากจนอยูแ่ ล้ว
ก็จะยิ่งจนลงไปอีก บางรายถึงกับต้องสูญเสียที่ดินไปก็มี ในขณะที่
เสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มราษฎรนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จะทรงมุ ่ ง เน้ น ในการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นเกษตรกรรม มั ก จะทรง
พระราชด�ำเนินไปตามไร่นา เพื่อทอดพระเนตรปัญหาต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด สิ่งใดที่เป็นความหวังของชาวไร่ชาวนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
แหล่งน�้ำ พัฒนาการเพาะปลูก หรือพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น
พระองค์ท่านจะรับฟังและทรงพยายามส่งเสริมสนับสนุนความ
หวังนั้นทุกวิถีทางเพื่อเป็นก�ำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ ระหว่างที่
พระองค์ทา่ นทรงพระราชด�ำเนินไปตามไร่นานัน้ ข้าพเจ้าก็จะอยูก่ บั
ราษฎรทีม่ ารับเสด็จฯ ได้มโี อกาสพูดคุยซักถามเรือ่ งสุขภาพอนามัย
และความเป็นอยู่...” (Bank of Thailand, 2005, p. 14-15)
การทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถได้เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มเยียน
ประชาชน ท�ำให้ทรงทราบว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
เนื่องจากต้องพึ่งพาธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้เป็นหลัก ปีใดที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล
และมีปริมาณเพียงพอจึงสามารถท�ำการเกษตรได้ผลดี แต่หากปีใดที่มีฝนมากเกินไป
หรือฝนแล้งก็ทำ� การเกษตรไม่ได้ผล แม้วา่ ปัญหาความแห้งแล้งจะพอแก้ไขได้ดว้ ยระบบ
ชลประทาน แต่กต็ อ้ งอาศัยทัง้ ระยะเวลาและมีตน้ ทุนสูง ดังนัน้ เกษตรกรจึงไม่อาจหลีก
เลีย่ งการพึ่งพาธรรมชาติได้ นอกจากนี้ อาชีพเกษตรกรยังมีความเสีย่ งในเรื่องผลผลิต
ที่ปริมาณผลผลิตแปรผกผันกับราคาขาย อันส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกรที่ไม่แน่นอน
และอาจต้องไปกู้หนี้ยืมสิน น�ำมาซึ่งปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก (Bank of Thailand,
2005, p. 15-16) ส่งผลถึงปัญหาความมั่นคงในแง่คุณภาพชีวิต และกลายเป็น
ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ในที่สุด
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จากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชด�ำริ
ที่จะเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และทรงพบว่าเกษตรกรเหล่านี้มีความสามารถทางศิลปะ
ดังความที่ปรากฏในพระราชด�ำรัสต่อไปนี้
“...ทุกวันนีล้ กู หลานของชาวไร่ชาวนาผูย้ ากจน และการศึกษา
น้อย กลับมาเป็นผู้จรรโลงรักษาศิลปะของบ้านเมืองเราไว้ได้อย่าง
เยี่ยมยอด คนไทยคนใดก็ตามที่ได้มีโอกาสฝึกหัดงานศิลปะ ล้วน
แล้วแต่แสดงออกถึงฝีมืออันเลิศล�้ำ ไม่เพียงแต่จะกร�ำงานในไร่นา
ผลิตเม็ดข้าวและอาหารต่าง ๆ มาเลี้ยงชาติเท่านั้น มือที่กร�ำงาน
หนักนี้ยังสามารถประดิษฐ์ผลงานที่ละเอียดลออได้หลายรูปแบบ
เช่น เครื่องถมเงิน และแพรพรรณอันสวยงามเป็นต้น...” (Bank of
Thailand, 2005, p. 17-19)
การที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล็งเห็นถึงความเป็น
“ศิลปิน” ของเกษตรกร กอปรกับที่ทรงมีรสนิยมส่วนพระองค์ที่โปรดผ้าทอพื้นเมืองมา
แต่เดิมอยู่แล้ว (Matichon Editorial Department, 2006, p. 136) จะเห็นได้จากเมื่อ
ครั้งที่ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทรงเยี่ยม
ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่มารับเสด็จฯ ต่างแต่งกายด้วย
ผ้าทอพืน้ เมืองสีสนั งดงามเป็นทีต่ อ้ งพระราชหฤทัย โดยใน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
(พระราชอิสริยยศในขณะนัน้ ) เสด็จฯ ทรงเยี่ยมประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ทอดพระเนตรสุภาพสตรีชาวอีสานนุง่ ซิน่ ไหมมารับเสด็จทุกพืน้ ที่ (The Queen Sirikit
Department of Sericulture, 2016, p. 6) ดังเช่นที่ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ ได้บันทึกไว้ว่า
“...ในพระราชหฤทั ย ยั ง ทรงจ� ำ ภาพของภาคอี ส านได้ ดี
เมื่อครั้งที่ทรงตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยี่ยมราษฎรภาคอีสานเมื่อ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๙๘ … มีสิ่งหนึ่งที่ทรงจ�ำได้แม่นย�ำคือ ชาวบ้านแม้แต่จะยากจน
แก่เฒ่าอย่างไร ส่วนมากก็นงุ่ ผ้าไหมสีสวยลายแปลก และเมือ่ รับสัง่
ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น
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ชมว่า ‘ผ้าที่แม่นุ่งสวยมาก’ แม่ก็ยิ้มเสียน�้ำหมากหกกว่าจะตอบได้
ว่าเป็นผ้า ‘มัดหมี่’…” (Snidwongse Na Ayudhya, 1992, p. 215)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพิจารณาถึงอาชีพเสริม
ที่ประชาชนสามารถท�ำได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยจะต้องช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
พิเศษ ที่นอกจากจะสามารถน�ำมาจุนเจือครอบครัวได้แล้ว ยังอาจพัฒนากลายเป็น
รายได้หลักต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย ต้องไม่เป็นภาระหนักส�ำหรับเกษตรกรและ
ครอบครัวในการประกอบอาชีพเสริม ต้องสอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ประกอบกับการที่เกษตรกรเหล่านี้มีความสามารถพิเศษอยู่แล้ว ดังนั้น ค�ำตอบที่
เหมาะสมคือ “การทอผ้า” ด้วยเหตุผลที่ว่า นอกจากผ้าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิตแล้ว ความต้องการผ้าส�ำหรับเป็นเครื่องนุ่งห่มนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา
ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีฐานะย่อมต้องการแต่งกายสมฐานะ สมกาลเทศะ และ
หลากหลายไปตามโอกาส ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ยังมีความชื่นชอบสิ่งทอหลากหลายรูปแบบ
อีกด้วย อุปสงค์เหล่านี้สอดคล้องกับกิจกรรมทอผ้าของครอบครัวเกษตรกร ที่กระท�ำ
เป็นปกติอยู่แล้ว เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้น สตรีต้องมีความสามารถใน
การทอผ้า ส่วนวัตถุดิบเช่นฝ้ายหรือไหมก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน ประเด็นส�ำคัญอีก
ประการหนึง่ คือ ผ้าเป็นของไม่เน่าเสีย สามารถทอแล้วเก็บไว้จำ� หน่ายยามเดือดร้อนได้
อีกด้วย (Bank of Thailand, 2005, p. 20-21)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเริ่มน�ำโครงการทอผ้าไป
ทดลองด�ำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อครั้งที่ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ไปทรงเยีย่ มราษฎรทีเ่ ขาเต่า อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โดยทรงชักชวนให้สตรีในท้องที่มารวมกันทอผ้าขาวม้า ผ้าถุง โดยใช้เส้นใยฝ้ายเพื่อ
จ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหากี่และ
อุปกรณ์การทอ รวมทั้งเส้นฝ้ายที่ใช้ทอ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหา
ครูมาฝึกสอนให้ทอเป็นลวดลายต่าง ๆ ต่อมายังโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ โรงทอผ้าขึน้ ทีท่ า้ ยวัง
ไกลกังวลเพือ่ ทีจ่ ะได้ทรงติดตามและควบคุมคุณภาพการทอได้อย่างใกล้ชดิ และเมือ่ ได้
ผ้าจ�ำนวนหนึง่ แล้ว เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลโครงการก็นำ� ไปจ�ำหน่ายในจังหวัดราชบุรี โครงการ
น�ำร่องของพระองค์นี้นับได้ว่าประสบผลและสามารถน�ำมาปฏิบัติได้จริง (Bank of
Thailand, 2005, p. 23)
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จุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ผ้าทอพื้นเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์
ก็คือเมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยที่ อ.นาหว้า จ. นครพนม และในพื้นที่ใกล้เคียงใน พ.ศ.
๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพร้อมทั้งพระราชทาน
เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปรารภว่า
“...การแจกของแก่ผู้ประสบภัยจะเปรียบก็เสมือนโยนก้อน
หินเล็ก ๆ ลงแม่น�้ำ สักเท่าใดจึงจะเพียงพอให้เขาได้อยู่รอด น่าจะ
หาอะไรให้เขาท�ำเพื่อมีรายได้สม�่ำเสมอ...” (Mudmee Maithai...
Saiyai Chonnabot n.d., p.11)
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังเคยมีพระราชกระแส
รับสั่งว่า
“...ข้าพเจ้าได้มโี อกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ไปเยี่ยมราษฎรตามชนบทมาหลายสิบปี ได้พบว่า ราษฎรส่วนใหญ่
เป็นชาวนาชาวไร่ทตี่ อ้ งท�ำงานหนัก และต้องเผชิญอุปสรรคจากภัย
ธรรมชาติมากมาย ... ท�ำให้ชาวไร่ชาวนามักยากจน การน�ำสิ่งของ
ไปแจกราษฎรผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นเพียงบรรเทาความเดือด
ร้อนเฉพาะหน้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภ
ว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืน ควรจะหาวิธีอื่นที่ช่วยให้ราษฎร
พึ่งตนเองได้...”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสังเกตว่ากลุ่มผู้หญิงที่
มารับเสด็จฯ ต่างก็นุ่งผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ มีพระราชกระแสรับสั่งถามจนได้ความว่า
เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ทอไว้ใช้เอง หรือไม่ก็ทอไว้ส�ำหรับลูกหลานที่ออกเรือน ไม่ได้ทอไว้
ขาย ดังความที่ปรากฏในพระราชกระแสพระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิง
“...เรือ่ งศิลปาชีพเริม่ ต้นจากมัดหมี่ คือมัดหมีน่ ี่ หนแรกทีเ่ ห็น
ชาวบ้านใส่ ก็บอกกับเขาว่า ทอให้ฉนั ใส่ได้ไหมจ๊ะ เขาค้อนใหญ่ บอก
ว่า ท่านจะไปใส่อะไรกัน เขามีแต่คนใช้ใส่ มีแต่คนบ้านนอกคอกนา
ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น
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ใส่ เขาว่าอย่างนี้ ฉันบอกว่าไม่จริง อันนี้สวยมาก ฉันจะใส่ให้ดู ทอ
ให้ฉันไหมล่ะ ชาวบ้านในอีสานบอก จริงนะ ถ้าไม่ใส่ไม่ทอให้ เขาก็
เลยทอ แล้วถามว่า เอาเหมือนอย่างฉันเลยหรือ บอก ใช่ เอาอย่าง
นี้นะ...” (Women News Reporter Group, 1984)
จากสายพระเนตรทีเ่ ห็นความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ กลายเป็นพระราชด�ำริ
ที่จะส่งเสริมการทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอาชีพเสริม จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเริ่มทอผ้าส่งไปถวาย และทรงรับซื้อไว้เองส�ำหรับตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์
โดยทรงตรวจคุณภาพผ้าไหมมัดหมี่ที่ได้รับมา และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้ทอ
ผ้าผืนที่งดงามเป็นพิเศษทอในปริมาณเพิ่มขึ้น (The Queen Sirikit Department of
Sericulture, 2016, p. 6) และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ และท่านผู้หญิง
จรุงจิตต์ ทีขะระ ออกไปซื้อผ้าไหมที่ประชาชนทอเก็บไว้มาเป็นตัวอย่าง ดังความที่
ปรากฏในพระราชด�ำรัส จากนั้นจึงน�ำกลับไปส่งเสริมให้ประชาชนทอเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง
แจ้งด้วยว่าสมเด็จพระบรมราชินนี าถจะทรงรับซือ้ พร้อมทัง้ ยังได้แนะน�ำเรือ่ งการผลิต
ให้มคี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับการใช้สอย จากแนวพระราชด�ำริดงั กล่าวน�ำมาสูก่ ารฟืน้ ฟู
และส่งเสริมหัตถกรรมทอผ้าเชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรที่นอกเหนือไป
จากรายได้หลักจากการเกษตร (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 59-61)
ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กอ่ ตัง้
“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดารให้มีรายได้เสริมจากงานทอผ้า
(Matichon Editorial Department, 2006, p. 95)
หากพิจารณาในแง่บริบททางการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ
แล้ว ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
พิเศษฯ ขึ้นนั้น นับได้ว่าเป็นช่วงที่ตึงเครียดที่สุดส�ำหรับไทยในประเด็นการเมืองและ
ความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเพราะสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม การยกเลิก
สถาบันกษัตริยใ์ นลาว การทีก่ ลุม่ ประเทศอินโดจีนเปลีย่ นแปลงไปสูร่ ะบอบคอมมิวนิสต์
และยังเป็นปีที่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ในสังคมการเมืองไทยก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด
การที่ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เปิดปฏิบัติการก่อความไม่สงบ ปรากฏการณ์ “ขวาพิฆาต
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ซ้าย” ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันพระมหากษัตริย์เองก็วิตก
กังวลต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ ทีแ่ สดงถึงความรูส้ กึ วิตกกังวลได้อย่างชัดเจน (Nopprasert, 2017,
p. 256-264) ฝ่ายผู้น�ำกองทัพก็มีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหาร ดังจะ
เห็นได้จากเหตุการณ์ทผี่ บู้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตด�ำเนินการรัฐประหาร (Atthakorn, n.d., p.185186)
แม้แต่พระราชบันทึกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็ยัง
แสดงถึงความวิตกต่อปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๘
ดังความว่า “...ครั้งญวนล่ม ลาวแตก ฉันตกใจ ตกใจมาก...” (Prachumthong, n.d.)
นอกจากนี้ ช่วงต้นปีดังกล่าวยังเกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้ประชาชนไทยรู้สึกวิตกกังวลเป็น
อย่างมาก นั่นคือการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ
ประชวร ดังทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระราชทานสัมภาษณ์ไว้วา่
“...เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวประชวร (ต้นพุทธศักราช ๒๕๑๘)
ตอนนั้นหมอที่รักษาร้องไห้ พี่ชายฉัน (นายแพทย์ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์
กิติยากร) ก็เป็นหมออยู่ด้วย หน้าเขียวไม่นอนทั้งคืน เขาบอกว่า
รู้สึกว่าเราก�ำลังจะเสียท่านไป เพราะว่าหมอให้ยาเท่าไรๆ ไข้ไม่ลง
เลย ท่านแบบคล้าย ๆ เพ้อ ๆ คือ ปอดทั้งสองข้างนี่บวม แล้วสุด
ปรอทอยู่ได้ตั้งเกือบ ๑๐ วัน จนหมอบอกว่า นี่ถ้าเป็นคนหัวใจไม่ดี
ก็หัวใจวายแล้ว สมเด็จพระศรีฯ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี) ท่านไปดูเองเลย...” (Women News Reporter Group,
1984)
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นช่วงที่สถานการณ์ด้านความมั่นคง
ของไทยตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะกลายเป็น “โดมิโนตัวที่ ๔” ต่อจากประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งยังมีการปะทะกันด้วยก�ำลังอาวุธระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น
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ความมัน่ คงไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกด้วย และแม้วา่ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงวิตกกังวลกับสถานการณ์บ้านเมือง แต่ด้วย
น�้ ำ พระราชหฤทั ย ที่ ท รงห่ ว งใยในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของประชาชน และมี พ ระราช
ปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ ที่ จ ะทรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น
การส่ ง เสริ ม การทอผ้าโดยมูล นิธิส ่ง เสริม ศิล ปาชีพฯ จึ งด� ำ เนิ น ไปอย่ า งต่ อเนื่ อง
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงไหมเลยทีเดียว ดังความปรากฏในพระราชกระแส
พระราชทานสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
“...มี ๒ โครงการ เรียกหม่อนไหมแท้ หมายความว่าไหม
พื้ นเมื อง ซึ่ง มันออกสั้นแค่นี้ ใช้ป้อนโรงงานเครื่ องจั ก รไม่ ไ ด้
ต้องชาวบ้านนั่งผูก น�้ำตาร่วง เขาไม่ชอบเลย อันนี้ ฉันสนับสนุน
แล้วท่านรองสมุหฯ นิรันดร์ ไปได้ทุนมาท�ำไหมจากญี่ปุ่นเพื่อจะ
ป้อนโรงงาน ฉันก็บอกตกลง ให้คุณนิรันดร์ท�ำโครงการหม่อนไหม
ส�ำเร็จ เอาไหมญี่ปุ่น เพราะว่าเส้นยาว โรงงานเขานิยม ชาวบ้าน
นิยมมากกว่า เพราะทอง่าย ไม่ตอ้ งมานัง่ ผูก ๆๆๆ ไหมของไทยมันสัน้
หมดแล้วก็ต้องผูกๆ กว่าจะได้แต่ละผืน แทบแย่ แต่ปรากฏว่าฝรั่ง
ชอบอย่างผูก คราวนี้ฉันไปดู พบว่ามัดหมี่ ถ้าเผื่ออันไหนที่ชาวบ้าน
ใช้ไหมไทยที่ต้องผูกนี่ จะไม่ยับเลย หมายความว่า เอาสะบัดๆ แล้ว
ก็แขวน เดี๋ยวเดียวจะทิ้งตัวเลย ไม่มีวันยับ...” (Women News
Reporter Group, 1984)
และยังทรงรับเป็นพระราชธุระด้านการหาตลาดให้กับผ้าไหมไทยอีกด้วย
“...มัดหมี่นี่ ญี่ปุ่นเขาให้ราคาดี อย่างสูงสุดเมตรละ ๓,๐๐๐
บาท คือฉันเรียกเต็มที่ แต่เขาก็กลับมาสู้ทุกปี …แล้วเขาก็ชอบเอา
ตัดใส่เป็นกิโมโน เขาจะซือ้ มากเชียว เดีย๋ วนีญ
้ ปี่ นุ่ สัง่ ตลาดส่งไม่ทนั
แต่เขาจะจูจ้ ม้ี าก จะเอาลายเล็ก แบบทีช่ าวบ้านตาแฉะ … ญีป่ นุ่ บอก
ว่า ลายเล็กนี่ ท�ำกิโมโนสวยมาก เพราะว่าคุณภาพมัดหมี่...เอาแล้ว
โฆษณาอี ก แล้ ว แม่ ค ้ า พอฉั น โฆษณา เขาบอก อะไร ควี น
(พระราชินี) เป็นแม่ค้าบอก ใช่ (ทรงพระสรวล) มาเที่ยวนี้ ไม่ใช่
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เป็นควีน เป็นแม่คา้ เพราะว่ามัดหมีม่ คี ณ
ุ ภาพไม่เหมือนไหมของชาติ
ไหนเลย จะเห็นว่า ในผืนเดียวกันจะมีทุกสีเป็นรุ้งออกมา พอโดน
แสงไฟ ผืนเดียวกันนี้จะเป็นสีเขียวออกรุ้งชมพู ออกรุ้งม่วง อันนั้น
น่ะ คิดว่าเป็นคุณภาพของไหมไทย…” (Women News Reporter
Group, 1984)
การด�ำเนินการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่แรกเริ่มเป็นการส่งเสริม
การทอผ้าไหมมัดหมี่ ขยายมาสู่โครงการเลี้ยงไหม และการหาตลาดนั้น ได้ส่งผลให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“...เมื่อก่อนนี้ เด็กสาว ๆ ไม่ชอบท�ำ ถ้าได้ค่าแรงเพียง ๑๐๐
บาท ไม่ยอมท�ำ มีแต่คนแก่ทำ� เมือ่ ฉันเข้าไปใหม่ ๆ คนแก่ ๆ เท่านัน้ ท�ำ
สาว ๆ ไม่ยอมท�ำ เดี๋ยวนี้อายุ ๑๔-๑๕-๑๖ ปี นั่งท�ำ เพราะว่าต้อง
ผูกตลอดเลย ฉันไม่ยอมให้ใช้ไหมฝรั่ง…ชาวบ้านทีแรกก็ร้องไห้
นี่พอให้ผืนหนึ่งถึง ๕๐๐ บาทเท่านั้น เด็กสาว ๆ อุ๊ย ฉันกินข้าว
พลาง ท� ำ พลาง เพราะยิ่ ง เสร็ จ เร็ ว เท่ า ไหร่ ก็ ไ ด้ เขาบอกว่ า
ถ้ า ท� ำ จริ ง ๆ ๕ วั น เสร็ จ ๕ วั น ๕๐๐ บาท ฐานะนี่ เ ปลี่ ย น
หมดเลย บ้ า นขึ้ น เป็ น แถวหมด ไถ่ ถ อนที่ ดิ น ซื้ อ วั ว ควาย
เปลี่ยนใหม่หมด…” (Women News Reporter Group, 1984)
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
อันเป็นอาชีพเสริมที่ประชาชนมีทักษะอยู่แล้ว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
นับเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ (human security) ภายใต้บริบทการเมือง
ระหว่างประเทศสมัยสงครามเย็นที่ยังคงให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงของรัฐ (state
security) ที่เน้นในด้านการพัฒนาศักยภาพทางการทหารมาเป็นล�ำดับต้น นับได้ว่าการ
ด�ำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่เอื้อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์นั้นมีความ
“ล�้ำสมัย” เนื่องจากบริบทด้านความมั่นคงใหม่ (new security) ที่เน้นด้านความมั่นคง
ของมนุษย์ จะกลายเป็นกระแสที่มีความส�ำคัญในยุคหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา โดย
การด�ำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นไปในด้านการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจาก
ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น
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การพัฒนาคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และยังต้องเป็นการพัฒนา
ที่ไม่ขัดกับวิถีชีวิตอีกด้วย (Kunthic, 2011, p. 8) เนื่องจากการพัฒนาในที่นี้คือการ
ส่งเสริมให้ประชาชนน�ำเอาทักษะทีม่ อี ยูม่ าแต่เดิม นัน่ คือ “การทอผ้า” มาเป็นอาชีพเสริม
กอปรกับในช่วงพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ ที่รัฐไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
การต่อสูก้ บั ฝ่ายคอมมิวนิสต์จากการใช้มาตรการทางทหารมาสูม่ าตรการทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๑๐/ ๒๕๑๒ ที่เป็นก้าวส�ำคัญที่เปิดโอกาสให้
นายทหารสายพิราบได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับคอมมิวนิสต์ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น (Nopprasert, 2017, p. 61) นอกจากนี้
พลโทเปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ ๒ ยังได้เริ่มใช้มาตรการ “การเมืองน�ำการ
ทหาร” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากตระหนักดีว่าการใช้มาตรการที่
รุนแรงจะเป็นการผลักให้ประชาชนไปเข้ากับฝ่ายตรงข้าม และส่งผลให้รฐั ไทยแพ้ในทาง
ยุทธศาสตร์กับฝ่ายตรงข้าม และคอมมิวนิสต์ก็จะยิ่งขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
จนกลายเป็นปัญหาร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ในทุกภูมภิ าคของไทย และต่อมา เมือ่ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้น�ำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาต่อยอดเป็นนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ ผ่านการประกาศใช้ “ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/
๒๕๒๓” และ “ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๕/ ๒๕๒๕” จนสามารถเอาชนะสงคราม
กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ในทีส่ ดุ ในเวลาต่อมา การด�ำเนินการของมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
ยังได้แตกกิ่งก้านสาขาจากการทอผ้าไหม ไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ
ทางด้านหัตถกรรมประเภทอื่น ๆ ด้วย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพ
อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดสภาวะความมัน่ คงของมนุษย์ออกไปในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ และ
เมือ่ สงครามเย็นสิน้ สุดลง ประชาคมระหว่างประเทศปรับกรอบแนวคิดจากความมัน่ คง
รูปแบบดั้งเดิมที่เน้นการให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงของรัฐไปสู่ความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยังคงด�ำเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์ทมี่ มี าแต่เดิม นัน่ คือ “การเสริม
สร้างความมั่นคงของมนุษย์”

58

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุป
ผ้าไหมไทยมิได้มแี ต่เพียงความสวยงามเท่านัน้ แต่ยงั มีมติ ทิ างสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต และยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคงด้วย ดังจะเห็นได้
จากสมัยสงครามเย็น ที่ไทยต้องด�ำเนินนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องกับสหรัฐฯ ใน
การต่อต้านคอมมิวนิสต์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จฯ เยือนต่าง
ประเทศทางราชการ เป็นพระราชกรณียกิจครั้งส�ำคัญที่เกื้อหนุนการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในสมัยนัน้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ กับมหาอ�ำนาจ ในการนี้
ผ้าไหมไทยเป็นส่วนส่งเสริมการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวด้วยการเป็นวัสดุที่ใช้ในการ
ออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อันช่วยสร้างความประทับใจแก่ประเทศที่เสด็จฯ เยือน และท�ำให้นานาประเทศรู้จัก
ความงดงามของผ้าไทยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในช่วงสงครามเย็น แม้วา่ ประเด็นความมัน่ คงของรัฐมีความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับต้น แต่ในขณะเดียวกัน ผ้าไหมไทยกลับได้รับบทบาทใหม่ นั่นคือบทบาทใน
การพัฒนาเพื่อสร้างสภาวะ “ความมั่นคงของมนุษย์” อันนับเป็นแนวความคิดสมัยใหม่
ยิ่งในสมัยนั้น ด้วยการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ สนับสนุนให้เกษตรกรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ รายได้ ท�ำให้เกษตรกร
มีรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัว มีฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ สามารถเป็นเจ้าของทีอ่ ยู่
อาศัยเป็นของตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถปลดเปลื้องหนี้สิน เกษตรกร
สามารถน�ำรายได้เสริมจากการทอผ้าไหมมาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพ
หลัก มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษา อันเป็นการปูพื้นฐาน
ชีวติ ทีม่ นั่ คงในอนาคต กอปรกับการทีม่ ลู นิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ด�ำเนินการหาตลาดให้แก่ผ้าไหมไทย ด้วยการประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับคุณลักษณะพิเศษของผ้าไหมไทยที่ไม่เหมือนกับผ้าไหมจากแหล่งอื่น จนเป็นผลให้
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาให้ความสนใจและนิยมน�ำผ้าไหมไทยไปออกแบบตัด
เย็บเสื้อผ้ากันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จนผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
จนถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้ การสร้างสภาวะความมัน่ คงของมนุษย์ในทีน่ เี้ ป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิด
ขึ้นภายใต้บริบทการเมืองระหว่างประเทศที่ยังให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงของรัฐ
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อันเป็นความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิม ต่อมา เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ภารกิจในการ
ส่งเสริมการทอผ้าไหมไทย และการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาใช้ผ้าไหมไทย
และผ้าทอชนิดอื่นๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ก็ยังคงด�ำเนินต่อไป ก็เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ
มั่นคงแก่ประชาชนชาวไทยสืบต่อไป
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