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ศิบดี นพประเสริฐ
๑

บทคัดย่อ

 บทความน้ีศกึษาความเกีย่วข้องระหว่างผ้าไหมไทยกบัความมัน่คงของมนุษย์

ในสมัยสงครามเย็น และพบว่าผ้าไหมไทยมีบทบาทส�าคัญในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่า

ในช่วงแรกผ้าไหมไทยจะมีบทบาทในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (state 

security) อันเป็นรูปแบบความมั่นคงแบบดั้งเดิม (traditional security) ผ่านการ

เผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศด้วยการเป็นวัสดุในการประดิษฐ์ฉลองพระองค์ของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
๒
 เสดจ็ฯ เยอืนสหรฐัอเมรกิาและทวีปยโุรป อันส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบักลุ่มประเทศโลกเสรมีคีวามแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ แต่ในเวลา

ต่อมา ผ้าไหมไทยมีบทบาทส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ (human security) อันเป็น

รปูแบบหน่ึงของความมัน่คงรปูแบบใหม่ (non-traditional security) โดยมลูนิธส่ิงเสรมิ

ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนให้ประชาชนทอผ้า

เป็นอาชีพเสริม ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถ

ปลดเปล้ืองหน้ีสิน เกษตรกรสามารถน�ารายได้เสรมิจากการทอผ้าไหมมาต่อยอดอาชีพ

เกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก พร้อมทั้งยังมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะส่งบุตรหลานเข้าสู่

 
๑
 อาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
๒
 บทความน้ีได้อัญเชิญพระปรมาภไิธย “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” 

และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อให้เหมาะสมแก่ยุคสมัยที่

บทความชิ้นน้ีศึกษา อันเป็นรัชสมัยที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงพระราชสถานะพระมหากษัตริย์และ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทย
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ระบบการศกึษา อันเป็นการปพูืน้ฐานชีวิตทีม่ัน่คงในอนาคต นับได้ว่ามส่ีวนอย่างส�าคญั

ในการส่งเสริมสภาวะความมั่นคงของมนุษย์ให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชนคนไทย แม้ว่า

บริบททางการเมืองภายในและระหว่างประเทศในสมัยสงครามเย็นจะยังคงเน้น

ความมั่นคงแบบดั้งเดิมเป็นส�าคัญอยู่ก็ตาม

ค�าส�าคัญ: ผ้าไหมไทย, สงครามเย็น, ความมั่นคงของรัฐ, ความมั่นคงของมนุษย์
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๓
 A lecturer in Department of Social Science, Faculty of Arts Silpakorn University

Thai Silk and “Human Security” 

in the Cold War Period

Sibordee Nopprasert
๓

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�า: “สิ่งทอ” ในประวัติศาสตร์สยาม

 การทอผ้าเป็นหตัถกรรมประเภทหน่ึงทีอ่ยูคู่ก่บัสังคมไทยมาช้านาน โดยผู้หญงิ

จะใช้เวลาว่างจากอาชีพเกษตรกรรมมาทอผ้าไว้ใช้ในครวัเรอืน ทัง้ผ้าทีใ่ช้ในชวิีตประจ�า

วัน และใช้ในพธิกีรรมทางศาสนา รวมถงึใช้เพือ่แลกเปล่ียนกบัส่ิงของอ่ืนๆ ทีชุ่มชนของ

ตนผลิตเองไม่ได้ ในขณะเดียวกันบางชุมชนยังทอผ้าตามความต้องการของชนชั้นสูง

ด้วย นอกเหนือไปจากผ้าที่น�าเข้าจากต่างเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมลาว ผ้าไหมกัมพูชา 

และผ้าไหมโคราช (Thanaprasitpattana, 1999, p. 27, 41) 

 เอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับทั้งจดหมายเหตุและภาพจิตรกรรม

ฝาผนังแสดงให้เห็นว่าสตรีสยามแต่งกายด้วยการ “นุ่ง” และ “ห่ม” ผ้าเป็นหลัก 

(De la Loubère, 2009) ต่างกันที่คุณภาพ รายละเอียด และความงดงามของผ้า 

อันจะเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมของบุคคล โดยสตรีชั้นสูงจะนุ่งและห่มผ้า

ทีง่ดงามเป็นพเิศษ ทอด้วยฝีมอืทีป่ระณตี วัสดทุีใ่ช้ในการทอมรีาคาแพง มทีัง้ผ้าทีสั่ง่มา

จากต่างประเทศ เช่น ผ้าเยยีรบับ ผ้าเข้มขาบ ผ้าอัตลัตจากประเทศอินเดยี และยงัมผ้ีา

พื้นเมืองชนิดพิเศษ เช่น ผ้ายกทองของนครศรีธรรมราช (Queen Sirikit Museum of 

Textiles, 2012, p.15) ทีช่นชัน้สูงในสมยัรตันโกสินทร์นิยมเป็นพเิศษ เน่ืองด้วยฝีมอืการ

ทอทีล่ะเอียดประณตี จนถงึขัน้มกีารส่งทองไปจากส่วนกลางไปยงัเมอืงนครศรธีรรมราช

เพือ่ทอเป็นผ้ายกทองขึน้โดยเฉพาะ (Thanaprasitpattana, 1999, p. 41-43) ส่วนสามญั

ชนนุ่งผ้าพื้นเนื้อหยาบ (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p.15) นอกจากนี้ 

ในสังคมสยามสมัยเก่ายังมีกฎเกณฑ์ว่าด้วยการแต่งกายและการใช้เครื่องประดับเพื่อ

แสดงยศศักดิ์ เช่น สตรีชั้นสูงสามารถใช้เครื่องประดับประเภทเงิน ทอง และอัญมณี

ต่างๆ แต่สตรีสามัญชนไม่อาจสวมใส่ได้ (Royal Institute, 2007, p. 188) 

 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั สยามเริม่เปิดรบัวัฒนธรรม

ตะวันตก อันส่งผลต่อแนวทางการแต่งกายของสตรด้ีวย เน่ืองจากชาวยโุรปทีเ่ข้ามาใน

ช่วงน้ีเห็นว่าการแต่งกายของชาวสยามไม่เป็นอารยะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้น�าธรรมเนียมการแต่งกายแบบตะวันตกมาใช้ในราชส�านัก เช่น ทรงพระเกศายาว

แทนทรงมหาดไทย ฉลองพระองค์เส้ือช้ันนอกพร้อมพระสนับเพลา รวมไปถึงฉลอง

พระบาทแบบตะวันตก และยังโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางสวมเสื้อ



ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น 35

เข้าเฝ้าฯ (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 19)
 
และโปรดเกล้าฯ 

ให้เจ้านายฝ่ายในและสตรใีนราชส�านักแต่งกายแบบสตรตีะวันตก เมือ่ต้องเสดจ็ออกมหา

สมาคมต้อนรบัแขกชาวตะวันตก แต่กเ็ป็นเพยีงช่ัวครัง้ช่ัวคราวเท่าน้ัน ส่วนการแต่งกาย

ในราชส�านักยงัคงแต่งแบบเดมิเฉกเช่นในรชักาลก่อนๆ และสามญัชนทัง้ชายและหญงิ

ก็ยังคงแต่งกายด้วยการนุ่งและห่มตามแบบเดิม 

 แนวทางการแต่งกายของสตรีสยามเข้าสู่ความเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว อันเน่ืองมาจากการน�าแฟช่ัน

ตะวันตกผสมผสานเข้ากับการแต่งกายตามขนบธรรมเนียมเดิมของไทย และเริ่ม

แพร่หลายออกจากเขตพระราชฐานฝ่ายในไปสู่ภายนอก (Thanaprasitpattana, 1999, 

p. 69-70) สตรทีีม่ฐีานะเริม่สวมเส้ือแบบต่างๆ ตามสมยันิยมมากขึน้ น่ันคอื เส้ือประดบั

ลูกไม้หรือผ้าลูกไม้ เสื้อแขนพองอย่างสมเด็จพระจักรพรรดินีอเล็กซานดราแห่งรัสเซีย 

เส้ือแขนขาหมูแฮม (Leg O’Mutton Blouse) อย่างที่นิยมกันในรัชสมัยสมเด็จ

พระราชินีนาถวิกตอเรยีแห่งอังกฤษ ในขณะเดยีวกนั สตรสียามยงัรกัษาเอกลักษณ์แบบ

สยามไว้ด้วยการห่มสไบทับเส้ือ ผสมผสานไปกับการนุ่งโจงหรือนุ่งจีบตามแต่โอกาส 

(Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 20, 26)

 นอกจากความทันสมัยในเรื่องการแต่งกายแล้ว ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังเป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบ

อุตสาหกรรมขึ้นอีกด้วย โดยใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง

เกษตราธิการจ้างนายคาเมทาโร โทยามาและคณะ ผู้เช่ียวชาญด้านหม่อนไหมชาว

ญี่ปุ่นสร้างสถานีเล้ียงไหมขึ้น (Smanchat, 2019, p. 15) ต่อมาพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์

เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม เป็นอธิบดีกรมช่างไหม และในเดือน

พฤศจิกายนปีเดียวกัน มีการจัดต้ังโรงเรียนสอนการท�าไหมแห่งแรกข้ึนในพระราชวัง

ดุสิต และได้ขยายมาสู่พื้นที่ปทุมวันจนกลายเป็นโรงเรียนช่างไหม และพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในที่สุด (The Queen Sirikit Department of Sericulture, 

2011)

 รูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยเปล่ียนแปลงไปอีกครั้งในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แบบแผนการแต่งกายของสตรีไทยใกล้เคียงกับ
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ตะวันตกมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมบางประการไว้ ดังจะเห็นได้จาก

การแต่งพระองค์และการแต่งกายของพระมเหสี เจ้านายฝ่ายใน และพระสนมเอก

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว น่ันคือสตรีสวมเส้ือตามแบบแผนแฟชั่น

ตะวันตกในทศวรรษ ๑๙๒๐ แต่นุ่งซ่ินซ่ึงคล้ายคลึงกบักระโปรงแบบตะวันตก และซ่ินยงั

เป็นการแต่งกายพื้นเมืองของสตรีชาวเหนือและชาวอีสานมาแต่เดิม โดยซ่ินไหมที่นุ่ง

กนัน้ีนิยมแบบซ่ินทางภาคเหนือ แต่ตวัซ่ินเป็นผ้าไหมพืน้และมเีชงิเฉพาะส่วนล่างเท่าน้ัน 

อาจกล่าวได้ว่าความนิยมผ้าไทยที่เป็นผ้าทอพื้นเมืองเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคนี้ 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แบบแผนการแต่งกายของ

สตรีชั้นสูงของไทยเป็นไปตามแฟชั่นตะวันตกสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ มากยิ่งขึ้น 

น่ันคอืเส้ือตวัหลวม ยาวคลุมสะโพก แขนเส้ือสัน้หรอืไม่มแีขน นิยมการตกแต่งชายเส้ือ

โดยผูกเป็นโบทิ้งชายยาวไว้ด้านข้าง แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมบางประการไว้น่ัน

คือการนุ่งซิ่น โดยในช่วงนี้ สตรีนิยมนุ่งซิ่นผ้าพื้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีเชิง (Thanapra-

sitpattana, 1999, p. 69-70) เป็นซิ่นแบบส�าเร็จ ชายสั้นขึ้นมาพอดีเข่า (Queen Sirikit 

Museum of Textiles, 2012, p. 33) ซิ่นแบบส�าเร็จนี้เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพของ

สมเดจ็พระราชปิตจุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรรีาชสรินิธร ทีท่รงคดิค้น

ส�าเร็จเป็นพระองค์แรก (Navikmool, 2004, p. 187) 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมัยที่สตรี

แต่งกายแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ ที่ไทยด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทางการเมืองคือ

การด�าเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจคือการที่ไทยพัฒนา

เศรษฐกจิอย่างมรีะเบียบแบบแผนผ่านบทบาทของสหรฐัอเมรกิาในการก�าหนดนโยบาย

และวางแผนทางเศรษฐกจิของไทย แต่ถงึกระน้ัน แม้ว่ากระแสตะวันตกจะไหลบ่าเข้ามา

เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีสตรีบางส่วนที่นยิมการแต่งกายแบบไทยในพิธีการส�าคัญ หรือ

ในโอกาสทีต้่องพบปะกบัชาวต่างประเทศเท่าน้ัน แม้ในขณะน้ันจะยงัเป็นการแต่งกายที่

ไม่ได้มีแบบแผนแน่นอน แต่ก็ปรากฏว่ามีการใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบตัดเย็บด้วย 

ทัง้น้ี ผ้าไหมไทยจะมบีทบาทส�าคญัในช่วงทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ

ทรงรงัสรรค์ชดุไทยพระราชนิยมขึน้ในช่วงพทุธทศวรรษ ๒๕๐๐ และจะเข้ามามบีทบาท

กับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ดังที่จะได้กล่าวต่อไป
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กรอบแนวคิด

 บทความน้ีใช้แนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์” (human security) เป็น

กรอบในการศึกษา แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ ที่สงครามเย็นสิ้น

สุดลงแล้ว ส่งผลให้แนวคิดเรื่องความมั่นคงที่รวมศูนย์อยู่กับรัฐในลักษณะของความ

มั่นคงแห่งชาติ (national security) ย้ายความส�าคัญมาอยู่ที่มนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยใน

สมัยสงครามเย็น ประเด็นและปัญหาด้านความมั่นคงได้เน้นหนักไปที่เรื่องการใช้ก�าลัง

ทางทหารในการปกป้องอธปิไตยของรฐั ดนิแดน และพลเมอืงภายในรฐัจากภยัคกุคาม

ภายนอก รัฐที่มีอ�านาจคือรัฐที่มั่นคง อาจกล่าวได้ว่าในยุคสงครามเย็น ความมั่นคง

ของรัฐคือ ความมั่นคงทางทหาร ที่ในทางทฤษฎีเรียกว่า “ความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิม” 

(traditional security) แต่ในเวลาต่อมาเมื่อความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต และการเผชิญหน้าทางการทหารได้ส้ินสุด

ลงในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ ส่งผลให้กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

การปกป้องความมัน่คงของรฐัถกูท้าทายจากประเดน็ใหม่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยทีาง

ด้านการสือ่สารโทรคมนาคมทีก้่าวหน้า การเกดิข้ึนของตวัแสดงใหม่ ๆ  ในความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศ บรรษทัข้ามชาต ิหรอืขบวนการ

ก่อการร้าย การบูรณาการทางเศรษฐกิจ อัตราการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มมากขึ้น

อาชญากรรมข้ามชาตใินรปูแบบต่าง ๆ  ทัง้การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพตดิ ความขัดแย้ง

ทางศาสนาและชาติพันธุ์ หรือการใช้ความรุนแรงอันมีสาเหตุมาจากข้อเรียกร้องใน

เรื่องสิทธิทางการเมือง
 
เป็นต้น ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่กล่าวมานี้ มิใช่เรื่องใหม่ในช่วง

สงครามเย็น แต่ด้วยการให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของรัฐและศักยภาพทางการ

ทหารเป็นหลัก ท�าให้ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้รับการให้ความส�าคัญ 

 เมื่อบริบทระหว่างประเทศเปล่ียนแปลงไป ส่งผลโดยตรงกับกระบวนทัศน์

ด้านความมัน่คงทีต้่องมองประเดน็ให้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ไปกว่าประเดน็ด้านการทหาร

แต่เพียงประการเดียว เราเรียกแนวคิดเช่นน้ีว่า “ความมั่นคงใหม่” (new security) 

หรือความมั่นคงที่ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิม (non-traditional security) โดยประเด็นปัญหา

ใหม่ ๆ  ทีเ่กดิขึน้น้ี แท้ทีจ่รงิแล้วกลับส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของรฐัเองอีกด้วย โดย

หนึ่งในแนวคิดที่ส�าคัญคือความมั่นคงของมนุษย์ (human security) ที่ให้ความส�าคัญ

กับมนุษย์และความต้องการของมนุษย์ เพื่อน�าไปสู ่เรื่องความเป็นธรรมและ
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การปลดปล่อยมนุษย์ (emancipation) โดยที่ความมั่นคงของรัฐมิใช่เป้าหมายหลัก

หากแต่เป็นเพยีงหนทางทีจ่ะน�าไปสู่ความมัน่คงของมนุษย์ ทัง้น้ี ความมัน่คงของมนุษย์

มีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑: ลักษณะของความมั่นคงของมนุษย์

ลักษณะต่างๆ ความมั่นคงของมนุษย์

คุณค่าหลัก ความต้องการของมนุษย์

ความมั่นคงเพื่อใครและ

จากภัยคุกคามใด

ความมั่นคงเพื่อประชาชนและตัวแสดงอ่ืนๆ ที่มิได้

จ�ากัดอยู่ที่รัฐเท่านั้น ส่วนภัยคุกคามก็มิได้มาจากความ

ขัดแย้งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีที่มาจากภัยคุกคาม

เชงิโครงสรา้ง ภัยคุกคามจากการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม 

ภยัคกุคามทางเศรษฐกจิและสังคม รวมไปถงึภยัคกุคาม

จากรัฐเอง 

ความมั่นคงเพื่อ

จุดมุ่งหมายใด

การเสริมพลังแก่ประชาชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

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�ารุงสุข, บรรณาธิการ, “ความมั่นคง

 ของมนุษย์ (Human Security),” จุลสารความมัน่คงศกึษา ๙๘ (กนัยายน ๒๕๕๔)

 บทความน้ีต้องการน�าเสนอว่าส�าหรับประเทศไทยน้ัน ทั้งแนวคิดและ

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ได้เกิดข้ึนก่อนที่สงครามเย็นจะส้ินสุด

ลงแล้ว ผ่านการส่งเสรมิให้การทอผ้าเป็นอาชีพเสรมิในยามว่างจากการประกอบอาชพี

เกษตรกรรมทีแ่ม้ว่าจะเป็นอาชีพทีส่ร้างรายได้หลัก แต่กเ็ป็นอาชีพทีต้่องข้ึนอยูก่บัสภาพ

ดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน อาชีพทอผ้าท�าให้ประชาชนมีรายได้เสริมอันน�ามาสู่คุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น และน�ามาสู่การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน “ความมั่นคง

ของมนุษย์” ที่เกิดขึ้นจากอาชีพทอผ้าน้ียังได้กลายเป็นเครื่องมือหน่ึงในการเอาชนะ
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จิตและใจ (winning heart and mind) ของประชาชน ในการต่อกรกับคอมมิวนิสต์ 

อันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิมในสมัยสงครามเย็นได้อีกด้วย

ผ้าไหมไทยกับความมั่นคงของรัฐไทย: “เสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการ” 

 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖) ให้ความส�าคัญต่อ

การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการฟื ้นฟูโบราณ

ราชประเพณี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา

ขวัญ พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน การเสด็จพระราชด�าเนิน

โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

การเปลี่ยนแปลงวันชาติจากเดิมคือวันที่ ๒๔ มิถุนายน มาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๕ ธันวาคม และในขณะเดียวกัน รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ได้ด�าเนินการติดต่อ

รัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ๑๔ ประเทศเพื่อเตรียมการรับ

เสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงไปเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ันทาง

ราชการ (Sirikit, H.M.Q, 2004, p. 81) เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี (state visit) ใน พ.ศ. 

๒๕๐๓ (Yimprasert, 2008, p. 96)

 ทั้งนี้พระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศดังกล่าว นับได้ว่าเป็น

การส่งเสรมิการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของรฐับาลจอมพลสฤษดิ ์เน่ืองจากรฐับาล

น้ีมคีวามรบัรู ้(perception) ว่าคอมมวินิสต์เป็นภยัคกุคาม (threat) ดงัน้ัน แนวนโยบาย

ต่างประเทศของรัฐบาลชุดน้ียังคงเป็นไปในลักษณะต่อต้านคอมมิวนิสต์เฉกเช่นใน

สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ลดการให้ความส�าคัญกับความมั่นคงร่วมกัน

แบบพหุภาคีผ่านองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และเน้นความใกล้ชิดกับสหรัฐฯมากยิ่งข้ึน ด้วยความหวังว่าสหรัฐฯ จะช่วยประกัน

ความมั่นคงแก่ไทยในกรณีที่ถูกคอมมิวนิสต์รุกราน ทั้งจากจีนและเวียดนามเหนือ จน

ไทยกลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Chinwanno, 1993, p. 125)



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓40

 การเสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการในคราวนั้น ถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจ

ครั้งส�าคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ให้ประชาคมระหว่างประเทศรู้จัก

ประเทศไทยมากยิง่ขึน้แล้ว ยงัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ฉนัมติรกบักลุ่มประเทศโลก

เสรีด้วยกัน อันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของรัฐไทยด้วย ทั้งสองพระองค์จึงต้องทรง

เตรียมพระองค์ในหลายด้าน โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่จะต้องทรงเตรียมฉลองพระองค์ที่ถูกต้องทั้งระเบียบแบบแผนและเหมาะสมกับ

ฤดกูาลทีเ่ปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นการเสดจ็ฯ ในระยะยาวตดิต่อกนั จึงต้องทรงเตรยีม

ทัง้ฉลองพระองค์ชุดไทยและชดุสากล ซ่ึงฉลองพระองค์ชุดไทยน้ัน สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงศึกษาแบบแผนการแต่งกายของสตรีในราชส�านัก และทรง

ปรึกษาคุณหญิงอุไร ลืออ�ารุง ช่างฉลองพระองค์ในขณะน้ัน และผู้มีความรู้ด้าน

ประวัตศิาสตร์ไทยและการแต่งกายในประวัตศิาสตร์ ทัง้พระยาอนุมานราชธน และธดิา

คืออาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์ (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 49) 

ผลลัพธ์ทีไ่ด้คอืฉลองพระองค์รปูแบบไทยทีเ่หมาะสมกบัแต่ละโอกาส โดยใช้ผ้าไหมไทย

ในการตัดเย็บ (Sirikit, H.M.Q, 2004, p. 89)

 ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็ต้องทรง

ฉลองพระองค์สากลตามหมายก�าหนดการที่ส่งมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร

ล่วงหน้า โดยความยากคือฉลองพระองค์แบบสากลที่ถูกต้องตามแบบแผนน้ันมี

รายละเอียดปลีกย่อยเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงสุดความสามารถของช่างเส้ือชาวไทย รฐับาล

จอมพลสฤษดิ์ได้กราบบังคมทูลเสนอว่าจะเรียกช่างจากห้องเส้ือคริสเตียน ดิออร์ 

(Christian Dior) ให้มาถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากล พร้อมทั้ง

ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณรายจ่ายในเรื่องนี้ (Queen Sirikit Museum of Textiles, 

2016, p. 13) แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรับสั่งว่าจะทรงเป็น

พระราชธุระในเรื่องน้ีเอง กอปรกับในช่วงเวลาเดียวกันน้ันที่ปิแอร์ บัลแมง (Pierre 

Balmain) นักออกแบบเสื้อชาวฝรั่งเศสก�าลังอยู่ที่กรุงเทพฯ พอดี ดังนั้น คุณหญิงอุไร 

ลืออ�ารุง ช่างฉลองพระองค์ จึงกราบบังคมทูลแนะน�าปิแอร์ บัลแมงแด่สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบัลแมงก็ได้ถวายงานด้านฉลองพระองค์

ส�าหรับการเสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการในครั้งน้ันและในโอกาสต่อ ๆ มาอีกด้วย 

โดยที่บัลแมงนั้นได้จัดเตรียมฉลองพระองค์แบบต่าง ๆ ดังข้อความต่อไปนี้
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 “... Mr. Balmain เป็นผู้จัดฉลองพระองค์ถวาย พร้อม

พระกระเป๋าถือ ฉลองพระบาท ถุงพระหัตถ ์หนังยาว-ส้ัน 

ถุงพระบาท พระมาลา ฉลองพระองค์คลุมส้ัน-ยาว มีท้ังผ้าไหม

ไทย ผ้าฝ้ายบุข้างในส�าหรับหน้าร้อน จนถึงผ้าสักหลาดอย่างบาง

และหนา ตลอดจนเฟอร์ห่มชนิดต่าง ๆ  ฉลองพระองค์เฟอร์ขนมิง้ค์ 

ตามโปรแกรมที่จัดส่งมาถวาย เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายนหรือ

มกราคมปีหน้า ซ่ึงอากาศทางสหรฐัฯ และยโุรปจักเปล่ียนแปลงจาก

ร้อนสู่ความหนาวเย็นเมื่อใดก็ได้...” (Supamit, 2003, p. 143-144) 

(เน้นข้อความโดยผู้เขียนบทความ)

 ปิแอร์ บัลแมง ถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งชุดกลางวัน

ชุดราตรีส้ัน ชุดราตรียาว รวมไปถึงฉลองพระองค์คลุม โดยตัดเย็บอย่างประณีต 

มรีปูแบบทีแ่ม้จะเรยีบง่ายแต่กส็มพระเกยีรต ิทีน่่าสนใจคอืบลัแมงใช้ผ้าไหมไทยเป็นวัสดุ

ส�าคัญส�าหรับการออกแบบฉลองพระองค์ โดยในระยะแรกก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ น้ัน ปิแอร์ บัลแมง

ใช้ผ้าไหมจากบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยของจิม ทอมป์สัน (Warren, 1996, p. 111) 

นักธรุกจิชาวอเมรกินัผู้เปิดร้านขายผ้าไหมไทยหลากหลายชนิด ทัง้ผ้าไหมพืน้และผ้าไหม

พมิพ์ลายทีถ่นนสุรวงศ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ทัง้น้ี บัลแมงได้เลือกใช้ผ้าไหมจากจิม ทอมป์สัน 

ทัง้ในการออกแบบตดัเยบ็เส้ือผ้าในคอลเลคช่ัน และการออกแบบตดัเยบ็ฉลองพระองค์

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โดยมากแล้วเป็นฉลองพระองค์ชุด

กลางวัน (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2016, p. 25) และนอกจากจิม 

ทอมป์สันแล้ว ยังปรากฏว่าฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ยังใช้ผ้าไหมไทยจากร้านสตาร์ ออฟ ไซแอมในการออกแบบตัดเย็บอีกด้วย 

ส่วนฉลองพระองค์ที่มีลักษณะแบบไทยน้ัน แน่นอนว่าต้องใช้ผ้าไหมพื้นเมืองที่ทอข้ึน

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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 ความส�าเร็จในการเสด็จฯ ต่างประเทศทางราชการนั้น เห็นได้จากสื่อมวลชน

ในประเทศไทยที่น�าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการเสด็จฯ ดังกล่าว นอกจากเน้ือหาด้าน

พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรของทั้งสองพระองค์แล้ว ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่าเป็นผลงานการ

ออกแบบตดัเยบ็ทีล่ะเอียดประณีต และเป็นรปูแบบทีไ่ด้รบัอิทธพิลจาก ‘ประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสตรีไทย’ อย่างแท้จริง โดยช้ีให้เห็นว่าธรรมเนียมการทรงสะพัก 

และการทรงพระภูษาจีบนั้นเป็น ‘มรดกตกทอดมาแต่เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี’ 

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป รูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

ภาพประกอบที่ ๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ที่ปิแอร์ บัลแมง 

ใช้ผ้าไหมไทยในการออกแบบตัดเย็บ ในโอกาสเสด็จฯ เยือนทวีปยุโรป

ที่มา: Getty Images
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ทั้งน้ี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�าริว่าสุภาพสตรีไทย

ควรหันกลับไปแต่งกายอย่างไทยในบางโอกาส เพราะนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว 

ยงัเป็นการเชิดชูอดตีอันรุง่เรอืงของไทยอีกด้วย ในขณะเดยีวกนั ชุดแต่งกายอย่างไทย

ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่น้ียังเหมาะสมกับการน�ามาสวมใส่ในยุคปัจจุบันอีกด้วย 

(Phillips, 2016) จากกรณีนี้อาจกล่าวได้ว่า หนึ่งในเบื้องหลังความส�าเร็จนี้เป็นผลมา

จากการใช้ผ้าไทยในการตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งแบบไทยและแบบสากล

 ในช่วงพทุธทศวรรษ ๒๕๐๐ ชาวกรงุเทพฯ ยงัมทีศันะต่อผ้าไหมไทยว่าเป็นเพยีง

สินค้าทีนั่กท่องเทีย่วชาวต่างประเทศซ้ือกลับไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน แม้แต่ทศันะ

ของช่างเส้ือช้ันสูงเองก็ยังเห็นว่าผ้าไหมคือสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนิยมซ้ือ

กลับไปเป็นของฝาก อย่างเช่นใน พ.ศ. ๒๕๐๕ นางสาวลิลี่ เหลียง (Miss Lily Liang) 

เจ้าของธุรกิจย่านถนนสุรวงศ์ยังกล่าวว่ารายได้กว่าร้อยละ ๕๐ ของกิจการเธอนั้นมา

จากผ้าไหมไทย โดยชาวกรุงเทพฯ นิยมน�าผ้าไหมไทยไปออกแบบตัดเย็บชุดราตรีหรือ

ชุดส�าหรบัวาระพเิศษต่าง ๆ  และเมือ่สือ่มวลชนน�าเสนอข่าวทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับเสียงชื่นชมในพระสิริโฉมและความงดงามของฉลอง

พระองค์เป็นอย่างมากในสหรฐัอเมรกิา กย็ิง่ท�าให้ผ้าไหมไทยและผ้าไทยได้รบัความนิยม

มากยิ่งขึ้น (Phillips, 2016, p. 188)

 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่า ผ้าไหมไทยทีใ่ช้เป็นวัสดหุลักในการออกแบบฉลอง

พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส�าหรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

อันเป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเสรีนิยมน้ัน นอกจากจะ

ช่วยส่งเสริมพระสิริโฉมให้งามเด่นเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศที่เสด็จฯ เยือน 

อันเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ที่ช่วยเกื้อหนุน

ต่อการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยในสมัยน้ัน ยังนับได้ว่าเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักผ้าไทยได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและ

เป็นการแสดงเอกลกัษณ์ไทยให้ชาวต่างประเทศได้รบัรูใ้นอีกสถานหน่ึง ทัง้น้ี ผ้าไทยจะ

เข้ามาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์อย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ดังที่จะ

ได้กล่าวในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
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ผ้าไทยกับความมั่นคงของมนุษย์ : บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 หลังจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ การเมืองไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลพลเรือน 

ช่วงน้ีมกีารปรบัเปล่ียนแนวนโยบายต่างประเทศ จากแต่เดมิทีม่ลัีกษณะใกล้ชดิกบักลุ่ม

ประเทศฝ่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�า มาสู่นโยบายต่างประเทศที่ลดความ

ใกล้ชดิกบัสหรฐัฯ และสร้างความสัมพนัธ์กบัสาธารณรฐัประชาชนจีนและกลุ่มประเทศ

ในภูมิภาคอินโดจีนภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไปสู่ระบอบการเมืองแบบสังคมนิยม

คอมมวินิสต์ ในขณะเดยีวกนั บรรยากาศทางการเมอืงภายในของไทยในช่วงน้ันเป็นช่วง

ที่มีเสรีภาพทางการเมือง มีพื้นที่ให้ตัวแสดงต่าง ๆ  ได้แสดงบทบาท ประชาชนสามารถ

ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ประกอบกับการที่กระแสความคิดทางการเมืองที่

เป็น “ซ้าย” หรือแนวคิดแบบก้าวหน้าแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง โดยขบวนการนิสิต

นักศึกษาได้รับเอาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการแสดงบทบาททางการเมือง

และทางสังคม 

 ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศในช่วงเวลาน้ี ในช่วงต้นยังคงมีความ

ระมดัระวังในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ (Bunnag, 2016) ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนั

ประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังรักษาหลักการในการ

รกัษาความสัมพนัธ์อันดกีบัประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิความขุน่ข้องหมองใจ

ต่อกัน (Dhammasak, Isarangura na Ayudhya, Chulasupya, 1974, p. 2) และยัง

มีการสร้างความสัมพันธ์กับจีนแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกด้วย ในขณะเดียวกัน รัฐบาล

ในสมัยน้ันตระหนักว่าไทยมิใช่ประเทศมหาอ�านาจ ดังน้ัน เป้าหมายของนโยบายต่าง

ประเทศจึงเป็นเรื่องความเป็นไทย เอกราชของชาติ และผลประโยชน์แห่งชาติ ยึดถือ

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดถือหลักการ

ไม่น�าลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามา แม้ว่าจะมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกัน

กับประเทศคอมมิวนิสต์โดยสันติก็ตาม

 ทางด้านนโยบายความมั่นคงภายใน รัฐบาลยังคงเน้นนโยบายปราบปราม

คอมมิวนิสต์เป็นหลัก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Dhammasak, 

Isarangura na Ayudhya, Chulasupya, 1974, p. 42) และในขณะเดียวกันยังต้อง
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ใช้นโยบาย “ปลอบ” ประชาชนในกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ และประชาชนในกลุ่ม

ที่ต้องการกลับใจ หรือที่เรียกว่า “แผนการุณยเทพ” หากกล่าวในภาพรวมก็คือรัฐบาล

สัญญา ธรรมศักดิ์ เน้นด�าเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศโดยไม่แบ่งแยกลัทธิการ

ปกครอง ควบคู่ไปกับแนวนโยบายด้านความมั่นคงเน้นบทบาทของทหาร ที่จะรักษาไว้

ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท�าลายลัทธิทางการเมืองใด ๆ ก็ตามที่เป็นภัย

ต่อสามสถาบันหลักของชาติข้างต้น (Dhammasak, Isarangura na Ayudhya, 

Chulasupya, 1974, p. 34)

 ต่อมาในรฐับาลหม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ์ปราโมช เป็นช่วงทีบ่รรยากาศทางการ

เมอืงไทยมเีสรภีาพ น�ามาสู่ความตืน่ตวัทางการเมอืง และน�ามาสู่การประท้วงเรยีกร้อง

ที่มากเกินขอบเขตในสายตาของกลุ่มอนุรักษนิยม ส่งผลให้กลุ่มอนุรักษนิยมมีปฏิกิริยา

โต้ตอบความตื่นตัวทางการเมืองดังกล่าว ในรูปของการจัดตั้งกลุ่มต่อต้าน หรือ

ขบวนการต่อต้านการเคล่ือนไหวทางสังคม (countermovement) อันมกีจิกรรมทีแ่สดง

ความรนุแรงและคกุคามต่อการรวมกลุ่มทางการเมอืง เช่น กลุ่มนวพล กระทงิแดง และ

ลูกเสอืชาวบ้าน เป็นต้น เมือ่ปรากฏการณ์ทางการเมอืงเป็นเช่นน้ี ความคดิทางการเมอืง

จึงแตกแยกออกเป็นสองขั้ว และมีลักษณะเผชิญหน้า นั่นคือการแบ่งขั้วทางการเมือง

ออกเป็น “ซ้าย” และ “ขวา” โดยฝ่ายขวามีทัศนะต่อฝ่ายซ้ายว่าเป็นภัยต่อสังคมไทย มี

ความคิดแบบคอมมิวนิสต์ เป็นอันตรายต่อสามสถาบันหลักของไทย คือ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ทางด้านฝ่ายซ้ายนั้นมองฝ่ายขวาว่าเป็นอนุรักษนิยม ไม่ต้องการการ

เปล่ียนแปลงที่น�ามาสู่ความก้าวหน้า ความขัดแย้งเช่นน้ีเข้มข้นมากข้ึนจนสถานการณ์

ทางการเมืองภายในของไทยใกล้ถึงจุดแตกหัก ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ด้านความ

มั่นคงของประเทศก็อยู่ในสภาวะตึงเครียด เนื่องจากการต่อสู้ระหว่างกองทัพกับฝ่าย

คอมมวินิสต์ กอปรกบัใน พ.ศ. ๒๕๑๘ กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เปล่ียนแปลงการปกครอง

ไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ในลาว ส่งผลให้

ชนชั้นน�าของไทยรู้สึกหวาดวิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ีเองทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

และสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ เสดจ็ฯ ทรงเยีย่มเยยีนประชาชนตาม

ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน

ทั้งสองพระองค์จึงทรงทราบถึงปัญหาทางด้านการประกอบอาชีพของประชาชนว่า
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มีรายได้ไม่พอครองชีพ ดังที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระราชด�ารัสความตอน

หนึ่งว่า

 “...พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จึงทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้า

ดูแลทุกข์สุข รวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนา ชาวไร่ 

เพราะหากเขาเหล่าน้ันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

ครอบครวักจ็ะประสบความทกุข์ยาก ชาวไร่ชาวนาทีย่ากจนอยูแ่ล้ว 

ก็จะยิ่งจนลงไปอีก บางรายถึงกับต้องสูญเสียที่ดินไปก็มี ในขณะที่

เสดจ็พระราชด�าเนินเยีย่มราษฎรน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

จะทรงมุ ่งเน้นในการช่วยเหลือด้านเกษตรกรรม มักจะทรง

พระราชด�าเนินไปตามไร่นา เพื่อทอดพระเนตรปัญหาต่าง ๆ  อย่าง

ใกล้ชิด ส่ิงใดที่เป็นความหวังของชาวไร่ชาวนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

แหล่งน�้า พัฒนาการเพาะปลูก หรือพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น 

พระองค์ท่านจะรับฟังและทรงพยายามส่งเสริมสนับสนุนความ

หวังนั้นทุกวิถีทางเพื่อเป็นก�าลังใจแก่เกษตรกรของชาติ ระหว่างที่

พระองค์ท่านทรงพระราชด�าเนินไปตามไร่นาน้ัน ข้าพเจ้ากจ็ะอยูก่บั

ราษฎรทีม่ารบัเสดจ็ฯ ได้มโีอกาสพดูคยุซักถามเรือ่งสุขภาพอนามยั

และความเป็นอยู่...” (Bank of Thailand, 2005, p. 14-15)

 การทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนีินาถได้เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มเยยีน

ประชาชน ท�าให้ทรงทราบว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพทีม่คีวามเส่ียงสูง

เนื่องจากต้องพึ่งพาธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้เป็นหลัก ปีใดที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล

และมีปริมาณเพียงพอจึงสามารถท�าการเกษตรได้ผลดี แต่หากปีใดที่มีฝนมากเกินไป

หรอืฝนแล้งกท็�าการเกษตรไม่ได้ผล แม้ว่าปัญหาความแห้งแล้งจะพอแก้ไขได้ด้วยระบบ

ชลประทาน แต่กต้็องอาศยัทัง้ระยะเวลาและมต้ีนทนุสูง ดงัน้ัน เกษตรกรจึงไม่อาจหลีก

เลีย่งการพึ่งพาธรรมชาติได้ นอกจากนี ้อาชพีเกษตรกรยังมีความเสีย่งในเรื่องผลผลิต 

ที่ปริมาณผลผลิตแปรผกผันกับราคาขาย อันส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกรที่ไม่แน่นอน 

และอาจต้องไปกู้หนี้ยืมสิน น�ามาซึ่งปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก (Bank of Thailand, 

2005, p. 15-16) ส่งผลถึงปัญหาความมั่นคงในแง่คุณภาพชีวิต และกลายเป็น

ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ในที่สุด 
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จากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชด�าริ

ที่จะเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และทรงพบว่าเกษตรกรเหล่านี้มีความสามารถทางศิลปะ 

ดังความที่ปรากฏในพระราชด�ารัสต่อไปนี้

 “...ทกุวันน้ีลกูหลานของชาวไร่ชาวนาผู้ยากจน และการศกึษา

น้อย กลับมาเป็นผู้จรรโลงรักษาศิลปะของบ้านเมืองเราไว้ได้อย่าง

เยี่ยมยอด คนไทยคนใดก็ตามที่ได้มีโอกาสฝึกหัดงานศิลปะ ล้วน

แล้วแต่แสดงออกถึงฝีมืออันเลิศล�้า ไม่เพียงแต่จะกร�างานในไร่นา

ผลิตเม็ดข้าวและอาหารต่าง ๆ มาเลี้ยงชาติเท่านั้น มือที่กร�างาน

หนักน้ียังสามารถประดิษฐ์ผลงานที่ละเอียดลออได้หลายรูปแบบ 

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

ผ้าทอพืน้เมอืงสีสันงดงามเป็นทีต้่องพระราชหฤทยั โดยใน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 

(พระราชอสิริยยศในขณะนัน้) เสด็จฯ ทรงเยี่ยมประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ได้ทอดพระเนตรสุภาพสตรชีาวอีสานนุ่งซ่ินไหมมารบัเสดจ็ทกุพืน้ที ่(The Queen Sirikit 

Department of Sericulture, 2016, p. 6) ดังเช่นที่ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ 

อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ ได้บันทึกไว้ว่า

 “.. .ในพระราชหฤทัยยังทรงจ�าภาพของภาคอีสานได้ดี 

เมื่อครั้งที่ทรงตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรภาคอีสานเมื่อ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๔๙๘ … มีสิ่งหนึ่งที่ทรงจ�าได้แม่นย�าคือ ชาวบ้านแม้แต่จะยากจน

แก่เฒ่าอย่างไร ส่วนมากกนุ่็งผ้าไหมสีสวยลายแปลก และเมือ่รบัส่ัง
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ชมว่า ‘ผ้าที่แม่นุ่งสวยมาก’ แม่ก็ยิ้มเสียน�้าหมากหกกว่าจะตอบได้

ว่าเป็นผ้า ‘มัดหมี่’…” (Snidwongse Na Ayudhya, 1992, p. 215)

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพิจารณาถึงอาชีพเสริม

ที่ประชาชนสามารถท�าได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยจะต้องช่วยให้เกษตรกรมีรายได้

พิเศษ ที่นอกจากจะสามารถน�ามาจุนเจือครอบครัวได้แล้ว ยังอาจพัฒนากลายเป็น

รายได้หลักต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย ต้องไม่เป็นภาระหนักส�าหรับเกษตรกรและ

ครอบครัวในการประกอบอาชีพเสริม ต้องสอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

ประกอบกับการที่เกษตรกรเหล่าน้ีมีความสามารถพิเศษอยู่แล้ว ดังน้ัน ค�าตอบที่

เหมาะสมคือ “การทอผ้า” ด้วยเหตุผลที่ว่า นอกจากผ้าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันจ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตแล้ว ความต้องการผ้าส�าหรับเป็นเครื่องนุ่งห่มน้ันเกิดข้ึนตลอดเวลา 

ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีฐานะย่อมต้องการแต่งกายสมฐานะ สมกาลเทศะ และ

หลากหลายไปตามโอกาส ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ียังมีความช่ืนชอบส่ิงทอหลากหลายรูปแบบ

อีกด้วย อุปสงค์เหล่านี้สอดคล้องกับกิจกรรมทอผ้าของครอบครัวเกษตรกร ที่กระท�า

เป็นปกติอยู่แล้ว เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้น สตรีต้องมีความสามารถใน

การทอผ้า ส่วนวัตถุดิบเช่นฝ้ายหรือไหมก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน ประเด็นส�าคัญอีก

ประการหน่ึงคอื ผ้าเป็นของไม่เน่าเสีย สามารถทอแล้วเกบ็ไว้จ�าหน่ายยามเดอืดร้อนได้

อีกด้วย (Bank of Thailand, 2005, p. 20-21)

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเริ่มน�าโครงการทอผ้าไป

ทดลองด�าเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อครั้งที่ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช ไปทรงเยีย่มราษฎรทีเ่ขาเต่า อ�าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ์ 

โดยทรงชักชวนให้สตรีในท้องที่มารวมกันทอผ้าขาวม้า ผ้าถุง โดยใช้เส้นใยฝ้ายเพื่อ

จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหากี่และ

อุปกรณ์การทอ รวมทั้งเส้นฝ้ายที่ใช้ทอ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหา

ครมูาฝึกสอนให้ทอเป็นลวดลายต่าง ๆ  ต่อมายงัโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้โรงทอผ้าข้ึนทีท้่ายวัง

ไกลกงัวลเพือ่ทีจ่ะได้ทรงตดิตามและควบคมุคณุภาพการทอได้อย่างใกล้ชิด และเมือ่ได้

ผ้าจ�านวนหน่ึงแล้ว เจ้าหน้าทีผู้่ดแูลโครงการกน็�าไปจ�าหน่ายในจังหวัดราชบุร ีโครงการ

น�าร่องของพระองค์น้ีนับได้ว่าประสบผลและสามารถน�ามาปฏิบัติได้จริง (Bank of 

Thailand, 2005, p. 23) 
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 จุดเปล่ียนส�าคัญที่ผ้าทอพื้นเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย ์

ก็คือเมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยที่ อ.นาหว้า จ. นครพนม และในพื้นที่ใกล้เคียงใน พ.ศ. 

๒๕๑๓ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์

พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพร้อมทั้งพระราชทาน

เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปรารภว่า

 “...การแจกของแก่ผู้ประสบภัยจะเปรียบก็เสมือนโยนก้อน

หินเล็ก ๆ ลงแม่น�้า สักเท่าใดจึงจะเพียงพอให้เขาได้อยู่รอด น่าจะ

หาอะไรให้เขาท�าเพื่อมีรายได้สม�่าเสมอ...” (Mudmee Maithai...

Saiyai Chonnabot n.d., p.11)

 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังเคยมีพระราชกระแส

รับสั่งว่า 

 “...ข้าพเจ้าได้มโีอกาสตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ไปเยี่ยมราษฎรตามชนบทมาหลายสิบปี ได้พบว่า ราษฎรส่วนใหญ่

เป็นชาวนาชาวไร่ทีต้่องท�างานหนัก และต้องเผชญิอุปสรรคจากภยั

ธรรมชาติมากมาย ... ท�าให้ชาวไร่ชาวนามักยากจน การน�าสิ่งของ

ไปแจกราษฎรผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นเพียงบรรเทาความเดือด

ร้อนเฉพาะหน้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภ

ว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืน ควรจะหาวิธีอ่ืนที่ช่วยให้ราษฎร

พึ่งตนเองได้...”

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงสังเกตว่ากลุ่มผู้หญิงที่

มารับเสด็จฯ ต่างก็นุ่งผ้าซ่ินไหมมัดหมี่ มีพระราชกระแสรับส่ังถามจนได้ความว่า

เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ทอไว้ใช้เอง หรือไม่ก็ทอไว้ส�าหรับลูกหลานที่ออกเรือน ไม่ได้ทอไว้

ขาย ดังความที่ปรากฏในพระราชกระแสพระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิง

 “...เรือ่งศลิปาชีพเริม่ต้นจากมดัหมี ่คอืมดัหมีน่ี่ หนแรกทีเ่หน็

ชาวบ้านใส่ กบ็อกกบัเขาว่า ทอให้ฉนัใส่ได้ไหมจ๊ะ เขาค้อนใหญ่ บอก

ว่า ท่านจะไปใส่อะไรกัน เขามีแต่คนใช้ใส่ มีแต่คนบ้านนอกคอกนา
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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) 

 จากสายพระเนตรทีเ่หน็ความงดงามของผ้าไหมมดัหมี ่กลายเป็นพระราชด�าริ

ที่จะส่งเสริมการทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอาชีพเสริม จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชน

ในท้องถิ่นเริ่มทอผ้าส่งไปถวาย และทรงรับซื้อไว้เองส�าหรับตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ 

โดยทรงตรวจคุณภาพผ้าไหมมัดหมี่ที่ได้รับมา และมีพระราชกระแสรับส่ังให้ผู้ทอ

ผ้าผืนที่งดงามเป็นพิเศษทอในปริมาณเพิ่มขึ้น (The Queen Sirikit Department of 

Sericulture, 2016, p. 6) และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ และท่านผู้หญิง

จรุงจิตต์ ทีขะระ ออกไปซ้ือผ้าไหมที่ประชาชนทอเก็บไว้มาเป็นตัวอย่าง ดังความที่

ปรากฏในพระราชด�ารัส จากนั้นจึงน�ากลับไปส่งเสริมให้ประชาชนทอเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้ง

แจ้งด้วยว่าสมเดจ็พระบรมราชินีนาถจะทรงรบัซ้ือ พร้อมทัง้ยงัได้แนะน�าเรือ่งการผลิต

ให้มคีณุภาพและเหมาะสมกบัการใช้สอย จากแนวพระราชด�ารดิงักล่าวน�ามาสู่การฟ้ืนฟู

และส่งเสริมหัตถกรรมทอผ้าเชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรที่นอกเหนือไป

จากรายได้หลักจากการเกษตร (Queen Sirikit Museum of Textiles, 2012, p. 59-61) 

ต่อมา สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตัง้ 

“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” ข้ึน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดารให้มีรายได้เสริมจากงานทอผ้า 

(Matichon Editorial Department, 2006, p. 95) 

 หากพิจารณาในแง่บริบททางการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ

แล้ว ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

พิเศษฯ ขึ้นน้ัน นับได้ว่าเป็นช่วงที่ตึงเครียดที่สุดส�าหรับไทยในประเด็นการเมืองและ

ความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเพราะสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม การยกเลิก

สถาบนักษตัรย์ิในลาว การทีก่ลุ่มประเทศอินโดจีนเปล่ียนแปลงไปสู่ระบอบคอมมวินิสต์ 

และยังเป็นปีที่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ในสังคมการเมืองไทยก้าวข้ึนสู่จุดสูงสุด

การที่ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เปิดปฏิบัติการก่อความไม่สงบ ปรากฏการณ์ “ขวาพิฆาต
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ซ้าย” ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันพระมหากษัตริย์เองก็วิตก

กังวลต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทและ

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงระหว่าง 

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ ทีแ่สดงถงึความรูสึ้กวิตกกงัวลได้อย่างชัดเจน (Nopprasert, 2017, 

p. 256-264) ฝ่ายผู้น�ากองทัพก็มีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหาร ดังจะ

เหน็ได้จากเหตกุารณ์ทีผู้่บญัชาการเหล่าทพัขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อ

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตด�าเนินการรัฐประหาร (Atthakorn, n.d., p.185-

186) 

 แม้แต่พระราชบันทึกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็ยัง

แสดงถึงความวิตกต่อปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๘

ดังความว่า “...ครั้งญวนล่ม ลาวแตก ฉันตกใจ ตกใจมาก...” (Prachumthong, n.d.) 

นอกจากนี้ ช่วงต้นปีดังกล่าวยังเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้ประชาชนไทยรู้สึกวิตกกังวลเป็น

อย่างมาก น่ันคือการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ

ประชวร ดงัทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่า

 “...เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวประชวร (ต้นพุทธศักราช ๒๕๑๘) 

ตอนนั้นหมอที่รักษาร้องไห้ พี่ชายฉัน (นายแพทย์ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ 

กิติยากร) ก็เป็นหมออยู่ด้วย หน้าเขียวไม่นอนทั้งคืน เขาบอกว่า

รู้สึกว่าเราก�าลังจะเสียท่านไป 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�าลังอาวุธระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
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ความมัน่คงไทยกบัพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยอีกด้วย และแม้ว่าสมเดจ็พระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงวิตกกังวลกับสถานการณ์บ้านเมือง แต่ด้วย

น�้าพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในการด�าเนินชีวิตของประชาชน และมีพระราช

ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ดังน้ัน 

การส่งเสริมการทอผ้าโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง

โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเล้ียงไหมเลยทีเดียว ดังความปรากฏในพระราชกระแส

พระราชทานสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

 “...มี ๒ โครงการ เรียกหม่อนไหมแท้ หมายความว่าไหม

พื้นเมือง ซ่ึงมันออกส้ันแค่น้ี ใช้ป้อนโรงงานเครื่องจักรไม่ได้ 

ต้องชาวบ้านนั่งผูก น�้าตาร่วง เขาไม่ชอบเลย อันนี้ ฉันสนับสนุน 

แล้วท่านรองสมุหฯ นิรันดร์ ไปได้ทุนมาท�าไหมจากญี่ปุ่นเพื่อจะ

ป้อนโรงงาน ฉันก็บอกตกลง ให้คุณนิรันดร์ท�าโครงการหม่อนไหม

ส�าเร็จ เอาไหมญี่ปุ่น เพราะว่าเส้นยาว โรงงานเขานิยม ชาวบ้าน

นิยมมากกว่า เพราะทอง่าย ไม่ต้องมาน่ังผูก ๆ ๆๆ ไหมของไทยมนัส้ัน 

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

ตดัใส่เป็นกโิมโน เขาจะซ้ือมากเชียว เดีย๋วน้ีญีปุ่่นส่ัง ตลาดส่งไม่ทนั 

แต่เขาจะจู้จ้ีมาก จะเอาลายเล็ก แบบทีช่าวบ้านตาแฉะ … ญีปุ่่นบอก

ว่า ลายเล็กนี่ ท�ากิโมโนสวยมาก เพราะว่าคุณภาพมัดหมี่...เอาแล้ว 

โฆษณาอีกแล้ว แม่ค้า พอฉันโฆษณา เขาบอก อะไร ควีน 

(พระราชินี) เป็นแม่ค้าบอก ใช่ (ทรงพระสรวล) มาเที่ยวนี้ ไม่ใช่
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เป็นควีน เป็นแม่ค้า เพราะว่ามดัหมีม่คีณุภาพไม่เหมอืนไหมของชาติ

ไหนเลย จะเห็นว่า ในผืนเดียวกันจะมีทุกสีเป็นรุ้งออกมา พอโดน

แสงไฟ ผืนเดียวกันนี้จะเป็นสีเขียวออกรุ้งชมพู ออกรุ้งม่วง อันนั้น

น่ะ คิดว่าเป็นคุณภาพของไหมไทย…” (Women News Reporter 

Group, 1984)

 การด�าเนินการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่แรกเริ่มเป็นการส่งเสริม

การทอผ้าไหมมัดหมี่ ขยายมาสู่โครงการเล้ียงไหม และการหาตลาดน้ัน ได้ส่งผลให้

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 “...เมื่อก่อนนี้ เด็กสาว ๆ ไม่ชอบท�า ถ้าได้ค่าแรงเพียง ๑๐๐ 

บาท ไม่ยอมท�า มแีต่คนแก่ท�า เมือ่ฉันเข้าไปใหม่ ๆ  คนแก่ ๆ  เท่าน้ันท�า

สาว ๆ ไม่ยอมท�า เดี๋ยวนี้อายุ ๑๔-๑๕-๑๖ ปี นั่งท�า เพราะว่าต้อง

ผูกตลอดเลย ฉันไม่ยอมให้ใช้ไหมฝรั่ง…ชาวบ้านทีแรกก็ร้องไห้ 

น่ีพอให้ผืนหน่ึงถึง ๕๐๐ บาทเท่าน้ัน เด็กสาว ๆ อุ๊ย ฉันกินข้าว

พลาง ท�าพลาง เพราะยิ่งเสร็จเร็วเท่าไหร่ก็ได้ เขาบอกว่า 

ถ้าท�าจริง ๆ ๕ วันเสร็จ ๕ วัน ๕๐๐ บาท ฐานะน่ีเปล่ียน

หมดเลย บ ้านข้ึนเป ็นแถวหมด ไถ ่ถอนที่ดิน ซ้ือวัวควาย 

เปลี่ยนใหม่หมด…” (Women News Reporter Group, 1984)

 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 

อนัเป็นอาชีพเสริมที่ประชาชนมีทักษะอยู่แล้ว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

นับเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ (human security) ภายใต้บริบทการเมือง

ระหว่างประเทศสมัยสงครามเย็นที่ยังคงให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของรัฐ (state 

security) ที่เน้นในด้านการพัฒนาศักยภาพทางการทหารมาเป็นล�าดับต้น นับได้ว่าการ

ด�าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่เอื้อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์นั้นมีความ 

“ล�้าสมัย” เนื่องจากบริบทด้านความมั่นคงใหม่ (new security) ที่เน้นด้านความมั่นคง

ของมนุษย์ จะกลายเป็นกระแสที่มีความส�าคัญในยุคหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา โดย

การด�าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นไปในด้านการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เน่ืองจาก
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การพฒันาคอืการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน และยงัต้องเป็นการพฒันา

ที่ไม่ขัดกับวิถีชีวิตอีกด้วย (Kunthic, 2011, p. 8) เน่ืองจากการพัฒนาในที่น้ีคือการ

ส่งเสรมิให้ประชาชนน�าเอาทกัษะทีม่อียูม่าแต่เดมิ น่ันคอื “การทอผ้า” มาเป็นอาชพีเสรมิ 

 กอปรกับในช่วงพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ ที่รัฐไทยเริ่มเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์

การต่อสู้กบัฝ่ายคอมมวินิสต์จากการใช้มาตรการทางทหารมาสู่มาตรการทางการเมอืง 

ไม่ว่าจะเป็นค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๑๐/ ๒๕๑๒ ที่เป็นก้าวส�าคัญที่เปิดโอกาสให้

นายทหารสายพิราบได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับคอมมิวนิสต์ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น (Nopprasert, 2017, p. 61) นอกจากนี้ 

พลโทเปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ ๒ ยังได้เริ่มใช้มาตรการ “การเมืองน�าการ

ทหาร” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากตระหนักดีว่าการใช้มาตรการที่

รนุแรงจะเป็นการผลักให้ประชาชนไปเข้ากบัฝ่ายตรงข้าม และส่งผลให้รฐัไทยแพ้ในทาง

ยุทธศาสตร์กับฝ่ายตรงข้าม และคอมมิวนิสต์ก็จะยิ่งขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

จนกลายเป็นปัญหาร้ายแรงทีเ่กดิขึน้ในทกุภมูภิาคของไทย และต่อมา เมือ่พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้น�ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาต่อยอดเป็นนโยบาย

ด้านความมั่นคงของประเทศ ผ่านการประกาศใช้ “ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/ 

๒๕๒๓” และ “ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๕/ ๒๕๒๕” จนสามารถเอาชนะสงคราม

กบัฝ่ายคอมมวินิสต์ได้ในทีสุ่ด ในเวลาต่อมา การด�าเนินการของมลูนิธส่ิงเสรมิศลิปาชีพฯ 

ยังได้แตกกิ่งก้านสาขาจากการทอผ้าไหม ไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ

ทางด้านหัตถกรรมประเภทอ่ืน ๆ ด้วย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีคุณภาพ

อันเป็นการส่งเสรมิให้เกดิสภาวะความมัน่คงของมนุษย์ออกไปในวงกว้างมากยิง่ขึน้ และ

เมือ่สงครามเยน็ส้ินสุดลง ประชาคมระหว่างประเทศปรบักรอบแนวคดิจากความมัน่คง

รูปแบบดั้งเดิมที่เน้นการให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของรัฐไปสู่ความมั่นคงรูปแบบ

ใหม่ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยมูลนิธิ

ส่งเสรมิศลิปาชีพฯ ยงัคงด�าเนินต่อไปตามวัตถปุระสงค์ทีม่มีาแต่เดมิ น่ันคอื “การเสรมิ

สร้างความมั่นคงของมนุษย์” 
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สรุป 

 ผ้าไหมไทยมไิด้มแีต่เพยีงความสวยงามเท่าน้ัน แต่ยงัมมีติทิางสังคม วัฒนธรรม

ประเพณี และวิถีชีวิต และยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคงด้วย ดังจะเห็นได้

จากสมัยสงครามเย็น ที่ไทยต้องด�าเนินนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องกับสหรัฐฯ ใน

การต่อต้านคอมมวินิสต์ พระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จฯ เยือนต่าง

ประเทศทางราชการ เป็นพระราชกรณียกิจครั้งส�าคัญที่เกื้อหนุนการด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศของไทยในสมยัน้ันเพือ่สร้างความสัมพนัธ์ทีใ่กล้ชิดกบัมหาอ�านาจ ในการน้ี 

ผ้าไหมไทยเป็นส่วนส่งเสริมการด�าเนินนโยบายดังกล่าวด้วยการเป็นวัสดุที่ใช้ในการ

ออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อันช่วยสร้างความประทับใจแก่ประเทศที่เสด็จฯ เยือน และท�าให้นานาประเทศรู้จัก

ความงดงามของผ้าไทยมากยิ่งขึ้น

 นอกจากน้ี ในช่วงสงครามเยน็ แม้ว่าประเดน็ความมัน่คงของรฐัมคีวามส�าคญั

เป็นล�าดับต้น แต่ในขณะเดียวกัน ผ้าไหมไทยกลับได้รับบทบาทใหม่ น่ันคือบทบาทใน

การพัฒนาเพื่อสร้างสภาวะ “ความมั่นคงของมนุษย์” อันนับเป็นแนวความคิดสมัยใหม่

ยิ่งในสมัยนั้น ด้วยการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชนีินาถ สนับสนุนให้เกษตรกรทอผ้าไหมเป็นอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่รายได้ ท�าให้เกษตรกร

มรีายได้เสรมิมาจุนเจือครอบครวั มฐีานะทางเศรษฐกจิทีด่ข้ึีน สามารถเป็นเจ้าของทีอ่ยู่

อาศัยเป็นของตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถปลดเปลื้องหนี้สิน เกษตรกร

สามารถน�ารายได้เสริมจากการทอผ้าไหมมาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพ

หลัก มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษา อันเป็นการปูพื้นฐาน

ชีวิตทีม่ัน่คงในอนาคต กอปรกบัการทีม่ลูนิธส่ิงเสรมิศลิปาชีพในสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ ด�าเนินการหาตลาดให้แก่ผ้าไหมไทย ด้วยการประชาสัมพันธ์เกี่ยว

กับคุณลักษณะพิเศษของผ้าไหมไทยที่ไม่เหมือนกับผ้าไหมจากแหล่งอ่ืน จนเป็นผลให้

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาให้ความสนใจและนิยมน�าผ้าไหมไทยไปออกแบบตัด

เย็บเส้ือผ้ากันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จนผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

จนถงึปัจจุบัน ทัง้น้ี การสร้างสภาวะความมัน่คงของมนุษย์ในทีน้ี่เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิ

ขึ้นภายใต้บริบทการเมืองระหว่างประเทศที่ยังให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของรัฐ
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อันเป็นความมั่นคงรูปแบบด้ังเดิม ต่อมา เมื่อสงครามเย็นส้ินสุดลง ภารกิจในการ

ส่งเสริมการทอผ้าไหมไทย และการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาใช้ผ้าไหมไทย 

และผ้าทอชนิดอื่นๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ก็ยังคงด�าเนินต่อไป ก็เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ

มั่นคงแก่ประชาชนชาวไทยสืบต่อไป
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