




	 ”ผ้าไหม”	 เครื่องนุ่มห่มที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย	 ไหมทุกเส้นถูกถักทอเป็นลายผ้า 

อย่างวิจิตร	สวยงาม		อันแสดงถึงความเป็นไทยและเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของประเทศสืบต่อมา

ยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน		ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ 

ที่ห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกร	 ทรงเป็นองค์อุปถัมภกที่สำาคัญยิ่งแก่วงการไหมไทย	 ในการเสด็จ

พระราชดำาเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจจะฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย	 เป็นที่ชื่นชมในความงดงามแบบไทย

และหันมาสนใจผ้าไหมไทยมากขึ้น	 	 นอกจากนี้ทรงศึกษาและพัฒนาหม่อนไหมไทยกระจายสู่ประชาชนใน 

ประเทศและภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 และยังทรงศึกษาพัฒนาและพระราชทานคุณประโยชน์ด้านหม่อนไหม 

ต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสืบมาจนปัจจุบัน	

	 เมื่อปี	 ๒๕๔๕	 คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศตระหนักในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชา

สามารถของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯ	 ถวาย

รางวัลหลุยส์	 ปาสเตอร์	 แด่พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาพัฒนาและทำาคุณประโยชน์ต่อวงการ

หม่อนไหม	 ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ

คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศอีกด้วย	 และเมื่อวันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารที่ทำาการกรมหม่อนไหม	 	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ	

ยังความปลาบปลื้มแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมอย่างหาที่สุดมิได้		

 กรมหม่อนไหมในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาหม่อนไหมได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริมาพัฒนา	

ศึกษา	 วิจัย	 และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 รวมทั้งการอนุรักษ์ไหมไทยอันเป็น

มรดกกันล้ำาค่าของชาติเสมือนหนึ่งเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในชาติและชาวโลก	

เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีความอยู่ดีกินดี	มีรายได้เพิ่มขึ้น	อันจะ

นำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืนต่อไป	

(นายประเสริฐ		โกศัลวิตร)

อธิบดีกรมหม่อนไหม

ธันวาคม	๒๕๕๔

คำ�นำ�

พระราชกรณียกิจด้านไหมไทย	 	 	 	 	 	 	 	 	๒

ไหมไทยสายใยแห่งความผูกพัน		 	 	 	 	 	 	 	๔

หม่อนไหม...ใต้ร่มพระบารมี	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๐

เผยแพร่ไหมไทยให้ก้องโลก	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๕

สืบสานสายใยมัดหมี่ไหมไทย	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๘

แซ่ซ้องพระเกียรติคุณฯ		 	 	 	 	 	 	 	 ๒๒

ISC	ทูลเกล้าฯถวายรางวัล	Louis	Pasteur	 	 	 	 	 	 ๒๕

รางวัล	Louis	Pasteur		 	 	 	 	 	 	 	 ๒๖

ผ้าไหมไทย...ผ้าไหมคุณภาพ		 	 	 	 	 	 	 	 ๒๙

กว่าจะเป็น...ผ้าไหมไทย		 	 	 	 	 	 	 	 ๓๓

เส้นทางสายไหมสู่ประเทศไทย			 	 	 	 	 	 	 ๓๘

รัตนโกสินทร์...ยุคทองแห่งการพัฒนาหม่อนไหม	 	 	 	 	 	 ๔๐	 	

กรมหม่อนไหม...

พระราชดำาริ...ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 	 	 	 ๔๕

ส�รบัญ



…การเลี้ยงไหม นอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 

ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และดีงามของชาติไทย ที่ได้สืบต่อกันมา

เป็นเวลานานอีกด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำาเนินต่อไป…

พระราชดำารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

๑



ระร�ชกรณียกิจด้�นไหมไทยพ
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราช

นิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่ยังทรงเป็น	ม.ร.ว.สิริกิติ์	กิติยากร	และ

ความผูกพันในการใช้ผ้าไหมมัดหมี่ของพระองค์ได้ปรากฏให้ชาวไทย

ได้เห็นสมัยที่ยังทรงเป็นพระคู่หมั้น	 ด้วยการนุ่งซิ่นมัดหมี่รับเสด็จฯอยู่

เสมอ	 ซึ่งสมัยน้ันการทอผ้าพื้นเมืองยังมิได้รับการส่งเสริมให้แพร่หลาย	

พระองค์ทรงใช้ผ้าไทย	เช่น	ผ้าไหมโคราชและผ้าไหมเชียงใหม่	

 

	 คร้ันทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชิน ี

และต่อมาได้รับพระกรุณาเฉลิมพระยศเป็น	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	เมื่อวันที	่๕	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	ณ	วินาทีนั้น 

อาจกล่าวได้ว่า	 พระราชภารกิจของพระองค์ในฐานะพระแม่แห่งชาติได้

เริ่มต้นขึ้นแล้ว	และยิ่งเพิ่มพูนขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป

๒ ๓



…ในการเสด็จฯ เยี่ยมเพื่อพระราชทานสิ่งของครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภว่า

การแจกของแก่ผู้ประสบภัยจะเปรียบก็เสมือนโยนก้อนหินเล็ก ๆ ลงแม่น้ำา สักเท่าใด

จึงจะเพียงพอให้เขาได้อยู่รอด น่าจะหาอะไรให้เขาทำาเพื่อมีรายได้สม่ำาเสมอต่อไป 

สมเด็จฯ จึงทรงตระหนักในพระราชหฤทัยทันทีว่า คนเหล่านี้แม้ท่าทางจะยากจน แต่ก็ใส่ผ้ามัดหมี่กันหมด 

จึงควรจะส่งเสริมให้ทำางานฝีมือที่เขาคุ้นเคย คือ การทอผ้าไหมมัดหมี่ไว้เป็นอาชีพเสริม 

เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ในยามเกิดภัยแห้งแล้งหรือน้ำาท่วมนาล่ม ดำานาไม่ได้ผล…

ที่มา : หนังสือมัดหมี่ไหมไทย..สายใยชนบท โดย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

หมไทยส�ยใยแห่งคว�มผูกพันไ
	 เม่ือปีพุทธศักราช	๒๔๙๘	ระหว่างท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯเยี่ยมราษฎรตามชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระราชดำาเนินติดตามไม่

ห่างพระวรกายโดยตลอด	 และได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่ง

ซิ่นไหมมัดหมี่มารับเสด็จฯทุกพื้นที่	 พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยใน

ความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่หลากสีสัน	หลากลวดลาย

 

	 ครั้งเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดนครพนมในปีพุทธศักราช	

๒๕๑๓	 ส่งผลให้นาข้าวเสียหาย	 ประชาราษฎร์เกิดความทุกข์ยาก	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระองค์ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎร

ที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว	ในขณะที่เสด็จฯเยี่ยมนั้น	สภาพพื้นที่ยังมีน้ำา

ท่วมขัง	 ค่อนข้างชื้นแฉะ	 พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้าน

มารับเสด็จฯ	และมารับพระราชทานสิ่งของซึ่งล้วนนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่และ

นั่งบนพื้นดินแฉะน้ำาอยู่เช่นนั้น	 หากว่าความงามของผ้าไหมมัดหมี่ยัง	

สบพระราชอัธยาศัยเป็นอย่างยิ่ง

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปณิธานอันสูงส่งและแน่วแน่ที่จะ

ทรงบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์	 โดยเฉพาะชาวนา

ชาวไร่ผู้ยากไร้	 ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีพระราช

ประสงค์ที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พสกนิกรทั้งมวล	ทั้งสองพระองค์ทรง

ทุ่มเทกำาลังพระวรกายและพระราชทรัพย์อย่างหาผู้ใดเปรียบมิได้

๔ ๕



…เห็นชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ โดยเฉพาะผู้หญิงใส่ผ้าซิ่นสวยงาม

แม้จะดูเก่าคร่ำาคร่า แต่ฝีมือที่ทอ แบบที่ทอละเอียดงดงามมาก

เป็นศิลปะที่งดงามของพื้นบ้าน ข้าพเจ้าจึงมีความคิดขึ้นมาว่า

ทำาไมเราไม่ขอให้เขาทอผ้ามัดหมี่ลายต่างๆ ที่เขาใส่ 

ทำาไมไม่ใช้ความงดงามของผ้ามัดหมี่ 

ที่ชาวบ้านใส่มานั่งเฝ้าอยู่กับพื้นให้เป็นประโยชน์…

	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถมิได้เพียงแต่เสด็จฯไป

เพื่อทรงเยี่ยมเยียนไต่ถามทุกข์สุขแล้วเลยผ่าน	 หากทรงทอดพระเนตร

ประชาชนที่มาคอยเฝ้าอยู่นั้นอย่างเอาพระทัยใส่	 ยิ่งเวลาที่ทรงหยุด

มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรผู้ใด	 จะทรงไต่ถามถึงการทำามาหากิน	

ความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างละเอียด	 ทรงครุ่นคิดและกังวลพระทัย

เสมอว่า	 ราษฎรที่ทรงพบนั้นมีความลำาบาก	 ขาดแคลนที่ดินทำากิน	 ที่

สำาคัญคนเหล่านี้ยึดเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักซึ่งต้องพึ่งพาดินฟ้า

อากาศที่ไม่แน่นอน

	 ผู้หญิงที่มาเฝ้ารับเสด็จฯส่วนมากเป็นคนเฒ่าคนแก่	 ทำาให้ทรง

ทราบว่าทุกบ้านในภูมิภาคนั้นปลูกหม่อน	 เลี้ยงไหมและทอผ้าไหมใช้

ภายในครัวเรือน	 หญิงใช้ซิ่นไหมมัดหมี่	 ชายใช้ผ้าขาวม้าไหมเคียนพุง

จึงมีการทอผ้าไหมเหล่านี้ไว้ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 ซึ่งต้องใช้ความประณีต

และใช้เวลามาก

	 พระองค์จึงทรงมีพระราชดำาริว่าน่าหาอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน

เหล่านี้เพื่อให้มีรายได้สม่ำาเสมอตลอดไป	ทรงตระหนักในพระราชหฤทัย

ว่าราษฎรเหล่านี้	 แม้จะยากจนแต่ก็ใส่ผ้าไหมมัดหมี่กันทุกคน	 จึงควร

ส่งเสริมในงานหัตถกรรมที่เขาคุ้นเคยคือการทอผ้าไหมมัดหมี่นั่นเอง

พระราชดำารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

๖ ๗



	 การส่งเสริมการทอผ้าไหมมัดหม่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ี	 

ชาวบ้านทำากันได้โดยไม่ต้องมีครูไปสอนหรือฝึกอบรมเลยแม้แต่น้อย	

เนื่องจากเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพชนและทำากันอยู่เป็นประจำา 

ทุกครัวเรือนรู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 และการทอผ้าไหมใช้กันเอง	

เพื่อสวมใส่ในวันสำาคัญ	เช่น	งานแต่งงาน	และงานบุญอื่นๆ	ดังนั้นการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านทอผ้าไหมมากข้ึนจนพอที่จะนำาออก

จำาหน่ายเป็นรายได้จึงไม่ใช่เรื่องยากเท่าใดนัก

	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถทรงสนพระทัยการ

อาชีพของสตรีในแต่ละท้องถิ่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ทรงเห็นว่าแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามที่สตรี

ยังรักษาไว้อยู่	 ดังเช่นการทอผ้ามัดหมี่ในครัวเรือน	 ซึ่งสามารถยึดเป็น

อาชีพเสริมช่วยครอบครัวได้	 พระราชดำาริในการสร้างงานให้ราษฎรทำา

โดยใช้แรงงานเบาๆ	อยู่ในบ้านนั้น		ได้รับความสนใจและขยายขึ้นเป็น

พระราชกรณียกิจด้านสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรท่ัวทุกภาค

๘ ๙



…สังเกตเห็นว่าแววตาเขาทั้งหลายมีความหวังว่าเขามีงานทำา 

เป็นงานที่เขาคุ้นเคย และถนัด บางคนก็ทอผ้าฝ้ายใช้ 

แต่ทอผ้าไหมไว้สำาหรับใส่ไปทำาบุญที่วัด ต่อมาเขาก็ทอให้ข้าพเจ้าเสมอ 

ข้าพเจ้าก็นำามาตัดเสื้อใส่ จากนั้นก็มีผู้อาสาทอผ้ามากขึ้น 

จึงได้โอกาสตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น…

ม่อนไหม...ใต้ร่มพระบ�รมี ห
	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงมีพระราชปณิธาน

แน่วแน่ที่จะส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	ในปีพุทธศักราช	๒๕๑๙	พระองค์

ทรงริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 เพื่อส่งเสริมการหารายได้	 การ

จัดหาอาชีพพิเศษให้แก่พสกนิกรที่เป็นชาวไร่ชาวนา	 ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเกษตรกรรมพร้อม

กัน	 พระองค์ท่านเห็นว่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์

ของไทยเฉพาะตัว	 และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จึงพระราชทานทรัพย์

ส่วนพระองค์สนับสนุนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้

หัตถกรรมฝีมือเพื่อเพิ่มรายได้

พระราชดำารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

๑๐ ๑๑



…ทุกคนจึงได้ประจักษ์ในความเพียรพยายามของผู้ทอ

ตลอดจนตื่นตาตื่นใจกับความงามของผ้าแต่ละผืน

ที่แสดงออกถึงคุณค่าของชาวนา ชาวไร่ไทย ว่านอกจากจะปลูกข้าว

ด้วยความเหนื่อยยากให้เราได้บริโภคกันแล้ว

ยังมีฝีมือในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย…

พระราโชวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

	 แต่เดิมการรับซื้อผ้าไหมและพระราชทานอุปกรณ์ทอผ้า	ทรง

ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 เมื่อมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้ว	 ได้

มีผู้บริจาคโดยเสด็จฯพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอยู่ตลอดเวลา	 เงิน

พระราชทานผู้ทอผ้าไหมจึงเป็นเงินจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 นับ

เป็นการพระราชทานโอกาสให้คนท่ีอยู่สุขสบายได้มีส่วนช่วยเหลือแบ่ง

ปันแก่คนยากคนจน	 ส่วนการดำาเนินงานต่างๆในการสนับสนุนและส่ง

เสริมผ้าไหมมัดหมี่ยังคงเป็นเช่นเดิม

 การรับซื้อผ้าไหมมัดหมี่จากชาวบ้านนั้น	 คณะทำางานได้ทำาการ

จัดซื้อและบันทึกที่อยู่ของผู้ทอผืนสวยเป็นพิเศษเอาไว้ด้วย	 เพื่อนำา

มาเป็นตัวอย่างของสีสันและลายผ้าที่อาจให้ทอต่อไป	 พระองค์ยังทรง

โปรดให้เก็บลายผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วยเช่นกัน	 นอกจากนี้

จะทรงตรวจคุณภาพผ้าไหม	 ทรงโปรดให้เก็บลายผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่นด้วยเช่นกัน	 นอกจากนี้	 จะทรงงตรวจคุณภาพผ้าไหมขณะ

ที่ไปรับซื้อ	 และยังพระราชทานคำาแนะนำาให้ชาวบ้านขยายฟืมทอผ้า	 

เพ่ือเพ่ิมหน้ากว้างของผ้าตามมาตรฐานและทอได้ติดต่อกันยาวข้ึน	 แทนที่

จะทอยาวเพียงถุงเดียวหรือสองถุง	 ส่วนด้านคุณภาพนั้นพระราชทาน

คำาแนะนำาให้ทอให้แน่น	 เนื้อผ้าที่เรียบเนียน	 และให้ระมัดระวังเรื่อง

การย้อมสีด้วย	 ขอให้สีเสมอกัน	 และใช้สีที่มีคุณภาพ	 สำาหรับเส้นไหม

ที่ใช้ทอ	 โปรดให้ใช้ไหมพันธุ์พ้ืนบ้านทอทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง	 โดยมี 

พระราชดำาริว่าเส้นไหมพันธุ์พื้นเมืองนั้น	 มีลักษณะเงาเหลือบ	 เป็น

ประกายงดงามในตัวอยู่แล้ว

๑๒ ๑๓



ผยแพร่ไหมไทยให้ก้องโลก เ
	 สมเด ็จพระนาง เจ้าฯ	พระบรมราช ินีนาถ	ทรงโปรด

ฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย	โดยเฉพาะผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ	์

จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	และทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยไปสู่แฟชั่นโลก

ทุกครั้งที่เสด็จต่างประเทศ	พระองค์ท่านจะทรงโปรดที่จะนำาผลิตภัณฑ์

จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปแสดง	เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื ่อเสียง 

ผ้าไหมไทยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงนำาไปแสดงจนเป็นที่

ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกว่าเป็นผ้าที่ทำาจากใยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่

มีความสวยงามและมีเสน่ห์ในตัว

 

	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงเผยแพร่การ

ใช้ผ้าไหมทอพื้นเมือง	โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ที่ทรงเป็นผู้นำาการใช้

ในทุกโอกาส	ทั้งโปรดให้ข้าราชบริพารใช้ด้วย	เพื่อร่วมกันช่วยเหลือ

ราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ในส่วนพระองค์จะทรงโปรดใช้ผ้าไหมมัดหมี่

สำาหรับทำาฉลองพระองค์	และการเสด็จพระราชดำาเนินประกอบพระราช

กรณียกิจต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	ช่างฉลองพระองค์ได้ออกแบบ

ฉลองพระองค์อย่างสวยงามเหมาะแก่กาลเทศะ

	 ทรงเป็นผู้นำาการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่างๆ	

เสมอมา	 จึงทำาให้ประชาชนต่างตามเสด็จใช้ชุดไทยพระราชนิยมกันแพร่

หลายยิ่งขึ้น

	 ในยามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงรับคำากราบบังคม

ทูลเชิญให้เสด็จฯไปเยือนประเทศต่างๆทั้งในเอเชีย	 ยุโรป	 และอเมริกา	

เพื่อเจริญพระราชไมตรี	 ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ	

อันจะเป็นผลทำาให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยดีขึ้น	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถได้ทรงเตรียมฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมทั้งแบบไทย
๑๔ ๑๕



ญี่ปุ่น	 ปรากฏว่ามีผู้สนใจจำานวนมาก	 หลังจากนั้นทางประเทศญี่ปุ่นได้

กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำาเนิน	 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯรับเชิญเสด็จฯ	 โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	โดยเสด็จฯไปด้วย	และยังโปรดเกล้าฯให้จัด

นิทรรศการผ้าไหมมัดหมี่	 ทั้งการจัดจำาหน่ายและแสดงแบบเสื้อ	 ซึ่งได้

รับผลสำาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

	 สำาหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น	 พระองค์ทรงมีพระราชวิริยะ

อุตสาหะเสด็จฯไปทรงเผยแพร่ด้วยพระองค์เช่นกัน	 โดยเสด็จฯยัง

หลายมลรัฐ	 ทำาให้ชาวอเมริกาตื่นเต้นสนใจความงามอันเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของผ้าไหมมัดหมี่ไทยเป็นอย่างมาก

	 ศิลปหัตกรรมอันล้ำาค่าจากฝีมือของชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตอาหาร

เลี้ยงคนทั้งชาติ	 ได้ไปอวดโฉมให้ชาวโลกประจักษ์ว่า	 คนไทยนั้นไม่

เพียงแต่ทำาให้ชาวโลกได้อิ่มท้องจากอาหารที่ผลิตส่งไปขายเท่านั้น	

หากยังสามารถทำาให้คนทั้งหลายอ่ิมเอมศิลปะที่ได้บรรจงสร้างสรรค์

ขึ้นมา	 และผลงานเหล่านี้คงไม่มีโอกาสได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก	

หากไม่ใช่เพราะสายพระเนตรอันยาวไกล	 และน้ำาพระทัยอันล้ำาเลิศของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 องค์พระแม่เจ้าของพวก

เราชาวไทย

และสากล	 ซึ่งเหมาะสมและงดงามตามสมัยนิยม	 ทรงกำาหนดชุดไทย

พระราชนิยมในโอกาสต่างๆไว้หลายชุด	 ใช้ผ้าไหม	 ผ้าฝ้าย	 และผ้ายก

ทั้งสิ้น

	 การเสด็จพระราชดำาเนินไปเจริญพระราชไมตรีครั้งนั้นได้เป็น

เครื่องชูพระเกียรติให้ปรากฏในนานาอารยะประเทศ	 ในการที่ทรงแต่ง

พระองค์ให้งามเป็นเลิศ	 จนบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่ง

กายสตรีทั้งหลาย	เป็นต้นว่า	ฝรั่งเศสและอิตาลี	มีมติถวายสดุดียกย่อง

พระเกียรติว่า	 ทรงเป็นสตรีท่ีแต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี	 ซึ่ง

นอกจากเป็นการนำาเกียรติยศสู่ราชอาณาจักรไทยแล้ว	ยังมีผลทำาให้ชาว

ต่างประเทศเริ่มหันมาสนใจผ้าไหมไทย	 และนำาไปออกแบบตัดเย็บเป็น

เสื้อผ้าแบบยุโรปมากขึ้น

	 ด้านต่างประเทศ	 นอกจากข้าราชบริพารและคนไทยทั่วไปจะ

โดยเสด็จฯ	 พระราชนิยมใช้ผ้าไหมมัดหมี่แล้ว	 นางTakako	 Kanomi	

สตรีชาวญี่ปุ่นเห็นว่าผ้าไหมมัดหมี่เหมาะสำาหรับทำาเป็นกิโมโน	 จึงได้

นำาผ้าไหมมัดหมี่ชิ้นที่พอใจไปตัดเป็นกิโมโน	 และต่อมาได้ติดต่อขอ

ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำาเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ไปแสดงที่ประเทศ

๑๖ ๑๗



ไปทำาการฝึกสอน	 มีการอบรมย้อมสีย้อมทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม	 ทรง

พระราชทานทั้งค่ากินอยู่และเงินเดือน	 ในบางตำาบลยังมีการส่งเสริมให้

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	และทอผ้าไหมเกลี้ยงสีธรรมชาติด้วย

 ส่วนภาคเหนือ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถม ี

พระราชดำาริว่า	ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นดินแดนแห่งผ้าไหมมานานแล้ว	จึง

โปรดให้หาเส้นไหมไทยส่งไปให้ทอ	เพราะชาวเชียงใหม่ไม่นิยมปลูกหม่อน

เลี้ยงไหม	 ได้แต่ซื้อจากที่อื่น	 ในครั้งแรกนั้นใช้ไหมพันธุ์ต่างประเทศ

เป็นเส้นยืน	และไหมไทยพันธ์ุพื้นเมืองเป็นเส้นพุ่ง	ต่อมาส่งครูจากภาค

อีสานไปสอนฟอกไหมและสาวไหม	 จึงทอด้วยไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง

ทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง	 นอกจากนี้ยังสอนทอจกและผ้ายกท้ังอย่างง่าย 

ยกดอกพิกุล	 และยกจกทั้งตัว	 ซึ่งทำาได้ดีไม่แพ้ผู้ทอผ้ามืออาชีพที่มี

ความชำานาญ	 เมื่อฝึกการทอผ้าได้ผลสำาเร็จ	 จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	 ให้สร้างโรงฝึกทอผ้าขึ้น	 และทรงพระราชทานชื่อว่า	 “โรงฝึกทอ

ผ้าพระราชทาน”

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพระวิริยะอุตสาหะของ

พระองค์เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของปวงชนชาวไทยนั้นมีมากมาย 

เกินคณานับ	 และนอกจากการจัดตั้งการฝึกอบรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั่ว

ทุกภูมิภาคของไทยแล้ว	 โดยเฉพาะภาคอีสาน	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ราชเลขานุการ 

ในพระองค์และนางสนองพระโอษฐ์	 ออกไปติดต่อรับซื้อผ้าไหมมัดหมี่

จากชาวบ้านจนถึงบ้านของเขาตามจังหวัดต่างๆ

 แรกเร่ิมชาวบ้านไม่ยอมจำาหน่ายด้วยความอายที่เป็นผ้าของ

บ้านนอก	 คิดว่าไม่สวยหรือไม่งามแต่ประการใด	 ท่านราชเลขานุการฯ	

ต้องชี้แจงพระราชประสงค์อยู่นานจึงเข้าใจ	 พระองค์มีรับสั่งให้ราคาคุ้ม

ค่าแรงและขอให้ถือว่าเป็นการให้เหมือนกับ	 “แม่ให้ลูก”	 ราคาจึงอาจสูง

กว่าราคาแท้จริงของผ้าอยู่บ้าง

บส�นส�ยใยมัดหมี่ ไหมไทย สื
	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถทรงตั้งโครงการสนับสนุนการทอผ้าไหมขึ้น	เพื่อช่วยสนับสนุน

ให้ราษฎรได้รู้จักปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมในปริมาณมากกว่า

เดิม	จากที่ทอไว้ใช้เองในแต่ละครัวเรือน	ตลอดจนแนะนำาด้านคุณภาพ

ของผ้าไหมด้วย	 โดยมีพระราชดำาริว่า	 เม่ือคุณภาพเข้าข้ันมาตรฐานและมี

การผลิตได้จำานวนสม่ำาเสมอแล้ว	 จึงดำาเนินการให้เป็นสินค้าส่งจำาหน่าย

ยังต่างประเทศต่อไป

 ทางภาคใต้	 ทรงเห็นว่าหลังจากการประกอบอาชีพหลัก	 ได้แก่	

การทำานาหรือกรีดยางแล้ว	 ราษฎรยังมีเวลาว่างอยู่บ้าง	 น่าจะรวม

กลุ่มกันประกอบอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น	 จึงทรงม ี

พระราชดำาริให้ราษฎรเรียนทอผ้า	โดยพระราชทานอุปกรณ์ต่างๆและครู

๑๘ ๑๙



	 การที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงส่งเสริมการ

ทอผ้าไหมลวดลายพื้นบ้านโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ก็เท่ากับ

ทรงเชิดชูภูมิปัญญาท่ีน่าภูมิใจของพสกนิกร	 ทรงโปรดเกล้าฯให้เจ้าหน้าท่ี	

ศิลปาชีพได้รณรงค์กระตุ้นให้ชาวบ้านได้ค้นหาลวดลายเก่าๆมาเป็น

แม่บทในการทอผ้า

 ดังจะกล่าวได้ว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพสำาคัญหนึ่ง

ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิของพระองค์ท่านในพื้นที่ชนบท	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เกษตรกรได้รับการ

สนับสนุนให้พัฒนาการผลิตหม่อนไหม	 เพื่อผลิตเส้นไหมสาวมือ	 และ

ขายให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 ทั้งนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ 

ทรงมีพระราชดำาริแก่ผู้ประกอบอาชีพไหมไทย	ทั้งด้านปรับปรุงคุณภาพ

เส้นไหม	 การย้อมสี	 การออกแบบลวดลาย	 ตลอดจนการส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้ทรงมีพระราชดำาริ

ในการดำาเนินการส่งเสริมอาชีพการผลิตไหมไทยอย่างเป็นระบบ						

ต่อเนื่อง	 รวมทั้งด้านการตลาดผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยเป็น

อย่างดียิ่ง

๒๐ ๒๑



	 พระองค์ทรงพระราชทานจัดตั ้ง	 “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

พิเศษ”	และทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิเพื่อทรงฟ้ืนฟูรักษา

ไว้ซึ่งศิลปกรรมของชาติ	 การรักษาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น	 การ

ปรับปรุงทักษะและความชำานาญของประชาชนในงานศิลปะแต่ละสาขา	

การออกแบบงานศิลปกรรม	 เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับความ

ต้องการใช้งานได้ในปัจจุบันตามความนิยมของตลาด	 การจัดจำาหน่าย	

การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์	ซึ่งเป็นงานเชิงช่างฝีมือให้เป็นที่รู้จักและนิยมทั้ง

ในและต่างประเทศ

	 พระอัจฉริยะภาพทางศิลปะศาสตร์ซึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรและป่าไม้

กับการพัฒนาอาชีพของประชาชนที่เหมาะสมกับความสามารถและ

สภาพท้องถิ่นของเขา	 ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในครัวเรือนข้ึนในชนบท	

เป็นการช่วยดูดซับแรงงานให้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปแสวงหางานทำาใน

เมืองใหญ่	 ซึ่งเป็นเหตุของการอพยพย้ายของพลเมืองเข้าไปแออัดตาม

แหล่งอุตสาหกรรม

	 การที่ทรงจัดให้มีการอบรมศึกษาในวิชาชีพและก่อเกิด

อุตสาหกรรมในครัวเรือนขึ้น	 จึงเท่ากับเป็นการสร้างงานข้ึนในชนบท

อย่างเป็นลูกโซ่ต่อไปไม่มีที่สิ ้นสุด	 นับว่าเป็นหนทางแก้ปัญหาการ	

กระจายรายได้	พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปกรรมของท้องถิ่นที่ใกล้สูญหายไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซ่ซ้องพระเกียรติคุณฯแ
	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำาพระทัยเปี่ยม

ไปด้วยคุณธรรม	 พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้แก่ประชาชน

ชาวไทยทั้งมวลอยู่เสมอมิได้ขาด	โดยเฉพาะกับผู้ขัดสนยากไร้ในท้องถิ่น 

ชนบท	 ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง	 โดยไม่

คำานึงถึงพระองค์เลยแม้แต่น้อย	ไม่ว่าจะเป็นกำาลังพระวรกายหรือกำาลัง

ทรัพย์	 ทรงร่วมมือกับองค์การสังคมสงเคราะห์และองค์การกุศลต่างๆ

ทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะยกฐานะของสตรีให้สูงขึ้นอยู่เสมอ	 โดย

พระองค์ได้จัดโครงการให้การศึกษาและฝึกอบรมสตรีให้บังเกิดความรู้

ความสามารถท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจกับสวัสดิการทางสังคมให้สูงข้ึน	 ซึ่ง

ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมความนิยมในศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของชาติเพื่อสืบสานมรดกตกทอดสู่คนรุ่นหลัง

๒๒ ๒๓



SC ทูลเกล้�ฯถว�ยร�งวัล Louis Pasteur

	 คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ	(	International	

Sericultural		Commission	 :	 ISC	)	 เป็นองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนา

หม่อนไหมระดับโลก	 มีสำานักงานอยู่ที่	 เมืองลีออง	 ประเทศฝรั่งเศส	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านการศึกษา	ทดสอบ	วิจัย

และพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดหม่อนไหม	และผลิตภัณฑ์หม่อน

ไหม	 นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยน

ความรู้	 ข้อมูลในด้านหม่อนไหม	 รวมทั้งการกำาหนดมาตรฐานข้อมูล

ด้านหม่อนไหมระหว่างประเทศสมาชิก

	 ทางคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ	 ได้ตระหนัก

อย่างลึกซึ้งว่า	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงเป็นผู้ที่มี

บทบาทสำาคัญต่อวงการหม่อนไหมไทย	 ซึ่งที่ผ่านมาได้ทรงส่งเสริม	 

แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร มี อ า ชี พ ป ลู ก ห ม่ อ น เ ลี้ ย ง ไ ห ม 

ตลอดจนส่งเสริมการทอผ้าไหมลายต่างๆ	 รวมถึงพระองค์ทรงเป็น 

ผู้น ำาเสนอเอกล ักษณ์ของผ้าไหมไทย	 โดยฉลองพระองค์ของ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถล้วนผลิตมาจากผ้าไหมทั้งสิ้น	 

ทางคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ	 จึงได้ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯถวายรางวัล	 หลุยส์	 ปาสเตอร์	 แด่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๔๕	

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อน 

เลี้ยงไหมของไทย	จนทำาให้ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

I

๒๔ ๒๕



	 ที่มาของรางวัล	 LOUIS	 PASTEUR	 มีความเกี่ยวข้องกับ 

นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกคือ	LOUIS	PASTEUR	กับวงการหม่อนไหม 

ของโลก	 คือระหว่างปี	 พุทธศักราช	 ๒๓๘๘	 ประเทศในแถบยุโรป	 

โดยเฉพาะอิตาลี	 และฝรั่งเศส	 อุสาหกรรมไหมประสบปัญหารุนแรง 

มาก	 เนื่องจากมีการเกิดโรคระบาดชนิดหนึ่ง	 คือ	 โรคเพบริน	 เป็นโรค 

ที่สามารถติดต่อและแพร่กระจายไปกับไข่ไหมได้	 ทำาให้เกษตรกร 

ผู้เลี้ยงไหมในขณะนั้นประสบปัญหาเลี้ยงไหมไม่ได้	 หนอนไหมจะเกิด 

อาการของโรค	 และไหมก็จะตาย	 ส่งผลให้เกษตรกรต้องหยุด 

การเลี้ยงไหม	 รัฐบาลของอิตาลีและฝร่ังเศสได้พยายามให้น ัก

วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ได้ทำาการศึกษาวิจัยอย่างเร่งด่วนถึงสาเหตุของการ

เกิดโรค

	 LOUIS	 PASTEUR	 เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ท ำ าการ 

ศึกษาวิจ ัย	 จนในปีพุทธศักราช	 ๒๔๐๘-๒๔๑๓	 ได้พบเชื้อ 

สาเหตุของโรคดังกล่าว	 คือเชื ้อโปรโตชัวชนิดหนึ่ง	 พร้อมทั้งมี 

การศึกษาวิธีการป้องกันกำาจัดโรคเพบรินขึ้น	 โดยใช้เทคนิคในการตรวจ

โรคกับเซลล์ของไข่ไหม	 เพื่อให้ไข่ไหมที่ผลิตขึ้นเป็นไข่ไหมท่ีปลอดโรค	

ซึ่งเป็นวิธีการที่จะป้องกันกำาจัดโรคเพบรินได้สมบูรณ์ที่สุด	 พร้อมทั้งให้

มีการออกใบรับประกันจากศูนย์การผลิตว่าเป็นไข่ไหมที่ผ่านการตรวจ

เชื้อว่าปลอดโรค	 ซึ่งเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่สำาคัญยิ่งต่อประเทศที่

มีการผลิตหม่อนไหม	 และยังยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 เพื่อเป็นการ

สร้างระบบความปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมไหมทั่วโลก

�งวัล Louis Pasteur ร
	 รางวัล	 LOUIS	 PASTEUR	 เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะ

กรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ	 รางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่นัก

วิทยาศาสตร์	 นักวิชาการ	 นักวิจัย	 และบุคคลที่ได้ทำาการศึกษาค้นคว้า

วิจัย	 พัฒนาหม่อนไหมทั้งทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 เศรษฐศาสตร์	

และการตลาด

	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อวงการหม่อนไหมทั่วโลก	 ทั้งใน

ส่วนของการเพิ่มผลผลิตไหม	 พัฒนาด้านเทคโนโลยี	 เพื่อถ่ายทอด 

ไปสู่การผลิตหม่อนไหมแผนใหม่	 ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตหม่อนไหม

	 บุคคลที่จะมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณารับรางวัล	 LOUIS	 

PASTEUR	 จะต้องเป็นบุคคลท่ีได้มีการศึกษาพัฒนา	 และทำา 

คุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม	 ไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก	 ไม่น้อย

กว่า	 ๑๐	 ปี	 การพิจารณารางวัล	 LOUIS	 PASTEUR	 รางวัลจะเป็น

เหรียญเกียรติคุณพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	(medal	and	diploma)	
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เครื่องหม�ยรับรองสัญลักษณ์ตร�นกยูงพระร�ชท�น

�ไหมไทย...ผ้�ไหมคุณภ�พผ้

	 “การผลิตผ้าไหมไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทำาให้ผ้าไหม

ไทยมีความเป็นเอกลักษณ์จนมีชื่อเสียงในด้านความสวยงามเป็นที่รู้จัก

ไปทั่วโลก”	 ซึ่งประโยคนี้เป็นความจริงในสายตาชาวโลกมายาวนาน	 จน

กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ	

	 ด้วยความที่ไหมไทยมีความสวยงาม	มีเอกลักษณ์และคุณภาพ 

ทำาให้ไหมไทยมีคุณค่าโดดเด่น	 จนได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเส้นใย 

เ พื่ อ ส น อ ง พ ร ะ ร า ช ปณิ ธ า น ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 		 

พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมไหมไทย	 ประชาชน

ชาวไทยจึงได้สนับสนุนไหมไทยให้ได้รับการยอมรับเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมโลก	โดยการใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน	

สำาหรับเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไหมไทย
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Thai Silk Blend : Green Peacock

	 Thai	Silk	:	ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำาเงิน

	 เป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ	ดังนี้

-	ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน

-	ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม

-	ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้

-	ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

Thai Silk : Blue Peacock

	 Thai	Silk	Blend	:	ตรานกยูงพระราชทานสีเขียว

	 เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีสัน

ระหว่างเส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติหรือเส้นใย

สังเคราะห์รูปแบบต่างๆ	 ตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือตาม 

ความต้องการของผู้บริโภค	ดังนี้

-	ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลักมีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง

-	ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชัดเจน

-	ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้

-	ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม

-	ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

	 Royal	Thai	Silk	:	ตรานกยูงพระราชทานสีทอง

	 เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบ	 ตลอดจน

กระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทย

อย่างแท้จริงดังนี้

-	ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน

-	เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ

-	ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ

-	ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม

-	ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น	

Royal Thai Silk : Gold Peacock

	 Classic	Thai	Silk	:	ตรานกยูงพระราชทานสีเงิน

	 เป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสม

ผสานกับการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน

ดังนี้

-ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและหรือ 

	เส้นยืน

-เส้นไหมต้องสาวด้วยมือหรือสาวด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน 

	ไม่เกิน	5	แรงม้า

-ทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้

-ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

Classic Thai Silk : Silver Peacock
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ว่�จะเป็น...ผ้�ไหมไทย

	 ไหมเป็นสิ่งล้ำาค่ามากกว่าสิ่งทออ่ืนจนได้รับสมญานามว่า	

“ราชินีแห่งเส้นใย”	 กระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อให้ได้คุณภาพและ

เป็นที่ต้องการของตลาดนั้น	 จำาเป็นต้องอาศัยฝีมือความชำานาญ	 และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ผสมผสานกันอย่างมาก	 เพื่อผลิตเส้นไหมที่มี

คุณภาพดีเย่ียม	 กระบวนการดังกล่าวเร่ิมต้ังแต่	 ปลูกหม่อน	 เล้ียงไหม	

สาวไหม	 ย้อมเส้นไหม	 จนถึงการทอที่รังสรรค์ผืนผ้าไหมให้เป็นที่

ต้องตาต้องใจผู้พบเห็น

	 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ

ดีและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก	 โดยเฉพาะผ้าไหมไทยซ่ึงจัดว่าเป็น

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศ	 ทั้งยังเป็นที่ยอมรับและได้

ความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	 ด้วยผ้าไหมไทย

นั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น	 สวยงาม	 ประณีต	 นุ่มเนียน	 มีความเลื่อม

เป็นมันเหลือบแสงเงา	มีลวดลายและสีสันที่โดดเด่นเป็นพิเศษ	ต่างจาก

ผ้าไหมประเทศอื่น	

	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงตระหนักในคุณค่า

ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหม	 จึงโปรดให้ราษฎรในโครงการ

ศิลปาชีพใช้เส้นไหมพื้นเมืองในการทอผ้าไหมด้วยเหตุผลสองประการ

คือ

	 ๑.การใช้เส้นไหมพื้นเมืองในการทอทำาให้ผ้าไหมไทยมีความเป็น

เอกลักษณ์	คือ	ผืนผ้าจะมีความเป็นเงาเลื่อมมัน	เป็นปุ่มปม	ย้อมสีติด

ดี	มีความยืดหยุ่น	ความต้องการผ้าที่เป็นปุ่มปมมากหรือน้อยก็สามารถ

ก
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เลือกใช้เส้นไหมที่มีความเหมาะสมได้	 คือผ้าไหมที่ต้องการมีปุ่มปม

มาก	ให้ใช้เส้นไหมสามหรือไหมลืบ	(เส้นไหมที่สาวได้จากเปลือกรังไหม

ช้ันนอก)	 แต่ถ้าต้องการผ้าไหมไทยท่ีมีปุ่มปมไม่มากนัก	 ให้ใช้เส้นไหม 

หนึ่งหรือเส้นไหมน้อย	(เส้นไหมที่สาวจากเปลือกรังไหมชั้นใน)

	 ๒.ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง	 เป็นพันธ์ุไหมที่มีความแข็งแรงกว่า	

เมื่อเปรียบเทียบกับไหมพันธุ์ลูกผสม	 เกษตรกรเลี้ยงไหมได้ง่ายเพราะ

เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ	 เกษตรกรสามารถที่จะทำาการผลิต

ไหมที่เป็นหัตถกรรมแบบครบวงจร	คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 สาวไหม	

ย้อมสีไหม	 และทอผ้าไหม	 การที่ทรงส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ไหมพื้นเมือง

นับว่ามีความสำาคัญมากต่อการพัฒนาการผลิตไหมไทย	จึงโปรดเกล้าฯ

ให้แนะนำาเกษตรกรให้ใช้เส้นไหมไทยพื้นเมืองในการทอผ้า

	 การผลิตสินค้าไหมหัตถกรรมมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน 

ประกอบด้วยหลายขั ้นตอนเริ ่มตั ้งแต่	 การปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม 

การสาวไหม	การฟอก	ย้อม	การทอ	ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ	์

ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้ความสามารถ	และความชำานาญที่แตกต่าง

กัน	ซึ่งผู้ผลิตอาจจะเป็นผู้ดำาเนินการเองทั้งหมด	หรือเพียงบางขั้นตอน

เท่านั้น

ก�รปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

	 เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย

ย่อย	 ทำาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพรองจากการทำานา	

ส่วนใหญ่เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่สามารถเลี้ยง

ได้ตลอดปี	 มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม	 ให้ผลผลิตรังไหมสี

เหลือง
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	 ผ้ าไหมไทยมีความโดดเด่นในเนื้อผ้ าและลวดลายที่ เป็น

เอกลักษณ	์ ทำาให้ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เนื่องจากทำาด้วยฝีมือที่ประณีต	 มีความนุ่มนวล	

ความแวววาว	 สีสันดึงดูดใจลูกค้า	 และมีลวดลายที่เป็นลวดลายศิลปะ

ทำาให้ไหมไทยแตกต่างจากไหมทั่วโลก	

	 ในบรรดาผ้าไหมที่เป็นสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตในแต่ละท้องถิ่นมี

ความแตกต่างกัน	 ที่จำาหน่ายในตลาดมีหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบผ้าไหม	

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	 	 ของที่ระลึก	 ของชำาร่วย	 ของตกแต่งบ้าน	 เป็นต้น		

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเหล่านี้ได้จากการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น	 สร้างสรรค์

จากความรักและผูกพันของผู้ผลิตในแต่ละรุ่นสู่รุ ่น	 ดังนั้นผลผลิตที ่

ออกมาจึงสะท้อนถึงแหล่งผลิต	การออกแบบ	ลวดลาย	สีสัน	แม้กระทั่ง

วิธีการทอมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับพื้นที่ผลิต

ก�รฟอกย้อมสีไหม

ก�รส�วไหม

ก�รทอผ้�ไหม

	 ผ้าไหมไทยดั้งเดิมนั้นเกษตรกรจะฟอกย้อมโดยสีธรรมชาติที่

ได้จากการสกัดจากพืชในแต่ละท้องถิ่น	 สีต่างๆสามารถผลิตได้โดย 

การนำาพืชชนิดต่างๆ	 มาผ่านกระบวนการผลิตท่ีซับซ้อนซึ ่งเป็น 

องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ		 

ในปัจจุบันมีการใช้สีเคมีในการฟอกย้อมสีไหมมากขึ้น	 แต่การใช้สีเคมี

สำาหรับไหมเลือกชนิดของสีเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 รังไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านสีเหลืองที่เกษตรกรผลิตได้	 จะถูกนำา

มาสาวด้วยมือเพื่อผลิตเป็นเส้นไหมโดยใช้เครื่องสาวไหมแบบง่ายๆ	 ที่

ทำาขึ้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันไป	

ดังนั้นเส้นไหมที่ผลิตจึงมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

	 กระบวนการทอผ้าไหมเป็นกระบวนการผลิตที่สำาคัญที่สุด

กระบวนการหนึ่งในการผลิตผ้าไหม	ผ้าไหมไทยมีความแตกต่างจากไหม

ที่ผลิตจากทั่วโลก	 เนื่องจากการผลิตไหมไทยเป็นวิธีการที่ละเอียดอ่อน 

ต้องอาศัยประสบการณ์	 ทักษะ	 และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา	 การทอ 

ผ้าไหมเริ่มจากการทอของอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีขนาดเล็ก 

ในประเทศไทย	 การทอผ้าไหมส่วนใหญ่ทอด้วยกี่มือทั้งกี่ทอพื้นเมือง	

และกี่กระตุก	วิธีการและเทคนิคการทอผ้าไหมในแต่ละท้องถ่ินแตกต่าง

กันข้ึนอยู่กับประเพณีวัฒนธรรม	 และองค์ความรู้ที ่ถ่ายทอดมาจาก

บรรพบุรุษ		จึงทำาให้ประเทศไทยมีความโดดเด่น	และมีชื่อเสียงมากใน

ด้านผ้าไหมทอมือ

๓๖ ๓๗



ครั้งนั้นคงมีอายุเท่ากับอายุกำาไล	คือ	ประมาณ	๒,๔๐๐	–	๒,๘๐๐	ปี	ซึ่งอายุ

จริงของวิธีทำาผ้าอาจมีมาก่อน	 แต่ไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่	 นอกจาก

ที่บ้านเชียงแล้ว	 การขุดค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับผ้าอื่นๆ	 จำานวนหนึ่ง 

รวมทั้งไหมด้วย	 ที่บ้านนาดี	 จังหวัดอุดรธานี	 หลักฐานสำาคัญที่พบคือ	

ด้ายที่ใช้เป็นสายของสร้อยคอ	 ใยปั่นเป็นเกลียวทำาเป็นด้าย	 ผ้าเป็นผืน	

พบเพียงเศษๆและเส้นไหมซึ่งมีใยขนาดต่างๆกัน	 ใยหลายเส้นถูกทำาให้

แบนเหมือนเป็นไหมป่า	 แสดงว่ามีการใช้ผ้าไหมเป็นของพ้ืนเมืองใน 

ดินแดนแถบนี้มาช้านานแล้ว	 เพราะฉะนั้น	 จึงเป็นไปได้ท้ังสองทาง

ว่า	 เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานของผู้คน	 อาจนำาวัฒนธรรมการปลูกหม่อน 

เลี้ยงไหมติดตัวมาด้วย	 และอาจเรียนรู้จากคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ก่อน

แล้วในดินแดนภาคพื้นเอเชียอาคเนย์	 แต่การเลี้ยงไหมในสมัยโบราณ

คงไม่ได้ทำากันเป็นล่ำาเป็นสันจนถึงกับเป็นสินค้า	 นอกจากจะเลี้ยงไหม

ไว้เพื่อทอเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้ในครอบครัวเท่านั้น	 เพราะมีหลักฐานว่า	

สินค้าที่เรือสำาเภาจีนบรรทุกมาค้าขายกับไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์	

มีผ้าแพรไหมรวมอยู่ในบัญชีสินค้า	 และในราชสำานักไทย	 เจ้านายทรง

พัสตราภรณ์ที่ตัดจากผ้าไหมจีน	 รวมถึงผ้าไหมญี่ปุ่นและผ้าไหมอินเดีย

ด้วย

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเส้นทางสายไหม	 เป็นเส้นทางของการเผย

แพร่ไหมจากแหล่งกำาเนิดไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก	 รวมทั้งประเทศไทย

ด้วยและเป็นจุดกำาเนิดให้มีการต่อเนื่องของการพัฒนาไหมไทยไปสู่ปวง

ชนชาวโลกจนเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า	“Thai	Silk”	

ส้นท�งส�ยไหมสู่ประเทศไทย

	 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 สันนิษฐานว่าเริ่มต้นในประเทศจีน

เมื่อประมาณ	๔,๗๐๐	ปีมาแล้ว	ผ่านเส้นทางความยาวมากกว่า	๑๐,๐๐๐	

กิโลเมตร	เป็นเส้นทางแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการค้าระหว่างประเทศ

จีนและประเทศในเอเชียกลางซึ่งรู ้จักกันในนาม	 “เส้นทางสายไหม”	

(Silk	Road)	ซึ่งได้ชื่อมาจากสินค้าไหมอันเป็นสินค้าสำาคัญของเส้นทาง

สายนี้	 ต่อมาในช่วงประมาณคริสตกาลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้แพร่

กระจายสู่ประเทศอินเดีย	และคาบสมุทรอินโดจีน	ได้แก่	ประเทศไทย	

พม่า	ลาว	เวียดนาม	กัมพูชา	และกระจายสู่อินโดนีเซีย

	 หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงประมาณศตวรรษที่	 ๙	 ถึงศตวรรษที่	

๑๔	 ได้แพร่กระจายไปสู่ประเทศทางชายฝั่งตอนเหนือของทวีปอัฟริกา	

ประเทศสเปน	และเกาะชิลี	ประเทศอิตาลี	ฝรั่งเศส	สู่ทวีปอเมริกา

	 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยเร่ิมต้ังแต่เมื่อใดไม่

สามารถยืนยันได้	 แต่พอสันนิษฐานได้ว่าคงกระทำากันมานานแล้ว	 อาจ

จะโดยคนไทยที่อพยพมาจากประเทศจีนได้นำาไข่ไหมและพันธุ์หม่อน

ติดเข้ามาด้วย	การเลี้ยงไหมในสมัยนั้นไม่ทำากันเป็นล่ำาเป็นสัน	นอกจาก

จะเลี้ยงไว้เพื่อทอเป็นเครื่องนุ่งห่มไว้ใช้เองเท่านั้น

	 แม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า	 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดขึ้น 

เมื่อใด	แต่ใน	พ.ศ.	๒๕๑๕	ระหว่างการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดี

ครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่บ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี	 ได้พบ

หลักฐานที่เป็นผ้าของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย	 เป็นการ

ค้นพบโดยบังเอิญ	 คือได้พบเศษผ้าติดอยู่กับกำาไลสำาริด	 ผ้าที่พบ 

เ

๓๘ ๓๙



	 ปี	พ.ศ.	๒๔๔๕	กระทรวงเกษตราธิการได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญ

หม่อนไหมชาวญี่ปุ่นโดยมี	นายคาเมทาโร	โทยาม่า	เป็นหัวหน้าคณะ	ให้

มาสร้างสถานีเลี้ยงไหม	ณ	ตำาบลทุ่งศาลาแดง	กรุงเทพฯ	ทำาการทดลอง

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 สาวไหม	 เพื่อหาความรู้สำาหรับใช้เป็นแนวทาง

พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน

ประเทศไทย	 ส่วนด้านการสาวไหม	 รัชกาลที่	 ๕	 ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯให้ข้าหลวงในสมเด็จพระพันปีหลวง	 ฝึกหัดใช้เครื่องสาวไหมของ

ญี่ปุ่นชนิดหมุนด้วยมือและใช้เท้าเหยียบ

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖	 รัชกาลที่	 ๕	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ตั้ง	 “กรมช่างไหม”	 และ	 โปรดเกล้าฯให้พระราชโอรสที่เสด็จ

กลับจากอังกฤษ	 คือ	 พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์	 

กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม	เป็นอธิบดีกรมช่างไหม	ทำาให้กิจการพัฒนา

หม่อนไหมได้เจริญรุดหน้าขึ้น	 ที่ว่าการตั้งอยู่ที่ตำาบลทุ่งศาลาแดง	 โดย

กรมช่างไหมจะมีหน้าที่ดังนี้

	 ๑.จัดการบำารุงพันธุ์ไหมใหม่ที่เลี้ยงอยู่แล้วให้ดีขึ้น

	 ๒.แนะนำาให้ราษฎรทำาสวนหม่อนและเลี้ยงไหมตามแบบวิธีการ

อย่างใหม่

	 ๓.ฝึกหัดให้ราษฎรสาวเส้นไหมตามวิธีใหม่	 โดยใช้เครื่องสาว

ไหมชนิดสามัญของญี่ปุ่นที่ใช้หมุนด้วยมือหรือใช้เท้าเหยียบ

	 ๔.แก้ไขเปลี่ยนแปลงเคร่ืองทอผ้าไหมให้ดีขึ้นและฝึกหัดราษฎร

ให้รู้จักการทอผ้าชนิดต่างๆที่นิยมใช้กันทั่วไป

 

ตนโกสินทร์...ยุคทองแห่งก�รพัฒน�หม่อนไหม

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 ถึง	 รัชกาลที่	 ๔	 ราษฎรมีการปลูกหม่อน

เลี้ยงไหมเป็นอาชีพรองหลังว่างจากการทำานา	 แต่การเลี้ยงและการ 

สาวไหมยังเป็นแบบโบราณ	 จึงทำาให้ได้เส้นไหมหยาบและสั้น	 ใช้เป็น 

เส้นพุ่งได้อย่างเดียว	 ต้องสั่งซื้อเส้นยืนจากต่างประเทศ	 ต่อมาใน 

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๕	 นับ

เป็นยุคแห่งการฟื้นฟู	 ส่งเสริมพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	สาวไหม	 

และทอผ้า

รั

๔๐ ๔๑



พันธุ์ต่างประเทศที่เหมาะสมจะใช้สาวโดยเครื่องจักรและช่างประจำา

โรงงานก็ไม่มีความชำานาญพอที่จะดัดแปลงเครื่องจักรให้สามารถสาว

รังไหมพันธุ์พื้นเมืองได้	 กิจการจึงกระทบกระเทือนมาจนเกิดสงคราม

เอเชียบูรพาขึ้นจึงต้องหยุดกิจการไป

 

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 เมื่อวันที่	 ๓	 สิงหาคม	 คณะรัฐมนตรีมี

มติให้จัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ	 สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 โดยรวมหน่วยงานที่ดำาเนินงานด้านหม่อนไหม

ทั้ง	 ๒	 หน่วยงานเข้าด้วยกัน	 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและ 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถที่ 

ทรงเห็นความสำาคัญของอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าไหม	

โดยทรงโปรดให้มีการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ 

กับเกษตรกรอย่างจริงจัง	 ตลอดจนส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าไหมเป็น

รายได้เสริม	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	เมื่อวันที่	๒๐	พฤษภาคม	

๒๕๔๘	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถได้พระราชทาน

ชื่อสถาบันใหม่ว่า	 “สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 ๑๒๒	 ตอนที่	 ๖๕	 ก	 หน้าที่	 ๒๓	 เมื่อ 

วันที่	๑๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	ให้ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ 

ดำาเนินการสนองพระราชดำาริด้านหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างมีระบบ

ครบวงจร	 อนุรักษ์คุ้มครองพันธุ์ไหมโดยเฉพาะไหมไทยพันธุ์พื้นบ้าน

ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาโดยตลอด	 ส่งเสริมพัฒนาและดูแลเกษตรกร 

ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เจริญรุดหน้าในการประกอบอาชีพการทำา

ไหม	 ธำารงไว้คู่สังคมไทยตลอดไป	 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่

๑๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	

	 วันที่	 ๒๒	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 ได้ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำาการสถาบันหม่อน

ไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	ณ	เกษตรกลาง	บางเขน	กรุงเทพฯ

	 ปี	 พ.ศ.	๒๔๔๗	 งานกรมช่างไหมได้ขยายสู่ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง

ไหมในภูมิภาค

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๘	 กรมช่างไหมได้ตั้งสาขาขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่

บุรีรัมย์เรียกว่า	กองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 –	 ๒๔๕๒	 กรมช่างไหมได้ทดลองส่งเจ้า

พนักงานชาวญี่ปุ่นออกไปสอนการทำาสวนหม่อน	การเลี้ยงไหม	และการ

สาวไหม	 ตามวิธีสมัยใหม่	 ซึ่งได้ทดลองแล้วพบว่าดีกว่าวิธีเก่าที่ราษฎร

ปฏิบัติกันอยู่ให้แก่ราษฎรในอำาเภอพุทไธสง	มณฑลนครราชสีมา

	 ด้วยเหตุสวรรคตแห่งองค์พระพุทธเจ้ าหลวงและการ

สิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์	

กอปรกับเกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดในหนอนไหมเป็นบริเวณ

กว้างอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวง	 

พสกนิกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสูญเสียกำาลังใจจนยากจะดำาเนินวิถีการ

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อเลี้ยงชีพได้เช่นเดิม	 การปลูกหม่อนเล้ียงไหม

แบบใหม่เพ่ือผลิตผ้าไหมจึงหยุดชะงักลงและยุบเลิกกรมช่างไหมในท่ีสุด

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๘	 ได้มีความพยายามอย่างมาก

จากภาครัฐเพื่อฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมโดยการ 

จัดตั้งโรงงานสาวไหมขึ้นที่นครราชสีมา	 และกระทรวงเศรษฐการได้

ซื้อเครื่องจักรจากอิตาลีขนาด	 ๔๘	 อ่าง	 สาวได้เส้นไหมอ่างละ	 ๖๐๐	

กรัมต่อ	 ๑๐	 ชั่วโมง	 มีผู้ชำานาญการติดตั้งและสอนการเดินเครื่องจักร 

เป็นเวลา	๖	 เดือน	ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๘๐	และทดลอง

ทำางานครั้งแรกเมื่อ	๑๕	มีนาคม	๒๔๘๖	แม้ในระยะนั้น	มีรายงานว่า

มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถึงสามแสนครัวเรือน	 แต่ในโรงงานนี้ต้อง

ประสบปัญหาทางวัตถุดิบ	 เนื่องจากราษฎรไม่ชำานาญในการเลี้ยงไหม

๔๒ ๔๓



รมหม่อนไหม...

พระร�ชดำ�ริ...ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำาเนินการขอยกฐานะสถาบัน

หม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	 เป็นหน่วยงานระดับกรมเพื่อให้

สามารถดำาเนินงานด้านหม่อนไหมได้อย่างเป็นระบบครบวงจร	ตาม 

พระราชดำาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

	 กรมหม่อนไหมได้รับการจัดตั้งข้ึนในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 มีผลเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย	 ตั้งแต่วันที่	 ๔	 ธันวาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	๑๒๖	ตอนที่	๙๘	ก	หน้าที่	๑๑๘	เรื่องการ

จัดตั้งกรมหม่อนไหม	 ให้เป็นส่วนราชการลำาดับที่	 ๑๔	 ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 โดยมีภารกิจเกี่ยวกับหม่อนไหมทั้งระบบ	 โดย

ครอบคลุมถึงการพัฒนาพันธุ์	 การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรม

หม่อนไหม	การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม	การส่งเสริม

การสนับสนุน	 และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	 รวมทั้งการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์และการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหม	

ก

๔๔ ๔๕



๑.	พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

๒.	พัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม	และการตลาดอย่างเป็นระบบ

๓.	อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม	นวัตกรรม	วัฒนธรรม	

			ภูมิปัญญา

๔.	ศึกษา	วิจัย	ทดลองและพัฒนาด้านหม่อนไหม

๕.	ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างระบบเครือข่าย	และถ่ายทอดเทคโนโลยี			

			การผลิต เมื่อวันที่ ô มีนา€ม òõõô

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติì พระบรมราชินีนาถ

ได้ทรงเสด็จพระราชดÓเนินเปÔดอา€ารที่ทÓการกรมหม่อนไหม

 พันธกิจ

๔๖ ๔๗



	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.		2545.		Queen	of	silk.	119	หน้า	

	 เฉลิมศรี		ตุ่มมะ	และศิริพร		บุญชู.			2554.		กรมหม่อนไหม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.		44	หน้า

ที่ปรึกษา

นายประเสริฐ		โกศัลวิตร	 	 อธิบดีกรมหม่อนไหม

คณะผู้จัดทำ�

๑.	นางอรทัย		ศิลปนภาพร	 	 รองอธิบดีกรมหม่อนไหม

๒.	นางสาวศิริพร		บุญชู		 	 นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ

๓.	นางสาวนิศานาถ		เจือทอง	 	 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

๔.	นางสาวพิชญา		เจริญสวัสดิ์	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ผู้สนับสนุนข้อมูล

๑.	นางสมหญิง		ชูประยูร	 	 นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ

๒.	นางสาวเฉลิมศรี		ตุ่มมะ	 	 นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ

จัดรูปเล่ม

๑.	นายสุรเดช		ธีระกุล		 	 นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ

๒.	นางสาวรดาชญา		นาวานิมิตกุล	 นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ

บรรณ�นุกรม

คณะผู้จัดทำ�


