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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี ้มุ่งศึกษาและนาเสนอความสาคัญของเทคโนโลยีอย่างจักรเย็บผ้ า ที่มีต่อ
ความรู้ในการตัดเย็บของผู้หญิง โดยศึกษาตังแต่
้ การประดิษฐ์ จกั รเย็บผ้ าสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
ความรู้ ของผู้หญิงโนโลกตะวันตก จากการศึกษาพบว่าตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมาผู้หญิ ง
สยามได้ รับอิทธิพลทางความรู้ ที่ทนั สมัยผ่านจักรเย็บผ้ า อันนาไปสู่การจัดการศึกษาที่สอดคล้ อง
กับค่านิยมและความเชื่อ เกี่ ยวกับบทบาททางเพศแก่ผ้ หู ญิ งอย่างเป็ นทางการและมีผลต่อการ
เสริมสร้ างบทบาทของผู้หญิงในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการประกอบอาชีพ
คาสาคัญ: จักรเย็บผ้ า การตัดเย็บสมัยใหม่ การศึกษา ผู้หญิงไทย
Abstract
This research aimed to study the essence of a technology such as a sewing
machine that reflected in the sewing knowledge of the woman by the mean of the
invention of a sewing machine to incidence on the sewing knowledge of Western woman.
This paper argues that the modern knowledge had influenced on Siam woman through
a sewing machine since the King Chulalongkorn era (King Rama V) and also led them to
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manage on an education, which is relevant to the value and faith for the role of gender—
woman and the empowerment of their role in the society, especially for a job opportunity.
Keywords: Sewing Machine, Modern Sewing, Education, Thai Women
บทนา
การพัฒนาทางเทคโนโลยีนบั ตังแต่
้ ยคุ การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมที่สง่ เสริมการประดิษฐ์ สร้ าง
เทคโนโลยีตา่ งๆ ได้ อานวยความสะดวกต่อการใช้ ชีวิตและการผลิตให้ กับมนุษย์มากขึ ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างเครื่ องจักรไอน ้าหรื อพลังงานไฟฟ้า ต่างมีบทบาทสาคัญต่อการเกิด
สังคมอุตสาหกรรมในยุโรป แม้ แต่เทคโนโลยีขนาดเล็กย่อมสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นในสังคมขนาดใหญ่ได้ เช่นเดียวกัน
บทความวิจยั นี ้ให้ ความสนใจกับ “จักรเย็บผ้ า” ซึ่งถือเป็ นเทคโนโลยีขนาดเล็กที่ ประดิษฐ์
ขึ ้นภายใต้ บรรยากาศของการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในช่วงปลายของระยะแรกในการ
ปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1760 – 1840) โดยอิเลียส โอวี่ จูเนียร์ (Elias Howe,Jr) ชาวอเมริ กัน
ประดิษฐ์ ขึน้ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อช่ว ยภรรยาในการเย็ บผ้ า แทนการเย็ บ ด้ ว ยมื อ (Siegel, 1984,
pp. 8) จดสิทธิบตั รในปี ค.ศ. 1846 (Perkin, 2002, pp.35) และนาไปจัดแสดงในงานนิทรรศการ
ครัง้ ใหญ่ (The Great Exhibition) ที่กรุ งลอนดอนในปี ค.ศ.1851 ทาให้ จกั รเย็บผ้ ามีภาพลักษณ์
ของเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนที่มีความทนทานและมีความซับซ้ อนทางเทคนิคเป็ นเครื่ องแรก (Perkin,
2002, pp. 35) แต่ไม่ได้ รับความนิยม ในขณะเดียวกันไอแซค เมอร์ ริตต์ ซิงเกอร์ (Isaac Merritt
Singer) ได้ พัฒ นาจักรเย็บผ้ าแบบใหม่ให้ มี รูปแบบการเย็บและความเร็ วที่ การเย็บด้ วยมือไม่
สามารถเลียนแบบได้ ให้ สามารถใช้ งานได้ ง่ายและจดสิทธิบตั รในปี ค.ศ. 1851
ก่อนที่ เ ทคโนโลยี อานวยความสะดวกอย่างจักรเย็บผ้ าจะเกิ ดขึน้ การตัดเย็บถื อ เป็ น
พื น้ ฐานความรั บผิ ดชอบที่ ส าคัญของผู้หญิ ง ต่องานตัดเย็บและซ่อมแซมเสื อ้ ผ้ าให้ สมาชิ ก ใน
ครอบครัว การส่งต่อความรู้ในการตัดเย็บเพื่อให้ เข้ าใจทักษะของความเป็ นผู้หญิง (womanhood)
(Lawes, 2000, pp. 48) จึงเกิดขึ ้นระหว่างแม่และลูกสาวด้ วยการฝึ กหัดเย็บเสื ้อผ้ าแบบผู้ใหญ่กบั
ตุ๊กตา อย่างไรก็ตามการเย็บด้ วย “เข็ม” นันใช้
้ เวลาในการทาที่นาน ทาให้ ครอบครัวที่มีรายได้ หรื อ
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หญิ ง ชนชัน้ กลางนิยมจ้ างช่างเย็บผ้ าหรื อช่างตัดเสื อ้ ผ้ าผู้หญิ ง (Durack, 1998, pp. 186) ที่ มี
ประสบการณ์ทางทักษะในการเย็บแทนเพื่อย่นระยะเวลาให้ เร็ วขึ ้น
เมื่อจักรเย็บผ้ าประดิษฐ์ ขึ ้นในช่วงแรกกลับไม่ได้ รับความนิยมและถูกต่อต้ านจากช่างเย็บ
ผ้ า ซิงเกอร์ จึงใช้ วิธีการนาจักรเย็บผ้ าไปแสดงตามงานต่างๆ และจ้ างหญิ งสาวหน้ าตาดีสาธิต
วิธีการใช้ งานเพื่อแสดงให้ เห็นว่าจักรเย็บผ้ าเหมาะสาหรับสุภาพสตรี ผ้ มู ีเกี ยรติ (วารยา, 2553,
น.34) รวมถึงการโฆษณาแนะนาจักรเย็บผ้ าในฐานะสิ่งประดิษ ฐ์ ที่จะอานวยความสะดวกในการ
ตัดเย็บเสื ้อผ้ าผ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสืองานบ้ านและนิตยสาร ทาให้ จักรเย็บผ้ าได้ รับความ
นิยมและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้หญิง โดยเฉพาะกลุ่มหญิงชนชันกลางที
้
่สนใจซื ้อและว่าจ้ าง
ช่างตัดเสื ้อให้ สอนการใช้ จกั รเย็บผ้ าโดยหวังเป็ นการปลดปล่ อยพวกเธอจากความยากลาบากใน
การเย็ บ ด้ ว ยมื อ และท าให้ มี เ วลาว่า งในการพัก ผ่อ นหรื อ ท างานบ้ า นในส่ว นอื่ น ๆ ได้ ม ากขึน้
นอกจากนี จ้ ัก รเย็ บผ้ า ยัง ช่ว ยสร้ างรสนิย มให้ กับ ผู้หญิ ง ที่ ครอบครองจักรเย็ บผ้ าทัง้ ในแง่ ข อง
เครื่ องมือและของตกแต่งบ้ านเพื่อความทันสมัยไปพร้ อมๆ กัน ดังคากล่าวยกย่องให้ จกั รเย็บผ้ า
เป็ น “ราชินีแห่งสิ่งประดิษฐ์ (The Queen of Inventions)” และหนังสือพิมพ์ New York Times ได้
ยกให้ เป็ น “สิ่งที่มีประโยชน์ที่สดุ ต่อผู้หญิงในศตวรรษที่ 19” (Connolly,1999, pp. 31)
ความนิยมใช้ จกั รเย็บผ้ านาไปสูก่ ารยกย่องผู้หญิงที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้
จักรเย็บผ้ าว่ามีลกั ษณะของการเป็ น “ผู้หญิงที่ดี (good womanhood)” (Zhang, 2014, pp. 10)
ทัง้ นี เ้ พราะความซับซ้ อนของเทคโนโลยี ไ ด้ เรี ยกร้ องให้ ผ้ ูหญิ ง จ าเป็ นต้ องมี ค วามรู้ และทัก ษะ
เกี่ยวกับกลไกเบื ้องต้ นและความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถใช้ ร่วมกับ จักรเย็บผ้ า ในเวลาต่อมาได้ มี
การบรรจุความรู้ในการตัดเย็บ ที่ทนั สมัยลงในหลักสูตรการศึกษาให้ เด็กหญิงได้ ศกึ ษาและความรู้
ดังกล่าวได้ ขยายโอกาสในการสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้หญิงจากการรับจ้ างตัดเย็บเสื ้อผ้ า แต่เมื่อความ
ต้ องการเสื ้อผ้ าเพิ่มมากขึ ้น เหล่านายทุนต่างนาจักรเย็บผ้ าเข้ าสู่กระบวนการของโรงงาน ผู้หญิงจึง
ไม่ได้ ทาหน้ าที่ในการผลิตเสื ้อผ้ าในระดับครัวเรื อนและต่างแยกย้ ายเข้ าทางานเพื่อหารายได้ ตาม
โรงงานในเขตเมือง โดยอาศัยรู ปแบบของเทคโนโลยีและค่านิยมทางสังคมเป็ นเครื่ องมื อ แบ่ง
รูปแบบการทางานที่สอดคล้ องกับหน้ าที่ของแต่ละเพศ โดยพิจารณาจากทักษะทางธรรมชาติของ
ผู้หญิ ง เช่น รั กแฟชั่น มี ความเป็ นแม่ และประหยัด (Gordon, 2008, pp. 91) ดัง จะเห็นจาก
เด็กหญิงและผู้หญิงนิยมเข้ าทางานในโรงงานตัดเย็บเสื ้อผ้ าและผู้ชายนิยมเข้ าทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก
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กล่าวได้ ว่าความสาคัญของจักรเย็บผ้ าสัมพันธ์ กับกิจกรรมที่สอดคล้ องกับบทบาทและ
หน้ าที่ตามเพศของผู้หญิง ดังจะเห็นได้ จากค่านิยมของสังคมที่มีต่อการประดิษฐ์ จกั รเย็บผ้ าเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่งานบ้ านของผู้หญิง อันนาไปสู่การเกิดขึ ้นของการตัดเย็บรู ปแบบใหม่ที่
ส่งผลต่อความรู้ และแนวคิดที่ส อดคล้ องต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมในวงกว้ าง โดยเฉพาะ
แนวคิดการประกอบอาชีพของผู้หญิงที่นาไปสู่การเป็ นแรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดใหญ่ ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมดัง กล่ า วได้ ส่ ง ไปยัง ส่ว นต่า งๆ ของโลกผ่ า นการ
แพร่ ก ระจายของจั ก รเย็ บ ผ้ า ดัง นั น้ บทความนี จ้ ึ ง ให้ ความส าคัญ และต้ องการน าเสนอ
ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวที่ เ กิดขึน้ ในสัง คมไทย ซึ่งได้ รับอิทธิ พลของการตัดเย็บ สมัยใหม่ อันเป็ น
ความรู้และความเป็ นผู้หญิงแบบตะวันตกจากการเข้ ามาของจักรเย็บ ผ้ าผ่านการจัดการศึกษาแก่
ผู้หญิง อันสะท้ อนให้ เห็นค่านิยมและความเชื่อทางสังคมต่อบทบาทและหน้ าที่ที่สอดคล้ องกับการ
ใช้ ความรู้ดงั กล่าวในการเลือกประกอบอาชีพของผู้หญิงอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสาคัญของจักรเย็บผ้ าในการศึกษาของผู้หญิงและอิทธิพลทางความรู้ ที่มี
ต่อบทบาทและหน้ าที่ของผู้หญิงไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี น้ าเสนอด้ วยรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description) โดยอาศัย
การรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ องทางประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งประเภทหลักฐานที่
ใช้ ใ นการศึก ษาได้ ดัง นี ้ 1) เอกสารนโยบายทางการศึก ษา ได้ แ ก่ โครงการศึก ษา หลัก สูต ร
การศึก ษา แผนการศึก ษาและหนัง สื อ เรี ย น 2) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ นิ ต ยสารและ
หนังสือพิมพ์ 3) งานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในรูปแบบหนังสือ บทความ และวิทยานิพนธ์
ผลการวิจัย
จากการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ การตัดเย็บด้ วยจักรเย็บผ้ าไม่ได้ เปลี่ยนความรู้และวิถี
ชีวิตของผู้หญิงตะวันตกเพียงพื ้นที่เดียวเท่านันแต่
้ ความรู้ ดังกล่าวได้ กระจายไปทั่วโลกผ่านการ
เดินทางในต่างประเทศ การติดต่อทางการค้ าหรื อแม้ แต่ทางศาสนา ในบริ บทของสยามการเดิ น
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ทางเข้ ามาของคณะมิ ช ชันนารี ไ ด้ ป ระยุก ต์ ความรู้ ทางเทคโนโลยี กับ การเผยแผ่ศาสนาอย่า ง
ผสมผสาน อันนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงบทบาทและหน้ าที่ ของผู้หญิ ง ตังแต่
้ สัง คมสยามจนถึง
สังคมไทยในปั จจุบนั ผ่านการจัดการศึกษาโดยมีจกั รเย็บผ้ าเป็ นเทคโนโลยีขบั เคลื่อนความรู้ และ
วัฒนธรรมจากสังคมหนึง่ มาสูอ่ ีกสังคมหนึง่
การเข้ ามาของจักรเย็บผ้ าครัง้ แรกในสยามยังไม่มีที่มาอย่างแน่ ชดั หากแต่มีการกล่าวถึง
จั ก รเย็ บ ผ้ าซิ ง เกอร์ รุ่ น แรกๆ ในสยาม ซึ่ ง เป็ นเครื่ องใช้ ภายในของครอบครั ว สาธุ คุ ณ
สตีเฟน แอล แมททูน (Stephen L. Mattoon) แต่ผ้ ทู ี่ทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั คือ นางแอนนา เลียวโนเวนส์
(Anna Leonowens) ชาวอังกฤษที่ ถวายการสอนภาษาอังกฤษในราชสานัก โดยขอให้ สาธุคณ
ุ
แมททูนช่วยสั่ง จักรเย็บผ้ าซิ ง เกอร์ เข้ ามาเพื่ อช่วยการตัดเย็บเสื อ้ ผ้ าของชาววัง (อมร, 2542,
น. 315) รวมถึงการนาเข้ าจักรเย็บผ้ าจากการเดินทางเพื่อเผยแผ่ศาสนาของคณะมิชชันนารี นิกาย
โปรเตสแตนท์ในสยามผ่านการจัดการศึกษาแก่เด็กหญิงและผู้หญิงให้ สามารถอ่านออกเขียนได้
และมี วิ ช าความรู้ แบบตะวัน ตกและจริ ย ธรรมคริ ส เตี ย น (House,1864, pp. 273, อ้ า งถึ ง ใน
ประสิทธิ์ พงศ์อดุ ม, 2533, น. 244) อันนาไปสู่การตังโรงเรี
้
ยนการเรื อนสาหรับผู้หญิง (Industrial
School for Girl) ขึ น้ ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ในปี พ.ศ. 2408 ภายใต้ การรั บ ผิ ด ชอบของแหม่ ม
แมคฟาร์ แลนด์ (Jane Hays Mcfarland) นอกจากการสอนหนังสือแล้ ว โรงเรี ยนได้ เน้ นการฝึ กหัด
งานฝี มือที่เหมาะสมกับผู้หญิงด้ วยการนาเข้ าจักรเย็บผ้ า ซึ่งมีผลงานชิ ้นเอกและกลายเป็ นแบบที่
แพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว คือ เสื ้อกั๊กแบบมีกระดุมติดอยู่ด้านหน้ า ทาให้ โรงเรี ยนแห่งนี ้กลายเป็ น
แหล่งแพร่ หลายทางผลผลิตจากเทคโนโลยีของตะวันตกและเพชรบุรี ได้ กลายเป็ นที่ร้ ู จกั ในนาม
ของ “เมืองแห่งจักรเย็บผ้ า” (Sewing Machine Town) (แมคฟาร์ แลนด์, 2555, น. 117)
การนาเข้ าเทคโนโลยีการตัดเย็บสมัยใหม่ได้ ช่วยส่งเสริ ม การจัดการศึกษาแก่เด็กหญิ ง
รวมถึงการเผยแผ่ศาสนาได้ เป็ นอย่างดี ด้ วยระยะเวลาการเย็บที่รวดเร็ วทาให้ มีเวลาเหลือในการ
สอนวิชาศาสนาเพิ่มขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากรายงานการศึกษาของโรงเรี ยนได้ กล่าวถึงความสาเร็ จว่า
สามารถปรั บการแต่งตัวและนิสยั ความเคยชินเก่าๆ ให้ เป็ นผู้มีระเบียบยิ่งขึ ้น ซึ่งนักเรี ยนทังหมด
้
สามารถอ่านหนังสือได้ ดีและสามารถร้ องเพลงสวดที่ชอบได้ (McFarland, 1867, pp. 113 อ้ างถึง
ใน ประสิทธิ์ พงศ์อดุ ม, 2533, น. 246)
แนวทางการจัดการศึกษาแก่ ผ้ หู ญิงของคณะมิชชันนารี ประสบความสาเร็ จด้ วยการจัด
การศึกษาให้ สอดคล้ องกับบทบาทและหน้ าที่ของผู้หญิงตามแบบตะวันตก โดยเฉพาะการตัดเย็บ
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สมัยใหม่ทาให้ กิจการโรงเรี ยนการเรื อนหญิงที่เพชรบุรีประสบความสาเร็ จและเป็ นหัวใจสาคัญ
ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นกุล สตรี วัง หลัง (แมคฟาร์ แ ลนด์ , 2555, น.86) หรื อ โรงเรี ย นวัฒ นาวิ ท ยาลัย
ในปั จจุบนั เริ่มแรกนางเฮาส์ (Harriet M. House) ภรรยาของศาสนาจารย์เฮาส์ (Samuel House)
ได้ ตงโรงเรี
ั้
ยนขึ ้นในปี พ.ศ. 2391 เมื่อเริ่ มสอนมีนกั เรี ยน 4 คนและเห็นว่านักศึกษาผู้ใหญ่น่าจะ
เรี ยนวิชาชีพด้ วยจะได้ มีวิชาหาเลี ้ยงชีพติ ดตัวไปประกอบอาชีพให้ เป็ นหลักเป็ นฐานในภายหน้ า
นางเฮาส์จึงได้ นาจักรเย็บผ้ า มาให้ นกั ศึกษาผู้ใหญ่ฝึกหัด ในขันแรกให้
้
เย็บกางเกงสาหรับนักเรี ยน
ที่อยูป่ ระจาในโรงเรี ยน ต่อมาให้ รับจ้ างเย็บเสื ้อผ้ าโดยได้ รับผลตอบแทนและเมื่อข่าวนี ้แพร่ออกไป
ก็มีผ้ หู ญิงเข้ าเรี ยนเป็ นจานวนมาก จึงนับได้ วา่ เป็ นการจัดการศึกษาทางด้ านอาชีวะของเอกชนใน
กรุ งเทพมหานครเป็ นครัง้ แรก (ชัย เรื องศิลป์, 2527, น. 359) ในเวลาต่อมาการเรี ยนการสอนได้
พัฒนาลักษณะเป็ นโรงเรี ยนประจาและมีหลักสูตรการศึกษาประกอบด้ วยวิชาพื ้นฐานทัว่ ไป ได้ แก่
คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษพื ้นฐาน รวมถึงวิชาปฏิบตั ิการสาหรับ
เด็กหญิ ง โดยเฉพาะ ได้ แก่ วิช าเกี่ ยวกั บการดูแลครอบครั วและบ้ านเรื อน การฝึ กสอนเน้ น ให้
นักเรี ยนแบ่งหน้ าที่ในการทางานประจาวันของโรงเรี ยน เช่น ปั ดกวาด ล้ างจาน จัดโต๊ ะ ซักเสื ้อผ้ า
และการเย็บปั กถักร้ อย (แมคฟาแลนด์, 2555, น. 100) อาจกล่าวได้ ว่าการจัดการเรี ยนการสอน
โดยคณะมิชชันนารี ได้ ช่วยสร้ างความรู้ของโลกสมัยใหม่และอุดมคติอนั แท้ จริงในโลกของบทบาท
และหน้ าที่ผ้ หู ญิงในฐานะแม่และแม่บ้าน (แมคฟาร์ แลนด์, 2555, น. 100) ที่ทนั สมัยอย่างแม่บ้าน
ผิวขาว (อารี ยา หุตนิ ทะ, 2551, น. 228) ที่มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ อีกทังได้
้ สร้ างทัศนะ
ทางอาชีพจากการศึกษาให้ แก่ผ้ หู ญิงถือเป็ นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ ้นกับผู้หญิงในขณะนัน้ อันเป็ นต้ นแบบ
และแนวทางการจัดการศึกษาแก่ผ้ หู ญิงตามแบบตะวันตกให้ แก่ชนชันน
้ าสยามในเวลาต่อมา
ในขณะที่ ก ารจัด การศึก ษาแก่ ผ้ ูห ญิ ง โดยคณะมิ ช ชัน นารี ก้ าวหน้ า พร้ อมกับ การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างจักรเย็บผ้ าเป็ นส่วนนึงในการเรี ยนการสอนดังที่กล่าวมาแล้ ว การตัดเย็บ
ดังเดิ
้ มของสยามโดยทัว่ ไปสอดคล้ องกับรู ปแบบการแต่งกายที่มี ผ้าน้ อยชิ ้นไม่ต้องอาศัยการเย็บ
ชิ ้นมากเท่ากลุ่มชนชันน
้ าที่ต้องอาศัยรูปแบบการเย็บแบบจารี ตอันเป็ นวัฒนธรรมทางศิลปะของ
หญิงชนชันน
้ าสยามที่สืบทอดผ่านการฝึ กหัดงานฝี มื อของการเป็ นแม่บ้านแม่เรื อนและกุลสตรี ให้
สามารถตัดเย็บเสื อ้ ผ้ าใส่เ อง (ยุพ าภรณ์ แจ้ ง เจนกิ จ , 2530, น.15) แต่เมื่ อความทันสมัยของ
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ ามาการให้ ความสาคัญกับการแต่งกายและการตัดเย็บต้ องปรับเปลี่ยนจึง
เป็ นโอกาสที่ ช นชัน้ นาจะได้ บริ โภคสิ่ง ของและเครื่ องใช้ จ ากตะวันตก แม้ ว่าจะมี การกล่าวถึง
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เจ้ านายพระองค์แรกที่ใช้ จกั รเย็บผ้ าได้ คือ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท แต่กลุ่ม
ชนชันน
้ าฝ่ ายในเองมีบทบาทและความเป็ นไปได้ ต่อการเข้ าถึงเทคโนโลยีที่สอดคล้ องกับรู ปแบบ
งานมากกว่า ดังจะเห็นได้ จากการอ้ างถึงชนชันน
้ าฝ่ ายในที่มีโอกาสได้ ใช้ จกั รเย็บผ้ าเป็ นคนแรก
ในช่วงการตังโรงเย็
้
บรับตัดเสื ้อผ้ าให้ เจ้ านายในพระบรมมหาราชวังสมัยรัชกาลที่ 5 คือ นางสาว
ขนมต้ ม อมาตยกุล (ส.พลายน้ อย, 2541, น. 152)
วัฒนธรรมการแต่งกายดังกล่าวทาให้ ชนชันน
้ าฝ่ ายในตระหนักถึงความสาคัญของการตัด
เย็บสมัยใหม่ การทาความเข้ าใจและเผยแพร่ความรู้จึงปรากฎในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในสมัย
รัชกาลที่ 5 เมื่อรัฐมีความพยายามที่จะจัดการศึกษาอย่างเป็ นทางการให้ กับเด็กหญิง แต่จะต้ อง
จัดตามการศึกษาของเด็กชายและ “เพิ่ม หลักเรี ยนในการเย็บปั กถักร้ อยตามสมัยที่ต้องการ”
(กรมศึ ก ษาธิ ก าร, ม.ป.ป.) จากการก่ อ ตั ง้ โรงเรี ยนราชิ นี ใ นปี พ.ศ.2447 โดยสมเด็ จ
พระศรี พัชริ นทราบรมราชินีนาถได้ กาหนดหลักสูตรการศึกษาของโรงเรี ยนให้ มี ความรู้ ในวิ ช า
พื ้นฐานเช่นเดียวกับเด็กชาย ประกอบไปด้ วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลขคณิค สรี รศาสตร์
พงศาวดาร (ประวัตศิ าสตร์ ) ภูมิศาสตร์ วาดเขียน และกาหนดเนื ้อหาวิชาการช่างให้ สอดคล้ องกับ
บทบาทและหน้ าที่ของผู้หญิ ง อาทิ การตัดเย็บเสือ้ ผ้ าด้ วยเครื่ องจักร การปั กและการประดิษฐ์
ดอกไม้ แห้ ง และการสอนดนตรี (สานักราชเลขาธิการ อ้ างถึงใน ยุพาภรณ์ แจ้ งเจนกิจ, 2530, น.
55) อี ก ทัง้ ได้ ส่ง ข้ า หลวงไปศึก ษาวิ ช าการเรื อ นที่ วิท ยาลัย ครู แ ห่ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ่ นเมื่ อ
พ.ศ. 2446 และว่าจ้ างครูญี่ปนมาสอนวิ
ุ่
ชาการเรื อนที่โรงเรี ยนอีกด้ วย
ความส าเร็ จ ในวิ ช าการช่ า งของโรงเรี ย นราชิ นี ท าให้ แ นวทางการขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่เด็กหญิงเป็ นไปได้ จริ ง และสามารถนาความรู้ ไปประกอบอาชีพเลีย้ งตนได้ (ราชินี
มูลนิธิ, 2516, น. 34) แม้ ว่าความนิยมที่ได้ รับจากผู้ปกครองในการส่งบุตรสาวเข้ ามาเรี ยนจะเป็ น
เพียงการคาดหวังให้ เรี ยนวิชาการเรื อนอย่างวิชาดอกไม้ แห้ ง วิชาเย็บปั กถักร้ อยและวิชาอื่นๆ ที่
ควรแก่การเป็ นแม่เรื อนเท่านัน้ (ยุพาภรณ์ แจ้ งเจนกิจ, 2530, น. 61)
การระบุวิชาการเย็บด้ วยจักรเย็บผ้ าในหลักสูตรการศึกษาที่แยกไว้ เฉพาะสาหรับเด็กหญิง
เริ่ มขึ ้นอย่างเป็ นทางการในโครงการศึกษา พ.ศ. 2464 และดาเนินมาจนถึงปลายทศวรรษ 2490
การจัดการศึกษาภาคบังคับทาให้ เด็กหญิงมีโอกาสศึกษาการเย็บที่เหมาะสมตามความคาดหวัง
ของสังคมในแต่ละระดับช่วงอายุ ในระดับประถมศึกษาเน้ นให้ ร้ ูจกั อุปกรณ์การเย็บเบื ้องต้ น ได้ แก่
เข็ม ด้ าย กรรไกร เป็ นความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ ยวกับการเย็บด้ วยมืออย่างง่ายและสามารถซ่อมแซม
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สิ่งของต่างๆ ได้ เองและระดับมัธยมศึกษาจะได้ เรี ยนทักษะการเย็บที่ซับซ้ อนและสอดคล้ องกับ
การเป็ นแม่บ้านแม่เรื อนมากขึ ้น อย่างไรก็ตามวิชาการเย็บของเด็กหญิงไม่ได้ เน้ นไปสูก่ ารประกอบ
อาชีพมากนัก ดังจะเห็นได้ จากในโครงการศึกษา พ.ศ. 2464 ได้ ระบุในหลักสูตรมัธยมวิสามัญ
ศึกษาของเด็กชายให้ เรี ยนการใช้ จกั รเย็บผ้ า แสดงให้ เห็นว่าแม้ วา่ ผู้หญิงจะมีบทบาทและหน้ าที่ ใน
การตัดเย็ บเสื อ้ ผ้ าก็ ไ ม่ส ามารถนาความรู้ มาพัฒ นาเป็ นอาชี พ ได้ อี กทัง้ การจ ากัด การเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีอย่างจักรเย็บผ้ าที่มองว่าเครื่ องจักรเป็ นความรู้ที่เหมาะกับผู้ชาย ทาให้ ความรู้เกี่ยวกับ
การเย็บสอดคล้ องกับหน้ าที่ ภายในบ้ านหรื อช่วยสร้ างรายได้ ให้ เพียงเล็กน้ อยเพราะการตัดเย็บ
เสื ้อผ้ าเป็ นอาชีพที่ไม่ได้ เรี ยกร้ องทักษะและการศึกษาในระดับสูงมากเท่าไหร่นกั (Berme, 2002,
pp. 143) ทาให้ ผ้ หู ญิงไม่จาเป็ นที่จะต้ องออกไปทางานนอกบ้ าน
จนกระทั่งช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐต้ องการและสนับสนุน ให้ ราษฎรมี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ บทบาทและความสาคัญของจักรเย็บผ้ าต่อการศึกษาของผู้หญิงจึง
เพิ่มมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากการเปิ ดโรงเรี ยนมัธยมวิสามัญการเรื อนในปี พ.ศ. 2477 ได้ สะท้ อน
การนาความรู้จากการศึกษาของผู้หญิงไปประกอบอาชีพ ดังคากล่าวรายงานเปิ ดโรงเรี ยนว่า
... ความพยายามเลี ้ยงชีพตามสาขางานที่ตนชานาญหรื อที่ได้ รับบทเรี ยนไปจาก
โรงเรี ยน เช่น รับเลี ้ยงเด็ก รับทาหน้ าที่แม่บ้าน หรื อประกอบอาชีพอย่างอื่น เช่น
รับจ้ างเย็บปั กถัก ร้ อย รับจ้ างตัดเสื ้อ หรื อการฝี มืออย่างอื่น แม้ ที่สดุ จะเป็ นครู
โรงเรี ยนประชาบาลก็นา่ จะทาได้ ... (ทวีรัสมิ์, 2502, น. 254 อ้ างถึงใน ชาติชาย
มุกสง, 2558, น. 105)
รวมถึงการขยายการศึกษาของผู้หญิงในระดับอาชีวศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2481 เพื่อมุ่งหมายให้
ผู้หญิงมีส่วนในการช่วยหารายได้ ให้ กบั ครอบครัวด้ วยการเปิ ดโรงเรี ยนช่างทอผ้ าหรื อโรงเรี ยนการ
ช่างสตรี ในทุกจังหวัด (กรมอาชีวศึกษา, 2534, น. 35) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูหญิงที่สาเร็ จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพทางการตัดและเย็บเสื ้อผ้ าผู้หญิง เด็ก และผู้ชายได้ โดยกาหนดหลักสูตร
การช่างเย็บผ้ าให้ เรี ยนวิชาการเย็บเบื อ้ งต้ นและการเย็บด้ วยจักรเย็บผ้ า และในปี พ.ศ. 2491 ได้ มี
การปรับปรุ งหลักสูตรให้ ทันสมัยและสอดคล้ องกับผู้หญิงมากขึ ้นด้ วยการเพิ่มวิชาการครัวและ
ดอกไม้ สดจึงเรี ยกหลักสูตรนี ้ว่า “หลักสูตรการช่างสตรี ” และเปิ ดให้ ศกึ ษาในระดับชันต้
้ นและชัน้
กลาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2491, น. คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ)
นอกจากนีก้ ารเปิ ดโรงเรี ยนของเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้ แก่
ผู้หญิง เช่น โฆษณาโรงเรี ยนเจริญกิจนารี สยามเปิ ดสอนเย็บปั กถักร้ อยด้ วยการให้ ความสาคัญต่อ
ความรู้ในวิชาการช่างที่มีเกียรติของผู้หญิง (ประชาชาติ, 2480, น. 22) อีกทังบริ
้ ษัทซิงเกอร์ ได้ เปิ ด
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โรงเรี ยนสอนการเย็บจัก รให้ ผ้ ูหญิ ง ได้ เข้ ามาเรี ยนตัดเย็บเสื อ้ ผ้ า ในงานพิธีเปิ ดป้ายของบริ ษัท
ซิงเกอร์ กรมพระนราธิปพงศ์ประพันธ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็ นประธานพิธีเปิ ด
ทรงมีพระราชดารัสว่า “ซิงเกอร์ ไม่แต่จะค้ าขายอย่างเดียว แต่ยงั ช่วยส่งเสริ มวิชาชีพของกลุสตรี
อีกด้ วย” (กุลสตรี , 2496 อ้ างถึงใน ชาติชาย มุกสง, 2558, น. 105)
การขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้หญิงโดยเฉพาะวิชาการเย็บสมัยใหม่ยงั คงปรากฏใน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและเพื่อวิชาชีพตังแต่
้ พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา สอดคล้ องกับการ
เติบโตของธุรกิจนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศทาให้ การกระจายสินค้ าอย่างจักรเย็บผ้ าไปได้ อย่ าง
ทัว่ ถึงและช่วยให้ ผ้ หู ญิงสามารถเข้ าถึงจักรเย็บผ้ าได้ ง่าย รวมถึงความต้ องการเสือ้ ผ้ าที่เพิ่ม ขึน้
อันมีสว่ นต่อการเติบโตของธุรกิจเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปในช่วงทศวรรษ 2510 ความรู้ในการใช้ จกั รเย็บผ้ า
ในนโยบายทางการศึกษาจึงเน้ นพัฒนาผู้เรี ยนในฐานะผู้ผลิตและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึ ้น ตัวอย่างเช่น สถาบันเอกชนที่ให้ ความสาคัญในเชิงธุรกิจและเปิ ดทาการสอนด้ วยหลักสูตรการ
ตัดเย็บของสถาบัน ได้ แก่ โรงเรี ยนสอนตัดเย็บเสือ้ ผ้ าระพี โรงเรี ยนสอนตัดเย็บเสื ้อผ้ าดวงดาว
โรงเรี ยนสอนตัดเย็บเสื ้อผ้ านุชนารถ และสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทังในระดั
้
บวิทยาลัย ได้ แก่
โรงเรี ยนสารพัดช่าง วิทยาลัยอาชี วศึกษา (มลวิภ า ภูลสนองและคณะ, 2560, น. 127) และ
ระดับอุดมศึกษาบางมหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตรคณะคหกรรมศาสตร์ แผนกหรื อสาขาเสื ้อผ้ าและ
เครื่ องแต่งกายที่เน้ นการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบวิถีชีวิตและความรู้ ที่มีความเป็ น
เมืองมากขึ ้น
ความส าคัญ และอิ ท ธิ พ ลทางความรู้ ของจัก รเย็ บ ผ้ า ในการศึก ษาของผู้ห ญิ ง ได้ เ พิ่ ม
ทางเลือกในโอกาสทางอาชีพ และมีส่วนผลักดันให้ ผ้ ูหญิ งเข้ าสู่งานตัดเย็บในการหารายได้ ใน
ระดับครัวเรื อนไปจนถึงกลุ่มแรงงานหญิงราคาถูกในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื ้อผ้ าเช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ในสัง คมตะวันตก อาจกล่าวได้ ว่า การใช้ จักรเย็บผ้ า ยัง คงสอดคล้ องกับ
ค่านิยมและความเชื่อของสังคมว่า ผู้หญิงมีความอดทนที่จะทางานซา้ ซากจาเจ แต่ไม่สามารถ
ทางานที่ใช้ ความรู้และทักษะสูงๆ ได้ เหมือนผู้ชาย (โครงการสตรี และเยาวชนศึกษา, 2537, น. 32)
ค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวยังคงปรากฏให้ เห็นอยู่ในหนังสือแบบเรี ยน
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ภาพที่ 1 (ซ้ าย) ภาพการ์ ตนู การประกอบอาชีพในหนังสือแบบเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 2
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2559, น. 101)
ภาพที่ 2 (ขวา) ภาพถ่ายการประกอบอาชีพในหนังสือแบบเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2559, น. 152)
ซึ่งทาหน้ าที่ตอกย ้าภาพความสัมพันธ์ ระหว่างจักรเย็บผ้ ากับผู้หญิง ผ่านรู ปแบบในการประกอบ
อาชีพ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ เลยว่าความสาคัญของจักรเย็บผ้ าในทางประวัติศาสตร์ การศึกษาของ
ผู้หญิ ง มี ส่วนส าคัญ ต่อการสร้ างเสริ ม บทบาทและหน้ าที่ ของผู้หญิ งในการตัดเย็บทัง้ ในระดับ
ครัวเรื อนและในอุตสาหกรรมการผลิตระดับประเทศ
สรุปผลการวิจัย
จัก รเย็ บ ผ้ า ในฐานะเทคโนโลยี ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ผู้ห ญิ ง นับ ตัง้ แต่แ นวคิ ด ในการ
ประดิษฐ์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั หน้ าที่ในการตัดเย็บของผู้หญิงในสังคมตะวันตก ความรู้ที่
ได้ จากเทคโนโลยีดงั กล่าวได้ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูหญิ ง
ประกอบอาชีพที่สอดคล้ องกับบทบาทและหน้ าที่ตามเพศสภาพของตน ความสาคัญของจักรเย็บ
ผ้ าเข้ าสู่สยามผ่านการจัดการศึกษาแบบตะวันตกโดยคณะมิชชันนารี ทาให้ จกั รเย็บผ้ ากลายเป็ น
เครื่ องมือทางการศึกษาสาคัญในการทาความเข้ าใจความเป็ นผู้หญิงแบบตะวันตก ซึง่ ช่วยให้ การ
จัดการศึกษาของผู้หญิ ง ในสยามเกิดขึน้ ได้ อย่างผสมผสานและเป็ นทางการ ในขณะเดียวกัน
อิทธิพลทางความรู้ ของจักรเย็บผ้ าได้ ช่วยเสริ มสร้ างพื ้นฐานสาคัญในโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้ องกับบทบาททางเพศและไม่ขดั ต่อค่านิยมและความเชื่อของสังคม จึงทา
ให้ จกั รเย็บผ้ ายังคงโดดเด่นอยู่ในเนื ้อหาการเรี ยนการสอนให้ กบั ผู้หญิงเสมอมา
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