ARTS OF THE KINGDOM
ศิิลป์์แผ่่นดิิน
พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลป์์แผ่่นดิินคืือ พิิพิิธภััณฑ์์ที่่�รวบรวมผลงานของช่่าง
สถาบัันสิิริิกิิติ์์� ที่่�สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ทรงตั้้�งพระราชหฤทััยให้้มีีพิิพิิธภััณฑ์์ที่่�
รวบรวมผลงานตั้้�งแต่่เริ่่�มทำำ�ในระยะแรกๆ จนถึึงผลงานประณีีตศิิลป์์
ชิ้้�นเอก (Masterpiece) ที่่�ช่่างสถาบัันสิิริิกิิติ์์�รัังสรรค์์อย่่างพิิถีีพิิถััน
ด้้วยสองมืือลููกหลานชาวนาชาวไร่่ผู้้�ยากจน ไม่่มีีแบบ ไม่่มีีพิิมพ์์ ไม่่มีี
หุ่่�น ผลงานบางชิ้้�นใช้้เทคนิิคที่่�มีีรากฐานจากศิิลปะไทยโบราณตั้้�งแต่่
สมััยอยุุธยา และหลายชิ้้�นถููกสร้้างสรรค์์โดยใช้้เทคนิิคที่่�คิิดค้้นขึ้้�นเป็็น
ครั้้�งแรกในรััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

Arts of the Kingdom is a museum which exhibits
the art collections created by the craftspeople of
Queen Sirikit Institute. Her Majesty Queen Sirikit
The Queen Mother, founded the museum in order
to display the artworks of the craftspeople under her
patronage. The collections include their works from
the early stages when they first began the training to
the exquisite masterpieces after they have acquired
the artistry. Her Majesty Queen Sirikit The Queen
Mother’s craftspeople are the sons and daughters
of impoverished farmers from Thailand’s remote
countryside. They put their hearts and souls into
making every piece of art without any prototype. S
ome pieces are produced using the ancient techniques
dating back to the Ayuthaya period, while others are
the results of the new methods that came to life during
the reign of King Rama IX.

มููลนิิธิิส่่งเสริิมศิิลปาชีีพ ในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรม
ราชิินีีนาถ
ย้้อนกลัับไปกว่่าเจ็็ดสิิบปีี ในคราวที่่�สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ได้้โดยเสด็็จ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร ไปทรงเยี่่�ยมราษฎรในถิ่่�นทุุรกัันดารทั่่�วทุุกภููมิิภาค
ของประเทศ ได้้ทอดพระเนตรเห็็นราษฎรส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรมและมีีฐานะยากจน เนื่่�องจากจำำ�นวนผลผลิิตทางการ
เกษตรขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ เช่่น ลม ฟ้้า อากาศ พระบาท
สมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิิตร มีีพระราชกระแสรัับสั่่�งว่่า การนำำ�สิ่่�งของไปพระราชทานแก่่
ราษฎรเช่่นนี้้� ไม่่ใช่่การแก้้ปััญหาที่่�ถููกต้้อง เพราะจะทำำ�ให้้ราษฎรรอ
รัับแต่่ความช่่วยเหลืือ จึึงมีีพระราชดำำ�ริิที่่�จะแก้้ไขปััญหาความ
ยากจนของราษฎรให้้สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร ทรงมุ่่�งพััฒนาแหล่่งน้ำำ��และส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�
ทางการเกษตร ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อการประกอบอาชีีพหลััก ดัังที่่�ได้้
พระราชทานแนวพระราชดำำ�ริิไว้้นัับพัันโครงการ
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีี
หลวง ทรงรัับหน้้าที่่�ดููแลและพััฒนา เด็็ก สตรีี คนชรา พร้้อมส่่งเสริิม
อาชีีพให้้มีีรายได้้เพิ่่�ม ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ โดยทรงนำำ�งาน
หััตถกรรมพื้้�นบ้้าน เช่่น งานจัักสาน งานทอผ้้า ซึ่่�งเป็็นงานฝีีมืือที่่�
ราษฎรทำำ�ใช้้เองในท้้องถิ่่�นมาพััฒนาจนกลายเป็็นอาชีีพเสริิม สร้้าง

THE FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF
SUPPLEMENTARY OCCUPATION AND RELATED
TECHNIQUES (SUPPORT)
More than seventy years ago, Her Majesty Queen
Sirikit The Queen Mother accompanied His Majesty
King Bhumibol Adulyadej The Great to the most
remote parts of the country, paying visits to the people
in order to find ways to improve upon their living
conditions. They learned that most Thais lived in
poverty and derived their livelihood from agriculture.
To survive, they relied on crop yields, which were
subject to various uncontrollable factors such as
rainfalls and other climactic factors. His Majesty King
Bhumibol Adulyadej The Great asserted that it was not
enough to simply hand out giveaways to those in need
because consequently they would always wait for help
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รายได้้จุุนเจืือครอบครััวอย่่างยั่่�งยืืน นั่่�นคืือที่่�มาของ “มููลนิิธิิส่่งเสริิม
ศิิลปาชีีพ ในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ” ทรงพระ
กรุุณาโปรดเกล้้า ฯ ให้้จััดตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โดยมีี
วััตถุุประสงค์์สำำ�คััญ ๒ ประการ คืือ ช่่วยเหลืือเรื่่�องปากท้้องของ
ราษฎรให้้มีีอาชีีพเสริิมเพิ่่�มรายได้้ และอนุุรัักษ์์งานศิิลปวััฒนธรรม
เป็็นลำำ�ดัับรองลงมา นัับเป็็นหลัักการทรงงานเกี่่�ยวกัับศิิลปาชีีพที่่�
สำำ�คััญยิ่่�ง

to come. The real solution is to give them the means
to build a sustainable livelihood. He therefore initiated
more than one thousand royal projects with the
aims to improve water management for agricultural
purposes and also to promote sustainable agriculture.
Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother herself
was devoted to the development and welfare of
the children, women and elderly of rural families,
initiatiating supplemetary occupations to increase
family productivity and income. Providing assistance
and guidance, she encouraged them to engage in
local handicrafts such as the weaving of basketery
and fabric. Such products would generate sustainanle
income for thier families. Her Majesty Queen Sirikit
The Queen Mother’s initiative eventually led to the
establishment of the Foundation for the Promotion of
Supplementary Occupation and Related Techniques
(SUPPORT) on 21 July 1976. Its two main objectives are:
1. To help generate supplementary income for families
in rural areas 2. To preserve local handicrafts that are
part of Thailand’s cultural heritage.

สถาบัันสิิริิกิิติ์์�
ปีีพุุทธศัักราช ๒๕๒๑ สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้า ฯ ให้้เปิิดโรง
ฝึึกศิิลปาชีีพ ในสวนจิิตรลดา ปััจจุุบััน คืือ “สถาบัันสิิริิกิิติ์์�” ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นศููนย์์กลางในการฝึึกอบรมราษฎรที่่�ทรงรัับมาจากครอบครััว
ชาวนา ชาวไร่่ ผู้้�ยากจน ไม่่มีีที่่�ทำำ�กิิน เมื่่�อครั้้�งเสด็็จ ฯ ไปทรงเยี่่�ยม
ราษฎร และพระราชทานโอกาสให้้มาฝึึกอบรมงานศิิลปาชีีพแขนง
ต่่าง ๆ ทรงจััดหาครููและชาวบ้้านที่่�มีีฝีีมืือดีีมาถ่่ายทอดให้้ชนรุ่่�นหลััง
ได้้ฝึึกฝนงานหััตถศิิลป์์ จากผู้้�ที่่� ไม่่มีีพื้้�นฐานงานศิิลปะ เริ่่�มต้้นจาก “
ศููนย์์” ใช้้ความวิิริิยะอุุตสาหะพััฒนาทัักษะจนกลายเป็็น “ช่่างสถาบััน
สิิริิกิิติ์์�” ล้้วนเกิิดจากพระวิิสััยทััศน์์และการเอาพระราชหฤทััยใส่่ใน
การ “สร้้างคน” ของสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง เพราะช่่างสถาบัันสิิริิกิิติ์์�แต่่ละคน หาใช่่
ช่่างฝีีมืือหรืือศิิลปิินผู้้�เจนจััดงานศิิลปะ แต่่คืือลููกหลานชาวนาชาวไร่่
ที่่�มีีฐานะยากจน ดัังพระราชดำำ�รััสที่่�พระราชทานแก่่คณะบุุคคลต่่าง
ๆ ที่่�เข้้าเฝ้้าทููลละอองธุุลีีพระบาทถวายพระพรชััยมงคล เนื่่�องในวััน
เฉลิิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา เมื่่�อวัันที่่� ๑๑
สิิงหาคม ๒๕๕๐

QUEEN SIRIKIT INSTITUTE
In 1976, Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother
founded the occupational training center on the ground
of Chitralada Villa in Bangkok. Later known as Queen
Sirikit Institute, it became the training hub for many
Thais whose families were destitute farmers with
no lands and no means to support themselves. Her
Majesty Queen Sirikit The Queen Mother provided
them with the trainings from experienced craftspeople
and handicraft masters. And with diligence and hard
work, they rose to become “Queen Sirikit Institute’s
craftspeople.” Their lives were turned around due to Her
Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s vision and
determination to build a better life for her people. This
was clearly expressed in her birthday speech at Sala
Dusit Dalai, Chitralada Villa, on 11 August 2007.
“…They are sons and daughters of the poorest of the
poor. I chose them on the basis of their circumstances

“...คนเหล่่านี้้� เป็็นลููกชาวไร่่ ชาวนาที่่�ยากจนที่่�สุุด และข้้าพเจ้้าเลืือก
มาเป็็นพิิเศษ เลืือกจากความยากจน ครอบครััวไหนยากจนที่่�สุุด แล้้ว
มีีลููกมากที่่�สุุด จะเลี้้�ยงตััวเองไม่่ได้้ ข้้าพเจ้้าจึึงเลืือกมา แล้้วมาอยู่่�ใน
พระบรมมหาราชวััง ที่่�ตึึกเก่่า ๆ ที่่�ดั้้�งเดิิมเป็็นที่่�อยู่่�ของเจ้้านายต่่าง ๆ
มากมายก่่ายกอง ข้้าพเจ้้าให้้เขาอยู่่�ที่่�นั่่�น แล้้วก็็มาทำำ�การฝึึกฝนที่่�
จิิตรลดา...”
สถาบัันสิิริกิิ ติ์ิ มุ่�์ ง�่ มั่่น� ที่่จ� ะพััฒนาช่่างฝีีมือื จากงานศิิลปะขั้้น� พื้้�นฐานเป็็น
งานศิิลปะชั้้น� สููง โดยได้้ประยุุกต์์และพััฒนางานศิิลปาชีีพในแผนกต่่าง
ๆ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดผลงานชิ้้น� สำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งอาศััยความงดงามของศิิลปะ
แต่่ละแผนกเข้้าด้้วยกััน ตลอดจนอนุุรัักษ์แ์ ละส่่งเสริิมงานศิิลป
หััตถกรรมงานช่่างศิิลป์์โบราณที่่เ� กืือบจะสููญหายให้้กลับั มาอีีกครั้้�ง
นอกจากการสร้้างคนให้้เป็็นช่่างฝีีมืือแล้้วยัังเป็็นการรัักษาศิิลปะไทย
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โบราณ พััฒนาองค์์ความรู้้�และเทคนิิคทางศิิลปะขึ้้�นมาใหม่่ เช่่น
เทคนิิคการตกแต่่งปีีกแมลงทัับ ซึ่่�งเป็็นการต่่อยอดความหลากหลาย
ของงานศิิลปะ ผลงานหลายชิ้้�นเคยนำำ�ไปจััดแสดงในต่่างประเทศ
กระทั่่�งบนโต๊๊ะพระราชทานเลี้้�ยงพระกระยาหารค่ำำ��ในโอกาสที่่�พระ
ราชอาคัันตุุกะมาเยืือนประเทศไทย ผลงานเหล่่านี้้�เป็็นดั่่�งทููต
วััฒนธรรมที่่�บอกชาวโลกว่่า ประเทศไทยหาใช่่ประเทศที่่�เกิิดใหม่่ แต่่
คนไทยมีีศิิลปวััฒนธรรมและประวััติิศาสตร์์อัันยาวนาน ที่่�สำำ�คััญ นี่่�
ไม่่ใช่่ผลงานจากศิิลปิินเอก แต่่ด้้วย “พลัังแห่่งรััก” ที่่�สมเด็็จพระนาง
เจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ทรงมีีต่่อ
พสกนิิกรชาวไทย พระราชทานโอกาสให้้ชาวนาชาวไร่่ในถิ่่�น
ทุุรกัันดารมาสร้้างงานศิิลปะ มาจากสองมืือคู่่�เดีียวกัันที่่�ผละจอบ
เสีียมมาจัับสิ่่�ว ทุ่่�มเวลาและแรงกายจนสามารถสร้้างสรรค์์ประณีีต
ศิิลป์์ที่่�ทรงคุุณค่่า นั่่�นคืือเครื่่�องยืืนยัันศัักยภาพของ พสกนิิกรชาวไทย
และเป็็นเครื่่�องเตืือนใจว่่า ไม่่มีีการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใดที่่�ยิ่่�งใหญ่่เท่่ากัับ
การ “สร้้างคน”

– they came from the most impoverished families
with many children and simply could not support
themselves. I chose them to come and live on the
palace ground, in the buildings that used to house
members of the Royal Family. I let them live there
while receiving trainings at Chitralada…”
The main purpose of Queen Sirikit Institute is to
develop skilled craftspeople who are well-versed
in the arts of handicrafts, from basic to advanced
levels. The Institute is also dedicated to applying and
incorporating different branches of handicrafts, hence
giving birth to masterpieces that are the sums of many
sophisticated art forms. As a result, Queen Sirikit
Institute plays a significant part in the perservation and
promotion of ancient handicrafts, many of which had
almost disappeared from Thailand.
Apart from giving the underprivileged the opportunity
to build their new lives, the royal initiative project
under Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother
has contributed to the body of knowledge in various
handicraft arts as seen, for instance, in the highly
intricate pieces made from jewel beetle wings. Many
of the arts produced by Queen Sirikit Institute’s
craftspeople have been shown in exhibitions around
the world, and have adorned the royal dining table in
welcoming state guests to Thailand. These artistic
masterpieces are proof that Thailand is by no means
a new country. On the contrary, Thais are blessed
with a rich history in art and culture. And through
utmost love for her people, Her Majesty Queen Sirikit
The Queen Mother has given the marginalized poor
the opportunity to rise above adversity and hardship.
Once holding shovels and hoes, their hands are now
working with chisels and making great arts with love
and passion. The Queen’s craftspeople are living proof
that there is nothing more powerful than empowering
people to build a better life for themselves.

3

