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1.1 กว่าจะมาเปน Modern Thai Silk

กำรพัฒนำต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย ( Modern Thai Silk) เป็น
โครงกำรท่ีเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญ ในกำรส่งเสริมมูลค่ำเพิ่มของ
ผ้ำไหมไทยให้สูงขึ้น โดยกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำร ผู้ผลิต 
และนักออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับผ้ำไหมไทยได้เรียนรู้  เข้ำใจถึง
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับค�ำปรึกษำจำก ผู้
เชี่ยวชำญรอบด้ำน มีข้อมูลวัตถุดิบ วัสดุ ควำมส�ำคัญของกำร
ออกแบบ และเทรนด์กำรออกแบบของต่ำงประเทศ ซึง่จะท�ำให้
เข้ำใจได้ถงึแนวคิดเชงิลกึ สำมำรถน�ำไปสร้ำงควำมแตกต่ำงของ
ผลิตภัณฑ์ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่น และกำร
ยอมรับในระดับสำกลของผ้ำไหมไทย  และเป็นกำรกระตุ้นเพื่อ
เพิ่มควำมต้องกำรบริโภคไหมไทยของประชำชนทั่วไปมำกขึ้น 
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1.2 ผ้าไหมไทยมาจากไหน

ผ้ำไหมแพรพรรณอนังดงำมล�ำ้ค่ำ มถีิน่ก�ำเนดิในประเทศจนีและ
ประเทศอนิเดยี กำรทอผ้ำไหมมขีึน้ในรำว 2,640 ปี ก่อนครสิตกำล 
และพ่อค้ำชำวจีนเป็นผู้เผยแพร่ผ้ำไหมสู่พื้นท่ีอื่นในแถบเอเชีย
จำกกำรเดินทำงค้ำขำยจนเกิดเป็นเส้นทำงสำยไหม ส�ำหรับ
ประเทศไทยนักโบรำณคดีพบหลักฐำนท่ีแหล่งโบรำณคดีบ้ำน
เชียง ซึ่งบ่งชี้ว่ำมีกำรใช้ผ้ำไหมมำเมื่อประมำณ 3,000 ปีก่อน
กำรทอผ้ำไหมในประเทศไทยในอดตีมกีำรท�ำกนัในครัวเรือนเพือ่
ใช้เอง หรือท�ำขึ้นเพื่อใช้ในงำนพิธี เช่น งำนบุญ งำนแต่งงำน ต่อ
มำในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
(รัชกำลที่ 5) จึงด�ำริส่งเสริมให้ใช้ผ้ำไหม และส่งเสริมกำรปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง นำย เจมส์ แฮร์ริสัน 
วิสสัน ทอมปสัน ชำวสหรัฐอเมริกำหรือที่คนไทยรู้จักในนำมว่ำ 
จมิ ทอมปสนั ซึง่เป็นผูท้ีใ่ห้ควำมสนใจผลงำนด้ำนศลิปะ ในแถบ
ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย ได้ซือ้ผ้ำไหมไทยลวดลำยต่ำงๆ 
เก็บสะสมไว้ และท�ำกำรศึกษำลวดลำยผ้ำไหมในหมู่บ้ำนที่เป็น
แหล่งกำรผลติผ้ำ และได้เข้ำมำสนบัสนนุให้ชำวบ้ำนในชมุชนทอ
ผ้ำไหม สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้ำนมำกขึ้น หลังจำกนั้นได้มี
กำรปรบัปรุงผ้ำไหมไทยโดยใช้หลกักำรตลำด กำรผลติ เพือ่ขยำย
ตลำด และท�ำกำรบุกเบิกผ้ำไหมของไทยไปสู่ตลำดต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะสหรัฐอเมรกิำ และแพร่เข้ำสูว่งกำรภำพยนตร์ของชำติ
ตะวันตก และละครบรอดเวย์
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1.3 ผ้าไหมไทย พัฒนาสู่สากล
 

เส้นไหมพันธุ์ไทยมีควำมเงำมัน นุ่ม และยืดหยุ่นดี มีขนำดเส้น
ไหมต่ำงกันอย่ำงสม�ำ่เสมอ เมือ่น�ำมำทอผ้ำไหม ท�ำให้เกดิปุม่ปม
ทีส่ม�ำ่เสมอกนัตลอดทัง้ผืนผ้ำ ท�ำให้มคีวำมเป็นเอกลกัษณ์พเิศษ
ของผ้ำไหมไทยได้อย่ำงมีเสน่ห์ในสำยตำชำวโลก ผ้ำไหมไทยมี
กระบวนกำรย้อมสีแบบ yarn dye (ย้อมเส้นไหมก่อนกำรทอ
เป็นผืนผ้ำ) จึงท�ำให้ผ้ำไหมไทยมีสีสันที่สวยงำม เพรำะเมื่อแสง
กระทบผ้ำไหมจะเกิดกำรหักเหของแสงขึ้น ปัจจุบันสินค้ำไหม
ไทยที่มีกำรส่งออกไปยังตลำดโลกจะประกอบด้วย 
- ผืนผ้ำไหม 
- ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ 
- เส้นไหมปันหรือที่เรียกว่ำสปันซิลค์ 
- ผลิตภัณฑ์ไหม เช่น เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปทั้งของสุภำพสตรีและ
สุภำพบุรุษ เครื่องใช้ตกแต่งบ้ำน ผ้ำพันคอ เนคไท เป็นต้น   
สถำบันหม่อนไหมแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ 
สิริกต์ิิ พระบรมรำชนินีำถ ได้ส่งเสรมิคณุค่ำของผ้ำไหมไทยสูค่วำม
เป็นสำกล โดยประกำศใช้ตรำสญัลกัษณ์นกยงูพระรำชทำนส�ำหรบั
เป็นเครือ่งหมำยรับรองคณุภำพและมำตรฐำนผ้ำไหมไทยบนผ้ำ
ไหมทุกช้ิน ติดลงบนผ้ำไหมไทยที่ได้รับกำรรับรองแล้วทุกๆ          
1 เมตร เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่ำ เป็นผ้ำไหมไทยที่ผลิตในเมืองไทย
เท่ำนั้น
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Royal Thai Silk : นกยูงสีทอง
-  ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้ำนเป็นทั้งเส้นพุ่ง

และเส้นยืน
-  เส้นไหมต้องสำวด้วยมือผ่ำนพวงสำวลง

ภำชนะ
-  ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้ำนชนิดพุ่ง

กระสวยด้วยมือ
-  ย้อมด้วยสีธรรมชำติ หรือสีเคมีที่ไม่ท�ำลำย

สิ่งแวดล้อม 
-  ต้องผลิตในประเทศไทยเท่ำนั้น

Classic Thai Silk : นกยูงสีเงิน
- ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้ำนหรือพันธุ์ไทย

ปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและ/หรือเส้นยืน
- เส้นไหมต้องสำวด้วยมือ
- ทอด้วยกี่ทอมือ
- ย้อมด้วยสีธรรมชำติ หรือสีเคมีที่ไม่ท�ำลำย

สิ่งแวดล้อม
- ต้องผลิตในประเทศไทยเท่ำนั้น 

โดยตรำสัญลักษณ์นกยูงพระรำชทำนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
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Thai Silk : นกยูงสีน�้าเงิน
- ใช้เส้นไหมแท้เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
- ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
- ย้อมด้วยสีธรรมชำติ หรือสีเคมีก็ได้
- ต้องผลิตในประเทศไทยเท่ำนั้น

Thai Silk Blend : นกยูงสีเขียว
- ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก
 มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง 
- ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้

ชัดเจน
- ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
- ย้อมด้วยสีธรรมชำติ หรือสีเคมีก็ได้
- ต้องผลิตในประเทศไทยเท่ำนั้น
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2.
กลุ่มเปาหมาย

กลุมเปาหมายคอืลกูคาธรุกจิ ซึง่เปนกลุม่ทีป่ระกอบธรุกจิเกีย่วข้อง
กบัผ้ำไหมไทยตัง้แต่ต้นน�ำ้ จนถึงปลำยน�ำ้โดยสำมำรถแบ่งได้จำก
ควำมต้องกำร โอกำส และกำรน�ำผ้ำไหมไปใช้ของแต่ละกลุม่ดงันี้

2.1 กลุ่ม นักออกแบบเสื้อผ้า 

รวมถึงทั้งนักออกแบบไทยที่มีตรำสินค้ำเป็นของตนเอง และนัก
ออกแบบท่ีท�ำงำนอยูใ่นกลุม่ตรำสนิค้ำอ่ืนๆ เป็นกลุม่ท่ีมเีอกลกัษณ์
เป็นของตวัเอง มกัจะต้องกำรค้นหำควำมแปลกใหม่ หำแนวทำง
ท่ีเป็นของตัวเอง และชื่นชอบกำรน�ำเอำควำมเป็นไหมไทยไป
ประยุกต์ ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ

กลุม่ดงักล่ำว มกัจะน�ำผ้ำไหมไปใช้เป็นส่วนหนึง่ หรอืทัง้หมดของ
กำรออกแบบ โดยไม่จ�ำกัดว่ำจะเป็นแค่เสื้อผ้ำ แต่รวมถึง กำร
ออกแบบ เครื่องใช้ เคหะสิ่งทอ สินค้ำตกแต่งต่ำงๆ ด้วยผ้ำไหม 
ซึง่กลุม่นี ้มคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ท่ีจะต้องทรำบถงึแนวโน้มในกำร
ออกแบบข้อจ�ำกัดต่ำงๆ และวิธีกำรน�ำไปใช้ ให้ตรงกับกลุ่ม      
เป้ำหมำย และสวยงำมน่ำใช้ น่ำสวมใส่
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2.2 กลุ่ม องค์กร ธรุกจิ โรงแรม บริษัท หรือธรุกจิบริการ 

เป็นกลุม่ทีน่�ำผ้ำไหมไทยไปประยกุต์ใช้ ท้ังในกำรตกแต่ง องค์กร 
อำคำรสถำนที่ และ เป็นเครื่องแบบพนักงำน โดยผ้ำไหม เป็น
ตัวแทนแสดงถึงควำมหรูหรำ มีระดับ ส่งเสริมภำพลักษณ์ให้
องค์กร

กำรน�ำไปใช้โดยมำก มักจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ อัตลักษณ์องค์กร 
(corporate identity) ซ่ึงแต่ละองค์กร มกัมอีตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่ำง
กันออกไปไม่ว่ำจะเป็น สี หรือลวดลำย จึงควรรู้ถึงขอบเขตใน
กำรน�ำไปใช้ และควำมเหมำะสมในกำรน�ำไปใช้ของผ้ำไหมต่อ
รูปแบบลวดลำยต่ำงๆ ในกำรประยุกต์ใช้กับอัตลักษณ์องค์กร

2.3 กลุ่ม ผู้ผลิต โรงงานผ้าไหม ในภาคอุตสาหกรรม 

คอืกลุม่ผูผ้ลติผ้ำไหมแบบผนื หรอืม้วน ไม่มกีำรน�ำไปตดัเยบ็เป็น
สนิค้ำ โดยกลุม่ดงักล่ำวอยูใ่นภำคอตุสำหกรรม มกีำรผลติสนิค้ำ
เป็นจ�ำนวนมำก 

กลุม่ผูผ้ลติ มคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องทรำบถงึ ข้อจ�ำกดัเชงิ
เทคนิค รำยละเอียดในกำรผลิต ข้อมูลเชิงลึก และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในกำรผลิตผ้ำไหม ที่จะน�ำไปปรับใช้กับอุตสำหกรรมของ
ตน เพ่ือให้ได้มำตรฐำนสนิค้ำทีด่ ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว และแม่นย�ำ
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3.1 แนวทางในการพัฒนาผ้าไหมไทย

ผ้ำไหมไทยสำมำรถพัฒนำได้ในหลำยๆ ด้ำน โดยแบ่งได้ดังนี้

3.1.1 การพฒันาตามแนวทางทัว่ไปเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเปาหมายแบ่งเปน 3 ด้านคือ

• ด้านคุณสมบัติของเนื้อผ้า ต้องค�ำนึงถึงกำรใช้งำนจริงของ
ผู้ใช้ มีควำมหลำกหลำยของผ้ำให้เลือกตำมกำรใช้งำนในชีวิต
ประจ�ำวัน สวมใส่ได้หลำกหลำยโอกำส อำจจะมีกำรน�ำเส้นใย
ไหมไปผสมกับเส้นใยอื่น เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำร
ใช้งำนในชีวิตประจ�ำวัน สวมใส่สบำย ดูแลรักษำง่ำย

• ด้านรูปแบบและลวดลาย ควรพัฒนำให้ดูทันสมัย เข้ำกับ    
เทรนด์แฟชัน่ แต่ยงัคงดงึเอำลวดลำยอันมเีอกลกัษณ์ของผ้ำไทย
มำใช้เป็นรำกฐำนในกำรพฒันำให้ทนัสมยัเหมำะกับโอกำสต่ำงๆ 
ในชีวิตประจ�ำวัน

• ด้านภาพลักษณ ์  และกำรส่งเสริมกำรขำย ควรมีกำร
ประชำสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติต่อผ้ำไหมไทย สร้ำงค่ำนิยม
ควำมเชือ่ท่ีดต่ีอผ้ำไหมไทย ว่ำมคีวำมทันสมยั เหมำะส�ำหรบัคน
รุ่นใหม่ โดยใช้ผู้น�ำทำงสังคมในกำรน�ำกระแสให้นักออกแบบที่
มีชื่อเสียงสร้ำงคอลเลคชั่นผ้ำไหมในระดับโลก กระจำยสินค้ำ
ให้หำซื้อง่ำยขึ้นตำมแหล่งเสื้อผ้ำที่เป็นที่นิยม กำรสร้ำงตรำ  

3.
แนวทางและโอกาส

ในการพัฒนา
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Thai-Silk ให้มภีำพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั มีควำมครอบคลมุไปถงึกำร
ใช้งำนผ้ำไหมในรปูแบบต่ำงๆ เช่น เฟอร์นเิจอร์ ของตกแต่งบ้ำน 
เป็นต้น

3.1.2 การพัฒนาตามลักษณะเด่นท่ีแตกต่างของผ้าไหมไทย 

• ความสวยงามด้วยความมันวาว (Luster)

คณุสมบตัเิส้นไหมของไทย มคีวำมสำมำรถในกำรสะท้อนแสงได้
อย่ำงสวยงำม มีควำมโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยอื่นๆ 
เช่น เส้นไหมจำกประเทศจีน อินเดีย ควำมมันวำวดังกล่ำวเป็น
คุณสมบัติที่มีคุณค่ำในสำยตำผู้บริโภค ท้ังนักออกแบบ และ       
ผูเ้ชีย่วชำญ ให้ควำมเห็นว่ำผ้ำไหมทีไ่ม่มคีวำมมนัวำวเช่น ผ้ำไหม
อีรี่ หรือผ้ำไหมป่ำ ไม่ได้รับกำรยอมรับเท่ำที่ควร ด้วยเหตุนี้ กำร
ออกแบบพัฒนำผ้ำไหมไทย ควรค�ำนึงถึงควำมมันวำวที่เหมำะ
สมในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่ำเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย และเคหะสิ่งทอ

LUSTER
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• ความไม่สม�่าเสมอของเส้นด้ายและผ้าที่มีมิติ (Uneven)

แมว่้ำควำมไม่สม�ำ่เสมอของเส้นไหมไทยเป็นคณุสมบตัิทีอ่ำจถกู
พูดถึงในแง่ลบบำงครั้ง แต่โดยรวมควำมไม่สม�่ำเสมอนี้ เป็น      
อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น และสำมำรถพัฒนำมำใช้ในด้ำนบวกได้ 
เน่ืองจำกผ้ำไหมท่ีทอได้จำกเส้นด้ำยท่ีไม่เรียบจนเกินไป ท�ำให้
ผ้ำมีมิติ โดยแนวโน้มของเส้นด้ำยยุคใหม่ มักเน้นผิวสัมผัส    
(Texture) และพื้นผิวของเส้นด้ำย ผ้ำไหมยุคใหม่ควรมีกำร
ออกแบบโดยเน้นเพิ่มมิติบนผ้ำ ไม่ว่ำจำกกำรออกแบบเส้นด้ำย 
เทคนิคกำรทอ กำรพิมพ์ และกำรตกแต่งส�ำเร็จ

UNEVEN
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• เนื้อผ้าและสีที่ให้อารมณ์พริ้วไหวและไหลลื่น (Fluid)

ผ้ำไหมไทยมอีตัลกัษณ์ทีม่คีวำมหรหูรำ จำกอำรมณ์พริว้ไหวและ
ไหลลื่นของสีและเน้ือผ้ำท่ีทอ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ สวยงำม  
อนัเน่ืองจำกผ้ำไหมไทยมกีำรทอแบบด้ังเดมิ กำรย้อมสธีรรมชำติ 
และกำรให้ลวดลำยท่ีมีเทคนิคชั้นสูง เช่น ผ้ำมัดหม่ี ผ้ำลำยน�้ำ
ไหล เป็นต้น ท�ำให้สวมใส่แล้วเสริมบำรมี ดูสูงศักดิ์

FLUID
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• ลวดลายโดดเด่นบนเนื้อผ้า (Graphical)

ผ้ำไหมไทยมีลวดลำยโดดเด่น มีภำพลักษณ์ท่ีสูงศักดิ์ในสำยตำ
นกัออกแบบ และผู้บรโิภคต่ำงชำต ิส�ำหรบัผูบ้รโิภคในประเทศไทย
ชอบลวดลำยอัตลักษณ์ผ้ำไหมไทยของแต่ละท้องถ่ินที่แตกต่ำง
กัน บ่งบอกถึงวัฒนธรรมควำมเป็นไทย ดูมีฐำนะ มีรำคำ เช่น  
ผ้ำไหมยกดอก เป็นต้น ซึ่งลวดลำยบนเนื้อผ้ำมักใช้เทคนิคกำร
ทอชั้นสูง ให้ลำยดอกคมชัด และโดดเด่น เทียบเท่ำเทคนิคกำร
ทอ Jacquard ของต่ำงประเทศ ที่เน้นลำยนูนของลวดลำยผ้ำ  

GRAPHICAL
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3.1.3 การพัฒนาตามคุณค่าของผ้าไหมไทย  

• คุณค่าทางกายภาพ 

ในด้ำนคณุสมบตัทิำงกำยภำพนัน้ ผ้ำไหมจำกทุกๆ แหล่งโดยรวม 
ได้รับกำรรับรู้ว่ำเป็นเส้นใยธรรมชำติที่มีควำมนุ่ม ลื่น มันวำว 
เป็นฉนวนควำมร้อน ซึง่เป็นคณุสมบติัโดยทัว่ไปของผ้ำไหม กำร
ที่จะสร้ำงกำรรับรู้กับผู้บริโภคว่ำผ้ำไหมไทยน้ันแตกต่ำงอย่ำงไร
จำกผ้ำไหมของทีอ่ืน่ในด้ำนกำยภำพนัน้อำจท�ำได้ยำก กำรพฒันำ
นั้นสำมำรถพัฒนำไปในแนวทำงท่ีให้คุณสมบัติทำงกำยภำพนั้น 
เหมำะสมกับกำรใช้งำน ในโอกำสต่ำงๆของผู้ใช้ 

• คุณค่าทางอารมณ์ 

คณุค่ำจำกคุณสมบตัทิีแ่ตกต่ำงของผ้ำไหมไทยนัน้เป็นคณุค่ำทำง
ด้ำนอำรมณ์ ลวดลำย ควำมละเอียด เร่ืองรำว ควำมมปีระวตัศิำสตร์ 
ควำมเป็นมำ เป็นส่วนหนึง่ของรำชวงศ์กษตัรย์ิไทย มคีวำมสงูส่ง 
งำมสง่ำ  มคีวำมหลำกหลำยของลวดลำยในแต่ละท้องถ่ิน มีควำม
เป็นเอกลักษณ์ของลวดลำย มีเรื่องรำว มีควำมสวยงำมสง่ำ       
ส่งเสริมบำรมีต่อผู้สวมใส่ มีควำมสูงศักดิ์ จึงควรอย่ำงยิ่งที่จะน�ำ
เสนอคุณค่ำด้ำนน้ี เพือ่สร้ำงควำมมเีอกลกัษณ์ โดยกำรประยกุต์
ไปสู่แนวทำงกำรออกแบบสมัยใหม่

•
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3.2 โอกาสในการใช้ผ้าไหมไทยส�าหรับปัจจุบัน

โอกำสหลักๆ ในกำรน�ำผ้ำไหมไทยไปใช้ ส�ำหรับตลำดปัจจุบัน
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆดังนี้

3.2.1 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย (Clothing)

ปัจจุบัน กำรน�ำผ้ำไหมไปใช้เพื่อสวมใส่ ถ้ำเป็นเสื้อหรือเป็นชุด
จะใช้ในงำนพิธีส�ำคัญๆ จะเห็นได้ว่ำโอกำสในกำรใช้งำนยังไม่
กว้ำง ดังนั้น ยังมีโอกำสอีกมำก ที่จะประยุกต์ใช้ผ้ำไหมไทยให้
เหมำะกับกำรสวมใส่ในโอกำสต่ำงๆ มำกขึ้น

3.2.2 ของใช้ ของช�าร่วย (Accessories)

กำรน�ำผ้ำไหมไปเป็นส่วนประกอบของสินค้ำอ่ืนๆ ในชีวิต      
ประจ�ำวัน เช่น ผ้ำพันคอ เนคไท หรือเพื่อตกแต่ง หรือเพื่อเพิ่ม
คุณค่ำของสินค้ำนั้นๆ เช่น กระเป๋ำ หมวก กล่องใส่ของ สินค้ำ
ของช�ำร่วย ของที่ระลึก เป็นต้น

3.2.3 เคหะสิ่งทอ (Home Textiles)

กำรน�ำผ้ำไหมไปใช้ส�ำหรับตกแต่งเคหสถำน เสริมควำมหรูหรำ 
สง่ำงำมให้กับอำคำรสถำนที ่โดยจะเน้นทีก่ำรใช้งำนในกำรตกแต่ง
ภำยในเป็นหลัก เช่น ผ้ำม่ำน ปลอกหมอน ผ้ำคลุมโต๊ะ ผ้ำบุ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

•
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4.1 หลักการพื้นฐานในการออกแบบผ้าไหมไทย 

• กลุ่มเครื่องแต่งกาย เนื่องจำกผ้ำไหมไทยมีลวดลำยท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ขำดกำรเปลีย่นแปลงมำช้ำนำน ได้รบักำรยอมรบัและ
ใช้งำนในโอกำสส�ำคัญๆเท่ำนั้น ท�ำให้กลำยเป็นข้อจ�ำกัดในกำร
ใช้งำน ด้วยเหตนุี ้จงึควรออกแบบผ้ำไหมไทยให้มลีวดลำยทีห่ลำก
หลำย ทันสมัย ใช้ได้ทุกโอกำส เหมำะกับทุกเพศ ทุกวัย

• กลุม่เคหะสิง่ทอ พืน้ฐำนกำรพฒันำทีส่�ำคญัคอืเรือ่งกำรดแูล
รกัษำและสำมำรถใช้งำนง่ำย ให้คนไทยยอมรบักำรใช้ผ้ำไหมไทย
มำกขึ้น เพิ่มกำรออกแบบกำรทอที่มีลักษณะไม่เรียบ มีมิติ และ
มกีำรตกแต่งส�ำเรจ็ช่วยปรบัปรุงเนือ้ผ้ำให้มคุีณสมบตัแิละควำม
น่ำสนใจยิ่งขึ้น

แนวทำงที่ผู ้ออกแบบและผลิตเส้นด้ำยไหมควรปรับปรุง คือ 
พัฒนำเส้นด้ำยไหมที่เน้นผิวสัมผัส ให้มีควำมยืดหยุ่นสูง พัฒนำ
เส้นด้ำยไหมที่หลำกหลำยขึ้น และปรับอัตลักษณ์ลวดลำยไหม
ไทยร่วมสมัย ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ลวดลำยดั้งเดิม ออกแบบ
ผ้ำไหมไทยให้เหมำะกบักำรใช้งำนเฉพำะอย่ำง เฉพำะผลติภัณฑ์ 
ปรับให้เหมำะกับควำมนิยมของตลำดและควรพัฒนำลวดลำย
สีสันตำมเทรนด์และกระแสของตลำด ใช้เทคโนโลยีกำรตกแต่ง
ส�ำเร็จมำช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ และผิวสัมผัส (Look & Feel)

4. 
หลักการและเหตุผลของ

การออกแบบ
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4.2 หลักการออกแบบเชิงอารมณ์ 

เน้นสื่อสำรจุดเด่นทำงควำมรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้ำไหม 4 ด้ำน มุ่งเน้นกำรพัฒนำ ควำมสวยงำม ควำมเงำงำม และใส่ใจกับควำมทันสมัย โดยรักษำภำพลักษณ์ด้ำนควำมสวยสง่ำ แต่ปรับให้เข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น 
เพื่อขยำยกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภค จำกกำรใช้งำนเฉพำะกลุ่ม เฉพำะโอกำส และมีภำพลักษณ์ของกลุ่มผู้สูงวัย ดูล้ำสมัย  ให้เป็นกำรใช้งำนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกำส และทุกฤดูกำล  

4.3 หลักการออกแบบเชิงกายภาพ 

พัฒนำคุณสมบัติทำงกำยภำพของผ้ำไหมไทยให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในโอกำสต่ำงๆในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อขยำยตลำดจำกเดิมที่ใช้งำนเพื่อกำรสวมใส่อย่ำงเป็นทำงกำร โดยต้องเน้นคุณภำพที่ดี มีกำรสร้ำงควำม
น่ำสนใจให้ผ้ำไหมไทย โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวช่วยและค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ “ไหมไทย” โดยต้องสื่อถึงควำมสวยงำม กำรพัฒนำไหมไทยนั้นไม่จ�ำเป็นต้องผลิตจำกเส้นใยไหม 100% สำมำรถน�ำเทคโนโลยีกำรผสม
ผสำนเส้นใยอื่นๆ เพิ่ม เช่น ลินิน ฝ้ำย วัสดุอินทรีย์ ขี้ไหม เป็นต้น ผู้หญิงมักเลือกซื้อเสื้อผ้ำในฤดูหนำวมำกกว่ำฤดูร้อน ควรค�ำนึงถึงกำรออกแบบให้ตรงกับตลำดและฤดูกำล กำรใช้ระบบพิมพ์ดิจิตัล (Digital Print-
ing) กับผ้ำไหม เป็นกำรปรับกำรออกแบบได้รวดเร็วและทันสมัย กำรท�ำวิจัยเกี่ยวกับกำรตกแต่งส�ำเร็จ (Finishing) และกำรเคลือบ (Coating) ใหม่ๆ ส�ำหรับผ้ำไหม จะสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงและขยำยตลำด
ได้ดี 
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5.1 แนวทางการออกแบบ                              
 

กำรใช้ตรำสัญลักษณ์เป็นกำรสื่อสำรถึงคุณค่ำของไหมไทยและ
สร้ำงกำรจดจ�ำสินค้ำได้เป็นอย่ำงดี จึงควรใช้ตรำสัญลักษณ์ร่วม
กันในทุกชิ้นผ้ำที่มีกำรใช้ไหมไทยเป็นส่วนผสม เพื่อให้กำรรับรู้
เชิงคุณค่ำของไหมไทยเป็นที่จดจ�ำในทิศทำงเดียวกัน โดยตรำ
สญัลกัษณ์นีส้ำมำรถน�ำไปใช้ใน แถบแสดงกำรดแูลรกัษำ ในป้ำย 
ในคู่มือ หรือในสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ฯลฯ

ตรำนีส้ือ่ควำมหมำยถงึ ควำมสวยงำมด้วยควำมมนัวำว (Luster) 
ควำมไม่สม�่ำเสมอของเส้นด้ำยและผ้ำที่มีมิติ (Uneven) เนื้อผ้ำ
และสทีีใ่ห้อำรมณ์พริว้ไหวและไหลลืน่ (Fluid) โดยใช้สญัลกัษณ์
แสดงถึงเส้นใยที่ตีเกลียวประสำนถักทอ  ริ้วของผ้ำที่ลื่นไหล 
แสดงถงึลวดลำยโดดเด่นบนเนือ้ผ้ำของไทย (Graphical) จงึเป็น
ท่ีมำของตรำสญัลกัษณ์ ท่ีเสมอืนเป็นกำรผสมผสำน ลกัษณะเด่น 
ทั้ง 4 เรื่องนี้ เข้ำด้วยกัน ซึ่งแทนด้วยสีม่วง สัญลักษณ์ของควำม
อ่อนช้อย ควำมมอีำรยธรรม และวฒันธรรมท่ีสัง่สม และ สนี�ำ้เงิน 
สัญลักษณ์ของควำมเข้มแข็ง ควำมเป็นสำกล และเป็นสีประจ�ำ
ชำติไทย รูปแบบของตรำได้แรงบันดำลใจมำจำกดอกไม้ที่แสดง
ถึงควำมอ่อนโยน เป็นมิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญของชำติใน
สำยตำต่ำงชำต ิและเป็นหนึง่ในองค์ประกอบหลกัของอัตลกัษณ์
ของลวดลำยบนผ้ำไหมไทย

5.
การส่งเสร�ม

อัตลักษณ์ไหมไทย
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เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถดูแลรักษำผ้ำไหมไทยได้อย่ำงถูกต้อง และง่ำยต่อกำรใช้งำน ควรติดแถบแสดงข้อพึงระวังทั่วไป ของกำรดูแลรักษำผ้ำไหม 

• หำกซักด้วยเครื่องซักผ้ำ ควรซักด้วยน�้ำอุ่น

• ห้ำมใช้น�้ำซักฟอกขำว ที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ

• สำมำรถรีดด้วยเตำรีดได้ แต่ใช้ควำมร้อนต�่ำระดับ 110 องศำเซลเซียส

• ห้ำมอบ หรือปันแห้ง ควรตำกให้แห้งเองตำมธรรมชำติเท่ำนั้น

• ควรใช้น�้ำยำซักแห้ง ที่มีส่วนผสมของสำร Perchloroethylene
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5.2 ข้อควรระวังในการออกแบบ 

• ผ้าไหมไทยเปนของผู้สูงวัย

จำกกำรส�ำรวจข้อมูลพบว่ำผ้ำไหมไทยเหมำะส�ำหรับผู้สวมใส่ท่ี
มอีำยมุำก หรอืข้ำรำชกำร ไม่เป็นทีน่ยิมส�ำหรบักลุม่เป้ำหมำยท่ี
มีอำยุน้อย โดยควำมเห็นนี้ชัดเจนมำกส�ำหรับตลำดในประเทศ 
จึงควรมีกำรปรับสี และลวดลำยให้ร่วมสมัยมำกขึ้น เพ่ือเข้ำสู่
กลุ่มเป้ำหมำยที่อำยุน้อยลง

• ผ้าไหมไทยใช้ไม่ได้ทุกวัน ดูแลรักษายาก

เนือ่งจำกควำมเข้ำใจว่ำผ้ำไหมเหมำะส�ำหรบังำนมงคล พิธีกรรม 
จงึไม่นยิมมำใช้ตดัชดุท�ำงำนทีใ่ช้ทกุวนั นอกจำกนีย้งัมค่ีำใช้จ่ำย
ในกำรดแูลสงู โดยผูใ้ช้เน้นกำรซกัแห้งเป็นหลกั จงึท�ำให้ผูบ้รโิภค
หลีกเลีย่งกำรใช้ผ้ำไหม จึงควรมกีำรให้ควำมรูท้ีถู่กต้องแก่ผูบ้รโิภค
ในกำรดูแลรักษำ ซึ่งสำมำรถท�ำโดยซักมือด้วยน�้ำยำที่เหมำะสม

• ผ้าไหมไทยสวมใส่ไม่สบาย

ชุดผ้ำไหมโดยมำกมีกำรตัดเย็บโดยมีกำรใช้ผ้ำรองใน เพื่อให้ได้
โครงสร้ำงท่ีมีทรง และมีกำรใช้ผ้ำรองในท่ีไม่เหมำะสมจึงท�ำให้
ระบำยเหง่ือได้ไม่ดี ผู้บริโภคจึงมีควำมรู้สึกในด้ำนลบต่อชุดผ้ำ
ไหมไทย จึงควรมีกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ผ้ำรองในที่เหมำะสม 
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• มุมมองจากนักออกแบบ

ปกตผ้ิำทอมือมขีนำดไม่เหมำะสมกับกำรตดัเยบ็หรอืน�ำมำออกแบบ
ในรูปแบบที่หลำกหลำยได้ เช่น มักมีหน้ำกว้ำง 16-18 นิ้ว (กำร
ทอโดยใช้กี่เอว) หน้ำกว้ำง 36-40 นิ้ว (กำรทอโดยใช้กี่กระตุก) 
เกดิปัญหำกำรวำงแพทเทร์ินกำรตดัเยบ็ โดยเฉพำะกำรตัดชดุให้
กับคนที่มีขนำดรูปร่ำง XL หรือ XXL โดยนักออกแบบต้องกำร
ได้ผ้ำที่มีหน้ำกว้ำง 60 น้ิวข้ึนไป เพรำะสำมำรถตัดเย็บได้ง่ำย 
และท�ำให้เพิ่มรูปแบบกำรออกแบบที่หลำกหลำยได้  

5.3 กระบวนการออกแบบ และกรอบระยะเวลาในการ
ออกแบบ

ในกำรออกแบบสินค้ำเชิงแฟชั่นส�ำหรับตลำดสำกล จ�ำเป็นที่จะ
ต้องบริหำรจัดกำรเวลำที่ดีและวำงแผนล่วงหน้ำ ในธุรกิจแฟชั่น 
ฤดูกำลหนึ่งๆ ก้ำวเข้ำสู่ฤดูกำลต่อไปด้วยควำมรวดเร็ว จึงต้อง
วำงแผนระยะเวลำในกำรด�ำเนินธุรกิจให้เหมำะสมตำมตำรำง
และช่วงเวลำของฤดูกำลที่สำมำรถท�ำงำนได้ดี ตัวอย่ำงส�ำหรับ
กำรออกแบบเสื้อผ้ำเชิงแฟชั่นให้สัมพันธ์กับฤดูกำลแฟชั่น

เสื้อผ้าสุภาพสตรี 

*ส�ำหรับเสื้อผ้ำบุรุษเลื่อนเวลำทั้งหมดไปอีกสองเดือน 
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5.4 คุณสมบัติที่ส�าคัญของไหมไทย

ไหมมคุีณสมบตัทิีด่หีลำยประกำรด้วยกนัดงันี ้เป็นเส้นใยทีถ่อืว่ำ
มคีวำมแขง็แรงสูงเมือ่เทยีบกบัควำมละเอยีดของเส้นใย มสีภำพ
ยืดหยุ่นและทนต่อกำรยับได้ดี สวมใส่สบำย เพรำะเส้นใยดูดซับ
ควำมชื้นได้ดี แห้งเร็ว ไม่จับฝุ่นง่ำย สำมำรถย้อมหรือพิมพ์สีได้
หลำยชนดิ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่สีที่สีดใสมำกๆ สำมำรถทอเป็นผ้ำ
ทีม่โีครงสร้ำงหลำกหลำย ทัง้ชนดิเบำบำงและทิง้ตวัได้ด ีไปจนถงึ
ผ้ำที่มีโครงสร้ำงแน่น หนัก ควำมแข็งแรงทนทำนสูง
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5.4.1 คุณสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม

ชนิดคุณสมบัติ คุณสมบัติ

ควำมยำว ใยไหมมีควำมยำว 400 – 1,400 เมตร

สี ใยไหมมีสีเหลืองจนถึงขำว

ควำมเงำมัน ไหมมีควำมเงำมันมำกขึ้นเมื่อลอกกำวไหม 
ซิริซิน (sericin) ออกแล้ว

ควำมแข็งแรง มีควำมแข็งแรงสูง ผิวเรียบมัน สำมำรถที่
จะออกแบบให้มีโครงสร้ำงที่เบำบำงและ
คงทน มีค่ำควำมทนแรงดึง ณ จุดขำดอยู่ที่ 
3.5-5.0 gpd ในขณะที่แห้ง และจะมีควำม
แข็งแรงลดลงประมำณ 15-25 % เมื่อ
เปียก

กำรคืนรอยยับและกำร
ยืดตัว

ใยไหมยืดหยุ่นดีและยืดตัวได้ปำนกลำง เมื่อ
แห้งยืดได้ 10-25%  เมื่อเปียกจะยืดออกได้
ไม่เกิน 33-35%  ถ้ำยืดตัวเพียง 2%  จะ
คืนตัวได้อย่ำงรวดเร็ว กำรคืนตัวปำนกลำง 
รอยยับค่อยๆ คืนตัวช้ำๆ แต่คืนตัวได้ไม่
หมดเหมือนขนสัตว์

น�้ำหนัก ควำมถ่วงจ�ำเพำะของเส้นใยอยู่ระหว่ำง 1.5  
โครงสร้ำงเส้นใย ท�ำผ้ำเนื้อบำงและเบำได้ดี 
เนื้อผ้ำเหนียวและทนทำน
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ชนิดสมบัติ คุณสมบัติ

กำรดูดควำมชื้น ใยไหมมีควำมชื้นรีเกน 11%  ควำมชื้นรีเกน
อิ่มตัว 25-35%  ดูดควำมชื้นได้ดี  ดูดสีย้อม
และสำรตกแต่ง และสำรชนิดอื่นๆได้ดี เช่น 
เกลือของโลหะต่ำงๆ ดังนั้นกำรซักน�้ำหรือ
กำรตกแต่งผ้ำไหมด้วยน�ำ้ทีไ่ม่สะอำด  มเีกลอื
ของโลหะผสมอยู่จะท�ำผ้ำไหมขำดเร็ว

ควำมอยู่ตัว ไม่ว่ำจะซกัน�ำ้หรอืซกัแห้ง ไม่ท�ำให้ผ้ำไหมยดื
หรือหด ผ้ำแพรทอด้วยใยไหมแท้เมื่อซักน�้ำ
จะหด แต่จะยืดเท่ำขนำดเดิมเมื่อรีด

ควำมทนร้อน ใยไหมทนควำมร้อนได้สูงถึง 135 °C  แต่จะ
เหลืองไหม้สลำยตัวที่ 177 °C
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5.4.2 คุณสมบัติทางเคมีของผ้าไหม

ชนิดคุณสมบัติ คุณสมบัติ

กรด ไม่ถูกท�ำลำยด้วยกรดทั่วไป แต่กรดที่มีควำมเข้มข้น
สูงสำมำรถท�ำลำยไหมได้เช่นกรดดินประสิว ท�ำให้ใย
ไหมเป็นสีเหลือง

ด่ำง ทนต่อด่ำงได้ดีกว่ำขนสัตว์ แต่อำจถูกท�ำลำยได้ด้วย
ด่ำงทีม่คีวำมเข้มข้นสงู เช่นโซดำไฟ (5%) และอณุหภมูิ
สูงพอ  ด่ำงแก่มีผลท�ำให้ควำมมันเงำลดลง

เกลือคลอไรด์ ไหมถกูท�ำลำยด้วยสำรทีม่ส่ีวนผสมของเกลอืคลอไรด์
ผสมอยู ่ได้แก่ เหงือ่ น�ำ้ยำดบักลิน่ และน�ำ้เกลอืทัว่ไป

สำรละลำยอินทรีย์ ผลติภณัฑ์ไหมส่วนใหญ่มกัใช้กำรซกัแห้งอยูเ่สมอ ทัง้นี้
เนื่องจำกโครงสร้ำงของเส้นด้ำยไหมหรือสีที่ใช้ย้อม 
ซึ่งตัวไหมเองสำมำรถซักด้วยน�้ำยำซักแห้งได้

สำรซักฟอก ไหมไม่ทนต่อสำรซักฟอกบำงชนิดคล้ำยขนสัตว์ ถูก
ท�ำลำยได้ด้วยสำรซักฟอกประเภท ออกซิไดส์  เช่น
พวกทีม่โีซเดยีมไฮโปคลอไรท์ ไฮโดรเจนเปอร์ -  ออกไซด์ 
3%  หรือโซเดียมเปอร์บอเรต  ภำยใต้ภำวะกำรซัก
ปกติจะไม่เกิดผลเสียต่อไหม

แสง ผ้ำไหมอ่อนไหวต่อแสงแดด โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งจำก
กำรถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลำนำนๆ หลำยครัง้  ผ้ำ
ไหมจะถูกท�ำลำยรวดเร็วกว่ำใยฝ้ำยและใยขนสัตว์

รำ ไหมทนต่อเชือ้รำ รำจะท�ำลำยใยไหมในสภำวะทีร่นุแรง
เท่ำนั้น ปกติไหมไม่เกิดรำได้ง่ำย  ยกเว้นถูกทิ้งไว้ใน
ภำวะที่ค่อนข้ำงเปียกชื้นเป็นเวลำนำน

แมลง ไหมสะอำดไม่มีปัญหำของแมลงและรำ ยกเว้นแต่ได้
ผลจำกสำรตกแต่งส�ำเร็จ หรือสิ่งสกปรกที่ติดมำ
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6.
แนวคิดของการออกแบบ

Thai Silk Trend 2015

อารมณ์ของฤดูกาล 2015 
Season Concept and Overview 

“EXPANSIVE HARMONY”
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6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
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6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9
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ภาพที่ 6.1.5 ผ้ำไหมทอสลับลำยก้ำงปลำกับไหมปัน สร้ำงมิติด้วยลำยเส้นและกำรตัดกัน 

ภาพที่ 6.1.6 ผ้ำไหมเนื้อบำงแน่น ทอยกสลับลำยเส้นไหมนูนทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ภาพที่ 6.1.7 ผ้ำทอเนื้อละเอียดยกลำย เลียนแบบเทคนิคกำรจก สลับหรือควบด้วยด้ำยสีตัดกัน

ภาพที่ 6.1.8 ไหมไทยลำยลูกแก้วทอให้ยับยำกด้วยเส้นด้ำยปันเกลียวสูงทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง

ภาพที่ 6.1.9 ไหมทอแจ๊กกำร์ดบนเส้นยืนใยสังเครำะห์ ใช้มิติของลำยสองและควำมหนำบำง

ภาพที่ 6.1.10 ผ้ำไหมลำยตำพิมพ์ทับด้วยลวดลำยสีเดียวกับเส้นด้ำยทอ

ภาพที่ 6.1.11 ผ้ำยกดอกทอสีโทนอ่อนแก่ในตัว ใช้ไหมเส้นเล็กและทอไส่สีให้ขอบดูจำงนุ่มนวล

ภาพที่ 6.1.12 ผ้ำยกพุมเรียง ลำยตำข่ำย ปรับใช้เส้นด้ำยขนำดเล็กพร้อมใช้สีที่ดูร่วมสมัย

ภาพที่ 6.1.13 ผ้ำพื้นเนื้อบำงเบำ เส้นยืนใช้ฝ้ำยเส้นเล็ก พุ่งด้วยไหมปันเกลียวสูง

ภาพที่ 6.1.14 ผ้ำไหมแก้วทอลำยเรขำคณิตใส่ควำมเข้มอ่อน

ภาพที่ 6.0.15 มัดหมี่ครำมด้ำยฝ้ำยเส้นยืนทอด้วยไหมเกลียวสูงสลับเป็นลวดลำย

ภาพที่ 6.1.16 ผ้ำทอสองชั้น ด้ำนบนเป็นไหม ด้ำนล่ำงเป็นผ้ำฝ้ำย ย้อมครำมให้ติดไม่เท่ำกัน

ภาพที่ 6.1.17 ผ้ำทอลำยตำยกดอก ใช้ฝ้ำยสลับไหมแล้วย้อมครำมเฉพำะเส้นไหม

ภาพที่ 6.1.18 มัดหมี่ครำมยืนด้วยฝ้ำยและพุ่งสลับด้วยด้ำยฝ้ำยย้อมครำมกับไหมเหลืองเกลียวสูง

ภาพที่ 6.1.19 ผ้ำทอแจ๊คกำร์ดยกดอกเส้นไหมเงำ ย้อมพื้นฝ้ำย เหมำะส�ำหรับกำรตกแต่งบ้ำน

6.1.10 6.1.15

6.1.11 6.1.16

6.1.12 6.1.17

6.1.13 6.1.18

6.1.14 6.1.19
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งานทางการ

6.1.20

6.1.21
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โครงสร้าง และลวดลาย

compact lacquered satins, vaporous voiles, shimmer-
ing organza, lacey transparency, lightweight cloques, 
fluid jerseys

ลวดลำยจำกภำพเขยีนสนี�ำ้  สพีำสเทลแบบ Abstract Expressionism 
ประกอบกับโครงสร้ำงผ้ำที่กรอบคล้ำยกระดำษแก้ว ลวดลำยที่
กระจำยทั้งผืนแบบไม่สม�่ำเสมอ ลำยผ้ำท่ีเลียนแบบกำรหักเห
ของแสงและกำรใช้ผ้ำซ้อนกันหลำยช้ันจะให้มิติตำมแนวทำงนี้
ได้ด ีกำรออกแบบแนวนีจ้ะเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงคอมพวิเตอร์
กรำฟฟิคกับลวดลำยแบบมัดหมี่ที่ลงตัว

การออกแบบและเทคนิคการผลิต

ผ้ำเนือ้ละเอยีดทอแบบซำตนิจะโชว์ไหมเงำด้ำนบนผ้ำและยงัให้
มิติเมื่อเคลื่อนไหว ผ้ำถักหรือทอโปร่งแสงและเหลือบมันเหมำะ
กับกำรใช้งำนเส้ือผ้ำสตรี ผ้ำทอกัดลำยแบบลูกไม้ท่ีลวดลำยดู
เบลอ ผ้ำยกดอกทีเ่บำมำกและใช้สดีอกฟุง้ออกจำกสพีืน้ ผ้ำพมิพ์
ลำยทีพ่ฒันำจำกลำยพ้ืนเมอืงแต่ปรับขนำดให้ใหญ่และดไูม่ชัดเจน

• Natural Wrinkle Free กำรทอผ้ำไหมย้อม แบบ yarn-dyed 
ด้วยเทคนิคกำรตีเกลียวสูงทั้งเส้นยืนและพุ่งจะช่วยให้ผ้ำไม่ยับ 
และสำมำรถคืนตัวได้รวดเร็ว



ภาพที่ 6.1.22  ผ้ำไหมสำวมือทอสลับลำยก้ำงปลำกับไหมปัน

ภาพที่ 6.1.23  ผ้ำไหมเนื้อบำงแน่น ทอยกสลับลำยเส้นไหมนูนทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ภาพที่ 6.1.24  ผ้ำทอเนื้อละเอียดยกแบบเทคนิคกำรจก สลับหรือควบด้วยด้ำยสีตัดกัน

ภาพที่ 6.1.25  ไหมไทยลำยลูกแก้วทอให้ยับยำกด้วยเส้นด้ำยปันเกลียวสูงทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง

ภาพที่ 6.1.26 ไหมแจ๊กกำร์ดแบบบำงยืนใยสังเครำะห์ ใช้มิติของลำยสองและควำมหนำบำง

ภาพที่ 6.1.27  ผ้ำไหมลำยตำพิมพ์ทับด้วยลวดลำยสีเดียวกับเส้นด้ำยทอ

ภาพที่ 6.1.28  ผ้ำยกดอกทอสีโทนอ่อนแก่ในตัวใช้ไหมเส้นเล็กและทอไส่สีให้ขอบดูจำงนุ่มนวล

ภาพที่ 6.1.29 ผ้ำยกพุมเรียง ลำยตำข่ำย ปรับใช้เส้นด้ำยขนำดเล็ก

6.1.22 6.1.26

6.1.23 6.1.27

6.1.24 6.1.28

6.1.25 6.1.29
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6.1.30

6.1.31

6.1.32

6.1.33
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6.1.34 6.1.37 6.1.40

6.1.35 6.1.38 6.1.41

6.1.36 6.1.39 6.1.42

ภาพที่ 6.1.34  ผ้ำไหมทอยกลำยสองหน้ำ ใช้จุด เส้น หรือลำยให้มีลักษณะลวงตำ

ภาพที่ 6.1.35  ผ้ำยกลำยเลียนแบบลำยของเปลือกไหมทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ภาพที่ 6.1.36  ผ้ำทอลำยขัด พุ่งด้วยไหมเส้นเล็กเกลียวสูงผสมโลหะ มีลักษณะโปร่งแสงและคงตัว

ภาพที่ 6.1.37  ผ้ำไหมแก้วทอย่นสลับเรียบ โชว์ควำมเงำงำมทั้งสองด้ำน

ภาพที่ 6.1.38  ผ้ำทอสองชั้นลำยยับย่นแทรกด้วยไหมเงำที่ท�ำจำกโลหะหรือไนล่อน

ภาพที่ 6.1.39  ผ้ำย่นพุ่งด้วยด้ำยเกลียวสูงสลับเกลียวซ้ำยเกลียวขวำ เนื้อฟูและยืดได้

ภาพที่ 6.1.40  ผ้ำทอลำยรังผ้ึงขนำดเล็ก น�ำ้หนักเบำและหนำ เกดิจำกกำรหดตวัของด้ำยเกลียวสูง

ภาพที่ 6.1.41  ผ้ำทอดอบบี้เลียนแบบลำยใจประสำน พิมพ์เส้นยืนให้เป็นลำยริ้วตำมขวำง

ภาพที่ 6.1.42  ผ้ำไหมเนื้อบำงทอด้วยด้ำยเกลียวปำนกลำงทั้งเส้นยืนและพุ่ง ที่ยังคงควำมเงำงำม 
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6.1.43

6.1.44

6.1.45
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โครงสร้างและลวดลาย

informal culture modified, crispy, compact, expansive 
design

กำรใช้ลำยพมิพ์หรอืลำยทอทีม่สีสีนัสดใสแบบต่อเนือ่งตลอดผนื 
ไม่เหน็เป็นตอนๆ เพิม่อำรมณ์ต่อเนือ่งด้วยสโีทนอุน่ไล่เฉด สร้ำง
มิติของผ้ำด้วยเทคนิคกำรซ้อนทับลำย เน้นประยุกต์ลวดลำย
ดั้งเดิมให้มีควำมร่วมสมัยด้วยคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก

การออกแบบและเทคนิคการผลิต

• over print on texture กำรพิมพ์ลำยทับบนผ้ำพื้นที่มีลำย
ในตัวอย่ำงจงใจให้ไม่เป็นระเบียบ

• กำรท�ำพลีทผ้ำไหมผสมใยสังเครำะห์ท่ีพิมพ์ลวดลำยแล้ว 
ท�ำให้เกิดมิติเพิ่มขึ้น

• ใช้ผ้ำพื้นเนื้อบำง เน้นกำรพิมพ์และตกแต่งส�ำเร็จแบบต่ำงๆ
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6.1.46 6.1.49

6.1.47 6.1.50

6.1.48 6.1.51

ภาพที่ 6.1.46  กำรทอยกดอกโดยลดควำมหนำของส่วนที่เป็นพื้น แต่มีมิติของลำย

ภาพที่ 6.1.47  ไหมแก้วที่มีลำยในตัว พร้อมพิมพ์ทับด้วยสีที่เน้นควำมโปร่ง

ภาพที่ 6.1.48  ลวดลำยเรขำคณิตแบบลวงตำท�ำให้ผ้ำไหมดูร่วมสมัยขึ้น

ภาพที่ 6.1.49  พิมพ์เลียนแบบมดัหมีผ่สมบำตกิบนไหมผสมใยสังเครำะห์ ท�ำพลีทแบบไม่สม�ำ่เสมอ

ภาพที่ 6.1.50  พิมพ์ลำยทับบนผ้ำตำเนื้อบำงสีอ่อน เว้นพื้นที่ให้เห็นมิติ

ภาพที่ 6.1.51 ลำยทอมัดหมี่ประยุกต์ให้อำรมณ์สนุกสนำน
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6.2.3 กระบวนการตกแต่งส�าเร็จที่เหมาะสม โดยเน้นเรื่องกำรตกแต่งส�ำเร็จที่ท�ำให้ผ้ำนุ่มฟู และพริ้ว โดยมุ่งเน้นไม่ให้เสียควำมมันวำว 
ใช้กำรย้อมสีที่สอดคล้อง ส�ำหรับฤดูกำล Spring/Summer 2015 มีกำรออกแบบและพัฒนำลำยพิมพ์ เช่น ลำยที่เลียนแบบลำยมัด
หมี่แต่ให้อำรมณ์ลื่นไหล หรือพิมพ์ลำยทับบนผ้ำพื้นที่มีลำยในตัวอย่ำงจงใจให้ไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น

โดยผ้ำผืนที่ได้รับกำรวิจัยและพัฒนำตำมกระบวนกำรดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สำมำรถน�ำมำใช้ใน จ�ำนวน 3 คอลเลคชั่น โดย กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนำต้นแบบขึ้นมำจะอยู่ใน 3 กลุ่มนี้ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เคหะสิ่งทอ (Home textiles) 
กลุ่มที่ 2 เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มส�าหรับชายและหญิง (Men and Women Clothing)
กลุ่มที่ 3 สิ่งทอประดับและตกแต่ง (Accessories) 

54Page



55 Page



บรรณานุกรม 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร. กลุ่มส่งเสริมผลิตหม่อนไหม. ส�ำนักงำนส่งเสริม
และจัดกำรสินค้ำเกษตร. กรุงเทพมหำนคร : 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547..

กรมส่งเสริมกำรส่งออก. อุตสำหกรรมสำร. กระทรวงอุตสำหกรรม,  
มปส. 2537.

ไชยำ อุ้ยสูงเนิน. หม่อนและไหม. กรุงเทพมหำนคร   
: ศูนย์ผลิตต�ำรำเกษตรเพื่อชนบท, 2533.

ฐิติรัตน์ เหมัษฐิติ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรเลือกซื้อผ้ำไหมมัดหมี่ของ
ข้ำรำชกำรสตรี สถำบันรำชภัฏในกรุงเทพมหำนคร. วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบัณฑิต. ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์, 2541.

ทรงพันธ์ วรรณมำศ. ผ้ำพื้นลำยอีสำน. กรุงเทพมหำนคร   
: ส�ำนักพิมพ์สโตร์, 2534.

ทรงศักดิ์ ปรำงค์วัฒนำกุล. ผ้ำเอเซีย : มรดกทำงวัฒนธรรม. 
กรุงเทพมหำนคร : บริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ป จ�ำกัด, 2537.

บริษัท ชินวัตร จ�ำกัด. ผ้ำไหมไทยเพื่อกำรส่งออก. กรุงเทพมหำนคร  
: โรงพิมพ์ เคเอชั่น จ�ำกัด, 2547.

มณเฑียร ตั้งศิริพันธ์. ผ้ำทอพื้นเมืองอีสำน. กรุงเทพมหำนคร  
: บริษัท ทีพีพริ้น จ�ำกัด, 2537.

สมโพธิ อัครพันธ์. สถำบันวิจัยหม่อนไหม. กรมวิชำกำรเกษตร  
: กสิกร, 2530.

สำวิตตรี จันทร์ดำ. ผ้ำไหมพื้นบ้ำน. กรุงเทพมหำนคร   
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535.

อรอุไร ริวิวงศ์. คู่มือกำรเลี้ยงไหมและปลูกหม่อน. กรุงเทพมหำนคร  
: โรงพิมพ์แพร่พิทยำ, 2539

Edmonds, S. Italian silk-makers confront changes in luxury 
market. 2010. Available from: http://www.dw.de/italian-silk-
makers-confront-changes-in-luxury-market/a-5635373[2010,  
June 02]

Centro TessileSerico. Home’s page Company . 2013. 
Available from: http://www.textilecomo.com/home.
aspx[2013, September 22]

Museodidatticodella Seta-Como. Home’s page Company . 
2013. Available from: http://www.museosetacomo.com/ 
eng_home.php[2013, July 31]

Ratti Group Company. Dyeing - printing - weaving . 2007. 
Available from: http://www.ratti.it/index.
php?pagina=101&lingua=en[2007]

RUBELLI Company. Home’s page Company . 2013. Available 
from: http://www.rubelli.com/INTERnet/sito_v5/en[2013, 
September 22]

SeteriaBianchi.Companyprofile:Made in Italy.2009. Available  
from:http://www.seteriabianchi.com/en/made_in_italy.
php[2009]

56Page



Modern Thai Silk
แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัยส�ำหรับลูกค้ำธุรกิจ
ISBN : 978-616-265-096-3

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2556    
ลิขสิทธิ์เนื้อหำของหนังสือเล่มน้ีเป็นของส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์
ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ภำยใต้โครงกำรเพิ่ม
มูลค่ำของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์

อ�านวยการโดย ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องคก์ำรมหำชน)
สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี    
อำคำรวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ชั้น 18-19 เลขที่ 69 ถนน
วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทร 02 105 6500

จัดท�าโดย สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระรำม    
ที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ออกแบบโดย บริษัท ฟิฟดีไซน์ จ�ำกัด 21/89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม
ที่ 9 เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 641 5060

ภาพถ่ายโดย บริษัท บอทำนิค จ�ำกัด 321 หมู่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำ
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ที่ปรึกษา
นำยอำรยะ มำอินทร์  ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
นำยประดิษฐ์ รัตนวิจิตรำศิลป

บรรณาธิการ
นำงสำวรสสุคนธ์ อนันต์ศฤงคำร ดร.ชำญชัย สิริเกษมเลิศ
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นำงสำวคณิณยำ กนิษฐสังกำศ นำงสำวธนิตำ สูตรสุวรรณ

ทีมงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นำงสุทธินีย์ พู่ผกำ  ดร.ชำญชัย สิริเกษมเลิศ
นำงสำวศศิมำ สุขสว่ำง  นำงสำวผกำมำส ธนพัฒน์ 

ขอขอบคุณ
กรมหม่อนไหม   Bangkok Fashion Society (BFS)
นำยปรำโมทย์ วิทยำสุข นำยทรงศักดิ์  เปรมสุข
นำยสรจักร เกษมสุวรรณ นำงจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
นำงศรุดำ ชินวัตร  นำงอรทัย ศิลปะนภำพร
นำยพลพัฒน์ อัศวะประภำ นำงปิยวรำ ทีขะระ
นำยเผ่ำทอง ทองเจือ  นำงสำวสุมนทิพย์ วิชัยดิษฐ
ผศ.ดร. อโณทัย ชลชำติภิญโญ Mrs. Ornella Bignami
Mr. Daniel Aliverti 

เนือ้หาในหนงัสือเล่มนีอ้นญุาตให้ใช้ตามสญัญาอนญุาตครเีอทฟีคอมมอนส์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
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