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1.1 กว่าจะมาเปน Modern Thai Silk

การพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย	(	Modern	Thai	Silk)	เป็น
โครงการท่ีเล็งเห็นถึงความส�าคัญ	 ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
และใช้ผ้าไหมไทยให้สูงขึ้น	 โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ	
ผูผ้ลติ	และนกัออกแบบ	ทีเ่กีย่วข้องกบัผ้าไหมไทยได้เรยีนรู	้	เข้าใจ
ถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์	โดยได้รับค�าปรึกษาจาก	ผู้
เชี่ยวชาญรอบด้าน	 มีข้อมูลวัตถุดิบ	 วัสดุ	 ความส�าคัญของการ
ออกแบบ	และเทรนด์การออกแบบของต่างประเทศ	ซึง่จะท�าให้
เข้าใจได้ถงึแนวคิดเชงิลกึ	สามารถน�าไปสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์	 สร้างมูลค่าเพิ่ม	 	 และสร้างความเชื่อมั่น	 และการ
ยอมรับในระดับสากลของผ้าไหมไทย		และเป็นการกระตุ้นเพื่อ
เพิ่มความต้องการบริโภคไหมไทยของประชาชนทั่วไปมากขึ้น	

1.
ความเปนมา และเปาหมาย

ของการพัฒนา 
Modern Thai Silk
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1.2 ผ้าไหมไทยมาจากไหน

ผ้าไหมแพรพรรณอนังดงามล�า้ค่า	มถีิน่ก�าเนดิในประเทศจนีและ
ประเทศอนิเดยี	การทอผ้าไหมมขีึน้ในราว	2,640	ปี	ก่อนครสิตกาล	
และพ่อค้าชาวจีนเป็นผู้เผยแพร่ผ้าไหมสู่พื้นท่ีอื่นในแถบเอเชีย
จากการเดินทางค้าขายจนเกิดเป็นเส้นทางสายไหม	 ส�าหรับ
ประเทศไทยนักโบราณคดีพบหลักฐานท่ีแหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง	ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้ผ้าไหมมาเมื่อประมาณ	3,000	ปีก่อน
การทอผ้าไหมในประเทศไทยในอดตีมกีารท�ากนัในครัวเรือนเพือ่
ใช้เอง	หรือท�าขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี	เช่น	งานบุญ	งานแต่งงาน	ต่อ
มาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
(รัชกาลที่	 5)	 จึงด�าริส่งเสริมให้ใช้ผ้าไหม	 และส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม	หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	นาย	เจมส์	แฮร์ริสัน	
วิสสัน	ทอมป์สัน	ชาวสหรัฐอเมริกาหรือที่คนไทยรู้จักในนามว่า	
จมิ	ทอมป์สนั	ซึง่เป็นผูท้ีใ่ห้ความสนใจผลงานด้านศลิปะ	ในแถบ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย	ได้ซือ้ผ้าไหมไทยลวดลายต่างๆ	
เก็บสะสมไว้	 และท�าการศึกษาลวดลายผ้าไหมในหมู่บ้านที่เป็น
แหล่งการผลิตผ้า	 และ	 ได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชน
ทอผ้าไหม	สามารถสร้างรายให้ชาวบ้านมากขึ้น	หลังจากนั้นได้
มีการปรับปรุงผ้าไหมไทยโดยใช้หลักการตลาด	 การผลิต	 เพื่อ
ขยายตลาด	 และท�าการบุกเบิกผ้าไหมของไทยไปสู่ตลาดต่าง
ประเทศ	โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา	และแพร่เข้าสู่วงการภาพยนตร์
ของชาติตะวันตก	และละครบรอดเวย์
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1.3 ผ้าไหมไทย พัฒนาสู่สากล
	

เส้นไหมพันธุ์ไทยมีความเงามัน	 นุ่ม	 และยืดหยุ่นดี	 มีขนาดเส้น
ไหมต่างกันอย่างสม�า่เสมอ	เมือ่น�ามาทอผ้าไหม	ท�าให้เกดิปุมปม
ทีส่ม�า่เสมอกนัตลอดทัง้ผืนผ้า	ท�าให้มคีวามเป็นเอกลกัษณ์พเิศษ
ของผ้าไหมไทยได้อย่างมีเสน่ห์ในสายตาชาวโลก	 ผ้าไหมไทยมี
กระบวนการย้อมสีแบบ	 yarn	 dye	 (ย้อมเส้นไหมก่อนการทอ
เป็นผืนผ้า)	จึงท�าให้ผ้าไหมไทยมีสีสันที่สวยงาม	เพราะเมื่อแสง
กระทบผ้าไหมจะเกิดการหักเหของแสงขึ้น	 ปัจจุบันสินค้าไหม
ไทยที่มีการส่งออกไปยังตลาดโลกจะประกอบด้วย	
-	 ผืนผ้าไหม	
-	 ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ	
-	 เส้นไหมปั่นหรือที่เรียกว่าสปันซิลค์	
-	 ผลิตภัณฑ์ไหม	 เช่น	 เสื้อผ้าส�าเร็จรูปทั้งของสุภาพสตรีและ
สุภาพบุรุษ	 เครื่องใช้ตกแต่งบ้าน	 ผ้าพันคอ	 เนคไท	 เป็นต้น			
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	
สิริกต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	ได้ส่งเสรมิคณุค่าของผ้าไหมไทยสูค่วาม
เป็นสากล	โดยประกาศใช้ตราสญัลกัษณ์นกยงูพระราชทานส�าหรบั
เป็นเครือ่งหมายรับรองคณุภาพและมาตรฐานผ้าไหมไทยบนผ้า
ไหมทุกช้ิน	 ติดลงบนผ้าไหมไทยที่ได้รับการรับรองแล้วทุกๆ									
1	 เมตร	 เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่า	 เป็นผ้าไหมไทยที่ผลิตในเมืองไทย
เท่านั้น
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Royal Thai Silk : นกยูงสีทอง
-		 ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่ง

และเส้นยืน
-		 เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลง

ภาชนะ
-		 ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่ง

กระสวยด้วยมือ
-		 ย้อมด้วยสีธรรมชาติ	หรือสีเคมีที่ไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อม	
-		 ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

Classic Thai Silk : นกยูงสีเงิน
-	 ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทย

ปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและ/หรือเส้นยืน
-	 เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ
-	 ทอด้วยกี่ทอมือ
-	 ย้อมด้วยสีธรรมชาติ	หรือสีเคมีที่ไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อม
-	 ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น	

Thai Silk : นกยูงสีน�้าเงิน
-	 ใช้เส้นไหมแท้เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
-	 ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
-	 ย้อมด้วยสีธรรมชาติ	หรือสีเคมีก็ได้
-	 ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

Thai Silk Blend : นกยูงสีเขียว
-	 ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก	มีเส้นใยอื่น
	 เป็นส่วนประกอบรอง	
-	 ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชัดเจน
-	 ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
-	 ย้อมด้วยสีธรรมชาติ	หรือสีเคมีก็ได้
-	 ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

โดยตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่
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2.
แนวทางและโอกาส

ในการพัฒนา

2.1 แนวทางในการพัฒนาผ้าไหมไทย

ผ้าไหมไทยสามารถพัฒนาได้ในหลายๆ	ด้าน	โดยแบ่งได้ดังนี้

2.1.1 การพฒันาตามแนวทางทัว่ไปเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเปาหมายแบ่งเปน 3 ด้านคือ

•	 ด้านคุณสมบัติของเนื้อผ้า	 ต้องค�านึงถึงการใช้งานจริงของ
ผู้ใช้	 มีความหลากหลายของผ้าให้เลือกตามการใช้งานในชีวิต
ประจ�าวัน	 สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส	 อาจจะมีการน�าเส้นใย
ไหมไปผสมกับเส้นใยอื่น	เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน	สวมใส่สบาย	ดูแลรักษาง่าย

•	 ด้านรูปแบบและลวดลาย	 ควรพัฒนาให้ดูทันสมัย	 เข้ากับ				
เทรนด์แฟชัน่	แต่ยงัคงดงึเอาลวดลายอันมเีอกลกัษณ์ของผ้าไทย
มาใช้เป็นรากฐานในการพฒันาให้ทนัสมยัเหมาะกับโอกาสต่างๆ	
ในชีวิตประจ�าวัน

•	 ด้านภาพลักษณ ์ 	 และการส่งเสริมการขาย	 ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติต่อผ้าไหมไทย	 สร้างค่านิยม
ความเชือ่ท่ีดต่ีอผ้าไหมไทย	ว่ามคีวามทันสมยั	เหมาะส�าหรบัคน
รุ่นใหม่	 โดยใช้ผู้น�าทางสังคมในการน�ากระแสให้นักออกแบบที่
มีชื่อเสียงสร้างคอลเลคชั่นผ้าไหมในระดับโลก	 กระจายสินค้า
ให้หาซื้อง่ายขึ้นตามแหล่งเสื้อผ้าที่เป็นที่นิยม	 การสร้างตรา		
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2.1.2 การพัฒนาตามลักษณะเด่นท่ีแตกต่างของผ้าไหมไทย 

•	 ความสวยงามด้วยความมันวาว (Luster)

คณุสมบตัเิส้นไหมของไทย	มคีวามสามารถในการสะท้อนแสงได้
อย่างสวยงาม	 มีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยอื่นๆ	
เช่น	เส้นไหมจากประเทศจีน	อินเดีย	ความมันวาวดังกล่าวเป็น
คุณสมบัติที่มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค	 ท้ังนักออกแบบ	 และ							
ผูเ้ชีย่วชาญ	ให้ความเห็นว่าผ้าไหมทีไ่ม่มคีวามมนัวาวเช่น	ผ้าไหม
อีรี่	หรือผ้าไหมปา	ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร	ด้วยเหตุนี้	การ
ออกแบบพัฒนาผ้าไหมไทย	 ควรค�านึงถึงความมันวาวที่เหมาะ
สมในผลิตภัณฑ์	ไม่ว่าเสื้อผ้า	เครื่องแต่งกาย	และเคหะสิ่งทอ

LUSTER

Thai-Silk	ให้มภีาพลกัษณ์ทีท่นัสมยั	มคีวามครอบคลมุไปถึงการ
ใช้งานผ้าไหมในรูปแบบต่างๆ	เช่น	เฟอร์นเิจอร์	ของตกแต่งบ้าน	
เป็นต้น
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•	 ความไม่สม�่าเสมอของเส้นด้ายและผ้าที่มีมิติ (Uneven)

แมว่้าความไม่สม�า่เสมอของเส้นไหมไทยเป็นคณุสมบตัิทีอ่าจถกู
พูดถึงในแง่ลบบางครั้ง	 แต่โดยรวมความไม่สม�่าเสมอนี้	 เป็น						
อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น	 และสามารถพัฒนามาใช้ในด้านบวกได้	
เน่ืองจากผ้าไหมท่ีทอได้จากเส้นด้ายท่ีไม่เรียบจนเกินไป	 ท�าให้
ผ้ามีมิติ	 โดยแนวโน้มของเส้นด้ายยุคใหม่	 มักเน้นผิวสัมผัส				
(Texture)	 และพื้นผิวของเส้นด้าย	 ผ้าไหมยุคใหม่ควรมีการ
ออกแบบโดยเน้นเพิ่มมิติบนผ้า	 ไม่ว่าจากการออกแบบเส้นด้าย	
เทคนิคการทอ	การพิมพ์	และการตกแต่งส�าเร็จ

UNEVEN
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•	 เนื้อผ้าและสีที่ให้อารมณ์พริ้วไหวและไหลลื่น (Fluid)

ผ้าไหมไทยมอีตัลกัษณ์ทีม่คีวามหรหูรา	จากอารมณ์พริว้ไหวและ
ไหลลื่นของสีและเน้ือผ้าท่ีทอ	 เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้	 สวยงาม		
อนัเน่ืองจากผ้าไหมไทยมกีารทอแบบด้ังเดมิ	การย้อมสธีรรมชาติ	
และการให้ลวดลายท่ีมีเทคนิคชั้นสูง	 เช่น	 ผ้ามัดหม่ี	 ผ้าลายน�้า
ไหล	เป็นต้น	ท�าให้สวมใส่แล้วเสริมบารมี	ดูสูงศักดิ์

FLUID
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•	 ลวดลายโดดเด่นบนเนื้อผ้า (Graphical)

ผ้าไหมไทยมีลวดลายโดดเด่น	 มีภาพลักษณ์ท่ีสูงศักดิ์ในสายตา
นกัออกแบบ	และผู้บรโิภคต่างชาต	ิส�าหรบัผูบ้รโิภคในประเทศไทย
ชอบลวดลายอัตลักษณ์ผ้าไหมไทยของแต่ละท้องถ่ินที่แตกต่าง
กัน	 บ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นไทย	 ดูมีฐานะ	 มีราคา	 เช่น		
ผ้าไหมยกดอก	 เป็นต้น	 ซึ่งลวดลายบนเนื้อผ้ามักใช้เทคนิคการ
ทอชั้นสูง	ให้ลายดอกคมชัด	และโดดเด่น	เทียบเท่าเทคนิคการ
ทอ	Jacquard	ของต่างประเทศ	ที่เน้นลายนูนของลวดลายผ้า		

GRAPHICAL
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2.1.3 การพัฒนาตามคุณค่าของผ้าไหมไทย  

•	 คุณค่าทางกายภาพ 

ในด้านคณุสมบตัทิางกายภาพนัน้	ผ้าไหมจากทกุๆ	แหล่งโดยรวม	
ได้รับการรับรู้ว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความนุ่ม	 ลื่น	 มันวาว	
เป็นฉนวนความร้อน	ซึง่เป็นคณุสมบตัโิดยทัว่ไปของผ้าไหม	การ
ที่จะสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคว่าผ้าไหมไทยน้ันแตกต่างอย่างไร
จากผ้าไหมของทีอ่ืน่ในด้านกายภาพนัน้อาจท�าได้ยาก	การพฒันา
นั้นสามารถพัฒนาไปในแนวทางท่ีให้คุณสมบัติทางกายภาพนั้น	
เหมาะสมกับการใช้งานในโอกาสต่างๆ	ของผู้ใช้	

•	 คุณค่าทางอารมณ์ 

คณุค่าจากคุณสมบตัทิีแ่ตกต่างของผ้าไหมไทยนัน้เป็นคณุค่าทาง
ด้านอารมณ์	ลวดลาย	ความละเอยีด	เรือ่งราว	ความมปีระวตัศิาสตร์	
ความเป็นมา	เป็นส่วนหนึง่ของราชวงศ์กษตัรย์ิไทย	มคีวามสงูส่ง	
งามสง่า		มคีวามหลากหลายของลวดลายในแต่ละท้องถ่ิน	มคีวาม
เป็นเอกลักษณ์ของลวดลาย	 มีเรื่องราว	 มีความสวยงามสง่า							
ส่งเสริมบารมีต่อผู้สวมใส่	มีความสูงศักดิ์	จึงควรอย่างยิ่งที่จะน�า
เสนอคุณค่าด้านน้ี	เพือ่สร้างความมเีอกลกัษณ์	โดยการประยกุต์
ไปสู่แนวทางการออกแบบสมัยใหม่

•

10Page



						

	

•
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3.1 แนวทางการออกแบบ                              
	

การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นการสื่อสารถึงคุณค่าของไหมไทยและ
สร้างการจดจ�าสินค้าได้เป็นอย่างดี	จึงควรใช้ตราสัญลักษณ์ร่วม
กันในทุกชิ้นผ้าที่มีการใช้ไหมไทยเป็นส่วนผสม	 เพื่อให้การรับรู้
เชิงคุณค่าของไหมไทยเป็นที่จดจ�าในทิศทางเดียวกัน	 โดยตรา
สญัลกัษณ์นีส้ามารถน�าไปใช้ใน	แถบแสดงการดแูลรกัษา	ในป้าย	
ในคู่มือ	หรือในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ฯลฯ

ตรานีส้ือ่ความหมายถงึ	ความสวยงามด้วยความมนัวาว	(Luster)	
ความไม่สม�่าเสมอของเส้นด้ายและผ้าที่มีมิติ	(Uneven)	เนื้อผ้า
และสทีีใ่ห้อารมณ์พริว้ไหวและไหลลืน่	(Fluid)	โดยใช้สญัลกัษณ์
แสดงถึงเส้นใยที่ตีเกลียวประสานถักทอ	 	 ริ้วของผ้าที่ลื่นไหล	
แสดงถงึลวดลายโดดเด่นบนเนือ้ผ้าของไทย	(Graphical)	จงึเป็น
ท่ีมาของตราสญัลกัษณ์	ท่ีเสมอืนเป็นการผสมผสาน	ลกัษณะเด่น	
ทั้ง	4	เรื่องนี้	เข้าด้วยกัน	ซึ่งแทนด้วยสีม่วง	สัญลักษณ์ของความ
อ่อนช้อย	ความมอีารยธรรม	และวฒันธรรมท่ีสัง่สม	และ	สนี�า้เงิน	
สัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง	ความเป็นสากล	และเป็นสีประจ�า
ชาติไทย	รูปแบบของตราได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ที่แสดง
ถึงความอ่อนโยน	 เป็นมิตร	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของชาติใน
สายตาต่างชาต	ิและเป็นหนึง่ในองค์ประกอบหลกัของอัตลกัษณ์
ของลวดลายบนผ้าไหมไทย

3.
การส่งเสร�ม

อัตลักษณ์ไหมไทย
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เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูแลรักษาผ้าไหมไทยได้อย่างถูกต้อง	และง่ายต่อการใช้งาน	ควรติดแถบแสดงข้อพึงระวังทั่วไป	ของการดูแลรักษาผ้าไหม	

•	 หากซักด้วยเครื่องซักผ้า	ควรซักด้วยน�้าอุ่น

•	 ห้ามใช้น�้าซักฟอกขาว	ที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ

•	 สามารถรีดด้วยเตารีดได้	แต่ใช้ความร้อนต�่าระดับ	110	องศาเซลเซียส

•	 ห้ามอบ	หรือปั่นแห้ง	ควรตากให้แห้งเองตามธรรมชาติเท่านั้น

•	 ควรใช้น�้ายาซักแห้ง	ที่มีส่วนผสมของสาร	Perchlorethylene
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3.2 คุณสมบัติท่ีส�าคัญของไหมไทย

ไหมมคุีณสมบตัทิีด่หีลายประการด้วยกนัดงันี	้เป็นเส้นใยทีถ่อืว่า
มคีวามแขง็แรงสูงเมือ่เทยีบกบัความละเอยีดของเส้นใย	มสีภาพ
ยืดหยุ่นและทนต่อการยับได้ดี	สวมใส่สบาย	เพราะเส้นใยดูดซับ
ความชื้นได้ดี	แห้งเร็ว	ไม่จับฝุนง่าย	สามารถย้อมหรือพิมพ์สีได้
หลายชนดิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่สีที่สีดใสมากๆ	สามารถทอเป็นผ้า
ทีม่โีครงสร้างหลากหลาย	ทัง้ชนดิเบาบางและทิง้ตวัได้ด	ีไปจนถงึ
ผ้าที่มีโครงสร้างแน่น	หนัก	ความแข็งแรงทนทานสูง

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผ้าไหม

ชนิดคุณสมบัติ คุณสมบัติ

สี ใยไหมมีสีเหลืองจนถึงขาว

ความเงามัน ใยไหมยืดหยุ่นดีและยืดตัวได้ปานกลาง	การ
คืนรอยยับปานกลาง	 รอยยับค่อยๆ	 คืนตัว
ช้าๆ	แต่คืนตัวได้ไม่หมดเหมือนขนสัตว์

การดูดความชื้น ดูดความชื้นได้ดี	 	 ดูดสีย้อมและสารตกแต่ง	
และสารชนิดอื่นๆได้ดี	 เช่น	 เกลือของโลหะ
ต่างๆ	ดงันัน้การซักน�า้หรอืการตกแต่งผ้าไหม
ด้วยน�า้ทีไ่ม่สะอาด		มเีกลอืของโลหะผสมอยู่
จะท�าผ้าไหมขาดเร็ว

ความอยู่ตัว ไม่ว่าจะซักเปียกหรือซักแห้งไม่ท�าให้ผ้าไหม
ยืดหรือหด	 ผ้าแพรทอด้วยใยไหมแท้เมื่อซัก
น�า้จะหดเลก็น้อย	แต่จะยดืเท่าขนาดเดมิเมือ่
รีด

ความทนร้อน ทนความร้อนได้สูงถึง	135	°C		แต่จะเหลือง
ไหม้สลายตัว	ที่	177	°C		
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4.
แนวคิดของการออกแบบ

การสื่อสารที่เข้าถึงคนทุกคนทั่วโลกเป็นทั้งแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีความกลมกลืน	ตอบรับกับการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมอย่างเป็นมติร	เกดิวิวฒันาการการใช้สสัีนและลวดลาย
ที่แฝงด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม	 การที่คนรุ่นใหม่สามารถ
สืบค้นรากวัฒนธรรมย้อนหลัง	 แต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ปิดกั้นความ
คิดสร้างสรรค์ที่นักออกแบบจะปรับให้มีคุณค่าเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตสมัยใหม่

ทศิทางการออกแบบในฤดกูาลนีจ้งึสะท้อนอสิรภาพทางความคดิ	
และจากการสนทนาไร้พรมแดน	การซมึซบัจากหลายอารยธรรม	
ผสมผสานงานฝีมือกับเทคโนโลยี	ที่สร้างลวดลายได้ไม่รู้จบ

Thai Silk Trend 2015

อารมณ์ของฤดูกาล 2015 
Season Concept and Overview 

“EXPANSIVE HARMONY”

อิสรภาพทางความคิด Freedom
ความกลมกลืน Harmonious

ปรับสู่สมดุล Balances
ภาพจินตนาการ Imagination
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จากอิทธิพลของนวัตกรรมการสื่อสารและวิทยาการการบันทึก
ภาพ	ท�าให้มนษุย์เข้าถึงธรรมชาตแิละร่องรอยอารยธรรมง่ายขึน้	
นกัออกแบบจงึมทีรพัยากรทางความคดิทีเ่ชือ่มโยงกบัจินตนาการ
ได้ไม่รู้จบ

องค์ประกอบศิลปในภาพรวม

Feel the Movement of Color รู้สึกถึงสีที่เคลื่อนไหว

Silk	explores	the	expansive	harmony	of	luminous	and	
refined	shades	with	the	density	of	charred	darks	and	
the	 delicacy	 of	 suffused	 tonalities.	 Subtle	 yellow,	
celadon,	cool	green	liquid	blues	and	indigo	mix	with	
sharp	couture	red	and	vaporize	into	light	lilac,	poetic	
pink,	delicate	nude	and	cosmetic	hues.

(อางอิงจากการประชุมสีนานาชาติของนักวิจัยเทรนดจาก 13 ประเทศ และ

การปรับปรุงใหเหมาะสมกับไหมไทยโดย Elementi Moda S.r.l )

18Page



Textural	tonalities	that	inspire	luxury	compact	lacquered	
satins	and	vaporous	voiles,	shimmering	organza,	light-
weight	cloques,	fluid	jerseys.

Matt-sheen	 contrasts	 enhance	microreliefs	 cinetic	
jacquards	and	 informal	prints.	Yarns	and	fibres	 rock	
around	 tactile	 raised	 effects,	 creased	 reliefs,	 lacey	
transparencies,	metallic	reflections.

การออกแบบในสิ่งทอและแฟชั่นในช่วงปี	 ค.ศ.2015	 สามารถ
จ�าแนกองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบดังนี้	

•	 Continuum	:	ผสมผสานแนวการออกแบบดั้งเดิมกับ	 	
	 ศิลปะสมัยใหม่อย่างกลมกลืน	
•	 Expansive	:	การขยายลวดลายและเทคนิคออกเต็มพื้นที่	
	 อย่างต่อเนื่องกัน	
•	 Altering	Color	with	Tint,	Tone	and	Shade	:											
	 การปรับแต่งค่าสีด้วย	ขาว	เทา	และด�า	
•	 Analogous	Harmony,	and	Analogous	with	Compli-	
	 mentary	:	การจัดกลุ่มสีที่ใกล้เคียงกัน	อาจเน้นด้วยสีตรง	
	 	ข้ามในบางกรณี	
•	 3D	:	การใช้แสงและเงาในการสร้างสามมิติ	
•	 Illusion	:	การใช้จุดและเส้นที่ลวงตา
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Design Concepts แนวคิดการออกแบบ

การจัดกลุ่มแนวคิดเป็นการวิเคราะห์การออกแบบในภาพรวม
และจ�าแนกตามมิติของการรับรู้อารยธรรมด้วยการเห็นผ่าน
ประสบการณ์	หรือด้วยจินตนาการที่สร้างสรรค์	

•	 Harmonious Traces: See Civilization Through Filter-
ing Eyes

ร่องรอยอารยธรรม	-	เป็นมุมมองเรื่องราวจากอารยธรรมหลาย
ยุคสมัย	ผ่านร่มเงาและการกรองแสง	ลดความจัดจ้านของสีสัน
ลงจนเห็นโครงสร้างที่นุ่มนวลน่าสนใจ

•	 Vaporing Cloud: Dream Like Poetic Expressionism

ล่องลอย	-	ภาพฝันทีฟุ่ง้เบาและเปราะบาง	เปรยีบกบัการถ่ายทอด
บทกวีบนรูปภาพที่ไร้ขอบเขต
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•	 Hybrid-Nature : Exploring the Master Art in Nature

ธรรมชาติสร้างสรรค์	 -	 เจาะลึกการเห็นโครงสร้างศิลปะอันน่า
อศัจรรย์ทีส่ร้างสรรค์โดยธรรมชาติ	ความงามถกูเปิดเผยด้วยการ
เห็นในมุมมองใหม่

•	 Freemix : Sensing the Magic of Art Creation   
Respect the Heritage Wisdom Descent In Playful 
Aspect

ผสานศิลป์	-	สมัผสัศิลปะหลายยคุสมยัซึง่ถ่ายทอดวถิชีวีติอันน่า
จดจ�า	ได้ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนาน	โดย
ยังคงคุณค่าแห่งเรื่องราวไม่เสื่อมคลาย
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4.1 แนวทางและองค์ประกอบการออกแบบป 2015

 
แนวคิดที่ 1 
Harmonious Traces: See Civilization Through Filter-
ing Eyes 
• civilization • luminous shadow 
• filtering • harmonious
เป็นมุมมองเรื่องราวจากอารยธรรมหลายยุคสมัย	 ซ้อนทับด้วย
ร่มเงาและการกรองแสง	 ลดความจัดจ้านของสีสันลงจนเห็น
โครงสร้างที่นุ่มนวล		

อารมณ์สี 

• dimmed • charred dark shade
• opaque •  used

สีสนัในแนวทางนีเ้น้นการกระจายแสงอย่างนุม่นวล	ปรบัไล่สจีาก
สีที่มีความอิ่มตัวภายใต้เงามืด	 เป็นสีทึบแสงบนวัสดุที่ได้รับการ
ปรับแต่งด้วยฝีมือช่าง	ท�าให้สีดูสงบด้วยอุณหภูมิสีเย็น	เน้นให้ดู
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ลึกลับแต่เคลื่อนไหวขึ้นได้ด้วยสีศิลาดลและมีพลังจากสีครั่ง	
การจัดชุดสี

1. ชุดทางการ
การจัดชุดสีแบบไล่โทนฟ้าเทาและเน้นด้วยสีแดงเข้ม	 ลายเส้น
และการหักมุมหรือเรขาคณิตพื้นฐานประกอบกับการไล่ความถ่ี
แบบ	optical-art	ท�าให้ดูเป็นทางการและมีความเคลื่อนไหว
	
2. เสื้อแฟชั่นล�าลอง
ดดัแปลงเส้นสายให้มคีวามพริว้ไหว	แสดงถงึอารมณ์ท่ีผ่อนคลาย
ขึ้น	โดยอาจปรับใช้สีเฉดชมพูเทามาเป็นตัวน�าส�าหรับเสื้อผ้าที่ดู
อ่อนเยาว์ลง

3 การตกแต่งภายในและของแต่งบ้าน
การสร้างความน่าสนใจอยู่ที่โครงสร้างของพื้นผิว	 ที่สร้างเงาที่
เข้มในระดับต่างๆกนั	ประกอบกบัใช้สโีทนเยน็ทีต่่อเน่ือง	ขบัด้วย
พื้นสีอ่อน	ท�าให้พื้นที่ตกแต่งดูมีเอกภาพแต่มีความลึกหลายมิติ

4. สินค้าแนวยีนส์แฟชั่นวัยรุ่น
ยีนส์หรือย้อมครามแนวเทาเขียวช่วยขับให้สีกรมท่ามีชีวิตชีวา
ขึ้น	 สีฟอกจนซีดเกือบขาวจะสะท้อนการใช้งานผ่านกาลเวลา
ลวดลายที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน	

โครงสร้าง และลวดลาย
3D,	geometry,	op-art,	textural	tonalities,	hand	painted

แรงบันดาลใจในการออกแบบอาจมาจากเส้นโค้งสลับกันของ
สถาปัตยกรรมแบบไทยทีม่กีารเว้นจงัหวะท�าให้เกดิแสงเงาทีท่บั
ซ้อนเป็น	3	มติ	ิลายจกัสานทีด่เูป็นพืน้เรยีบแต่ซ่อนไว้ด้วยลวดลาย
เรขาคณิตท่ีดูมีชีวิตขณะเคลื่อนท่ีภายใต้มุมมองแสงต่างๆ	 ลาย
ผ้าขาวม้าที่ใช้ด้ายเพียง	2-3	สี	แต่ไล่เฉดแก่ไปอ่อนด้วยการสลับ
เส้นด้ายสีขาว	หรือการท�าผ้ามัดย้อมครามที่ดูลวดลายร่วมสมัย
นกัออกแบบอาจต่อยอดงานออกแบบโดยอ้างอิงศลิปวฒันธรรม	
ซึง่มเีหลีย่มมมุทับซ้อนกนัก่อให้เกดิแสงเงาทีซ่บัซ้อนขึน้ไปอีก	นกั
ออกแบบอาจเช่ือมโยงกบัรูปแบบสากลงานศิลป์ในยคุ	Roccoco	
ทีรุ่ง่เรอืงและสะท้อนความรืน่รมย์	ไม่เจอือทิธพิลทางศาสนาใดๆ	
โดยเชื่อมการปรับใช้ศิลปะ	Op-Art	แบบสามมิติยุคใหม่
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แนวคิดที่ 2

Vapouring Cloud
• fantasize  •  daydream 
• poetic expressionism  •  lenticular sky

ภาพฝันทีฟุ่ง้เบาและเปราะบาง	เปรยีบกบัการถ่ายทอดบทกวบีน
รูปภาพท่ีไร้ขอบเขต	 แนวการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจาก
การมองเหน็แสงส	ีณ	ขอบฟ้าใกล้ขัว้โลกเหนอื	ซึง่มแีสงหักเหกบั
กลุม่เมฆและแนวเส้นขอบฟ้า	ท�าให้เราได้สมัผสักบัปรากฎการณ์
ธรรมชาตแิบบใหม่ๆ	หรอื	lenticular	sky	ซึง่สะท้อนให้เหน็ภาพ
ลวงและแสงสใีนคลืน่แสงทีแ่ตกต่างออกไปคล้ายกับการมองผ่าน
แก้วหรือคริสตัล	 หรือเหมือนผสมผงแป้งหลากสีท่ีกระจายผสม
ผสานกนัในอากาศและจางหายไปอย่างรวดเรว็ตามสายลม	ศลิปะ
แนว	expressionism	เป็นหนึ่งในแนวทางการถ่ายทอดภาพฝัน
แบบนี้	 การน�ามาออกแบบบนไหมไทยซึ่งมีการหักเหแสงสูงจะ
ท�าให้มีความงดงามเป็นงานศิลปะบนผืนผ้าได้อย่างดี	

อารมณ์สี

	
• relief • nuances
• crystalline • vaporize
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งานทางการ

เน้นการใช้กลุ่มสีพาสเทลที่เย็นเกือบโปร่งใส	เน้นด้วยเฉดสีชมพู
อมส้ม	 เทคนิคการไล่สีโดยเปล่ียนเฉดและเพิ่มค่าสีขาวมากขึ้น
เรื่อยๆ	เป็นวิธีที่สร้างการออกแบบที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย	ใน
หลายกรณีนักออกแบบจะใช้วิธีลดความหนาของเนื้อผ้าลงจน
โปร่งใส	ควบคูก่บัการไล่ค่าสีอุน่ไปสีเยน็	หรือสลับกนั	ซึง่นอกจาก
จะสร้างรูปแบบที่เคลื่อนไหว	และยังท�าให้เกิดสามมิติ

การจัดชุดสี 

1. ชุดสุภาพ  สีที่จางจนเกือบขาวบนลวดลายแบบมัดหมี่

2. สินค้าแฟชั่น  สีที่มีเนื้อสดใสขึ้น	และลายที่จางเข้าหากัน	

โครงสร้าง และลวดลาย

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

ลวดลายจากภาพเขยีนสนี�า้สพีาสเทลแบบ	Abstract	Expressionism	
ประกอบกับโครงสร้างผ้าที่กรอบคล้ายกระดาษแก้ว	ลวดลายที่
กระจายทัง้ผนืแบบไม่สม�า่เสมอ	ลายผ้าทีเ่ลยีนแบบการหกัเหของ
แสงและการใช้ผ้าซ้อนกันหลายชั้นจะให้มิติตามแนวทางนี้ได้ด	ี
การออกแบบแนวน้ีจะเป็นการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์
กราฟฟิคกับลวดลายแบบมัดหมี่ที่ลงตัว
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แนวคิดที่ 3

Hybrid-Nature	:	Exploring	the	Master	Art	in	Nature
• miracle nature
•   tactile
• luxury

ธรรมชาติสร้างสรรค์	 -	 เป็นแนวคิดการเห็นโครงสร้างศิลปะอัน
น่าอศัจรรย์ทีส่ร้างสรรค์โดยธรรมชาตอิย่างเจาะลกึ	ความงามถกู
เปิดเผยด้วยการเหน็ในมมุมองใหม่	ด้วยวทิยาการทีม่นษุย์สามารถ
เห็นพื้นผิวสิ่งที่เล็กมากและไม่เคยมองเห็นด้วยตาเปล่า	 นัก
ออกแบบสามารถใช้แรงบนัดาลใจจากศลิปะธรรมชาต	ิเป็นแหล่ง
แนวคดิทีม่ชีวีติและยงัเตบิโตอยูเ่สมอ	งานออกแบบสามารถเช่ือม
กระแสการเตบิโตของชมุชนเมอืงให้อยูใ่กล้ธรรมชาตมิากขึน้กว่า
ที่เคย

อารมณ์สี 

	
	
• luster • synthesia
• amazing green • artifice
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ลกัษณะการใชส้แีบบผา้ไหมไทยพืน้เมอืงซ่ึงใชส้ตีดักนัเพือ่ใหเ้กดิ
การเหลือบแสง	 สามารถน�ามาปรับให้เข้ากับเทรนด์ร่วมสมัยใน
แนวนีไ้ดอ้ยา่งกลมกลนื	โดยปรบัความจดัจา้นของสใีห้ลดลงบา้ง

การจัดชุดสี

1. ชุดทางการ	สีเขียวที่เข้มและสดเมื่อขับด้วยสีทอง

2 เสื้อแฟชั่น	 การใช้สีตรงข้ามซึ่งสว่างกว่ามาตัดให้เกิดแสงเงา
เหมอืน	ปีกแมลง	ช่วยให้นกัออกแบบแสดงความกระฉบักระเฉง	

3. เสื้อผ้าล�าลอง	 	 ใช้ผ้าสีพื้นเน้นลวดลายจากการทอเส้นนูนที่
ไม่สม�่าเสมอ	จัดชุดในสีโทนเย็น

โครงสร้างและลวดลาย

luxury	compact	lacquered	satins,	matt-sheen	contrasts,	
micro-reliefs	 cinetic	 jacquards,	 tactile	 raised	effects,	
metallic	reflections,	high-raised	cloque.	

เน้นการปรับโครงสร้างให้เส้นไหมเปิดเผยความเงางามจากการ
ยกไหมให้เหลีย่มมมุ	การทอซาตนิเนือ้แน่นพมิพ์ทบัด้วยแลคเกอร์
การทอแบบแจ๊คการ์ดท�าให้ได้ลายลวงตาที่มีความกว้างเต็มผืน
ผ้า	หากใช้ในงานที่เป็นทางการมาก	อาจใช้ด้ายเงาที่ให้ลักษณะ
เหมือนโลหะ	ลายผ้าควรกระจายบนตัวเสื้ออย่างลื่นไหล
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แนวคิดที่ 4

Freemix	:	ผสานศิลป์

re-invent,	digital	romanticism,	joyful	play,	creative	
self-artist.	Sensing	the	magic	of	art	creation.	Respect	
the	heritage	wisdom	descent	in	playful	aspect.

สมัผสัศลิปะหลายยคุสมยัซึง่ถ่ายทอดวถิชีวีติอนันา่จดจ�า	ไดผ้สม
ผสานกบัความคดิสรา้งสรรคอ์ยา่งสนกุสนาน	โดยยงัคงคณุคา่แหง่
เรื่องราวไม่เสื่อมคลาย	งานศิลป์ทุกยุคสมัยท�าหน้าที่สร้างความ	
สนุทรยีแ์ละความเบกิบาน	อาจแตกตา่งกนับา้งดว้ยอทิธพิลของ
คา่นยิมในแตล่ะสมยั	ไมย่ากเกนิไปทีจ่ะน�ามาเชือ่มโยงและผสาน
ใหก้ลมกลนืส�าหรบัปจัจบุนัซึง่มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม	
ออกแบบให้เข้ากันได้กับหลายกลุ่มลูกค้า

อารมณ์สี	

• vibrant    • tasty bright
• free mix with no crash  • pigment effect
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การไล่สีจากพาสเทลไปยังสีที่สดใส	ขับด้วยสีกลางอย่างเทาเข้ม
หรือด�า	เติมสีตรงข้ามเล็กน้อยโดยไม่ลืมที่จะลดความจัดจ้านลง
บ้างเพื่อให้นุ่มนวลและเป็นมิตร

การจัดชุดสี

1.  ชุดล�าลอง	ไหมผ้าถักสีพื้นให้มิติแสงเงาและยืดหยุ่น

2. ชุดแฟชั่นหน้าร้อน	 ผ้าไหมลายขัดเนื้อบางพิมพ์ด้วยลาย					
พื้นเมืองประยุกต์ด้วย	สีตรงข้ามที่ลดความสดลง

3. ของขวัญของช�าร่วย	เครื่องประกอบการแต่งกายขนาดเล็ก

โครงสร้างและลวดลาย

informal	culture	modified,	crispy,	compact,	expansive	
design

การใช้ลายพมิพ์หรอืลายทอทีม่สีสีนัสดใสแบบต่อเนือ่งตลอดผนื	
ไม่เหน็เป็นตอนๆ	เพิม่อารมณ์ต่อเนือ่งด้วยสโีทนอุน่ไล่เฉด	สร้าง
มิติของผ้าด้วยเทคนิคการซ้อนทับลาย	 เน้นประยุกต์ลวดลาย
ดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
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4.2 แนวทางการปรับใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป 

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการผลิตผ้าไหมไทย	ส�าหรับฤดูกาล	
Spring/Summer	2015	โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของไหมไทย	 และมีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการใน
กระบวนการผลิต	 จัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม่	
โดยให้สอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่น	 การให้ค�าปรึกษาเชิงเทคนิค	
จากผู้เชี่ยวชาญ	การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

4.2.1 วิจัยและพัฒนาโดยการหาวัตถุดิบที่เหมาะสม

โดยในฤดูกาลนี้มีการพัฒนากระบวนการปั่นเส้นด้ายไหมโดย
เทคนิคใหม่	เช่น	ใช้การตีเกลียวเส้นด้ายที่สูง	เพื่อลดการเกิดขน	
มีการเลือกใช้เส้นด้ายขนาดเล็กมาเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ได้ผ้าท่ีมี
เนื้อผ้าเบาบาง	 นอกจากนี้มีการใช้เส้นด้ายที่ปั่นผสมกับเส้นใย	
Lycra	ทีส่บาย	มกีารใช้เส้นด้ายควบผสมกบัเส้นใยธรรมชาต	ิเช่น	
บวัหลวง	ลนินิ	หรอืเส้นใยสงัเคราะห์	เช่น	ไนลอน	เมทาลคิ	เป็นต้น	
เกิดเป็นเนื้อผ้าที่หลากหลาย	และใช้การย้อมสีเส้นด้ายที่เข้ากับ
ฤดูกาล	Spring/Summer	2015
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4.2.2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต นอกจากการพัฒนา
เส้นด้ายดังกล่าวมาข้างต้น	 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของการ
ถักทอ	 ให้เนื้อผ้ามีลักษณะพื้นผิว	 ออกมาสอดคล้องกับเทรนด์	
เช่น	ผ้าบาง	ผ้าย่น	ผ้ายืด	เป็นต้น	โดยเนื้อผ้าที่ออกมาต้องมีน�้า
หนักโดยรวมไม่เกิน	150	กรัมต่อตารางเมตร

4.2.3 กระบวนการตกแต่งส�าเร็จท่ีเหมาะสม โดยเน้นเรือ่งการตกแต่ง
ส�าเรจ็ทีท่�าให้ผ้านุม่ฟ	ูและพริว้	โดยมุ่งเน้นไม่ให้เสยีความมนัวาว	
ใช้การย้อมสีที่สอดคล้อง	 ส�าหรับฤดูกาล	 Spring	 /	 Summer	
2015	มกีารออกแบบและพฒันาลายพมิพ์	เช่น	ลายท่ีเลยีนแบบ
ลายมัดหม่ีแต่ให้อารมณ์ลื่นไหล	หรือพิมพ์ลายทับบนผ้าพื้นที่มี
ลายในตัวอย่างจงใจให้ไม่เป็นระเบียบ	เป็นต้น

โดยผ้าผืนที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาตามกระบวนการดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น	สามารถน�ามาใช้ใน	จ�านวน	3	คอลเลคชั่น	โดย	
กลุม่ผลติภณัฑ์ทีจ่ะพฒันาต้นแบบขึน้มาจะอยูใ่น	3	กลุม่นี	้ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เคหะสิ่งทอ (Home textiles)
กลุ่มที่ 2 เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มส�าหรับชายและหญิง
  (Men and Women Clothing)
กลุ่มที่ 3 สิ่งทอประดับและตกแต่ง (Accessories)	
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