MODERN
THAI
SILK
ไหมไทยร่วมสมัย

ค�าน�า
โดย ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
หนังสือ Modern Thai Silk ไหมไทยร่วมสมัย ฉบับนี้ ได้รวบรวมเนือ้ หาอันเป็นสาระส�าคัญของไหมไทยร่วมสมัยไว้ ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผูท้ ่ี
สนใจในเรือ่ งไหมไทยร่วมสมัย
หนังสือฉบับนี้ มีทม่ี าจากการศึกษาวิจยั พฤติกรรมการบริโภคไหมไทยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ น�าข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้อตั ลักษณ์
ของไหมไทย ข้อจ�ากัดการใช้ไหมไทย และโอกาสทางธุรกิจของไหมไทย ซึง่ ผูท้ ส่ี นใจสามารถศึกษา และน�าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทง้ั ในเชิงธุรกิจ และในเชิงวิชาการ อีก
ทัง้ ยังเสริมสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนเล็งเห็นถึงคุณค่า คุณสมบัติ และวิธใี ช้ไหมไทยทีแ่ ท้จริง แตกต่างจากทัศนคติและมุมมองเดิมๆเกีย่ วกับไหมไทย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต
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1.
ความเปนมา และเปาหมาย
ของการพัฒนา
Modern Thai Silk

1

1.1 กว่าจะมาเปน Modern Thai Silk
การพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย ( Modern Thai Silk) เป็น
โครงการที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญ ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
และใช้ผ้าไหมไทยให้สูงขึ้น โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ผูผ้ ลิต และนักออกแบบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผ้าไหมไทยได้เรียนรู้ เข้าใจ
ถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับค�าปรึกษาจาก ผู้
เชี่ยวชาญรอบด้าน มีข้อมูลวัตถุดิบ วัสดุ ความส�าคัญของการ
ออกแบบ และเทรนด์การออกแบบของต่างประเทศ ซึง่ จะท�าให้
เข้าใจได้ถงึ แนวคิดเชิงลึก สามารถน�าไปสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเชื่อมั่น และการ
ยอมรับในระดับสากลของผ้าไหมไทย และเป็นการกระตุ้นเพื่อ
เพิ่มความต้องการบริโภคไหมไทยของประชาชนทั่วไปมากขึ้น
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1.2 ผ้าไหมไทยมาจากไหน
ผ้าไหมแพรพรรณอันงดงามล�า้ ค่า มีถนิ่ ก�าเนิดในประเทศจีนและ
ประเทศอินเดีย การทอผ้าไหมมีขนึ้ ในราว 2,640 ปี ก่อนคริสตกาล
และพ่อค้าชาวจีนเป็นผู้เผยแพร่ผ้าไหมสู่พื้นที่อื่นในแถบเอเชีย
จากการเดินทางค้าขายจนเกิดเป็นเส้นทางสายไหม ส�าหรับ
ประเทศไทยนักโบราณคดีพบหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้ผ้าไหมมาเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน
การทอผ้าไหมในประเทศไทยในอดีตมีการท�ากันในครัวเรือนเพือ่
ใช้เอง หรือท�าขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี เช่น งานบุญ งานแต่งงาน ต่อ
มาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) จึงด�าริส่งเสริมให้ใช้ผ้าไหม และส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม หลังสงครามโลกครั้งที่สอง นาย เจมส์ แฮร์ริสัน
วิสสัน ทอมป์สัน ชาวสหรัฐอเมริกาหรือที่คนไทยรู้จักในนามว่า
จิม ทอมป์สนั ซึง่ เป็นผูท้ ใี่ ห้ความสนใจผลงานด้านศิลปะ ในแถบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้ซอื้ ผ้าไหมไทยลวดลายต่างๆ
เก็บสะสมไว้ และท�าการศึกษาลวดลายผ้าไหมในหมู่บ้านที่เป็น
แหล่งการผลิตผ้า และ ได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชน
ทอผ้าไหม สามารถสร้างรายให้ชาวบ้านมากขึ้น หลังจากนั้นได้
มีการปรับปรุงผ้าไหมไทยโดยใช้หลักการตลาด การผลิต เพื่อ
ขยายตลาด และท�าการบุกเบิกผ้าไหมของไทยไปสู่ตลาดต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และแพร่เข้าสูว่ งการภาพยนตร์
ของชาติตะวันตก และละครบรอดเวย์
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1.3 ผ้าไหมไทย พัฒนาสู่สากล
เส้นไหมพันธุ์ไทยมีความเงามัน นุ่ม และยืดหยุ่นดี มีขนาดเส้น
ไหมต่างกันอย่างสม�า่ เสมอ เมือ่ น�ามาทอผ้าไหม ท�าให้เกิดปุม ปม
ทีส่ ม�า่ เสมอกันตลอดทัง้ ผืนผ้า ท�าให้มคี วามเป็นเอกลักษณ์พเิ ศษ
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
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ได้สง่ เสริมคุณค่าของผ้าไหมไทยสูค่ วาม
เป็นสากล โดยประกาศใช้ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานส�าหรับ
เป็นเครือ่ งหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานผ้าไหมไทยบนผ้า
ไหมทุกชิ้น ติดลงบนผ้าไหมไทยที่ได้รับการรับรองแล้วทุกๆ
1 เมตร เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่า เป็นผ้าไหมไทยที่ผลิตในเมืองไทย
เท่านั้น
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โดยตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
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
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2.
แนวทางและโอกาส
ในการพัฒนา
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2.1 แนวทางในการพัฒนาผ้าไหมไทย
ผ้าไหมไทยสามารถพัฒนาได้ในหลายๆ ด้าน โดยแบ่งได้ดังนี้
2.1.1 การพัฒนาตามแนวทางทัว่ ไปเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเปาหมายแบ่งเปน 3 ด้านคือ
• ด้านคุณสมบัติของเนื้อผ้า ต้องค�านึงถึงการใช้งานจริงของ
ผู้ใช้ มีความหลากหลายของผ้าให้เลือกตามการใช้งานในชีวิต
ประจ�าวัน สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส อาจจะมีการน�าเส้นใย
ไหมไปผสมกับเส้นใยอื่น เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย
• ด้านรูปแบบและลวดลาย ควรพัฒนาให้ดูทันสมัย เข้ากับ
เทรนด์แฟชัน่ แต่ยงั คงดึงเอาลวดลายอันมีเอกลักษณ์ของผ้าไทย
มาใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาให้ทนั สมัยเหมาะกับโอกาสต่างๆ
ในชีวิตประจ�าวัน
• ด้ า นภาพลั ก ษณ์ และการส่ ง เสริ ม การขาย ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติต่อผ้าไหมไทย สร้างค่านิยม
ความเชือ่ ทีด่ ตี อ่ ผ้าไหมไทย ว่ามีความทันสมัย เหมาะส�าหรับคน
รุ่นใหม่ โดยใช้ผู้น�าทางสังคมในการน�ากระแสให้นักออกแบบที่
มีชื่อเสียงสร้างคอลเลคชั่นผ้าไหมในระดับโลก กระจายสินค้า
ให้หาซื้อง่ายขึ้นตามแหล่งเสื้อผ้าที่เป็นที่นิยม การสร้างตรา
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Thai-Silk ให้มภี าพลักษณ์ทที่ นั สมัย มีความครอบคลุมไปถึงการ
ใช้งานผ้าไหมในรูปแบบต่างๆ เช่น เฟอร์นเิ จอร์ ของตกแต่งบ้าน
เป็นต้น
2.1.2 การพัฒนาตามลักษณะเด่นที่แตกต่างของผ้าไหมไทย
• ความสวยงามด้วยความมันวาว (Luster)
คุณสมบัตเิ ส้นไหมของไทย มีความสามารถในการสะท้อนแสงได้
อย่างสวยงาม มีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยอื่นๆ
เช่น เส้นไหมจากประเทศจีน อินเดีย ความมันวาวดังกล่าวเป็น
คุณสมบัติที่มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค ทั้งนักออกแบบ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้ความเห็นว่าผ้าไหมทีไ่ ม่มคี วามมันวาวเช่น ผ้าไหม
อีรี่ หรือผ้าไหมปา ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ การ
ออกแบบพัฒนาผ้าไหมไทย ควรค�านึงถึงความมันวาวที่เหมาะ
สมในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ

LUSTER
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UNEVEN
• ความไม่สม�่าเสมอของเส้นด้ายและผ้าที่มีมิติ (Uneven)
แม้ว่าความไม่สม�า่ เสมอของเส้นไหมไทยเป็นคุณสมบัติทอี่ าจถูก
พูดถึงในแง่ลบบางครั้ง แต่โดยรวมความไม่สม�่าเสมอนี้ เป็น
อัตลักษณ์ที่โดดเด่น และสามารถพัฒนามาใช้ในด้านบวกได้
เนื่องจากผ้าไหมที่ทอได้จากเส้นด้ายที่ไม่เรียบจนเกินไป ท�าให้
ผ้ามีมิติ โดยแนวโน้มของเส้นด้ายยุคใหม่ มักเน้นผิวสัมผัส
(Texture) และพื้นผิวของเส้นด้าย ผ้าไหมยุคใหม่ควรมีการ
ออกแบบโดยเน้นเพิ่มมิติบนผ้า ไม่ว่าจากการออกแบบเส้นด้าย
เทคนิคการทอ การพิมพ์ และการตกแต่งส�าเร็จ
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• เนื้อผ้าและสีที่ให้อารมณ์พริ้วไหวและไหลลื่น (Fluid)
ผ้าไหมไทยมีอตั ลักษณ์ทมี่ คี วามหรูหรา จากอารมณ์พริว้ ไหวและ
ไหลลื่นของสีและเนื้อผ้าที่ทอ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ สวยงาม
อันเนือ่ งจากผ้าไหมไทยมีการทอแบบดัง้ เดิม การย้อมสีธรรมชาติ
และการให้ลวดลายที่มีเทคนิคชั้นสูง เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าลายน�้า
ไหล เป็นต้น ท�าให้สวมใส่แล้วเสริมบารมี ดูสูงศักดิ์

FLUID
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GRAPHICAL
• ลวดลายโดดเด่นบนเนื้อผ้า (Graphical)
ผ้าไหมไทยมีลวดลายโดดเด่น มีภาพลักษณ์ที่สูงศักดิ์ในสายตา
นักออกแบบ และผูบ้ ริโภคต่างชาติ ส�าหรับผูบ้ ริโภคในประเทศไทย
ชอบลวดลายอัตลักษณ์ผ้าไหมไทยของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่าง
กัน บ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นไทย ดูมีฐานะ มีราคา เช่น
ผ้าไหมยกดอก เป็นต้น ซึ่งลวดลายบนเนื้อผ้ามักใช้เทคนิคการ
ทอชั้นสูง ให้ลายดอกคมชัด และโดดเด่น เทียบเท่าเทคนิคการ
ทอ Jacquard ของต่างประเทศ ที่เน้นลายนูนของลวดลายผ้า
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2.1.3 การพัฒนาตามคุณค่าของผ้าไหมไทย
• คุณค่าทางกายภาพ
ในด้านคุณสมบัตทิ างกายภาพนัน้ ผ้าไหมจากทุกๆ แหล่งโดยรวม
ได้รับการรับรู้ว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความนุ่ม ลื่น มันวาว
เป็นฉนวนความร้อน ซึง่ เป็นคุณสมบัตโิ ดยทัว่ ไปของผ้าไหม การ
ที่จะสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคว่าผ้าไหมไทยนั้นแตกต่างอย่างไร
จากผ้าไหมของทีอ่ นื่ ในด้านกายภาพนัน้ อาจท�ำได้ยาก การพัฒนา
นั้นสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ให้คุณสมบัติทางกายภาพนั้น
เหมาะสมกับการใช้งานในโอกาสต่างๆ ของผู้ใช้
• คุณค่าทางอารมณ์
คุณค่าจากคุณสมบัตทิ แี่ ตกต่างของผ้าไหมไทยนัน้ เป็นคุณค่าทาง
ด้านอารมณ์ ลวดลาย ความละเอียด เรือ่ งราว ความมีประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมา เป็นส่วนหนึง่ ของราชวงศ์กษัตริยไ์ ทย มีความสูงส่ง
งามสง่า  มีความหลากหลายของลวดลายในแต่ละท้องถิน่ มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของลวดลาย มีเรื่องราว มีความสวยงามสง่า       
ส่งเสริมบารมีต่อผู้สวมใส่ มีความสูงศักดิ์ จึงควรอย่างยิ่งที่จะน�ำ
เสนอคุณค่าด้านนี้ เพือ่ สร้างความมีเอกลักษณ์ โดยการประยุกต์
ไปสู่แนวทางการออกแบบสมัยใหม่

•
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3.
การส่งเสร�ม
อัตลักษณ์ ไหมไทย
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3.1 แนวทางการออกแบบ
การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นการสื่อสารถึงคุณค่าของไหมไทยและ
สร้างการจดจ�าสินค้าได้เป็นอย่างดี จึงควรใช้ตราสัญลักษณ์ร่วม
กันในทุกชิ้นผ้าที่มีการใช้ไหมไทยเป็นส่วนผสม เพื่อให้การรับรู้
เชิงคุณค่าของไหมไทยเป็นที่จดจ�าในทิศทางเดียวกัน โดยตรา
สัญลักษณ์นสี้ ามารถน�าไปใช้ใน แถบแสดงการดูแลรักษา ในป้าย
ในคู่มือ หรือในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
ตรานีส้ อื่ ความหมายถึง ความสวยงามด้วยความมันวาว (Luster)
ความไม่สม�่าเสมอของเส้นด้ายและผ้าที่มีมิติ (Uneven) เนื้อผ้า
และสีทใี่ ห้อารมณ์พริว้ ไหวและไหลลืน่ (Fluid) โดยใช้สญ
ั ลักษณ์
แสดงถึงเส้นใยที่ตีเกลียวประสานถักทอ ริ้วของผ้าที่ลื่นไหล
แสดงถึงลวดลายโดดเด่นบนเนือ้ ผ้าของไทย (Graphical) จึงเป็น
ทีม่ าของตราสัญลักษณ์ ทีเ่ สมือนเป็นการผสมผสาน ลักษณะเด่น
ทั้ง 4 เรื่องนี้ เข้าด้วยกัน ซึ่งแทนด้วยสีม่วง สัญลักษณ์ของความ
อ่อนช้อย ความมีอารยธรรม และวัฒนธรรมทีส่ งั่ สม และ สีนา�้ เงิน
สัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ความเป็นสากล และเป็นสีประจ�า
ชาติไทย รูปแบบของตราได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ที่แสดง
ถึงความอ่อนโยน เป็นมิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของชาติใน
สายตาต่างชาติ และเป็นหนึง่ ในองค์ประกอบหลักของอัตลักษณ์
ของลวดลายบนผ้าไหมไทย
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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 คุณสมบัติที่ส�าคัญของไหมไทย
ไหมมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ หี ลายประการด้วยกันดังนี้ เป็นเส้นใยทีถ่ อื ว่า
มีความแข็งแรงสูงเมือ่ เทียบกับความละเอียดของเส้นใย มีสภาพ
ยืดหยุ่นและทนต่อการยับได้ดี สวมใส่สบาย เพราะเส้นใยดูดซับ
ความชื้นได้ดี แห้งเร็ว ไม่จับฝุนง่าย สามารถย้อมหรือพิมพ์สีได้
หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ สีทสี่ ดใสมากๆ สามารถทอเป็นผ้า
ทีม่ โี ครงสร้างหลากหลาย ทัง้ ชนิดเบาบางและทิง้ ตัวได้ดี ไปจนถึง
ผ้าที่มีโครงสร้างแน่น หนัก ความแข็งแรงทนทานสูง
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คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผ้าไหม
ชนิดคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

สี

ใยไหมมีสีเหลืองจนถึงขาว

ความเงามัน

ใยไหมยืดหยุ่นดีและยืดตัวได้ปานกลาง การ
คืนรอยยับปานกลาง รอยยับค่อยๆ คืนตัว
ช้าๆ แต่คืนตัวได้ไม่หมดเหมือนขนสัตว์

การดูดความชื้น

ดูดความชื้นได้ดี ดูดสีย้อมและสารตกแต่ง
และสารชนิดอื่นๆได้ดี เช่น เกลือของโลหะ
ต่างๆ ดังนัน้ การซักน�า้ หรือการตกแต่งผ้าไหม
ด้วยน�า้ ทีไ่ ม่สะอาด มีเกลือของโลหะผสมอยู่
จะท�าผ้าไหมขาดเร็ว

ความอยู่ตัว

ไม่ว่าจะซักเปียกหรือซักแห้งไม่ท�าให้ผ้าไหม
ยืดหรือหด ผ้าแพรทอด้วยใยไหมแท้เมื่อซัก
น�า้ จะหดเล็กน้อย แต่จะยืดเท่าขนาดเดิมเมือ่
รีด

ความทนร้อน

ทนความร้อนได้สูงถึง 135 °C แต่จะเหลือง
ไหม้สลายตัว ที่ 177 °C
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4.
แนวคิดของการออกแบบ
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Thai Silk Trend 2015
“EXPANSIVE HARMONY”
อารมณ์ของฤดูกาล 2015
Season Concept and Overview
อิสรภาพทางความคิด Freedom
ความกลมกลืน Harmonious
ปรับสู่สมดุล Balances
ภาพจินตนาการ Imagination
การสื่อสารที่เข้าถึงคนทุกคนทั่วโลกเป็นทั้งแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีความกลมกลืน ตอบรับกับการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอย่างเป็นมิตร เกิดวิวฒ
ั นาการการใช้สสี นั และลวดลาย
ที่แฝงด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม การที่คนรุ่นใหม่สามารถ
สืบค้นรากวัฒนธรรมย้อนหลัง แต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ปิดกั้นความ
คิดสร้างสรรค์ที่นักออกแบบจะปรับให้มีคุณค่าเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตสมัยใหม่
ทิศทางการออกแบบในฤดูกาลนีจ้ งึ สะท้อนอิสรภาพทางความคิด
และจากการสนทนาไร้พรมแดน การซึมซับจากหลายอารยธรรม
ผสมผสานงานฝีมือกับเทคโนโลยี ที่สร้างลวดลายได้ไม่รู้จบ
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จากอิทธิพลของนวัตกรรมการสื่อสารและวิทยาการการบันทึก
ภาพ ท�าให้มนุษย์เข้าถึงธรรมชาติและร่องรอยอารยธรรมง่ายขึน้
นักออกแบบจึงมีทรัพยากรทางความคิดทีเ่ ชือ่ มโยงกับจินตนาการ
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 )
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Textural tonalities that inspire luxury compact lacquered
satins and vaporous voiles, shimmering organza, lightweight 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�ำแนกองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบดังนี้
• Continuum : ผสมผสานแนวการออกแบบดั้งเดิมกับ
ศิลปะสมัยใหม่อย่างกลมกลืน
• Expansive : การขยายลวดลายและเทคนิคออกเต็มพื้นที่
อย่างต่อเนื่องกัน
• Altering Color with Tint, Tone and Shade :        
การปรับแต่งค่าสีด้วย ขาว เทา และด�ำ
• Analogous Harmony, and Analogous with Complimentary : การจัดกลุ่มสีที่ใกล้เคียงกัน อาจเน้นด้วยสีตรง
ข้ามในบางกรณี
• 3D : การใช้แสงและเงาในการสร้างสามมิติ
• Illusion : การใช้จุดและเส้นที่ลวงตา
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Design Concepts แนวคิดการออกแบบ
การจัดกลุ่มแนวคิดเป็นการวิเคราะห์การออกแบบในภาพรวม
และจ�ำแนกตามมิติของการรับรู้อารยธรรมด้วยการเห็นผ่าน
ประสบการณ์ หรือด้วยจินตนาการที่สร้างสรรค์

• Harmonious Traces: See Civilization Through Filtering Eyes
ร่องรอยอารยธรรม - เป็นมุมมองเรื่องราวจากอารยธรรมหลาย
ยุคสมัย ผ่านร่มเงาและการกรองแสง ลดความจัดจ้านของสีสัน
ลงจนเห็นโครงสร้างที่นุ่มนวลน่าสนใจ
• Vaporing Cloud: Dream Like Poetic Expressionism
ล่องลอย - ภาพฝันทีฟ่ งุ้ เบาและเปราะบาง เปรียบกับการถ่ายทอด
บทกวีบนรูปภาพที่ไร้ขอบเขต
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• Hybrid-Nature : Exploring the Master Art in Nature
ธรรมชาติสร้างสรรค์ - เจาะลึกการเห็นโครงสร้างศิลปะอันน่า
อัศจรรย์ทสี่ ร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ความงามถูกเปิดเผยด้วยการ
เห็นในมุมมองใหม่
• Freemix : Sensing the Magic of Art Creation
Respect the Heritage Wisdom Descent In Playful
Aspect
ผสานศิลป์ - สัมผัสศิลปะหลายยุคสมัยซึง่ ถ่ายทอดวิถชี วี ติ อันน่า
จดจ�ำ ได้ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนาน โดย
ยังคงคุณค่าแห่งเรื่องราวไม่เสื่อมคลาย
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4.1 แนวทางและองค์ประกอบการออกแบบป 2015
แนวคิดที่ 1
Harmonious Traces: See Civilization Through Filtering Eyes
• civilization
• luminous shadow
• filtering
• harmonious
เป็นมุมมองเรื่องราวจากอารยธรรมหลายยุคสมัย ซ้อนทับด้วย
ร่มเงาและการกรองแสง ลดความจัดจ้านของสีสันลงจนเห็น
โครงสร้างที่นุ่มนวล
อารมณ์สี

• dimmed
• opaque

• charred dark shade
• used

สีสนั ในแนวทางนีเ้ น้นการกระจายแสงอย่างนุม่ นวล ปรับไล่สจี าก
สีที่มีความอิ่มตัวภายใต้เงามืด เป็นสีทึบแสงบนวัสดุที่ได้รับการ
ปรับแต่งด้วยฝีมือช่าง ท�าให้สีดูสงบด้วยอุณหภูมิสีเย็น เน้นให้ดู
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ลึกลับแต่เคลื่อนไหวขึ้นได้ด้วยสีศิลาดลและมีพลังจากสีครั่ง
การจัดชุดสี

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

1. ชุดทางการ
การจัดชุดสีแบบไล่โทนฟ้าเทาและเน้นด้วยสีแดงเข้ม ลายเส้น
และการหักมุมหรือเรขาคณิตพื้นฐานประกอบกับการไล่ความถี่
แบบ optical-art ท�ำให้ดูเป็นทางการและมีความเคลื่อนไหว

แรงบันดาลใจในการออกแบบอาจมาจากเส้นโค้งสลับกันของ
สถาปัตยกรรมแบบไทยทีม่ กี ารเว้นจังหวะท�ำให้เกิดแสงเงาทีท่ บั
ซ้อนเป็น 3 มิติ ลายจักสานทีด่ เู ป็นพืน้ เรียบแต่ซอ่ นไว้ดว้ ยลวดลาย
เรขาคณิตที่ดูมีชีวิตขณะเคลื่อนที่ภายใต้มุมมองแสงต่างๆ ลาย
ผ้าขาวม้าที่ใช้ด้ายเพียง 2-3 สี แต่ไล่เฉดแก่ไปอ่อนด้วยการสลับ
เส้นด้ายสีขาว หรือการท�ำผ้ามัดย้อมครามที่ดูลวดลายร่วมสมัย
นักออกแบบอาจต่อยอดงานออกแบบโดยอ้างอิงศิลปวัฒนธรรม
ซึง่ มีเหลีย่ มมุมทับซ้อนกันก่อให้เกิดแสงเงาทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ไปอีก นัก
ออกแบบอาจเชือ่ มโยงกับรูปแบบสากลงานศิลป์ในยุค Roccoco
ทีร่ งุ่ เรืองและสะท้อนความรืน่ รมย์ ไม่เจืออิทธิพลทางศาสนาใดๆ
โดยเชื่อมการปรับใช้ศิลปะ Op-Art แบบสามมิติยุคใหม่

2. เสื้อแฟชั่นล�ำลอง
ดัดแปลงเส้นสายให้มคี วามพริว้ ไหว แสดงถึงอารมณ์ทผี่ อ่ นคลาย
ขึ้น โดยอาจปรับใช้สีเฉดชมพูเทามาเป็นตัวน�ำส�ำหรับเสื้อผ้าที่ดู
อ่อนเยาว์ลง
3 การตกแต่งภายในและของแต่งบ้าน
การสร้างความน่าสนใจอยู่ที่โครงสร้างของพื้นผิว ที่สร้างเงาที่
เข้มในระดับต่างๆกัน ประกอบกับใช้สโี ทนเย็นทีต่ อ่ เนือ่ ง ขับด้วย
พื้นสีอ่อน ท�ำให้พื้นที่ตกแต่งดูมีเอกภาพแต่มีความลึกหลายมิติ
4. สินค้าแนวยีนส์แฟชั่นวัยรุ่น
ยีนส์หรือย้อมครามแนวเทาเขียวช่วยขับให้สีกรมท่ามีชีวิตชีวา
ขึ้น สีฟอกจนซีดเกือบขาวจะสะท้อนการใช้งานผ่านกาลเวลา
ลวดลายที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน
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แนวคิดที่ 2
Vapouring Cloud
• fantasize		 • daydream
• poetic expressionism		 • lenticular sky
ภาพฝันทีฟ่ งุ้ เบาและเปราะบาง เปรียบกับการถ่ายทอดบทกวีบน
รูปภาพที่ไร้ขอบเขต แนวการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจาก
การมองเห็นแสงสี ณ ขอบฟ้าใกล้ขวั้ โลกเหนือ ซึง่ มีแสงหักเหกับ
กลุม่ เมฆและแนวเส้นขอบฟ้า ท�ำให้เราได้สมั ผัสกับปรากฎการณ์
ธรรมชาติแบบใหม่ๆ หรือ lenticular sky ซึง่ สะท้อนให้เห็นภาพ
ลวงและแสงสีในคลืน่ แสงทีแ่ ตกต่างออกไปคล้ายกับการมองผ่าน
แก้วหรือคริสตัล หรือเหมือนผสมผงแป้งหลากสีที่กระจายผสม
ผสานกันในอากาศและจางหายไปอย่างรวดเร็วตามสายลม ศิลปะ
แนว expressionism เป็นหนึ่งในแนวทางการถ่ายทอดภาพฝัน
แบบนี้ การน�ำมาออกแบบบนไหมไทยซึ่งมีการหักเหแสงสูงจะ
ท�ำให้มีความงดงามเป็นงานศิลปะบนผืนผ้าได้อย่างดี
อารมณ์สี

• relief
• crystalline

• nuances
• vaporize
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เน้นการใช้กลุ่มสีพาสเทลที่เย็นเกือบโปร่งใส เน้นด้วยเฉดสีชมพู
อมส้ม เทคนิคการไล่สีโดยเปลี่ยนเฉดและเพิ่มค่าสีขาวมากขึ้น
เรื่อยๆ เป็นวิธีที่สร้างการออกแบบที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ใน
หลายกรณีนักออกแบบจะใช้วิธีลดความหนาของเนื้อผ้าลงจน
โปร่งใส ควบคูก่ บั การไล่คา่ สีอนุ่ ไปสีเย็น หรือสลับกัน ซึง่ นอกจาก
จะสร้างรูปแบบที่เคลื่อนไหว และยังท�ำให้เกิดสามมิติ
การจัดชุดสี
1. ชุดสุภาพ สีที่จางจนเกือบขาวบนลวดลายแบบมัดหมี่
2. สินค้าแฟชั่น สีที่มีเนื้อสดใสขึ้น และลายที่จางเข้าหากัน
โครงสร้าง และลวดลาย
compact lacquered satins, vaporous voiles, shimmering organza, lacey transparency, lightweight cloques,
fluid jerseys
ลวดลายจากภาพเขียนสีนำ�้ สีพาสเทลแบบ Abstract Expressionism
ประกอบกับโครงสร้างผ้าที่กรอบคล้ายกระดาษแก้ว ลวดลายที่
กระจายทัง้ ผืนแบบไม่สม�ำ่ เสมอ ลายผ้าทีเ่ ลียนแบบการหักเหของ
แสงและการใช้ผ้าซ้อนกันหลายชั้นจะให้มิติตามแนวทางนี้ได้ดี
การออกแบบแนวนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์
กราฟฟิคกับลวดลายแบบมัดหมี่ที่ลงตัว

งานทางการ
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แนวคิดที่ 3
Hybrid-Nature : Exploring the Master Art in Nature
• miracle nature
• tactile
• luxury
ธรรมชาติสร้างสรรค์ - เป็นแนวคิดการเห็นโครงสร้างศิลปะอัน
น่าอัศจรรย์ทสี่ ร้างสรรค์โดยธรรมชาติอย่างเจาะลึก ความงามถูก
เปิดเผยด้วยการเห็นในมุมมองใหม่ ด้วยวิทยาการทีม่ นุษย์สามารถ
เห็นพื้นผิวสิ่งที่เล็กมากและไม่เคยมองเห็นด้วยตาเปล่า นัก
ออกแบบสามารถใช้แรงบันดาลใจจากศิลปะธรรมชาติ เป็นแหล่ง
แนวคิดทีม่ ชี วี ติ และยังเติบโตอยูเ่ สมอ งานออกแบบสามารถเชือ่ ม
กระแสการเติบโตของชุมชนเมืองให้อยูใ่ กล้ธรรมชาติมากขึน้ กว่า
ที่เคย
อารมณ์สี

• luster
• amazing green

• synthesia
• artifice
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ลักษณะการใช้สแี บบผ้าไหมไทยพืน้ เมืองซึง่ ใช้สตี ดั กันเพือ่ ให้เกิด
การเหลือบแสง สามารถนำ�มาปรับให้เข้ากับเทรนด์ร่วมสมัยใน
แนวนีไ้ ด้อย่างกลมกลืน โดยปรับความจัดจ้านของสีให้ลดลงบ้าง
การจัดชุดสี
1. ชุดทางการ สีเขียวที่เข้มและสดเมื่อขับด้วยสีทอง
2 เสื้อแฟชั่น การใช้สีตรงข้ามซึ่งสว่างกว่ามาตัดให้เกิดแสงเงา
เหมือน ปีกแมลง ช่วยให้นกั ออกแบบแสดงความกระฉับกระเฉง
3. เสื้อผ้าล�ำลอง  ใช้ผ้าสีพื้นเน้นลวดลายจากการทอเส้นนูนที่
ไม่สม�่ำเสมอ จัดชุดในสีโทนเย็น
โครงสร้างและลวดลาย
luxury compact lacquered satins, matt-sheen contrasts,
micro-reliefs cinetic jacquards, tactile raised effects,
metallic reflections, high-raised cloque.
เน้นการปรับโครงสร้างให้เส้นไหมเปิดเผยความเงางามจากการ
ยกไหมให้เหลีย่ มมุม การทอซาตินเนือ้ แน่นพิมพ์ทบั ด้วยแลคเกอร์
การทอแบบแจ๊คการ์ดท�ำให้ได้ลายลวงตาที่มีความกว้างเต็มผืน
ผ้า หากใช้ในงานที่เป็นทางการมาก อาจใช้ด้ายเงาที่ให้ลักษณะ
เหมือนโลหะ ลายผ้าควรกระจายบนตัวเสื้ออย่างลื่นไหล

Page 28

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.
สัมผัสศิลปะหลายยุคสมัยซึง่ ถ่ายทอดวิถชี วี ติ อันน่าจดจ�า ได้ผสม
ผสานกับความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนาน โดยยังคงคุณค่าแห่ง
เรื่องราวไม่เสื่อมคลาย งานศิลป์ทุกยุคสมัยท�าหน้าที่สร้างความ
สุนทรียแ์ ละความเบิกบาน อาจแตกต่างกันบ้างด้วยอิทธิพลของ
ค่านิยมในแต่ละสมัย ไม่ยากเกินไปทีจ่ ะน�ามาเชือ่ มโยงและผสาน
ให้กลมกลืนส�าหรับปัจจุบนั ซึง่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ออกแบบให้เข้ากันได้กับหลายกลุ่มลูกค้า
อารมณ์สี

• vibrant
• free mix with no crash

• tasty bright
• pigment effect
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การไล่สีจากพาสเทลไปยังสีที่สดใส ขับด้วยสีกลางอย่างเทาเข้ม
หรือด�ำ เติมสีตรงข้ามเล็กน้อยโดยไม่ลืมที่จะลดความจัดจ้านลง
บ้างเพื่อให้นุ่มนวลและเป็นมิตร
การจัดชุดสี
1. ชุดล�ำลอง ไหมผ้าถักสีพื้นให้มิติแสงเงาและยืดหยุ่น
2. ชุดแฟชั่นหน้าร้อน ผ้าไหมลายขัดเนื้อบางพิมพ์ด้วยลาย     
พื้นเมืองประยุกต์ด้วย สีตรงข้ามที่ลดความสดลง
3. ของขวัญของช�ำร่วย เครื่องประกอบการแต่งกายขนาดเล็ก
โครงสร้างและลวดลาย
informal culture modified, crispy, compact, expansive
design
การใช้ลายพิมพ์หรือลายทอทีม่ สี สี นั สดใสแบบต่อเนือ่ งตลอดผืน
ไม่เห็นเป็นตอนๆ เพิม่ อารมณ์ตอ่ เนือ่ งด้วยสีโทนอุน่ ไล่เฉด สร้าง
มิติของผ้าด้วยเทคนิคการซ้อนทับลาย เน้นประยุกต์ลวดลาย
ดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
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4.2 แนวทางการปรับใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการผลิตผ้าไหมไทย ส�ำหรับฤดูกาล
Spring/Summer 2015 โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของไหมไทย และมีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการใน
กระบวนการผลิต จัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม่
โดยให้สอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่น การให้ค�ำปรึกษาเชิงเทคนิค
จากผู้เชี่ยวชาญ การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
4.2.1 วิจัยและพัฒนาโดยการหาวัตถุดิบที่เหมาะสม
โดยในฤดูกาลนี้มีการพัฒนากระบวนการปั่นเส้นด้ายไหมโดย
เทคนิคใหม่ เช่น ใช้การตีเกลียวเส้นด้ายที่สูง เพื่อลดการเกิดขน
มีการเลือกใช้เส้นด้ายขนาดเล็กมาเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ได้ผ้าที่มี
เนื้อผ้าเบาบาง นอกจากนี้มีการใช้เส้นด้ายที่ปั่นผสมกับเส้นใย
Lycra ทีส่ บาย มีการใช้เส้นด้ายควบผสมกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น
บัวหลวง ลินนิ หรือเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ไนลอน เมทาลิค 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�้ำ
หนักโดยรวมไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
4.2.3 กระบวนการตกแต่งส�ำเร็จทีเ่ หมาะสม โดยเน้นเรือ่ งการตกแต่ง
ส�ำเร็จทีท่ ำ� ให้ผา้ นุม่ ฟู และพริว้ โดยมุง่ เน้นไม่ให้เสียความมันวาว
ใช้การย้อมสีที่สอดคล้อง ส�ำหรับฤดูกาล Spring / Summer
2015 มีการออกแบบและพัฒนาลายพิมพ์ เช่น ลายทีเ่ ลียนแบบ
ลายมัดหมี่แต่ให้อารมณ์ลื่นไหล หรือพิมพ์ลายทับบนผ้าพื้นที่มี
ลายในตัวอย่างจงใจให้ไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น
โดยผ้าผืนที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาตามกระบวนการดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น สามารถน�ำมาใช้ใน จ�ำนวน 3 คอลเลคชั่น โดย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทจี่ ะพัฒนาต้นแบบขึน้ มาจะอยูใ่ น 3 กลุม่ นี้ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เคหะสิ่งทอ (Home textiles)
กลุ่มที่ 2 เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มส�ำหรับชายและหญิง
		 (Men and Women Clothing)
กลุ่มที่ 3 สิ่งทอประดับและตกแต่ง (Accessories)
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Modern Thai Silk
แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัยส�าหรับลูกค้าธุรกิจ
ISBN : 978-616-265-096-3

ที่ปรึกษา
นายอารยะ มาอินทร์
นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2556
ลิขสิทธิ์เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

บรรณาธิการ
นางสาวรสสุคนธ์ อนันต์ศฤงคาร ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

อ�านวยการโดย ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี
อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19 เลขที่ 69 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร
02 105 6500
จัดท�าโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม
ที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-713 5492-9
ออกแบบโดย บริษัท ฟิฟดีไซน์ จ�ากัด 21/89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม
ที่ 9 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 641 5060
ภาพถ่ายโดย บริษัท บอทานิค จ�ากัด 321 หมู่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงล�า
ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร 02 739 6368
พิมพ์โดย บริษัท ส เสริมมิตร การพิมพ์ จ�ากัด 607-9 ซอยจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร 02424 9269
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คณะผู้จัดท�า
ทีมงานส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ
นางสาวรสสุคนธ์ อนันต์ศฤงคาร
นางสาวคณิณยา กนิษฐสังกาศ นางสาวธนิตา สูตรสุวรรณ
ทีมงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นางสุทธินีย์ พู่ผกา
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
นางสาวศศิมา สุขสว่าง
นางสาวผกามาส ธนพัฒน์
ขอขอบคุณ
กรมหม่อนไหม
นางสาวสุมนทิพย์ วิชัยดิษฐ
นายสรจักร เกษมสุวรรณ
นางศรุดา ชินวัตร
นายพลพัฒน์ อัศวะประภา
นายเผ่าทอง ทองเจือ
ผศ.ดร. อโณทัย ชลชาติภิญโญ
Mr. Daniel Aliverti

Bangkok Fashion Society (BFS)
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
นางอรทัย ศิลปะนภาพร
นางปิยวรา ทีขะระ
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
Mrs. Ornella Bignami

เนือ้ หาในหนังสือเล่มนีอ้ นุญาตให้ใช้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

ส�านักนายกรัฐมนตรี

