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บทสรุปผูบริหาร 

 เศรษฐกิจและการตลาดหมอนไหม 

ภาพรวมเศรษฐกิจหมอนไหมในชวงป 2555 มีมูลคาการสงออกรวมขยายตัว โดยผลิตภัณฑไหมมี

สัดสวนการนําเขามากท่ีสุดรอยละ 54.31 เม่ือเท่ียบกับสินคาประเภทอ่ืน ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตุวาผลิตภัณฑไหมซ่ึง

เปนสินคาข้ันสุดทายหรือสินคาท่ีแปรเปลี่ยนเปนสินคาสําเร็จรูปแลว ไดรับการตอบรับจากตลาดดีข้ึน 

จากขอมูลสถิติของกรมหมอนไหม ผลิตภัณฑไหมมีการนําเขามากท่ีสุดรอยละ 68.48 ผลิตภัณฑไหมมี

การขยายตัวมากท่ีสุดถึงรอยละ 204.05 คิดเปนมูลคา 68,224,868 บาท แสดงถึงการตื่นตัวของตลาดใน

ประเทศสําหรับการบริโภคผลิตภัณฑไหมอยางกาวกระโดด เนื่องจากมีกิจกรรมการกระตุนตลาดจากภาครัฐ

หลายโครงการ อาทิ การจัดนิทรรศการสาธิตและออกรานจําหนายสินคาไหมไทย โครงการตลาดนัดเสนไหม 

โครงการไหมไทยเทิดพระเกียรติฯ สงผลใหผูบริโภคตองการสินคาปลายน้ําในรูปแบบท่ีแปรรูปแลวโดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑไหม จนตองมีการนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนอยางมาก 

ในทางกลับกัน ผาไหมท่ียังไมสรางมูลคาเพ่ิมทางแฟชั่น เชน เสื้อผา รองเทา และเครื่องแตงกายชนิด

อ่ืนๆ มีมูลคาเปลี่ยนแปลงท้ังนําเขาและสงออก โดยสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 32.98 และนําเขาลดลงรอยละ 

16.41 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นคานิยมในการบริโภคสินคาของคนไทยท่ีตองการสินคาปลายน้ําท่ีถูกแปรรูป

ผลิตภัณฑเสร็จเรียบรอยแลว อาจสงผลสะทอนสถานะของผลิตภัณฑไหมไทยในปจจุบันท่ีอยูก่ึงกลาง ระหวาง 

สินคาระดับบนกับระดับลาง ทําใหตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงในตลาดท้ัง 2 ระดับ โดยตลาดระดับบน 

ไทยตองเผชิญกับคูแขงซ่ึงมีความไดเปรียบในดานชื่อเสียงของผลิตภัณฑ การออกแบบ และคุณภาพ 

โดยเฉพาะจาก อิตาลี่ ฝรั่งเศส หรือแมแตคูแขงในเอเชีย อาทิ ฮองกง ซ่ึงปจจุบันกําลังเรงรุกตลาดอยางหนัก 

ดวยการสรางตราสินคา  เปนของตนเอง ขณะท่ีตลาดระดับลางไทยตองเผชิญกับการแขงขันจากจีน อินเดีย 

ปากีสถาน และเวียดนาม ซ่ึงมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน โดยเฉพาะจีน และอินเดีย ซ่ึงมีตนทุนคาจาง

แรงงานท่ีต่ํา และยังมีแหลง วัตถุดิบสําคัญท้ังฝาย และเสนใยอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากไหมอีก 

รายงานการศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไหมไทย ไดริเริ่มข้ึน
จากสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของไหมไทย และการ
บริโภคไหมไทยท่ีมีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากผูผลิตไหมไทยสวนใหญผลิตไหมจากทักษะความชํานาญและ
ความเขาใจท่ีสืบทอดกันมา ขาดการออกแบบเชิงสุนทรียภาพควบคูกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทําให
ผลิตภัณฑท่ีผลิตออกมามีคุณสมบัติไมเหมาะสมกับการใชงาน ขาดความคงทน มีความสูญเปลาของวัสดุและ
แรงงาน ทําใหมีตนทุนสูง ในสวนผูบริโภคมีความเขาใจผิดในเรื่องคุณสมบัติของไหม การดูแลรักษา วิธีการใช 
อีกท้ังรูปแบบและลวดลายยังไมมีความรวมสมัย หากผูบริโภคเขาใจถึงคุณสมบัติของไหมไทย ชนิด และ
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ประเภทของไหมไทย และผูผลิตไหมไทยสามารถพัฒนาการออกแบบลวดลายท่ีหลากหลายมากข้ึน สวมใสงาย 
และเหมาะสมกับทุกโอกาสแลวนั้น จะสามารถกระตุนการบริโภคไหมไทยในประเทศไทยและจะทําใหไหมไทย
มีชื่อเสียงในระดับประเทศไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีศักยภาพ 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการสงออกสูงมีตลาดการสงออกกวางขวางเกือบท่ัวโลกโดยมีสวนแบงของ
ตลาดประมาณ 1.76% ประกอบดวย รังไหม ไหมดิบ เศษไหม ดายไหม ดายไหมจากเศษไหม ผาไหม และ
ผลิตภัณฑผาไหม ผาไหมทอดวยมือท่ีผลิตในประเทศไทยซ่ึงมีความละเอียดออนประณีตสวยงาม มีความแวว
วาวในตัวเอง       มีลวดลายและสีสันโดษเดนเปนพิเศษ แตกตางจากผาไหมของประเทศอ่ืนๆ มีคุณภาพดีและ
เปนสินคาท่ีกําลังไดรับความนิยมสูงจากผูบริโภคในตางประเทศตลาดสงออกท่ีสําคัญจึงมีแนวโนมการสงออกท่ี
เพ่ิมข้ึนในระยะยาว  

การศึกษาวิจัยฯมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

• เพ่ือสงเสริมใหคนไทย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมบริโภคไหมไทยเพ่ิมข้ึน โดยการเผยแพรคุณคา      
อัตลักษณ และคุณลักษณะเดนของไหมไทยสูประชาชนท่ัวไป พรอมท้ังสงเสริมและกระตุนการบริโภค
ไหมไทยใหเพ่ิมมากข้ึน  

• เพ่ือสรางตนแบบกระบวนการเพ่ิมมูลคาไหมไทยและผลิตภัณฑท่ีทําจากไหมไทย โดยการพัฒนาไหม
ไทยใหมีคุณสมบัติและภาพลักษณท่ีรวมสมัย และใหเกิดความสามารถทางการแขงขันกับตลาดโลกได 

• เพ่ือรวบรวมองคความรูและเผยแพรดานการพัฒนาตนแบบไหมไทยใหกับผูประกอบการ/ผูผลิต และ
นักออกแบบ ไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ 
 

กลุมเปาหมายหลัก 

• ผูบริโภคคนไทย โดยเนนท่ี คนรุนใหมเขตเมืองใหญของประเทศไทย อายุเฉลี่ย 25-35 ป 
กลุมเปาหมายรอง 

• ผูผลิตผาไหมเชิงอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

• ผูประกอบการ/นักออกแบบชั้นนํา ท่ีมีแบรนดสินคาระดับสากล 

โดยการศึกษาวิจัยดังกลาว ครอบคลุมถึงการศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย ดังนี้  

1. ศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับและคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของนัก
ออกแบบไทยและสากล 

2. ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูคุณสมบัติไหมไทยของผูบริโภคไทย 

3. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบภูมิปญญาไทยกับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบไหม กระบวนการ
ผลิต และเทคนิคการผลิต 

4. สรุปการวิจัยอัตลักษณและศักยภาพของการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
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5. ศึกษาและรวบรวมขอมูลแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา และสินคาไลฟสไตลของ
โลก ฤดูกาล Spring/Summer 2015 

6. รวบรวม สังเคราะห และสรุปขอมูลผลการศึกษาและวิจัย  

ผลท่ีไดรับ 

1. เกิดองคความรูดานกระบวนการออกแบบและพัฒนาไหมไทยรวมสมัย พรอมถายทอดให
หนวยงานภาครัฐ องคกรธุรกิจ และนักออกแบบท่ีเก่ียวของ นําไปพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ
ไหมไทยใหมีชื่อเสียงและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

2. สรางการยอมรับและตระหนักถึงคุณสมบัติและภาพลักษณรวมสมัยของไหมไทยท่ีหมาะสม
กับลักษณะการใชงานในชีวิตประจําวันแกประชาชนท้ังในและตางประเทศ 

3. มีการบริโภคผาไหมไทยเพ่ิมมากข้ึนในประเทศและตางประเทศ 

ผลกระทบเชิงบวก 

1. มีการเผยแพรองคความรูดานการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ สรางแรงบันดาลใจในการคิดคน 
สรางนวัตกรรม นําไปสูการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ 

2. ประชาชนรับรูถึงคุณลักษณะของไหมไทยไดอยางชัดเจนและถูกตอง 
3. กระตุนการบริโภคไหมไทยในประเทศใหเพ่ิมมากข้ึน 



ข-1 

 

บทคัดยอ 

 

โครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย 

 การศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยดวย
กระบวนการและแนวทางการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ดังนี้ คือ 

1. การสํารวจเอกสาร และผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานไหมไทย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

4. การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) 

5. การสัมภาษณผูประกอบ/นักออกแบบและศึกษาดูงานในตางประเทศ ณ สาธารณรัฐอิตาลี  
 ขอมูลท้ังหมดไดถูกนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือใหไดผลการศึกษาและสรุปผลไดวาอัตลักษณไหม
ไทยมีท้ังในเชิงบวกและเชิงลบในมุมมองของผูเก่ียวของท้ังนักออกแบบ ผูผลิต ผูบริโภค เปนตน และไดนําผลการ
สรุปอัตลักษณดังกลาวไปจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือวิภาคผลการศึกษาเบื้องตน จากคณะท่ีปรึกษาโครงการ รวมกับ 
ผูผลิต ผูบริโภค นักออกแบบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงไดรับ
ความเห็นท่ีเปนในแนวทางเดียวกัน เก่ียวกับอัตลักษณไหมไทย ซ่ึงสามารถระบุรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 
 

 อัตลักษณไหมไทยในเชิงบวก 

 ความสวยงามดวยความมันวาว (Luster)  

ดวยคุณสมบัติของวัตถุดิบคือเสนไหมของไทย ท่ีมีความสามารถในการสะทอนแสงไดอยางสวยงาม ทําให
มีความโดดเดนเม่ือเปรียบเทียบกับเสนใยอ่ืนๆ หรือ เสนไหมจากประเทศอ่ืน เชน จีน อินเดีย เปนตน ความ     

มันวาวดังกลาวเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาในสายตาผูบริโภค ซ่ึงสะทอนไดจากขอมูลปฐมภูมิท้ังหมด โดยเฉพาะจาก
การสัมภาษณนักออกแบบ และผูเชี่ยวชาญในอิตาลี โดยผาไหมท่ีไมมีความมันวาว เชน ผาไหมอีรี่ เปนตน ไมไดรับ
การยอมรับเทาท่ีควร ดวยเหตุนี้ การออกแบบพัฒนาผาไหมไทย ควรคํานึงถึงความมันวาวท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ
ตางๆ ไมวาเสื้อผา เครื่องแตงกาย และ เคหะสิ่งทอ 

 ความไมสมํ่าเสมอของเสนดายและผาท่ีมีมิติ (Uneven) 

ถึงแมวาความไมสมํ่าเสมอของเสนไหมไทยเปนคุณสมบัติท่ีอาจถูกพูดถึงในแงลบบางครั้ง แตโดยรวม
ความไมสมํ่าเสมอนี้เปนอัตลักษณท่ีโดดเดน และสามารถพัฒนามาใชในดานบวกได ซ่ึงสมบัตินี้เปนประเด็นท่ี
สําคัญท่ีถูกกลาวถึงเปนอยางมากจากการสํารวจ และความเห็นของท่ีปรึกษาตางประเทศ การประชุมและ
อภิปรายเฉพาะกลุมเนื่องจากผาไหมท่ีทอไดจากเสนดายท่ีไมเรียบจนเกินไป ทําใหผามีมิติ โดยแนวโนมของ
เสนดายยุคใหม  เนนผิวสัมผัสและพ้ืนผิวของเสนดาย (Textured) ผาไหมยุคใหมควรมีการออกแบบโดยเนนเพ่ิม
มิติบนผา ไมวาจากการออกแบบเสนดาย เทคนิคการทอ การพิมพ และการตกแตงสําเร็จ 
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 เนื้อผาและสีท่ีใหอารมณพริ้วไหวและไหลลื่น (Fluid) 

ผาไหมไทยมีอัตลักษณท่ีมีความหรูหราและใหอารมณพริ้วไหวและไหลลื่นของสีและเนื้อผาท่ีทอ จาก
ขอมูลในการศึกษาพบวาผูใชชอบความสวยงามเนื่องจากผาไหมไทยมีการทอแบบดั้งเดิม การยอมสีธรรมชาติใน
บางกรณี และการใหลวดลายท่ีมีเทคนิคชั้นสูง เชน ผามัดหม่ี ผาลายน้ําไหล เปนตน ทําใหสวมใสแลวเสริมบารมี 
และดูสูงศักดิ์ 
 ลวดลายโดดเดนบนเนื้อผา (Graphical) 

ผาไหมไทยมีลวดลายโดดเดน มีภาพลักษณแปลกใหม (Exotic) ในสายตานักออกแบบ และผูบริโภค
ตางชาติ ผูบริโภคในประเทศโดยจากการประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุมและการศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู 
การยอมรับซ่ึงไดจากการสัมภาษณผูประกอบการแฟชั่นชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี มีความเห็นเปนแนวทาง
เดียวกันคือชอบลวดลายอัตลักษณผาไหมไทยของแตละทองถ่ินท่ีแตกตางกัน บงบอก วัฒนธรรม ความเปนไทย  
ดูมีฐานะ มีราคา เชน ผาไหมยกดอก เปนตน ซ่ึงใชเทคนิคการทอชั้นสูง ใหลายดอกคมชัด และโดดเดน เทียบเทา
เทคนคิการทอแจ็คการด (Jacquard) ของตางประเทศท่ีเนนลายนูนของลวดลายผา  

จากอัตลักษณไหมไทยท้ังสี่ขอท่ีกลาวมา ซ่ึงสะทอนจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ทําใหสามารถเห็นแนวทางพัฒนาการออกแบบผาไหมไทยไดชัดเจนข้ึน หากแตวายังมีขอจํากัดของ     
อัตลักษณผาไหมไทยในดานลบ ซ่ึงควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 อัตลักษณไหมไทยในเชิงลบ 

 ผาไหมไทยใชโดยผูสูงวัย 

ความเห็นจากการสํารวจขอมูลพบวาผาไหมเหมาะสําหรับผูสวมใสท่ีมีอายุมาก หรือ ขาราชการ ไมเปนท่ี
นิยมนํามาตัดใชสําหรับกลุมเปาหมายท่ีมีอายุนอย โดยความเห็นนี้ชัดเจนมากสําหรับตลาดในประเทศ จึงควรมี
การปรับสี และ ลวดลายใหรวมสมัยมากข้ึน เพ่ือเขาสูกลุมเปาหมายท่ีอายุนอยลง 
 ผาไหมใชไมไดทุกวัน ดูแลรักษายาก 

เนื่องจากความเขาใจวาผาไหมเหมาะสําหรับงานมงคล พิธีกรรม จึงไมนิยมมาใชตัดชุดทํางานท่ีใชทุกวัน 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดูแลสูง โดยผูใชเนนการซักแหงเปนหลัก จึงทําใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงการใชผาไหม 
จึงควรมีการใหความรูท่ีถูกตองแกผูบริโภคในการดูแล รักษา ซ่ึงสามารถทําไดเองโดยซักมือ ดวยน้ํายาท่ีเหมาะสม 
แทนการซักแหง 
 ผาไหมสวมใสไมสบาย  

ชุดผาไหมโดยมากมีการตัดเย็บโดยมีการใชผารองใน เพ่ือใหไดโครงสรางท่ีอยูตัว มีทรง และบอยครั้งมี
การใชผารองในท่ีไมเหมาะสมจึงทําใหระบายเหง่ือไดไมดี ผูบริโภคจึงมีความเห็นในดานลบตอชุดผาไหม จึงควรมี
การปรับเปลี่ยนการใชผารองในท่ีเหมาะสม  

โดยสรุปการพัฒนาผาไหมไทยสูผาไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) จึงควรพัฒนาอัตลักษณเชิง
บวกท้ังสี่ขอท่ีกลาวมา (Luster, Uneven, Fluid, Graphical) ใหโดดเดนและรวมสมัยมากข้ึน และปรับปรุง          
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อัตลักษณเชิงลบท่ีกลาวมาใหมีขอจํากัดนอยลง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผาไหมไทยอยางตอเนื่อง และตอบสนองความ
ตองการของตลาดปจจุบันไดดียิ่งข้ึน 
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Abstract 

 

Thailand Textile Institute under the Office of Knowledge Management and 

Development’s initiative, “Modern Thai Silk Support and Budget Project” has conducted 

research on Thai silk identity and its market opportunities by using primary and secondary 

research methods as following: literature review, in-depth interview with experts, 

questionnaires, focus group discussion and overseas study trip in Italy. 

All collected data have been analyzed to give summary of research, which found that 

Thai silk identity has both positive and negative features from points of view of consumers, 

designers and public positive Thai Silk identities are regarding Thai silk identity as following: 

This study results have been shown to public for opinions, including consultants, 

designers, academics and textile experts in Thailand. Opinions from the public have agreed 

with the study results as following. 

Positive Thai silk identities are 

- Luster  

Thai silk filament has brilliant light reflectance feature, which make them 

distinguished from other natural fibers or silk from other countries like China and 

India.  This property has high value perception for consumers both domestic and 

international markets, which was found in all primary research results especially 

from designers’ points of view and Italian textile designers’ points of view. Less 

luster (dull) silk fabrics such as Eri Silk fabrics were not accepted well in Italy. 

With this notion, design of Thai silk fabrics must be highlight Luster characteristic 

in garments and home textile products. 

- Uneven 

Thai silk yarns have uneven characteristic that distinguish them from other yarns.  

This uneven feature should be developed further in positive ways to give 

textured yarns and fabrics.  This characteristic has been mentioned often in four 

grap discussion and during interviews of Italian designers. Recent years have 

shown trendy fabrics to have three-dimensional characteristics, thus uneven 

yarns with techniques of weaving, printing and finishing that promote uneven 

effects on fabrics are encouraged. 
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- Fluid 

Thai silk fabrics have fluid perception due to their uniqueness in traditional 

weaving patterns and coloring techniques such as Mud-mee etc. Their fluid look 

has been perceived by consumers as luxury fabrics with distinguished look.    

- Graphical  

Thai silk fabrics have distinguished patterns and motifs with exotic image from 

Italian designer’s opinions. From focus group discussion in Thailand found similar 

opinions. Exotic images of Thai silk fabrics are due to different graphical designs 

according to local wisdom and techniques specialized by areas of production.  

Thai silk fabrics have unique motif such as Yok-dok weaving technique.  This 

technique has distinguished feature similar to Jacquard weaving technique, 

which are in demand in modern fabrics to give outstanding look. 

 Although positive identities of Thai silk have been captured from this research, which 

should be furthered developed to give distinguished fabrics and products, some negative 

identities also found in this study.  Three negative features associated with Thai silk fabrics are 

realized, firstly, Consumers identified Thai silk clothing with older target group.  Young people 

are reluctant to used silk as the products have captured mature image.  Secondly, consumers 

identified silk garments for special occasions rather than every day usages.  Caring for silk items 

have been associated with dry-cleaning which have high cost of maintenance.  Thirdly, Thai silk 

garments have been identified as non-functional especially moisture management issue.  This is 

due to the fact that synthetic linings have been used for assembly silk garments in Thailand.  

These negative features have to be improved for quality and responding to market needs 

belter in present markets. 

 In summary, Thai silk identities have to be developed further towards modern thai silk 

concept.  This concept emphasizes on modernizing their positive features of luster, uneven, 

fluid and graphical by developing yarns, weaving patterns, dyeing and printing techniques as 

well as finishing for distinguished look and feel.  As well as reducing negative identities 

associated with Thai silk by improving designs, process and promotion.  Both ways would help 

to improve overall identities and quality of Thai silk, and respond to market needs in better 

manners.         
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานฉบับสมบูรณผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย เลมนี้สําเร็จ
เรียบรอยไดดวยความกรุณาของคณะท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย 
(Modern Thai Silk) ท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการเลมนี้ โดยไดใหความรูและชวยแนะนํา ชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ    
ด วยความเอาใจใส อย างดี  ส มํ่าเสมอตลอดมา นอกจากนี้ผู จัดทําโครงการยังได รับ ความกรุณาจาก          
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) และทีมงานท้ังภายในและภายนอกสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ท่ีกรุณาแนะนําขอบกพรอง แกไข ปรับปรุงรายงานของโครงการเลมนี้ ใหถูกตองและสมบูรณ
ยิ่งข้ึน คณะผูจัดทําโครงการจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้  
   

     คณะผูจัดทําโครงการ 
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 บทท่ี 1  

บทนํา 

กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk)  ภายใตโครงการเพ่ิม
มูลคาของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยใชความคิดสรางสรรค และการท่ีผูประกอบการ/ผูผลิต 
OTOP ท่ีผลิตไหมไทยไดเรียนรู เขาใจถึงการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ ไดรับคําปรึกษาจาก ผูเชี่ยวชาญรอบ
ดาน มีขอมูลวัตถุดิบ วัสดุ ความสําคัญของการออกแบบ และเทรนดการออกแบบของตางประเทศครบถวน จะทํา
ใหผูประกอบการและผูผลิตไดรับรูและเขาใจถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนําความรูไปขยายผลสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑ สรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเนื่องดวยตนเอง และสรางความเชื่อม่ัน และการยอมรับในระดับสากล จะ
เปนการกระตุนและเพ่ิมความตองการบริโภคไหมไทยของประชาชนท่ัวไปมากข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค  

• เพ่ือสงเสริมใหคนไทย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมบริโภคไหมไทยเพ่ิมข้ึน โดยการเผยแพรคุณคา อัตลักษณ 
และคุณลักษณะเดนของไหมไทยสูประชาชนท่ัวไป พรอมท้ังสงเสริมและกระตุนการบริโภคไหมไทยให
เพ่ิมมากข้ึน  

• เพ่ือสรางตนแบบกระบวนการเพ่ิมมูลคาไหมไทยและผลิตภัณฑท่ีทําจากไหมไทย โดยการพัฒนาไหมไทย
ใหมีคุณสมบัติและภาพลักษณท่ีรวมสมัย และใหเกิดความสามารถทางการแขงขันกับตลาดโลกได 

• เพ่ือรวบรวมองคความรูและเผยแพรดานการพัฒนาตนแบบไหมไทยใหกับผูประกอบการ/ผูผลิต และนัก
ออกแบบ ไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ 
 

กลุมเปาหมายหลัก 

• ผูบริโภคคนไทย โดยเนนท่ี คนรุนใหมเขตเมืองใหญของประเทศไทย อายุเฉลี่ย 25-35 ป 
 

กลุมเปาหมายรอง 

• ผูผลิตผาไหมเชิงอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

• ผูประกอบการ 

• นักออกแบบในไทยและตางประเทศ ท่ีมีแบรนดสินคาระดับสากล  
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1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.3.1 ศึกษาวิจัยโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย  

 1.3.1.1 วิจัยอัตลักษณไหมไทย โดยศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับและคุณสมบัติพึงประสงค
ตอไหมไทยของนักออกแบบไทยและสากล วิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูคุณสมบัติไหมไทยของผูบริโภค
ไทย และศึกษาเชิงเปรียบเทียบภูมิปญญาไทยกับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบไหม กระบวนการผลิต และ
เทคนิคการผลิต 

 1.3.1.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา และสินคาไลฟสไตลของโลก 
ฤดูกาล Spring/Summer 2015 

1.3.2 จัดทําคูมือแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk Design Brief) โดยนําขอมูล 

จาก ขอ 1.3.1 มาจัดทํา 

1.3.3 การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย  

    -   รับสมัครโรงงานเขารวม 6-10 หนวยงานเพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตไหมไทย สําหรับฤดูกาล 
Spring/Summer 2015 โดยใหมีความสอดคลอง กับอัตลักษณของไหมไทย และมีการประยุกตเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหมเขามาบูรณาการในกระบวนการผลิต จัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม สอดคลอง
กับเทรนดการออกแบบแฟชั่น จํานวน 3 คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นละ 5 รูปแบบ รวมเปน 15 รูปแบบ และมี
รูปแบบเพ่ิมเติมอีก 1-5 รูปแบบ 

1.3.4 จัดทํานิทรรศการและนําเสนอผลงานตนแบบ ในขอ 1.3.1-1.3.3 สูผูประกอบการและประชาชนท่ัวไป  

1.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

1.4.1 การศึกษาวิจัยโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไหมไทย 

 1) ศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทย  

• จัดหาตัวอยางผาไหมไทย ท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพดีจํานวนไมนอยกวา 30 ชิ้น จํานวน 2 ชุด 
พรอมรายละเอียดเชิงเทคนิค เพ่ือใชในการศึกษาวิจัย 

• จัดอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการปรับใชเทรนดในอุตสาหกรรมสิ่งทอใหแกคณะทํางานของผูรับจาง
รวม และทําวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบ จํานวน 5 ฤดูกาล 

• ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูคุณสมบัติไหมไทยของผูบริโภคคนไทย แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
   กลุมท่ี 1 ผูบริโภคไหมไทยประเภทท่ีจําเปนตองสวมใส เนื่องจากทํางาน หรือมีความจําเปนตองสวมใส

ตามโอกาส อาทิ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ พนักงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและเดินทางท่ี
ตองสวมใสชุดผาไหมในการทํางาน เปนตน 
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    กลุมท่ี 2 ผูบริโภคไหมไทยประเภทคนไทยท่ัวไปเพ่ือระบุการรับรูและการยอมรับตอภาพลักษณและการ
ใชงานไหมไทย โดยการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม การวิจัยเจาะลึกพฤติกรรมลูกคา (Consumer insight) 

 2) ศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับและคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของผูประกอบการ
แฟชั่นไทย โดยการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย (Focus group) ไมนอยกวา 10 ราย 

 3) ศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับ และคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของผูประกอบการ
แฟชั่นชั้นนําในประเทศอิตาลี โดยการสัมภาษณ ไมนอยกวา 4 ราย รวมกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสิ่งทอ เพ่ือ
ระบุทิศทางการออกแบบท่ีสอดคลองกับตลาดยุโรประดับสูง  
 4) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางภูมิปญญาของไทยกับตางประเทศท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมการผลิตไหม
และเสนใยธรรมชาติ ประกอบดวย การปรับปรุงวัตถุดิบ นวัตกรรมการผลิต ความเปนไปไดเชิงเทคนิคของเครื่องมือ
และอุปกรณ รูปแบบการใชงาน และทางเลือกในการออกแบบ โดยการลงพ้ืนท่ีวิจัยรวมกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
และการทบทวนนวัตกรรมเชิงการผลิตและออกแบบไหมในประเทศไทยไมนอยกวา 3 แหง  
 5) จัดประชุมกลุมยอยเพ่ือวิภาคผลการศึกษาเบื้องตน จากคณะท่ีปรึกษาโครงการ รวมกับผูผลิต 
ผูประกอบการ นักออกแบบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ในสาขาท่ี
เก่ียวของ จํานวนรวมไมนอยกวา 50 คน  
           6) วิเคราะหและสังเคราะหผลการศึกษา และจัดทํารายงานสรุปการวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาส
ทางการตลาด พรอมบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ชุด พรอมสําเนาเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 10 ชุด  

1.4.2 จัดทําคูมือกรอบความคิดการออกแบบและการพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Design Brief of 

Modern Thai Silk)  

 1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลแนวโนมเทรนดการออกแบบของโลก ในฤดูกาล Spring/Summer  2015  

 2) รวบรวมและสังเคราะหขอมูล จัดทําเปนรูปแบบคูมือกรอบแนวความคิดการออกแบบและการพัฒนา
ตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Conceptual Design of Modern Thai silk) เพ่ือเปนคูมืออางอิงในการออกแบบและ
การพัฒนาตนแบบไหมไทย โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 รายละเอียดโครงการ ประกอบดวย 

• วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา Modern Thai Silk 

• แนวทางการกําหนดกรอบระยะเวลาและงบประมาณสําหรับการพัฒนาใหสอดคลองกับฤดูกาล 

• กลุมเปาหมาย และรายละเอียดความตองการใชผลิตภัณฑของกลุมเปาหมาย จําแนกกลุมประเภท  

    ลูกคาธุรกิจและกลุมลูกคาประเภทผูบริโภคท่ัวไป ประกอบดวยรายละเอียดเชิงการใชงาน   
    (Functional) และเชิงความงาม (Aesthetic) แสดงใหเห็นถึง concept, look, style, occasion    

    ดวยรูปภาพพรอมคําอธิบาย 

• โอกาสและเปาหมายทางการตลาด 
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สวนท่ี 2 แนวทางการออกแบบ ประกอบดวย 

• หลักการและเหตุผลของการออกแบบ (Design principal and rational) 

• แนวทางการออกแบบ (Design and Development Direction) 

• ขอจํากัดการออกแบบเชิงเทคนิคและการใชงาน (Design Limitation: technical and usage) 

• กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาวัฒนธรรม (Culture Product Development Process 
 

สวนท่ี 3 องคประกอบของการออกแบบ (Design Guide) ประกอบดวย 

• คุณสมบัติท่ีสําคัญของไหมไทย (Technical Specification: care, durability, function) 

• แนวคิดของการออกแบบ Spring/Summer 2015 จํานวน 3-4 Concepts มีรายละเอียดดังนี้ 

- องคประกอบของการออกแบบพรอมตัวอยาง (Design Elements: color, weight, hand,   

   drape, texture) 

- แนวทางการปรับใชสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีสอดคลองกับโอกาสทางการตลาด (Application  

    Guideline for finished product: technical guideline) 

-   ออกแบบและจัดทําเอกสารเผยแพรอัตลักษณไหมไทย และแนวทางการออกแบบไหมไทยรวมสมัย 

    แบบไมติดวัสดุ (Design Brief of Modern Thai Silk) จํานวนไมนอยกวา 100 ชุด 

-   จัดนิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) เพ่ือเผยแพรอัตลักษณไหมไทย และแนวทางการ 
    ออกแบบรวมกับกรมหมอนไหม  

1.4.3 การพัฒนาและจัดทําตนแบบการผลิตไหมไทยรวมสมัย    

            ข้ันตอนการดําเนินการประกอบดวย 

1) คัดเลือกผูประกอบการไทยเขารวมพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทย อันประกอบดวย ผูผลิตผาไหม 
นักออกแบบสิ่งทอ/สินคาแฟชั่น/สินคาไลฟสไตล จํานวน 6-10 บริษัท ทําการประเมินผูประกอบการ และ
วิเคราะหศักยภาพของเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ณ สถานประกอบการ รวมกับผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ นําเสนอผลการคัดเลือกใหแกคณะท่ีปรึกษาโครงการซ่ึงแตงตั้งโดย สบร. (เกณฑการคัดเลือก โปรดดู
เอกสารแนบ ภาคผนวก จ.) 

2) ออกแบบผืนผาไหมไทยรวมสมัย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 จํานวน 15 รูปแบบ 

(จํานวน 3 คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นละ 5 รูปแบบ) และผลิตภัณฑใกลเคียงเพ่ิมเติมอีก 1-5 รูปแบบ พรอมจัดทํา
ขอกําหนดเชิงเทคนิค (technical specification) ของตนแบบทุกรายการรวมกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
นําเสนอคณะท่ีปรึกษาเพ่ือใหความเห็นชอบ กําหนดใหตนแบบผลิตภัณฑท่ีทําการพัฒนาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

• เปนการออกแบบเชิงความงามและวิศวกรรมตั้งแตเสนดาย (Yarn) ผืนผา (Fabric) และการตกแตง
สําเร็จ (Finishing) 
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•  เปนนวัตกรรมใหมท่ีมีความซับซอน และไมซํ้ากับการออกแบบท่ีมีอยูกอน 

•  คงความเปนอัตลักษณของไหมไทย และมีคุณสมบัติเชิงเทคนิคเหมาะสําหรับการใชในผลิตภัณฑ 

• เปาหมาย และใหมีความสอดคลองกับคูมือกรอบความคิดการออกแบบและการพัฒนาตนแบบ     

    ไหมไทยรวมสมัย  

• มีความเปนไปไดในการผลิต 

• เหมาะสมกับเทรนดการออกแบบ ฤดูกาล Spring/Summer 2015 

       3) ผลิตตนแบบนวัตกรรมไหมไทยรวมสมัย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 จํานวน 15 

รูปแบบ (จํานวน 3 คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นละ 5 รูปแบบ) และรูปแบบใกลเคียงเพ่ิมเติมอีก 1-5 ผลิตภัณฑ 
รวมกับผูประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก และ/หรือผลิตตนแบบในหองปฎิบัติการของผูรับจาง  

• จัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจแนวทางการออกแบบพรอมชี้แจงขอกําหนดเชิงเทคนิคใหแก  
    ผูประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก 

• ใหคําปรึกษาในการผลิตตนแบบแกผูประกอบการพรอมติดตามความกาวหนาทุก 15 วัน 

• จัดประชุมรวมกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพ่ือประเมินและคัดเลือกตนแบบท่ีจะใชในการเผยแพร  
    ดําเนินการปรับปรุงตนแบบหากจําเปน 

• นําเสนอผลการคัดเลือกตนแบบและรางเอกสารขอมูลความรูและแนวโนมการออกแบบไหมไทย    

    รวมสมัย ใหคณะท่ีปรึกษาทราบ 

• จัดทําสรุปผลการดําเนินงานพรอมรายงานการพัฒนาตนแบบการผลิตไหมไทยรวมสมัย เปนรูปเลม  
    พรอมตัวอยางตนแบบจํานวน 10 ชุด และไฟลอิเล็คทรอนิคส จํานวน 10 ชุด ประกอบดวยเนื้อหา   
    สวนตางๆ ดังนี้ 

                (1)  บทสรุปผูบริหาร กระบวนการปรับใชอัตลักษณทางวัฒนธรรมในการผลิตสินคา 
                (2)  กรอบความคิดการออกแบบและการพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Conceptual Design of  

                     Modern Thai silk) 2 

                (3)  รายละเอียดการพัฒนาตนแบบแตละรายการ ดังนี้ 
     -   คําอธิบายแนวคิดเชื่อมโยงเทรนดการออกแบบกับอัตลักษณของไหมไทย  
     -   ตัวอยางผลิตภัณฑ  
     -   ขอมูลเชิงเทคนิค Technical instruction เปนภาษาไทยท่ีสามารถทําซํ้าได (แสดง  
         รายละเอียด กระบวนการผลิต เครื่องจักรในการผลิตเสนดาย ผาผืน และการตกแตงสําเร็จ   
         และขอมูลวัตถุดิบ)  

     -   ขอบงชี้การใชสําหรับการผลิตสินคาสําเร็จรูป การดูแลรักษา  
     -   ขอมูลอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการผลิตและการใชงาน 

(4)  แนวทางการขยายผลตนแบบในเชิงพาณิชย และการสงเสริมการใชไหมไทยในชีวิตประจําวัน 
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1.4.4 จัดทํา Modern Thai Silk Trend เอกสารขอมูลความรูไหมไทยรวมสมัยและแนวโนมการออกแบบ 

ไหมไทยรวมสมัย  

 1) เอกสารขอมูลแบบไมมีตัวอยาง สําหรับนักออกแบบ ภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไป จํานวน 1,000 ชุด 
พรอมแจกจายในงานนิทรรศการ การเจรจาธุรกิจ และตามท่ี สบร. กําหนด 

  2) เอกสารขอมูลแบบมีตัวอยาง สําหรับแหลงเรียนรู หองสมุดเพ่ือการออกแบบ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีสนับสนุนการพัฒนาสิ่งทอไทย จํานวน 50 ชุด 

1.4.5 จัดทํานิทรรศการนําเสนอผลงานการพัฒนาตนแบบการผลิตไหมไทยรวมสมัย 

 1)  จัดทํานิทรรศการเผยแพรผลงานตนแบบในรูปแบบเคลื่อนท่ี (POP-UP Display) ในพ้ืนท่ีคาปลีกชั้น
นําของไทย ตามท่ี สบร. กําหนด ไมนอยกวา 3 แหง รวมไมนอยกวา 20 วัน โดยคํานึงถึงการรับรูของ
กลุมเปาหมาย และผลกระทบเชิงกวาง (ตัวอยางเชน Terminal 21, ฟวเจอรพารครังสิต, และ Museum Siam 

เปนตน) 

2)  จัดทําสื่อมัลติมีเดียเพ่ือจัดแสดงในนิทรรศการ อธิบายแนวคิดการออกแบบ อัตลักษณไหมไทย โอกาส
ทางธุรกิจ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการใชงานในชีวิตประจําวัน  

3)  สํารวจการรับรู และความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป พรอมสรุปผล 

1.4.6 จัดการเจรจาธุรกิจ  

จัดใหมีการเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิตท่ีใชแนวทางการออกแบบ และผูรวมพัฒนาผลิตภัณฑ กับนัก
ออกแบบและผูประกอบการสินคาสําเร็จรูป (เสื้อผา เครื่องประกอบการแตงกาย เคหะสิ่งทอ และสินคาอ่ืนๆ ท่ี
เปนกลุมเปาหมาย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) จัดการนําเสนอเพ่ือแนะนําตนแบบ และผูผลิต 

2) จัดใหมีการพบปะเจรจาธุรกิจ 

1.5 โครงสรางรายงาน 

 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตางๆในโครงการ  โดยในรายงานจะประกอบดวย รายละเอียดตางๆดังนี้ 
- บทสรุปผูบริหาร 
- บทคัดยอ 

- บทท่ี 1 บทนํา 

- บทท่ี 2 เอกสารหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
- บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 

- บทท่ี 4 รายงานผลการศึกษาวิจัย 

- บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัยและโอกาสการศึกษาวิจัยในอนาคต 

- รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
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- สรุปผลการดําเนินงานท้ังหมดจนถึงงานงวดท่ี 2 

- สรุปงานท่ีตองดําเนินงานในงวดตอไป 

- ภาคผนวก  
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บทท่ี 2 

เอกสาร หรือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จากการศึกษาขอมูลไหมไทย ท้ังดานคุณสมบัติ ท่ีสําคัญของไหมไทยท้ังดานกายภาพและเคมี 
(Technical Specification: care, durability, function etc.) รวมถึงผาไหมแตละภูมิภาค โดยไดจัดยืมผาตัวอยาง
ผาไหมไทยท่ีมีความหลากหลายและคุณภาพดีจากทางกรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผูประกอบการในโครงการ และผาไหมไทยบางสวนท่ีทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีอยูมาทําการศึกษา
รวมท้ังสํารวจเอกสาร และผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับผาไหม มีดังตอไปนี้ 

2.1 ประวัติของผาไหมไทย 

 การปลูกหมอนเลี้ยงไหมในประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเม่ือใดไมสามารถยืนยันได แตพอสันนิษฐานไดวา    
คงกระทํากันมานานแลว โดยคนไทยท่ีอพยพลงมาจากประเทศจีน  ไดนําไขไหมและพันธุหมอนติดเขามาดวย  

การเลี้ยงไหมในสมัยนั้นไมทํากันเปนล่ําเปนสัน นอกจากจะเลี้ยงไวเพ่ือทอเปนเครื่องนุงหมไวใชเองเทานั้น 
จนกระท่ังมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 ไดมีการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมกันท่ัวไป โดยเฉพาะภาคอีสาน มีการเลี้ยงไหมมากท่ีสุด แตเสนไหมท่ีทําไดนั้นหยาบไมสมํ่าเสมอจะ
นําไปใชทอเปนผาอยางดีไมได ตองมีการสั่งซ้ือไหมดิบและผาไหมชนิดตาง ๆ จากตางประเทศเขามาใชเปน
จํานวนมาก ดังนั้นพระองคจึงทรงมีพระราชดําริจะบํารุงอุดหนุนการทําไหม เพ่ือใหเพียงพอแกการอุปโภค
ภายในประเทศโดยไมตองสั่งซ้ือจากตางประเทศ 

 พ.ศ. 2444 กระทรวงเกษตราธิการซ่ึงมีเจาพระยาเทเวศนวงศวิวัฒนเปนเสนาบดีไดจางผูเชี่ยวชาญ
การปลูกหมอนและการเลี้ยงไหมชาวญี่ปุน โดยมีศาสตราจารยโทยามา (Kametaro Toyama) เปนหัวหนา
คณะเขามาทําการสํารวจหาลูทางในการปรับปรุงการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของไทย 

 พ.ศ. 2445 กระทรวงเกษตราธิการไดใหคณะผูเชี่ยวชาญหมอนไหม สาวไหม เพ่ือหาความรูสําหรับใช
เปนแนวทางพิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ในประเทศไทย สวนดานการสาว
ไหม รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาหลวงในสมเด็จพระพันปหลวงฝกหัดใหเครื่องสาวไหมของ
ญี่ปุน   ชนิดหมุนดวยมือและใชเทาเหยียบ 

พ.ศ. 2446 รัชกาลท่ี 5 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมชางไหมข้ึนโดยมี พระเจาลูกยาเธอ
พระองคเจาเพ็ญพัฒนพงษ เปนอธิบดี ท่ีวาการตั้งอยูท่ีตาบลทุงศาลาแดง โดยกรมชางไหมจะมีหนาท่ีดังนี้ 

1) จัดการบํารุงพันธุไหมท่ีเลี้ยงแลวใหดีข้ึน 

2) แนะนําใหราษฎรทําสวนหมอนและเลี้ยงไหมตามแบบวิธีการอยางใหม 
3) ฝกหัดใหราษฎรสาวเสนไหมตามวิธีใหมโดยใชเครื่องสาวไหมชนิดสามัญของญี่ปุนท่ีใช 

หมุนดวยมือหรือเทาเหยียบ 

4) แกไขเปลี่ยนแปลงเครื่องทอผาใหดีข้ึน และฝกหัดราษฎรใหรูจักการทอผาชนิดตาง ๆ ท่ี 

นิยมใชกันท่ัวไป 
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พ.ศ. 2447 ตั้งสาขากองชางไหมข้ึนท่ีมณฑลนครราชสีมาและเปดโรงเรียนชางไหมข้ึน ท่ีตาบล ทุง
ศาลาแดง 

พ.ศ. 2448 กรมชางไหมไดตั้งสาขาข้ึนอีกแหงหนึ่งท่ี บุรีรัมย เรียกวา กองชางไหม เมืองบุรีรัมย 
พ.ศ. 2450 - 2452 กรมชางไหมไดทดลองสงเจาพนักงานชาวญี่ปุนออกไปสอน การทําสวนหมอน      

การเลี้ยงไหมและการสาวไหมตามวิธีสมัยใหม ซ่ึงไดทดลองแลวพบวาดีกวาวิธีเกา ท่ีราษฎรปฏิบัติกันอยู ใหแก
ราษฎรในอําเภอพุธไธสง มณฑลนครราชสีมา จากการทดลองสอนพบวา มีความเปนไปไดจึงไดทําการสอนเพ่ิม
อีก 3 อําเภอ คือ อําเภอรัตนบุรี อําเภอสุวรรณภูมิ และอําเภอพยัฆภูมิพิไสย 

นอกจากสอนการทําไหมแลว กรมชางไหมยังมีแผนจะแจกพันธุไหมใหแก ราษฎรปละ 3 - 4 ครั้ง โดย   
ในครั้งแรกไดแจกเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2452 ใหแกราษฎรใน อําเภอพุทไธสง 110 คน อําเภอรัตนบุรี 84 

คน ไดรับคนละตั้งแต 25 แมพันธุข้ึนไป 

 พ.ศ. 2453 กรมการชางไหมไดสอนการทําไหมเพ่ิมข้ึนอีก 6 แหงไดแก เมืองอุบล เมืองรอยเอ็ด        
เมืองสุรินทร เมืองชัยภูมิ อําเภอศรีสะเกษและอําเภอจัตุรัส 

2.2 การปลูกหมอนสําหรับเล้ียงไหม 

การปลูกหมอนและการเลี้ยงไหม ในประเทศไทยไดมีวัฒนาการมาเปนลําดับ โดยแตละภาคของ   
ประเทศไทย มีเทคนิคและวิธีการท่ีคอนขางแตกตางกัน แตสามารถท่ีจะสรุปวิธีการและข้ันตอนของการเลี้ยง
ไหม ไดดังนี้ 

2.2.1 ตนหมอน หมอนเปนอาหารหนอนไหมชนิดเดียวท่ีดีท่ีสุด หมอนเปนพืชในตระกูลมอราซีเอ 
(Moraceae) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวามัลเบอรรี่ (Mulberry) จัดเปนไมยืนตนจําพวกไมพุม ใบมีรูปลักษณะ
ของฐานใบเปนรูปคลายโพธิ์ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเปนแฉกและไมเปนแฉก หรือมีท้ังใบแฉกและใบไม
แฉกในตนเดียวกัน ดอกหมอนจะรวมกันอยูเปนชอๆ ละ 4 - 10 ดอก มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกันอยูคน
ละดอกในตนเดียวกันหรือคนละตน เม่ือดอกตัวเมียไดรับการผสมพันธุก็จะเจริญเติบโตกลายเปนผล มีลักษณะ
เปนผลรวม เชนเดียวกับผลนอยหนาและขนุน ซ่ึงหมอนท่ีรูจักกันอยูในขณะนี้หากจะแบงอยางงาย ๆ มีอยู 2 

ชนิด คือ  
 1) หมอนท่ีปลูกเพ่ือรับประทานผล (Morus Nigra) หมอนชนิดนี้มีผลโตเปนชอ เม่ือผลสุกจะ

มีสีดํารสเปรี้ยวอมหวาน ใชรับประทานได  



10 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ตนหมอนท่ีปลูกเพ่ือรับประทานผล (Morus Nigra) 

 2) หมอนท่ีปลูกเพ่ือเลี้ยงไหม (Morus Alba Linn) หมอนชนิดนี้มีผลเปนชอเล็ก ๆ เม่ือผลสุก
จะมีสีแดง รสเปรี้ยว ไมนิยมรับประทาน แตใชเลี้ยงไหมไดดี มีใบโตและปริมาณใบมาก 

 

ภาพท่ี 2.2 หมอนท่ีปลูกเพ่ือเลี้ยงไหม (Morus Alba Linn) 

 

หมอนจัดเปนพืชก่ึงเมืองรอน (Sub Tropical) มีถ่ินกําเนิดอยูในแถบเอเชียเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ
ในประเทศจีน ญี่ปุน และไทย หมอนจึงข้ึนไดดีในประเทศไทยเรา ซ่ึงหมอนข้ึนไดดีในดินเกือบทุกชนิดไมวาจะ
ดีหรือคอนขางเลวก็ตาม โดยหมอนตองการความชุมชื้นเล็กนอยในระยะตั้งตัว แตเม่ือโตเต็มท่ีหมอนก็เปนพืชท่ี
ทน     ตอความแหงแลงไดดีพอสมควร อยางไรก็ตามหมอนเจริญเติบโตไดดีท่ีสุดในฤดูฝน ในฤดูแลงจะชะงัก            
การเจริญเติบโตและฟกตัวเพ่ือรอการเจริญเติบโตในฤดูตอไป 

2.2.2 พันธุหมอน หมอนท่ีพบมีในประเทศไทยเราตางก็มีอยูมากมายหลายพันธุ และมีชื่อเรียกท่ี
แตกตางกันออกไปตามแตละทองถ่ิน พันธุหมอนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี นิยมใชในประเทศไทย มี 6 ชนิดไดแก  
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 1) หมอนนอย เปนหมอนท่ีใหดอกตัวผู ก่ิงมีขนาดใหญ ลําตนสีนวล มีตามาก ลักษณะของใบ
หนาเปนมัน สีเขียวแกรูปใบโพธิ์ขอบใบเรียบ ลักษณะท่ีดีของพันธุนี้คือทนแลง ขยายพันธุงายดวยก่ิงปกชํา ให
ผลผลิตประมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัม/ไร/ป แตไมตานทานตอโรครากเนา 

 2) หมอนสรอย เปนหมอนท่ีใหดอกตัวผู ก่ิงมีขนาดใหญแตกแขนงมาก ใบมีท้ังขอบใบเรียบ  

และขอบ ใบเวา อยูในตนเดียวกัน ใบบางเหี่ยวเร็ว ผิวใบสากมือ เปนหมอนท่ีทนแลง ใหผลผลิตประมาณ 
2,000 กิโลกรัม/ไร/ป 

 3) หมอนไผ เปนหมอนท่ีใหดอกตัวเมีย ก่ิงมีขนาดปานกลาง ลําก่ิงออนโคง สีน้ําตาลเขียว 
ลักษณะใบเวา มีพ้ืนท่ีใบนอย ใบบางสากมือ ใหผลผลิตต่ํา แตมีขอดีคือ ตานทานโรครากเนา จึงเหมาะสําหรับ
ปลูกเปนตนตอ เพ่ือติดตาหมอนพันธุดีหรือพันธุลูกผสม 

 4) หมอนคุณไพ เปนหมอนท่ีใหดอกตัวเมีย ก่ิงมีขนาดใหญ ขอบใบไมเวา ใบมีลักษณะเปน
คลื่น คอนขางบาง ใหผลผลิตสูงและตานทานตอโรครากเนา แตไมทนแลงและเหี่ยวงาย 

 5) หมอนนครราชสีมา 60 เปนหมอนท่ีใหดอกตัวเมีย ลําตนตั้งตรง ก่ิงสีเทา ใบเปนรูปใบโพธิ์
ใบเลื่อมมัน หนาปานกลาง ผิวใบเรียบ เปนหมอนพันธุลูกผสม ใหผลผลิตประมาณ 3,600 กิโลกรัม/ไร/ป 
ตานทาน ตอโรคราแปง ขยายพันธุดวยวิธีติดตา 

 6) หมอนบุรีรัมย 60 เปนหมอนท่ีใหดอกตัวเมีย ลําตนตั้ง ตรง หลังจากมีการตัดแตงแลว
สามารถแตกก่ิงไดเร็ว ก่ิงมีสีน้ําตาล ใบไมแฉก ผิวใบเรียบ ใบใหญหนา ออนนุม ใหผลผลิตดี ในสภาพท่ีมีน้ํา 
เปนหมอนพันธุลูกผสม ใหผลผลิตประมาณ 4,300 กิโลกรัม/ไร/ป ขยายพันธุโดยการปกชําพันธุหมอนท่ีใชเปน
พันธุสงเสริมไดแก พันธุนครราชสีมา 60 และพันธุบุรีรัมย 60 

2.2.3 การขยายพันธุหมอน หมอนสามารถขยายพันธุไดงายและวิธีนิยมกันมากก็โดย การปกชําก่ิง ซ่ึง
การขยายพันธุหมอนโดยวิธีนี้ควรเลือกก่ิงพันธุท่ีมีอายุไมต่ํากวา 4 เดือน แตท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรมีอายุ 1 ป ก่ิง
มีความสมบูรณมีเปลือกสีน้ําตาล ลักษณะของตาตองตูมตาไมเหี่ยว ไมแตกยอดออนหรือฝอ ขนาดก่ิง ควรโต
ขนาดนิ้วมือ หรือประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร นํามาตัดใหเปนทอนขนาดยาวประมาณ 20 เซนติเมตร หรือให
มีตาทอนละประมาณ 5 - 6 ตา แลวจึงคอยนําไปปกชําตอไป มีวิธีการดังนี้ การปกชําในแปลงปลูกโดยตรง 
และการปกชําในแปลงเพาะชํา 

2.2.4 วัสดุอุปกรณการเลี้ยงไหม สําหรับวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนจะตองใชทําการเลี้ยงไหมมีหลายอยาง 
ดังนี้   โตะเลี้ยง กระดงเลี้ยง และอุปกรณตาง ๆ เชน เขียง มีด กรรไกร ตะเกียบ ขนนก กระดาษรอง (อาจใช
กระดาษหนังสือพิมพก็ได) ตระกราใสหมอน เขงใสหมอน ท่ีใส มูลไหม ท่ีรอนเซริซิน (Ceresin) ผาคลุมใบ
หมอน ท่ีฉีดฟอรมาลีน (Formalin) ตาชั่ง เทอรโมมิเตอร และเครื่องวัดความชื้น สารเคมี เชน ผงซักฟอก 
คลอรอก โซดาไฟ สบู ฟอรมาลีน คลอรีน เพบโซล เซริซิน และปูนขาว 

2.2.5 การสรางแปลงหมอนเลี้ยงไหม เปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งของการเลี้ยงไหม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมี
ความเขาใจในการปลูกสรางแปลงอยางถูกตอง นับตั้งแต การคัดเลือกใชพันธุหมอน การเลือกหาสถานท่ีปลูก
หมอน การวางแผนการปลูกหมอน การเตรียมดินปลูกหมอน การปลูกหมอน การปฏิบัติดูแลรักษาหมอน และ
การปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูหมอนท่ีสําคัญ 
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2.2.6 การเลือกหาสถานท่ีปลูกหมอน การปลูกสรางแปลงหมอนข้ึนแตละแปลง เพ่ือใหเปนการ
ถูกตองและเกิดความเหมาะสม จําเปนตองคํานึงถึงดังนี้  

1) สภาพของดิน เพราะดินนับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง การปลูกหมอนจึงควรเลือก
พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของดิน ดังนี้ เปนดินท่ีมีคุณสมบัติทางภายภาพดี ไดแก ดินรวนปนทราย หนาดินลึกไมต่ํากวา 
1 เมตร ความชุมชื้นพอเหมาะ ควรเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณและรวนซุย  

2) ทําเลท่ีตั้งดีท่ีสุด มีดังนี้ ไมไกลจากโรงเลี้ยงไหมและไมอยูใกลโรงเลี้ยงจนเกินไป 

2.2.7 การวางแผนการปลูกหมอน เม่ือเลือกหาสถานท่ีไดแลว กอนท่ีจะทําการปลูกหมอนจะตอง
วางแผนเสียกอนวาจะทําการเลี้ยงไหมมากนอยแคไหน จะไดกําหนดจํานวนหรือขนาดของแปลงหมอนให
สอดคลองกับแผนการเลี้ยงไหมท่ีวางไว เพ่ือใหมีปริมาณใบหมอนเพียงพอกับ ความตองการ และลดปริมาณ
พ้ืนท่ีปลูกลงไมใหมากเกินความจําเปน ทําใหไมสิ้นเปลืองคาใชจายในการปลูกและการดูแลรักษา 

2.2.8 การเตรียมดินปลูกหมอน สําหรับปลูกหมอนจึงนับวามีความสําคัญมาก ซ่ึงจําเปนตองกระทํา
ดังนี้ ไถพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกเสียกอน 1 - 2 ครั้ง ไถพรวนใหลึกประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ใสปูนขาวประมาณ 70 

- 100 กิโลกรัมตอไร เพ่ือเปนการปรับคา PH ของดินใหเหมาะสม ใสปุยคอก ปุยหมัก และเศษพืชตาง ๆ เพ่ือ
ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดียิ่งข้ึน 

2.2.9 การปลูกหมอนเลี้ยงไหม สามารถกระทําในชวงฤดูไหนก็ได ถาหากพ้ืนท่ีนั้นมีการชลประทานท่ีดี
หรือสามารถใหน้ําไดในระยะเวลาท่ีตองการหลุมปลูก ควรจะขุดบริเวณท่ีจะปลูกเปนหลุมหรือเปนรองตื้น ๆ 
บนแปลงปลูกตามระยะปลูก ใหลึกประมาณ 1 หนาจอบ (กวางและลึกประมาณ 5 - 7 นิ้ว) แลวใสปุยคอก ปุย
หมัก หรือเศษพืชตาง ๆ รองกนหลุมกอนปลูก วิธีการปลูกหมอนนับวามีความสําคัญตอการรอดของตนพันธุ
และการเจริญเติบโตของตนหมอน โดยท่ัวไปทํากันอยู 2 วิธี คือ การปลูกดวยก่ิงพันธุโดยตรง และการปลูก
ดวยก่ิงชํา 

2.2.10 การปฏิบัติดูแลรักษาหมอนใหดี มีดังนี้  การรักษาความชื้นโดยหาวัสดุคลุมดิน ใสปุย
อินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก และปุยหมัก ปรับสภาพของดินใหอุมน้ําดีข้ึน ใหน้ําในฤดูแลง การระบายน้ํา และ
การใหปุย 

จากการปลูกหมอนและเลี้ยงไหม ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ การเลี้ยง
ไหม การคัดเลือกพันธุหมอน การขยายพันธุหมอน วัสดุอุปกรณ การเลี้ยงไหม การสรางแปลงหมอนไหม การ
เลือกหาสถานท่ีปลูกหมอน การวางแผน การปลูกหมอน การเตรียมดินปลูกหมอน การปลูกหมอน และการ
ปฏิบัติดูแลรักษาหมอน  
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2.3 การเล้ียงไหม  

การเลี้ยงไหมปจจุบันมี 2 แบบคือ การเลี้ยงไหมแบบครัวเรือน และการเลี้ยงไหมแบบอุตสาหกรรม  

2.3.1 การเล้ียงไหมแบบครัวเรือน 

แหลงท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไหม ตองมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม อุณหภูมิอยูในชวง 20 – 35 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65 – 80 เปอรเซ็นต โรงเลี้ยงไหมตองหางไกลจากแหลงการใชสารเคมีทาง
การเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม การเลี้ยงไหมแบบครัวเรือนมีข้ันตอนดังนี้ 

2.3.1.1 การเล้ียงไหมแรกฟก  

1) เปดหอกระดาษดํา หรือผาดําใหไขไหมไดรับแสงสวางเวลา 05.00-10.00 น. ไขไหมจะฟกออกเปน
ตัวท้ังหมด 

2) เปดกระดาษหอไขไหม โรยสารโรยตัวไหมประมาณ 1 กรัม ตอตารางฟุต ท้ิงไว 10 – 15 นาทีเพ่ือ
ปองกันโรคไหม 

3) โรยใบหมอนสําหรับไหมแรกฟกท่ีฟนเตรียมไว ประมาณ 30–40 กรัมตอแผน แลวท้ิงไว15–30นาที 

4) คว่ําแผนไขไหมและเคาะแผนไขไหมเบาๆ ใหหนอนไหมหลนลงบนกระดาษรองเลี้ยงไหม แลวใชขน
ไกปดรวมเปนกองใชตะเกียบคีบกระจายตัวหนอนไหมใหมีขนาดพ้ืนท่ี 1.5 – 2.0 เทาของแผนไขไหม 

5) โรยใบหมอนท่ีหั่นขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. ประมาณ 60 – 80 กรัม ใหสมํ่าเสมอ 

6) ใชวัสดุรักษาความชื้น เชน กาบกลวย วางรอบพ้ืนท่ีเลี้ยงไหม 

7) ใชวัสดุ เชน ใบตองหรือกระดาษคลุมภาชนะเลี้ยงไหม 

2.3.1.2 การเล้ียงไหมวัยออน (วัย 1-3) 

1) ใหใบหมอนหั่นประมาณ 80 กรัม โรยใหสมํ่าเสมอ หลังจากนั้นใหใบหมอนเลี้ยงไหมอีก 2 ครั้งใน
วันแรกนี้ 

2) เพ่ือปองกันใบหมอนเหี่ยวเร็วและควบคุมความชื้นใหเหมาะสมกับหนอนไหมวัยออนควร คลุมดวย
ใบตองหรือผาชุบน้ําหมาดๆ หรือแผนพลาสติกท่ีสะอาด 

2.3.1.3 การเล้ียงไหมวัยแก (วัย 4 – 5) มี 2 วิธีคือ 

1) เลี้ยงไหมโดยวิธีเก็บใบหมอนมาเลี้ยงเหมาะสําหรับเลี้ยงไหมในกระดง 
2) เลี้ยงไหมโดยวิธีตัดก่ิงมาเลี้ยงเหมาะสําหรับเลี้ยงไหมแบบชั้น 

2.3.1.4 การเก็บใบหมอน  

การเก็บใบหมอนเลี้ยงไหมวัยออน ควรเก็บใบหมอนใหเหมาะสมกับวัยดังนี้ 
1) วัย 1 เก็บใบจากยอดลงมาใบท่ี 1 – 3 หรือเด็ดยอดจากใบชง 
2) วัย 2 เก็บใบต่ําลงมาใบท่ี 4 – 6 

3) วัย 3 เก็บใบต่ําลงมาใบท่ี 7 – 10 
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2.3.1.5 การใหใบหมอน 

1) วัยท่ี 1 ใหหมอนหั่นมีขนาดกวาง 0.5 – 1.0 ซ.ม. ความยาว 3 – 4 เทา ของความกวาง 
2) วัยท่ี 2 ใหหมอนหั่นกวาง 1.5 - 2.0 ซ.ม. 

3) วัยท่ี 3 ใหหมอนหั่นกวาง 2.5 - 3 ซ.ม. 

2.3.1.6 เวลาใหอาหาร 

ใหอาหารไมนอยกวาวันละ 3 ม้ือ ข้ึนอยูกับความสะดวกของเกษตรกร ม้ือแรกเวลา 6.00 – 7.00 น.  

ม้ือท่ี 2 เวลา 11.00 – 12.00 น. และม้ือท่ี 3 เวลา 16.00 – 17.00 น. 

 

2.3.1.7 พ้ืนท่ีเล้ียงไหม 

การขยายพ้ืนท่ีเลี้ยงไหมใหสัมพันธกับการเจริญเติบโตของหนอนไหมนับวาจําเปนอยางมาก เนื่องจาก
หนอนไหมเจริญเติบโตเร็ว เกษตรกรควรขยายพ้ืนท่ีเลี้ยงทุกวันใหเหมาะสมกับหมอนไหมแตละวัย 

2.3.1.8 การถายมูลไหม 

การเลี้ยงไหมแตละวัย กระดง มีเศษใบหมอนเกา มูลไหมทับถมทําใหเกิดความชื้น ความรอน สิ่ง
หมักหมมอาจทําใหเกิดการระบาดของโรคไหมไดงาย เกษตรกรควรถายมูลไหมทุกวัน โดยทําชวงตอนไหมตื่น 
เม่ือหนอนไหมมีวัยท่ี 5 ตองทําการถายมูลไหมทุกวัน 

 2.3.2 การเล้ียงไหมแบบอุตสาหกรรม 

 2.3.2.1 การเตรียมการเล้ียงไหม 

1) เตรียมสวนหมอนในการเลี้ยงไหมวัยออน เตรียมกอนเลี้ยงประมาณ 30 – 40 วัน สวนหมอน
สําหรับการเลี้ยงไหมวัยแก เตรียมกอนเลี้ยงประมาณ 60 – 90 วัน 

2) ทําความสะอาดโรงเลี้ยงไหมและอุปกรณตางๆ โดยการลางทําความสะอาด นําไปผึ่งแดดฆาเชื้อโรค 
นําไปฉีดอบดวยน้ําคลอรีน 0.62 หรือ ฟอรมาลีน 3 % โดยอบท้ิงไวอยางนอย 2 วัน แลวปดโรงเลี้ยงระบาย
อากาศกอนการเลี้ยงไหมอยางนอย 1 วัน 

3) เตรียมสารโรยตัวไหม เพ่ือฆาเชื้อโรค 1 – 2 กิโลกรัม 

4) เตรียมปูนขาวหรือแกลบมาโรยบนตัวไหม เพ่ือลดความชื้นชวงเวลาไหมนอน และไหมตื่นทุกวัน 

5) เตรียมสารโรยตัวไหม เพ่ือฆาเชื้อโรค 1 – 2 กิโลกรัม 

6) เตรียมภาชนะใสเศษใบหมอน และมูลไหม 

2.3.2.2 การเล้ียงไหมแรกฝก 

1) เปดหอกระดาษดํา หรือผาดําใหไขไหมไดรับแสงสวางเวลา 05.00-10.00 น. ไขไหมจะฟกออกเปน
ตัวท้ังหมด 
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2) เปดกระดาษหอไขไหม โรยสารโรยตัวไหมประมาณ 1 กรัมตอตารางฟุต ท้ิงไว 10-15 นาที เพ่ือ
ปองกันโรคไหม 

3) คว่ําแผนไขไหมและเคาะแผนไขไหมเบาๆ ใหหนอนไหมตกลงบนกระดาษรองไหม แลวใชขนไกปด
รวมเปนกอง ใชตะเกียบคีบกระจายตัวหนอนไหม ใหมีขนาดพ้ืนท่ี 1.5-2 เทาของแผนไขไหม 

4) โรยใบหมอนท่ีพ้ืนท่ีขนาด 0.5 x 0.5 ซ.ม. ประมาณ 40 กรัม ใหสมํ่าเสมอ 

5) ใชฟองน้ําชุบน้ําบีบหมาดๆ มาวางรองพ้ืนท่ีเลี้ยงไหม เพ่ือรักษาความชื้น 

6) ใชกระดาษพาราฟน คลุมกระบะเลี้ยงไหมวัยออน 

2.3.2.3 การเล้ียงไหมวัยออน (วัย 1-3) 

โดยใชหมอนเปนแขนงมาหั่น จากกรณีดังกลาวจะมีการตัดสวนยอดของแขนงท่ีไดเตรียมไวลวงหนา 

ดังตอไปนี้คือ สําหรับหนอนไหมวัยท่ี 1 จะตัดสวนยอดของแขนง ประมาณ 1/3 ของความยาว สําหรับไหมวัย
ท่ี 2 ตัดแขนง 2/3 ของความยาว สวนหนอนไหมวัยท่ี 3 จะใชแขนงดังกลาวท้ังหมด นํามาหั่นใหมีความยาว 1 

ซ.ม. สําหรับไหมวัยท่ี 2 และ 4 ซ.ม. สําหรับไหมวัยท่ี 3 

2.3.2.4 การเล้ียงไหมวัยแก (วัย 4 – 5) 

การเลี้ยงไหมโดยใชชั้นเลี้ยง เปนวิธีการเลี้ยงไหมแผนใหม เพ่ือใหสามารถใชพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดพ้ืนท่ีโรงเลี้ยงไหม ทําใหเลี้ยงไหมไดปริมาณมาก สะดวก และประหยัดแรงงาน โดยชั้นเลี้ยงไหมจะทํา
ดวยไมหรือเหล็ก ขนาดกวาง x ยาว x สูง เทากับ 1.2 x 2.5 x 0.45 เมตร พ้ืนโตะทําดวยตะแกรงตาขายหรือ
ตาขายเชือก วิธีการเลี้ยงไหมจะใชวิธีการตัดก่ิงหมอนเลี้ยงไหมท้ังก่ิง 

2.3.2.5 วิธีเก็บไหมสุก 

เม่ือหนอนไหมวัยท่ี 5 มีอายุ 6-7 วัน หนอนไหมจะสุก พรอมท่ีจะทํารัง โดยมีลักษณะดังนี้ 
1) มูลไหมมีขนาดใหญ นิ่ม มีสีเขียว 

2) ไมกินใบหมอน 

3) ลําตัวหดสั้น โปรงแสง 
4) เริ่มพัน เสนใยออกจากทอใกลปาก 

5) ทําการเก็บไหมสุก โดยเก็บทีละตัวในชวงแรกๆ ท่ีไหมสุก เม่ือไหมสุกจํานวนมากใหเก็บโดยเขยาก่ิง
หมอนใหไหมลูกหลนลงบน พ้ืนท่ีรองดวยกระดาษ 

6) นําไหมสุกเก็บใสจอหมุน 1300 ตัว/ชุด จอลวด หรือจอพลาสติก 250 ตัว/จอ 

7) นําจอเหลานี้ไปเก็บไว ในท่ีมีอากาศถายเทไดดีมีอุณภูมิ 24-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธุท่ี
เหมาะสม ประมาณ 60-70 

8) ในกรณีท่ีใชจอลวดหรือจอพลาสติกตองลอกกระดาษรองจอออกจากหลังไหมทํารังแลัว 2 วัน เพ่ือ
ปองกันรังเปอนและความชื้นจากปสสวะของหนอนไหม 
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2.4 พันธุไหม 

ลักษณะท่ัวไปของพันธุไหมไทยท่ีเลี้ยงกันอยูในปจจุบันแบงเปน 2 ชนิด ไดแก ไหมพันธุพ้ืนเมือง และ
ไหมพันธุลูกผสม มีลักษณะตางๆดังนี้  

2.4.1 ไหมพันธุพ้ืนเมือง 

 พันธุไหมพ้ืนเมืองในปจจุบันท่ีนิยมเลี้ยงกัน มีอยู 5 ชนิด ไดแก 

1) นางนอยศรีสะเกษ 1 

ลักษณะเดนของพันธุ 

 สามารถเลี้ยงไดดีในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูง ความสามารถในการสาวไหมออกสูง เสนใยเหนี่ยว
และเลื่อมมัน แตปริมาณไขไหมตอแม และเปอรเซ็นต่ําคอนขางต่ํา 

ลักษณะสัณฐานวิทยา                                                                                               

 เปนพันธุท่ีฟกออกตามธรรมชาติตลอดท้ังป (polyvoltine) ลําตัวสีขาวนวลตลอด ไหมสุกลําตัวสี
เหลือง ตัวหนอนโตเต็มท่ีความยาวเฉลี่ย 5.38 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 1.94 กรัม รังไหมมีสีเหลืองเขม 
หัวรังกลมมน ทายรังคอนขางแหลม ไขสีขาวอมเหลือง 

2) นางเหลือง 

ลักษณะเดนของพันธุ 
เปนพันธุไหมท่ีใขไหม 358 ฟองตอแม หนอนไหมมีลําตัวสีเหลือง อายุหนอนไหม 19 วัน รังสีเหลือง 

หัวปานทายแหลม เลี้ยงงายสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดทุกฤดูกาล มีความทนทานตอโรค 
ความสามารถในการสาวเสนไหมออกสูง แมวาไหมจะทํารังขณะฝนตกชุกความชื้นในอากาศสูง เสนใยเหนียว
และเลื่อมมัน  

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

เปนพันธุท่ีฟกออกตามธรรมชาติตลอดป (polyvoltine) ไขสีขาวอมเหลืองลําตัวสีเหลืองไมมีจุดประ   
ไหมสุกจะมีลักษณะลําตัวสีเหลืองเขม ความยาวตัวหนอนเม่ือโตเต็มท่ี เฉลี่ย 5.49 เซนติเมตร น้ําหนักเม่ือโต
เต็มท่ี เฉลี่ย 1.4 กรัม รังไหมมีสีเหลืองเขม หัวทายแหลม 

3) นางลาย 

ลักษณะเดนของพันธุ 

เปนพันธุไหมท่ีใหไขไหม 331 ฟองตอแม หนอนไหมมีลายขาวดําตลอดลําตัว อายุหนอนไหม 20 วัน     
รังไหมสีเหลือง หัวปานทายแหลม เปนพันธุท่ีทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูง เปอรเซ็นตรังเสียต่ํา 
ความสามารถในการสาวเสนไหมออกสูง เสนใยเหนียวและเลื่อมมัน แตรังมีข้ีไหมคอนขางมาก และคอนขาง
ออนแอตอโรค 

 



17 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

เปนพันธุท่ีฟกออกตามธรรมชาติตลอดป (polyvoltine) ลําตัวมีลายสีน้ําตาลเขมคาดขวางโดยตลอด    
ไขสีขาวอมเหลือง ตัวหนอนเม่ือโตเต็มท่ีมีความยาวเฉลี่ย 6.3 เซนติเมตร  น้ําหนักเฉลี่ย 1.2 กรัม  ลักษณะรัง
ไหม มีสีเหลืองเขม หัวทายรังคอนขางแหลม 

4) เขียวสกล 

ลักษณะเดนของพันธุ 

ทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูง ความสามารถในการสาวเสนไหมออกสูง เสนใยเหนียวและ 
เลื่อมมัน เปอรเซ็นตเปลือกรังคอนขางต่ํา 

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

เปนพันธุท่ีฟกออกตามธรรมชาติตลอดป (polyvoltine) ลําตัวมีสีเขียวออน ไขมีสีเหลืองออน ขนาด
ของหนอนตัวโตเต็มท่ี (กวาง x ยาว) 1.20 X 5.50 เซนติเมตร ตัวหนอนโตเต็มท่ีน้ําหนักเฉลี่ย 1.91 กรัม รัง
ไหมมีสีเหลืองเขม สีเสนไหมสีเหลือง รูปรางรังไหมหัวทายรังแหลม  

 

5) โนนฤาษี 

ลักษณะเดนของพันธุ 

ทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูง เปอรเซ็นตเปลือกรังสูง ความสามารถในการสาวเสนไหมสูง  
เสนใยเหนี่ยวและเลื่อมมัน 

ลักษณะสัณฐานวิทยา  

เปนพันธุท่ีฟกออกตามธรรมชาติตลอดป (polyvoltine) ลําตัวมีสีเหลืองออน ไขสีเหลืองออน ขนาด
ของหนอนตัวโตเต็มท่ี (กวาง x ยาว) 1.30 x 5.60 เซนติเมตร ตัวหนอนโตเต็มท่ีน้ําหนักเฉลี่ย 2.28 กรัม รัง
ไหม มีสีเหลืองเขม สีเสนไหมสีเหลือง รูปรางรังไหมหัวทายรังแหลม  

2.4.2 ไหมพันธุลูกผสม 

1) นครราชสีมาลูกผสม 1 (K1 x K8)   

ลักษณะเดนของพันธุ 

เปนไหมลูกผสมระหวางพันธุโคราช 1 กับโคราช 8 กําเนิดการคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุตั้งแต        
ป พ.ศ. 2518 จนไดพันธุท่ีมีความเข็งแรงและสามารถใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี นําออกสูเกษตรกรป พ.ศ. 2521     

ไหมลูกผสมรังสีขาวใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 25 กิโลกรัมตอกลอง สามารถนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตไหม
ยืน  ไดเปนอยางดี ความยาวเสนใยประมาณ 1,100 เมตร มีความสามารถในการสาวออกสูง 
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ลักษณะสัณฐานวิทยา 

ไหมชนิดฟกออกตามธรรมชาติปละ 2 ครั้ง ลําตัวหนอนสีขาวอมเทา มีจุดบนลําตัวเห็นไดชัด 3 จุด รัง
ไหมมีลักษณะรูปไข สีขาว เนื้อรังแนน ขนาดรังเฉลี่ย (กวาง x ยาว) 2.0 x 4.5 เซนติเมตร เปลือกรัง 20 

เปอรเซ็นต อายุหนอนไหมสั้นประมาณ 20 วัน 

2) นครราชสีมาลูกผสม 60 (เหลืองโคราช) 

ลักษณะเดนของพันธุ  

เปนไหมลูกผสมสามทาง ไดจากการผสมระหวางลูกผสมเดี่ยว K1 x K15 (สายพันธุญี่ปุน-รังสีขาว) กับ
ไหมพันธุแท KYP (สายพันธุจีน-รังสีเหลือง) โดยไดดําเนินการทดสอบสมรรถนะการผสม (Combining ability) 

ตลอดจนทดสอบในภาคเกษตรกรตั้งแตป พ.ศ. 2524 ถึงป 2526 นอกจากนี้ข้ันตอนของการทดสอบในชวง
หลัง  ยังครอบคลุมไปถึงการทดสอบคุณภาพเสนใยและคุณภาพในดานการทอเปนผืนผาอีกดวย ซ่ึงไหม
นครราชสีมาลูกผสม 60 นี้ ไดเขาสูกระบวนการผลิตไขไหมออกใหเกษตรกรทําการเลี้ยงตั้งแตป พ.ศ. 2527 

เปนตนมา รังไหมสีเหลือง สามารถนําไปสาวเสนพุงและเสนยืนได เพราะมีลักษณะเสนสีเหลืองเชนเดียวกับ
พันธุพ้ืนเมือง 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

ไหมชนิดฟกออก ในสภาพธรรมชาติปละ 2 ครั้ง ลําตัวหนอน สีคอนขางคล้ํา มีจุดประกระจายท่ัวไป     
ในระยะแรกของวัยท่ี 4 (ไหมท่ีมีอายุ 5 – 6 วัน) โคนขาของสวนทองเปนสีเหลือง ลักษณะรังเปนทรงกระบอก     
หัวทายมน เนื้อรังแนน รังมีสีเหลือง ขนาดรังเฉลี่ย (กวาง x ยาว) 2.0 x 4.4 เซนติเมตร เปลือกรัง 19.6 

เปอรเซ็นต อายุหนอนไหม 20 - 25 วัน 

3) ไหมลูกผสมอุบลราชธานี 60 - 35 (ดอกบัว) 

ลักษณะเดนของพันธุ  

เปนพันธุไหมไทยลูกผสม ระหวางพันธุไหมอุบลราชธานี 60 กับนางนอยศรีสะเกษ-1 เปนพันธุไหมไทย
ลูกผสมท่ีมีความแข็งแรง ใหผลผลิตสูงกวาพันธุพ้ืนเมืองท่ีใชเปนพอ-แมพันธุ ถึง 30 เปอรเซ็นต อายุหนอนไหม
สั้น ทําใหลดตนทุนการผลิตและลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค สามารถเลี้ยงไดตลอดป 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

รังไหมสีเหลือง หัวทายปานคอนขางกลม ขนาด 1.5 x 3.2 เซนติเมตร จํานวนไขไหมตอแม 388 ฟอง 
อายุหนอนไหม 18 วัน เปอรเซ็นตดักแดสมบูรณ 94.9 เปอรเซ็นต น้ําหนักรังสด 1.40 กรัม น้ําหนักเปลือกรัง 
22.5 เซนติเมตร เปลือกรัง 16.1 เปอรเซ็นต ความยาวเสนใยตอรัง 519 เมตร ขนาดเสนไหม 2.4 ดีเนียร การ
สาวงาย 63 เปอรเซ็นต ผลผลิตรังสดตอแผน 13 - 18 กิโลกรัม 
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4) ไทยลูกผสมอุดรธานี 

ลักษณะเดนของพันธุ  

เปนไหมลูกผสมเดี่ยวท่ีเกิดจากไหมพันธุ SKN1 ผสมพันธุระหวางไหมสายพันธุจีนท่ีมีลักษณะรังสีขาว 
กับไหมพันธุเขียวสกลท่ีเปนไหมพันธุพ้ืนเมืองรังสีเหลือง ไดพันธุ SKN1 ไหมชนิดฟกออกปละ 2 ครั้งในสภาพ
ธรรมชาติ ลักษณะเดน คือ อายุของหนอนไหมพอและแมพันธุเทากัน ทําใหสะดวกในการผสมพันธุและผลิตไข
ไหม จํานวน ไขไหมและน้ําหนักหนอนไหมโตเต็มท่ีสูงกวามาตรฐาน มีความตานทานตอโรคแกรสเซอรี่ 
(Nuclear PolyhedrosisVirus) เลี้ยงงาย ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี และเลี้ยงไดผลคลอดตลอดป 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

ไขไหมมีสีขาวอมเหลือง ลําตัวหนอนไหมมีสีเหลืองออน ขนาดลําตัวของหนอนไหม (กวาง x ยาว)           

1.50 x 8.00 เซนติเมตร รูปรางรังไหมยาวรี ขนาดรังไหม (กวาง x ยาว) 1.75 x 3.65 เซนติเมตร รังไหมและ   
เสนไหมมีสีเหลือง จํานวนไขไหมตอแม 495 ฟอง ระยะหนอนไหม 19 วัน ดักแดสมบูรณ 91.12 เปอรเซ็นต 
เปลือกรัง 17.12 เปอรเซ็นต ขนาดเสนไหม 2.27 ดีเนียร ความยาวเสนใยตอรัง 677 เมตร  การสาวงาย          
66 เปอรเซ็นต 

 

5) ไหมไทยลูกผสมสกลนคร 1   

ลักษณะเดนของพันธุ  

เปนไหมลูกผสมเดี่ยวท่ีเกิดจากผสมพันธุระหวางไหมพันธุไทย SP1 กับไหมพันธุลูกผสมรังสีขาว SB2      

ท่ีปรับปรุงพันธุโดยสถานีทดลองหมอนไหมสกลนคร เพ่ือใหไดพันธุไหมท่ีมีความแข็งแรงและใหผลผลิตสูง         
แกเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชน จังหวัดสกลนคร  ลักษณะเดน  คือ มีพอแม
พันธุ  ท่ีสามารถคัดแยกพันธุไดในระยะหนอนไหม ทําใหการผลิตไขไหมสะดวกมากข้ึน และเปนการลดตนทุน
การผลิต  ไขไหมโดยประหยัดแรงงานในการคัดแยกเพศ นอกจากนี้ไหมไทยลูกผสมสกลนครยังมีความแข็งแรง 
เลี้ยงได ตลอดป ใหผลผลิตสูงกวาพันธุไหมไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60 - 35 จํานวนไขไหมตอแมสูง น้ําหนัก
รังสดสูง เสนใยยาว และสาวงายกวา 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

สีของลําตัวหนอนไหม เพศเมียมีลาย เพศผูขาวปลอด ขนาดลําตัวหนอนไหม 0.90 - 7.00 เซนติเมตร 
รูปรางรังไหมยาวรี ขนาดรังไหม (กวาง x ยาว) 4.8 x 3.5 เซนติเมตร  รังไหมและเสนไหมสีเหลือง จํานวนไข
ไหมตอแม 540 ฟอง อายุหนอนไหม 19.09 วัน การเลี้ยงรอดวัยออน 90.55 เปอรเซ็นต ดักแดสมบูรณ 92.07 

เปอรเซ็นต น้ําหนักรังสดเฉลี่ย 1 รัง 1.75 กรัม น้ําหนักเปลือกรังเฉลี่ย 1 รัง 28.33 เซนติเมตร เปลือกรัง 
16.01 เปอรเซ็นต ขนาดเสนไหม 2.45 ดีเนียร ความยาวเสนใยตอรัง 865 เมตร การสาวงาย 71.50 

เปอรเซ็นต ผลผลิต รังสดตอแผน 21.40 กิโลกรัม 
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          6) ไหมไทยลูกผสมสกลนคร 2 

ลักษณะเดนของพันธุ  

เปนไหมลูกผสมเดี่ยวท่ีเกิดจากการผสมพันธุระหวางไหมไทยพันธุ SP1 กับไหมลูกผสมรังสีขาว SB7 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุท่ีสถานีทดลองหมอนไหมสกลนคร เปนพันธุไหมท่ีมีความแข็งแรง และตานทานตอ
เชื้อโรคแกรสเซอรี่ (Nuclear PolyhedrosisVirus) มีเสนใยยาวและสาวงาย ใหผลผลิตสูง   

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

หนอนไหมเพศเมียลําตัวลาย หนอนไหมเพศผูมีลําตัวเรียบ มีจํานวนไขไหมตอแมสูง (530 ฟอง) มี
น้ําหนักรังสด และน้ําหนักเปลือกรังมาก 2.05 กรัม มีเสนใยยาว 1,046 เมตร และสาวงาย 77 เปอรเซ็นต 

2.5 การสาวไหม 

เสนไหมเปนเสนใยธรรมชาติท่ีไดจากหนอนไหม ท่ีพนออกมาผนึกทําเปนรังหุมหอตัวเอง กอนท่ีจะ
เจริญเติบโตพัฒนากลายเปนดักแดและผีเสื้อในเวลาตอไป การท่ีจะเจริญเติบโตพัฒนากลายเปนดักแดและ
ผีเสื้อในเวลาตอไป การท่ีจะดึงเอาเสนใยซ่ึงมีขนาดเล็ก ๆ นี้ออกจาก รังไหม ก็โดยใชวิธีนํารังไหมไปตมทําการ
ละลาย ท่ีผนึกเสนใยท่ีอัดแนนออกจากกัน แลวดึงเอา เสนใยออกมาตามกรรมวิธี ซ่ึงเรียกวา “การสาวไหม” 

และเสนไหมท่ีได   ก็ไดมาจากการสาวดึง เสนใยจากหลาย ๆ รังรวมเปนเสนเดียวกันในการสาวไหมคราว
เดียวกัน เพ่ือใหเสนไหม  ของแตละรังพันกันเปนเกลียว ทําใหเกิดการเกาะยึดซ่ึงกันและกัน มีความเหนียว
ทนทาน เนื้อยังกระชับแนน    และมีการสะทอนแสงและหักเหไปในทิศทางตาง ๆ กัน ดูสวยงามเปนมันวาว
เม่ือทอเปนผืนผาไหม วิธีการสาวไหม การสาวไหมเพ่ือใหไดเสนไหมตามกรรมวิธีสําหรับใช ทอผาไหมแลวก็มี
อยู 2 วิธีดวยกัน คือ การสาวเสนไหมพุงดวยมือแบบพ้ืนบาน และการสาวเสนไหมยืนดวยเครื่องจักรทันสมัย มี
รายละเอียดดังนี้ 

2.5.1 การสาวเสนไหมพุงดวยมือแบบพ้ืนบาน เปนอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีวิธีการ สืบทอดตอ ๆ 
กันมาตั้งแตโบราณ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชสําหรับสาวเสนไหม มีดังนี้ 

1) รอกและมูเล 
2) หมอดิน หรือหมออลูนิเนียม หรือหมอเคลือบ สําหรับใสน้ําตมรังไหม 

3) เตาไฟ สําหรับตั้งหมอตมรังไหม 

4) ไมคีบ สําหรับเกลี่ยรังไหมและเสนใยไหม 

5) กระดง สําหรับใสรังไหม 

6) ถังน้ํา สําหรับใสเติมน้ําลงในหมอตมรังไหม 
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ภาพท่ี 2.3 การสาวเสนไหมพุงดวยมือแบบพ้ืนบาน 

วิธีการสาวไหม โดยตมน้ํา เม่ือน้ํารอนประมาณ 80 องศาเซลเซียส เอารังไหมท่ีจะสาวไหมใสลงไปใน
หมอสักประมาณ 2 - 3 นาที เวลาตมตองเข่ียเพ่ือใหรังไหมสุกท่ัวกันแลวเอาไมคีบเกลี่ยรังไหมเบา ๆ เสนไหม
จะติดไมข้ึนมา แลวใชมือรวบเสนไหมจากไมเกลี่ยดึงมารวมสาวเปนไหมใหญกอน ไหมใหญนี้เปนไหมชั้นนอก
หรือปุยไหม เม่ือสาวไหมใหญเสร็จแลวก็ตักรังไหมออกพักไวกอนแลวเติมรังไหมใหมลงไปอีก ทําการสาวอยาง
ท่ีกลาวมาแลวไปเรื่อย ๆ จนหมด รังไหมท่ีกะจะสาวในวันนั้น ในระหวางทําการสาวนี้ตองหม่ันคอยเติม น้ําเย็น
ลงเปนระยะๆ ระวังอยาใหน้ําถึงกับรอนเดือด ไหมท่ีสาวครั้งแรกนี้เรียกวาไหมชั้น 3 หรือไหมชั้นนอกหรือไหม
ใหญหรือไหมหัว 

เม่ือสาวเอาไหมชั้น 3 ออกหมดแลว ข้ันตอไปก็คือการสาวไหมชั้นในตอไป จะสาวเสนเล็กหรือใหญก็
เติม รังไหมลงไปตามท่ีตองการ สิ่งท่ีสําคัญคือเสนไหมจะตองมีเกลียว 4-8 เกลียว ตอ 1 นิ้ว การสาวไหมชั้นนี้ผู
สาวตองคอยเติมรังไหม เพ่ือใหไดเสนไหมท่ีสมํ่าเสมออยูเรื่อย ๆ และ รังไหมท่ีสาวเอาเสนหมดแลวจะเหลือแต
ปลอก เปนเยื่อบาง ๆ หอหุมดักแดจมลงไปกนหมอ เม่ือเห็นวามีดักแดจมลงไปมาก ผูสาวก็ตองตักเอาออกมา
เสียบาง  ไหมท่ีสาวไดนี้เรียกวาไหมชั้น 1 และไหมชั้น 3 เทานั้น 

เม่ือสาวเสร็จแลวก็ทําเปนเข็ด (เปนใจ) โดยแยกชนิดตาง ๆ ของเสนไหม เชนไหมชั้น 1 (ไหมยอดหรือ
ไหมนอย)  ไหมชั้น 2 (ไหมสาวเลย)  และไหมชั้น 3 (เสนไหมท่ีมีขนาดใหญ) โดยใชทําเครื่องเข็ด ซ่ึงชาวบาน
เรียกวา “เหลง” เพ่ือใหสะดวกแกผูใช แหลงท่ีใชก็ควรใชขนาดมาตรฐาน คือ เสนรอบวง 150 เซนติเมตร และ
ไหมแตละเข็ดควรมีน้ําหนักประมาณ 100 กรัม 

2.5.2 การสาวเสนไหมยืนดวยเครื่องจักรท่ีทันสมัย เพ่ือใหไดเสนไหมยืนท่ีละเอียดไมมีปุมปม มีความ
ยืดตัวและความหนาไดมาตรฐานแลว จึงนิยมสาวดวยเครื่องจักรท่ีทันสมัย เชน เครื่องสาวแบบมัลติเอ็น 

(multiends type) หรือเครื่องสาวแบบท่ีเรียกวา ZASO เปนตน โดยรังไหมท่ีใชเปนวัตถุดิบจะตองมีคุณสมบัติ 
ดังเชน  

1) สาวออกไดงาย ไมขาดบอย มีเศษไหมนอยและใหปริมาณ เสนใยสูง  
2) มีความหนาบางของรังไหมท่ีสมํ่าเสมอตลอดท้ังรัง  
3) ไดเสนไหมยืนท่ีมีคุณภาพดี  
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ภาพท่ี 2.4 เครื่องสาวแบบมัลติเอ็น (multi-ends type) หรือเครื่องสาวแบบท่ีเรียกวา ZASO 

วิธีการสาวไหมมีหลักการโดยท่ัว ๆ ไปท่ีพอสรุปไดดังนี้ 
1) การเตรียมรังไหม โดยจัดหารังไหมวัตถุดิบนํามาคัดเลือกแยกออกเปนพวก ๆ เชน รังไหมท่ีมี   

คุณภาพดีและเลว เพ่ือใหไดเสนไหมท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ 

2) การตมรังไหม การตมรังไหมก็เพ่ือใหเสนใยไหมคลายตัวออกอยางเปนระเบียบ เพ่ือสาวหาเง่ือน
เสนใย ไดสะดวก ทําใหออนตัวและดึงเสนใยออกไดงาย 

3) การสาวเสนไหม ก็หมายถึงการดึงเสนใยจากรังไหม ในการสาวไหมเสนยืนตองทําการหาเง่ือนเสน
ใยใหไดกอนจึงจะนําเขาเครื่องสาว (ในรังปกติ 1 รังจะมีเง่ือนอยู 1 เสนเทานั้น) และการสาวไหมเสนยืนนั้น
จําเปนตองกําหนดขนาดของเสนไหมท่ีแนนอนดวย สําหรับขนาดของ เสนไหมท่ีนิยมใชในเมืองไทยเราคือ ไหม
ดิบ 21 ดีเนียร แลวนํามาควบเปน 3 เสน 

4) การกรอเสนไหม โดยการนําเสนไหมท่ีสาวไดมาเขาเครื่องกรอ เพ่ือขยายเสนไหม โดยใชน้ําอุน     
เปนตัวชวยชุบเสนไหมท่ีจะกรอพรอมกับเปนการรวบรวมเง่ือนปลายของเสนไหม มาผูกดวยกันและทําเข็ด       
เข็ดหนึ่ง ๆ หนัก 130 กรัม ซ่ึงเสนไหมท่ีไดนี้เรียกวาไหมดิบ สามารถบรรจุหีบหอสงขายได 

5) การแชน้ํายาเสนไหม จุดประสงคก็เพ่ือ ลดความฝดของเสนไหม ทําใหเสนไหมเรียบและยืดตัวตรง 
ทําใหลดการเกิดไฟฟาสถิต ทําใหเสนไหมมีความสมํ่าเสมอกัน โดยใชสารเคมีท่ีมีลักษณะขุนขาว ซ่ึงเปน
สวนประกอบของน้ํามันพืช ซ่ึงอัตราสวนการใชข้ึนอยูกับชนิดสารเคมีและคําแนะนําของผูผลิตไมสามารถ 
กําหนดตายตัวลงไปได 

6) การเขาหลอด โดยการนําเอาเสนไหมดิบ ผานการจุมแชน้ํายา ท่ีเสร็จจากการกรอมาบรรจุลงใน
หลอดเล็ก ๆ เพ่ือเตรียมนําไปควบตอไป 

7) การควบเสนไหม โดยนําเอาเสนไหมดิบมารวมกันตั้งแต 2 เสนข้ึนไป หลังจากควบก็นําไปตีเกลียว
ตอไป และในบานเรานิยมเสนไหมขนาด 21 ดีเนียรควบ 3 เสน 

8) การตีเกลียวเสนไหม การตีเกลียวเพ่ือใหเสนไหมรัดกันแนนและเพ่ิมความยืดหยุนใหแกเสนไหมอีก
ดวย นอกจากนี้การตีเกลียวทําใหเสนไหมกลมเรียบมากข้ึน ในบานเรานิยมตีเกลียว 300 - 500 เกลียว / เมตร 
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9) การอบฆาเกลียว เพ่ือมิใหเสนไหมคลายตัวออกจากกัน ซ่ึงจําเปนมากสําหรับ เสนไหมท่ีมีจํานวน
การตีเกลียวสูง ๆ โดยการใชความอบฆาเกลียวใหอยูตัว 

10) การกรอกลับเพ่ือทําเข็ดโดยนําเอาเสนไหมท่ีตีเกลียวและอบฆาเกลียวเสร็จเรียบรอยแลวมากรอก
ลับเพ่ือทําเปนเข็ด (เสนไหม 1 เข็ด หนัก 50 กรัม) และทําเปนมัด ๆ ละ 2 กิโลกรัม เพ่ือเตรียมจําหนายตอไป 

สรุปไดวา การสาวไหม คือ การนํารังไหมไปตมทําละลายสารท่ีผนึกเสนใยท่ีอัดแนนออกจากกัน แลว
ดึงเอาเสนใยออกมาจากหลาย ๆ รังรวมเปนเสนเดียวกัน เพ่ือใหเสนไหมของแตละรังพันกันเปนเกลียว ทําให
เกิดการเกาะยึดซ่ึงกันและกัน มีความเหนียวทนทาน เนื้อยังกระชับแนนและมีการสะทอนแสงและหักเหไปใน
ทิศทาง ตาง ๆ กัน ดูสวยงามเปนมันวาวเม่ือทอเปนผืนผาไหม 

2.6 ประเภทของเสนไหม 

อรอุไร ริวิวงศ (2539. 107) ไดกลาวถึงประเภทของเสนไหมท่ีนํามาใชทอผาไหม แบงตาม
กระบวนการทอผาไหมสามารถแบงออกไดดังนี้ 

1) เสนไหมยืน ( warp) คือ เสนไหมทางยาวของการทอผา เปนเสนไหมท่ีละเอียด มีความ
สมํ่าเสมอ ไมมีปุมปม มีความเหนียวไดมาตรฐานและความยืดตัวดี 

 2. เสนไหมพุง ( weft ) คือ เสนไหมทางขวางของการทอผา ในบานเรามักใชเสนไหมท่ีสาว
มือเปนสวนใหญ เพ่ือใหเนื้อผาเปนเอกลักษณเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีเสนไหมพุงอีกชนิดหนึ่งซ่ึงสาวดวย
เครื่องจักร โดยท่ัวไปเรียก เสนไหมชนิดนี้วาไหมดูเปยน ( dupion ) หมายถึงเสนไหมท่ีสาวมาจากรังไหมเสีย 
(หรือรังท่ีคัดออก) เชน รังแฝด รังหลวม เปนตน ซ่ึงรังไหมเหลานี้ไมสามารถนําไปสาว 

เปนไหมยืนไดแลว เสนไหมชนิดนี้เม่ือเปรียบเทียบกับ เสนไหมพุงท่ีสาวดวยมือก็ใกลเคียงกับไหมสอง (ไหมสาว
เลย) 

 การจัดชั้นคุณภาพเสนไหม ปจจุบันการจัดชั้นคุณภาพของเสนไหมยังไมมีระบบท่ีแนนอน เนื่องจาก
การสาวไหมเสนพุงเปนอุตสาหกรรมในครอบครัวและใชวิธีการสาวดวยมือแบบโบราณ เสนไหมมีจํานวนเกลียว
นอย ขนาดของเสนไหมไมแนนอนข้ึนกับความชํานาญ ประสบการณ และความพอใจของแตละคน เปนการ
ยากท่ีจะกําหนดใหเกษตรกรแตละคนสาวเสนไหมท่ีมีลักษณะเดียวกันได อยางไรก็ตามการจัดชั้นคุณภาพเสน
ไหมพุงไทยนั้น ท่ีทํากัน สืบทอดมาตั้งแตสมัยดั้งเดิมสามารถจัดแบงเปน 3 ชนิด ดังนี้ 

ไหมชั้น 1 (ไหมยอดหรือไหมนอย) คือ เสนไหมท่ีสาวจากชั้นในของรังไหมชนิดนี้จะมีขนาดของเสน
สมํ่าเสมอ ไมมีปุมปมหรือมีก็นอยมาก สามารถจะใชเสนยืนได ใชทอเปนผาไหมท่ีมีคุณภาพดี 

ไหมชั้น 2 (ไหมสาวเลย) คือ เสนไหมท่ีรวบรวมกันท้ังจากชั้นนอกและชั้นในของรังคุณภาพของเสน
ไหมท่ีไดนี้จะต่ํากวาชั้น 1 ขนาดของเสนไหมอาจจะไมสมํ่าเสมอและมี ปุมปม (แตสาหรับผูสาวท่ีมีความ
ชํานาญก็สามารถสาวไดเสนไหมท่ีสมํ่าเสมอดีเทากับไหมชั้น 1 สวนเสนไหมชนิดนี้เหมาะจะใชสําหรับทอผา
มัดหม่ี 

ไหมชั้น 3 คือ เสนไหมท่ีสาวจากชั้นนอกของรังกอนท่ีจะสาวไหมชั้น 1 เสนไหมท่ีไดจะมีขนาดใหญ ไม
สมํ่าเสมอ มีปุมปม นิยมใชทอผาเนื้อหนา สวนใหญใชในการทําผามานหรือเฟอรนิเจอรตกแตงสถานท่ีตาง ๆ 
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สวนการจัดคุณภาพเสนไหมยืนดิบนั้นปจจุบันสามารถนํามากําหนดเกรดเสนไหมท่ีสาวไดวามีคุณภาพ
อยูในเกรดใด โดยเทียบกับมาตรฐานของ Yokohama and Kobe Silk Conditioning House ของญี่ปุนซ่ึงได
กําหนดเกรดไวดังนี้ 5A, 4A, 3A, 2A, A, B, C และ D ซ่ึงหนวยวัดขนาดของเสนไหมเรียกวาดีเนียร หรือ เดน
เยอร โดยเสนไหมขนาด (ความหนา) 1 ดีเนียร จะมีความยาวของเสนใยยาว 450 เมตร ตอน้ําหนัก 0.05 กรัม 
หรือยาว 9,000 เมตรตอน้ําหนัก 1 กรัม 

จากเรื่องประเภทของเสนไหม สามารถสรุปคุณภาพเสนไหม หมายถึง เสนไหมแท จากเสนใย
ธรรมชาติท่ีไดจากใยของรังไหม จะเห็นเปนเสนเดียว ผิวเรียบใส ไมมีโครงสรางใด ๆ ถาเปนไหมดิบจะเห็นเปน
เสนใยเสนเดียว มีเสนสีเขมตรงกลาง บางตอนจะขาดหายไป 

2.7 ตัวอยางผาไหมไทย ท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพดี 

1) ผากาบบัวธรรมดา 

ผากาบบัว (ธรรมดา) หมายถึงผาทอท่ีใชเสนดายยืนอยางนอย 2 สี ทอเปนพ้ืนลายริ้วตามลักษณะซ่ิน
ทิว และใชเสนดายพุงทอเปนลาย ค่ันดวยหางกระรอก(ควบเสน) มัดหม่ี และขิด 

แหลงผลิต : จังหวัดอุบลราชธานี (เปนผาลายเอกลักษณประจําจังหวัดอุบลราชธานี) 

 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอยางผากาบบัว(ธรรมดา) 
 

2 ) ผากาบบัวจก 

ผากาบบัว (จก) หมายถึง ผาทอท่ีใชดายยืนอยางนอย 2 สี ทอเปนพ้ืนลายริ้วตามลักษณะซ่ินทิว และ
เพ่ิมเสนดายพุงพิเศษ โดยการจกเปนลวดลายกระจุกดาว หรือเกาะลายดาว  ซ่ึงอาจมีเปนชวงกลุมหรือ
กระจายท่ัวท้ังผืนผา  

แหลงผลิต : จังหวัดอุบลราชธานี (เปนผาลายเอกลักษณประจําจังหวัดอุบลราชธานี) 
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       ภาพท่ี 2.6 ตัวอยางผากาบบัวจก 

3) ผากาบบัวคํา 

ผากาบบัว (คํา ) หมายถึง ผาทอท่ีมีหรือไมมีลายริ้วก็ได ท่ีใชเสนดายพุงเพ่ิมพิเศษ คือ ดิ้นทอง 

อาจสอดแทรกดวยดิ้นเงิน หรือไหมสีตางๆ ไปตามลวดลายบนลายพ้ืน  และค่ันดวยมัดหม่ี 

แหลงผลิต : จังหวัดอุบลราชธานี (เปนผาลายเอกลักษณประจําจังหวัดอุบลราชธานี) 
 

 

          ภาพท่ี 2.7  ตัวอยาง ผากาบบัวคํา 

 

 4 ) แพรวาเกาะ 

ผาแพรวาเกาะ หมายถึง ผาแพรวาท่ีทอโดยใชปลายนิ้วจกเสนดายพุงท่ีเพ่ิมพิเศษ (หลายสี) แตละ  สี
ใหเก่ียวกันเปนชวงๆ บนลายพ้ืน ลวดลายประกอบดวยลายดอกใหญ ลายค่ัน และลายเชิง 

ลวดลายของผาแพรวาเกาะ อาจเหมือนกันท้ังผืน ( 10 ลาย) หรือไมเหมือนกันท้ังผืนก็ได ปกติใชเสน
ไหม  สีจํานวนไมนอยกวา 7 สี 

แหลงผลิต : จังหวัดกาฬสินธุ 
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ภาพท่ี 2.8 ตัวอยางผาแพรวาเกาะ 

5 ) แพรวาลวง 

ผาแพรวาลวง หมายถึง ผาแพรวาท่ีทอใหมีลวดลายประกอบดวย ลายดอกใหญหรือลายหลัก ลายค่ัน 
และลายเชิง แตใชดายพุงท่ีเพ่ิมพิเศษเพียงสีเดียว สอดตามลวดลายบนลายพ้ืนตลอดความกวางของหนาผา
คลายการทอขิด (บางทีเรียกแพรวาสองสี) 

แหลงผลิต : จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 

ภาพท่ี 2.9 ตัวอยางผาแพรลวง 

 

6 ) ผาแพรวาจกดาว 

ผาแพรวาจกดาว หมายถึง ผาแพรวาท่ีทอใหมีลวดลายประกอบดวยลายดอกใหญหรือลายหลัก ลาย
ค่ัน และลายเชิง  แตใชปลายนิ้วจกเสนดายพุงท่ีเพ่ิมพิเศษ (หลายสี)  แตละสีใหเปนลายดอกขนาดเล็กบนลาย
พ้ืนเปนบางสวนหรือตลอดความกวางของหนาผา  ปกติใชเสนไหมสี  จํานวนไมนอยกวา  5 สี 

แหลงผลิต : จังหวัดกาฬสินธุ 
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ภาพท่ี 2.10 ตัวอยางผาแพรวาจกดาว 

7 ) ผาขิด 

ผาขิด หมายถึง ผาทอท่ีใชดายพุงเพ่ิมพิเศษสอดตามลวดลายพ้ืนตลอดความกวางของหนาผา ลวดลาย
เปนรูปลายซํ้าและมีสีเดียวตลอดความกวางของหนาผา สวนตามความยาวของผาอาจเปนรูปลายซํ้าเหมือน
หรือไมเหมือนกัน และมีสีเดียวหรือหลายสีก็ได 

แหลงผลิต : ภาคอีสาน 

 

 

ภาพท่ี 2.11 ตัวอยางผาขิด 

 

8 ) ผาหางกระรอก 

ผาหางกระรอก หมายถึง ผาทอท่ีมีลวดลายโดยใชเทคนิคการควบเสนดายยืนและ/หรือเสนดายพุงท่ีมี
สีตางกันตั้งแต  2 สี ข้ึนไป  ทําใหผาดูเปนสีเหลือบหลายสีคลายหางกระรอก 

แหลงผลิต : ภาคอีสาน 
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ภาพท่ี 2.12 ตัวอยางผาหางกระรอก 

9 ) ผามัดหม่ี 

ผามัดหม่ี หมายถึง ผาทอท่ีมีลวดลายโดยใชเทคนิคการมัดเสนดายเพ่ือใหเกิดเปนลวดลายตางๆ กอน
นําไปยอมสี ซ่ึงสวนท่ีมัดสีจะไมติด  

แหลงผลิต : ภาคอีสานและภาคกลาง 

ผามัดหม่ีแบงตามเทคนิคการทอสามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 

1. มัดหม่ีเสนพุง  เปนผามัดหม่ีท่ีมัดยอมลวดลายเฉพาะเสนพุงเทานั้น อาจใชสีเดียวหรือมากกวา 
ลวดลายของมัดหม่ีจะเกิดตามแนวดายพุง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.13 ตัวอยางมัดหม่ีเสนพุง 
 

2. มัดหม่ีเสนยืน เปนผามัดหม่ีท่ีมัดยอมลวดลายเฉพาะเสนยืนเทานั้น อาจใชสีเดียวหรือหลายสี 
ลวดลายของมัดหม่ีจะเกิดตามแนวดายยืน 
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ภาพท่ี 2.14 ตัวอยางมัดหม่ีเสนยืน 
 

3. มัดหม่ีเสนพุงและเสนยืน เปนผามัดหม่ีท่ีมัดยอมลวดลายท้ังเสนพุงและเสนยืน ลวดลายจะเกิดตาม
แนวดายพุงและดายยืนตัดกัน 
 

 

ภาพท่ี 2.15 ตัวอยางมัดหม่ีเสนยืนและเสนพุง 

ผามัดหม่ีแบงตามโครงสรางของลวดลายสามารถจําแนกได 3 ประเภทคือ 

1. หม่ีรวด ลวดลายสวนใหญเปนรูปลายซํ้าคลายๆกันกับเสนยืน 
 

 

ภาพท่ี 2.16 ตัวอยางหม่ีรวด 
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2. หม่ีปลอง ลวดลายมีลักษณะริ้ว หรือเปนลายแถบ สลับกับลายพ้ืน ภาษาถ่ินเรียกหม่ีปลอง หม่ีขอ   
หม่ีค่ัน 

 

                                

ภาพท่ี 2.17 ตัวอยางหม่ีปลอง 

3. หม่ีราย ลวดลายมีลักษณะทแยงไปดานใดดานหนึ่ง เกิดจากเทคนิคการจัดเตรียมเสนพุงท่ีซับซอน
กวาหม่ีรวดและหม่ีปลอง 

 

  

ภาพท่ี 2.18 ตัวอยางหม่ีราย 

10 ) ผาทอมือลายขัด 

ผาทอมือลายขัด หมายถึง ผาทอแบบพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการขัดสานกัน ระหวางเสนดายยืนกับเสนดาย
พุง โดยปกติในโครงสราง 1 ลายซํ้า จะประกอบดวยเสนดายยืน 2 เสนและเสนดายพุง  2 เสน ขัดสานซ่ึงกัน
และกันในลักษณะขาม 1 เสนและลอด 1 เสน 

แหลงผลิต : ท่ัวประเทศ 
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ภาพท่ี 2.19 ตัวอยางผาทอมือลายขัด   

11 ) ผาทอมือลายเกล็ดเตา  

ผาทอมือลายเกล็ดเตา หมายถึง ผาทอแบบพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการขัดสานกันใหเกิดเปนลวดลายเกล็ด
เตาเนื่องจากการใชสีของเสนดายท่ีแตกตางขัดกันเปนลวดลาย ระหวางเสนดายยืนกับเสนดายพุง โดยปกติใน
โครงสราง 1 ลายซํ้า จะประกอบดวยเสนดายยืน 2 เสนและเสนดายพุง  2 เสน ขัดสานซ่ึงกันและกันใน
ลักษณะขาม 1 เสนและลอด 1 เสน        

 แหลงผลิต : ท่ัวประเทศ 

 

ภาพท่ี 2.20 ตัวอยางผาทอมือลายเกล็ดเตา 

12 ) ผายกมุก 

ผายกมุก หมายถึง ผาทอท่ีมีลวดลายซ่ึงใชเทคนิคการทอโดยการเพ่ิมชุดดายยืนพิเศษ  เพ่ือใหเกิด
ลวดลายบนลายพ้ืนตามความยาวของผืนผา ซ่ึงมีสีเดียวหรือหลายสีก็ไดตลอดตามแนวดายยืน อาจสอดแทรก
ดวยเสนไหมหรือดิ้นสีตางๆ 

แหลงผลิตใหญ 

ภาคเหนือ :  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ                          

ภาคอีสาน : จังหวัดนครพนม 
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ภาพท่ี 2.21 ตัวอยางผายกมุก  

13 ) ผายก 

ผายก  หมายถึง ผาทอท่ีมีลวดลายซ่ึงใชเทคนิคการทอโดยการเพ่ิมเสนดายพุงพิเศษ เชน ดิ้นเงิน ดิ้น
ทอง หรือไหมสีตางๆ สอดไปตามลวดลายบนลายพ้ืน เปนบางสวนหรือยาวตลอดหนาผา (ผามีลวดลาย
สวยงามประณีต) 

แหลงผลิต 

ภาคเหนือ   : จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหม 
ภาคกลาง   : จังหวัดอยุธยา        

 ภาคใต      : จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

 

ภาพท่ี 2.22 ตัวอยางผายก 

 

14 ) ผายกดอก 

ผายกดอก  หมายถึง ผาทอลวดลายซ่ึงใชเทคนิคการทอโดยใชตะกอตั้งแต 3 ตะกอ ถึง 10 ตะกอ  
เพ่ือใหเกิดลวดลายท่ีมีรูปลายซํ้าขนาดเล็กติดตอกันตามแนวดายยืนและเต็มผืนผา 

แหลงผลิต : ท่ัวประเทศ 
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ภาพท่ี 2.23 ตัวอยางผายกดอก 

15 ) ผาลายน้ําไหล 

ผายลายน้ําไหล ผาทอท่ีมีลวดลายซ่ึงใชเทคนิคการทอแบบลายขัด แตใชเสนดายพุงหลายสี ทอ(เกาะ) 

เปนชวงๆ โดยการเก่ียวและผูกเปนหวงรอบเสนดายยืน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเนื้อผา อาจผสมผสานกับ
ลวดลายอ่ืน เชน ลายพ้ืนสีตางๆ ลายจก ลายขิด เปนผาลายน้ําไหลผสมหรือผาเกาะผสม อาจสอดแทรกดวย
เสนไหมแทหรือดิ้นสีตางๆ ชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  และอําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย เรียกเทคนิคการทอนี้วา “เกาะ” สวนชาวไทลื้อจังหวัดนาน เรียกเทคนิคการทอนี้วา “ลวง”  

แหลงผลิต : จังหวัดเชียงราย  จังหวัดนาน  จังหวัดพะเยา 

 

 

ภาพท่ี 2.24 ตัวอยางผาลายน้ําไหล 

16 ) ผาจก 

ผาจก หมายถึง ผาทอท่ีมีลวดลายซ่ึงใชเทคนิคการทอโดยเพ่ิมเสนดายพุงพิเศษหลายสีเปนชวงๆ 
เพ่ือใหเกิดลวดลายบนลายพ้ืน อาจทอจกเปนบางสวน เชน ซ่ินตีนจก หรือจกท่ัวผืนผา อาจทอผสมกับลายอ่ืน 
เชน ลายขิด ลายน้ําไหล เปนผาจกผสม อาจสอดแทรกดวยเสนใยธรรมชาติ หรือเสนไหมแท หรือเสนใย
ประดิษฐ หรือเสนโลหะ 

แหลงผลิต 

ผาจกกลุมไทยลื้อ        จังหวดัเชียงราย  จังหวัดนาน จังหวดัพะเยา 
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ผาจกกลุมไทยยวน      จังหวดัเชียงใหม จังหวัดแพร จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดราชบุรี 
ผาจกกลุมไทยพวน      จังหวัดสุโขทัย 

ผาจกกลุมไทยครั่ง       จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

ภาพท่ี 2.25 ตัวอยางผาจก 

17 ) ผาสไบ 

ผาสไบ หมายถึง  ผลิตภัณฑแตงกายชนิดหนึ่ง  สําหรับใชหมสไบเฉียงหรือพาดไหล เพ่ือความสวยงาม
และงานพิธีกร มีลักษณะเปนผาแถบ โดยมีความกวางอยูระหวาง 15 เซนติเมตร ถึง 30 เซนติเมตร  และความ
ยาวไมนอยกวา 150 เซนติเมตร อาจนําลายทออ่ืนมาเปนลายประกอบหรือลายค่ันดวยก็ไดเชน ลายขิด ลายยก
ดอก  

แหลงผลิต : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 

  

ภาพท่ี 2.26 ตัวอยางผาสไบ   
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18 ) ผาพันคอ  

ผาพันคอ หมายถึง  ผลิตภัณฑแตงกายชนิดหนึ่ง  สําหรับ  ใชพันคอเพ่ือความสวยงามและปองกัน
ความหนาวเย็น  มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร กรณีสี่เหลี่ยม ผืนผามี
ความกวาง (ไมรวมชายครุย) อยูระหวาง 15 เซนติเมตร ถึง 50 เซนติเมตร  และความยาวไมนอยกวา 180 

เซนติเมตร 

แหลงผลิต :  ท่ัวประเทศ  
 

 

ภาพท่ี 2.27 ตัวอยางผาพันคอ 

19 ) ผามอฮอมหรือผาคราม 

ผาหมอหอม หรือผามอฮอม หรือผาหมอฮอม หรือผาคราม ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนหมายถึงผาทอลายขัดหรือทอลายสองโดยใชเสนดายท่ีทําจากเสนใยธรรมชาติลวนและเสนใย
ประดิษฐเฉพาะวิสโคส (เรยอน) และยอมดวยสีธรรมชาติจากตนฮอมหรือตนครามโดยยอมเสนดายกอนทอ
หรือยอมหลังจากทอเปนผาผืนแลวก็ได 

แหลงผลิต : จังหวัดแพร   จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดสกลนคร 

 

ภาพท่ี 2.28 ตัวอยางผามอฮอม 
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20 ) 0 ผาบาติก 

ผาบาติก หมายถึง ผาท่ีใชเทคนิคการทําลวดลายโดยใชเทียนเขียน หรือพิมพเสนเทียนลงบนสวนของ 

ผืนผาท่ีไมตองการใหติดสีและใชวิธีพิมพบล็อก ระบายสีหรือยอมสี (ยอมเย็น) ในสวนท่ีตองการใหติดสี 

แหลงผลิต : ภาคใต 
 

 

ภาพท่ี 2.29 ตัวอยางผาบาติก 

21 ) ผามัดยอม 

ผามัดยอม หมายถึง ผาท่ีใชเทคนิคการทําลวดลายบนผืนผาโดยวิธีผูก พับ มัด รัด ผูกเปนปม หนีบจับ 

และเย็บ เพ่ือปดบังสวนหนึ่งสวนใดของผาไมใหติดสีแลวนําไปยอมสี 

 แหลงผลิต : ท่ัวประเทศ 

 

ภาพท่ี 2.30 ตัวอยางผามัดยอม 

22 ) ผาขาวมา 

ผาขาวมา หมายถึง ผาทอลายขัดใชเสนดายยืนเปนลายริ้วหรือลายทางอยางนอย 2 สี   และใชเสนดาย
พุงเปนลายค่ันอยางนอย 2 สีทอตัดกันเปนรูปลายตาหมากรุกหรือตาสี่เหลี่ยม ท่ีชายผาท้ัง 2 ดาน  มีลวดลาย
เปนริ้วหรือลายทางตามแนวเสนดายยืน ปลายริมผาแตละดานอาจพับริมแลวเย็บใหเรียบรอยเพ่ือความสะดวก
ในการใชงาน อาจนําลายทออ่ืนมาเปนลายประกอบหรือลายค่ันดวย เชน ลายขิด ลายยกดอกโดยมีความกวาง
ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร และความยาวไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 
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 แหลงผลิต : ท่ัวประเทศ 

 

 

ภาพท่ี 2.31 ตัวอยางผาขาวมา 
23 ) ผากะเหรี่ยง 

ผากะเหรี่ยง หมายถึง ผาทอลายขัดหนาแคบ อาจมีลายค่ัน เชน ขิด จก อาจมีการตกแตงอ่ืนๆ เชน  
การปกการสอดดวยวัสดุตกแตง 

 แหลงผลิต : ภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน 

 

 

ภาพท่ี 2.32 ตัวอยางผากะเหรี่ยง 

 24) ผาละเบิก 

คําวาระเบิกแปลวา เปดหรืออา ใชเรียกลวดลายผาท่ีเกิดจากการใชเทคนิคการทอโดยใชตะกอตั้งแต 
4-12 ตะกอในการดึงตะกอใหเปดอาข้ึนลงสลับกัน เพ่ือเปนชองใหสอดกระสวยท่ีบรรจุหลอดดายพุงเขาไป เม่ือ
ทอไปเรื่อยๆ จะเกิดเปนลายนูนข้ึนมาจากเนื้อผา เปนผานุงพ้ืนเมืองของชาวจังหวัดสุรินทรเรียกวา ผาระเบิก       
สวนเสนไหมยืนและเสนไหมพุงนั้น จะใชสีเดียวกันทอตัดกัน  

 แหลงผลิต : จังหวัดสุรินทร 
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ภาพท่ี 2.33 ตัวอยางผาละเบิก 

25) ผาสะมอ 

 ผาสะมอ เปนผาของกลุมชาวไทยเชื้อสายเขมรในบริเวณอิสานใต ไดแก บริเวณจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย 
เปนผาในกลุมของผาลายอันลูน หรือผาลายตาราง ซ่ึงใชไหมพุงและไหมยืนหลายสีแบบเดียวกัน ทอขัดกัน เกิด
เปนตาราง ผาดังกลาวนิยมใชในกลุมหญิงสูงวัยใชนุงอยูบาน มีลักษณะเปนตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ ประกอบดวยสี
ดําเหลืองทองและเขียวข้ีมา สวนมากคนสูงอายุจะนิยมนุง และใชในชีวิตประจําวัน เพราะสียอมมีความคงทน
ตอการซักลางไดดี ผานุงลายนี้จะมีการทอโดยไมมัดหม่ี เนนสีจากเขม 

 แหลงผลิต : จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย 
 

 

ภาพท่ี 2.34 ตัวอยางผาสะมอ 

 

26) ผาอันลูนซีม 

ผาอันลูนซีม หรือผากะเนียว หมายถึงผาลวดลายท่ีเกิดจากการใชเสนไหม 2 สี มาควบหรือตีเกลียวให
เปนเสนเดียวกัน ชาวไทยกูยเรียกวา กะเนียว (หางกระรอกหรือควบเสน) นิยมใชเสนไหมเล็กหรือไหมนอย แต
เม่ือควบเขาดวยกันก็จะทําใหเสนไหมมีขนาดใหญข้ึน  ซ่ึงข้ึนอยูกับผูทอวาตองการออกแบบลวดลายใหออกมา
เปนอยางไร สวนมากเปนผาลายเสนตรง แตเดิมนิยมใชสีในการทอเพียง 4 สีเทานั้น  คือ สีเขียว สีแดง สี
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เหลืองทองและขาว  ชาวไทยกูยในจังหวัดสุรินทร มีความเชื่ออยางหนึ่งวา การควบตีเกลียวเสนไหมดังกลาง 
หมายถึงความสามัคคี 

 แหลงผลิต : จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย 

 

ภาพท่ี 2.35 ตัวอยางผาอันลูนซีม 

27) ผาโฮล 

ผาโฮลเปนผาไหมมัดหม่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดน นิยมใชเสนไหมนอยในการทอ มีการมัดยอมเสน
พุงดวยวิธีการเฉพาะเรียกวา จนองโฮล โดยการมัดหม่ีผาโฮล นิยมมัดหม่ี 21 ลํา ซ่ึงการมัดหม่ีเพียงหนึ่งลาย 
สามารถทอไดถึง 4 แบบดวยกัน ไดแก (ลายโฮลผูชาย) ผาโฮลสะไรย (ลายโฮลธรรมดา หรือโฮลผูหญิง) ผาโฮล
เกียรติ และผาโฮลปะนะ ในการคนลํามัดหม่ี  มัดหม่ีโฮลแตละลําจะเปนอิสระตอกัน การทอจะใชเทคนิคการ
ทอพิเศษโดยการทอผาใหลายเฉียงข้ึนเรียกวา “ปะนะ” การมัดยอม จะนิยมใชสีธรรมชาติ และมัดยอมหลาย
ครั้ง ละเอียดทุกข้ันตอน  การยอมสีผาโฮล คือ จะตองใหครูทอผามาสอนวิธีการยอมเสียกอน เพราะถือกันวา
เปนผาครู ท่ีจะตองผานกระบวนการครอบบครูเสียกอน ผาโฮลมี 5 สี ไดแก สีดํา, แดง,เหลือง,น้ําเงิน และ
เขียว สีเหลานี้ไดจากการยอมดวยสีธรรมชาติ เนื้อผามักมี 2 สี ดานหนาเปนสีออน อีกดานหนึ่งเปนสีเขมกวา 

แหลงผลิต : จังหวัดสุรินทร 
 

 

ภาพท่ี 2.36 ตัวอยางผาโฮลเปราะห และผาโฮลสะไรย 
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28 ) ผาจวนตานี 

ลักษณะเดนท่ีเปนเอกลักษณของผาจวนตานี คือ  มีสีลองหรือลวดลายตามชายผา หรือท่ีริมผา ชาง
ทอผาชาวเมืองปตตานีรุนเกาๆ เรียกรองดังกลาววา  “ จูวา”  จูวาหมายถึงลวดลายท่ีปรากฏอยูบริเวณชายผา
ท้ังสองดาน หากลวดลายวางเปนแนวอยู ในชองขนาน มีลักษณะเปนรองริ้วเรียกวา “ลองจูวา” ลายจูวาสวน
อ่ืนๆเปนลายท่ีใชกรรมวิธีมัดหม่ี รูปแบบของลายจูวามีหลากหลายลักษณะ ผาท่ีมีลายจูวาเต็ทผืนเรียกวา      
“ผาลีมา” เปนผาชั้นสูง ตองใชความประณีต มีราคาแพง  สําหรับกรณีเอาลายจูวาไปทําเปนลายผาท่ีตําแหนง
สะโพก (ปาตะ) เรียก “ปาตะจูวา” หากเปนโสรงเรียกวา “ผาโสรงปาตะจูวา” ผาโบราณมีหลากหลายแบบท้ัง
กรรมวิธีการทอ เทคนิคพิเศษหรือวิธีการผลิตลวดลาย และวัสดุหรือเสนใยท่ีนํามาใช ซ่ึงผาจวนตานี มีชื่อเรียก
ท่ีแตกตางกัน 

แหลงผลิต : จังหวัดปตตานี 
 

 

ภาพท่ี 2.37 ตัวอยางผาจวนตานี 

 

29 ) ผาพุมเรียง 

ผาพุมเรียง เปนผายกท่ีมีลวดลายสวยงามและมีเอกลักษณตางไปจากผายกของภาคอ่ืนๆ มีการทอย
กดอกดวยไหม หรือ ดิ้นเงิน ดิ้นทอง สามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ผาทอพุมเรียงประเภทผาฝาย ผาไหม
พุมเรียง และผาไหมปนฝาย ลวดลายดั้งเดิมท่ีนิยม ไดแก ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล ลายคชสีห ลายราชสีห 
ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทพพนม ลายเบญจรงค ลายศรีวิชัย ลายกริช ลายโบตั๋น ลายราชวัตร ลายกานตอดอก 
ลายผายก เชิงครุฑ และลายนพเกา  

กรรมวิธีการทอผาพุมเรียง ใชเทคนิคกรรมวิธีท่ีเรียกวา ยกดอก คือ เทคนิคการทอผาใหเกิดลวดลาย 
ใชวิธีเก็บตะกอลายเชนเดียวกับการทอขิด โดยการยกตะกอ เพ่ือแยกเสนดายยืน ใหดายเสนพุงผานไปเฉพาะ
เสน จะยกครั้งละก่ีเสนก็ได แลวแตลวดลาย ท่ีกําหนดเอาไว เม่ือทอพุงกระสวยไปมาควบคูกับการยกตะกอ จะ
เกิดเปนลวดลายนูนข้ึนจากผืนผา ดายเสนพุงนิยมใชดิ้นเงิน ดิ้นทองเพ่ือเพ่ิมความงดงาม 

แหลงผลิต : ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัด สุราษฎรธานี 
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ภาพท่ี 2.38 ตัวอยางผาพุมเรียงลายราชสีห และลายกินนรี 
30) ผาไหมลายสาเกต 

ผาไหมลายสาเกต หมายถึง ผาไหมท่ีประกอบดวยลายผาท่ีเปนอัตลักษณในการทอผาไหมของจังหวัด
รอยเอ็ดท่ีไดนําเอาลายมัดหม่ีพ้ืนบาน 5 ลายท่ีนิยมทอในกลุมชนท่ีอยูในเมืองรอยเอ็ด มาทอตอกันในผาผืน
เดียวกันเปรียบเสมือนเปนการหลอมรวมความสามัคคีของชาวรอยเอ็ดใหเปนหนึ่งเดียว โดยแตละลายจะทอค่ัน
ดวยผาสีพ้ืนสีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมมวง) ซ่ึงเปนดอกไมประจําจังหวัดรอยเอ็ด ลายมัดหม่ีพ้ืนบาน 5 ลายท่ี
ประกอบ ในผาสาเกต ไดแก ลายโคมเจ็ด ลายนาคนอย ลายคองเอ้ีย ลายหมากจับ ลายคํ้าเพา ลวดลายท้ัง 5 

ลายนี้ ไดนํามาประยุกตไวในผาผืนเดียวกันและไดมีการประกาศชื่อลายนี้คือ ลายสาเกต เปนผาเอกลักษณ
ประจําจังหวัดรอยเอ็ด 

แหลงผลิต : จังหวัดรอยเอ็ด 
 

 

ภาพท่ี 2.39 ตัวอยางผาไหมลายสาเกต 

 

31) ซ่ินทิว 

ผาซ่ินทิวไหม เปนผาท่ีสรางลวดลายแบบโบราณ ท่ีใชสีธรรมชาติในการยอม ซ่ึงมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมของคนอีสานตอนลาง จัดเปนผาชนิดพิเศษท่ีใชในงานพิธีกรรม ปจจุบันมีการผลิตผาซ่ินทิวหลาย
แบบ มีท้ังแบบประยุกต และใชฝายเปนสวนประกอบ ซ่ึงการผลิตไมมีความซับซอนเหมือนแบบโบราณ 
เนื่องจากการผลิตผาซ่ินทิวไหมแบบโบราณผูทอจะมัดหม่ีเสนไหมท่ีเสนยืน (ลายเม็ดขาวสาร) ซ่ึงตองใชความ
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ชํานาญและทักษะข้ันสูง ในการผลิต จึงจะไดผาซ่ินทิวไหมท่ีมีความสวยงามและเปนเอกลักษณเฉพาะตัว การ
ผลิตผาซ่ินทิวไหมในปจจุบันผูทอจะประยุกตโดยไมมีการมัดหม่ีเสนไหมท่ีเสนยืน จึงทําใหผาซ่ินทิวไหมท่ีเปน
ภูมิปญญาดั้งเดิมสูญหายไป 

แหลงผลิต : ภาคอีสานตอนลางของประเทศไทย 
 

 

ภาพท่ี 2.40 ตัวอยางซ่ินทิว      

32) ผาปาระงิง 

ผาปาระงิง เปนผาทอมือพิมพลายดวยบลอกไม  ภูมปญญาของชาวบานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
พบเห็นผาชนิดนี้ครั้งแรก ในป พ.ศ. 2472 ในขบวนรับเสด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว คราวท่ีเสด็จประพาสรัฐ
ปตตานี   มีลักษณะเปนผาลวดลาย ทอดวยเทคนิคยกดอกหรือมัดยอมก็ได แลวพิมพเทียนดวยบลอกไม  

 

 

ภาพท่ี 2.41 ตัวอยางผาปาระงิง 

33) ผาอัลปรม  

ผาอัลปรม มีลักษณะเปนลายตารางสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก  ตรงกลางของชองสี่เหลี่ยมแตละชองมีจุดสี
ขาวเปนรูปกากบาท ซ่ึงเกิดจากการมัดเสนไหมยืนและเสนไหมพุง  เพ่ือใหสวนท่ีมัดไวไมติดสี  แลวจึงนําเสน
ไหมท่ีมัดไวไปยอมดวยสีแดงเขม สวนท่ีมัดไวจะเปนรอยสีขาว เม่ือเวลาทอจะใหเสนพุงและเสนยืนตัดกัน จะ
เปนรูปกากบาทดังกลาว 

แหลงผลิต : จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย 
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ภาพท่ี 2.42 ตัวอยางผาอัลปรม 

34 ) ผาลายสาคู 

ผาลายสาคู เปนผาพ้ืนเมืองของชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร  มีลักษณะคลายผาอัลปรม แตจะมีขนาด
ใหญกวาผาอัลปรมประมาณครึ่งนิ้ว สวนเสนมัดหม่ีจะกระจายอยูในเสนขนาดใหญท้ังแนวตั้งและแนวนอนท่ี
ลอมรอบตาสี่เหลี่ยมเล็กๆ จํานวนมากอีกทีหนึ่ง 

แหลงผลิต : จังหวัดสุรินทร   
 

 

ภาพท่ี 2.43 ตัวอยางผาลายสาคู 

2.8 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางภูมิปญญาของไทยกับตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมการผลิต

ไหมและเสนใยธรรมชาติ ประกอบดวย การปรับปรุงวัตถุดิบ นวัตกรรมการผลิต ความเปนไปไดเชิงเทคนิค

ของเครื่องมือและอุปกรณ รูปแบบการใชงาน และทางเลือกในการออกแบบ โดยการลงพ้ืนท่ีวิจัยรวมกับ

ผูเช่ียวชาญตางประเทศและการทบทวนนวัตกรรมเชิงการผลิตและออกแบบไหมในประเทศไทย 

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางภูมิปญญาของไทยกับตางประเทศในสาธารณรัฐอิตาลี โดยการ
ทํางานรวมกันระหวางทีมงานสถาบันฯ Mrs. Ornella Bignami และ Mr. Daniele Aliverti ซ่ึงเปน
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศท่ีเปนท่ีปรึกษาในโครงการ โดยการลงพ้ืนท่ีในสาธารณรัฐอิตาลีท่ีเมืองโคโม ซ่ึงเปน
แหลงผลิตผาไหมท่ีสําคัญและมีประวัติยาวนานของสาธารณรัฐอิตาลี   และบริษัทท่ีทําการผลิตผาไหมตั้งแต
เสนไหมตลอดจนผาไหมในเมืองไทย จํานวน 7 บริษัท โดยมีรายละเอียดของบริษัทท่ีเขาไปศึกษาดังนี้  
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บริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด   มีศักยภาพในการปนดาย-สปน ทอผา ถักผา  
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) มีศักยภาพในการผลิตผาถักและเสื้อผาสําเร็จรูป  
บริษัท อารทรี จํากัด   มีศักยภาพในการทอผา ฟอกยอม  
หางหุนสวนจํากัด เดอะ เนเชอรัลซิลค มีศักยภาพในการทอผา ฟอกยอม  
บริษัท จุลไหมไทย จํากัด   มีศักยภาพในการผลิตเสนใย  
หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ  มีศักยภาพในการผลิตเสนดาย ถักผา ทอผา ฟอกยอม  

ตกแตงสําเร็จ และเสื้อผาสําเร็จรูป 

บริษัท บริษัท ไทยนําโชคเท็กไทล จํากัด มีศักยภาพในการผลิตเสนดายและเสนใยใหมๆ ทอผา  
ฟอกยอม 

 C.C.P. Textile Co.,Ltd    มีศักยภาพในการพิมพผาถัก ผาทอ   
 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบไดดังนี้ 
 

 2.8.1 ภูมิปญญาและนวัตกรรมการผลิตผาไหมในสาธารณรัฐอิตาลี 

ประวัติ 

 เมืองโคโม เปนเมืองท่ีอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอิตาลีถือเปนหนึ่งในผูผลิตชั้นนําของ
สิ่งทอท่ัวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งผาไหม กวา 90 % ของผาไหมท่ีผลิตในยุโรปมาจากสาธารณรัฐอิตาลีและ 79% 

ของจํานวนนี้มาจากโคโม   อุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองโคโมผลิตผาไหมปหนึ่งประมาณกวา 3,000 ตัน ออกมา
เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ผาไหมท่ีใชในเสื้อผา, ผาพันคอ, ผาคลุมไหล, เน็กไท, ผาตกแตงในเคหะสิ่งทอ เชน 
ผามาน ผาคลุมเตียง   เปนตน  

 โคโมความสําคัญในฐานะท่ีเปนศูนยกลางสิ่งทอและผาไหมท่ีมีการเติบโตในชวงศตวรรษท่ียี่สิบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีสงครามโลกครั้งท่ีสอง โคโมเปนหนึ่งในเกาจังหวัดในภาคเหนือของภูมิภาคลอม
บารเดียของสาธารณรัฐอิตาลี ท่ีมีพ้ืนท่ีอายุกวา 800 ป ท่ีมีการผลิตสิ่งทอซ่ึงเปนอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐ
อิตาลีท่ีเกาแกท่ีสุด การผลิตผาไหมในโคโมในศตวรรษท่ี 16 เม่ือ " “Il Moro” Lodovico Sforza, ดยุคแหงมิ
ลาน แนะนําหมอนไหมและพันธุไหมหนอนไปยังพ้ืนท่ี ผาไหมทอในระดับอุตสาหกรรมเริ่มตนข้ึนในกลาง
ศตวรรษท่ี 18 กระบวนการท้ังหมดจากการปรับปรุงพันธุไหมท่ีทอผาถูกนําข้ึนในภูมิภาคโคโมในเวลาเดียวกัน
ผานไปยังตนศตวรรษท่ี 20 ถึงแมพ้ืนท่ีนี้จะเปนท่ีรูจักกันดีสําหรับการเพาะพันธุของหนอนไหมและการปน 

ในขณะท่ีเมืองอ่ืน ๆ ในยุโรป (ซูเครเฟลด) กําลังจะกลายเปนมีชื่อเสียงมากข้ึนสําหรับการทอผาของผาไหม 
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ภาพท่ี 2.44 เมืองโคโมของสาธารณรัฐอิตาลี แหลงศูนยกลางสิ่งทอและผาไหม 

นวัตกรรมการผลิตและเทคนิคของเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 

 การผลิตผาไหมในเมืองโคโม ในสาธารณรัฐอิตาลีมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ  โดยเริ่มตั้งแต
อุตสาหกรรมในครอบครัว จนขยายออกมาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  จากการใชคนในการทํางาน ขยายผล
มาเปนการนําเครื่องจักรกล  มาใชในการผลิตผาไหมอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองโคโมวันนี้ยังคงอยูเปนระบบ
อุตสาหกรรมครอบครัว ซ่ึงมีมากถึง  1,800 โรงงาน ท้ังขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลาง จนถึงใหญ มักจะ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามข้ันตอนของกระบวนการผลิตเชนการเตรียมเสนใยสําหรับทอผาฟอกยอม
พิมพและอ่ืน ๆ  และในปจจุบันเจาของไมไดเปนเพียงคนสาธารณรัฐอิตาลีเทานั้น แตยังมีเจาของท่ีเปนคนจีน 
และชาติอ่ืนๆท่ีเขามาทําอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองโคโม 

 อุตสาหกรรมไหมในโคโม สาธารณรัฐอิตาลี เริ่มตั้งแตการเลี้ยงไหม  สาวไหม ถักทอผาไหม ยอมสีผา
ไหม พิมพ ตลอดจน การตัดเย็บและออกแบบเปนแบรนดดังระดับโลกท่ีเปนท่ีรูจักันดี เชน อารมานี่  กุชชี่ 
ปราดา เฟอรากาโม เปนตน ปจจุบัน ข้ันตอนการเลี้ยงไหมเปลี่ยนเปนการนําเขาเสนไหมจากเมืองจีน บราซิล  
อินเดียและประเทศอ่ืนๆแทน อันเนื่องมาจากปญหาของสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลตอการ
เติบโตของหนอนไหม เหตุผลอีกอยางหนึ่งคือองคกรพิทักษสัตวท่ีมีการรณรงคไมใหทําการฆาหนอนไหม (ซ่ึง
ตองมีการตมรังไหม ทําใหหนอนไหมตาย) 

 
 

ภาพท่ี 2.45 อุตสาหกรรมไหมในโคโม สาธารณรัฐอิตาลี 
การปน ทอ ถักผาไหม 

 ในตนศตวรรษท่ี 18-19 ท่ีสาธารณรัฐอิตาลียังมีการใชเครื่องสาวไหม และทอผา โดยใชมือ หรือใชคน
เปนกลไกสําคัญในการผลิตผาไหม ปจจุบันมีการใชเครื่องทอผาไหมระบบอัตโนมัติ  เชน เครื่องทอระบบแจ็ค
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การด (Jacquard) ซ่ึงสาธารณรัฐอิตาลี ถือเปนผูผลิตรายใหญสําหรับเครื่องปนดาย ทอผา ถักผา และสงออก
ไปท่ัวโลก  
 

  

ภาพท่ี 2.46 การพัฒนาเครื่องทอ 

การยอมและการพิมพ 

 ดานการยอมสี มีการใชสียอมท่ีเปนธรรมชาติ โดยการนําเขามาจากตางประเทศ เชน อินเดีย ตอมา
บริษัท Levinstein & Company เปนบริษัทท่ีมีการทําสียอมท่ีเปนสีสังเคราะห ซ่ึงตั้งอยูในเมืองมิลาน และได
พัฒนามาจนถึงปจจุบัน   วิธีการยอม เริ่มจากการยอมสีในกระปองตั้งบนไฟ จนพัฒนามาในปจจุบันท่ีมีการใช
เครื่องยอมเจท จิกเกอร เปนตน 

 สวนการพิมพนั้น ในสมัยกอนใชไม และเหล็กทําเปนลวดลายตางๆแลวพิมพลงบนผืนผา ปจจุบัน
พัฒนามาเปนเครื่องพิมพระบบโรตารี่และระบบดิจิตอล เพ่ือความรวดเร็ว และทันสมัย 

 

ภาพท่ี 2.47 การพัฒนาการยอมและการพิมพ 

การทดสอบทางเคมีและกายภาพ 

 สมัยกอน กอนท่ีจะนําผาไปทอ จะมีการทดสอบคุณสมบัติของเสนไหม โดยวิธีการงายๆ เชน การ
ทดสอบความคงทนของสีในเสนใย จะเปนการนําเสนใยท่ียอมแลวไปตมในน้ํารอน แลวดูสี  เปนตน ปจจุบันจะ
มีเครื่องมือและอุปกรณตางๆในการทดสอบและมีบริษัทหรือสถาบันฯ ท่ีทําการทดสอบอยางมีมาตรฐาน เชน  
สถาบัน Centro Tessile Serico เปนตน 
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 2.8.2 ภูมิปญญาและนวัตกรรมการผลิตผาไหมไทย 

ประวัติของผาไหมไทย 

การปลูกหมอนเลี้ยงไหมในประเทศไทยเริ่มตนตั้งแตเม่ือใดไมสามารถยืนยันได แตพอสันนิษฐานไดวา   

คงกระทํากันมานานแลว อาจจะโดยคนไทยท่ีอพยพลงมาจากประเทศจีนไดนําไขไหมและพันธุหมอนติดเขามา
ดวย การเลี้ยงไหมในสมัยนั้นไมทํากันเปนล่ําเปนสัน นอกจากจะเลี้ยงไวเพ่ือทอเปนเครื่องนุงหมไวใชเองเทานั้น 
จนกระท่ังมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 ไดมีการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมกันท่ัวไป โดยเฉพาะภาคอีสาน มีการเลี้ยงไหมมากท่ีสุด แตเสนไหมท่ีทําไดนั้นหยาบไมสมํ่าเสมอจะ
นําไปใชทอเปนผาอยางดีไมได ตองมีการสั่งซ้ือไหมดิบและผาไหมชนิดตาง ๆ จากตางประเทศเขามาใชเปน
จํานวนมาก ดังนั้นพระองคจึงทรงมีพระราชดําริจะบํารุงอุดหนุนการทําไหม เพ่ือใหเพียงพอแกการอุปโภค
ภายในประเทศโดยไมตองสั่งซ้ือจากตางประเทศ 

 

นวัตกรรมการผลิตและเทคนิคของเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 

วิธีการสาวไหม  

การสาวไหมเพ่ือใหไดเสนไหมตามกรรมวิธีสําหรับใช ทอผาไหมแลวก็มีอยู 2 วิธีดวยกัน คือ การสาว
เสนไหมพุงดวยมือแบบพ้ืนบาน และการสาวเสนไหมยืนดวยเครื่องจักรทันสมัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสาวเสนไหมพุงดวยมือแบบพ้ืนบาน เปนอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีวิธีการ สืบทอดตอ ๆ กัน
มาตั้งแตโบราณ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชสําหรับสาวเสนไหม มีดังนี้ รอกและมูเล หมอดินหรือหมออลูนิเนียม
หรือหมอเคลือบ สําหรับใสน้ําตมรังไหม เตาไฟ ไมคีบ กระดง ถังน้ํา เปนตน 

 

 

ภาพท่ี 2.48 รูปการสาวเสนไหมพุงดวยมือแบบพ้ืนบาน 

 



48 

 

2) การสาวเสนไหมยืนดวยเครื่องจักท่ีทันสมัย เพ่ือใหไดเสนไหมยืนท่ีละเอียดไมมีปุมปม มีความยืดตัว
และความหนาไดมาตรฐานแลว จึงนิยมสาวดวยเครื่องจักรท่ีทันสมัย เชน เครื่องสาวแบบมัลติเอ็น (multiends 

type)หรือเครื่องสาวแบบท่ีเรียกวา ZASO เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.49 รูปการสาวเสนไหมยืนดวยเครื่องจักท่ีทันสมัย 

 

การปน ทอ ถักผาไหม 

 การปน การตีเกลียวเสนไหม เพ่ือใหเสนไหมรัดกันแนนและเพ่ิมความยืดหยุนใหแกเสนไหมอีกดวย 
นอกจากนี้การตีเกลียวทําใหเสนไหมกลมเรียบมากข้ึน ในบานเรานิยมตีเกลียว 300 - 500 เกลียว / เมตร  

 การทอผาไหม นับเปนงานศิลปหัตถกรรมอยางหนึ่งท่ีมีมาชานานแลว ซ่ึงแตเดิมมีทํากันเปน
อุตสาหกรรมในครอบครัว ปจจุบันแมจะมีหลาย ๆ แหงไดขยายกิจการจนกลายเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดใหญ  ในปจจุบันท่ีมีเครื่องทอ เชน เครื่องทอผาแบบแจ็คการด เครื่องทอผาแบบ Dobby เปน
ตน ท่ีใชงานกับผาไหม แตการทอผาไหมสวนใหญแลวในประเทศไทยยังเปนการทอดวยมือ โดยใชเครื่องมือ
เครื่องใชพ้ืนเมืองแบบงายๆ ท่ีเรียกวา “หูก และก่ีกระตุก” ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยฝมือความรู ความชํานาญ 
และความประณีต ในการทอ การศึกษาผาไหมไทยสามารถสรุปตามรูปแบบการทอและลวดลายท่ีแตกตางกัน
ตามวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาในแตละทองถ่ิน แบงออกเปน 7 ลักษณะ ไดแก  

1) ผาไหมพ้ืน ผาไหมท่ีทอลายขัดโดยใชเสนยืนและเสนพุงธรรมดาสีเดียวตลอดท้ังผืน หรืออาจใชเสน
ยืนและเสนพุงตางสีกัน ซ่ึงทําใหไดสีท่ีงดงามอีกแบบหนึ่ง 

2) ผาไหมมัดหม่ี เปนผาไหมท่ีทําใหเกิดลวดลายดวยวิธีการมัดเสนไหมใหเปนลวดลายท่ีเสนพุงหรือ
เสนยืน หรือท้ังสองเสน แลวนําไปยอมสีทีละชั้นตอนตามลวดลายท่ีมัดไวเพ่ือใหไดสีและลวดลายตามความ
ตองการ แลวจึงนําเสนไหมท่ีมัดมาทอใหผืนผาเกิดลวดลายตามท่ีมัดไว 
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3) ผาขิด เปนผาไหมแบบทอยกลายในตัวเรียกวา "เก็บขิด" เปนการยกเสนยืนแตละแถว ใหเสนพุง
พิเศษสอดผานจากริมผาดานหนึ่งไปสูริมผาอีกดานหนึ่งเกิดเปนลวดลายขิด ผาทอลายขิด สังเกตดูจากลายซํ้า
ของเสนพุงท่ีข้ึนเปนแนวสีเดียวกันตลอด 

4) ผายก เปนผาไหมท่ีทอยกเสนยืนเพ่ือสอดเสนพุงท่ีเปนไหมสีอ่ืน เพ่ือทําใหเกิดลวดลายข้ึน เชนดิ้น
เงินดิ้นทอง 

5) ผาจก เปนผาไหมท่ีทอเพ่ิมลวดลายโดยเพ่ิมเสนพุงพิเศษเขาไปเปนชวงๆ สลับสีสันลวดลายตางๆ 
กันลักษณะผาจะมีสีสันและลวดลายคลายกับการปกลางลงบนผืนผา 

6) ผาแพรวา เปนผาทอท่ีมีลักษณะลวดลายผสมกันระหวางขิดและจกบนผืนผาเดียวกัน คําวา"แพร
วา" มาจากความยาวของผาท่ียาวประมาณ 1 วา (2 เมตร) แตดั้งเดิมเปนผาท่ีใชในงานพิธีตางๆ ตามวัฒนธรรม
ของชาวภูไท โดยเอกลักษณดั้งเดิมจะมีสีแดงเปนพ้ืน ซ่ึงตอมาไดมีการดัดแปลงลักษณะของผืนผาและการใช
สีสันเพ่ือนํามาใชประโยชนไดมากข้ึนตามสมัยนิยม 

7) ผาไหมบาติก เปนผาไหมท่ีใชเทคนิคการทําลวดลายโดยใชเทียนเขียน หรือพิมพเสนเทียนลงบน   

สวนของผืนผาท่ีไมตองการใหติดสีและใชวิธีพิมพบล็อก ระบายสีหรือยอมสี (ยอมเย็น) ในสวนท่ีตองการใหติดสี 
 

การถักผาไหม ปจจุบันมีการถักผาไหมในโรงงานอุตสาหกรรม เปนเครื่องถักแบบ 2Circular knitting 

และมีเครื่องถักผาไหมในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนท่ีเรียกวาเครื่อง Flat knitting แตยังไมมีการใชงานกัน
อยางแพรหลายมากนัก   

 

ภาพท่ี 2.50 เครื่องถักแบบ 2Circular knitting และ Flat knitting 

 

การยอมและการพิมพ 

การฟอกยอมสีเสนไหม เม่ือเตรียมเสนไหมมาไดเปนท่ีเรียบรอย นําเสนไหมมา ฟอกยอมสีโดยจะตอง
ทําการเอากาวไหมออกเสียกอน วิธีการฟอกเสนไหมของชาวบานเดิมจะใช ผักขม เหงากลวย ใบกลวย งวงตาล 
ไมข้ีเหล็กใบเพกาอยางใดอยางหนึ่ง มาหั่นบาง ๆ นําไปตากแดดใหแหง แลวนําไปเผาจนกระท่ังเปนเถา 
จากนั้นก็นําเอาเถาท่ีไดมาใสแชน้ําตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนนอนกน จึงเอาเสนไหมเตรียมไวลงฟอก แตปจจุบัน
นิยมใชวิธีตมกับน้ําสบูผสมโซดาแอซ เปนเวลา 1- 2 ชั่วโมง จากนั้นก็นําไปซักน้ําสะอาดแลวจึงนําไปยอมสีท่ี
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ตองการ ซ่ึงก็มีกรรมวิธีพิเศษเฉพาะ เชน การมัดหม่ีโดยใชปอกลวย มัดตามลวดลายท่ีตองการกอนการยอมสี 
เพ่ือปองกันไมใหสีติดตรงท่ีมัดไวทําใหสามารถยอมหรือแตมสีตรงท่ีตองการได  

การพิมพ มักใชกระบวนการทําแบบผาไหมบาติก หมายถึง ผาไหมสีพ้ืนและนํามาเขียนลวดลายบน
เนื้อผาดวยข้ีผึ้งแลวนําไปยอมสีตามตองการ หลังจากนั้นทําการตมเพ่ือใหข้ีผึ้งออกก็จะไดลวดลายท่ีสวยงาม 

 

การทดสอบทางเคมีและกายภาพ 

 ชาวบานท่ัวไปทดสอบไหมจากการทดสอบการเผาไหม จะพบวาลักษณะการลุกไหมมีลักษณะออนตัว
และหดตัวหนีไฟ มีการลุกไหมชาและมีบางสวนละลายเม่ือนําออกจากไฟ บางท่ีก็ดับไป เม่ือไหมไฟจะเกิดมี
กลิ่นกํามะถัน เกิดเถาสีดํา ท่ีนุมและฟู 
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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 การดําเนินโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) นี้ไดมี
การดําเนินการศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทย และจัดทํานิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) โดยไดมีการนําผล
การประชุมหารือ การศึกษา มากลั่นกรอง และประมวลผลจากท่ีปรึกษาโครงการมาปรับดําเนินโครงการ โดยสรุป 
ดังนี้ 
 

3.1 วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย 

3.1.1 จุดประสงคในการศึกษาวิจัยโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย 

1) ศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับและคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของนักออกแบบไทย  

   และสากล 

 (1) วิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูคุณสมบัติไหมไทยของผูบริโภคไทย 

       (2) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบภูมิปญญาไทยกับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบไหม กระบวนการผลิต  
               และเทคนิคการผลิต 

    (3) จัดทําผลสรุปการวิจัยอัตลักษณและศักยภาพของการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 

 2) ศึกษาและรวบรวมขอมูลแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา และสินคาไลฟสไตลของโลก 
ฤดูกาล  Spring/Summer 2015 

  3) รวบรวม สังเคราะห และสรุปขอมูลผลการศึกษาและวิจัยในขอ 1) และ 2)  

3.1.2 แนวทางดําเนินการศึกษาวิจัย  
1) การสํารวจเอกสาร และผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานไหมไทย 

3) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  

4) การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) 

5) การศึกษาดูงานตางประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 
3.1.3 ประชากรและการสุมตัวอยาง 

ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูคุณสมบัติไหมไทยของผูบริโภคคนไทย แบงเปน 2 กลุม  

ดังนี้ 
กลุมท่ี 1 กลุมประชาชนท่ัวไป โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูท่ีจะมาศึกษาดังนี้ 
- กลุมท่ีมีการใชไหมไทยเปนประจํา เนื่องจากการทํางาน หรือมีความจําเปนตองสวมใสตามโอกาส 

- กลุมท่ีไมเคยใชไหมไทย 
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กลุมท่ี 2 กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ/นักออกแบบ โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูท่ีจะมาศึกษาดังนี้ 

- ผูประกอบการแฟชั่นไทย มีหลักเกณฑคือ เปนผูผลิตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา, มีตราสินคาเปนของ
ตัวเอง, มีชองทางการจัดจําหนาย , มีผลงานท่ีผานมาท่ีสรางชื่อหรือกอใหเกิดการนําไปใชอยางกวางขวาง เปนตน 

- ผูประกอบการแฟชั่นชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี มีหลักเกณฑคือ เปนแบรนดระดับสากลหรือ
ระดับโลก (international brand), ผลงานท่ีผานมาตองมีไหมเปนสวนหนึ่งของคอลเลคชั่น (silk collection), มี
ลักษณะ (character) ของแบรนดท่ีมีความเก่ียวของกับผาไหม เปนตน 

3.1.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 เครื่องมือหลักท่ีคณะผูศึกษาวิจัยใชในการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

1) เอกสาร บทความทางวิชาการ 

2) แบบสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวเแทนในการศึกษาวิจัย  
3) แบบสอบถาม  

 การประชุมสนทนากลุมยอย (Focus Group) จํานวนไมนอยกวา 50 คน ประกอบดวย ผูผลิต 
ผูประกอบการ นักออกแบบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ในสาขาท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงเกณฑในการเชิญผูท่ีมาในการระดมสมองนี้ตองเปนผูประกอบการระดับบริหารท่ีมีอํานาจตัดสินใจ 
และผูทรงคุณวุฒิในวงการไหมไทย 

3.1.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ไดดําเนินการดังนี้ 
      1)  จัดหาผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณและผลงานดานการจัดทําคูมือดานแฟชั่น  

      2)  นําขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ขอมูลภาคสนาม มาสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีกําหนดไวใน
ขอบเขตเนื้อหา ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการท่ีดําเนินไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูลภาคสนาม โ ด ย ใ ช
การสังเกตและการสัมภาษณแบบเจาะลึกและทําการบันทึกรายละเอียดในทุกแงมุม เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีได
กําหนดไว 
      3)  หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาประมวลรวบรวมเปนหมวดหมูมาจัดระบบระเบียบเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางแนวคิด มาตรวจสอบความถูกตองและเก็บขอมูลเสริมใหเนื้อหาสมบูรณ โดยเครื่องมือท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลมี 2 วิธีคือ  

• การใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

•  กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP)   

      4)  รายงานผลการศึกษา ผูวิจัยเสนอรายการผลการศึกษาคนควาโดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิง
บรรยาย (Descriptive research) อธิบายและสรุปเชิงวิเคราะหและมีภาพประกอบบางตอน 
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บทท่ี 4 ผลการศึกษาวิจัย 

 

4.1 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

 4.1.1 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  

 

วัตถุประสงค:  

 1) เพ่ือศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับ และคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของผูบริโภค 

 2) เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีเปนผูท่ีใชผาไหมและผูท่ีไมใชผาไหม 

 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหมของผูบริโภค 

 4) เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหม 

 5) เพ่ือศึกษาทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาไหมไทย 

 6) เพ่ือศึกษาความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑไหมไทย 

 7) เพ่ือศึกษาแนวโนมการซ้ือ/การใชผลิตภัณฑจากผาไหม 

 

ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล: 1 มิถุนายน 2556 - 30 กรกฏาคม  2556 

 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด: จํานวน 402 คน แบงเปนกรุงเทพฯ 193 คน ภาคกลาง 88 คน ภาคเหนือ 

13 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54 คน ภาคใต 22 คน ภาคตะวันออก 4 คน ภาคตะวันตก 2 คน และไม
ตองการบงชี้ภูมิลําเนา 26 คน 

 

ผลการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (เพ่ิม ฉบับเต็มโปรดดูในภาคผนวก ข) 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคไทยเก่ียวกับผาไหมและผาไหมไทย ผานการทําวิจัยตลาดโดยใช
เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยโครงสรางของแบบสอบถามท่ีใชจําแนกการศึกษาออกเปน 6 สวน คือ  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหม  
สวนท่ี 3  ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหม  
สวนท่ี 4  ทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาไหมไทย  
สวนท่ี 5  ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑไหมไทย  
สวนท่ี 6  แนวโนมการซ้ือ/การใชผลิตภัณฑจากผาไหม 
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ตอนท่ี 1  ประมวลขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามของทุกชวงอายุ 

 

การวิจัยตลาดในครั้งนี้ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 402 ชุด ซ่ึงสวนใหญไดจากพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และบางสวนจากตางจังหวัด เชน ขอนแกน สุรินทร เชียงใหม ลําพูน และชลบุรี แบบสอบถามท่ี
ไดรับคืนท้ังหมดไดนําไปผานกระบวนการประเมินผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
SPSS โดยทําการประมวลผลจากทุกคําถาม และวิเคราะหความเชื่อมโยงเพ่ือหาความเก่ียวของกันของปจจัยตางๆ 
และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเก่ียวกับผาไหม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑจากผา
ไหมไทยใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ 

 

 

ภาพท่ี 4.1  กลุมผูบริโภคจําแนกตามเพศ 

จากภาพท่ี 4.1 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคพบวากลุมใหญท่ีสุดเปนเพศ
หญิง 322 คน คิดเปนรอยละ 80.1 รองลงมาคือเพศชาย 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 และมีเพียงรอยละ 2.7 ท่ีไม
ระบุเพศ  
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ชวงอายุ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2  กลุมผูบริโภคจําแนกตามอายุ 

จากภาพท่ี 4.2 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคจะพบวากลุมใหญท่ีสุดมีชวง
อายุ 42-49 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมาคือชวงอายุ 34-41 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอย
ละ 18.9 ชวงอายุ 50-60 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ชวงอายุ 26-33 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
12.7 ชวงอายุ 18-25 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.7 ชวงอายุ 61 ปข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
3.2 และต่ํากวา 18 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.7 ตามลําดับ และมีเพียงรอยละ 1.0 ไมระบุอายุ  
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อาชีพ 

 
 

ภาพท่ี 4.3  กลุมผูบริโภคจําแนกตามอาชีพ 

จากภาพท่ี 4.3 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภค พบวากลุมใหญท่ีสุดมีอาชีพ
เปนขาราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 28.9 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 
108 คน คิดเปนรอยละ 26.9 และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลําดับ สําหรับอาชีพท่ีมี
จํานวนนอยท่ีสุด คือ อาชีพเฉพาะ หมอ ทนาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.2 และมีเพียงรอยละ 1.7 ไมระบุ
อาชีพ  
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ระดับการศึกษา 

 

ภาพท่ี 4.4  กลุมผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา 

จากภาพท่ี 4.4 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภค พบวากลุมใหญท่ีสุดมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 92 คน คิดเปน
รอยละ 22.9 การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 13.9 การศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.7 และมีเพียงรอยละ 1.0 ไมระบุระดับการศึกษา  
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ระดับรายได 

 

ภาพท่ี 4.5  กลุมผูบริโภคจําแนกตามระดับรายได 

จากภาพท่ี 4.5 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภค พบวากลุมใหญท่ีสุดมีรายได 
15,001- 30,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมาคือกลุมท่ีมีรายได 30,001-45,000 บาท 
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 16.9 มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.2 มีรายได 
85,000 บาทข้ึนไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.2 มีรายได 45,001-60,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 10.7 และมีรายได 60,001-85,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ และมีเพียงรอยละ 
5.0 ท่ีไมระบุรายได  
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สถานภาพ 

36.6

56.5

5.2 1.7
0.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

รอ
ยล

ะผ
ูตอ

บแ
บบ

สอ
บถ

าม

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

 

ภาพท่ี 4.6  กลุมผูบริโภคจําแนกตามสถานภาพ 

จากภาพท่ี 4.6 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภค พบวากลุมใหญท่ีสุดมี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.5 รองลงมาคือโสด จํานวน 147 คน คิดเปนรอย
ละ 36.6 หยา/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ และมีเพียงรอยละ 1.7 ท่ีไมระบุ
สถานภาพ  
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ภูมิลําเนา 

 

ภาพท่ี 4.7  กลุมผูบริโภคจําแนกตามภูมิลําเนา 

จากภาพท่ี 4.7 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภค พบวากลุมใหญท่ีสุดมีภูมิลําเนา
อยูในกรุงเทพฯ จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมาคือภาคกลาง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 21.9 

ภาคอีสานจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.4 ภาคใต จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ภาคเหนือ จํานวน 13 

คน คิดเปนรอยละ 3.2 ภาคตะวันออก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 และภาคตะวันตก จํานวน 2 คน คิดเปน
รอย 0.5 ตามลําดับ และมีเพียงรอยละ 6.5 ท่ีไมระบุภูมิลําเนา   
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหม 

จํานวนผลิตภัณฑจากผาไหมท่ีมีในครอบครอง 

 

ภาพท่ี 4.8  จํานวนผลิตภัณฑจากผาไหมท่ีมีในครอบครอง 

จากภาพท่ี 4.8 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหมของผูบริโภค พบวาสวนใหญมี
จํานวนผลิตภัณฑจากผาไหมในครอบครองประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหม 1-5 ชิ้น จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 
65.4 รองลงมาคือ 6-10 ชิ้น จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.7 และ15 ชิ้นข้ึนไป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
10.7 ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 1.0 ท่ีไมระบุ 

สําหรับประเภทเคหะสิ่งทอ พบวาสวนใหญมีผลิตภัณฑผาไหมในครอบครอง 1-5 ชิ้น จํานวน 284 คน คิด
เปนรอยละ 70.6 รองลงมาคือ 6-10 ชิ้น จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 10.9 และ 15 ชิ้นข้ึนไป จํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 6.2 ท่ีไมระบุ  
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ความถี่ในการใชงาน  

 

 

ภาพท่ี 4.9  ความถ่ีในการใชสวมใสเสื้อผาเครื่องนุงหมจากผาไหม 

ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหมของผูบริโภค พบวาสวนใหญระบุวาใช
ผลิตภัณฑประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหมเม่ือมีโอกาสในการสวมใสโดยไมระบุความถ่ี จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 
56.5 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 402 คน 

จากภาพท่ี 4.9 เม่ือแยกมาพิจารณาเฉพาะผูท่ีระบุความถ่ีในการสวมใสเสื้อผาเครื่องนุงหมจากผาไหมจาก
จํานวน 175 คน  พบวามีผูท่ีไมเคยใสผาไหม จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 31.4 กลุมใหญท่ีสุดสวมใสสัปดาหละ
หนึ่งครั้ง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 29.7 รองลงมาคือสวมใสเดือนละหนึ่งครั้ง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
12.6 สวมใสสามเดือนหนึ่งครั้ง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ  
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ปริมาณการใชเส้ือผาเครื่องนุงหม 

 

ภาพท่ี 4.10 คาเฉลี่ยคะแนนการใชผลิตภัณฑผาไหมไทย ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม 

จากภาพท่ี 4.10 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผาไหมของผูบริโภค ประเภทเสื้อผา
เครื่องนุงหม พบวาผลิตภัณฑประเภทเสื้อ ผาคลุมไหล/ผาพันคอ และกระโปรง/กางเกง มีคาเฉลี่ยการใช 2.58 

2.48 และ 2.16 ตามลําดับ ซ่ึงคาเฉลี่ยท่ีไดอยูในระดับนอย และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในเกณฑสูง คือ 1.356 

1.305 และ 1.261 ตามลําดับ แสดงวากลุมตัวอยางมีการใชผาไหมในอัตราท่ีแตกตางกันกระจัดกระจาย  
เดรส/สูท ชุดไทย เสื้อคลุม มีคาเฉลี่ยการใช 1.89 1.82 และ 1.81 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับนอย มีอัตรา

การใชใกลเคียงกัน สวนประเภท ผาถุง/โสรง เนคไท ชุดชั้นในและชุดนอน มีระดับการใชนอยท่ีสุด ท้ังนี้กลุม
ตัวอยางเปนหญิงรอยละ 70.0 จึงอาจทําใหอัตราการใชเนคไทนอย 

ผลิตภัณฑประเภทเครื่องนุงหมท่ีมีคาเฉลี่ยการใชต่ําจะมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําดวย แสดงวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใชเสื้อผาเครื่องนุงหมประเภทดังกลาวนอยมากเหมือนๆกัน  
 

 



64 

 

 

 

ปริมาณการใชเคหะส่ิงทอ 

 
 

ภาพท่ี 4.11  คาเฉลี่ยคะแนนการใชของผลิตภัณฑจากผาไหม ประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.11 สําหรับผลิตภัณฑประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑประเภทหมอนอิงตกแตงมีคาเฉลี่ย
การใชสูงท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49 แตอยางไรก็ตามคาเฉลี่ยท่ีไดถือวามีระดับการใชอยูในระดับนอย และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในเกณฑสูง คือ 1.217  

สวนเคหะประเภทอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยการใชไมแตกตางกันมาก คืออยูในระดับนอยถึงนอยท่ีสุด และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํา  
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โอกาสการใชผลิตภัณฑจากผาไหมประเภทเส้ือผาเครื่องนุงหม 

 
 

ภาพท่ี 4.12  โอกาสการใชผลิตภัณฑจากผาไหม ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม (แสดงรอยละของผูบริโภคท่ีใช) 

จากภาพท่ี 4.12 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผาไหมของผูบริโภค พบวาผูบริโภคมี
โอกาสการใชผลิตภัณฑจากผาไหมประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหมในงานบุญและงานมงคลสมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 57.2 และ 55.0 ตามลําดับ รองลงมาคือใชในงานเลี้ยงสังสรรค คิดเปนรอยละ 42.3 

สําหรับการใชในการทํางาน การประชุม/สัมมนา และงานศพ มีผูบริโภคใชรอยละ 19.7 15.7 และ 12.9 

ตามลําดับ 

สวนท่ีมีผูบริโภคใชนอยคือ การใชผาไหมในปกติประจําวัน และอ่ืนๆ ท่ีมีผูบริโภคใชเพียงรอยละ 6.0 และ 
5.0 ตามลําดับ  
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ลักษณะลวดลาย/สีสัน/เนื้อผาท่ีช่ืนชอบ ประเภทท่ี 1 เส้ือผาเครื่องนุงหม 

ลวดลาย 

 

ภาพท่ี 4.13 คาเฉลี่ย ความชื่นชอบลวดลายของผา ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม 

จากภาพท่ี 4.13 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผาไหมของผูบริโภค พบวาผูบริโภคชื่น
ชอบผาสีพ้ืนไมมีลวดลายระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.061  

ผูบริโภคชื่นชอบผาสีพ้ืนลวดลายในเนื้อผาและผาลายพ้ืนเมือง/ลายไทย ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.20 

และ 2.87 ตามลําดับ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.079 และ  1.209 ตามลําดับ 

สําหรับลวดลายดอกไม ลายสกอต/ลายผาขาวมา/ตาหมากรุก ลายผสมผสาน/แอบสแตรกท และลาย
เลขาคณิต มีระดับความชื่นชอบใกลเคียงกัน คือระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.60 2.56 2.49 และ 2.11 ตามลําดับ โดยมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.160 1.134 1.178 และ 1.058 ตามลําดับ 

สวนลวดลายสัตว ไดรับคะแนนความชื่นชอบนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.77 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.923  
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ภาพท่ี 4.14  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบสีสันของผา ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม 

จากภาพท่ี 4.14 ผูบริโภคชื่นชอบสีเอิรทโทนและสีพาสเทลท่ีมีสีแนวทางเดียวกันในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.63 และ 3.42 ตามลําดับ โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.106 และ 1.150 ตามลําดับ  

ผูบริโภคชื่นชอบสีขาวดําเทา (แนวทางเดียวกัน) สีเอิรทโทน (ตัดกัน) สีขาวดําเทา (ตัดกัน) สีพาสเทล (ตัด
กัน) สีสดใส (แนวทางดียวกัน) และสีสดใส (ตัดกัน) ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.13 3.06 3.01 2.85 2.82 และ 
2.61 ตามลําดับ โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.274 1.267 1.355 1.332 1.246 และ 1.359 ตามลําดับ  
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เนื้อผา 
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ประเภทของเน้ือผา (เส้ือผาเครื่องนุงหม) 
 

 

ภาพท่ี 4.15  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบเนื้อผา ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม 

จากภาพท่ี 4.15 ผูบริโภคชื่นชอบเนื้อผาไหม 100% ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.255 รองลงมาคือ ชื่นชอบผาไหมผสมใยธรรมชาติ และผาไหมผสมเสนใยประดิษฐ ในระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย 3.24 และ 2.70 ตามลําดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.999 และ 1.075 ตามลําดับ 

สําหรับผาไหมผสมเสนใยยืดผูบริโภคชื่นชอบในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.48 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.107   
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ลักษณะลวดลาย/สีสัน/ลวดลายท่ีช่ืนชอบ ประเภทท่ี 2 เคหะส่ิงทอ 

ลวดลาย 
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ภาพท่ี 4.16  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบลวดลายของผา ประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.16 ผูบริโภคชื่นชอบผาสีพ้ืนไมมีลวดลายและผาสีพ้ืนลวดลายในเนื้อผาในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 3.45 และ 3.41 ตามลําดับ โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.123 และ 1.060 ตามลําดับ ลําดับถัดมาคือ ชื่น
ชอบลายดอกไม ลายพ้ืนเมือง/ลายไทย ลวดลายสกอต/ลายผาขาวมา/ตาหมากรุก และลายผสมผสาน/       

แอบสแตรกทระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.95 2.93 2.68 และ 2.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.232 1.247 1.186 

และ 1.227 ตามลําดับ 

สวนลวดลายเรขาคณิต และลวดลายสัตว ไดรับความชื่นชอบในระดับนอย คือมีคาเฉลี่ยเพียง 2.45 และ 
2.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.175และ 1.067 ตามลําดับ  
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ภาพท่ี 4.17  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบสีสันของผา ประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.17 ผูบริโภคชื่นชอบสีเอิรทโทนท่ีมีสีแนวทางเดียวกัน และสีเอิรทโทน (ตัดกัน) ในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.63 และ 3.43 ตามลําดับ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.035 และ 1.19 ตามลําดับ ลําดับถัดมาซ่ึงมี
ระดับความชื่นชอบใกลเคียงกัน คือ สีพาสเทล (แนวทางเดียวกัน) สีพาสเทล (ตัดกัน) สีสดใส (แนวทางเดียวกัน) สี
ขาวดําเทา (ตัดกัน) สีขาวดําเทา (แนวทางเดียวกัน) และสีสดใส (ตัดกัน) ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.40 

3.16 3.09 3.03 3.01 และ 2.99 ตามลําดับ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ตามลําดับ 1.245 1.231 1.313 1.306 และ 
1.304 ตามลําดับ  
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ภาพท่ี 4.18  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบเนื้อผา ประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.18 ผูบริโภคชื่นชอบเนื้อผาไหม 100% ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.42 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.341 รองลงมาคือ ชื่นชอบผาไหมผสมใยธรรมชาติ ผาไหมผสมเสนใยประดิษฐและผสมเสนใยยืด ใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.33 2.92 และ 2.64 ตามลําดับ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.063 1.077 และ 1.111 

ตามลําดับ 
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เปรียบเทียบคาเฉล่ียความช่ืนชอบลักษณะลวดลาย สีสัน และเนื้อผา ของผลิตภัณฑผาไหม ประเภทท่ี 
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ภาพท่ี 4.19  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความชื่นชอบลักษณะลวดลาย สีสัน และเนื้อผา ของผลิตภัณฑผาไหม 
ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 

จากภาพท่ี 4.19 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความชื่นชอบลวดลายผาสําหรับสิ่งทอประเภทเครื่องนุงหมและ
เคหะสิ่งทอ ความชื่นชอบลวดลายจะไปในทิศทางเดียวกัน คะแนนความชื่นชอบ 2 ลําดับแรก คือ สีพ้ืนไมมี
ลวดลาย และสีพ้ืนลวดลายในเนื้อผา รองลงมามีคะแนนใกลเคียงกัน ยกเวนลวดลายดอกไม ท่ีในหมวดเคหะสิ่งทอ
คะแนนความชื่นชอบมากกวาลวดลายพ้ืนเมือง/ลายไทย และในผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ จะมีคะแนนความชื่นชอบ
ลวดลายสูงกวาในประเภทเครื่องนุงหม ยกเวนสีพ้ืนไมมีลวดลาย  
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เปรียบเทียบคาเฉล่ียความช่ืนชอบสีของผา 
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ภาพท่ี 4.20  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบสีของผาไหมประเภทเครื่องนุงหมและเคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.20 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความชื่นชอบสีของผาสําหรับสิ่งทอประเภทเครื่องนุงหมและ
เคหะสิ่งทอ พบวาคะแนนความชื่นชอบจะแตกตางกัน โดยคะแนนความชื่นชอบสูงท่ีสุดของท้ังสองประเภท คือ สี
เอิรทโทน (แนวทางเดียวกัน) รองลงมาของประเภทเครื่องนุงหม คือจะเปนสีพาลเทล (แนวทางเดียวกัน) สวนของ
เคหะสิ่งทอจะเปนสี เอิรทโทน (ตัดกัน) แตคะแนนความชื่นชอบเคหะสิ่งทอในสีพาสเทล (แนวทางเดียวกัน) ก็
ใกลเคียงกันมาก 

สําหรับสีอ่ืนๆ ในสวนของเคหะสิ่งทอมีคะแนนความชื่นชอบท่ีสูงกวาเครื่องนุงหมทุกสี ยกเวนสีขาวดําเทา 
(แนวทางเดียวกัน) ท่ีคะแนนความชื่นชอบของเคหะสิ่งทอต่ํากวาประเภทเครื่องนุงหม  
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เปรียบเทียบคาเฉล่ียความช่ืนชอบเนื้อผา 

3.65 3.24
2.7 2.48

1.56

3.42 3.33
2.92

2.64

2

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

คา
เฉ

ลี่ย
คะ

แน
นค

วา
มช

ื่นช
อบ

ประเภทของเน้ือผา

ประเภทเครื่องนุงหม

ประเภทเคหะส่ิงทอ

 

ภาพท่ี 4.21  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบลักษณะของเนื้อผาไหม 

ประเภทเครื่องนุงหมและเคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.21 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความชื่นชอบเนื้อผาสําหรับสิ่งทอประเภทเครื่องนุงหมและเคหะ
สิ่งทอ พบวาคะแนนความชื่นชอบเนื้อผาของผลิตภัณฑผาไหมท้ังสองประเภทจะเปนไปในทิศทางเดียวกันและมี
คะแนนความชื่นชอบใกลเคียงกัน 
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑจากผาไหม 

เหตุผลและความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑจากผาไหม 
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เหตุผลและความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องนุงหม

ประเภทเคหะส่ิงทอ

 

ภาพท่ี 4.22  เหตุผลและความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑจากผาไหม แสดงคาเปนรอยละ 

จากภาพท่ี 4.22 เม่ือเปรียบเทียบเหตุผลและความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑผาไหมประเภทเครื่องนุงหมและ
เคหะสิ่งทอ จะเห็นไดวาผลิตภัณฑท้ัง 2 ประเภท ผูบริโภคจะซ้ือก็ตอเม่ือถูกใจ โดยเครื่องนุงหมจะมีผูซ้ือเม่ือถูกใจ 
จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.3 สวนเคหะสิ่งทอ จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมาคือซ้ือเม่ือ
จําเปนตองใช เครื่องนุงหม จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.60และเคหะสิ่งทอ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 
21.6 สวนการซ้ือเพ่ือเปนของขวัญใหผูอ่ืนสําหรับเครื่องนุงหม จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.4 และเคหะสิ่งทอ 
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.4 สวนความถ่ีในการซ้ือ พบวา ผูบริโภครอยละ 4.50 และ 4.00 ซ้ือเครื่องนุงหม
และเคหะสิ่งทอปละหนึ่งครั้ง รอยละ 2.70 ซ้ือผลิตภัณฑท้ังสองประเภทหกเดือนหนึ่งครั้ง มีเพียงรอยละ 2.20 และ 
1.70 ท่ีซ้ือเครื่องนุงหมและเคหะสิ่งทอสามเดือนหนึ่งครั้ง  
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ภาพท่ี 4.23  แหลงซ้ือผลิตภัณฑผาไหม แสดงคาเปนรอยละ 

จากภาพท่ี 4.23 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ซ้ือผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมท่ี
งานแสดงสินคา/งานมหกรรมสินคา จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมาคือซ้ือจากรานคาผลิตภัณฑ
ชุมชน จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 53.7 และรานผาไหมในชุมชน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 43.8 

หางสรรพสินคา จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.2 ศูนยการคาชุมชน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.4 

หางสรรพสินคาหรู จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 รานตัดเสื้อ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.5 และท่ีมีการ
ซ้ือจํานวนนอย คือ ซ้ือจากตางประเทศ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.2 ซุบเปอรสโตว จํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 2.0 และอินเทอรเน็ต จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.7 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 3 ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ 
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ภาพท่ี 4.24  คาเฉลี่ยคะแนนความสําคัญของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาไหม 

จากภาพท่ี 4.24 ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑจากผาไหมของผูบริโภค
ระดับมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.27 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.843 รองลงมาคือ ปจจัย
ทางดานราคาและสถานท่ีจัดจําหนาย มีผลระดับมาก คาเฉลี่ย 4.08 และ 3.70 ตามลําดับ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
8.480 และ 0.907 ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีผลระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 2.82 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.120  
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ราคาท่ีเหมาะสม ประเภทท่ี 1 เส้ือผาเครื่องนุงหม 

เนื่องจากผลิตภัณฑประเภทเครื่องนุงหมท่ีทําจากผาไหมมีความหลากหลายชนิดและประเภท ดังนั้นการท่ี
จะสํารวจขอมูลดานระดับราคาท่ีผูบริโภคพึงพอใจสําหรับผลิตภัณฑเครื่องนุงหมท่ีทําจากผาไหม หากไมระบุชนิด
หรือประเภทใหแนชัด อาจทําใหไดขอมูลท่ีสื่อความหมายตางกันออกไปในผูตอบแบบสอบถามแตละราย ดังนั้นใน
การสํารวจครั้งนี้ไดเลือกใหตัวแทนของผลิตภัณฑจากผาไหมเปนผาคลุมไหลหรือผาพันคอ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีกลุม
ผูบริโภคในวงกวางสามารถเขาใจรูปแบบผลิตภัณฑและอยูในระดับราคาท่ีไมสูงมากนัก  
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ภาพท่ี 4.25  ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผาคลุมไหลหรือผาพันคอไหมท่ีมีคุณภาพดี ลวดลายและสีสันสวยงาม 1 ผืน   
แสดงผลเปนคารอยละ 

จากภาพท่ี 4.25 แสดงใหเห็นวาราคาท่ีเหมาะสมในความเห็นของผูบริโภคท่ีคาดหวังสําหรับผาไหมท่ีเปน
ผาคลุมไหล/ผาพันคอ ท่ีมีคุณภาพดี ลวดลายและสีสันสวยงาม 1 ผืน คือ ไมเกิน 1,000 บาท ถึงรอยละ 51.2 และ
ระดับราคาระหวาง 1,001 – 3,000 บาท รอยละ 38.1 ซ่ึงกลุมผูบริโภคท้ังสองกลุมนี้ รวมกันมีจํานวนถึงรอยละ 
89.3 มีผูบริโภคเพียงบางสวน รอยละ 6.2 ท่ีจะยอมจายในราคา 3,001 – 5,000 บาท และมีเพียงรอยละ 1.5 

เทานั้นท่ีจะยอมจายในระดับราคาท่ีสูงกวา 5,000 บาท  
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ราคาท่ีเหมาะสม ประเภทท่ี 2 เคหะส่ิงทอ 

การสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับราคาของผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอท่ีทําจากผาไหม ก็เชนเดียวกับประเภท
เครื่องนุงหม ท่ีมีความหลากหลายของผลิตภัณฑและระดับราคาท่ีเหมาะสม การสํารวจขอมูลดานระดับราคาท่ี
ผูบริโภคพึงพอใจจึงตองใชผลิตภัณฑเพ่ือเปนตัวแทนของผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ ในการสํารวจครั้งนี้ไดเลือกผาคลุม
เตียงขนาด 6 ฟุต เปนผลิตภัณฑตัวแทน ซ่ึงผูบริโภคพอท่ีจะประมาณขนาดและลักษณะของผลิตภัณฑไดงาย  
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ภาพท่ี 4.26  ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผาคลุมเตียงไหมขนาด 6 ฟุต ท่ีมีคุณภาพดี ลวดลายและสีสันสวยงาม 1 ผืน 

แสดงผลเปนคารอยละ 

จากภาพท่ี 4.26 แสดงใหเห็นวาราคาท่ีเหมาะสมในความเห็นของผูบริโภคท่ีคาดหวังราคาของผาไหมท่ี
เปนผาคลุมเตียงขนาด 6 ฟุต ท่ีมีคุณภาพดี ลวดลายและสีสันสวยงาม 1 ผืน คือราคาระหวาง 2,001-4,000 บาท 
จํานวนมากท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ 45.8 ลําดับรองลงมาคือ ระดับราคา ไมเกิน 2,000 บาท คิดเปนจํานวนรอย
ละ 24.6 และมีจํานวนผูบริโภค รอยละ 14.2 ท่ีพอใจในระดับราคา 4,001 – 6,000 บาท สวนระดับราคา 6,000 

– 8,000 บาท และ 8,001 – 10,000 บาท มีจํานวนผูบริโภคท่ีมีจะซ้ือรอยละ 5.2 และ 3.5 ตามลําดับ และ
ผูบริโภครอยละ 1.5 ท่ีจะยอมจายมากกวา 10,000 บาท  

 

 



80 

 

สวนท่ี 4 ทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาไหมไทย  

ขอมูลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นทัศนคติของผูบริโภคตอผาไหมไทย โดยจัดเรียงลําดับจากระดับ
คาเฉลี่ยท่ีไดจากมากไปหานอย ดังแสดงในภาพท่ี 4.27 ดังนี้ 
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ทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑผาไหมไทย  

ภาพท่ี 4.27 คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาไหมไทย 

ความเปนอัตลักษณ  

ผูบริโภคเห็นวาผาไหมไทยมีความเปนอัตลักษณแสดงถึงความเปนไทย/สืบสานความเปนไทย ระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.37 แสดงวาคนไทยสวนใหญมีเห็นวาผาไหมไทยมีอัตลักษณท่ีเห็นไดอยางชัดเจน โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.782   

ความมีคุณคาในงานฝมือการถักทอ  

ผูบริโภคเห็นวาผาไหมไทยมีคุณคาในงานฝมือถักทอ ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.36 แสดงวาคนไทยสวน
ใหญมีความเห็นวาคนไทยยกยองผาไหมไทยวามีคุณคา โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.761  

ความหรูหรา/ดูดีมีราคา/คูควร/เปนท่ียอมรับในงานสังคม 

ผูบริโภคเห็นวาผาไหมไทยมีความหรูหรา/ดูดีมีราคา/คูควร/เปนท่ียอมรับในงานสังคม ระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.13 โดยมีคาเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.848  

 



81 

 

ลวดลาย/สีสัน/เนื้อผา 

ผูบริโภคชื่นชอบลวดลาย/สีสัน/เนื้อผาของผาไหมไทย ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.920  

การชวยอุดหนุนผลิตภัณฑชุมชน  

ผูบริโภคเห็นวาเปนการอุดหนุนผลิตภัณฑชุมชน ท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.822  

ความแตกตางจากเสนใยชนิดอ่ืน  

ผูบริโภคมีความรูสึกวาผาไหมไทยแตกตางจากผาจากเสนใยชนิดอ่ืนระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.918 

ความรูสึกดานราคา  

ความรูสึกดานราคา ผูบริโภคมีความเห็นวาผาไหมไทยมีราคาแพง ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.885  

ความแตกตางจากไหมตางประเทศ  

ความรูสึกถึงความแตกตางของผาไหมไทยกับผาไหมตางชาติ ผูบริโภคมีความรูสึกในระดับมากวา ผาไหม
ไทยกับผาไหมจากตางประเทศแตกตางกัน มีคาเฉลี่ย 3.69 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.935  

ความทนทาน  

ความทนทานตอการใชงานของผาไหมไทย ผูบริโภคเห็นดวยระดับมากวา ผาไหมไทยมีความทนทานปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย 3.47 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.992 

เปนทรัพยสิน/เปนการลงทุน 

จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคพิจารณาความมีคุณคาในเชิงทรัพยสินของผาไหม
ไทยอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 2.84 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.166  

ความเหมาะสมกับการใชงานประจําวัน  

จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคคิดวาผาไหมไทยมีความเหมาะสมปานกลางกับการ
ใชงานเปนเสื้อผาท่ัวไปสามารถใชงานไดประจําวัน ระดับปานกลาง มีระดับคาเฉลี่ย 2.83 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.072  

 



82 

 

การซักรีดและดูแลรักษา  

ความคิดเห็นเก่ียวกับความยากงายในการดูแลรักษาและการซักรีดผาไหมไทยของผูบริโภคอยูในระดับนอย 
มีคาเฉลี่ย 2.53 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.173 

ความเหมาะสมกับวัย  

จากการสํารวจความรูสึกเก่ียวกับความเหมาะสมกับวัยผูสวมใสกับผาไหมไทย ผูบริโภคใหระดับความ
เหมาะสมกับวัย ระดับนอย มีระดับคาเฉลี่ย 2.44 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.920 

ความรูสึกทันสมัย/เชย  

ความรูสึกเก่ียวกับความทันสมัยและความเชย ผูบริโภครูสึกวาผาไหมไทยมีความทันสมัยนอย คอนขางเชย 
มีคาเฉลี่ย 2.37 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.910  

ความเปนสากล  

ความรูสึกเก่ียวกับผาไหมในแงมุมความเปนสากล ผูบริโภคมีความเห็นวาผาไหมไทยมีระดับความเปน
สากลนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.07 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.938  

จากการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอผาไหมไทยในแงมุมตางๆ นั้น ขอมูลท่ีได
สามารถนํามาวิเคราะหใหเห็นถึงทัศนคติของผูบริโภคในเชิงบวกและเชิงลบไดในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ในการวิเคราะหจะ
ใชคาเฉลี่ยเปนหลัก โดยจะนําคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมาพิจารณารวมดวยในกรณีท่ีมีคาความเบี่ยงเบนท่ีมีนัยสําคัญ 
ดังนี้ 

ทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอผาไหมไทยในเชิงบวกมากท่ีสุดคือ ความมีอัตลักษณแสดงถึงความเปนไทย/สืบ
สานความเปนไทย ซ่ึงอาจตีความไดวาคนไทยมีความภูมิใจในผาไหมไทยท่ีมีความเปนอัตลักษณบงบอกและแสดง
ความเปนไทยไดอยางเดนชัด นอกจากนั้นความมีคุณคาในเชิงฝมือการถักทอก็เปนอีกขอหนึ่งท่ีคนไทยเห็น
ความสําคัญและมีทัศนคติในเชิงบวกมากเชนกัน โดยมีคนเพียงสวนนอยมากท่ีไมเห็นดวยตามนั้น 

ทัศนคติในเชิงบวกอีกขอหนึ่งท่ีสําคัญคือ ความหรูหรา ความดูดีมีราคา คูควร และเปนท่ียอมรับในงาน
สังคม ซ่ึงไมนาแปลกใจท่ีคนไทยสวนใหญจะใสเสื้อผาท่ีทําจากผาไหมไทยไปในงานสังคม งานกินเลี้ยง งานแตงงาน 
และงานมงคลตางๆ เพราะเห็นวาผาไหมเหมาะสมคูควรกับวาระโอกาสและงานสําคัญเชนนั้น นอกจากนั้นยังชอบ
สีสัน ลวดลาย และเนื้อผาของผาไหมไทย และเห็นวาการใชผาไหมไทยเปนการชวยอุดหนุนผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึง
เปนความคิดเห็นในเชิงบวกอยางเห็นไดชัด 
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สวนทัศนคติท่ีคอนไปในเชิงลบคือ ความรูสึกดานราคา ซ่ึงผูบริโภคยังเห็นวาผาไหมไทยมีราคาสูง ทัศนคติ
เก่ียวกับผาไหมไทยท่ีเปนในเชิงลบอยางเห็นไดชัดคือ ความเหมาะสมกับการใชงานประจําวัน โดยผูบริโภคสวน
ใหญเห็นวาผาไหมไมเหมาะท่ีจะใชงานเปนประจํา ซ่ึงหากพิจารณาแลวอาจสอดคลองกับความคิดในเชิงลบ
เก่ียวกับการดูแลรักษาและการซักลาง ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญเห็นวาผาไหมดูแลรักษาและซักรีดยาก ทัศนคติในเชิง
ลบมากคือ ความเหมาะสมกับวัยของผูสวมใส ความเชย และความไมเปนสากล 

จากขอมูลดังกลาว หากนํามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผาไหมไทยใหมีคุณภาพเหมาะสมและถูกใจ
คนไทย เพ่ือสงเสริมใหคนไทยหันมาใชผาไหมไทยเพ่ิมมากข้ึน ควรสงเสริมสวนท่ีคนไทยชื่นชอบและชื่นชมเก่ียวกับ
ผาไหมไทยใหยังคงโดดเดน และยังคงรักษาคุณคาเหลานั้นไว ท้ังเรื่องความมีอัตลักษณ ฝมือการถักทอ ความ
หรูหรา ดูดีมีราคา คูควรและเหมาะสมกับงานสังคม สวนขอใดท่ีคนไทยมีทัศนคติในเชิงลบก็ควรจะพัฒนาผาไหม
ใหมีคุณสมบัติในสวนนั้นใหดีข้ึน และกําจัดทัศนคติในแงลบนั้น ท้ังเรื่องการดูแลรักษาและซักรีด ควรทําใหผาไหม
สามารถดูแลรักษาและซักรีดไดเหมือนเสื้อผาท่ัวไปท่ีทําจากเสนใยชนิดอ่ืนๆ และควรปรับรูปแบบใหเหมาะสม ไม
ทําใหผูสวมใสมีความรูสึกวาดูแกและเชย  
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สวนท่ี 5 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไหมไทย 

ความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการใชงาน 
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ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑไหมไทย

 

ภาพท่ี 4.28  คาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาและการใชงานผลิตภัณฑไหมไทย 

จากภาพท่ี 4.28 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีระดับความรูเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษาผา
ไหม วิธีการซักรีด และขอควรระวังในการใชผาไหม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.79 2.81 และ 2.89 

ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.960 1.010 และ 0.996 ตามลําดับ  
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ความรูเกี่ยวกับอัตลักษณไหมไทยประจําทองถิ่น 

 

 

ภาพท่ี 4.29 ผูบริโภคจําแนกตามความรูความรูเก่ียวกับอัตลักษณของผลิตภัณฑไหมไทยประจําถ่ินท่ีรูจัก 

จากภาพท่ี 4.29 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาผูบริโภครูจักลวดลายอัตลักษณผาไหมไทยของแต
ละทองถ่ิน ดังนี้ 

จํานวนผูบริโภครูจักผามัดหม่ี จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 71.9 รูจักผาแพรวา จํานวน 173 คน คิด
เปนรอยละ 43.0 รูจักผาจก จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.1 รูจักผาลายน้ําไหล จํานวน 126 คน คิดเปนรอย
ละ 31.3 รูจักผายกดอก จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.4 รูจักผายก จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.4 

รูจักผาขิด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 19.9 รูจักผาหางกระรอก จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.2 รูจัก
ผาลายขัด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.4 รูจักผากาบบัว จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.2  
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สวนท่ี 6 แนวโนมการซ้ือ/การใชผลิตภัณฑจากผาไหม 

 

ภาพท่ี 4.30  แนวโนมการซ้ือ/การใชผลิตภัณฑจากผาไหมไทย แสดงคาเปนรอยละ 

จากภาพท่ี 4.30 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาผูบริโภครอยละ 60.7 จะซ้ือผาไหมประเภท
เครื่องนุงหมแนนอนหากมีการออกแบบลวลดลายสีสันท่ีสวยงาม เนื้อผานาสวมใส และดูแลซักรีดงาย โดยรอยละ 
33.1 ยังไมแนใจวาจะซ้ือหรือไม และรอยละ 3.0 ท่ีจะไมซ้ือแนนอน 

สวนเคหะสิ่งทอ ผูบริโภครอยละ 49.0 จะซ้ือแนนอนหากมีการออกแบบลวดลายสีสรรสวยงาม เนื้อผานา
ใช และดูแลรักษางาย สวนอีกรอยละ 41.8 ยังไมแนใจวาจะซ้ือหรือไม และผูบริโภครอยละ 5.2 จะไมซ้ือเคหะสิ่ง
ทอท่ีเปนผาไหมแนนอน  
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ตอนท่ี 2 ประมวลขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป (Generation Y) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

 

ภาพท่ี 4.31  เพศของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.31 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป จะเห็นวา
กลุมใหญท่ีสุดเปนเพศหญิง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 71.0 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอย
ละ 29.0  
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 อาชีพ 

 

ภาพท่ี 4.32  อาชีพของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป 

จากภาพท่ี 4.32 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภค อายุ 18-33 ป จะเห็นวากลุม
ใหญท่ีสุดมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 
25.6 ขาราชการ/พนักงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 23.3 รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 7.8 ประกอบอาชีพอิสระคิดเปน
รอยละ 3.3 เจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลําดับ สําหรับอาชีพรับจางท่ัวไป ไมไดทํางาน/พอบาน แมบาน 
และไมระบุ คิดเปนรอยละ 1.1 เทากัน  
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ระดับการศึกษา 
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ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม

 

ภาพท่ี 4.33  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป 

จากภาพท่ี 4.33 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป จะเห็นวา
กลุมใหญท่ีสุดมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 
14.0 การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.0 การศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.0 และ
มีเพียงรอยละ 1.0 ไมระบุระดับการศึกษา  
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รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

ภาพท่ี 4.34  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป 

จากภาพท่ี 4.34 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป จะเห็นวา
กลุมใหญท่ีสุดมีรายได 15,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาคือ กลุมท่ีมีรายไดต่ํากวา 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 41.1 มีรายได 30,001-45,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.7 มีรายได 45,001-60,000 บาท คิด
เปนรอยละ 2.2 และมีรายได 85,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 1.1 ตามลําดับ และรอยละ 5.6 ไมระบุรายได  
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สถานภาพ 

 

ภาพท่ี 4.35  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.35 การวิจัยตลาดผูบริโภคและพฤติกรรมการใชผาไหมชวงอายุ 18-33 ป จะเห็นวากลุมใหญ
ท่ีสุดมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 76.7 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 18.9 และหยา/หมาย/

แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลําดับ และรอยละ 2.2 ไมระบุสถานภาพ  
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ภูมิลําเนา 

 

ภาพท่ี 4.36  ภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป 

จากภาพท่ี 4.36 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป จะเห็นวา
กลุมใหญท่ีสุดมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาคือ ภาคอีสาน คิดเปนรอยละ 23.3      

ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 21.1 ภาคใต คิดเปนรอยละ 8.9 ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 5.6 ภาคตะวันตก คิดเปน
รอยละ 1.1 และรอยละ 6.7 ไมระบุภูมิลําเนา  
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหม 

จํานวนผลิตภัณฑจากผาไหมท่ีมีในครอบครอง 

 

 ภาพท่ี 4.37   จํานวนผลิตภัณฑจากผาไหมในครอบครองของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป   
   ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม ประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.37 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป จะเห็นวา
กลุมใหญท่ีสุดมีจํานวนผลิตภัณฑผาไหมในครอบครองประเภทเสื้อผาและเครื่องนุงหม 1-5 ชิ้น คิดเปนรอยละ 
86.7 รองลงมาคือ 6-10 ชิ้น คิดเปนรอยละ 7.8 ลําดับตอมา 15 ชิ้นข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.3 และ 11-15 ชิ้น คิด
เปนรอยละ 1.1 ตามลําดับ และรอยละ 1.1 ไมระบุจํานวน  

สําหรับประเภทเคหะสิ่งทอ พบวาสวนใหญมีผลิตภัณฑผาไหมในครอบครอง 1-5 ชิ้น คิดเปนรอยละ 75.6 

รองลงมาคือ 6-10 ชิ้น คิดเปนรอยละ 12.2 15 ชิ้นข้ึนไป คิดเปนรอยละ 7.8 และ 11-15 ชิ้น คิดเปนรอยละ 4.4  
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ความถี่ในการใชงาน 

 

ภาพท่ี 4.38  ความถ่ีในการใชเสื้อผาเครื่องนุงหมจากผาไหมของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป 

จากภาพท่ี 4.38 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป จะเห็นวา
กลุมใหญท่ีสุดใชผลิตภัณฑประเภทเสื้อผาและเครื่องนุงหมเม่ือมีโอกาสในการสวมใส (ไมสามารถระบุความถ่ี) คิด
เปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือ ไมเคยใสผาไหม คิดเปนรอยละ 28.9 ตามลําดับ 

สําหรับความถ่ีในการสวมใสเสื้อผาและเครื่องนุงหม พบวาสัปดาหละหนึ่งครั้ง คิดเปนรอยละ 14.4 

รองลงมาคือ เดือนละหนึ่งครั้ง สามเดือนหนึ่งครั้ง หกเดือนหนึ่งครั้ง คิดเปนรอยละ 2.2 เทากัน และปละหนึ่งครั้ง 
คิดเปนรอยละ 1.1  
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ปริมาณการใชผลิตภัณฑ 

 ประเภทท่ี 1 เส้ือผาเครื่องนุงหม 

 
ภาพท่ี 4.39 คาเฉลี่ยคะแนนการใชผลิตภัณฑผาไหมไทย 

ประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหมของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป 

 จากภาพท่ี 4.39 ผลการสํารวจพบวาผูบริโภคกลุมนี้ใชเสื้อ กระโปรง/กางเกง และผาคลุมไหล/ผาพันคอ 
ระดับนอยมีคาเฉลี่ย 2.07 1.87 และ 2.16 ตามลําดับ ใชเดรส/สูท เสื้อคลุม เนคไท ชุดนอน ชุดชั้นใน ผาถุง/ผา
โสรง และชุดไทย ระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.68 1.65 1.44 1.29 1.29 1.68 และ 1.77 ตามลําดับ โดยสรุป
ผูบริโภคกลุมอายุ 18-33 ป ใชผลิตภัณฑผาไหมนอยถึงนอยท่ีสุด 
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ประเภทท่ี 2 เคหะส่ิงทอ 
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ผลิตภัณฑที่ใช ประเภทที่ 2 เคหะสิ่งทอ

 

ภาพท่ี 4.40 คาเฉลี่ยคะแนนการใชผลิตภัณฑผาไหมไทย ประเภทเคหะสิ่งทอ ของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป 

จากภาพท่ี 4.40 ผลการสํารวจพบวาผูบริโภคกลุมนี้ใชชุดเครื่องนอน หมอนอิงตกแตง ผามาน ระดับนอย 
มีคาเฉลี่ย 1.88 2.34 และ 1.97 ตามลําดับ ใชผาคลุมเตียง ผาปูโตะ/ผาตกแตงบนโตะ ผาเฟอรนิเจอร ผาบุผนัง
หอง และพรม ระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.80 1.57 1.65 1.34 และ 1.56 ตามลําดับ สรุปแลวผูบริโภคกลุมอายุ 
18-33 ป ใชผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอท่ีทําจากไหมนอยถึงนอยท่ีสุด 
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 โอกาสการใชผลิตภัณฑผาไหม ประเภทเส้ือผาเครื่องนุงหม 

 
 

ภาพท่ี 4.41  โอกาสการใชผลิตภัณฑผาไหมของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม 

จากภาพท่ี 4.41 ผลการวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป พบวา
โอกาสในการใชผลิตภัณฑจากผาไหมประเภทเสื้อผาและเครื่องนุงหมในงานบุญมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.9 

รองลงมาคือ งานมงคลสมรส คิดเปนรอยละ 20.3 งานกินเลี้ยง คิดเปนรอยละ 15.7 ประชุม/สัมมนา คิดเปนรอย
ละ 9.8 ทํางาน คิดเปนรอยละ 7.2 งานศพ คิดเปนรอยละ 4.6 ปกติประจําวัน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ และ 

ไมระบุ คิดเปนรอยละ 3.27   
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ลักษณะลวดลาย/สีสัน/เนื้อผาท่ีช่ืนชอบ ประเภทท่ี 1 เส้ือผาเครื่องนุงหม 

 ลวดลาย 
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ลวดลายของผา (เส้ือผาเครื่องนุงหม)

 

ภาพท่ี 4.42  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบลวดลายผาไหมไทย ประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหม ของกลุมผูบริโภคอายุ
18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.42 ผลการสํารวจพบวาผูบริโภคอายุ 18-33 ป ชื่นชอบผาสีพ้ืนไมมีลวดลาย ระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.50 ชื่นชอบผาสีพ้ืนมีลวดลายในเนื้อผา ผาลายพ้ืนเมือง/ลายไทย และผาลายผสมผสาน/แอบสแตรกท 
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.96 2.67 และ 2.73 ตามลําดับ ชื่นชอบลวดลายเรขาคณิต ลวดลายดอกไม ลวดลาย
สัตว และลายสก็อต/ลายตารางหมากรุก ระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.18 2.43 1.90 และ 2.56 ตามลําดับ โดยสรุปผา
สีพ้ืนไมมีลวดลายมีคะแนนความชื่นชอบสูงสุด 
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สีสัน 
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สีสันของผา (เส้ือผาเครื่องนุงหม)

 

ภาพท่ี 4.43  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบสีสันไหมไทย ประเภทเครื่องนุงหม ของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.43 ผลการสํารวจพบวาผูบริโภคอายุ 18-33 ป ชอบผาไหมสีเอิรทโทน (แนวทางเดียวกัน) 

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.56 ชอบสีอ่ืนๆ ระดับปานหลาง ซ่ึงไดแก สีเอิรทโทน (สีตัดกัน) สีพาสเทล (สีตัดกัน) สี
พาสเทล (แนวทางเดียวกัน) สีสดใส (สีตัดกัน) สีสดใส (แนวทางเดียวกัน) สี ขาว ดํา เทา (สีตัดกัน) และสีขาว ดํา 
เทา (แนวทางเดียวกัน) โดยมีคาเฉลี่ย 3.06 2.88 3.27 2.63 2.77 3.03 ตามลําดับ  
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เนื้อผา 

 
 

ภาพท่ี 4.44  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบเนื้อผาไหมไทย ประเภทเครื่องนุงหม ของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.44 ผลการสํารวจพบวา ผูบริโภคอายุ 18-33 ป ชื่นชอบผาไหม 100% ผาเนื้อผสมเสนใย
ไหมและใยธรรมชาติ ผาเนื้อผสมเสนใยไหมและเสนใยประดิษฐ และเนื้อผสมเสนใยไหมและเสนใยยืด ระดับปาน
กลางเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ผาไหม 100% มีคะแนนความชื่นชอบสูงสุด คือ 3.39 รองลงมาคือ ผาเนื้อผสมเสน
ใยไหมและใยธรรมชาติ  
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ลักษณะลวดลาย/สีสัน/เนื้อผาท่ีช่ืนชอบ ประเภทท่ี 2 เคหะส่ิงทอ 

 ลวดลาย 

 

ภาพท่ี 4.45  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบลวดลายผาไหมไทย ประเภทเคหะสิ่งทอ ของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 

ป  

จากภาพท่ี 4.45 ผลการสํารวจพบวาผูบริโภคอายุ 18-33 ป ประเภทเคหะสิ่งทอ ชื่นชอบผาไหมสีพ้ืนไมมี
ลวดลาย ผาสีพ้ืนมีลวดลายในเนื้อผา ลวดลายดอกไม ลายพ้ืนเมือง/ลายไทย ลานสก็อต/ตารางหมากรุก และ
ลวดลายผสมผสาน/แอบสเตรกท ระดับปานกลางเหมือนกัน มีคาเฉลี่ย 3.40 3.16 2.82 2.83 2.71 และ 3.34 

ตามลําดับ ชื่นชอบลวดลายเรขาคณิต และลวดลายสัตว ระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.46 และ 2.11 ตามลําดับ   

อยางไรก็ตาม ผาสีพ้ืนไมมีลวดลายมีคะแนนความชื่นชอบสูงท่ีสุด รองลงมาคือลวดลายผสมผสาน/    

แอบแสตกท 
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สีสัน 

 
 

ภาพท่ี 4.46  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบสีสันผาไหมไทย ประเภทเคหะสิ่งทอ ของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.46 ผลการสํารวจพบวา ผูบริโภคอายุ 18-33 ป ประเภทเคหะสิ่งทอ ผูบริโภคชื่นชอบผาไหม
สีเอิรทโทน (แนวทางเดียวกัน) มีคาเฉลี่ย 3.50 มีความชื่นชอบสีอ่ืนๆ ระดับปานกลางเหมือนกัน ไดแก สีเอิรทโทน 
(สีตัดกัน) สีพาสเทล (สีตัดกัน) สีพาสเทล (แนวทางเดียวกัน) สีสดใส (สีตัดกัน) สีสดใส (แนวทางเดียวกัน) สีขาว 
ดํา เทา (สีตัดกัน) และสีขาว ดํา เทา (สีแนวทางเดียวกัน) โดยมีคาเฉลี่ย 3.15 2.95 3.18 2.90 3.13 3.10 และ 
3.18 ตามลําดับ  
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เนื้อผา 

 
 

 

ภาพท่ี 4.47  คาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบเนื้อผาไหม ประเภทเคหะสิ่งทอ ของกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.47 ผลการสํารวจพบวา ผาไหมประเภทเคหะสิ่งทอ ในกลุมผูบริโภคอายุ 18-33 ป ชื่นชอบ
ผาไหม 100%  ผาเนื้อผสมเสนใยไหมและเสนใยธรรมชาติ ผาเนื้อผสมเสนใยไหมและเสนใยประดิษฐ และผาเนื้อ
ผสมเสนใยไหมและใยยืด ระดับปานกลางเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ผาไหม 100% มีคาเฉลี่ยคะแนนความชื่นชอบ
สูงสุด คือ 3.40 รองลงมาคือ ผาเนื้อผสมเสนใยไหมและเสนใยธรรมชาติ ผาเนื้อผสมเสนใยไหมและเสนใยประดิษฐ 
และผาเนื้อผสมเสนใยไหมและใยยืด ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 3.15 2.88 2.77 ตามลําดับ  
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑจากผาไหม 

เหตุผลและความถี่ในการซ้ือ 
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เหตุผลและความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑผาไหม

ประเภทท่ี 1 เส้ือผาเครื่องนุงหม

ประเภทท่ี 2 เคหะส่ิงทอ

 
 

ภาพท่ี 4.48   เหตุผลและความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑผาไหมไทยของบริโภคอายุ 18-33 ป ประเภทท่ี 1 เสื้อผา
 เครื่องนุงหม ประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ 

จากภาพท่ี 4.48 ผลการสํารวจเหตุผลและความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑผาไหมประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหม
และเคหะสิ่งทอของผูบริโภคอายุ 18-33 ป พบวา ผลิตภัณฑท้ัง 2 ประเภท ผูบริโภคกลุมนี้จะซ้ือเม่ือถูกใจเปน
อันดับแรก รองลงมาคือซ้ือเม่ือจําเปนตองใช สวนความถ่ีในการซ้ือพบวาไมเคยซ้ือมีจํานวนสูงสุด รองลงมาสําหรับ
ประเภทเครื่องนุมหมและซ้ือเปนของขวัญคือ ซ้ือหกเดือนหนึ่งครั้ง ซ้ือสามเดือนหนึ่งครั้ง และซ้ือปละครั้ง 
ตามลําดับ สําหรับประเภทเคหะสิ่งทอ คือ ซ้ือปละครั้ง ซ้ือสามเดือนหนึ่งครั้ง และซ้ือหกเดือนหนึ่งครั้ง ตามลําดับ 
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แหลงซ้ือผลิตภัณฑไหม 

 
 

ภาพท่ี 4.49  แหลงซ้ือผลิตภัณฑจากผาไหมไทยของผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป 

จากภาพท่ี 4.49 ผลการวิจัยผูบริโภคและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป พบวา
กลุมผูบริโภคสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑผาไหมจากงานแสดงสินคา/งานมหกรรมสินคา รานคาผลิตภัณฑชุมชน คิดเปน
รอยละ 24 เทากัน รองลงมาคือ รานคาผาไหมในชุมชน คิดเปนรอยละ 16 ศูนยการคาชุมชน คิดเปนรอยละ 10

หางสรรพสินคาท่ัวไป คิดเปนรอยละ 10 รานตัดเสื้อ คิดเปนรอยละ 5 หางสรรพสินคาหรู คิดเปนรอยละ 3
ซุปเปอรสโตว คิดเปนรอยละ 3 ซ้ือผานทางอินเตอรเน็ท คิดเปนรอยละ 2 ซ้ือจากตางประเทศ คิดเปนรอยละ 1
ตามลําดับ  
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สวนท่ี 3 ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑจากผาไหม 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ 

 

 

ภาพท่ี 4.50 คาเฉลี่ยคะแนนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือของผูบริโภคอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.50 ผลการสํารวจ พบวา ผูบริโภคอายุ 18-33 ป ใหความสําคัญในเรื่องผลิตภัณฑระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยสูงถึง 4.77 ใหความสําคัญในเรื่องราคาและสถานท่ีจําหนายระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.12 และ 4.00 

ตามลําดับ แตใหความสําคัญในเรื่องการประชาสัมพันธ ระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเพียง 1.00  
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ราคาท่ีเหมาะสม 

ประเภทท่ี 1 เสื้อผาเครื่องนุงหม (ผาไหมคลุมไหล/ผาพันคอ) 

 

ภาพท่ี 4.51  ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผาไหมคลุมไหล/ผาพันคอ คุณภาพดี ลวดลายสีสันสวยงามของผูบริโภค 

       อายุ 18-33 ป   

จากภาพท่ี 4.51 การวิจัยตลาดและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคอายุ 18-33 ป พบวาผูบริโภค
กลุมใหญสุด เห็นวาราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผาไหมคลุมไหล/ผาพันคอ คุณภาพดี ลวดลาย สีสันสวยงาม 1 ผืน คือ
ท่ีระดับราคาต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ ท่ีเห็นดวยกับระดับราคา 1,001-3,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 31.0 ระดับราคา 3,001 -5,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.0 และมีเพียงสวนนอยท่ีจายในระดับราคาท่ี
สูงกวา 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.0  
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ประเภทท่ี 2 เคหะสิ่งทอ (ผาคลุมเตียง) 

 
 

ภาพท่ี 4.52  ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผาคลุมเตียงขนาด 6 ฟุต คุณภาพดี ลวดลายสีสันสวยงาม 1 ผืนของผูตอบ 

       แบบสอบถามชวงอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.52 ผลการวิจัยผูบริโภคและพฤติกรรมการใชผาไหมของผูบริโภคอายุ 18-33 ป พบวา
ผูบริโภคสวนใหญ เห็นวาราคาท่ีเหมาะสมสําหรับผาไหมคลุมไหล/ผาพันคอ คุณภาพดี ลวดลาย สีสันสวยงาม 1 

ผืน คือระดับราคา 1,001-3,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมาคือระดับราคาท่ีต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปน
รอยละ 39.0 ระดับราคา 7,001-9,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.0 ระดับราคา 3,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 
4.0 ตามลําดับ และมีเพียงสวนนอยท่ีจายในระดับราคา 5,001-7,000 บาท และระดับราคาท่ีสูงกวา 9,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 1.0 เทากัน  
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สวนท่ี 4 ทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาไหมไทย 

 

ผลการวิจัยทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาไหมไทยของผูบริโภคอายุ 18-33 ป 
(Generation Y) โดยจัดเรียงลําดับจากระดับคาเฉลี่ยท่ีไดจากมากไปหานอย ดังแสดงในภาพท่ี 4.53 ดังนี้ 
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ทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑผาไหมไทย

 

ภาพท่ี 4.53  คาเฉลี่ยทัศนคติและความรูสึกท่ีมีตอลักษณะผลิตภัณฑจากผาไหมไทยของผูบริโภคอายุ 18-33 ป 

ความมีคุณคาในงานฝมือการถักทอ 

ความมีคุณคาในงานฝมือการถักทอ อยูท่ีระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.36 แสดงวาผูบริโภคกลุมนี้ยกยอง
ความมีคุณคาของผาไหมไทย   

ความเปนอัตลักษณ 

ความเปนอัตลักษณแสดงถึงความเปนไทย/สืบสานคุณคา  อยูท่ีระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 แสดงวา
ผูบริโภคกลุมนี้เห็นวาผาไหมไทยมีอัตลักษณอยางชัดเจน 
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การชวยอุดหนุนผลิตภัณฑชุมชน 

เปนการชวยอุดหนุนผลิตภัณฑชุมชน อยูท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 แสดงวาผูบริโภคกลุมนี้ เห็นวาการ
ใชผาไหมไทยจะเปนการชวยเหลือและอุดหนุนผลิตภัณฑชุมชนมาก  

ลวดลาย/สีสัน/เนื้อผา 

ระดับความชื่นชอบลวดลาย/สีสัน/เนื้อผาของผาไหมไทย อยูท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 ซ่ึงแสดงวาแสดง
วาผูบริโภคกลุมนี้มีความชื่นชอบลวดลาย/สีสัน/เนื้อผาของผาไหมไทย  

ความหรูหรา/ดูมีราคา/คูควร/เปนท่ียอมรับในงานสังคม  

ผาไหมไทยมีความหรูหรา/ดูมีราคา/คูควร/เปนท่ียอมรับในงานสังคม อยูท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 

แสดงวาผูบริโภคกลุมนี้เห็นวาผาไหมมีความหรูหรา/ดูมีราคา/คูควร/เปนท่ียอมรับในงานสังคม 

ความแตกตางจากเสนใยชนิดอ่ืน 

ผูบริโภคกลุมนี้มีความรูสึกวาผาไหมไทยแตกตางจากผาเสนใยชนิดอ่ืน อยูท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 

ความรูสึกดานราคา  

ความรูสึกดานราคา ผูบริโภคกลุมนี้มีความเห็นวาผาไหมไทยมีราคาแพง อยูท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67  

ความทนทาน 

ความทนทานตอการใชงานผาไหมไทย ผูบริโภคกลุมนี้เห็นวาผาไหมไทยมีระดับความทนทาน อยูท่ีระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.67 

ความแตกตางจากไหมตางประเทศ 

ผูบริโภคกลุมนี้มีความรูสึกวาผาไหมไทยแตกตางจากผาไหมตางประเทศ อยูท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 

 

เปนทรัพยสิน/เปนการลงทุน 

การเก็บไวเปนทรัพยสินใหลูกหลาน/เปนการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ผูบริโภคกลุมนี้เห็นดวยระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 3.22 

เหมาะสมกับการใชงานประจําวัน  

ผูบริโภคกลุมนี้เห็นวาผาไหมไทยเหมาะสมกับการใชงานประจําวัน อยูท่ีระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.99  

การซักรีดและการดูแลรักษา 

ผูบริโภคกลุมนี้เห็นวาผาไหมไทยการซักรีดและการดูแลรักษางาย อยูท่ีระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.78 
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ความเหมาะสมกับวัย 

ผูบริโภคกลุมนี้เห็นวาผาไหมไทยมีความเหมาะสมกับวัย อยูท่ีระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.64 

ความรูสึกตอผาไหมไทย 

ผูบริโภคกลุมนี้มีความรูสึกตอผาไหมไทย อยูท่ีระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.37 

ความเปนสากล 

ผูบริโภคกลุมนี้เห็นวาผาไหมไทยมีความเปนสากล อยูท่ีระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.29 

สวนท่ี 5  ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไหมไทย 

ความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการใชงานผาไหม 

 

ภาพท่ี 4.54  คาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑไหมไทยของผูบริโภคอายุ 18-33 ป 
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จากภาพท่ี 4.54 ผลการสํารวจพบวาผูบริโภคอายุ 18-33 ป เพียงสวนนอยท่ีมีระดับความรูเก่ียวกับวิธีการ
เก็บรักษาผาไหม วิธีการซักรีด และขอควรระวังในการใชผาไหม อยูท่ีระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.81 2.83 และ 
2.94 ตามลําดับ ดังนั้นในการสงเสริมการใชผาไหมกับผูบริโภคกลุมนี้ จึงควรใหความรูเรื่องดังกลาวดวย  

ความรูเกี่ยวกับลวดลายอัตลักษณของผาไหมไทยประจําทองถิ่น 
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ผลิตภัณฑไหมไทยประจําถ่ินท่ีรูจัก

 

ภาพท่ี 4.55 ผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป จําแนกตาม ความรูเก่ียวกับอัตลักษณของผลิตภัณฑไหมไทยประจําถ่ินท่ี    

รูจัก  

จากภาพท่ี 4.55 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป รูจักลวดลายอัตลักษณ
ของผาไหมไทยแตละทองถ่ินคอนขางนอย โดยพบวาผูบริโภครูจักผามัดหม่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.0 รูจักผา
แพรวา คิดเปนรอยละ 16.0 รูจักผาลายขัด คิดเปนรอยละ 11.0 รูจักผายกดอก คิดเปนรอยละ 9.0 รูจักผาจก คิด
เปนรอยละ 8.0 รูจักผาลายน้ําไหล คิดเปนรอยละ 6.0 รูจักผาขิด คิดเปนรอยละ 5.0 รูจักผาหางกระรอก คิดเปน
รอยละ 4.0 รูจักผากาบบัว คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ และรอยละ 2.0 ไมระบุ แสดงวาผูบริโภคกลุมนี้สวนใหญ
ยังไมมีความรูเก่ียวกับลวดลาย และอัตลักษณของผาไหมไทยประจําทองถ่ิน 
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สวนท่ี 6 แนวโนมการซ้ือ/การใชผลิตภัณฑจากผาไหมไทย 

 
 

ภาพท่ี 4.56  แนวโนมการซ้ือ/การใชผลิตภัณฑจากผาไหมไทยของผูบริโภคอายุ 18-33 ป  

จากภาพท่ี 4.56 ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงใหเห็นวาผูบริโภคอายุ 18-33 ป กลุมใหญท่ีสุดยังไมแนใจ
วาจะซ้ือผาไหมประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหมหรือไม คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือซ้ือแนนอนหากมีการออกแบบ
ลายผาท่ีสวยงาม เนื้อผานาใช ดูแลซักรีดงาย คิดเปนรอยละ 44.0 และมีเพียงรอยละ 4.0 ท่ีจะไมซ้ือแนนอน 
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สวนเคหะสิ่งทอพบวาผูบริโภคกลุมนี้ยังไมแนใจวาจะซ้ือผาไหมประเภทนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 58.0 

รองลงมาคือซ้ือแนนอนหากมีการออกแบบลายผาท่ีสวยงาม เนื้อผานาใช ดูแลซักรีดงาย คิดเปนรอยละ 40.0 และ
มีเพียงรอยละ 2.0 ท่ีจะไมซ้ือแนนอน  

ขอเสนอแนะและปญหา  

จากขอคิดเห็นและขอมูลเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม สรุปโดยรวมไดดังนี้  

1.  ผูบริโภคชวงอายุ 18-33 ป มีความรูสึกเก่ียวกับผาไหมไทยในเชิงการมีคุณคา มีความสวยงาม ความ
มีอัตลักษณ และความหรูหรามีราคา แตผูบริโภคกลุมนี้เพียงบางสวนเทานั้นท่ีจะนําผาไหมไทยมาใชเพ่ือการสวมใส
จริงๆ  

2.  ผูบริโภคกลุมนี้จํานวนไมนอยท่ียังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับผาไหมไทย ท้ังในเชิงคุณสมบัติ
และการใชงาน โดยสวนใหญเขาใจวาผาไหมใสแลวจะรูสึกรอน ไมเหมาะกับสภาวะอากาศเมืองรอนอยางประเทศ
ไทย และในการดูแลตองสงรานเพ่ือทําการซักแหงเทานั้น ไมสามารถซักไดเอง ซ่ึงเปนการเพ่ิมคาใชจายในการใช
ผลิตภัณฑจากผาไหม  

3.  ผูบริโภคกลุมนี้มีความเขาใจวาผาไหมเปนผาเนื้อแข็ง สามารถนําไปตัดเย็บเปนเสื้อผาไดในรูปแบบ
จํากัดเทานั้น และรูปแบบเสื้อผาท่ีทําจากผาไหมท่ีมีจําหนายสวนใหญ จะเปนรูปแบบท่ีผูบริโภคมีความรูสึกวาเชย 
ไมทันสมัย และเหมาะสมกับผูสูงวัยเทานั้น  

4.  ผาไหมท่ีมีอัตลักษณประจําทองถ่ินสวนใหญจะเปนผาไหมท่ีมีลวดลายการถักทอท่ีสวยงาม ผาบางผืนมี
ราคาแพง ผูบริโภคจึงไมนํามาตัดเย็บเปนเสื้อผาสวมใส เพราะความเสียดายลวดลายถักทอนั้น  

5.  การจําหนายผาไหมสวนใหญจะจําหนายอยูในรานคาประจําทองถ่ิน เพ่ือจําหนายใหกับคนทองถ่ินและ
นักทองเท่ียว หรือจําหนายในงานแสดงสินคาและงานมหกรรมสินคา เทานั้น การจัดจําหนายจึงไมกระจายท่ัวถึง 
หาซ้ือยาก 

 

4.2 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

 4.2.1 ผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานไหมไทย 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานไหมไทย  ประกอบดวย  

• นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหมอนไหม 

• ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ ท่ีปรึกษาสํานักบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

• ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผูอํานวยการฝายสงเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

•  Mrs.Ornella Bignami และ Mr.Daniele Aliverti จาก Elementi Moda S.r.l. (ผูเชี่ยวชาญจาก
สาธารณรัฐอิตาลี) 



115 

 

โดยสามารถสรุปการสัมภาษณโดยภาพรวมไดดังนี้ 
 

 นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหมอนไหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหสัมภาษณโดยภาพรวม 
ดังนี้  ควรมีการพัฒนาไหมไทยใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน พัฒนาการออกแบบใหสอดรับกับการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดงาย มีการคงอัตลักษณดั้งเดิมท่ีสวยงามเปนเอกลักษณของไทยไว และใหเพ่ิมกลุมเปาหมาย
ผูบริโภคใหมากข้ึน  
 

 ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ ท่ีปรึกษาสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ให
สัมภาษณโดยภาพรวม ดังนี้ การพัฒนาตนแบบไหมไทย แบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ เครื่องแตงกายและเคหะสิ่ง
ทอ  โดยในกลุมเครื่องแตงกาย เนื่องดวยผาไหมไทยมักมีลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ ทําใหถูกจํากัดการใชงาน จึง
ควรปรับใหมีลวดลายท่ีหลากหลายใชไดทุกโอกาส เหมาะกับทุกคน ทุกวัย ไมเฉพาะคนมีอายุ สวนกลุมเคหะสิ่งทอ 
พัฒนาเรื่องการดูแลรักษาใหงายข้ึน นอกจากนี้ควรพัฒนาใหคนไทยยอมรับการใชผาไหมไทยมากข้ึน โดยจาก
ขอคิดเห็นของทานกับดีไซเนอรและผูเชี่ยวชาญในสาธารณรัฐอิตาลี สรุปไดวาไหมไทยมีคุณภาพดีกวาไหมอินเดีย
และไหมจีน แตมีจุดดอยคือมีการออกแบบการทอท่ีมีลักษณะเรียบไมมีมิติ โดยสวนใหญเปนการทอลวดลายดอก
เรียบๆ ทําใหผาขาดมิติ และไมมีการตกแตงสําเร็จชวยปรับปรุงเนื้อผา และไดใหขอเสนอแนะเปนแนวทางท่ีผูผลิต
ไหมควรปรับปรุง คือ พัฒนาเสนดายไหมท่ีเปน Textured Yarn เนนผิวสัมผัสและพ้ืนผิวของเสนดาย ทําดายยืดได 
พัฒนาเสนดายไหมท่ีหลากหลายข้ึน และการพัฒนาตนแบบไหมไทยควรมีการปรับอัตลักษณไหมไทยคูกับการ
อนุรักษลวดลายดั้งเดิม ปรับการออกแบบใหเหมาะกับการใชงานเฉพาะอยาง เฉพาะผลิตภัณฑ ปรับใหเหมาะกับ
ความนิยมของตลาดและควรพัฒนาลวดลายสีสันตามเทรนดและกระแสของตลาด ใชเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ
มาชวย 

 

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผูอํานวยการฝายสงเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดให
สัมภาษณวา การพัฒนาในบานเราจะไมเหมือนในยุโรป ซ่ึงในยุโรปจะมีกระบวนการวิจัยการตลาดและ  Trend 

กอนการพัฒนา ซ่ึงถาเราใชวิธีเดิม ๆ ท่ีสวนใหญเอาผูผลิตเปนตัวตั้งในการพัฒนาผลิตภันฑ โครงการนี้อยากให
เปลี่ยนแนวความคิด ใหเอาตลาดผูซ้ือเปนตัวตั้งรวมท้ัง color trend หรือแนวโนมแฟชั่นของโลกมาเปนตัวนํา
เพราะวาความชอบของลูกคาจะเปนไปตามเทรนดสีและกระแสโลก แลวก็จะมีโอกาสในการขายไดเยอะข้ึน ซ่ึงใน
สวนของการพัฒนาวัสดุก็เชนกัน เราตองมีการพัฒนาวัสดุใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ในดานของการ
ใชงานนั้นไหม 100 % บางครั้งอาจใชงานยากในวิถีชีวิตปจจุบัน เรื่องจากการดูแลรักษายาก ตองพิถีพิถัน ซ่ึงสวน
ใหญจะตองสงซักแหง จนทําใหผูใชมองวาแพง มีคาใชจายการดูแลรักษามาก ในโครงการฯ นี้ เรามองถึงความ
เปนไปไดท่ีจะเอาวัสดุอ่ืนๆ มาผสมกับไหม เพ่ือจะทําใหไหมใชงานไดงายข้ึน ราคาไมสูงเกินไป เหมาะกับกระแส
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ความตองการตลาด เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะขายไดมากข้ึน ดังนั้นแนวทางของการพัฒนานวัตกรรมจะตองดูทิศทางของ
ตลาด แนวโนมแฟชั่น การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัสดุใหมๆ  ท้ังหมดนี้เปนหลักใหญในการพัฒนาครั้งนี้ 

 

 Mrs.Ornella Bignami และ Mr.Daniele Aliverti ไดใหสัมภาษณวาควรมีสถานท่ีหรือแหลงสําหรับ
จัดแสดงผลงานผาไหมไทยท่ีไดพัฒนาเพ่ือการถายทอดองคความรูและตอยอดตอไปได ไมควรมุงเนนแคทํา
นวัตกรรมใหมบนผืนผาอยางเดียว ควรเนนพัฒนาคุณภาพท่ีดีดวย มีการสรางความนาสนใจใหผาไหมไทย โดยใช
นวัตกรรมเปนตัวชวยและคํานึงถึงอัตลักษณ “ไหมไทย” โดยตองสื่อถึง ความสวยงาม และการสรางตรารับรอง ท่ี
บงบอกวาคือ ไหมไทยไมใชจากจีนหรืออินเดีย การพัฒนาตนแบบไหมไทยไมจําเปนตองผลิตจากไหม 100% ควร
นําเทคโนโลยีการผสมผสานเสนใยอ่ืนๆ เพ่ิม เชน ลินิน ฝาย วัสดุอินทรีย ข้ีไหม เปนตน ผูหญิงมักเลือกซ้ือเสื้อผาใน
ฤดูหนาวมากกวาฤดูรอน ควรคํานึงถึงการออกแบบใหตรงกับตลาดและฤดูกาลดวย 

 

 Mr.Daniele Aliverti ไดใหสัมภาษณวาไหมนั้นมีภาพลักษณราคาสูง ควรมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 
ความสวยงาม ความเงางาม และใสใจกับความทันสมัย โครงการฯนี้ เปนการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสําหรับชวง
ฤดูรอน spring/summer 2015 จึงควรตองคํานึงแฟชั่นผาไหมในฤดูกาลอ่ืนดวย สําหรับการพัฒนาผาไหมดวยการ
ใชระบบดิจิตัลปรินทติ้งนาสนใจเพราะเปนการปรับการออกแบบไดรวดเร็วทันสมัย ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการ
ทํา finishing และ coating ใหมๆ สําหรับผาไหม ก็จะสามารถสรางความแตกตางและขยายตลาดไดดี  

(บทสัมภาษณ ฉบับเต็มโปรดดูภาคผนวก ก บทสัมภาษณ) 
 

 4.2.2 ผลการประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) 

การจัดประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) ท้ังหมด 4 กลุม จํานวนผูท่ีเขารวมประชุม
ท้ังหมดจํานวน 47 คน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 

 1) เพ่ือใหผูท่ีเขาสนทนามีสวนรวมและสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นตออัตลักษณไหมไทยไดอยาง
แทจริงและเปดเผย  

2) เพ่ือศึกษาและเรียนรูความคิดเห็นตลอดจนความตองการท่ีมีตอผาไหมไทยในเชิงบวกและเชิงลบของผู
ท่ีรวมสนทนา  

3) เพ่ือวัดความรู ความเขาใจและความคิดเห็นในเรื่องการใชงานผาไหมไทย  
4) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ และประสบการณกับทีมงานผูทําวิจัยของโครงการฯ ในเรื่องผาไหม

ไทย เพ่ือสรางความเขาใจซ่ึงกัน และนําความคิดเห็นท่ีไดจากการสนทนากลุมยอยไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงาน
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และใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาโครงการ ฯ ตอไป ซ่ึงสามารถสรุปผลการประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม ได
ดังนี้ 
 

4.2.2.1 การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) ครั้งท่ี 1 

การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หอง
ประชุม หองสมุด สิ่งทอและแฟชั่นชั้น 2 อาคารศูนยสรางสรรคองคความรูแฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

แบงเปนการสัมภาษณจํานวน 2 กลุมลักษณะ/อาชีพของกลุมผูเขารวม คือ  
 กลุมท่ี 1  กลุมผูใชงานผาไหม (User) จํานวน 11 ราย โดยกลุมนี้เปนผูท่ีสมัครใจใชและถูกบังคับใชงาน 
ตัวอยางกลุมผูท่ีสมัครใจใช เชน เจาหนาท่ีกระทรวงพาณิชย/เจาหนาท่ีสถาบัน ตางๆ เจาหนาท่ีกรมการคาการ
สงออก   นักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว แมบานออกงานสังคม พนักงานบริษัท พนักงานธนาคาร เปนตน ตัวอยางกลุมผูท่ี
ถูกบังคับใชงาน ตัวอยางเชน พนักงานโรงแรม front ขาราชการกระทรวง ตัวแทนการบินไทย (ตองบินยุโรป) หรือ
พนักงานตอนรับบนเครื่อง อาจารยมหาวิทยาลัย เปนตน  
 กลุมท่ี 2 กลุมผูไมเคยใชงานผาไหม (Non-User) จํานวน 12 ราย ไดแก กลุมนักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานท่ัวไป/บริษัท ตางๆ พนักงานธนาคาร เปนตน  
      

 ไดผลการประชุมและอภิปรายดังตอไปนี้ 

 กลุมผูใชงานผาไหม (User) 

 คําถาม 

1) ปกติทานเลือกใชเสื้อผาหรือผาเปนเสนใยชนิดใด รูหรือไมวาเสื้อผาหรือผาท่ีทานเลือกซ้ือเปนเสนใย
อะไร ถาทานทราบ ทานทราบไดจากอะไร (เปนคําถามท่ีตองการรูวา Symbol หรือ Tag มีผลตอผู
ซ้ือหรือไม) 

2) สิ่งท่ีทําใหทานตัดสินใจในการเลือกซ้ือเสื้อผา เวลาทานไปเลือกซ้ือคืออะไร (เปนคําถามท่ีตองการรูวา 
สี รูปแบบ ลวดลาย ผูใชตองการมุงเนนสิ่งใดในการเลือกซ้ือเสื้อผา) 

3) ทานไดใชผาไหมในโอกาสใดบาง และสาเหตุใดท่ีโอกาสนั้นๆทานถึงเลือกใชผาไหม 

4) ทานมีความรูสึกในภาพรวมตอการสวมใสผาไหมอยางไร การสวมใสผาไหมมีความหมายอยางไรตอตัว
ทานบาง 

5) สิ่งท่ีชอบหรือคุณสมบัติของผาไหม ท่ีทําใหทานเลือกใชมีอะไรบาง 

6) สถานท่ีท่ีทานเลือกซ้ือผาไหมจากท่ีไหน และถาจะตัดเย็บชุดผาไหมทานจะตัดเย็บท่ีใด 
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7) สําหรับการทําความสะอาดและการเก็บรักษาผาไหม ทานทําอยางไร หรือถาทานสงรานท่ีใหบริการ
ทําความสะอาด ทานสงท่ีไหน มีคาใชจายโดยประมาณเทาไร 

8) ผาไหมท่ีทานซ้ือตอครั้งหรือตอผืนประมาณราคาเทาไร หรือชุดทํางานผาไหม 1 ชุด ทานจะซ้ือท่ีราคา
เทาไร 

9) ทานรูหรือไมวาผาไหมมีแบบใดบาง ท้ังลักษณะและลวดลายแตละแบบ ทานรูจักไหมประเภทอ่ืน
หรือไม จากอินเดีย จีน ทราบหรือไมวาแตกตางจากไหมไทยอยางไร 

10) รูปแบบเสื้อผาไหมท่ีทานนํามาเปนแบบตัดเย็บ ทานติดตามมาจากสื่อใด  

11) ทานคิดวาผาไหมกับแฟชั่นสมัยใหมไปกันไดหรือไม ถาไมไดมีแนวทางการปรับเปลี่ยนอยางไร 

  

 ผลการประชุมและอภิปราย 

1) การเลือกซ้ือเสื้อผาผูใชงานผาทราบเสนใยจากความคุนเคยและดูตราท่ีติดอยูท่ีเสื้อผา โดยตราลักษณ
มีสวนชวยใหผูใชงานเกิดความรูสึกเชื่อถือในตัวสินคา ซ่ึงในการเลือกซ้ือเสื้อผาแตละครั้งผูใชงานจะ
เลือกท่ีเหมาะกับบุคลิกตัวเอง  

2) ความรูสึกตอการใสผาไหม คือเปนผาท่ีเหมาะสําหรับคนแกสวมใส (พอแม ขาราชการ อายุ 35 ปข้ึน
ไป) โดยหาโอกาสในการสวมใสยาก ใสแลวรอน และผาไหมนั้นไดบงบอก วัฒนธรรม ความเปนไทย ดู
มีฐานะ มีราคา มีการยกตัวอยางถึงผาไหม Jim Thompson เปน Brand ท่ีมี Image ท่ีดีทันสมัย 
และมีการประยุกตรูปแบบของผาใหเขาสมัยไดเปนอยางดี 

3)  กลุมผูใชงานผาไหม มองวาไหมไทย เปนฉนวนความรอนดี เนื้อผาใสสบาย แตระบายอากาศไมดี 
(เพราะผาอัดกาวเนื่องดวยตองการความอยูทรง) รักษาอุณหภูมิ นุม ชอบความเปนธรรมชาติของเสน
ใย กระบวนการ (ชอบการอนุรักษการทอโดยใชก่ีกระตุก) สีสัน ลวดลายมีเอกลักษณ (ในแตละ
ทองถ่ินมีลายทอท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว) สวยงาม สวมใสแลวเสริมบารมี และดูสูงศักดิ์ 

4) กลุมผูใชงานผาไหม ไมชอบผาไหม ไมอยูทรง ตองอัดกาว ยกไหล รูปแบบตัดเย็บเชย วัสดุมีขอจํากัด
ตัดเย็บ ตัดเปนแบบสมัยใหมไมได หาโอกาสสวมใสยาก เชน งานมงคล งานรับปริญญา หาซ้ือยาก 
ราคาแพง ดูแลรักษายาก (ตองสงรานซักแหงโดยมีคาใชจาย 250 บาท/ครั้ง ทําใหรูสึกวาใช 10 ครั้งก็
เกินราคาผาท่ีซ้ือ) ซ้ือมาเก็บไมกลาใช เพราะคาดูแลรักษามีราคาแพง มีการใชในชีวิตประจําวันบาง 
เชน ผาพันคอ เนคไท เปนตน 

5) สถานท่ีเลือกซ้ือในงานแฟรสินคาไทย เชน งาน OTOP งานเสื้อผา ซ้ือผาไหมจากตางประเทศบางเม่ือ
มีโอกาส จะซ้ือชิ้นท่ีชอบแลวเก็บไว นํามาตัดเปนชุดเม่ือมีโอกาส ในรานตัดประจํา รูสึกการซ้ือผาไหม
เปนการลงทุน และเปนงานสะสมแบบงานศิลปะ 
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6) พัฒนาผาไหมกับแฟชั่นสมัยใหม ตองทําใหผาไหมสวมใสไดทุกวัน ดูเขาสมัย สวมใสงาย รูปแบบ
เหมาะกับคนรุนใหม สีสันเขา กับกาลโอกาส การตัดเย็บประณีต Design สวยสะดุดตา ทันสมัย 
ทัดเทียมผาจาก Brand ใหญๆ ในโลก (เชน Versace) ออกแบบคุณสมบัติผาใหเหมาะกับการใชงาน
คํานึงถึงกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน คํานึงถึงผูใชในการออกแบบ ดูแลรักษางาย พัฒนา texture 

และ finishing ของตัวเนื้อผา และ cutting ใหทันสมัยเขากับการใชงานประจําวัน  

 ขอคิดเห็น ตัวแทนการบินไทย  

1) ราคาของผาตอหลาเปนราคาท่ีจับตองได สามารถนําผามาออกแบบใหเปนชุดของพนักงานท่ีสวมใส
แลวดูดี คลองตัว โดยยังมองแลวเปนชุดผาไหม หมายถึง ไมตองเปนผาไหม 100% ผาปจจุบันของ
การบินไทยท่ีใชอยู ไมใชผาไหม แตมีลักษณะท่ีแยกไมออก เหมือนไหม เชน มีข้ีไหม (มีปุม มีปม) มัน 
วาว และเหลือบเม่ือโดนแสงกระทบ เปนตน 

2) สําคัญเรื่องการดูแลรักษา ตองดูแลรักษางาย คาดูแลรักษาตองควบคุมได ปญหาเรื่องแมลง มอดกัด
แทะ  

3) ผาไหมเปนชุดพนักงาน ตกแตงในหองโดยสาร ผูโดยสารชั้น 1 หรือ ชั้นธุรกิจ ท่ีไมมีการยึดติดกับ
ตัวเครื่อง เชน ผารองศรีษะ ปกเมนู ผารองจาน กันเปอน เปนตน ท่ีตองมีการยึดติดกับตัวเครื่องตอง
มี ใบรับรองตามมาตรฐานของโลกเรื่องการใชงานผาบนเครื่องบิน ถาทําใหผาไหมมีมาตรฐานดังกลาว
ก็สามารถนํามาใชได  

4) ผลิตภัณฑผาไหมเปนของท่ีระลึกของการบินไทย ในปจจุบัน เชน ผาพันคอ เนคไท กระเปา หนังสือ
เดินทาง กระเปานามบัตร กรอบรูป เปนตน 

 กลุมผูไมเคยใชงานผาไหม (Non-User) 

 คําถาม 

1) ปกติทานเลือกใชเสื้อผาหรือผาเปนเสนใยชนิดใด รูหรือไมวาเสื้อผาหรือผาท่ีทานเลือกซ้ือเปนเสนใย
อะไร ถาทานทราบทานทราบไดจากอะไร (เปนคําถามท่ีตองการรูวา Symbol หรือ Tag มีผลตอผูซ้ือ
หรือไม)  

2) สิ่งท่ีทําใหทานตัดสินใจในการเลือกซ้ือเสื้อผา เวลาทานไปเลือกซ้ือคืออะไร (เปนคําถามท่ีตองการรูวา 
สี รูปแบบ ลวดลาย ผูใชตองการมุงเนนสิ่งใดในการเลือกซ้ือเสื้อผา) 

3) สถานท่ีท่ีทานเลือกซ้ือผาจากท่ีไหน อยางไร 

4) ทานคิดวาผาไหมกับแฟชั่นสมัยใหมไปกันไดหรือไม ถาไมไดมีแนวทางการปรับเปลี่ยนอยางไร 

5) เหตุผลท่ีทานไมเลือกใชผาไหมเพราะเหตุใด 
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6) ทานทราบขอดี/ขอเสียของผาไหม วาอยางไรบาง 

7) ทานคิดวาผาไหมจะเปนอยางไรในอนาคต 

 

 ผลการประชุมและอภิปราย 

1) กลุมผูไมเคยใชงานผาไหม (Non-User) ปกติมักเลือกใชเสื้อผา ท่ีเปนผาฝาย เพราะสวมใสสบาย ดูแล
รักษางาย ผาชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีใชงาน เชน เรยอน ลินิน Spandex Lycra ท่ีชอบใชผาเหลานี้เพราะ ยืด 
เคลื่อนไหวสะดวก และใสสบาย  

2) การเลือกซ้ือเสื้อผาเลือกจาก รูปแบบ ความสวยงาม ยี่หอ รูปแบบและความปราณีตของการตัดเย็บ  
เนื้อผา ลวดลาย ราคา การดูแลรักษางาย และโอกาสใชงานไดหลากหลาย 

3) สําหรับสถานท่ีเลือกซ้ือเสื้อผา ไดแก หางสรรพสินคา รานคา ตลาดนัด แพลทตินัม เปนตน 

4) มีคาใชจายสําหรับซ้ือชุดสูท (เสื้อ กางเกง) ท่ีประมาณ 3,000 บาท เสื้อเชิ้ต 700-800 บาท ถาเปนผา
ไหมยอมรับไดท่ีราคาบวกเพ่ิมจากราคาผาท่ัวไปไมเกิน 100% คือ เสื้อเชิ้ตผาไหม 1,500-3,000 บาท 
ชุดสูท 5,000 บาท ชุดงานสําคัญๆ 7,000-10,000 บาท เปนตน 

5) การเลือกรูปแบบของเสื้อผา ท่ีซ้ือหรือเปนแบบตัดเย็บ ไดจากนิตยสารแฟชั่น รูปภาพท่ีออนไลนตาม
เว็บไซต มาแปลงใหเขากับตัวเอง หรือติดตามจากอินสตราแกรมของ นักออกแบบ ดาราท่ีชอบ ดูจาก 5

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 5 เชน H&M, ZARA จากทีวี ขาว ละคร กระแสแนวโนมสังคม มาปรับกับ
ความชอบสวนตัว 

6) ความรูสึกตอผาไหมไทย โดยมีการยกตัวอยางคําหรือประโยคตางๆ ดังนี้ ผาซ่ิน ผาทอมือ ราคาสูง 
เหมาะกับคนมีอายุ 40 ปข้ึนไป ขาราชการ ความมันวาว ดูแข็งๆ ใสงานรับปริญญา ศูนยศิลปาชีพบาง
ไทร ซ้ืองาน OTOP รูปแบบและลวดลายเชย ไมมีเสื้อผาสําเร็จรูปตองซ้ือมาตัด โอกาสใชงานนอย 
ดูแลรักษายาก คํานิยามของผาไหมคือ “สวย แตเขาใจยาก” ยี่หอผาไหมท่ีรูจักคือจิม ทอมปสัน (Jim 

Thompson) เปนตน 

7) ผาไหมกับแฟชั่นสมัยใหม ตองมีการพัฒนาใหทันสมัย (Trend fashion) ใหเหมาะกับคนรุนใหม 
สามารถนํามาใชงานจริง มีความหลากหลายของเนื้อผาเหมาะกับการใชงานในชีวิตประจําวัน สวมใส
ทุกโอกาส  ปรับปรุงความไมอยูทรงดวยการผสมไหมกับเสนใยอ่ืน เพ่ือใหไดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับ
การใชงาน ดูแลรักษางาย ซักเครื่องได ไมยับงาย ใชหลักการผูนํา เชน ดารา ราชนิกูล คนในสังคม
ชั้นสูง นํากระแส ในระดับโลก (International Designer) กระจายสินคาใหหาซ้ืองาย ตามแหลง
เสื้อผาท่ีเปนท่ีนิยม กระจายการใชงานผาไหมไปยังกลุมเคหะสิ่งทอเปนโอกาสท่ีดีของผาไหม แตตอง
ออกแบบไดดี และราคาเหมาะสม 
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8) การพัฒนาผาไหม ควรแบงเปน 1.กลุมเพ่ือการอนุรักษ (การทอระดับชาวบานก่ีกระตุก) กับ 2.กลุม
ประยุกตใหเขากับชีวิตประจําวัน  

  

4.2.2.2 การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) ครั้งท่ี 2 

 การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หอง
ประชุม หองสมุดสิ่งทอและแฟชั่นชั้น 2 อาคารศูนยสรางสรรคองคความรูแฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

สัมภาษณจํานวน 2 กลุมลักษณะ/อาชีพของกลุมผูเขารวม คือ  
 กลุมท่ี 1  นักออกแบบแฟชั่น (Designer) จํานวน 12 ราย กลุมนักออกแบบ เสื้อผา เครื่องแตงกาย หอง
เสื้อตางๆ/รานผา ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ งานออกแบบ  
 กลุมท่ี 2  กลุมผูไมเคยใชงานผาไหม (Non-User) จํานวน 15 ราย ไดแก กลุมนักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานท่ัวไป/บริษัท ตางๆ พนักงานธนาคาร นักวิจัย เปนตน   

     

 ไดผลการประชุมและอภิปราย ดังตอไปนี้ 

 นักออกแบบแฟช่ัน (Designer) 

 คําถาม 

1) ปกติผาท่ีทานนํามาตัดเย็บใหลูกคา เปนผาชนิดใดบางเปนสวนใหญ ท่ีนํามาใชในการตัดเย็บ 

2) ปจจัยใดมีผลตอการเลือกซ้ือผา มาใชตัดเย็บใหลูกคาหรือออกแบบ Collection ของทาน (เปน

คําถาม ท่ีตองการรูวา ความนิยม/สี/รูปแบบ/ลวดลาย/ราคา/Fashion/Trend มีผลอยางไรตอนัก

ออกแบบในการเลือกซ้ือเสื้อผามาใชงาน) 

3) สถานท่ีท่ีทานเลือกซ้ือผาไหมมาใชจากแหลงไหน ซ้ือท่ีราคาประมาณเทาไร ตนทุนในการตัดเย็บผา

ไหมแตกตางจากตัดเย็บจากผาอ่ืนหรือไมอยางไร 

4) ทานมีความรูสึกในภาพรวมตอการสวมใสผาไหมอยางไร การสวมใสผาไหมมีความหมายอยางไรตอตัว

ทานบาง 

5) สิ่งท่ีชอบหรือคุณสมบัติของผาไหม ท่ีทําใหทานเลือกใชมีอะไรบาง 

6) สิ่งท่ีทานไมชอบเก่ียวกับผาไหม มีอะไรบาง? 

7) ผาไหมท่ีทานออกแบบและตัดเย็บมากท่ีสุดเปนผลิตภัณฑอะไร/ชุดอะไร/รูปแบบอะไร/หรือ คอล

เลคชั่น (Collection) ใด 
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8) สําหรับการทําความสะอาดและการเก็บรักษาผาไหม ทานทําอยางไร ทานมีความรูสึกกับการดูแล

รักษา/การเก็บรักษา ผาไหมวาเปนอยางไร 

9) รูปแบบเสื้อผา/ผลิตภัณฑ ท่ีเลือกมาเปนแบบตัดเย็บ ทานเลือกตามแฟชั่น (Fashion) หรือ ตาม     

เทรนด (Trend) หรือไม ทานไดมาอยางไร และทานติดตามรูปแบบจากสื่อใด ใครมิอิทธิพลตอการ

ออกแบบและตัดเย็บสําหรับตัวทาน 

10)  ทานรูจักวาผาไหมมีแบบใดบาง ท้ังลักษณะและลวดลายแตละแบบ ทานรูจักไหมประเภทอ่ืนหรือไม 

จากอินเดีย จีน ทราบหรือไมวาแตกตางจาไหมไทยอยางไร 

11) ทานไดศึกษาเทรนดแฟชั่น (Trend fashion) และ ไดอัพเดท (Up date) ตามกระแส หรือไม 

12) ทานคิดวาผาไหมกับแฟชั่น/เทรนด สมัยใหมไปกันไดหรือไม อยางไร? ถาไมได เพราะเหตุใด และ มี

แนวทางอยางไร เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติใหผาไหมเขากับแฟชั่น/เทรนด สมัยใหมได 

 ผลการประชุมและอภิปรายนักออกแบบแฟช่ัน (Designer) 

1) ปกติผาทอมือมีขนาดไมเหมาะสมกับการตัดเย็บหรือนํามาออกแบบในรูปแบบท่ีหลากหลายได เชน 
มักมีหนากวาง 16-18 นิ้ว (การทอโดยใชก่ีเอว) หนากวาง 36-40 นิ้ว (การทอโดยใชก่ีกระตุก) เกิด
ปญหาการวาง แพทเทิรน (Pattern) การตัดเย็บ โดยเฉพาะการตัดชุดใหกับคนท่ีมีขนาดรูปราง XL, 

XXL โดยนักออกแบบอยากไดหนาผาท่ี มีหนากวาง 60 นิ้วข้ึนไป เพราะสามารถตัดเย็บ ใหตัดผา
เฉลียง 45 องศา จับจีบ (Drape) แนบราง จะทําใหเพ่ิมรูปแบบการออกแบบท่ีหลากหลายได  

2) ควรมีการพัฒนาการตกแตงสําเร็จ เชน การตกแตงนุม กันการยับ มีการยอมสีใหตรงเทรนด (Trend) 

เนื่องจากปจจุบันนักออกแบบประสบปญหาทําคอลเลคชั่น (Collection) ไดยากเพราะผาไหมตาม
ตลาดมีสีฉูดฉาด นักออกแบบชอบผาไหมมีมิติ (Texture) ไมเรียบมีมิติ เชน ข้ีไหม สอดเสนพุงเปนส
แปนเด็กซ (Spandex) ผายนๆ เปนตน 

3) แหลงวัตถุดิบ มาจาก ลูกคานํามา/ศูนยศิลปาชีพบางไทร/ดิโอลดสยามพลาซา/Jim Thompson/   

พาหุรัด/งาน OTOP/ลงพ้ืนท่ีตางๆ (ปกธงชัย เชียงใหม)  
4) นักออกแบบยกตัวอยางผลิตภัณฑท่ีออกแบบในประเทศ แบงเปนสัดสวนดังนี้ ชุดลําลอง 20% ชุด

กลางวัน 50 % ชุดวิวาห ราตรี 30% สําหรับในเมืองนอกสัดสวนคือ ชุดลําลอง 50% ชุดกลางวัน   
50 % โดยชาวตางชาติไมชอบการตัดตอผาเพราะปญหาหนาผาท่ีมีอยูในทองตลาดเมืองไทยปจจุบันท่ี
มีขนาดเล็ก และสีท่ีไมตรงตามความนิยมชาวตางชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑนักออกแบบยกตัวอยาง
ผลิตภัณฑท่ีเหมาะกับงานไหม เชน ออกแบบชุดเดรส (Dress) สั้น ใหเพ่ิมเติม กระเปา รองเทา 
ผาพันคอ ท่ีเขาชุดกัน ทําขายออกมาเปนคอลเลคชั่น (Collection) การพัฒนาเคหะสิ่งทอ นํามาใช
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เปนผาหุมเฟอรนิเจอร เปนผาปูท่ีนอน ยกตัวอยางงาน ชาวสวีเดน มาใหคนไทยทอ ผาไหมไรรอยตอ
เปนผาปูท่ีนอนท่ีหนากวาง 120 นิ้ว (บานนาบัว จ.อุดรธานี) 

5) การพัฒนาใหผาไหมเนื้อบางแตมีเนื้อ นักออกแบบชอบผาสีขาว เนื่องจากทําเทคนิคตอได เชน พิมพ
ลาย ปก สกรีน เปนตน แตการทําเทคนิคตางๆ ตองยังมีท่ีวางแสดงความมันวาวของไหมอยู ตัวอยาง
ของผาไหมถัก เหมาะกับเสื้อผาวัยรุน ตัวนักออกแบบเองตองพัฒนาเทคนิคของตนเอง การตัดเย็บ 

(Cutting) และ การเขารูปทรง (Fitting) เหมาะกับผูใส ตองเปนการผสมผสานความสวยของผากับ
เทคนิคของนักออกแบบ 

6) หลักการของการออกแบบ โก นอยๆ เรียบงาย แบงชวงอายุ มี Function การใชงาน ตามใจลูกคา 
(ความตองการของลูกคา 60-70% เทคนิคการออกแบบตัดเย็บ 30-40%) ตัวอยางแบบตัดเย็บมักได
จากราชวงศ ไทยและราชวงศ ไทยตางประเทศ  

7) การบํารุงรักษาไมยุงยาก ตัวเสริม ตองลบทัศนคคติการอัดกาวผาไหม เพราะทําเกิดปญหาการสวมใส 
และเม่ือนําไปซักก็เกิดการยนเสียรูปทรง 

 กลุมผูไมเคยใชงานผาไหม  

 คําถาม 

1) ปกติทานเลือกใชเสื้อผาหรือผาเปนเสนใยชนิดใด รูหรือไมวาเสื้อผาหรือผาท่ีทานเลือกซ้ือเปนเสนใย
อะไร ถาทานทราบ ทานทราบไดจากอะไร (เปนคําถามท่ีตองการรูวาสัญลักษณ (Symbol) หรือปาย 

(Tag) มีผลตอผูซ้ือหรือไม)  

2) สิ่งท่ีทําใหทานตัดสินใจในการเลือกซ้ือเสื้อผา เวลาทานไปเลือกซ้ือคืออะไร (เปนคําถามท่ีตองการรูวา 
สี รูปแบบ ลวดลาย ผูใชตองการมุงเนนสิ่งใดในการเลือกซ้ือเสื้อผา) 

3) สถานท่ีท่ีทานเลือกซ้ือผาจากท่ีไหน อยางไร 

4) ทานคิดวาผาไหมกับแฟชั่นสมัยใหมไปกันไดหรือไม ถาไมไดมีแนวทางการปรับเปลี่ยนอยางไร 

5) เหตุผลท่ีทานไมเลือกใชผาไหมเพราะเหตุใด 

6) ทานทราบขอดี/ขอเสียของผาไหม วาอยางไรบาง 

7) ทานคิดวาผาไหมจะเปนอยางไรในอนาคต 

 

 



124 

 

 ผลการประชุมและอภิปรายกลุมผูไมเคยใชงานผาไหม  

1) กลุมผูไมเคยใชงานผาไหม (Non-User)  ปกติเสื้อผาท่ีใช เปนเสนใยฝาย (Cotton) สวมใสสบาย ทํา
ความสะอาดงาย Spandex ยืด ใสสบาย เรยอน กางเกง สวมใสสบาย ลินิน ราคาสูง สวมใสสบาย 
เหมาะกับการใชงานในวันหยุด Lycra ยืด เคลื่อนไหวสะดวก ใสสบาย 

2) สิ่งท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา เวลาท่ีไปเลือกซ้ือเสื้อผาคือ รูปแบบ ความสวยงาม ยี่หอ การตัดเย็บ 

เนื้อผา ลวดลาย ราคา การดูแลรักษา และโอกาสในการใชงาน 

3) สถานท่ีทานเลือกซ้ือผาจะเปนเสื้อผาสําเร็จรูป ซ้ือในหางสรรพสินคา รานคาบริเวณอนุสาวรียชัย
สมรภูมิ หางแพลทตินัม หางเซ็นทรัล หางเดอะมอลล ศูนยการคาสยามพารากอน 

4) ความรูสึกในภาพรวมตอผาไหมไทย คือ เปนผาท่ีใชทําผาซ่ิน เปนผาทอมือ เหมาะสําหรับคนมีอายุ 
ขาราชการ ความมันวาว ดูแข็งๆ เหมาะจะสวมใสไปงานรับปริญญาลูก นึกถึงผาไหม จะนึกถึงศูนย
ศิลปาชีพบางไทร นึกถึงโครงการของพระราชินี และนึกถึงพระราชินีในภาพของตนแบบของผูท่ีเปนผู
สวมใสผาไหมไทยอยางสงางามรูสึกวาผาไหมมีความคลาสสิก มีระดับ หาซ้ือไดในงาน OTOP รูปแบบ 
และลวดลายเชย ไมมีการพัฒนา หาโอกาสในการใชงานไดนอย ดูแลรักษายากรูจักผาไหมจีนวามีสีสัน 
สะดุดตาราคาไมแพง ผาไหมอินเดียมีลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ ผาไหมลาว ผาไหมพมา รูวามีอยูแตดู
ดวยตาไมรูวาเนื้อผาตางกันอยางไร แตพอจับสังเกตไดจากลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของแตละ
ประเทศ ยี่หอผาไหมท่ีรูจักคือ Jim Thompson 

5) เหตุผลท่ีทานไมเลือกใชผาไหม ในการตัดเย็บเสื้อผาสําหรับสวมใส เพราะใสแลวรอนอบอาว ผาไหมมี
ราคาท่ีสูงเกินกวาจะยอมรับได รูปแบบไมทันสมัย ใสแลวดูเหมาะกับคนอายุ 40 ปข้ึนไป รูปแบบเปน
ทางการหรือทางราชการมากๆ ในคานิยมของการตัดผาไหม รูสึกวาเปนของไกลตัว ของสูง ไมเหมาะ
กับการใชงานประจําวัน เหมาะกับโอกาสพิเศษมากๆ จริงๆ ไมมีเสื้อผาสําเร็จรูป จะตองไปซ้ือผามา
ตัด ทําใหเกิดความยุงยาก และมีราคาสูง เนื้อผาอัดผากาว ไมสามารถตัดทรง เสื้อผาสมัยใหมได 
รูปแบบชุดท่ีมีขายในทองตลาดดูเปนคนสูงอายุ ตองหุนดี ถึงจะใสสวย ตัวเสื้อแข็ง เปนบาตั้งๆ ดูแก 
ไมอยากใส และลวดลายผาไหมเปนลวดลายทองถ่ิน หาโอกาสใสยาก ดูแปลกๆ ในสายตาคนเมือง ใส
ในชีวิตประจําวันลําบาก ผาไหมหาซ้ือยาก ตองรอซ้ือในงาน ไมสะดวกในการซ้ือ เนื้อผามันวาวไป ดู
ไมเหมาะสมสําหรับชีวิตประจําวัน 

6) ขอดีของผาไหม คือ ดูเปนของมีคา  
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7) ขอเสียของผาไหม คือ ราคาแพงคาใชจายในการตัดเย็บเปนเสื้อผาสําเร็จจะราคาสูงกวาปกติ รอน ไม
เหมาะกับการใชงานในชีวิตประจําวัน ยับงาย ใชไปเปนระยะเวลานานๆ ตะเข็บเปอย โดนเหง่ือแลว
เปนวงเห็นอยูนานมาก เขาเครื่องซักผาไมได ตองซักแหงมีคาใชจายสูงและยุงยาก ผาไหมตองมีอัดผา
กาว ใสแลวรอน เนื้อผาแข็ง  

8) การซ้ือผาไหมในโอกาสอ่ืนๆ มีเชน ซ้ือใหลูกคา ซ้ือใหผูใหญ เพราะดูเปนของมีคา บางครั้งก็มีคน
นํามาให แตก็ไมไดใช เพราะหาโอกาสไมได การใชผาไหมในการใชงานดานอ่ืนๆ นอกจากการสวมใส 
เชน เนคไท สูทผาไหม 

9) การผลิตควรทําใหราคาสามารถซ้ือไดในการใชงานในชีวิตประจําวัน ยอมรับไดถาผาไหมจะแพงกวา
ผาอ่ืนบางแตไมมากเกินไป ควรมีการรวมมือกับนักวิจัย เพ่ือพัฒนาใหคุณสมบัติของเนื้อผาเหมาะกับ
การใชงานในชีวิตประจําวัน เปนมิตรกับผูใช ดูแลรักษางาย ซักเครื่องได ไมยับงาย  

10) ควรทําเปนเสื้อผาสําเร็จรูป ท่ีหาซ้ืองาย เหมาะกับชีวิตประจําวัน เขากับยุคสมัย 

11) ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติตอผาไหม สําหรับคนท่ียังไมใช ใหมีความรูสึกท่ีดีข้ึน 
สรางคานิยม กระแสแฟชั่น/เทรนด Fashion/trend ความเชื่อท่ีดีตอผาไหมไทย วามีความทันสมัย 
เหมาะสําหรับคนรุนใหม โดยใชผูมีบทบาทในสังคม (social leader) เชน ดารา ราชนิกูล คนในสังคม
ชั้นสูง ในการนํากระแสแลวใชสื่อกระพือ เชน ดาราดัง นางงาม ไฮโซ เซเลป ใหนักออกแบบดังๆ 
สรางคอลเลคชั่น (collection) ผาไหมออกมาเรื่อยๆ ในระดับโลก (International Designer) 

กระจายสินคาใหหาซ้ืองายข้ึน ตามแหลงเสื้อผาท่ีเปนท่ีนิยม กระจายการใชงานผาไหมไปยังกลุมเคหะ
สิ่งทอ (Home textile) เปนโอกาสท่ีดีของผาไหม แตตองออกแบบไดดี และราคาเหมาะสม 
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ภาพท่ี 4.57  รูปผูเขารวมประชุมและอธิปราย Focus group discussion (ภาคผนวก ง focus group) 
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4.2.3 การศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับ และคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของ 

ผูประกอบการแฟช่ัน ช้ันนําในสาธารณรัฐอิตาลี 

 ทางสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู(องคการมหาชน) กรมหมอนไหม และสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไดจัดการสัมภาษณและศึกษาดูงานตางประเทศ โดยไดเดินทางไปสาธารณรัฐอิตาลี เพ่ือศึกษา
ขอมูลเก่ียวกับผูประกอบการแฟชั่นชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี โดยมีหลักเกณฑคัดเลือกผูถูกสัมภาษณ ดังนี้  

1) เปนผูผลิตสินคาในแบรนดชั้นนําระดับโลก 

2) มีผลงานท่ีผานมาท่ีมีการจัดกลุมผลิตภัณฑหรือสินคาของแบรนดท่ีใชผาไหม 

3) มีการผลิต ผลิตภัณฑหรือสินคาของแบรนดท่ีมีความเก่ียวของกับผาไหม ท้ังนี้ไดรับความรวมมือจาก
ทางผูเชี่ยวชาญของสาธารณรัฐอิตาลีท่ีเปนท่ีปรึกษาของโครงการ คือ Mrs. Ornella Bignami และ 
Mr. Daniele Aliverti บริษัท Elementi Moda และ Mr. Roberto ติดตอประสานงานกับบริษัท
และผูประกอบการแฟชั่นชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี โดยมีผูรวมเดินทางท้ังสิ้น 8 คน เขาศึกษาดูงาน
ท้ังสิ้น 9 บริษัท/หนวยงาน/ผูประกอบการแฟชั่น และเมืองท่ีไปสํารวจท้ังสิ้น 4 เมืองคือ มิลาน โคโม 
ฟอรเรนซ และพลาโต โดยสามารถสรุปรายละเอียดผลการศึกษาไดดังนี้ 

 จุดประสงคการศึกษาดูงาน 

1) ศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับ และคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของผูประกอบการ
แฟชั่นชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี 

2) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางภูมิปญญาของไทยกับตางประเทศท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมการผลิตไหมและ
เสนใยธรรมชาติ นวัตกรรมการผลิต เทคนิคของเครื่องมือและอุปกรณ รูปแบบการใชงาน และการ
ออกแบบ  

3) เพ่ือเผยแพรคุณคา อัตลักษณ และคุณลักษณะเดนของไหมไทยสูผูประกอบการแฟชั่นในสาธารณรัฐอิตาลี  

 ผลการศึกษาดูงาน 

 Elementi Moda S.r.l. 

 Elementi Moda เปนบริษัทท่ีปรึกษาสําหรับการออกแบบสิ่งทอ และ แฟชั่นโดยมี Mrs. Ornella 

Bignami เปนประธานบริษัท ซ่ึงถือตําแหนง President of Intercolor และมีประสบการณในโครงการ 

Master of Linens ในระหวางชวงเชามีการสํารวจตัวอยางผาไหมไทย โดยท่ีปรึกษาอีกทานหนึ่งคือ MR. 

Daniele Aliverti ซ่ึงเปนนักออกแบบสิ่งทอ (Textile design) รวมใหความเห็น และไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับ
ผาไหมไทยในเชิงบวก ดังตอไปนี้ ผาไหมไทยมีคุณภาพสูง เม่ือเปรียบเทียบกับผาไหมจีน และ อินเดีย มีเทคนิค
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การทอท่ีนาสนใจ เชน ผาไหมยกดอก เปนตน หากแตวามีจุดออน ในเรื่องของการใหสี ท่ียังไมเปนไปตาม 
Color Trend ในฤดูกาลตางๆ ตองพัฒนาผิวสัมผัส การตกแตงสําเร็จ นอกจากนี้ยังไดแสดง Master of 

Linen dreams lab เพ่ือใหทีมผูเก่ียวของไดเห็นแนวทางการพัฒนาเสนใย และผลิตภัณฑในลักษณะตางๆ 
ในชวงบายไดแสดงตัวอยางผาไหมและ ไหมผสม ในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ยังไดพูดถึง 

1) ความตองการผาไหมของผูประกอบการแฟชั่นในสาธารณรัฐอิตาลี 
2) แนวโนมและแรงบันดาลใจของผาไหมใน Collection ใหม 
3) ลักษณะเสนใยและผาไหมเชิงเทคนิคท่ีจะนํามาพัฒนาผลิตภัณฑในโครงการ Modern Thai Silk 

 

    
 

ภาพท่ี 4.58  การศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับ และคุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของ 
ผูประกอบการแฟชั่น ชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี 

 

 RUBELLI Showroom (home decoration fabrics)  

 จากการเยี่ยมชม Rubelli Showroom ซ่ึงเปนบริษัทท่ีสําคัญในการใชสิ่งทอตกแตงภายในบาน คณะ
เดินทางพบวาในโชวรูม มีตัวอยางผาตกแตงบาน เชน ผาบุเฟอรนิเจอร ผามาน ผาคลุมโคมไฟ เปนตน ท่ีทําจากผา
ไหม และ ผาไหมผสม สําหรับ แบรนดชั้นนํา เชน Armani และไดหารือทีมท่ีปรึกษาในประเด็น   

1)  ผาไหมและผาชนิดตางๆท่ีนํามาใชในเคหะสิ่งทอ 

2)  การออกแบบผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอแนวโมเดิรน 
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ภาพท่ี 4.59  เยี่ยมชม Rubelli Showroom ซ่ึงเปนบริษัทท่ีสําคัญในการใชสิ่งทอตกแตงภายในบาน 

 

 Museo della Seta (Silk Museum)  

 Silk Museum ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือป 1990 และจัดแสดงประวัติศาสตรของอุตสาหกรรมไหมในเมืองโคโม ซ่ึง
ตั้งอยูในตึกของโรงเรียนสอนสิ่งทอ จะมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ตร.ม. โดยในพิพิธภัณฑจะมีการจัดแสดงวิวัฒนาการ
ของไหมตามลําดับเวลา โดยหองโถงใหญจะจัดแสดงการผลิตเสนไหม  โดยสามารถสรุปประวัติศาสตรผาไหมใน
เมืองโคโม สาธารณรัฐอิตาลี ไดดังนี้  เมืองโคโม เปนเมืองหนึ่งในผูผลิตชั้นนําของสิ่งทอท่ัวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งผา
ไหม กวา 90 % ของผาไหมท่ีผลิตในยุโรปมาจากสาธารณรัฐอิตาลีและ 79% ของจํานวนนี้มาจากโคโม    
  

โคโมมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนศูนยกลางสิ่งทอและผาไหมท่ีมีการเติบโตในชวงศตวรรษท่ียี่สิบโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังจากท่ีสงครามโลกครั้งท่ีสอง โคโมเปนหนึ่งในเกาจังหวัดในภาคเหนือของภูมิภาคลอมบารเดียของ
สาธารณรัฐอิตาลี ท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีอายุกวา 800 ป ท่ีมีการผลิตสิ่งทอซ่ึงเปนอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐอิตาลีท่ีเกาแก
ท่ีสุด การผลิตผาไหมในโคโมในศตวรรษท่ี 16 เม่ือ " “Il Moro” Lodovico Sforza, ดยุคแหงมิลาน แนะนําหมอน
ไหมและพันธุไหมหนอนไปยังพ้ืนท่ี ผาไหมทอในระดับอุตสาหกรรมเริ่มตนข้ึนในกลางศตวรรษท่ี 18 กระบวนการ
ท้ังหมดจากการปรับปรุงพันธุไหมท่ีทอผาถูกนําข้ึนในภูมิภาคโคโมในเวลาเดียวกันผานไปยังตนศตวรรษท่ี 20 โดย
อุตสาหกรรมไหมในโคโม สาธารณรัฐอิตาลี เริ่มตั้งแตการเลี้ยงไหม  สาวไหม ถักทอผาไหม ยอมสีผาไหม พิมพ 
ตลอดจนการทดสอบคุณภาพของเสนไหม ปจจุบัน ข้ันตอนการเลี้ยงไหมเปลี่ยนเปนการนําเขาเสนไหมจากเมืองจีน 
บราซิล  อินเดียและประเทศอ่ืนๆแทน อันเนื่องมาจากปญหาของสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลตอการ
เติบโตของหนอนไหม เหตุผลอีกอยางหนึ่งคือองคกรพิทักษสัตวท่ีมีการรณรงคไมใหทําการฆาหนอนไหม (ซ่ึงตองมี
การตมรังไหม ทําใหหนอนไหมตาย) ในตนศตวรรษท่ี 18-19 ท่ีสาธารณรัฐอิตาลียังมีการใชเครื่องสาวไหม และทอ
ผา โดยใชมือ หรือใชคนเปนกลไกสําคัญในการผลิตผาไหม  ดานการยอมสี มีการใชสียอมท่ีเปนธรรมชาติ โดย
การนําเขามาจากตางประเทศ เชน อินเดีย วิธีการยอม เริ่มจากการยอมสีในกระปองตั้งบนไฟ  และเครื่องจักร
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สําหรับยอมท่ีหมุนไดแบบงาย  สวนการพิมพนั้น ในสมัยกอนใชไม และเหล็กทําเปนลวดลายตางๆแลวพิมพลง
บนผืนผา และกอนท่ีจะนําผาไหมไปทอ จะมีการทดสอบคุณสมบัติของเสนไหม โดยวิธีการงายๆ เชน การทดสอบ
ความคงทนของสีในเสนใย จะเปนการนําเสนใยท่ียอมแลวไปตมในน้ํารอน แลวดูสี  เปนตน ปจจุบันไดเครื่องจักร
บางสวนจากโรงงาน Pessina และ Ticosa มาจัดแสดงซ่ึงโรงงานได ปรับพ้ืนท่ีไปทําประโยชนอยางอ่ืนแทนการทํา
การผลิตผาไหมซ่ึงนับวันจะมีการแขงขันสูง และสูตลาดตางประเทศ เชน จีน ยากข้ึน 

   

ภาพท่ี 4.60  เยี่ยมชม Museo della Seta (Silk Museum) 

  Centro Tessile Serico (Silk research Center)  

 ในการเยี่ยมชมศูนยวิจัยไหม ไดมีการแลกเปลี่ยนในการรับรองผาไหม ภายใตแบรนด Seri.co เพ่ือให
ผูผลิตผาไหมในสาธารณรัฐอิตาลีไดขอการรับรอง และนําตราสินคาดังกลาวไปใชในการรับรองแหลงกําเนิดสินคา 
ท่ีผลิตในสาธารณรัฐอิตาลี โดยมีกระบวนการผลิต อยางนอย 2 กระบวนการในสาธารณรัฐอิตาลี นอกจากนี้มีการ
เยี่ยมชมศูนยทดสอบไหมซ่ึง  

1) ใหบริการทดสอบสิ่งทอท้ังดานกายภาพ (Physical) และเคมี (chemical) และออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ  Seri.co 

2) เปนท่ีปรึกษาแนะนําใหกับโรงงานในการพัฒนาคุณภาพ 
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ภาพท่ี 4.61  เยี่ยมชมศูนยวิจัยไหม Centro Tessile Serico (Silk research Center) 

  

GIORGIO ARMANI, Mr. Enrico Lazzari (Buying Chief officer) 

 จากการเยี่ยมชม Giorgio Armani ซ่ึงเปนแบรนดท่ีสําคัญของเมืองมิลาน ท่ีเนนเสื้อผา High End ของ
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ไดใหเวลาในการดูตัวอยางผาไหมจากประทศไทย และมีขอสรุปดังตอไปนี้  

1) มุมมองผาไหม ทาง Giorgio Armani ไมรูจักผาไหมท่ีมาจากประเทศไทยมากอน และไมสามารถบอก
ความแตกตางระหวางไหมไทยและไหมท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ ได นอกจากนี้ทาง Giorgio Armani ให
ความสนใจสนใจกับผาไหมไทยและอยากนําเขามาใชในคอลเลคชั่นตางๆ โดยเฉพาะคอลเลคชั่น 
Spring/Summer โดยเห็นวาผาไหมเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญของคอลเลคชั่น Giorgio Armani และมี
ความตองการผาไหมท่ีตรงตาม Concept ของ Giorgio Armani ซ่ึงมองวาผาไหมของไทยสามารถ
นํามาใชเปนสวนหนึ่งของคอลเลคชั่นได 

2) ความคิดและโอกาสของไหมไทย หลังจากท่ีไดดูตัวอยางของผาไหมไทยท่ีไดทํา Portfolio จัดแสดงใน
คอลเลคชั่นตาม Color Trend 2014 ทาง Giorgio Armani มีความคิดเห็นวาตัวอยางผาหลายชิ้นมี
โอกาสท่ีจะนํามาใชในคอลเลคชั่น Giorgio Armani ได โดยเฉพาะอยางยิ่งผาถักจาก Spun Silk  ท่ี
สามารถนํามาใชในเปนเสื้อผาสําหรับผูชาย เชน เสื้อโปโล เปนตน ทาง Giorgio Armani ไมมีความรู
วาประเทศไทยสามารถทํา Spun Silk ได จึงอยากใหทางทีมไทยติดตอไปท่ีสํานักงานใหญประจํา
ประเทศฮองกง เพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมในดานอ่ืนๆ เชน ขอมูลราคา เวลาสงมอบ และ จํานวนท่ีผลิตได 
เปนตน นอกจากนี้ทาง Giorgio Armani ไดเลือกตัวอยางผาท่ีนาสนในและไดใหขอมูลเพ่ิมเติมในแต
ละตัวอยาง จากบทสัมภาษณดังกลาวพบวาผาไหมไทยโดยพาะผาถัก Spun Silk เปนท่ีนาสนใจ 
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ภาพท่ี 4.62 เยี่ยมชม Giorgio Armani ซ่ึงเปนแบรนดท่ีสําคัญของเมืองมิลาน 

 RATTI  

 RATTI เปนโรงงานผลิตผาไหมท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน เริ่มจากบริษัทครอบครัว ทําผาพันคอ และ   
เนคไท ใน Como โดยปจจุบันเนนผลิตภัณฑ 50 % สําหรับสุภาพสตรี และ 50 % เปน เนคไทย และ เคหะสิ่งทอ 
มีการทํางานกับนักออกแบบท่ีหลากหลาย ขอสรุปดังตอไปนี้ 
จากบทสัมภาษณผูจัดการฝายขายของ Ratti ซ่ึงไดนําทีมไทยไปดูหองตัวอยางผลิตภัณฑ Ratti มีความคิดเห็น
ดังตอไปนี้ 

1) มุมมองผาไหม ผูจัดการฝายขายใหสัมภาษณวา ทาง Ratti ซ้ือ Cocoon หรือ รังไหม จากประเทศจีน

เปนหลัก มีมุมมองวาไหมจีนมีคุณภาพตามความตองการ โดยคัดเฉพาะรังไหมท่ีมีคุณภาพสูง ยอมรับ

วายังไมเคยใชรังไหมไทย และไมแนใจคุณภาพ นอกจากนี้ยังไมแนใจวาปริมาณและราคารวมท้ังการ

บริการหลังการขายเปนอยางไร หากแตวาเปดโอกาสในการจะคนหาแหลงผลิตรังไหมจากท่ีอ่ืน

นอกจากจีนเพ่ือลดความเสี่ยง 

2)  โอกาสของไหมไทย หลังจากดูตัวอยางผาไหมไทยท่ีนําไปแสดง ทาง Ratti มีความประทับใจในความ

มีเอกลักษณของผาไหมไทย ใหความเห็นวา ผาไหมไทยมี Exotic image ดูแตกตางในทางท่ีดี เชน มี

ความไมสมํ่าเสมอท่ีดูนาสนใจ นาจะพัฒนาเปนเคหะสิ่งทอ ในสวนของความนุมยังตองพัฒนาใหดีข้ึน 

นอกจากนี้ สีท่ีเลือกใชควรมีการพัฒนาใหสอดคลองกับตลาดมากข้ึน เนื่องจากยังดูไมเปนคอลเลคชั่น 

(Collection) ทาง Ratti เปนผูปนเสนดายเอง ดังนั้น โอกาสท่ีจะซ้ือไหมไทยคงเปนในลักษณะของรัง

ไหม 
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ภาพท่ี 4.63 เยี่ยมชม RATTI เปนโรงงานผลิตผาไหมท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน 

 SETERIE ARGENTI  

ARGENTI เปนผูผลิตผาพิมพหลายใหญ มีการใชวัตถุดิบหลากหลาย รวมท้ังผาไหม และ ผาไหมผสม โดย
มีนักออกแบบในบริษัท มีเครื่อง Digital Print ในการพิมพผาในรูปแบบตางๆ มีความสนใจผาไหมไทย หากแต
วากังวลเรื่องราคาท่ีคอนขางสูง โดยมีขอสรุปดังตอไปนี้ 

1) ผลิตผาพิมพสําหรับเสื้อผาสตรี ใชผาไหม และ ไหมผสมเปน  วัตถุดิบในการพิมพ 
2) เนนราคาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับตลาดตางๆ  

 

   

ภาพท่ี 4.64  เยี่ยมชม SETERIE ARGENTI ผูผลิตผาพิมพรายใหญ 

 Camera della moda สมาคมผูประกอบการแฟช่ันในสาธารณรัฐอิตาลี 

 ในครั้งนี้ไดพบกับ Mr. Carlo Baselli ซ่ึงไดใหขอแนะนําเก่ียวกับไหมไทยวา ตลาดยุโรปยังไมคุนเคยกับ    

ไหมไทย ดูโดยท่ัวไปแลวมีคุณภาพท่ีสูงกวาไหมจีน และไหมอินเดีย หากแตวาไหมไทยจําเปนท่ีตองแสดงอัตลักษณ
ท่ีชัดเจนเพ่ือแขงขันในตลาด ซ่ึงไหมจีนมีสวนแบงตลาดคอนขางสูง ดังนั้นการออกแบบตองมีความโดดเดน
นอกจากนี้ยังใหความคิดเห็นดังตอไปนี้  
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1) ผลิตภัณฑผาไหมในสาธารณรัฐอิตาลี และ ฝรั่งเศส มีแนวโนมลดการใชไหมจีน โดยหาแหลงผลิตอ่ืน 
เชน  Hermes ใช ไหมจากบราซิล 

2) แนะนําใหใชอัตลักษณไหมไทย ท่ีเนน Exotic Image โดยเฉพาะตลาดเคหะสิ่งทอ 

3) Spun Silk มีโอกาสเขาตลาดยุโรป 

   

ภาพท่ี 4.65  เยี่ยมชม  Camera della moda สมาคมผูประกอบการแฟชั่นในสาธารณรัฐอิตาลี 

 STUDIO RICCARDO   

 ในเมือง Prato หางจาก เมือง Florence เปนเมืองอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีสําคัญ โดยปจจุบันชาวจีนไดเขา
มาซ้ือโรงงานตางๆ ในเมือง Prato เพ่ือผลิตสินคาในสาธารณรัฐอิตาลี คณะเดินทางไดพบ Mr. Andrea Pompilio 

นักออกแบบท่ีมีประสบการณสูงในการพัฒนาคอลเลคชั่น (Collection) ใหหลายหนวยงาน รวมท้ัง Wool Mark 

ซ่ึงในครั้งนี้ไดใหความสนใจผาไหมไทย และมีประเด็นหารือดังตอไปนี้    
1) เปนท่ีเปนท่ีปรึกษาในดานการพัฒนาผลิตภัณฑดานสิ่งทอ 

2) ออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด ซ่ึงมีท้ังสิ่งทอดานเสื้อผาท่ีเปน collection 

ใหมๆ  เคหะสิ่งทอ เปนตน 

3) แนะนําใหผาไหมไทยพัฒนาสูตลาดชั้นสูง เนน Service, Quality, Price  

   
ภาพท่ี 4.66  เยี่ยมชม STUDIO RICCARDO   
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและโอกาสการศึกษาวิจัยในอนาคต 

5.1 สรุปผลการวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการตลาด 

 จากผลการศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยในบทท่ี 4 ซ่ึงทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได
ดําเนินการศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการตลาดดวยกระบวนการและแนวทางการจัดเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ตางๆ กลาวคือ 

1) การสํารวจเอกสาร และผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานไหมไทย 

3) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  

4) การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) 

5) การศึกษาดูงานตางประเทศ ประเทศอิตาลี  
 ขอมูลท้ังหมดไดถูกนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือใหไดผลการศึกษาและสรุปไดวาอัตลักษณไหม
ไทยมีท้ังในดานบวกและดานลบในมุมมองของผูเก่ียวของท้ังนักออกแบบ ผูผลิต ผูบริโภค เปนตน และไดนําผล
การสรุปอัตลักษณดังกลาวไปจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือวิภาคผลการศึกษาเบื้องตน จากคณะท่ีปรึกษาโครงการ 
รวมกับผูผลิต ผูประกอบการ นักออกแบบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ
ไทย ซ่ึงไดรับความเห็นท่ีเปนในแนวทางเดียวกัน เก่ียวกับอัตลักษณไหมไทย ซ่ึงสามารถระบุรายละเอียดได
ดังตอไปนี้ 
 

5.1.1 อัตลักษณไหมไทยในเชิงบวก  

1) ความสวยงามดวยความมันวาว (Luster)  

ดวยคุณสมบัติของวัตถุดิบคือเสนไหมของไทย ท่ีมีความสามารถในการสะทอนแสงไดอยางสวยงาม 
ทําใหมีความโดดเดนเม่ือเปรียบเทียบกับเสนใยอ่ืนๆ หรือ เสนไหมจากประเทศอ่ืน เชน จีน อินเดีย เปนตน 
ความมันวาวดังกลาวเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาในสายตาผูบริโภค ซ่ึงสะทอนไดจากขอมูลปฐมภูมิท้ังหมด 
โดยเฉพาะจากการสัมภาษณนักออกแบบ และผูเชี่ยวชาญในอิตาลี โดยผาไหมท่ีไมมีความมันวาว เชน ผาไหมอี
รี่ เปนตน ไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร ดวยเหตุนี้ การออกแบบพัฒนาผาไหมไทย ควรคํานึงถึงความมันวาวท่ี
เหมาะสมในผลิตภัณฑตางๆ ไมวาเสื้อผา เครื่องแตงกาย และ เคหะสิ่งทอ   

2) ความไมสมํ่าเสมอของเสนดายและผาท่ีมีมิติ (Uneven) 

ถึงแมวาความไมสมํ่าเสมอของเสนไหมไทยเปนคุณสมบัติท่ีอาจถูกพูดถึงในแงลบบางครั้ง แตโดยรวม
ความไมสมํ่าเสมอนี้เปนอัตลักษณท่ีโดดเดน และสามารถพัฒนามาใชในดานบวกได ซ่ึงสมบัตินี้เปนประเด็นท่ี
สําคัญท่ีถูกกลาวถึงเปนอยางมากจากการสํารวจดวยแบบสอบถามและจัดทําการประชุมและอภิปรายเฉพาะ
กลุม เนื่องจากผาไหมท่ีทอไดจากเสนดายท่ีไมเรียบจนเกินไป ทําใหผามีมิติ โดยแนวโนมของเสนดายยุคใหม 
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เปน Textured เนนผิวสัมผัสและพ้ืนผิวของเสนดาย ผาไหมยุคใหมควรมีการออกแบบโดยเนนเพ่ิมมิติบนผา 
ไมวาจากการออกแบบเสนดาย เทคนิคการทอ การพิมพ และการตกแตงสําเร็จ 

3) เนื้อผาและสีท่ีใหอารมณพริ้วไหวและไหลลื่น (Fluid) 

ผาไหมไทยมีอัตลักษณท่ีมีความหรูหราและใหอารมณพริ้วไหวและไหลลื่นของสีและเนื้อผาท่ีทอ จาก
ขอมูลในการศึกษาพบวาผูใชชอบความสวยงามเนื่องจากผาไหมไทยมีการทอแบบดั้งเดิม การยอมสีธรรมชาติ
ในบางกรณี และการใหลวดลายท่ีมีเทคนิคชั้นสูง เชน ผามัดหม่ี ผาลายน้ําไหล เปนตน ทําใหสวมใสแลวเสริม
บารมี และดูสูงศักดิ์  

4) ลวดลายโดดเดนบนเนื้อผา (Graphical) 

ผาไหมไทยมีลวดลายโดดเดน มีภาพลักษณ Exotic ในสายตานักออกแบบ และผูบริโภคตางชาติ ผูบริโภคใน
ประเทศ โดยจากการประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุมและการศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับ และ
คุณสมบัติพึงประสงคตอไหมไทยของผูประกอบการแฟชั่น ชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี มีความเห็นเปนแนวทาง
เดียวกันคือชอบลวดลายอัตลักษณผาไหมไทยของแตละทองถ่ินท่ีแตกตางกัน บงบอก วัฒนธรรม ความเปน
ไทย ดูมีฐานะ มีราคา เชน ผาไหมยกดอก เปนตน ซ่ึงใชเทคนิคการทอชั้นสูง ใหลายดอกคมชัด และโดดเดน 
เทียบเทาเทคนิคการทอ Jacquard ของตางประเทศท่ีเนนลายนูนของลวดลายผา  

จากอัตลักษณไหมไทยท้ังสี่ขอท่ีกลาวมา ซ่ึงสะทอนจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ทําใหสามารถเห็นแนวทางพัฒนาการออกแบบผาไหมไทยไดชัดเจนข้ึน หากแตวายังมีขอจํากัดของอัต
ลักษณผาไหมไทยในดานลบ ซ่ึงควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

5.1.2 อัตลักษณไหมไทยในเชิงลบ 

1) ผาไหมไทยใชโดยผูสูงวัย 

ความเห็นจากการสํารวจขอมูลพบวาผาไหมเหมาะสําหรับผูสวมใสท่ีมีอายุมาก หรือ ขาราชการ ไม
เปนท่ีนิยมนํามาตัดใชสําหรับกลุมเปาหมายท่ีมีอายุนอย โดยความเห็นนี้ชัดเจนมากสําหรับตลาดในประเทศ จึง
ควรมีการปรับสี และ ลวดลายใหรวมสมัยมากข้ึน เพ่ือเขาสูกลุมเปาหมายท่ีอายุนอยลง 

2) ผาไหมใชไมไดทุกวัน ดูแลรักษายาก 

เนื่องจากความเขาใจวาผาไหมเหมาะสําหรับงานมงคล พิธีกรรม จึงไมนิยมมาใชตัดชุดทํางานท่ีใชทุก
วัน นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดูแลสูง โดยผูใชเนนการซักแหงเปนหลัก จึงทําใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงการใช
ผาไหม จึงควรมีการใหความรูท่ีถูกตองแกผูบริโภคในการดูแล รักษา ซ่ึงสามารถทําไดเองโดยซักมือ ดวยน้ํายา
ท่ีเหมาะสม แทนการซักแหง 

3) ผาไหมสวมใสไมสบาย  
ชุดผาไหมโดยมากมีการตัดเย็บโดยมีการใชผารองใน เพ่ือใหไดโครงสรางท่ีอยูตัว มีทรง และบอยครั้งมี

การใชผารองในท่ีไมเหมาะสมจึงทําใหระบายเหง่ือไดไมดี ผูบริโภคจึงมีความเห็นในดานลบตอชุดผาไหม จึง
ควรมีการปรับเปลี่ยนการใชผารองในท่ีเหมาะสม  
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ทายสุดการพัฒนาผาไหมไทยสูผาไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) จึงควรพัฒนาอัตลักษณเชิง
บวกท้ังสี่ขอท่ีกลาวมา (Luster, Uneven, Fluid, Graphical) ใหโดดเดนและรวมสมัยมากข้ึน และปรับปรุง 
อัตลักษณเชิงลบท่ีกลาวมาใหมีขอจํากัดนอยลง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผาไหมไทยอยางตอเนื่อง และตอบสนอง
ความตองการของตลาดปจจุบันไดดียิ่งข้ึน 

 

5.2 ผลการจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือวิภาคผลการศึกษาเบ้ืองตนจากสรุปผลการวิจัยอัตลักษณไหมไทยและ

โอกาสทางการตลาด (หัวขอ 5.1) จากคณะท่ีปรึกษาโครงการ รวมกับผูผลิต ผูประกอบการ นักออกแบบ 

นักวิชาการ และผูเช่ียวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  
 1) เพ่ือใหผูท่ีเขารวมงานสัมนาวิภาคผล Market Research มีสวนรวมและสามารถแสดงออกทาง
ความคิดเห็นตออัตลักษณไหมไทยท่ีไดจากผลการศึกษา Market Research ภายใตโครงการฯ ไดอยางแทจริง
และเปดเผย  
 2) เพ่ือศึกษาและเรียนรูความคิดเห็นตอผลการศึกษา Market Research ภายใตโครงการฯ ของผูท่ี
รวมงานสัมนาวิภาคผล 

 3)  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ และประสบการณกับทีมงานผูทําวิจัยของโครงการฯ ในเรื่องผา
ไหมไทย เพ่ือสรางความเขาใจซ่ึงกัน และนําความคิดเห็นท่ีไดจากงานสัมนาวิภาคผลไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงงานและใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาโครงการ ฯ ตอไป  

5.2.1 วิภาคผลการศึกษาเบ้ืองตน ครั้งท่ี 1  

  จากการสัมมนาเครือขายระหวางกลุมเครือขายผูผลิตผูประกอบการ ประจําป 2556 ใน
หัวขอเสวนา เรื่อง “เครือขายหมอนไหมชวยนําไทยสูประชาคมอาเซียน” วันท่ี 13 สิงหาคม 2256 เวลา 
13.00 - 16.00 น. โดยมีวิทยากร คือ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผูอํานวยการฝายสงเสริมเทคโนโลยีสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดผลสรุปดังตอไปนี้ 
  ผูประกอบการไหมไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูประกอบการและ
เกษตรผูผลิตไหมหัตถกรรม ไหมอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอนไหม กับแนวทางการทําวิจัยท่ี
ผานมาของโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) โดยใหความ
สนใจกับตัวอยางผาท่ีนํามาแสดงจากทางผูเชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐอิตาลี ท่ีแสดงใหเห็นโครงสรางผา ลักษณะ
เสนใยไหม และไหมผสม การยอมสีและลายพิมพ ซ่ึงจะเปนผาสําหรับ Spring/summer 2015 ซ่ึงเหลา
ผูประกอบการและเกษตรผูผลิตไหม มีความเห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาการยอมสีใหตรงตามแนวทางของ
ตลาดมากข้ึน จะไดเปนการขยายโอกาสทางการตลาดใหกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอไป  สําหรับ
แนวความคิดกับอัตลักษณไหมไทยมีแนวทางเดียวกัน โดยมีมุมมองถึงสิ่งท่ีไหมไทยควรมี 4 คุณลักษณะเดน
ดังนี้  
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 1) ความมันวาว (Luster) คือ การสะทอนแสงหรือการเหลือบแสงไดอยางสวยงาม ทําใหมี
ความโดดเดนเม่ือเปรียบเทียบกับเสนใยอ่ืนๆ 

 2) ความไมสมํ่าเสมอของเสนดายและผาท่ีมีมิติ (Uneven) ถือเปนอัตลักษณท่ีโดดเดน และ
สามารถพัฒนามาใช ทําใหผามี Textured ซ่ึงเปนเนื้อผาท่ีมีความนิยมอยางมากในปจจุบัน  
 3) เนื้อผาและสีท่ีใหอารมณพริ้วไหวและไหลลื่น (Fluid) ถือเปนอัตลักษณท่ีกอใหเกิดความ
หรูหราและใหอารมณพริ้วไหวและไหลลื่นของสีและเนื้อผาท่ีทอ  
 4) ลวดลายโดดเดนบนเนื้อผา (Graphical) โดยลวดลายอัตลักษณผาไหมไทยของแตละ
ทองถ่ินท่ีแตกตางกัน บงบอก วัฒนธรรม ความเปนไทย ดูมีฐานะ มีราคา เชน ผาไหมยกดอก เปนตน   
 สิ่งท่ีผูประกอบการและเกษตรผูผลิตไหม มีขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงผาไหม คือ แนวทางใน
การพัฒนาการออกแบบผาไหมไทย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายนั้นแบง 3 

เรื่องคือ 

 1) การพัฒนาดานคุณสมบัติของเนื้อผาทอใหมีความหลากหลาย โดยคํานึงถึงการใชงานจริง
ของผูใช มีเนื้อผาใหเลือกตามการใชงานในชีวิตประจําวัน สวมใสไดหลากหลายโอกาส มีการนําเสนใย
ไหมผสมกับเสนใยอ่ืน เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการใชงานในชีวิตประจําวันในรูปแบบ
ตางๆ สวมใสสบาย เปนมิตรกับผูใช ดูแลรักษางาย ซักเครื่องได ไมยับงาย  
 2) ดานรูปแบบและลวดลาย ควรมีนักออกแบบมาพัฒนาใหดูทันสมัย เขากับ Trend 

fashion ของคนรุนใหม มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะกับกาลโอกาสตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
เชนใสไปทํางาน ใสไปเท่ียว ใสไปสังสรรคกับเพ่ือน  
 3) ดานภาพลักษณและการสงเสริมการขาย ปรับปรุงการประชาสัมพันธ โดยปรับทัศนคติท่ีมี
ตอผาไหม สําหรับคนท่ีไมใช ใหมีความรูสึกท่ีดีตอผาไหม มีการประชาสัมพันธ ใชการชักจูงใหเกิด
กระแสนิยมการใสผาไหม โดยใชดารา ผูนําประเทศ หรือ ผูมีชื่อเสียง เปนตน 
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ภาพท่ี 5.1 การวิภาคผลการศึกษาเบื้องตน ครั้งท่ี 1 ถึงผลการศึกษาเบื้องตนจากสรุปผลการวิจัยอัตลักษณ
ไหมไทยและโอกาสทางการตลาด 

 5.2.2  วิภาคผลการศึกษาเบ้ืองตน ครั้งท่ี 2 

 จากการจัดงานสัมนาวิภาคผลการศึกษา Market Research ศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยหลักสูตร
การอบรมโครงการ กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) วันท่ี 11 

กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 9.00 - 13.00 น ณ หองสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผูอํานวยการฝายสงเสริมเทคโนโลยีสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดผลสรุปดังตอไปนี้  

 มีความชื่นชมวาเปนโครงการฯ ท่ีดี โดยอยากใหเพ่ิมเติมตอยอดโครงการฯ ท่ีมีการพัฒนาตั้งแต
วัตถุดิบท่ีเปนการพัฒนาพันธุไหมและอาหารของไหม ตั้งแตตนน้ํา โดยยกตัวอยางประเทศญี่ปุนท่ีมีการพัฒนา
ดานนี้อยางมาก เชน การพัฒนาพันธุไหมท่ีมีความแข็งแรงและเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง ท้ังในดานปริมาณ 

ไดแก นํ้าหนักเปลือกรัง นํ้าหนักรังสด และในดานคุณภาพ ไดแก ความสม่ําเสมอของ เสนไหม ความยาวของ
เสนไหมตอรังและความแข็งแรง เปนตน และแนะนําวาการเลือกอาหารของไหม ท่ีแตกตางก็มีผลตอคุณภาพ
ของเสนไหมท่ีผลิตออกมาเชนกันจึงควรศึกษาและเผยแพรแกเกษตรกรอยางแพรหลาย 
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ภาพท่ี 5.2 การวิภาคผลการศึกษาเบื้องตน ครั้งท่ี 2 ถึงผลการศึกษาเบื้องตนจากสรุปผลการวิจัยอัตลักษณ
ไหมไทยและโอกาสทางการตลาด 

5.3 โอกาสการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 1) มี การ พัฒนาตั้ ง แต วั ต ถุดิ บ ท่ี เป นการ พัฒนา พันธุ ไหมและอาหารของ ไหม โดย เป น
กระบวนการพัฒนาตั้งแตตนน้ํา คือ การผลิตเสนไหมท่ีดีมีคุณภาพตั้งแตเริ่มตน อันเนื่องมาจากโครงการฯ ได
พัฒนากระบวนการกลางน้ํา (ปน ทอ ถัก) และปลายน้ํา (ฟอกยอมและตกแตงสําเร็จ) เปนท่ีเรียบรอยแลว จึง
ควรใหมีการพัฒนาตั้งแตวัตถุดิบเพ่ิมเติม 

 2) การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีออกแบบและตัดเย็บจากผาผืนของโครงการ ฯ ใหมีความหลากหลาย 

เพ่ือใหนําเสนอเปนคอลเลคชั่น เพ่ือใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 6 

รายงานการจัดทําคูมือกรอบแนวคิดการออกแบบ 

และการพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Design Brief of Modern Thai Silk) 

 ในการจัดทําคูมือกรอบแนวคิดการออกแบบ มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดขอมูลการวิจัยและพัฒนาตนแบบ
การผลิตไหมไทย ท่ีเหมาะสมกับสําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 และมีความสอดคลองกับอัตลักษณของ
ไหมไทย โดยมีการประยุกตเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเขามาบูรณาการในกระบวนการผลิต จัดหาและ
พัฒนาการผลิตวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม สอดคลองกับเทรนดการออกแบบแฟชั่น โดยเนื้อหาของ
รายงานมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 คูมือแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk Design Brief) โดยมีภาพรวมของ
เนื้อหา คือ (เพ่ิมฉบับเต็มโปรดดูในภาคผนวก ฌ) 

 1)      ความเปนมา และเปาหมายของการพัฒนา0 Modern Thai Silk 

 (1) ความเปนมา และเปาหมายของโครงการ 
 (2) ประวัติความเปนมาของผาไหมไทย 

 (3) ผาไหมไทย กับการพัฒนาสูตลาดสากล 

 2)      กลุมลูกคาเปาหมาย, รายละเอียดความตองการใชผลิตภัณฑ ของกลุมลูกคาเปาหมาย 

 (1) ลูกคาธุรกิจ 

 -  ลักษณะของกลุมลูกคา 
 -  ความตองการ โอกาส และการนําผาไหมไปใช 

 (2) ลูกคาผูบริโภค 

 -  ลักษณะของกลุมลูกคา 
 -  ความตองการ โอกาส และการนําผาไหมไปใช 

 3)      บทสรุปแนวทางการพัฒนาเดิมและโอกาสท่ีมีอยู 
 (1) ลักษณะเดนท่ีแตกตางของผาไหมไทย 

 (2) การนําเสนอคุณคาของผาไหมไทย ในตลาด 

 -  คุณคาทางกายภาพ 

 -  คุณคาทางอารมณ 
 (3) โอกาสในการใชผาไหมไทย สําหรับตลาดปจจุบัน 

 4)      หลักการและเหตุผลของการออกแบบ (Design principal and rational) 

 (1) หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบผาไหมไทย 
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 (2) หลักการออกแบบเชิงอารมณ 
 (3) หลักการออกแบบเชิงกายภาพ 

5)      อัตลักษณไหมไทย (Thai Silk Identity) 

 (1) แนวทางการออกแบบ (Design and Development Direction) 

 (2) ขอจํากัดการออกแบบ0  

 (3) กระบวนการออกแบบ 0และกรอบระยะเวลาในการออกแบบ 

 (4) คุณสมบัติท่ีสําคัญของไหมไทย (Technical Specification: care, durability, function  

  etc.) 

 6)      แนวคิดของการออกแบบ (Design Concept Spring/Summer 2015) 

 (1) แนวทางการออกแบบลวดลายผา ในกระแสโลก ของป 2015 0 (Global Textile Design 

 Trend 2015) 

 (2) องคประกอบของการออกแบบพรอมตัวอยางการปรับใช (Design Elements: color, 

 weight, hand, drape, texture) 

 (3) แนวทางการปรับใชสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Application Guideline for finished 

 product) 

 (4) แนวทางการเผยแพรนวัตกรรมใหมใหแกกลุมเปาหมายธุรกิจ การสรางความเขาใจในการ
 ปรับใชสําหรับแตละกลุมเปาหมายภายใตขอกําหนดเชิงวิศวกรรม (Design Brief Implication 

 for specific target group under existing technical limitation) 

 

6.2 แนวทางการปรับใชสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Application Guideline for finished 

product)  

 

 การวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตผาไหมไทย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 โดยใหมีความ
สอดคลองกับอัตลักษณของไหมไทย และมีการประยุกตเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเขามาบูรณาการใน
กระบวนการผลิต จัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม โดยใหสอดคลองกับเทรนดการออกแบบแฟชั่น การ
ใหคําปรึกษาเชิงเทคนิค (Technical specification) จากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ การสํารวจจากการรับรูและ
ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงสรุปเปนแนวทางไดดังนี้ 
  6.2.1 การวิจัยและพัฒนาตั้งแตกระบวนการหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม โดยในฤดูการนี้มีการพัฒนา
กระบวนการปนเสนดายไหมโดยเทคนิคใหมๆท่ีหลากหลาย เชน ใชการตีเกลี่ยวเสนดายท่ีสูง (High twits) เพ่ือลด
การเกิดขนของเนื้อผาท่ีจะทําความระคายเคืองผิวหนังผูสวมใสในฤดูรอน มีการเลือกใชเสนดายขนาดเล็กมาเปน
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วัตถุดิบเพ่ือใหไดเนื้อผาท่ีมีเนื้อผาเบาบาง นอกจากนี้มีการใชเสนดายท่ีปนผสมกับเสนใย Lycra ท่ีมุงเนนการสวม
ใสท่ีสบายและกระชับทรวดทรง มีการใชเสนดายโดยการนําเสนไหมควบผสมกับเสนใยธรรมชนิดอ่ืนๆ เชน บัว
หลวง ลินิน หรือเสนใยสังเคราะห เชน ไนลอน เมทัลลิก เปนตน เกิดเปนเนื้อผาท่ีหลากหลาย และใชการยอมสี
เสนดายท่ีเขากับฤดูกาล Spring/Summer 2015 เหมาะสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูปไดหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

  6.2.2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต นอกจากการพัฒนาเสนดายดังกลาวมาขางตน ไดมี
การปรับปรุงโครงสรางของการทอ และการถัก ใหเนื้อผามีลักษณะ (Texture) ออกมาสอดคลองกับเทรนด เชน ผา
บาง ผายน ผายืด ลายทอผาท่ีเปนทรงเลขาคณิต เปนตน โดยเนื้อผาท่ีออกมาตองน้ําหนักโดยรวมไมเกิน 150 กรัม
ตอตารางเมตร 

  6.2.3 กระบวนการตกแตงสําเร็จท่ีเหมาะสม โดยเนนเรื่องการตกแตงสําเร็จท่ีทําใหผานุมฟู และ
พริ้ว โดยมุงเนนวาการตกแตงสําเร็จตองไมใหเสียความมันวาวของเสนไหมไป ใชการยอมสีท่ีสอดคลอง สําหรับ
ฤดูกาล Spring/Summer 2015 มีการออกแบบและพัฒนาลายพิมพ เชน ลายท่ีเลี่ยนแบบลายมัดหม่ีแตใหอารมณ
ท่ีพริ้วไหวและไหลลื่น (Fluid) หรือพิมพลายทับบนผาพ้ืนท่ีมีลายในตัวอยางจงใจใหไมเปนระเบียบ เปนตน 

  โดยผาผืนทีไดรับการวิจัยและพัฒนาตามกระบวนการดังกลาวมาแลวขางตน สามารถนํามาใชใน 
จํานวน 3 คอลเลคชั่น โดย กลุมผลิตภัณฑท่ีจะพัฒนาตนแบบข้ึนมาจะอยูใน 3 กลุมนี้ ไดแก 

กลุมท่ี 1  เคหะสิ่งทอ (Home textiles) ผลิตภัณฑประเภทนี้เปนสิ่งทอท่ีใชเปนสวนประกอบผาท่ีใชใน 

การตกแตงภายใน และคลุมหรือปูพ้ืน โดยนิยมใชท้ังการตกแตงอาคารบานเรือนท่ัวไป  

 
ภาพท่ี 6.1 เคหะสิ่งทอ (Home textiles) 

 

หมายเหต ุ  การแสดงภาพดังกลาว เปนเพียงการแสดงใหเห็นตัวอยางผลิตภัณฑเทานั้น ในการดําเนินการจริงจะมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ ท่ีเปนไปตามลักษณะของผา และเปนไปตามความเหมาะสม  



144 
 

 กลุมท่ี 2 เสื้อผาเครื่องนุงหมสําหรับชายและหญิง (Men and Women Clothing) เชน เสื้อสูทบุรุษและ
สตรี เสื้อ กระโปรง กางกาง เปนตน 

 
ภาพท่ี 6.2 เสื้อผาเครื่องนุงหมสําหรับชายและหญิง (Men and Women Clothing) 

หมายเหต ุ  การแสดงภาพดังกลาว เปนเพียงการแสดงใหเห็นตัวอยางผลิตภัณฑเทานั้น ในการดําเนินการจริงจะมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ ท่ีเปนไปตามลักษณะของผา และเปนไปตามความเหมาะสม  
 กลุมท่ี 3 สิ่งทอประดับและตกแตง (Accessories) เชน ผาพันคอ กระเปา เปนตน เชน กลุมผลิตภัณฑผา
ท่ีใชกับเทคโลยีสมัยใหม เชน กระเปา รองเทา หมวก ผาพันคอ ผาคลุมไหล ถุงผา เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.3 สิ่งทอประดับและตกแตง (Accessories) 

หมายเหต ุ  การแสดงภาพดังกลาว เปนเพียงการแสดงใหเห็นตัวอยางผลิตภัณฑเทานั้น ในการดําเนินการจริงจะมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ ท่ีเปนไปตามลักษณะของผา และเปนไปตามความเหมาะสม  
 เครื่องจักรเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ จะใชเครื่องจักรของเครื่องมือของสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และโรงงานท่ีเขารวมโครงการ 
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6.3 แนวทางการเผยแพรนวัตกรรมใหมใหแกกลุมเปาหมายธุรกิจ การสรางความเขาใจในการปรับใช

สําหรับแตละกลุมเปาหมายภายใตขอกําหนดเชิงวิศวกรรม (Design Brief Implication for specific target 

group under existing technical limitation) 

 

ทางการเผยแพรนวัตกรรมใหมใหแกกลุมเปาหมายธุรกิจ การสรางความเขาใจในการปรับใชสําหรับแตละ
กลุมเปาหมายภายใตขอกําหนดเชิงวิศวกรรมมีจุดประสงคเพ่ือรวบรวมองคความรูและเผยแพรดานการพัฒนา
ตนแบบไหมไทยใหกับผูประกอบการ/ผูผลิต และนักออกแบบ ไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ 
รวมท้ังเพ่ือเผยแพรคุณคา อัตลักษณ และคุณลักษณะเดนของไหมไทยสูประชาชนท่ัวไป พรอมท้ังสงเสริมและ
กระตุนใหคนไทยบริโภคไหมไทยเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมีแนวทางในการเผยแพรดังนี้คือ 

 

1) จัดทํานิทรรศการเผยแพรผลงานตนแบบในรูปแบบเคลื่อนท่ีได (POP-UP Display) ตาม
หางสรรพสินคาใหญๆ เชน ฟวเจอรพารค รังสิต เปนตน 

2) จัดทําเอกสารขอมูลความรูและแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวมสมัย สําหรับผูประกอบการและ
ประชาชนท่ัวไป จํานวน 1,000 ชุด 

3) จัดการเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิตผาไหมและผูประกอบการแฟชั่น  
4) การออกขาวท้ังในสื่อนิตยสารดานสิ่งทอ  หนังสือพิมพ  เวปไซต  จดหมายขาวทางอีเมล แผนพับ   

โบรชัวร โปสเตอร เปนตน 

5) การนําเสนอตนแบบไหมไทยรวมสมัยในงานแสดงสินคาและการประชุมดานสิ่งทอท้ังในและ
ตางประเทศ โดยในประเทศ ในประเทศ เชน งานนิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) ในงาน 
“ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตํานานไหมไทย และงาน พระมารดาแหงไหมไทย ประจําป 2556”  

ซ่ึงทางกรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพ   ตางประเทศ เชน Premiere 

Vision ซ่ึงเปนงานจัดแสดงสินคาสิ่งทอระดับโลก เปนตน 
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บทท่ี 7 

รายงานผลการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย 

 

7.1 แนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย 

 การวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตผาไหมไทย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 โดยใหมีความ
สอดคลองกับอัตลักษณของไหมไทย และมีการประยุกตเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเขามาบูรณาการใน
กระบวนการผลิต จัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม โดยใหสอดคลองกับเทรนดการออกแบบแฟชั่น การ
ใหคําปรึกษาเชิงเทคนิค (Technical specification) จากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ การสํารวจจากการรับรูและ
ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงสรุปเปนแนวทางไดดังนี้ 

1) การวิจัยและพัฒนาตั้งแตกระบวนการหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม โดยในฤดูการนี้มีการพัฒนากระบวนการ
ปนเสนดายไหมโดยเทคนิคใหมๆท่ีหลากหลาย เชน ใชการตีเกลี่ยวเสนดายท่ีสูง (High twits) เพ่ือลด
การเกิดขนของเนื้อผาท่ีจะทําความระคายเคืองผิวหนังผูสวมใสในฤดูรอน มีการเลือกใชเสนดายขนาด
เล็กมาเปนวัตถุดิบเพ่ือใหไดเนื้อผาท่ีมีเนื้อผาเบาบาง นอกจากนี้มีการใชเสนดายท่ีปนผสมกับเสนใย 
Lycra ท่ีมุงเนนการสวมใสท่ีสบายและกระชับทรวดทรง มีการใชเสนดายโดยการนําเสนไหมควบผสม
กับเสนใยธรรมชนิดอ่ืนๆ เชน บัวหลวง ลินิน หรือเสนใยสังเคราะห เชน ไนลอน เมตทาลิก เปนตน 
เกิดเปนเนื้อผาท่ีหลากหลาย และใชการยอมสีเสนดายท่ีเขากับฤดูกาล Spring/Summer 2015 

เหมาะสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูปไดหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต นอกจากการพัฒนาเสนดายดังกลาวมาขางตน ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางของการทอ และการถัก ใหเนื้อผามีลักษณะ (Texture) ออกมาสอดคลองกับเทรนด เชน 
ผาบาง ผายน ผายืด ลายทอผาท่ีเปนทรงเลขาคณิต เปนตน โดยเนื้อผาท่ีออกมาตองน้ําหนักโดยรวม
ไมเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร 

3) กระบวนการตกแตงสําเร็จท่ีเหมาะสม โดยเนนเรื่องการตกแตงสําเร็จท่ีทําใหผานุมฟู และพริ้ว โดย
มุงเนนวาการตกแตงสําเร็จตองไมใหเสียความแวววาวของเสนไหมไป ใชการยอมสีท่ีสอดคลอง 
สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 มีการออกแบบและพัฒนาลายพิมพ เชน ลายท่ีเลี่ยนแบบ
ลายมัดหม่ีแตใหอารมณไหล หรือพิมพลายทับบนผาพ้ืนท่ีมีลายในตัวอยางจงใจใหไมเปนระเบียบ เปน
ตน 
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ตารางท่ี 7.1 ตารางแสดงการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยดังนี้ 

แนวทาง (No.) โครงสรางผา (Structure) เบอรดาย (Yarn count) 
กระบวนการยอม 

Process dyeing 

ตกแตงสําเร็จ 
(finishing) 

1 Jacquard crepe 
เสนยืน silk 40D 

เสนพุง 18/20 D.X2c. (2A) 
Yarn dye Soft touch 

2 Jacquard ลายตรง 
เสนยืน silk 40D 

เสนพุง silk spandex 150D 
Yarn dye Soft touch 

3 Jacquard ลายตาราง 
เสนยืน silk 40D 

เสนพุง silk spandex 150D 
 Soft touch 

4 Dobby plane ลาย 1 
เสนยืน silk 20/22 D 55TPI 

เสนพุง 3 ชนิดตามท่ีกําหนด 
Piece dye 

Soft and 

fluid 

5 Dobby plane ลาย 2 
เสนยืน silk 20/22 D 55TPI 

เสนพุง 3 ชนิดตามท่ีกําหนด 
Piece dye 

Soft and 

fluid 

6 Dobby plane ลาย 3 
เสนยืน silk 20/22 D 55TPI 

เสนพุง 3 ชนิดตามท่ีกําหนด 
Piece dye 

Soft and 

fluid 

7 Knit S/J ลาย 1 ขนาด 28 G Spun silk long thin slub 60 Nm Yarn dye Soft 

8 Knit S/J ลาย 2ขนาด 32 G Silk 55/60 D.X2c. Yarn dye Soft 

9 Knit S/J ลาย 3 ขนาด 28 G 
Spun silk long thin slub 60 Nm 

สลับกับ Silk 55/60 D.X2c. 
Yarn dye 

Soft and 

handle 

10 Dobby plane ลาย 1 

เสนยืน cotton/lotus/spun silk 30 

Ne 

เสนพุง cotton/lotus/spun silk 30 

Ne 

Yarn dye 
Soft and 

handle 

11 Knit S/J ลาย 1 ขนาด 30 G Spun silk  200 Nm Yarn dye Soft 

12 Knit S/J ลาย 2 ขนาด 30 G 
Silk 18/20 D.X2c. (2A) D.W nylon 

20D. covering 
Yarn dye 

Soft and 

handle 

13 Knit S/J ลาย 3 ขนาด 24 G Spun silk /linen 300 Nm Yarn dye 
Soft and 

handle 

14 Knit S/J ลาย 1 ขนาด 28 G Spun silk long thin slub 60 Nm Yarn dye Printing 
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ตารางท่ี 7.1 (ตอ) ตารางแสดงการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยดังนี้  

แนวทาง (No.) โครงสรางผา (Structure) เบอรดาย (Yarn count) 
กระบวนการยอม 

Process dyeing 

ตกแตงสําเร็จ 
(finishing) 

15 Knit S/J ลาย 2ขนาด 32 G Silk 55/60 D.X2c Yarn dye Printing 

16 Dobby plane ลายจุด 

เสนยืน cotton 40 Ne 

เสนพุง silk 18/20 D.X2c. (2A) D.W 

nylon 20D. covering 

Piece dye 
Soft and 

handle 

17 Dobby plane ลายฟู 
เสนยืน cotton 40 Ne 

เสนพุง silk spandex 150D 
Piece dye 

Springy and 

soft 

18 Dobby plane ลายเรยีบ 

เสนยืน cotton 40 Ne 

เสนพุง silk 18/20 D.X2c. (2A) D.W 

nylon 20D. covering 

Piece dye 
Springy and 

soft 

 

7.2 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

7.2.1 การจัดประชุมแผนการผลิตกับผูผลิตตนแบบไหมไทยรวมสมัย 

7.2.1.1 การจัดประชุมวางการผลิตกับผูผลิตตนแบบไหมไทยรวมสมัย ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27-31

พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเขาใหคําปรึกษาแนะนําโรงงานท่ีผานการคัดเลือกเขา
รวมพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย จํานวน 7 โรงงาน ดังตอไปนี้ 

1) บริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด  
2) บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)  

3) บริษัท อารทรี จํากัด  

4) บริษัท เดอะเนเชอรัล ซิลค จํากัด  

5) บริษัท จุลไหมไทย จํากัด  
6) หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ  
7) บริษัท ไทยนําโชคเท็กไทล จํากัด  

 โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1) วันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 ประชุมรวมรับฟงแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย  
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โดยดูตัวอยางผาท่ีมี Texture ใกลเคียงและมีการยอมสีใกลเคียงตามแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา 
และสินคาไลฟสไตลของโลก ฤดูกาล Spring/Summer 2015 จากท่ีปรึกษาตางประเทศคือผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี     
Mrs. Ornella Bignami และ Mr.Daniele  Aliverti จาก Elementi Moda S.r.l. 

2) วันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ท่ีปรึกษาเดินทางเยี่ยมชม บริษัท ไทยนําโชค เท็กซไทลจํากัด และ หาง 
หุนสวนจํากัด เดอะเนเชอรัล ซิลค  

3) วันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ท่ีปรึกษาเดินทางเยี่ยมชม บริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด 

4) วันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ท่ีปรึกษาเดินทางเยี่ยมชม บริษัท อารทรี จํากัด  
5) วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ท่ีปรึกษาเดินทางเยี่ยมชม หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ และบริษัท 

ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)  

และสามารถสรุปผลการจัดประชุมดังตอไปนี้ 
1) ผูเขารวมประชุมรวมรับฟงแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย โดยดูตัวอยางผาท่ีมี 
Texture ใกลเคียงและมีการยอมสีใกลเคียงตามแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา และสินคา
ไลฟสไตลของโลก ฤดูกาล Spring/Summer 2015 จากท่ีปรึกษาตางประเทศคือผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี     
Mrs. Ornella Bignami และ Mr.Daniele  Aliverti จาก Elementi Moda S.r.l. 

2) ท่ีปรึกษาตางประเทศคือผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี     Mrs. Ornella Bignami และ Mr.Daniele  

Aliverti ไดรับทราบถึงศักยภาพโรงงาน เพ่ือนําไปใชในการออกแบบแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
ไหมไทยรวมสมัย ของแตละโรงงานตอไป 
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ภาพท่ี 7.1 การจัดประชุมวางการผลิตกับผูผลิตตนแบบไหมไทยรวมสมัย ครั้งท่ี 1 

 

7.2.1.2 การจัดประชุมวางแผนการผลิตกับผูผลิตตนแบบไหมไทยรวมสมัย ครั้งท่ี 2 จัดประชุมระหวาง
วันท่ี 14 -19 ตุลาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีผูเขารวมประชุม รวมจาก 13 โรงงาน 
ประกอบดวย 

1) บริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด  
2) บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)  

3) บริษัท อารทรี จํากัด  

4) บริษัท เดอะเนเชอรัล ซิลค จํากัด 

5) บริษัท จุลไหมไทย จํากัด  
6) หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ  
7) บริษัท ไทยนําโชคเท็กไทล จํากัด 

8) S.V. THAI SILK LTD., PART.  

9) P.S. WEAVING LTD., PART.  

10) NGARM ROONG TEXTILE INDUSTRY CO., LTD.  

11) SAWANG TEXTILE CO., LTD.  

12) SANTAVEE INTERGROUP CO.,LTD.  
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13) Ccp Textile CO.,LTD. 

 โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1) วันท่ี 14 ตุลาคม 2556 ชวงเชาประชุมปรับแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยกับ 

ทีมงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงของแตละโรงงาน ชวงบาย
ประชุมปรับแนวทางการพัฒนาตนแบบรวมกับหางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ 

2) วันท่ี 15 ตุลาคม 2556 ประชุมปรับแนวทางการพัฒนาตนแบบรวมกับบริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด 

3) วันท่ี 16 ตุลาคม 2556 ประชุมปรับแนวทางการพัฒนาตนแบบรวมกับบริษัท ประชาอาภรณ จํากัด  
(มหาชน)  และบริษัท The Natural Silk จํากัด 

4) วันท่ี 17 ตุลาคม 2556 ท่ีปรึกษาเดินทางเยี่ยมชม บริษัท อารทรี จํากัด  
5) วันท่ี 18 ตุลาคม 2556 ท่ีปรึกษาเดินทางเยี่ยมชม หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ และบริษัท  

ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)  

  6)   วันท่ี 19 ตุลาคม 2556 ชวงเชาประชุมปรับแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยกับ
โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ิมเติม คือ  

(1) S.V. THAI SILK LTD., PART.  

(2) P.S. WEAVING LTD., PART.  

(3) NGARM ROONG TEXTILE INDUSTRY CO., LTD.  

(4) SAWANG TEXTILE CO., LTD.  

(5) SANTAVEE INTERGROUP CO.,LTD.  

ชวงบายประชุมปรับแนวทางการพัฒนาตนแบบรวมกับ  
(6) บริษัท อารทรี จํากัด และ 

(7) บริษัท ไทยนําโชคเท็กไทล จํากัด 

     สามารถสรุปผลการจัดประชุมดังตอไปนี้ 
1) ไดปรับแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยกับทีมงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงของแตละโรงงาน 

2) ท่ีปรึกษาไดใหแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยกับโรงงานกับโรงงานท่ีเขารวม
โครงการฯ เพ่ิมเติม คือ ใหคําแนะนําสําหรับผาท่ีผานการทอโครงสรางตางๆ ของโรงงานท่ีมาเขารวม
พัฒนาใหม ในโครงการฯ นั้น ไดมีการจับคูสีของเทรนดใหเหมาะกับโครงสรางการทอ โดยเลือกรหัสสี
ท่ีเหมาะสมให 
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ภาพท่ี 7.2 การจัดประชุมวางการผลิตกับผูผลิตตนแบบไหมไทยรวมสมัย ครั้งท่ี 2 

7.2.2 การคัดเลือกผูประกอบการไทยเขารวมพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยประกอบดวย ผูผลิตผา

ไหม นักออกแบบส่ิงทอ/สินคาแฟช่ัน/สินคาไลฟไตล 

 การคัดเลือกผูประกอบการไทยเขารวมพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย มีหลักเกณฑการ
คัดเลือกกิจการท่ีจะทําการผลิตตนแบบไหมไทยรวมสมัย โดยการประเมิน มีการแบงเกณฑตามระดับความ
เหมาะสม คือ ระดับนอยมาก (1 คะแนน) นอย (2 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) มาก (4 คะแนน) และมากท่ีสุด 
(5 คะแนน)  ดังนี้ 

1) เปนผูประกอบการดานไหม หรือเครือขายไหม 

2) มีความตองการท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ 
3) มีความพรอมดานเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตางๆ  
4) ความพรอมดานบุคลากร 

5) ความพรอมดานการสนับสนุนการดําเนินงานและคาใชจาย 

6) ความพรอมดานการทดสอบผลิตภัณฑ 
7) ความพรอมท่ีจะใหผูเก่ียวของเขาไปในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

8) ความพรอมในการเผยแพรสนับสนุนขอมูลตางๆ และผลิตภัณฑท่ีได 
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9) ความตั้งใจในการเขารวมโครงการฯ 

10) ไมมีโครงการท่ีคงคางกับสถาบันฯ 

11) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 ซ่ึงมีโรงงานท่ีผานการคัดเลือกเขารวมพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย ตามหลักเกณฑการ
คัดเลือกจํานวน 7 โรงงาน ไดแก 

1) บริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด มีศักยภาพในการปนดาย-สปน ทอผา ถักผา 

2) บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) มีศักยภาพในการผลิตผาถักและเสื้อผาสําเร็จรูป 

3) บริษัท อารทรี จํากัด มีศักยภาพในการทอผา ฟอกยอม 

4) บริษัท เดอะเนเชอรัล ซิลค จํากัด มีศักยภาพในการทอผา ฟอกยอม 

5) บริษัท จุลไหมไทย จํากัด มีศักยภาพในการผลิตเสนใย 

6) หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ มีศักยภาพในการผลิตเสนดาย ถักผา ทอผา ฟอกยอม 

ตกแตงสําเร็จ และเสื้อผาสําเร็จรูป 

7) บริษัท ไทยนําโชคเท็กไทล จํากัด มีศักยภาพในการผลิตเสนดายและเสนใยใหมๆ ทอผา ฟอก
ยอม 

นอกจากนี้ยังมีโรงงานอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพท่ีจะเขารวมกิจกรรมของโครงการได โดยมีการปรับแผนการการ
ดําเนินงานใหยืดหยุนใหโรงงานอ่ืน ๆ โดยการใชเสนดายท่ีผานการพัฒนามาใชเปนเสนพุงรวมทอกับเสนดายยืน
เดิมท่ีทางโรงงานมีอยู และมีการเนนถึงเครือขายของการพิมพลายผาเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงมีโรงงานเพ่ิมเติมจํานวน 6 

โรงงาน ไดแก 
1) S.V. THAI SILK LTD., PART. มีศักยภาพในการทอผา 

2) P.S. WEAVING LTD., PART. มีศักยภาพในการทอผา ฟอกยอม 

3) NGARM ROONG TEXTILE INDUSTRY CO., LTD. มีศักยภาพในการทอผา 

4) SAWANG TEXTILE CO., LTD. มีศักยภาพในการทอผา 

5) SANTAVEE INTERGROUP CO.,LTD. มีศักยภาพในการทอผา ฟอกยอม 

6) Ccp Textile CO.,LTD. มีศักยภาพในการพิมพผา ฟอกยอม 

 

7.2.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการปรับใชเทรนดในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 ทางสถาบันฯ ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการปรับใชเทรนดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและวิเคราะห
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑใหมใหแกคณะทํางานและผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ    

วันท่ี 25 กรกฏาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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โดยมีผูเขารวมประชุมดังตอไปนี้ 
   1)  ฝายออกแบบและฝายพัฒนาตนแบบของบริษัทท่ีรวมพัฒนาในโครงการ จํานวน 16 คน 

   2)  บุคคลากรและคณะทํางานโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํานวน 10 คน  
   3)  ท่ีปรึกษาการจัดทํา Design Brief บริษัท ฟฟ ดีไซน จํากัด จํานวน 2 คน 

 

 ในการอบรมไดมีการอบรมในหัวขอตางๆเพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความเขาใจในโครงการ และสามารถปรับ 

ใชเทรนดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และทําการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบได โดยมีเนื้อหา
การอบรมในหัวขอตางๆตอไปนี้ 

1) TARGET CONSUMER/BRAND รวมกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมาย และแบรนดเปาหมายเพ่ือใชเปน  

   แนวทางในการออกแบบ และจัดกลุมประเภทผาผืน จํานวนไมนอยกวา 4 กลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน 

2) THAISILK IDENTITY สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นําเสนอผลการศึกษาอัตลักษณไหมไทย   

   (ผลลัพธข้ันตน)  

3) FABRIC TREND นําเสนอเทรนดการออกแบบป 2015 ในภาพรวม รวมจัดลําดับความสําคัญของ     
   เทรนดท่ีจะใชพัฒนา 

4) LOOK OF FINISH PRODUCT รวมคัดเลือกรูปแบบของสินคาสําเร็จรูปท่ีหลากหลาย เพ่ือจะใชเปน 

   แนวทางการออกแบบ จัดกลุมเพ่ือตอบสนองกลุมเปาหมายประเภทผาผืน และสอดคลองกับเทรนด     
  ท่ีคัดเลือกตามการออกแบบป 2015 

5) INTEGRATION รวมวิเคราะหแนวทางการผสมผสานอัตลักษณของไหมไทยกับสินคาเปาหมาย 

(1) กําหนดแนวทางการใชอัตลักษณ ระบุอัตลักษณบังคับ และอัตลักษณเสริม  
(2) จับคูอัตลักษณกับลักษณะเฉพาะของแตละรูปแบบของสินคาสําเร็จรูป  

6) TECHNICAL DESIGN 

(1) FABRIC STRUCTURE SELECTION / TARGET PRICE วิเคราะหและเลือกลักษณะผา        
     ท่ีจะใชในแตละเทรนด สอบถามความพรอมของเครื่องมือเครื่องจักรการผลิต พรอมกําหนด    

     ราคาเปาหมาย 

(2) กําหนด Color Theme, Hand, Weight, Drape และ Function ของผาแตละรายการ 

(3) จัดทําขอกําหนดเชิงเทคนิค 

-  ลักษณะเสนใย การผสมเสนใย การเตรียมเสนใย พรอมแนวทางการเตรียมเสนใย 

-  โครงสรางเสนดาย การผสมเสนดาย จํานวนชนิดเสนดายท่ีจะทดลอง 
-  โครงสรางการทอ การตั้งคาเครื่องทอ แนวทางการทอตนแบบ ความพรอมของ 

    เครื่องมือ  
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-  เทคนิคการยอม การตกแตงสําเร็จ การพิมพ เครื่องมือท่ีจะใชตกแตงสําเร็จ 

7) การแบงหนาท่ีการพัฒนาตัวอยาง กําหนดเวลา และการสื่อสารกลับไปยัง Elementi Moda ท่ีปรึกษา  
   ดานการออกแบบ 

  

  
 

ภาพท่ี 7.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการปรับใชเทรนดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  
7.2.4 การจัดทํานิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) เพ่ือเผยแพรอัตลักษณไหมไทย 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได
เขารวมจัดทํานิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) ในงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตํานานไหมไทย 

และงาน พระมารดาแหงไหมไทย ประจําป 2556” ระหวางวันท่ี 8 – 12 สิงหาคม 2556 ณ เมืองทองธานี ซ่ึงทาง
กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเปนเจาภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพร 
อัตลักษณไหมไทย 

 งาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตํานานไหมไทย และงาน  พระมารดาแหงไหมไทย ประจําป 2556” 

ไดจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกาศพระเกียรติคุณ “พระมารดาแหงไหมไทย” แดสมเด็จพระนางเจาฯ 
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พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 รวมท้ังเพ่ือ
เผยแพรพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ท่ีมีตอวงการไหมไทย และเผยแพรประชาสัมพันธเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑผาไหมไทย “ตรานกยูง
พระราชทาน” ใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน และสรางเครือขายเชื่อมโยงสินคาไหมไทยระหวางผูผลิตถึงผูบริโภค 
นอกจากนี้ยังมุงหวังใหประชาชนคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการทอผาไหม
ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีควรอนุรักษไวสืบไป 

 จากท่ีไดไปจัดงาน ทางสถาบันฯไดจัดเจาหนาท่ีโครงการไปใหความรูและขอมูลใหกับผูท่ีสนใจเก่ียวกับผา
ไหมไทยวันละ 2 คน โดยในบูทท่ีจัดแสดงจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

ภาพท่ี 7.4 รูปโครงราง ท่ีเปน 3 D 
 

1) ตัวอยางผาท่ีจัดแสดงจากทางผูเชี่ยวชาญตางประเทศ   เพ่ือแสดงใหเห็นโครงสรางผา ลักษณะเสนใย
ไหม และไหมผสม  การยอมสีและลายพิมพ ซ่ึงจะเปนผาสําหรับ Spring/summer 2015 

2) ตัวอยางผา เสนไหม ท่ีจัดแสดงจากทางโรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ เปนตัวอยางผาท่ีมี Texture 

ใกลเคียงและมีการยอมสีใกลเคียงตามแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา และสินคาไลฟ
สไตลของโลก ฤดูกาล  Spring/Summer 2015 

3) เอกสารโครงการ เพ่ือเผยแพรโครงการและอัตลักษณไหมไทย 

4) ตัวอยางผาไหมจากโรงงานท่ีเขารวม    

 ซ่ึงมีผูเขาเยี่ยมชมท้ังคนไทยและตางประเทศเฉลี่ยวันละ 50-100 คน โดยสวนใหญจะสนใจผาไหมท่ีมี
ลักษณะนุม มีโครงสรางเรียบ ไมหนา เบา และเทรนดสีในป 2015  
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ภาพท่ี 7.5 นิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) ในงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตํานานไหมไทย  

และงาน พระมารดาแหงไหมไทย ประจําป 2556” 
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สรุปผลการดําเนินงานท้ังหมดจนถึงงานงวดท่ี 4 

 

การดําเนินกิจกรรมโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai 

Silk) มีแผนการดําเนินงานท้ังหมด แสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงการ ดําเนินงานท้ังหมดจนถึงงานงวดท่ี 4 รายงาน
ฉบับสมบูรณผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย (Final Report) ไดมีกิจกรรม
การดําเนินการจัดหาบุคคลากร ท่ีปรึกษา จัดประชุมผูเชี่ยวชาญ สัมมนาระดมสมอง ศึกษาวิจัยอัตลักษณไหม
ไทย และจัดทํานิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) และจัดเสวนา – เจรจาธุรกิจ – นิทรรศการ ของ
โครงการฯ โดยไดมีการนําผลการประชุมหารือ การศึกษา งานเสวนา มากลั่นกรอง และประมวลผลเพ่ือดําเนิน
โครงการฯ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาและการจัดกิจกรรมตางๆ แลว แสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปแผนการดําเนินงานท้ังหมด 

ท่ี กิจกรรม 
เดือนท่ี 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

1.  การเตรียมการและทําความรวมมอื  
  2 พค. 

MOU 

      

   

2.  
ศึกษาวิจัยโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑไหมไทย  

 8-13 

เม.ย. 

Italy 

 

       

   

3.  

จัดทําคูมือกรอบความคิดการ
ออกแบบและการพัฒนาตนแบบ
ไหมไทยรวมสมัย (Design Brief)  

   
 

     

   

4.  

การพัฒนาตนแบบ ผลิตภัณฑผา
ไหมไทยรวมกับผูผลิต 
ผูประกอบการ และนักออกแบบท่ี
เก่ียวของ  

 
 

27-31 

พค. 

Visit 

(1) 

    7-11 

ต.ค. 

Visit 

(2) 

  

  

5.  

จัดทํา Modern Silk Trend 

เอกสารขอมลูความรูไหมไทยรวม
สมัยและแนวโนมการออกแบบไหม
ไทยรวมสมัย  

     8-12 

ส.ค. 

นิทรรศ 

การ 

 
 

 

   

6.  
จัดทํานิทรรศการและนําเสนอ
ผลงานตนแบบ  

 

        

1-8 

ธ.ค 

นิทรรศ 

การ 

17-21 

ม.ค.

นิทรรศ 

การ 

 

7.  จัดการเจรจาธุรกิจ  
 

         

31 

ม.ค. 

เสวนา  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินท้ังหมดจนถึงงานงวดท่ี 4 รายงานฉบับสมบูรณผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย (Final Report) 

 สรุปเนื้อหาของผลการดําเนินงานท้ังหมดจนถึงงานงวดท่ี 4 โดยไดสรุปตามรายละเอียดท่ีทางสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตองดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม  
2556 – กุมภาพันธ 2557 ดังตารางตอไปนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม แผนการสงมอบ ผลลัพธ 
คิดเปน

รอยละ 

1. การจัดหาบุคลากร/ท่ี
ปรึกษาในโครงการ 

รายช่ือบุคลากร/ท่ีปรึกษาในโครงการ สรุปรายช่ือและประวัติบุคลากร/ท่ี
ปรึกษาในโครงการ 

100 

2. การเตรียมการและทํา
ความรวมมือ 

การจัดพิธีลงนามความรวมมือ รายงานสรุปผลการจดังานพิธีลง
นามความรวมมือ 

100 

3. การวางแผนรายละเอียด
แผนการดาํเนินงานและ
แนวทางในการศึกษาวิจัย
และการพัฒนาตนแบบ
ผลิตภณัฑไหมไทยรวมสมัย 

รายละเอียดแผนการดําเนินงานและ
แนวทางในการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวม
สมัย 

รายงานแผนการดําเนินงานและ
แนวทางในการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทย 

รวมสมัย 

100 

4. การจัดประชุมคณะท่ี
ปรึกษาโครงการเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็น
กรอบและแนวทางการ
ดําเนินงาน  ครั้งท่ี 1 

การจัดประชุมคณะท่ีปรึกษา สรุปรายงานการประชุมคณะท่ี
ปรึกษาโครงการ 

100 

5. ศึกษาวิจัยโอกาสทางการ
ตลาดและอัตลักษณของ
ผลิตภณัฑ ไหมไทย 

- จัดจางทีมท่ีปรึกษา/บุคลากรท่ีจะทํา
การวิจัยโอกาสทางการตลาดจากทาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

- ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคและ
กา ร รั บ รู คุณ สม บัติ ไ หม ไทยของ
ผูประกอบการในอิตาลีเรียบรอยแลว 

ผลศึกษาวิจยัโอกาสทางการตลาด
ของผลิตภณัฑไหมไทย 

100 

6. การจัดทํานิทรรศการ
ขนาดเล็ก (Mini 

Exhibition) เพ่ือเผยแพร 
อัตลักษณไหมไทย 

การจัดนิทรรศการขนาดเล็ก (Mini 

Exhibition) 

รายงานผลนิทรรศการขนาดเล็ก
(MiniExhibition) 

100 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินท้ังหมดจนถึงงานงวดท่ี 4 (ตอ) 

 

ท่ี กิจกรรม ความคืบหนา คิดเปนรอยละ 

7. รายงานผลการทํานิทรรศการขนาดเล็ก 
(Mini Exhibition) 

ดําเนินการจัดนิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) 

ในวันท่ี 8 – 12 สิงหาคม 2556 รวมกับกรมหมอน
ไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมท้ังรายงาน
ผลการจัดนิทรรศการเรียบรอยแลวในงวดงานท่ี 2  

100 

8. จัดทําคูมือกรอบความคิดการออกแบบ
และการพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย   
(Design Brief of Modern Thai Silk) 

ดําเนินการจัดทําคูมือกรอบความคิดการออกแบบและ
การพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย(Design Brief of 

Modern Thai Silk) 

100 

9. ผลิตคูมือกรอบความคิดการออกแบบ
และการพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย     

(Design Brief of Modern Thai Silk) 

เปนรูปเลม จํานวนไมนอยกวา 100 ชุด 

ดําเนินการผลิตคูมือกรอบความคิดการออกแบบและ
การพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย(Design Brief of 

Modern Thai Silk) เปนรูปเลม จํานวนไมนอยกวา 
100 ชุด 

100 

10. รายงานผลการจัดประชุมแผนการผลิต
กับผูผลิตตนแบบผลิตภัณฑไหมไทย      
รวมสมัย 

ดําเนินการจัดประชุมแผนการผลิตกับผูผลิตตนแบบ
ผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัยเรียบรอยแลวในวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2556  

100 

11. รายงานผลการคัดเลือกผูประกอบการ
ไทยเขารวมพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
ไหมไทย   รวมสมัย ประกอบดวย ผูผลิต
ผาไหม นักออกแบบสิ่งทอ/สินคาแฟช่ัน/

สินคาไลฟสไตล 

ดําเนินการรายงานผลการคัดเลือกผูประกอบการไทย
เขารวมพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย 
ประกอบดวย ผูผลิตผาไหม นักออกแบบสิ่งทอ/สินคา
แฟช่ัน/ สินคาไลฟสไตล 

100 

12. รายงานผลการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
ไหมไทยรวมสมัย 

ดําเนินการรายงานผลการพัฒนาตนแบบผลติภณัฑ
ไหมไทยรวมสมัย 

 

100 

13. ตนแบบผลิตภัณฑ ไหมไทย สําหรับ
ฤดูกาล Spring/Summer2015 จํานวน 
3  คอ ล เ ลค ช่ัน  ค อล เ ล ค ช่ั นล ะ  5 

ผลิตภัณฑ รวมเปน 15 ผลิตภัณฑ 

ดําเนินการตนแบบผลิตภัณฑไหมไทย สําหรับฤดูกาล 
Spring/Summer 2015 จํานวน 3 คอลเลคช่ัน คอล
เลคช่ันละ 5 ผลิตภัณฑ รวมเปน 15 ผลิตภัณฑ 

100 

14. เอกสารขอมูลความรูไหมไทยรวมสมัย
และแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวม
สมัยสําหรับประชาชนท่ัวไป 

ดําเนินการจัดทําเอกสารขอมูลความรูไหมไทยรวม
สมัยและแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวมสมัย
สําหรับประชาชนท่ัวไป และจัดพิมพ 

100 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินท้ังหมดจนถึงงานงวดท่ี 4 (ตอ) 

 

ท่ี กิจกรรม ความคืบหนา คิดเปนรอยละ 

15. นิทรรศการนําเสนอในรูปแบบเคลือ่นท่ี 

ดําเนินการจัดหาสถานท่ีและผูจดังานนิทรรศการ
นําเสนอในรูปแบบเคลื่อนท่ี 

ครั้งท่ี 1 ณ หางสรรพสินคา ฟวเจอรพารค รังสิต 

วันท่ี 1 – 8 ธันวาคม 2556 รวม 8 วัน 

ครั้งท่ี 2 ณ บริเวณ Living Gallery  ช้ันท่ี 3 หาง
สยามพารากอน 

วันท่ี 17-21 มกราคม 2557 รวม 5 วัน 

ครั้งท่ี 3 ณ มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑการเรยีนรู 
วันท่ี 24-26, 28-31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ 
รวม 9 วัน   

100 

16. 

เจรจาธุรกิจระหวางผูผลิต/

ผูประกอบการผาไหมและผูประกอบการ
แฟช่ันไทย 

ดําเนินการจัดเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิต/

ผูประกอบการผาไหมและผูประกอบการแฟช่ันไทย 

วันท่ี 31  มกราคม 2557 จะมีการจัด สมัมนา 
Business Matching รับผูเขารวมท่ีเปน 

ผูประกอบการสิ่งทอ นักออกแบบสิ่งทอ โรงงานสิ่งทอ 
ท่ีเก่ียวกับธุรกิจผาไหมจํานวน 102 คน มารวมการ
จับคูธุรกิจ 

100 
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รายงานตนแบบผลิตภัณฑไหมไทย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015  

 

การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 

 การวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตผาไหมไทย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 โดยใหมีความ
สอดคลองกับอัตลักษณของไหมไทย และมีการประยุกตเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเขามาบูรณาการใน
กระบวนการผลิต จัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหม โดยใหสอดคลองกับเทรนดการออกแบบแฟชั่น การ
ใหคําปรึกษาเชิงเทคนิค (Technical specification) จากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ การสํารวจจากการรับรูและ
ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงสรุปเปนแนวทางจํานวน 3 คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นละอยางนอย 5 ผลิตภัณฑ 
รวมท้ังสิ้นอยางนอย 15 ผลิตภัณฑ ซ่ึงทางสถาบันฯไดรวมกับผูประกอบการในโครงการท้ัง 7 บริษัท พัฒนา
ผลิตภัณฑไดออกมาท้ังสิ้น 17 ผลิตภัณฑ 
 1.คอลเลคช่ันผาถัก  

 คุณสมบัติเดนของผาถักโดยธรรมชาติของผาถักจะมีคุณสมบัติในการยืดหยุน สามารถยืดและคืนตัวได   
ซ่ึงข้ึนอยูกับโครงสรางผาถัก และเสนดายท่ีใช  โดยมีคุณสมบัติท่ีเดนๆ ดังนี้ คือการทนรอยยับ ผาถักจะสามารถทน
ตอความยับไดมาก เนื่องจากโครงสรางหวงทรงกลมของผาทําใหโครงสรางของผาถักมีความยืดหยุน รวมท้ัง
คุณสมบัติอ่ืนๆเชน ความออนนุม   การโคงงอ  ความโปรงสามารถระบายอากาศไดดี โครงสรางของผาถักบางชนิด
ระบายอากาศไดดี ทําใหแหงเร็ว เปนตน 

0รายละเอียดเชิงเทคนิคของผ0า 

No. Structure Yarn count Process 

development 

1. Knit   28 G   Single 

jerry 

Spun silk long thin slub 60 Nm soft handle 

2. Knit  32 G    Single 

jerry 

Silk 55/60 D.X2c.  soft handle 

3. Knit   28 G   Single 

jerry 

Spun silk long thin slub 60 Nm 

blend Silk 55/60 D.X2c. 

soft handle 

4. Knit S/J 30 G print Spun silk  200 Nm Soft and fluffy 

5. Knit S/J 30 G Lemon Spun silk  200 Nm soft handle 

6. Knit S/J 30 G  Silk 18/20 D.X2c. (2A) D.W nylon 

20D. covering 

soft handle 

7. Knit S/J 24 G print  Spun silk /linen 300 Nm soft handle 
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2.คอลเลคช่ันแจ็0กการด 

 เปนผาท่ีผานการพัฒนาโดยทอกับเครื่องทอผาท่ีสามารถควบคุมลวดลายหรือแบบตาง ๆ ท่ีตองการไดเอง
อัตโนมัติ เพ่ือใหผูท่ีไมมีความชํานาญในการทอผา สามารถใชงานไดอยางงายดาย เครื่องชนิดนี้เรียกวา เครื่องทอ
ผาของแจ็กการด (Jacquard’s loom) โดยเพียงแตนําเอาตัวบัตรเจาะรูท่ีเปนแมแบบของลวดลายผาท่ีใสเขาไปใน
ตัวเครื่องนี้เม่ือสมัยกอน และปจจุบันควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร เปนการทอหรือยกลายตามแมแบบชุดคําสั่ง 
(รูท่ีเจาะไวบนบัตร หรือ ระบบคอมพิวเตอร) จะทําไดเองโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ีกอใหเกิดการสราง
คอมพิวเตอรใหไดทํางานตามชุดคําสั่งในเวลาตอมา เกิดเปนผาท่ีมีลวดลายหลากหลายและสวยงาม 

0รายละเอียดเชิงเทคนิคของผา 

No. Structure Yarn count Process 

development 

1 Jacquard crepe  warp = silk 20/22D x3 

weft =silk 20/22 Dx2  

Super soft handle  

2 Jacquard dot 

dobby 

warp = silk 20/22D x3 

weft  =cotton 80/2Ne 

soft handle 

3 Jacquard dot 

dobby 

warp = silk 20/22D x3 

weft  =cotton 80/2Ne 

Crispy touch 

4 Jacquard  warp = silk 40D 

weft = silk noil 40Nm 

soft handle 

5 Jacquard  warp = silk 40D 

weft = silk noil 40Nm 

Crispy touch 

 

 3.คอลเลคช่ันผาทอเนื้อบาง  

 เปนผาท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหผาท่ีมีลักษณะการใชงาน รูปลักษณท่ีสวยงาม และใชงานไดดีข้ึน แตยังคง
คุณสมบัติเดนของผาไหม และมีการตกแตงสําเร็จเพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะความนุม ซึมซับน้ํา เหมาะกับผลิตภัณฑตางๆ 
เชน ผาพันคอ เสื้อผาบุรุษสตรี มากข้ึน  โดยเปนผาท่ีทอเนื้อละเอียดใชเสนไหมขนาดเล็กและตีเกลียวสูง ผสมกับ
เสนใยธรรมชาติเชน ใยบัว ฝาย เปนตน เพ่ือเพ่ิมมูลคาและความแตกตาง เพ่ือเสนอสูดีไซนเนอรหรือนักออกแบบ
ระดับโลกท่ีตองการความแปลกใหมและเฉพาะตัวไมเหมือนใคร 
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No. Structure Yarn count Process 

development 

1. Dobby plain  Green warp = silk 30/32 D  

weft  = silk 3 type of yarn  

Soft and fluffy 

2. Dobby  plain Gray  warp = silk 20/22 D  

weft  =silk 3 type of yarn 

Shiny look 

3. Dobby  plain Off 

white 

warp = silk 30/32 D  

weft  = silk 30/32 D 

Old look 

4. Dobby plain cotton/lotus/spun silk 30 Ne  

cotton/lotus/spun silk 30 Ne 

Soft and fluffy 

5. Dobby plain cotton/lotus/spun silk 30 Ne  

cotton/lotus/spun silk 30 Ne 

Crispy touch 
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เอกสารขอมูลความรูไหมไทยรวมสมัยและแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวมสมัยสําหรับประชาชนท่ัวไป 

 

ขอมูลความรูไหมไทยรวมสมัยและแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวมสมัยสําหรับประชาชนท่ัวไป 

เอกสารดังกลาวไดจัดทําเปนเอกสารขอมูลแบบไมมีตัวอยาง ขนาดเลม เอ 5 พิมพ 4 สี เปนเอกสารจํานวน 8 หนา 
สําหรับนักออกแบบ ภาคธุรกิจและประชนท่ัวไป จํานวน 1,000 ชุด เพ่ือพรอมแจกจายในงานนิทรรศการ การ
เจรจาธุรกิจ และตามท่ี สบร. กําหนด โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ 
1.ประวัติไหมไทยอยางยอ 

1.1 กวาจะมาเปน Modern Thai Silk 

  การพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย ( Modern Thai Silk) เปนโครงการท่ี เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการ
สงเสริมการเพ่ิมมูลคาและใชผาไหมไทยใหสูงข้ึน โดยการสนับสนุนใหผูประกอบการ ผูผลิต และนักออกแบบ ท่ี
เก่ียวของกับผาไหมไทยไดเรียนรู เขาใจถึงการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ โดยไดรับคําปรึกษาจาก ผูเชี่ยวชาญ
รอบดาน มีขอมูลวัตถุดิบ วัสดุ ความสําคัญของการออกแบบ และเทรนดการออกแบบของตางประเทศ ซ่ึงจะทําให
เขาใจไดถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนําไปสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ สรางมูลคาเพ่ิม  และสรางความเชื่อม่ัน 

และการยอมรับในระดับสากลของผาไหมไทยและเปนการกระตุนเพ่ือเพ่ิมความตองการการบริโภคไหมไทยของ
ประชาชนท่ัวไปมากข้ึน 

1.2 ผาไหมไทยมาจากไหน 

  ผาไหมแพรพรรณอันงดงามล้ําคา มีถ่ินกําเนิดในประเทศจีนและประเทศอินเดีย การทอผาไหมมีข้ึนในราว 

2,640 ป กอนคริสตกาล และพอคาชาวจีนเปนผูเผยแพรผาไหมสูพ้ืนท่ีอ่ืนในแถบเอเชียจากการเดินทางคาขายจน
เกิดเปนเสนทางสายไหม สําหรับประเทศไทยนักโบราณคดีพบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีบานเชียง ซ่ึงบงชี้วามีการ
ใชผาไหมมาเม่ือประมาณ 3,000 ปกอน 

  การทอผาไหมในประเทศไทยในอดีตมีการทํากันในครัวเรือนเพ่ือใชเอง หรือทําข้ึนเพ่ือใชในงานพิธี เชน 

งานบุญ งานแตงงาน ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) จึงดําริสงเสริม
ใหใชผาไหม และสงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง นาย เจมส แฮรริสัน วิสสัน ทอมปสัน 

ชาวสหรัฐอเมริกาหรือท่ีคนไทยรูจักในนามวา จิม ทอมปสัน ซ่ึงเปนผูท่ีใหความสนใจผลงานดานศิลปะ ในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไดซ้ือผาไหมไทยลวดลายตางๆ เก็บสะสมไว และทําการศึกษาลวดลายผาไหมใน
หมูบานท่ีเปนแหลงการผลิตผา และ ไดเขามาสนับสนุนใหชาวบานในชุมชนทอผาไหม สามารถสรางรายให
ชาวบานมากข้ึน หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงผาไหมไทยโดยใชหลักการตลาด การผลิต เพ่ือขยายตลาด และทํา
การบุกเบิกผาไหมของไทยไปสูตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และแพรเขาสูวงการภาพยนตรของชาติ
ตะวันตก และละครบรอดเวย 
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2. เอกลักษณของไหมไทย 4 แบบ 

2.1 ความสวยงามดวยความมันวาว (Luster) 

  คุณสมบัติเสนไหมของไทย มีความสามารถในการสะทอนแสงไดอยางสวยงาม มีความโดดเดนเม่ือ
เปรียบเทียบกับเสนใยอ่ืนๆ เชน เสนไหมจากประเทศจีน อินเดีย ความมันวาวดังกลาวเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาใน
สายตาผูบริโภค ท้ังนักออกแบบ และ ผูเชี่ยวชาญ ใหความเห็นวาผาไหมท่ีไมมีความมันวาวเชน ผาไหมอีรี่ หรือผา
ไหมปา ไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร ดวยเหตุนี้ การออกแบบพัฒนาผาไหมไทย ควรคํานึงถึงความมันวาวท่ี
เหมาะสมในผลิตภัณฑ ไมวาเสื้อผา เครื่องแตงกาย และ เคหะสิ่งทอ 

2.2 ความไมสมํ่าเสมอของเสนดายและผาท่ีมีมิติ (Uneven) 

 แมวาความไมสมํ่าเสมอของเสนไหมไทยเปนคุณสมบัติท่ีอาจถูกพูดถึงในแงลบบางครั้ง แตโดยรวมความไม
สมํ่าเสมอนี้ เปนอัตลักษณท่ีโดดเดน และสามารถพัฒนามาใชในดานบวกได เนื่องจากผาไหมท่ีทอไดจากเสนดายท่ี
ไมเรียบจนเกินไป ทําใหผามีมิติ โดยแนวโนมของเสนดายยุคใหม มักเนนผิวสัมผัส (Textured) และพ้ืนผิวของ
เสนดาย ผาไหมยุคใหมควรมีการออกแบบโดยเนนเพ่ิมมิติบนผา ไมวาจากการออกแบบเสนดาย เทคนิคการทอ 

การพิมพ และการตกแตงสําเร็จ 

2.3 เนื้อผาและสีท่ีใหอารมณพริ้วไหวและไหลล่ืน (Fluid) 

 ผาไหมไทยมีอัตลักษณท่ีมีความหรูหรา จากอารมณพริ้วไหวและไหลลื่นของสีและเนื้อผาท่ีทอ เปนท่ีชื่นชอบ
ของผูใช สวยงาม  อันเนื่องจากผาไหมไทยมีการทอแบบดั้งเดิม การยอมสีธรรมชาติ และการใหลวดลายท่ีมีเทคนิค
ชั้นสูง เชน ผามัดหม่ี ผาลายน้ําไหล เปนตน ทําใหสวมใสแลวเสริมบารมี ดูสูงศักดิ์ 
2.4 ลวดลายโดดเดนบนเนื้อผา (Graphical) 

 ผาไหมไทยมีลวดลายโดดเดน มีภาพลักษณท่ีสูงศักดิ์ในสายตานักออกแบบ และผูบริโภคตางชาติ สําหรับ
ผูบริโภคในประเทศไทยชอบลวดลายอัตลักษณผาไหมไทยของแตละทองถ่ินท่ีแตกตางกัน บงบอกถึงวัฒนธรรม
ความเปนไทย ดูมีฐานะ มีราคา เชน  ผาไหมยกดอก เปนตน ซ่ึงลวดลายบนเนื้อผามักใชเทคนิคการทอชั้นสูง ให
ลายดอกคมชัด และโดดเดน เทียบเทาเทคนิคการทอ Jacquard ของตางประเทศ ท่ีเนนลายนูนของลวดลายผา   
3. การใชตราสัญลักษณของไหมไทย 

โดยตราสัญลักษณนกยูงพระราชทานแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
3.1 Royal Thai Silk: นกยูงสีทอง 

-  ใชเสนไหมพันธุไทยพ้ืนบานเปนท้ังเสนพุงและเสนยืน 

-  เสนไหมตองสาวดวยมือผานพวงสาวลงภาชนะ 

-  ทอดวยก่ีทอมือแบบพ้ืนบานชนิดพุงกระสวยดวยมือ 

-  ยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม  

-  ตองผลิตในประเทศไทยเทานั้น 
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3.2 Classic Thai Silk : นกยูงสีเงิน 

- ใชเสนไหมพันธุไทยพ้ืนบานหรือพันธุไทยปรับปรุงเปนเสนพุงและ/หรือเสนยืน 

- เสนไหมตองสาวดวยมือ 

- ทอดวยก่ีทอมือ 

- ยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 

- ตองผลิตในประเทศไทยเทานั้น  

3.3 Thai Silk: นกยูงสีน้ําเงิน 

- ใชเสนไหมแทเปนท้ังเสนพุงและเสนยืน 

- ทอดวยก่ีแบบใดก็ได 
- ยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีก็ได 
- ตองผลิตในประเทศไทยเทานั้น 

3.4 Thai Silk Blend : นกยูงสีเขียว 

- ใชเสนไหมแทเปนสวนประกอบหลัก มีเสนใยอ่ืนเปนสวนประกอบรอง  
- ตองระบุสวนประกอบของเสนใยอ่ืนใหชัดเจน 

- ทอดวยก่ีแบบใดก็ได 
- ยอมดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีก็ได 
- ตองผลิตในประเทศไทยเทานั้น 

4. คุณสมบัติท่ีสําคัญของไหมไทย 

  ไหมมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการดวยกันดังนี้ เปนเสนใยท่ีถือวามีความแข็งแรงสูงเม่ือเทียบกับความ
ละเอียดของเสนใย มีสภาพยืดหยุนและทนตอการยับไดดี สวมใสสบาย เพราะเสนใยดูดซับความชื้นไดดี แหงเร็ว 

ไมจับฝุนงาย สามารถยอมหรือพิมพสีไดหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งสีท่ีสดใสมากๆ สามารถทอเปนผาท่ีมี
โครงสรางหลากหลาย ท้ังชนิดเบาบางและท้ิงตัวไดดี ไปจนถึงผาท่ีมีโครงสรางแนน หนัก ความแข็งแรงทนทานสูง 
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คุณสมบัติทางกายภาพของผาไหม 

 

ชนิดคุณสมบัติ คุณสมบัติ 

สี ใยไหมมีสีเหลืองจนถึงขาว 

ความเงามัน ใยไหมยืดหยุนดีและยืดตัวไดปานกลาง การคืนรอยยับปานกลาง รอยยับคอยๆ คืนตัว
ชาๆ แตคืนตัวไดไมหมดเหมือนขนสัตว 

การดูดความชื้น ดูดความชื้นไดดี  ดูดสียอมและสารตกแตง และสารชนิดอ่ืนๆไดดี เชน เกลือของโลหะ
ตางๆ ดังนั้นการซักน้ําหรือการตกแตงผาไหมดวยน้ําท่ีไมสะอาด  มีเกลือของโลหะผสม
อยูจะทําผาไหมขาดเร็ว 

ความอยูตัว ไมวาจะซักเปยกหรือซักแหงไมทําใหผาไหมยืดหรือหด ผาแพรทอดวยใยไหมแทเม่ือซัก
น้ําจะหดเล็กนอย แตจะยืดเทาขนาดเดิมเม่ือรีด 

ความทนรอน ทนความรอนไดสูงถึง 135 0C แตจะเหลืองไหมสลายตัวท่ี 177 0C  

 

5.0 วิธีการใช การดูแลรักษาผาไหมไทยท่ีถูกวิธี 

  เพ่ือใหผูใชสามารถดูแลรักษาผาไหมไทยไดอยางถูกตอง และเพ่ือความงายในการใชงาน ควรติดแถบแสดง
ขอพึงระวังท่ัวไป ของการดูแลรักษาผาไหม  

• หากซักดวยเครื่องซักผา ควรซักดวยน้ําอุน 

• หามใชน้ําซักฟอกขาว ท่ีมีคลอรีนเปนสวนประกอบ 

• สามารถรีดดวยเตารีดได แตใชความรอนต่ําระดับ 110 องศาเซลเซียส 

• หามอบ หรือปนแหง ควรตากใหแหงเองตามธรรรมชาติเทานั้น 

• ควรใชน้ํายาซักแหง ท่ีมีสวนผสมของสาร Perchlorethylene 

6. แนวคิดการออกแบบไหมไทย ฉบับยอ 

 การสื่อสารท่ีเขาถึงคนทุกคนท่ัวโลกเปนท้ังแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสิ่งใหมท่ีมีความกลมกลืน ตอบ
รับกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางเปนมิตร เกิดวิวัฒนาการการใชสีสันและลวดลายท่ีแฝงดวยคุณคาของมรดก
วัฒนธรรม การท่ีคนรุนใหมสามารถสืบคนรากวัฒนธรรมยอนหลัง แตพรอมกันนั้นก็ไมปดก้ันความคิดสรางสรรคท่ี
นักออกแบบจะปรับใหคุณคาเหมาะสมกับวิถีชีวิตสมัยใหมทิศทางการออกแบบในฤดูกาลนี้จึงสะทอนอิสรภาพทาง
ความคิด และจากการสนทนาไรพรมแดน การซึมซับจากหลายอารยธรรม ผสมผสานงานฝมือกับเทคโนโลยี ท่ีสราง
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ลวดลายไดไมรูจบจากอิทธิพลของนวัตกรรมการสื่อสารและวิทยาการการบันทึกภาพ ทําใหมนุษยเขาถึงธรรมชาติ
และรองรอยอารยธรรมงายข้ึน นักออกแบบจึงมีทรัพยากรทางความคิดท่ีเชื่อมโยงกับจินตนาการไดไมรูจบ 

Design Concepts แนวคิดการออกแบบ 

 การจัดกลุมแนวคิดเปนการวิเคราะหการออกแบบในภาพรวมและจําแนกตามมิติของการรับรูอารยธรรมดวย
การเห็นผานประสบการณ หรือดวยจินตนาการท่ีสรางสรรค  

•  

Harmonious Traces: See Civilization Through Filtering Eyes 

 รองรอยอารยธรรม - เปนมุมมองเรื่องราวจากอารยธรรมหลายยุคสมัย ผานรมเงาและการกรองแสง ลดความ
จัดจานของสีสันลงจนเห็นโครงสรางท่ีนุมนวลนาสนใจ 

 

Vaporing Cloud: Dream Like Poetic Expressionism 

 ลองลอย - ภาพฝนท่ีฟุงเบาและเปราะบาง เปรียบกับการถายทอดบทกวีบนรูปภาพท่ีไรขอบเขต 

 

Hybrid-Nature: Exploring the Master Art in Nature 

 ธรรมชาติสรางสรรค - เจาะลึกการเห็นโครงสรางศิลปะอันนาอัศจรรยท่ีสรางสรรคโดยธรรมชาติ ความงามถูก
เปดเผยดวยการเห็นในมุมมองใหม 
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Freemix: Sensing the Magic of Art Creation Respect the Heritage Wisdom Descent In 

Playful Aspect 

 ผสานศิลป - สัมผัสศิลปะหลายยุคสมัยซ่ึงถายทอดวิถีชีวิตอันนาจดจํา ไดผสมผสานกับความคิดสรางสรรคอยาง
สนุกสนาน โดยยังคงคุณคาแหงเรื่องราวไมเสื่อมคลาย 

 
 

ตัวอยางเอกสาร เอกสาร 

ขนาด เอ 5 

กระดาษ อารต 120 แกรม  
พิมพ 4 สี 8 หนา 
เขาเลม จํานวน 1000 ชุด 

 
ปกหนา-ปกหลัง 
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หนาท่ี 1 และ 2 

 
หนาท่ี 3 และ 4 
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หนาท่ี 5 และ 6 
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รายงานการจัดนิทรรศการการนําเสนอในรูปแบบเคล่ือนท่ี 

 ทางสถาบันฯไดนําผลงานในโครงการไปจัดนิทรรศการนําเสนอในรูปแบบเคลื่อนท่ี ตามสถานท่ีตางๆดังนี้ 
  ครั้งท่ี 1 ณ หางสรรพสินคา ฟวเจอรพารค รังสิต 

 ครั้งท่ี 2 ณ บริเวณ Living Gallery l ชั้นท่ี 3 หางสยามพารากอน 

 ครั้งท่ี 3 ณ มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑการเรียนรู 
รวมท้ังสิ้น 20 วัน โดยมีรายละเอียดในแตละครั้งดังนี้ 

1. การจัดทํานิทรรศการ 

 การจัดนิทรรศการครั้งท่ี 1  

ระหวางวันท่ี 1 – 8 ธันวาคม 2556 รวม 8 วัน ณ หางสรรพสินคา ฟวเจอรพารค รังสิตเปนการจัด
นิทรรศการรวมกับกิจกรรมของงาน "สานตองานพอสราง" ของทางศูนยการคาฟวเจอรพารค ซ่ึงจัดระหวางวันท่ี 
29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2556  โดยงานนิทรรศการโครงการฯ ไดตั้งอยูตรงจุด ฉายพระรูป  

 
 

 การจัดนิทรรศการครั้งท่ี 2  

 ระหวางวันท่ี 17-21 มกราคม 2557 รวม 5 วัน ณ บริเวณ Living Gallery l ชั้นท่ี 3 หางสยามพารากอน 
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 การจัดนิทรรศการครั้งท่ี 3  

 ณ มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑการเรียนรู จัดระหวางวันท่ี 24-26, 28-31 มกราคม และ                 
1-2 กุมภาพันธ รวม 9 วัน  โดยวันท่ี 31  มกราคม 2557 จะมีการจัด สัมมนา Business Matching รับผูเขารวมท่ี
เปน ผูประกอบการสิ่งทอ นักออกแบบสิ่งทอ โรงงานสิ่งทอ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจผาไหมจํานวนอยางนอย 50 คน 

มารวมการจับคูธุรกิจ  

 

  

2. การจัดทําส่ือมัลติมีเดีย 

 ทางสถาบันฯไดจัดทําสื่อมัลติมีเดีย เพ่ืออธิบายแนวคิดการออกแบบ อัตลักษณไหมไทย คุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับการใชงานในชีวิตประจําวัน  ดังซีดีท่ีแนบมาดวย  (โปรดดูรายละเอียดในซีดีท่ีแนบมาดวยนี้) 
 

รายละเอียดการจัดงาน 

เปนการนําเสนอผาท่ีไดจากการ “วิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการตลาด” ของโครงการกิจกรรม
ศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk)  

  โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไดดําเนินการศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทยและโอกาสทางการตลาด
ดวยกระบวนการและแนวทางการจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ดังนี้ คือ 

1) การสํารวจเอกสาร และผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานไหมไทย 

3) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

4) การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม (Focus Group Discussion) 

5) การศึกษาดูงานตางประเทศประเทศอิตาลี  
 ขอมูลท้ังหมดไดถูกนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือใหไดผลการศึกษาและสรุปไดวาอัตลักษณไหมไทยมี
ท้ังในดานบวกและดานลบในมุมมองของผูเก่ียวของท้ังนักออกแบบ ผูผลิต ผูบริโภค เปนตน และไดนําผลการ
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สรุปอัตลักษณดังกลาวไปจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือวิภาคผลการศึกษาเบื้องตน จากคณะท่ีปรึกษาโครงการ รวมกับ 
ผูผลิต ผูบริโภค นักออกแบบ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงไดรับ
ความเห็นท่ีเปนในแนวทางเดียวกัน เก่ียวกับอัตลักษณไหมไทย ซ่ึงผาท่ีไดรับการพัฒนาในครั้งนี้มีท่ีปรึกษาเปน
ผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี Ms. Ornella Bignami และ  Mr.Daniele Aliverti จาก Elementi Moda s.r.l. โดยไดมี
การนําเสนอการพัฒนารูปแบบไหมท่ีนิยมของประเทศยุโรปสูแนวทางพัฒนาการออกแบบผาไหมไทยท่ีรวมกับ   

อัตลักษณไหมไทยในดานบวกท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 
 

 อัตลักษณไหมไทยในดานบวก 

 ความสวยงามดวยความมันวาว (Luster)  

ดวยคุณสมบัติของวัตถุดิบคือเสนไหมของไทย ท่ีมีความสามารถในการสะทอนแสงไดอยางสวยงาม ทําให
มีความโดดเดนเม่ือเปรียบเทียบกับเสนใยอ่ืนๆ หรือ เสนไหมจากประเทศอ่ืน เชน จีน อินเดีย เปนตน ความมันวาว
ดังกลาวเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาในสายตาผูบริโภค ซ่ึงสะทอนไดจากขอมูลปฐมภูมิท้ังหมด โดยเฉพาะจากการ
สัมภาษณนักออกแบบ และผูเชี่ยวชาญในอิตาลี โดยผาไหมท่ีไมมีความมันวาว เชน ผาไหมอีรี่ เปนตน ไมไดรับการ
ยอมรับเทาท่ีควร ดวยเหตุนี้ การออกแบบพัฒนาผาไหมไทย ควรคํานึงถึงความมันวาวท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ
ตางๆ ไมวาเสื้อผา เครื่องแตงกาย และ เคหะสิ่งทอ 

 ความไมสมํ่าเสมอของเสนดายและผาท่ีมีมิติ (Uneven) 

ถึงแมวาความไมสมํ่าเสมอของเสนไหมไทยเปนคุณสมบัติท่ีอาจถูกพูดถึงในแงลบบางครั้ง แตโดยรวมความ
ไมสมํ่าเสมอนี้เปนอัตลักษณท่ีโดดเดน และสามารถพัฒนามาใชในดานบวกได ซ่ึงสมบัตินี้เปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีถูก
กลาวถึงเปนอยางมากจากการสํารวจ และความเห็นของท่ีปรึกษาตางประเทศ การประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุม
เนื่องจากผาไหมท่ีทอไดจากเสนดายท่ีไมเรียบจนเกินไป ทําใหผามีมิติ โดยแนวโนมของเสนดายยุคใหม เปน 
Textured เนนผิวสัมผัสและพ้ืนผิวของเสนดาย ผาไหมยุคใหมควรมีการออกแบบโดยเนนเพ่ิมมิติบนผา ไมวาจาก
การออกแบบเสนดาย เทคนิคการทอ การพิมพ และการตกแตงสําเร็จ 

 เนื้อผาและสีท่ีใหอารมณพริ้วไหวและไหลล่ืน (Fluid) 

ผาไหมไทยมีอัตลักษณท่ีมีความหรูหราและใหอารมณพริ้วไหวและไหลลื่นของสีและเนื้อผาท่ีทอ จาก
ขอมูลในการศึกษาพบวาผูใชชอบความสวยงามเนื่องจากผาไหมไทยมีการทอแบบดั้งเดิม การยอมสีธรรมชาติใน
บางกรณี และการใหลวดลายท่ีมีเทคนิคชั้นสูง เชน ผามัดหม่ี ผาลายน้ําไหล เปนตน ทําใหสวมใสแลวเสริมบารมี 
และดูสูงศักดิ์ 

 ลวดลายโดดเดนบนเนื้อผา (Graphical) 

ผาไหมไทยมีลวดลายโดดเดน มีภาพลักษณ Exotic ในสายตานักออกแบบ และผูบริโภคตางชาติ ผูบริโภค
ในประเทศโดยจากการประชุมและอภิปรายเฉพาะกลุมและการศึกษาวิจัยความเขาใจ การรับรู การยอมรับซ่ึงได
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จากการสัมภาษณผูประกอบการแฟชั่นชั้นนําในสาธารณรัฐอิตาลี มีความเห็นเปนแนวทางเดียวกันคือชอบ
ลวดลายอัตลักษณผาไหมไทยของแตละทองถ่ินท่ีแตกตางกัน บงบอก วัฒนธรรม ความเปนไทย ดูมีฐานะ มีราคา 
เชน ผาไหมยกดอก เปนตน ซ่ึงใชเทคนิคการทอชั้นสูง ใหลายดอกคมชัด และโดดเดน เทียบเทาเทคนิคการทอ 
Jacquard ของตางประเทศท่ีเนนลายนูนของลวดลายผา  

เอกสารและตัวอยางประกอบ ภายในงานนิทรรศการ 

  ทางสถาบันฯไดจัดเจาหนาท่ีโครงการไปใหความรูและขอมูลใหกับผูท่ีสนใจเก่ียวกับผาไหมไทยวันละ 2 คน 
โดยในนิทรรศการท่ีจัดแสดงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1) ตัวอยางผาท่ีพัฒนาจากทางผูเชี่ยวชาญตางประเทศ   เพ่ือแสดงใหเห็นโครงสรางผา ลักษณะเสนใย
ไหมและไหมผสม  การยอมสีและลายพิมพ ซ่ึงจะเปนผาสําหรับ Spring/summer 2015 

2) ตัวอยางผา เสนไหม ท่ีจัดแสดงจากทางโรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ เปนตัวอยางผาท่ีมี Texture 

ใกลเคียงและมีการยอมสีใกลเคียงตามแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา และสินคาไลฟ
สไตลของโลก ฤดูกาล  Spring/Summer 2015 

3) เอกสารโครงการ เพ่ือเผยแพรโครงการและอัตลักษณไหมไทย 

ซ่ึงมีเปาหมายผูเขาเยี่ยมชมท้ังคนไทยและตางประเทศเฉลี่ยวันละ 50-100 คน โดยตองการนําเสนอขอมูล  ผา
ไหมท่ีมีลักษณะนุม มีโครงสรางเรียบ ไมหนา เบา และเทรนดสีในป 2015  
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รายงานสรุปผลการเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิต/ผูประกอบการผาไหมและผูประกอบการแฟช่ันไทย 

การจัดประชุมการเจรจาธุรกิจระหวางผูผลิต/ผูประกอบการผาไหมและผูประกอบการแฟช่ันไทย 

1) การจัดประชุม เสวนา—เจรจาธุรกิจ—นิทรรศการ “Premiere Vision Paris Preview: Thai Silk Trend 

Spring/Summer 2015” ภายใตโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai 

Silk) 

2)  วัน/เวลา/สถานท่ี :  วันศุกรท่ี 31 มกราคม 2557 ณ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  
เวลา 13.30-16.00 น. หอง เบิกโรง ชั้นท่ี 1 

3) ผูเขารวมประชุม รวมท้ังส้ิน  102 ทาน ประกอบดวย 

1. นักออกแบบ รวมท้ังสิ้น   32 ทาน 

2. ผูประกอบการและผูผลิต  รวมท้ังสิ้น  31 ทาน  
3. สมาคม สถาบัน กรม หนวยงานตางๆ รวมท้ังสิ้น  39 ทาน  

4. สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร มากกวา 15 สื่อ 

4)  กําหนดการจัดประชุมเสวนา—เจรจาธุรกิจ—นิทรรศการ 

13.30–13.45 น.   ลงทะเบียน ตอนรับแขกผูมีเกียรติ และสื่อมวลชน 

13.45–14.00 น.   กลาวรายงานวัตถุประสงคและความเปนมา โครงการฯ 

                   โดย นายอารยะ มาอินทร  
                   รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
14.00–14.30 น.   บรรยายพิเศษ “กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทย รวมสมัย  
                   (Modern Thai Silk)” โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ    

                   ผูอํานวยการฝายสงเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
14.30–15.30 น.     เสวนา “Accessibility to Paris through Modernized Thai Silk” 

                   1. คุณประดิษฐ  รัตนวิจิตราศิลป               
                      รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Moderator) 

                   2. บริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด  
                   3. บริษัท จุลไหมไทย จํากัด 

                   4. บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด 

                          5. หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ 

15.30-15.45 น.   รับประทานอาหารวาง      ชมนิทรรศการ Modern Thai Silk  

                  และ ชมนิทรรศการไหม ในสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  
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5) สรุปผลการจัดประชุม 

 1. ผูเขารวมเสวนา—เจรจาธุรกิจ—นิทรรศการ ไดรับฟงภาพรวมของโครงการเพ่ือใหเห็นความสําคัญและ
ประโยชนจากการศึกษากิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk)  ภายใต
โครงการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยใชความคิดสรางสรรค และการท่ี
ผูประกอบการ/ผูผลิต ท่ีผลิตไหมไทยไดเรียนรู เขาใจถึงการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ ไดรับคําปรึกษาจาก 
ผูเชี่ยวชาญรอบดานท้ังในและตางประเทศจากนายอารยะ มาอินทร รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู 
 2. ผูรวมสัมมนาไดรวมรับฟงแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหมไทยรวมสมัย และดูตัวอยางผาท่ีมี 
Texture ใกลเคียงและมีการยอมสีใกลเคียงตามแนวโนมเทรนดแฟชั่นสินคาประเภทเสื้อผา และสินคา     
ไลฟสไตลของโลก ฤดูกาล Spring/Summer 2015 จากนิทรรศการ จาก ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
ผูอํานวยการฝายสงเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 3.การเสวนาโดย คุณประดิษฐ รัตนวิจิตราศิลป รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปน 
Moderator ผูรวมเสวนา             

 บริษัท สปน ซิลค เวิลด จํากัด  โดย คุณปาจรีย คิวเจริญวงษ  
 บริษัท จุลไหมไทย จํากัด                       โดย คุณรดาชญา นาวานิมิตกุล  
 บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด                โดย คุณเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม   
 หางหุนสวนจํากัด ยงอุดมการทอ   โดย คุณชาญชัย เจริญวรวัฒน 
เปนการเสวนาเก่ียวกับเรื่องการแบงปนมุมมองเรื่อง “คุณสมบัติพิเศษของไหมไทย” เรื่อง “โอกาสไหม
ไทยจะไปโดดเดนในเวทีโลก” เรื่อง “แนวคิดสําหรับการพัฒนาตอยอดผาไหม” ทําใหไดรับทราบถึง
ศักยภาพโรงงานและเทคโนโลยี เพ่ือนําไปใชในการออกแบบแนวทางการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑไหม
ไทยรวมสมัย ของแตละโรงงาน และแนวคิดในการออกแบบท่ีนํามาประยุกตจากการใหคําปรึกษาแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศ 
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ความคิดเห็นเชิงวิชาการและขอเสนอแนะตอผลการดําเนินโครงการ สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม พรอมท้ัง

ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

 การดําเนินโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) ไดมีการ

ดําเนินการจัดหาบุคคลากร ท่ีปรึกษา จัดประชุมผูเชี่ยวชาญ สัมมนาระดมสมอง ศึกษาวิจัยอัตลักษณไหมไทย และ

จัดทํานิทรรศการขนาดเล็ก (Mini Exhibition) และจัดเสวนา – เจรจาธุรกิจ – นิทรรศการ ของโครงการฯ โดยได

มีการนําผลการประชุมหารือ การศึกษา งานเสวนา มากลั่นกรอง และประมวลผลเพ่ือดําเนินโครงการฯ โดย

สามารถสรุปผลการศึกษาและการจัดกิจกรรมตางๆ สรุปผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะตอผลการงานดําเนินงาน 

รวมท้ังสรุปปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไปไดดังนี้ 

 

1.สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม 

 การดําเนินกิจกรรมโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) 

นี้สามารถสรุปผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงานโดยภาพรวมไดดังนี้  
 

1.1 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

- มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมตั้งแตตนน้ํา เสนใย ไปจนถึงเปนผลิตภัณฑผาผืน ซ่ึงทําใหเกิดองค
ความรูดานกระบวนการออกแบบและพัฒนาไหมไทยรวมสมัย  และไดถายทอดใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรธุรกิจ และนักออกแบบท่ีเก่ียวของ นําไปพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑไหมไทยใหมี
ชื่อเสียงและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทางหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปตอยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑภายในโรงงาน รวมท้ังนักออกแบบดานผาไดนําองคความรูไปสรางสรรคผลิตภัณฑ
ใหมๆเรียบรอยแลว 

- มีการเผยแพรองคความรู เทคนิค การใชไหมไทย การดูแลรักษา อัตลักษณไหมไทยและเทรนดสี
ซ่ึงทําใหเกิดการยอมรับและตระหนักถึงคุณสมบัติและภาพลักษณรวมสมัยของไหมไทยท่ีหมาะ
สมกับลักษณะการใชงานในชีวิตประจําวันใหกับประชาชนท้ังในและตางประเทศ 

 

 

1.2 ผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมจากการดําเนินงาน 

- หนังสือคูมือแนวโนมการออกแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk Design Brief) จํานวน 
100 เลม 
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- ผลิตภัณฑตนแบบการผลิตไหมไทย สําหรับฤดูกาล Spring/Summer 2015 จํานวน 15 

ผลิตภัณฑ 

- เอกสารขอมูลแบบไมมีตัวอยาง สําหรับนักออกแบบ ภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไป จํานวน 
1,000 ชุด 

- เอกสารขอมูลแบบมีตัวอยาง สําหรับแหลงเรียนรู หองสมุดเพ่ือการออกแบบ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีสนับสนุนการพัฒนาสิ่งทอไทย จํานวน 50 ชุด 

- ชุดนิทรรศการท่ีนําไปจัดแสดง ณ หางสรรพสินคา ฟวเจอรพารค รังสิต, หางสยามพารากอน, มิว
เซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  จํานวน 1 ชุด 

1.3 ผลลัพธในนามธรรม 

- มีการเผยแพรองคความรูดานการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ สรางแรงบันดาลใจในการคิดคน สราง
นวัตกรรม นําไปสูการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑสูผูท่ีสนใจ โดยผานสื่อตางๆมากมาย ทําใหเกิดผล
กระทบในเชิงบวกเพ่ิมข้ึน เชน ประชาชนรับรูถึงคุณลักษณะของไหมไทยไดอยางชัดเจนและ
ถูกตอง และกระตุนการบริโภคไหมไทยในประเทศใหเพ่ิมมากข้ึน 

- ผูประกอบการ นักออกแบบท่ีไดรับขาวสารไดนําความรูไปตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑไดในเชิง
พาณิยช 
 

2.สรุปปญหาและอุปสรรค 

 การดําเนินโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) มีปญหา

และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยตางๆ ไดแก 

 2.1 ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เนื่องจากผลิตภัณฑท่ีทําการพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมท่ีเริ่มพัฒนา

ตั้งแตเสนดายไหม  ซ่ึงเปนเสนดายชนิดใหม และตองนํามาทําผาโครงสรางใหมๆตามท่ีปรึกษาจากอิตาลีมาให

คําแนะนํา  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีโรงงานในโครงการยังไมเคยทํามากอน ทําใหตองใชเวลาและท่ีปรึกษาไปให

คําปรึกษาแนะนําหลายครั้ง  และทําใหงานพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอบางตัวลาชากวากําหนด และงานพัฒนา

ผลิตภัณฑบางตัวตองใหโรงงานท่ีเขามาในภายหลังพัฒนาเพ่ิมเติม 

  2.2 การจัดนิทรรศการลาชา กวาท่ีกําหนด เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑในขอ 2.1 ลาชา และในชวง

ปลายปและตนปทางหางสรรพสินคาใหญไมมีพ้ืนท่ีใหจัดนิทรรศการ 
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3. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

 การดําเนินโครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) มี

ขอเสนอแนะดังนี้  

 เนื่องจากกิจกรรมยอยในโครงการบางอยางตองใชเวลาคอนขางสูง เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน 

ดังนั้น ควรปรับเรื่องของเวลาใหสัมพันธกับงาน เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตรงตอเวลา และสูงกวาท่ีคาดหมาย โดยการ

แยกเปนอีกกิจกรรมหนึ่ง หรือขยายเวลาเพ่ิมข้ึน 
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ขอเสนอแผนงานโอกาสความเปนไปไดในการศึกษาและพัฒนาโครงการในอนาคต 

 จากการท่ีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไดดําเนินโครงการ การศึกษาวิจัยความตองการของผูบริโภคใน

ดานไหมไทย จัดหาผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา และสนับสนุนการสรางตนแบบผลิตภัณฑ แกผูประกอบการ/ผูผลิต 

และนักออกแบบ สงเสริมความรูความสามารถในการออกแบบ สรางความสามารถในการทําธุรกิจของ

ผูประกอบการอยางยั่งยืน และนําผลงานตนแบบมาเผยแพรในประเทศใหประชาชนท่ัวไปไดเรียนรูเสริมสรางความ

เขาใจและวิธีการใชงานของไหมไทยใหมีความแพรหลายมากยิ่งข้ึนในปงบประมาณ 2556 แลวนั้น  เพ่ือใหมีความ 

ตอเนื่องกับกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2556  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงเห็นวาควรมี

กิจกรรมเผยแพรองคความรูซ่ึงเก่ียวกับไหมไทยรวมสมัย ในงานแสดงสินคาดานแฟชั่นหรือสิ่งทอระดับโลกใน

ตางประเทศ เพ่ือถายทอดและเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวกับไหมไทยรวมสมัยใหกับผูประกอบการ/ผูผลิต และนัก

ออกแบบในตางประเทศเพ่ือสรางโอกาสทางการตลาดผาไหมไทยในระดับสากลตอไป  โดยมีขอเสนอแผนงานดังนี้ 

1.วัตถุประสงค 

1.1 การศึกษาและพัฒนาโครงการในอนาคตควรจัดหาท่ีปรึกษาทําหนาท่ีเผยแพรองคความรูดานการวิจัย
พัฒนาและใหขอมูลการศึกษาวิจัยความตองการของผูบริโภคในดานไหมไทยท้ังในและตางประเทศ มานําเสนอเปน
ผลงานตนแบบในงานนิทรรศการท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เพ่ือเผยแพรใหแกผูประกอบการ/ผูผลิต และนักออกแบบ 
ในตางประเทศไดเรียนรูเสริมสรางความเขาใจและวิธีการใชงานของไหมไทยใหมีความแพรหลายมากยิ่งข้ึน  

1.2 ควรมีกิจกรรมเผยแพรคุณคา อัตลักษณ และคุณลักษณะเดนของไหมไทยท่ีถูกตองสูสาธารณชน 
พรอมท้ังสงเสริมและกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงการบริโภคไหมไทยเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด
ผาไหมไทยในระดับสากลตอไป 

 

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 จัดใหมีนิทรรศการและนําเสนอผลงานเพ่ือสรางการยอมรับตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai 

Silk) โดยจัดทํานิทรรศการและนําเสนอผลงานตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) ในกิจกรรม
ศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk) สูผูผลิต ผูประกอบการ นักออกแบบ ใน
ตางประเทศไดเรียนรูเสริมสรางความเขาใจและวิธีการใชงานของไหมไทยใหมีความแพรหลายมากยิ่งข้ึน ในงาน
นิทรรศการระดับโลก เชน Premiere vision ในปารีส ประเทศฝรั่งเศสเปนตน 

    

3.แผนงานโอกาสความเปนไปได 

 โดยสามารถจัด1ดําเนินงานนิทรรศการและนําเสนอผลงาน ไดในระยะเวลา 4 เดือน รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรม เดือนท่ี 

1 2 

1. เตรียมความพรอมการจัดงานนิทรรศการและนําเสนอผลงาน   

2. การจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงานเพ่ือสรางการยอมรับตนแบบ
ตนแบบไหมไทยรวมสมัย (Modern Thai Silk)  

  

3. สรุปเอกสารขอมูล ผลตอบรับการจัดงานนิทรรศการและนําเสนอ
ผลงาน 
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