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บทคดัย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาและพฒันาลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหมผ้่า
ไหมไทย 
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งานวิจยัเร่ืองนีมี้จดุมุง่หมาย (1) เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์อตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย 

อนัประกอบด้วย กระบวนการผลิต วสัด ุคณุสมบตัิและสี (2) เพ่ือออกแบบและพฒันาลายผ้าทอ
ตามข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั เพ่ือเพ่ือออกแบบ
และพฒันาลายผ้าทอตามข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย  ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั ท่ีมีความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนั การศกึษานีย้งัเป็นแนวทางการ
ออกแบบลายผ้าทอผ้าไหมไทย แก่ผู้ สนใจท่ีจะผลิตหรือออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัย 
เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้อุตสาหกรรมแฟชัน่และสิ่งทอร่วมสมัย  โดยมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ความรู้เก่ียวกับผ้าไหม ประวัติ กระบวนการผลิต ตรานกยูง
พระราชทาน (2) ความรู้เก่ียวกับเส้นใย ประเภทของเส้นใย สมบตัิของเส้นใย (3) การออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัย  แนวโน้มแฟชั่นปี  2018-2019 (4) ทฤษฎีการรับรู้ และการจัด
องค์ประกอบศลิป์ 

ผลการวิจยัท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ 1 พบว่า (1) ด้านกระบวนการผลิต มีการสาวเส้น
ไหมด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และทอ
ด้วยก่ีทอมือแบบพืน้บ้านชนิดพุ่งกระสวยมือ (2) ด้านวัสดุ มีการใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพืน้บ้าน 4 
ชนิด คือ เส้นไหมหลืบ เส้นไหมสาวเลย เส้นไหมน้อย เส้นไหมแลง (3) ด้านคุณสมบตัิ ไหมพันธุ์
ไทยพืน้เมืองมีความแข็งแรงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับไหมพันธุ์ลูกผสม  เกษตรกรเลีย้งไหมได้ง่าย
เพราะเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ ผ้าไหมไทยส่วนใหญ่ทอด้วยก่ีทอมือ ดงันัน้การสร้างสรรค์
ลวดลายบนผืนผ้าจึงท าได้หลากหลาย และมีลวดลายท่ีซบัซ้อน ลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิคการทอ
ท าให้ผ้าไหมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายของกรรมวิธีในการทอผ้า  ได้แก่ 
ผ้ายกดอก  ผ้าจก ผ้าขิด ผ้าพืน้  ผ้าหางกระรอก  และผ้ามัดหม่ี  (4) ด้านสี  การใช้สี  มีความ
หลากหลายในการใช้สีพืน้ และสีลายหลากหลายตามแต่ละขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม 
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ความช านาญ และภมูิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดมา มีการใช้สีวรรณะร้อน สีวรรณะเย็น และสีเอก
รงค ์นิยมใช้สีมากกวา่ 2 สีขึน้ไป 

ผลการวิจัยท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ 2 ผู้วิจยัได้ข้อก าหนดอตัลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย
เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบและพฒันาลายผ้าทอ ส าหรับผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ดงันี ้พบว่า 
(1) อัตลักษณ์ดัง้เดิมมีความหนาของผ้าอยู่ท่ี  3 คะแนน มีความหนาปานกลางคิดเป็นจ านวน 
53.3% ความเงาของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความเงาปานกลางคิดเป็นจ านวน 80% ความแน่นของ
ผ้าอยู่ท่ี 1 คะแนน มีความแน่นน้อยท่ีสุดคิดเป็นจ านวน 46.7% ความคืนตวัของผ้าอยู่ท่ี 2 คะแนน 
มีความคืนตวัน้อยคิดเป็นจ านวน 46.7% และความพลิว้ของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนนมีความพลิว้ปาน
กลางคิดเป็นจ านวน 86.7% และมีปุ่ มปมบนผืนผ้าคิดเป็น 100% (2) น าข้อก าหนดการออกแบบ
แฟชัน่ร่วมสมยั แนวโน้มแฟชัน่ปี 2018-2019 และข้อก าหนดจากการศกึษาและวิเคราะห์ลวดลาย
งานศิลปะของ Sonia Delaunay ท่ีมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดการออกแบบจากแนวโน้ม
แฟชัน่ เป็นการน าแนวคดิแบบนามธรรม ซึ่งมีการใช้เรขาคณิตเป็นหลกัโดยแสดงออกมาทางโทนสี 
การตดักันของเส้น สดัส่วน ขนาดและจงัหวะลายผ้าทอ ผู้วิจยัได้น าเสนอแบบร่างลายผ้าทอจาก
ข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย จ านวน 10 รูปแบบ เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาคดัเลือก ซึ่ง
ผลการคดัเลือกปรากฏว่า แบบร่างท่ี 2 แบบร่างท่ี 5 แบบร่างท่ี 8 และแบบร่างท่ี 10 จากแบบร่าง
ลายผ้าทอทัง้ 4 รูปแบบ ผู้วิจยัได้น ามาออกแบบเป็นแบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั จ านวน 
5 รูปแบบ ซึง่ถกูคดัเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 1 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 3 
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This research aims (1) to study and analyze traditional Thai silk identity, 

consisting of processes, materials, features and colors; (2) to design and develop new 
Thai silk weaving for contemporary fashion apparel to design and develop new woven 
fabric patterns consistent with current consumer demand. This study is also a guideline 
for the design of Thai silk weaving fabrics for those interested in producing or designing 
contemporary fashion apparel to create a new alternative for contemporary fashion and 
fabric industry. The related ideas, theories, and studies are as follows: (1) knowledge of 
silk, history, manufacturing processes of Royal Peacock silk; (2) knowledge of fibers, 
types of fibers, properties of fibers; (3) contemporary fashion costume design by fashion 
trends of 2018 to 2019; (4) Perception theory and composition. 

The first research objective was found to be (1) producing processes, silk 
drawn by hand and the device to the container. Then, it was dyed with natural or non-
chemical colors, and woven with traditional loom; (2) For materials, four types of silk 
used Lueb Silk, Noi Silk, Sao Loei Silk, Lang Silk; (3) In terms of properties, native Thai 
silk was stronger than hybrid silk. Farmers can grow it easily because of weather 
conditions. Most Thai silk’s woven by a hand loom, so the pattern on the fabric was so 
diverse and complex. The patterns made by weaving techniques made Thai silk unique 
and had a variety of weaving techniques; for example, Yok Dom fabric, Jok fabrik, Khit 
fabric, Puen fabric, Hang Krarok fabric, and Mudmee fabric; (4) In terms of colors, they 
were varied in the use of various colors, patterns, according to each tradition, culture, 
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expertise, and the wisdom conveyed. There was a use of hot colors, cold colors and 
monochrome colors. More than two colors were used. 

The second research objective was to identify new Thai silk as a guideline 
for the design and development of woven fabrics. For contemporary fashion products. It 
was found that: 1) The original identity has a fabric thickness of three points with a 
moderate thickness of 53.3%. The shade of the fabric is three points with a moderate 
shade of 80%. The tightness of the fabric was one point with the least tightness of 
46.7%. The reverse of the fabric was at two points with a slight reverse of 46.7%. The 
flexibility of fabric was at three points, with a moderate flexibility of 86.7%, and the knot 
on the cloth was also accounted for 100%; (2) contemporary fashion design 
requirements and fashion trends for 2018 and 2019 and the requirements for the study 
of Sonia Delaunay and the analysis of artwork were in line with the design requirements 
of fashion trends. It was an abstract concept that used the geometry primarily 
expressed in color, the contrast of lines, proportions, sizes, and the rhythms of pattern. 
The researcher presented a draft of woven fabric from ten new Thai silk identity 
specimens for selection by experts. The results of the selection were draft two, draft five, 
draft eight, and draft ten, from the four woven patterns. Then, bringing five patterns to 
design contemporary fashion clothes. Pattern three was then selected by experts. 
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แก้ปัญหาในการท าวิจยัทกุๆ เร่ือง 

ขอขอบพระคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง และรอง
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ขอขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่งๆ คณุธนะพล แก้วเนตร คณุสรุเดช ธีระกลุ อาจารย์
มธุรส เวียงสีมา และคุณใกล้นคร เพ็งแจ่ม ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานท่ีและข้อมูลด้าน
เอกสารตา่งๆ 

สดุท้ายผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้ มีพระคณุท่ีมีส่วนร่วมทุกท่าน  ครอบครัวสวสัดี ป้าเพ็ญงาม 
เพ่ือนๆ FASH14 พีท เนท พทัเจีย เบนซ์ ขอบคณุอิง้และเวิลท่ีช่วยเหลือเร่ืองแพทเทิร์นและการตดัเย็บ 
เพ่ือนแฟนคลับศิลปินญ่ีปุ่ นท่ีคอยช่วยเหลือด้านก าลังใจท่ีดีงาม  มายด์และพ่ีนุช รวมทัง้เพ่ือนๆ 
นวัตกรรมการออกแบบทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่ีโด เป้ มะตูม 
ขอบคณุท่ีคอยชว่ยรับฟังและแนะน าพร้อมชว่ยเหลือในทกุๆเร่ือง และทกุๆครัง้ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

ประเทศไทยมีหลักฐานท่ีส าคัญยืนยันว่ามีการทอผ้าไหมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2,400-
2,800 ปี จากเศษผ้าท่ีติดอยู่กับก าไลส าริดของบ้านเชียงและเศษเส้นใยไหมซึ่งพบท่ีบ้านนาดี 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ท่ีแสดงให้เห็นวา่ในยคุนัน้มีการทอผ้าจากเส้นใยพืชและไหมกนั
แล้ว (ผาสกุ, 2545) ผ้าทอในประเทศไทยเป็นศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านอย่างหนึง่ท่ีมีความสวยงาม มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติท่ีแฝงอยู่ในผืนผ้า แสดงถึงความอุตสาหะ ขยัน อดทน ฝีมืออัน
ประณีตของผู้ทอและยงัแสดงถึงศลิปะภูมิปัญญาของชมุชน (วงษ์ทตั, 2554) เพราะการทอผ้าเป็น
งานศิลปหตัถกรรมพืน้บ้านท่ีมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยท่ีสืบถอดมาตัง้แต่อดีต   ในปัจจุบนั
การสวมใส่ผ้าไหมมีให้เห็นในงานพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือประดบับารมีเสริมสร้างความสง่างามแก่ผู้
สวมใส่ ในขณะเดียวกนัเป็นการรักษาและสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทยให้ทัว่โลกได้พึงเห็นของดี
ของประเทศไทย เนือ้ผ้าไหมท่ีเกิดจากการปลกูหม่อนเลีย้งตวัไหม ถกัทอกลายเป็นเส้นใยธรรมชาต ิ
มดัย้อมด้วยฝีมือจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตและสืบทอดจากบรรพ
บรุุษรุ่นสู่รุ่น จึงท าให้เกิดเป็นผ้าไหมท่ีมีคณุสมบตัิพิเศษท่ีมีความล่ืน มนัวาน ยืดหยุ่นได้ดี ให้สีสนั
สวยงาม และเบาสบายเหมาะแก่อากาศประเทศไทย นอกจากผ้าไหมจะน าไปใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม
กายแล้ว ยงัสามารถผลิตเป็นเคร่ืองประดบัและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิดท่ีน ามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัแตล่ะบคุคลและยคุสมยัปัจจบุนัได้อย่างลงตวั (บงกชผ้าทอมือ, 2559) 

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้ เช่ียวชาญด้านผ้าไทย วิเคราะห์ถึงเหตผุลท่ีบรรดาวยัรุ่นและ
วยัท างานเมินผ้าไทยว่า เน่ืองจากพวกเขาได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกท่ีไหล่บ่าเข้ามาอย่างรวดเร็ว
จนกระทัง่ลืมรากเหง้าลืมวฒันธรรมของตวัเอง การท่ีจะบงัคบัคนไทยซึ่งมีนิสัยอิสระหนัไปใส่ชุด
ไทยอมัรินทร์ ชดุไทยเรือนต้น ชดุไทยจิตรลดา ฯลฯ ก็คงไม่เหมาะสมและไม่สะดวกด้วยประการทัง้
ปวง เพราะสภาพแวดล้อมเปล่ียนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคณุผู้หญิงท่ีต้องออกมาท างาน
นอกบ้าน ขึน้-ลง รถเมล์ รถไฟฟ้า นัง่เรือ ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ดงันัน้ ถ้าหากผู้ประกอบการ
ได้มีการออกแบบผ้าไทยให้เหมาะกบัยคุสมยั น าภูมิปัญญามาพฒันาคดิค้นให้ผ้าไทย ดแูลง่าย ไม่
ยบั สีไมต่ก โดยลายผ้าเป็นองค์ประกอบส าคญัอีกทางหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริโภครู้สึกไมเ่หมาะกบัตนเอง 
ในประเทศไทยผ้าไหมไทยขาดการอนุรักษ์และสืบสานจากคนรุ่นใหม่ แม้ปัจจุบนัหน่วยงานรัฐท่ี
เก่ียวข้องจะสง่เสริมให้คนรุ่นใหมใ่ช้ และสวมใสผ้่าไทยมากขึน้ แตด้่วยปัจจยัหลายอยา่ง คนไทยยงั
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ติดภาพลักษณ์ของผ้าไทยท่ีเช่ือว่าเชย และเป็นของท่ีคนค่อนข้างมีอายุสวมใส่ ทัง้ยังดแูลรักษา
ค่อนข้างยาก ท าให้ผ้าไทยนิยมในคนเฉพาะกลุ่ม การออกแบบผ้าไทยส่วนใหญ่ จะใช้ผ้าสีพืน้
น ามาปัก ย้อมสี พิมพ์ลายเพิ่ม เพราะผ้าทอลายยงัอยู่ในภาพลกัษณ์ของลายโบราณท่ีเอามาปรับ
ใช้ได้ยาก (สีมนัตร, 2556) 

จากการค้นคว้าข้อมูลดงักล่าว ผู้ วิจัยได้มีความสนใจท่ีจะออกแบบลายผ้าทอเพ่ือการ
สร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทยเป็นสิ่งส าคญั อนัจะรวมถึงการศกึษาและวิเคราะห์อตัลกัษณ์
ดัง้เดิมผ้าไหมไทย อันประกอบด้วย กระบวนการผลิต วัสดุ คุณสมบตัิและสี เพ่ือออกแบบและ
พฒันาลายผ้าทอตามข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั ท่ี
มีความสอดคล้องกบับริบทและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนั 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ื อศึกษาและวิ เคราะห์อัตลักษณ์ ดั ง้ เดิม ผ้าไหมไทย อันประกอบด้วย 

กระบวนการผลิต วสัด ุคณุสมบตัแิละสี 
2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาลายผ้าทอตามข้อก าหนดอัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย 

ส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 
 

ความส าคัญของงานวิจัย 
การศึกษาและพัฒนาลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย เป็นแนวทาง

การพฒันาลายผ้าทอผ้าไหมไทย และเป็นฐานข้อมูลแก่ผู้สนใจในการสร้างแนวทางการออกแบบ
ลายผ้าทอผ้าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัยเพ่ือสร้างทางเลือกใหม่แก่แบรนด์
แฟชัน่ท่ีจะน าสิ่งทอนีม้าออกแบบเป็นเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมุ่งศกึษาและวิเคราะห์อตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย อนัประกอบด้วย 
กระบวนการผลิต วัสดุ คุณสมบัติ และสี เพ่ือน ามาออกแบบและพัฒนาลายผ้าทอตาม
ข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชาการท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ รูปแบบผ้าทออตัลกัษณ์ดัง้เดมิผ้าไหมไทย 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ แบบร่างการออกแบบลายผ้าทอเพ่ือ
สร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการออกแบบ
โดยผู้ วิจัย และให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือหา
รูปแบบท่ีจะน าไปพัฒนาและสร้างเป็นต้นแบบเคร่ืองแต่งกายจากลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อัต
ลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

อัตลักษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย ผ้าไหมท่ีได้รับตรานกยูงทองพระราชทานเป็นผ้าไหมท่ี
ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวตัถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืน้บ้าน
ดัง้เดมิของไทยอยา่งแท้จริง ใช้เส้นไหมพนัธุ์ไทยพืน้บ้านเป็นทัง้เส้นพุง่และเส้นยืน เส้นไหมต้องสาว
ด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ ทอด้วยก่ีทอมือแบบพืน้บ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสี
ธรรมชาต ิหรือสีเคมีท่ีไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทยเทา่นัน้ 

อัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ผ้าไหมท่ีเกิดจากข้อก าหนดลักษณะจากการศึกษาและ
วิเคราะห์อตัลกัษณ์ดัง้เดมิผ้าไหมไทย น ามาผสมผสานกบัการออกแบบแฟชัน่ร่วมสมยั 

ลายผ้าทอ ลวดลายท่ีเกิดจากการขดักนัของเส้นด้าย ท าให้รูปแบบตา่งกนับนผิวผ้าหาก
ดึงเอาเส้นด้ายท่ีเป็นลวดลายออกลายผ้า บริเวณนัน้เส่ือมสภาพไปใช้ประโยขน์ไม่ได้ เรียกว่า 
ลวดลายโครงสร้าง (Structural) ซึง่เกิดจากการทอหรือการถกันิตหรือการท าผ้าลกูไม้บางวิธี 

แฟช่ันร่วมสมัย คือการออกแบบเคร่ืองแต่งกายซึ่งเน้นกระบวน และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้พฒันาสินค้าท่ีมีความเป็นแฟชัน่ตรงตามกระแสนิยม โดยเร่ิมตัง้แตก่ารวิจยัเทรนด์สี วตัถดุิบ 
และรูปแบบแฟชัน่ เพ่ือน ามาผสมผสานกนัในการเตรียมออกแบบคอลเลคชัน่ สามารถสวมใส่ได้
หลากหลายโอกาส 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
ผลของการออกแบบและพัฒนาลายผ้าทอตามข้อก าหนดอัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย 

ส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยันัน้ได้ผ้าไหมท่ีมีรูปลกัษณ์ ลกัษณะพิเศษท่ีน่าสนใจ มีความ
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนั ทัง้ยงัเป็นแนวทางการออกแบบลายผ้าทอผ้า
ไหมไทย แก่ผู้สนใจท่ีจะผลิตหรือออกแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั เพ่ือสร้างทางเลือกใหมใ่ห้
อตุสาหกรรมแฟชัน่และสิ่งทอร่วมสมยั ผู้บริโภคพงึพอใจไมน้่อยกวา่ 80% 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. ความรู้เก่ียวกบัผ้าไหม 

1.1 ประวตัขิองไหมในประเทศไทย 
1.2 การพฒันาการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมในประเทศไทย 
1.3 กระบวนการผลิตผ้าไหม 
1.4 ตรานกยงูพระราชทาน 
1.6 ทศันคตติอ่ผ้าไหมไทย 

2. ความรู้เก่ียวกบัเส้นใย 
2.1 ประเภทของเส้นใย 
2.2 สมบตัขิองเส้นใย 
2.3 กระบวนการผลิตเส้นใย 
2.4 เส้นใยไหม 
2.5 ลกัษณะของเนือ้ผ้า 

3. การออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
3.1 ความหมายและความส าคญัของเคร่ืองแตง่กาย 
3.2 แฟชัน่ร่วมสมยั 
3.3 แนวโน้มแฟชัน่ปี 2018-2019 

4. แนวคดิและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 แนวคดิเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
4.2 แนวคดิเก่ียวกบัการออกแบบลวดลายผ้า 
4.3 ทฤษฎีการจดัองค์ประกอบศลิป์ 
4.4 ทฤษฎีการรับรู้ 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. ความรู้เก่ียวกับผ้าไหม 
1.1 ประวัตขิองผ้าไหมในประเทศไทย 

พจนา วีระโสภณ (2544) กล่าวว่า การค้นพบเส้นใยไหมและหลักฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเลีย้งไหม และทอผ้าบนผืนแผ่นดินจีน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากสวุรรณภูมิหรือประเทศ
ไทยในปัจจบุนัหลายพนัไมล์ เม่ือประมาณ 4,700 ปีนัน้ ยงัไม่มีหลกัฐานบง่ชดัถึงความสมัพนัธ์อนั
เกิดจากการเลีย้งไหมของทัง้สองแผ่นดินนี ้แตส่ิ่งท่ีเผ่าพนัธุ์ของคนบนผืนแผ่นดินนีม้านบัเป็นพนัปี
คือ การนุ่งห่มด้วยผ้าไหมท่ีมีมานานจนเป็นเร่ืองธรรมดา จะมีมานานเพียงใด ยงัไม่มีใครสามารถ
สืบสาวราวเร่ืองได้ชดัเจนจนกระทั่งพบหลักฐานยืนยันได้ว่ามนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เม่ือ 
2,400-3,500 มีดารทอผ้าขึน้ใช้โดยพบเศษผ้าท่ีติดอยู่กบัก าไลส าริดของมนษุย์ก่อนประวตัิศาสตร์
บ้านเชียง และเศษผ้าไหมซึ่งพบท่ีบ้านนาดี อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นัน้บ่งบอกว่า
ประเทศไทยนีมี้การปลกูหม่อนเลีย้งไหมและการทอผ้าไหมมาราว 3,000 ปีแล้ว เช่น อาจมีการสืบ
ทอดอารยธรรมการปลูกหม่อนเลีย้งไหมแถบนี ้มิได้มีการอพยพหรือเคล่ือนย้ายวัฒนธรรมจาก
แผ่นดินประเทศจีนอย่างใด ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับแล้วว่า เม่ือ 500,000 ปีมาแล้วได้มีมนุษย์อาศยั
อยู่ในดินแดนแผ่นดนิไทย จากหลกัฐานทางโบราณคดี ชมุชนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ท่ีมีการตัง้อยู่
อาศยัเป็นหลกัแหลง่มีความรู้เร่ืองการปลกูข้าวและเลีย้งสตัว์ แตก่ารขดุค้นหน้าบ้านคณุยายปัตถสี 
ตงุคสมิตร ท่ีบ้านเชียงโดยกรมศลิปากร เม่ือปี พ.ศ. 2516 พบเส้นใยหิน อยู่ข้างโครงกระดกูประปน
อยู่กับทรายใต้เศษเคร่ืองปัน้ดินเผา ไม่พบเส้นใยไหมแต่อย่างใด ในขณะท่ีหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ยงัไม่แจ้งชดัหรือยืนยนัได้วา่ไหมไทยมีแหล่งก าเนิดอยู่ท่ีน่ีหรือได้รับการถ่ายทอดมา
จากท่ีใดนักวิทยาศาสตร์โบราณคดี ก็พยายามเสาะแสวงหาหลักฐานหรือข้อสันนิษฐานทาง
ชีววิทยาและภูมิศาสตร์ โดยตัง้ข้อสังเกตว่าไหมไทยพันธุ์พืน้เมืองท่ีเลีย้งกันมาตัง้แต่โบราณและ
ยงัคงมีเลีย้งกันอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้เป็นไหมท่ีไม่มีการฟักตวัตาม
ธรรมชาติ สามารถฟักออกเป็นตวัได้ปีละหลายครัง้ รังมีรูปร่างเรียวเล็ก สีเหลืองมีปยุมากราว 10 
เปอร์เซ็น นอกจากนีอุ้ปกรณ์ท่ีใช้ในการเลีย้งไหม สาวไหม และทอผ้าไหมพืน้เมืองของไทย เช่น 
กระด้งเลีย้งไหม จ่อ เหล่ง อกั ไน ก่ี มีลกัษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกบัอปุกรณ์ท่ีใช้อยู่ทางตอน
ใต้ของจีนและลาวซึ่งเป็นท่ีท าขึน้อย่างง่ายๆ เหมาะส าหรับการเลีย้งไหมและทอผ้าในครัวเรือน  ซึ่ง
ต่างจากภาคกลางของจีนซึ่งมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพ่ือส่งเป็นสินค้าส่งออก 
(บญุวงษ์, 2542) 
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1.2 การพัฒนาการปลูกหม่อนเลีย้งไหมในประเทศไทย 
สมัยสุโขทัย นบัว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แต่สมัยพ่อขุนศรีอนัทราทิตย์จนถึงรัช

สมยัของพระมหาธรรมราชาท่ี 4 ราษฎรมีเสรีภาพในการด าเนินชีวิต และเจริญรุ่งเรืองสูงสดุในรัช
สมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช จากการบนัทึกของโจวต้ากวาน กล่าวว่า พ.ศ. 1839 ชาวไทยใช้ผ้า
ไหมทอแพรบางๆ สีด า เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ยุคนีก้ารเช่ือมสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน โดยติดต่อ
ค้าขายผ้าไหมพิมพ์เขียวกบักรุงสโุขทยัและหวัเมืองอ่ืนๆ เชน่ ราชบรีุ ลพบรีุ สพุรรณบรีุ และสงขลา 

สมัยกรุงศรีอยธุยา ไทยยังคงมีสัมพันธไมตรีทางการค้ากับจีนอย่างต่อเน่ือง โดย
ระหว่างปี พ.ศ. 1984-1976 มีนกัเดินเรือชาวจีน ได้น าผ้าไหมและสินค้าอ่ืนๆ เข้ามาค้าขายกรุงศรี
อยุธยา ท าให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศนูย์กลางการค้าตา่งๆ มีหลายชนิดรวมทัง้ผ้าไหมส าเร็จรูป 
และวัตถุดิบในการทอผ้า โดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรง
ค้าขายผ้าด้วยพระองค์เอง จดัให้มีคลงัสินค้าตามหวัเมืองต่างๆ และจัดให้เป็นศนูย์กลางการค้า
ขายวตัถดุบิในการทอผ้าไหมและผ้าฝา้ย ในยคุนีผ้้าจึงเป็นเคร่ืองก าหนดต าแหน่งและฐานะทางสมั
คมของผู้สวมใส่ โดยใช้ชนิด สี และลวดลายของผ้า เป็นเคร่ืองบ่งชี ้เป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึง
สมยัรัตนโกสิทร์ นอกจากนีก้ารปนูน าเหน็จด้วยผ้าแทนเงินเดือนก็เคยมี 

สมยักรุงธนบรีุ รัชสมยัของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้ เอกราชและตัง้
ราชธานีขึน้ใหม่ท่ีกรุงธนบุรี เน่ืองจากอยู่ในภาวะสงคราม ยุคของการค้าขายผ้าชนิดต่างๆ จึงซบ
เซาลงจ าเป็นต้องสั่งซือ้จากต่างประเทศเข้ามาใช้ แต่ท่ีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นดินแดนท่ีสงบ
ปราศจากศกึสงคราม เจ้าพระยานครศรีธรรมราช จงึทรงน าชา่งทอผ้าสตรีจากเมืองสงขลา เพ่ือมา
สอนการทอผ้ายกท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ท าให้ท่ีน่ีเป็นแหล่งผลิตผ้ายกท่ีมีช่ือเสียงเร่ือยมาจนถึง
ปัจจบุนั 

สมยัรัตนโกสินทร์ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช สืบเน่ือง
ไปจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นบุคฟืน้ฟูวฒันธรรมและประเพณี ท าให้
การแต่งกายไม่แตกต่างจากสมัยกรุงศรีอยุธยามากนัก โดยการแต่งกายส าหรับพระมหากษัตริย์ 
พระบรมวงศานวุงศ์ และข้าราชการเม่ือเข้าเฝา้กษัตริย์ยงัคงใช้ผ้าสมปักท่ีทอด้วยผ้าไหม 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทธเลิศหล้านภาลยั มีขนุนางเวียงจนัทร์ช่ือ นายแล ได้
น าชาวลาวซึ่งมีความช านาญในการเลีย้งไหม สาวไหม และทอผ้าไหม ข้ามแม่น า้โขงมาตัง้หลัก
แหลง่ท่ีบ้านเนินอ้อม (เมืองชยัภูมิ) จนกระทัง่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั นาย
แลได้รับแตง่ตัง้เป็นเจ้าเมืองชยัภมูิแตไ่ด้ถึงแก่กรรมก่อนจะสร้างเมืองเสร็จ ชาวบ้านจงึสร้างศาลขึน้
เพ่ือเป็นอนสุรณ์แก่นายแลผู้บกุเบิกสิ่งทอไทยปัจจบุนัศาลนีมี้ช่ือวา่ “ศาลเจ้าพ่อพระยาแล” ซึง่เป็น
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ท่ีเข้าใจว่าการปลกูหม่อนเลีย้งไหม และทอผ้า ได้แพร่หลายทัว่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 
ตัง้แตน่ัน้มา 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีดารปฏิรูปบ้านเมืองตามกระแส
อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก ข้าราชบริพารจะสวมเสือ้ กางเกงเข้าเฝา้ แต่ผ้าไหมก็ยงัคงเป็นท่ี
นิยมและแสดงถึงยศและต าแหนง่ของผู้สวมใส ่

ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นยุคพืน้ฟู ส่งเสริมและ
พัฒนาการปลูกหม่อนเลีย้งไหม สาวไหม การทอผ้าไหม ไปพร้อมๆกับการพัฒนาบ้านเมืองใน
สาขาอ่ืน ในช่วงดงักล่าวประเทศไทยยงัขาดผู้ เช่ียวชาญท่ีจะช่วยให้ค าแนะน าในการท่ีจะพฒันา
ประเทศให้ทันสมัย จึงมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยซึ่งเป้นนายจ้าง
เกรงว่าการจ้างท่ีปรึกษาชาวตา่งชาติเพียงชาติเดียวจะมีผลเสียตอ่การเมืองของไทยได้ จึงไดเพยา
ยามจ้างท่ีปรึกษามาจากหลายๆ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2436 ประเทศไทยเผชิญวิกฤตกาล ร.ศ. 112 
ไทยจ าเป็นต้องเสียดนิแดงฝ่ังซ้ายแมน่ า้โขงให้แก่ฝร่ังเศส ดงันัน้ เพ่ือเป็นกางปอ้งกนัการรุกรานของ
ฝร่ังเศส พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จึงทรงระงบัโครงการสร้างรถไฟไปยงัภาคเหนือ
ของไทยท่ีมีมาแต่เดิม เปล่ียนเป็นการสร้างรถไฟสายกรุงเทพ -โคราช (จังหวัดนครราชสีมาใน
ปัจจุบัน) ซึ่งมีระยะทางยาว 265 กิโลเมตร ด้วยเหตุผลว่าจะได้เป็นเส้นทางในด้านยุทธศาสตร์
การเมือง 

ปี พ.ศ. 2443 ชาวญ่ีปุ่ น 2 คน ช่ือ นายวาตานาเบ้และนายอุเอโน่ ได้เดินทางไป
ส ารวจทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2444 นายอินางิคิ อัครราชทูตญ่ีปุ่ น
ประจ าประเทศไทยในสมัยนัน้ได้กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด ารงราชานุภาพ ว่าเส้น
ไหมของไทยคณุภาพไม่ดี ใช้ได้ในท้องถ่ินเท่านัน้ แต่หากมีการปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้และมีการ
ขยายอตุสาหกรรมการผลิตไหมออกไปในไม่ช้าไหมไทยจะกลายเป็นสินค้าท่ีส าคญัของประเทศซึ่ง
รายงานดงักล่าวท่ีเข้าใจกันว่า เป็นรายงานผลการส ารวจของนายวาตานาเบ้กับนายอุเอโน่ และ
นายอินางาค ิได้ถวายค าแนะน าวา่ ไทยควรท าตามแบบอตุสาหกรรมการผลิตไหมของญ่ีปุ่ นโดยให้
รัฐบาลเป็นแกนน าสร้างเมืองโคราชให้เป็นศนูย์กลางการเลีย้งไหมท่ีส าคญัในทางภาคอีสานของ
ไทย เป็นสถานเพาะเลีย้งไหมตวัอยา่ง สร้างโรงงานไหมตวัอย่าง ส่งผู้ เช่ียวชาญไปจดัการฝึกอบรม 
ปรับปรุงคณุภาพไหมให้ความรุ้เร่ืองโรคติดตอ่ของไหม ปรับปรุงอปุกรณ์การเลีย้งไหม และการทอ
ผ้าไหมให้แพร่หลายจนกลายเป็นอตุสาหกรรมครัวเรือนท่ีใหญ่ซึ่งจะช่วยเพิ่มการส่งออกให้มากขึน้ 
น าความมัน่คงมาสู่ประเทศ ด้วยเหตนีุเ้องพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงด ารงราชานภุาพ จึงกราบ
บงัคมทลูตอ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เพ่ือทรงทราบถึงรายงานดงักลา่ว 
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สืบเน่ืองจากเหตกุารณ์ ร.ศ. 112 ฝร่ังเศสยงัคงแสดงความประสงค์ท่ีจะครอบครอง
ดินแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง แม้ว่าทางองักฤษและฝร่ังเศส
ตา่งมีความประสงค์จะใช้ประเทศไทยเป็นรัฐกนัชนก็ตาม นายอินางาคมีิความคิดวา่ การท่ีจะท าให้
ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์นัน้ เป็นหน้าท่ีของญ่ีปุ่ นในฐานะประเทศพฒันาแล้ว
ในเอเชีย จึงได้พยายามจะให้รัฐบาลไทยเห็นคณุคา่ของการปรับปรุงและส่งเสริมการเลีย้งไหมใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ด้วยเกรงว่าหากฝร่ังเศสสามารถแผ่อิทธิพลเข้าทางโคราช ถือ
เป็นดินแดนท่ีฝร่ังเศสหมายตาไว้แล้ว ก็เท่ากับแผนการของฝร่ังเศสท่ีจะครองเอเชียประสบ
ความส าเร็จ นางอินางาคิ จึงพยายามกระตุ้นให้รัฐบาลไทยจ้างผู้ เช่ียวชาญการท าไหมชาวฝร่ังเศส
มาแทนชาวญ่ีปุ่ นด้วยถือวา่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุส าหรับฝร่ังเศสในการด าเนินนโยบายตอ่เอเชีย 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าจ้าอยู่หวั จึงทรงมีราชวินิจฉัยให้อดุหนนุการท าไหม
และทอผ้าของประเทศโดยปี  พ .ศ. 2445 รัฐบาลได้ว่าจ้าง ดร.ทาเมทาโร่ โคยาม่า รอง
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียวมาเป็นผู้ เช่ียวชาญและท่ีปรึกษาด้านการเลีย้งไหม ได้เร่ิม
ทดลองเลีย้งไหมตามแบบฉบบัของญ่ีปุ่ น สอนและฝึกอบรมนักเรียนไทยในวิชาการเลีย้งและท า
ไหม พร้อมกบัสร้างสวนหย่อมและสถานีเลีย้งไหมขึน้ท่ีต าบลศาลาแดง กรุงเทพฯ ขึน้เป็นแห่งแรก
และจดัตัง้กองชา่งไหมหรือแผนกชา่งไหมขึน้ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้รวบรวมกองการผลิตกอง
การเลีย้งสัตว์ และกองช่างไหม ตัง้ขึน้เป็น กรมช่างไหม โดยมีพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า
เพ็ญพัฒนพงษ์ พระราชโอรสองค์ท่ี 38 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นอธิบดี
กรมช่างไหมพระองค์แรก งานหลกัของกรมช่างไหม คือการด าเนินงานตามโครงการของสถานีลด
ลองเลีย้งไหม เร่ิมด้วยการสร้างโรงเรียนสอนการท าไหมขึน้ในพระราชวังดุสิตเม่ือเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 cละเปิดโรงเรียนสอนการท าไหมขึน้ท่ีประทมุวนั เรียกว่า “โรงเรียนการชา่ง
ไหม” หรือ “โรงเรียนช่างไหม” เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2447 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างผู้ เช่ียวชาญ และฝึกพนักงานคนไทยขึน้แทนคนญ่ีปุ่ น ซึ่งในเวลา
ตอ่มาโรงเรียนแหง่นีไ้ด้พฒันามาจนกลายเป็นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดร.โทรยาม่า ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีด้าน
การปลูกหม่อนเลีย้งไหม รวมทัง้ช่วยพัฒนาการเกษตรด้านอ่ืนๆ จนถึงวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 
2447 จึงกราบถวายบงัคมลากลบัไปประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากครบก าหนดสญัญาจ้าง พ.ศ. 2447 
กรมช่างไหมจึงได้ตัง้สาขากองช่างไหมท่ีเมืองนครราชสีมา เพ่ือเป็นแหล่งรักษาพนัธุ์ไหม ส่งเสริม
ให้ราษฎรท าสวนหม่อนและเลีย้งไหมแบบใหม่ ฝึกการสาวไหมด้วยเคร่ือง และดดัแปรงเคร่ืองทอ
ผ้าไหมให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ ซึ่งต่อมาขยายสาขาเพิ่มขึน้อีกหลายแห่ง ในขณะท่ีการช่างไหม
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กรุงเทพฯ ได้สร้างพนัธุ์ไหมลกูผสมระหวา่งพนัธุ์ไทยกบัพนัธุ์ญ่ีปุ่ นเพ่ือให้พนัธุ์ไหมท่ีดีกวา่เดมิ แตย่งั
ใช้พนัธุ์ไทยพืน้เมืองควบคูก่นัไปด้วย โดยให้ราษฎรปรับปรุงวิธีการเลีย้งให้ดีขึน้ 

อธิบดีกรมช่างไหม กรมหม่ืนพิชัยมหินทโรดม ทรงบริหารราชการจนถึง วันท่ี 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 พระองค์ได้สิน้พระชนม์ลงด้วยพระชนมายุ 29  ชันษา กอปรด้วย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จสวรรคต เม่ือ 23 ตลุาคม พ.ศ. 2453 งานด้าน
ไหมจึงมีอนัต้องซบเซาลง และได้มีการจดัส่งนกัเรียนไปศกึษาวิชาเพาะปลูกตา่งประเทศ งานของ
กรมชา่งไหมจงึเน้นไปในการเพาะปลกูพืชอ่ืนๆ แทน 

รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั มีการพฒันาการทอผ้าด้วยก่ีกระตกุ 
เพ่ือเพิ่มคุณภาพเส้นใยให้สูงขึน้ ยุคนีเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการแต่งกายในพระราชส านักตาม
กระแสของตะวนัตก โดยมีพระราชประสงค์ให้สตรีนุง่ผ้าซิ่น มีฟันขาว แล้วเกล้าผมมวย 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล การแต่งกายมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง
เปล่ียนเป็นนัง่กางเกงแบบตะวนัตกสว่นสตรีมีการสวมใสผ้่าซิ่น 

พ.ศ. 2478 ภาครัฐเร่ิมให้ความส าคญักับการปลูกหม่อนเลีย้งไหมอีกครัง้หนึ่งโดย
หลวงสวุรรณวาจกสิกิจ อธิบดีเกษตรและการประมง ได้จดัพิมพ์ค าแนะน าของกรมเกษตรและการ
ประมงในเร่ืองการเลีย้งไหม ท าให้หลวงช านาญโกศยัศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจในการ
เลีย้งไหม ปี พ.ศ. 2479 กระทรวงเศรษฐการได้ตัง้โรงงานสาวไหมท่ีจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
สง่เสริมอตุสาหกรรมไหมในครัวเรือนให้เป็นอาชีพส าหรับเกษตรกรในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดนคาดหมายว่าไหมอาจเป็นสินค้าส าคญัในอนาคต ดงันัน้กระทรวงเศรษฐการจึงได้ร่วมมือกับ
กระทรวงเกษตราธิการ มอบหมายให้กรมเกษตรด าเนินการส่งเสริมการเลีย้งไหมแก่เกษตรกร ในปี 
พ.ศ. 2481 จึงได้มีการตัง้สถานีส่งเสริมการเลีย้งไหมขึน้ท่ีปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เพ่ือ
ท าการค้นคว้าทดลองการปลกูหม่อนเลีย้งไหม และในเวลาตอ่มาจดัตัง้สถานีสง่เสริมการเลีย้งไหม
หนองคาย ห้วยแก้ว และพุทไธสง สังกัดกองพืชพันธุ์ กรมกสิกรรม รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุเดช ในปี พ.ศ. 2493 ได้จดัตัง้สถานีส่งเสริมการเลีน้งไหมร้อยเอ็ด เพิ่มขึน้อีก
แห่งหนึ่ง พ.ศ. 2501 จอมพลผิน ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวจเกษตร ซือ้กิจการโรงงาน
น า้ตาลท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ตัง้เป็นสถานีส่งเสริมการเลีย้งไหมขึน้ โดยยกเลิกกิจการท่ีปากช่อง 
และห้วยแก้ว พ.ศ. 2507-2508 ในปี พ.ศ. 2507 รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ส่ง นายคิวซาบโุร่ อชิดะ และนาย
อะคิร่า โอย่า ผู้ เช่ียวชาญไหมและหม่อนมาถ่ายทอดความรู้สู่นักวิชาการและเกษตรกรของไทย
ภายใต้แผนโคลัมโบ และในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ส่ง ดร.เซโนสุเกะ โอมูร่า พร้อม
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ผู้ เช่ียวชาญอีก 4 8น มาด าเนินการวิจยัด้านหม่อนไหม การผลิตไข่ไหม โรงแมลงศตัรูหม่อนไหม
และการสาวไหม ท่ีศูนย์วิจัยหม่อนไหม นครราชสีมาและสถานีทดลองในเครือข่าย 4 แห่ง คือ 
อดุรธานี ขอนแก่น มกุดาหาร และอบุาลราชธานี เพ่ือผลิตไข่ไหมและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเส้น
ไหม ได้ทัง้เส้นพุง่และเส้นยืน ท าให้อตุสาหกรรมการท าไหมเจริญรุ่งเรืองขึน้มาเป็นล าดบั เกษตรกร
หนัมาเลีน้งไหมผลิตรังไหมส่งให้โรงงานสาวไหม ซึง่เกิดขึน้จ านวนหลายโรง ท าให้ไทยสามารถผลิต
ไหมเส้นยืนได้เป็นครัง้แรก แตก็่มีเกษตรกรบางส่วนท่ียงัคงเลีย้งไหมแบบพืน้บ้าน จึงมีการส่งเสริม
และแบ่งเกษตรกรเป็น 3 ระดบั คือ เกษตรกรระดบัก้าวหน้า เกษตรกรระดบักลาง และเกษตรกร
ระดบัล้าหลัง การพัฒนาจะด าเนินการตามศกัยภาพเกษตรกรแต่ละระดบั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2512-
2523 นบัว่าแนยุคของการพฒันาการปลูกหม่อนเลีย้งไหม และสาวไหม ซึ่งเป็นรากฐานการปลูก
หมอ่นเลีย้งไหมมาจนปัจจบุนั 

การพัฒนาหม่อนไหมเร่ิมขึน้อย่างจริงจังอีกครัง้หนึ่งเม่ือสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไป เย่ียมราษฎรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2498 พระองค์ทรงพบว่าราษฎรท่ีเดินทางมารับเสด็จ
ทัง้สองพระองค์นัน้ ล้วนยากจน ขาดท่ีดินท ากิน มีอาชีพท าไร่ท านา ซึ่กมกัพบปัญหาฝนฟ้าไม่ตก
ต้องตามฤดกูาล อย่างไรก็ตามสตรีท่ีมารับเสดจ็แตล่ะคราวมกัแตง่กายด้วยผ้าซิ่นมดัหม่ี ตา่งสีและ
ต่างลาย พระองค์จึงทรงมีพระราชด าริว่าน่าจะหาอาชีพเสริมให้ราษฎรเหล่านีเ้พ่ือให้มี รายได้
สม ่าเสมอตลอดทัง้ปี ด้วยทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของผ้าไหมมัดหม่ีในขณะท่ีส่วน
พระองค์ก็ทรงมีพระราชนิยมในการใช้ผ้าไทยมาตัง้แต่ยงัทรงพระยศเป็น ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร 
และด้วยพระราชหฤทัยท่ีมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะพืน้บ้านไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย 
พระองค์จงึทรงเลือกงานผ้าไหมเป็นหนึ่งในอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะการทอผ้าไหมมดัหม่ี
ของภาคนี ้ไม่จ าเป็นต้องมีครูผู้สอน ด้วยเหตท่ีุราษฎรปฏิบตัิกันอยู่แล้ว การประดิษฐ์ลวดลายผ้า
ไหมเกิดจากจินตนาการของเขาเอง ซึ่งลายแต่ละลายนัน้เกิดขึน้ตามสภาพแวดล้อมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีพบเห็นอยู่ทุกวัน เช่น ลายสัตว์ต่างๆ ลายดอกไม้ ลายใบไม้ และ
เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนสีผ้าไหมมัดหม่ีจะแตกต่างกันไปตามท้องถ่ิน เม่ือเร่ิมทรงงาน
พระองค์ทรงอุทิศ ทัง้ก าลงัและพระวรกาย และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ต่อมากิจกรรมเติบโต
เป็นล าดบั ข้าราชบริพารจึงได้รวบรวมเงินจ านวนหนุ่งขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย และขอพระราชทานให้
ทรงจดัตัง้เป็นมลูนิธิสง่เสริมศลิปาชีพพิเศษขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา 

ด้วยทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงเห็นว่าสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยงัคงสามารถรักษาวฒันธรรมการทอผ้ามดัหม่ีไว้ใช้ในครัวเรือนตลอดมา จึงทรงมีพระราชด าริว่า 
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การทอผ้ามดัหม่ีสามารถยึดเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนได้ โดยต้องเพิ่มคณุภาพของเส้นไหมและ
ผ้าไหม นอกจากนีแ้ล้วยังทรงก่อตัง้โครงการสนับสนุนการปลูกหม่อนเลีย้งไหมและทอผ้าอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชากร หากผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานและมีปริมาณมากขึน้ก็น าออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศได้ ในวโรการสท่ีพระองค์ เสด็จฯ เยือนประเทศเพ่ือนบ้าน ทรงแต่งฉลอง
พระองค์ท่ีถกัทอด้วยผ้าไหมและผ้ายกอีกหลายชนิดท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ไทย ซึง่ทรงเจริญรอย
ตามสมเด็จพระพนัปีหลวง สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญทาง
ประวัติศาสตร์และการแต่งกายของสตรีสมัยโบราณ ทรงน าแบบต่างๆ มาประยุกต์เป็นฉลอง
พระองค์อย่างเหมาะสม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือตามพระนามของพระ
ต าหนกัและพระท่ีนัง่ท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น ชดุไทยจิตรลดา เป็นชดุผ้าไหมหรือผ้ามดัหม่ี หรือผ้า
ทอแบบยกดอก ใช้ในโอกาสล าลองหรือเวลากลางวนั ชดุไทยอมรินทร์ เป็นชดุผ้าไหมยกเงินหรือยก
ทองเช่นเดียวกับชดุไทยจิตรลดา ชดุไทยจกัรพรรดิ เป็นชุดสืบทอดวฒันธรรมไทยของสตรีโบราณ
ยคุสโุขทยัและกรุงศรีอยธุยา คือมีสไบซบัในและมีการปักแบบโบราณ ชดุไทยจกัรีเป็นชดุคล้ายกบั
ไทยจักพรรดิแต่สไบไม่มีปัก และชุดไทยเรือนต้น เป็นชุดไทยประยุกต์ด้วยการปักเชิงซิ่น และ
ลวดลายปักเป็นดอกไม้ไทยหรือลายไทย จากผลของผู้ นิยมต่งกายด้วยชุดประจ าชาติ ตามท่ี
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้นัน้ ส่งผลให้ราษฎรสามารถจ าหน่ายผ้าไหมได้
มากขึน้ ท าให้มีรายได้เพิ่ม ความเปน้อยูย่่อมดีขึน้ไปพร้อมกนัด้วย นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุเป็น
ล้นพ้น (ปาลิวณิช, 2542) 

 
1.3 กระบวนการผลิตผ้าไหม 

การทอผ้าพืน้บ้านของไทยมีกระจายไปทั่วเกือบทุกภาค แต่ท่ีมีมากได้แก่ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รูปแบบของผ้าจะแตกต่างกันไปตามคตินิยม ความเช่ือ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเชือ้ชาติ แต่ละกลุ่มชน เช่น กลุ่มชนพืน้เมืองล้านนาทางภาคเหนือ 
นิยมทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมท่ีมีลวดลายด้วยวิธีการยก และจกเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มคนไทยเชือ้สาย
เขมรก็จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะแบบโบราณ แตถ้่าเป็นกลุม่ชนคนไทยเชือ้สายไทคร่ัง ไทพวน และไทย
วน และลาวอีสานนิยมทอผ้าด้วยวิธีจกและมดัหม่ี คนพืน้เมืองในภาคใต้นิยมทอผ้ายก เป็นต้น 

1.3.1 การปลกูหม่อน หม่อน (Mulberry) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Maraceae เป็นไม้ยืนต้น
ประเภทพุม่ ล าต้นมีสีเขียวแก่หรือสีน า้ตาล มีตาข้างมากมาย ใบมีสีเขียวเข้ม ดอกตวัเมียเม่ือได้รับ
การผสมแล้วจะเปล่ียนเป็นผล ซึ่งมีลักษณะเป็นผลรวม (aggregate fruit) หม่อนเป็นพืชกึ่งร้อน 
(subtropical) ซึ่งมีถ่ินก าเนิดอยู่ในแถบเอเชีย สามารถปลกูได้ทัว่ไปในประเทศไทย เจริญเตบิโตได้
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ดีท่ีสุดในฤดฝูน การเจริญเติบโตจะลดน้อยลงไปเร่ือย ๆ จนเข้าหน้าแล้ง พันธุ์หม่อนพืน้เมืองของ
ไทยได้มีการรวบรวมไว้ ได้แก่ หม่อนน้อย หม่อนสร้อย หม่อนแดง หม่อนแก้วชนบท หม่อนไผ ่
หม่อนคนุไพ หม่อนแก้วอุบล หม่อนใหญ่อบุล หม่อนตาด า เป็นต้น หนอนไหมมีความสามารถใน
การเปล่ียนโปรตีนจากใบหม่อนเป็นเส้นใยไหมได้ดีกว่าการเลีย้งด้วยพืชชนิดอ่ืน ใบหม่อนเพียง 
108-120 กิโลกรัม สามารถเปล่ียนเป็นรังไหมได้ประมาณ 6-7 กิโลกรัม เม่ือน ามาสาวเป็นเส้นไหม
จะได้ประมาณ 1 กิโลกรัม 

หม่อนพนัธุ์บุรีรัมย์ 60 นัน้มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Morus alba l. หม่อนสายพันธุ์นีเ้กิด
จากการท่ีผู้ อ านวยการสถานีทดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์ (คุณเธียรศกัดิ์ อริยะ) และผู้ อ านวยการ
สถานีทดลองหม่อนไหมศรีสะเกษ (คณุไชยยงค์ ส าราญถ่ิน) ได้น าท่อนพนัธุ์หม่อนหมายเลข 44 
มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นพันธุ์ ท่ีมีการเจริญเติบโตดี ใบใหญ่ หนา ข้อปล้องถ่ี ให้
ผลผลิตต่อไร่สูง แต่มีข้อเสีย คือ ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ปักช าในแปลงโดยตรงไม่ได้ เพราะ
อัตราการออกรากต ่า และหม่อนน้อย ซึ่งเป็นหม่อนพันธุ์พืน้เมืองท่ีเกษตรกรนิยมปลูกกันอย่าง
แพร่หลาย การเจริญเติบโตดี ขยายพันธุ์โดยการตัดก่ิงปักช าในแปลงได้โดยตรง ดังนัน้ สถานี
ทดลองหมอ่นไหมบรีุรัมย์ จึงได้น าหมอ่นทัง้ 2 พนัธุ์มาผสมพนัธุ์กนั โดยมีเปา้หมายหลกัในอนัท่ีจะ
ใช้ท่อนพันธุ์ปักช าหรือปลูกในแปลงโดยตรง จากการคัดเลือกลักษณะดีเด่นของหม่อนลูกผสม
มากกว่า 36 พันธุ์  ปรากฏว่าหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 (บร. 9) เป็นพันธุ์ ท่ีมีอัตราการออกรากดี ให้
ผลผลิตตอ่ไร่สงู ลกัษณะใบออ่นนุม่เหมาะแก่การเลีย้งไหมเป็นอยา่งมาก 

พนัธุ์หม่อนท่ีนิยมปลกูไว้ใช้ส าหรับการเลีย้งไหมในประเทศไทยมีมากมายหลายพนัธุ์ 
พนัธุ์หมอ่นพืน้เมืองของไทยมีช่ือเรียกตามสภาพท้องถ่ิน หรือบางทีอาจจะมีการเรียกช่ือซ า้กนั พันธุ์
หมอ่นจากตา่งประเทศ และพนัธุ์ไทยลกูผสม พนัธุ์หมอ่นพืน้เมืองของไทยได้มีการรวบรวมไว้ ได้แก่ 
หม่อนน้อย หม่อนสร้อย หม่อนแดง หม่อนแก้วชนบท หม่อนไผ่ หม่อนคุนไพ หม่อนแก้วอุบล 
หมอ่นใหญ่อบุล หมอ่นตาด า เป็นต้น (มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2560b) 

1.3.2 การเลีย้งไหม ไหมวยัละออ่น ไหมวยั 1, วยั 2 และ วยั 3 การเลีย้งไหมวยัอ่อนมี
ความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของไหมวยัแก่เป็นอย่างมาก เน่ืองจากในช่วง
ไหมวยัอ่อนนีมี้ความต้านทานตอ่โรคน้อย อาจติดเชือ้และตายง่าย และมกัปรากฏเสมอว่าหนอน
ไหมเกิดอาการเป็นโรคอย่างมากในวัย 4 – 5 ท าให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิต สาเหตกุารสูญเสีย 
เกิดจากการเลีย้งไหมวยัออ่นท่ีไมถ่กูต้องตามหลกัวิชาการ ขาดการดแูลเอาใจใส่ ใกล้ชิดเป็นพิเศษ 
ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวางแผนการเลีย้งไหมวยัอ่อนเพ่ือไม่ให้สญูเสียผลผลิตมา 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2560a) 
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1.3.3 การสาวไหม การท่ีดงึเอาเส้นไยซึ่งมีขนาดเล็ก ๆ นีอ้อกจากรังไหม โดยใช้วิธีน า
รังไหมไปต้มเพ่ือท าลายกาวท่ีผนึกเส้นไยท่ีอัดแน่นออกจากกัน แล้วดึงเอาเส้นใยออกมาตาม
กรรมวิธี เส้นไหมท่ีได้นัน้จะได้มาจากการดงึเส้นใยจากหลาย ๆ รังรวมกันเป็นเส้นเดียวกนัในการ
สาวคราวเดียวกัน เพ่ือให้เส้นไหมของแต่ละรังพนักันเป็นเกลียว ท าให้เกิดการเกาะยึดซึ่งกันและ
กัน มีความเหนียวทนทาน เนือ้เส้นไหมกระชบัแน่นและมีการสะท้อนแสงและหักเหไปในทิศทาง
ตา่งกนั ดสูวยงามเป็นมนัวาวเม่ือทอเป็นผืนผ้าไหม  

 ก่อนท่ีจะท าการสาวไหมให้คดัเลือกรังไหมท่ีจะสาวก่อน โดยแยกรังดีออกจากรังเสีย 
เพ่ือให้ได้เส้นไหมท่ีมีคณุลกัษณะเส้นกลมและขนาดสม ่าเสมอ รังไหมท่ีพร้อมจะสาวนัน้ จะต้อง
สาวภายใน 10 วนั เพราะถ้าหากทิง้นานกว่านัน้ดกัแด้จะกลายเป็นผีเสือ้ หรือ บี ้ถ้าหากสาวไม่ทนั
ชาวบ้านสมพรรัตน์มีวิธีการยืดระยะการเก็บรังไหมให้นานขึน้โดยน าไปเก็บในตู้ เย็น ซึ่งสามารถเก็บ
ได้นานขึน้โดยท่ียงัไม่กลายเป็นผีเสือ้ แตถ้่าน าออกมาจากตู้ เย็นมนัจะกลายเป็นผีเสือ้เลย จึงต้อง
น าไปนึง่ก่อนคอ่ยน าไปสาว เส้นไหมท่ีสาวจากรังไหมแชเ่ย็นนีจ้ะมีความหยาบ และสาวยาก เพราะ
ใยไหมได้รับความชืน้จากตู้เย็น 

การดงึเส้นใยออกจากรังไหมโดยการน ารังไหมหลายๆรังไปต้ม เพ่ือละลายกาวท่ีผนึก
เส้นใยไว้ออกจากกนั แล้วดงึเอาเส้นใยออกมาตามกรรมวิธีการสาวไหม เส้นไหมท่ีได้ตามกรรมวิธี
การทอผ้าเป็น 2 ชนิด คือ เส้นไหมพุง่ (warp) และเส้นไหมยืน (weft)   

(1) เส้นไหมพุง่ เป็นเส้นไหมท่ีสาวด้วยมือเป็นสว่นใหญ่ แบง่เป็น 3 ชนิด ดงันี ้
- เส้นไหมหนึง่หรือเส้นไหมยอด 
- เส้นไหมสองหรือเส้นไหมสาว  
- เส้นไหมสาม  
นอกจากนีย้งัมีเส้นไหมพุ่งซึ่งสาวด้วยเคร่ืองจกัร เรียกเส้นไหมชนิดนีว้่า ดเูปีย้น 

(dupion)  หมายถึงเส้นไหมท่ีสาวมาจากรังไหมเสีย เช่น รังแฝด รังหลวม ฯลฯ  เป็นต้น เม่ือเทียบ
กบัเส้นไหมพุง่ท่ีสาวด้วยมือจะใกล้เคียงกบัไหมสอหรือไหมสาว 

 (2) เส้นไหมยืน เป็นเส้นไหมท่ีมีความละเอียด ความยืดตวัและความเหนียวได้
มาตรฐาน การสาวไหมเส้นยืนสว่นมากจะได้จากการสาวจากเคร่ืองจกัร 

กรรมวิธีในการสาวไหม มีอยู ่2 วิธี คือ 
การสาวเส้นไหมพุ่งด้วยมือแบบพืน้บ้าน  ต้มน า้ให้ร้อนประมาณ 80 องศา

เซลเซียส น ารังไหมลงไปต้มทิง้ไว้ประมาณ 2-3 นาที เวลาต้มต้องหมัน่เข่ียเพ่ือให้รังไหมสุกทัว่กัน 
แล้วเอาไม้คีบเกล่ียรังไหมเบาๆ เส้นไหมจะตดิไม้ขึน้มาใช้มือรวบเส้นไหมจากไม้ดงึมารวมสาวเป็น
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ไหมใหญ่ก่อน ไหมนีจ้ะเป็นไหมชัน้นอกหรือปยุไหม เม่ือสาวไหมใหญ่เสร็จให้ตักรังไหมออกมาพกั
ไว้ก่อนแล้วเติมรังไหมใหม่ลงไป ระหว่างการสาวหมัน่คอยเติมน า้เย็นลงเป็นระยะๆ เพ่ือไมให้น า้
เดือดมาก ไหมท่ีได้จากการสาวครัง้แรกเรียกว่า ไหมชัน้ 3 หรือไหมชัน้นอก หรือไหมใหญ่ หรือไหม
หวั ขัน้ตอ่ไปก็คือการสาวไหมชัน้ในตอ่จากการสาวไหมชัน้ 3 จะให้ขนาดเส้นมีความเล็กหรือใหญ่
อยู่ ท่ีปริมาณจ านวนรังท่ีต้ม และต้องเติมรังไหมให้มีปริมาณคงเดิมเพ่ือให้เส้นไหมมีความ
สม ่าเสมอ สิ่งส าคญัคือเส้นไหมจะต้องมีเกลียว 4-8 เกลียวตอ่ 1 นิว้ รังไหมท่ีสาวเส้นออกหมดแล้ว
จะเหลือเป็นเย่ือบางๆ ห่อหุ้มดกัแด้ ผู้สาวก็ต้องตกัออก ไหมท่ีสาวได้นีเ้รียกว่า ไหมชัน้ 1 หรือไหม
น้อย หรือไหมยอด อีกวิธีหนึง่ คือ การสาวไหมรวมกนัทัง้หมด โดยไม่แยกไหมชัน้นอกและชัน้ใน ซึ่ง
ผู้สาวท่ีช านาญจะสาวได้เส้นไหมท่ีสม ่าเสมอ ดีเกือบเท่าไหมชัน้ 1 การสาวไหมแบบนีเ้รียก ไหม
สาวรวม หรือไหมชัน้ 2 (หรือไหมสาวเลย) แต่ไหมชนิดนีไ้ม่เป็นท่ีต้องการของตลาด เพราะเม่ือ
น ามาทอเป็นผ้าจะได้ผ้าไหมท่ีไม่สวยงามเท่าไหมชัน้ 1 หลังจากสาวไหมเสร็จแล้วก็ท าเป็นเข็ด 
(เป็นใจ) โดยแยกชนิดต่าง ๆ ของเส้นไหม เช่น ไหมใหญ่ ไหมสาวเลย หรือไหมยอด โดยใช้เคร่ือง
ท าเข็ด ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เหล่ง” เหล่งท่ีใช้ก็ควรใช้ขนาดมาตรฐาน คือ เส้นรอบวง  150  
เซนตเิมตร  และไหมแตล่ะเข็ดควรมีน า้หนกัประมาณ  100  กรัม 

การสาวเส้นไหมยืนด้วยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย เส้นไหมยืนท่ีได้มีความละเอียด 
ความยืดตวั และความหนาแนน่ได้มาตรฐาน แตรั่งไหมท่ีใช้เป็นวตัถดุบิจะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี  ้

- สาวออกได้ง่ายไมข่าดบอ่ย มีเศษไหมน้อยและให้ปริมาณเส้นใยสงู 
- มีความหนาบางของรังไหมท่ีสม ่าเสมอตลอดทัง้รัง 
- ได้เส้นไหมยืนท่ีมีคณุภาพดี  

การเตรียมรังไหม ต้องมีการคดัเลือกรังท่ีมีคณุภาพดีและเลว เพ่ือให้ได้เส้นไหมท่ีมี
คณุภาพสม ่าเสมอ ต้มรังไหมก็เพ่ือให้เส้นใยไหมคลายตวัออกอย่างเป็น ท าให้อ่อนตวั ดึงเส้นใย
ออกได้ง่าย การสาวเส้นยืนต้องท าการหาเล่ือนเส้นใยให้ได้ก่อนจึงจะน าเข้าเคร่ืองสาว (ในรังปกต ิ
1 รังจะมีเง่ือนอยู ่1 เส้นเทา่นัน้) และการสาวไหมเส้นยืนจะต้องก าหนดของเส้นไหมอยูท่ี่ 21 ดีเนียร์ 
แล้วน ามาควบเป็น 3 เส้น แล้วน าเส้นไหมท่ีสาวได้มาเข้าเคร่ืองกรอ เข็ดหนึ่งจะหนกั 130 กรัม  ซึ่ง
เส้นไหมท่ีได้นีเ้รียกวา่ไหมดบิ 

1.3.4 การตีเกลียวเส้นไหม หลังจากการสาวไหมแล้ว ส่วนท่ีเป็นไหมน้อยจะใช้
วตัถุดิบในการผลิตผ้าไหมท่ีมีคณุภาพจะต้องน ามาผ่านขัน้ตอนการตีเกลียวเส้นไหมอีกครัง้หนึ่ง 
เพ่ือให้เส้นไหมเรียวงาม สม ่าเสมอมากขึน้ ขัน้ตอนการตีเกลียว เป็นขัน้ตอนการเสริมเส้นไหมให้
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เรียวสม ่าเสมอ ขัน้ตอนการผลิตไม่จ าเป็นต้องผ่านขัน้ตอนการตีเกลียวก็ได้ แต่จะท าให้ผ้าท่ีผลิต
ออกมาแล้วไมเ่รียบ สวยงาม จะมีปมไหม หรือขีไ้หมโผลอ่อกมาให้เห็นมากขึน้ 

1.3.5 การย้อมสีเส้นไหม การย้อมสีไหม แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สีธรรมชาต ิ
และสีสังเคราะห์ การย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือกไม้ 
ใบไม้ ผล ล าต้น แก่น ต้นไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน า้ย้อมสีและวิธีการย้อมสีท่ี
แตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัชนิดของพืชและสว่นท่ีน ามาใช้ในการย้อมสี 

สีสงัเคราะห์หรือสีเคมี เป็นสีท่ีมีความบริสทุธ์ิของตวัสีมาก สามารถน าสีเหล่านัน้มา
ผสมให้ได้สีตามท่ีต้องการและปรับระดบัความเข้มของสี ได้ วิธีการย้อมท าได้ง่ายและสะดวก สีท่ี
ย้อมได้จะมีความสดสวยและมีความทนทานของสีดี สีสงัเคราะห์ท่ีน ามาย้อมมีหลายประเภท แต่
ละประเภทจะมีคุณสมบตัิของสีย้อม กรรมวิธีการย้อม คุณภาพสีย้อมท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ การ
น ามาใช้ประโยชน์จะต้องให้เหมาะสม  

การย้อมสีเส้นไหม คือกรรมวิธีท าให้ผ้าไหมมีสีต่าง ๆ โดยน าปอยหม่ีท่ีมัดหม่ี
เรียบร้อยแล้วไปย้อมสีในน า้เดือด โดยสีย้อมไหมท่ีมีคณุภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผ้าไหมมีหลาย ๆ 
สีเพิ่มขึน้ เม่ือย้อมหม่ีด้วยสีย้อมไหมเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าไป "โอบหม่ี" คือการใช้เชือกฟางเล็ก ๆ 
พนัล าหม่ีตรงส่วนท่ียงัไม่ถกูมดัหม่ี ตามแบบลายมดัหม่ี การโอบ (พนั) ต้องโอบ (พนั) ให้เชือกฟาง
แน่นท่ีสุดและหลาย ๆ รอบ น าหม่ีท่ีโอบหม่ีเรียบร้อย แล้วไปล้างสีออกในน า้เดือด (จะล้างออก
เฉพาะบริเวณท่ีไมถ่กูมดัหรือโอบเทา่นัน้) โดยเตมิ "ดา่งเหม็น" (ผงดา่งท่ีมีกลิ่นเหม็น) หม่ีส่วนท่ีโอบ
หรือมดัไว้ จะคงสีตามเดิมส่วนท่ีไม่ถูกโอบหรือมดัจะถกูล้างออกเป็นสีขาว น าไปย้อมเป็นสีอ่ืนอีก
ครัง้หนึ่งตามต้องการ บางสีเม่ือย้อมและน าไปโอบ (พนั) เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องน าไปล้างออก ใช้สี
อ่ืนย้อมทับลงไปเลยก็ได้ เช่น ย้อมสีฟ้าหรือสีน า้เงินแล้ว ต้องการให้ผ้าไหมเป็นสีเขียว ต้องใช้สี
เหลืองย้อมทับอีกทีหนึ่ง เป็นต้น การมัดหม่ีย้อมสงัเคราะห์หรือสีเคมี ให้เร่ิมต้นโดยการก าหนดสี
ของลวดลายท่ีได้ออกแบบไว้ อย่างเช่น ลวดลายท่ีออกแบบไว้จะประกอบด้วยสีทัง้หมดจ านวน 4 
สี คือ สีเหลือง สีแดง สีขาว และสีน า้ตาลแดง ให้เร่ิมท าการมัดเก็บส่วนของลวดลายท่ีเป็นสีขาว
ทัง้หมด จากนัน้น าไปย้อมสีเหลือง และท าการมดัเก็บสีเหลืองตามลวดลายท่ีออกแบบไว้ ท าการ
ย้อมทบัสีเหลืองส่วนท่ีเปิดไว้ด้วยสีแดง ท าการมดัเก็บส่วนสีแดงท่ีต้องการไว้ตามลวดลาย ส่วนสี
แดงท่ีเหลือก็คือส่วนท่ีเป็นสีพืน้ของผ้ามดัหม่ี จากนัน้ให้น าหวัหม่ีไปต้มกบัสารกันดา่งเพ่ือท่ีจะลด
ความเข้มของระดบัสีแดงลง จากนัน้ท าการย้อมสีเทาทบัสีแดง สว่นท่ีเป็นสีพืน้ก็จะท าให้สีพืน้เป็นสี
น า้ตาลแดง จากนัน้น าหวัหม่ีไปล้างน า้สะอาดจนกระทั่งแน่ใจว่าน า้สีออกหมดก็จะได้สีพืน้ เป็นสี
น า้ตาลแดง น าหวัหม่ีท่ีมดัลวดลายและย้อมครบทัง้ 4 สีตามก าหนดแล้ว ไปตากผึง่ให้แห้ง จากนัน้
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ให้ท าการแกะเชือกฟางส่วนท่ีเหลือออกทัง้หมด พร้อมทัง้ใช้มือท าการแยกเส้นไหมท่ีเกาะตดิกนัอนั
เน่ืองมาจากการมดัและการ ย้อมสี ท าการกรอเส้นไหมเข้าหลอด พร้อมทัง้เรียงหลอดตามล าดบัท่ี
กรอไว้ น าหลอดเส้นไหมท่ีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปใสใ่นกระสวยเพ่ือทอตอ่ไป (วงษ์ทตั, 2554) 

1.3.6 การทอผ้าไหมปัจจุบันถึงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัดบ่งบอกถึงต้นก าเนิด
ของการ ทอผ้า แต่ก็สามารถเทียบเคียงกับหลักฐานอ่ืนๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันโดย มีเหตุผล
หลายอย่างสนบัสนุนแนวคิดท่ีว่า การทอผ้ามีวิวฒันาการมาจากการ ท าเชือก ทอเส่ือ และการจกั
สานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งลายเชือกทาบท่ีปรากฏ ร่องรอยให้เห็นบนภาชนะดินเผา ซึง่พบเป็นจ านวน
มากตามแหล่งโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่ เร่ือยมาจนถึงแหล่งโบราณคดีสมัย
ประวตัิศาสตร์ ด้วยเหตุนีเ้อง จึงกล่าวได้ว่าการทอผ้าเป็นงานหัตถกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกงาน
หนึง่ 

หลกัของการทอผ้า ก็คือการท าให้เส้นด้ายสองกลุ่มขดักนั โดยทัง้สองพวกตัง้ฉากกนั 
เส้นด้ายกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายยืนและอีกกลุ่มหนึ่งเรียกวา่ ด้ายพุ่ง ลกัษณะของการขดักนัของด้าย
พุ่งและด้ายยืน จะขัดกันแบบธรรมดาท่ีเรียกว่าลายขัดหรืออาจจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพ่ือให้ผ้ามี
ลวดลาย สีสนัท่ีสวยงามแปลกตา 

ขัน้ตอนในการทอผ้า 
(1) สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าใน

ตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทัง้หมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับ
ความตงึหยอ่นให้พอเหมาะกรอด้ายเข้ากระสวยเพ่ือใช้เป็นด้ายพุง่ 

 (2) เร่ิมการทอโดยกดเคร่ืองแยกหมูต่ะกอ เส้นด้ายยืนชดุท่ี 1 จะถกูแยกออกและ
เกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่านสลบัตะกอชดุท่ี 1 ยกตะกอชดุท่ี 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลบั
ท าสลบักนัไปเร่ือยๆ 

(3) การกระทบฟันหวี (ฟืม) เม่ือสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบ ฟันหวี 
เพ่ือให้ด้ายพุง่แนบตดิกนั ได้เนือ้ผ้าท่ีแนน่หนา 

(4) การเก็บหรือม้วนผ้า เม่ือทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บใน แกนม้วน
ผ้า โดยผอ่นแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตงึหยอ่นใหมใ่ห้พอเหมาะ 

การทอผ้าพืน้ 
เป็นการใช้หลกัการทอผ้าเบือ้งต้น ท่ีน าเอาด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่งมาขดักัน 

เพ่ือให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้ายเส้น พุ่งและเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกนั หรือต่างสีกนั หรือน าเอา
เส้นด้ายท่ีเป็นดิน้เงินหรือดิน้ทองมาทอควบด้าย เพ่ือให้ผ้า มีความมนัระยบั สวยงามยิ่งขึน้ 
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เทคนิคพิเศษท่ีใช้ในการทอผ้า 
 (1) การขิด ขิด หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ้าเพ่ือให้เกิดลวดลายต่างๆ ขึน้มา 

โดยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษในระหว่างการ ทอ เพ่ือให้เกิดลวดลายท่ีโดดเด่นกว่าสีพืน้ วิธีการ
ท าคือ ใช้ไม้เข่ียหรือสะกิด เพ่ือช้อนเส้นด้ายยืนขึน้ แล้วสอดเส้นด้ายพุ่ง ไปตามแนวท่ีถูกจดัช้อน 
จงัหวะการสอดเส้นด้ายพุง่น่ีเอง ท่ีท าให้เกิดเป็นลวดลายตา่งๆ 

 (2) การจก เป็นเทคนิคการทอผ้าเพ่ือให้เกิดลวดลายต่างๆ โดยเพิ่มเส้นด้ายพุ่ง
พิเศษสอดขึน้ลง วิธีการคือ ใช้ขนเม่น ไม้ หรือนิว้ สอดเส้นด้ายยืนขึน้ แล้วสอดเส้นด้ายพุง่พิเศษเข้า
ไป ซึ่งจะท าให้เกิดเป็นลวดลายเป็นช่วงๆ สามารถท าสลบัสีลวดลายได้หลากสี ซึ่งจะแตกตา่งจาก
การขิดตรงท่ีขิดท่ีเป็นการใช้เส้นด้ายพุ่งพิเศษเพียงสีเดียว การทอผ้าวิธีจกใช้เวลานานมากมกัท า 
เป็นผืนผ้าหน้าแคบใช้ตอ่กบัตวัซิ่น เรียกวา่ “ซิ่นตีนจก” 

(3) การทอมดัหม่ี ผ้ามดัหม่ีมีกรรมวิธีการทอผ้าท่ีใช้เทคนิคการมดัและการย้อม 
เร่ิมจากน าเส้นด้ายหรือไหมมาย้อมสีแล้วมดับริเวณท่ี ต้องการเก็บไว้ เม่ือน าไปย้อมสีอ่ืนจะได้ไม่
ติดสี เพียงซึมเข้ามาบางส่วน โดยย้อมเรียงล าดบัจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบ ตามลวดลายท่ี
ก าหนด หลงัจากนัน้จึงน าด้ายกรอเข้าหลอดตามล าดบั แล้วน าไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้าท่ีมี
ลกัษณะคลาดเคล่ือนเหล่ือมล า้ อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมัดหม่ี การทอผ้าชนิดนีจ้ึงต้องอาศยั
ความช านาญในการมดัย้อมและทอเป็นอยา่งมาก ผ้ามดัหม่ีมีอยูห่ลายชนิด ได้แก่ 

- มดัหม่ีเส้นพุง่  
- มดัหม่ีเส้นยืน  
- มดัหม่ีเส้นพุง่และเส้นยืน 
(4) การทอผ้ายก เป็นกรรมวิธีการทอให้เกิดลวดลายโดยการยกตะกอแยกด้าย

เส้นยืน และในบางครัง้การยกดอกจะมีการเพิ่มด้ายเส้น พุ่งจ านวนสองเส้น หรือมากกว่านัน้เข้าไป
ในผืนผ้า ลวดลายท่ีทอจะเป็นลายท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเช่ือทางศาสนา ซึ่ง
ได้แก่ ลายปราสาท ลานธรรมาสน์ ลายสตัว์ ลายพืช ลายจากสิ่งของเคร่ืองใช้ และลายเรขาคณิต 
(กรมหมอ่นไหม, 2560a) 

 
1.4 ตรานกยูงพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์  พระบรมราชิ นีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานสญัลกัษณ์นกยงูไทยให้เป็นเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย จ านวน 
4 ชนิดได้แก่ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน า้เงิน (Thai 
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Silk) และ นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ย่ืนจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย ตามบทบญัญัติมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติ
เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 16 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2547 ตอ่มาเม่ือมีการจดัตัง้สถาบนัหม่อนไหมแหง่ชาตเิฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้รับโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิเคร่ืองหมายรับรองตรานกยูง
พระราชทานจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2548 และเม่ือมี
พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2552 ได้ยกฐานะจากสถาบนัหม่อน
ไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึน้เป็นกรมหม่อนไหม 
จึงได้มีการขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิเคร่ืองหมายรับรองตรานกยงูพระราชทานอีกครัง้เม่ือวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2553 จากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาด าเนินการต่อ โดยกรม
หม่อนไหมยงัคงรักษาไว้ซึง่คณุภาพและมาตรฐานการรับรองผ้าไหมไทยตรานกยงูพระราชทา และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานให้
แพร่หลายทัว่โลกจึงได้มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองตรานกยงูพระราชทานในต่างประเทศ
อีก 35 ประเทศได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จ านวน 27 ประเทศ จีน นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย และฮอ่งกง 

เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย(ตรานกยงูพระราชทาน) สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานสากล คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย
(คมม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบและข้อบงัคบักรมหม่อนไหมว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมาย
รับรองผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2554 และกรมหม่อนไหมได้
ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี  26 กันยายน 2554 โดยแบง่ข้อบงัคบัฯเป็น 4 หมวดดงันี ้หมวดท่ี 1 บททัว่ไป 
กล่าวถึงค านิยามท่ีใช้ตามข้อบังคับ หมวดท่ี 2 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
กล่าวถึงคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทยท่ีกรมหมอ่นไหมแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือให้มีอ านาจ
หน้าท่ีในการก าหนด มาตรฐานของผ้าไหมไทย แบบค าขอใช้เคร่ืองหมายรับรอง หลักเกณฑ์ 
แนวทาง และวิธีปฏิบตัิตามข้อบงัคบั พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
ข้อบงัคบัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญัตเิคร่ืองหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และมีอ านาจในการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานในการด าเนินงานได้ตามท่ีเห็นสมควร  หมวดท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทยตามข้อบงัคบัแต่ละชนิด หมวดท่ี 4 หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้
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เคร่ืองหมายรับรอง กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีจะขอการรับรอง และแนวทางการ
ปฏิบตัขิองกรมหมอ่นไหมในการให้การรับรองตามข้อบงัคบันี ้(กรมหมอ่นไหม, 2560b) 

 

 
ภาพประกอบ 1 ตราสญัลกัษณ์นกยงูสีทอง 

 
 1.4.1 Royal Thai Silk นกยูงสีทอง เป็นผ้าไหมท่ีผลิตโดยใช้เส้นไหมและวตัถุดิบ

ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีเป็นการอนรัุกษ์ภูมิปัญญาพืน้บ้านดัง้เดิมของไทยอย่างแท้จริง ใช้เส้น
ไหมพนัธุ์ไทยพืน้บ้านเป็นทัง้เส้นพุง่และเส้นยืน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ ทอ
ด้วยก่ีทอมือแบบพืน้บ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีท่ีไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทยเทา่นัน้ 

  
ภาพประกอบ 2 ตราสญัลกัษณ์นกยงูสีเงิน 

 
 1.4.2 Classic Thai Silk นกยูงสีเงิน เป็นผ้าไหมท่ีผลิตขึน้โดยยังคงอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาพืน้บ้านผสมผสานกบัการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือและกระบวนการผลิตในบางขัน้ตอน ใช้เส้น
ไหมพันธุ์ไทยพืน้บ้านหรือพนัธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและ/หรือเส้นยืน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ 
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หรือสาวด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้มอเตอร์ขบัเคล่ือนไม่เกิน 5 แรงม้า ทอด้วยก่ีทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วย
มือหรือก่ีกระตกุก็ได้ และต้องผลิตในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 
 ภาพประกอบ 3 ตราสญัลกัษณ์นกยงูสีน า้เงิน 

 
 1.4.3 Thai Silk นกยงูสีน า้เงิน เป็นผ้าไหมชนิดท่ีผลิตด้วยภมูิปัญญาของไทยแบบ

ประยกุต์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากบัสมยันิยมและเชิงธุรกิจ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน 
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ทอด้วยก่ีแบบใดก็ได้ และต้องผลิตใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 

  

 
ภาพประกอบ 4 ตราสญัลกัษณ์นกยงูสีเขียว 

 
 1.4.4 Thai Silk Blend นกยูงสีเขียว เป็นผ้าไหมท่ีผลิตด้วยกระบวนการผลิตและ

เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีผสมผสานกบัภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีสนัระหว่างเส้นใยไหมแท้
กับเส้นใยอ่ืนท่ีมาจากธรรมชาติ หรือเส้นใยสงัเคราะห์รูปแบบต่างๆ ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน 
หรือตามความต้องการของผู้ บริโภค ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก มีเส้นใยอ่ื นเป็น



  22 

ส่วนประกอบรอง ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอ่ืนให้ชดัเจน ทอด้วยก่ีแบบใดก็ได้ ย้อมด้วยสี
ธรรมชาต ิหรือสีเคมีท่ีไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 
1.5 ทัศนคตต่ิอผ้าไหมไทย 

เมืองไทยมีการทอผ้าอยู่ทุกภูมิภาคตัง้แต่ชาวบ้านในชนบท กระทั่งช่างฝีมือในราช
ส านกัการรังสรรค์ลวดลายและสี ท าให้ผ้าแต่ละผืนบอกเร่ืองราวและอตัลกัษณ์ของแตล่ะท้องถ่ิน
นัน้ๆ เชน่ ผ้าซิ่นตีนจกไทยยวนราชบรีุ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ประวตัศิาสตร์ของเราส่วนหนึง่จึงอยู่
บนลายผืนผ้า ไมน่่าแปลกท่ีปัจจบุนัผ้าไทยจะเป็นท่ียอมรับและดงัไกลไปทัว่โลกประเทศเพ่ือนบ้าน
ซึ่งมีวฒันธรรมใกล้เคียงกันอย่างลาว ก็ยงัคงนุ่งซิ่นกนัแพร่หลายแม้แตใ่นหมู่วยัรุ่น แตใ่นบ้านเรา
ผ้าไทยกลับขาดการอนุรักษ์และสืบสานจากคนรุ่นใหม่ แม้ปัจจุบันหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องจะ
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใช้ และสวมใส่ผ้าไทยมากขึน้ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาจารย์ลลิตา สี
มนัตร อาจารย์ผู้สอนสาขาแฟชัน่ดีไซน์ มหาวิทยาลยัรังสิต มองวา่คนไทยยงัตดิภาพลกัษณ์ของผ้า
ไทยท่ีเช่ือวา่เชย และเป็นของท่ีคนคอ่นข้างมีอายสุวมใส ่ทัง้ยงัดแูลรักษาคอ่นข้างยาก ท าให้ผ้าไทย
นิยมในคนเฉพาะกลุ่ม เราต้องสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้ผ้าไทยและล้างทศันะคติเดมิๆ ท่ีคนรุ่นใหม่
เห็นผู้ ใหญ่ใส่ไปวดัหรืองานกลางคืน ส าหรับการออกแบบผ้าไทยส่วนใหญ่ จะใช้ผ้าสีพืน้น ามาปัก 
ย้อมสี พิมพ์ลายเพิ่ม เพราะพวกผ้าทอลายยงัอยู่ในภาพลกัษณ์ของลายโบราณท่ีเอามาใช้ยาก ใน
แวดวงดีไซน์เนอร์ระดบัโลก การออกแบบผ้าไทยเพ่ือตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่ มกัเป็นดีไซน์เนอร์
ชาวต่างชาติท่ีน าผ้าไทยไปใช้ เช่น แบรนด์ Dries Van Noten ท่ีออกแบบชุดแซคและเดรสสวมใส่
ได้จริง แตใ่นวงการดีไซน์เนอร์ไทยยงัมีน้อย  เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะน ามาใช้อยา่งไรจึงเล่ียงท่ีจะ
ใช้และเลือกผ้าน าเข้ามากกว่า ทกุวนันีก้ระแสความนิยมใช้ผ้าไทยเร่ิมมีขึน้มา เน่ืองจากสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นความส าคญัของผ้าไทยท่ีชาวบ้านทอขึน้ และท่านยงัสวมใส่
เวลาปฏิบตัิพระราชกรณียกิจต่างๆ ทางกระทรวงวฒันธรรมก็มีการรณรงค์และจดัประกวดให้นกั
ออกแบบรุ่นใหม่น าผ้าไทยมาใช้ แต่ยังคงเฉพาะกลุ่มอยู่ แนวโน้มกระแสผ้าไทยในอนาคตตาม
ความเห็นของอาจารย์สาขาแฟชัน่ดีไซน์ เห็นวา่ต้องได้รับการสง่เสริมท่ีดีจากภาครัฐ เพราะปัจจบุนั
คนเร่ิมกลบัเข้าหาความเป็นเอเชียมากขึน้ การออกแบบผ้าไทยอาจต้องปรับเป็นแนวเอเชียผสม
ตะวนัตก เพ่ือให้มีรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัทางด้านคนรุ่นใหม่ท่ีศกึษาด้านแฟชัน่ดีไซน์ โดยตรง นางสาว
อุ้มทิพย์ ผิวพิมาย มองเสน่ห์ของผ้าไทยจากลักษณะเนือ้ผ้าท่ีสวยงาม กรรมวิธีการทอท่ียาก ถือ
เป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์อย่างหนึ่ง แม้คนส่วนใหญ่มองว่าโบราณ แต่ส าหรับงานออกแบบ
สามารถน ามาใช้ได้ ทุกวนันีค้นออกแบบผ้าไทยยงัไม่ค่อยแพร่หลาย อาจเพราะตวัเนือ้ผ้าแข็งไม่



  23 

พลิว้ไหว และไม่มีลายท่ีทนัสมยั  แต่ถ้าออกแบบให้ดีก็จะสวยเหมือนกัน จากความสนใจจึงน าผ้า
ไทยมาต่อยอดเป็นรายวิชาโครงการปลายภาค น.ส.อุ้มทิพย์เล่าว่า เสน่ห์บนลายผ้า ท่ีเป็นแบบ
เฉพาะ แม้มีส่วนส าคญัท าให้ออกแบบและสวมใส่ยาก แต่ถ้าเอาสีและโครงสร้างของผ้ามาท าให้
นา่สนใจและร่วมสมยั จะได้รูปแบบใหมท่ี่ใสใ่นชีวิตประจ าวนัได้ ผ้าไทยตอนนีเ้ร่ิมหลากหลายมาก
ขึน้ เร่ิมมีการเล่นสีและมีลายใหม่ๆ เป็นอะไรท่ีน่าสนใจและสนกุเวลาออกแบบชดุใหม่ๆออกมา คิด
วา่อนาคตของผ้าไทยน่าจะพฒันาในกลุ่มดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ได้อีกไกล (มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะ
เกษ, 2554) 

นอกจากนีอุ้ตสาหกรรมทอผ้าระดับพืน้บ้านซึ่งกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมผ้ามัดย้อม 
อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ต้องปรับผลิตภณัฑ์โดยออกแบบลายผ้าและสีเองเพ่ือให้ได้งานท่ี
หลากหลายและร่วมสมัย ควบคู่ไปกับผ้าแบบดัง้เดิม โดย คุณศรัณย์พงศ์ บุรินทร์นิตย์ ประธาน
กลุ่ม เห็นว่าการท าผ้าและลายใหม่ออกมาเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะเป็นทางเลือกให้กับผู้ ซือ้ ผ้าท่ีคน
นิยมมากท่ีสุด คือผ้าไหมพิษณุโลก  มีลายเส้นพลิว้ๆ แล้วมาท าการมัดย้อม น ามาท าเสือ้ท่ีเป็น
รูปแบบใส่ท างานได้และใส่ล าลองได้ด้วย แม้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มหัตถกรรมจะเป็นคนวัย
ท างานอาย ุ45 ปีขึน้ไป  แตต่อนนีถื้อเป็นสญัญาณท่ีดีท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่เร่ิมนิยมซือ้ไปออกแบบตดั
เย็บเป็นงานศิลปะ  เพราะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายดงันัน้สญัญาณท่ีดีแห่งการอนรัุกษ์ผ้าไทย
ไม่เพียงขึน้อยู่กับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ทว่าขึน้อยู่กับคนรุ่นใหม่ว่าจะมุ่งมั่นและสืบ
สานอตัลกัษณ์นีเ้พียงแคไ่หน  เพราะเส้นสายบนลายผ้าแต่ละผืนไม่เพียงแสดงความสวยงาม แต่
ยงัแสดงถึงรากเหง้าทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของชาติ (มหาวิทยาลยัรังสิต, 2555) 

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้ เช่ียวชาญด้านผ้าไทย วิเคราะห์ถึงเหตผุลท่ีบรรดาวยัทีน 
วยัรุ่นและวัยท างานเมินผ้าไทยว่า เน่ืองจากพวกเขาได้รับอิทธิพลจากตะวันตกท่ีไหล่บ่าเข้ามา
อย่างรวดเร็วจนกระทัง่ลืมรากเหง้าลืมวฒันธรรมของตวัเอง การท่ีจะบงัคบัคนไทยซึ่งมีนิสยัอิสระ
ไปใส่ชุดไทยอมัรินทร์ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ฯลฯ ก็คงไม่เหมาะสมและไม่สะดวกด้วย
ประการทัง้ปวง เพราะสภาพแวดล้อมเปล่ียนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคุณผู้ หญิงท่ีต้อง
ออกมาท างานนอกบ้าน ขึน้-ลง รถเมล์ รถไฟฟ้า นัง่เรือ ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ดงันัน้ ถ้าหาก
ผู้ประกอบการได้มีการออกแบบผ้าไทยให้เหมาะกับยุคสมยั น าภูมิปัญญามาพฒันาคิดค้นให้ผ้า
ไทย ดแูลง่าย ไม่ยบั สีไม่ตก รวมทัง้ศกึษาว่าแฟชัน่วนันี ้และอนาคตแนวโน้มจะนิยมสีโทนไหน ก็
ผลิตโทนนัน้ออกมาจ าหน่าย ก็น่าจะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทยกันเพิ่มขึน้ 
อาจารย์เผ่าทองให้ค าแนะน าถึงการสร้างแรงดึงดดูใยให้คนไทยหนักลับมาใช้ผ้า ก่อนอ่ืนจะต้อง
ศึกษาแฟชัน่ยุคใหม่ว่ากระแสไปทางไหน จากนัน้ก็ดีไซน์ตดัเย็บตามสมยันิยม เพียงแต่ตดัแปลง
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ด้วยการน าเอาผ้าไทย ผ้าไหม ตีนจก และอ่ืนๆ มาตกแตง่ให้ดโูดดเดน่ เชน่ดีไซน์เสือ้ท่ีใช้ผ้าไทยมา
ออกแบบซึง่สามารถใสก่บักระโปรงยีนส์ กางเกงยีนส์ เพ่ือเป็นเอกลกัษณ์สไตล์ไทยๆ  

โกมล พานิชพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ แนะน าว่า ควรมีการปรับปรุง
การผลิตผ้าไทยให้โมเดิร์นตลอดเวลา เพียงแต่ยังอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้ อย่างผ้าตีนจก 
เมืองไทยมีแหล่งผลิตตีนจกหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน เก็บมาบรูณาการ
ด้วยการปรับลายให้มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ ขึน้อยู่กับว่าจะน าไปใช้งาน ขณะเดียวกันควรมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างของสีผ้าไทย ไม่ใช่จะมีแต่สีทึมๆ เพียงอย่างเดียว จะต้องพัฒนาให้มีสีสัน
ตามสมยันิยมด้วย  

สมหญิง ชูประยูร หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สถาบนัหม่อนไหม
แห่งชาติ) บอกว่า รัฐบาลควรส่งเสริมผ้าไหม ผ้าไทย อย่างครบวงจร เร่ิมจากขัน้ตอนการผลิต
เร่ือยไปจนถึงการจ าหน่าย ไม่ใช่นึกจะรณรงค์ให้คนไทยลุกขึน้มาสวมผ้าไทย ก็มาเร่งให้ชาวบ้าน
ทอผ้า พอหมดยคุก็เลิกสนบัสนนุ ดงันัน้ ชาวบ้านก็ต้องทอผ้าเก็บไว้ใช้เอง เพราะไม่รู้จะน าไปขายท่ี
ไหน คือเขามีความรู้ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบรุุษเก่ียวกบัขัน้ตอนการผลิต การทอเทา่นัน้ 

ยุวนิตย์  ปิสัญธนะกูล กรรมการผู้ จัดการบริษัทนารายภัณ ฑ์  จ ากัด สรุปว่า 
ประสบการณ์เก่ียวกับจ าหน่ายสินค้าหลายรูปแบบ ท าให้รู้ว่าหากจะอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าไหม ให้
ยัง่ยืน คงต้องท าเชิงรุกโดยการพัฒนาคุณภาพของผ้า สีสนั แต่ให้คงลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เอาไว้ 

 
2. ข้อมูลเก่ียวกับเส้นใย 

เส้นใยหมายถึงวัสดุหรือสารใดๆทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้าขึน้ มีอัตราส่วน
ระหวา่งความยาวตอ่เส้นผา่นศนูย์กลางเทา่กบัหรือมากกว่า 100 สามารถขึน้รูปเป็นผ้าได้ และต้อง
เป็นองค์ประกอบท่ีเล็กท่ีสดุของผ้า ไมส่ามารถแยกยอ่ยในเชิงกลได้อีก  

2.1 ประเภทของเส้นใย 
เส้นใยธรรมชาต ิ(Natural fibers) 

- เส้นใยพืช เชน่ ฝา้ย ลินิน ปอ รามี ป่าน นุน่ 
- เส้นใยสตัว์ เชน่ ขนสตัว์ (wool) ไหม (silk) ผม (hair) 
- แร่ เชน่ แร่ใยหิน (asbestos) 

เส้นใยประดษิฐ์ (Man-made fibers)  
- ประดษิฐ์จากธรรมชาต ิเชน่ เรยอน อะซิเทต ไตรอะซีเทต 
- เส้นใยสงัเคราะห์ เชน่ โอเลฟินส์ โพลีเอสเทอร์ โพลีอรามิด ไนลอน 
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- แร่และเหล็ก เชน่ โลหะ แก้ว เซรามิก กราไฟต์ 
 

2.2 สมบัตขิองเส้นใย 
สมบตัิของเส้นใยมีผลโดยตรงต่อสมบตัิของผ้าท่ีท าขึน้จากเส้นใยนัน้ๆ ผ้าท่ีท าจาก

เส้นใยท่ีแข็งแรงจะมีความแข็งแรงทนทานด้วย หรือเส้นใยท่ีสามารถดดูซบัน า้ได้ดีจะส่งผลให้ผ้า
สามารถดดูซบัน า้ และความชืน้ได้ดี เหมาะส าหรับการน าไปใช้ในส่วนท่ีมีการสมัผสักบัผิวและดดู
ซบัน า้ เช่น ผ้าเช็ดตวั ผ้าอ้อม เป็นต้น ความแตกต่างของเส้นใยขึน้อยู่กับโครงสร้างทางกายภาพ 
องค์ประกอบทางเคมี และการเรียงตวัของโมเลกลุ ซึง่สว่นผสม และความแตกตา่งในปัจจยัทัง้สาม
ท าให้เส้นใยมีสมบตัิท่ีหลากหลายและแตกตา่งกัน ซึ่งสมบตัิของเส้นใยก็จะมีผลต่อสมบตัิของผ้า
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากเส้นใยนัน้ ทัง้ในส่วนท่ีเป็นท่ีต้องการและไม่ต้องการต่อการน าไปใช้งาน 
ยกตวัอย่างเช่น ในเส้นใยท่ีสามารถดดูซบัน า้ได้น้อย จะส่งผลให้ผ้าท่ีท าจากเส้นใยชนิดนีมี้สมบตัิ
ดงันี ้ 

- เกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Static build-up) บนเนือ้ผ้าได้ง่าย ท าให้ผ้าลีบตดิตวั 
- ผ้าแห้งเร็ว เน่ืองจากมีปริมาณน า้ท่ีดดูซบัน้อยและไม่มีพันธะ (bond) ระหว่างเส้น

ใยและ โมเลกลุของน า้ 
- ย้อมติดสียาก เน่ืองจากการย้อมสีส่วนใหญ่อาศยัน า้เป็นตวักลางพาโมเลกลุของสี

เข้าไปในเนือ้ผ้า ผ้าท่ีไมด่ดูซบัน า้จงึตดิสีย้อมได้ยากกว่า 
- สวมใส่สบายน้อยกว่า เน่ืองจากการเหง่ือท่ีอยู่บนผิวถกูดดูซบัน้อยท าให้รู้สึกเปียก

ชืน้ได้ 
- คงรูปได้ขณะเปียก (หรือขณะซกั) และผ้ายบัน้อย ทัง้นีเ้น่ืองจากปริมาณน า้ท่ีถกูดดู

ซบัมีน้อย ไมเ่กิดพนัธะระหวา่งเส้นใย และโมเลกลุของน า้ ท่ีจะท าให้โครงสร้างเปล่ียนแปลงไป 
โครงสร้างทางกายภาพหรือโครงสร้างทางสัณฐาน (morphology) โครงสร้างทาง

กายภาพหรือโครงสร้างทางสัณฐานของเส้นใย สามารถสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์ 
(microscope) ท่ีมีก าลงัขยาย 250-1000 เท่า โครงสร้างทางกายภาพนัน้ครอบคลุมถึง ความยาว 
ขนาดหรือเส้นผ่าศูนย์กลาง รูปร่างภาคตดัขวาง (cross-sectional shape) รูปร่างของผิวเส้นใย 
และความหยกัของเส้นใย 

ความยาวเส้นใย (Fiber length) เส้นใยมีทัง้ชนิดสัน้และยาว ซึง่ความยาวของเส้นใย
จะมีผลตอ่สมบตัแิละการน าไปใช้งานของผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 
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เส้นใยสัน้ (Staple fiber) เป็นเส้นใยท่ีมีความยาวอยู่ในช่วง 2 ถึง 46 เซนติเมตร เส้น
ใยธรรมชาติทัง้หมดยกเว้นไหมเป็นเส้นใยสัน้ ยกตวัอย่างเช่น เส้นใยฝ้าย นุ่น ขนสตัว์ เส้นใยสัน้
ท่ีมาจากเส้นใยประดิษฐ์มักท าเป็นเส้นยาวก่อนแล้วตัด (chop) เป็นเส้นใยสัน้ตามความยาวท่ี
ก าหนด  

เส้นใยยาว (Filament fiber) เป็นเส้นใยท่ีมีความยาวต่อเน่ืองไม่สิน้สุด มีหน่วยวัด
เป็นเมตรหรือหลา เส้นใยยาวส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ ยกเว้นไหมซึ่งเป็นเส้นใยยาวท่ีมาจาก
ธรรมชาต ิเส้นใยยาวอาจเป็นชนิดเส้นยาวเด่ียว (monofilament) ท่ีมีเส้นใยเพียงเส้นเดียว หรือเส้น
ใยยาวกลุ่ม (multifilament) ซึ่งจะมีเส้นใยมากกว่า 1 เส้นรวมอยู่ด้วยกันตลอดความยาว เส้นยาว
ท่ีออกมาจากหัวฉีด (spinnerets) จะมีลักษณะเรียบซึ่งมีลักษณะเรียบคล้ายเส้นใยไหม หาก
ต้องการลกัษณะเส้นใยท่ีหยกัก็จะต้องน าไปผ่านกระบวนการท าหยกั (crimp) ซึ่งเส้นใยท่ีได้จะมี
ลกัษณะคล้ายเส้นใยฝา้ย หรือขนสตัว์ ซึง่สว่นมากเส้นใยท่ีท าหยกัมกัจะน าไปตดัเพ่ือท าเป็นเส้นใย
สัน้ 

เส้นใยประดิษฐ์ท่ีผลิตในอุตสาหกรรม ขนาดของเส้นใยจะขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
อย่างเช่น ขนาดของรูในหวัฉีด (spinneret holes) การดึงยืดขณะท่ีป่ันเส้นใยและหลงัการการป่ัน
เส้นใย รวมไปถึงปริมาณและความเร็วของการอดัน า้พลาสติกผา่นหวัฉีดในกระบวนการป่ันเส้นใย 
เส้นใยประดิษฐ์ท่ีได้สามารถควบคมุความสม ่าเสมอได้ดีกว่าเส้นใยธรรมชาติ แต่ก็ยังมีส่วนท่ีไม่
สม ่าเสมอบ้างเน่ืองจากความไม่คงท่ี (irregularity) ของกระบวนการผลิต หน่วยท่ีมักใช้วดัความ
ละเอียดของเส้นใยประดษิฐ์คือดีเนียร์ และ เท็กซ์ 

- ดีเนียร์ (Denier) เป็นหน่วยการวดัขนาดของเส้นใย โดยเป็นน า้หนักในหน่วยกรัม
ของเส้นใยท่ีมีความยาว 9,000 เมตร เส้นใยท่ีมีคา่ดีเนียร์ต ่าจึงมีความละเอียดมากกว่า เส้นใยท่ีมี
คา่ดีเนียร์สงูเน่ืองจากมีน า้หนกัน้อยกว่าในความยาวท่ีเทา่กนั 

- เท็กซ์ (Tex) เป็นหน่วยการวดัขนาดของเส้นใยคล้ายกับดีเนียร์ แต่เป็นน า้หนักใน
หนว่ยกรัมของเส้นใยท่ีมีความยาว 1,000 เมตร  

- ดีเนียร์ต่อฟิลาเมนต์ (Denier per filament, DPF) เป็นค่าท่ีวัดความละเอียดของ
เส้นใยท่ีอยู่ในเส้นด้ายซึ่งมีจ านวนเส้นใยตัง้แต่ 2 ขึน้ไป ดงันัน้ค่าดีเนียร์ต่อฟิลาเมนต์จึงเท่ากับดี
เนียร์ของฟิลาเมนต์นัน้หารด้วยจ านวนฟิลาเมนต์ (หรือจ านวนเส้นใย) ทัง้หมด  

โดยทัว่ไปเส้นใยท่ีใช้ส าหรับเสือ้ผ้ามีขนาดอยู่ในช่วง 1 ถึง 7 ดีเนียร์ เส้นใยส าหรับท า
พรมมีขนาดใหญ่อยู่ในช่วง 15 ถึง 24 ดีเนียร์ เส้นใยขนาดเท่ากันไม่ได้หมายความว่าจะมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานชนิดเดียวกนัได้ เส้นใยท่ีใช้ส าหรับเสือ้ผ้ามกัจะนิ่มและละเอียดเกิน
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กว่าท่ีจะทนต่อแรงกดได้ดีเหมือนเส้นใยท่ีใช้ท าพรม ในทางกลับกันเส้นใยท่ีใช้ท าพรมก็ให้
ความรู้สกึตอ่ผิวสมัผสัท่ีละเอียดน้อยกวา่เส้นใยท่ีใช้ท าเสือ้ผ้า 

องค์ประกอบทางเคมีและการเรียงตัวของโมเลกุล  เส้นใยประกอบด้วยโมเลกุล
จ านวนมาก โมเลกลุเหล่านีมี้ลกัษณะเป็นเส้นยาวเรียกว่าโพลิเมอร์ (polymer) ท่ีเกิดจากการเรียง
ตัวของหน่วยโมเลกุลเล็กๆคือมอนอเมอร์ (monomer) และเช่ือมต่อกันด้วยพันธะเคมีด้วย
กระบวนการสงัเคราะห์ท่ีเรียกว่า โพลิเมอไรเซชนั (polymerization) ขนาดของโพลิเมอร์ขึน้อยู่กับ
ความยาวของโมเลกุลซึ่งบอกได้จากจ านวนของมอนอเมอร์ท่ีอยู่ในโพลิเมอร์นัน้ (degree of 
polymerization) โพลิเมอร์ท่ีมีเส้นโมเลกุลยาวจะมีน า้หนักโมเลกุล มากกว่าโพลิเมอร์ท่ีมีเส้น
โมเลกลุสัน้เน่ืองจากจ านวนมอนอเมอร์ท่ีมากกว่านัน่เอง ซึ่งจะมีผลตอ่ความแข็งแรงของเส้นใยท่ี
โพลิเมอร์นัน้เป็นองค์ประกอบอยู่  โมเลกลุหรือโพลิเมอร์ท่ีอยู่ในเส้นใยจะมีการเรียงตวัแตกตา่งกนั 
เม่ือแตล่ะโมเลกลุมีการเรียงตวัอย่างไร้ทิศทาง (random) ก็จะท าให้เส้นใยบริเวณนัน้มีความเป็นอ
สณัฐาน (amorphous) ส่วนในบริเวณท่ีโมเลกลุมีการเรียงซ้อนขนานอย่างเป็นระเบียบก็จะมีความ
เป็นผลึก (crystalline) เกิดขึน้ เส้นใยท่ีมีความเป็นผลึกมากก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าเส้นใยท่ีมี
ความเป็นผลกึน้อย อยา่งไรก็ตามปริมาณความเป็นผลกึไมใ่ชปั่จจยัท่ีก าหนดความแข็งแรงของเส้น
ใย หากรวมไปถึงทิศทางการจัดเรียงตวัของโมเลกุลท่ีเป็นระเบียบเหล่านีด้้วย ถ้าโมเลกุลมีการ
จดัเรียงตวัอยู่ในทิศทางท่ีขนานกบัแกนตามความยาวของเส้นใย ก็จะชว่ยให้เส้นใยมีความแข็งแรง
มาก เน่ืองจากโมเลกุลเรียงตัวในทิศทางเดียวกับแรงท่ีกระท าต่อเส้นใย(ตามความยาว) ท าให้
สามารถมีสว่นชว่ยในการรับแรงเต็มท่ี เรียกวา่เส้นใยนัน้มีการจดัเรียงตวัของโมเลกลุท่ีดี (oriented 
fiber) ในอีกกรณีหนึง่แม้เส้นใยจะมีบริเวณท่ีเป็นผลึกมาก แตมี่ทิศทางการจดัเรียงตวัท่ีไมข่นานกบั
แกนตามยาวของเส้นใย โมเลกลุก็ไม่สามารถรับแรงในทิศทางการดงึเส้นใยได้เต็มท่ีท าให้มีความ
แข็งแรงน้อยกว่าในกรณีแรก ดงันัน้ในกระบวนการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ จงึต้องมีการดงึยืดเส้นใยท่ี
ออกมาจากหัวฉีด เพ่ือเพิ่มความเป็นผลึกโดยการจัดเรียงโมเลกุลให้เป็นระเบียบ และท าการ
จดัเรียงโมเลกลุท่ีเป็นระเบียบเหลา่นีใ้ห้อยูใ่นทิศทางเดียวกบัแกนตามยาวของเส้นใย กระบวนการ
นีเ้รียกวา่การดงึยืด (stretching หรือ drawing) 

สมบตัขิองเส้นใยท่ีมีผลตอ่สมบตัผ้ิา 
- สมบตัิรูปลกัษณ์ (Aesthetic properties) รูปลกัษณ์ภายนอกของผ้ามักเป็นปัจจัย

หนึ่ง ท่ีผู้บริโภคใช้ในการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ว่ามีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้
หรือไม ่สมบตัเิหลา่นีไ้ด้แก่ความเป็นมนัวาว การทิง้ตวัของผ้า เนือ้ผ้า และสมัผสั  
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- สมบตัิความเป็นมันวาว (Luster) เก่ียวข้องกับปริมาณแสงท่ีถูกสะท้อนกลับโดย
ผิวหน้าของผ้า ซึ่งผ้าท่ีสะท้อนแสงกลบัออกมามากก็จะมีความเป็นมนัวาวมาก สมบตัินีข้ึน้อยู่กับ
ลกัษณะผิวหน้าของเส้นใย ด้าย สารเติมแตง่ และโครงสร้างผ้า ผ้าไหมเป็นตวัอย่างหนึ่งท่ีมีความ
มนัวาวสงูเน่ืองจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าท่ีเรียบและเป็นเส้นยาวตอ่เน่ือง ( filament) การเลือกระดบั
ของความมนัวาวของผ้ามกัขึน้อยูก่บัการน าไปใช้งาน 

- การทิง้ตวัของผ้า (Drape) สมบตัิการทิง้ตวัของผ้าเก่ียวข้องกับลกัษณะท่ีผ้าตกลง
บนรูปร่างท่ีเป็น 3 มิติ เช่นบนร่างกาย หรือบนโต๊ะ ว่าสามารถโค้งงอตามรูปทรงท่ีผ้าวางอยู่ได้มาก
น้อยเพียงใด ผ้าท่ีสามารถทิง้ตวัได้ดีก็จะดอู่อนนุ่ม สามารถจดัเข้ากบัรูปทรงได้ง่าย ส่วนผ้าท่ีทิง้ตวั
ได้น้อยมักจะมีความแข็ง สมบัติเหล่านีข้ึน้อยู่กับความละเอียดของเส้นใย รวมทัง้ลักษณะของ
เส้นด้ายและโครงสร้าง (การถกัทอ)ของผ้าด้วย  

- เนือ้ผ้า (Texture) เป็นสมบตัิท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านท่ีมองเห็นด้วยตาและท่ีสมัผสัด้วย
มือ ผ้าอาจจะมีผิวท่ีดเูรียบ หรือขรุขระ ผ้าท่ีท าจากเส้นใยธรรมชาติมกัจะมีผิวท่ีดไูม่สม ่าเสมอเม่ือ
เทียบกบัผ้าท่ีท าจากเส้นใยประดิษฐ์ท่ีมีผิวเรียบ สมบตัิของเนือ้ผ้าขึน้อยู่กบัความเรียบของผิวหน้า
ของเส้นใยและเส้นด้าย ลกัษณะการถกัทอผ้าและการตกแตง่ส าเร็จก็มีผลตอ่สมบตัเินือ้ผ้าเชน่กนั 

- สมบตัติอ่ผิวสมัผสั (Hand) เก่ียวข้องกบัความรู้สึกตอ่ผิวเม่ือสมัผสักบัเนือ้ผ้า ผ้าแต่
ละชนิดอาจให้ความรู้สึกเย็น อุ่น หนา บาง ล่ืน หรือนุ่ม แตกต่างกันไป สมบตัินีข้ึน้อยู่กับสมบัติ
ผิวหน้าของเส้นใย และเส้นด้าย รวมทัง้โครงสร้าง (การถกัทอ) ของผ้าด้วย 

สมบตัิความทนทานของผ้ามีผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สิ่งทอท่ีท าจากผ้า
นัน้ๆ สมบตัิความทนทานของผ้าครอบคลมุทัง้สมบตัิการทนตอ่แรงเสียดสี (abrasion resistance) 
ทนตอ่แรงดงึ (tenacity)  

- สมบตักิารทนตอ่แรงเสียดสีเป็นสมบตัท่ีิบอกถึงความสามารถของผ้าท่ีทนตอ่แรงขดั
ถู หรือเสียดสี ท่ีมักเกิดขึน้ตลอดเวลาการใช้งานของสิ่งทอ โดยเฉพาะเสือ้ผ้า นอกจากนี ้
ความสามารถในการพับงอไปมาโดยไม่ขาด (flexibility) ก็เป็นสมบตัิส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับสมบตัิ
ความทนของผ้า  

- สมบตัิความทนต่อแรงดึงเป็นความสามารถของผ้าในการทนต่อแรงดึง ซึ่งความ
แข็งแรงนีน้อกจากจะขึน้อยู่กบัความแข็งแรงของเส้นใยแล้ว ยงัขึน้อยู่กบัลกัษณะของเส้นด้ายและ
การขึน้รูปเป็นผ้าอีกด้วย  

สมบตัคิวามใสส่บาย (Comfort properties) 
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สมบตัิความใส่สบายเก่ียวข้องกบัการท่ีผู้สวมใส่รู้สึกเม่ือสวมใส่สิ่งทอภายใต้สภาวะ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ สมบตัินีมี้ความซบัซ้อนเพราะนอกจากจะขึน้อยู่กบัสมบตัิของผ้าท่ี
เก่ียวข้องจริงต่อความรู้สึกสบายในการสวมใส่แล้ว ยังขัน้อยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส าคญัมากคือ
ความรู้สึกพึงพอใจของผู้ สวมใส่ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอนัน้ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกต่าง
หลากหลายขึน้อยูก่บัรสนิยมสว่นตวั และทศันคตท่ีิผู้สวมใสมี่ตอ่ผลิตภณัฑ์ 

 
2.3 กระบวนการผลิตเส้นใย 

2.3.1 เส้นใยธรรมชาต ิ
- ฝ้าย (cotton) ดอกฝ้ายท่ีแก่เต็มท่ีจะถูกเก็บเก่ียวแล้วน ามาแยกสิ่งปลอมปนท่ี

ไม่ต้องการ (trash) ออก แล้วท าการแยกเมล็ดออกจากเส้นใยฝ้ายดงัแสดงในรูปข้างล่าง จากนัน้
ท าการสางใยและหวีเส้นใย (combing) เพ่ือแยกเส้นใยท่ีสัน้เกินไปออก 

- ขนสตัว์ (wool) กระบวนการผลิตเส้นใยขนสตัว์ เร่ิมจากการน าขนท่ีได้จากการ
เล็มจากแกะ มาท าการแบ่งเกรดตามคุณภาพของเส้นใย จากนัน้น าขนสัตว์เกรดเดียวกันท่ีคัด
ได้มาผสมให้ทัว่ (uniform) น าไปล้างไขมนัและสิ่งสกปรกด้วยสบู ่แล้วท าการสางเส้นใย เส้นใยท่ีได้
จะถูกน าไปขึน้รูปเป็นเส้นด้ายต่อไปเรียกว่า woolen yarn แต่ถ้าภายหลังการสางเส้นใยยังมี
กระบวนการหวี (combing) เพ่ือก าจัดเส้นใยสัน้ออก แล้วท าการรีดปุยก่อนน าไปขึน้รูป เป็น
เส้นด้าย เส้นด้ายท่ีได้นี เ้รียกว่า worst yarn ซึ่งจะมีคุณภาพดีกว่า woolen yarn เน่ืองจากมี
ปริมาณเส้นใยสัน้น้อยกวา่ 

2.3.2 เส้นใยประดษิฐ์ (man-made fibers) 
- การเตรียมโพลิเมอร์ตัง้ต้น ในการผลิตเส้นใยจากวตัถุธรรมชาติท่ีมีโครงสร้าง

โมเลกลุโพลิเมอร์อยู่แล้ว เช่นเส้นใยเรยอน ขัน้ตอนการเตรียมโพลิเมอร์ตัง้ต้นจะประกอบด้วยการ
ย่อยวตัถุดิบเช่นไม้ ให้เป็นชิน้เล็กๆโดยใช้แรงกลและสารเคมี แล้วท าให้อยู่ในรูปของสารละลาย
เข้มข้น (polymer viscous) ส่วนในกรณีท่ีเป็นเส้นใยสงัเคราะห์ ขัน้ตอนการเตรียมโพลิเมอร์ก็จะ
เร่ิมจากการสัง เคราะห์ โพลิ เมอร์จากโมโนเมอร์ ซึ่ งอาจเป็นแบบการรวมตัว (addition 
polymerization) หรือแบบกลั่น (condensation polymerization) ขึน้อยู่กับชนิดของโมโนเมอร์ท่ี
สงัเคราะห์ 

- การขึน้รูปเป็นเส้นใย (fiber spinning) กระบวนการขึน้รูปเป็นเส้นใยสามารถท า
ได้หลายวิธีขึน้อยู่กบัชนิดของโพลิเมอร์ตัง้ต้น กระบวนการขึน้รูปพืน้ฐานมี 3 แบบคือ แบบป่ันแห้ง 
(dry spinning) แบบป่ันเปียก (wet spinning) และแบบป่ันหลอม (melt spinning) 
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การผลิตเส้นใยแบบป่ันแห้ง (dry spinning) เร่ิมต้นโดยการเตรียมโพลิเมอร์ให้อยู่
ในรูปสารละลาย แล้วฉีดผ่านหวัฉีด (spinnerets) ท าการระเหยตวัท าลายส่วนท่ีเหลือในเส้นใยท่ี
ฉีดออกมาโดยการใช้ลมร้อน (hot air) เป่า จากนัน้ท าการดึงยืดเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใย 
ตวัอยา่งเส้นใยท่ีขึน้รูปโดยวิธีนีไ้ด้แก่ โพลิอะซิเทต โพลีไตรอะซิเทต และโพลีอะไครลิค  

การผลิตเส้นใยแบบป่ันเปียก (wet spinning) เร่ิมจากการเตรียมสารละลายโพลิ
เมอร์แล้วฉีดผ่านหัวฉีด (spinnerets) ท่ีจุ่มอยู่ในอ่างของสารละลายตกตะกอน (coagulation 
bath) เส้นใยท่ีตกตะกอนออกมาจากสารละลาย จะถกูดงึยืดเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง แล้วท าให้แห้ง
โดยการใช้ลมร้อนเป่า ตวัอยา่งเส้นใยท่ีผลิตโดยวิธีนีคื้อ เรยอน  

การผลิตเส้นใยแบบป่ันหลอม (melt spinning) เร่ิมจากการหลอมโพลิเมอร์ใน
เคร่ืองป่ันหลอม (melt extruder) แล้วท าการฉีดผ่านหวัฉีด (spinnerets) เส้นใยท่ีได้ท่ีเร่ิมแข็งตวั
จะถูกดึงยืดเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง เส้นใยสงัเคราะห์ส่วนใหญ่ผลิตโดยวิธีนี ้เช่น ไนลอน โพลีเอส
เทอร์ โพลิเอทิลีน เป็นต้น ((เอ็มเทค), 2560) 

 
2.4 เส้นใยไหม 

องค์ประกอบของเส้นไหม 
เส้นไหม คือ เส้นใยโปรตีนธรรมชาติ  เส้นไหมประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด คือ ไฟโบ

รอิน (Fibroin, C15H26N6O6) ซึ่งใช้ในการทอเป็นผืนผ้า และกาวไหม เรียกว่า เซริซิน (Sericin, 
C15H23N5O8) ท่ีท าหน้าท่ีเป็นกาวเคลือบเส้นไฟโบรอิน ซึ่งเป็นเส้นใยต่อเน่ืองจ านวน 2 เส้นให้
ยึดติดกัน นอกจากนัน้คือส่วนประกอบอย่างอ่ืน ได้แก่ ไขมนั น า้มนั แร่ธาตตุ่าง ๆ และสีท่ีปรากฏ
ตามธรรมชาต ิเป็นต้น องค์ประกอบหลกัของเส้นไหมมีปริมาณดงันีคื้อ 

ไฟโบรอิน (Fibroin)   70 - 80 % 
เซริซิน (Sericin)   20 - 30 % 
ไขมนั แว๊กซ์ (Cere)   0.4 - 0.8 % 
สารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 1.2-1.6 % 
สารสี (Pigment)   0.2 % 
ปริมาณเถ้า (Ash)   0.7 % 
สมบตัขิองเส้นใยไหม 
สมบตัทิางเคมี (Chemical Properties) 
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- ปฏิกิริยาต่อเปลวเพลิง เส้นใยแต่ละชนิดจะมีปฏิกิริยาต่อเปลวเพลิง และเคมี
แตกตา่งกนั ท าให้สามารถจ าแนกชนิดของเส้นใยได้ จากการเผาไหม้ โดยสงัเกตจุาก ปฏิกิริยาของ
เส้นใยเม่ือเข้าใกล้เปลวเพลิง เม่ืออยู่ในเปลวเพลิง เม่ือน าออกจากเปลวเพลิง และลกัษณะของเถ้า
ถ่านโดยเส้นไหมเม่ือเข้าไกล้เปลวไฟ จะหดตวัหนีไฟ ลุกไหม้ช้าๆ ดบัเองได้ เม่ือเผาไหมจะมีกลิ่น
ฉนุเหมือนเส้นผมไหม้ไฟ เถ้าถ่านเป็นก้อนเม็ดกลมด าบีบแตกเป็นผงถ่าน 

- ปฏิกิริยาตอ่ตวัท าละลายเส้นใยใหม จะละลายในกรด ซลัฟูริก ท่ีมีความเข้มข้น 59 
% ขึน้ไป ไมล่ะลายในตวัท าละลาย กรดอะซีตกิ (กรดมด) กรดฟอมิกส์ กรดไฮโดรฟลอูอริก 

สมบตัิทางกายภาพ (Physical Properties) เส้นใยไหม เป็นเส้นตรงไม่กลม ผิวเรียบ 
มีลายแตกตามยาว สว่นใหญ่รูปคล้ายสามเหล่ียมมมุโค้งมน ไมยื่ดหยุน่ 

ประเภทเส้นไหม 
เส้นไหมนัน้เกิดจากส่วนของต่อมไหม ต่อมไหมมีอยู่ในตัวหนอนไหมมาตัง้แต่

ก าเนิด แตจ่ะพฒันาอยา่งรวดเร็วในชว่งหนอนไหมวยั 5 เส้นไหมเมื่อยงัอยูใ่นตอ่มไหมจะมีลกัษณะ
เป็นของเหลว เม่ือตอ่มไหมเจริญเต็มท่ีจนเข้าไปเบียดสว่นของกระเพาะอาหาร จะท าให้หนอนไหม
ไม่สามารถกินอาหารต่อไปได้ ต่อมไหมจะเกิดกระบวนการบีบตวัเองให้ของเหลวท่ีอยู่ข้างในพ่น
ออกมาทางรูพ่น เกิดเป็นเส้นใยไหมขึน้ ในการสาวไหม ชาวบ้านจะท าการสาวไหมโดยการแยก
เปลือกรังชัน้นอกและชัน้ใน ท าให้ได้เส้นไหมประเภทตา่งๆ คือ 

(1) เส้นไหมหลืบ หรือไหมเปลือก เป็นเส้นไหมท่ีได้จากรังไหมชัน้นอก รวมทัง้ปยุ
ไหม นิยมใช้เป็นเส้นพุ่งในการทอผ้าและพิธีกรรมต่าง ๆ ลักษณะเส้นไหมจะใหญ่มาก มีปุ่ มปม 
และเนือ้หยาบแข็ง เน่ืองจากมีกาวไหมเยอะ เม่ือสาวเอาไหมหลืบออกจากรังไหมแล้วจะตกัรังไหม
ออกจากหม้อต้มมาพกัไว้ก่อน จากนัน้จงึจะน ารังไหมนัน้ไปสาวเอาไหมน้อย หรือไหมเครือตอ่ไป 

(2) เส้นไหมสาวเลย หรือเส้นไหมรวด เป็นเส้นไหมท่ีได้จากการสาวควบกนัทัง้ปยุ
และเส้นใยส่วนนอกของรังไหมไปจนถึง เส้นใยส่วนในของรังไหมให้เสร็จในคราวเดียวไม่แบ่งชัน้
ของไหม เส้นไหมท่ีสาวได้จึงมีทัง้ส่วนท่ีเป็นไหมหลืบและไหมน้อยรวมอยู่ด้วยกัน เส้นไหมจึงไม่
เรียบ หยาบ และมีขนาดไม่สม ่าเสมอ แต่ถ้าผู้ สาวไหมท่ีมีช านาญมากจะสาวได้เส้นไหมท่ี
สม ่าเสมอดีเกือบเท่าไหมน้อย เลย ไหมสาวเลยนีปั้จจุบนัไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด เพราะเม่ือ
น ามาทอเป็นผ้าจะได้ผ้าไหมท่ีไมส่วยเรียบเหมือนไหมน้อย 

(3) เส้นไหมน้อย หรือไหมเครือ หรือไหมยอด เป็นเส้นไหมท่ีได้จากเปลือกรังไหม
ชัน้ในหลงัจากสาวเอาไหมหลืบหรือไหมเปลือก ออกไปแล้ว การสาวเอาไหมน้อยนัน้จะต้องเปล่ียน
น า้ต้มก่อนจึงน ารังไหมลงต้ม เส้นไหมท่ีได้จะมีลักษณะเส้นเรียบ ขนาดสม ่าเสมอ สีสม ่าเสมอ 
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รวมตวักลม สะอาดไม่มีสิ่งปลอมปน นุ่มมือเม่ือสมัผสั นิยมใช้เป็นเส้นยืนในการทอผ้า เม่ือทอเป็น
ผืนผ้าแล้วเนือ้ผ้าจะนุ่ม เรียบ มีความเล่ือมมนัของเส้นไหมในระดบัดีมาก มีความนุ่มนวลดี เส้น
ไหมมีความเหนียวสามารถน ามาท าเป็นเส้นยืนและเส้นพุ่งได้ ระดบัความสม ่าเสมอของสีเส้นไหม
ดี สีเส้นไหมเป็นสีเหลืองทองเปรียบเทียบระหวา่งเส้นไหมน้อยกบัไหมหลืบ 

(4) เส้นไหมแลง เป็นเส้นไหมท่ีอยู่เปลือกรังไหมชัน้ในสดุจนเกือบจะ ถึงตวัดกัแด้ 
เส้นไหมจะมีขนาดเล็ก นิยมน าไปทอเป็นผ้าขาวม้า ท่ีเรียกว่า ไหมแลง เน่ืองจาก สมยัก่อนการสาว
ไหมนัน้ชาวบ้านจะนิยมท าในตอนเช้า เม่ือสาวเอาไหมน้อยไปแล้ว แตย่งัเห็นว่าพอจะสาวเอาเส้น
ไหมออกจากรังไหมได้อีก ก็จะน ารังไหมนัน้มาต้มและสาวเอาเส้นไหมอีก ซึ่งมักจะเกิดขึน้ใน
ชว่งเวลาเย็นหรือยามแลงของวนัท่ีสาวแล้ว จงึเรียกวา่ ไหมแลง ปัจจบุนัได้มีการน าไหมโรงงานหรือ
ไหมจลุ คือ เส้นไหมพนัธุ์ไทยลกูผสมมาใช้กนัมากขึน้ ไหมจลุมีขนาดความยาวของเส้นใยประมาณ 
900-1300 เมตร ได้จากการโรงงานสาวไหมเป็นหลัก ในจังหวดัขอนแก่นแหล่งจ าหน่ายใหญ่คือ 
โรงงานจุลไหมไทย เป็นไหมแท้แต่ไม่ใช่พันธุ์ไทยแท้ ข้อดีคือ เส้นสม ่าเสมอ เส้นเล็ก เบาสบาย 
สะท้อนแสงตามสีของเส้นไหมแต่น้อยกว่าไหมพืน้บ้าน รอยต่อน้อย แต่จะท าให้เนือ้ผ้าท่ีทอมี
ลกัษณะ เบา บาง ยบัง่ายคืนรูปยาก ดงันัน้ การซกัจึงนิยมซกัแห้งเป็นส่วนมาก ไหมเทียม คือ เส้น
ใยสงัเคราะห์ท่ีท าลอกเลียนแบบเส้นไหม มีสวนผสมของ Polyester ท าขึน้เพ่ือทดแทนเส้นไหมท่ีมี
ก าลงัการผลิตไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ จะมีราคาถกู สีสนัสดใส ไร้รอยตอ่ แตเ่นือ้จะผ้าหดเม่ือ
เจอความร้อน และ สีสะท้อนเป็นสีขาว 

 
2.5 ลักษณะของเนือ้ผ้า 

การวิเคราะห์ลกัษณะของเนือ้ผ้านัน้สามารถวิเคราะห์ ให้ถูกต้องกับลกัษณะผ้าด้วย
วิธีการสมัผสัและสายตา แตถ่ึงอยา่งไรหากต้องการตรวจสอบให้ได้100% สามารถน าไปตรวจสอบ
ในห้องปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ได้อีกทางหนึง่ 

- เพลนวีฟ หรือการทอขดัแบบปกต ิผ้าแบบนีเ้นือ้จะหยาบกว่าและคอ่นข้างดแูข็งเป็น
ทรง หากยบัแล้วจะเป็นรอยชดัเจน 

- ทวิลวีฟ คือ ทอแบบเป็นขัน้บนัได เป็นลายทแยงผ้าแบบนีจ้ะมีผิวสมัผสัท่ีเนียน ทิง้
ตวัมากกวา่ และสามารถคืนตวัท าให้ยบัน้อยกวา่เพลนวีฟ 

- คอตตอน หรือฝา้ย เป็นวสัดธุรรมชาติ มีคณุสมบตัิ ใส่สบายในอากาศร้อน และอุ่น
สบายในอากาศเย็น ความสามารถในการดดูซึมน า้คอ่นข้างมากท าให้ซบัเหง่ือได้ดีแตแ่ห้งเร็วเม่ือมี
อากาศถ่ายเทเพียงพอ ถ้าอากาศชืน้หรือการไหลผา่นไมพ่อมนัจะชื ้นัและไมย่อมแห้ง 
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- โพลีเอสเตอร์ เป็นเส้นใยสงัเคราะห์ มีคณุสมบตัิ เบา ดดูน า้น้อยกว่าฝา้ย ท าให้มนั
ไมค่อ่ยซบัเหง่ือเทา่ไหร่ แตส่ามารถแห้งได้รวดเร็ว สกนัลมหรือฝนเบาๆ ได้เม่ือผา่นการทอแนน่ๆ 

- ผ้าป๊อปลิน เป็นผ้าเพลนวีฟ ใช้ท าเสือ้และกางเกง เนือ้ผ้าจะเห็นมีลายขวางเป็นเส้น
เล็กๆ  

- ผ้าบรอด เป็นผ้าเพลนวีฟ เนือ้แนน่ พบในเสือ้เชิต้ท างาน และล าลอง 
- ผ้าแคนวาส เป็นผ้าเพลนวีฟ เนือ้คล้ายกับป๊อปลินแตม่กัจะหยาบกว่า ทนทานกว่า 

พบใช้ท ากางเกงท่ีต้องการความทนทาน และใช้งานสมบกุสมบนั 
- ผ้าอ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นผ้าเพลนวีฟ ใช้ตดัเสือ้เชิต้ เนือ้ผ้าจะทอด้วยด้าย 2 สี มกัเป็นสี 

แดง ด า ฟ้า น า้เงิน ตดักบัสีขาว 
- ผ้าเคมบริค เป็นผ้าเพลนวีฟ ใช้ตดัเสือ้เชิต้แชมเบรย์ เนือ้ผ้าคล้ายอ๊อกซ์ฟอร์ด สีออก

เทา และสีด้ายจะไมต่ดักนัชดัเทา่ผ้าอ๊อกซ์ฟอร์ด 
- ผ้าเดนิมหรือผ้ายีนส์ เป็นผ้าทวิลวีฟ ท่ีมีลกัษณะหนา และทนทาน 
- ผ้ากาบาร์ดีน เป็นผ้าทวิลวีฟ เนือ้แน่น ทนทาน นิ่มและทิง้ตวักว่าเดนิม เนือ้ผ้าจะ

หยาบข้างนงึ และเนียนข้างนงึ พบได้บอ่ยใน กางเกง เสือ้นอก และชดุสทู 
- ผ้าเซิร์จหรือแซร์จ เป็นผ้าทวิลวีฟ เนือ้ผ้าเป็นลายแทยงทัง้ 2 ด้าน ความนิ่มและทิง้

ตวัน้อยกว่ากาบาร์ดีน โดยรวมแล้วลกัษณะดคูล้ายกบัผ้าเดนิม นิยมใช้ท ากางเกง เสือ้นอก และชดุ
สทู 

- ผ้าชิโน เป็นผ้าทวิลวีฟ เนือ้ผ้ามีลายแทยง ผ้านิ่มและทิง้ตวัมากกว่าเซิร์จ แตไ่ม่เท่า
ผ้ากาบาร์ดีน นิยมใช้ท ากางเกง 

- ผ้าดริล เป็นผ้าทวิลวีฟ เนือ้ผ้ามีลายแทยงท่ีเห็นได้ชดั ลกัษณะโดยรวมคล้ายชิโน 
นิยมใช้ท ากางเกง 

 
3. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

3.1 ความหมายและความส าคัญของเคร่ืองแต่งกาย 
แฟ ชั่ น เป็ นค า ท่ี ม าจ ากภ าษ าอั งก ฤษ ว่ า  Fashion ตามความหม ายขอ ง

ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายของค านีว้่า “สมยันิยมหรือวิธีการท่ีนิยมกันทัว่ไปชัว่ระยะเวลา
หนึ่ง” เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม ซึ่งหากกล่าวถึงค าว่าแฟชัน่ หลายคนมีมุมมองลงไปใน
เร่ืองของการแต่งกาย แฟชัน่ในกระแสปัจจบุนันัน้จะพืน้ท่ีในกระแสความนิยมมากเป็นอนัดบัแรก 
อาจเป็นเพราะการยึดพืน้ท่ีในการบริโภคท่ีมีอัตราการซือ้หามากเป็นอันดบัหนึ่ง เน่ืองจากกลุ่ม
ผู้ บริโภคสามารถจับจ่ายได้ไม่ยากเพราะราคาไม่แพงจนเกินไป อีกทัง้ก าลังซือ้ของกลุ่มคนท่ี
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ต้องการมีพืน้ท่ีของตวัเองอยู่บนกระแสของค าว่า แฟชั่น ดงันัน้แฟชัน่อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระแส
ความนิยมทัว่ไปในชว่งระยะเวลาหนึง่ อาจมีกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบหรือภาษา
ในชว่งหนึง่ซึง่เป็นไปตามกระแส การให้ความส าคญัของแฟชัน่ในฐานะวฒันธรรมบริโภคเกิดขึน้มา
โดยอัตโนมัติจากการผลิตท่ีแพร่หลายขึน้ของการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ทุนนิยม ปรากฏการณ์ทาง
วฒันธรรมบริโภคยงัถูกเสริมด้วยความเปล่ียนแปลงทางสงัคมในบริบทปัจจบุนั ท่ีประสิทธิผลใน
การผลิตเป็นการเสริมสร้างความยุง่เหยิงของการใช้สินค้าเพ่ือแสดงสถานภาพ รวมกบัการมองข้าม
เส้นแบ่งของศิลปะชัน้สูงกับศิลปะเพ่ือมวลชนท่ีนกัคิดบางคนให้ความเห็นว่าเป็นวฒันธรรมแบบ
หลงัสมัยใหม่ หรือเรียกว่า วฒันธรรมบริโภคนิยม ถูกสร้างความหมายให้สมัพันธ์เช่ือมโยงกันได้
ผา่นการใช้ส่ือภายใต้คา่นิยมอนัเป็นกติการ่วม ท าให้ผู้บริโภคตระหนกัรับรู้ถึงการท่ีตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสงัคมได้ ในขณะเดียวกนัภายใต้แนวคิดดงักลา่ว ปัจเจกชนก็สามารถปรุงแตง่ความหมาย 
หรืออตัลกัษณ์เฉพาะของตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการทางจิตใจ ผ่านความหมายตา่ง ๆ ท่ี
ผู้ผลิตสินค้าจดัเตรียมไว้ 

 
3.2 หลักการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

การออกแบบหมายถึง กระบวนการท่ีสนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆของมนุษย์ซึ่ง
ส่วนใหญ่เพ่ือให้ชีวิตอยู่รอดและมีความสะดวกสบายมากขึน้ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิด
ออกมาเป้นผลงานท่ีผู้ อ่ืนสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ ดงันัน้พืน้ฐานการออกแบบเสือ้ผ้า
ต้องอาศัยพืน้ฐานการออกแบบในการสร้างสรรค์รูปแบบให้เกิดความสมดุลโดยยึดหลัก
องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่องานออกแบบทุกประเภท เพ่ือสร้างให้เกิดรูปทรงหรือรูปแบบท่ี
สมบรูณ์ ได้แก่ เส้น สี ท่ีว่าง รูปแบบหรือรูปร่าง พืน้ผิว และเส้นกรอบนอก นอกจากนีก้ารออกแบบ
เสือ้ผ้านอกจากจะยึดหลกัการออกแบบเบือ้งต้นแล้ว สิ่งท่ีส าคญัคือการใช้เทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับ
การออกแบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัรูปร่างและรูปทรงท่ีแตกต่างกัน
ออกไปของผู้สวมใส่ อันเป้นสิ่งจ าเป็นท่ีส าคัญต่อนักออกแบบอย่างยิ่ง เน่ืองจากการออกแบบ
เสือ้ผ้าจะมีความแตกต่างกับงานออกแบบชนิดอ่ืน เพราะการออกแบบเสือ้ผ้านัน้นอกจากจะเป็น
การสร้างสรรค์รูปแบบผลงานตามแนวความคิดเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานแล้ว ยงัจ าเป็นต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมกบัรูปร่างและบคุลิกภาพของผู้สวมใส่ เทคนิคการออกแบบเสือ้ผ้าจงึมีความส าคญั
ในการออกแบบโดยสรุปได้ ดงันี ้

องค์ประกอบในการออกแบบ 
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(1) สี มีความส าคญัในการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากสีท าให้สะดดุตา และจะ
เป็นสิ่งแรกท่ีมองเห็น ซึง่หากนกัออกแบบมีความช านาญในการเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบับคุลิกภาพ
หรือแนวคิดรวมไปถึงแนวโน้มแฟชั่นก็จะเป็นการส่งเสริมงานออกแบบให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึน้ หลักการใช้สีกับงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย นักออกแบบต้องท าความเข้าใจในแม่สีและ
วงจรสีเบือ้งต้นเพ่ือการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบและการใช้เทคนิคการใช้สีในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
นอกจากการศึกษาเก่ียวกับแม่สี วงจรสีและวรรณะของสีแล้ว ควรได้รู้จกัประเภทต่างๆของสีใน
งานศิลปะด้วย เพ่ือจะสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างถูกต้องตามโอกาส 
และความต้องการ 

- ค่าความเข้มหรือน า้หนักของสี สีต่างๆเกิดขึน้ในวงจรสีหากเราน ามาเรียง
น า้หนักความอ่อนแก่ของสีหลายสี เช่น ม่วง น า้เงิน เขียวแกมน า้เงิน เขียว และเหลืองแกมเขียว 
หรือมว่งแดง แดงส้ม ส้ม ส้มแกมเหลือง และเหลือง หรือเรียกวา่คา่ในน า้หนกัของสีหลายสี (Value 
of different color) ส าหรับค่าความเข้มอีกประเภทหนึ่งเกิดจากการน าสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียว 
น ามาไลน่ า้หนกัออ่นแก่ในตวัเอง จะเรียกวา่คา่น า้หนกัสีเดียว (Value of single color) 

- สีตดักนั หรือสีตรงข้าม คือสีท่ีอยู่ตรงข้ามกนัในวงจรสี เม่ือน าสีคูน่ัน้มาผสมกัน
ดถู้าผลการผสมกนัออกมาเป็นสีกลางนัน้หมายถึงว่า สีคูน่ัน้เป็นคูสี่ตดักนัอย่างแท้จริง ตวัอย่าสีคู่
ตดักันคือ สีเขียว เหลือง กับสีม่วง แดง สีเขียวแก่กับสีแดงส้ม สีน า้เงินกับสีส้ม สีม่วงน า้เงินกับสี
เหลืองส้ม เป็นต้น สีดังกล่าวเป็นคู่สีท่ีตัดกัน ซึ่งการใช้สีตัดกันในการสร้างงานศิลปะนัน้ต้องมี
หลกัเกณฑ์พอสมควร หากใช้อย่างไม่รู้หลกัการจะท าให้ผลงานออกมาไม่น่ามอง ขดัต่อหลกัการ
ทางศิลปะ แตใ่นบางครัง้การสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีแตสี่กลมกลืนโดยไม่น าสีท่ีตดักนัไปใช้ จะท า
ให้ภาพดนูา่เบื่อ หากน าสีตดักนัไปใช้จะท าให้ภาพดมีูความสดใจและนา่สนใจเพิ่มขึน้ 

- สีเอกรงค์ คือสีสีเดียวหรือสีท่ีแสดงออกมาเด่นเพียงสีเดียว ต้องใช้สีหนึ่งเป็นสี
สดยืนพืน้เพียงสีเดียว แล้วลดคา่น า้หนกัอ่อนแก่ในระยะตา่งๆ เม่ือเอาสีท่ีสดใสเป็นจดุเดน่ของภาพ
แล้ว สีท่ีเป็นส่วนประกอบรอบๆ ต้องลดค่าความสดลง น าเอาสีท่ีจุดเด่นนัน้ไปผสมด้วยบ้างทุกๆ 
แห่งในภาพ ข้อส าคัญคือ สีท่ีจะน ามาประกอบนัน้จะนิยมใช้ไม่เกิน 5 สี โดยน าเอามาจากวงจรสี
ด้านหรือวรรณะใดวรรณะหนึ่ง การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยสีเอกรงค์นีจ้ะท าให้ผลงานท่ีได้มี
ความงดงามเพราะโครงสร้างสีจะดไูม่รุนแรง เน่ืองจากมีเร่ืองสีตดักนัเข้าไปผสมและสีแตล่ะวรรณะ
ก็ไม่เข้าไปปะปนซึ่งกันและกัน ข้อดีอีกอย่างของสีเอกรงค์คือ โครงสีจะละเมียดละไมไม่เบื่อง่าย
เหมือนกบัการใช้สีหลายสีมาผสมผสานกนั 
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- สีส่วนรวม หรือสีครอบง า หมายถึงสีใดสีหนึ่งท่ีมีจ านวนมากกว่าสีอ่ืนในพืน้ท่ี
หรือภาพนัน้ๆ เชน่ ภาพต้นไม้ท่ีเรามองเห็นเปน้สีเขียวแตค่วามจริงแล้วในสีเขียวของต้นไม้อาจมีสี
อ่ืนประกอบอยู่ด้วย เช่น สีเขียวอ่อน สีเหลือง สีน า้ตาล เป้นต้น สีแบบนีจ้ะช่วยท าให้ภาพมี
เอกภาพและสมบูรณ์ขึน้ เช่น ภาพเขียนของศิลปินชาวอิตาเล่ียนสมยัก่อน มกัใช้สีเหลืองหรือสีน า้
จาลเป็นสีครอบง าทัง้หมดภายในภาพแทบทกุชิน้ ทัง้นีไ้มจ่ ากดัเฉพาะสองสีท่ียกตวัอย่างมาเท่านัน้ 
อาจเป็นสีกลุม่อ่ืนๆ ได้ ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้สร้างสรรค์ 

- ระยะของสี หมายรวมถึงระยะใกล้ของแสงเงาท่ีเกิดแก่วตัถุนัน้ๆ ด้วยหลกัการ
ของน า้หนกัใกล้ไกลของวตัถ ุคือ วตัถท่ีุใกล้ตาแสงเงาจะสว่างจดั ชดัเจน และเมื่อระยะไกลออกไป
ทัง้แสงและเงาก็จะจางลงไปด้วย เน่ืองจากระยะไกลนัน้จะมีเร่ืองของบรรยากาศเข้ามากรองทัง้
แสงและเงาให้จางลง ระยะยิ่งไกลออกไป แสงเงายิ่งจากไปจนกลายเป็นภาพแบนราบ 

(2) การลวงตา นอกจากการใช้สีเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับการออกแบบเสือ้ผ้า
แล้ว การให้ความส าคญัของลกัษณะรูปร่างของคนจะมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน ส าหรับคน
รูปร่างไม่สมส่วนต้องมีการสวมเสือ้ผ้าท่ีอ าพรางสัดส่วนเพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี ในการสวมใส่
เสือ้ผ้าจะมีการใช้เส้นในการลวงตา เกิดเป็นเทคนิคท่ีสามารถน าไปประยกุต์ในการออกแบบได้ 

- การลวงตาโดยการใช้เส้นตัง้ การใช้เส้นตัง้ท่ีแบ่งรูปทรงออกเป็น 3 ส่วนให้
ส่วนกลางกว้างกว่าส่วนริมจะดเูอวเล็ก เส้นตัง้คู่ท่ีอยู่ตรงกลางล าตวัตลอดจะท าให้ดสููงกว่าเส้น
เกล็ดท่ีอยู่ช่วงกลางล าตวัระดับเอว เส้นเกล็ดท่ียาวจากเอวถึงช่วงล่างจะดูเอวเล็กและช่วงล่าง
ตลอดล าตวัจะดทูัง้เอวเล็กและตวัสูงกว่าการใช้เส้นในแนวตัง้ท่ีติดกันไปเร่ือยๆ โดยไม่มีอะไรมา
ขวาง จะท าให้ความรู้สึกต่อสายตาในด้านความสูงและแคบ ถ้าใช้กับการแต่งกายของผู้หญิงท่ีมี
รูปร่างสูงก็จะท าให้ดูสูงและเพรียวยิ่งขึน้ ถ้ามีการสวมใส่ควรจะมีเข็มขัดหรือเส้นตามแนวตัง้มา
ตกแตง่เสือ้ผ้าจะท าให้ดไูมเ่ตีย้และไมอ้่วนเกินไป 

- การลวงตาโดยการใช้เส้นตามแนวนอน การใช้เส้นในแนวนัน้หรือแนวขวางใน
เสือ้ผ้าจะท าให้รูปร่างดสูัน้ลง เส้นท่ีเกิดจากการตกต่างของผ้าคาดเอว แนวของกระเป๋า แนวของ
ตะเจ็บท่ีเป็นแถบคาดตามขวาง จะใช้ได้ดีกบัคนท่ีมีรูปร่างสงูได้สดัส่วน คนท่ีมีรูปหน้ายาวหรือรูป
ไขจ่ะใสเ่สือ้ท่ีเป็นคอส่ีเหล่ียมได้ดีกวา่เสือ้คอรูปตวั V 

- การลวงตาโดยการใช้เส้นตามแนวทแยง เส้นทแยงท่ีใช้ในเสือ้ผ้าจะท าให้ส่วน
ตา่งๆตรงสว่นนัน้มีความยาวมากขึน้ หรือใช้เพ่ือเน้นเส้นทแยงท่ีเป็นแนวเส้นของรูปคอ V จะใช้ได้ดี
กบัคนท่ีมีรูปร่างหน้าตากลม เส้นทแยงจากไหล่ถึงเอวจะท าให้ดเูอวเล็ก เส้นทแยงท่ีเป็นแนวตะเข็บ
ตอ่เสือ้เป็นเส้นตกแตง่จากเอวมารวมกนัตรงกลางหน้าท้อง จะท าให้ดตูวัสงูขึน้ เส้นทแยงจากไหล่
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ทัง้สองข้างท่ีมาบรรจบกนัท่ีเอวด้านหน้าแล้วแยกออกไปทางสะโพกจะท าให้เอวดเูล็กลง หรือเส้น
ทแยงจากไหลท่ัง้สองมาบรรจบกนัท่ีเอวจะท าให้ดสูงูขึน้อีกด้วย 

(3) การใช้เส้นกรอบนอก (Silhouettes)  มีบทบาทส าคัญในการออกแบบเสือ้ผ้า
เพราะนอกจากจะเป็นตวัก าหนดโครงร่างภายนอกของเสือ้ผ้าแล้ว เส้นกรอบนอกท่ีดีมกัจะท าให้
เกิดความประทบัใจเม่ือพบเห็นครัง้แรก เส้นกรอบนอกของเสือ้ผ้าจะสง่ผลสะท้อนถึงสว่นตา่งๆของ
เสือ้ผ้า และรูปร่างได้ ส าหรับเสือ้ผ้าของผู้ ท่ีมีรสนิยมดี มกัเน้นเส้นกรอบนอกมากกว่าการตกแต่ง
ภายในตวัเสือ้ท่ีหรูหรามากเกินไป แบบเสือ้เรียบจะอยู่ในสมยันิยมได้นานกว่าแบบเสือ้ท่ีตกแต่ง
มากๆ ในการออกแบบเสือ้ผ้า เสือ้ตวัใดมีเส้นกรอบนอกเดน่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีเส้นภายในตวัเสือ้
ท่ีเดน่ตามไปด้วย เส้นกรอบนอกท่ีใช้ในอดีตจนถึงปัจจบุนัมี 3 แบบ คือ ทรงตรง ทรงบาน และทรง
หางกระรอก เส้นกรอบนอกแต่ละแบบมีผลต่อการออกแบบและการตกแต่งเส้นกรอบนอกจะ
เปล่ียนไปตามสมยันิยมอยา่งช้าๆ เส้นกรอบนอกท่ีใช้มีหลายรูปทรง สรุปได้ดงันี ้

- Arrow line มีลักษณะเป็น รูปทรงลูกศร ออกแบบโดยคริส เตียน ดิออร์ 
spring/summer ค.ศ. 1966 ถ้ามองจากด้านข้างเรียกช่ืออีกอยา่งวา่ ทรงเอฟ (F line) 

- Ample line มีลกัษณะเป็นรูปไข ่
- 8-line มีลักษณะเป็นรูปทรง 8 ออกแบบโดยคริสเตียน ดิออร์ โดยดดัแปลงมา

จากชดุทหารหญิงในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นรูปทรงท่ีเน้นรูปร่างของผู้หญิง โดยเฉพาะบริเวณชว่ง
เอว 

- A line มีลกัษณะปลายบานกว้าง เหมือนรูปตวั A ออกแบบโดยคริสเตียน ดิออร์ 
ส าหรับ spring/summer ปี ค.ศ. 1955 จัดได้ว่ายังคงเป็นรูปทรงมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากจะเรียกรูปทรงเอแล้วยงัมีช่ือเรียกอ่ืนๆ อีก เช่น ทรงเต็นท์ ทรงสามเหล่ียม ทรงโคน และ
ทรงพีระมิด เป็นต้น 

- Sheath line มีลกัษณะรูปทรงผอมบาง หอ่ร่างกายคล้ายฝักมีด 
- Straight line มีลกัษณะรูปทรงเหมือนส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมจตัรัุสเป็นรูปทรง

ตรงหรือทรงกลอ่ง 
- Spindle line มีลกัษณะรูปทรงเหมือนกระสวย เป็นผลงานชิน้สุดท้ายของคริส

เตียน ดอิอร์ ส าหรับ autumn/winter ในปี ค.ศ. 1957 มีรูปทรงเหมือนถงัไม้หรือกระสวยทอผ้า 
- Slim line มีลกัษณะรูปทรงผอมบาง มีลกัษณะแนบเนือ้ รัดรูป 
- Soft conscious line มีลักษณะรูปทรงพอดีตัว ทรงหลวมกว่า Slim line 

เล็กน้อย ทรงพอดีตวันีจ้ะเส้นสว่นเว้าและสว่นโค้งของร่างกายอยา่งเป็นธรรมชาติ 
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- Tulip line มีลักษณะรูปทรงเหมือนดอกทิวลิป ออกแบบโดยคริสเตียน ดิออร์ 
autumn/winter ปี ค.ศ.1953 มีลกัษณะเน้นช่วงไหล่เล็กน้อย และมีเสือ้เสริมอกเอวเล็กประโปรง
ตรง 

- Fit and flare line มีลกัษณะรูปทรงส่วนบนพอดีตวั ส่วนล่างตัง้แตเ่อวลงมาจะ
บานออก 

- Princess line มีลกัษณะรูปทรงพอดีตวัและมีเส้นแนวต่อตะเข็บในแนวตัง้เอว
คอด ค่อยๆกว้างออกจากเอวจนถึงชายกระโปรง เป็นทรงท่ีเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชธิดาของ
กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดท่ี 7 ในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 ขององักฤษ 

- Pencil line มีลกัษณะรูปทรงแคบยาวคล้ายแท่งดินสอ บางครัง้เรียกว่า ทรงไอ 
(I line) 

- Mermaid line มีลักษณะรูปทรงกระชับล าตัวตลอดจนถึงหัวเข่าแล้วจึงค่อย
บานออกเหมือนหางปลา ลกัษณะคล้านกบันางเงือก 

- Y line มีลกัษณะรูปทรงไหล่กว้าง คอ่ยๆแคบลงไปจนถึงชายกระโปรงคล้ายกับ
รูปตวัวาย 

(4) พืน้ผิว (Texture) เป็นส่วนประกอบท่ีอธิบายลกัษณะพืน้ผิวหน้า และความรู้สกึได้ 
เช่นสามารถอธิบายได้ว่าผ้ามีลกัษณะผิวอย่างไรเป็นผ้าท่ีหยาบ ละเอียด หรือเป็นหนงั จะรู้สึกได้
โดยการสัมผัส การมองเห็นด้วยตานัน้จะขึน้อยู่กับแสงท่ีไปกระทบผิวของวัสดุนัน้ หากพืน้ผิวมี
ความขรุขระมากและมีแสงสว่างมาก จะท าให้เห็นพืน้ผิวไม่ชดัเจน แต่หากมีแสงสว่างไม่มาก จะ
เกิดเป็นเงา และเห็นพืน้ผิวได้มากกว่า การเลือกพืน้ผิวของผ้าให้เหมาะสมกับลกัษณะของแต่ละ
บุคคลท าให้ในการออกแบบเสือ้ผ้าส่วนมาก ต้องสอดคล้องกับเสือ้ผ้า เนือ้ผ้าท่ีใช้ตดัเสือ้ท่ีดีท่ีสุด 
เหมาะสมกบัรูปร่างมากท่ีสดุ ไม่จ าเป็นต้องมีราคาแดงท่ีสดุ ความงามอยู่ท่ีการออกแบบเสือ้ผ้าท่ี
นกัออกแบบน าผ้ามาออกแบบให้เข้ากบัลกัษณะรูปร่างของแตล่ะคน 

- Gisp fabrics เป็นผ้าท่ีเกิดจากเส้นด้ายท่ีท าให้หยิกงอก่อน แล้วน ามาทอเป็น
ผืนผ้า เนือ้ผ้ามีลกัษณะผิวไม่เรียบ มีน า้หนกั ทิง้ตวั มีทัง้เนือ้แข็งและเนือ้อ่อน ถ้าผ้ามีลกัษณะทิง้
ตวัไม่มากจะเหมาะส าหรับตดัประโปรงจีบรูดพอง แตถ้่าต้องการให้พองต้องมีผ้าแข็งท าเป็นโครง
ด้านในกระโปรง ถ้าเป็นผ้าท่ีมีน า้หนกั มีความทิง้ตวัมากสามารถตดักระโปรงจีบรูดหรือย้วยได้โดย
ไมต้่องมีโครงด้านใน 

- Firm fabrics ลักษณะของผ้าท่ีมีความแข็ง และมีน า้หนักเบา เนือ้ผ้าไม่หนา
มากไม่เหมาะส าหรับตดัชดุเข้ารูป เพราะจะท าให้เห็นรอยตะเข็บท่ีเย็บเป็นรอยย่น ตะเข็บจะแข็งชี ้
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ไม่อ่อนโค้งจามรูปทรง เวลาเดินหรือยืนในท่าทางตา่งๆจะมีรอยย่น ควรใช้ผ้าท่ีมีน า้หนกัและความ
ยืดหยุ่นได้ เช่น ผ้าเครป สามารถตดัชดุเข้ารูปได้เหมาะกว่า เน่ืองจากเนือ้ผ้าจะเนียนแนบโครงร่าง
ได้อยา่งสวยงาม 

- Plain weaves and flat surface เหมาะส าห รับการจับ จีบท า pleats การ
ตกแตง่ประดบั 

- Soft, flatting fabric มีลักษณะเบาบาง เช่น ผ้าชีฟอง ผ้าป่าน ผ้าขนสัตว์เนือ้
บาง ผ้าท่ีมีความรู้สกึเคล่ือนไหว มีความพลิว้เหมาะส าหรับตดัเสือ้ผ้าท่ีต้องการความอ่อนไหว 

- Soft, feasible fabrics เช่น ผ้าเครป และผ้าเจอร์ซ่ี เหมาะส าหรับการใช้จีบ 
เดรป การม้วน ออ่นช้ายได้ นิยมท าชดุราตรี 

การใช้พืน้ผิวของผ้าให้เหมาะกับจุดประสงค์ ผ้าและเส้นใยแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดแูลรักษา ความสะดวกสบายเวลาใส่ ความยากง่ายในการตดั
เย็บ ตลอดจนโอกาสในการสวมใส ่คณุสมบติของผ้าแตล่ะชนิดจะแสดงออกมาในแตล่ะพืน้ผิวท่ีไม่
เหมือนกัน การลวงตานอกจากจะใช้เร่ืองของเส้นและสีแล้ว ผิวสมัผัสก็สามารถลวงตาได้เช่นกัน 
ผ้าท่ีเบาและทิง้ตวัแนบเนือ้ เช่น ผ้าเจอร์ซ่ี และชีฟองจะแนบเนือ้ และรูปร่าง ผ้าชนิดนีเ้หมาะกับ
การออกแบบท่ีต้องการความอ่อนเบา คนท่ีมีรูปร่างดี สมส่วนสามารถสวมใส่ผ้าชนิดนี ไ้ด้ ส าหรับ
คนท่ีมีรูปร่างผอมจะต้องใช้การจับจีบหรือการเดรปช่วยพรางตาในส่วนท่ีต้องการเพิ่มสัดส่วน 
ในขณะท่ีคนรูปร่างใหญ่ควรหลีกเล่ียงเพราะจะท าให้เห็นสดัส่วนได้ชดัว่ามีส่วนเกินอยู่บริเวณใด
และจะท าให้เห็นส่วนเกิดได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ผ้าทีมีการตกแตง่ให้หยิกงอ ผ้าท่ีแข็งกระด้าง เช่นผ้าคอร์
ดรูอย และเดนิมจะไม่ทิง้ตวั แตพ่อจะปกปิดรูปร่างส่วนท่ีไม่พึงประสงค์ได้ ผ้าท่ีมีความหยิกงอเป็น
พิเศษ เชน่ ผ้าทาฟต้าและไวนิล เป็นผ้าท่ีมีผิวด้านนอกแข็งกระด้าง และจะท าให้ผู้สวมใสด่อู้วนขึน้ 
ผ้าท่ีมีความเรียบแตมี่การตกแต่งให้มีความมวัๆด้านๆ จะช่วยลวงตาได้ ท าให้ดไูม่สว่างมาก เช่น 
ผ้ากาบาร์ดิน หรือผ้าขนสตัว์ ผ้าท่ีมีเนือ้หนาและหนกั จะท าให้ดอู้วนขึน้ เทอะทะ เชน่ ผ้าคอร์ดรูอย 
โมแฮร์ จะเหมาะส าหรับคนท่ีมีรูปร่างปานกลางและสงู ผ้าท่ีมีความมวัจะดดูซบัแสง ไมส่ะท้อนแสง
ท าให้เม่ือสวมใส่แล้วดูไม่อ้วน และท าให้ดูผอมลง เช่น ผ้าเดนิม ผ้ากิงแฮม ผ้าท่ีมีความเป็น
ประกอบสะท้อนแสง จะท าให้ดตูวัใหญ่ขึน้ เช่น ผ้าซาติน ไนลอน วินยอน ผ้าท่ีท าจากใยโลหะ ผ้า
ฝา้ยท่ีมีการฉาบมนัหรือมีการตกแตง่ให้มีความเป็นมนัเงา 

(5) ความสมดุล (Balance) เป็นการจัดสัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆ ให้มี
ความรู้สึกว่าเท่ากัน เช่นในเร่ืองความสมดลุของเส้น สี พืน้ท่ี และสดัส่วน ซึ่งความสมดลุในเร่ือง
ของแฟชั่นหรือความงามนัน้จะไม่เหมือนกับความสมดุลในแง่ของคณิตศาสตร์ท่ีมีสูตรเฉพาะ
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ตายตัว ต้องใช้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความรู้สึก และการฝึกฝนในการตัดสินใจ ความ
สมดุลจะมีทัง้ด้านขวา และด้านซ้าย ด้านหน้า และด้านหลัง ข้างบนกับข้างล่าง จุดความสนใจ 
ตามธรรมชาตแิล้วจะอยูต่ัง้แตเ่หนือเอวขึน้ไป มี 2 ลกัษณะคือ 

- Formal symmetrical balance เป็นความสมดุลท่ีทัง้สองข้างเท่ากัน เป็นการ
จดัการรูปร่างท่ีลกัษณะและรูปร่างเทา่กนั เหมือนกนัทัง้ 2 ข้าง 

- Informal symmetrical balance หมายถึงการจัดให้ขนาด รูปร่าง สี ฯลฯ มี
ความแตกต่างกัน 2 ข้าง แต่ให้มีน า้หนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ระยะห่างของ 2 ข้างจากจุด
กึ่งกลางจะไม่เท่ากัน หรือาจะเพิ่มน า้หนักของข้างท่ีเบากว่าให้เกิดความสมดุล ในการเน้นจุด
ด้านหน้า และด้านหลงับนเสือ้ผ้าชดุเดียวกนั ควรให้จุดเด่นด้านหน้ามีขนาดเล็ก เช่น ดอกไม้ เข็ม
กลดั เป็นต้น เพ่ือไม่ให้จดุเด่นนัน้ไปข่มจดุเดน่อ่ืนๆ เช่น ใบหน้า และเพ่ือท าให้เกิดจุดเด่นท่ีสมดลุ
กนัจะใช้โบว์หรือลายผ้าท่ีมีขนาดใหญ่กว่าไว้ทางด้านหลงั เป็นต้น 

(6) จงัหวะ (Rhythm) ความต่อเน่ืองนับว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบ
เชน่เดียวกนั เพราะจงัหวะนัน้ชว่ยท าให้การออกแบบมีความรู้สกึเคล่ือนไหว จงัหวะเป็นการท าซือ้ๆ 
เรียกว่า Repetition  ความรู้สึกของจงัหวะท่ีมีการเคล่ือนไหวนัน้ นกัออกแบบสามารถสร้างทิศทาง
ได้ โดยใช้องค์ประกอบในการออกแบบมาเป็นตวัชีท้ิศทาง เช่น เส้น สี และผิวสมัผสัตา่งๆ จงัหวะท่ี
มีการเคล่ือนท่ีจะเป็นตวัน าสายตาของคนจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่ง ซึง่จดุสดุท้ายจะเป็นจดุท่ีมีการ
เน้นให้เป็นจุดท่ีมีความน่าสนใจท่ีสุด โดยอาศยัองค์ประกอบต่างๆของการออกแบบน าพาสายตา
ไป จงัหวะเกิดจากผลของการเน้นรูปทรง โดยพยายามดงึสายตาเข้าสู่จดุเดน่ ท าให้เกิดความรู้สึก
สวยงาม อ่อนหวาน น่ารัก หรือหยาบกระด้างได้เช่นกัน เช่น จะเห็นความเป็นจงัหวะต่อเน่ืองของ
ขอบชัน้ประโปรงท่ีระบายลกูไม้เป็นชัน้ๆ หรือความเป็นจงัหวะตอ่เน่ือง ความเป็นคล่ืนของประโปรง
พลีท การออกแบบแบง่จงัหวะออกเป็น 2 xระเภท ได้แก่ 

- จงัหวะคงท่ี (Static rhythm) เป็นจงัหวะท่ีถกูแบ่งด้วยลีลาของเส้นและช่างว่าง
ในระยะห่างเท่าๆกนั เชน่ รูปวงกลมท่ีซ้อนกนัในระยะเทา่กนั ระยะห่างของกระดมุ กระเป๋า ซึ่งนิยม
ให้มีจงัหวะท่ีคงท่ี หรือเป็นการท าซ า้แบบ harmonic repetition เป็นการท าซ า้กนัของเส้นตามขวาง
ในจงัหวะท่ีมีชอ่งวา่งท่ีเทา่กนั 

- จงัหวะท่ีต่อเน่ือง (Relate rhythm) เป็นจงัหวะท่ีถูกแบ่งด้วยลีลาของเส้น และ
ช่องว่างในระยะท่ีไม่เท่ากัน เป็นไปตามความสวยงามท่ีนักออกแบบเห็นชอบ ได้แก่ แนวต่อของ
กระโปรงท่ีเป็นชัน้ๆ หรือการวางต าแหน่งของกระเป๋าท่ีซ้อนๆกนัหลายใบ การใช้ล าดบัขัน้ของสีใน
วงจรสีท่ีอยู่ใกล้กันมาใช้ในเร่ืองของจงัหวะ เช่น ล าดบัชัน้ของสีเขียว คือ สีเขียว เขียวเหลือง หรือ
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จากเหลืองเขียวไปเหลือง หรือไล่สีจากด าไปขาว หรือจากขาวไปด า การไล่สีในจังหวะแบบนี ้
เรียกว่า progression การไล่สีเข้มไปอ่อน ส่วนมากจะพบในสีของผ้าท่ีมีการพิมพ์สีมาแล้ว หรือ
พิมพ์ย้อมในชว่งท่ีเป็นเส้นด้าย แล้วน ามาทอเป็นผ้า ก็จะเห็นสีท่ีเป็นจงัหวะตอ่เน่ืองกนัไป 

(7) ความกลมกลืน (Harmony) ความกลมกลืนนัน้เป็นสิ่งท่ีรวมเอา หลกัการของ
การออกแบบเสือ้ผ้าท่ีผ่านมารวมไว้ด้วยกัน ความกลมกลืนจะให้ความรู้สึกท่ีเป็นจุดๆหนึ่ง ท่ี
ประกอบไปด้วยความคล้ายคลึงกัน เป็นการประสานกันให้กลมกลืนให้เกิดความเหมาะสม การ
ออกแบบให้เกิดความกลมกลืนนัน้จะท าให้เกิดความสวยงาม แต่อาจแลดูไม่น่าสนใจ หรือเกิด
ความเบื่อหน่ายได้ง่าย แต่ถ้าน้อยเกินไปอาจดไูม่สวย เช่น คนท่ีมีรูปหน้าเหล่ียม หากสวมเสือ้ท่ีมี
คอเหล่ียมจะยิ่งเน้นให้ใบหน้าดเูป็นเหล่ียมมากยิ่งขึน้ คนท่ีมีรูปหน้ายาว ควรหลีกเล่ียงการใส่เสือ้
คอแหลมหรือใส่เน็คไทยาว การออกแบบท่ีดีคือการออกแบบให้ส่วนใหญ่กลมกลืนกนั และมีความ
แตง่ตา่งหรือตดักนัในสว่นน้อย โดนจดัออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

- กลมกลืนด้วยรูปร่าง ลักษณะ ช่วงระยะของสี และลักษณะพืน้ผิว โดยจัด
สว่นประกอบตา่งๆให้คละกนั หรือกลมกลืนกนั 

- การกลมกลืนกนัด้วยความคดิ ในการออกแบบต้องมีการคิดไว้ล่วงหน้า วา่จะว่า
องค์ประกอบตา่งๆ ไว้ท่ีใด เช่น การใส่ลกูไม้ กระเป๋า โบว์ กระดมุ การจดัส่วนประกอบให้เป็นแบบ
เดียวกนั หรือเข้ากนัได้ และควรให้เกิดความกลมกลืนในด้านประโยชน์ใช้สอยด้วยเชน่กนั 

- การออกแบบให้กลมกลืนตามธรรมชาติ ในว่นของผืนผ้าจะมีลวดลายเป็นเส้น
สาย เป็นสีตา่งๆ หรือมีพืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั การน าสิ่งตา่งๆ เหลา่นีม้าออกแบบต้องท าให้เกิดความ
กลมกลืนกนั โดยท าได้ดงันี ้

- การออกแบบของเส้นให้เกิดความกลมกลืนกันในแนวทแยง เป็นการใช้เส้นท่ี
กลมกลืนกนัทางแนวทแยงทางเดียว อาจใช้เส้นท่ีเช่ือมโยงจากจดุจดุหนึ่งท่ีมีการตกแตง่แล้วไปยงั
อีกจดุหนึง่ 

- การออกแบบของเส้นให้เกิดความกลมกลืนในแนวราบ เป็นการใช้เส้นท่ี
กลมกลืนในแนวราบหรือในสดัส่วนท่ีต้องการความกว้าง เช่น เข็มขัดเส้นใหญ่ อาจไม่เหมาะสม
ส าหรับผู้สวมใส่ท่ีมีรูปร่างเล็ก หรือปกเสือ้ท่ีกว้างก็จะเน้นช่วงไหล่ ซึ่งจะเหมาะส าหรับคนท่ีมีช่วง
สะโพกกว้าง 

- การออกแบบของเส้นให้เกิดความกลมกลืนในแนวโค้ง ใช้ในส่วนท่ีมีลักษณะ
เป็นวงกลม หรือในสว่นให้ความรู้สกึท่ีออ่นนุม่ ออ่นหวานได้ 
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- ความกลมกลืนของสี การใช้สีเดียวหรือสีในกลุ่มเดียวกนัให้ความรู้สึกกลมกลืน
ได้ดี แตใ่นพืน้ท่ีใหญ่ หากไม่ใช้สีตดักนับ้างจะดเูรียบและคอ่นข้างขรึม การใช้สีท่ีมีความกลมกลืน 
ต้องพิจารณาเร่ืองสีร้อน และสีเย็นด้วย การใช้สีเดียวอยู่ในโทนสีเดียวกนั เช่น กางเกงสีน า้เงินเข้ม 
เสือ้ควรเป็นสีขาว สีฟ้าออ่นหรือสีน า้เงินออ่น เป็นต้น 

- การกลมกลืนด้วยพืน้ผิว การใช้เนือ้ผ้าต่างๆ ควรใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและ
และใช้งาน แฟชั่นบางสมัยนิยมใช้พืน้ผิวท่ีตรงกันข้าม เช่น ใช้ผ้าออแกนดีแ้ทนลินิน หรือใช้ ผ้า
ก ามะหย่ีแทนผ้าซาตนิ เป็นต้น 

 
3.3 แฟช่ันร่วมสมัย 

เป็นการผลิตสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถผลิตได้ตรงกระแสนิยมและเทรนด์
แฟชัน่ ทัง้วตัถดุิบ ผ้า สีสนั ลวดลาย และรูปแบบของแฟชัน่ สินค้ามีคณุภาพตรงความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทัง้ในเชิงคณุภาพท่ีจบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ และแบรนด์นัน้ ๆ มีการผลิต
สินค้าท่ีมีแนวคิดและตวัตนท่ีชดัเจน มีการวิจยัเทรนด์สี วตัถดุิบ รูปแบบแฟชั่น และการวิเคราะห์
ยอดขาย เพ่ือน ามาผสมผสานกนัในการเตรียมออกแบบคอลเลคชัน่ ผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่ร่วมสมยั
ของไทยมีพฤติกรรมหลัก คือ การผสมผสานสินค้าจากหลากหลายแบรนด์เพ่ือจดัให้เป็นสไตล์ท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยจะไม่ค านึงถึงระดับราคาสินค้าหรือแบรนด์สินค้า แต่ค านึงถึง
รูปแบบท่ีจะผสมผสานกนัเป็นหลกั 

นโยบายผลิตภณัฑ์ แบรนด์แฟชัน่เสือ้ผ้าร่วมสมยัต้องมีการก าหนดนโยบายสินค้า ท่ี
ชดัเจนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองตรงตอ่ความต้องการของกลุ่มลกูค้า
ของแต่ละแบรนด์ ซึ่งนโยบายของแบรนด์ จะเป็นตวัก าหนดแนวทางการออกแบบ ก าหนดสาย
ผลิตภัณฑ์ ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือให้แบรนด์เลือกผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า และวตัถปุระสงค์ของบริษัท อีกทัง้ยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้แบรนด์สามารถสร้างผลตอบแทนทาง
การเงินได้สงูท่ีสดุ องค์ประกอบของนโยบายสินค้ามี 4 เร่ืองหลกั ๆ ได้แก่ 

(1) ระดบัของแฟชัน่ท่ีปรับใช้ให้เหมาะสมกบัแตล่ะแบรนด์ โดยแบรนด์ต้องมีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักการลูกค้าของแบรนด์ว่าเป็นคนทันสมัย รับแฟชัน่ใหม่ ๆ ได้เร็วขนาด
ไหน ความมาก/น้อยของแฟชัน่ท่ีลกูค้ากล้าใส ่หรือเป็นกลุม่คนท่ีตามกระแสแฟชัน่ส่วนใหญ่ อีกทัง้
ต้องมีการก าหนดสดัส่วนของสินค้าในแบรนด์ท่ีจะน าเสนอให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าหลกัโดยการ
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ก าหนดสดัส่วนเปอร์เซ็นต์ของสินค้าแฟชัน่ท่ีอยู่ในกระแสนิยม สินค้าคีย์ไอเท็ม ท่ีผู้บริโภคต้องการ
เป็นพิเศษส าหรับฤดกูาลนัน้ ๆ และสินค้าเบสิก/คลาสสิคของแบรนด์ซึง่เป็นสินค้าท่ีวางขายได้นาน 

(2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ แบรนด์จะต้องค านึงถึงคณุภาพสินค้าจากมุมมอง
ของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการเลือกสินค้าและตดัสินใจของลูกค้า โดยมุมมองคณุภาพนัน้
ต้องค านึงถึงทัง้คณุภาพท่ีจบัต้องได้ ได้แก่ แนวทางการออกแบบเสือ้ผ้า รายละเอียดการตดัเย็บ 
ฟิตของรูปทรง ความพอดีตวั ขนาด ผ้าและวตัถดุิบ ฝีเข็มและตะเข็บ การตกแตง่ส าเร็จและหีบห่อ 
และคุณภาพท่ีจับต้องไม่ได้ ได้แก่ ราคา แบรนด์เนม บริษัทและประเทศผู้ผลิต การโชว์น าเสนอ
สินค้า ตกแตง่ร้านและการจดัแสดง การโฆษณา เป็นต้น 

(3) ระดบัราคา การตัง้ราคาขายและต้นทุน นโยบายการลดราคา ให้สอดคล้อง
กบัระดบัของแบรนด์และกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

(4) ความกว้างและความลึกของสายผลิตภัณฑ์ สินค้าแต่ละประเภทมีโอกาสใน
การใช้ท่ีแตกตา่งกนั ธรรมชาติของกลุ่มลกูค้าแฟชัน่ในปัจจบุนัต้องการมีตวัเลือกท่ีมาก ทัง้จ านวน
แบบ สีและขนาดท่ีหลากหลาย สง่ผลให้ผู้ผลิตท่ีต้องการได้สว่นแบง่ตลาดต้องสร้างตวัเลือกให้มาก
ขึน้ เพ่ือยกระดบัความสามารถในการบริการ หลีกเล่ียงการสญูเสียลกูค้าเน่ืองจากท่ีตรงกบัความ
ต้องการการซือ้ แตด้่วยข้อจ ากดัด้านการถือครองสินค้าคงคลงัท่ีมีภาระต้นทนุทางการเงินสงู ท าให้
ผู้ผลิตต้องตดัสินใจเลือกว่าจะต้องสนองความต้องการของลูกค้า รักษาระดบัความพึงพอใจด้วย
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในแนวทางใด โดยภาพรวมอาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง เน้นความ
หลากหลาย โดยใช้สายผลิตภณัฑ์แบบกว้างและตืน้ มีจ านวนแบบสินค้ามาก แตมี่ขนาดหรือสีให้
เลือกน้อย เน้นระดบัการบริการ โดยใช้สายผลิตภณัฑ์แบบแคบและลึก มีจ านวนแบบสินค้าไมม่าก 
แต่มีขนาดและสีมากเพ่ือเน้นตอบสนองลูกค้าทุกคน  ปัจจุบนัพืน้ท่ีค้าปลีกในประเทศเป็นปัจจัย
ส าคญัในการสร้างยอดขายของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ร่วมสมยั ตลาดพืน้ท่ีค้าปลีก ณ ไตรมาสท่ี 1 ปี 
พ.ศ.2557 มีพืน้ท่ีค้าอยู่ประมาณ 6,500 ตารางเมตรท่ีสร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ส่งผลให้
อปุทานพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบอยู่ท่ีประมาณ 6,602,904 ตารางเมตร 
ซึ่งคาดว่าอุปทานในอนาคตจะมีประมาณ 866,530 ตารางเมตร ท่ีอยู่ระหว่างก่อนสร้างและมี
ก าหนดแล้วเสร็จในปี 2557 (ข้อมูลรายงานวิจัยพืน้ท่ีค้าปลีกกรุงเทพมหานครจาก Colliers 
International) นอกจากนีใ้นส่วนแบรนด์สินค้าต่างประเทศยังคงต้องการเปิดร้านในประเทศไทย 
โดยเฉพาะศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร ส าหรับแบรนด์สินค้าของไทยเองก็ขยายสาขาอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกพืน้ท่ีทั่วประเทศไทย ผู้ ประกอบการและผู้ บริหารพืน้ท่ีค้าปลีกมีการปรับเปล่ียน
ต าแหนง่ของผู้ เชา่ภายในโครงการ นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มแบรนด์ใหม ่ๆ เพ่ือเพิ่มความนา่สนใจ 
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นอกจากพืน้ท่ีค้าปลีกแล้ว ชอ่งทางการค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นอีกชอ่งทางในการ
เข้าถึงลูกค้า การช็อปปิง้ออนไลน์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองทัง้ในส่วนของกลุ่มลูกค้าและ
ผู้ ประกอบการ ผู้ ประกอบการรายใหญ่ ๆ ทุกรายต่างต้องการขยายสัดส่วนในการขายสินค้า
ออนไลน์ให้มากขึน้ด้วยการออกโปรโมชัน่ใหม่ ๆ มากระตุ้นก าลงัซือ้แบรนด์แฟชัน่ของไทย มีการจดั
ประเภทได้หลายรูปแบบ มีทัง้ท่ีเน้นการออกแบบหรือเรียกว่าดีไซเนอร์แบรนด์ ไปจนถึงแบรนด์ท่ี
เน้นจ านวนยอดการขายหรือท่ีเรียกวา่คอมเมอร์เชียลแบรนด์ โดยบริษัทผู้ผลิตแบรนด์แฟชัน่ตา่ง ๆ 
จะมีการถือครองเป็นเจ้าของ/ผลิตหลาย ๆ แบรนด์ เรียกการถือครองหลาย ๆ แบรนด์นี ว้่า Brand 
Portfolio เพ่ือเป็นการสร้างแบรนด์ให้หลากหลาย ครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์และ/หรือหลายกลุ่ม
ลูกค้า การถือครองหลายแบรนด์นีเ้พ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการขายให้ครอบคลุมมากท่ีสุด 
ส าหรับเครือบริษัทใหญ่ ท่ีเป็นของไทยและเป็นการถือครองหลาย ๆ แบรนด์แฟชั่น อาทิ 
เครือสหพฒัน์ฯ ได้มีการพฒันากลุ่ม I.C.C. และ Boutique Newcity กลุ่มบริษัทรีโน เป็นผู้ผลิตแบ
รนด์ AIIZ Camel หรือกลุ่มบริษัท L.M.E. เป็นผู้ผลิตแบรนด์ Espada Ep ESP Fox RockExpress 
เป็นต้น 

การส่งออกและน าเข้า การติดตามข้อมูลส่งออกและน าเข้ากลุ่มเสือ้ผ้าแฟชั่นร่วม
สมัย พิจารณาจากสินค้าในพิกัดศุลกากรท่ีอยู่ในกลุ่มเสือ้ผ้าชัน้นอกทัง้บุรุษและสตรี โดยไม่นับ
กลุ่มชุดสูทและเคร่ืองประดบัแต่งตวัเป็นชุดส าหรับบุรุษ ชุดสูทและเคร่ืองแต่งการเป็นชุดส าหรับ
สตรี กลุม่เสือ้ผ้าส าหรับการปอ้งกนั ชดุกีฬาท่ีใช้ในการแข่งขนั รวมถึงชดุชัน้ใน และเสือ้ผ้าเด็ก การ
ส่งออกแฟชัน่ร่วมสมยั ในปี 2556 การส่งออกเสือ้ผ้าแฟชัน่ร่วมสมยัของโลกมีมูลคา่รวมประมาณ 
220,549.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 7.65 โดยตัง้แต่ปี 2552-
2556 มูลค่าการส่งออกมีการขยายตวัเพิ่มขึน้เฉล่ียร้อยละ 9.31 ต่อปี ซึ่งมีประเทศผู้ส่งออกราย
ใหญ่ ได้แก่ จีน บังคลาเทศ และเวียดนาม มีสัดส่วนการส่งออก ร้อยละ 39.81 6.55 และ 4.86 
ตามล าดบั ส าหรับประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ในอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และกมัพชูา 
มีสดัสว่น ร้อยละ 4.86 2.00 และ 1.55 ตามล าดบั 

ส่วนในประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออก 1,012.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตวัลดลง 
ร้อยละ 9.69 เม่ือเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2555 โดยตัง้แต่ปี พ.ศ.2552 – 2556 มูลค่าการส่งออกมี
อตัราลดลงเฉล่ียร้อยละ 3.33 ตอ่ปี ส าหรับสว่นการแบง่การสง่ออกเคร่ืองนุ่งหม่ท่ีเก่ียวกบักีฬาของ
ไทย ในปี พ.ศ.2556 คิกเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.46 เม่ือเปรียบเทียบกับการส่งออกชุดกีฬารวมของ
โลก การน าเข้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ร่วมสมยั การน าเข้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ร่วมสมยัของโลก ในปี พ.ศ. 2556 มี
มลูค่ารวมประมาณ 205,057.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 8.61 
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โดยตัง้แต่ปี พ.ศ.2552-2556 มูลค่าการน าเข้ามีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้เฉล่ียร้อยละ 7.70 ต่อปี 
ซึ่งประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมณี และญ่ีปุ่ น มีสดัส่วนการน าเข้าร้อยละ 
20.3 8.9 และ 7.7 ตามล าดบั ในส่วนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ร่วม
สมัยมูลค่าร้อยละ 336.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 9.45 โดย
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556 มีอัตราการขยายตวัของมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.56 ต่อปี 
(สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ, 2558) 

 
3.4 แนวโน้มแฟช่ันปี 2018-2019 

3.3.1 เจาะเทรนด์โลก 2018 โดย TCDC  
เป็นการวิเคราะกระแสของโลก ด้วยการเจาะลึก 9 อตุสกรรมสร้างสรรค์ ดงันี ้ศิลปะ

และหตัถกรรม ความงามและแฟชัน่ สุขภาพและความเป็นอยู่ การขนส่งและเดินทาง ค้าปลีกและ
ร้านค้าแหง่อนาคต ทอ่งเท่ียว สถาปัตยกรรมและการตกแตง่ ส่ือและความบนัเทิง อาหาร 

Millennials ทศันคติของกลุ่มมิลเลนเนียลคือหนึง่ในคนกลุ่มใหญ่ของเจเนอเรชัน่วาย 
(Generation Y) เกิดในช่วงปี 1982-2004 เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงเวลาเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยียุค
แอนะล็อกไปยงัยุคดิจิทลั ความท้าทายท าให้คนกลุ่มนีมี้ทศันคติตอ่การน้อมรับสิ่งเก่าและเปิดรับ
สิ่งใหม่เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดให้แก่ชีวิตความเช่ือและความศรัทธา
ทัง้หลายถูกเช่ือมโยงกับเร่ืองของจิตใจจนกลายเป็นกุญแจส าคญัทกุอย่างต้องเป็นสิ่งท่ีจบัต้องได้
และเห็นผลลพัธ์ในชีวิตจริง พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ณ ปัจจบุนั ชว่ยบ าบดัจิตใจ เพ่ือสร้างสมดลุ
ชีวิตและการท างาน (Work/Life Balance) พวกเขายังยินดีจ่ายแพงขึน้เพ่ือได้รับประสบการณ์ท่ี
ดีกว่า พฤติกรรมและกิจกรรมท่ีเข้าร่วมเจนมิลเลนเนียลมกัมองหากิจกรรมท่ีส่งเสริมเร่ืองสุขภาพ
ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักายท่ีท าให้สามารถใช้เวลากับตวัเองมากขึน้ 
อย่างโยคะ นัง่สมาธิ พิลาทีสรวมถึงการเข้าร่วมงานหรืออีเวนต์ท่ีสามารถบรรเทาความเหงาและ
ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายด้านจิตใจกิจกรรมท่องเท่ียวในสถานท่ีใหม่ๆ ทัง้ในชนบทชมธรรมชาติ หรือ
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถ่ินล้วนเป็นกิจกรรมท่ีพวกเขาสนใจ เช่น กิจกรรมแนวชุมชนทัง้ด้านงาน
ออกแบบ ศิลปะ และดนตรี อย่าง Farmers’ Market งานดนตรีในฟาร์มตามชานเมือง หรือการได้
นั่งร้านอาหารร้านกาแฟ ท่ีตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงจิตวิญญาณท้องถ่ินและชุมชน 
(Less Global,More Local) คนกลุ่มนีช่ื้นชอบงานออกแบบ งานฝีมือ จากแบรนด์ท่ีมีคณุภาพ ซึ่ง
ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นแบรนด์ไฮเอนด์เท่านัน้ แต่ต้องเป็นท่ีนิยมและสร้างคุณค่าทางจิตใจ ช่วย
ยกระดบัสไตล์และเทรนด์ได้ 
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เทรนด์สีปี2018 เทรนด์ปี 2017 เคยเน้นความสมดลุระหวา่งสีสดใส สีโทนอ่อน และสี
โทนกลางท่ีดูเป็นธรรมชาติ แต่ในปี 2018 สีหลกัจะหยิบน ามาจากผู้คน การมี ตวัตน วฒันธรรม 
ชนชาติ และสีผิว โดยไม่ถูก จ ากัดให้อยู่ภายใต้ของสีเนือ้หรือสีท่ีเป็นค่ากลาง เพราะความชดัเจน
ในการแสดงออกจะไม่ถูก แบ่งแยกอีกต่อไป ท า ให้สีเหล่านีโ้ดดเด่นได้ด้วยแนวความคิดด้านสี 
ตวัเองมีตวัตนแบบไม่ต้องพึ่งพาสีเบจท่ีสว่างหรือ สีโทนเข้มเพ่ือขบัสีออกมา เทรนด์สีปี 2018 ได้แก่ 
สีขาว สีส้มแสดโทนร้อน สีชมพ ูสีน า้เงิน และสีเขียว 

New Me อตัลกัษณ์ของผู้คนจะไม่ถูกนิยามโดยลกัษณะภายนอกอีกตอ่ไป แต่จะมา
พร้อมกบัวิธีคิดแบบใหม่ท่ีเปิดกว้าง ไม่ว่าสถานะทางเพศหรือวยั หลายเจเนอเรชัน่มีความสมัพนัธ์
ท่ีดีตอ่กนัได้ ขณะท่ีการเปิดรับและเข้าใจคนอ่ืน จะเป็นสะพานท่ีเช่ือมโยงความแตกตา่งให้ผู้คนอยู่
ร่วมกนัได้บนโลกใหมใ่บนี ้

We-topia เม่ือโลกทัง้ใบคือบ้าน และการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายพืน้ท่ีถูก
รวมกันเป็นหนึ่ง เกิดเป็น “ชนชัน้สร้างสรรค์ (Creative Class)” ท่ีรวมตัวกันตามความเช่ือและ
แนวคิด สู่การสร้างคอมมูนิตีท่ี้เล็กลงและเฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยมีพืน้ท่ีชานเมืองเป็นสวรรค์
แห่งการตัง้รกราก เม่ือบ้านคือทุกท่ี ออฟฟิศท างานคือทุกแห่ง และเส้นแบ่งประเทศจะไม่เป็น
อปุสรรคในการใช้ชีวิตอีกตอ่ไป 

Allclusive Phygital คือเทรนด์ท่ีผสมผสานระหว่างโลกความเป็นจริงและสิ่งท่ีสมัผสั
ได้กับการใช้ส่ือดิจิทลั ประสบการณ์ในพืน้ท่ีจริงกบัสิ่งท่ีสมัผสัผ่านอุปกรณ์จ าลองจะใกล้เคียงกัน
อย่างแยกไม่ออก เทคโนโลยีไม่เพียงช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีเทียบเคียงความเป็นจริงได้ให้มนษุย์ 
แตย่งัน าเอาความเข้าอกเข้าใจของมนุษย์มาปรับใช้กบัเพ่ือนใหม่ในทศวรรษหน้าอย่าง “หุ่นยนต์” 
เพ่ือมุง่ตอบสนองผู้ใช้งานได้อยา่งแท้จริง  

Ultra-normal ยิ่งใกล้ชิดเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ยิ่งสะสมความแห้งแล้งภายในมาก
เท่านัน้ จนเกิดเป็นกระแสการมองหาความจริงแท้ท่ีไม่ผ่านการปรุงแต่ง ของเสียจะกลายเป็นของ
สวย ชีวิตธรรมดาคือความงามตามจริงท่ีน่าสนใจ การโหยหาธรรมชาติจะเพิ่มเป็นเท่าตวั ท่ีไม่ใช่
แค่น าความสดช่ืนจากพืน้ท่ีสีเขียวมาอยู่ใกล้ตัว แต่จะมีกลุ่มคนท่ีตดัสินใจเดินเข้าไปในป่า เพ่ือ
เข้าถึงธรรมชาตท่ีิแท้ สด จริง และดีตอ่การมีชีวิตอยู ่ 

REMASTER การกลบัมาของศลิปินผู้ยิ่งใหญ่ 
คือ ความสวยงามของศิลปะระดบัมาสเตอร์ ช่างฝีมือชัน้เย่ียมจากเมซงเก่าแก่ ก าลงั

เป็นไฮไลต์ในการสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ในศตวรรษท่ีผู้คนก าลังเดินหน้าสู่การบริโภค
แบบ “ซือ้จ านวนน้อยแตไ่ด้สิ่งท่ีดีท่ีสดุ (We Buy Less, But Best)”การผลิตผลงานใหม่จึงเป็นงาน
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หินมากกว่าในอดีตเพราะต้องมีท่ีมาท่ีไปและพิสูจน์ได้ว่ามนัยอดเย่ียมท่ีสดุ เช่นเดียวกับค ากล่าว
ของกิว แบคเกอร์ (Gijs Bakker) นกัออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ในงานประกาศผลรางวลั Loewe 
Craft Prize 2016 ท่ีว่า“หนึ่งความมุ่งหวังของการท า งานช่าง คือท า ให้ผู้คนตระหนักมากขึน้ว่า
สิ่งของเป็นมากกว่าแคว่ตัถุ”นบัเป็นอีกครัง้ท่ีเจฟฟ์ คนูส์ (Jeff Koons) เรียกเสียงฮือฮาให้แก่วงการ
แฟชัน่และศิลปะร่วมสมยัเม่ือเขารับค า เชิญจากแบรนด์หรู Louis Vuittonให้มารับหน้าท่ีออกแบบ
กระเป๋าและเคร่ืองประดับเพ่ืออุทิศให้แก่เหล่าศิลปินระดับมาสเตอร์ผู้ ทรงอิทธิพลในหน้า
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ ในคอลเล็กชัน่พิเศษนีไ้ด้มีการน าผลงานของปีเตอร์ พอล รูเบนส์(Peter Paul 
Rubens), ทิเซียโน เวเชลลีโอ หรือทิเชียน (Tiziano Vecellio), เลโอนาร์โด ดา วินชี(Leonardo da 
Vinci), ฌ็อง-ออนอเร ฟรากอนาร์(Jean-Honore Fragonard) และวินเซนต์ แวน โก๊ะ(Vincent van 
Gogh) มาวางบนตวักระเป๋าพร้อมตวัอกัษรสีทองโดดเดน่ นบัเป็นการบรรจบกันระหว่างงานผลิต
เคร่ืองหนงัชัน้สูงและงานศิลปะท่ีทวิสต์จนได้กลิ่นอายแบบมาสเตอร์พร้อมการผลิตแบบวอร์ฮอล
มากกวา่ครัง้ไหนๆสอดคล้องตามช่ือคือ Masters ท่ีกระเป๋าแตล่ะใบไมต่า่งจากชิน้สว่นปะตดิปะตอ่
ของยุคสมัยด้วยการน าเสนองานวาดภาพจากศิลปินชัน้ครูท่ีได้รับการยกย่องซึ่งมาพร้อมโลกยุค
ดิจิทัลดึงเอาอดีตและปัจจุบันมาไว้ด้วยกัน ท าให้ผลงานเต็มเป่ียมไปด้วยจิตวิญญาณภายใน
กระเป๋ายงัมีประวตัขิองศลิปินและผลงานท่ีน า มาท าใหมอ่ยูด้่านในด้วย (TCDC, 2560) 

3.3.2 World Global Style Network (WGSN) 
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) แบบ Real Time ใช้งานในแบบ 

Fashion Search Engine ลักษณะ Web Page เพ่ือค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย (Trend) 
ข่าวสาร บทวิเคราะห์ การพยากรณ์ล่วงหน้า รวมถึงงานวิจยั ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัแฟชัน่ เคร่ืองแต่ง
กาย สิ่งทอ เคร่ืองประดบั การออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิกและออกแบบสิ่งพิมพ์ สถาปัตย์และ
การตกแต่งภายใน ธุรกิจการค้าปลีก ข้อมูลของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก มีเนือ้หามากกว่า 800,000 
หน้า โดยจะเช่ือมโยงไปยงัฐานข้อมูลแฟชัน่ และอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็น Archive ย้อนหลงักว่า 10 ปี และ
ล่วงหน้าก่อนประมาณกว่า 2 ปี จากทัว่ทกุมุมโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ยโุรป เอเชีย พร้อมด้วย
เคร่ืองมือ (Function) การท างานตา่ง ๆ (WGSN, 2017) 

3.3.3 Textile Trend “Hamanature AW18/19” 
เป็นแนวคิดของการเช่ือมต่อกับธรรมชาติ ทัง้ด้านวสัด ุเส้นใย สีท่ีแสดงออกมา

จากเส้นใยและลวดลาย ผ่านกระบวนการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์เป็นลวดลาย 
ผิวสมัผสั โครงสร้าง รูปแบบจากเทคนิคตา่งๆ ในขัน้ตอนการผลิต ลวดลาย โครงสร้างลายทางทาง
ธรรมชาติเกิดขึน้จากการมัดย้อม การขัดสานกันของการทอ การย้อมสีเส้นใย เป็นต้น โทนสีท่ี



  48 

เกิดขึน้นัน้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติ เช่นสีแดงก ่า สีม่วงเข้ม สีส้มแสด สีน า้ตาล และสี
ทอง ซึง่เหมือนเป็นการเพิ่มความอณุหภูมิ และความจดัจ้าน ผสมผสานกบัโทนสีเย็น เชน่ สีน า้เงิน 
และสีเขียว มีการลดการขดัแย้งของสีด้วยสีด า  

 

  
ภาพประกอบ 5 โทนสีของ Textile Trend Hamanature AW18/19 

 
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

4.1 แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
ทฤษฎีอัตลักษณ์ เร่ิมต้นในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 เป็นต้น

มา โครงสร้างของระบบโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจท่ีส่งผลมาจากการ
ปฏิวตัิอุตสาหกรรม และการปฏิวตัิระบบส่ือสารในกระบวนการโลกาภิวตัน์ ท าให้เกิดการบริโภค
วฒันธรรมท่ีขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็ว ภาพรวมของการลงทนุในภาคอตุสาหกรรมโลกตะวนัตกนัน้ 
ค่อยๆ เปล่ียนจากการเน้นลงทุนผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมายังสินค้าในภาคบริการ และสินค้า
วฒันธรรมมากขึน้ การเน้นสินค้าด้านวฒันธรรมคอ่ยๆ กระจายตวัสูง่ประเทศโลกท่ีสามด้วยเชน่กนั 
สินค้าวฒันธรรมท าให้ประเด็นเร่ืองอตัลกัษณ์กลายเป็นหวัใจส าคญั เพราะบริโภคนิยมนัน้อาศยั
การสร้างสญัญะเป็นแกน ซึ่งสญัญะตา่งๆ จะเกาะตดิกบัอตัลกัษณ์แบบใดแบบหนึ่งเสมอ ไม่วา่จะ
เป็นระดบัปัจเจก ระดบัท้องถ่ิน หรือระดบัชาตก็ิล้วนสามารถถกูท าให้กลายเป็นสินค้าได้ทัง้สิน้ (นฤ
มล ขาวนวล : 2552) 

(1) ความหมายของอตัลกัษณ์ 
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เป็นภาพของความคิดท่ีคาบเก่ียวกับวิชาหลายแขนง เช่น สังคมศาสตร์ สงัคม
วิทยา มานษุยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา อตัลกัษณ์จงึมีความส าคญัเน่ืองจากเช่ือมตอ่กนัโดยท า
หน้าท่ีทัง้รูปแบบของความเป็นปัจเจกท่ีสมัพนัธ์กบัสงัคม และสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ขององค์กร 
โดยก าหนดบทบาทและระบบคุณค่าทิ่ติดมา อัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการใช้สัญลักษณ์ด้วยการ
แสดงออกซึ่งความสมัพนัธ์ตา่งๆ ดงักล่าวกระท าผ่านระบบสญัลกัษณ์หลากหลายแบบ ในอีกด้าน
หนึ่งอัตลักษณ์ ก็เก่ียวข้องกับมิติภายในของความเป้นตัวเราอย่างมาก ทัง้ในด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคดิ มนษุย์ให้ความหมายหรือเปล่ียนแปลงความหมายเก่ียวกบัตนเองในกระบวนการ
ท่ีเขาสมัพนัธ์กบัโลก (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล : 2546) อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของความเข้าใจ และรับรู้
วา่เราเป็นใคร และคนอ่ืนเป็นใครนัน้เป็นการก่อรูปขึน้ ด ารงอยูว่่าเรารับรู้เก่ียวกบัตวัเราอย่างไร คน
อ่ืนรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสงัคมในการสร้าง และสืบทอดอตัลกัษณ์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
บริบทความสมัพันธ์ทางสงัคมท่ีมีต่อคนหรือกลุ่มอ่ืนด้วย (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา : 2547) หรือกล่าวได้
ว่าอตัลกัษณ์ องค์กร หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏตอ่สายตาผู้ อ่ืนพร้อมๆ กับ
การแสดงความเป็นอัตลกัษณ์ขององค์กรนัน้ การส่ือสารภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ
รูปธรรมท่ีชดัเจน เพ่ือสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ และความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัขององค์กร 

อัตลักษณ์ เป็นลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงความเป็นตัวตน ซึ่งก่อให้เกิดความ
มัน่ใจ ความภาคภูมิใจในคณุค่าของตนเอง อตัลกัษณ์ของชมุชนนัน้เกิดจากการอยู่ร่วมกนั การมี
ปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกนัของผู้คนในชมุชน ท าให้บคุคลเหล่านัน้ต้อง
พยายามปรับตัว และด ารงตนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ และความคาดหวัง 
ก่อให้เกิดเป็นกฏเกณฑ์ ระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีของชุมชน (เสกสรร สรชุมชน : 2546) เดิม
เม่ือมีการพดูถึงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มคนหรือชมุชนมกัใช้ค าว่าเอกลกัษณ์ แตปั่จจบุนันิยมใช้ค า
วา่อตัลกัษณ์ เน่ืองจากความหมายของค าว่าเอกลกัษณ์ จะสะท้อนในแง่มมุท่ีมีอยูห่นึ่งเดียว แตใ่น
ความเป็นจริงนัน้ กลุ่มคนหรือชมุชนมีได้หลายเอกลกัษณ์ ดงันัน้ปัจจบุนัจึงนิยมใช้ค าว่าอตัลกัษณ์
หรือความเป็นตวัตนมากกวา่ค าว่าเอกลกัษณ์  

(2) อตัลกัษณ์ผ้าไหมอีสาน 
อัตลักษณ์ คือ ความเหมือน และความแตกต่างท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว อัต

ลกัษณผ้าไหมอีสานจึงหมายถึง ลกัษณะเฉพาะตวัของผ้าไหมอีสานท่ีมีลวดลายประจ าจงัหวดัแต่
ละจงัหวดั เช่น ผ้าไหมลายสาเกต เป็นผ้าไหมท่ีมีลวดลายมดัหม่ีเฉพาะเรียกวา่ ลายสาเกต ผ้าไหม
แพรวา เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผ้ามัดหม่ีแพรวาของจงัหวดักาฬสินธุ์ และผ้าโฮลเป็นลกัษณะ
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เฉพาะตวัของผ้าไหมสุรินทร์ เป็นต้น ซึ่งผ้ามดัหม่ีแต่ละจงัหวดัมีขัน้ตอน และกระบวนการผลิตท่ี
แตกตา่งกนัจนออกมาเป็นผ้าท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั (แพงสร้อย, 2554) 

อีริค อีริคสัน กล่าวว่า การก่อรูปของอัตลักษณ์เป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่ง
มนษุย์สามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะส าคญัของตนเองได้แล้วแตจ่ะเลือก รูปแบบอตัลกัษณ์ปัจเจก
ของแต่ละคนจึงต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิต และรูปแบบอัตลักษณ์ท่ีตนเลือก (อภิญญา 
เฟ่ืองฟสูกลุ : 2546) 

ไฮเดกเกอร์ (1971) ความเป็นอตัลกัษณ์เกิดจากความรู้สึกผกูพนักบัสถานท่ีหรือ
จากอดีต กล่าวคือ การหวนหาอดีตมีผลท่ีจะสร้างกรอบจ ากัดความเป็นอตัลกัษณ์ให้ตายตวัหรือ
หยุดนิ่งก็ได้ และอดีตสามารถเป็นจุดเร่ิมต้นหรือจุดก าเนิดของอัตลักษณ์ การปรับเปล่ียนอัต
ลกัษณ์ใดๆ ท่ีแตกตา่งจากอดีตจะปราศจากคณุคา่ อตัลกัษณ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นหนึง่เดียว ควรเปิด
โอกาสแก่ความแตกตา่ง หมายความว่าเราไม่ควรกลวัความหลากหลายหรือความขดัแย้งภายใน
ลกัษณะเฉพาะตวัก็เป็นได้ 

 
4.2 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบลวดลายผ้า 

การออกแบบลวดลายผ้าต้องมีความสอดคล้องกับขนาดความกว้างหน้าผ้า และมี
การจัดวางลวดลายผ้าให้ต่อเน่ืองกัน ลวดลายสามารถต่อกันได้ตามความยาวผ้าซึ่งในการ
ออกแบบลวดลายผ้านัน้ จะเป็นการออกแบบลวดลายซ า้ๆกนั หรือจดัวางลวดลายต้นแบบ ผกูลาย
ให้เกิดลวดลายซ า้ๆ กนัเป็นขัน้ตอน แนวทางในการออกแบบลวดลายผ้า ควรออกแบบลวดลายให้
ครบ 1 ชว่งลาย และลวดลายนัน้จะต้องตอ่กนัทัง้ 4 ด้าน อยา่งลงตวัพอดี (พีนาลิน สาริยา : 2549) 

 
4.3 ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

องค์ประกอบศิลป์ คือการน าสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ ดดัแปลง สร้างสรรค์ จดัร่วมเข้า
ด้วยกัน ตามสัดส่วนรูปร่าง รูปทรงตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนัน้ๆ เพ่ื อให้เกิดผลงานท่ีมีความ
เหมาะสมส่วนจะเกิดความงดงาม น่าสนใจหรือไม่นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัการน าเสนอภาพรวมของงาน
ว่ามีการส่ือถึงเร่ืองราว วตัถปุระสงค์ ในงานการออกแบบ โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีใช้ในการออกแบบ 
ดงันี ้

- สดัสว่นของภาพ (Proportion) 
หมายถึง ความสมัพนัธ์กนัอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบท่ีแตกตา่ง

กนั ทัง้ขนาดท่ีอยู่ในรูปทรงเดียวกนัหรือระหวา่งรูปทรง และรวมถึงความสมัพนัธ์กลมกลืนระหว่าง
องค์ประกอบทัง้หลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่ มากไม่น้อย ขององค์ประกอบทัง้หลาย
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ท่ีน ามาจดัรวมกัน ความเหมาะสมของสดัส่วนอาจพิจารณาจากคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้สดัส่วนท่ี
เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาต ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่าสัดส่วนตาม
ธรรมชาติ จะมีความงามท่ีเหมาะสมท่ีสดุ หรือจากรูปลกัษณะท่ีเป็นการสร้างสรรค์ของมนษุย์ เช่น 
Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า “ส่วนเล็กสมัพันธ์กับส่วนท่ีใหญ่
กว่า ส่วนท่ีใหญ่กว่าสมัพันธ์กับส่วนรวม” ท าให้สิ่งต่าง ๆ ท่ีสร้างขึน้มีสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กับทุกสิ่ง
อย่างลงตัว สัดส่วนจากความรู้สึก โดยท่ีศิลปะนัน้ไม่ได้สร้างขึน้เพ่ือความงามของรูปทรงเพียง
อย่างเดียว แต่ยังสร้างขึน้เพ่ือแสดงออกถึงเนือ้หาเร่ืองราวความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วยเน้น
อารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเร่ืองราวท่ีศิลปินต้องการลกัษณะเช่นนีท้ าให้งาน
ศิลปะของชนชาติต่างๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เน่ืองจากมีเร่ืองราวอารมณ์ และความรู้สึกท่ี
ต้องการแสดงออกต่างๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคติ เน้นความ
งามท่ีเกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงถึงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ส่วน
ศิลปะแอฟริกันดัง้เดิมเน้นท่ีความรู้สึกทางวิญญานท่ีน่ากลวั ดงันัน้รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนท่ีผิด
แผกแตกตา่งไปจากธรรมชาตทิัว่ไป 

- ความสมดลุของภาพ (Balance) 
ความสมดลุ หรือ ดลุยภาพ (Balance) หมายถึง น า้หนักท่ีเท่ากันขององค์ประกอบ 

ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยงัรวมถึงความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดี
ของส่วนต่างๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิน้หนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงใน งาน
ศลิปกรรมนัน้จะต้องค านึงถึงจดุศนูย์ถ่วงในธรรมชาตนิัน้ ทกุสิ่งสิ่งท่ีทรงตวัอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมี
น า้หนกัเฉล่ียเท่ากนัทกุด้าน ฉะนัน้ ในงานศิลปะถ้ามองดแูล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนกัไป แน่นไป หรือ 
เบา บางไปก็จะท าให้ภาพนัน้ดเูอนเอียง และเกิดความรู้สึกไม่สมดุลเป็นการบกพร่องทางความ
งาม ดลุยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลกัษณะ คือ ดลุยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ 
ความสมดลุแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือการวางรูปทัง้สองข้างของแกนสมดลุ เป็นการสมดลุแบบ
ธรรมชาติลักษณะแบบนีใ้นทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงาน
สถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานท่ีต้องการดุลยภาพท่ีนิ่งและมั่นคงจริงๆ ดุลยภาพแบบ
อสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือความสมดลุแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกนั มกัเป็นการสมดลุท่ี
เกิดจาการจดัใหม่ของมนษุย์ ซึ่งมีลกัษณะท่ีทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกนั ใช้องค์ประกอบท่ีไม่
เหมือนกันแต่มีความสมดุลกันอาจเป็นความสมดลุด้วยน า้หนกัขององค์ประกอบหรือสมดลุด้วย
ความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจท าได้โดยเล่ือนแกน
สมดลุไปทางด้านท่ีมีน า้หนกัมากว่าหรือเล่ือนรูปท่ีมีน า้หนกัมากว่าเข้าหาแกน จะท าให้เกิดความ
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สมดลุขึน้หรือใช้หน่วยท่ีมีขนาดเล็กแตมี่รูปลกัษณะท่ีน่าสนใจถ่วงดลุกบัรูปลกัษณะท่ีมีขนาดใหญ่
แตมี่รูปแบบธรรมดา 

- จงัหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 
หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจาการซ า้กันขององค์ประกอบ เป็นการซ า้ท่ีเป็น

ระเบียบจากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กันมาเป็นระเบียบท่ีสูงขึน้ ซบัซ้อนขึน้จนถึงขัน้เกิด
เป็นรูปลกัษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ า้ของหน่วย หรือการสลบักนัของหน่วยกบัช่องไฟหรือ
เกิดจากการเล่ือนไหลตอ่เน่ืองกนัของเส้น สี รูปทรงหรือน า้หนกั รูปแบบๆ หนึ่งอาจเรียกว่าแม่ลาย 
การน าแม่ลายมาจดัวางซ า้ๆ กนัท าให้เกิดจงัหวะ และถ้าจดัจงัหวะให้แตกตา่งกันออกไปด้วยการ
เว้นชว่งหรือสลบัชว่งก็จะเกิดลวดลายท่ีแตกตา่งกนัออกไปได้อยา่งมากมาย แตจ่งัหวะของลายเป็น
จงัหวะอยา่งง่ายๆ ให้ความรู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่ายเน่ืองจากขาดความหมาย เป็นการรวมตวั
ของสิ่งท่ีเหมือนกนัแตไ่ม่มีความหมายในตวัเอง จงัหวะท่ีน่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ การเคล่ือนไหว
ของ คน สตัว์ การเติบโตของพืช การเต้นร า เป็นการเคล่ือนไหวของโครงสร้างท่ีให้ความบนัดาลใจ
ในการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมาย เน่ืองจากจังหวะของลายนัน้ซ า้ตวัเองอยู่ตลอดไปไม่มีวันจบ 
และมีแบบรูปของการซ า้ ท่ีตายตวัแตง่านศลิปะแตล่ะชิน้จะต้องจบลงอย่างสมบรูณ์ มีความหมาย
ในตวังาน ศิลปะทกุชิน้มีกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีซ่อนลึกอยู่ภายใน ไม่สามารถมองเห็นได้ชดัเจน 
งานชิน้ใดท่ีแสดงระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกินไป งานชิน้นัน้ก็จะจ ากัดตัวเองไม่ต่าง อะไรกับ
ลวดลายท่ีมองเห็นได้ง่าย ไมมี่ความหมายให้ผลเพียงความเพลิดเพลินสบายตาแก่ผู้ชม 

- การเน้นหรือจดุเดน่ของภาพ (Emphasis) 
หมายถึง การกระท าให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดาในงานศิลปะจะต้องมีส่วนใดส่วน

หนึ่งหรือจดุใดจดุหนึ่งท่ีมีความส าคญักว่าสว่นอ่ืนๆ เป็นประธานอยู ่ถ้าส่วนนัน้ๆ อยู่ปะปนกบัส่วน
อ่ืน และมีลักษณะเหมือนกันอาจถูกกลืนหรือถูกส่วนอ่ืนๆท่ีมีความส าคัญน้อยกว่าบดบัง แย่ง
ความส าคญั ความน่าสนใจไปเสีย งานท่ีไม่มีจุดสนใจหรือประธานจะท าให้ดูน่าเบื่อเหมือนกับ
ลวดลายท่ีถกูจดัวางซ า้กนัโดยปราศจากความหมาย หรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจดงันัน้ ส่วนนัน้จึงต้อง
ถกูเน้นให้เห็นเด่นชดัขึน้มาเป็นพิเศษกว่าส่วนอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้ผลงานมีความงาม สมบูรณ์ ลงตวั 
และน่าสนใจมากขึน้ การเน้นจุดสนใจสามารถท าได้ 3 วิธี คือ การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบท่ี
ตดักัน (Emphasis by Contrast) สิ่งท่ีแปลกแตก ต่างไปจากส่วนอ่ืนๆ ของงานจะเป็นจุดสนใจ 
ดงันัน้การใช้องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะ แตกตา่งหรือขดัแย้งกบัส่วนอ่ืนก็จะท าให้เกิดจดุสนใจขึน้ใน
ผลงานได้ แตท่ัง้นีต้้อง พิจารณาลกัษณะความแตกตา่งท่ีน ามาใช้ด้วยวา่ก่อให้เกิดความขดัแย้งกนั
ในส่วนรวม และท าให้เนือ้หาของงานเปล่ียนไปหรือไม่โดยต้องค านงึว่าแม้มีความขดัแย้ง แตกตา่ง
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กนัในบางส่วน ในส่วนรวมยงัมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกัน การเน้นด้วยการด้วยการอยู่
โดดเด่ียว (Emphasis by Isolation) เม่ือสิ่งหนึ่งถูกแยก ออกไปจากส่วนอ่ืนๆ ของภาพ หรือกลุ่ม
ของมนัสิ่งนัน้ก็จะเป็นจดุสนใจเพราะเม่ือแยกออกไปแล้วก็จะเกิดความส าคญัขึน้มา ซึง่เป็นผลจาก
ความแตกต่างท่ีไม่ใช่แตกต่างด้วยรูปลักษณะแต่เป็นเร่ืองของต าแหน่งท่ีจัดวางซึ่งในกร ณีนี ้
รูปลักษณะนัน้ไม่จ าเป็นต้องแตกต่างจากรูปอ่ืนแต่ต าแหน่งของมันได้ดึงสายตาออกไปจึง
กลายเป็นจุดสนใจขึน้มา การเน้นด้วยการจัดวางต าแหน่ง (Emphasis by Placement) เม่ือ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ชีน้ ามายังจุดใดๆ จุดนัน้ก็จะเป็นจุดสนใจท่ีถูกเน้นขึน้มา และการจัดวาง
ต าแหนง่ท่ี เหมาะสมก็สามารถท าให้จดุนัน้เป็นจดุส าคญัขึน้มาได้เชน่กนั 

- เอกภาพ (Unity) 
หมายถึง ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัขององค์ประกอบศิลป์ทัง้ด้านรูปลกัษณะและ

ด้านเนือ้หาเร่ืองราว เป็นการประสานหรือจดัระเบียบของส่วนตา่งๆให้เกิดความเป็น หนึ่งเดียวเพ่ือ
ผลรวมอนัไม่อาจแบง่แยกสว่นใดส่วนหนึ่งออกไปการสร้างงานศิลปะ คือการสร้างเอกภาพขึน้จาก
ความสบัสน ความยุง่เหยิง เป็นการจดัระเบียบ และดลุยภาพให้แก่สิ่งท่ีขดัแย้งกนัเพ่ือให้รวมตวักนั
ได้ โดยการเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ให้สมัพนัธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่ 2 ประการ คือเอกภาพ
ของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจดุมุ่งหมายเดียวแน่นอน และมีความเรียบง่ายงาน
ชิน้เดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้จะท าให้สับสนขาดเอกภาพ และการ
แสดงออกด้วยลักษณะเฉพาตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถท าให้เกิดเอกภาพแก่ผลงานได้ 
เอกภาพของรูปทรง คือการรวมตวักนัอย่างมีดลุยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ 
เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่างชดัเจน
เอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุตอ่ความงามของผลงานศิลปะเพราะเป็นสิ่งท่ีศิลปินใช้เป็น
ส่ือในการแสดงออกถึงเร่ืองราวความคิด และอารมณ์ดงันัน้กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงาน
ศลิปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกนักบัธรรมชาติ 

- ความขดัแย้ง (Contrast) 
หมายถึง ความไม่ลงรอยกัน ไม่เข้ากันขององค์ประกอบต่างๆ ของงานศิลปะเช่น 

รูปทรงท่ีต่างกัน สีตรงกันข้ามกัน ลักษณะผิว วิธีลดปริมาณให้เหลือน้อยลงประมาณร้อยละ 20 
หรือการเพิ่มลักษระของรูปร่าง รูปทรง ให้เกิดความกลมกลืนขึน้แต่ยังมีความขัดแย้งอยู่บ้าง
เล็กน้อยเพ่ือแก้ความเบื่อหน่ายอนัเกิดจากความกลมกลืนท่ีมากเกินไป ซึ่งจะท าให้งานออกแบบ
นัน้นา่สนใจ 

- ความกลมกลืน (Harmony) 
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หมายถึง การประสานสัมพันธ์กันขององค์ประกอบศิลป์ เช่น สี  รูปร่าง ลกัษณะผิว 
เป็นต้น ประกอบด้วยกันแล้วมีความกลมกลืนเข้ากันได้ดี ไม่ขดัแย้งกัน แต่ในงานศิลปะ การเพิ่ม
ความขดัแย้งเข้าไปบ้างเล็กน้อยจะชว่ยให้ผลงานศลิปะนา่สนใจ 

สิ่งต่างๆ ท่ีเราควรน ามาใช้ประกอบเข้าด้วยกัน คือ จุด , เส้น, รูปร่าง– รูปทรง, สี, 
ลกัษณะผิว ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะน ามาจดัประสานสมัพนัธ์กัน ให้เกิดคณุค่าทางความ
งาม เรียกวา่ องค์ประกอบศลิป์ 

รูปแบบการจดัองค์ประกอบทางศิลปะ เป็นหลกัท่ีส าคญัส าหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้
ศึกษางานศิลปะ เน่ืองจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ล้วนมีจุดเด่นท่ีเน้นเป็นหลักใหญ่ๆ อยู่ในตวั
ดวัยกัน 2 ประการ คือ ทางด้านรูปทรง เกิดจากการน าเอา องค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะ ได้แก่ 
เส้น, สี, แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความงามทางศิลป์ 
ทางด้านเร่ืองราว หรือสาระของผลงานท่ีศิลปินผู้ สร้างสรรค์ต้องการท่ีจะแสดงออก ให้ผู้ ชมได้
สัมผัส รับรู้ โดยอาศยัรูปลักษณะท่ีเกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่า 
ศลิปินจะน าเสนอเนือ้หาเร่ืองราว ผ่านรูปลกัษณะท่ีเกิดจากรวมองค์ประกอบทางศิลปะเข้าด้วยกนั 
ถ้าองค์ประกอบท่ีจดัขึน้ไมส่มัพนัธ์กบัเนือ้หาเร่ืองราวท่ีน าเสนอ งานศิลปะนัน้ๆ ก็จะขาดความงาม
ของเร่ืองราวท่ีจะเสนอถึงเร่ืองท่ีต้องการให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้ตรงกับหวัข้อเร่ืองหรือช่ือภาพนัน้ไป ดงันัน้ 
การจดัองค์ประกอบศลิป์ จงึให้ความส าคญัในการคิด ประยกุต์ ดดัแปลง เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะ
ให้เกิดความสวยงาม ดงึดดูผู้ชม หรือหน้าสนใจในงานนัน้ๆ เพราะจะท าให้ 

ความส าคญัขององค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ เป็นเร่ืองท่ีผู้ เรียนศิลปะทกุคน
ต้องเรียนรู้เป็นพืน้ฐาน เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ได้ให้เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสร้างหรือ
รูปร่างของภาพ แล้วน าไปประยกุต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ ได้ เช่น การจดัวางสิ่งของเพ่ือตกแต่ง
บ้าน, การจดัส านกังาน,การจดัโต๊ะอาหาร, จดัสวน, การออกแบบปกรายงาน, ตวัอกัษร, และการ
จัดบอร์ดกิจกรรมต่างๆ สามารถน าไปใช้กับการออกแบบอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งเหล่านี ้เราต้อง
อาศยัหลกัองค์ประกอบศลิป์ทัง้สิน้ 

ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ท่ีส าคญัซึ่งจะเป็นส่วนท่ีเราน ามาเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานทกุรูปแบบได้ดี ให้นา่สนใจ และมีความสวยงาม ดงันี ้

(1) จดุ (Point, Dot) 
คือ ส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุด เป็นส่วนเร่ิมต้นไปสู่ส่วนอ่ืนๆ เช่น การน าจุดมาเรียงต่อ

กนัตามต าแหน่งท่ีเหมาะสม และซ า้ๆ กนั จะท าให้เรามองเห็นเป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะผิว 
และการออกแบบท่ีน่าต่ืนเต้นได้ จากจุดหนึ่ง ถึงจุดหนึ่งมีเส้นท่ีมองไม่เห็นด้วยตา แต่เห็นได้ด้วย
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จินตนาการ เราเรียกวา่ เส้นโครงสร้าง นอกจากจดุท่ีเราน ามาจดัวางเพ่ือการออกแบบ เราสามารถ
พบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่งเป็นธรรมชาติ ท่ีอยู่รอบๆ ตวั เราได้ เช่น ข้าวโพด รวงข้าว 
เมล็ดถัว่ ก้อนหิน เปลือกหอย ใบไม้ ลายของสตัว์นานาชนิด ได้แก่ เสือ ไก่ นก สนุขั ง ูม้าลาย และ
แมว เป็นต้น สิ่งเหล่านีธ้รรมชาตไิด้ออกแบบไว้อย่างสวยงาม มีระเบียบ มีการซ า้กนัอย่าง มีจงัหวะ
และมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบลกูคิด ลูกบิดประต ูการ
ร้อยลกูปัด สร้อยคอ และเคร่ืองประดบัตา่งๆ สิ่งเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่กิดมาจากจดุทัง้สิน้ 

(2) เส้น (Line) 
เกิดจากจดุท่ีเรียงตอ่กนั หรือเกิดจากการลากเส้นไปยงัทิศทางตา่งๆ มีหลายลกัษณะ 

เช่น ตัง้ นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ เส้น เกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด หรือถ้าน าจุดมาวางเรียงต่อๆ กันก็จะ
เกิดเป็นเส้นขึน้ เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีว่าง 
รูปร่าง รูปทรง สี น า้หนกั รวมทัง้เป็นแกนหลกัโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ เส้นเป็นพืน้ฐานท่ี
ส าคญัของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึกและอารมณ์ด้วย การ
สร้างเป็นรูปทรงตา่งๆ ขึน้ เส้นมี 2 ลกัษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) 
เส้นทัง้สองชนิดนีเ้ม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะตา่งๆ กนัและให้ความหมาย ความรู้สึก ท่ีแตกตา่งกนั
ออกไปด้วย 

ลกัษณะของเส้น 
เส้นมีจดุเดน่ท่ีน ามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ท าให้เกิดรูปร่างรูปทรงตา่งๆ มากมาย 

เพ่ือต้องการส่ือให้เกิดความรู้สกึทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์ของงาน 
- เส้นตัง้ หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สกึทางความสงู สง่า มัน่คง แข็งแรง หนกัแนน่เป็น

สญัลกัษณ์ของความซ่ือตรง 
- เส้นนอน ให้ความรู้สกึทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผอ่นคลาย 
- เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมมุ ให้ความรู้สกึ เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไมม่ัน่คง 
- เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก คล่ือนไหว อย่างเป็น

จงัหวะมีระเบียบ ไมร่าบเรียบ นา่กลวั อนัตราย ขดัแย้ง ความรุนแรง 
- เส้นโค้ง แบบคล่ืน ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ ล่ืนไหล ต่อเน่ือง สุภาพ

ออ่นโยน นุม่นวล 
- เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี

หมนุวน ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลงัความเคล่ือนไหวท่ีไมส่ิน้สดุ 
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- เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง การเปล่ียน
ทิศทางท่ีรวดเร็ว ไมห่ยดุนิ่ง 

- เส้นประ ให้ความรู้สกึท่ีไมต่อ่เน่ือง ขาด หาย ไมช่ดัเจน ท าให้เกิดความเครียด 
ความส าคญัของเส้นใช้ในการแบ่งท่ีว่างออกเป็นส่วนๆ ก าหนดขอบเขตของท่ีว่าง 

หมายถึง ท าให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึน้มา ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ท าให้มองเห็น
รูปทรง (Form) ชดัขึน้ ท าหน้าท่ีเป็นน า้หนกัออ่นแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น
ให้ความรู้สกึด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ 

(3) รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) 
รูปร่าง คือ พืน้ท่ีๆ ล้อมรอบด้วยเส้นท่ีแสดงความกว้าง และความยาว รูปร่างจงึมี

สองมิติรูปทรง คือ ภาพสามมิติท่ีต่อเน่ืองจากรูปร่าง โดยมีความหนา หรือความลึก ท าให้ภาพท่ี
เห็นมี ความชดัเจน และสมบรูณ์ รูปร่างและรูปทรงแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ คือ 

- รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปร่างรูปทรงท่ีแน่นอน มาตรฐาน สามารถ
วดัหรือค านวณได มีกฎเกณฑ์ เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม พีระมิด 
เป็นต้น รูปเรขาคณิตเป็นโครงสร้างพืน้ฐานของรูปทรงต่างๆ ดังนัน้ การสร้างสรรค์รูปอ่ืนๆ ควร
ศกึษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 

- รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ น ารูปทรงท่ีมีอยู่
ตามธรรมชาติรอบตวัเรา เช่น ดอกไม้, ใบไม้, สตัว์ต่างๆ , สตัวน า้,้ แมลง, มนษุย์ เป็นต้น มาใช้
เป็นแม่แบบในการออกแบบและสร้างสรรค์ โดยยงัคงให้ความรู้สึกและรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาติอยู่
ส่วนผลงานบางชิน้ ท่ีล้อเลียนธรรมชาติ โดยใช้รูปทรงเช่น ตุ๊กตาหมี , การ์ตนู, อวยัวะของร่างกาย
เรา เป็นต้น ยงัคงเป็นรูปทรงตามธรรมชาต ิให้เห็นอยู ่บางครัง้ได้มีการน าวสัดท่ีุมีอยู ่ตามธรรมชาต ิ
เช่น เปลือกหอย, ก่ิงไม้, ขนนก ฯลฯ น ามาออกแบบ ดดัแปลง สร้างสรรค์ผลงาน รูปทรงก็ไม่ได้
เปล่ียนแปลงมากนกั 

- รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปแบบโครงสร้างท่ีไม่แน่นอน ให้ความรู้สึก
เคล่ือนไหว เล่ือนไหล ให้ความอิสระ และได้อารมณ์ ความเคล่ือนไหวเป็นอยา่งดี รูปอิสระอาจเกิด
จากรูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาต ิท่ีถกูกระท าจนมีรูปลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิมจนไมเ่หลือสภาพ
เดมิ (จงจิตต์โพธา, 2554) 
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4.4 ทฤษฎีการรับรู้ 
การแปลความหมายจากการสมัผสั โดยเร่ิมตัง้แต่ การมีสิ่งเร้ามา กระทบกับอวยัวะ

รับสัมผัสทัง้ห้า และส่งกระแสประสาท ไปยังสมองเพ่ือการแปลความกระบวนการของการรับรู้ 
(Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหว่างเร่ืองความเข้าใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) 
ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) 

Sensing -----> Memory ------> Learning -------> Decision making 
สิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอินทรีย์ ท าให้เกิดการ

สัมผัส (Sensation) และเม่ือเกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผัสและมีเจตนา 
(Conation) ท่ีจะแปลสมัผสันัน้ การแปลสมัผสั จะเกิดขึน้ในสมอง ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น 
การท่ีเราได้ยินเสียงดงั ปัง ปัง ๆ สมองจะแปลเสียงดงัปัง ปัง โดยเปรียบเทียบกบัเสียง ท่ีเคยได้ยิน
ว่าเป็น เสียงของอะไร เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงพลุ เสียงประทัด เสียงของท่อไอเสียรถ เสียง
เคร่ืองยนต์ระเบิด หรือเสียงอะไร ในขณะเปรียบเทียบ จิตต้องมีเจตนา ปนอยู่  ท าให้เกิดแปล
ความหมาย และ ตอ่ไปก็รู้ว่า เสียงท่ีได้ยินนัน่คือ เสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน เพราะบคุคลจะแปล
ความหมายได้ ถ้าบคุคลเคย มีประสบการณ์ในเสียงปืนมาก่อน และอาจแปลได้วา่ ปืนท่ีดงัเป็นปืน
ชนิดใด ถ้าเขาเป็นต ารวจ จากตวัอย่างข้างต้นนี ้เราอาจสรุป กระบวนการรับรู้ จะเกิดได้จะต้องมี
องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

- มีสิ่งเร้า (Stimulus) ท่ีจะท าให้เกิด การรรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ 
สิ่งแวดล้อมรอบกาย ทีเป็นคน สตัว์ และสิ่งของ 

- ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง 
จมกูได้ กลิ่น ลิน้รู้รส และผิวหนงัรู้ร้อนหนาว 

- ประสบการณ์ หรือความรู้เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งเร้าท่ีเราสมัผสั 
- การแปลความหมายของสิ่งท่ีเราสัมผัส สิ่งท่ีเคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ใน

ความทรงจ าของสมอง เม่ือบคุคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะท าหน้าท่ีทบทวนกับความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่า 
สิ่งเร้านัน้คืออะไร เม่ือมนุษย์เราถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัส 
(Sensation) โดยอาศยัอวยัวะสมัผสัทัง้ 5 คือ ตา ท าหน้าท่ีดคืูอ มองเห็น หูท าหน้าท่ีฟังคือ ได้ยิน 
ลิน้ท าหน้าท่ีรู้รส จมูก ท าหน้าท่ีดมคือได้กลิ่น ผิวหนังท าหน้าท่ีสัมผัสคือรู้สึ กได้อย่างถูกต้อง 
กระบวนการรับรู้ ก็สมบูรณ์แต่จริงๆ แล้วยงัมีการสัมผสัภายในอีก 3 อย่างด้วยท่ีจะช่วยให้เรารับ
สมัผสัสิ่งตา่งๆ 

(1) ล าดบัขัน้ของกระบวนการรับรู้ 
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การรับรู้จะเกิดขึน้ได้ ต้องเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 สิ่งเร้า( Stimulus )มากระทบอวยัวะสมัผสัของอินทรีย์  
ขัน้ท่ี 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์อยู่ท่ี

สมองเพ่ือสัง่การ ตรงนีเ้กิดการรับรู้ ( Perception ) 
ขัน้ท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศยั ความรู้

เดิม ประสบการณ์เดิม ความจ า เจตคติ ความต้องการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ท าให้
เกิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึง่ การรับรู้ ( Perception ) 

ตวัอย่าง ขณะนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงร้องเรียกเหมียวๆๆรู้ว่าเป็นเสียงร้องของ
สตัว์ และรู้ต่อไปว่าเป็นเสียงของแมว เสียงเป็นเคร่ืองเร้า (Stimulus) เสียงแล่นมากระทบหูในหูมี
ปลายประสาท (End organ) เป็นเคร่ืองรับ (Receptor) เคร่ืองรับส่งกระแสความรู้สึก (Impulse) 
ไปทางประสาทสัมผัส (Sensory nerve) เข้าไปสู่สมอง สมองเกิดความต่ืนตัวขึน้ (ตอนนีเ้ป็น
สมัผสั) ครัน้แล้วสมองท าการแยกแยะว่า เสียงนัน้เป็นเสียงคนเป็นเสียงสตัว์ เป็นเสียงของแมวสาว
เป็นเสียงแมวหนุ่ม ร้องท าไมเราเกิดอาการรับรู้ ตอนหลงันีเ้ป็น การรับรู้ เม่ือเรารู้ว่าเป็นเสียงของ
แมวเรียก ท าให้เราต้องการรู้ว่าแมวเป็นอะไร ร้องเรียกท าไมเราจึงลุกขึน้ไปดแูมวตาม ต าแหน่ง
เสียงม่ีได้ยินและขานรับ สมองก็สัง่ให้กล้ามเนือ้ปากท าการเปล่งเสียงขานรับ ตอนนีท้างจิตวิทยา
เรียกว่า ปฏิกิริยาหรือการตอบสนอง (Reaction หรือ Response) เม่ือประสาทต่ืนตวัโดยเคร่ืองเร้า 
จะเกิดมีปฏิกิริยา คือ อาการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า 

 (2) กลไกของการรับรู้ 
กลไกการรับรู้เกิดขึน้จากทัง้ สิ่งเร้าภายนอกและภายในอินทรีย์ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรม อวยัวะรับสมัผสั (Sensory organ) เป็น เคร่ืองรับสิ่งเร้าของมนุษย์ ส่วนท่ีรับความรู้สึก
ของอวยัวะรับสมัผสัอาจอยู่ลึกเข้าไปข้างใน มองจากภายนอกไม่เห็น อวยัวะรับสมัผสั แตล่ะอย่าง
มีประสาทรับสมัผสั (Sensory nerve) ช่วยเช่ือมอวยัวะรับสมัผสักบัเขตแดนการรับสมัผสัตา่ง ๆ ท่ี
สมอง และส่งผ่านประสาทมอเตอร์ (Motor nerve) ไปสู่อวัยวะมอเตอร์ (Motor organ) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกล้ามเนือ้และตอ่มตา่งๆ ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวยัวะมอเตอร์ และจะ
ออกมาในรูปใดขึน้อยูก่บั การบงัคบับญัชาของระบบประสาท สว่นสาเหตท่ีุมนุษย์เราสามารถไวตอ่
ความรู้สึกก็เพราะ เซลประสาทของประสาทรับสมัผสั แบง่แยกแตกออกเป็นก่ิงก้านแผไ่ปติดตอ่กบั 
อวยัวะรับสัมผัส และท่ีอวยัวะรับสมัผสัมีเซลรับสมัผสั ท่ีมีคุณสมบตัิเฉพาะตวัจึง สามารถท าให้
มนษุย์รับสมัผสัได้ 
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จิตใจติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยการสัมผัส คนตาบอดแม้อธิบายให้ฟังว่าสี
แดง สีเขียวเป็นอย่างไร เขาก็จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่ได้เลย เพราะเร่ืองสีจะต้องรู้ด้วยตา เคร่ืองมือ
สมัผัสอย่างหนึ่งก็ท าหน้าท่ีอย่างหนึ่ง คนหูหนวกย่อมไม่รู้สึกถึงลีลาความไพเราะของเสียงเพลง 
ดงันัน้การสอนจึงเน้นว่า "ให้สอนโดยทางสมัผสั" การรับรู้นบัว่าเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเรียนรู้ 
การรับรู้ท่ีถูกต้องจึงจะส่งผล ให้ได้รับ ความรู้ท่ีถูกต้อง นักเรียนต้องได้การรับรู้ท่ีถูกต้อง มิฉะนัน้
ความรู้ท่ีรับไปก็ผิดหมด อวยัวะสมัผสั กบัการรับรู้ 

มนุษย์ย่อมมีพฤติกรรม สนองตอบสิ่งแวดล้อมกระบวนการของการรับรู้เป็นสิ่ง
แรกท่ีมนุษย์สนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบประสาท อวัยวะสัมผัส เป็นปัจจัยส าคัญของ
กระบวนการรับรู้ต้องมีความสมบรูณ์จึงจะสามารถรับรู้สิ่งเร้าได้ดีเพราะอวยัวะสมัผสัรับสิ่งเร้า ท่ีมา
กระทบประสาทรับสมัผสัส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพ่ือให้สมองแปลความหมายออกมา เกิด
เป็นการรับรู้ และอวัยวะสัมผัสของมนุษย์ มีขีดความสามารถจ ากัด กลิ่นอ่อนเกินไป เสียงเบา
เกินไป แสงน้อยเกินไปย่อมจะรับสมัผสัไม่ได้ ดงันัน้ประเภท ขนาด คณุภาพของสิ่งเร้าจึงมีผลต่อ
การรับรู้และการตอบสนอง สิ่งเร้าบางประเภทไม่สามารถกระตุ้นอวัยวะสัมผัสของเราได้ เช่น 
คล่ืนวิทย ุ(ส านกับริการข้อมลูและสารสนเทศ, 2555) 

 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ผู้ วิจัยได้พบผลงานท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจยันีแ้ละมีผลงานวิตยัท่ีมีตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกนั ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ทรงคณุ จนัทจร และ อ.ดร. โฆสิต แพงสร้อย (2554: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาอัตลกัษณ์ผ้า
ไหมอีสาน : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพืน้บ้านในการอนุรักษ์และพัฒนากระบวนการผลิต 
ผลการวิจยัพบว่า ประวตัิความเป็นมาและกระบวนการผลิตอตัลกัษณ์ผ้าไหมอีสาน มีการประยกุต์
และพฒันาหลายอยา่ง เชน่ เส้นใยไหมเดิมเคยเลีย้งไหมเอง ปัจจบุนัซือ้เส้นไหมส าเร็จในพืน้ท่ีภาค
อีสาน เพราะสะดวกรวดเร็วกว่า เคร่ืองมืออุปกรณ์การผลิต ได้แก่ ก่ีทอผ้า เคยใช้ไม้ เนือ้แข็งเป็น
โครงสร้าง ปัจจบุนัประยกุต์เป็นโครงเหล็ก ฟันฟืมเดิมท าด้วยไม้ ปัจจบุนัพฒันาเป็นสแตนเลส ถัง
ฟอกย้อมสีเดิมเคยใช้หม้อดิน ได้พัฒนามาเป็นหม้อสแตนเลส ดงันีเ้ป็นต้น ส่วนการทอ และการ
ประดษิฐ์ลวดลาย พบว่า การมดัหม่ีเดมิเคยใช้เชือกปอกล้วยในการมดัลวดลาย ปัจจบุนัได้ใช้เชือก
ฟางแทน ส่วนการขิด การจก อดีตใช้ขนเม่น ปัจจุบนัประยุกต์มาใช้ไม้ปลายแหลมแทนเพราะหา
ง่าย ส่วนการเก็บตะกอ ได้พฒันาจากลวดลายท่ีใช้ตะกอเพียง 2-3 ตะกอมาเป็นลวดลายท่ีมีตะกอ
มากกว่าพนัตะกอ และยงัพบว่าได้น าเส้นไหมทองมาประยกุต์ในการทอสอดสลบักบัเส้นไหมน้อย 
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โดยการทอยก ดอกด้วยความประณีต สวยงาม บนพืน้ฐานของภูมิปัญญาพืน้บ้านแบบดัง้เดมิของ
ชาวอีสาน 

สรัญญา ภักดีสุวรรณ (2553: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหม่ี
ของจงัหวดัมหาสารคามในบริบทวฒันธรรมร่วมสมยั ผลการวิจยัพบว่า การออกแบบลวดลายผ้า
ไหมมดัหม่ีในจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีได้มีการพฒันากระบวนการออกแบบให้มีความร่วมสมยันัน้ 
เป็นการท างานเป็นระบบมีขัน้ตอนก่อนหลังท่ีแน่นอน ท าให้การออกแบบเป็นไปอย่างสอดคล้อง
สัมพันธ์กันในแต่ละขัน้ตอน จึงสามารถออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เป็นผลให้
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในผลงานการออกแบบ แตย่งัมีปัญหาท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วน
ของขัน้ตอนการออกแบบรายละเอียดท่ียงัคลาดเคล่ือนจากแบบร่าง 

สุรเดช ธีระกุล (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างลวดลายผ้าไหมอีร่ี 
ส าหรับเคร่ืองแต่งกาย กรณีศึกษากลุ่มถักทอไหมอีร่ี อ าเภอบ้านไร่ จังหวดัอุทัยธานี ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอีร่ีในปัจจบุนัของกลุ่มถกัทอไหมอีร่ี อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นัน้มีรูปแบบท่ีค่อนข้างพบเห็นได้ทั่วไปไม่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนท่ีมี
ผลิตภณัฑ์ใกล้เคียงกนั และกลุ่มถกัทอไหมอีร่ีเองก็มีความต้องการในการพฒันาสินค้าของตนเอง
ให้มีความหลากหลายและเป็นการขยายฐานของผู้บริโภคผู้วิจยัจึงพฒันาผลิตภณัฑ์ด้วยการศกึษา
และวิเคราะห์ข้อมลูจากความคดิเห็นของผู้บริโภค ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ด้วยแบบสอบถาม
โดยการสร้างแบบร่างในการออกแบบจ านวน 50 รูปแบบเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งทอและแฟชัน่
และผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างลวดลายผ้าไหมอีร่ีทอมือ คัดเลือกมา 10 รูปแบบ 
หลงัจากนัน้ให้ผู้บริโภคเลือกให้เหลือจ านวน 5 รูปแบบ เพื่อการน าไปตอ่ยอดพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
ผ้าผืนต้นแบบ และพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์แฟชัน่ต้นแบบประเภทเคร่ืองกายร่วมกับการศึกษา
แนวโน้มสีและวสัดขุองฤดกูาล Autumn/Winter2015/16 ท่ีมีความสอดคล้องกบัลกัษณะของไหมอี
ร่ี ประกอบกบัความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญในด้านสิ่งทอและแฟชัน่เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
สรุปเป็นเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายจ านวน 1 คอลเลคชั่น มี 5 ชุด (ชาย 3 ชุด, หญิง 2 ชุด)จากการ
ศึกษาวิจยัในครัง้นีท้ าให้ได้องค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างลวดลายการทอผ้า
ไหมอีร่ีโดยการใช้ภูมิปัญญาท าให้เกิดนวตักรรมในการสร้างสรรค์งานการทอผ้าสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความนา่สนใจให้แก่ผลิตภณัฑ์ตามความความต้องการของผู้บริโภคได้ 

อรรถสิทธ์ิ จนัทร์นิเวศน์ (2557: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบผ้าทอดอกจอก
แบบดัง้เดิม เพ่ือน าไปสู่การพฒันาสินค้าแฟชัน่ กรณีศกึษา โครงการผ้าทอในพระบรมราชินปูถมัภ์
วัดน า้เต้า อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบพืน้ผิวและ
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โครงสร้างผ้าทอดอกจอกท่ีเหมาะสมในการน ามาผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น ซึ่งถูกคัดเลือกโดย
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 2 รูปแบบจากกลุ่มตวัอยา่ง รูปแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผ้าทอดอกจอกจ านวน 
5 รูปแบบ คือรูปแบบท่ี 1. เส้นยืน 1 เส้น เส้นพุ่ง 1 เส้น ใช้ด้านเส้นเล็กเบอร์ 40/2 ในการทอ ส่วน
ดอก 5 ตะกอ 7 เท้าเหยียบ ลายจดั 4 ตะกอ 2 เท้าเหยียบ และรูปแบบท่ี 5 เส้นยืน 4 เส้น เส้นพุ่ง 4 
เส้น ใช้ด้ายเส้นเล็กเบอร์ 20/2 ในการทอ ส่วนดอก 5 ตะกอ 7 เท้าเหยียบ ลายจดั 4 ตะกอ 2 เท้า
เหยียบ นอกจากรูปแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผ้าทอดอกจอกแล้ว ผู้ วิจัยได้น าเสนอเทรนด์สีปี 
2014-2015 จ านวน 4 เทรนด์สี เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาคดัเลือก ซึ่งผลการคดัเลือกปรากฏว่า 
เทรนด์สีท่ี 3. เล่น (PLAY) มีความเหมาะสมในการน าไปพัฒนาผ้าทอดอกจอกเป็นสินค้าแฟชั่น
มาก และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของงานวิจยัมากท่ีสุด ในส่วนของลวดลายผู้ วิจัยได้น าเสนอเท
รนด์ลวดลายปี 2014-2015 จ านวน 8 เทรนด์ลวดลาย เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาคดัเลือก ซึ่งผล
การคดัเลือกปรากฏว่า เทรนด์ลวดลายท่ี 2. HARLEQUIN สีสัน: ลวดลายท่ีมาจากลายละเอียด
รูปทรงของเรขาคณิต มีความเหมาะสมในการน าไปพัฒนาผ้าทอดอกจอกเป็นสินค้าแฟชั่นมาก 
และเป็นไปตามจดุมุ่งหมายของงานวิจยัมากท่ีสุด จากผลสรุปของผู้ เช่ียวชาญด้านรูปแบบพืน้ผิว
และโครงสร้างผ้าทอดอกจอก เทรนด์สี และเทรนด์ลวดลาย ผู้ วิจยัได้ด าเนินการออกแบบและขึน้
ตวัอย่างลวดลายผ้าดอกจอกจ านวน 24 รูปแบบ คือรูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 8 รูปแบบท่ี 13 และ
รูปแบบท่ี 16 จากรูปแบบลวดลายผ้าทอดอกจอกทัง้ 5 รูปแบบท่ีถกูคดัเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยั
ได้น ามาออกแบบสินค้าแฟชัน่จ านวน 3 คอลเลคชัน่ โดยแบง่แนวทางการออกแบบเป็น 3 แนวทาง
ดงันี ้แนวทางท่ี 1 ออกแบบโดยใช้แนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 2014-2015 แนวทางท่ี 2 
ออกแบบโดยใช้โครงเสือ้ผ้าเบสิกร่วมกับแนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายปี 2014-2015 
แนวทางท่ี 3 ออกแบบโดยการวิเคราะห์รูปแบบเสือ้ท่ีผู้วิจยัเห็นว่าเหมาะสมกบัผ้าดอกจอกร่วมกบั
แนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายปี 2014-2015 ซึ่งถูกคัดเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 1 
แนวทาง คือ แนวทางการออกแบบท่ี 3 ออกแบบโดยการวิเคราะห์รูปแบบเสือ้ท่ีผู้ วิจัยเห็นว่า
เหมาะสมกบัผ้าดอกจอกร่วมกบัแนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายปี 2014-2015 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยั ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชาการท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ รูปแบบผ้าทออตัลกัษณ์ดัง้เดมิผ้าไหมไทย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ แบบร่างการออกแบบลายผ้าทอเพ่ือ

สร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการออกแบบ
โดยผู้ วิจัย และให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือหา
รูปแบบท่ีจะน าไปพัฒนาและสร้างเป็นต้นแบบเคร่ืองแต่งกายจากลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อัต
ลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 
1. การสงัเกตการณ์ (Observation) 
โดยผู้ วิจยัใช้การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์ดัง้เดมิผ้าไหมไทย อนัประกอบด้วย กระบวนการผลิต วสัด ุคณุสมบตัแิละสี 
2. การสมัภาษณ์ (Interview) 
ผู้วิจยัใช้การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) ในการศึกษาประวตัิความ

เป็นมาของตรานกยงูทองพระราชทาน การสร้างเกณฑ์วิเคราะห์ลักษณะอตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหม
ไทยอันประกอบด้วย กระบวนการผลิต วัสดุ คุณสมบัติและสี โดยผู้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เทป
บนัทกึเสียงและภาพถ่าย 

3. การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามจ านวน 3 ชดุ ดงันี ้
1) แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 

ตอ่แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ เช่ียวชาญ 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบ ต่อแบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชั่น ร่วมสมัย เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด(Open ended questions) เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

2) แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
ตอ่ แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ เช่ียวชาญ 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบ ต่อ แบบร่างเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด(Open ended questions) เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 
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3) แบบสอบความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วม
สมยัจากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้บริโภค (ผู้บริโภคในวยัท างาน) 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีตอ่เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วม

สมยั จากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณคา่ (Rating 
Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ดีมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

แปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert 
Scale) ผู้วิจยัได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละด้านตามระดบัความคิดเห็นต่างๆ 
ดงันี ้

5 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 

สว่นท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาและพัฒนาลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ผู้ วิจัย

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย อัน

ประกอบด้วย กระบวนการผลิต วัสดุ คุณสมบตัิและสี การออกแบบและพัฒนาลายผ้าทอตาม
ข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพืน้ท่ี บ้านสมพรรัตน์ ต าบลหนองสะโน อ าเภอ
บุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี กรมหม่อนไหม และงานโอทอป โดยการสงัเกตและการสมัภาษณ์ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตการณ์  กระบวนการผลิต วัสด ุ
คณุสมบตัิ และสี จากผ้าไหมท่ีได้รับตรานกยูงทองพระราชทาน จากบ้านสมพรรัตน์ ต าบลหนอง
สะโน อ าเภอบณุฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี กรมหมอ่นไหม และงานโอทอป 

2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาณ์ผู้ เช่ียวชาญด้วยค าถามปลายเปิด
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ดัง้เดมิผ้าไหมไทย อนัประกอบด้วย กระบวนการผลิต วสัด ุคณุสมบตัิและสี การ
พฒันาลายผ้าทอท่ีเหมาะสมเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั และรูปแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีเหมาะสม
กบัคนกลุม่มิลเลนเนียลท่ีมีอายรุะหวา่ง 26-36 ปี 

2.3 การศึกษาลกัษณะของอัตลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย จากบ้านสมพรรัตน์ ต าบล
หนองสะโน อ าเภอบณุฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี กรมหมอ่นไหม และงานโอทอป 

2.4 การเก็บข้อมลูจากสอบถามจ านวน 3 ชดุ ดงันี ้
1) แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบ ตอ่แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 
2) แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบ ตอ่ แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 
3) แบบสอบความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเคร่ืองแต่งกายแฟชั่น

ร่วมสมยัจากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลมีวิธีการด าเนินงานเป็น

ขัน้ตอนดงันี ้แบง่เป็น 3 สว่นคือ 
ส่วนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและ

ลงพืน้ท่ีภาคสนาม เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทยอนัประกอบด้วย กระบวนการผลิต วสัด ุ
คณุสมบตัแิละสี 

สว่นท่ี 2 น าข้อมลูจากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการออกแบบ และออกแบบร่าง
ลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั โดยน าเสนอแบบร่างให้ผู้ เช่ียวชาญ
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ด้านการออกแบบพิจารณาเลือกตามความเหมาะสม แล้วน าผลสรุปมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการออกแบบท่ีได้จากการพิจารณาโดย
ผู้ เช่ียวชาญ น ามาสร้างเป็นแบบร่างเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั เพ่ือพฒันาและจดัท าต้นแบบ
เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 

สว่นท่ี 1 
1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสารและการลงพืน้ท่ี

ภาคสนามในเร่ืองอตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย อนัประกอบด้วย กระบวนการผลิต วสัด ุคณุสมบตัิ
และสี 

2. จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเร่ืองอตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทยอนั
ประกอบด้วย กระบวนการผลิต วสัด ุคณุสมบตัิและสี สามารถวิเคราะห์เป็นข้อก าหนดอตัลกัษณ์
ใหมผ้่าไหมไทย เพ่ือใช้เป็นทิศทางการออกแบบ 

สว่นท่ี 2 
น าข้อมลูจากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการออกแบบ จดัท าแบบร่างลายผ้า

ทอ 10 รูปแบบ และแบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 5 รูปแบบ รวมทัง้สิน้จ านวน 15 รูปแบบ
เพ่ือน าเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบพิจารณา โดยมีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่  จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1) คณุธนะพล แก้วเนตร 
2) คณุสรุเดช ธีระกลุ 
3) อ.มธุรส เวียงสีมา 

ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบลายผ้าทอ 
- คณุใกล้นคร เพ็งแจม่ 

สว่นท่ี 3 
1. น าผลสรุปจากผู้ เช่ียวชาญมาสร้างต้นแบบ 1 คอลเลคชั่น เพ่ือน ามาผลิต

เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมแบบจริง  
2. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลในลักษณะของการ

ผสมผสานจากการศกึษาจากเอกสาร การศกึษาจากภาคสนาม จากนัน้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูตาม
จุดมุ่งหมาย และประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ในขอบเขตของเนือ้หา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบและพฒันาลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. วิเคราะห์อัตลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการลง
พืน้ท่ีเป็นการสมัภาณ์ผู้ เช่ียวชาญด้วยค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย อนั
ประกอบด้วย กระบวนการผลิต วสัด ุคณุสมบตัิและสี การพฒันาลายผ้าทอท่ีเหมาะสมเคร่ืองแตง่
กายแฟชัน่ร่วมสมยั และรูปแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัคนกลุ่มมิลเลนเนียลท่ีมีอายรุะหว่าง 
26-36 ปี 

2. วิเคราะห์การออกแบบแฟชัน่ร่วมสมยั และแนวโน้มแฟชัน่ สี วสัด ุปี 2018-2019 
3. จดัท าแบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบลายผ้าทอผ้าไหม

ไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชุดท่ี 1 เพ่ือ
การผลิตผืนผ้าต้นแบบ 

4. จดัท าแบบสอบถามชดุท่ี 2 ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่
ร่วมสมยั จ านวน 5 รูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 2 เพ่ือน ามาสร้างสรรค์
เป็นเคร่ืองแตง่กายต้นแบบ 

5. จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมัย
จากข้อก าหนดอัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย และน าผลการวิจยัท่ีได้มาประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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1. วิเคราะห์อัตลักษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการลง
พืน้ท่ีเป็นการสัมภาณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยค าถามปลายเปิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ดัง้เดิมผ้าไหม
ไทย อันประกอบด้วย กระบวนการผลิต วัสดุ คุณสมบัติและสี การพัฒนาลายผ้าทอที่
เหมาะสมเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันร่วมสมัย และรูปแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกับคน
กลุ่มมิลเลนเนียลท่ีมีอายุระหว่าง 26-36 ปี 

ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย อนัประกอบด้วย กระบวนการ
ผลิต วัสดุ คุณสมบัติและสีจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ จากการลงพืน้ท่ี และการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านผ้าทอ โดยได้น าข้อบงัคบัภายใต้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ชนิด 
Royal Thai Silk ซึ่งเป็นเป็นผ้าไหมท่ีผลิตโดยใช้เส้นไหมและวตัถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตท่ี
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืน้บ้านดัง้เดิมของไทยอย่างแท้จริง ของกรมหม่อนไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มาเป็นข้อก าหนดในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งจากผลการศกึษาสามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

1.1 ด้านกระบวนการผลิต เร่ิมจากการปลูกหม่อนเลีย้งไหม ใบหม่อนจ านวน 108-
120 กิโลกรัม สามารถเปล่ียนเป็นรังไหมได้ประมาณ 6-7 กิโลกรัม เม่ือน ามาสาวเป็นเส้นไหมจะได้
ประมาณ 1 กิโลกรัม หลังจากนัน้ชาวบ้านจะท าการสาวไหมโดยการแยกเปลือกรังชัน้นอกและ
ชัน้ใน โดยการสาวไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงพาชนะ การดึงเส้นใยออกจากรังไหมโดย
การน ารังไหมหลายๆ รังไปต้ม เพ่ือละลายกาวท่ีผนกึเส้นใยไว้ออกจากกนั แล้วดงึเอาเส้นใยออกมา
ตามกรรมวิธีการสาวไหม เส้นไหมท่ีได้ตามกรรมวิธีการทอผ้าเป็น 2 ชนิด คือ เส้นไหมพุ่ง และเส้น
ไหมยืน การย้อมสีเส้นไหม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สีธรรมชาติ และสีเคมี ทัง้นีสี้เคมีท่ีใช้ต้องเป็นสี
ท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ต่อมาน าผ้าท่ีย้อมสีเส้นไหมแล้วมาเข้าสู่ขัน้ตอนการทอผ้า ต้องทอด้วยก่ี
ทอมือแบบพืน้บ้านชนิดพุง่กระสวยด้วยมือ โดยน าด้ายเส้นยืน และด้ายเส้นพุ่งมาขดักนั เพ่ือให้เกิด
เป็นผืนผ้า โดยด้ายเส้นพุ่ง และเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกัน หรือตา่งสีกัน ความหลากหลายทัง้
รูปแบบสีสนัและลวดลายของผ้าไหมไทยจะแตกตา่งกันไปในแตล่ะท้องถ่ิน โดยกรรมวิธีท าให้เกิด
ลวดลายในผ้าไหมไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ เช่น จก ยก ขิด 
ขดั ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรียมลวดลายเส้นด้ายก่อนทอ เช่น การมัดหม่ี และลวดลายจาก
กรรมวิธีการท าลวดลายหลงัจากเป็นผืนผ้า เช่น การย้อม การมดัย้อม โดยผ้าไหมทอมือลายขดั มี
การทอเส้นยืนสลบัสีก็จะเกิดผ้าลายริว้ทางยาว ถ้าทอเส้นพุ่งสลบัสีจะได้ผ้าลายขวาง การทอเส้น
ยืนและเส้นพุ่งสลบัสีจะได้ลายตาราง นิยมใช้สีเดียวกนัหรือใช้สีตา่งกนัขดัสานกนั ผ้ามดัหม่ี นิยม
ผกูให้เป็นลวดลายเป็นเปลาะๆ แล้วน าไปย้อมสี ลวดลายท่ีเกิดขึน้เกิดจากการซึมของสีไปตามสว่น
ของเส้นไหมหรือเส้นด้ายท่ีเว้นไว้ไม่ถูกมัดขณะย้อม เม่ือย้อมสีแล้วแกะเชือกออกจะเกิดเป็น
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ลวดลายตามช่องของการมดัส้นเชือก ลายของผ้าขิด เกิดจากสะกิดหรือช้อนเส้นยืนยกขึน้เป็นช่วง
ระยะตามลวดลายตลอดหน้าผ้า แล้วพุ่งกระสวยสอดเส้นพุ่งพิเศษและเส้นพุ่งเข้าไปตลอดแนว ท า
ให้เกิดเป็นลวดลายยกตวันูนบนผืนผ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายซ า้ๆ ตลอดแนวผ้าโดยสีของ
ลวดลายท่ีเกิดขึน้เป็นสีของด้ายพุ่งพิเศษ ผ้าจกสามารถสร้างลวดลายได้หลายสีในแถวเดียวกัน 
ด้วยการควกัเส้นไหมขึน้มาจากข้างล่างสอดสลบัเป็นลวดลายตามต้องการ โดยใช้ขนเม่น ผ้ายก มี
การใช้เส้นพุ่งพิเศษ เป็นดิน้เงิน ดิน้ทองหรือไหมสีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดลวดลายตามแนวท่ีต้องการ 
การควบเส้นเป็นวิธีสร้างลวดลายและสีเหล่ือมกันของเส้นใยในผืนผ้า โดยใช้เส้นไหมหรือเส้นใย
ฝ้ายสองสีท่ีมีน า้หนักสีอ่อนแก่แตกต่างกันมาป่ันตีเกลียวรวมเป็นเส้นเดียวกัน โดยสี ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ในการควบ คือ สีเหลือง น ามาควบกับสีต่าง ๆ และน ามาใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนใน
การทอโดยใช้เทคนิคทอขดัแบบธรรมดา อาจมีการตกแตง่ด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองได้ไม่เกิน 20% 
กรณีผ้าทอยกท่ีทอด้วยกรรมวิธีการทอยกหรือจก หรือขิด ให้มีการตกแต่งได้ไม่เกิน 50% ทัง้นีต้้อง
ผลิตในประเทศไทยเทา่นัน้ 

1.2 ด้านวัสดุ ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพืน้บ้านเป็นทัง้เส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมพันธุ์
พืน้บ้าน คือผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการผลิตเส้นไหมในประเทศไทย โดยใช้รังไหมท่ีมีถ่ินก าเนิด
ในประเทศไทย และพนัธุ์ไทยดัง้เดิมของไทยท่ีมีการอนรัุกษ์สืบทอดกนัมา รวมทัง้พนัธุ์ไหมดัง้เดิมท่ี
มีการปรับปรุงให้มีคณุสมบตัิท่ีดีขึน้ โดยเป็นการพฒันาพันธุ์ในประเทศไทยท่ีใช้เฉพาะพันธุ์ไหม
ไทยดัง้เดิมเป็นเชือ้พนัธุ์เท่านัน้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ เส้นไหมหลืบ หรือไหมเปลือกเป็นเส้น
ไหมท่ีได้จากรังไหมชัน้นอก รวมทัง้ปยุไหม นิยมใช้เป็นเส้นพุ่งในการทอ ลกัษณะเส้นไหมจะใหญ่
มาก มีปุ่ มปม และเนือ้หยาบแข็งเน่ืองจากมีกาวไหมเยอะ เส้นไหมสาวเลย หรือเส้นไหมรวดเป็น
เส้นไหมท่ีได้จากการสาวควบกนัทัง้ปยุและเส้นใยสว่นนอกของรังไหมไปจนถึง เส้นใยสว่นในของรัง
ไหมให้เสร็จในคราวเดียวไม่แบ่งชัน้ของไหม เส้นไหมชนิดนีจ้ะไม่เรียบ หยาบ และมีขนาดไม่
สม ่าเสมอ เม่ือน ามาทอเป็นผ้าจะได้ผ้าไหมท่ีไม่สวยเรียบเหมือนไหมน้อย เส้นไหมน้อย หรือไหม
เครือ เส้นไหมมีลักษณะเส้นเรียบ ขนาดสม ่าเสมอ สีสม ่าเสมอ รวมตัวกลม สะอาดไม่มีสิ่ง
ปลอมปน นุ่มมือเม่ือสมัผสั ระดบัความสม ่าเสมอของสีเส้นไหมดี และสีเส้นไหมเป็นสีเหลืองทอง 
เส้นไหมแลง เส้นไหมจะมีขนาดเล็ก 

1.3 ด้านคุณสมบัติ ไหมพันธุ์ ไทยพืน้เมือง เป็นพันธุ์ ไหมท่ีมีความแข็งแรงกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัไหมพนัธุ์ลกูผสม เกษตรกรเลีย้งไหมได้ง่ายเพราะเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 
เกษตกรสามารถท่ีจะท าการผลิตไหมท่ีเป็นหตัถกรรมแบบครบวงจร คือปลกูหม่อนเลีย้งไหม สาว
ไหม ย้อมสีไหม ผ้าไหมไทยส่วนใหญ่ทอด้วยก่ีทอมือ ดงันัน้การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าจึงท า
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ได้หลากหลาย และมีลวดลายท่ีซับซ้อน ขึน้อยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความ
ช านาญ และภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดมา ลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิคการทอท าให้ผ้าไหมไทย
มีความเป็นเอกลกัษณ์และมีความหลากหลายของกรรมวิธีในการทอผ้า ได้แก่ ผ้ายกดอก ผ้าจก 
ผ้าขิด ผ้าพืน้ ผ้าหางกระรอก และผ้ามดัหม่ี 

1.4 ด้านสี ผ้าไหมแต่ละประเภทมีการใช้สีท่ีหลากหลายตามแต่ละขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ความช านาญ และภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดมา ทัง้สีวรรณะร้อน สี
วรรณะเย็น และสีเอกรงค์ นิยมใช้สีมากกว่า 2 สีขึน้ไป บางผืนอาจมีสีถึง 6 สีในผ้าหนึ่งผืน 
ทางด้านการเลือกใช้สีนัน้จงึไมมี่ข้อบงัคบัหรือโทนสีท่ีใช้ตายตวั 

การตัง้เกณฑ์ประเมินผลการศึกษาแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะอัตลักษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทยด้วยสายตาและการสัมผัส จาก
การศกึษาทฏษฎีการรับรู้ โดยมีผู้ เช่ียวชาญจากกรมหมอ่นไหมให้ค าปรึกษา 

1. ความหนาของผ้า ใช้วิธีการสมัผสัด้วยมือเพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะความหนาของผ้าไหม
ด้วยสายตา โดยความหนาของผ้าไหมนัน้ขึน้อยู่กบัชนิดของเส้นใยท่ีน ามาทอ เช่นเส้นไหมหลืบจะ
มีความหนามาก แตเ่ส้นไหมน้อย เส้นไหมโรงงานสว่นใหญ่จะมีความหนาปานกลางถึงน้อย 

2. ความเงาของผ้า ฉายแสงแฟลช True Tone แบบ LED ส่ีดวงลงบนผ้าไหม ในห้องทึบ
แสงท่ีมีหลอดไฟขนาด 40 วตัต์ 1 ดวง เพ่ือวิเคราะห์ความเงาของผ้า 

3. ความแน่นของผ้า ฉายแสงแฟลช True Tone แบบ LED ส่ีดวงลงบนผ้าไหม ก่อนใช้
สายตาสงัเกตความโปร่งและทึบแสงของผ้า เพ่ือวิเคราะห์ความแนน่ของผ้าไหม โดยความแน่นของ
ผ้านัน้ขึน้อยู่กับขัน้ตอนการทอ และความสามารถในการทอของช่างทอแต่ละพืน้ท่ี หากทอด้วย
เคร่ืองจกัรหรือชา่งทอท่ีมีประสบการณ์สงู เนือ้ผ้าก็จะมีความแนน่มากขึน้ 

4. ความคืนตัวของผ้า สัมผัสด้วยวิ ธีการก าผ้าไหมด้วยมือในระยะเวลา 3 วินาทีและ
คลายมือออกเพ่ือดูความคืนตวัของผ้า ผ้าไหมท่ีมีเทคนิคขิดหรือจกจะมีความคืนตวัน้อยกว่าผ้า
ไหมทอด้วยเทคนิคมดัหม่ีหรือผ้าไหมพืน้ 

5. ความพลิว้ของผ้า จบัริบผ้าไหมด้วยสองมือ ชูขึน้เหนือหัวจนสุดแขนก่อนจะทิง้แขน
สองข้างลงมาข้างตวัพร้อมกนั สงัเกตความพลิว้ของผ้าด้วยสายตาจากภาพเคล่ือนไหวท่ีอดัไว้เพ่ือ
วิเคราะห์ความพลิว้ของผ้า 

6. ปุ่ มปมบนผืนผ้า ใช้มือสมัผสับนผ้าไหมพร้อมกับใช้สายตาสงัเกตพืน้ผิวบนผืนผ้า ซึ่ง
ปุ่ มปมบนผ้าเกิดจากขัน้ตอนการสาวไหม 
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ผู้วิจยัได้ศกึษาผ้าไหมตรานกยงูทองด้วยสายตาและการสมัผสั จ านวน 15 ผืน โดยได้ผล
จากการศกึษาดัง้นี ้

 

 
ภาพประกอบ 6 เกณฑ์ประเมินผลการศกึษาแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 

 

 
ภาพประกอบ 7เกณฑ์ประเมินผลการศกึษาแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 
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ความหนาของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความหนาปานกลางคิดเป็นจ านวน 53.3% ความเงา
ของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความเงาปานกลางคิดเป็นจ านวน 80% ความแน่นของผ้าอยู่ท่ี 1 คะแนน 
มีความแน่นน้อยท่ีสดุคิดเป็นจ านวน 46.7% ความคืนตวัของผ้าอยู่ท่ี 2 คะแนน มีความคืนตวัน้อย
คิดเป็นจ านวน 46.7% และความพลิว้ของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนนมีความพลิว้ปานกลางคิดเป็นจ านวน 
86.7% ผ้าไหมตรานกยงูทองทัง้ 15 ผืนมีปุ่ มปมบนผืนผ้า 

 

 
ภาพประกอบ 8ผ้าไหมตรานกยงูทองพระราชทาน 15 ผืน 

 
2. วิเคราะห์การออกแบบแฟช่ันร่วมสมัย และแนวโน้มแฟช่ัน สี วัสดุ ปี 2018-2019 

ผู้วิจยัได้ข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทยท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือน าไปออกแบบและ
พัฒนาลายผ้าทอ ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัยจากการศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์
ดัง้เดมิผ้าไหมไทย และแนวคดิตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ ดงันี ้

2.1 ข้อก าหนดการออกแบบแฟชัน่ร่วมสมยั 
เป็นการผลิตสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถผลิตได้ตรงกระแสนิยมและเทรนด์

แฟชัน่ ทัง้วตัถดุิบ ผ้า สีสนั ลวดลาย และรูปแบบของแฟชัน่ สินค้ามีคณุภาพตรงความต้องการของ
กลุ่มลกูค้าเปา้หมายทัง้ในเชิงคณุภาพท่ีจบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ การผลิตสินค้าท่ีมีแนวคิดและ
ตวัตนท่ีชดัเจน มีการวิจยัเทรนด์สี วตัถดุบิ และรูปแบบแฟชัน่เพ่ือน ามาผสมผสานกนัในการเตรียม
ออกแบบคอลเลคชัน่ ผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่ร่วมสมัยของไทยมีพฤติกรรมหลกั คือ การผสมผสาน
สินค้าจากหลากหลายแบรนด์เพ่ือจดัให้เป็นสไตล์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง โดยจะไม่ค านึงถึง
ระดับราคาสินค้าหรือแบรนด์สินค้า แต่ค านึงถึงรูปแบบท่ีจะผสมผสานกันเป็นหลัก นอกจากนี ้
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ทศันคติของกลุ่มมิลเลนเนียล ท่ีเกิดในชว่งปี 1982-2004 เป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นชว่งเวลาเปล่ียนผ่านของ
เทคโนโลยียุคแอนะล็อกไปยงัยุคดิจิทลั คนกลุ่มนีช่ื้นชอบงานออกแบบ งานฝีมือ จากแบรนด์ท่ีมี
คณุภาพ ซึง่ไม่จ ากดัวา่ต้องเป็นแบรนด์ไฮเอนด์เทา่นัน้ แตต้่องเป็นท่ีนิยมและสร้างคณุคา่ทางจิตใจ 
ชว่ยยกระดบัสไตล์และเทรนด์ได้ 

2.2 ข้อก าหนดการออกแบบจากแนวโน้มแฟชัน่ 
- Textile Trend “Hamanature AW18/19” จาก WGSN เป็นแนวคิดท่ีสะท้อนให้เห็น

ถึงการเช่ือมต่อกบัธรรมชาติโดยผ่านทางโทนสีท่ีใช้ในเนือ้ผ้าและวสัด ุเน้นการใช้เส้นใยธรรมชาต ิ
ผา่นกรรมวิธีการทอด้วยมือ และการสานกนัของเส้นจนเกิดเป็นลวดลายแนวทาง โทนสีท่ีเกิดขึน้นัน้
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติ เช่นสีแดงก ่า สีม่วงเข้ม สีส้มแสด สีน า้ตาล และสีทอง ซึ่ง
เหมือนเป็นการเพิ่มความอุณหภูมิ และความจดัจ้าน ผสมผสานกบัโทนสีเย็น เช่น สีน า้เงิน และสี
เขียว มีการลดการขดัแย้งของสีด้วยสีด า 

- แนวคิด “Remaster การกลบัมาของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่” จาก เจาะเทรนด์โลก 2018 
by TCDC ท าให้ผู้ วิจยัได้น าศิลปินคนส าคญัคนหนึ่งของรัสเซียในยุค 1920 มาเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบ Sonia Delaunay เป็นศิลปินคนแรกท่ีได้น าแนวคิดแบบนามธรรม (Abstract) มา
สู่แฟชัน่โลก มีการผสมผสานระหว่างสีและเนือ้ผ้าด้วยสีและวสัดท่ีุแตกตา่งกัน เป็นการน าแนวคิด
แบบนามธรรมมาใช้ในการออกแบบผ้าผืนและเคร่ืองแตง่กายด้วยเทคนิคการใช้สีสดในรูปแบบของ
เรขาคณิต มีการเว้นจงัหวะ และการเช่ือมต่อกนัของเส้นท่ีแตกตา่งกนัเหมือนเป็นการค้นพบความ
เช่ือมโยงในจงัหวะของสีในรูปแบบเรขาคณิต นอกจากนีก้ารออกแบบรูปแบบเรขาคณิตของเธอได้
ถูกน ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟชั่น ในช่วงปี 1920-1930 แม่กระทั่งปัจจุบัน
แนวคิดแบบนามธรรมของ Sonia Delaunay ก็ยังถูกน ามาพูดถึงอยู่ ในกระแสแฟชั่นโลก 
(Damase, 1991) 
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ภาพประกอบ 9 ผลงานของ Sonia Delaunay 

 

 
ภาพประกอบ 10 ผลงานของ Sonia Delaunay 

 
2.3 ข้อก าหนดจากการศกึษาและวิเคราะห์ลวดลายงานศิลปะของ Sonia Delaunay 

ท่ีมีความสอดคล้องกบัข้อก าหนดการออกแบบจากแนวโน้มแฟชัน่ 
- ลวดลายแบบนามธรรม มีการใช้เรขาคณิตเป็นหลกั 
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- ดลุยภาพของน า้หนกั ใช้สีออ่นแก่และน า้หนกัท่ีตดักนัของพืน้หลงั 
- ดลุยภาพของจดุสนใจ ใช้สีร้อนมากกวา่สีเย็น 
- ความขัดแย้ง มีการจัดส่วนประกอบของลวดลายท่ีมีความแตกต่างกันของเส้น 

สดัสว่น ขนาด และสี 
- ช่วงจังหวะ มีการวางจังหวะซ า้ๆกัน และจังหวะท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง เช่น เปล่ียน

ความหนาของเส้นและการเปล่ียนชอ่งไฟระหวา่งเส้น 
- การผสมผสานระหวา่งสีท่ีแตกตา่งกนัในรูปทรงเราขาคณิต 
 

 
ภาพประกอบ 11 Mood Board 

 
3. จัดท าแบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบลายผ้าทอผ้าไหมไทย
ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันร่วมสมัย และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชุดท่ี 1 
เพื่อการผลิตผืนผ้าต้นแบบ 

โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบร่างลายผ้าทอ
ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั โดยมี Sonia Delaunay เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ
ลวดลายผ้าทอและการเลือกใช้สีซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้มแฟชัน่ และเทรนด์สี 2018-2019 เพ่ือการ
ผลิตผืนผ้าต้นแบบด้วยกระบวนการทอแบบไหมสองเส้น วสัดท่ีุใช้ในการทอคือเส้นไหมพนัธุ์ไทย
พืน้บ้านทัง้เส้นพุ่งเส้นยืน เป็นการสาวเส้นไหมและทอผ้าด้วยมือ ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติเพ่ือให้ได้
ลกัษณะตรงกบัข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 
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ข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 
3.1 ความหนาของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความหนาปานกลาง ความเงาของผ้าอยู่ท่ี 3 

คะแนน มีความเงาปานกลาง ความแน่นของผ้าอยู่ท่ี 1 คะแนน มีความแน่นน้อยท่ีสดุ ความคืนตวั
ของผ้าอยู่ท่ี 2 คะแนน มีความคืนตวัน้อย ความพลิว้ของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความพลิว้ปานกลาง 
และมีปุ่ มปม 

3.2 มีการน าเทรนด์และการสร้างแรงบนัดาลใจมาใช้ในการออกแบบ 
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ตาราง 1 ภาพประกอบการออกแบบร่างจ านวน 10 รูปแบบ 
 

แบบ
ร่างที่ 

ลวดลายผ้าทอ แนวคิดการออกแบบ 

1 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิต
เป็นหลกั มีการวางลายแบบแนวนอนและ
แนวตัง้  
- ดลุยภาพของน า้หนกั มีการใช้สีอ่อนแก่/
น า้หนกัท่ีตดักนัของ พืน้หลงั  
- ความขัดแย้ง การจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมี ความแตกต่างกันของเส้น 
สดัสว่น ขนาด และสี  

 
2 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิต
เป็นหลกั 
- ดลุยภาพของน า้หนกั มีการใช้สีอ่อนแก่/
น า้หนกัท่ีตดักนัของพืน้หลงั 
- ความขัดแย้งการจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมความแตกต่างกันของเส้น 
สดัสว่นขนาด และสี 
- ชว่งจงัหวะจงัหวะท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง  
เช่น เปล่ียนความหนาของเส้นเปล่ียน
ชอ่งไฟระหวา่งเส้น 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

แบบ
ร่างที่ 

ลวดลายผ้าทอ แนวคิดการออกแบบ 

3 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิต
เป็นหลกั มีการวางลายแบบแนวนอนและ
แนวตัง้  
- ดลุยภาพของน า้หนกั มีการใช้สีอ่อนแก่/
น า้หนกัท่ีตดักนัของ พืน้หลงั  
- ความขัดแย้ง การจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมี ความแตกต่างกันของเส้น 
สดัสว่น ขนาด และสี  

 
4 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิต
เป็นหลกั  
- ดลุยภาพของน า้หนกั มีการใช้สีออ่นแก่/
น า้หนกัท่ีตดักนัของ พืน้หลงั  
- ความขัดแย้ง การจดัส่วนประกอบของ’
ลวดลายท่ีมี ความแตกต่างกันของเส้น 
สดัสว่น ขนาด และสี  
- ช่วงจังหวะ จังหวะท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง 
เช่น เปล่ียนความหนาของเส้น เปล่ียน
ชอ่งไฟระหวา่งเส้น 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

แบบ
ร่างที่ 

ลวดลายผ้าทอ แนวคิดการออกแบบ 

5 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิตเป็น
หลกั  
- ดลุยภาพของน า้หนกั มีการใช้สีออ่นแก่ 
- ดุลยภาพของจุดสนใจ มีการใช้สีร้อน
มากกวา่สีเย็น  
- ความขัดแย้ง การจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมี ความแตกตา่งกนัของสี 
- ชว่งจงัหวะ จงัหวะซ า้ๆกนัของขนาดเส้น 

 
6 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิตเป็น
หลกั  
- ดลุยภาพของน า้หนกั มีการใช้สีออ่นแก่ 
- ดุลยภาพของจุดสนใจ มีการใช้สีร้อน
มากกวา่สีเย็น  
- ความขัดแย้ง การจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมี ความแตกตา่งกนัของสี 
- ชว่งจงัหวะ จงัหวะซ า้ๆกนัของขนาดเส้น 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

แบบ
ร่างที่ 

ลวดลายผ้าทอ แนวคิดการออกแบบ 

7 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิตเป็น
หลกั  
- ดลุยภาพของน า้หนกั มีการใช้สีออ่นแก่ 
- ดุลยภาพของจุดสนใจ มีการใช้สีร้อน
มากกวา่สีเย็น  
- ความขัดแย้ง การจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมี ความแตกตา่งกนัของสี 
- ชว่งจงัหวะ จงัหวะซ า้ๆกนัของขนาดเส้น 

 
8 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิตเป็น
หลกั  
- ดุลยภาพของน า้หนัก มีการใช้สีอ่อนแก่/
น า้หนกัท่ีตดักนัของ พืน้หลงั  
- ความขัดแย้ง การจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมี ความแตกต่างกันของเส้น 
สดัสว่น ขนาด และสี  
- ช่วงจังหวะ จังหวะท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง 
เช่น เปล่ียนความหนาของเส้น เปล่ียน
ชอ่งไฟระหวา่งเส้น 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

แบบ
ร่างที่ 

ลวดลายผ้าทอ แนวคิดการออกแบบ 

9 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิตเป็น
หลกั  
- ชว่งจงัหวะ จงัหวะซ า้ๆกนัของขนาดเส้น 

 
10 

 

- ลวดลายแบบนามธรรม ใช้เรขาคณิตเป็น
หลัก มีการวางลายแบบแนวนอนและ
แนวตัง้  
- ดุลยภาพของน า้หนัก มีการใช้สีอ่อนแก่/
น า้หนกัท่ีตดักนัของ พืน้หลงั  
- ความขัดแย้ง การจัดส่วนประกอบของ
ลวดลายท่ีมี ความแตกต่างกันของเส้น 
สดัสว่น ขนาด และสี  
- ช่วงจังหวะ จังหวะท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง 
เช่น เปล่ียนความหนาของเส้น เปล่ียน
ชอ่งไฟระหวา่งเส้น 
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การเลือกแบบร่างการออกแบบลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วม
สมัย โดยผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 4 รูปแบบ จากแบบร่างทั ง้หมด จ านวน 10 รูปแบบ โดย
แบบสอบถามความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่ ต่อแบบร่างลาย
ผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั ได้เลือกแบบร่าง จ านวน 4 รูปแบบ ดงันี ้ 

 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อ
แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงันี ้

5  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 
3  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีมีคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้
4.50 – 5.00 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง  
1.50 – 2.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมน้อย 
1.10 – 1.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง 2 สรุปผลจากแบบสอบถามชดุท่ี 1 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ตอ่แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วม
สมยั 
 

 
แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกาย

แฟช่ันร่วมสมัย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดับความ
เหมาะสม x ̄ 

แบบร่างท่ี 1   
- ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 4.33 เหมาะสมมาก 
- ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.00 เหมาะสมมาก 
- การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณีตสวยงาม 
เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

3.33 เหมาะสมปานกลาง 

- การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมีความ
เหมาะสม สวยงาม 

3.33 เหมาะสมปานกลาง 

- ลวดลายเหมาะสมกบัรูปแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 3.33 เหมาะสมปานกลาง 
- ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.67 เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 1 3.67 เหมาะสมมาก 
แบบร่างท่ี 2   
- ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
- ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
- การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณีตสวยงาม 
เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

- การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมีความ
เหมาะสม สวยงาม 

4.00 เหมาะสมมาก 

- ลวดลายเหมาะสมกบัรูปแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
- ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 2 4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกาย

แฟช่ันร่วมสมัย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดับความ
เหมาะสม x ̄ 

แบบร่างท่ี 3   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 2.33 เหมาะสมน้อย 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.33 เหมาะสมน้อย 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

1.67 เหมาะสมน้อย 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

2.33 เหมาะสมน้อย 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

2.67 เหมาะสมปานกลาง 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 2.33 เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 3 2.27 เหมาะสมน้อย 
แบบร่างท่ี 4   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 เหมาะสมปานกลาง 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.67 เหมาะสมมาก 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

3.33 เหมาะสมปานกลาง 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

3.67 เหมาะสมมาก 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

3.67 เหมาะสมมาก 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.00 เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 4 3.45 เหมาะสมปานกลาง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกาย

แฟช่ันร่วมสมัย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดับความ
เหมาะสม x ̄ 

แบบร่างท่ี 5   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 4.33 เหมาะสมมาก 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วม
สมยั 

4.33 เหมาะสมมาก 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 5 4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แบบร่างท่ี 6   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.33 เหมาะสมปานกลาง 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.33 เหมาะสมน้อย 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

2.67 เหมาะสมปานกลาง 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

3.33 เหมาะสมปานกลาง 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

3.67 เหมาะสมมาก 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.67 เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 6 3.67 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกาย

แฟช่ันร่วมสมัย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดับความ
เหมาะสม x ̄ 

แบบร่างท่ี 7   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.67 เหมาะสมมาก 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.33 เหมาะสมน้อย 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

3.33 เหมาะสมปานกลาง 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

2.67 เหมาะสมปานกลาง 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

3.33 เหมาะสมปานกลาง 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.33 เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 7 3.11 เหมาะสมปานกลาง 
แบบร่างท่ี 8   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 4.33 เหมาะสมมาก 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

4.33 เหมาะสมมาก 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 8 4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกาย

แฟช่ันร่วมสมัย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดับความ
เหมาะสม x ̄ 

แบบร่างท่ี 9   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 2.67 เหมาะสมปานกลาง 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 1.67 เหมาะสมน้อย 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

2.33 เหมาะสมน้อย 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

2.67 เหมาะสมปานกลาง 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

4.67 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 9 3.17 เหมาะสมปานกลาง 
แบบร่างท่ี 10   
        - ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.67 เหมาะสมมาก 
        - ลวดลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.67 เหมาะสมมาก 
        - การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณี ต
สวยงาม เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

4.00 เหมาะสมมาก 

        - การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมี
ความเหมาะสม สวยงาม 

3.67 เหมาะสมมาก 

        - ลวดลายเหมาะสมกับรูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

4.00 เหมาะสมมาก 

        - ลวดลายเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.67 เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 10 3.78 เหมาะสมมาก 
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จากตารางท่ี 2 ความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อ
แบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัย ซึ่งแบบร่างลายผ้าทอท่ี
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมตอ่การน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั โดย
ได้คะแนนในระดบัสงูจ านวน 4 รูปแบบ สรุปได้ดงันี ้

แบบร่างท่ี 2 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ซึ่งแปลความหมายข้อมูลค่าเฉล่ีย คือ เป็นแบบท่ี
มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

แบบร่างท่ี 5 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ซึ่งแปลความหมายข้อมูลค่าเฉล่ีย คือ เป็นแบบท่ี
มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

แบบร่างท่ี 8 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ซึ่งแปลความหมายข้อมูลค่าเฉล่ีย คือ เป็นแบบท่ี
มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

แบบร่างท่ี 10 ได้คะแนนเฉล่ีย 3.78 ซึง่แปลความหมายข้อมลูคา่เฉล่ีย คือ เป็นแบบท่ี
มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 

 
ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด(Open ended questions) เพ่ือแสดงความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มลดขนาดของลายผ้าทอเพ่ือให้เกิดลายท่ีตา่งกนั 
- ควรใช้เส้นใยธรรมชาติชนิดอ่ืนมาผสมเส้นใยไหมในการทอเพ่ือให้เกิดผิวสมัผสัท่ี

นา่สนใจ 
- ควรปรับลวดลายให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
- ปรับลายผ้าทอมีความชดัเจน สีมีความนา่สนใจ 
- การทอผ้าไหมควรใช้สีไมเ่กิน 5 สี 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและสอบถามผู้ เช่ียวชาญท าให้ทราบว่าลักษณะและ
รูปแบบของลวดลายผ้าไหมไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ รูปแบบธรรมชาติเป็นรูปทรงท่ีเป็น
หลกัต้นแบบในการออกแบบท่ีเน้นรูปทรงของธรรมชาติ เช่น พืช สตัว์ แร่ธาตุ รูปแบบจากรูปทรง
เรขาคณิต ถือเป็นท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในลวดลายผ้าไหม เน่ืองจากระยะเวลาและกระบวนการผลิตไม่
ซบัซ้อน เช่นรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ห้าเหล่ียม และรูปแบบลวดลายประดบัในสมยัตา่งๆ ท่ีแสดง
ถึงลวดลายทางประวตัศิาสตร์ในท้องถ่ินนัน้ๆ ลวดลายผ้าไหมสว่นใหญ่จะเป็นลายเต็มทัง้ผืน โดยมี
วิธีการวางลวดลายต่างๆ กัน การวางให้ซ า้กันเป็นช่วงๆ ทัง้แนวตัง้ แนวนอน แนวทาง เป็นตา
หมากรุก หรือขัน้บันได หรือรูปส่ีเหล่ียมต่างๆ ผู้ วิจัยจึงได้น าการวางลวดลายแบบแนวทาง ท่ี
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ประยุกต์จากผลงานการออกแบบของ Sonia Delaunay ท่ีมีการใช้เรขาคณิตและ ลวดลาย
แนวทางเป็นหลกั พร้อมกบัความขดัแข้งใยการจดัส่วนประกอบลวดลายท่ีมีความแตกตา่งกนัของ
เส้น สัดส่วน ขนาดและสี ช่วงจงัหวะท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง เช่นการเปล่ียนความหนาของเส้นหรือ
ช่องไฟระหว่างเส้น มาผสมผสานกบัโทนสีจากแนวโน้มแฟชัน่สีปี 2018-2019 ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

 

 
ภาพประกอบ 12 การประยกุต์แบบร่างท่ี 2 

 

 
ภาพประกอบ 13 การประยกุต์แบบร่างท่ี 5 

 

 
ภาพประกอบ 14 การประยกุต์แบบร่างท่ี 8 
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ภาพประกอบ 15 การประยกุต์แบบร่างท่ี 10 

 
จดัท าผ้าต้นแบบตามแบบสรุป ซึ่งเส้นไหมท่ีใช้คือไหมน้อยพันธุ์ไทยพืน้บ้านทัง้เส้นพุ่ง

และเส้นยืน สาวเส้นไหมด้วยมือ เป็นการทอแบบสองเส้นด้วยก่ีทอมือแบบพืน้บ้านชนิดพุ่งกระสวย
ด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาตเิพ่ือให้ได้ลกัษณะของผ้าตามข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 

 

 
ภาพประกอบ 16 การทอผ้าไหมสองเส้น 

 

 
ภาพประกอบ 17 ผ้าไหมต้นแบบทัง้ 4 ลวดลาย 
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จากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทยท่ีความหนาของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความหนา
ปานกลาง ความเงาของผ้าอยูท่ี่ 3 คะแนน มีความเงาปานกลาง  ความแนน่ของผ้าอยู่ท่ี 1 คะแนน 
มีความแน่นน้อยท่ีสดุ ความคืนตวัของผ้าอยูท่ี่ 2 คะแนน มีความคืนตวัน้อย ความพลิว้ของผ้าอยู่ท่ี 
3 คะแนน มีความพลิว้ปานกลาง และมีปุ่ มปมบนผืนผ้า ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบผ้าไหมต้นแบบทัง้ 
4 ลวดลาย ผลสรุปวา่ผ้าไหมทัง้ 4 ผืนนัน้มีลกัษณะตรงกบัข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทยทัง้ 
6หวัข้อ 

 

 
ภาพประกอบ 18 การทดสอบผ้าไหมต้นแบบตามข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 

 

 
ภาพประกอบ 19 การทดสอบผ้าไหมต้นแบบตามข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 

 
4. จัดท าแบบสอบถามชุดท่ี 2 ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟช่ัน
ร่วมสมัย จ านวน 5 รูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชุดท่ี 2 เพ่ือน ามา
สร้างสรรค์เป็นเคร่ืองแต่งกายต้นแบบ 

จากการศึกษาข้อมูล และจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและ
แฟชัน่ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยตรงกนัว่าควรพัฒนารูปแบบคอลเลคชัน่ไปในลกัษณะของแฟชัน่สไตล์
ล าลอง ซึ่งสอดคล้องกบัผู้บริโภคคนกลุม่มิลเลนเนียลท่ีมีอายรุะหว่าง 26-36 ปี แม้จะเป็นแนวโน้ม
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แฟชัน่ Autumn/Winter 2018-2019 แต่ยงัคงมีความเหมาะสมและสามารถสวมใส่ได้ในประเทศ
ไทย โดยTextile Trend “Hamanature AW18/19” จาก WGSN ระบุว่าแนวโน้มแฟชั่นปี 2018-
2019 นัน้เป็นแนวคิดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเช่ือมตอ่กบัธรรมชาติโดยผ่านทางโทนสีท่ีใช้ในเนือ้ผ้า
และวสัด ุเน้นการใช้เส้นใยธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการทอด้วยมือ และการสานกันของเส้นจนเกิด
เป็นลวดลายแนวทาง โทนสีท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาต ิเช่นสีแดงก ่า สีมว่งเข้ม 
สีส้มแสด สีน า้ตาล และสีทอง ซึ่งเหมือนเป็นการเพิ่มความอณุหภูมิ และความจดัจ้าน ผสมผสาน
กบัโทนสีเย็น เช่น สีน า้เงิน และสีเขียว มีการลดการขดัแย้งของสีด้วยสีด าผู้วิจยัได้น าแบบร่างลาย
ผ้าทอท่ีคดัเลือกแล้วจ านวน 4 รูปแบบมาออกแบบคอลเลคชัน่แบบร่างเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วม
สมยัจ านวน 5 รูปแบบ ออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์รูปแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัคนกลุ่ม
มิลเลนเนียลท่ีมีอายุระหว่าง 26-36 ปี และแรงบันดาลใจจากแนวโน้มแฟชั่น วัสดุและสี 2018-
2019 โดยออกแบบเป็นแบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัจ านวน 5 รูปแบบ ดงันี ้
 
แบบร่างท่ี 1 

 
ภาพประกอบ 20 แบบร่างท่ี 1 
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แบบร่างท่ี 2 

 
ภาพประกอบ 21 แบบร่างท่ี 2 

 
แบบร่างท่ี 3 

 
ภาพประกอบ 22 แบบร่างท่ี 3 

 
แบบร่างท่ี 4 

 
ภาพประกอบ 23 แบบร่างท่ี 4 
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แบบร่างท่ี 5 

 
ภาพประกอบ 24 แบบร่างท่ี 5 

 
การเลือกแบบร่างการออกแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 1 

รูปแบบ จากแบบร่างทัง้หมด จ านวน 5 รูปแบบ โดยแบบสอบถามความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชัน่ ตอ่แบบแบบร่างการออกแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั ได้
เลือกแบบร่าง จ านวน 1 รูปแบบ ดงันี ้  

แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อ
แบบร่างการออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงันี ้

5  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 
3  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีมีคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้
4.50 – 5.00 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมปานกลาง  
1.50 – 2.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมน้อย 
1.10 – 1.49 มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง 2 สรุปผลจากแบบสอบถามชดุท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบของ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ตอ่แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 
 

 
แบบร่างการออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันร่วมสมัย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดับความ
เหมาะสม x ̄ 

แบบร่างท่ี 1   
- แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 4.33 เหมาะสมมาก 
- แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 เหมาะสมปานกลาง 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีความสวยงาม 3.67 เหมาะสมมาก 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีสีสนัสวยงาม 3.67 เหมาะสมมาก 
- แนวทางการออกแบบสามารถน าไปสวมใส่ได้ เหมาะสมกับ
รูปแบบเคร่ืองแตง่กายร่วมสมยั 

3.33 เหมาะสมปานกลาง 

- แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.67 เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 1 3.61 เหมาะสมมาก 
แบบร่างท่ี 2   
- แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 2.33 เหมาะสมน้อย 
- แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.33 เหมาะสมน้อย 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีความสวยงาม 2.33 เหมาะสมน้อย 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีสีสนัสวยงาม 2.00 เหมาะสมน้อย 
- แนวทางการออกแบบสามารถน าไปสวมใส่ได้ เหมาะสมกับ
รูปแบบเคร่ืองแตง่กายร่วมสมยั 

2.67 เหมาะสมปานกลาง 

- แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.00 เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 2 2.44 เหมาะสมน้อย 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

แบบร่างท่ี 3   
- แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 4.33 เหมาะสมมาก 
- แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.00 เหมาะสมมาก 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีความสวยงาม 4.33 เหมาะสมมาก 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีสีสนัสวยงาม 4.33 เหมาะสมมาก 
- แนวทางการออกแบบสามารถน าไปสวมใส่ได้ เหมาะสมกับ
รูปแบบเคร่ืองแตง่กายร่วมสมยั 

4.00 เหมาะสมมาก 

- แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.67 เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 3 4.11 เหมาะสมมาก 
แบบร่างท่ี 4   
- แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 2.67 เหมาะสมปานกลาง 
- แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.33 เหมาะสมน้อย 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีความสวยงาม 3.33 เหมาะสมปานกลาง 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีสีสนัสวยงาม 3.33 เหมาะสมปานกลาง 
- แนวทางการออกแบบสามารถน าไปสวมใส่ได้ เหมาะสมกับ
รูปแบบเคร่ืองแตง่กายร่วมสมยั 

4.00 เหมาะสมมาก 

- แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 3.33 เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 4 3.17 เหมาะสมปานกลาง 
แบบร่างท่ี 5   
- แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 2.33 เหมาะสมน้อย 
- แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.00 เหมาะสมน้อย 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีความสวยงาม 2.33 เหมาะสมน้อย 
- แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีสีสนัสวยงาม 1.67 เหมาะสมน้อย 
- แนวทางการออกแบบสามารถน าไปสวมใส่ได้ เหมาะสมกับ
รูปแบบเคร่ืองแตง่กายร่วมสมยั 

2.67 เหมาะสมปานกลาง 

- แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 2.67 เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียแบบร่างท่ี 5 2.28 เหมาะสมน้อย 
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จากตารางท่ี 3 ความเหมาะสมด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อ
แบบร่างเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมัย ซึ่งแบบร่างเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยัท่ีผู้ เช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นว่าเหมาะสมตอ่การน าไปขึน้ต้นแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั โดยได้คะแนนใน
ระดบัสงูจ านวน 1 รูปแบบ สรุปได้ดงันี ้

แบบร่างท่ี 3 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.11 ซึ่งแปลความหมายข้อมลูคา่เฉล่ีย คือ เป็นแบบท่ีมีคา่
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 

ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด(Open ended questions) เพ่ือแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 

- ควรน าผ้าชนิดอ่ืน เชน่ ผ้าใยธรรมชาตมิาผสมกบัการออกแบบเคร่ืองแตง่กายร่วมสมยั 
- ผ้าท่ีน ามาใช้ควรมีเนือ้ผ้าท่ีน่าสนใจและชดัเจน แต่ไม่ท าให้ผ้าไหมหมดความน่าสนใจ 

ควรใช้ผ้าท่ีสามารถชว่ยดนัผ้าไหมให้โดดเดน่ขึน้ 
 

5. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันร่วมสมัย
จากข้อก าหนดอัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย และน าผลการวิจัยที่ ได้มาประเมินความพึง
พอใจของผู้บริโภค สรุปอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์แบบสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อแบบร่าง
เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั โดยขัน้ตอนการผลิตชิน้งานต้นแบบเป็นคอลเลคชั่นเคร่ืองแตง่กาย
แฟชัน่ร่วมสมยั 1 คอลเลคชัน่ จ านวน 6 ชดุ ดงันี ้

1. น าแบบร่างท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญมาวางแผนจดัเตรียม
วสัด ุเชน่ การน าผ้าลินินมาใช้ร่วมกบัผ้าไหมผืนต้นแบบทัง้ 4 ผืน 

2. ขึน้แพทเทิร์นและฟิตติง้เพือปรับรายละเอียดของแพทเทิร์นเคร่ืองแตง่กาย 
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ภาพประกอบ 25 การฟิตติง้ 

 

 
ภาพประกอบ 26 การฟิตติง้ 
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ภาพประกอบ 27 ภาพผลงานคอลเลคชัน่เคร่ืองแตง่กายร่วมสมยั 

 
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้บริโภค (ผู้บริโภคในวยัท างาน) 
 

ตาราง 3 สรุปผลจากแบบสอบถามชดุท่ี 3 แบบสอบความคดิเห็น ความพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่
เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัจากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 9 18 
หญิง 41 82 

รวม 50 100 

 



  100 

ตาราง 4 (ตอ่) 
 

2. อาย ุ   
ต ่ากวา่ 25 ปี 7 14 
26-30 ปี 32 64 
31-35 ปี 7 14 
ตัง้แต ่36 ปีขึน้ไป 4 8 

รวม 50 100 
3. การศกึษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 2 
ปริญญาตรี 37 74 
ปริญญาโท 12 24 
ปริญญาเอก 0 0 

รวม 50 100 
4. รายได้   
ระหวา่ง 20,000-25,000 23 46 
ระหวา่ง 26,000-30,000 7 14 
ระหวา่ง 31,000-35,000 6 12 
36,000 ขึน้ไป 14 28 

รวม 50 100 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัย 
จากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 
โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ดีมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

แปลความหมายค่าคะแนนเฉ ล่ียความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถาม ท่ี เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert 
Scale) ผู้วิจยัได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละด้านตามระดบัความคิดเห็นต่างๆ 
ดงันี ้

5 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 
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ตาราง 4 สรุปผลจากแบบสอบถามชดุท่ี 3 แบบสอบความคดิเห็น ความพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่
เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัจากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทย 
 

 
รูปแบบเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันร่วมสมัย 

ผู้บริโภค 50 คน 

N=50 ระดับความ
คิดเหน็ x ̄ 

1. การพิจารณาด้านความสวยงามของเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วม
สมยั 

  

- รูปแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั โดดเด่น เป็นท่ีสนใจแก่
ผู้พบเห็น 

4.46 เห็นด้วยมาก 

- เค ร่ืองแต่งกายแฟชั่น ร่วมสมัยสามารถน าไปสวมใส่ได้ 
เหมาะสมกบัรูปแบบท่ีต้องใช้ 

4.42 เห็นด้วยมาก 

- รูปแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีความสวยงาม ประณีต 4.36 เห็นด้วยมาก 
- รูปแบบเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยัมีสีสนัสวยงาม 4.40 เห็นด้วยมาก 
2. การพิจารณาด้านโครงสร้างลวดลาย สี   
- การจัดองค์ประกอบของลวดลายมีความประณีตสวยงาม 
เช่ือมโยงสมัพนัธ์หรือประสานกนัอยา่งลงตวั 

4.22 เห็นด้วยมาก 

- การจดัองค์ประกอบของสีท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายมีความ
เหมาะสม สวยงาม 

4.38 เห็นด้วยมาก 

- ลวดลายท่ีมีการตดัตอ่มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมและสมดลุกนั
อยา่งลงตวั 

4.30 เห็นด้วยมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.36 เห็นด้วยมาก 

 
สว่นท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
- การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัยฯ ควรมีความหลากหลาย สามารถเลือก

สวมใส่ได้หลายโอกาส อาทิ รูปแบบท่ีสามารถสวมใส่ในงานท่ีเป็นทางการ ก่ึงทางการ และไม่เป็น
ทางการ เพ่ือให้ผู้สวมใสส่ามารถเลือกได้ตามความต้องการ และความเหมาะสม 

- ผ้าไหมเป็นผ้าท่ีดแูลรักษายาก หากน ามาร่วมกบัผ้าทีร่วมสมยัอยากให้เพิ่มนวตักรรม
การรักษากบัผ้าท่ีใช้ เพ่ือคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการสวมใสใ่นชีวิตประจ าวนั 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษาและพฒันาลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ได้ก าหนด

ความมุง่หมายของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั และวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจยั โดยความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในด้าน

ต่างๆ ทัง้เนือ้หาข้อมูล การออกแบบ ผู้ วิจยัได้สรุปองค์ความรู้ตามวตัถุประสงค์ในการศึกษาและ
พฒันาลายผ้าทอเพ่ือสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ใหมผ้่าไหมไทยท่ีเหมาะสมได้ดงันี ้

1.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์อตัลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าไหมไทย อนัประกอบด้วย กระบวนการ
ผลิต วสัด ุคณุสมบตัแิละสี 

ผลการวิจยัพบว่า ด้านกระบวนการผลิต จากการปลูกหม่อนเลีย้ง โดยการสาวไหมต้อง
สาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงพาชนะ การดงึเส้นใยออกจากรังไหมโดยการน ารังไหมหลายๆ รังไปต้ม 
เพ่ือละลายกาวท่ีผนกึเส้นใยไว้ออกจากกนั แล้วดงึเอาเส้นใยออกมาตามกรรมวิธีการสาวไหม เส้น
ไหมท่ีได้ตามกรรมวิธีการทอผ้าเป็น 2 ชนิด คือ เส้นไหมพุ่ง และเส้นไหมยืน การย้อมสีเส้นไหม 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สีธรรมชาติ และสีเคมี ทัง้นีสี้เคมีท่ีใช้ต้องเป็นสีท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ตอ่มาน าผ้าท่ีย้อมสีเส้นไหมแล้วมาเข้าสู่ขัน้ตอนการทอผ้า ต้องทอด้วยก่ีทอมือแบบพืน้บ้านชนิด
พุง่กระสวยด้วยมือ โดยน าด้ายเส้นยืน และด้ายเส้นพุ่งมาขดักนั เพ่ือให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้ายเส้น
พุง่ และเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกนั หรือตา่งสีกนั ความหลากหลายทัง้รูปแบบสีสนัและลวดลาย
ของผ้าไหมไทยจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน โดยกรรมวิธีท าให้เกิดลวดลายในผ้าไหมไทย 
แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ เช่น จก ยก ขิด ขดั ลวดลายจากกรรมวิธี
การเตรียมลวดลายเส้นด้ายก่อนทอ เช่น การมัดหม่ี และลวดลายจากกรรมวิธีการท าลวดลาย
หลงัจากเป็นผืนผ้า เช่น การย้อม การมดัย้อม โดยผ้าไหมทอมือลายขดั มีการทอเส้นยืนสลบัสีก็จะ
เกิดผ้าลายริว้ทางยาว ถ้าทอเส้นพุ่งสลบัสีจะได้ผ้าลายขวาง การทอเส้นยืนและเส้นพุ่งสลบัสีจะได้
ลายตาราง นิยมใช้สีเดียวกันหรือใช้สีต่างกันขัดสานกัน ผ้ามัดหม่ี นิยมผูกให้เป็นลวดลายเป็น
เปลาะๆ แล้วน าไปย้อมสี ลวดลายท่ีเกิดขึน้เกิดจากการซึมของสีไปตามส่วนของเส้นไหมหรือ
เส้นด้ายท่ีเว้นไว้ไม่ถูกมดัขณะย้อม เม่ือย้อมสีแล้วแกะเชือกออกจะเกิดเป็นลวดลายตามช่องของ
การมัดส้นเชือก ลายของผ้าขิด เกิดจากสะกิดหรือช้อนเส้นยืนยกขึน้เป็นช่วงระยะตามลวดลาย



  104 

ตลอดหน้าผ้า แล้วพุง่กระสวยสอดเส้นพุง่พิเศษและเส้นพุง่เข้าไปตลอดแนว ท าให้เกิดเป็นลวดลาย
ยกตวันนูบนผืนผ้า ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลวดลายซ า้ๆ ตลอดแนวผ้าโดยสีของลวดลายท่ีเกิดขึน้เป็นสี
ของด้ายพุ่งพิเศษ ผ้าจกสามารถสร้างลวดลายได้หลายสีในแถวเดียวกัน ด้วยการควักเส้นไหม
ขึน้มาจากข้างล่างสอดสลบัเป็นลวดลายตามต้องการ โดยใช้ขนเม่น ผ้ายก มีการใช้เส้นพุ่งพิเศษ 
เป็นดิน้เงิน ดิน้ทองหรือไหมสีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดลวดลายตามแนวท่ีต้องการ การควบเส้นเป็นวิธี
สร้างลวดลายและสีเหล่ือมกนัของเส้นใยในผืนผ้า โดยใช้เส้นไหมหรือเส้นใยฝา้ยสองสีท่ีมีน า้หนกัสี
อ่อนแก่แตกต่างกันมาป่ันตีเกลียวรวมเป็นเส้นเดียวกัน โดยสี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการควบ คือ สี
เหลือง น ามาควบกับสีต่าง ๆ และน ามาใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนในการทอโดยใช้เทคนิคทอขัด
แบบธรรมดา อาจมีการตกแต่งด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองได้ไม่เกิน 20% กรณีผ้าทอยกท่ีทอด้วย
กรรมวิธีการทอยกหรือจก หรือขิด ให้มีการตกแต่งได้ไม่เกิน 50% ทัง้นีต้้องผลิตในประเทศไทย
เทา่นัน้ 

ด้านวสัด ุใช้เส้นไหมพนัธุ์ไทยพืน้บ้านเป็นทัง้เส้นพุง่และเส้นยืน เส้นไหมพนัธุ์พืน้บ้าน คือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการผลิตเส้นไหมในประเทศไทย โดยใช้รังไหมท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศ
ไทย และพันธุ์ ไทยดัง้เดิมของไทยท่ีมีการอนุรักษ์สืบทอดกันมา รวมทัง้พันธุ์ไหมดัง้เดิมท่ีมีการ
ปรับปรุงให้มีคุณสมบัติท่ีดีขึน้ โดยเป็นการพัฒนาพันธุ์ในประเทศไทยท่ีใช้เฉพาะพันธุ์ไหมไทย
ดัง้เดิมเป็นเชือ้พนัธุ์เท่านัน้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ เส้นไหมหลืบ หรือไหมเปลือกเป็นเส้นไหม
ท่ีได้จากรังไหมชัน้นอก รวมทัง้ปยุไหม นิยมใช้เป็นเส้นพุ่งในการทอ ลกัษณะเส้นไหมจะใหญ่มาก 
มีปุ่ มปม และเนือ้หยาบแข็งเน่ืองจากมีกาวไหมเยอะ เส้นไหมสาวเลย หรือเส้นไหมรวดเป็นเส้นไหม
ท่ีได้จากการสาวควบกนัทัง้ปยุและเส้นใยส่วนนอกของรังไหมไปจนถึง เส้นใยส่วนในของรังไหมให้
เสร็จในคราวเดียวไม่แบ่งชัน้ของไหม เส้นไหมชนิดนีจ้ะไม่เรียบ หยาบ และมีขนาดไม่สม ่าเสมอ 
เม่ือน ามาทอเป็นผ้าจะได้ผ้าไหมท่ีไม่สวยเรียบเหมือนไหมน้อย เส้นไหมน้อย หรือไหมเครือ เส้น
ไหมมีลกัษณะเส้นเรียบ ขนาดสม ่าเสมอ สีสม ่าเสมอ รวมตวักลม สะอาดไม่มีสิ่งปลอมปน นุ่มมือ
เม่ือสมัผสั ระดบัความสม ่าเสมอของสีเส้นไหมดี และสีเส้นไหมเป็นสีเหลืองทอง เส้นไหมแลง เส้น
ไหมจะมีขนาดเล็ก 

ด้านคณุสมบตัิ ผู้ วิจยัได้ศึกษาผ้าไหมท่ีได้รับตรานกยูงทอแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 15 ผืน ดงันี ้

(1) ความหนาของผ้า 
(2) ความเงาของผ้า 
(3) ความแนน่ของผ้า 
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(4) ความคืนตวัของผ้า 
(5) ความพลิว้ของผ้า 
(6) ปุ่ มปมบนผืนผ้า 

ความหนาของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความหนาปานกลาง ความเงาของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน 
มีความเงาปานกลาง  ความแน่นของผ้าอยู่ท่ี 1 คะแนน มีความแน่นน้อยท่ีสดุ ความคืนตวัของผ้า
อยู่ท่ี 2 คะแนน มีความคืนตวัน้อย ความพลิว้ของผ้าอยู่ท่ี 3 คะแนน มีความพลิว้ปานกลาง และมี
ปุ่ มปมบนผืนผ้า 

ด้านสี ผ้าไหมแต่ละประเภทมีการใช้สีท่ีหลากหลายตามแตล่ะขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ความช านาญ และภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดมา ทัง้สีวรรณะร้อน สีวรรณะเย็น 
และสีเอกรงค์ นิยมใช้สีมากกว่า 2 สีขึน้ไปเพ่ือความสวยงามไม่ควรใช้สีเกิน 5 สี ทางด้านการ
เลือกใช้สีนัน้จงึไมมี่ข้อบงัคบัหรือโทนสีท่ีใช้ตายตวั 

1.2 เพ่ือออกแบบและพฒันาลายผ้าทอตามข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ส าหรับ
เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั 

ผลการวิจัยพบว่า ข้อก าหนดการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย เป็นการผลิตสินค้าท่ีสร้าง
มลูคา่เพิ่ม โดยสามารถผลิตได้ตรงกระแสนิยมและเทรนด์แฟชัน่ ทัง้วตัถดุบิ ผ้า สีสนั ลวดลาย และ
รูปแบบของแฟชัน่ สินค้ามีคณุภาพตรงความต้องการของกลุ่มลกูค้าเปา้หมายทัง้ในเชิงคณุภาพท่ี
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ การผลิตสินค้าท่ีมีแนวคิดและตัวตนท่ีชัดเจน มีการวิจัยเทรนด์สี 
วตัถุดิบ และรูปแบบแฟชั่นเพ่ือน ามาผสมผสานกันในการเตรียมออกแบบคอลเลคชั่น ผู้บริโภค
สินค้าแฟชัน่ร่วมสมัยของไทยมีพฤติกรรมหลกั คือ การผสมผสานสินค้าจากหลากหลายแบรนด์
เพ่ือจัดให้เป็นสไตล์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยจะไม่ค านึงถึงระดบัราคาสินค้าหรือแบรนด์
สินค้า แตค่ านึงถึงรูปแบบท่ีจะผสมผสานกันเป็นหลัก นอกจากนีท้ศันคติของกลุ่มมิลเลนเนียล ท่ี
เกิดในช่วงปี 1982-2004 เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงเวลาเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยียุคแอนะล็อกไปยงั
ยคุดิจิทลั คนกลุม่นีช่ื้นชอบงานออกแบบ งานฝีมือ จากแบรนด์ท่ีมีคณุภาพ ซึ่งไม่จ ากดัว่าต้องเป็น
แบรนด์ไฮเอนด์เท่านัน้ แตต้่องเป็นท่ีนิยมและสร้างคณุคา่ทางจิตใจ ช่วยยกระดบัสไตล์และเทรนด์
ได้ 

ข้อก าหนดการออกแบบจากแนวโน้มแฟชั่น Textile Trend “Hamanature AW18/19” 
จาก WGSN เป็นแนวคิดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเช่ือมต่อกับธรรมชาติโดยผ่านทางโทนสีท่ีใช้ใน
เนือ้ผ้าและวสัด ุเน้นการใช้เส้นใยธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการทอด้วยมือ และการสานกันของเส้น
จนเกิดเป็นลวดลายแนวทาง โทนสีท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติ เช่นสีแดงก ่า สี



  106 

ม่วงเข้ม สีส้มแสด สีน า้ตาล และสีทอง ซึ่งเหมือนเป็นการเพิ่มความอุณหภูมิ และความจัดจ้าน 
ผสมผสานกบัโทนสีเย็น เชน่ สีน า้เงิน และสีเขียว มีการลดการขดัแย้งของสีด้วยสีด า 

แนวคิด “Remaster การกลับมาของศิลปินผู้ ยิ่งใหญ่” จาก เจาะเทรนด์โลก 2018 by 
TCDC ท าให้ผู้ วิจยัได้น าศิลปินคนส าคญัคนหนึ่งของรัสเซียในยุค 1920 มาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การออกแบบ Sonia Delaunay เป็นศิลปินคนแรกท่ีได้น าแนวคิดแบบนามธรรม (Abstract) มาสู่
แฟชัน่โลก มีการผสมผสานระหว่างสีและเนือ้ผ้าด้วยสีและวสัดท่ีุแตกต่างกัน เป็นการน าแนวคิด
แบบนามธรรมมาใช้ในการออกแบบผ้าผืนและเคร่ืองแตง่กายด้วยเทคนิคการใช้สีสดในรูปแบบของ
เรขาคณิต มีการเว้นจงัหวะ และการเช่ือมต่อกนัของเส้นท่ีแตกตา่งกนัเหมือนเป็นการค้นพบความ
เช่ือมโยงในจงัหวะของสีในรูปแบบเรขาคณิต นอกจากนีก้ารออกแบบรูปแบบเรขาคณิตของเธอได้
ถูกน ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟชั่น ในช่วงปี 1920 -1930 แม่กระทั่งปัจจุบัน
แนวคดิแบบนามธรรมของ Sonia Delaunay ก็ยงัถกูน ามาพดูถึงอยูใ่นกระแสแฟชัน่โลก 

ข้อก าหนดจากการศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายงานศิลปะของ Sonia Delaunay ท่ีมี
ความสอดคล้องกับข้อก าหนดการออกแบบจากแนวโน้มแฟชัน่ ลวดลายแบบนามธรรม มีการใช้
เรขาคณิตเป็นหลัก ดลุยภาพของน า้หนกั ใช้สีอ่อนแก่และน า้หนักท่ีตดักันของพืน้หลัง ดุลยภาพ
ของจุดสนใจ ใช้สีร้อนมากกว่าสีเย็น ความขดัแย้ง มีการจดัส่วนประกอบของลวดลายท่ีมีความ
แตกตา่งกนัของเส้น สดัสว่น ขนาด และสี ชว่งจงัหวะ มีการวางจงัหวะซ า้ๆกนั และจงัหวะท่ีเพิ่มขึน้
หรือลดลง เช่น เปล่ียนความหนาของเส้นและการเปล่ียนช่องไฟระหว่างเส้น และมีการผสมผสาน
ระหวา่งสีท่ีแตกตา่งกนัในรูปทรงเราขาคณิต 

ผลของการวิจยัจากการศกึษาข้อมลู และแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญเร่ืองความเหมาะสม
ด้านการออกแบบของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อแบบร่างลายผ้าทอผ้าไหมไทยส าหรับ
เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั ซึ่งแบบร่างลายผ้าทอท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมต่อ
การน าไปพัฒนาเป็นเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัย โดยได้คะแนนในระดบัสูงจ านวน 4 รูปแบบ 
ดงันี ้แบบร่างท่ี 2 แบบร่างท่ี 5 แบบร่างท่ี 8 และแบบร่างท่ี 10 ความเหมาะสมด้านการออกแบบ
ของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ตอ่แบบร่างเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั ซึ่งแบบร่างเคร่ืองแตง่
กายแฟชัน่ร่วมสมยัท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นวา่เหมาะสมตอ่การน าไปขึน้ต้นแบบเคร่ืองแตง่กาย
แฟชัน่ร่วมสมยั โดยได้คะแนนในระดบัสงูจ านวน 1 รูปแบบ คือแบบร่างท่ี 3 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.11 
ซึง่แปลความหมายข้อมลูคา่เฉล่ีย คือ เป็นแบบท่ีมีคา่ความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเหมาะสมมาก 
ความคดิเห็นความพงึพอใจของผู้บริโภคชว่งวยัท างาน จ านวน 50 คน ตอ่เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วม
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สมยัจากข้อก าหนดอตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย โดยได้คะแนนเฉล่ียท่ี 4.36 ซึ่งแปลความหมายของ
ข้อมลูคา่เฉล่ีย คือ มีคา่ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

 
อภปิรายผล 

การทอผ้าไหมมีข้อจ ากดัในการทอให้เกิดลวดลายตามต้นแบบงานของศิลปินจึงต้องตดั
ทอนลวดลายลง ทางแก้ไขข้อจ ากัดดงักล่าวคือการเผ่ือระยะเวลาในการทอ และใช้เทคนิคมดัหม่ี
ในการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าไหม การย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และการวางเส้นยืน
ด้วยสีขาวจะท าให้ความสดของสีลวดลายลดลง. การออกแบบลวดลายมีความชดัเจน มีความกล้า
ในการเลือกใช้สี สามารถน ามาออกแบบเป็นเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัยท่ีสามารถสวมใส่ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน  ควรมีการเพิ่มเส้นใยธรรมชาติท่ีมีผิวสัมผัสแตกต่างจากเส้นใยไหมเข้าไปใน
กระบวนการทอ เพ่ือให้เกิดผิวสมัผสัท่ีน่าสนใจมากขึน้ โดยผ่านการประเมินในด้านการออกแบบ
ต่างๆ และได้ผ่านการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย 4.36 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพึง
พอใจมาก 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. กระบวนการผลิตผ้าไหมมีระยะเวลาการทอประมาณ 1-3 เดือน ซึง่ผู้ ท่ีมีความสนใจท า
วิจยัเก่ียวกบัผ้าไหมควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม 

2. ในการออกแบบ ควรมีการศกึษาแนวโน้มแฟชัน่ สี และวสัดเุพ่ือสร้างความแปลกใหม่
ให้กบัผ้าผืนตลอดจนเคร่ืองแตง่กาย 

3. ควรมีการศกึษาและทดลองเก่ียวกบัพฒันาเส้นใยเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบผ้าทอ 
 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 
ผู้วิจยัได้น าองค์ความรู้ดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบและพฒันาลายผ้าทอตาม

ข้อก าหนดอัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย ส าหรับเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัย เพ่ือให้นวัตกรรม
ทางการออกแบบมาสร้างสรรค์เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่นีช้่วยเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้คนเข้าถึง 
และเล็งเห็นถึงผ้าไหมไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง ทัง้ยงัสามารถเผยแพร่อตัลกัษณ์ใหม่ผ้าไหมไทยนี ้ให้
เป็นแนวทางในการออกแบบ การเลือกใช้สี วสัด ุคณุสมบตั ิและกระบวนการผลิตในอนาคต 
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