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THE DIRECTION
OF THAI FASHION
IN THE AGE OF
DISRUPTIVE
HYBRIDISATION
THROUGH SIX
FASHION CONSUMER
ARCHETYPES.

ทิศทางแนวโน้มแฟชัน
่ ไทยใน
ปฐมบทแห่งยุคผสมผสานใหม่
ผ่านกลุม
่ แม่แบบบุคคล
ผูบ
้ ริโภคแฟชัน
่

PREFACE

พระนิพนธ์ค�ำ นำ�
Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother has worked tirelessly
to help Thai people sustain themselves through her SUPPORT Foundation,
recognising the creativity of the Thai people and their ability to produce high
quality products that could be developed into viable occupations.
In Her address given on the 11 August 1989, Her Majesty stated that
“I always take pride that artistry runs deeply in every Thai’s blood. Whatever
occupation, farmer or others, wherever they live, each and every countrymen
possess artistry, sensitivity and ability to learn quickly. If only he is given an
opportunity to learn and trained, his ability will become evident.” And for this
reason, she laid the foundations for the betterment of life for Thai people.
His Majesty King Vajiralongkorn not only continues but further expands
the works of Her Majesty the Queen Mother to ensure that all Thais fully
benefit. I have the privilege to travel extensively throughout the Kingdom and
have seen the beauty of Thai craftsmanship which passes on from generation to
generation. A good example would be Thai textiles. Thai premium quality silk is
well-known worldwide. Thai natural dyes from our abundant forests are rich in
number and shades, such as red from lac and Sappan woods, blue from indigo
plants, yellow from jackfruit trees and mulberry plants, and black from ebony
seeds and tropical almonds. Thai craftsmanship reflects great local wisdom and
deep-rooted culture. Therefore, I intend to continue and support this tradition
by blending local wisdom with modern fashion and style. My wish is to
publish a book as a guideline to create and develop good-quality and
modern products into the markets.
The Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture and my
advisory team have worked hard to develop this THAI TEXTILES TREND
BOOK SPRING/SUMMER 2022 into a source of useful knowledge. From
studying fashion abroad, developing my own brand, as well as being a frequent
guest lecturer at various universities, I have a broad view of fashion and have
dedicated all my learnings to this book for the use of students, professionals,
artisans, weavers, and aspiring designers from every region. With this book
I hope to continue the wishes of Their Majesties King Rama 9 the Great and
Queen Sirikit the Queen Mother, My Grandfather and Grandmother, who
taught me by word and action, to inspire everyone in order to preserve the
art and craft of our Nation and thus foster occupations for the people
for the betterment of their livelihoods and their families.
I would like to thank all the experts who contributed their in-depth
knowledge and experience to make this book complete with a combination
of comprehensive information, modern fashion and illustrations along with
local culture. And most importantly, I believe that this THAI TEXTILES
TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 will be of use to not only those
in the fashion industry, but also to interior designers and product
designers, and would be valuable for more in the future.

สมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ์ิ พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง ทรงปฏิบต
ั พ
ิ ระราชกรณียกิจด้านการช่วยเหลือราษฎรให้มรี ายได้เลีย
้ งปากเลีย
้ งท้องมาอย่างยาวนานผ่านโครงการ
ศิลปาชีพฯ โดยทรงเล็งเห็นแล้วว่าความสามารถของคนไทยด้านศิลปหัตถกรรมนัน
้ มีเอกลักษณ์และ
มีคณ
ุ ภาพชัน
้ สูง สามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ ดังพระราชดำ�รัสทีพ
่ ระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
เมือ
่ วันที่ 11 สิงหาคม 2532 ความว่า “...ข้าพเจ้านัน
้ ภูมใิ จเสมอว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมอ
ื
อยูท
่ ก
ุ คน ไม่วา่ จะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยูส
่ ารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไว
ต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถ
ออกมาให้เห็นได้...” ด้วยเหตุนจ
้ี ง
ึ ทรงวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของราษฎรไว้อย่างยัง
่ ยืน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห
่ ว
ั ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจทุกๆ
ประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ์ิ พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง เพือ
่ ให้เกิด
ผลประโยชน์สง
ู สุดแก่เหล่าราษฎรทัว
่ ทุกภูมภ
ิ าคในประเทศไทย ข้าพเจ้าได้โดยเสด็จหลายต่อหลาย
ครัง
้ เห็นความสวยงามของผลงานศิลปะอันเป็นงานทีส
่ ร้างขึน
้ ด้วยภูมป
ิ ญ
ั ญาทีส
่ ง
่ั สมมาอย่าง
ยาวนานของบรรพบุรษ
ุ เช่น การทอผ้า คุณภาพของไหมไทยเป็นทีป
่ ระจักษ์ไปแล้วทัว
่ โลกว่ามีความ
พิเศษ มีความยืดหยุน
่ มีคณ
ุ ภาพระดับพรีเมียม เริม
่ จากการเลีย
้ งตัวหนอนไหมให้สมบูรณ์แข็งแรง
เพือ
่ ให้ได้เส้นไหมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมีเส้นใยทีส
่ ม่�ำ เสมอ การย้อมสีธรรมชาติของไทย เรามีวต
ั ถุดบ
ิ
หลากหลาย เฉดสีทม
่ี ค
ี วามเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ได้จากพืชพรรณท้องถิน
่ เช่น สีแดงจากครัง
่
และแก่นฝาง สีครามอินดิโกจากใบและต้นคราม สีเหลืองจากแก่นขนุนและต้นหม่อน สีด�ำ จากมะเกลือ
และสมอ ฯลฯ ทีม
่ อ
ี ยูอ
่ ย่างอุดมสมบูรณ์ในป่าธรรมชาติ จึงสามารถเลือกสร้างสรรค์เฉดสีออกมา
ได้เยอะมาก ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ทส
่ี ร้างขึน
้ ด้วยมือของคนไทยเป็นสือ
่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงภูมป
ิ ญ
ั ญาและ
รากเหง้าทางวัฒนธรรม ซึง
่ ข้าพเจ้ามีด�ำ ริทจ
่ี ะเริม
่ สืบสาน รักษา และต่อยอด ออกมาในลักษณะของ
การผสมผสานงานแฟชัน
่ และสไตล์ทท
่ี น
ั สมัย เพือ
่ ให้ราษฎรและผูป
้ ระกอบการด้านวัฒนธรรม
มีต�ำ ราทีเ่ ป็นแนวทางในการผลิต ทำ�ให้ผลผลิตทีอ
่ อกมาสูต
่ ลาดมีคณ
ุ ภาพและทันสมัย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และทีมทีป
่ รึกษาของข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูล
เชิงลึก และทำ�การศึกษาค้นคว้าวิจย
ั เพือ
่ จัดทำ�หนังสือเล่มนีข
้ น
้ึ มา ทำ�ให้หนังสือ THAI TEXTILES
TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 สามารถใช้งานได้จริง ข้าพเจ้าได้น�ำ ประสบการณ์
ด้านแฟชัน
่ ทัง
้ จากการทีไ่ ด้ไปเรียนต่อและศึกษาดูงานในต่างประเทศ การลงมือปฏิบต
ั จ
ิ ริง การได้มี
โอกาสเข้าไปเป็นอาจารย์พเิ ศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้ลงพืน
้ ทีใ่ นต่างจังหวัดหลายจังหวัด
ทำ�ให้เห็นมิตอ
ิ น
ั หลากหลาย รวมทัง
้ ความรูค
้ วามสามารถทีม
่ ม
ี อบไว้กบ
ั หนังสือเล่มนี้ เพือ
่ ให้เกิด
ประโยชน์แก่เหล่านักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผูป
้ ระกอบการ ศิลปิน ช่างทอผ้า และผูท
้ อ
่ี ยากเป็น
นักออกแบบในทุกสาขาทัว
่ ทุกภูมภ
ิ าค เพือ
่ รักษาสมบัตท
ิ างวัฒนธรรมของชาติทพ
่ี ระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ์ิ
พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง ทูลกระหม่อมปูแ่ ละสมเด็จย่าของข้าพเจ้าได้
พระราชทานคำ�แนะนำ�และสอนข้าพเจ้าเสมอมา เรือ
่ งการสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรซึง
่ จะนำ�ไปสู่
ความยัง
่ ยืน ทำ�ให้ราษฎรมีอาชีพเลีย
้ งตัวเองและครอบครัวได้
ทัง
้ นีข
้ อขอบคุณผูเ้ ชีย
่ วชาญทุกๆ ด้านทีร่ ว
่ มกันระดมสมองและเรียบเรียงประสบการณ์ จนทำ�ให้
หนังสือเล่มนีส
้ มบูรณ์ดว
้ ยเนือ
้ หา ภาพประกอบทีส
่ วยงาม อีกทัง
้ ยังมีองค์ประกอบหลากหลายทัง
้
ทางด้านวัฒนธรรมและแฟชัน
่ ทีท
่ น
ั สมัย ทีส
่ �ำ คัญหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK
่ หรือสิง
่ ทอเท่านัน
้ แต่สามารถนำ�ไป
SPRING/SUMMER 2022 เล่มนีไ้ ม่ได้ใช้ส�ำ หรับงานด้านแฟชัน
ประยุกต์ใช้กบ
ั งานออกแบบภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออืน
่ ๆ ได้นอกเหนือจากอุตสาหกรรม
แฟชัน
่ ซึง
่ ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีประโยชน์ตอ
่ สังคมในวงกว้างต่อไปในอนาคต

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรว
ิ ณ
ั ณวรี นารีรต
ั นราชกัญญา
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THAITONE

Colour Trend
Spring/Summer 2022

THE COLOUR INSPIRATIONS
FOR SPRING/SUMMER 2022,
predicted to be prominent in the
fashion and lifestyle markets, are
explored through six colour schemes
from THAITONE. In this age of
DIGITAL DISRUPTION, NEW
CREATIVITY AND INNOVATIONS
are introduced for each archetype,
the colours suggesting varying
personalities and lifestyles.
ค้นหาแรงบันดาลใจของสีสา
ํ หรับ
ฤดูกาล Spring/Summer 2022 ได้จาก
6 กลุม
่ สีทผ
่ี า
่ นการเลือกสรรและเป็นตัวแทน
ของ สีไทยโทน ทีจ
่ ะโดดเด่นอยูใ่ นแฟชัน
่ และ
ไลฟ์สไตล์ในอนาคต ในโลกแห่งดิจท
ิ ล
ั และ
การเปลีย
่ นแปลงอย่างฉับพลัน พาผูค
้ น
ไปพบกับความหวัง ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทัง
้ อารมณ์ของผูค
้ น
ในอนาคตต้องการการถูกกระตุ้นด้วยเฉดสี
ที่สดใสตามจินตนาการ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เต็มไปด้วยความน่าค้นหาและเทคโนโลยีใหม่
แต่ละแถบสีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มี
บุคลิกภาพและการใช้ชว
ี ต
ิ ทีแ่ ตกต่างกัน

THAI TEXTILES 5

ดอกบวบ
D O K BUAB
THAITONE COLOUR
C0 M5 Y75 K0

T3080

ดินแดงเทศ

D I NDANG
TH AT
THAITONE COLOUR
C40 M100 Y100 K10

T1040

หงสบาท

HONGSABAT
THAITONE COLOUR
C10 M50 Y20 K0

T1090

โศก
SR O K

THAITONE COLOUR
C50 M5 Y50 K0

T4270

หมึกจีน
MU E KC H I N
THAITONE COLOUR
C10 M0 Y0 K90

T9040

เงิน
NG E N

THAITONE COLOUR
C5 M0 Y5 K25

T8110

6
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HOLISTIC
ELEGANCE

THE WONDER OF
VALUE DUSIT LEGACY

C0
M5
Y75
K0
T3080

C5
M15
Y75
K0
T3050

C20
M40
Y100
K0
T3130

C10
M85
Y90
K0
T2030

THAI TONE COLOUR TREND SPRING/SUMMER 2022

TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022

C40
M100
Y100
K10
T1040

C50
M100
Y90
K25
T1050

SOCIAL
CREATION

C10
M50
Y20
K0
T1090

C70
M30
Y25
K0
T5130

C0
M35
Y50
K10
T7060

C15
M25
Y50
K0
T7050

NOSTALGIC
DREAM

C55
M55
Y65
K40
T9060

The yellow shades recall the glitz and
glamour of the 1920s, suitable for
The Influencer, the style leader and
charismatic social butterfly.

The red tones, frequently used in traditional
Thai textiles, are being redefined as the
contemporary classic, suitable for The
Admirer who values holistic beauty.

The shades of natural dyes from local
heritage are brought back to serve the
‘Relaxury’ style, suitable for the nature
lover, The Care Giver.

แถบสีเหลืองทําให้หวนรําลึกถึงความรุง่ เรือง
หรูหราในยุค 1920 เหมาะสําหรับกลุม
่
The Influencer ซึง่ เป็นผูน
้ า
ํ แฟชัน
่ ผูท
้ ช
่ี อบเข้า
สังคมและมีเสน่หด
์ งึ ดูด

แถบสีแดงซึง่ ถูกใช้มากทีส
่ ด
ุ ในผ้าทอพืน
้ เมืองไทย
ถูกนํากลับมานิยามใหม่ให้มค
ี วามคลาสสิกแบบ
ร่วมสมัย เหมาะกับกลุม
่ The Admirer ผูใ้ ห้คณ
ุ ค่า
กับความงามแบบองค์รวม

แถบสียอ
้ มธรรมชาติจากภูมป
ิ ญ
ั ญาไทยถูกนํามา
ใช้ในสไตล์ Relaxury เพือ
่ ตอบโจทย์ความเป็นธรรมชาติ
และเรือ
่ งราวท้องถิน
่ ทีส
่ ะท้อนมุมมองการเป็นส่วนหนึง่ ของ
ธรรมชาติ และทัศนคติการเป็นผูใ้ ห้ของ The Caregiver

C50
M5
Y50
K0
T4270

C60
M10
Y50
K0
T4150

C70
M10
Y60
K0
T4020

Fantasy, innocence and idealism in this
digital era is romanticised through shades
of mint green by The Dreamer group.
ความฝัน ความไร้เดียงสา และโลกอุดมคติในยุค
ดิจท
ิ ล
ั ถูกผสมผสานเป็นภาพแห่งความโรแมนติกสมัย
ใหม่ผา่ นแถบสีเขียวโศก ความแฟนตาซีของกลุม
่ The
Dreamer พาย้อนรำ�ลึกถึงวัยเด็กเหนือจินตนาการ

NEW
WAVE EGO

C30
M25
Y20
K60
T9020

C10
M0
Y0
K90
T9040

C90
M60
Y60
K90
T9130

THAI TEXTILES 7

CHANGE
FOR REDEMPTION

C5
M0
Y5
K25
T8110

C40
M30
Y35
K0
T9170

C25
M15
Y20
K40
T9090

For The Ruler, the exercise of power and
rules of a new regime are emphasised through
a spectrum of blacks, signifying the centre
of the universe without tangible form.

The Revolutionist calls for change with
innovative and non-conforming thinking.
The shades of grey symbolise choices for new
social values in an age of resolution and change.

สำ�หรับ The Ruler การบริหารอํานาจ และกฎ
ระเบียบใหม่ถก
ู เน้นให้ชด
ั เจนยิง่ ขึน
้ ผ่านการใช้เฉดสีดา
ํ
ทีเ่ สมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ความปราศจาก
ตัวตน และความเป็นปัจเจก

The Revolutionist ต้องการเรียกร้องให้เกิดการ
เปลีย
่ นแปลงด้วยนวัตกรรม และวิธค
ี ด
ิ นอกกรอบ
เฉดสีเทาจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการนําเสนอทาง
เลือกใหม่ให้กบ
ั สังคมในยุคแก้ไขและเปลีย
่ นแปลง
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CULTURAL TEXTILE PATTERN ลวดลายทอแห่งวัฒนธรรม

THAI TEXTILES

NORTH

ภาคเหนือ

อิทธิพลวัฒนธรรม
ล้านนาและลาว

PHA* JOK MAE CHAEM,
CHIANG MAI
ผ้าจกแม่แจ่ม เชี
 ยงใหม่

PHA JOK MUENG LONG,
PHRAE
ผ้าจกเมืองลอง แพร่

PHA YOK MUK LAPLAE,
UTTARADIT
ผ้ายกมุกลับแล อุ
 ตรดิตถ์

PHA YOK DOK LAMPHUN,
LAMPHUN
ผ้าไหมยกดอกลำ�พูน ล
 �ำ พูน

PHA SIN MUD KAN,
NAN
ผ้าซิน
่ มัดก่าน น่าน

PHA KO LUANG,
NAN
ผ้าเกาะล้วง น่าน

PHA JOK HAT SIAO,
SUKHOTHAI
ผ้าจกหาดเสีย
้ ว สุโขทัย

PHA MUDMEE HOL,
SURIN
ผ้ามัดหมีโ่ ฮล สุรน
ิ ทร์

PHA HANGKRAROK,
NAKHON RATCHASIMA
ผ้าหางกระรอก นครราชสีมา

PHA AM PROM,
SURIN, BURIRAM
ผ้าอัมปรม สุรน
ิ ทร์, บุรรี ม
ั ย์

PHA LABERK,
SURIN
ผ้าละเบิก สุรน
ิ ทร์

PHA SIN TEW,
SISAKET,
UBONRATCHATHANI
ผ้าซิน
่ ทิว ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

SAKET PATTERN SILK,
ROI ET
ผ้าไหมลายสาเกต รอ
้ ยเอ็ด

NORTHEAST

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

PHA JOK TAI LUE,
CHAINGRAI
ผ้าจกไทลือ
้ เชียงราย

อิทธิพลไทยลาวและ
ไทยเขมร

ñšćĀćÜÖøąøĂÖ÷šĂöÿĊíøøößćêĉ

đĂÖúĆÖþèŤìĊęÿąìšĂîõĎöĉðŦââć
ĒúąìĆÖþąđßĉÜßŠćÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

PHA KAB BUA,
UBON RATCHATHANI
ผ้ากาบบัว อุบลราชธานี

CHONNABOT MUDMEE
SILK, KHON KAEN
ผ้าไหมมัดหมีช่ นบท ขอนแก่น

úĆÖþèąÿĞćÙĆâ×ĂÜñšćĀćÜÖøąøĂÖǰ ÙČĂǰ đðŨîñšćìĂ
úć÷×ĆéíøøöéćĀøČĂñšćǰǰêąÖĂǰđĀöČĂîñšćóČĚîēé÷ìĆęüĕðǰàċęÜ
đÖĉéÝćÖÖćøĔßšêąÖĂđîČĚĂñšćÝĞćîüîǰ ǰ êąÖĂǰ ĒêŠđÿšîéšć÷óčŠÜ
ÿĞćĀøĆïĔßšìĂñšćĀćÜÖøąøĂÖđÖĉéÝćÖÖćøĔßšđÿšîĕĀöǰĀøČĂđÿšî
LUKKAEW PATTERN
KAEW MUK DA PATTERN
òŜć÷ÝĞćîüîǰǰđÿšîǰöĊÿĊêŠćÜÖĆîǰöćêĊđÖúĊ÷üÙüïđ×šćéšü÷ÖĆîĔĀš
SILK DYED WITH
MUDMEE SILK,
đðŨîđÿšîđéĊEBONY,
÷üǰ đßŠîǰ ÿĊđ×Ċ÷üÖĆïÿĊéĞćǰ ÿĊ×ćüÖĆïÿĊđ×Ċ÷üǰ ÿĊĒéÜÖĆï
UBON RATCHATHANI
MUKDAHAN
ÿĊđĀúČĂÜǰđðŨîêšîǰđøĊ÷ÖüŠćǰđÿšîúĎÖúć÷ǰĀøČĂPHA
ǰĕĀöúĎÖúć÷ǰĀøČ
Ăǰ
MUDMEE
TEEN
đÿš
î
ĀćÜÖøąøĂÖǰēé÷Ĕßš
ĕ
îĒúąēïÖđðŨ
î
Ăč
ð
ÖøèŤ
Ā
úĆ
Ö
ǰîĞ
ć
öćēüš
î
ผ้าไหมลายลูกแก้ว
ย้อมมะเกลือ
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายแก้วมุกดา
DAENG, BURIRAM
đðŨîđÿšî÷ČîìĊęĕéšđÖúĊ÷üǰìĂđðŨîñČîñšćÝąöĊÙüćöÿü÷ÜćöĒúąöĊ
อุบลราชธานี
úüéúć÷ìĊđę ÖĉéÝćÖÿĊĂĂŠ îĒÖŠĔîđÿšîéšć÷÷Čîǰēé÷Ĕßš
ĂŠ îǰ ต
มุกดาหาร
ผ้đÿšาîมัóčÜŠ ดÿĊĂหมี
่ น
ี แดง บุรรี ม
ั ย์
ñšćìĊĔę ßšđÿšî÷ČîìĊêę đĊ ÖúĊ÷üîĊÝĚ ąöĊøćÙćÿĎÜÖüŠćñšćóČîĚ ìĆüę ĕðǰüĉíÖĊ ćø
ìĂñšćĒïïîĊĚöĊßČęĂüŠćǰ Ķñšćúć÷ĀćÜÖøąøĂÖķǰ đóøćąúüéúć÷
ĕĀöìĊęöĊÖćøÙüïđÿšîĕĀöÿĂÜđÿšîìĊęöĊÿĊêŠćÜÖĆîđ×šćéšü÷ÖĆî
Ùúšć÷ĀćÜÖøąøĂÖîĆęîđĂÜǰ

ผ้าหางกระรอก
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KHAN KHO NA RI
PATTERN MUDMEE SILK,
CHAIYAPHUM
ผ้าไหมมัดหมีค
่ น
่ั ขอนารี ชย
ั ภูมิ

PHA PHRAE WA,
KALASIN
ผ้าแพรวา กาฬสินธุ์

SOI DOK MARK PATTERN
MUDMEE SILK,
MAHASARAKHAM
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายสร้อยดอกหมาก
มหาสารคาม

PHA YOK MUK TAI-YUAN,
SARABURI
ผ้ายกมุกไทยวน สระบุรี

PHA JOK TAI-YUAN,
KHU BUA, RATCHABURI
ผ้าจกไทยวน คูบว
ั ราชบุรี

PHA NA MUEN SRI,
TRANG
ผ้าทอนาหมืน
่ ศรี ตรัง

PHA KOH YOR
RATCHAWAT,
SONGKHLA
ผ้าเกาะยอลายราชวัตถ์ สงขลา

CENTRAL
REGION

ภาคกลาง

PHA SA–MOR,
SURIN, BURIRAM
ผ้าสะมอ สุ
 รน
ิ ทร์, บุรรี ม
ั ย์

PHA AUN LOON SEEM,
SURIN, BURIRAM
ผ้าอันลูนซีม สุรน
ิ ทร์, บุรรี ม
ั ย์

PHA MUDMEE BAN
KHWAO,
CHAIYAPHUM
ผ้ามัดหมีบ
่ า้ นเขว้า ชย
ั ภูมิ

PHA KAEN KOON,
KHON KAEN
ผ้าลายแก่นคูน ขอนแก่น

BAN PUEAI SILK,
AMNAT CHAROEN
ผ้าไหมบ้านเปือย อ
 �ำ นาจเจริญ

PHA MUDMEE JUAN TANI,
PATTANI
ผ้ามัดหมีจ
่ วนตานี ปัตตานี

PHA YOK PHUMRIANG,
SURAT THANI
ผ้ายกพุมเรียง สุราษฎร์ธานี

อิทธิพลไทยวนและ
ไทยลาว

SOUTH

ภาคใต้

PHA SIN TEEN CHOK
BAN RAI, UTHAI THANI
ผ้าซิน
่ ตีนจกบ้านไร่ อ
ท
ุ ย
ั ธานี

PHA JOK LAO KRANG,
UTHAI THANI
ผ้าจกลาวครัง
่ อุทย
ั ธานี

*Pha means fabric in Thai

อิทธิพลมุสลิมและ
อาหรับ
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PHA YOK MUEANG
NAKHON, NAKHON SI
THAMMARAT
ผ้ายกเมืองนคร นครศรีธรรมราช
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A Contemporary Legacy

ผ้าไทย: มรดกภูมป
ิ ญ
ั ญา

The art and culture behind Thai textiles are wisdoms
passed down from generation to generation, ingrained
in Thailand’s AESTHETICS, SOCIAL VALUES, and
RELIGIOUS BELIEFS. Each locality has developed
their unique techniques from KHID, JOK, YOK,
MUDMEE, KO-LUANG, PRINTING, HAND PAINTING,
DYE, EMBROIDERY, to PATCHWORK*, showcasing
their historical and cultural legacies.

วัฒนธรรมผ้าไทยเป็นมรดกทางภูมป
ิ ญ
ั ญา
ทีส
่ บ
ื ทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกีย
่ ว
โยงกับความงดงาม ความเชือ
่ ทางสังคม
และศาสนา แต่ละท้องถิน
่ มีภม
ู ป
ิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ในการทําผ้าทีโ่ ดดเด่นต่างกัน
ประกอบด้วย ขิด จก ยก มัดหมี่ เกาะล้วง
พิมพ์และเขียน ย้อม ปัก และแพตช์เวิรก
์ *

Textiles woven from home-grown yarns and fibers often hold a certain
charm, with a look and feel that one cannot find in industrially created fabrics.
Only handwoven Thai silk can give the distinctive combination of a lustrous
smoothness and shine mixed with irregular slub effects. Thai cotton with its shorter
strands creates a fluffier, softer textured material. Hemp, with its stems’ covering
not all removed, creates a linen-like texture with an irregular dye effect. Currently
there are various fibers being developed from local resources such as Kapok**,
Pineapple, Banana, Bamboo, Erie Silk and Lotus as sustainable alternatives for
the fashion market. Synthetic fibers have also been used in combination with
natural ones to develop woven textiles with even more distinct qualities such
as more softness and weight yet with the same comfort as natural cottons. New
innovations play an important role in improving functional qualities in many
textiles, improving the life of their daily usage and wear. Endless functional
innovations can be applied to Thai woven textiles, such as UV protection, antibacterial qualities targeting odour control, more breathability or temperature
controlling, or even with added collagen extract to moisturise the skin. All these
innovations can serve the demands of the fashion consumers and at the
same time, add relevancy to today’s lifestyles.
*Description of each technique on pages 10-12
**Kapok fiber is light, soft and lustrous.

ผ้าทีท
่ อจากเส้นใยพืน
้ เมืองมักมีเสน่หด
์ งึ ดูดใจ ผิวสัมผัส
ที่แตกต่างจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมทําให้ผ้าทอมือ
มีความพิเศษทีน
่ า
่ ค้นหา ความเงางามเรียบลืน
่ ผสมปุม
่ ปมพบได้
ในไหมไทยเท่านัน
้ ฝ้ายไทยมีความยาวเส้นใยสัน
้ ให้ความนุม
่ ฟู
เป็นพิเศษ เส้นใยกัญชงให้สม
ั ผัสแบบลินน
ิ มีเสน่หม
์ าจากผิว
ของเส้นใยทีส
่ กัดเปลือกออกไม่หมดทําให้ยอ
้ มติดสีไม่สม่ำ�เสมอ
ปัจจุบน
ั มีการพัฒนาเส้นใยทีไ่ ด้จากพืชพืน
้ ถิน
่ ทีใ่ ห้ความแปลกใหม่
อย่างนุน
่ ** สับปะรด กล้วย ไผ่ ไหมอีร่ี และบัว เป็นทางเลือกให้
กับสินค้าแฟชัน
่ รักษ์โลก เส้นใยประดิษฐ์หลายประเภทถูกนํามา
ผสมผสานในการทอเพือ
่ ให้มค
ี ณ
ุ ลักษณะทีโ่ ดดเด่นมากยิง่ ขึน
้
ช่วยให้ได้ผา
้ ผืนนุม
่ มีนำ�
้ หนัก และยังให้ความสบายเหมือนฝ้าย
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงให้ผ้า
มีคณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวต
ิ ประจําวันดียง่ิ ขึน
้ เช่น
คุณสมบัตก
ิ ารป้องกันรังสียว
ู ี ป้องกันเชือ
้ แบคทีเรีย ซึง่ เป็นสาเหตุ
การเกิดกลิน
่ ผ้าทีร่ ะบายอากาศได้ดี หรือควบคุมอุณหภูมไิ ด้
แม้แต่การใส่คอลลาเจนสกัดทีช
่ ว
่ ยให้ความชุม
่ ชืน
้ แก่ผว
ิ ก็ถก
ู
นํามาปรับใช้ในผ้าทอไทยให้มป
ี ระโยชน์ใช้สอยและตอบสนอง
ความต้องการของผูบ
้ ริโภคแฟชัน
่ และยังคงอยู่
เคียงคูก
่ บ
ั วิถช
ี ว
ี ต
ิ ร่วมสมัย
*คำ�อธิบายแต่ละเทคนิคในหน้า 10 -12

**เส้นใยนุน
่ มีความเบา นุม
่ และเงางาม
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KHID

JOK

YOK

MUDMEE

Continuous Supplementary Weft

Discontinuous Supplementary Weft

Heald-Lifting

KHID: A weaving technique where graphic
patterns are created using continuous
supplementary weft* yarns, lifting the warp
yarns by hand or with a wooden stick to
accommodate the special weft patterns.
Khid is an heirloom technique from the
Phu Thai peoples, and a common technique
used in the Northeastern, North and
Central Regions of Thailand.

ขิด

ขิด เทคนิคการทอผ้าด้วยการเพิม
่ เส้นด้ายพุง่ *พิเศษ
ด้วยการใช้มือ หรือไม้ เพื่อสะกิดเส้นด้ายขึ้น
เพือ
่ เพิม
่ เส้นด้ายพิเศษจากผ้าด้านหนึง่ สูด
่ า
้ นหนึง่
เป็นมรดกวัฒนธรรมจากชาวภูไท ทอกันมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง
*เส้นด้ายพุง่ ใช้ทอตามแนวขวางของผ้า
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KO LUANG

PRINTING & PAINTING

เกาะล้วง

พิมพ์และเขียน

ยก

Ikat

มัดหมี่

Tapestry Weaving

JOK: A weaving technique using discontinuous weft yarns to make disconnected
blocks of motifs created by lifting sections of
thread using hands, sticks or porcupine needles to create colourful patterns. This technique
is one that has also been passed down through
generations of the Phu Thai peoples in Isan
and known locally as “Pha Sinh Teen Jok”.

YOK: A weaving technique producing a
distinctive brocade in which supplementary
strands of weft fabric are added into the
weave, creating a slightly raised pattern above
the surface of the woven fabric. Yok fabrics
are usually named after the supplementary
thread such as Pha Yok Ngen (Silver),
Pha Yok Tong (Gold), Pha Yok Mai (Silk).

MUDMEE: A weaving technique in which
the desired pattern is tied on the weft yarn
before it is dyed and woven, a technique
that can be repeated depending on the
preferred colour variations. This is a popular
technique in the Northeast such a rural
Mudmee from Khon Kaen and Lhai Kaew
Mudmee Mukda from Mukdahan.

KO LUANG: A weaving technique in which
different weft yarns - silk, cotton, silver, or
gold - are woven as in a plain weave but
hooked and dove-tailed together around the
warp yarn to produce a variety of patterns.
This method is an heirloom technique from
the Thai Lue ethnic group with patterns
such as “Pha Lai Nam Lai”.

PRINTING AND PAINTING: A variety of
techniques used to create patterns by applying
colours to the surface of the fabric via printing
blocks or hand-painting. Printed textiles
such as “Pha Khomapastr” are unique to
Thailand. Batik, a wax-resist technique
is commonly seen in the Southern region
of Thailand.

จก เทคนิคการทอด้วยการเพิม
่ เส้นพุง่ พิเศษบนผืนผ้า
เป็นช่วงๆ ไม่ตด
ิ ต่อกันตลอดหน้าผ้า ด้วยการใช้นว
้ิ
หรือไม้แหลม หรือขนเม่นในการยกเส้นด้ายเป็นช่วงๆ
สามารถสร้างลวดลาย และสีสน
ั ทีส
่ วยงามหลากหลาย
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูไท ไทลาว
รูจ
้ ก
ั ในนามผ้าซิน
่ ตีนจก

ยก เทคนิิคการทอผ้้าด้้วยการยกลายทอให้้สูงู จากพื้้�นผ้้า
ด้้วยการเพิ่่�มเส้้นด้้ายพิิเศษระหว่่างเส้้นด้้ายยกและ
เส้้นข่่ม ผ้้าที่่�ได้้มีค
ี วามสวยงามและวิิจิต
ิ รบรรจง นิิยมใช้้
เป็็นผ้้านุ่่�งสํําหรัับขุุนนางหรืือเจ้้านาย สามารถบ่่งบอก
สถานะทางสัังคมได้้ นิิยมเรีียกชื่่�อผ้้าตามเส้้นด้้ายพิิเศษ
เช่่น ผ้้ายกดิ้้�นเงิิน ผ้้ายกดิ้้�นทอง ผ้้ายกไหม เป็็นต้้น

มัดหมี่ เทคนิคการสร้างลวดลายผ้าทอด้วยการมัด
เส้นไหมหรือเส้นด้ายพุง่ เป็นเปลาะๆ เพือ
่ กัน
้ สีตาม
ตําแหน่งที่ต้องการ จากนั้นนําไปย้อมสี และนํา
มาทอเพือ
่ ให้เกิดเป็นลวดลาย เช่น ลายนาค ลายโคม
และลายสัตว์ นิยมทอในกลุ่มชนชาวไทลาวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุม
่ ชนไทล้อ
ื ในภาคเหนือ

เกาะล้้วง เทคนิิคการสร้้างลวดลายผ้้าทอด้้วย
การใช้้เส้้นด้้ายพุ่่�งสีีแตกต่่างกััน เสริิมลวดลายเป็็นช่่วงๆ
โดยการผููกเกาะเกี่่�ยวเป็็นห่่วงรอบเส้้นยืืน ลวดลายมััก
จะไหลไปในทิิศทางเดีียวกัันและ
ไล่่ระดัับกััน เรีียกลายน้ำำ��ไหล ซึ่่�งเป็็นมรดกทาง
วััฒนธรรมของชาวไทลื้้�อ จัังหวััดน่่าน

พิมพ์และเขียน เทคนิคการสร้างลวดลายบนผืนผ้าผ่าน
การเขียนสี หรือใช้วส
ั ดุทม
่ี ล
ี วดลายปัม
๊ สีลงบนผืนผ้า
เพือ
่ ให้เกิดลวดลายทีต
่ อ
้ งการ ผ้าเขียนหรือผ้าพิมพ์ เช่น
ผ้าโขมพัสตร์ บาติกก็เป็นเทคนิคการเขียนลวดลายทีเ่ กิด
จากการเขียนเทียน แล้วนําไปจุม
่ สีให้เกิดเป็นลวดลาย
เป็นเทคนิคทีน
่ ย
ิ มทํากันมากในภาคใต้ของประเทศ

จก

Block Print and Hand Painting
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DYE

Dye Resist

ย้อม

THAI TEXTILES A CONTEMPORARY LEGACY
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EMBROIDERY
Embroidery

ปัก

DYE: A technique of creating patterns using
various dye resist actions. Tie-dye is a
resist-dyeing technique typically consisting
of folding, twisting, pleating, crumpling
fabrics, as well as tying with strings or
rubber bands, or sewing textiles or garments
to create patterns before dyeing.

EMBROIDERY: A technique of decorating
the fabric with various stitches, popular
within aristocratic circles of the past. The
differing embroidery techniques used from
the halls of royal households down to
different localities all are indicative of their
individuality and origins.

ย้อม เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทีเ่ กิดจาก
การมัดกัน
้ สี นําไปจุม
่ สีให้ซม
ึ ผ่านเข้าเส้นด้าย ตัวอย่าง
เช่น การมัดย้อม เป็นการสร้างลวดลายด้วยการมัดผ้า
การพับผ้า หรือใช้วัสดุอื่นๆ กระทําบนผืนผ้า เช่น
การหนีบ การเย็บ เป็นต้น การย้อมยังเป็นกระบวนการ
หนึง่ ของการสร้างสรรค์ลวดลายโดยการทออีกด้วย
เช่น การย้อมสีเส้นไหมเป็นสีตา
่ งๆ และนําไปทอ
ด้วยเทคนิคต่างๆ เป็นลวดลายทีส
่ วยงาม

ปััก เทคนิิคการสร้้างสรรค์์ลวดลายบนผืืนผ้้าที่่�มีีมาแต่่
โบราณ นิิยมอย่่างแพร่่หลายในราชสํํานััก วััสดุุที่่�ใช้้
สามารถบ่่งบอกสถานะทางสัังคม และความหรููหรา
ของผ้้า เช่่น การปัักด้้วยไหม ดิ้้�น ไข่่มุก
ุ เป็็นต้้น รวมไป
ถึึงเทคนิิคการปััก เช่่น การปัักซอย ปัักไหม ปัักหนุุน
โดยมีีลวดลายงานปัักแบบราชสํํานัักที่่�เน้้นความ
สวยงาม มีีเทคนิิคพิิเศษ และลายปัักผ้้าแบบพื้้�นเมืืองที่่�
สามารถสะท้้อนเอกลัักษณ์์ความเป็็นตััวตนของตนเอง

PATCHWORK
Pieced Work

แพตช์เวิรก
์
PATCHWORK: A technique also known
as “pieced work”, of sewing materials or
pieces of fabrics together to form patterns
into a larger design of repeating patterns.
A technique popular in the hilltribes of
Northern Thailand, the patterns so distinct
that they serve to reflect the identity
of each hilltribe.
แพตช์เวิรก
์ เป็นการนําผ้า หรือเศษผ้ามาเย็บติดกัน
เป็นผ้าผืนใหญ่ หรือการปะติดเพือ
่ ให้เกิดเป็นลวดลาย
ต่างๆ นิยมทํากันมากในเขตภาคเหนือของประเทศ
โดยเฉพาะกลุม
่ ไทยภูเขา ซึง่ จะมีการแพตช์เวิรก
์ ทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ และสีสน
ั ลวดลายทีส
่ วยงาม สามารถสะท้อน
อัตลักษณ์ของชาวเขา เช่น ม้งและเย้า ได้เป็นอย่างดี

NAT PRAKOBSANTISUK
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SHADES

Of Natural Dye Wisdoms
ECO-FASHION or fashion products which are responsibly manufactured
using environmentally friendly and sustainable models. Local Thai textiles have
always been crafted with NATURAL DYES, and the much-loved art handed down
from ancient local wisdom is back in demand and in fashion again.

SHADES OF NATURAL DYE WISDOMS
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ACHIOTE
FRUITS
(Bixa orellana)

JACKFRUIT
TREE WOOD CORE
(Artocarpus
heterophyllus)

คำ�แสด

แก่นขนุน

BARK of
Garcinia
dulcis

EBONY
TREE FRUITS
(Diospyros mollis)

The natural Thai colours are specific and derived from materials and plants found locally. Red is from
Lac and Sappan wood; orange from Indian Mulberry root (Morinda citrifolia), night jasmine flowers
(Nyctanthes arbortristis), and seeds of the Achiote (Bixa Orellana); indigo from the leaves and plant of
the Indigofera tinctoria; yellow from the jackfruit wood and mulberry plants; brown from mangrove wood
(Rhizophora mucronata) and mangosteen fruit peel; green from Indian Almond tree leaves (Terminalia cappa)
or indigo double-dyed with the root of the Garcinia dulcis tree; pink from Sappanwood (Caesalpinia sappan)
and Gynura pseudochina plants; and black from ebony seeds (Diospyros mollis) and bark of the cherry plum
(Terminalia cherbula). These are the key primary colours that will be used in combination to create the new
colour tones for the Thai textile trends in 2022. The use of natural dyes results in never-ending outcomes.
The knowledge and techniques of natural dying can be counted as an important part of Thai craft.

ประโหด

ผลมะเกลือ

LAC
(secretions
of the Lac Beetle
Kerria lacca)

INDIGO
(From leaves
of the Indigofera
tinctoria)

คราม

ครัง
่

เฉดสีจากภูมป
ิ ญ
ั ญา

Eco Fashion หรือสินค้าแฟชัน
่ ทีถ
่ ก
ู สร้างขึน
้ โดยมีกระบวนการทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติอย่างยัง
่ ยืน กระแสความนิยมนีก
้ า
ํ ลังเป็นทีต
่ อ
้ งการของตลาด และมีมล
ู ค่า
ทางจิตใจอย่างยิง
่ ซึง
่ ผ้าทอพืน
้ เมืองไทยก็ใช้ สียอ
้ มธรรมชาติ มาแต่ดง
้ั เดิม
ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่โบราณจะถูกนํากลับมาใช้ในเทรนด์แฟชั่นอีกครั้ง เฉดสีการย้อมของไทยมีความเฉพาะและ
มีเอกลักษณ์ทไ่ี ด้จากพืชพรรณและวัตถุดบ
ิ ในท้องถิน
่ เช่น สีแดงจากครัง่ และแก่นฝาง สีสม
้ จากยอ ดอกกรรณิการ์ และเมล็ดคำ�แสด
สีครามอินดิโกจากใบและต้นคราม สีเหลืองจากแก่นขนุนและต้นหม่อน สีดา
ํ จากมะเกลือและสมอ สีนำ�
้ ตาลจากไม้โกงกางและ
เปลือกมังคุด สีเขียวจากใบหูกวางหรือครามย้อมทับด้วยแถลง สีชมพูจากต้นฝางและต้นมหากาฬ นีค
่ อ
ื สีหลักทีจ
่ ะเป็นเหมือน
สูตรลับในการย้อมแบบผสมผสานให้ได้เฉดสีใหม่ๆ เพือ
่ สร้างสรรค์เทรนด์ผา
้ ไทย 2022 การย้อมสีธรรมชาติได้ผลลัพธ์ท่ี
หลากหลายไม่ตายตัว ภูมป
ิ ญ
ั ญาและเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจงึ นับได้วา
่ เป็นส่วนสำ�คัญหนึง่ ในหัตถศิลป์ผา
้ ไทย

BELLYACHE
BUSH LEAVES
(Jatropha gossypiifolia)

ใบสบูเ่ ลือด

BANANA
PLANT SHOOT
POMEGRANATE
FRUIT PEEL
(Punata granatum)

เปลือกทับทิม

เหง้ากล้วย
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PINK and red tones primarily come from
Lac with the intensity of the colour
dependent on the amount of Lac used, for
example, for bright red, 5 kg of Lac is
required for 1 kg of silk yarn. Another
popular raw material is wood of the Burma
Padauk (Pterocarpus macrocarpus). Pinks like
HONGSABAT pink requires 1 kg of padauk
wood to 2.5 kg of cotton yarn.
สีโทนชมพูและแดงมีวส
ั ดุหลักทีใ่ ช้ในการย้อม
คือ ครัง่ สีจะอ่อนหรือเข้มขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำ�นวนของ
ครัง่ เช่น ถ้าจะย้อมสีแดงสดใช้ครัง่ 5 กิโลกรัม
ต่อเส้นไหม 1 กิโลกรัม หรือวัตถุุดิบที่นิยม
อีกอย่างคือประดูป
่ า
่ อย่างสีชมพูเฉดหงสบาท
ใช้สด
ั ส่วนในการย้อมคือประดูป
่ า
่ 1 กิโลกรัม
ต่อเส้นฝ้าย 2.5 กิโลกรัม

SHADES OF NATURAL DYE WISDOMS
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GREENS are created according to
handed-down wisdom. The yellow from
the bark of the Garcinia dulcis is overdyed
with indigo to create a green (the shade
depends on the indigo). Another recipe is to
use the leaves of Siamese cassia (Senna siamea)
or eucalyptus which gives a light green, or
mango leaves dyed with alum to produce
a yellow green suitable for cotton.
ผ้าในโทนสีเขียวหรือสีเหลืองตามแบบฉบับ
ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ นัน
้ จะย้อมเส้นใยด้วยประโหด
ให้ได้เป็นสีเหลืองก่อน แล้วค่อยย้อมครามต่อให้
ออกเป็นสีเขียว (จะเขียวอ่อนหรือเข้มขึน
้ อยูก
่ บ
ั
จำ�นวนการย้อมคราม) หรืออีกสูตรก็จะใช้ใบขีเ้ หล็ก
และใบยูคาลิปตัส ย้อมออกมาก็จะได้สเี ขียวอ่อน
เหมือนกัน หรือใบมะม่วงบวกสารส้มจะให้
สีเหลืองออกเขียวเหมาะกับการย้อมสีฝา
้ ย

INDIGO is a common dye used to
dye light to dark blue tones with the
intensity of the blue dependent on the
number of times the fibre is dyed. For
the light cat’s-eye blue, basalt rock is
crushed and combined with metal
rust to create very light blues.
RICH BROWNS in deep
copper shades come primarily from
ebony seeds. The seeds are crushed and
boiled as the material is dyed with light or
dark shades achieved dependent on the
amount of seeds. Coconut husks mixed with
mud is also an option. Another choice is the
pods of the Golden Shower (Cassia fistula)
when a ripe dark brown to black of which
4 kg is required for 1 kg of silk yarn.
สีนำ�
้ ตาลเข้มในเฉดสีแบบสัมฤทธิน
์ น
้ั ใช้
วัสดุหลักก็คอ
ื ผลมะเกลือ โดยนำ�เอามะเกลือ
มาทุบแล้วต้มย้อม โดยความเข้มอ่อนขึน
้ อยู่
กับปริมาณวัตถุดบ
ิ หรือเปลือกมะพร้าวผสม
กับน้ำ�โคลนก็ได้เช่นกัน ในกรณีย้อม
เส้นไหมใช้ฝก
ั คูณแก่ ควรเลือกฝัก
ทีม
่ ส
ี น
ี ำ�
้ ตาลถึงดำ� โดยใช้สด
ั ส่วน
เส้นไหม 1 กิโลกรัมต่อ
ฝักคูณแก่ 4 กิโลกรัม

เส้นใยในโทนสีฟา
้ หรือน้ำ�เงินมีวัสดุ
ทีใ่ ช้กน
ั อย่างแพร่หลายก็คอ
ื คราม การย้อม
แต่ละครัง้ จะเริม
่ ไล่จากสีออ
่ นไปเข้ม ขึน
้ อยู่
กับจำ�นวนครั้งในการย้อม ส่วนเฉดสีฟ้า
แบบตาแมวใช้วัสดุที่เป็นแร่ธาตุจาก
ธรรมชาติเป็นหลักนัน
้ ก็คอ
ื หินบะซอลต์
หรือหินคลุกฝุน
่ ได้มาจากการระเบิดหิน
และโรงโม่หน
ิ นำ�มาผสมกับสนิมเหล็ก
ในตอนย้อมได้ออกมาเป็นสีฟา
้ อ่อน

Thailand has many raw materials that
produce LIGHT YELLOWS AND
BROWNS such as the leaves of the
acacia tree (Acacia auriculiformis),
leaves of the Siamese cassia, bark of the
Garcinia dulcis, Tamarind peel and
teak leaves. Light straw yellow requires
1 kg of bark of the Neem tree (Azadirachta
indica) to every 2.5 kg of cotton yarn
with the yellow dependent on the
maturity of the bark.
วัสดุที่ย้อมให้ได้สีเหลืองอ่อนหรือ
น้ำ�ตาลอ่อนนัน
้ มีอยูม
่ ากมายหลายชนิดใน
ประเทศไทย เช่น ใบกระถินณรงค์ ใบขี้เหล็ก
เปลือกประโหด เปลือกมะขาม ใบสัก แต่ใน
เฉดสีเหลืองอ่อนแบบสีฟางนีจ
้ ะใช้สต
ู รการย้อม
คือใช้เปลือกสะเดา 1 กิโลกรัมต่อเส้นฝ้าย 2.5
กิ โ ลกรั ม โดยความเข้มอ่อนของสีขึ้นอยู่กับ
ความอ่อนแก่ของเปลือก
ทีน
่ ำ�มาใช้
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The light
ORANGE of dried
laterite is created from local wisdom using
volcanic clay high in mineral content giving a
deep orange, combined with Garcinia dulcis bark
to fix the colour, or Laterite from Daan Kwian to
give a lighter shade of orange. Both methods are
suitable for cotton yarn. The flowers of the night
jasmine/tiger’s claw (Erythrina variegata)/
or the dried ylang-ylang (Cananga odorata)
can also be used to create orange dye.
สีสันแบบส้มอ่อนคล้ายกับดินทีแ
่ ห้งนัน
้ เกิดจาก
ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ ในการเลือกใช้ดน
ิ ภูเขาไฟทีม
่ ี
แร่ธาตุคอ
่ นข้างเยอะจะทำ�ให้เส้นใยทีย
่ อ
้ มออก
มาได้สอ
ี อกไปทางเข้ม บวกกับประดูป
่ า
่ ทำ�ให้สี
ติดทน หรือใช้ดน
ิ แดงด่านเกวียนบวกประดูป
่ า
่ ก็
จะได้สอ
ี อ
่ นกว่าแบบแรก ทัง้ สองสูตรนัน
้ เหมาะ
อย่างยิง่ กับการย้อมสีเส้นใยฝ้ายเป็นหลัก หรือ
ดอกไม้อย่างกรรณิการ์ ปาริชาต สะบันงา
ตากแห้งในส่วนสีสม
้ ก็สามารถย้อมสี
ออกมาในโทนส้มได้เช่นกัน
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THE WONDER
OF VALUE
DUSIT LEGACY
FOR THE INFLUENCER ARCHETYPE

The celebration of local values in this age of globalisation occurs when there is an appreciation of cultural
backgrounds and local wisdom creating value on an
international level; the emotional balance between
global and local consumer cultures CREATING A NEW
“GLOCAL* COMMUNITY”. Today’s lifestyles and
tastes shown in the correct context and situation creates
a new identity that is intertwined with today’s world. The
rising middle class consumers are the ones with the power
to build new norms, borrowing the arts from historical high
culture and adapting them to fit their new identity and use,
CREATING A NEW SOCIETY OF CONSUMERISM
IN ITS OWN UNIQUE SPACE.
One hundred years ago, HIS MAJESTY KING
RAMA VI LAID THE FOUNDATIONS FOR THE
WESTERNISATION OF THAI SOCIETY WITH
THE GOAL TO MAKE THAILAND EQUAL
TO WESTERN ‘CIVILISED’ COUNTERPARTS
by MELDING ARTS, ENTERTAINMENT AND
WESTERN FORMS OF GOVERNANCE WITH THAI
AESTHETICS, SUCH AS MUSICALS AND PLAYS
IN HIS EXPERIMENTAL IDYLLIC DEMOCRATIC
CITY, DUSIT THANI. This was an age where gentlemen
and ladies were learned and well-educated, adopting
Victorian manners of social etiquette. The ‘GLOCAL
STANDARD’ lifestyle is emerging again, a fusion of
traditional THAI VALUES WITH THE AESTHETICS
OF ART DECO OF THE 1920S, CREATING A NEW
CONTEMPORARY LIFESTYLE MOVEMENT.
*Glocal = Global+Local

ดอกบวบ
D OK BUAB
THAITONE COLOUR
C0 M5 Y75 K0

T3080

จันทร์
C HAN

THAITONE COLOUR
C5 M15 Y75 K0

T3050

ขีผ
้ ง
้ึ
K IPU E NG

THAITONE COLOUR
C20 M40 Y100 K0

T3130

AEKARAT UBONSRI
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มหัศจรรย์แห่งคุณค่า

วัฒนธรรมท้องถิน
่ จะยืนหยัดอย่างมีคณ
ุ ค่าท่ามกลางโลกาภิวต
ั น์เมือ
่ หยัง่ ลึกถึงรากเหง้า
และภูมิปัญญาโดยหลอมรวมเข้าเป็นคุณค่าระดับสากล หรือที่เรียกว่า “Glocal Standard”
ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ที่รวมตั้งแต่การใช้ชีวิต การแสดงออกถึงรสนิยมในบริบทและสถานทีท
่ ่ี
เหมาะสม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์แบบใหม่ทส
่ี อดคล้องกับโลกปัจจุบน
ั ชนชัน
้ กลางซึง่ มีพลัง
ในการบริโภคมักจะเป็นผูข
้ บ
ั เคลือ
่ นการเปลีย
่ นแปลงด้วยมาตรฐานใหม่ๆ ทีห
่ ยิบยืมขนบ
ดัง้ เดิมของชนชัน
้ สูงมาดัดแปลงและปรับใหม่ให้เหมาะกับอัตลักษณ์ของตัวเอง ก่อให้เกิด
สังคมแห่งการแสดงออก และการบริโภคที่แตกต่างในพื้นที่พิเศษของสังคม
เมือ
่ 100 ปีทผ
่ี า
่ นมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางรากฐานวิถี
ความเป็นตะวันตกในสังคมไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศ ผ่านการใช้ศิลปะ ความบันเทิง
และรูปแบบการปกครองแบบตะวันตก โดยมีสุนทรียภาพแบบไทย เช่น ละครร้อง ละคร
เวที ไปจนถึงการจําลองการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยในอุดมคติเฉกเช่นดุสิตธานี
ยุคนี้เป็นยุคของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เพียบพร้อม ทั้งความรู้ การศึกษา กิริยามารยาท
การเข้าสังคมในรูปแบบของชาวอังกฤษยุควิกตอเรียน
วิถช
ี ว
ี ต
ิ แบบ Glocal Standard ถูกนํากลับมาเล่าใหม่อก
ี ครัง้ โดยการหลอมรวมระหว่าง
คุณค่าแห่งวัฒนธรรมไทย กับแนวคิดและความงามแบบ Art Deco ในยุค 1920 และ
เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดวิถีชีวิตร่วมสมัยแบบใหม่
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COLOURS
Colour tones inspired by the era of King
Rama VI’s ideal of Dusit Thani and the Phya
Thai Palace reflect an age of modernity and
luxury adapted to reflect a time of peace
and prosperity. From the architectural EuroThai style that can be seen from the various
royal colonial era residences in the vicinity
of Phya Thai Palace, the primary yellow of
DOKBUAB recalls images of aristocratic
ladies and gentlemen in the latest westerninspired fashion styles combined with
Thai silk. The rich CHAN yellow indicating
the lavish past and the golden yellow of
KIPUENG inspired by the brass from
the 1920s Art Deco Style.
โทนสีอง
ิ ประวัตศ
ิ าสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทีด
่ ง
ึ
เอาความมีชว
ี ต
ิ ชีวาของดุสต
ิ ธานีและพระราชวัง
พญาไท ซึง
่ สะท้อนภาพความทันสมัยและความ
หรูหราทีถ
่ ก
ู ปรุงแต่งขึน
้ ให้เข้ากับบรรยากาศการใช้
ชีวต
ิ ในช่วงเวลาทีบ
่ า
้ นเมืองสงบสุขและเจริญรุง
่ เรือง
จากสถาปัตยกรรมทีผ
่ สมผสานระหว่างไทยกับยุโรป
ปรากฏให้เห็นจากพระทีน
่ ง
่ั ต่างๆ ในเขตพระราชวัง
พญาไท โดยมีสเี หลืองดอกบวบเป็นสีหลักของ

ROCHAS

LOEWE

ยุคโคโลเนียล ภาพการใช้ชว
ี ต
ิ ของสุภาพบุรษ
ุ และ
สุภาพสตรีผน
ู้ า
ํ แฟชัน
่ ชนชัน
้ สูง การเข้าสังคม การชม
มหรสพ ด้วยการแต่งกายทีม
่ ส
ี ส
ี น
ั สดใส มีรป
ู แบบ
แฟชัน
่ ล่าสุดจากฝัง
่ ตะวันตก ผสมผสานกับผ้าไหมไทย
ด้วยเฉดสีเหลืองจันทร์ทใ่ี ห้อารมณ์รส
ู้ ก
ึ ถึงอดีต
ทีร
่ ง
ุ่ เรือง รวมทัง
้ สีขผ
้ี ง
้ึ ในโทนเหลืองทองทีท
่ า
ํ ให้
หวนระลึกถึงทองเหลืองและการตกแต่งภายใน
แนว Art Deco ในยุค 1920
ELIE SAAB
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ดอกบวบ

D OKBUAB
THAITONE
COLOUR
C0 M5 Y75 K0
T3080

จันทร์

CHAN
THAITONE
COLOUR
C5 M15 Y75 K0
T3050

ขีผ
้ ง
้ึ

KIPUENG
THAITONE
COLOUR
C20 M40 Y100 K0
T3130
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MATERIALS
Rich luxurious materials with fine
craftsmanship in Pha Yok Ngen and Pha
Yok Thong such as Pha Yok Lamphun, Pha
Mai Phum Reang, Pha Yok Muang Nakorn,
and Pha Kid Tor Lai Cherng. Plain silk,
silk organza, jacquard, lace, satin, metallic
yarns, rich-textured woven materials, heavy
materials for draping, silks printed with
1920’s wallpaper-inspired prints.
วัตถุดบ
ิ ทีม
่ ค
ี วามหรูหรา เช่น ผ้ายกสอดดิน
้
เงินและทอง ผ้ายกลําพูน ผ้าไหมพุมเรียง ผ้ายก
เมืองนคร ผ้าขิดทอลายเชิง ผ้าไหมพืน
้ ผ้าไหมแก้ว
ผ้าแจ็กการ์ด ผ้าลูกไม้ ผ้าซาติน เส้นใยโลหะ
ผ้าทอผิวสัมผัสพิเศษ ผ้าทีม
่ น
ี ำ�้ หนักเหมาะกับ
การจับเดรป เส้นใยไหม ผสมลายพิมพ์
จากวอลเปเปอร์ยค
ุ 1920

THE WONDER OF VALUE DUSIT LEGACY FOR THE INFLUENCER ARCHETYPE

TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022

SHAPES
1920s flapper-style silhouettes for
social events and evening parties. Shift
dresses, long tunics, luxuriously decorated
oversized round necked, v-necked or boatnecked blouses. Wrap-around styled skirts
(Thai Paa Sin) in full and mid lengths, twin
sets, and glamorous straight coat dresses.
Bold geometric forms inspired by Art Deco,
smooth and streamlined shapes,
mixing western and Thai cultures.
รูปทรงยุค 1920 ในสไตล์ Flapper เสือ
้ ผ้า
สําหรับโอกาสพิเศษ และการออกงานกลางคืน
ชุดทรงตรง เสือ
้ ทูนก
ิ ตัวยาว เสือ
้ ตัวหลวม
ทีม
่ ค
ี วามหรูหราอลังการ คอกลม คอวี หรือ
คอปาด กระโปรงแบบผ้าซิน
่ ทัง
้ สัน
้ และยาว
กระโปรงพลีต ชุดแบบ twin-set เดรสแบบเสือ
้
คลุมทรงตรงตัวยาวทีน
่ า
่ หลงใหล
รูปทรงเรขาคณิตทีช
่ ด
ั เจนจากสไตล์ Art
Deco เส้นสายทีล
่ น
่ื ไหลและแนวดิง
่ ตามยาว
ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกและไทย
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DETAILS
Sumptuous haute couture details to
showcase the fabric’s rich surface with
embroidery details, gatherings, pleats,
tuck stitching, lace and tape trimming,
sequins and hand embroidery all inspired
by Thai cultural motifs and the lifestyle of
young ladies in the court of King Rama VI
– flower garland making, shawl pleating,
and traditional embroidery.
ตกแต่งด้วยรายละเอียดหรูหราแบบงาน
โอตกูตร
ู ์ เพือ
่ เน้นให้ผว
ิ สัมผัสผ้าโดดเด่น
ลวดลายการตกแต่งทีด
่ ง
ึ จากวัฒนธรรมไทย
และวิถช
ี ว
ี ต
ิ แบบหญิงสาวชาววังในรัชกาลที่ 6
งานประดิดประดอย เช่น การร้อยมาลัย
งานประดิษฐ์ดอกไม้จา
ํ ปาสาน การอัดจีบสไบ
การปักสะดึงโบราณ นํามาประยุกต์ใช้เป็นลวดลาย
บนผ้า งานปัก การจีบรูด จับพลีต การตีเกล็ด
การใช้ผา
้ ลูกไม้และเทปตกแต่งขอบ การปักเลือ
่ ม
ด้วยวัสดุแวววาว การปักฉลุเลียนแบบผ้าลูกไม้
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KEY COLOUR I

KHOR KAB PATTERN MUDMEE SILK,
THE SUPPORT FOUNDATION
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายขอกาบ โครงการศิลปาชีพฯ

THE WONDER OF VALUE DUSIT LEGACY FOR THE INFLUENCER ARCHETYPE

LUKKAEW PATTERN SILK,
MUEANG, SURIN
ผ้าไหมลายลูกแก้ว อ.เมือง จ.สุรน
ิ ทร์

GOLD SILK BROCADE,
MUEANG, LAMPHUN
ผ้าไหมยกทอง อ.เมือง จ.ลำ�พูน

YELLOW ORGANZA SILK,
PAK THONG CHAI, NAKHON RATCHASIMA
ผ้าไหมแก้วสีเหลือง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
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TAI-YUAN CHOK SILK DYED WITH
NATURAL DYE, MUEANG, RATCHABURI
ผ้าจกไหมย้อมสีธรรมชาติไท-ยวน
อ.เมือง จ.ราชบุรี
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HOLISTIC
ELEGANCE

FOR THE ADMIRER ARCHETYPE

Every society has memories filled with beauty and
charm, and the ideal beauty for each era has its own distinct
character. Elegance is not only defined by opulent luxury
but also by an APPRECIATION FOR THE VALUES of
approachable items such as our arts and cultural goods as well
as stories from the past. DESIGNS WHICH EXHIBIT
THE BEAUTY OF THE MATERIAL would be
appreciated by The Admirer archetype. Simple silhouettes
could be redesigned to reflect a more modern simplicity.
HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT THE QUEEN
MOTHER IS LOVED BY HER PEOPLE AND
ADMIRED BY THE INTERNATIONAL PRESS AS
ONE OF THE WORLD’S BEST DRESSED WOMEN.
Her Majesty’s patronage has transformed traditional
Thai textiles from local use to international recognition.
Through her interpretation of traditional Thai costumes,
She set a new standard of Thai identity, something The
Admirer greatly values. Famed French couturier, Pierre
Balmain, created many of the outfits Her Majesty the
Queen Mother wore in her state visits to Europe and the
United States with form-fitting hourglass silhouettes
of THE CLASSICAL 1950’S, EMPHASIZING
FEMININITY WHILE REMAINING MODEST.
Enhanced by the use of hand-woven Thai silk, his designs
resulted in a new definition of beauty melding Western
fashion with exquisite Thai materials. For Westerners at
the time, Her Majesty’s balance between appropriate
attire and Her refined taste and poise, made her the
personification of effortless beauty.

ลูกพิกล
ุ

LU K PIKU L
THAITONE COLOUR
C10 M85 Y90 K0

T2030

ดินแดงเทศ

DINDANG
THAT
THAITONE COLOUR
C40 M100 Y100 K10

T1040

ดินแดงตัด

DINDANG
TUT
THAITONE COLOUR
C50 M100 Y90 K25

T1050

TADA VARICH
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ความสง่างามครบมิติ

ทุกสังคมมีภาพจําทีง่ ดงามและน่าหลงใหล นิยามแห่งความงาม
ของแต่ละยุคสมัยมีมต
ิ ท
ิ แ
่ี ตกต่างกัน การรําลึกถึงความสง่างาม
ไม่ได้หมายถึงเพียงความหรูหราตระการตา แต่รวมถึงการชืน
่ ชม
ในเรือ
่ งราวและคุณค่าทางอารมณ์ทง้ั สิง่ ทีจ
่ บ
ั ต้องได้ เช่น วัสดุ
ทางศิลปะและหัตถกรรม และสิง่ ทีจ
่ บ
ั ต้องไม่ได้ทห
่ี ลอมรวมจิตใจ
ผูค
้ นในสังคมนัน
้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ์ิ พระบรมราชินน
ี าถ
พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทย พระองค์ทรงได้รับการสรรเสริญจากสือ
่ มวลชนทัว
่ โลกว่า
เป็นสตรีทแ
่ี ต่งกายงามทีส
่ ด
ุ ในโลก ซึง่ ไม่ใช่เพียงความสวยงาม
ของฉลองพระองค์เท่านัน
้ แต่เพราะความเหมาะสมของรูปแบบ
ฉลองพระองค์กบ
ั โอกาสใช้สอย และการปฏิบต
ั พ
ิ ระราชกรณียกิจทีม
่ ี
พระราชจริยวัตรทีง่ ดงาม พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการสวมใส่
ผ้าไทย ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าใหม่ของอัตลักษณ์ความงามแบบไทย
ฉลองพระองค์ในโอกาสตามเสด็จประพาสยุโรปและอเมริกา
ได้รบ
ั การออกแบบจากนักออกแบบชาวฝรัง่ เศส Pierre Balmain
ซึง่ รูปแบบดีไซน์สะท้อนภาพสตรีในยุคปลายทศวรรษ 1950
ที่มีรูปแบบคลาสสิก เน้นความเป็นผู้หญิง โดยรูปทรงเสื้อผ้า
เป็นแบบเข้ารูปแต่ยังคงความสุภาพเรียบร้อย ความงามของ
ฉลองพระองค์ทง้ั หมดถูกออกแบบให้งดงามยิง่ ขึน
้ ด้วยการใช้ผา้ ไหม
ไทยทอมือ ซึง่ ส่งผลให้เกิดความงามมิตใิ หม่ผา
่ นการออกแบบ
ผสมผสานระหว่างแฟชั่นตะวันตกกับผ้าไหมชั้นเลิศของไทย
สําหรับสายตาชาวตะวันตก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง ทรงเป็นตัวแทนของ
ความงามครบมิติ เป็นความงามทีผ
่ สมผสานจากความแตกต่าง
ทีล
่ งตัว จากการใช้ในโอกาสทีเ่ หมาะสม จากรสนิยมและกิรย
ิ า
ท่าทาง จากดีไซน์ สี สัดส่วน และการเลือกใช้ผา
้ ไทย
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ลูกพิกล
ุ

LUKPIKUL

COLOURS

ALTUZARRA

VALENTINO

A beautiful vibrant colour palette
exuding ENTICING WARM TONES,
red is popular in the royal courts and is one
of the colours most used in Thai fabrics.
The rich red of DINDANGTHAT has a
LUSHNESS that, when combined with
the classy DINGDANGTUT, a colour that
is often seen in Her Majesty the Queen
Mother’s attire, radiates FEMININITY
AND COMPASSION. The addition of the
bright red of LUKPIKUL, highlights the
DIMENSIONS AND ACCENTS OF THAI
TEXTILE MOTIFS, the shades created
reflect the mix of local wisdom, history and
culture yet keeps international beauty.
โทนสีรอ
้ นทีใ่ ห้ความรูส
้ ก
ึ น่าหลงใหลเป็น
พิเศษ คือสีแดงซึง
่ เป็นสีทท
่ี รงพลัง มักถูกใช้ใน
ราชวงศ์หรือชนชัน
้ สูง และในขณะเดียวกันก็เป็น
สีทถ
่ี ก
ู ใช้ในผ้าไทยมากทีส
่ ด
ุ สีหนึง
่ สีดน
ิ แดงเทศ
มีความสวยฉํา
่ และสุภาพมากขึน
้ เมือ
่ ใช้รว
่ มกับ
สีใกล้เคียงกัน เช่น สีดน
ิ แดงตัด ซึง
่ เป็นโทนสีท่ี
แสดงความเป็นผูห
้ ญิงทีส
่ ภ
ุ าพ และเต็มไปด้วย
ความเมตตา อีกทัง
้ เป็นหนึง
่ ในสีทพ
่ี บได้บอ
่ ย
ในฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ์ิ
พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง
และแต่งแต้มด้วย สีแดงลูกพิกล
ุ ซึง
่ มีความสดใส
เพือ
่ ทำ�ให้เกิดมิตแ
ิ ละความน่าสนใจ ช่วยขับให้
ลวดลายผ้าไทยในสีโทนร้อนดูเด่นสะดุดตา
ยิง
่ ขึน
้ เกิดเป็นเฉดสีของการผสมผสานมิติ
แห่งภูมป
ิ ญ
ั ญา ประวัตศ
ิ าสตร์ วัฒนธรรม
และยังคงไว้ซง
่ึ ความงามแบบสากล

THAITONE
COLOUR
C10 M85 Y90 K0
T2030

ดินแดงเทศ
DINDANG
THAT
THAITONE
COLOUR
C40 M100 Y100 K10
T1040

ดินแดงตัด

DINDANG
TUT

THAITONE
COLOUR
C50 M100 Y90 K25
T1050

TADA VARICH

HOLISTIC ELEGANCE FOR THE ADMIRER ARCHETYPE

ALTUZARRA

THAI TEXTILES

DIOR
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MATERIALS
Legendary masterpieces, finely crafted
woven fabrics, precious traditional techniques, firm fabrics for properly tailored
construction. Traditional Thai textiles
made popular by Her Majesty the Queen
Mother’s attire: silk and cotton Mudmee,
Praewa, Khid, and hilltribe embroidery.
ผ้าทองานฝีมอ
ื ชัน
้ สูงระดับตํานาน ด้วยเทคนิค
และภูมป
ิ ญ
ั ญาอันทรงคุณค่า เนือ
้ ผ้าอยูท
่ รง
เพือ
่ ส่งเสริมโครงการเสือ
้ ผ้าไทยพืน
้ เมืองทีพ
่ บได้
ในฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ์ิ
พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง

HOLISTIC ELEGANCE FOR THE ADMIRER ARCHETYPE
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SHAPES

The classic, modest and elegant
lines of the late 1950s to early 1960s
are harmoniously created by the mixing
of the finest materials with sustainable
standards. The structured hourglass
shape of the 1950s accentuating a fitted
waist, created with firm fabrics and
tailored construction – dirndl skirts,
voluminous sleeves, body-contoured
drapery and tiered dresses are key looks
of the late 1950s. The looks evolved
into the 1960s with semi-fitted cropped
jackets and shift dresses.

รูปทรงทีส
่ ะท้อนความสุภาพ ความคลาสสิก
และความสง่างาม โดยย้อนรําลึกความงาม
ของปลายยุค 1950 ถึงต้น 1960 ทีค
่ วามงาม
ถูกจัดสรรให้ลงตัวและกลมกล่อม เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างวัตถุดบ
ิ ทีเ่ ป็นเลิศ กับความ
งามองค์รวมทีพ
่ อเพียง ทรงเสือ
้ ทีม
่ โี ครงแบบ
ปลายยุค 1950 เน้นความพอดีบริเวณลําตัว
เอวคอด รูปทรงนาฬิกาทราย ตัดเย็บด้วยเนือ
้ ผ้า
อยูต
่ ว
ั กระโปรงบาน แขนพองใหญ่ เดรสจับเดรปที่
ฟิตพอดีตว
ั และกระโปรงต่อชัน
้ โดยรูปทรงยังรวม
ไปถึงยุค 1960 ตอนต้นทีม
่ ค
ี วามหลวมเล็กน้อย เช่น
เสือ
้ แจ็กเกตกึง
่ หลวมตัวสัน
้ และชุดเดรสกึง
่ หลวม

NATTH JATURAPAHU

THAI TEXTILES

NATTH JATURAPAHU
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THAI TEXTILES
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WASAN PUENGPRASERT
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DETAILS
Feminine details such as ruffles and
gatherings, decorative darts and cut-line
placement. Band and bow collars, lego-mutton sleeves, Thai style cross halter
neck, one shouldered outfits, sequin and
bead embroidery, flared sleeves, cut and
sewn strip effects.
การตกแต่งแบบผูห
้ ญิง เช่น การรูดระบาย
การจีบรูด การตกแต่งด้วยเกล็ดทรง และ
การออกแบบตําแหน่งเส้นคัตติง
้ คอตัง
้ มี
สายโบ แขนหมูแฮม คอตะเบ็งมาน ไหล่ขา
้ งเดียว
แขนเป็นชัน
้ บาน ตัดต่อผ้าบางและผ้าหนา

KEY COLOUR I

HOOK PATTERN MUDMEE SILK,
NA PHO, BURIRAM
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายขอ อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ม
ั ย์

HOLISTIC ELEGANCE FOR THE ADMIRER ARCHETYPE

BANPHON PHRAE WA SILK,
KHAM MUANG, KALASIN
ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำ�ม่วง จ.กาฬสินธุ์

MUDMEE SILK,
NA PHO, BURIRAM
ผ้าไหมมัดหมี่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ม
ั ย์

ORGANZA SILK, PAK THONG CHAI,
NAKHON RATCHASIMA
ผ้าไหมแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

THAI TEXTILES 37

PHA YOK DOK DOK-PIKUL PATTERN,
MUEANG, SURIN
ผ้าไหมยกดอกลายดอกพิกล
ุ สีก
่ ลีบ
อ.เมือง จ.สุรน
ิ ทร์
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SOCIAL
CREATION

FOR THE CAREGIVER ARCHETYPE

THE CAREGIVER is captivated by the
simple beauty of local cultures, always looking
for new lifestyles that CREATES BALANCE and
FULFILLS THEIR LIVES. The appreciate the
value of products created from the collaboration of
local communities, blending local wisdoms, crafts
and expertise, reflecting a local narrative of ideas
passed down from generation to generation with
the use of local products in international level design
creating a new direction that is simple and genuine.
This CREATIVE SOCIETY has started a new
trend that echoes the needs of urban dwellers
looking for NATURE and CULTURAL ROOTS.
They see the value of a steady consumerism, A
SLOWER LIFESTYLE WITH MORE TIME TO
RELAX AND REFLECT. This shared economy
encourages collaboration that blends local
products with modernity and sets aside society’s
norms of luxury.
Their inspiration comes from seeing the
significance of simple beauty in the use of natural
products and dyes WITHOUT ANY EXCESS OF
EXTRAVAGANT DESIGN. The experimental
use of local techniques and craftsmanship
without boundaries has established two new
definitions – RELAXURY, a relaxed luxury, and an
AESTHETIC OF IMPERFECTION.

หงสบาท

HONGSABAT
THAITONE COLOUR
C10 M50 Y20 K0

T1090

ฟาง
FANG

THAITONE COLOUR
C15 M25 Y50 K0

T7050

ตาแมว
TAM AW

THAITONE COLOUR
C70 M30 Y25 K0

T5130

สัมฤทธิ์
SAM R IT

THAITONE COLOUR
C55 M55 Y65 K40

T9060

ดิน
DIN

THAITONE COLOUR
C0 M35 Y50 K10

T7060

THAI TEXTILES 39
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สังคมสรรค์สร้าง

The Caregiver คือกลุม
่ คนผูห
้ ลงใหลในความงามอย่างเรียบง่ายของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่มองหาบางอย่างเพื่อเติมเต็มคุณค่า ค้นหาวิถีชีวิตใหม่โดยการสร้างความสมดุลให้กับ
ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการร่วมจิตร่วมใจของผู้คนในชุมชน เกิด
เป็นเรื่องราวทรงคุณค่าที่หลอมรวมภูมิปัญญา งานหัตถกรรมและช่างฝีมือ ร้อยเรียงเป็น
เรื่องราวที่สะท้อนจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่น จากธรรมชาติในท้องถิ่นสู่งานดีไซน์ที่เป็นสากล
เกิดเป็นแนวโน้มการออกแบบที่ตระหนักในคุณค่าแห่งเนื้อแท้และความเรียบง่าย
สังคมสรรค์สร้าง คือปรากฏการณ์ใหม่ที่ตอบรับวิถีชีวิตคนเมืองที่โหยหาความเป็น
ธรรมชาติและรากเหง้าทางวัฒนธรรม มองเห็นคุณค่าที่ลดทอนการบริโภคที่ฉาบฉวย
การใช้ชีวิตให้ช้าลง ผ่อนคลายให้มากขึ้น ได้หยุดคิดทบทวนและจัดการความรู้สึกใน
เบื้องลึก เพื่อให้ชีวิตการทำ�งานและการหย่อนใจมีความสมดุลมากขึ้น เศรษฐกิจแบบแบ่ง
ปันทำ�ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ผสมผสานสิ่งที่เป็นพื้นบ้านกับความสมัยใหม่ โดยไม่
ยึดติดกับความลงตัวที่สมบูรณ์แบบและความหรูหราแบบอดีต
แรงบันดาลใจหลักมาจากการมองเห็นเนื้อแท้ของความงามที่เรียบง่าย การลดทอน
งานดีไซน์เท่าที่จำ�เป็น การใช้วัสดุธรรมชาติ สีย้อมธรรมชาติ การปฏิเสธความฟุ่มเฟือย
การทดลองเทคนิคพื้นบ้านแบบไร้กฎเกณฑ์ รวมถึงการย้อนรำ�ลึกถึงงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เกิดเป็นสองนิยามใหม่ คือความหรูหราที่ผ่อนคลาย และความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบ
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COLOURS
PURITY, AUTHENTICITY AND
SIMPLICITY connect the way of life in
rural Thailand and it is a lifestyle yearned
for by urban dwellers. CHEMICAL-FREE
NATURAL DYED MATERIALS are
growing in demand. Natural cottons and
other organic fibers are also increasing in
value proving that ‘LESS IS MORE’. The
natural light orange brown of ‘Tui’ cotton
and the natural white of cotton has more
marketable value than their processed
counterparts. The simplicity of the Thai
way of life is reflected in this natural colour
palette of DIN, a natural brown colour;
HONGSABAT from Lac; TAMAW from
Indigo; FANG from Mangosteen, and
SAMRIT from a natural mud-dyeing process.

PROENZA SCHOULER

DIOR

ความบริสท
ุ ธิ์ ความสะอาด ความเรียบง่าย
เชือ
่ มโยงวิถช
ี ว
ี ต
ิ ของคนไทยในชนบท และเป็นวิถี
ชีวต
ิ ทีค
่ นเมืองใหญ่อยากมีโอกาสสัมผัส การ
ย้อมสีธรรมชาติในโทนทีส
่ ะอาดและปราศจาก
สารเคมี มีแนวโน้มความต้องการทีก
่ ำ�ลังเป็นที่
นิยม การใช้ฝา
้ ยและเส้นใยออร์แกนิกจะยิง
่ เพิม
่
มูลค่าเปรียบดังคำ�ทีว
่ า
่ น้อยแต่มาก เช่น สีสม
้
อมนํา
้ ตาลของฝ้ายตุย
่ * และสีขาวฝ้ายโดยไม่ตอ
้ ง
ย้อมสี มีคณ
ุ ค่าทางการตลาดสูงกว่าฝ้ายทีผ
่ า
่ น
กระบวนการซับซ้อนมากมาย ความเรียบง่ายของ
วิถช
ี ว
ี ต
ิ ไทยและจิตวิญญาณท้องถิน
่ สะท้อนด้วย

MICHAEL KORS

THAI TEXTILES

STELLA MCCARTNEY
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สีดน
ิ สีหงสบาท สีตาแมว สีฟาง และสีสม
ั ฤทธิ์
สีดน
ิ จากฝ้ายตุย
่ สีหงสบาทจากครัง่ สีตาแมว
จากคราม สีฟางจากเปลือกมังคุด สีสม
ั ฤทธิ์
จากการหมักโคลน
*ฝ้ายตุ่ย คือฝ้ายพันธุ์พื้นบ้านที่เส้นใยมีสีน้ำ�ตาลโดยธรรมชาติ

หงสบาท

HONGSABAT
THAITONE
COLOUR
C10 M50 Y20 K0
T1090

ตาแมว

TAMAW
THAITONE
COLOUR
C70 M30 Y25 K0
T5130

ดิน
DIN
THAITONE
COLOUR
C0 M35 Y50 K10
T7060

ฟาง

FA NG
THAITONE
COLOUR
C15 M25 Y50 K0
T7050

สัมฤทธิ์

SA M R I T
THAITONE
COLOUR
C55 M55 Y65 K40
T9060
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MATERIALS
Medium weight hand woven cotton
made from finely hand-spun yarns for
tops and dresses. Textured hand-woven
fabrics for outerwear and bottoms.
Plaids, stripes, dobby, herringbone,
and tweeds. Silk and Tencel can be
added to create more softness and shine
to enhance the “Relaxury” feel.
ผ้าฝ้ายทอมือนํา
้ หนักปานกลาง จากเส้น
ด้ายปัน
่ มือละเอียดสำ�หรับเสือ
้ และเดรส ผ้าทอ
เนือ
้ หยาบสำ�หรับเสือ
้ คลุมและกางเกง ผ้าทอ
ลายตาราง ผ้าทอลายริว
้ ผ้าทอลายด็อบบี้
ผ้าทอลายพืน
้ เมือง ผ้าทอลายก้างปลา และ
ผ้าทอกระสอบ เส้นใยไหมและเทนเซลสามารถ
ผสมเพือ
่ ทำ�ให้ผา
้ มีสม
ั ผัสทีแ
่ ปลกใหม่ เงา
นุม
่ นวล และมีความพลิว
้ มากขึน
้

SHAPES
The new luxury is defined by
relaxation and simplicity. Values are
reflected in being down-to-earth and
less opulent. Simplified designs made
through collaborations initiated the newfound “Relaxury lifestyle”. Shapes are
elongated, expanded and oversized,
offering a minimalistic comfort such as
A-line shapes and modified indigenous
styles in simplified patterns such as
tunics, kaftans, robes and sarongs.

ความผ่อนคลายคือความหรูหรา ความเรียบ
ง่ายคือองค์รวม จิตวิญญาณสะท้อนออกมาจาก
ความพอเพียงและไม่ฟม
ุ่ เฟือย การลดทอนและการ
เห็นคุณค่าในผลงานทีม
่ าจากความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย และนี่คือนิยามของคำ�ว่า Relaxury
ทรงเสือ
้ ถูกดึงให้ยาว หลวม และใหญ่เกิน
พอดี เพือ
่ ให้เกิดทัง
้ ความสบายและความไม่
ปรุงแต่งรูปร่าง เช่น รูปทรงเอ รูปทรงทีด
่ ด
ั แปลง
จากเสือ
้ พืน
้ เมือง ทีม
่ แี พตเทิรน
์ ทีไ่ ม่ซบ
ั ซ้อน เช่น
เสือ
้ ทูนก
ิ คาฟตัน เสือ
้ คลุม และโสร่ง รวมถึง
วิธก
ี ารนุง
่ และห่มผ้าพืน
้ เมือง
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DETAILS
Patchworks in harmonious colour
combinations, folk details such as tying
and wrapping, uneven hand finishing
and stitching, hand embroidery, hidden
detailing, tie dyeing and block prints.
Hand painting in specific patterns, or
borders with frayed edges and hems in
monotone colours
การตัดต่อผ้าด้วยเฉดสีกลมกลืน การใส่
รายละเอียดแบบพืน
้ บ้าน เช่น การมัดและผูก
การตกแต่งด้วยมือแบบไม่ตอ
้ งเท่ากัน การด้นมือ
การปักมือ การซ่อนรายละเอียด การมัดย้อม
การพิมพ์บล็อก การเพนต์สใี นบางตำ�แหน่งหรือ
เชิงผ้าในโทนสีเดียวกัน มีชายรุย
่ ทีข
่ อบและชายเสือ
้

TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022

KEY COLOUR I

MARK JUB PATTERN MUDMEE SILK DYED WITH
TARO STALK “BUCH HA”, PHON, KHON KAEN
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายหมากจับย้อมสีธรรมชาติ
ด้วยผักคูณ อ.พล จ.ขอนแก่น

SOCIAL CREATION FOR THE CAREGIVER ARCHETYPE

STRIPE PATTERN SILK DYED WITH BURMA
PADAUK, THE SUPPORT FOUNDATION
ผ้าไหมลายทางย้อมสีธรรมชาติ
ด้วยเปลือกประดู่ โครงการศิลปาชีพฯ

HAND SPUN COTTON DYED WITH INDIGO,
PHANNA NIKOM, SAKON NAKHON
ผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติ
ด้วยคราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

INDIGENOUS THAI SILK DYED WITH
EBONY, MUEANG, SURIN
ผ้าไหมพืน
้ บ้านย้อมสีธรรมชาติ
ด้วยมะเกลือ อ.เมือง จ.สุรน
ิ ทร์
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SOFT AND FINE SILK DYED WITH KRANG,
MUEANG, SURIN
ผ้าไหมน้อยย้อมสีธรรมชาติดว
้ ยครัง
่
อ.เมือง จ.สุรน
ิ ทร์
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NOSTALGIC
DREAM

FOR THE DREAMER ARCHETYPE
THE DREAMER lives life with
inspiration, daring to dream and think
and adventure into new territories.
The search for EXPERIENCES THAT
FULFIL THEIR SPIRIT is the main
quest for The Dreamer, especially
in the digital world where all their dreams
can be met. It is a world WITHOUT
TRADITIONAL RULES AND
REGULATIONS in which the digital
self that is created can gain entrance
to a world of their choice, A WORLD
OF FANTASY that allows them
to GLIDE THROUGH THEIR
IMAGINARY WORLD.
DREAMS OF THE PAST
are the inspirations behind designs.
The FANTASTICAL NOSTALGIA
of past abundance of a young delicate
girl is combined with a future world
filled with inspiration, freedom, daring,
excitement and fantasy that creates
a past and present parallel world.
Childhood memories of the abundance
of past are the fantasies of a young
delicate girl.

โศก
SROK

THAITONE COLOUR
C50 M5 Y50 K0

T4270

ก้านมะลิ
K A NMA L I

THAITONE COLOUR
C60 M10 Y50 K0

T4150

เขียวตัง
้ แช
K HI AO
TA NGSA E

THAITONE COLOUR
C70 M10 Y60 K0

T4020
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TADA VARICH
WASAN PUENGPRASERT

ความฝันแห่งวันวาน

กลุม
่ The Dreamer คือนักฝันทีใ่ ช้ชว
ี ต
ิ อย่างสร้างสรรค์
กล้าคิด กล้าฝัน พร้อมทีจ
่ ะผจญภัยไปกับสิง่ ใหม่ๆ การแสวงหา
ประสบการณ์ทเ่ี ติมเต็มจิตวิญญาณคือคำ�ตอบแรกของ
กลุม
่ คนช่างฝัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โลกดิจท
ิ ล
ั ทีเ่ อือ
้ อำ�นวยให้
ทุกความฝันเป็นไปได้ เป็นโลกทีป
่ ราศจากกฎเกณฑ์ระเบียบ
แบบแผน ไร้ซง่ึ กรอบแห่งขนบดัง้ เดิม ใช้ชว
ี ต
ิ อย่างใสซือ
่
โดยตัวตนดิจท
ิ ล
ั ใหม่ถก
ู สร้างขึน
้ เพือ
่ ใช้เปิดประตูสส
ู่ งั คมทีใ่ ฝ่ฝน
ั
สังคมทีไ่ ม่มอ
ี ยูจ
่ ริง เพือ
่ โลดแล่นตามจินตนาการเหนือจริง
ความฝันแห่งวันวานคือแนวโน้มการออกแบบทีน
่ ำ�เสนอ
การหวนรำ�ลึกถึงโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ในอดีตผ่านการ
รับรูม
้ าตัง้ แต่วย
ั เด็ก เป็นแฟนตาซีของเด็กหญิงทีบ
่ อบบาง
อ่อนโยน และรักธรรมชาติ ผสมผสานกับโลกอนาคตทีถ
่ ก
ู
ปรุงแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ อิสรภาพ ความกล้าเสีย
่ ง
ความสนุกสนาน และจินตนาการเหนือจริง ทำ�ให้เกิดการ
ซ้อนทับกันระหว่างความจริง อดีต และอนาคต

TADA VARICH
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โศก

SROK

COLOURS

EMPORIO ARMANI

ROCHAS

The liberated 70s colours are vivid
and carefree but this new generation of
dreamers is redefining freedom in the
digital age with charm, GENTLENESS
AND YOUTHFUL SPIRIT. The
MINT GREEN of KANMALI reflects
an UNPOLLUTED IMAGINATION,
POSITIVITY AND FANTASY much
like childhood fairytales. The soft and
delicate SROK GREEN with the addition
of KHIAOTANGSAE reflects a love of
nature and open-mindedness, a readiness
to travel and discover a new world.
The use of colours without boundaries,
transitioning from one hue to another
illustrates the symbol of a FREEDOMFILLED IMAGINATION.

JONATHAN SIMKHAI

THAI TEXTILES

RYAN ROCHE
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เสรีภาพในยุค 1970 อาจจะเป็นเฉดสีที่
จัดจ้านและไม่ต้องระมัดระวัง แต่เจเนอเรชั่นใหม่
นิยามเสรีภาพที่เต็มไปด้วยความฝันใน
ยุคดิจิทัล ความน่าหลงใหล ความอ่อนโยน
และจิตวิญญาณของความเป็นผู้หญิงแบบ
เยาว์วัย เฉดสีเขียวมินต์ของก้านมะลิ สะท้อน
จินตนาการที่ดูสะอาด คิดบวก และแฟนตาซี
เหมือนนิทานแฟนตาซีในวัยเด็ก ความอ่อนโยน
และบอบบางของสีเขียวโศก แต่งแต้มด้วย
สีเขียวตั้งแช สะท้อนมุมมองในความรัก
ธรรมชาติและทัศนคติที่เปิดกว้าง พร้อมเดินทาง
ค้นหาโลกใหม่ ร่วมกับการใช้สีแบบไม่มีขอบเขต
ไล่เฉดสีจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งคือสัญลักษณ์
ของจินตนาการที่เต็มไปด้วยอิสรภาพ

THAITONE
COLOUR
C50 M5 Y50 K0
T4270

ก้านมะลิ

KANMALI
THAITONE
COLOUR
C60 M10 Y50 K0
T4150

เขียวตัง
้ แช

KHIAO
TANGSAE
THAITONE
COLOUR
C70 M10 Y60 K0
T4020
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MATERIALS

SHAPES

The contrasting use of feminine
and masculine materials such as satin
and twill, chiffon and denim, batiste
and leather, mesh and silk, cotton lace
and ethnic cross-stitching. Feminine
textiles: fine hand-woven fabrics, muslin,
soft fine silks, embroidered silks, handembroidered fabrics. Masculine textiles:
hand-woven denim, heavier hand-woven
artisanal fabrics, Thai techniques such as
painting, block printing, tie dye.

Fantastic imagination is redefined with
child-like naivete combined with the new
self-identification of this era of digital
disruption. Innocent, young, feminine
silhouettes, comfortable resort styles with
free-flowing shapes. Flared silhouettes
made with tiers and ruffles. Romantic
boyish twists. Exaggerated layering with
playful twists. Caped robes paired with
shorts. Empire cuts worn with loose
A-line bottoms.

การผสมผสานผ้าผูช
้ ายกับผูห
้ ญิงแบบ
ขัดแย้งกัน เช่น ผ้าลายสองกับผ้าต่วน ผ้าชีฟอง
กับเดนิม ผ้าป่านกับหนัง ผ้าตาข่ายกับผ้าไหม
ผ้าลูกไม้ฝา
้ ยกับผ้าปักมือ ผ้าทีม
่ ค
ี วามเป็นผูห
้ ญิง
เช่น ผ้าทอมือเนือ
้ บาง ผ้าป่าน ผ้าไหมเนือ
้ บางนุม
่
ผ้าไหมฉลุ ผ้าปักมือ ผ้าทีม
่ ค
ี วามเป็นผูช
้ าย
เช่น ผ้าทอมือเดนิม ผ้าทอลายพืน
้ เมืองเนือ
้ หนา
เทคนิคพิเศษแบบไทย เช่น การเพนต์ดว
้ ยมือ
บาติก มัดย้อม

JOHN-PAUL PIETRUS
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จินตนาการแฟนตาซีทถ
่ี ก
ู นิยามใหม่
ด้วยความเป็นสาวน้อยไร้เดียงสาผสมผสาน
กับการค้นหาตัวตนในโลกดิจท
ิ ล
ั รูปทรง
แฟนตาซีทใ่ี หญ่ พอง หรือยาวเกินพอดี
สะท้อนความไร้เดียงสาและจินตนาการ
ดูเยาว์วย
ั และมีความเป็นผูห
้ ญิง ทรงบาน
เกิดจากกระโปรงชัน
้ ๆ และการรูด รูปทรง
โรแมนติกขัดแย้งด้วยรูปแบบเด็กผูช
้ าย
การใส่เสือ
้ ผ้ามีเลเยอร์ทใ่ี ช้งานเกินจริง
แต่รส
ู้ ก
ึ สนุก เสือ
้ คลุมเคปจับคูก
่ บ
ั ขาสัน
้
เดรสตัดต่อใต้อกรูดทรงเอ
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DETAILS
Multi-mix crafts with maximal details,
decorative details from layered fabrics,
ruffled necklines and skirts, gradient tiedyeing, free form hand painting and batik,
harmonious patchwork made with various
prints. Feminine details such as gathering,
pleats, embroidery, scalloped edges, biased
cut band collars with bows, deep V-necks
and puffy or leg-o-mutton sleeves.
การใช้งานคราฟต์ผสมผสานในรูปแบบทีเ่ กิน
พอดี ดีเทลของเลเยอร์ทเ่ี กิดจากการซ้อนผ้า
การตกแต่งรอบคอและชัน
้ กระโปรงด้วยระบาย
การมัดย้อมไล่สี ลวดลายอิสระจากบาติกและ
เพนต์ดว
้ ยมือ การตัดต่อผ้าลายพิมพ์ทค
่ี ล้าย
กัน ดีเทลแบบผูห
้ ญิง เช่น การรูด พลีต การปัก
ชายเสือ
้ แบบก้นหอย คอตัง
้ ผ้าเฉลียง ผูกเป็นโบ
หรือคอวีลก
ึ แขนตุก
๊ ตาและหมูแฮม

TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022

KEY COLOUR I

LUKKAEW PATTERN SILK,
THE SUPPORT FOUNDATION
ผ้าไหมลายลูกแก้วเล็ก โครงการศิลปาชีพฯ

NOSTALGIC DREAM FOR THE DREAMER ARCHETYPE

BANPHON PHRAE WA SILK,
KHAM MUANG, KALASIN
ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำ�ม่วง จ.กาฬสินธุ์

HANGKRAROK PATTERN SILK,
PAK THONG CHAI, NAKHON RATCHASIMA
ผ้าไหมหางกระรอก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

BATIK COTTON, DAHLA BATIK,
MUEANG, KRABI
ผ้าฝ้ายบาติก กลุม
่ ดาหลาบาติก อ.เมือง จ.กระบี่
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TRIANGULAR PATTERN MUDMEE SILK,
THE SUPPORT FOUNDATION
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายสามเหลีย
่ ม
โครงการศิลปาชีพฯ
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NEW WAVE
EGO

FOR THE RULER ARCHETYPE
A MULTI-POLAR WORLD is kick-starting a
new movement of re-evaluation of social standards
and norms. New power will be scattered and whoever
initiates effective strategic actions will gain authority
and set new rules. The world population is undergoing
a social status shift where TIME HAS BECOME A
PRIME STATUS SYMBOL and managed as an
invaluable asset. Big data has made personalisation of
customer services a prime focus for new businesses.
In this fragmented market there is great potential to
build empires and designers can expand their potential
within their niche market.
This new generation value the THINKING
PROCESS AND LEARNING OUTSIDE THE BOX,
no longer aligning with traditional education as
just a passive receiver of information. They are now
asking questions and the required answers usually
come from sub-cultures of social groups with shared
values, creating a co-learning society outside the school
system. They are DIGITAL PHILOSOPHERS who
believe in shared knowledge, always seeking a better
solution, going back to teachings of Greek scholars.
The School of Athens coiled a new term “EXCLUSIVE
INCLUSIVE SOCIETY” where society held individual
perspectives but accepted the array of differences.
Common identity is expressed through the black
spectrum – the shades of WISDOM, AUTHORITY
AND SPECIAL PRIVILEGE to set new rules.

ดำ�หมึก
DAM M U E K
THAITONE COLOUR
C30 M25 Y20 K60

T9020

หมึกจีน
M U E KC HIN
THAITONE COLOUR
C10 M0 Y0 K90

T9040

นิลกาฬ
NILK AN

THAITONE COLOUR
C90 M60 Y60 K90

T9130

NAT PRAKOBSANTISUK
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ตัวตนแห่งคลืน
่ ลูกใหม่

โลกกําลังเปลีย
่ นถ่ายสมดุลแห่งอํานาจระหว่างฝัง่ ตะวันตกและ
ฝัง่ ทีเ่ หลือ โลกทีอ
่ าจจะมีหลายขัว
้ จะเกิดขึน
้ พร้อมกับการหานิยาม
มาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ อํานาจใหม่จะกระจัดกระจายขึน
้ อยู่
กับว่าใครจะริเริม
่ กลยุทธ์ทม
่ี ป
ี ระสิทธิภาพก่อนกัน ผูน
้ น
้ั คือผูต
้ ง้ั กฎ
ใหม่ ในขณะทีป
่ ระชากรโลกยุคใหม่มส
ี ถานะทางสังคมทีเ่ ปลีย
่ นไป
จากเดิม และด้วยเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทา
ํ ให้เวลา
กลายเป็นสิง่ ทีม
่ ค
ี า
่ มหาศาลในการให้บริการผูบ
้ ริโภคส่วนบุคคล
ซึง่ เป็นลําดับแรกทีธ
่ รุ กิจสมัยใหม่ตอ
้ งจัดการ ในตลาดทีแ
่ ตกยิบย่อย
มันคือโอกาสทีจ
่ ะสร้างอาณาจักรเล็กๆ เป็นของตัวเอง อย่าง
ดีไซเนอร์สามารถเป็นศูนย์รวมของอํานาจใหม่ในตลาดจําเพาะ
ขนาดเล็ก และขยายออกไปเมื่อมีศักยภาพ
คนรุน
่ ใหม่ให้ความสําคัญกับกระบวนการคิดและการเรียนรูแ
้ บบ
นอกกรอบ ไม่เป็นไปตามแบบแผนการศึกษาดั้งเดิมที่เป็นเพียง

TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022

ผูร้ บ
ั สาร กลายเป็นผูม
้ ส
ี ว่ นในการตัง้ คําถามทีต
่ อ
้ งการคําตอบ และเป็น
คําตอบทีม
่ ก
ั จะมาจากการร่วมกันคิดในกลุม
่ สังคมย่อยทีม
่ จ
ี ด
ุ ยืนร่วมกัน
ทําให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นนอกโรงเรียน
พวกเขาคือนักปราชญ์ยุคดิจิทัลที่อยากประลองความรู้ ทดลอง
แนวคิดใหม่ และแสวงหาทางออกที่ดีกว่า ซึ่งแท้จริงแล้วเรากําลัง
ย้อนกลับไปใช้วิธีการของนักปราชญ์ในยุคกรีกโบราณที่มีสนามเปิด
โอกาสให้ประลองความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่ต้องแตกต่าง
โดดเด่นจึงจะสามารถอยู่ร่วมเป็นสมาชิกในสังคมใหม่ได้ หรือที่เรียก
ว่าสังคมแห่งความเหมือนที่แตกต่าง (Exclusive Inclusivity)
ความแตกต่างถูกนําเสนอผ่านความซับซ้อนในการสร้างสรรค์
รูปทรงที่แปลกใหม่ ในทางตรงกันข้ามกับการลดทอนโดยให้สีดํา
เป็นสีแห่งตัวตนร่วม สีของนักปราชญ์ ผูร้ ู้ ผูท
้ รงอํานาจ ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ
พิเศษในการกําหนดกฎเกณฑ์สังคมแห่งพลวัตการเริ่มต้นใหม่
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COLOURS

JIL SANDER

NOIR

Black, the palette that represents
POWER AND LEADERSHIP, containing
no emotions or feelings. It is also a palette
that shows DIGNITY, HONOUR AND
CONVENTION. NILKAN reflects the
darkness of no identity with no beginning
or end. MUEKCHIN represents the centre
of the universe. DAMMUEK represents
advancement and peace. Black represents
protection, authority and analytical thinking.
Black is like an armour sheilding
emotions, allowing a variety of individual
PERSONALISED DISPLAYS that show
off differing shapes and textures with a
mysterious lightness amidst darkness.

JIL SANDER

THAI TEXTILES

SAINT LAURENT
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เฉดสีทแ่ี สดงพลังอํานาจและความเป็น
ผูน
้ า
ํ ในสังคมได้ดท
ี ส
่ี ด
ุ คือเฉดสีดา
ํ เป็นเฉดสีท่ี
ปราศจากอารมณ์ ความรูส
้ ก
ึ อีกนัยหนึง
่ คือ
เฉดสีทด
่ี น
ู า
่ เกรงขาม ภูมฐ
ิ านและเป็นทางการ
แถบสีดา
ํ ตัง
้ แต่สด
ี า
ํ นิลกาฬเป็นสีแห่งความ
ไร้ตว
ั ตน ความไม่มจ
ี ด
ุ เริม
่ ต้น และไม่มจ
ี ด
ุ สิน
้ สุด
สีดา
ํ หมึกจีน สะท้อนความเป็นศูนย์กลางของ
จักรวาล สีดา
ํ หมึกอ่อนแสดงถึงความเจริญ
ก้าวหน้าและสันติภาพ สีดา
ํ เป็นหมึกสีแห่งการ
ปกครอง ความน่าเกรงขาม การคิดวิเคราะห์
และไตร่ตรอง แถบสีดำ�เป็นเสมือนเกราะกำ�บัง
ความรูส
้ ก
ึ ทางอารมณ์ โดยเปิดโอกาสให้
แสดงออกถึงตัวตนทีโ่ ดดเด่นในมิตอ
ิ น
่ื ๆ
ทำ�ให้รป
ู ทรง ผิวสัมผัส และการตกแต่ง
ฉายแสงโดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด
ได้อย่างน่าประหลาดใจ

ดำ�หมึก

DAMMUEK
THAITONE
COLOUR
C30 M25 Y20 K60
T9020

หมึกจีน

MUEKCHIN
THAITONE
COLOUR
C10 M0 Y0 K90
T9040

นิลกาฬ

NILKAN
THAITONE
COLOUR
C90 M60 Y60 K90
T9130
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SHAPES

MATERIALS
Society today has bypassed the issue
of sexuality so that similarity is now
difference and difference is now the
same. The new experiments in using
contrasting materials are creating
extreme silhouettes. The combination
of innovative materials with traditional
textiles, the fusing of masculinity and
femininity, the use of monotonous
schemes such as black on black,
clarifying individualism.

เมือ
่ สังคมสมัยใหม่สามารถก้าวข้าม
ความแตกต่างทางเพศ ความเหมือนจึง
กลายเป็นความแตกต่าง ความแตกต่าง
กลายเป็นความเหมือน การทดลองใหม่ๆ
ในการใช้วส
ั ดุทข
่ี ด
ั แย้งหรือส่งเสริมกัน การ
ทําให้เกิดรูปทรงแบบ extreme การเปิดรับ
ผ้าทีม
่ น
ี วัตกรรมมาผสมผสานกับผ้าพืน
้ เมือง
การผสมผสานผ้าผูช
้ ายกับผ้าผูห
้ ญิง และ
การใช้สภ
ี ายในเฉดเดียวกัน เช่น ดําบนดํา
เพือ
่ ส่งเสริมให้ความเป็นปัจเจกบุคคลมี
ความชัดเจนและแตกต่าง

The analysed and synthesised shapes
are well-created. The process of evaluation, analyses and calculation defines
the complex shapes. The structured
silhouettes resonate leadership and
power, laying the grounds for change.
The combination of masculine sartorial
principles and feminine moulage techniques results in striking outcomes
such as asexual shapes, experimental
structures, sculptural silhouettes to
even architectural concealment of the
wearer’s body introducing new identities.
รูปทรงทีผ
่ า
่ นการคิดวิเคราะห์ออกแบบ
ความซับซ้อนและผลลัพธ์ใหม่ของรูปทรงคือ
คําตอบทีไ่ ด้จากการประเมินผล การวิเคราะห์
และการคํานวณอย่างแยบยล ทําให้เกิดการ
ค้นพบรูปทรงทีม
่ โี ครงสร้างชัดเจน มีนวัตกรรม
และมีพลังอํานาจแสดงถึงความเป็นผูน
้ า
ํ
เพือ
่ ปูทางไปสูก
่ ารเปลีย
่ นแปลงครัง
้ ใหม่
การผสมผสานเทคนิคการตัดเย็บระหว่างแนว
Tailor แบบผูช
้ าย และมูราจแบบผูห
้ ญิงให้ผลลัพธ์
ทีน
่ า
่ ประหลาดใจ โครงเสือ
้ ทีไ่ ม่บง
่ บอกเพศ
โครงเสือ
้ ทีเ่ กิดจากการทดลอง โครงเสือ
้
แบบประติมากรรมและสถาปัตยกรรมทีซ
่ อ
่ น
เรือนร่างผูใ้ ส่ และนําเสนอตัวตนใหม่
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DETAILS
The engineered design process
done with precise calculation generates
sculptural shapes with darts and cut
lines together with interfacing layers and
supporting materials. Detailing which
create garments with bold shapes. Designs
with details that add interest such as
pleats and ruffles. Attention paid to
patterns that emphasize construction and
support. Designs that are deceptive such
as slit sleeves and cubist graphics. Volume
is introduced using gathering, tucking,
pleating and moulage draping. Fabrics
with limited decorations to emphasize the
strong structure of the garments.
การออกแบบเชิงวิศวกรรมทีเ่ กิดจากการ
คํานวณเพือ
่ ให้ได้รป
ู ทรงเชิงประติมากรรม
โดยการใช้เกล็ดทรง เส้นคัตติง
้ ทีป
่ ระกอบกับ
การเสริมด้วยผ้ารองใน อุปกรณ์ชว
่ ยให้เกิด
โครงสร้างและเทคนิคการตัดเย็บ ดีเทลทีม
่ ส
ี ไตล์
ทีส
่ ง
่ ผลให้เกิดรูปทรงทีแ่ ปลกตา การออกแบบ
โดยการคํานวณหรือประมวลผลให้เกิดดีไซน์
ทีส
่ ร้างความน่าสนใจ เช่น พลีต การรูดระบาย
การออกแบบการตัดเย็บโดยใช้แพตเทิรน
์ ทีเ่ น้น
โครงสร้างและเสริมโครงด้วยผ้ารองใน การ
ออกแบบลวงตา เช่น แขนทีม
่ ร
ี อยผ่า และลาย
พิมพ์แบบคิวบิสม์ การสร้างวอลูมทีเ่ กิดจาก
การรูดระบาย จับจีบ และการอัดพลีต รวมถึง
การจับเดรปแบบมูราจ การตกแต่งผิวผ้าทีน
่ อ
้ ย
เพือ
่ ให้โครงเสือ
้ มีความโดดเด่นมากทีส
่ ด
ุ

BASKET WEAVE SPUN YARN SILK,
SPUN SILK WORLD CO., LTD.
ผ้าไหมใยสัน
้ ทอลายตะกร้า
บริษท
ั สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำ�กัด

ZIGZAG PATTERN MUDMEE SILK, BAN NA
PHO WEAVING GROUP, NA PHO, BURIRAM
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายฟันปลา
กลุม
่ ทอผ้าบ้านนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ม
ั ย์

PLAIN WEAVE SILK IN BLACK WARP AND
GREY WEFT, JIM THOMPSON
ผ้าไหมลายขัดยืนดำ�พุง
่ สีเทา จิม ทอมป์สน
ั

TWILL WEAVE SILK,
JIM THOMPSON
ผ้าไหมทอลายสอง จิม ทอมป์สน
ั

ZIGZAG PATTERN MUDMEE SILK, BAN NA
PHO WEAVING GROUP, NA PHO, BURIRAM
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายฟันปลา
กลุม
่ ทอผ้าบ้านนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ม
ั ย์
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CHANGE FOR
REDEMPTION

FOR THE REVOLUTIONARY ARCHETYPE
As the world transitions to one with multiple realities
there are always groups of people who stand by their
own visions and values. As individual expression
and self-empowerment become a social happening,
The Revolutionists easily become part of society. In
this cyber era, sub-cultures have easily come together
digitally, making it possible for them to make a stand.
They raise questions that challenge society and one that
is of common interest is ENVIRONMENTAL ISSUES
ARISING FROM OVER-CONSUMPTION AND
UNETHICAL BEHAVIOUR, especially the plastic
waste contamination of the oceans. Their talent to
SHOCK, DISRUPT AND CHANGE is being
used to gain awareness with bold and vivid
designs with IRONIC AESTHETICS THAT
CALL FOR ATTENTION.
The new generation is full of questions and
willing-ness to challenge, often a tipping point for
change influencing changes in lifestyle, revolutionising
fashion, music, life and art. The use of provocative
symbols is the heart of the design process and becomes
current with the use of NEW TECHNO-LOGIES
AND SYNTHESISED MATERIALS.
FILTRATION DESIGN aims to filter out pollutants.
Raw materials and products are being designed and
developed to protect humans from contaminants such
UV rays, contaminated water and air, bacteria and viruses
as well as user-centric temperature and moisture controls.

เงิน
NGEN

THAITONE COLOUR
C5 M0 Y5 K25

T8110

ปูน
POON

THAITONE COLOUR
C40 M30 Y35 K0

T9170

เทา
TAO

THAITONE COLOUR
C25 M15 Y20 K40

T9090
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เปลีย
่ นเพือ
่ สิง
่ ทีด
่ ก
ี ว่า

เมือ
่ โลกกําลังเปลีย
่ นถ่ายมาสูจ
่ ด
ุ ทีค
่ วามจริงมีหลายรูปแบบ
มีคนกลุม
่ หนึง่ ทีม
่ ก
ั จะแสดงจุดยืนอยูบ
่ นวิสย
ั ทัศน์และคุณค่าทีเ่ ขา
เคารพ ด้วยความทีก
่ ารแสดงออกแบบปัจเจกบุคคลและการสร้าง
พลังในตัวเองกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึง่ ในสังคมขณะนี้
กลุม
่ นักปฏิวต
ั จ
ิ งึ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมโดยง่าย ยุคไซเบอร์ทา
ํ ให้
กลุม
่ วัฒนธรรมย่อยรวมตัวกันแบบดิจท
ิ ล
ั สร้างโอกาสให้เกิดที่
ยืนในสังคม พวกเขายังคงตัง้ ประเด็นคําถามทีส
่ า
ํ คัญเพือ
่ ท้าทาย
สาธารณชน และหนึง่ ในนัน
้ คือปัญหาทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการ
บริโภคเกินพอดีและขาดจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลาสติกที่
ปนเปื้อนในมหาสมุทร อัตราการทําลายล้างสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นจน
น่าใจหายแต่สําหรับกลุ่มนักปฏิวัติแล้วพวกเขาพยายามทําทุกวิถี
ทางเพือ
่ ให้เกิดการเปลีย
่ นแปลง ทักษะในการทําให้ตกตะลึง ท้าทาย
และเปลี่ยนแปลง มักถูกนํามาใช้ในการสร้างงานดีไซน์เพื่อการรับรู้
และโปรโมตกิจกรรมต่างๆ ซึง่ มักอยูใ่ นรูปแบบทีโ่ หวกเหวกโวยวาย
จัดจ้านและเยาะเย้ยถากถาง
กลุม
่ คนรุน
่ ใหม่ทเ่ี ต็มไปด้วยคําถามและการท้าทาย มักเป็น
จุดเริม
่ ต้นของการเปลีย
่ นแปลง ซึง่ อาจจะเริม
่ จากการเปลีย
่ นแปลง
ในเชิงหลักการกฎระเบียบ หรืออาจนําไปสูก
่ ารเปลีย
่ นแปลงวิถช
ี ว
ี ต
ิ
เกิดเป็นการปฏิวต
ั แ
ิ ฟชัน
่ ดนตรี ชีวต
ิ และศิลปะ การใช้สญ
ั ลักษณ์
ทีส
่ อ
่ื ได้ชด
ั เจนและรุนแรง เป็นหัวใจสําคัญในการออกแบบ แต่จะ
ร่วมสมัยมากขึน
้ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและวัตถุดบ
ิ
ทีผ
่ า
่ นการคิดค้น เพือ
่ นําเสนอเป็นทางเลือกใหม่ให้กบ
ั สังคม
นวัตกรรมการกรองมลพิษคือแนวคิดทีโ่ ดดเด่นด้วยการคิดถึง
วิธก
ี ารลดทอนมลพิษให้เข้าหาตัวน้อยทีส
่ ด
ุ วัตถุดบ
ิ และสินค้า
ถูกออกแบบโดยใช้นวัตกรรม เพือ
่ ป้องกันมลภาวะในทุกรูปแบบ
เช่น แสงยูวี ฝุน
่ พิษ เชือ
้ แบคทีเรีย เชือ
้ ไวรัส และในขณะเดียวกัน
นวัตกรรมทีต
่ อ
้ งจัดการกับร่างกายตัวเอง เช่น อุณหภูมแ
ิ ละความชืน
้

NAT PRAKOBSANTISUK
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COLOURS

SACAI

SACAI

The LABORATORY PALETTE
demonstrates INNOVATION AND
TECHNOLOGICAL ADVANCES.
Grey colours represent the accumulation
of substances, a neutral shade created from
a combination of colours. This grey palette
does not provoke reaction but instead lays
a basic platform for innovation focusing
on FUNCTION AND RESOLUTION.
The light neutral grey of NGEN resembles
metallic substances. POON invokes
urbanisation and materialistic civilization.
TAO represents contaminants and
polluted air. The utilisation of these
neutral grey shades serve as a subdued
platform for communication through
graphics, structure and innovative
materials.

OFF-WHITE

THAI TEXTILES

LACOSTE

72

การใช้สแ
ี บบห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์
เพือ
่ นําเสนอนัยแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ก้าวหน้า ในอีกนัยหนึง
่ คือ สีเทา เป็นเสมือนสีท่ี
เกิดจากการหลอมรวมทุกสรรพสิง
่ ของวัสดุ
ในโลก จากทุกแม่สจ
ี นรวมกันได้เป็นสีกลาง
แถบสีเทา คือแถบสีกลางทีไ่ ม่กระตุน
้ ให้เกิดความ
รูส
้ ก
ึ ต่อต้านหรือชืน
่ ชอบโดยตรง แต่กลับเป็น
สีทจ
่ี ะใช้เป็นพืน
้ ฐานในการทดลองนวัตกรรม
ต่างๆ และทําให้การประมวลผลมุง
่ ไปสูฟ
่ ง
ั ก์ชน
่ั
หรือผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมา อย่างเงินเป็น
ตัวแทนของวัตถุดบ
ิ ประเภทโลหะ ปูน ทําให้นก
ึ ถึง
สิง
่ ปลูกสร้างและความเจริญทางวัตถุ และเทา
เสมือนเป็นมลภาวะทีข
่ มุกขมัว การใช้สก
ี ลางใน
เฉดเทา ทําให้การสือ
่ สารผ่านโครงสร้าง กราฟิก
และนวัตกรรมวัสดุเป็นไปอย่างโดดเด่นยิง
่ ขึน
้

เงิน

NGEN
THAITONE
COLOUR
C5 M0 Y5 K25
T8110

ปูน

P O ON
THAITONE
COLOUR
C40 M30 Y35 K0
T9170

เทา

TAO
THAITONE
COLOUR
C25 M15 Y20 K40
T9090
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MATERIALS
Innovative up-cycled materials. Creative
recycled industrial wastes such as silk,
cotton, polyester, and rayon. Indigenous
weaving techniques with modified weave
patterns, in-trend colours and innovative
fibres. Elastane could be introduced to
create sporty and active properties. New
materials imitating leather. Street-style
materials with distressed finishings. Textiles
with a mixture of textures creating allure
and attractiveness. Construction of new
industrial weaves using innovative technologies such as wrinkle-free, soil release,
easy care, antimicrobial, temperature
and moisture control qualities and,
most importantly, ecologically friendly.

CHANGE FOR REDEMPTION FOR THE REVOLUTIONARY ARCHETYPE

SHAPES
วัสดุเชิงนวัตกรรมที่นําขยะมาใช้งานใหม่
พัฒนาเศษวัสดุจากอุตสาหกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น ไหม ฝ้าย โพลีเอสเตอร์ และ
เรยอน ผ้าทอทีใ่ ช้เส้นใยนวัตกรรมใหม่แต่ทอ
ในรูปแบบผ้าไทยดัง
้ เดิม ทีม
่ ก
ี ารใช้สส
ี น
ั และ
ขนาดลวดลายทีแ่ ตกต่าง ใช้ใยยืดเสริมเข้าไป
เพือ
่ เพิม
่ คุณสมบัตค
ิ วามคล่องตัว วัสดุใหม่
เลียนแบบหนัง วัสดุในแนวสตรีตลุค การทํา
ผิวสัมผัสผ้าให้ผด
ิ ลักษณะไปจากเดิม การผสม
หลายผิวสัมผัสในผ้าชิน
้ เดียวกันช่วยสร้าง
ความน่าสนใจ โครงสร้างผ้าอุตสาหกรรมที่
แปลกใหม่ตกแต่งสําเร็จให้มค
ี ณ
ุ สมบัตฟ
ิ ง
ั ก์ชน
่ั
ในการปกป้องหรือยกระดับคุณภาพชีวต
ิ
เช่น กันยับ กันเปือ
้ น ดูแลง่าย ต้านเชือ
้ แบคทีเรีย
ควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน
้ และทีส
่ า
ํ คัญทีส
่ ด
ุ
คือ เป็นวัสดุทเ่ี ป็นมิตรกับสิง
่ แวดล้อม

Provocative silhouettes in sporty
street style which are developed for
young adult attire such as t-shirts,
sweaters, jackets, sweatpants, and denim.
Classic silhouettes given added volume
and oversized proportions expressing
ironic humour and a quick-witted
revolutionist archetype.
รูปทรงที่เรียกร้องความสนใจ มีทั้งใน
รูปแบบสปอร์ต สตรีตสไตล์ ที่พัฒนามาจาก
โครงเสื้อเบสิกลําลองสําหรับวัยรุ่น เช่น ทีเชิ้ต
สเวตเตอร์ แจ็กเกต กางเกงวอร์ม และเดนิม
โดยมีรูปทรงที่มีวอลูมหรือมีความโอเวอร์
ไซซ์เกินพอดี เพื่อสร้างนัยของนักปฏิวัติที่
คล่องแคล่วฉับไว และเยาะเย้ยถากถาง
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DETAILS
Excessive surface decorations such as
ruffles, repetitive embroidery, spontaneous
printing effects. Disruptive details such
a colour gradients, material gradients,
mismatched functions, luxurious with
recycled materials. Ethnic embroidery
techniques using recycled beads, glass
and waste. Visual graphics serve as an
important medium for communications
such as screen printing, digital printing,
storytelling with images, hand painting,
patchworks creating messages. Contrasting
use of Thai textiles and innovative fabrics.
Drawstrings and pleats reflecting sea
waves and contaminants.
การตกแต่งทีผ
่ ว
ิ ผ้าอย่างฟุม
่ เฟือย เช่น
การรูดระบายเกินพอดี การปักลายซ้ำ�ๆ การ
พิมพ์ทบ
ั ดีเทลการตกแต่งทีท
่ า
้ ทายสายตา
เช่น การไล่เฉดสีบนผ้า การพิมพ์ลายทีไ่ ล่สต
ี า
่ ง
กัน การผสมวัสดุผา
้ ทีไ่ ม่ปกติ การใช้ผา
้ หรูหรา
กับผ้ารีไซเคิล ดีเทลแบบชนเผ่าโดยใช้ของตกแต่ง
รีไซเคิล เช่น ลูกปัด กระจกสี และเส้นด้ายในการ
ปัก ร้อย และถักแบบมาคราเม่
ความเป็นนักปฏิวต
ั แิ ละความเป็นคนรุน
่ ใหม่
มักจะนําเสนอตัวตนผ่านการเรียกร้อง การส่ง
ข้อความและการสร้างสัญลักษณ์ กราฟิกดีไซน์
คือไฮไลต์สา
ํ คัญทีจ
่ ะเป็นเครือ
่ งมือสือ
่ สาร
ไปยังผูอ
้ น
่ื เช่น การพิมพ์สกรีนข้อความ การ
พิมพ์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั เล่าเรือ
่ งด้วยภาพ การเพนต์มอ
ื
การตัดต่อผ้าสองสีจนเกิดเป็นข้อความแบบ
สัญลักษณ์ การผสมผสานวัตถุดบ
ิ ผ้าไทย
กับผ้านวัตกรรมอย่างไม่ลงตัว เพือ
่ ให้เกิดเป็น
จุดสนใจ เทคนิคการรูด หรือการจับพลีต
เพือ
่ ให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ทก
่ี ำ�ลังเรียกร้อง
เช่น คลืน
่ ทะเล มลภาวะต่างๆ

PLAIN WEAVE SILK WITH THICK AND THIN
WEFTS, JIM THOMPSON
ผ้าไหมเส้นพุง
่ หนาสลับบาง จิม ทอมป์สน
ั

CREATIVE PATTERN MUDMEE SILK, TUM
THONG WEAVING GROUP, NA PHO, BURIRAM
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายสร้างสรรค์
กลุม
่ ทอผ้าตุม
้ ทอง อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ม
ั ย์

PLAIN WEAVE SILK,
JIM THOMPSON
ผ้าไหมลายขัด จิม ทอมป์สน
ั

KLED TAO (TURTLE SCALE)
PATTERN SILK, THE SUPPORT FOUNDATION
ผ้าไหมมัดหมีล
่ ายเกล็ดเต่า
โครงการศิลปาชีพฯ

PLAIN WEAVE WITH SILK WARP AND
RECYCLED POLYESTER WEFT,
SC GRAND AND MALIGOOD
ผ้าลายขัดด้ายยืนไหม ด้ายพุง
่ รีไซเคิลโพลีเอสเตอร์,
แสงเจริญแกรนด์ และมะลิกด
ู๊
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