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เจ้าฟาหญิงสริวัิณณวรฯี ทรงเปดงาน THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 

  

THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 แนวโน้มเฉดสีมุมมองของ

ธรรมชาติ การผสมผสานสสีันแห่งเนอืแท้วัสดสุําหรบัผ้าไทยในเหมันตฤด ู

  

ขาวจากหนังสือพิมพโพสตทเูดยออนไลน ฉบบัประจําวันท่ี 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว180,000.-    

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ด้วยตังพระทัยทีจะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เพือรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะ

ศิลปหัตถกรรมผ้าทอในแต่ละท้องถิน ทีไม่เพียงงดงามและใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน หากยังช่วย

สร้างงานสร้างรายได้เลียงชีพได้อย่างยังยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราช

กัญญา จึงทรงมีพระราชดําริให้จัดทํา THAI TEXTILES TREND BOOK Spring/Summer 2022 เล่ม
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แรกขึน โดยทรงรับหน้าทีเปนบรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) ด้วยพระองค์เอง ต่อเนืองมาถึง

เล่มล่าสุด THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 ทีนําเสนอข้อมูลตังแต่

ประเภทเนือผ้า การเลือกสี การออกแบบลวดลาย รวมไปถึงเทรนด์ และแนวโน้มความเปนไปในอนาคต

ของอุตสาหกรรมแฟชัน เพือให้ผู้ประกอบการสามารถนําเอาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทย ได้

อย่างมทิีศทาง โดยนําไปมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ ศลิปน ช่างทอผ้า และผู้ที

อยากเปนนักออกแบบในทุกสาขาทัวทุกภูมิภาค ได้นําไปใช้เปนแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพ 

และรว่มกันสืบสานภูมิปญญาไทยทีทรงคุณค่านีต่อไป 

  

 
 

 โอกาสนี ได้รบัพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาสิรวัิณณวร ีนารรีตันราช

กัญญา เสด็จไปทรงเปดงาน   “THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 และ

งานเสวนาวิชาการ” พรอ้มทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้ม และทิศทางผ้าไทยและการออกแบบ

เครอืงแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกทังทรงเปนประธานในงานเสวนาวิชาการ “การส่งเสริม และพัฒนา

ภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” ซึงจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ

ศูนย์บรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ภายใต้โครงการส่งเสรมิและพัฒนาภาพลักษณ์

ผ้าไทยสู่สากล ประจําป 2564 เพือเผยแพร ่และถ่ายทอดองค์ความรูด้้านผ้าไทยและการออกแบบ

เครืองแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มีความทันสมัย สร้างรายได้ต่อยอด ให้แก่ชุมชน กลุ่มทอผ้า และ

ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย อีกทังเสรมิสรา้งให้เกิดภาพลักษณ์ทมีคีวามทันสมัยแก่วงการผ้าไทย ณ 

สุราลัย ฮอลล์ ชัน 7  ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

 ในการนี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปดงาน “THAI 

TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 และงานเสวนาวิชาการ” จากนัน

ทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครืองแต่งกายด้วยผ้าไทยด้วย
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ความสนพระทัยยิง โดยภายในนิทรรศการแบ่งเนือหาออกเปน 3 ส่วน คือ ส่วนแรกนําเสนอแฟชัน

เสือผ้าทีออกแบบ โดย 12 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์แถวหน้าระดับประเทศ ทีนําผ้าทอมือจากชุมชนต่างๆ 

ทีพัฒนาขึน ตามเทรนด์บุ๊กเล่มนี มาตัดเย็บเปนชุดสวยภายใต้กลุ่มโทนสีในทิศทางต่างๆ ได้แก่ 

SIRIVANNAVARI BANGKOK, ARCHIVE026, ASAVA, EK THONGPRASERT, KLOSET, RENIM 

PROJECT, ISSUE, T AND T, THEATRE, VICKTEERUT, VINNPATARARIN และ WISHARAWISH 

  

 
 เริมจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK กับกลุ่มโทนสีคราม หัวใจสําคัญของ 

เทรนด์บุ๊กเล่มนี นําเสนอแฟชัน ในมุมมอง INDIGO : THE HEART OF COLOUR SHADES (คราม:  

โทนสีแห่งใจกลาง), THEATRE และ KLOSET กับกลุ่ม โทนสีมว่งแดงไล่ไปถึงชมพู RIPE  AND 

MATURITY  (สุกงอม พรอ้มพรัง), ASAVA และ ARCHIVE026 กับกลุ่มโทนสีนาเงิน 

ปนฟา PROFOUNDNESS MILD (สุขุมนุ่มลึก), ISSUE และ RENIM PROJECT กับกลุ่มโทนสีนาตาลอิฐ

HEAVEN ON EARTH (ความมหัศจรรยจ์ากผืนดิน), THEATRE และ EK THONGPRASERT กับกลุ่มโทน

สีเหลือง NURTURER OF WISDOM (ผู้โอบอุ้มภูมปิญญา),  VICKTEERUT และ WISHARAWISH กับ

กลุ่มโทนสีเขยีว  A HUMBLE JOURNEY (การเดินทางแห่งประสบการณ)์, VINNPATARARIN และ T 

AND T กับกลุ่มโทนสีขาวมกุ-เทา  AN ALTERNATIVE PERSUATION ( อิสระในการค้นพบตัวเอง) 
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 ส่วนที 2 จัดแสดงแฟชันรองเท้า กระเปา และเครืองประดับคอลเลกชันใหม่ทังแบรนด์ไทย

และต่างประเทศ ทีออกแบบอย่างมีสไตล์ โดยอิงเฉดสีทีสอดคล้องกับเทรนด์บุ๊กเล่มล่าสุดเพือเปนแรง

บันดาลใจสําหรับผู้ทีต้องการ มกิซ์แอนด์แมทช์แฟชัน 

และส่วนที 3 จัดแสดงผ้าทอมอืและย้อมสีธรรมชาติจากชุมชนต่างๆ จํานวน 30  ชิน ทีได้แรงบันดาลใจ

มาจากวินเทอร์คอลเลกชันตามเทรนด์บุ๊กเล่มล่าสุด จําแนกตามวัสดุ เส้นใย และความหนาของเนือผ้า

ผ่านเทคนิคต่างๆ ได้แก่ ยกดอก ขิด จก ปก มัดหมี เกาะหรือล้วง และ แพตช์เวิร์ก หรือการนําชินผ้า

หลากสีมาเย็บต่อเข้าด้วยกัน   

   

 

จากนัน ทรงร่วมการเสวนาวิชาการ Symposium หัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่

สากล” เปนการเสวนาเกียวกับเทรนด์บุ๊กของปนี ทีนําเสนอกลุ่มโทนสีใน 6 ทิศทางหลัก ซึงใช้เปน

แนวทางในการผลิตและพัฒนาผ้าไทยในตลาดยุคปจจุบัน โดยมีใจความสําคัญในพระราชดํารัสโดย

สรุปว่า “สําหรับเล่มทีแล้วแนะนําเรืองลวดลายผ้า มาเล่มนีนําเสนอเกียวกับสี โดยเฉพาะ “คราม” ซึง

เปนสีย้อมเย็นทีทัวโลกมีการใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าญีปุน อเมริกา อินเดีย แต่เฉดสีอาจแตกต่างกันไป 

ตามสภาพอากาศหรือภูมิประเทศ สําหรับบ้านเราครามถือเปนราชาในการย้อม และเปนหัวใจของสี

ย้อมเลยก็ว่าได้ นําไปผสมผสานวัสดุต่างๆ จะได้เฉดสีทีหลากหลาย ซึงเล่มก่อนหน้านีประสบ
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ความสําเรจ็มากในแง่ของผลตอบรับ และอุตสาหกรรมสิงทอเกิดความกระปรกีระเปรา่ในการผลิต เกิด

กระแสและพลังงานทีดีในการออกแบบ ถือเปนการเริมต้นพัฒนา ทังเรืองสีและองค์ความรู้ใหม่ๆ รู้สึก

ปลาบปลืมทีเรามีหนังสือด้านแฟชันอย่างจริงจังเสียที ในการนําไปใช้ทําการเรียนการสอน หรือใช้

ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสิงทอเปนสิงทีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เล่มนีสอนเรืองการลด

ใช้ทรัพยากร หรือใช้แล้วต้องปลูกทดแทน ใช้วัสดุทีคุ้นเคยอย่างคุ้มค่าทีสุด เพือลดการเกิดของเสีย ซึง

ภูมิปญญาไทยเรืองการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากวัสดุทีมาจากธรรมชาติช่วยแก้ปญหาได้ แต่ต้องทํา

อย่างจริงจัง หวังว่าจะเปนหนังสือทีอ่านแล้วเพลิดเพลินและเปนประโยชน์กับอุตสาหกรรมสิงทอ 

แฟชัน และดีไซน์ ก่อนจะมเีทรนด์บุ๊กเล่มต่อๆ ไป” 

 กว่าจะสําเร็จเปน THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023  ทีอัดแน่น

ไปด้วยเนือหาความรู้ เปรยีบเสมือน “คัมภีร์” เพือการพัฒนาผ้าไทยนัน ผ่านกระบวนการค้นคว้าข้อมูล

เปนแรมป โดยมีคณะทีปรึกษาในการจัดทํา กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้กประเทศ

ไทย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH และ ธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย ์

ผู้เชียวชาญด้านผ้าไทย และผู้ทีเกียวข้องอืนๆ ทีมุ่งมันตังใจทํางานเพือให้ได้ ผลงานคุณภาพและนําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

กุลวิทย์ เลาสุขศรี กล่าวถึงจุดเด่นของเทรนด์บุ๊กเล่มนีว่า เปนเรืองราวของวินเทอร์หรือฤดูใบไม้ร่วง/ฤดู

หนาว ทีมีการเปลียนผ่าน ลักษณะของเนือผ้าจึงแตกต่างจากทิศทางของช่วงสปริง/ซัมเมอร์ มีความ

น่าสนใจของเส้นใยต่างๆ เพิมมากขึน ครอบคลุมความต้องการของตลาด และเปนการดึงศักยภาพของ

ผู้ผลิตผ้ามากยิงขึน ทีสําคัญได้นําแนวคิดเกียวกับสีในแบบ “Circular Colours” (เซอร์คูล่า คัลเลอร์ส) 

หรือ “วงจรสี” มาใช้ในการสือสารโดยพระเอกของงานคือ “คราม” วัสดุย้อมทีถือเปน จุดกําเนิดของสี

ต่างๆ ก่อนจะผสมผสานกับวัสดุอืนๆ เปนสีทีหลากหลาย ซึงจริงๆ แล้วครามมีความหลากหลายมากใน

แต่ละภูมภิาค กระบวนการเลียงครามทีไม่เหมือนกันจะทําให้ได้สีครามทีต่างกันสิงทีต้องทําความเข้าใจ

คือองค์ประกอบโดยรวมแล้วพัฒนาออกมา เปนสีทีต้องการ นอกจากนียังนําเสนอการย้อมสีจากวัสดุ

ธรรมชาติกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มโทนสีมว่งแดงไล่ไปถึงชมพ ู กลุ่มโทนสีนาเงินปนฟา กลุ่มโทนสีนาตาลอิ

กลุ่มโทนสีเหลือง กลุ่มโทนสีเขียว  และ กลุ่มโทนสีขาวมกุ-เทา 

 ด้าน วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข กล่าวเสริมว่า หัวใจหลักของเทรนด์บุ๊กเล่มนีเน้นการใช้สีทีเกิด

จากการย้อมด้วย วัสดุธรรมชาติซึงกําลังเปนเทรนด์โลก และเปนครังแรกทีมีการนําเสนอผ้าในฤดูกาล

วินเทอร ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาสิริวัณณวรี นารรัีตนราชกัญญา ทรงมีรับสังให้คํานึงถึงลักษณะผ้า

หรือเส้นใยทีคนไทยใช้ในช่วงฤดูหนาว รวมถึง ทรงให้คํานึงถึงว่าผ้าต่างๆ นอกจากเปนเครืองนุ่งห่มได้

แล้วยังสามารถเปนผ้าตกแต่งบ้านได้ด้วย เราจึงพยายาม ใช้ของทีมีอยู่ในท้องถินให้เกิดประโยชน์มาก

ทีสุด ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงกระบวนการผลิตตังแต่ต้นจนจบ ต้องใส่ใจสิงแวดล้อมไมม่ากก็น้อย ซึง

ผู้ประกอบการต้องมกีารปรับตัวและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้มากทีสุด เอาทุนทางวัฒนธรรมที
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มีอยู่นํามาปรับใช้ ของเดิมทีเคยทําอยู่แนวอนุรักษ์ก็ยังต้องทําต่อไป แต่ของใหม่ก็ต้องมีรากฐานเดิม

เปนทีตัง ปรบัเพอืให้เกิดของใหม่ขนึมา สอดคล้องกับทิศทางของสิงทอโลก 

ขณะที ธนันท์รฐั ธนเสฏฐการย์ กล่าวถึงเสียงสะท้อนหลังจากผู้ประกอบการหรือผู้ทีเกียวขอ้งมโีอกาสได้

นํา เทรนด์บุ๊กเล่มทีผ่านมาไปประยุกต์ใช้ว่า ถือเปนการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้ตลาดโดยรวม 

สอดคล้องความต้องการของตลาด จากการ ลงพืนทีไปติดตามผล ผู้ประกอบการแต่ละรายได้

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากหนังสือให้เข้ากับแนวทางการผลิตผ้าของตัวเอง ตามความถนัดหรือความ

เชียวชาญ ซึงเทรนด์บุ๊กพยายามสรา้งเนือหาทีครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบการ 

“เทรนด์เปนสิงทีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แล้วไม่ได้หมายความว่าเมือเวลาผ่านไปจะหมดอายุไปตามซีซัน

ทีกําหนดไว้ บางอย่าง ผลอาจเห็นตามหลังมา ต้องยอมรับว่าทีผ่านมาเราไม่มีทิศทางในการพัฒนาผ้าที

ชัดเจนเลย พอมีโครงการนีก็เหมือนเปนแรงสนับสนุนหรือเปนแกนหลักว่า นับจากนีเราจะพัฒนาผ้า

ไทยไปในทิศทางไหน ก็จะช่วยให้เกิดการทํางานทีง่ายขนึ อยากให้ใช้ตรงนีให้เปนประโยชน์ให้มากทีสุด 

เนืองจากพระองค์หญิงฯ ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกรายละเอียดเพือเปนประโยชน์ต่อคนทีทํางานด้านผ้า

หรือทํางานสายออกแบบทีจะเอาไปประยุกต์กับความถนัดของตัวเอง และเกิดประโยชน์ต่อวงการผ้า

ไทยโดยรวม” ธนันท์รัฐ  ธนเสฏฐการย์ กล่าวสรุป 

 ทังนี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือแบบ e-book ได้ทาง http://www.culture.go.th หรือที 

link http://book.culture.go.th/ttt2022/mobile/index.html#p=1 ห รื อ ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล

เพิมเติมได้ที กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โทร. 02-247-0013 ต่อ 4305 

และ 4319 - 4321 ในวันและเวลาราชการ และสามารถเข้าชมนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย

และการออกแบบเครืองแต่งกายด้วยผ้าไทย ได้ระหว่างวันที 21 – 23 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 

20.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชัน 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

  

  

 


