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รังไหมที่ถูกตัดรังเพื่อน�ำหนอนไหมออกไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์จะไม่สามารถน�ำไปสาวไหมได้ กลายเป็นวัสดุสิ่งทอที่เหลือใช้
จากกระบวนการผลิตเส้นไหม ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานจึงได้นำ� เสนอแนวทางการน�ำรังไหมชนิดนีม้ าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในแนวทางประยุกต์
ศิลป์โดยมีวิตถุประสงค์เพื่อ (1) เสนอแนวทางการแยกเส้นใยจากวัสดุเหลือใช้จากรังไหมในกระบวนการเพาะพันธุ์ไหม และ (2) เพื่อ
ออกแบบและขึน้ รูปวัสดุทไี่ ด้จากรังไหมในกระบวนการเพาะพันธุไ์ หม จากการทดลองกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
พบว่า ในการแยกเส้นใยจากรังไหมมีขั้นตอนที่ส�ำคัญอยู่ 6 ขั้นตอนได้แก่ (1) การท�ำความสะอาดรังไหม (2) การต้มรังไหมในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซน์ 1% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยอุณภูมิ 70-95 องศาเซลเซียสเพื่อแยกเส้นใย (3) การล้างเส้นใยด้วยน�้ำ (4) การให้สี
ด้วยสีเอสิคหรือการหยดน�้ำสีในเส้นใยเปียก (5) การปั้นแบบขึ้นรูปตามแบบที่ได้ท�ำการร่างและพัฒนาแบบไว้และการแผ่ลงบนตะแกรง
โปร่ง (6) ทิ้งชิ้นงานให้แห้งประมาณ 3-4 วัน ในการออกแบบมีแรงบันดาลใจจากดอกพวงแสดน�ำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
การน�ำรูปทรงและลีลาการพริ้วไหวเมื่อต้องลมมาจ�ำลองให้เกิดความมีชีวิตชีวาร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบโดยการสลับ
สับเปลี่ยนองค์ประกอบจากในออกนอก

Abstract					

The cut silk cocoon proposed for taking silkworm in order to raise, cannot be taken to draw silk, as it is a
residual form the silk fiber process. The aims of this investigation are; (1) to propose the method of separating the
fiber of the cocoon residue from the silkworm raise process (2) to design and form the discovered fiber form the
mentioned process based on applied arts approach. The experimental results of creative and design product
founded that there are 6 important steps of the cocoon fiber separation; (1) silk cocoon cleaning, (2) separating
fiber by boiling in sodium hydroxide concentration 1% for 1 hour with a temperature of 70-95 degrees Celsius, (3)
cleaning fiber with water, (4) boil the fiber with the acid dye color or droplet color in the wet fiber, (5) forming
products based on the draft and developing design previously, then the process of fiber spreading on airy sieve,
and (6) drying fiber for approximate 3-4 days. Regarding to the product design process is inspired from orange
trumpet flower (Pyrostegia Venusta) in which shape and movement have been simulated energetically based on
applying of the design theories.

ความเป็นมา

ในกระบวนการเพาะพันธุ์ไหมสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งไหมที่ให้รังเหลืองและไหมรังขาว โดยหมายถึงเส้นไหมที่สาวได้จะมีสีเหมือน
กับสีของรังไหม ซึง่ ตามปกติแล้วในการขยายพันธุจ์ ะต้องมีการปาดหรือตัดรังไหมเพือ่ น�ำตัวไหมทีย่ งั มีชวี ติ อยูอ่ อกมาเลีย้ งต่อให้เกิดวงจร
การเจริญเติบโต จนชักใยสร้างรังห่อหุ้มตัวเองแล้วลอกคราบกลายเป็นผีเสื้อไหม จับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ซึ่งมีจ�ำนวนมากเพื่อเป็นการ
รักษาสายพันธุ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการด�ำรงเผ่าพันธุ์ และขยายจ�ำนวนเพื่อการน�ำไปเพาะเลี้ยงเป็นหนอนไหม จนชักใยเป็นรังไหม
ห่อหุม้ ตนเอง ซึง่ ผูเ้ ลีย้ งไหมทีใ่ ช้ไหมในการทอผ้าจะน�ำรังไหมทีม่ หี นอนไหมเหล่านีล้ งต้มในน�ำ้ เดือดเพือ่ ท�ำการแยกเส้นใยด้วยเครือ่ งสาว
ไหมซึง่ หากตัดเอาหนอนไหมออกก่อนจะไม่สามารถสาวไหมได้เป็นเส้นยาวต่อเนือ่ งได้ หนอนไหมทัง้ หมดจึงต้องตายลง ท�ำให้กระบวนการ
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เพาะพันธุ์ด้วยการตัดรังไหมเพื่อน�ำหนอนไหมมาเลี้ยงจนเป็นผีเสื้อและวางไข่จะต้องถูกท�ำซ�้ำเพื่อด�ำรงประชากรไหมต่อไป และรังไหม
เหล่านี้จึงกลายเป็นวัสดุทางด้านสิ่งทอที่เหลือทิ้งน�ำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นไหมอีกไม่ได้แล้ว ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะกรมหม่อนไหมที่มีหน้าที่ในการเพาะพันธุ์ไหมสายพันธุ์ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอและมีส�ำนักงานหม่อนไหม 5 แห่งทั่วประเทศ
(กรมหม่อนไหม, มปป: ออนไลน์) รับหน้าทีด่ งั กล่าว ซึง่ ทีผ่ า่ นมาหลายหน่วยงานมีการสนับสนุนให้มกี ารใช้ประโยชน์จากรังไหมเหลือทิง้
นี้ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่เกิดขึ้นแล้วเช่น อาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์  ยา เครื่องส�ำอางซึ่งมักจะเป็นการใช้ประโยชน์จากรัง
ไหมสีทอง (Beauty trip, 2557: ออนไลน์). หรือทีเ่ รียกทัว่ ไปว่า รังเหลือง หรือในระดับครัวเรือนมีการน�ำรังไหมมาใช้ในการการประดิษฐ์
ดอกไม้หรือของใช้เพื่อจัดจ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริม เป็นต้น
ในงานสร้างสรรค์ที่น�ำเสนอครั้งนี้ให้ความสนใจไปที่การน�ำรังไหมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านประยุกต์ศิลป์เพื่อสร้าง
สุนทรียภาพแก่ผู้เสพงานผ่านการการมองเห็นและใช้งาน มุ่งสร้างสรรค์สิ่งจรรโลงใจที่มีประโยชน์ใช้สอยโดยกรรมวิธีทางสิ่งทอและการ
ประยุกต์รูปแบบเพื่อเป็นแนวทางเสนอแนะในการเพิ่มมูลค่าแก่รังไหมเหลือใช้อีกทางหนึ่ง จากคุณสมบัติของเส้นไยไหมที่รวมตัวอยู่ใน
รังไหม สามารถที่จะท�ำการแยกเส้นใยออกมาได้แต่ไม่ต่อกันเป็นเส้น (เสาวนีย์ อารีย์จงเจริญและคณะ, 2556: 6) และยังคงคุณค่าของ
ผิวสัมผัสจากไหมทีม่ คี วามเหลือ่ มมันเงางาม ประกอบกับทีผ่ า่ นมามีการน�ำกระบวนการสร้างผืนผ้าโดยไม่ทอ (Non woven) (Ridgewell,
T., 2006: 77). โดยใช้เส้นใยสั้นมาผสมกันโดยใช้ของเหลวเป็นตัวประสาน เกิดการสร้างสรรค์ผลงานแจกันดอกไม้จากวัสดุรังไหมเหลือ
ทิ้งในชื่อ “รังดอกไม้แจกันไหม” มุ่งหวังว่าจะเกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รังไหมเหลือทิ้งอีก
แนวทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

1) เพื่อเสนอแนวทางการแยกเส้นใยจากวัสดุเหลือใช้จากรังไหมในกระบวนการเพาะพันธุ์ไหม
2) เพือ่ ออกแบบและขึ้นรูปวัสดุที่ได้จากรังไหมในกระบวนการเพาะพันธุ์ไหม

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีแนวคิดแบ่งเป็น 2 แนวคิดดังนี้
1) แนวความคิดด้านวัสดุโดยการน�ำรังไหมเหลือทิง้ ทีไ่ ด้จากการตัดรังไหมเพือ่ น�ำแม่พนั ธุไ์ หมไปเพาะเลีย้ งต่อ ท�ำให้รงั ไหมที่
มีตำ� หนินไี้ ม่สามารถน�ำไปสาวเป็นเส้นไหมได้อกี ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานจึงได้นำ� วัสดุเหลือทิง้ นีม้ าท�ำการแยกเส้นใยด้วยกระบวนการทางเคมี
และขึ้นรูปใหม่ในแม่พิมพ์เพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ รังไหมที่ผ่านกระบวนการแยกเส้นใยส่วนหนึ่งน�ำมาขึ้นรูปเป็นตัวแจกันร่วมกับ
วัสดุที่มีความมั่นคงและอีกส่วนหนึ่งน�ำมาขึ้นรูปเป็นดอกไม้ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ สร้างแนวทางให้เกิดเป็นการเพิ่ม
มูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง
2) แนวความคิดด้านรูปแบบ เกิดจากการจ�ำลองลักษณะของดอกไม้ที่ดึงดูดใจ โดยเฉพาะดอกพวงแสดที่มีรูปทรงของช่อ
ดอกหนาแน่นรวมกันเป็นช่อและมีสว่ นดอกทีห่ อ้ ยระย้าทีเ่ มือ่ ลมพัดผ่านจะท�ำให้เกิดการเคลือ่ นไหวมีชวี ติ ชีวาชวนมอง จึงน�ำองค์ประกอบ
ดังกล่าวมารวมกับอรรถประโยชน์ได้แก่ แจกันดอกไม้ ซึง่ ปกติมกั จะใช้การปักดอกไม้ลงไป แต่แจกันทีม่ ดี อกไม้เกาะอยูแ่ ล้วนีแ้ สดงถึงนัย
ยะล้อเลียนชือ่ เรียกของแจกันดอกไม้ดว้ ย การใช้งานจึงสามารถตัง้ แจกันดอกไม้นเี้ พือ่ สร้างบรรยากาศของความมีชวี ติ ชีวาได้ทนั ทีโดยไม่
ต้องปักดอกไม้ใดๆ

รังไหมที่ได้ท�ำการตัดรังเพื่อน�ำหนอนไหมออกมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
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กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ กระบวนการแยกเส้นใยจากรังไหมและกระบวนการออกแบบและผลิตชิ้นงาน

การแยกเส้นใยและขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วลงสี (ด้านหน้าและด้านหลัง)
กระบวนการแยกเส้นใยจากรังไหม (1) ท�ำการแยกเส้นใยโดยการล้างรังไหมให้สะอาดเก็บสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ออกให้หมด
(2) น�ำรังไหมไปต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซน์ (Sodium Hidroxide) หรือโซดาไฟ (Caustic Soda) 1% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ด้วยอุณภูมิ 70-95 องศาเซลเซียส (3) น�ำเส้นใยที่ได้มาล้างด้วยน�้ำอุ่น 2-3 ทีแล้วล้างด้วยน�้ำเย็น 2-3 น�้ำ (4) การให้สีสามารถให้สีโดย
การหยดน�้ำสีลงบนเส้นใยที่ยังเปียกบนตะแกรงเพื่อให้สีกระจายตัวออก หรือ น�ำเส้นใยที่ได้ไปต้มในน�้ำสีที่อุ่น 40 องศาต่ออีก 10 นาที
(ใช้สีเอสิค) เติมเกลือและน�้ำเย็นแล้วต้มต่ออีก 20-25 นาทีโดยเพิ่มอุณภูมิไปจนถึง 90 องศาเซลเซียส คนให้สีติดเส้นใยอย่างทั่วถึง
ซึ่งเส้นใยที่ได้จากการต้มน�้ำสีนี้ สามารถท�ำเก็บไว้หลายๆ สีโดยพักไว้ให้น�้ำที่ล้างสีออกแล้วจนน�้ำใสแล้ว สีจะติดอยู่กับเส้นใยที่พักไว้ใน
น�ำ้ แยกกันไว้สลี ะหม้อ (5) จากนัน้ ใช้แม่แบบทีม่ ลี กั ษณะเป็นตระแกรงช้อนรองเส้นใยขึน้ แล้วหยดสีหรือน�ำเส้นใยแต่ละชุดทีย่ อ้ มแล้วมา
เรียงผสมสีกันบนผิวน�้ำก่อนจึงค่อยยกแม่แบบตะแกรงขึ้นโดยแผ่เส้นใยให้เต็มแบบ (6) ทิ้งผลงานที่ขึ้นรูปและลงสีแล้วให้แห้งประมาณ
3 -4 วัน
การออกแบบและผลิตชิน้ งาน ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานท�ำการร่างแบบจากแรงบันดาลใจของดอกพวงแสด โดยน�ำส่วนของช่อดอก
มาจ�ำลองเป็นพวงเหมือนดอกไม้ ผสมผสานกับลักษณะของกาฝากบนเปลือกไม้ พัฒนาแบบโดยการร่างแบบหลายๆ แบบจนลงตัวทั้งนี้
ได้ผสานผสานช่อดอกเข้ากับอรรคประโยชน์การตกแต่งบ้านสไตล์ร่วมสมัยที่มีสีขาวสะอาดตาผสมกับส่วนที่เป็นรายละเอียดเพื่อเพิ่ม
ความมีชวี ติ ชีวาคงความเป็นภูมปิ ระเทศเขตร้อนชืน้ อย่างบ้านเรา จากนัน้ จึงท�ำการผลิตต้นแบบโดยการปัน้ รูปทรงช่อดอกด้วยเส้นใยแห้ง
ผสมกาวลาเท็ก แล้วน�ำเส้นใยทีย่ งั เปียกอยูซ่ งึ่ ย้อมสีไว้แล้วมาวางซ้อนไปตามรูปทรงแบบต่างๆ ตามต�ำแหน่งทีก่ ำ� หนด จากนัน้ จึงท�ำการ
ตกแต่งด้วยการลงสีและติดด้วยลูกปัดเลือ่ มเล็กๆ บริเวณโคนช่อดอกให้ได้จงั หวะทีล่ งตัว ซึง่ ในขัน้ ตอนต่อไปจะได้ทำ� การประเมินผลิตภัณฑ์
เพื่อการพัฒนาชิ้นงานต่อไป

ภาพจ�ำลองการขึ้นรูปเป็นแจกันและดอกไม้จากรังไหม
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รังดอกไม้แจกันไหม
ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

สรุปผล

รังไหมดิบทีถ่ กู ตัดรังน�ำหนอนไหมออกไปเพาะเลีย้ งขยายพันธุต์ อ่ ไป สามารถน�ำมาผ่านกระบวนการแยกเส้นใยและขึน้ รูปแบบ
ใหม่ได้ โดยดัดแปลงกระบวนการคล้ายกับการท�ำกระดาษสา เป็นการขึ้นรูปในลักษณะดอกไม้นูนสูง 3 มิติ ไม่มีรอยต่อระหว่างส่วน
ระนาบและส่วนนูนของช่อดอก และเกิดพืน้ ผิวทีเ่ ป็นธรรมชาติ มันวาว นับเป็นแนวทางหนึง่ ในการใช้ความรูท้ างการประยุกต์ศลิ ป์ทสี่ ร้าง
ความจรรโลงใจและประโยชน์ในสอยไปพร้อมกัน

บทวิเคราะห์คุณค่าของผลงาน

ผลงานเป็นลักษณะงานประยุกต์ศลิ ป์ทนี่ ำ� เอาวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตเส้นไหม การน�ำเอารังไหมทีถ่ กู ตัดทิง้ ซึง่ ไม่สามารถ
สาวเส้นไหมออกอีกได้มาท�ำแยกเส้นใย โดยใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาการสาวไหมเป็นพื้นฐานในการท�ำความเข้าใจธรรมชาติของรัง
ไหมและเส้นไหม ร่วมกับการผสมผสานวิธกี ารขึน้ รูปผลิตภัณฑ์แบบใหม่โดยการประยุกต์การขึน้ รูปของกระดาษสาแต่ปรับเปลีย่ นเป็นการ
ขึน้ รูปแบบสามมิติ เพือ่ แก้ไขการเกิดรอยต่อของชิน้ งานระหว่างส่วนทีเ่ ป็นระนาบกับส่วนทีเ่ ป็นยืน่ ออกเป็นสามมิติ และน�ำเสนอแนวทาง
การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งและแนวทางในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยในลักษณะสามมิติ รวมทั้งน�ำมาจัดองค์ประกอบในลักษณะ
การสร้าง “เอกภาพ” คือให้ดูเหมือนว่าแต่ละส่วนเป็นของกันและกัน จะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้ ซึ่งเป็นการจัดองค์ประกอบให้ใกล้
ชิด (Proximity) (เลอสม สถาปิตานนท์: 13) โดยใช้ไหมซึ่งเป็นวัสดุสิ่งทอที่มีคุณค่ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานประดับตกแต่งภายในที่พัก
อาศัยในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อจ�ำลองบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติโดยน�ำเอารูปทรงและอาการของดอกพวงแสดเมื่อต้อง
สายลมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแจกันดอกไม้ในครั้งนี้
ซึง่ นอกจากเป็นการใช้ประโยชน์จากรังไหมในแนวทางใหม่ ยังเป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบในลักษณะกลับในออกนอก
และจัดเรียงองค์ประกอบใหม่ ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีทางด้านการออกแบบ SCAMPER (Eberle, B., 2008: 84) มาใช้เพื่อให้เกิด
การคิดค้นวิธีการน�ำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวทาง จากการประยุกต์ทฤษฎีอื่นๆ อย่างได้ผลต่อไป
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