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รศ.พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศริิ คณบดีวทิยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม : วนันีถื้อวา่ผมมาเลา่ประสบการณ์ท่ีทํางานก็แล้วกนันะครับ 
แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีผู้ ร้องขอ ต้องให้ความร่วมมือเพ่ืองานประกนัอะไรก็แล้วแต่ 45 นาที จะเลา่สนกุๆก็แล้วกนั งานนีจ้ริงๆ
เป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยั แตด้่วยเหตท่ีุตวัเอง บดันีไ้มมี่เวลาเพราะว่ามหาวิทยาลยัให้มาทํางานบริหาร ก็ไม่สามารถจะสร้างสมดลุ
ระหว่างความเป็นนักวิชาการและนักบริหารได้ในเวลาเดียวกัน  โครงการนีเ้ร่ิมขึน้จากว่าตัวเองเป็นคนแก่แล้วต้องสอน สอน
ปริญญาโท ภมิูปัญญา หตัถกรรม ถ้าวนัหนึง่เราสอนไมรู้่เร่ือง นิสิตปริญญาโทอาจจะบอกว่าอาจารย์อย่าพดู ไม่เคยทํา ก็จะด่าเด็ก
ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ทกุอย่างก็ต้องทํางาน  เพ่ือจะได้วนันึงมาดเุด็กได้ ประเด็นหนึ่งก็คือถามตวัเองว่า จริงๆแล้วตวัเองก็แก่แล้ว อีก
สามปีจะเกษียณ แต่ก็ยงัมองว่าเดิมท่ีคิดจะทํา ตวัเองเป็นคนแก่ท่ีไม่อยากใช้ผ้าไทยบางสกุล ก็เคยทํามาหมดตัง้แต่ใส่ผ้าฝ้ายใน
โครงการของสมเด็จฯ ผ้าอมก๋อย ก็ใส่มาหมด และมนัก็มีข้อสงัเกตอยู่หลายๆประเด็น สดุท้าย ผมเคยโดนแซวว่า วนัก่อนมีประชมุ
แล้วมีทีมงานแซวว่า ผมใส่สทูผ้าไหม ผมบอกว่าผมคนจน เลยใสส่ทูผ้าไหม เพราะภาพท่ีเห็นมนัเกินราคา ผมไม่มีเงินพอไปซือ้สทู
แบรนด์ใส ่มนัมีนยัยะบางประการ เพราะผมเช่ือว่าควอลิตีข้องผ้าไหมไทย ใสท่ัง้เมืองไทย ไปเมืองนอกมนัก็ดอูลงัการกว่าชาวบ้าน 
ทัง้ๆท่ีลงทุนไปน้อยนิด เพราะว่าค่าผ้าแล้วส่งไปตดั รวมกันแล้ว ก็ยังไม่เท่ากับราคาสูท แบรนด์ สูทแบรนด์เสียเป็นหม่ืนก็ยังดู
กะปลอ็กกระปรอยอะไรอยู่ ถ้าไม่ไปดปู้ายว่าใสแ่บรนด์อะไรอยู่ก็แทบไม่มีจดุต่างๆ เพราะฉะนัน้น่ีเป็นทางเลือก แล้วก็จะเห็นว่าผม
ใช้ผ้าไทย แตว่า่สดุท้ายก็ไมไ่ด้ใช้ผ้าฝ้าย แตใ่ช้ไหม แล้วสว่นใหญ่จะเหน็วา่ใสส่ทู ก็ไม่ได้เสแสร้ง แต่ว่ากลบัมาท่ีงานท่ีวนันีจ้ะเลา่ให้
ทกุท่านฟังวนันี ้เป็นงานวิจยั แต่ยงัไม่เสร็จ หมายความว่าหยดุชะงกั และพยายามจะให้เสร็จเพ่ือท่ีจะได้เป็นผลงานของคณะ ของ
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคมไป อยา่งน้อยมหาวิทยาลยัก็จะได้มีงานวิจยัพฒันา ตวัเองก็เปล่ียนแอเรียมาอยู่กบัเร่ืองส่ือ ประเด็น
เม่ือก๊ีท่ีผมเล่าค้างว่าทําไมผมถึงไม่ยอมเอาผ้าไทย ผ้าลายทัง้หลาย ผ้าจก ผ้าขิด ผ้ามดัหม่ีท่ีใส่กันเน่ียมาตดัใส่ ผมบอก ผมทน
ไม่ได้เหมือนเม่ือก๊ีพิธีกรเด็กๆแต่งตวัแล้วแก่ เพราะว่าใส่ผ้าบางสกุลแล้วทําให้มนัแก่ ผมก็บอกว่าใส่ไม่ไหวใส่แล้วก็ย่ิงแก่ ทีนีก็้มี
คําถามว่าทําไมถึงรู้สึกว่าใส่ผ้าไทยแล้วแก่อย่างท่ีทุกคนพูด ผมบอกว่าลายในเชิงดีไซน์ ผ้าลายไทยจริงๆแล้วมนัมหศัจรรย์มาก 
ทกัษะในการทํากวา่จะได้แต่ละผืน เห็นแล้วนํา้ตาร่วง ให้เงินโดยไม่ต่อเลย เพราะว่าจะได้ 4 หลาเน่ีย หน้ามืด แต่ปรากฏว่าลายมนั
เยอะไป ในเชิงออกแบบถือวา่ลายมนั too busy ลายมนัมหศัจรรย์พนัลกึ แล้วพอมนัอยู่บนตวัเราก็เหมือนเราไปเลน่ละคร เลน่ลิเก 
ไม่ร่วมสมยัในเชิงดีไซน์ แล้วเราก็มาถามว่าเราจะทํายังไง ให้เรา หรือว่าถอยไปอายุเลข 3 ขึน้ไป หนัมาซือ้ผ้าไทยเหล่านีม้าตัด
เสือ้ผ้า โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ชาย เพราะถ้าทําเราจะใช้เอง เราก็ต้องนึกถึงเรา ผมก็มองไปว่าเน่ืองจากผ้ามนัลายมากมาย ประการท่ี 
2 ลายผ้าท่ีทํามันสตาร์ทมาจากผ้านุ่ง เร่ิมต้นผ้าในวัฒนธรรมเอเชียทัง้หลาย คือสตรีเพศ อิตถีเพศก็เอามานุ่ง เป็นผ้าถุงเป็น
กระโปรงของเขา แตย่คุสมยัใหมก่ระแดะเอามาตดัเป็นเสือ้ เพราะฉะนัน้มนัก็เหมือนเป็นคนละวตัถปุระสงค์ ผ้าพวกนีพ้อเอามาใสก็่
แย่แล้ว กลายเป็นป้า เป็นยายเพิง้ในชนบท  มันก็ไม่เกิดความร่วมสมัย  ถ้าใส่ไปต่างประเทศก็แน่นอน เราภูมิใจในความเป็น 
identities  มีความเป็นไทยท่ีไม่เหมือนกะเหร่ียง ชาติอ่ืน ไม่เหมือนแขก ไม่เหมือนจีน ญ่ีปุ่ น อะไรก็ตาม เพราะฉะนัน้ตอนนีม้นัก็
เป็นสิ่งเบือ้งต้นของผมว่า ทําอย่างไรท่ีจะแก้ไข เพราะฉะนัน้กระบวนการวิจยัและพฒันา ต้อง research  แล้วก็ develop  ก็เป็น 
research  develop  ถกูไหมครับ ไม่ได้คําครัง้เดียวเพราะวิจยัทดลอง แต่งานนีผ้มใช้เป็นตวัอย่างในการด่าเด็กท่ีไม่เข้าใจคอน
เซปต์วา่มนัต้องมี R D  R D งานมนัไมไ่ด้ทําครัง้เดียว แสดงวา่งานประเภทนีเ้ป็นงานทดลอง มนัไม่ได้เช็คเลยว่างานท่ีพฒันาขึน้มนั
เวิร์คหรือไม่เวิร์ค แต่ตวัอย่างท่ีผมพดูไม่ได้เป็น good  example  อะไรนะครับ แต่จะเป็นตวัอย่างท่ีไปบอกลกูศิษย์ได้ว่าถ้าไม่เช่ือ
ระบบของการวิจยั ไม่เช่ือ process  งานจะออกมาไม่ดี เพราะตวัเองทํา ผมเร่ิมต้นจาก outsider  จากคนไม่รู้เร่ืองผ้า ก็ตัง้คําถาม
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วา่ทําอยา่งไรถงึจะทําเร่ืองผ้าได้ ก็ต้องหาบริวาร ลกูศิษย์ เพ่ือของลกูศิษย์ท่ีรู้จกัช่างทําผ้า แล้วสามารถให้เงิน ให้เขาทําตามท่ีเราสัง่ 
ความท่ีเป็น outsider มนัก็ก่อให้เกิดปัญหา มีข้อสงัเกตจากงานวิจยัเหมือนกนั เร่ิมจากศนูย์ การตํารา อ่าน paper มดัหม่ี ผ้าไหม 
ก็ไปขอนแก่น อยากจะไปซือ้ผ้าท่ีขอนแก่น ก็วิจยัท่ีขอนแก่น ก็ดวู่าขอนแก่นมีอะไร เราก็พบว่าชนบทเป็นแหลง่ผ้าไหมทอมือท่ีใหญ่
ท่ีสดุ เอาเฉพาะผ้าไหม ไม่เอาผ้าฝ้าย อนัท่ีจริงก็มีผ้าฝ้ายอยู่ด้วย ก็เลยมาตัง้โปรเจคว่าเราจะลองพฒันาเลือกเอาไหมมดัหม่ี ท่ีฝร่ัง
เรียกว่า อีกกั จริงๆไม่ได้มีเฉพาะผ้าไทย ใน south east asia มีเทคนิคกลวิธีในการทําผ้าแบบนีใ้นหลายๆประเทศ แต่ในเมืองไทย
ก็มี school กลุม่บคุคล ท่ีใช้การทําผ้ามดัย้อมและทําผ้ามดัหม่ีหลายสกลุ ก็มีคนเชือ้สายลาว เราก็เลือกเอาท่ีชนบท ดมูนัก็เป็นวิจยั
ท่ีเป็นระบบ แตค่วามขีโ้กงของผม เด๋ียวจะเลา่ให้ฟัง ขอกลบัมาท่ีความรู้เก่ียวกบัผ้ามดัหม่ีก่อนนะครับ   

ผ้ามนัเป็นเร่ืองของวฒันธรรม องค์ประกอบเหลา่นีม้นัก็ทําให้ผมถกูเรียกวา่เป็นคณุครูท่ีดี ท่ีใสใ่จในภมิูปัญญาท้องถ่ิน อตั
ลกัษณ์ และจะต้องไปสอน และต้องการงานท่ีเป็นตวัอยา่ง เวลาไปดา่นิสติปริญญาโทท่ีสอน แล้วมนับอกวา่เราไมเ่คยลงพืน้ท่ี แต่
เรากระแดะสอนเร่ืองภมิูปัญญาท้องถ่ิน เราบอกให้ทําอะไรดี แตเ่ราไมเ่คยทํา ก็ผมเน่ียต้องทํา และจะเกิดผลงานท่ีทําเพราะวา่
จะต้องใช้กบัลกูศิษย์เยอะ แม้กระทัง่งานวิจยัท่ีได้ทนุจากกระทรวงวฒันธรรมก็ได้ใช้ตวัอยา่งบให้กบัลกูศิษย์หรือลกูน้อง 
เพราะฉะนัน้ข้อมลูเหลา่นีผ้มก็ทําเป็นสิง่ท่ีสะท้อน เป็นปัจจยัส่ี ก็เลือกเอาผ้า  เพราะวา่ชอบแตง่ตวั ก็เอาผ้าเพราะวา่ใกล้ตวั ก็เลือก
ผ้ามดัหม่ี ก็ศกึษาจากเอกสาร ผมเองก็ไมไ่ด้จดัว่าตวัเองเป็นผู้ ชํานาญเร่ืองผ้า เพราะสอนดีไซน์ สดุท้ายก็ไมใ่ช่ดีไซน์แฟชัน่ ผมจบ
คอสตมูดีไซน์ มนัเป็นเร่ืองการออกแบบเพ่ือการแสดง เพราะฉะนัน้ก็จะเหน็วา่ประวติัการเรียนของผมก็ประหลาดมหศัจรรย์ ผมเป็น
ลกูศิษย์รองฯสภุา จบปริญญาโทด้านภาษาและวรรณคดี ได้ทนุก็ไปจบด้านการออกแบบ เร่ืองนีก็้ประกอบให้เหน็วา่ถ้าคนจะสนใจ
ศกึษา จะทําอะไรก็ทําได้ แตว่า่ปัญหาถ้าเราเร่ิมท่ีเบสคิ ข้อมลูพืน้ฐานไมพ่อก็จะเกิดข้อผิดพลาด แตถ้่าเราเปิดใจรับข้อผิดพลาด 
มนัก็จะสง่ผลตอ่การแก้ไข  
 กลบัเข้าสูเ่ร่ือง มดัหม่ี อยูใ่นกลุม่ของคนไทยเชือ้สายลาว สกลุนีก็้จะทําผ้าแบบนีข้ึน้ มีหลายจงัหวดัลพบรีุ ขอนแก่นก็มีใน

หลายหมู่บ้าน หลายอําเภอ หลายตําบล ราชบรีุก็มี นครนายกก็มี แต่ว่าใครจะมหศัจรรย์กว่าใครก็อีกเร่ืองหนึ่ง บางคนหรือคนรุ่น

ใหม่ก็นึกไม่ออกว่ามดัหม่ีคืออะไร ผมก็ดวู่าผ้าอย่างนีจ้ะตดัเสือ้ผู้ชายตดัแล้วจะเป็นเจ้าคณุ ผมก็ไม่อยากเป็นเจ้าคณุ ถึงแม้จะแก่

แล้วก็ยงัไม่อยากใส ่เพราะฉะนัน้ ถ้าเราคาดหวงัว่าเด็กวยัรุ่น หรือพวกท่ีแตะๆเลข 3 หรือ 25  เลยมาแล้วจะใส ่ก็คงไม่อยากใส ่ถ้า

เราคิดวา่น่ีเป็นองค์ความรู้ มนัเป็นเร่ืองวฒันธรรม มนัเป็นเร่ืองภมิูปัญญา มนัเป็นทรัพย์แห่งชาติ นํามาซึง่เศรษฐกิจ นํามาซึง่รายได้ 

นํามาซึ่งอตัลกัษณ์ ใน globalization  น่ีก็เป็นเร่ืองจําเป็น ก็มีคําถามว่าแล้วจะทําอย่างไร สตรีเพศอาย ุ50  บางคนยงัไม่ยอมใส่

เลย แล้วจะไปบงัคบัให้ผู้ชายใสม่นัจะเกิดได้ยงัไง เพราะฉะนัน้ เวลาท่ีรณรงค์ก็ลืมบริบทไปว่าในความเป็นจริง คนท่ีรณรงค์ใสไ่หม 

ถ้าไมใ่สแ่ล้วให้คนอ่ืนใส ่ผมวา่มนัประหลาด มนัชีนํ้าไมไ่ด้วา่มนัมีเสน่ห์ตรงไหน กระบวนการผ้ามดัหม่ีก็วุ่นวายซบัซ้อน ผมต้องข้าม

ไป เพราะว่าตอนนีทํ้าเร่ืองผ้าทอมือ ผ้าทอมือนัน้ ในชนบทก็จะเร่ิมตัง้แต่การเลีย้งไหม เอาหนอนมาให้มนักินใบหม่อน ใบกระจ้ง 

จนมนัคายใยมาหุ้มตวัมนัเอง ทรหดอดทนกว่าจะได้เส้นไหนหนึ่งเส้น แล้วเอามาทอ กว่ามนัจะได้ผืนหนึ่ง ผมจําได้ว่าตอนท่ีผมไป

เก็บข้อมลู ผมก็พาลกูทีมหนุ่มสาวไปด้วย นํา้ตาเลด็กนัทกุคน  พอชาวบ้านบอกว่าผ้าพนัคอผืนหนึ่งราคา 350  บาท รีบเอาเงินให้

เลยเพราะกว่ามนัจะเสร็จ มนัคงไม่ใช่ชัว่โมงสองชัว่โมงกว่าจะได้ไหม แต่ปัจจบุนั บางหมู่บ้านไม่ได้เลีย้งไหมแล้ว เขาซือ้ไหมสําเร็จ

มา สีขาวๆ  น่ีก็มีผ้าสวยให้ดไูปว่ากว่าจะได้ใยไหม มาจนถึงการฟอกย้อม แล้วก็มาแหลง่ ภาษาเขามี มากรอ  ก็วุ่นวายไปหมด น่ีก็

เป็นกระบวนการ ผ้าไหมมดัหม่ีเป็นไหมท่ีมดัเส้นใย ไม่ว่าไหมหรือฝ้ายก็ต้องมดัเส้น ไหมหรือเส้นฝ้ายก่อน มดัเหมือนมดัย้อม คือ

มดัเป็นลาย แล้วนําไปย้อม ย้อมหนึ่งสี สองสี สามสีตามดีไซน์ แล้วถึงเอามาทอ  ของไทยเราย้อมเส้นพุ่ง ไม่ใช่เส้นยืน เส้นยืนคือ

เส้นท่ีเขาเอามาวางยาวไว้ แต่เส้นพุ่งคือเส้นท่ีเกิดลาย ก็นัง่มดักนัไป (ภาพ :  น่ีคือลายท่ีผมทําเอง  )เฟดนีคื้อเฟดท่ีเลิกขิด แล้วจะ

ลกัไก่ไม่วิจยั ก็เรียกลกูศิษย์มากบัเพ่ือนลกูศิษย์  แล้วถามว่าสนใจมัย้  ก็บอกให้ไปออกแบบลาย เราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเราสอนมา 
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ว่าลายก็มีตัง้แต่ลายใบไม้ ลายธรรมชาติ จะเอาลายธรรมชาติ ใบไม้ ดอกไม้ ผมก็มัว่เลย  ลายต้นแบบเขาทําในตาราง เหมือน

ตารางส่ีเหล่ียมเลก็ๆ ก็จิม้เลย ก็ทําไปเร่ือย ลกูศิษย์คนหนึง่ก็ไปทําลายดอกซากรุะ อยู่ๆ ก็เร่ิมแบบนีเ้ลยนะ โดยท่ีผมเองก็ไม่รู้ว่า เม่ือ

ออกแบบลาย แล้วมดัแล้ว การเกิดลายมนัจะเป็นยงัไง ไม่รู้เร่ืองเลย สัง่อย่างเดียว เพราะว่าเร่ิมแบบคนรวย มีเงิน ออกแบบลาย

แล้วไปสัง่ให้ทํา ความมหศัจรรย์ท่ีผมจะบอกก็คือ หลงัจากลงภาคสนามท่ีชนบท ก็พบว่า เราก็ได้คําตอบหนึ่งท่ีมาบอกลกูศิษย์ว่ารู้

ไหมว่าช่างท่ีทําผ้ามดัหม่ีได้ดี คือผู้หญิงหรือผู้ชาย บางคนบอกผู้หญิง แต่ผู้หญิงไม่มีแรง  การมดัหม่ี ถ้ามดัไหมไม่แน่น ลายจะไม่

คม สีมนัจะส่ือ เพราะฉะนัน้ผู้หญิงทํางานละเอียดกระจกุกระจิกแต่แรงไม่ดี ผู้ชายแรงดีแต่หยาบ ความละเอียดไม่มี มนัก็ไม่ได้ มนั

ก็เลยไปตกอยู่ในกลุม่แม่แร้ง คือ ผู้ ฉิง (สาวประเภทสอง) ทัง้บทหนัไปไหนก็เห็นแต่แม่แร้งนัง่ทอผ้ากนัเป็นแถว ผู้หญิงก็ไม่ใช่ ผู้ชาย

ก็ไม่ใช่ มีทัง้ผู้หญิงและผู้ชายในคนเดียวกนั มีความละเอียด และแรงเยอะ ก็ทําให้ทําลายผ้าพวกนีไ้ด้ดี ลายผ้าน่ีเร่ิมจากผม ดีไซน์

กนัในคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษ ช่างพืน้บ้านจะทําอยา่งไรให้เหมือนลายท่ีเราทํา คนสมยัใหม่จะต้องก็อปปี ้สิ่งท่ีได้ก็คือ

ความภูมิใจมากว่าช่างพืน้บ้านหรือปราชญ์พืน้บ้านมหศัจรรย์จริงๆ คนท่ีทําให้ผมผมบอกเขาว่าไหนทําให้ดหูน่อย อยากจะรู้ ลกู

ศิษย์ท่ีเป็นคนประคบประหงมทํางานให้เรา ก็เรียกว่าพ่ีดํา Information  ก่อนจะถึง ลกูศิษย์ผมก็บอกว่า คนท่ีเก่งจะต้องเป็นแม่

แร้ง ผมก็นึกว่ากระเทยแน่เลย สกัครู่ให้ดภูาพเขา ก็ชวนให้นึกเช่นนัน้ หน้าก็เหมือนคนอีสาน ก็พดูว่าในชนบทไม่มีใครเก่งเท่าพ่ีดํา 

เราก็นึกว่าคนนีช้มกระเทยแน่เลย ผมมารู้ทีหลงัว่าคนนีไ้ม่ใช่กระเทย แต่เขาเป็นผู้หญิงจริงๆ แต่พอดีหน้าเธอชวนให้นึกว่าเป็นกระ

เทย เพราะหน้าเป็นเหล่ียมเหมือนผู้ชาย เก่งมาก แต่ไม่ใช่จู่ๆมีเงินให้แล้วเธอจะทํา ลกูศิษย์ต้องไปเฝ้า ไปแทรกตวั ไปกินนอนอยู่ท่ี

นัน่ ไปปรนนิบติัเขาด้วย พ่ีดําไปวดัก็ไปวดัด้วย พ่ีดําเลีย้งพระ ก็เลีย้งพระด้วย พ่ีดํากินข้าว ก็หงุข้าว ช่วยเขาทํางาน เป็นคนไปจ้าง

เขานะ แต่ถ้าเขาไม่ถูกใจเขาก็ไม่ทําให้ วนัท่ีผมไป ผมก็เอากระดาษท่ีปร๊ินท์ไป อาจารย์ครับให้ผมทําผมก็ทําไม่ได้ อาจารย์ใน

มหาวิทยาลยัทัง้หลายทําแบบเขาได้ไหม เธอวดัด้วยตา แล้วเธอก็มดั ปรากฏว่าเหมือนดอกบนกระดาษเป๊ะเลย มาบิดๆไม่รู้เขาทํา

กนัอยา่งไร เอาเชือกปอหรือเชือกพลาสติกมดัไหม น่ีคือความมหศัจรรย์แรกท่ีผมตะลงึมากกบัช่างพืน้บ้าน กระบวนการมนัก็วุ่นวาย 

เอามามดั แล้วก็มาย้อม แล้วก็เอามาทอ ความโง่ของผมก็เกิดขึน้อีก รู้แล้วว่าอิตถีเพศ หรือบรุุษเพศทํางานจะมีร้อยละ 1 หรือไม่ถึง

ร้อยละ5 ท่ีทํางานได้ดี นอกนัน้จะตกท่ีแมแ่ร้งในชนบทท่ีทํางานได้ดี คณุชิน ร้านชิน ท่ีชนบทท่ีได้รับรางวลัและทําผ้าราคาเป็นแสนก็

เป็นผู้ชายอ่อนช้อย ก็ทําลายท่ีเหมาะและน่าภมิูใจกบัราคาสามแสน  ถ้ามาตดัเสือ้ผ้าอาภรณ์เดิน คนคงมองกนัประหลาดใจ น่ีคือ

ลายท่ีเราทํา ก็สนกุ เราดบูนกระดาษก็คิดว่ามนัสวย แต่สดัส่วนขนาด เราไม่รู้ว่าขนาดเท่านี ้ถ้าไปอยู่บนผ้าทอแล้วมนัจะหด จะยืด

อย่างไร เราไม่รู้แม้กระทัง่ว่าลายท่ีเราดีไซน์เม่ือไปอยู่บนผ้า ขนาดจะใหญ่โตหรือเล็ก เพราะว่าจํานวนเส้นไหมกบัจํานวนตาราง 

สดัสว่นมนัแค่ไหนกนัแน่ เพราะเราเร่ิมจากศนูย์ เร่ิมจากการไม่มีประสบการณ์ ประการท่ีสอง ผมก็สัง่ลกูศิษย์ถ้าเราจะทําร่วมสมยั 

สีไม่เอาสีบ้านนอก สีแอ๋นมากไม่เอา ชมพูแอ๋นมากไม่เอา เหลืองแดงแอ๋นมากไม่เอา ลูกศิษย์ก็กลวั ย้อมเสร็จก็ต้องล้างออก 

เพราะวา่สีไมเ่หมือนสีท่ีเราผสมวาดรูป แตเ่ราคนดีไซน์ใช้สีสกลุหนึ่ง สีย้อมก็เป็นสีสกลุหนึ่ง มนัไม่สามารถเอาสองสีมาผสมกนัแล้ว

ได้สีท่ีท่านต้องการ มันไม่ใช่ มันก็มีเทคนิค ตรงนีค้วามชํานาญของช่างพืน้บ้านเขามหัศจรรย์มาก แต่ว่ามันก็ก่อให้เกิดความ

ผิดพลาดเหมือนกนั น่ีคือผ้าล็อตแรกของผม ปรากฏว่าลายท่ีดีไซน์ มนัจะรีเวิร์สเม่ือมดัแล้ว แล้วย้อมออกมา มนัจะกลายเป็นพลิก

ซ้ายขวา ท่ีลงตวัก็บุญไป ท่ีไม่ลงตวัก็บ้าไปเลย แล้วแถมจะเห็นว่า อนันีจ้ริงๆเป็นสีนํา้ตาล แล้วผมก็จะเลือกลายสีทองกับสีครีม 

ด้วยเหตท่ีุนกึวา่จะดีไซน์ผ้าเพ่ือนํามาตดัเป็นเสือ้ผู้ชาย เราก็เอารูปใบไม้ท่ีเราพรีฟอร์มแล้วก็ต่อกนั  อนันีเ้ป็นสีนํา้เงิน แล้วก็ฟ้า ทอง 

แต่ปรากฏว่าไม่ได้สีดงัใจ มนัมีท่ีเสียไปเลยก็มี แต่ถ้าเราเสียดาย ก็ยงัตดัชดุได้กลายเป็นลายเบลอๆ เพราะว่าลกูศิษย์กลวัมาก ก็

เลยลดสี เม่ือลดสี ทอไปแล้วสีของเส้นไหมจะกร่อน  ลายมัว่ไปหมดเลย หวัใจ ใบไม้ ดอกไม้ เราพรีฟอร์มเอาไม่ต้องการดอกจริง  สี
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ดํากบัทอง  น่ีก็ไม่เข้าใจว่ามดัหม่ีจริงๆมนัไม่ใช่แค่สีเดียวหรือสองสี เพราะฉะนัน้พอออกมา ผมจําได้ว่าผู้ ใช้บอกว่าสวยจงั อยากได้ 

แตถ่ามวา่ดแูล้วเป็นมดัหม่ีไหม ก็ไมใ่ช่ ก็กลายเป็นวา่มนัสญูความเป็นมดัหม่ีไปเลย น่ีคือลายท่ีผมทําทัง้สิน้ในเฟดแรก ลกูศิษย์ช่วย

ด้วย น่ีลายลกูศิษย์ทนัสมยัแตดี่ไซน์แปลกไปเลย  

 อนันีเ้ป็นลอ็ตท่ีผมทําครัง้หลงั อนันีเ้ม่ือพบวา่มนัไมดี่แล้วแก้ในเฟดท่ี 1 แก้มาเฟดท่ี 2 พบปัญหาเร่ืองสี ปัญหาเร่ืองการ

ย้อม แล้วเอาควอลตีิข้องผ้าในชมุชนนัน้ ลกัษณะของสีและลายมาก็จะผสมกบัการวางใหม ่ก็จะได้ผ้าท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวขึน้ น่ีเรา

ทําเป็นดอกกหุลาบมีก้าน น่ีคือใบสัง่งาน  ลอ็ตหลงัเราก็ศกึษาวา่ชนบทมีลายท่ีฮิต เราก็เลือกเอาลายท่ีเราชอบ ลายผีเสือ้ ลายนก 

เราก็เอาท่ีรกๆออก เอาเฉพาะตวัลาย แล้วมาจดัวางใหม ่ผมทําเหมือนธนาคารกรุงไทย แตน่ี่คือลายจากลายเขาทัง้หมด   

 อันนีคื้อล็อตท่ีเสีย ทําด้วยความโง่เขลา …..ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้โอเวอร์เฮดก็ได้ ขอเปิดไฟเวทีหน่อยครับ ….ตรงนีมี้

ข้อสงัเกตครับ ถ้าเราไม่รับโปรเซส ผมกล่าวไปแล้วว่า ถ้าเราทําวิจัยแล้วเราไม่เช่ือโปรเซส งานมนัจะไม่สะท้อนความเช่ือมโยง 

เพราะฉะนัน้เม่ืองานล็อตแรกของผมแย่ ดแูล้วมนัไม่ใช่สกัที มนัอาจจะได้ดงัใจ แต่ปรากฏว่ามนัไม่ได้ ผมก็ถอยกลบัไปกํากบัตาม

โปรเซส ลงไปศึกษาผ้าท่ีชนบท ลายทัง้หลาย ลายท่ีนิยมมีเท่าไหร่ สีเป็นยังไงบ้าง มีคอมโพซิชั่นใหม่ จัดวางใหม่ เลือกเอาสีท่ี

ปรากฏในผ้ามาใช้ เป็นคู่สีท่ีคิดว่านํามาใช้ได้ในลกัษณะ contemporary    เลือกลายมาวางเท่าท่ีจําเป็น ท่ีรกก็ทิง้ไป เพราะฉะนัน้

ผมคิดว่าประดิษฐ์ออกมาแล้วก็จะได้งาน ท่ีดแูล้วเป็นผ้าไทย มีท่ีมาท่ีไป แต่เป็นผ้ารุ่นใหม่ …น่ีคือพวกท่ีเสียไปในล็อตแรก ถามว่า

ใช้ได้ไหม ก็ใช้ได้ คนไมไ่ด้สนใจอะไร น่ีคือเฟดแรกท่ีทําแล้วไมมี่ท่ีมาท่ีไป ลายโบราณนีเ้ป็นของลกูศิษย์ทัง้สิน้ เพราะว่าเด็กทัง้หลาย

อยากทําลายพวงมาลยั ลายกญุแจ คนแก่ไมเ่อา พอมาเฟดท่ี 2 เป็นเฟดท่ีปรับ แต่ก็มีปัญหาท่ีเรียนว่าไม่เข้าใจเร่ืองการกร่อนของสี

ผ้า ….อนันีแ้พง  ทกุผืนแพง คําว่าแพงในท่ีนีก็้ขึน้อยู่กบัคนของเรา พอทํามาสวย ลกูน้อง ลกูศิษย์ก็บอกว่าอยากได้ ก็บอกว่าทําให้

หน่อย คืออยากได้ส่ีหลา ลายนี ้ๆ  ลกูศิษย์เพ่ือลกูศิษย์ก็เฉย ไม่ยอมทํา ก็เลยถามว่าทําไมไม่ทํา มนัก็ตอบว่าครูขารู้หรือเปลา่ว่าไม่มี

ชาวบ้านท่ีไหนเขาทอผ้าทีละ 4 หลา หรือ 2 หลา เพราะเม่ือขึน้เส้นกนัจริงๆ เป็นทีละ 10 หลา แต่ครูจะมาสัง่ทีละลอ็ต 4 หลา ลาย

หนึ่ง เพราะฉะนัน้ตรงนีบ้อกว่า น่ีแกเป็นลกูศิษย์ชัน้ ทําไมคิดค่าทําผ้าแพง เพราะเพิ่งมารู้ว่า หลาละ 5000  บาท เพราะเราเป็นผู้

มหศัจรรย์ ทําสิง่ท่ีเขาไมทํ่า มนัก็เลยมีคา่ใช้จ่ายสงู เพราะวา่ย้อมเฉพาะ นอกจากนีก็้ยงัมีอีก  

 มีเวลาเหลือน้อย จะให้ดชูดุสดุท้ายท่ีนกัวิชาการน่าจะทําตอ่ได้ แตม่นัคงไม่เอือ้แล้ว เพราะไม่มีเวลา น่ีคือลอ็ตหลงั เร่ิมมา

จากลกูศิษย์อยากทําดอกซากรุะ แล้วก็กลบัไปกลบัมา ก็เลยยอมให้ทอ น่ีคือล็อตหลงัท่ีเราเร่ิมเก็บความเป็น… ลายผีเสือ้ ลายนก

วายภุคั น่ีคือเราเร่ิมเก็บของเขามา แล้วผสมกบัสีท่ีเป็นคอนเทม จะขายให้กระทรวงการคลงั น่ีลายผีเสือ้ ก็เป็นเร่ืองการทํางาน เป็น

ประสบการณ์ตรงมาเลา่สูก่นัฟัง …..ลกูศิษย์แยกไม่ออกระหว่างการสร้างงานศิลปะ กบัการทําวิจยัและพฒันา ก็มกัจะบอกว่าการ

ทํางานศิลปะขึน้มาชิน้หนึ่ง ทําโปรดกัส์ขึน้มาชิน้หนึ่ง แล้วบอกว่ามนัคืองานวิจยั มนัไม่ใช่ งานวิจยัมนัต้องมีระบบความคิด ความ

เช่ือมโยง จดุเร่ิมต้นของโปรดกัส์ อนันีก็้เลา่ให้อาจารย์ฟังว่าจริงๆมนัก็ทําได้ ยงัไม่ได้ปรับ ยงัไม่ได้แจก บริวารด้วยเหตท่ีุโปรเจคยงั

ไม่เสร็จ แต่ว่าราคาแต่ละชิน้ก็แพง ท่ีแพงเพราะเราทําแค่ส่ีหลา สามหลา แล้วก็พฒันาจากท่ีจะเป็นเสือ้สภุาพบรุุษ มนัก็กลายเป็น

ว่าสตรีก็ใสไ่ด้ บริวารเห็นก็บอกว่าตดักระโปรงได้ หรือตดัชดุได้ น่ีก็เป็นความพยายามท่ีจะให้มนัดแูล้วยงัเป็นผ้าไทย แต่ตรงนีม้นัมี

ประเด็นนี ้การวางลาย เราวางลายโดยทําความเข้าใจกบักระบวนการตดัเสือ้ผ้า ว่าถ้าลายอยู่ริมด้านนี ้ตําแหน่งเม่ือวางแพทเทิร์น

ตดัเสือ้ผ้า ลายจะอยูตํ่าแหน่งไหน เพราะฉะนัน้ตรงนีม้นัก็มีทิศทางท่ีชดัเจนวา่การดีไซน์ลาย หรือการใช้ลายเก่าบนผ้าใหม่ เราจะใช้

เพ่ืออะไร ถ้าเรารู้ว่าจะมาตดัเสือ้เชิต้ และเราต้องดเูท่ ลายจะอยู่ท่ีไหนบ้าง ลายจะอยู่ชายเสือ้ กลางหลงั หน้าอก เพราะฉะนัน้การ
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วางลายมนัก็จะเป็นแพทเทิร์นให้เรากําหนดตําแหน่งของลาย แต่ถ้าสมมติุว่า ผมไม่แน่ใจว่ามีคณาจารย์จากศิลปกรรมสกัก่ีคน ถ้า

สมมติุว่าเราทํา….ต้องการให้เป็นลายของผ้าท่ีใช้กบัผู้หญิง แล้วจะไปตดัเสือ้สกลุไหน การวางลายท่ีเราสัง่ช่าง หรือขนาดของลาย

เราก็จะทําได้ชดัเจนมากขึน้ ท่ีเราพดูถึงขนาดของเราก็เพราะว่า ลายพวกนี ้ผมคาดว่าจะให้มนัเลก็กว่านี ้ลกูศิษย์ก็เดาใจผมไม่ถกู 

ก็ทําออกมาใหญ่มาก อยา่งลายนีก็้เป็นลอ็ตก่อนหน้า ผมเขียนเป็นลายนิดเดียว ลกูศิษย์ก็ขยายซะตวัเท่าบ้าน ลายแมงมมุ ออกมา

ลายเท่าบ้าน ก็เป็นปรากฏการณ์ประหลาด เพราะว่าของเพ่ือนบ้านตวัเล็กๆไปหมด อนันีต้วัห่างๆ แบนๆ โตๆ กลวัครูด่าว่าแพง 

แล้วลายน้อย สิ่งได้ท่ีตามมาอีกอนัหนึ่งคือเวลาท่ีเขานึกถึงการทํางาน เราก็นึกอย่างคนท่ีไม่รู้โปรเซส เราไม่รู้กระบวนการ เราก็นึก

ว่าทกุอย่างท่ีมนัมาเป็นชิน้ไม่น่าจะแพง ง่าย แรงงานคณุทําแป๊บเดียวก็เสร็จ แต่มนัไม่ใช่ สิ่งท่ีผมพบว่าลายท่ีผมทําน้อย น่าจะง่าย 

ก็บอกว่าลายแค่นี ้คิดราคาแพง ก็ได้คําตอบว่า ลายน้อย มดัหม่ีเดิม เม่ือก๊ีท่ีอาจารย์เห็นเขามดั  เขามดัก่อนย้อม ลายเยอะมนัไม่

คายกนั  เขาย้อมไปในหม้อ เขาคน เขากวน  ขึน้มาแล้วก็เอามาแขวน ลายน้อย อนัท่ีไมมี่ลาย คือเขาไม่ได้มดั เม่ือไม่ได้มดั เอาหม้อ

เข้าไปต้ม มนัก็พนักันนงุเลย คนย้อมก็ไม่อยากจะย้อม เพราะพอเอาขึน้มาต้องแกะ มีมดัอยู่สองกระจุก ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ทําลาย 

ไหมก็พนักนัเละ กว่าจะรือ้เสร็จแต่ละชิน้ มนัเสียเวลา  เพราะฉะนัน้ท่ีว่าลายน้อยแต่แพง เพราะว่าช่างพืน้บ้านไม่อยากทํา เพราะ

ย้อมแล้วเหน่ือยมาก เอาไปต้มแล้วพอเอาขึน้มา ใยมนัปนกนัเละ ต้องมานัง่สาง ท่ีลายน้อยกว่าจะเสร็จแต่ละฟ่อน ใช้เวลาสางเส้น

ไหมท่ีมนัพนักนัมากกว่าท่ีลายเยอะๆ ก็เลยเล่าให้ฟัง เพราะผมรู้สกึว่าถ้าเราทําอะไร 1  ต้องเช่ือโปรเซส 2  ต้องให้ชดัเจนก่อนจะ

วิพากษ์อะไร ตรงนีก็้เป็นบทเรียน เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราจะทําภมิูปัญญาท่ีมีอยู่มนัยงัสร้างมลูค่า ผมเช่ือว่าผ้าตรงนีถ้้าให้

คนอายเุลข3ใส่  ก็คงอยากใส ่เพราะว่ามนัไม่มากมาย มนัก็มีลกัษณะเฉพาะตน ใส่ไปงานไหนก็โดดเด่น เพราะคนอ่ืนไม่มี หรือไป

เมืองนอกก็จะเก๋มาก เพราะแบรนด์มนัทําไมไ่ด้ ท่ีเป็นผ้าเฉพาะ โดยเฉพาะผ้าไหม โดนแสงก็วบัๆ กินขาดอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้ตรงนี ้

ก็เป็นเพียงประสบการณ์สว่นหนึง่ท่ีผมมาบอกเลา่ให้เห็นว่ากระบวนการทําผ้าก็ทําได้  แต่ว่าทัง้นีท้ัง้นัน้มนัก็ขึน้อยู่กบันโยบาย ด้วย

เหตท่ีุของ มศว เองเราก็ไม่ได้มีการศึกษาในเร่ืองนีโ้ดยตรง แต่ถ้าสมมติุว่านโยบายการให้บริการวิชาการของ มศว ต้องมีการลง

พืน้ท่ีตรงนี ้ผมกําลงันึกอยู่ว่าท่ีนครนายก บ้านนา มีกลุ่มท่ีรวมตวักนัทําผ้าทอพวกนีอ้ยู่ ก็อาจจะสานต่อ แต่ว่าจริงๆแต่ละโปรเซส 

มนัไม่ได้ตามสัง่หรอก กว่าจะได้ลาย กว่าจะไปคยุกบัเขา กว่าเขาจะมดัตามเรา แล้วช่างพืน้บ้านเขาก็จะมีจริต ความทะนงในตน

เขา ถ้าไม่นะพ่ีนะ สวยจงัเลย ยกยอ ช่ืนชม แสดงถึงความปลาบปลืม้ สีไม่ได้จะมาบอกว่า เป็นสีอ่อนได้ไหม ทกุอย่าง ถ้าผมทอผ้า

เอง แต่มันก็ไม่ลงตัว คนทอผ้าก็ไม่คิดอย่างเรา เราคิดเราก็ทอผ้าไม่ได้ หรือคนดีไซน์ก็ทําไม่ได้ มันก็คงต้องจูนกัน ก็เป็น

ประสบการณ์ เร่ืองเกร็ดขําๆ เล่าให้เห็นว่าเป็นกระบวนการการเรียนรู้ แล้วก็เก่ียวข้อง พอดีลกูศิษย์เห็นว่าสําคญั และอยู่ในกลุ่มก็

เอามาอวดกัน บอกเล่ากัน จริงๆแล้วผ้าไทยไม่ได้น่าเกลียดน่าชงั เพียงแต่ว่าผมชอบผ้าไหม ก็เลยทําผ้าไหม แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ลาย

เหลา่นี ้ถ้าเป็นผ้าฝ้ายมนัก็คงทําได้ แล้วก็จะถกูกว่า ก็เป็นข้อมลูเบือ้งต้น ก็หวงัว่าสิ่งท่ีแชร์จะให้ไอเดีย หรือว่าทศันะต่อผ้าไทย  ผม

เร่ิมสามารถขึน้วา่ถ้าเป็นผู้หญิงไปตดัเอาผ้าสีชมพนีูค้ร่ึงนงึในส่ีหลา ก็จะได้ชดุเท่ๆ  ในชิน้ส่ีหลาก็จะเกิดไอเดีย แทนท่ีจะใสสี่เท่าเป็น

คนแก่ ก็เร่ิมมีความสดสวยด้วยสีกหุลาบ น่ีเราสัง่ให้เขาทําส่ีหลาด้วยเหตท่ีุเราคิดวา่พอสําหรับการตดัชดุ แต่ลอ็ตแรกผมโง่เพราะว่า

ผมไปจําสดัส่วนของผ้าสมยัตวัเองยงัเยาว์วยั ว่าผู้ชายใช้1  เมตร 80  ซม.เพราะฉะนัน้ก็สัง่ให้เขาทอ 2  หลา เวลาทํางานก็ต้องรู้

รายละเอียดอยา่งนี ้และคยุกบัคนท่ีเก่ียวเน่ืองว่าในแต่ละสว่นต้องการอะไรบ้าง ก็จะเกิดผลงาน โดยรวมก็มีเร่ืองบอกเลา่ตามท่ีเขา

สัง่มา หวงัวา่สิง่ท่ีเลา่ให้ทกุทา่นฟัง อาจจะเป็นประโยชน์และเป็นจดุกระตุ้นในเชิงท่ีหนัมารักผ้าไทย แล้วก็เห็นจดุได้เปรียบ ผมก็ยืน

วา่คนท่ีไมเ่คยใสผ้่าไหม แล้วหนัมาใสจ่ะรู้วา่ลงทนุแล้วคุ้ม มนัดแูกรนด์ ดเูป็นกลุม่ไฮโซ เหมือนผมพยายามจะไฮโซเพราะใสผ้่าไหม 

แตจ่ริงๆแล้วผมบอกวา่ในทางราคาแล้ว ภาพลกัษณ์ของผ้าไหม มนัให้มากกวา่ผ้าทัว่ๆไปจากตะวนัตก ไม่ว่าจะเป็นว ูหรือผ้าเส้นใย
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อ่ืนๆท่ีเพ่ิมราคาด้วยแบรนด์ เพราะว่าถ้าท่านทําคสัตอมเมอร์ อาร์ต ออร์เดอร์ หาร้านท่ีตดัได้ ท่านก็จะได้ชดุท่ียนีูคมาก แล้วก็เลือก

สี จริงๆถ้าธรรมดาท่ีสดุ ไม่ต้องไปถึงชนบท เม่ือก่อนยกขบวนกนัไปขอนแก่นกนั จริงๆไม่ได้หลงรักขอนแก่น แต่ทัง้กลุ่มจะไปซือ้ผ้า

ไหมท่ีขอนแก่น  แต่ปรากฏเราพบความจริงว่าบัดนีท่ี้ดีโอสยาม ถูกกว่ามาก และก็ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถไปท่ีขอนแก่นเลย ท่ี

ขอนแก่นกลบัแพงกวา่ ตอนนีท่ี้ดีโอสยามไหมส่ีเส้นอยูแ่ค ่350 บาท พดูดีๆ ก็เหลือ 280 บาท หลากสีเลย เพ่ิงพาบริวารไปซือ้กนัมา 

แล้วบริวารผมก็จะใส่ไหมกนั เพราะว่ามนัถกูมาก ผ้าไหมพืน้เลือกสีสวยๆ ก็จะได้เสือ้สวยๆเหมือนท่ีทีมงานพยายามใส่กนัในวนันี ้

จริงๆท่านผอ.เพ่ิงจะ 30  ต้นๆ แต่เขาก็ตดัสทูท่ีดวูยัรุ่น เป็นไหม ก็ดไูฮโซขึน้ไปนิดนึง เพราะฉะนัน้จริงๆแล้วผ้าไทย ถ้ารู้จกัใช้ ท่านก็

จะดดีูได้ ก็คงมีแคนี่ ้ขอบพระคณุครับ. 

วิทยากร 4 ทา่น 

นางสาวรดาชญา นาวานิมิตกุล ตาํแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    

: …มีกรรมวิธีการผลิตแบบไทย หมายความว่า ฐานวิธีการมาจาก อาจจะเป็นการทอ การมดัหม่ี การจก การขิด ซึ่งเป็นกรรมวิธี

ของคนไทย อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นลวดลายท่ีมี เหมือนกบัว่ามีกลิ่นอาย ท่ีประยกุต์มาจากรากฐานของความเป็นไทย …เราเลย

ปรับปรุงเร่ืองวสัดวุตัถดิุบ และกรรมวิธีการผลติ และเก่ียวกบัลวดลาย ผ้าไทยในความเหน็ของแนนเป็นในลกัษณะนี ้หมายความว่า 

ถ้าเอาอยา่งอ่ืนมาผสมด้วยถ้าหลกัๆแล้วยงัใช้วสัดไุทยอยู ่ก็จดัวา่เป็นผ้าไทย  

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ: เพราะฉะนัน้คือไม่ใช่ผ้าทกุอย่างท่ีผลิตในใต้ฟ้าเมืองไทยจะเป็นผ้าไทย ถกูไหมครับ คือต้องเป็นผ้าท่ีมีกรรมวิธี

ด้วยท่ีได้รับมรดกตกทอด ภูมิปัญญา อีกคําถามหนึ่งนะครับ แล้วสงัคมไทยมีความจําเป็นยงัไงท่ีจะต้องส่งเสริมให้ใช้ผ้าไทย น่ี

อาจจะเป็นคําถามในใจหลายๆทา่นว่าทําไมอยู่ดีๆเราถึงจะต้องใช้ผ้าไทย น่ีอาจจะเป็นคําถามของคนอายนุ้อยนิดนึงว่าฉนัก็ใสข่อง

ฉนัมาอยูแ่ล้ว ใสผ้่าท่ีไมใ่ช่ผ้าไทย ทําไมวนันีถ้งึจําเป็นต้องรณรงค์ให้ใสผ้่าไทย  

นางสาวรดาชญา นาวานิมติกุล: ถ้าเกิดวา่ถามวา่จําเป็นไหม ถ้าพดูความจริงก็คือมนัไมไ่ด้จําเป็นมากท่ีทกุคนจะต้องหนัมาใส่

ผ้าไทย หรือวา่รณรงค์ให้ใช้ผ้าไทย ความจําเป็นไมไ่ด้มีมากขนาดนัน้ แตว่า่การท่ีเราได้ใช้ผ้าไทย มนัเป็นประโยชน์และเป็นคณุตอ่

สงัคมไทยมากว่าในแง่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม การใช้ผ้าไทย กรรมวิธีการผลิต เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ในเร่ือง

ของเศรษฐกิจก็ได้สร้างรายได้ให้กบัชาวบ้าน ชมุชน และประเทศชาติ ในเร่ืองของวฒันธรรม ประเพณีก็เป็นการรักษาวฒันธรรม

ของไทยไว้ในหลายๆแง่มมุ คือการใช้ผ้าไทยไมใ่ช่เร่ืองท่ีจําเป็นมากหรือมากท่ีสดุ แตว่า่เป็นเร่ืองท่ีดี และในบทบาทของวา่เราเป็น

คนไทยคนหนึง่ เป็นคนในสงัคม ถงึจะวยัรุ่นอยู่ ในฐานะท่ีบทบาทเราเป็นนกัวิชาการ เราก็อยากจะแสดงออกวา่ฉนัก็ได้ทําอะไรเพ่ือ

สงัคมบ้าง การใช้ผ้าไทยก็เป็นจดุๆหนึง่ท่ีทําให้ได้แสดงออกถงึสิ่งนัน้ 

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน:  ก็คล้ายๆกนันะครับ ในฐานะท่ีพวกเราก็เป็นคณาจารย์ บคุลากรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ก็เหมือนเป็นแนวหน้า ถ้าแนวตรงนีจ้ะต้องเป็นคนกลุ่มแรกท่ีเป็นต้นแบบของการใช้ผ้าไทย           

ถ้างัน้ขอมาทางคณุบอลบ้างนะครับ คําถามเดิม แตอ่ยากให้ขยายความเร่ืองขอบข่ายของผ้าไทย 
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อาจารย์ระพี  ลีละสริิ ผู้เช่ียวชาญสาขาวชิาการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์:  
บ้านเมืองเรา น่าภมิูใจท่ีสดุคือผ้า เรามีเร่ืองของผ้าเยอะมาก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก 

ก็จะมีผ้าท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษของตนเอง อาจารย์จะให้แยกประเภทของผ้าขึน้มาก่อน เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่าเวลาท่ีเราพดูถึงเร่ืองผ้า

ไทย ไมไ่ด้มีเร่ืองผ้าไหมอยา่งเดียว จะมีผ้าฝ้าย ฝ้าทอ ผ้าทอก็จะมีตัง้แตเ่ป็นผ้าขิด ผ้าจก ผ้านํา้ไหล อย่างจงัหวดัน่าน ภาคใต้ก็จะมี

ผ้าบาติก แบ่งเป็นประเภทผ้ามดัย้อม เขียนเทียน ใช้บลอ็กเทียน คือใช้วิธีป๊ัมเป็นลายเทียนขึน้มา อีกประเภทคือผ้าพิมพ์ ผ้าพิมพ์ท่ี

เป็นผ้าไทยท่ีมีเอกลักษณ์ชัดเจนก็คือผ้าโขมพัสตร์ มีใครใส่ผ้าโขมพัสตร์วันนีไ้หมคะ ผ้าโขมพัสตร์ก็เป็นผ้าท่ีมีระบบพิมพ์ …

ลวดลายในการพิมพ์จะเป็นลายไทยๆ จะมีลายหนมุาน ลายหนก แล้วก็ลายท่ีเป็นสมยัใหม่ก็มี เน่ืองจากผ้าพิมพ์โขมพสัตร์เขามีมา

นานแล้ว ย่ีสิบสามสิบปีแล้ว อาจจะเกินด้วยซํา้ ก็จะมีผ้าท่ีเป็นแบบวินเทจ คือย้อนยคุ และผ้าในยคุปัจจบุนั แล้วก็มีผ้าท่ีเป็นลาย

ผ้าพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระเทพฯ ลายท่ี……ออกแบบให้… แต่เอกลกัษณ์ก็คือจะมีความเป็น

ไทย มีความเป็นวินเทจ ถ้าเกิดวยัรุ่นท่ีชอบแนวย้อนยคุ ไปดผู้านีไ้ด้เลย จะมีผ้าท่ีดเูป็นย้อนยคุสวยๆ และคณุภาพผ้าพิมพ์ก็ดี  ทีนี ้

เรากลบัไปท่ีผ้าไหม ผ้าไหมก็มีเป็นประเภท ถ้าท่ีสวมใส่กันอยู่ก็จะมีหนึ่งเส้น สองเส้น ส่ีเส้น หกเส้น ส่ีเส้นหกเส้น ใช้สําหรับงาน

ตกแต่งภายใน แต่สําหรับงานเสือ้ผ้าอาภรณ์ก็จะเร่ิมตัง้แต่หนึ่ง สองและส่ีเส้น จํานวนเส้นก็คือความหนา  เอกลกัษณ์ของผ้าไหม

ไทยก็คือสามารถท่ีจะเหลือบเป็นสองสีได้ เวลาใช้ผ้าไหมไทย เราก็ใช้ผ้าไหมไทยท่ีมนัเหลือบสีได้ คนใส่แล้วก็จะดมีูชีวิตชีวา ดไูม่

แห้ง ไมก่ร้าน เพราะฉะนัน้เวลาใช้ผ้าไหม ก็แนะนําให้ใช้ผ้าไหมเหลือบ สีท่ีนิยมตอนนีก็้เป็นสีเงิน เหลือบเทาๆ และก็โทนสีแป้งๆ เท

รนด์ใหม่ของปีหน้าหรือปีนี ้จะเป็นโทนสีแป้งๆหวานๆ อีกประเภทหนึ่งก็คือไหมเปรียบ ไหมเปรียบคือไหมท่ีมีพืน้ขิด เป็นไหมสีเส้น 

เนือ้หยาบๆ แต่ใสแ่ล้วไม่ขดูขีด ไหมแก้ว บางทีคนก็เอาไปทําชดุราตรี ชดุแต่งงาน ชดุออกงานกลางคืนบ้าง เด๋ียวจะมีสไลด์ให้ดชูดุ

ท่ีใส่ในชีวิตประจําวนัได้ แต่ใช้ไหมแก้วเสริมเข้าไป อนันีจ้ะดเูซ็กซ่ี ส่วนผ้าฝ้าย มี2ลกัษณะ คือลกัษณะท่ีทอเคร่ือง และผ้าฝ้ายทอ

มือ โดยลกัษณะของผ้าฝ้าย เนือ้จะฟู เพราะฉะนัน้เวลาทอมือ เนือ้จะไม่แน่นมาก ถ้าหากซือ้ผ้าฝ้าย แล้วอยากจะใส่ผ้าฝ้ายนานๆ 

ก็….. แต่ว่าเนือ้มนัจะหนา ผ้าขิด ผ้าจก จะเป็นผ้าท่ีเป็นลายในตวั มนัก็ดพูิเศษ เพราะเป็นลายท่ีสร้างขึน้ เพราะเป็นลายท่ีสร้างขึน้

โดยชาวบ้านในจงัหวดัต่างๆ เขาก็จะมีวฒันธรรมพืน้ถ่ินท่ีไม่เหมือนกนั เพราะฉะนัน้ลวดลายของลายขิด ลายจก จะไม่เหมือนกนั 

แต่ถ้าเป็นอีสานก็จะมีลายพญานาค แต่ถ้าภาคตะวนัตกราชบรีุ ภาคกลางตอนบนอย่างสโุขทยั ก็จะเป็นลาย….  ถ้าเป็นท่ีน่านก็จะ

เป็นลายนํา้ไหล คล้ายๆกบัของเม็กซิโก สวมใสไ่ด้ตลอด ผ้าบาติกอย่างท่ีบอกไปก็จะมีมดัย้อม เขียนเทียน เขียนเทียนน่ีถ้าเป็นทาง

ใต้ก็จะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับทะเล ปลา ดอกชบา ถ้าเป็นทางเหนือก็จะเป็นดอกไม้ หรือลายท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมพืน้ถ่ิน 

และวิถีชีวิต สิง่แวดล้อมของพืน้ท่ีนัน้ๆ น่ีคือเสน่ห์ของผ้าไทย  

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน:  คราวนีม้าในฝ่ังของดีไซเนอร์บ้าง คําถามท่ีอยากจะถามคือปกติเวลาทํางานออกมาสว่นใหญ่

เขาจะไมกํ่าหนดตวัเองอยูก่บัผ้าชนิดใดชนิดหนึง่ อยา่งคณุชรเองทําผ้าฝ้ายด้วย ผ้าไหมด้วยผ้า อยากถามว่าเวลาทํางานกบัผ้าไหม 

เราต้องปฏิบติักบัผ้าไหม แตกตา่งจากผ้าชนิดอ่ืนหรือเปลา่  

คุณชวนล  ไคสิริ ดีไซเนอร์ห้องเสือ้ Poem :  ผมจะมองผ้าไหมว่าเป็นวสัดท่ีุพิเศษ ลกูค้าจะรีเควสว่า…  สมมติุว่ามีออเดอร์ว่า

เป็นชุดเดรสผ้าไหม จะเป็นชุดเดรสท่ีใช้ในโอกาสพิเศษหรือว่าเป็นการทํางานในวนัพิเศษ  การทรีทวสัดชุนิดนีท่ี้แตกต่างจากวสัดุ

ชนิดอ่ืน ประการแรกขอพดูในเร่ืองทางกายภาพก่อน คือเป็นวสัดท่ีุดูแลรักษาค่อนข้างยาก และต้องการความเอาใจใส่ในการ… 

อาจจะต้องระมดัระวงัในการสวมใส่ และการทําความสะอาด ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการสง่ซกัแห้งท่ีมนัค่อนข้างยาก แต่ด้วยความท่ี
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มนัเป็นวสัดพุิเศษ เพ่ือการใช้งานในโอกาสพิเศษนัน้ ลกูค้าก็จะยอมรับในเง่ือนไขเหล่านี ้ส่วนในทางการเอามาทํา วสัดชุนิดนีจ้ะ

เป็นวสัดุท่ีบ่งบอกสถานภาพทางสงัคม อย่างท่ีบอกว่าไหมจะใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น ชุดท่ีใช้ในวนังานแต่งงานของลกูค้า ผมมี

โอกาสได้ทําชดุหมัน้หรือว่าชดุเจ้าสาวให้กบัลกูค้าบางท่าน ลกูค้าก็จะรีเควสว่าขอเป็นชดุผ้าไหม เรียบๆ ผ้าไหมก็จะเป็นผ้าท่ีถ้าทํา

แบบเรียบๆมนัจะโชว์เส้นท่ีดีไซเนอร์ได้วาดไว้ออกมาได้ชดัท่ีสดุ คําตอบของการทรีทวสัดชุนิดนี ้มนัจะต้องมีขัน้ตอนในการผลิตท่ี

ค่อนข้างยุ่งยากกว่าวสัดชุนิดอ่ืน ประเด็นท่ีเม่ือก๊ีอาจารย์สง่คําถามให้ผมอนัแรกคือเร่ืองการใช้ผ้ากาว  มนัจะค่อนข้างเป็นประเด็น

ใหญ่ ก็คิดวา่เป็นวสัดท่ีุมีความยุง่ยากซบัซ้อน แตม่นัได้ความพิเศษในจดุประสงค์ของการสวมใสเ่สือ้ผ้าชิน้นี ้ 

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน: ขอบคณุครับ เม่ือสกัครู่คณุชรพดูถึงในประเด็นท่ีว่าเร่ืองการดแูลรักษาท่ียาก อยากจะย้อนไปท่ี

อาจารย์บอลนิดนงึวา่ ในฐานะของอ.บอล จะเป็นคนท่ีใสผ้่าไหมบอ่ยมาก สว่นตวัแล้วก็เช่ือวา่อ.บอลคงได้ซกัแห้งตลอดเวลา 

อาจารย์ระพี  ลีละสริิ:  
สําหรับการดแูลชดุผ้าไหม จะส่งซกัแห้งต่อเม่ือมีงบประมาณ ท่ีใส่บ่อยได้ก็เผชิญคณุแม่เป็นช่างตดัเสือ้ และส่วนตวัแล้วคณุแม่ก็

ชอบแต่งตวัมาก ท่านอายปุระมาณ 70‐72  แต่ยงัใสสี่ช็อคกิง้พิง้ค์ สีโทนร้อน ใสสี่เหลือง ใส่สีสดๆอยู่ อาจารย์ก็จะดีไซน์เสือ้ผ้าให้

แม ่ก็ทํามานาน สรุปอยูท่ี่เสือ้เชิต้ ปกตัง้ และแขนสามสว่น แล้วก็จะมีเสือ้ผ้าไหมทกุสี สีท่ีแมชให้ก็คือจะไม่ตดัผ้าไหมทัง้ตวั เสือ้เป็น

ผ้าไหม ชิน้ข้างล่างบางทีก็ใส่กางเกงยีนบ้าง กางเกงผ้า ผ้าฝ้าย ผ้าพิมพ์ เป็นกางเกงขาสามส่วน เลยหัวเข่าออกมา แล้วก็ผ่า

ด้านข้าง คณุแมไ่ม่สงู เพราะฉะนัน้ใสข่าสามสว่นจะดขูายาว คณุแม่ก็จะเป็นทรงนาฬิกาทราย คือเอวคอด เพราะฉะนัน้เสือ้ท่ีใสจ่ะ

เว้าเอวนิดนึง การตดัเย็บไม่ได้ยากมาก เพราะเป็นเสือ้เชิต้ปกติ ทีนีพ้อมนัมีเยอะ ตอนทําแรกๆ จะสง่ซกัแห้งก็ไม่ไหว อาทิตย์นึง 8‐

9 ตวั ก็ไมไ่หว ก็เลยลองซกักนัเองด ูท่ีบ้านก็จะซกัมือ ไม่ได้ซกัเคร่ือง เราก็ซกักนัมาตัง้นาน ผ่านไปสองสามปี เราก็ไปดผู้าไหมท่ีเรา

ซกั สภาพมนัก็ยงัดีอยู่ ยงัเงาอยู่ เนือ้แน่นขึน้ ก็พิสจูน์ให้เห็นว่าการดแูลรักษาผ้าไหม ก็ไม่จําเป็นต้องส่งซกัแห้งเสมอไป การดแูล

รักษาคือ เวลาเราใส่ผ้าไหมมนัต้องมีเสือ้ข้างใน อาจจะเป็นเสือ้กล้ามหรืออะไรก็แล้วแต่ อนัท่ีสองคือเราทํางานในออฟฟิศ เรา

ทํางานในอาคารเราไม่ได้ไปแบกหาม ไม่ได้ไปไถนา เพราะฉะนัน้เสือ้เราไม่ได้สกปรกขนาดนัน้ เวลาซกัก็คือเราก็แค่จุ่มลงไป ใช้

นํา้ยาซกัแห้งปกติย่ีห้ออะไรก็ได้ จุ่มลงไปในนํา้ยาซกัแห้ง แล้วก็สา่ยๆในนํา้ แล้วก็ยกขึน้   แล้วก็หนีบ แล้วก็รอให้แห้ง พอแห้งก็ใช้

นํา้ยาฉีดผ้าเรียบ ฉีดด้านหลงัแล้วก็รีดด้านหลงั อย่ารีดด้านหน้า เวลาตากก็เอาด้านหลงัออก อายกุารใช้งานก็จะนาน ทีนีม้นัจะมี

ปัญหาเร่ืองสี เน่ืองจากผ้าท่ีเราใช้เป็นผ้าท่ีซือ้จากสวนจตจุกัร เป็นผ้าไหมสองเส้น แรกๆสีก็เป็นสีเขียวสดๆ ใช้ไปใช้มากลายเป็น

เขียวขีม้้า แตว่า่มนัก็สวยดี มนัจะตุน่ๆหน่อย ในสว่นของตวัอาจารย์เอง เสือ้ของคณุแมจ่ะซบัผ้ากาว แตเ่สือ้ของอาจารย์จะไม่ซบัผ้า

กาว คือจะเป็นเนือ้ 4  เส้นเลย ซือ้มาแรกๆจะรู้สกึว่ามนักางจงั มนัแข็งจงั เหตผุลก็คือตอนท่ีเขาทอคือเขาต้องลงนํา้แป้ง ไม่งัน้ไหม

มนัขาด ไหมมนัฟู ตอนเขาทําเสร็จปุ๊ บ มนัจะมีสองแบบ ชาวบ้านก็จะขายเลย แต่ปัจจบุนันีข้ายจะส่งอบ….เพราะจะได้ราคามาก

ขึน้  ถ้าเกิดอบปุ๊ บเราก็เอามาใช้ได้เลย เวลาเราซือ้ผ้าไหมต้องถามเขาด้วยนะว่าเขาอบหรือยงั ถ้ายงัไม่อบก็หมายความว่ายงัไม่ทํา

ความสะอาด ทําในเร่ืองของสี เนือ้ผ้ามนัจะกระด้าง เพราะฉะนัน้ศพัท์ของชาวบ้านคือต้องถามว่าอบมาหรือยงั ถ้าอบมาแล้วก็โอเค 

ถ้ายงัไมอ่บ เราก็ต้องสง่ไปอบ  วิธีอบก็คือเขาจะใช้ซึง้ ใสนํ่า้ยาปรับผ้านุ่มลงไป นึ่งประมาณ 15‐20 นาที เอาผ้าไหม แช่ลงไปในนํา้ 

นึง่ แล้วเอามารีดเรียบ เพราะฉะนัน้ วิธีดแูลรักษาก็ไมย่าก ความยากนิดนงึคือต้องถามเขาก่อนว่าอบมาหรือยงั อนัท่ีสองถ้าอบแล้ว

ก็ลยุได้เลย เวลาเหง่ือเยอะก็สง่ซกัเอา แต่ถ้าวนัไหนเหง่ือเราไม่เยอะมาก หรือเราใสแ่ค่สองสามชัว่โมง ก็ไม่ต้องซกัก็ได้ ใช้วิธีผึง่ลม 

อยา่งผ้านุ่งสมยัก่อน ผ้าจก ผ้าขิดสวยๆอลงัการ ผ้ารอยปีเขาไมไ่ด้ซกักนันะ เขาใสเ่สร็จก็ผึง่ลม ไม่ให้โดนแดด เพราะโดนแดดแล้วสี
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จะซีด ผ้าสมยัก่อนย้อมสีธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ถ้าโดนแดดปุ๊ บ ไปเลย แช่นํา้ปุ๊ บมนัจะไปเลย เพราะฉะนัน้จะให้ดีต้องผึง่ลมเอา มนั

ถงึอยูไ่ด้เป็นร้อยปี  

อาจารย์ ดร.รวเิทพ มุสกิะปาน: เม่ือสกัครู่อ.บอลแนะนําเร่ืองรูปร่างของคณุแม่กบัเสือ้ผ้าท่ีเหมาะสม เร่ืองของความสัน้ยาวมีผล

ใช่ไหมครับ คือในขณะท่ีคณุแม่ของอ.บอล อาจารย์ออกแบบขาสามส่วนให้เห็นขาก็จะทําให้ดสูงูขึน้ คราวนีม้าทางคณุแนนบ้าง 

พอพดูถึงวยั อย่างคณุแนนอายไุม่ถึง 30 ปี และทํางานกรมหม่อนไหมด้วย ก็จะต้องใสผ้่าไหม เลือกอย่างไรครับ สําหรับคนอายไุม่

ถงึ 30 ปี 

นางสาวรดาชญา นาวานิมิตกุล: ปกติ ตอนท่ียงัไม่ได้ทํางานกรมหม่อนไหม ก็เป็นนักเรียนออกแบบ เวลาแต่งตวัก็ตามแฟชั่น 

ตามเทรนด์ แต่พอถึงจงัหวะท่ีจะต้องแต่งตวัด้วยผ้าไหมแล้ว มีความจําเป็นนิดหนึ่งท่ีจะต้องใช้ผ้าไหม พฤติกรรมปกติของเราคือ

ไปช้อปปิง้ ซือ้เสือ้ผ้ามาใส่ใช่ไหมคะ แต่ว่าพอมนัเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม เราไม่สามารถไปเดินช้อปปิง้แล้วเลือกแบบตามเทรนด์มาใส่

ได้ เพราะมนัไมมี่ เพราะฉะนัน้ต้องไปเลือกซือ้ผ้า เลือกแบบ และออกแบบเองนิดหน่อยเพ่ือให้มนัสามารถใสไ่ด้ทกุๆวนั สําหรับพ่ีชร 

ออกแบบผ้าไหมสําหรับใช้ในโอกาสพิเศษ ของแนนต้องไม่พิเศษ ต้องใสไ่ด้ทกุวนั คือปกติเราใสย่งัไง เราก็เอาผ้าไหมไปตดัแบบนัน้ 

ผ้าไหมท่ีเอาไปตดัก็จะเป็นเดรสง่ายๆแล้วก็ไม่ซบัผ้ากาว ใส่มาทกุวนัจนคนไม่รู้เลยว่าใส่ คือพอมนัไม่แข็ง มนัไม่เป็นโครง ผู้ ใหญ่

อาจจะมีทศันคติ มีมมุมองวา่ จะใสผ้่าไหมอาจจะต้องเป็นลายขิด ลายจก หรือลายมดัหม่ีหรือเปลา่ แนนก็ไม่ได้ใช้ลายพวกนัน้มาก 

เพราะว่าแนนใส่ชดุไปทํางานก็อยากจะไปเท่ียวต่อกบัเพ่ือนหลงัเลิกงาน ถ้าเกิดว่ามนัดไูทยไปนิดหนึ่งก็จะแปลกแยกจากเพ่ือนไป 

พยายามทําให้มันเข้ากับเพ่ือน เข้ากับสงัคมของเราด้วย ทัง้ท่ีทํางานและก็เพ่ือน สามารถใส่ไปทํางานได้ และพอเอาสูทออกก็

สามารถใสไ่ปเท่ียวได้ สว่นสําหรับเร่ืองรูปร่าง คือแนนไม่สงู สงูไม่ถึง 160  ซม.  เวลาแต่งตวัก็อาจจะต้องระวงันิดนึง สมมติุว่าแนน

จะใส่สทู สมมติุว่าไม่ติดกระดมุตรงกลาง เปิดออกมาต้อง ต้องระวงันิดนึงอย่างกระโปรงมนับาน มนัก็จะดอู้วน ส่วนท่ีสําคญัก็คือ 

ถ้าไม่เห็นขาเลย โดยเฉพาะการใส่กระโปรงยาว แฟชัน่ตอนนีคื้อกางเกงยาวบานๆกบักระโปรงยาวท่ีวยัรุ่นใส่ ก็ไม่สามารถใส่ได้ 

ยาวสุดก็ประมาณคร่ึงแข้ง คือต้องให้เห็นขาบ้าง และถ้าจะใส่ยาวขนาดนัน้ก็จะต้องใส่ส้นสงู ส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่ประมาณเข่า 

เพราะแนนอยากใสร่องเท้าส้นเตีย้ จะได้เดินสะดวก เร่ืองรูปร่าง ถ้าคิดว่าตรงไหนท่ีเป็นจดุอ่อนของเราก็อําพรางมนัไว้ อย่าไปเน้น

ให้มนัดใูหญ่ หรือว่าถ้ามนัเล็กเกินไปก็อย่าไปทําให้มนัเล็กลง สงัเกตจากดาราก็ได้ จะบอกว่าไม่มีใครมีรูปร่างท่ีเพอร์เฟ็ค แม้แต่

ดาราฮอลลีวู้ด บางคนอาจจะบัน้ท้ายใหญ่ไป เขาก็จะมีวิธี คือเส้นสายของเสือ้ผ้าช่วยได้ เราอาจจะคิดว่าเส้นหรือฟอร์มของเสือ้ผ้า

มนัสง่ผลกบัรูปร่างเราขนาดนัน้ แม้แต่เส้นท่ีเย็บ  เสือ้ผ้าผู้ชายจะเห็นชดั สมมติุว่าเส้นท่ีเย็บมนัอยู่ด้านข้าง แต่อีกคนหนึ่งถ้าเส้นมา

อยูด้่านหน้า มนัช่วยให้เขาดผูอมลงจริงๆ เส้น ความยาว ความสัน้ จะช่วยให้รูปร่างเราดีขึน้ได้ 

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน:  ขอบคณุครับ คําถามเดียวกนั สง่ให้คณุชรบ้าง ลกูค้าของคณุชรก็คงจะไม่ได้มีเฉพาะนางแบบ 

หรือหุ่นนางแบบ ก็คือคนทัว่ไป ก็มีสงูบ้าง เตีย้บ้าง ผอมบ้าง อ้วนบ้าง อย่างนีเ้ป็นต้น วิธีท่ีคณุชรจดัการกบัรูปร่างของลกูค้าคณุชร

เวลาออกแบบชดุท่ีใช้ผ้าไทยหรือผ้าไหม คณุชรมีหลกัการอะไรบ้างคร่าวๆนะครับ  

คุณชวนล  ไคสิริ: ถ้าเร่ิมต้นเลยผมจะดท่ีู body type จะไม่เก่ียวกบัความสงู หรือนํา้หนกั แต่มนัคือชนิดของรูปร่างของแต่ละคน 

อย่างท่ีเม่ือก๊ีอาจารย์บอกว่าของทางคุณแม่เป็นนาฬิกาทราย ผู้หญิงจะมีรูปร่างเป็นนาฬิกาทราย รูปร่างแบบลกูแพร์ ลกูแพร์น่ี

สะโพกใหญ่  ช่วงตวัโต น่ีเป็นหนึ่งคีย์สําคญัท่ีนําไปใช้ในการออกแบบให้กบัลกูค้าแต่ละคน คิดว่าแต่ละ body  type  ต้องการสว่น
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เติมเต็มท่ีไม่เหมือนกนั ผู้หญิงเกือบทกุคนต้องการรูปร่างท่ีเป็นนาฬิกาทราย คือการบาลานซ์กนัระหว่างช่วงรอบอก กบัสะโพกท่ีดู

สมสว่น ไหลท่ี่สวย และแขนขาท่ีดเูรียวยาว คอสง่างาม ระหง เราต้องทําให้ทกุ body type รู้สกึมัน่ใจกบัรูปร่างของเราเวลาท่ีใสช่ดุ

ของเรา บางทีผ้าไหม ข้อดีของผ้าไหมคือสามารถสร้างโวลมุให้กบับอดีไ้ด้ ในส่วนท่ีเราต้องการให้มีโวลุม่ สกัประมาณ 80%  ของ

ผู้หญิงเอเชีย ผู้หญิงไทย หรือไทยเชือ้สายจีน จะมีรูปร่างเป็นลกูแพร์ คือสะโพกใหญ่ หน้าอกเลก็  เราสามารถดีไซน์โวลุม่กบัคร่ึงบน

ได้ แล้วอาจจะทําคร่ึงล่างให้เป็น… ช่วงสะโพกไปเลยด้านขา อาจจะทําเป็นทรงกระโปรงบาน โวลุ่มสเตรจ เป็นผ้าไหม ผ้าไหม

เหมาะกับการทํากระโปรงฟู บาน  ดูสวย ดูเป็นผู้หญิง และอําพรางรูปร่างไปด้วย ในขณะเดียวกนัข้างบนก็อาจจะทําดีเทลของ

เสือ้ผ้า มีจีบ อาจจะคดัติง้ให้มนัดมีูสรีระ มีหน้าอก มีความเป็นผู้หญิงมากขึน้ น่ีก็คือข้อดีของผ้าไหม 

อาจารย์ ดร.รวเิทพ มุสกิะปาน: ขอบคณุครับ พอพดูมาถงึการออกแบบ ก็ก้าวมาถงึการตดัเย็บ คือจริงๆแล้วมีคนสว่นหนึง่ถ้าไม่

คุ้นเคยกบัการสวมใสผ้่าไหม อาจจะบอกวา่ใสแ่ล้วร้อน การใสแ่ล้วร้อนอาจเกิดจากการท่ีต้องรีดผ้ากาวในกระบวนการเยบ็ ถามดี

ไซเนอร์เวลาคณุชรออกแบบ ผ้ากาวจําเป็นไหมสําหรับการใช้ผ้าไหม 

คุณชวนล  ไคสริิ: ผมมองวา่เราไมจํ่าเป็นต้องใช้ผ้ากาวทกุครัง้ เหมือนกบัว่าผ้ากาวจะเป็นสว่นเติมเต็มให้กบัสิ่งท่ีขาดหายไป บาง

ทีลกูค้ามีออเดอร์มาว่าต้องการเดรสสีนีใ้นงานหมัน้ คนจีนมีพิธีเลีย้งนํา้ชา ก็ต้องใช้สีโอลด์โรส สีชมพ ูแล้วพอดีใช้ช่วงนัน้เราหาผ้า

ไหม อาจจะเป็น 4 เส้น ท่ีเนือ้หนาพอสําหรับการทําเดรสตวันีไ้ม่ได้ ท่ีเป็นสีอย่างท่ีลกูค้าต้องการ เราจึงต้องใช้ผ้าไหมสองเส้น ใน

โจทย์นีเ้ราก็เลยต้องใช้ผ้ากาวมาเป็นโซลสูชัน่ แต่ผ้ากาวก็จะเป็นเหมือนโซลชูัน่หลงัสดุ ท่ีเป็นส่วนเติมเต็มให้กบังานดีไซน์ของเรา 

ในอีกมมุมองหนึ่ง ในสินค้าสําเร็จรูป ผ้ากาวจะเป็นตวัท่ีทําให้ผ้าไหมคงรูป หากผ่านการซกัหลายครัง้ก็ยงัอยู่ในสภาพเหมือนใหม่

อยู ่ 

อาจารย์ ดร.รวเิทพ มุสกิะปาน: ถ้าเราทําเป็นเสือ้ใสเ่อง ผ้ากาวน่ีจะไมใ่ช้เลยใช่ไหมครับ 

อาจารย์ระพี  ลีละสริิ:  
ไมใ่ช้เลย เปลือง คือมนัแพงด้วย ผ้ากาวถ้าใสแ่ล้วมนัจะแข็งๆ โดยสว่นตวั  เด็กวยัรุ่นหรือคนรุ่นใหม่จะรู้สกึว่าผ้าไหมมนัเชย ผ้าไหม

มนัเอาท์ ใสแ่ล้วแก่ เหตผุลก็คือการท่ีซบัผ้ากาวแล้วมนัเป็นแพทเทิร์นท่ีมนัเชยๆ คําว่าเชยก็คือเขาไม่นิยมกนัแล้ว หรือใสแ่ล้วไม่ได้

ทําให้เราดสูง่าหรือทําให้ดไูม่ดี การท่ีไม่มีผ้ากาว 1 คือเราไม่ร้อน 2 คือเกิดความคลอ่งตวั 3 คือ คุ้นเคยเหมือนใสผ้่าปกติ เช่นใสผ้่า

ฝ้าย หรือผ้าโทเร เวลาซบัผ้ากาวแล้วจะรู้สึกว่ามนัร้อน มนัหนา เพราะฉะนัน้เห็นด้วยท่ีอาจารย์บอกว่าผ้ากาวใช้เฉพาะท่ีจําเป็น

เท่านัน้ เวลาค้าขาย ขายส่งต้องรีดผ้ากาว เพราะว่าเวลาเขาแพ็คใส่ถงุ เวลาเขาซ้อนกบัทบักนั มนัจะยงัอยู่ทรง ช่วยในแง่ของการ

ขายด้วย ผ้ากาวจะใช้อีกทีคือตอนปัก เวลาเราตดัปักไหม เน่ืองจากว่าผ้าไหมส่วนมากทอมือ แล้วมนัจะแตกง่าย เส้นแยก ย่ิงผ้า

ไหมท่ีขายถกูๆไมมี่คณุภาพ แคเ่ยบ็เส้นไหมก็จะแตก เพราะฉะนัน้เวลาเราต้องการปัก ปักมือ ปักเคร่ือง ควรจะรีดผ้ากาวไว้  ผ้าไหม

จะได้ไมแ่ตก การใช้ผ้ากาวก็มีความจําเป็นในบางครัง้ แตว่า่ลองใสแ่บบไมมี่ผ้ากาวด ูแต่ตามท้องตลาด เวลาเราซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูป

เขาจะรีดผ้ากาวทกุตวั เพราะเวลาขายทรงเสือ้เขาจะได้ไม่เสีย ไม่ยบั แต่ถ้าใสผ้่ากาว การยบัของมนัจะน้อยลง เพราะฉะนัน้ถ้าใคร

สัง่ตดั ก็ลองไมใ่สผ้่ากาวด ู1. จะได้ทรงเสือ้ท่ีสวมใสส่บายขึน้ ดสูบายๆเป็นกนัเอง แล้วก็ดไูม่เชย การตดัเย็บทําให้ผ้าดสูบาย ดพูลิว้

ขึน้  



11 
 

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน:  เพราะฉะนัน้ประเด็นก็คือว่า ทําไมลกัษณะของเสือ้ผ้าไหมท่ีคนเลือกใช้กนั มีลกัษณะท่ีชดัเจน

มาก เม่ือพดูถึงเสือ้ผ้าไหมก็ต้องเป็นทรงอย่างนี ้เป็นทรงป่อง/กล่อง เป็นอะไรอย่างนี ้ประเด็นนีอ้าจจะเกิดจากการท่ีว่าการผลิต 

การรีดผ้ากาวผ้าก็จะแข็ง พอแข็งปุ๊ บจะเอามาทําชุดท่ีอยากได้อารมณ์พลิว้ไหวก็ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนัน้ทกุท่าน บางคนท่ีอาจจะ

ไมไ่ด้ซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูป คืออาจจะสัง่ตดั ลองพิจารณาว่าไม่ใสผ้่ากาวด ูจะได้อีกอารมณ์หนึ่ง เพราะบางคนไม่ใสผ้่ากาว ทางเลือก

มีเยอะขึน้ ดีไซน์เราสามารถเลือกได้เยอะขึน้ ไม่จําเป็นต้องออกมาในรูปของสทู หรือออกแบบกระโปรงทรงตรง บางทีเราอาจจะทํา

ทรงต่างๆได้ เม่ือก๊ีนี ้มีคีย์เวิร์ดอนันึง คือ เชย แล้วจะทํายงัไงดี คําว่าเชยน่ี อาจจะเป็นความรู้สกึของคนท่ีอายนุ้อย พอมีคําขอร้อง

ว่าใส่ผ้าไหมซิ จะทําอย่างไรให้เขาใช้ผ้าไหมแล้วไม่รู้สกึว่ามนัเชย อนัท่ีหนึ่ง เร่ิมจากเอาเสือ้ท่ีตวัเองชอบท่ีสดุ แล้วลองเย็บเป็นผ้า

ไหมด ูวา่จะเชยไหม แล้วก็อยา่ซบัผ้ากาว แตว่า่เทรนด์ใหม ่เด๋ียวมีสไลด์ให้ด ูเทรนด์ใหม่มีการนําผ้าไหมมาใช้เยอะมาก ผ้าไหมไทย

หรือผ้าท่ีมีความวาวเล็กๆ โทนสีจะเป็นโทนสีแป้งๆ แล้วมนัก็จะดหูวานขึน้ ทีนีม้าถึงประเด็นท่ีมีปัญหาก็คือ ชาวบ้านท่ีเขาย้อมผ้า 

เขาใช้รสนิยมสว่นตวัหรือเปลา่ ป้าท่ีทําผ้าไหม ป้าๆก็อายปุระมาณ 50 ปีขึน้ไป ก็จะชอบสีท่ีคนอายปุระมาณนีช้อบ แต่ทีนีส้ว่นใหญ่

ก็จะเป็นสีแบบนี ้ทีนีเ้ด็กวยัรุ่นก็จะชอบสีอีกโทนหนึ่ง เพราะฉะนัน้ ลองไปดท่ีูดีโอสยาม จะมีผ้าหลากหลายสีมาก วยัรุ่น แนะนํา

ง่ายๆเลย ชดุนกัเรียนก็ได้ แล้วลองตดัเป็นผ้าไหมด ูจะเป็นไหมเป่ือยก็ได้ จะดไูม่วาวมาก ก็ออกมาดดีู กระโปรงน่ีแนะนําเลย แต่ก็

ไม่แน่ว่าฟุ่ มเฟือยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปัญหาหนึ่งสําหรับวยัรุ่นก็คืองบประมาณในการตดัเย็บ ถ้าถกูสดุ 2  เส้น ก็ประมาณ 280  ต่อ

หลา ตวัใหญ่ก็ประมาณ 2  หลาคร่ึง ค่าเย็บอย่างถกูๆก็ประมาณ 400‐500  บาท ตกตวัหนึ่งก็เกือบพนักว่าบาทแล้ว แล้วจะใสผ้่า

ไหมทกุวนัก็ไมไ่หว  

อาจารย์ ดร.รวเิทพ มุสกิะปาน: น่ีพดูถงึเร่ืองใช้แล้วนะครับ พอใช้แล้วก็มีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีตามมาติดๆเลยก็คือ สี เร่ืองสีอาจจะเป็น

ประเด็นสําคญั คนไทยเราก็ไม่ได้มีสีผิวโทนเดียว บางคนผิวสีเข้มกว่าคนอ่ืน แล้วอย่างท่ีอาจารย์มองว่าสีของผ้าไหมมีแต่แบบสี

จดัๆ วิธีเลือก ถ้าเป็นของดีไซเนอร์ สีผิวของคนไทย ผ้าไหมสีไหนท่ีมนัไปกนัได้ดี  

คุณชวนล  ไคสริิ: อยา่งแรกผมจะดสีูผิว ผม และสีนยัน์ตาวา่เป็นสีโทนไหน ถ้าเกิดบางคนเป็นผมดําเข้ม และนยัน์ตาสีดํา ผมก็จะ

ทําให้ลคุของเขาดซูอฟท์ลง เพราะคนท่ีมีผมสีเข้มนยัน์ตาสีเข้ม จะเลือกสีออกแป้งๆ เป็นพาสเทล มนัจะทําให้ดนูุ่มนวลขึน้ สว่นคน

ท่ีผมสีนํา้ตาล ผิวสวา่ง ตาสีนํา้ตาล จะเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีใสสี่ได้ง่าย กว้าง ใสสี่ดํา/แดงเป็นเดรสเลยก็สวย หรือสีพาสเทลก็สวย แต่

อีกเร่ืองสีท่ีสําคญัคือ เร่ืองวยั ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ก็จะมี….เร่ืองสีคอ่นข้างเยอะ บางทา่นจะไมใ่สสี่มืด บางคนถ้ามีผมหงอกก็จะไมใ่สสี่

เทา แตถ้่าเด็กๆจะสนกุกบัการเลน่สี สีสด เป็นช็อคกิง้พิงค์ก็มี สีเทอควอยส์ เป็นนํา้เงินสดๆก็มี บางทีก็เป็นเทรนด์ ตดักระโปรงสัน้ๆ

สีนํา้เงินสดๆ ใสก่บัเสือ้ยืดเรียบๆ รองเท้าสีแดงก็มี วยัท่ีเดก็กวา่ก็มีความหลากหลายในการเลน่สี ถ้าใสสี่หวาน สีออกแป้งๆก็จะดู

น่ารักด้วย  

อาจารย์ ดร.รวเิทพ มุสกิะปาน: คณุแนนละ่ครับ เอาตวัคณุแนนเป็นหลกัเลยวา่ ผิวอยา่งคณุแนน ปกติเลือกใช้สีอะไรบ้าง  

นางสาวรดาชญา นาวานิมิตกุล:  จริงๆก็อย่างท่ีพ่ีชรพดูไปนะคะ แนนคิดว่าสีผิวอย่างแนน ค่อนข้างเลือกสีใช้ได้หลากหลาย ไม่

วา่จะใช้สีขาว สีออ่น สีพาสเทล หรือเสือ้ผ้าสีเข้มๆ แต่ว่าการเลือกใช้สีผ้า เร่ืองสีผิวเราอาจจะไม่ใช่ปัจจยัหลกัปัจจยัเดียว ต้องเลือก

สีท่ีกาลเทสะ และวยัมากกวา่ อาจจะมองวา่ ถ้าหากวา่เป็นเดก็ๆใสสี่อะไรก็ได้ สีสดก็ได้ แตว่า่ตามบทบาทของแนน จําเป็นท่ีจะต้อง

ไมใ่ห้มนัดเูดก็ขนาดนัน้ อาจจะต้องหลีกเล่ียงสีท่ีดแูล้วเป็นวยัรุ่นมหาวิทยาลยั แต่ก็อยากบอกว่า คนท่ีเป็นผู้ ใหญ่ ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้แต่
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สีท่ีเหมือนกบัเซฟ สามารถเลือกใช้สีสดเพ่ือเป็นจดุเดน่ให้กบัร่างกายได้ ทําให้ดสูดใสขึน้ และทําให้ดอู่อนวยัขึน้ด้วย แนนคิดว่าเร่ือง

สีท่ีจะเลือกมาแต่งตวัสําหรับคนไทยเรา ค่อนข้างได้เปรียบ ถ้าเป็นฝร่ัง จะมีทัง้ท่ีเป็นตวัขาวจัว๊ะ ถ้าใช้สีสดมากๆก็จะดลูอย สีลอย

ออกมา ในขณะท่ีคนไทยเราผิวไม่ได้ขาวขนาดนัน้ ก็ไม่ต้องกังวลเร่ืองผิวมากขนาดนัน้ อยู่ท่ีกาลเทสะ วัย และหน้าท่ีการงาน

มากกวา่  

อาจารย์ ดร.รวเิทพ มุสกิะปาน: อ.ระพีละ่ครับ 

อาจารย์ระพี ลีละสิริ :  อย่างท่ีบอกว่าคุณแม่ใช้เสือ้สีสด แต่ไม่มีลวดลายนะ หรือว่าถ้ามีลวดลาย กางเกงก็จะสีเรียบ ถ้าเสือ้

ข้างบนสีเรียบ กางเกงก็จะมีลวดลายนิดหน่อย สีก็เน้นเป็นสีท่ีเหลือบ และสด สดในท่ีนีคื้อช็อคกิง้พิงค์ คือ ชมพสูด แดงสด เหลือง

สด เขียวสด เขียวก็จะมีเขียวมะนาว เขียวใบไม้ โทนนํา้ตาลจะไมซื่อ้ให้เลย เพราะโทนนํา้ตาลใสปุ่๊ บจบข่าว มนัจะดเูหน่ือย คือดคูณุ

แม่เหน่ือยมาก ก็เลยจะไม่ให้คุณแม่ใส่นํา้ตาล และเทากับดําก็จะไม่ให้ใส่ สําหรับผู้สงูอายุ เน้นให้ใส่สีๆ แต่ทีนีพ้อเราอายุมาก

อาจจะกลวัวา่มนัจะแจ๋นไปหรือเปลา่ เหตผุลก็คือเราเห็นคนอ่ืนเขาใสก่นัเราก็เลยใสต่าม เพราะฉะนัน้ลองเปล่ียนวิธีการด ูลองใสสี่

ท่ีมนัสดๆ มนัจะทําให้ดสูดช่ืนด้วย แล้วเวลาเราแตง่หน้า หน้าเราก็จะด…ู เวลาแต่งตวัสีก็จะมีเงาสะท้อน เพราะฉะนัน้ถ้าเราใสสี่สนั

สดใส วนันัน้คนจะต้องทกัเลยว่า วนันีด้สูดใส ดสูดช่ืน ดดีู ดมีูพลงัมากกว่า แต่ถ้าเป็นสีนํา้ตาล สีกะปิ สีโอวลัติน สีกาแฟใส่นม ถ้า

ป้าใสแ่ล้วก็คงเหน่ือย แต่ถ้าเราใสสี่สดๆด ูถ้าเราใส่สีตุ่นๆก็จะเหมือนกบัเราไม่มีแรง  เราโดนเบรค สีตุ่นเกิดจากการเบรก ของแม่สี 

สีสดคือสีแท้ พอใส่สีอ่ืนเข้าไป สีแท้มนัจะหม่นลง ตุ่นลง ทําให้มนัเศร้าลง มนัจะดไูม่สดใส เพราะฉะนัน้เวลาเราสวมใส่ก็จะดไูม่

สดใส แล้วตัวอาจารย์เอง เม่ือก่อนไม่ติดเร่ืองสี จะเป็นคนท่ีชอบทุกสี แต่ว่าวันไหนท่ีใส่สีกะปิ จะเป็นวันท่ีขีเ้กียจคิด วันท่ีเบ่ือ 

เหน่ือยๆ เบ่ือๆ เพราะฉะนัน้ผู้ใหญ่ๆ แนะนําให้ใสสี่สด จะดสูดช่ืน แตว่า่ ไมต้่องสดทัง้ตวัก็ได้ อาจจะสดเฉพาะชิน้บน ชิน้ลา่งเรียบๆ

หรือตุ่นๆก็ได้ ให้มนัมีชิน้สดๆขึน้มานิดนึง ส่วนสีแป้งๆ ใส่แล้วจะดูป่วยๆ ส่วนเด็กไม่บงัคบัอยากใส่ก็ใส่ ให้มัน่ใจว่าใส่ผ้าไทยก็

พอแล้ว 

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน:  เราพดูถึงสี เราอาจจะหมายถึงสีท่ีเป็นสีพืน้ บางท่านเวลาเห็นผ้าดจูากลาย และชอบลายก่อน 

แล้วเวลา อยา่งผ้ามดัหม่ีหรือแพรวา ถ้าลายเยอะๆ แตอ่ยากเอามาทําเสือ้เหลือเกิน มีวิธีการหรือแนวทางการออกแบบอะไรไหม ถ้า

เป็นผ้าลายเยอะมาก แตอ่ยากเอามาใช้ให้ดทูนัสมยั  

อาจารย์ระพี ลีละสิริ :  ซบัผ้ากาว เพราะผ้าพวกนีม้นัจะหนา อนัท่ีสองคือเวลาสวมใส่ต้องระวงั เพราะว่าโครงสร้างการทอเขา 

เส้นพุง่เขาจะหา่ง คือผ้ามนัโดนเก่ียวแล้วจะหลดุง่าย ใช้บริเวณท่ีไม่ถกูสมัผสั เช่นช่วงหวัไหล ่กลางหลงั ช่วงท่ีสมัผสัคือช่วงข้อศอก 

หน้าอก พยายามอยา่ให้เป็นผ้าพวกนี ้เพราะเวลาเราใสแ่ล้วนัง่มนัจะถ ูและผ้าพวกนีจ้ะขาด เป่ือย ยกเว้นว่าเราจะใสไ่ม่บ่ายนกั อีก

อยา่งนงึคืออาจจะทําเป็นแจคเกตก็ได้ ทัง้ตวัเลย แล้วท่ีเหลือก็เป็นเรียบหมด ก็ช่วยได้ หรือว่าใช้เป็นตวัแต่งก็ได้ แล้วแต่งบ เด๋ียวจะ

มีสไลด์ให้ด ูเป็นผ้าทอยกดอก แต่ตดัเป็นกางเกงตรง มนัก็ต้องมีความกล้าพอท่ีจะไม่เสียดายผ้า คือบางทีเราซือ้ผ้ามา ผ้าสวย ผ้า

ทอ ดดีู แพง เราก็ไม่อยากจะตดั เราต้องใช้ทัง้ชิน้ แต่มีนกัออกแบบชาวต่างชาติ เขาจะไม่สนใจเร่ืองพวกนีเ้ลย ผ้าสวย เขาก็จดัการ

เลย ไม่มีความเสียดาย เพราะฉะนัน้พอมนัออกมาแล้วดสูวย ดพูิเศษสําหรับเรา เพราะว่าเราไม่กล้าทําขนาดนัน้ แต่จะลองกล้าทํา

ดวูา่ออกมาสวยหรือไม ่ 
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อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน:  เราลองมามองอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่า จะทําให้คนใส่ผ้าไทย จะมีแนวทางอะไรบ้าง ขอเร่ิม

จากดีไซน์เนอร์ก่อนนะครับ คณุชรคิดว่ามีแนวทางอะไรท่ีจะทําให้ผ้าไทยเป็นท่ีนิยมมากขึน้ เพราะว่าถ้ามนัเป็นท่ีนิยมมากขึน้ มนัก็

เป็นแฟชัน่อยา่งหนึง่ใช่ไหมครับ พอมนัเป็นแฟชัน่ มนัก็เป็นสิง่หนึง่ท่ีทําให้เราอินเทรนด์ขึน้ทนัทีเม่ือใสผ้่าไทย 

คุณชวนล  ไคสิริ:  ผมมี 2  วิธี วิธีแรกคือ ให้เลือกจากชิน้ท่ีลกูค้าใสท่กุวนั ใสง่่ายๆ บางทีผมเอาเสือ้ผ้าไหม เอาผ้าไหมมาตดัเป็น

เสือ้คอกลมเรียบๆ แขนลํา้หวัไหลม่านิดหนึง่ เรียบๆทัง้ชดุ แล้วทําฟอร์มให้มนัเหมือนเสือ้ยืด แล้วมนัจะมีลกูค้ากลุม่หนึ่งท่ีใสเ่สือ้ยืด

ไปออฟฟิศไมไ่ด้ แตผ่มทําตรงนีเ้ป็นผ้าไหมสีขาวเรียบๆ ด้วยวสัดไุหม มนัเหมือนกบัเป็นใบผ่านทาง เขาสามารถใสชิ่น้นีไ้ปได้ แล้วก็

ใส่สบาย ใส่ง่าย อนันีเ้ป็นข้อแรกท่ีเป็นโซลชูัน่ ส่วนข้อท่ีสอง มนัจะเป็นการตอบโจทย์เร่ืองการดแูลรักษา อย่างท่ีอาจารย์อาจารย์

บอกว่าให้ข้างในมีเลเยอร์ท่ีเป็นวสัดอ่ืุนๆก่อน บางคนอาจจะใส่ข้างในเป็นเสือ้กล้าม เหมือนเป็นเสือ้ตดัข้างในก่อน แล้วผมก็จะทํา

เป็นแจ็คเก็ตตัวสัน้ๆท่ีทําจากผ้าไหมข้างนอก ท่ีไม่โดนผิว ไม่โดนเหง่ือ อันนีก็้เป็นวิธีหนึ่ง ลูกค้าก็จะมองว่าเป็นชิน้ท่ีน่าลงทุน 

สําหรับวสัดท่ีุเป็นไหม ซึง่ราคาคอ่นข้างสงู เพราะวา่ไมต้่องซกับอ่ย 

อาจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน:  แล้วในสว่นของคณุแนน คณุแนนในฐานะของตวัแทนกรมหม่อนไหมด้วย และตวัคณุแนนด้วย 

คณุแนนคิดวา่มีแนวทางอะไรท่ีจะทําให้ผ้าไหม เป็นท่ีได้รับการยอมรับ เป็นท่ีนิยม โดยท่ีเรา…. 

นางสาวรดาชญา นาวานิมิตกุล:  ถ้าหากว่าจะให้เป็นท่ีนิยม ก็หมายความว่าจะต้องมีการใช้ท่ีถ่ีขึน้บ่อยขึน้ แทนท่ีเราจะมองผ้า

ไหมว่าเอาไว้ใช้สําหรับวนัพิเศษเท่านัน้ รอแต่งงานก่อนนะแล้วถึงค่อยแต่งผ้าไหม ก็จะไม่ได้ใส่สกัที ก็คิดว่าการท่ีจะทําให้มนันิยม

ได้ คือจะต้องให้มนัเข้าใกล้ความเป็น everyday use มากท่ีสดุ ในหลายๆด้าน คือในด้านของการสง่เสริมให้นกัออกแบบ ดีไซเนอร์ 

เอาผ้าไหมหรือผ้าไทยไปใช้ออกแบบให้มนัมีรูปแบบท่ีสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวนั หรือว่าในด้านของการสง่เสริมผู้ผลิต ก็อาจจะ

ต้อง… ในฐานะของกรมก็จะต้องไปสง่เสริมให้ผู้ผลิตเขาทําผ้าไหมออกมาได้หลากหลายคณุสมบติั แล้วก็ซกัง่าย ดแูลง่าย ตดัเย็บ

ง่าย ทกุอย่างง่าย คือถ้ามนัง่าย และสามารถผลิตได้ในจํานวนมากๆ ควบคุมการผลิตได้ มนัก็สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จํานวน

มากขึน้ ปัจจบุนัผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายท่ีเป็นงานทอมือมนัอาจจะมีจํานวนน้อย ถ้าหากสง่เสริมในลกัษณะนี ้เอาความรู้ใสเ่ข้าไป ก็จะ

ทําให้มนัเป็นท่ีนิยมมากยิ่งขึน้ เร่ืองการเป็นท่ียอมรับ จริงๆแล้วการให้แบรนด์ต่างๆเอาผ้าไปใช้ ก็มีส่วนสําคญัในการท่ีจะทําให้ผ้า

ไหมหรือผ้าไทยเป็นท่ียอมรับ ไมว่า่จะเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในเมืองไทย เป็นดีไซเนอร์ของไทย หรือวา่เป็นแบรนด์ตา่งชาติ  

--------------------------------------------------------------------------- 


