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ดร.วาชติ รตันเพยีร พรอ้มรบัการเปลียนแปลงของโลกการศกึษาในยุคโควิด-19 

 

Miss Universe 2021 แอนชิลี โชวชุดประจำชาติจิตวิญญาณ “มวยไทย” กองไกรจกัรวาล 

  

 
 

 การประกวด Miss Universe 2021 รอบชุดประจำชาติ “แอนชิลี” สวมชุดนางคาด เลาเรื่อง “มวยไทย” สนั่นเวที

จักรวาล โชววัฒนธรรมและพลังนักสูคนไทย ผลงานออกแบบโดยดีไซเนอรไทย จาตุรณ แรเพชร 

 การประกวด Miss Universe 2021 รอบชุดประจำชาติหรือ The National Costume Show  แอนชิลี สกอต-เคม

มิส สาวงามตัวแทนจากประเทศไทย ผูไปพรอมแฮชแท็ก #RealSizeBeauty สวยทรงพลังในชุด ‘นางคาด’ ซึ่งการแสดงรอบ ชุด

ประจำชาต ิออกอากาศสดผานชองยูทูปนางงามจักรวาลอยางเปนทางการเมื่อวันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2021 เวลา 21.30 น. ตาม

เวลามาตรฐานอิสราเอล ณ กรุงไอแลต เมืองชายฝงริมทะเลแดง สถานที่จัดการประกวดมิสยูนิเวิรส 2021 ซึ่งตรงกับเวลา 02.30 

น. ของเชาวันเสารที่ 11 ธันวาคมในเมืองไทย แตการถายทอดสดจริงเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 03.30 น. 

 ชุด “นางคาด” หรือ Women of Steel เปน 1 ในผลงานการออกแบบชุดประจำชาติ 6 แบบที่ 6 ดีไซเนอรไดรับแรง

บันดาลใจจาก “มวยไทย” ในแบบฉบับของตนเอง  และกองประกวดมิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2021 เปดโอกาสใหคนไทยรวมตัดสิน

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  ฉบับประจําวันท ี11  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564  หน้า  มูลค่าขา่ว  180,000.- 
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ดวยการโหวตเลือก 2 แบบที่อยากเห็นบนเวที Miss Universe 2021 มากที่สุด โดยสองแบบสุดทายที่ไดคะแนนมากที่สุด แอน

ชิล ีจะเปนผูตัดสินใจเลือกชุดใดชุดหนึ่งที่เหมาะสมท่ีสุดดวยตัวเอง และชุดนั้นก็คือ ”นางคาด” 

 สำหรับชุด “นางคาด” ท่ีแอนชิลีสวมใสสำหรับการประกวด Miss Universe 2021 เปนฝมือการออกแบบและรังสรรค

โดย บอล-จาตุรณ แรเพชร ดีไซเนอรรุ นใหมที่ฝากผลงานผานชุดราตรีไวบนเวที Miss Universe Thailand จนประสบ

ความสำเร็จอยางมากมาย  

 จาตุรณบรรยายการออกแบบชุด “นางคาด” ไววา เขาไดรับแรงบันดาลใจจากเลือดนักสูในตัวหญิงสาวและรูปแบบ

ศิลปะการตอสูไทยโบราณที่เรียกวา  “มวยคาดเชือก”  ประยุกตใหเขากับความเปนสากล จนคลี่คลายออกมาเปน ชุดประจำ

ชาติ ท่ีเปยมไปดวยพลังและเสนทางสูชัยชนะ 

 แอนชิลีปรากฏตัวในชุดนางคาดพรอมกับการยางกาวอยางสุขุม ขณะที่ผูบรรยายกลาวถึงความหมายชุดประจำชาติที่

สรางข้ึนจากเชือกที่นอกจากเปนตัวแทนของ มวยไทย ศิลปะประจำชาติ ยังเปรียบเสมือนการผูกใจคนไทยใหสามัคคีรวมเปนหนึ่ง

เดียว ระหวางนั้นแอนชิลีแสดงการคาดเชือกเขากบฝามือ โชวการออกหมัดหนึ่ง/สอง (ใครไดดูคลิปที่แอนชิลีไปฝกตอยมวยที่ 'ราช

ดำเนิน สิงห มวยไทย อะคาเดมี่' คงอยากใหเธอโชวศอกกลับและตีเขาแถมสักดอกสองดอก เธอทำไดอยางสวยงามเชียวละ) แลว

จบดวยการไหวเคารพกอนเดินกลับเขาหลังเวที 

 เนื่องจากตัวชุดแมรังสรรคขึ้นจากเชือก แตเชือกเสนบางเมื่อพันทบกันเปนเกลียวแนน ก็กลับกลายเปนอาวุธที่เปยมไป

ดวยความแข็งแกรง ไมตางจากเหล็กกลา ดุจดังพลังความหาญกลาผสมความงามของหญิงสาว เสนเชือกที่รอยตอถักทอประดับ

โลหะ คาดไปกับหมัดและรางกายของสาวงาม จึงเปนเทคนิคสำคัญที่สงเสริมในการออกแบบครั้งนี้ 

 รายละเอียดการออกแบบชุด “นางคาด” ประกอบไปดวย เครื่องประดับศีรษะ : ผูออกแบบไดรับแรงบันดาลใจมาจาก

มงคลของนักมวย ใชวิธีการถักเชือกสีแดง นํ้าเงิน ขาว ผสมดิ ้นสีทอง และประดับตกแตงดวยโลโหะสีทอง ดีไซนใหออกมาใ

ลักษณะคลายเครื่องประดับครอบมวยผมตามแบบเครื่องประดับศีรษะของสตรีไทยโบราณ เพื่อนำมาประยุกต ใหเขากับรูปแบบ

ของเครื่องแตงกาย  

 เครื่องประดับ : สวมใสตางหูรูปเข้ียวสัตว ตัวเรือนสีทอง เสรมิดวยพลอยสีขาว  

 ตัวชุด : ประกอบดวยโครงชุดกำกับทรง นำรูปแบบการนุงหม “ตะเบงมาน” มาปรบัใช ในรูปแบบของการวางเสนเชือก

ผสมกับเชือกดิ้นสีทอง วางลายถักสลับกับโลหะ ตกแตงดวยเลื่อมสีทอง หอยพูชายกรุยประกอบกับคริสตัล เพิ่มความพลิ้วไหว ที่

ไดรับแรงบันดาลใจมาจากรอยสักนักรบ เชือกรอยตะกรุดและสายสังเวียนที่ประดับอยูในสวนของกระโปรง  

 ชิ้นชายไหว : ปรากฏอยูทั้งดานหนาและดานหลังของตัวชุด รังสรรคขึ้นจากการถักประดับดวยเชือกดิ้นสีทอง ผสม

อัญมณีหอยชายพู  

 คอรเซ็ท : ผูออกแบบยังคำนึงถึงความรวมสมัยดวยการกำหนดรูปแบบคอรเซ็ทเขารูป ที่ตัดเย็บภายใตแรงบันดาลใจ

ของกางเกงมวยไทยสากล เปนแถบสีขาว แดง นํ้าเงิน เพื่อเชิดชูวีรบุรษุมวยไทยของประเทศไทย 

รองเทา : ออกแบบใหมีความรวมสมัย สรางขึ้นจากหนังบุสีนํ้าเงิน กุนลายสีขาว ประดับดวยดิ้นสีทอง รอยตอกันดวยเชือกถักแล

สีทอง ดั่งนักรบไทยผูกลาหาญ  

 ถุงมือ ปลอกแขน ประเจียด : เพิ่มเติมความสมบูรณแบบของการเปนมวยไทยคาดเชือกดวยถุงมือ ปลอกแขน และ

ประเจียด(ผาลงยันต) ที่ถักอยางปราณีตดวยเชือกสีแดงประดับทอง จนทำใหเกิดเปนชุดนางคาดอยางสมบูรณแบบ 

จาตุรณ แรเพชร ดไีซเนอรผูออกแบบชุด "นางคาด" 
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 จาตุรณ แรเพชร ผูออกแบบชุดประจำชาติไทย “นางคาด” หรือ Woman of Steel จบการศึกษาระดับชั้น

ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาศิลปะการแสดง เอกการ

ออกแบบเพื่อการแสดง, อนุปริญญา สาขาออกแบบแฟชั่น สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน  

 ปจจุบันประกอบอาชีพ ดีไซเนอรประจำแบรนดชุดชั้นในและชุดวายนํ้า Leela and Ella ผลงานที่ผานมา อาทิ ดูแล

เสื้อผาใหศิลปนดูโอ นิว-จิ๋ว, ศิลปนกลุมหญิง BNK48, ออกแบบเสื้อผาสำหรับละครเวทีเรื่อง ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล, กวนคานทอง 

เดอะมิวสิคัล, สูตรเสนหหา เดอะมิวสิคัล เปนตน 

 จาตุรณ แรเพชร และทีมผูรวมรังสรรคชุด "นางคาด" 

 บอล-จาตุรณ แรเพชร กลาวเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับแนวคิดในการออกแบบชุดประจำชาติ “นางคาด”  ไวดวยวา 

"นางคาด จะแสดงใหคุณเห็นวา ‘นางงาม’ เปนไดมากกวาภาพลักษณที่สวยงาม ทั้งยังเปนพลังสำคัญที่จะไปประกาศใหทั้งโลกได

เห็นถึงวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณและพลังนักสูของคนไทย เหนือสิ่งอ่ืนใด นอกจากคำวา ‘คาด’ จะเปนการคาดเชือกเพื่อไปสูศึก

ชิงชัยบนเวทีนางงามจักรวาลแลว อีกหนึ่งนัยสำคัญของคำวา ‘คาด’ คือการนำพลังใจจากคนไทยทั้งประเทศเรียงรอยรวมกันอยาง

เหนียวแนน เพ่ือสงใจเชียรและประกาศกองใหทั้งโลกเห็นวาพวกเราคนไทยแข็งแกรงเพียงใดอีกดวย” 

 

  

  

  

  


