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 รายงานวิทยานิพนธ์ เร่ือง ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  ในครัง้นี ้ก็เพ่ือตอบ วตัถปุระสงค์  

ท่ีวา่ บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด เป็นผู้ มีท่ีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย  และผู้ ท่ี

มีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่นัน้  มีความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในรูปแบบใด และทําให้

เกิดปรากฏการณ์ทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยอยา่งไร  ผู้ วิจยั ได้ทําการสรุปผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่

ไทยร่วมสมยั ไว้ได้เป็น 2 ยคุสมยั คือ 1.ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุสงัคมบริโภคนิยม           

2. ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวฒัน์ 

 1. ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุสงัคมบริโภคนิยม ท่ีอยูใ่นชว่งเวลาสมยัรัตนโกสินทร์

สมยัใหมจ่นถึงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง คือ กลุม่ชนชัน้สงู ท่ีเร่ิมจากราชสํานกัและอํานาจรัฐ 

โดยมีวตัถปุระสงค์ในก ารปรับปรุงวฒันธรรมให้เจริญทดัเทียมกบัชาวโลกชาวตะวนัตกเชน่เดียวกนั 

กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยเป็นไปในลกัษณะกระบวนการ  ของการแพร่กระจายแฟชัน่ ท่ี

เป็นลกัษณะการยอมรับแฟชัน่ในรูปแบบดงัเดมิ  (Traditional Fashion Adoption) หรือในลกัษณะท่ี

เกิดขึน้จากการแพร่กร ะจายของอิทธิพลในแนวดิง่ (Trickle – down Theory) ท่ีเป็นการแพร่กระจาย

จากบนลงลา่ง 

 2. ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์ ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัท่ีทํา

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  ไมใ่ชเ่ป็นบคุคลหรือกลุม่คนใด แตเ่ป็นเหตกุารณ์ท่ีเป็ น

ปรากฏการณ์  โดยมี รูปแบบกระบวนการสร้างอิทธิพลท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

ดงันี ้ 1. 0กลุม่ของผู้ นําแฟชัน่ (Fashion Leader) ท่ีใช้กระบวนการของการแสดงตวัตน (Self Express)  

2. แรงบลัดาลใจแฟชัน่ 0

 

(Fashion Muse) ในผู้สง่เสริมการเกิดแฟชัน่หรือผู้ ท่ี เป็นแบบอยา่งแฟชัน่ 

(Fashion Motivation or Role Models) 3. พืน้ท่ี (Space) ท่ีเป็นพืน้ท่ีของการเป็นตวัแทนจิตนาการ 

(Representation of ideal space) 4. กิจกรรมทางแฟชัน่ (Fashion Event)  ใน 4 องค์ประกอบ

สนบัสนนุ ดงันี ้ นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists), บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ 

(Fashion Magazine Editors), นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion Doll to Fashion Show), การ

ส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising) โดยรูปแบบทัง้หมดจะสง่เสริมซึง่กนัและกนัในเชิงไป

กลบั  



 การการแพร่กระจายแฟชัน่ไทย ในแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์  จะเป็นไปในลกัษณะ

รูปแบบท่ีเป็นการแพร่กระจายของแฟชัน่ ในแนวดิง่ (Trickle – down Theory) ท่ีเป็นลกัษณะในการ

แพร่กระจายจากบนลงลา่ง  ร่วมกบัการยอมรับการแพร่กระจายแฟชัน่แบบย้อนกลบั (Reverse 

Adoption) ท่ีเป็นลกัษณะในการแพร่กระจายจากลา่งสู่ บน (Trickle – up) ท่ีมีจดุกึ่งกลางของทัง้สอง 

คือ การแพร่กระจายในแนวนอน ท่ีมี รูปแบบของกระบวนการสร้างอิทธิพลท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง

แฟชัน่ไทย (The Process Model of Influence Making for Transitioning The Contemporary Thai 

Fashion)  ในรูปแบบแพร่กระจายแบบทุกทิศทาง ท่ีตา่งก็มีอิทธิพลกนั โดยอิทธิพลเหลา่นัน้จะมากหรือ

น้อยนัน้ขึน้อยูก่บัส่ือท่ีจะเป็นตวักลางในการแพร่กระจายแฟชัน่และแสดงให้ 
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 The purpose of this thesis is to understand the power or influential of which 

individuals or group of people toward the transition of Thai fashion. This research also seeks 

the type of relationship between those individuals or group of people who influence Thai 

fashion have, and how they effect the transition of Thai fashion.  The researcher had 

concluded that the influential people toward contemporary Thai fashion could divided into 

two periods which are: 

 

 1. The influential people in contemporary Thai fashion during the period of 

consumerism society. This period could refer to the modern period of the Rattanakosin era 

to the post political reform period. The influential people in contemporary fashion of this 

period were member of royal family who involving in the political scene. They try to improve 

the cultural level to the same level of western society by changing the way Thai people 

dress. The process of fashion change could describe as traditional fashion adoption theory 

or the Trickle-down theory which fashion came down from the top of the society.      

  

 2. The influential people in contemporary Thai fashion during the period of globalization. 

During this period, the influence toward contemporary Thai fashion was not come from any 

specific group of people, but rather the events that create the phenomenon. The elements 

that usually support each other and create the process of influence making that result in the 

transition of contemporary Thai fashion are: 

1. Group of fashion leader who utilized the process of self-express. 

2. Fashion muses as fashion motivation or role models. 

3. Space that serves as area that represent ideas. 

4. The fashion events that corporate with fashion journalists, fashion magazine  

editors, fashion models, fashion shows, and fashion advertising. 



The spreading of fashion during this period is the combination of  trickle-down theory 

and trickle- up theory . Fashion move from fashion leader to fashion adopter according to 

trickle- down theory but fashion leader also adopted trends originated from street as trickle-

up effect . This reverse adoption can conclude that fa shion is no longer travel one way but 

rather in multi- direction in horizontal level that contain the process model of influence 

making for transitioning the contemporary Thai fashion. 
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ประกาศคณูุปการ 
  
 การดําเนินการทําวิทยานิพนธ์   ในระดบัศลิปกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต สาขาศลิปวฒันธรรมวิจยั  

เร่ือง ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  ของคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ของ

ข้าพเจ้า นายรวิเทพ  มสุกิะปาน  ในครัง้นี ้เป็นการรวบรวมทัง้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยูข่องข้าพเจ้า        

จนสําเร็จ ได้เป็นผลงานท่ีข้าพเจ้าภาคภมูิใจ มากท่ีสดุในครัง้นี ้   ทัง้นีข้้าพเจ้าขอขอบพระคณุผู้ ท่ีมี

คณุปูการตอ่ข้าพเจ้าดงันี ้  

 ขอขอบพระคณุแรงบลัใจในการเรียนและดําเนินการทํา ปริญญา นิพนธ์ ระดบัศลิปกรรม

ศาสตร์ดษุฎีบณัฑติ  ท่ีได้จาก   ครอบครัว พอ่แมพ่ี่น้อง ของข้าพเจ้า แรงบลัดาลใจจาก คณาจารย์

ตัง้แตร่ะดบัประกาศนียบตัรชัน้สงูทางด้านการออกแบบแฟชัน่   ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ แรงบลั

ดาลใจจากคณ าจารย์  ในระดบัปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาศลิปศกึษา คณาจารย์ ในระดบั

ปริญญาเอก สาขา ศลิปวฒันธรรมวิจยั   ผู้ ร่วมงานท่ีเป็นผู้ทรงคณุวฒุิและเป็นท่ีเคารพรักอยา่งย่ิง           

รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์  ตัง้เจริญ ,  รองศาสตราจารย์ อจัฉรา วรรณสถิตย์   ผู้ ร่วมงานในคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์  ผู้ ร่วมงานและคณาจารย์ในสาขาการออกแบบทศันศลิป์   

 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ประธานผู้ควบคมุโครงการ                

ปริญญานิพนธ์ ศาสตราจารย์  ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ  คณะกรรมการควบคมุโครงการปริญญานิพนธ์               

รองศาสตราจารย์ พฤทธ์ิ ศภุเศร ษฐศริิ , ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร .อโนทยั ชลชาตภิิญโญ และ

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ประธานการสอบปริญญานิพนธ์ ศาสตราจารย์พเิศษอารี สทุธิพนัธ์ , 

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์รองศาสตราจารย์สมศกัดิ ์ชวาลาวลัย์ กรรมการ 

 ขอขอบพระคณุผู้ให้ความอนเุคราะห์ในการให้สมัภาษณ์ ท่ีทําให้การดําเนินโครงการปริญญานิพนธ์ 

สําเร็จลลุว่งได้เป็นอยา่งดี ขอขอบพระคณุ  คณุกลุวิทย์  เลาสขุศรี บรรณาธิการบริการนิตยสารแอล 

ประเทศไทย กลุม่นกัออกแบบและนางแบบ คณุภทัราวี  มีชธูน , คณุสมชาย แก้วทอง , คณุพิจิตรา 

บณุยรัตพนัธ์, คณุกีรต ิชลสิทธ์ิ, คณุศริิชยั ทหรานนท์, คณุชยัชน สวนัตรัจฉ์ , คณุอดศิกัดิ ์โรจน์ศริิพนัธ์ , 

คณุชนะชยั จรียะธนา, 1คณุมลลกิา เรืองกฤตยา, คณุ1

 ขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีคณะศลิปกรรมศาสตร์ คณุอมัพวลัย์  วิศวธีรานนท์ , คณุศริิศศธิร  

กญัโส  และเพ่ือนๆนิสิตปริญญาศลิปกรร มศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต  สาขาศลิปะและวฒันธรรมวิจยั รุ่น 1          
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความสาํคัญของปัญหา 

 แฟชัน่ (Fashion) เป็นคําท่ีคุ้นเคยและทกุคนได้ยินและนํามาใช้กนัอยา่งสม่ําเสมอ 

แฟชัน่เกิดขึน้ตามกระแสสงัคมท่ีผา่นยคุสมยั ซึง่ผา่นลว่งเลยมาในแตล่ะยคุเหตกุารณ์ตา่งๆท่ี

เกิดขึน้ แฟชัน่ได้ปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั โดยมีผู้สรุปความหมายไว้ตา่งๆมากมาย ดงันี ้ 

 แฟชัน่ หมายถึง (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. 2549: 123) 

 1.  แบบเสือ้ผ้าและเคร่ืองประกอบการแตง่กายร่วมสมยั ซึง่ตีความครอบคลมุไปถึง สิง่

ทอ ขนสตัว์ หนงัฟอก และวสัดอ่ืุนๆ ในความหมายวงกว้าง หมายถึง การออกแบบ การผลติ การ

สง่เสริมการขาย และการขายส่ งสิง่ของดงักลา่ว สว่น แฟชัน่ระดบัสงู (High Fashion) หมายถึง

แฟชัน่ขณะนี ้เป็นสไตล์ท่ีเปล่ียนจากฤดหูนึง่ไปอีกฤดหูนึง่ 

 2.  เสือ้ผ้าและเคร่ืองประกอบการแตง่กายสวมกนัในยคุประวตัศิาสตร์ยคุใดยคุหนึง่    

 แฟชัน่ หมายถึง รูปแบบและการยอมรับของผู้คนสว่นใหญ่ในชว่งเวลาห นึง่ โดยเน้นใช้

กบัเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายมากท่ีสดุ  

 

  ในหนงัสือ 20 สดุยอดแฟชัน่ดีไซเนอร์ของโลก ได้สรุปวิวฒันาการแฟชัน่ในตะวนัตก 

(เคร่ืองแตง่กาย ) ซึง่ถือวา่เป็นต้นกําเนิดกระแสทางด้านการแตง่กาย และกําเนิดคําวา่ แฟชัน่ ขึน้ 

โดยวิวฒันาการแฟชัน่ทางตะวนัตกเร่ิมขึน้ ในชว่ง ค .ศ. 1800 โดยสรุปไว้ดงันี ้ (หนึง่ธิดา . 2537: 

13-65)    

 

แฟชัน่ คือ เคร่ืองแตง่กายสมยัใหม ่ หรือ โมเดิร์น คอสตมู (Modern Costume) นัน้ ยอมรับกนั

โดยทัว่ไปวา่มีวิวฒันาการมาจากศนูย์รวมแฟชัน่ ที่    กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  จากนัน้ได้เดนิทาง

ตามเส้นทางของมนั     ขยายวงออกสูว่งกว้างในภมูิภาคตา่งๆ ของโลก และไปกําเนิดเตบิโตในแหลง่

ตา่งๆ ตามวฒันธรรมทางสงัคมของพืน้ถ่ินนัน้ๆ แล้วหมนุเวยีนกลบัไปกลบัมารับอิทธิพลของกนัและ

กนั    จนกระทัง้แฟชัน่เคร่ืองแตง่กายในยคุใหมก่ลายเป็นวฒันธรรมท่ีถกู  มิกซ์ (Mix) หรือผสมผสาน

รวมกนัไปทัว่ทัง้โลก และเรียกรวมกนัวา่ โมเดิร์น แฟชัน่ (Modern Fashion)   ซึง่เดินทางผา่นเลยมา

จนปัจจบุนักวา่  100 ปีแล้ว ในบางช่วงกระแสสงัคมเป็นยคุผู้ใหญ่แตใ่นบางช่วงก็เป็นของเด็กหนุม่

เด็กสาว มนัจึงปรับเปลีย่นรสนิยมและการตลาดไปตามยคุสมยัของมนัเช่นนีเ้สมอมา 
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 จดุเ ร่ิมต้นของท่ีมาของกรอบคดิของการวิจยัจากการสงัเกตเบือ้งต้น คําวา่ แฟชัน่  

หมายถึง สไตล์ท่ีได้การยอมรับจากกลุม่ผู้บริโภคในชว่งเวลาหนึง่ ไมเ่ก่ียววา่ผู้บริโภคกลุม่นัน้จะ

เป็นกลุม่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สไตล์บางสไตล์เทา่นัน้ท่ีจะกลายเป็นแฟชัน่ได้ เพราะแฟชัน่

เป็นจิตวิทยาสงัคม แตส่ไตล์มาจากความเห็นของเหลา่ศลิปินหรือนกัออกแบบร่วมสมยันัน้ๆ ท่ีมี

ทัง้เก่าใหม ่สวยไมส่วย ดีไมดี่ ซึง่สงัคมจะเป็นผู้ตดัสินและยอมรับ ดงันัน้สไตล์ตา่งๆท่ีจะกลายเป็น

แฟชัน่ได้ จะต้องได้รับความนิยมชมชอบจากกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั  แต ่ณ 

ปัจจบุนั การสวมใสเ่คร่ืองแตง่กายสําหรับผู้คน หรือเคร่ืองแตง่กาย สามารถมองได้ในหลายแง่มมุ 

เคร่ืองแตง่กายมองในมมุของการเป็นศลิปะการตกแตง่ร่างกาย มนษุย์ในหลายๆวฒันธรรม

พยายามปรับเปล่ียน “ร่างกาย ” ของตนเองจากสภาพตาม “ธรรมชาติ ” มาสูก่ารเป็นวตัถทุาง 

“วฒันธรร ม” ด้วยการเตมิสญัลกัษณ์ เคร่ืองประดบั และแต้มสีสนัลงบนร่างกาย เร่ิมจากทัง้

ร่างกายโดยตรงและผา่นเสือ้ผ้าปกปิด ประกอบการตกแตง่ ทัง้นีจ้ะแตกตา่งกนัทางด้านรูปแบบ 

โดยมีความหมายท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะสงัคมและวฒันธรรม  

 เคร่ืองแตง่กายท่ีสวมใสอ่ยูท่กุวนัในสงัคมใน แตล่ะวฒันธรรม นอกเหนือจากการ

ตอบสนองอารมณ์ทางสนุทรีย ะหรือความต้องการสิง่สวยงามแล้ว เคร่ืองแตง่กายยงัเป็นเคร่ือง

แสดงสถานภาพและชีว้ดัฐานะทางสงัคม ตําแหนง่ เพศ อาชีพ หรือแม้กระทัง่การนบัถือศาสนา 

นอกจากนีเ้คร่ืองแตง่กายยงัมีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างเสนห์่ดงึดดูใจเพศ ตรงข้าม รวมถึงการใช้

เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายเป็นสญัลกัษณ์ในโอกาสพเิศษ หรือพธีิกรรม เพ่ือกระบวนการเปล่ียนผา่น

การดํารงชีวิต แฟชัน่เป็นเสมือนชอ่งทางหนึง่ท่ีทําให้บคุคลสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตนเองไมว่า่จะเป็นความต้องการทางอารมณ์หรือการแสดงออกทางพฤตกิรรมตา่งๆขอ งบคุคล  

สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองไมว่า่จะเป็นความต้องการทางอารมณ์ หรือการ

แสดงออกทางพฤตกิรรมตา่งๆบคุคลสามารถพฒันาความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง (Identity) 

ทัง้ในด้านรูปลกัษณ์ภายนอกทางร่างกาย ความรู้สกึตา่งๆการรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง (Self concept) 

หรือภาพลักษณ์ของตนเอง (Self image) รวมทัง้สร้างความประทบัใจให้กบัผู้ อ่ืนเม่ือยามพบเห็น

ได้โดยผา่นการสวมใสเ่คร่ืองแตง่กายหรือการใช้สินค้าแฟชัน่ตา่งๆในสงัคมสมยัใหมเ่ชน่ปัจจบุนันี ้

แฟชัน่เข้ามามีบทบาทเก่ียวกบัรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนในสงัคมมากขึน้ โดย

สงัเกตได้จากการเปล่ียนเคร่ืองแตง่กายท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะกิจกรรมหรือแตล่ะสถานการณ์ 

(Moven. 1994: มปล) 
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 จนกระทัง่เวลาหนึง่แฟชัน่เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั ได้กลายเป็นธุรกิจใหญ่โตมหาศาลท่ี

ทํากําไรได้ทัว่โลก มีการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือให้มนษุย์หลงใหลกบัความพงึพอใจของร่ างกายท่ี

เพิม่มากขึน้และเปล่ียนแปลงสญัลกัษณ์และความหมายของการแตง่กายแตกตา่งไปจากอดีต 

นกัศกึษาแฟชัน่ บรูโน ริมารี  (Bruno Remaury) จากการสมัภาษณ์ไว้ในหนงัสือ Fashion Brands 

Branding Style from Armani to Zara. (Mark Tungate.)กลา่วไว้วา่ (ศรีกญัญา มงคลศริิ. 2549: 

22-23) 

 

การตลาดโดยธรรมชาติแล้วเป็นเร่ืองของการสนองความต้องการ คณุต้องหาวิธีทําการตลาด

ที่ตรงกบัความต้องการท่ีมีอยู ่ภาระของนกัการตลาด คือ การพิสจูน์วา่สนิค้าชิน้นัน้ดีท่ีสดุในกลุม่

สนิค้าประเภทเดยีวกนั สาํหรับความต้องการนัน้ๆ แตแ่ฟชัน่ไมไ่ด้เป็นเชน่นัน้ แ ฟชัน่เป็นเร่ืองของการ

สร้างความต้องการ ซึง่ในความเป็นจริงแล้วไมม่ีตวัตน แฟชัน่ก็คือ โรงงานผลติราคะนัน่เอง 

 

 สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงและก้าวเข้ามาของแฟชัน่กบัมนษุย์  ไมไ่ด้เป็นเพียงแคส่วมใสเ่สือ้ผ้า 

ในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา แฟชัน่เข้าไปเก่ียวข้องในทกุมิตขิองวิถีชีวิ ตคนเมือง มือถือ รถยนต์ 

ห้องครัว ส่ือ สถานท่ีนดัพบเพ่ือน รวมถึงอ่ืนๆ เหลา่นีต้า่งก็ผนัแปรไปตามกระแสแฟชัน่ การสวม

เสือ้ผ้าแตอ่ยา่งเดียวไมเ่พียงพออีกตอ่ไปแล้วคณุต้องเลือกสวมใสใ่ห้เหมาะกบัวิถีชีวิตด้วย  

รวมถึงการแสดงออกผา่นทางด้านแฟชัน่ทางด้านการนิยมเข้าของเคร่ื องใช้รวมถึงการแตง่กาย

แฟชัน่จงึเป็นการตอ่สู้และแสดงออกทางฐานะและรสนิยมเพ่ือชนชัน้และยอมรับในท่ีสดุ การ

บริโภคแฟชัน่และกลไกลทางด้านแฟชัน่อาจเกิดก่อนคําวา่ นกัออกแบบ จะเกิดขึน้   

 ในชว่งเวลาทศวรรษท่ี 1930 ในสหรัฐอเมริกา มีการบริโภคมากขึน้และหลากหลายมาก

ขึน้ เป็นกลไกลทางธุรกิจท่ีต้องทําให้ผู้บริโภคไมพ่อใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู ่แตค่วามไมพ่งึพอใจใน

สนิค้านัน้ก็ไมไ่ด้เกิดขึน้จากู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียว อาชีพนกัออกแบบอตุสาหกรรมเร่ิมเกิดขึน้ และ

มีบทบาทอยา่งมากในการออกแบบสินค้า ... แตส่ิ่งสําคญัก็คือ การออกแบบนัน้ต้องไมทํ่าให้

ผู้บริโภคพอใจกบัสินค้านานเกินไป ความพงึพอใจของผู้บริโภคจงึต้องมีระยะสัน้มากท่ีสดุ (ธเนศ 

วงศ์ยานนาวา . 2550: 209-210) รวมถึงกลไกลทางการบริโภค หรือกระบวนการทางแฟชัน่ท่ีเป็น

กระบวนการครอบครองเพ่ือความสขุ   “แฟชัน่เป็นสิ่งท่ีแพร่หลายไปทัว่จนยากท่ีจะคดิวา่มนัเป็น

เร่ืองเล็กน้อย แม้คณุจะบอกวา่คณุไมช่อบแฟชัน่ คณุก็ยงัจะถกูบงัคบัให้ยอมรับมนั แฟชัน่มีอยูท่กุ

หนแหง่ สิ่งท่ีคณุเลือกสวมใส ่เลือกไมส่วมใส ่คือคําประกาศตวัตนจากคณุ สิ่งท่ีคณุซือ้หรือสวมใส่

ไมใ่ชแ่คเ่สือ้ผ้า หากแตเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตวัคณุ ” ในเร่ืองแฟชัน่นัน้คนเราสามาร ถไปได้สดุกู ่ใน

ความทยานอยากในตวัของมนษุย์ ดงับทความท่ีกลา่วถึงเดก็ท่ีหลงใหลแฟชัน่หนกัหนาถึงขนาด

ฆา่กนัเพ่ือแยง่รองเท้ากีฬา ...ในหนงัสือพิมพ์  เลอ ฟิกกาโร  (Le Figaro) นําเสนอขา่วท่ีเดก็สาว
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ยอมขาดตวัเพ่ือหาเงินมาสนองนิสยัตดิแบรนด์ของตนเอง กรณีอ่ืน ท่ีไมส่ะเทือนใจ ในระดบันัน้ ก็

เป็นการนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นท่ีไมเ่ข้าใจถึงความสําคญัของแบรนด์ท่ีเหมาะสม สีท่ี

เหมาะสม และการสวมใสใ่นโอกาสท่ีเหมาะสม จะวา่ไปแล้ว ทกุวนันีไ้มว่า่จะเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่ 

ทกุคนเร่ิมหลงใหลแฟชัน่ การเปล่ียนแปลงไมแ่นน่อนของแฟชัน่ย่ิงทําให้ทกุอ ยา่งเลวร้าย แฟชัน่ดู

เหมือนเป็นการชกัจงู ลอ่ลวง ไปได้เร่ือยๆ คนสว่นมากแม้จะป ฏิเสธวา่ไมไ่ด้ถกูแฟชัน่ลอ่ลวง ก็ยงั

ถกูซ้อนกลด้วยแฟชัน่...” (ศรีกญัญา มงคลศริิ. 2549: 14)   

 แฟชัน่ขยายไปในวงกว้างจนไปถึงแฟชัน่กบัผู้ชาย แฟชัน่ไมไ่ด้จํากดัอยูท่ี่ผู้หญิง ทัง้

ผู้หญิงและ ผู้ชายก็สามารถหลงใหลแฟชัน่ได้มากมายพอกนั ในอดีตการสร้างการยอมรับให้กบั

สงัคมและการยอมรับแฟชัน่ของผู้ชายต้องใช้การตอ่สู้และสร้างการยอมรับอยา่งมาก การโฆษณา

ชกัชวนให้ผู้ชายกลายเป็น “นกัช้อป ” ท่ีทําโดยการพร่ําพรรณนาวา่ผู้ชายจะไมย่อมเสียเวลากบั

เร่ืองจกุจกิตา่งๆ เช่ นการโฆษณาจกัรยานอนัเป็นสนิค้าท่ีได้รับความนยิมอยา่งมากในชว่ง

ทศวรรษ 1880 - 1890 ก็ใช้โครงเร่ืองเก่ียวกบัการใช้ชีวิตนอกบ้านนอกชายคา ชีวิตแบบชายชาติ

ทหาร โดยแสดงให้เห็นถึง “กีฬาท่ีมีลกัษณะของความเป็นชาย ”... ในชว่งปี ค .ศ.1899 -1902 ชดุ

ทหารได้กลายมาเป็นต้นแบบของ การแตง่ตวัของโลกพลเรือนผู้ชาย สีกากีได้กลายมาเป็นชดุ

ผู้ชายท่ีได้รับความนยิมอยา่งมากท่ีสดุตราบจนถึงทกุวนันี ้(ธเนศ วงศ์ยานนาวา. 2550: 143) 

แฟชัน่ จงึไมใ่ชเ่ป็นการบริโภคแคท่ี่ตวัวตัถอีุกตอ่ไปแตเ่ป็นการบริโภคสญัญะ ... การถอด

เสือ้ตวัเก่าทิง้ไป ไมใ่ชเ่พราะมนัหมด สภาพในการใช้สอยคือเก่าหรือขาดแล้ว แตเ่ป็นเพราะวา่

มลูคา่เชิงสญัลกัษณ์ได้สิน้สดุลงเพราะมนัล้าสมยั  เพราะฉะนัน้จงึมีแฟชัน่เสือ้ผ้าท่ีเปล่ียนเร็วมาก

จนผู้บริโภคว่ิงตามไมท่นั สงัคมการบริโภคอ่ืนๆก็กําเนิดตามแฟชัน่ขึน้เชน่กนั   อโนทยั ชลชาติ

ภิญโญ. กลา่วไว้วา่ (2548: 116) 

 

แฟชัน่ มกัมาพร้อมกบัความกํากวม ความไมช่ดัเจนความไมม่ีข้อสรุปที่จะบอกผู้คนในสงัคมวา่ ควร

จะต้องคิดอยา่งไร ปฏิบตัิอยา่งไร จึงต้องรอให้กระแสนิยมพุง่ขึน้สูจ่ดุสงูสดุนัน่แหละ ความชดัเจนจึง

ปรากฏเหมอืนท่ีเรามองเห็นภาพแฟชัน่ของยคุตา่งๆในอดตีได้อยา่งชดัเจน มอง เห็นทะลแุละวิเคราะห์ได้

เป็นฉากๆ 

ความเป็นแฟชัน่เป็นอปุกรณ์หอ่หุ้มร่างกายที่ใกล้ชิดมนษุย์มากที่สดุ แฟชัน่จึงพกพาเอา

ลกัษณะเฉพาะของบคุคล หรือ อตัลกัษณ์ (Identity)ที่บง่บอกถึงความเป็นจริง ความหวงั ความต้องการ 

ทศันคติ และการให้คณุคา่ตอ่ตวัตนของคนคนนัน้รวบยอดไว้ในแฟชัน่ 

...ทกุวนันีจ้ึงไมม่ีใครให้ความชดัเจนที่สดุ ด้วยการมีอตัลกัษณ์  หนึง่เดียวเพราะระบบสงัคมท่ีขยาย

อาณาบริเวณผา่นเครือขา่ยสงัคม (network) ทําให้ผู้คนปรับแตง่อตัลกัษณ์ ตนเองไปตามบริบทท่ีรายรอบ

...การบริโภค (consumption) ถกูมองวา่เป็นกระบวนการทางสั งคม เช่น เดยีวกบักระบวนการสร้าง อตั

ลกัษณ์  (ท่ีไมใ่ช่เพียงแคก่ารแลกเปลีย่นเงินกบัสิง่ของเทา่นัน้ ) การบริโภคสนิค้าจึงเกิดจากการสร้าง
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริโภคสญัลกัษณ์ มากกวา่ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัสิง่ของที่บริโภค (object) 

การบริโภคเป็นเหมอืนการแสวงหาบนตวัเลอืก คอืก ารบริโภคสญัลกัษณ์ท่ีแนบตดิมากบัสนิค้าท่ีถกู

สร้างสรรค์ขึน้ ไมใ่ชเ่ป็นความสมัพนัธ์โดยตรงกบัตวัสิง่ของ นกัออกแบบจงึต้องสร้างสรรค์สนิค้าท่ี

นอกเหนือประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยงัต้องเตม็ไปด้วยสญัลกัษณ์บางสิง่เป็นจดุขาย ไมต่า่งตอนท่ีเราแตง่ตวั 

เปิดตู้ เสือ้ผ้ายามเช้า พบวา่เราไมไ่ด้กําลงัเลอืกอะไรใส ่แตเ่รากําลงัเผชิญกบัภาพลกัษณ์  ภาพลกัษณ์อะไร

ที่ต้องการเลอืกใสต่า่งหาก  

 

 ในประเทศไทย ในเร่ืองวิวฒันาการเคร่ืองแตง่กายของไทย เปล่ียนแปลงไปตามสภาพ

สงัคม สภาพเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของไทยเป็นหลกั  ในสมยัการเปล่ียนแปลงการ

แตง่กายไทยรัตนโกสินทร์สมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายจะเร่ิมจากในราชสํานกัก่อน

แล้วจงึแพร่หลายมาสูร่าษฎรทัว่ไป เป็นการเปล่ียนอยา่งท่ีเรียกวา่คอ่ยเป็นคอ่ยไปจะสงัเกตเหน็วา่ 

บริวารผู้ใกล้ชดิในราชสํานกัท่ีเรียกวา่คนชัน้สงูจะเป็นผู้ นําในการแตง่กายในสมยันัน้อยา่งชดัเ จน 

การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยเปล่ียนแปลงไปตามการกําหนดนโยบายของสถาบนั

กษัตริย์ โดยมีการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการแตง่กาย และเป็นการเปล่ียนแปลกการแตง่

กายของไทยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของการแตง่กายไทย  

 การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไท ยมีเบือ้งหน้าเบือ้งหลงัตามกระแสการเมืองและ

การปกครองตามชว่งเวลาของการเปิดประเทศตดิตอ่กบัชาวตะวนัตก ซึง่กําลงัแสวงหาอาณานคิม

และชว่งชงิอํานาจทัง้เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

ทรงมองเห็นแนวความคดิของชาวตะวนัตก จงึทรงดําเนินนโยบายทั ้ งทางการเมือง เศรษฐกิจ  

สงัคม ของประเทศและของโลกตลอดจนปรับปรุงเปล่ียนขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่งให้

สอดคล้องกบัแนวนโยบายของตา่งประเทศ พ .ศ. 2411-2453 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี 5 จากท่ีทรงตระหนกัดีวา่  การแตง่กายดงักลา่วยอ่มเป็นท่ีดหูมิน่เ หยียดหยาม

ของชาวตา่งประเทศท่ีเข้ามาอยูใ่นกรุงเทพฯและเป็นเวลาท่ีจะเสดจ็ประพาสตา่งประเทศ (สงิคโปร์

และชวา) เป็นครัง้แรกในปี พ .ศ.2413 จงึมีพระราชดําริท่ีจะเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายตามแบบ

ฝร่ัง เพ่ือแสดงความเป็นอารยประเทศ  ทรงเร่ิมจากข้าราชการและบคุคลท่ีเป็นบริวารใ กล้ชิดเป็น

หลกัท่ีเรียกได้วา่เป็นกลุม่ผู้ นําและมีอํานาจของสงัคม ทรงกําหนดเคร่ืองแบบทหารและพลเรือน

ฝ่ายทหารมีทัง้เคร่ืองแบบเตม็ยศและเคร่ืองแบบปกติ  และกําหนดให้สวมถงุเท้า รองเท้า ตอ่มาใน

ปี พ.ศ.2463 เม่ือครัง้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงอภิเษกสมรสได้

โปรดให้สตรีในราชสํานกัไว้ผมยาวเกล้ามวยหรือไว้ผมบ๊อบตามแบบตะวนัตก  ซึง่สมยันัน้ใช้

เคร่ืองประดบัคาดรอบศีรษะด้วย  การแตง่กายตามพระราชนยิมจงึได้แพร่หลายออกสูป่ระชาชน

สตรีไทยจงึนยิมไว้ผมยาวกนัอยา่งแพร่หลาย  



6 

 จนมาถึงรัฐบาลจอมพล ป . พบิลูสงคราม สมยัหลงัการ เปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทย

หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง การมีนโยบายสร้างชาตใินทางวฒันธรรม  ได้กําหนดประเพณีนิยม

ตา่ง ๆ ท่ีเรียกวา่ รัฐนยิม รัฐบาลในสมยันัน้ได้ประกาศชกัชวนเป็นครัง้เป็นคราวตามโอกาสอนัควร 

มีทัง้หมด 12 ฉบบั โดยเฉพาะรัฐนิยมฉบบัท่ี 10 ท่ีวา่ด้วยการแต่ งกาย ของประชาชนชาวไทย 

ประกาศเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ .ศ. 2484 รวมทัง้พระราชบญัญตั ิและประกาศตา่งเก่ียวกบัเร่ือง

การแตง่กายทําให้รูปแบบการแตง่กายของไทยหนัไปนยิมแบบตะวนัตกมากขึน้  ซึง่ถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยท่ีมีผลจากนโยบายจากผู้ ท่ีมีอํานาจทางการปกครอง ท่ีมีเบือ้ง

หน้าเบือ้งหลงัจากอํานาจทางการเมืองเป็นหลกั  จนกระทัง่ยดึถือการแตง่กายแบบนีก้นัหมดและ

เปล่ียนแปลงไปตามกระแสแฟชัน่ของตะวนัตกท่ีหมนุเวียนสบัเปล่ียนกนัเข้ามาอยา่งตอ่เน่ือง

จนถึงปัจจบุนั  

 สรุปในเบือ้งต้นได้วา่ เคร่ืองแต่ งกายของไทยเร่ิมต้นจากการรั บรูปแบบแฟชัน่ตะวนัตกท่ี

มีอิทธิพลอยา่งเดน่ชดัมายาวนานในเร่ืองรูปแบบทางแฟชัน่ถกูนําเข้ามาในประเทศไทยมีผลมา

จากไมมี่รูปแบบแฟชัน่ทางเลือก  หรือกลา่วอีกนยัคือ การรับทัง้วฒันธรรมตะวนัตกและรูปแบบ

แฟชัน่ทางตะวนัตกมาใช้ทัง้หมด โดยไมมี่การประยกุต์  (Anothai Cholachatpinyo. 2004: 247)    

 

เน่ืองจากเนือ้หาทางประวตัศิาสตร์แนะให้เห็นวา่มนัเป็นการรับเอาแฟชัน่และวฒันธรรม

ระดบัสงูของตะวนัตกเข้ามาซึง่ความพร้อมของสงัคมไทยในการรับเอามาใช้นัน้ ได้รับแรงผลกัดนัโดย

ควบคมุท่ีไมส่ามารถจะคิดปฏิเสธการรับแฟชัน่และวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาโดยไม่ มีการ

เปลีย่นแปลงได้  โดยทางประวตัิศาสตร์ การรับสนิค้าของจากอริยธรรมตะวนัตกเข้ามานัน้ ถกูมองวา่

เป็นกลไกเพ่ือการตอ่ต้านการลา่อาณานิคม  โดยเฉพาะในยคุสมยัขอรัชกาลที่ 4, 5, 6 และ

นายกรัฐมนตรี จอมพล ป . พิบลูสงคราม    พระราชกฤษฎีกา ไมว่า่ด้วยโฆษณาชวนเช่ือหรือโดย

กฎหมาย  ทําให้รูปลกัษณ์ของตะวนัตกดถูกูต้องเหมาะสมและละทิง้รูปแบบไทยดัง้เดมิไป  น่ีเป็น

จดุเร่ิมต้นของผลกระทบใหมท่างสงัคมและวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้กบัคนไทย  ผู้ผลติแฟชัน่ได้ริเร่ิม

กระบวนการจดัการสนิค้านําเข้าจากตะวนัตกหรือตา่งชาติ 

 

 ยนูยิะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura) กลา่วถึงผู้ มีอิทธิพลเผยแพร่งานแฟชัน่ท่ีสร้าง

อิทธิพลและการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบและท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงแฟชัน่ ท่ีเร่ิมต้นจาก   

ราชสํานกัเชน่เดียวกบัเคร่ืองแตก่ายของไทยและเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคมและการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง ในหนงัสือ Fashion – Ology ไว้วา่ (2005: 76) 
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ในสงัคมชัน้สงูของคริสต์ศตวรรษท่ี 17 และ 18 ในทวปียโุรป  ผู้ นําแฟชัน่นัน้เป็นสมาชิกของ

ราชวงศ์ ตู้ โชว์ของพวกเขาเป็นท้องพระโรง ช่างฝีมือที่ดีท่ีสดุได้ถกูเรียกให้ประดษิฐ์ประดอยชดุหรูหรา

ฟู่ ฟ่า  ซึง่สมาชิกราชวงศ์สามารถเดนิเฉิดฉายกนัในท้องพระโรงฝร่ั งเศส ในฐานะเจ้าของโรงละคร 

สมาชิกราชวงศ์จะมอบเสือ้ผ้าของพระองค์แก่นกัแสดงที่ถกูใจ ทําให้โรงละครเป็นยานขบัเคลือ่นงาน

แฟชัน่ นโยบายนีไ้ด้ดําเนินตอ่ไปในฝร่ังเศส จนกระทัง่มีการปฏิวตัิฝร่ังเศส เมื่อนกัแสดงหญิงได้เร่ิม

สร้างสรรค์ชดุแสดงบนเวทีด้วยตนเอง น่ีจงึเป็นยคุเ สือ่มของงานแฟชัน่และจนกระทัง่ปี 1875 ถงึ ปี 

1918 โรงละครกลบัมาเป็นศนูย์กลางของแรงบนัดาลใจแฟชัน่อีกครัง้  งานแฟชัน่เร่ิมปรากฏขึน้ในเวที

การแตง่ตวัและทรงผมตา่งๆ ได้สร้างช่ือแก่นกัแสดงหญิงผู้ ท่ีได้สวมใส ่

จวบจนถงึในสงัคมประชาธิปไตยท่ีซึง่ไมไ่ด้มสีมาชิกราชวงศ์ แ ตใ่นช่วงเวลาที่ภรรยาของ

นกัการเมือง เช่น แจ็กกี ้เคนเนดี ้และผู้มีช่ือเสยีง เช่น มาดอนนา่ได้กลายมาเป็นผู้ นําด้านแฟชัน่ การ

ทํางานของดไีซเนอร์ได้รับความสนใจ เมือ่การออกแบบนัน้ได้รับการสวมใสโ่ดยผู้ ท่ีมช่ืีอเสยีงและ

ช่างภาพ รวมถึงบคุลในวงการที่มีอิทธิพลสงู ในวิธีท างนีผู้้ผลติงานแฟชัน่และผู้บริโภคทําให้

องค์ประกอบนัน้บริบรูณ์ในการรักษาแนวคดิด้านแฟชัน่ 

 

 ในขณะท่ีนกัออกแบบก็เป็นผู้สร้างอิทธิพลให้กบัการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ได้อยา่งมาก 

เปรียบได้กบัการเป็น เทพผู้ กําหนดทิศทางของแฟชัน่ รูปแบและการสร้างสญัลกัษณ์ใหมใ่ห้กบั

เคร่ืองแตง่กาย ซอง- ปองล โกลตเิยร์ (Jean-Paul Gaultier) เป็นหนึง่ในนกัออกแบบยคุแรกๆท่ี

ได้รับความนยิ มราวกบัเป็นนกัร้องวยัรุ่น มีพลงัล้นเหลือมากมายในความคดิสร้างสรรค์ท่ีทําให้

เป็นท่ีดงึดดูใจทัง้ในบรรดาส่ือมวลชนและประชาชนทัว่ไป ... สถานะความเป็นดาราของนกั

ออกแบบเป็นอะไรท่ีเรียกได้วา่เป็นควนัหลงท่ีไมเ่คยคาดคดิมาก่อน ในเดือนกรกฎาคม 2004 

นิตยสาร Elle Girl ในอเมริกาถามผู้อา่นกวา่ 1,000 คนวา่คนเหลา่นัน้คดิวา่อาชีพอะไรเป็นอาชีพ

ท่ีเท ่ปรากฏวา่อาชีพท่ีได้รับการลงคะแนนเสียงเป็นอนัดบัหนึง่คือ แฟชัน่ดีไซเนอร์ ซึง่เป็นลําดบัท่ี

ดีกวา่ดาราภาพยนตร์หรือนกัดนตรีเสียอีก “สําหรับวยัรุ่นแล้วแฟชัน่ดีไซเนอร์เปรียบเสมือนดารา

เพลงร็อคคนใหมข่องเขา” (Mark Tungate. 2549: 89-90)  

 การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายนอกเหนือจาก จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึงในความเข้มแข็งและความออ่นหล้าในแตล่ะวฒันธรรม

แล้ว ยงัมีเบือ้หน้าเบือ้งหลงัและบคุคลในวงการของแฟชัน่เองท่ีสร้างอิทธิพลชีนํ้าทางมากมาย ท่ีมี

บทบาทอยา่งมาก็ ส่ือทางด้านแฟชัน่ นกัเขียนและนกัขา่วด้านแฟชัน่สามารถแบง่ออกเป็นสอง

กลุม่  นกัขา่วและบรรณาธิการ ทัง้สองกลุม่นีมี้สว่นสําคญัอยา่งมากในการตดัสนิรูปแบบแฟชัน่ 

พวกเขาสามารถตีความความคดิของดีไซเนอร์สูท่ี่สาธารณะโดยไมต้่องอาศยัวิ ชาชีพแฟชัน่ และ

ทําให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างได้ ทางเลือกของพวกเขาเป็นความหมายท่ีย่ิงใหญ่ตอ่ดีไชเนอร์และ

ผู้บริโภคแฟชัน่เชน่กนั  
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 ในการเปล่ียนแปลงทางด้านแฟชัน่มีปัจจยัหลายอยา่งในการพฒันารูปแบบในเฉพาะตวั

สินค้าแฟชัน่เอง หรือการพฒันาวงการแฟชัน่เองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัองค์ประกอบอ่ืนๆมากมาย 

ระบบแฟชัน่ทําให้เกิดพรมแดนสญัลกัษณ์ระหวา่งวา่อะไรคือแฟชัน่และอะไรไมใ่ชแ่ฟชัน่ และ

กําหนดวา่รสนิยมสนุทรียภาพท่ียอมรับกนัได้คืออะไร รวมถึงนกัออกแบบ และอาชีพอ่ืนท่ีปรากฏ

ในงานแฟชัน่ ผู้ซึง่เป็นตวัแทนของงานแฟชัน่ บคุคลในวงการทัง้ทางตร งและทางอ้อม ท่ีผา่นการ

วิเคราะห์ข้อคดิเห็นของผู้ ท่ีมีอิทธิพลในแฟชัน่ก่อนท่ีพวกเขาเองจะเผยแพร่ผลงานไปสูส่าธารณชน

และเป็นท่ียอมรับ  

 ยนูยิะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura)  สรุปเป็นสิ่งท่ีสง่ผลตอ่การเผยแพร่งานแฟชัน่ ท่ี

สามารถเป็นอิทธิพลและเป็นตวัแปรสําคญัการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบตอ่แฟชัน่ ได้ดงันี ้ 

 1.  นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists) 

 2.  บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine Editors) 

 3.  นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion Doll to Fashion Show) 

 4.  เทคโนโลยีการผลติและความก้าวหน้าทางการผลติ (Technological Influences on 

Fashion)  

 5.  การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising)  

 ในวงการแฟชัน่ระดบัโลก มีการจดัลําดบับคุคลท่ีมีอิทธิพลทางด้านการเปล่ียนแปลง

วงการแฟชัน่ ในด้านตา่งๆซึง่บคุลท่ีถกูจดัลําดบัสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ยนูยิะ คาวามรูะ 

(Yuniya Kawamura) ท่ีบคุคลสามารถเป็นอิทธิพลและเป็นตวัแปรสําคญัการเปล่ียนแปลงด้าน

รูปแบบตอ่แฟชัน่ ใน เวปไซต์ นิวยอกค์แมค www.http://nymag.com ได้จดัลําดบั 10 ผู้ ท่ีมี

อิทธิพลในวงการแฟชัน่ระดบัโลก ท่ีมีบคุคลในวงการในการจดักลุม่ของทฤษฎี ยนูิยะ  คาวามรูะ  

เชน่ บรรณาธิการนิตยสารแ ฟชัน่ ผู้ ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในโลก ได้แก่ แอนนา วินทวัร์ (Anna 

Wintour) ท่ีเธอสามารถสร้างความก้าวหน้าและผลกัดนันกัออกแบบให้มีอนาคตได้ในวงการ

แฟชัน่ระดบัโลก ตัง้แต ่จอห์น กลัลิอาโน (John Galliano) จนถึง แซค โพเซน (Zac Posen) 

(Mymag. 2006: ออนไลน์) 

 การบวนกา รเปล่ียนเคร่ืองแตง่กายท่ีผา่นมาของไทย มีบคุคลท่ีมีอิทธิพลทางการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายในแตล่ะชว่งเวลาดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ในหนงัสือ 100 ตนผู้ทรง

อิทธิพลแหง่สยามประเทศ สรุปบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงของประเทศไทยในหลายๆ

ด้านไว้ถึง 100 บคุคล มีบคุคลท่ีสรุปไว้วา่มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย คือ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 และ จอมพล ป. พบิลูสงคราม   
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 เคร่ืองแตง่กายของไทยก็ได้มีวิวฒันาการและเข้าสูเ่คร่ืองแตง่กายร่วมสมยัในเวลาตอ่มา 

ในยคุร่วมสมยัของวงการแฟชัน่ไทยท่ีเร่ิมต้นอยา่งจริงจงั จากการเร่ิมต้นของ การกําเ นิด นิตยสาร 

ลลนา ท่ีถือได้วา่นิตยสาร ลลนา เป็นจดุเร่ิมต้นของการทํานิตยสารสมยัใหม ่ท่ีให้ความสําคญักบั

ฝ่ายศลิป์ในกองบรรณาธิการ เน้นคณุภาพและความสวยงามของการจดัหน้า การออกแบบ

ตวัหนงัสือสวยงามในลกัษณะ รูปแบบสมยัใหม ่  นิตยสารลลนา จงึเป็นแมแ่บบของการจดัหน้า

และมีเนือ้หาสาระด้านแฟชัน่ร่วมสมยัอยา่งแท้จริง  และนิตยสารลลนา ก็ ยงัทําให้เป็นจดุกําเนิด 

นกัออกแบบ นางแบบ และบคุคลท่ีทํางานในวงการแฟชัน่ ชตุพินัธ์ ฉายประกายแก้ว กลา่วถึง

เส้นทางการเปล่ียนแปลงและวิวฒันาการเคร่ืองแตง่กายรวมถึงสั งคมท่ีเป็นชว่งเวลาท่ีเร่ิมชดัเจน

ในเร่ืองของวงการแฟชัน่ของไทยเร่ิมต้นขึน้ และมีบคุคลท่ีมีอิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงอยา่ง

ชดัเจน โดยกลา่วไว้ดงันี ้(ชตุพินัธ์  ฉายประกายแก้ว. 2551: 396-403) 

 

ดีไซเนอร์สมยันัน้ก็คือร้านตดัเสือ้ของคนจีนในฮ่องกง ซึง่เป็นแหลง่แวะพกั ก่อนท่ีจะขึน้ตอ่เรือ

ไปยงัยโุรป คณุไขเ่ลา่วา่ (สมชยั แก้วทอง) “การตดัเสือ้ผ้าของคนไทยเร่ิมจากคนจีนก่อน เจ้านายหรือ

เศรษฐีสมยัก่อน การเดินทางสมยัก่อนจะไปโดยทางเรือ และทา่เรือแหง่แรกท่ีแวะก็คือเกาะฮ่องกง  

เจ้านายหรือเศรษฐีสมยักอ่นจะอยูท่ี่นัน่เป็นสปัดาห์เพ่ือตดัเสือ้ผ้า มายคุ ร .8 ซึง่เปลีย่นพาหนะในการ

เดินทางเป็นเคร่ืองบิน ก็จะมีทางเลอืกอยู ่2 ทางคอื ตดัเสือ้ในเมอืงไทย หรือไปตดัท่ียโุรป ร้านเทเลอร์

ท่ีเปิดบริการในประเทศไทยชว่งแรก  ๆ มกัเป็นร้านของคนจีน โดยฝร่ังเป็นคนสัง่พวกลกูไม้ผ้าแพร

พรรณตา่งๆเข้ามา” 

จากนัน้ดีไซเนอร์รุ่นตอ่มาจงึเร่ิมเปลีย่นมาเป็นร้านของคนจีนในไทย  และท่ีโดง่ดงัมากในยคุท่ี

กรุงเทพฯ ยงัมีรถรางวิ่งอยูก็่คือ “ร้านเฟมนิ า่” แถววงับรูพา “ถือเป็นต้นฉบบัของแฟชัน่ในเมอืงไทย 

คิดวา่เจ้าของนา่จะเป็นคนฮ่องกง คือถ้าสบืไปสมยัคณุยา่คณุยายวยั 80-90 ถ้าพดูถึงร้านแฟมิน่ าก็

รู้จกักนัดี จําได้วา่เวลาคณุแมม่ากรุงเทพฯ ก็จะมาตดัเสือ้ที่ร้านนี”้ 

แตส่าํหรับร้านเสือ้ท่ีถือวา่เป็นต้นฉบบัแหง่แฟชัน่ในไทยและมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุเลยก็คือร้าน

เสือ้กรแก้ว ของคณุหญิงอไุร ลอืบํารุง คณุไขเ่ลา่วา่ “เมื่อครัง้ท่ี สมเด็จพระราชินีเสด็จประพาสทัว่โลก 

คณุหญิงอไุรก็เป็นคนเยบ็ชดุไทยถวาย สาํหรับเสือ้ผ้าแบบยโุรปทรงให้ปีแอร์ บลัแมง ทํา ภายหลงับลั

แมงเสยีชีวิตก็ยงัทรงให้มีสเตอร์อีรีค มอร์เทนเซน ทําถวาย จนกระทัง่มิสเตอร์มอร์เทนเซนเสยีชีวิต ก็

เลยไมท่ราบวา่ฉลองพระองค์ของสมเดจ็พระราชินีทรงให้ใครทําถวาย” 

ยคุคาบเก่ีย วตอ่จากกรแก้วก็มดีไีซเนอร์หน้าใหม่ๆ  เกิดขึน้ให้คนต้องทึง่ในฝีมอื อาทิ ม .จ.        

ไกรสงิห์ วฒุิชยั อดีตผู้ออกแบบฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ติดตามด้วย          

คณุวรชาต ิ ชาตะโสภณ ผู้ โดง่ดงัในยคุนัน้ แล้วหลงัจากนัน้ก็เป็นคณุเลก็  ภทัราวด ีศรีไตรรัตน์ 
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“ถ้าจะเรียกให้เต็มปากเต็มคําวา่ดีไซเนอร์จริงๆก็ต้องยกให้คณุเลก็ ” คณุไขใ่ห้เหตผุล “เพราะ

คณุเลก็เป็นผู้หญิง เธอจะรู้วา่ผู้หญิงชอบอะไร แตง่ตวัอยา่งไรจึงจะดโูมเดิร์น ตอนที่คณุเลก็เข้ามา

นางแบบจะต้องผอม ไมม่ีหน้าอกท่ีเขาเรียกวา่อกไขด่าว” 

“แล้วพอคณุเลก็เลกิไปก็เป็นพวกผมที่เข้ามา ผมกบัคณุเลก็เข้ามาในวงการไลเ่ลีย่กนั แตผ่งถือ

วา่คณุเลก็เป็นบรมครูทางแฟชัน่สมยัใหม ่เพราะตอนนัน้ยงัไมม่ใีครลกุขึน้มาทําอะไรได้หวอืหวาเทา่ 

คณุเลก็ปฏิวตัิทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็นวงการแฟชัน่ วงการละครเวที หรือกระทัง่ละครทีวี คือถ้าประเทศ

ไทยไมม่ีคณุเลก็ เราก็คงไมม่ีความสมยัใหมเ่หมือนทกุวนันี”้ 

  

ผลงานวิทย านพินธ์ ของ อโนทยั ชลชาตภิิญโญ (Anothai Cholachatpinyo) เร่ือง 

Toward a conceptual Model for the Apparel Industry in Thailand Focused on Domestic 

Fashion Origination.  ได้สรุป กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทย ไว้เป็นแผนภาพ การเปล่ียน

รูปแบบของแฟชัน่ไทยมีลกัษณะเฉพาะ ท่ีกลา่วได้วา่ ต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่สําหรับ

สงัคมตะวนัตกไมส่ามารถอธิบายได้อยา่งแมน่ยําถึงกลไกของกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่ใน

ประเทศไทย   ดงันัน้ความจําเป็น คือ การก่อร่างสร้ างต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่  

สําหรับกระบวนแฟชัน่ไทย เป็นอยา่งไร ดงัแผนภาพ (Anothai Cholachatpinyo. 2548: 252) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพประกอบ 1 กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย  (Thai Fashion Change Process) 
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 รูปภาพกระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย ของ อโนทั ย ชลชาตภิิญโญ แสดงให้

เห็นถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยซึง่มีทัง้หมด 8 ขัน้ตอน เร่ิมจากระดบัมหาภาคท่ี

เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีสง่ผลกระทบตอ่คนจํานวนมากในสงัคมไทย  ไปยงัระดบัจลุภาคท่ี

สง่ผลไปสูร่ะดบับคุคลและเปล่ียนไปเป็นระดบัมหาภาคและท้ายสดุจบลงระดบัจลุภา ค และสรุป

เป็น โครงสร้างของต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่ของไทย  

 เร่ิมต้นจากท่ีในอดีตของไทย รับเอาแฟชัน่และวฒันธรรมระดบัสงูของตะวนัตกเข้ามา  

จากแผนภาพ กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย ของ อโนทยั ชลชาตภิิญโญ กลา่วถึง

แฟชัน่ร่วมสมยัของไทย ท่ีมีรูปแบบกระบวนการเป ล่ียนแปลง ท่ีเร่ิมต้นจาก  แนวโน้มและรูปแบบ

แฟชัน่ท่ีรับเข้ามา  (Imported Fashion Trends and Forms) เร่ิมแปรรูปปรับเปล่ียนสร้างสรรค์

สินค้า (Commodification) สูร่ะบบการขายสนิค้าค้าปลีก (Fashion Retailing) เร่ิมจากการสร้าง

แบรนด์ของนกัออกแบบของไทย เข้าสูก่ารเร่ิ มต้นการรับรู้และการนําเสนอให้กบัผู้คน 

(Negotiation With Others) ไปสูส่งัคมรวมถึงสง่ผลถึงวิถีชีวิต ท่ีแสดงออกทางปฏิกิริยา

ตอบสนองทางสงัคมและรูปแบบการดําเนินชีวิต (Social Response & Cluster of Lifestyle) ท่ี

อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของแฟชัน่  ท่ีเกิดจากการ ยอมรับ   ไมย่อมรับ ปิดบงัหรือเฉยเมย  

รวมถึงดดัแปลง  เข้าสูก่ารเร่ิมต้นการตอ่รองทัง้กบัสงัคม (Negotiation With Society)  และตวัเอง 

(Negotiation With Self) เพ่ือการรับและนําไปใช้ (Style Adoption) ของรูปแบบแฟชัน่นัน้ๆ  และ

เคร่ืองแตก่ายของไทยก็มีวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัๆในชว่งเวลาตา่งๆ   

 ในวงจรและระบบการเปล่ียนแปลงของแฟชัน่ของไทยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

หลายอยา่ง ทัง้การยอมรับและไมย่อมรับของการเปล่ียนแปลงทัง้รูปแบบและสิ่งอ่ืนๆในแวดวง

เคร่ืองแตง่กาย การเผยแพร่งานแฟชัน่ใช้ระบบการข้ามวฒันธรรม ขยายอยา่งรวดเร็วได้อย่ างไร

และไปได้ไกลเพียงใด ทัง้การส่ือสารทัง้ในระดบัมหาภาค และการส่ือสารระดบับคุคล อิทธิพลท่ี

ชกัจงูของผู้ นําด้านการบริโภคและตวัแทนอ่ืนๆ และระดบัท่ีซึง่นวตักรรมท่ีมีการเช่ือมโยงสูส่งัคม

หนึง่ไปอีกสงัคมหนึง่ บอ่ยครัง้ท่ีเช่ือกนัวา่  นกัออกแบบเป็นผู้ ท่ีบงัคบัให้เกิ ดงานแฟชัน่ใหม่ๆ  สู่

สาธารณะ เพ่ือท่ีจะกระตุ้นตลาดและเศรษฐกิจ แตผู่้ผลิตงานแฟชัน่อ่ืนๆหรือผู้ ท่ีอยูใ่นวงการ

แฟชัน่ก็มีความสําคญั เพราะพวกเขาได้ผลิตงานแฟชัน่ซึง่สร้างสรรค์ความคดิด้านแฟชัน่ในทกุๆ

สว่นเชน่กนั รวมถึงผู้ นําท่ีมีอิทธิพลในการเผยแพร่ผลงานทางด้านแฟชัน่  ไมว่า่จะเป็น สถาบนั

กษัตริย์ รัฐบาล รวมถึงผู้ นําด้านการปกครอง สถาบนัส่ือ ไมว่า่จะเป็นนิตยสารและส่ืออ่ืนๆ  
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 จากการ ผู้ ท่ีซึง่มีอิทธิพลทางด้านการเผยแพร่ ในระบบแฟชัน่เป็นผู้ ท่ีได้สร้างความหมาย

ใหมท่างวฒันธรรม และนวตักรรมนีไ้ด้รับการรับรองจากผู้ นําซึง่ได้ชว่ยทําใ ห้ความหมายใหมท่าง

วฒันธรรมนีเ้ป็นรูปเป็นร่าง และชว่ยกลัน่กรองความหมายทางวฒันธรรมนีใ้ห้คงอยู ่ทัง้ยงัสนบัสนนุ

การปฏิรูปประเภทวฒันธรรมและหลกัการตา่งๆ ผู้ นํากลุม่นีแ้ละกลุม่บคุคลตา่งๆ คือ แหลง่ท่ีมา

ของความหมายเพ่ือมวลชน และพวกเขาได้สร้างและสง่ทอดความหมายทางสญัลักษณ์ ซึง่ได้เกิด

การเช่ือมโยงทางวฒันธรรมประเภทตา่ง และหลกัการทางวฒันธรรม บคุคลกลุม่นีย้งัสามารถ

แทรกซมึได้ในนวตักรรมทางวฒันธรรม รูปแบบการดํารงชีวิต คา่นิยมและทศันคต ิท่ีพวกเขาได้สง่

ทอดไปยงักลุม่ใต้ปกครองท่ีได้กระทําตามอยา่งกลุม่หวัหน้า (McCracken. 1988: 80) ดงันัน้ เพ่ือ

ทําความเข้าใจในเร่ืองการเผยแพร่งานแฟชัน่ อนัดบัแรก เราจําต้องพิจารณาบทบาทจากกลุม่สงัคม

ท่ีได้เช่ือมโยงกบัการเผยแพร่ ไมใ่ชเ่ร่ืองนา่แปลกอะไรท่ีใครจะเป็นผู้ มีบทบาท สิ่งสําคญัอยูท่ี่

บทบาทนัน้ถกูนํามาใช้อยา่งไร 

 ในกระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย   (Thai Fashion Change Process) ในชว่ง

เวลาของการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั ยงัไมมี่การศกึษาและวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงวา่มีเบือ้

หน้าและเบือ้หลงัอยา่งไร  และใครเป็นผู้ มีอิทธิพลทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัรวมถึงมีผล

ตอ่วงการแฟชัน่ไทยและสงัคมไทยอยา่งไรในปัจจบุนั โดยวิทยานิพนธ์ ในครัง้นีจ้ะทําการ ศกึษาสิ่ง

ดงักลา่วผา่นจากเหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัๆในแตล่ะชว่งเวลาของประวตัศิาสตร์เคร่ือง

แตง่กายร่วมสมยัของไทย  

 

คาํถามหลักของการวิจัย 

 บคุคลหรือคนกลุม่ใดท่ีเป็นผู้ มีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กาย

ของไทย (แฟชัน่ไทยร่วมสมยั) ท่ีสําคญัในแตล่ะชว่งเวลาและมีความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในรูปแบบ

ใด ท่ีสง่ผลถึงแฟชัน่ไทยในปัจจบุนัในด้านรูปแบบและวิธีการสร้างความหมายใหมข่องวงการ

แฟชัน่ไทยอยา่งไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี  ้ 

 1.  เพ่ือศกึษาวา่ บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด เป็นผู้ มีท่ีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลง

แฟชัน่ ในกระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย   (Thai Fashion Change Process) (บคุคลใน

วงการแฟชัน่  เชน่ นกัออกแบบ  บรรณาธิการหนงัสือแฟชัน่  แฟชัน่วีค (Fashion Week) นางแบบ 

เป็นต้น)  
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 2.  เพ่ือศกึษาวา่ ผู้ ท่ีมีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ ใน กระบวนการ

เปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย   (Thai Fashion Change Process) มีความสมัพนัธ์เชงิอํานาจของ   

ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในรูปแบบใด  และทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเปล่ียนแปลง

แฟชัน่ของไทยอยา่งไร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้ วิจยัเลือกศกึษาการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยร่วมสมยัท่ีสมัพนัธ์กบัสงัคมไทยใน

แตล่ะชว่งเวลา ในกลุม่ของผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทย โดยเป็นการ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยผา่นจากเหตกุารณ์ ความเค ล่ือนไหวของกลุม่

คนท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยในวงการแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

 ขอบเขตด้านพืน้ท่ีและเวลา ผู้ วิจยัเลือกศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กบัเคร่ืองแตง่

กายไทยร่วมสมยั โดยกําหนดชว่งเวลาท่ีจะศกึษา คือเร่ิมตัง้แต ่ปี พ .ศ. 2516 เป็นต้นไป จนถึง

ปัจจบุนั ในปี พ .ศ.2516 ถือกําเนิดนิตยสาร “ลลนา” ซึง่นบัได้วา่เป็นนิตยสารผู้หญิงแฟชัน่เตม็

รูปแบบฉบบัแรกของไทย ท่ีให้ความสําคญักบัการจดัรูปเลม่และภาพประกอบในแนวอนัเป็นแบบ

ฉบบัของนิตยสารผู้หญิงในปัจจบุนั เป็นการเร่ิมต้นอาชีพอ่ืนๆท่ีปรากฏในงานแฟชัน่ ของบคุคล ท่ี

มีอาชีพในวงการแฟชัน่ของไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์ 

และการลงภาคสนาม 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลงานการวิจยันีทํ้าให้เราทราบถึงกระบวนการเกิดแฟชัน่ร่วมสมยัของไทยในประเดน็

ของระบบความสมัพนัธ์เชิงอํานาจของผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมั ยในรูปแบบใดท่ีสง่ผลถึง

แฟชัน่ไทยในปัจจบุนั เพ่ือเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาวิวฒันาการ ด้านการเปล่ียนแปลงเคร่ือง

แตง่กายของไทย    

 

นิยามศัพท์ 

 1.  แฟชัน่ไทยร่วมสมยั ในผลงานวิจยันี ้  หมายถึง วงการเคร่ืองแตง่กาย ตัง้แต ่นกั

ออกแบบ ผู้ประกอบการทางด้านแฟชัน่ ผู้ ท่ีมี สว่นเก่ียวข้องทัง้ทางด้านเบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั

ของการเกิดกิจกรรมทางด้านเคร่ืองแตง่กายของไทย ทัง้การจดัแฟชัน่โชว์ แฟชัน่วีค (Fashion 

Week) ส่ือทางด้านแฟชัน่ เชน่ นิตยสารแฟชัน่ รายการทีวีทางด้านแฟชัน่  โดบเร่ิมตัง้แต ่ปี พ .ศ. 

2516 เป็นต้นไปจนถึงปัจจบุนั  ในปี พ.ศ.2516 ถือกําเนิดนิตยสาร “ลลนา” ซึง่นบัได้วา่เป็น

นิตยสารผู้หญิงแฟชัน่เตม็รูปแบบฉบบัแรกของไทย 
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 2.  ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทย ในผลงานวิจยันี ้  หมายถึง บคุคลหรือกลุม่บคุคล ท่ีอยูใ่น

วงการแฟชัน่ไทย ทัง้ท่ีมีอาชีพโดยตรงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงการแฟชัน่ทัง้ทางตรงและทา งอ้อม เชน่ 

นกัออกแบบแฟชัน่เคร่ืองแตง่ก าย เจ้าของธุรกิจแฟชัน่ นกั ประชาสมัพนัธ์ สง่เสริมสินค้าแฟชัน่ 

เจ้าของงานกิจกรรมด้านแฟชัน่ (แฟชัน่โชว์ ) ชา่งภาพหนงัสือแฟชัน่ นางแบบ ส่ือนิตยสารแฟชัน่ 

เป็นต้น รวมถึงบคุคลผู้ ท่ีมีอํานาจในระดบันโยบายของรัฐบาล ท่ีมีบทบาทการแสดง ตนในรูปแบบ

ตา่งๆท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย โดยการชีแ้นะ ชีนํ้า แสดงบทบาท 

กําหนดแนวทาง ออกกฎหมาย กําหนดระเบียบแบบแผน กําหนดรูปแบบเคร่ืองแตง่กาย และร่วม

สร้างปรากฏการณ์ทางการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทย ในแตล่ะชว่งเวลา  

  

กรอบคิดในการวิจัย 

 ผู้ วิจยัใช้ประเดน็ทางความคดิเร่ือง  กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย (Thai 

Fashion Change Process) และอํานาจท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Relations) โดยใช้

แนวทางของการวิเคราะห์วาทกรรม และแนวความคดิรูปแบบการเผยแพร่งานแฟชัน่ ท่ีสามารถ

เป็นอิทธิพลและเป็นตวัแปรสํา คญัการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบตอ่แฟชัน่ ท่ีมีฐานความสมัพนัธ์

เชิงอํานาจกบับคุคลในวงการแฟชัน่ไทย วา่สง่ผลตอ่กระบวนการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทย

ร่วมสมยั แฟชัน่ไทยในปัจจบุนัอยา่งไร และเหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้ 

 โดยศกึษาผา่นจากเหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัๆในแตล่ะช่ วงเวลาของ

ประวตัศิาสตร์เคร่ืองแตง่กายร่วมสมยัของไทย (เร่ิมตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2516 ถึงปัจจบุนั) ในกลุม่ตา่งๆ

ท่ีมีความสมัพนัธ์กบักระบวนการการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กาย เชน่ในกลุม่ ราชสํานกั รัฐบาล 

บคุคลในวงการแฟชัน่ เป็นต้น 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และกรอบความคดิในการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ   

 สว่นแรก  เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานของผู้ วิจยั  การทบทวน

เอกสารและงานวิจยัท่ีดี  คือ การกําหนดแนวทางท่ีจะศกึษาเอาไว้ก่ อนเป็นสว่นๆ  แล้วคอ่ยๆ ดงึ

งานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาประกอบการเขียน การเขียนสว่นตา่งๆ ควรมีความตอ่เน่ืองกนัไปจนจบ  และ

การเขียนท่ีดีผู้ วิจยัต้องทําการวิพากษ์ในประเดน็ตา่งๆ ของงานสว่นนีอ้ยูต่ลอดเวลา 

 สว่นท่ีสอง  นําประเดน็และแนวคดิท่ีได้จากการทบทวนงานในสว่นแรก  มาสร้างเป็น

กรอบความคดิในการวิจยัของผู้ วิจยัเองและระบอุยา่งชดัเจนวา่การตอบปัญหาการวิจยัใน

ประเดน็ตา่งๆ จะใช้แนวคดิหรือแง่มมุในการวิเคราะห์อยา่งไรบ้าง 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้

 1.  วิวฒันาการเคร่ืองแตง่กายไทย 

 2.  วิทยานิพนธ์เก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กายไทย 

 3.  แนวคดิและทฤษฎี 

  3.1 แนวคดิและทฤษฎีแฟชัน่ 

  3.2 ทฤษฎีการเผยแพร่งงานแฟชัน่ 

 4.  วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  4.1 Toward a conceptual Model for the Apparel Industry in Thailand 

Focused on Domestic Fashion Origination. (2004)  
    

1. วิวัฒนาการเคร่ืองแต่งกายไทย 
 การเปล่ียนแปลงทางด้านแฟชัน่ กระแสแฟชัน่กระแสหลกัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทางฝ่ัง

ของโลกตะวนัตก แฟชัน่เดนิทางผา่นร้อนผา่นหนาวทา่มกลางกระแสสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง กระทัง่เป็นผู้ นําในกระแสทนุนิยมในยคุสมยัใหมจ่วบจนยคุหลงัสมยัใหม ่ในประเทศ

ไทยเคร่ืองแตง่กายของไทยก็มีวิวฒันาการในแตล่ะชว่งเวลา และมีวิวฒันาการการเปล่ียนแปลง

ไปตามชว่งเวลาท่ีสอดคล้องกบักระแสแฟชัน่โลกเชน่เดียวกนั เคร่ืองแตง่กายของไทยมีวฒันาการ

และการเปล่ียนแปลงไปตามยคุส มยั และเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคม  สภาพเศรษฐกิจและ

การเมืองการปกครอง ตามประวตัศิาสตร์เร่ิมมาตัง้แตก่่อนพทุธกาล ในหนงัสือคูมื่อ 

ประวตัศิาสตร์เคร่ืองแตง่กาย มีการศกึษาถึงการเร่ิมต้นของวิวฒันาการการแตง่กายของไทยไว้ 

โดย พวงผกา คโุรวาท (2535: 18) กลา่วไว้  



16 

เรามีเคร่ืองแตง่กายของเราโดยไมไ่ด้ลอกแบบใครทัง้สิน้ ไทยในสมยัก่อนพทุธกาล ชายหญิง 

ตามการสนันิษฐานวา่นุง่กางเกงกนั เราเคยเข้าใจกนัวา่ จีนนุง่กางเกง มาก่อนไทย เพราะมีคําวา่

กางเกงจีน ทําให้เราเข้าใจเช่นนัน้  การศกึษาทางด้านเคร่ืองแตก่ายของไทย ใช้วิธีการศกึษาและการ

ตัง้สมมตุิ ฐาน ประกอบจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สภาพของดินฟ้าอากาศและภมูิประเทศ ตามการ

เคลือ่นย้ายของชนชาติไทย ตัง้แต ่สมยัไทยมงุ สมยัอ้ายลาว สมยันา่นเจ้า จนถึงการศกึษาในช่วง

พทุธศตวรรษ เร่ิมตัง้แต ่สมยัทวาราวด ีสมยัศรีวชิยั สมยัลพบรีุ สมยัเชียงแสน สมยัสโุขทยั สมยั

อยธุยา ท่ีอาศยั การพิจารณาหลกัฐานจากภาพประติมากรรมท่ีตกแตง่โบราณสถานตา่งๆ รูปจําหลกั

ทบัหลงั ประติมากรรมเทวรูป โบราณวตัถ ุ 

 

 การแตง่กายของคนไทยสมยักรุงรัตนโกสนิทร์ จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง เรียบเรียง โดยแบง่

ยคุสมยัวิวฒันาการทางด้านเคร่ืองแตง่กายของไทยไว้ เป็น 4 ยคุสมยั ไว้วา่  

 หลงัจากท่ีเสียกรุงศรีอยธุยาเม่ือปี พ.ศ.2310 เข้าสูย่คุกรุงธนบรีุเป็นราชธานีของไทย  ซึง่

เป็นชว่งเวลาท่ีมีแตก่ารศกึสงครามเพ่ือกอบกู้ เอกราชของชาต ิ และเป็นชว่งเวลาท่ีสัน้มากเพียง 

15 ปี  คนไทยสมยักรุงธนบรีุจงึยงัแตง่กายเหมือนคนไทยในสมยัอาณาจกัรอยธุยาตอนปลาย 

 จนเข้าสูส่มยักรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ.2325  เม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุา

โลกมหาราช  ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี  คนไทยจงึเร่ิมมีวิวฒันาการด้านการแตง่

กายอีกครัง้หนึง่ตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนันี ้ รวมเป็นเวลากวา่ 200 ปี  ซึง่สามารถจําแนก ตามยคุ

สมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบก ารแตง่กายอยา่งเห็นได้ชดั 4 ยคุ ดงันี  ้(จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . 

2543: 78) 

 1.  ยคุต้นกรุงรัตนโกสินทร์  (สมยัรัชกาลท่ี 1 – รัชการท่ี 4) 

 2.  ยคุเปล่ียนแปลงสูค่วามเป็นสากล  (สมยัราชกาลท่ี 5 – รัชการท่ี 7) 

 3.  ยคุแตง่กายตามรัฐนยิมและสมยัสงครามโลก  (ปี พ.ศ.2478 – 2500) 

 4.  ยคุปัจจบุนั  (ปี พ.ศ.2500 – ปัจจบุนั) 

 

 การศกึษาเคร่ืองแตง่กายไทย ในสมยัรัตนโกสนิทร์ สรุปได้วา่ คนไทยกบัตา่งชาตไิด้มี

สมัพนัธไมตรีกนัมาก โดยเฉพาะเคร่ืองแตง่กายสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นระยะแรกท่ีองักฤษตดิตอ่กบั

ไทย ใ นสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นสมยัท่ีไทยรับวฒันธรรมฝร่ังเตม็ท่ี ทรงเคยเสดจ็ประพาสยโุรป

ทรงเคร่ืองเป็นฝร่ัง เจ้านาย (คณุหญิงก็เชน่กนั ในรัชกาลท่ี 6 ทรงศกึษาในตา่งประเทศตัง้แตท่รง

พระเยาว์ พระองค์ทรงพยายามทําให้บ้านเมืองไทยเจริญขึน้ในด้านการปกครองบริหารแผน่ดนิ 

ซึง่คนไทยข ณะนัน้ตามไมท่นัในต้นรัชกาลผู้หญิงนุง่ผ้ามว่งคล้ายรัชกาลท่ี 5 แตง่ผมเป็นผมมวย

ผมเป็นคล่ืนๆ นุง่ผ้าซิ่น เป็นแฟชัน่กระโปรงแคบ ผู้หญิงท่ีรับบรรดาศกัดิเ์ป็นคณุหญิงจะได้รับ

พระราชทานแพร ซึง่เป็นเคร่ืองหมายบอกยศ ไมใ่ชเ่พ่ือสวยงาม เม่ือสิน้สมยัรัชกาลท่ี 6 รัชกาลท่ี 7 
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ทรงเสวยราชย์ตอ่ พ .ศ. 2481-พ.ศ. 2475 มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบบ รัฐธรรมนญู 

มีนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายบริหาร รัชกาลท่ี 7 ทรงสละราชสมบตั ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

อานนัทมหิดลทรงขึน้ครองราชย์ มีเหตทํุาให้หญิงไทยเปล่ียนแปลงไป พ.ศ. 2489 เกิดสงครามโลก

ขึน้ (ระหวา่งเยอรมนักบัฝร่ังเศส ) อนสุาวรีย์ท่ีเป็นอนสุรณ์ ในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 คือ อนสุาวรีย์

ทหารอาสาหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หญิงไทยแตง่ชดุฝร่ัง คือ มีหมวก ถงุมือ ถงุเท้า เพ่ือเป็นการ

เบนจดุสนใจไปยงัด้านการแตง่กายมากกวา่การเมืองตอ่มาญ่ีปุ่ นแพ้สงครามจงึเลกิการใส่ หมวก 

และแตง่ตามสบาย เม่ือถึงสมยัรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็

พระบรมราชินีนาถ เสดจ็พระราชดําเนินในประเทศตา่งๆครัง้แรกเสดจ็ตะวนัออก นุง่ผ้าซิ่นป้าย 

เสือ้พระราชนิยมเป็นชดุไทย ทรงมงกฎุแบบไทยไมเ่หมือนฝร่ัง เคยประดบัไมม่าก แฟชัน่ผู้ชาย 

“ซาฟารี” ใสเ่สือ้ ราชปะแตน  นุง่ผ้ามว่ง เม่ือเปล่ียนการปกครองใน พ .ศ. 2475 จงึเปล่ียนเป็นชดุ

สากลปัจจบุนั และก็เกิดวิวฒันาการเคร่ืองแตก่ายตามลกัษณะร่วมสมยัเร่ือยมา   

วิวฒันาการการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปจากกระแสการเมือง

การปกครองไทย ในบทความนีแ้บง่ เป็น 2 สมยั ดงันี ้สมยัการเปล่ียนแปลงการแตง่กายไทย

รัตนโกสินทร์สมยัใหม ่และสมยัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง  

 

1.1 สมัยการเปล่ียนแปลงการแต่งกายไทยรัตนโกสนิทร์สมัยใหม่ 
 

 การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตก่ายของชาวสยามมีการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน เม่ื อ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 เสวยราชสมบตั ิและนบัเป็นการเปิดประตู

ออกไปสูต่ะวนัตกอยา่งแท้จริงของประเทศ ตอ่มาจนถึงรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงยดึถือปฏิบตัติามมาเชน่กนัเพราะทรงเกรงวา่ชาวตา่งประเทศจะ

มองเห็นคนไทยกลาย เป็น มนษุย์อยา่งต่ํา ซึง่อธิบายความไว้วา่ ไมไ่ด้หมายถึงความเลวทรามต่ํา

ช้าใดๆเพียงแตห่มายถึงลกัษณะของคนป่าเถ่ือนท่ีขาดความศวิิไลซ์เทา่นัน้ ท่ี พวงผกา คโุรวาท 

สรุปไว้เป็น ยคุพฒันาชาวสยาม  

 ปรากฏในหลกัฐานในงานเขียน ของ นายลาลแูบร์ ชาวฝร่ังเศส ในคราเดนิทางมากรุง ศรี

อยธุยา และปรากฏในเร่ืองราวท่ี นายเฟรเดอริค อาร์เธอร์ นีล ชาวองักฤษ มาพบเม่ือ ปี พ .ศ. 

2383 ทีปรากฏไว้วา่ (พวงผกา คโุรวาท. 2535: 79-81)  

 ชาวสยามนัน้ไมค่อ่ยจะชอบแตง่กายตวัเองเลย ทาซทิสั (Tacitus) กลา่วในรายงานเร่ือง

กองทหารเยอรมนัในสมยัของเขาไว้วา่ สภาพการ แตก่ายนัน้ผู้คนเกือบจะเปลือยเอาเลยหรือ

มิฉะนัน้ก็สวมเสือ้ผ้าบางๆถึงแม้ในเวลานี ้ (ปี พ.ศ. 2231) ก็ยงัมีพวกคนป่าเถ่ือนบางเผา่ในทวีป

อเมริกาเหนือก็ยงัคงเปลือยกายกนัอยู ่ซึง่เทา่กบัพสิจูน์ได้ตามความเหน็ของข้าพเจ้าวา่ 
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...ชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆ หรือเป็นเพราะ ความร้อนคงเป็นสาเหตใุห้ชาวสยามชอบไมม่ี

อะไรปิดบงัร่างกายเช่นเดียวกบัที่คนป่าเหลา่นัน้ชอบเปลอืยกาย ทัง้นีม้ิใช่เป็นเพราะวา่พวกฝร่ังเศส

ท่ีมาเมืองสยามในตอนนัน้ไมส่ามารถจะช่วยเหลอืได้ แตเ่ป็นเพราะสขุภาพของเขาจะไมด่ีถ้าต้องสวม

เสือ้ผ้า เพราะบาดแผลที่เกิดจากอากาศร้ อนนัน้ไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่บาดแผลท่ีเกิดจากอากาศหนาว

เลย... 

“เขาเดินไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปลา่และศีรษะไมส่วมอะไร เวลาท่ีจะให้เกียรติแก่กนัเทา่นัน้

เขาจึงจะเคียนพงุและต้นขาลงไปจนถึงหวัเขา่ด้วยผ้าดอกผืนหนึง่ ยาวประมาณสองหลาคร่ึง ผ้าชนิด

นีพ้วกโปรตเุกสเรียกวา่ ปาเย ่(Pagne) บางครัง้แทนท่ีจะใช้ผ้าดอกชนิดนีก็้จะเป็นพวกผ้าไหม ...พวก

ขนุนางหรือพวกข้าราชการนัน้นอกจากจะใช้ปาเยแ่ล้วยงัมผ้ีามสัลนิ ซึง่คล้ายกบัเสือ้คอแหลม 

บางครัง้ก็ถอดออกพนัเอาไว้กลางตวั เมื่อต้องเข้าไปหาพวกขนุนางที่มีเกียรติสงูกวา่ เพื่อแสดงให้ขนุ

นางเหลา่นัน้ทราบวา่ พวกเขาพร้อมท่ีจะไปท่ีใดๆก็ได้ตามท่ีพวกขนุนางประสงค์” 

ความแตกตา่งระหวา่งเสือ้ผ้าของหญิงและชาย ก็คือ หญิงจะใช้ผ้าปาเยพ่นัรอบตวั

เช่นเดียวกบัชาย ทิง้ชายห้อยทางด้านหน้าเหมือนเสือ้คลมุที่ปลอ่ยยาวลงไปถึงขา พวกผู้ชายจะจบั

ชายผ้าทัง้สองมาผกูเข้าด้วยกนัแล้วพนัปาเยไ่ว้ท่ีเอว พวกผู้หญิงไมใ่สอ่ะไรอยา่งอ่ืนนอกจากปาเย่ ...

แตท่ี่ทนัสมยัท่ีสดุและคิดวา่เป็นวิธีท่ีสวยงามท่ีสดุก็ คือ ใช้ผ้ารอบอกทํารอยยน่ให้เรียบร้อยแล้วก็เอา

ปลายผ้าทัง้สองชายห้อยพาดบา่ไปทางด้านหลงั 

การบอกลกัษณะเคร่ืองแตก่ายของคนสมยัอยธุยาตามสายตา นายลาลแู บร์ ท่ีได้พบเห็นแล้ว

บนัทกึไว้ จวบจนถงึ สมยัรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริอยา่งจริงจงัในเร่ืองการแตง่กายของคนสยาม 

โดยการเปลีย่นแปลงในครัง้นี ้อาจสามารถเรียกเสยีใหมไ่ด้วา่เป็นยคุ พฒันาบคุลกิภาพของชาว

สยาม โดยเร่ิมต้นมาก่อนหน้า ปี พ.ศ. 2411 แล้วเร่ือยมาจนถึงสมยัเปลีย่นแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 

2475 พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงให้เปลีย่นแปลงชาวสยามทัง้

ร่างกาย ด้วยเหตผุลที่วา่ หากปลอ่ยให้สภาพของชาวสยามยงัคงอยูอ่ยา่งเดิมจะทําให้ฝร่ังดหูมิ่นไทย

วา่เป็นชาวป่าเถ่ือนและ...ฝร่ังก็จะเข้ามาดหูมิ่นถึงในบ้านเมือง  

 

 ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ปรากฏหลกัฐานจาก รัชกาลท่ี 4 

กลา่วไว้จากการท่ีวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมเช้ามามีสว่นสมัพนัธ์ และสง่อิทธิพลตอ่วฒันธรรมการ

แตง่กายของไทย ดงัท่ีปรากฏ วา่ (เจ้าพระยาทพิากรวงศ์. 2504: 3-4) 

 

...ดคูนท่ีไมส่วมเสือ้เหมือนเปลอืยกาย ร่างกายกลากเกลือ้นก็ดี หรือเหง่ือ ออกมาก็ดี โสโครก

นกั ประเทศอ่ืนๆท่ีเป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสือ้ผ้าหมดทกุภาษา เว้นแตล่ะว้าลาว ชาวป่าบริโภค

ผ้าผอ่นเป็นมนษุย์อยา่ตํา่ ก็ประเทศสยามนีก็้เป็นประเทศใหญ่รู้ขนบธรรมเนียมมากอยูแ่ล้ว ไมค่วร

ถือเอาอยา่งโบราณที่เป็นชาวป่ามาก่อน ขอทา่นทา่นหลายจงสวมเสือ้เข้ามาในที่เฝ้าทกุคน... 
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 ในปี พ.ศ. 2414 เร่ิมการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการแตง่กาย ในชว่งนัน้ พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็กลบัจากการประพาสสงิค์โปร์  ได้ทรงปรับปรุงประเพณีการไว้ผม 

และการแตง่กายของคนไท ยให้เป็นไปตามแบบสากลนิยม คือ โปรดฯให้ผู้ชายไทยในราชสํานกั

เลิกไว้ผมทรงมหาดไทยเปล่ียนเป็นไว้ผมตดัยาวทัง้ศีรษะอยา่งฝร่ัง  การเสดจ็ประพาสครัง้นัน้ 

โปรดให้เจ้านายและผู้ เสดจ็ประพาสสิงค์โปร์ (อนัเป็นการเสดจ็ประพาสตา่งประเทศครัง้แรก ) สวม

เสือ้นอกคอปิด มีเสือ้เซิต้ข้า งใน แล้วผกูผ้าผกูคอ สวมถงุนอ่งรองเท้าแบบฝร่ังแตย่งัคงนุง่โจง

กระเบนผ้ามว่งสีกรมทา่ (สีนํา้เงินแก่ ) ทัง้ทหารและพลเรือน เป็นการปรับปรุงตามประเพณีนิยม

ของชาวตะวนัตกเป็นครัง้แรก และเป็นจดุเปล่ียนแปลง เพราะหลงัจากการเสดจ็ประพาสอินเดีย

และพมา่ในปีตอ่มา ได้โปรดให้แก้ ไขแบบการแตง่กายตัง้แตค่รัง้เสดจ็สิงค์โปร์นัน้ เพ่ือมากําหนด

เป็น “ยนูิฟอมร์ม” (Uniform) สําหรับเจ้านายและขนุนางเม่ือเข้าเฝ้า ท่ีเรียกวา่ ราชแปตแตน (Raj 

Pattern) ภายหลงัเพีย้นเป็นเรียกวา่ ราชปะแตน (สมดุภาพวิวฒันาการการแตง่กายสมยั

รัตนโกสินทร์ กองจดหมายเหตแุหง่ช าต ิกรมศลิปากร จดัพมิพ์เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์ 200 ปี พทุธศกัราช 2525: 31) เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บญุนาค) เวลานัน้ยงัเป็น

นายราชณตัยานหุารวา่ท่ีเป็นหม่ืนศรีสรรักษ์ ราชเลขานกุาร อาสาคดิช่ือถวาย จงึเอาคํามคธ คือ 

ราช บวกกบัภาษาองักฤษคือ แพทเทนิ (Pattern)  หรือแปลวา่ เสือ้แบบหลวง (อเนก นาวิกมลู . 

2547: 99) 

 สว่นผู้หญิงก็โปรดฯ ให้เลกิไว้ผมปีก ไว้ผมดดัยาวทรงดอกกระทุม่ ผู้ นําการเปล่ียนแปลง

ฝ่ายหญิงคือ เจ้าคณุพระประยรูวงศ์ (แพ บญุนาค ) พระสนมเอก ครัง้นัน้รัชกาลท่ี 5 จะทรง

ชกัชวนอยา่งไรไมท่ราบ ท่ีสดุเจ้าประยรูวง ศ์ก็ทลูรับอาสาเป็นผู้ นํา แรกๆคงมีผู้คอ่นขอดหรือไม่

กล้าเอาอยา่ง แตเ่ม่ือรู้วา่เป็นพระราชนยิมก็ตามอยา่ง (อเนก นาวิกมลู . 2547: 75) และเจ้าคณุ

พระประยรูวงศ์ก็ไ ด้ขึน้ช่ือวา่เป็นผู้ นําการแตง่กา ยสตรีในสมยันัน้ เป็นผู้ นําการแต่ งตวั Leader of 

Fashion ของนางในอยูน่า่น คงเป็นเพราะใกล้ชดิพระเจ้าอยูห่วั อาจทลูปรึกษาหารือพระราชนยิม

ได้ผิดกบัผู้ อ่ืน ทา่นออกแบบอยา่งใด คนอ่ืนก็ทําตามโดยไมรั่ งเกียจ (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา .

2542: 61)  

 ตอ่มาเม่ือเสดจ็ประพาสอินเดีย ผู้ชายยงัคงนุง่ผ้ามว่งโจงกระเบนสีตา่งๆ แตส่วมเสือ้คอ

ปิด กระดมุห้าเม็ด ซึ่ง รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดฯ ให้ชา่งออกแบบดดัแปลงจากเสือ้นอกของฝร่ัง เรียก 

เสือ้ราชปะแตน และสวมหมวกอยา่งยโุรปหรือหมวกหางนกยงู ปี พ .ศ. 2439 ได้มีพระราชโองการ

ให้ข้าราชการฝ่ายทหารทกุกรมกอง แตง่เคร่ืองแบบนุง่กางเกงอยา่งทหารยโุรป แทนนุง่โจง

กระเบนแบบเก่า นบัเป็นครั ้ งแรกท่ีให้ผู้ชายนุง่กางเกงเป็นเคร่ืองแบบของทหาร การแตง่กายของ

ผู้หญิง ท่ีเปล่ียนแปลงชดัเจน คือ จากหลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็
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กลบัจากยโุรป ใน ปี พ .ศ. 2440 ผู้หญิงไทยเร่ิมหนัไปนิยมแบบเสือ้ขององักฤษ คือ เสือ้คอตัง้แขน

ยาว ต้นแขนพองคล้ายขาหมแูฮม แตก็่ยงัคงมีผ้าหม่เป็นแพรแบบสไบเฉียง  สว่นการนุง่ผ้ายกหม่

ตลาด ซึง่เป็นเคร่ืองแตง่กายตามเกียรตยิศของฝ่ายในท่ีมีมาแตโ่บราณยงัคงใช้สําหรับเวลาแตง่

กายเตม็ยศใหม ่และในชว่งปลาย รัชกาลท่ี 5 ผู้หญิงไทยเลิกนุง่จีบ เปล่ียนมานุง่โจงกระเบนหมด  

เจ้านายฝ่ายใน ทรงภษูา ฉลองพระองค์ แบบฝร่ัง คอตัง้สงู แขนยาวมีลกูไม้ตกแตง่เป็นระบาย

หลายชัน้ สวมถงุเท้ามีลายปัก สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ฉลองพระองค์แบบ

ตะวนัตกล้วน เม่ือเสดจ็ประพาสสิงค์โปร์และชวา เม่ือปี พ .ศ. 2439 สวมรองเท้าส้นสงู สีรองเท้าสี

รับเดียวกบัโจงกระเบน เ คร่ืองประดบัเลียนแบบยโุรป ผมทรงดอกกระทุม่ สว่นผู้ชาย นิยมนุง่

กางเกงแบบตะวนัตกมากขึน้ สวมหมวกกระโล ่ 

 ในชว่งนีพ้ระองค์ยงัทรงยกเลิกประเพณีหลายอยา่ง เชน่ การเลิกหมอบคลาน เลิกทาส 

เลกิจารีตนครบาลและปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจการ บ้านเมืองหลายประการ เชน่ การศกึษา เป็ น

ต้น รวมถึง ประเพณีเดมิของไทยถ้าพระมหากษัตริย์เสดจ็สวรรคตราษฎรต้องไว้ทกุข์ด้วยการโกน

ผม และแตง่กายไว้ทกุข์ทัง้ชายและหญิง ทรงเห็นวา่สร้างความยุง่ยากให้แก่ประชาชนจงึโปรดให้

ยกเลกิการโกนผม คงให้มีการไว้ทกุข์ตามราชประเพณีแตเ่พียงอยา่งเดียว การเปล่ียนแปลง

ทางด้านวัฒนธรรมการแตง่กายท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนในสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ทําให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในระยะหลงัตามมาในรัชกาลท่ี 6 การแตง่กายก็ยงัคงนุง่โจงกระเบนอยูท่ัง้ใน

ราชสํานกัตลอดจนข้าราชการและประชาชน แตเ่จ้านายฝ่ายในและสภุาพสตรีชัน้สงูทรง

เคร่ืองประดบัและประดบัอาภรณ์ตา่งๆมากขึน้ ในรัชกาลท่ี 7 ผู้หญิงเร่ิมเปล่ียนเป็นนุง่ผ้าถงุ สวม

เสือ้ไมมี่แขน แตผู่้ชายคงสวมเสือ้คอปิดกระดมุ 5 เม็ด นุง่ผ้ามว่งโจงกระเบนเหมือนเดมิ แตส่มยันี ้

นิยมสวมกางเกงแพรจีนแพร่หลายมากขึน้ จนเป็นแฟชัน่แบบทัว่ๆไปทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย แต่

ผู้หญิงตามชนบท ยงัคงนุง่โจงกระเบนไมเ่ปล่ียนแปลง  

 ความขดัแย้งทางด้านการแตง่กายและการรณรงค์ให้เป็นไปตามพระราชนิยม การไว้ทรงผม 

การนุง่ผ้า รวมถึงชงัหญิงฟันดํา  มีให้เห็นในรัชกาลท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2463 ปรากฏใน หนงัสือพิมพ์

ไทย รายวนั วนัท่ี 5 มกราคม พ .ศ. 2565 มีทบความชกัชวนให้ นุง่ผ้าซิน่ อยา่ดดัจริตนุง่กระโปรง

แบบฝร่ัง พระราชินีในอนาคตคือ พระวรกญัญาปทานก็ยงัทรงนําทางนุง่ผ้าซิ่นแล้ว (อเนก นาวิก

มลู. 2547: 125) 

 ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นชว่งเวลาท่ีองค์พระมหากษัตริย์และขนุนางรุ่นใหมท่ี่ได้รับ

การศกึษาจากตะวนัตกเข้าบริหารประเทศ จงึมีผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเพิ่มขึน้ 

พระองค์ทรงเป็นผู้ นําให้เกิดคา่นิยมอยา่งใหมใ่นการแตง่กายของสตรีตามแนวพระราชนิยม ซึง่

ปรากฏในพระราชนิพนธ์หลายเร่ือง ท่ีชดัเจนท่ีสดุคือบทพระราชนิพนธ์เร่ือง “เคร่ืองหมายแหง่
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ความเจริญรุ่งเรืองคือสภาพแหง่สตรี ” ในบทพระราชนิ พนธ์เร่ืองนีน้อกเหนือจากพระราชดําริ

เก่ียวกบัสถานภาพของสตรีแล้ว ยงัทรงชีใ้ห้เห็นวา่การแตง่กายอยา่งถกูต้องของสตรีจะเป็น

เคร่ืองหมายท่ีแสดงวา่สยามเข้าสูค่วามเป็นอรยะประเทศ ทรงแสดงพระราชนิยมวา่ผู้หญิงควร 

“นุง่ซิน่ ฟันขาว เกล้ามวย” (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 65) 

 

1.2 สมัยหลังการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกายไทยหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง 

   

 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการแตง่กายของไทย ในชว่งสมยัรัชกาลท่ี 7 เป็นประเพณี

วฒันธรรมการแตง่กายท่ีสอดคล้องกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลงัการเปล่ียนแปลง

การปกครองใน สมยั ปี พ .ศ. 2475 ได้มี การเปล่ียนแปลงประเพณีวฒันธรรมการแตง่กายท่ี

สอดคล้องกบัการปกครองระบอบใหม ่ในชว่งเวลานัน้ จอมพล ป . พบิลูสงคราม ทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม ในอดีต ประเพณีไทย ผู้หญิงมกัจะเช่ือฟังและคล้อยตามฝ่ายชายเสมอ

ถึงกบัมีคําพงัเพยท่ีวา่ ชายเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้า หญิง เป็นช้างเท้าหลงั เม่ือเวลาออกเรือน 

มกัจะได้รับการอบรมสัง่สอนให้เคารพและเช่ือฟังสามี ในชว่งนัน้ ได้เกิดการเปล่ียนแปลงจาก

ความเช่ือท่ีวา่นัน้ คือ ยกยอ่งผู้หญิงวา่มีความสามารถและให้มีฐานะเทา่เทียมผู้ชาย โดยมี

จดุมุง่หมายให้ผู้หญิงมีสิทธิและมีความสําคญัในการสร้าง ชาตทิางวฒันธรรมด้วย ทัง้นีไ้ด้มี

ประกาศให้สตรีไทยทกุคน ไว้ผมยาวตามประเพณีนยิมในสมยัโบราณของไทย หรือตามสมยันยิม

ในขณะนัน้ เลิกการใช้ผ้าโจงกระเบน ไมใ่ช้ผ้าคาดอกผืนเดียวปกปิดทอ่นบน ให้เปล่ียนเป็นการนุง่

ผ้าถงุและใช้เสือ้แทน ตอ่มา ก็ต้องสวมหมวก นุง่กระโปรง สวมรอง เท้า มีโฆษณาทางวิทย ุโดยใช้

เสียงผู้ชายยกยอ่งและให้เกียรตผิู้หญิง ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2485 มีการพระราชทานยศแก่ทา่น

ผู้หญิงละเอียด พิบลูสงคราม เป็นพนัโทเหลา่ทหารปืนใหญ่ เป็นนายทหารพิเศษประจํากองทพั 

และเป็นราชองครักษ์พิเศษ มีการจดัตัง้กองทหารหญิงตัง้เป็นโรงเรีย นนายร้อยหญิง โรงเรียนนาย

สบิหญิง เป็นการยกยอ่งและตอกยํา้ความตัง้ใจและแสดงถึงการยอมรับวา่หญิงมีฐานะเทา่เทียม

ชาย และตอ่มามี สํานกัวฒันธรรมฝ่ายหญิง ท่ีอยูใ่นสาขาหนึง่ของสภาวฒันธรรมแหง่ชาต ิเป็น

ชว่งเวลาการเปล่ียนแปลงในการมีโอกาสแสดงบทบาทของสงัคมท่ีมีมากขึน้ของผู้ หญิงชาวไทย ท่ี

หลงัจากนัน้สภาวฒันธรรมแหง่ชาตสิาขาตา่งๆ ได้วางระเบียบทางด้านวฒันธรรมในด้านตา่งๆท่ี

ได้รับความสนใจในสมยันัน้ท่ีรวมถึงประเพณีการแตง่กาย เชน่ การจดัพิธีสมรส การแตง่กายของ

คูบ่า่วสาวพธีิการในเวลาประกอบพธีิสมรส การจดัพธีิศพ การแตง่กายไปงานศพ ประเพณี การ

วางบตัรช่ือ ระเบียบการแสดงความเคารพในเวลาปกต ิในงานรัฐพิธี และพระราชพิธี การเคารพ

ธงชาต ิเพลงชาต ิและสรรเสริญพระบารมี  
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 นอกจากนี ้ในรัฐบาล จอมพล ป . พิบลูสงคราม โดยสภาวฒันธรรม 17 แหง่ชาต ิยงัทํา

หน้าท่ีพิจารณาเคร่ืองแตง่กายของไทย 17

 สรุปในชว่งเวลาดงักลา่ว เป็นชว่งเวลาแหก่ารสร้างวฒันธรรมชาตร่ิวมสมยั ท่ีเป็นแบบ

แผนแบบวฒันธรรมบงัคบั วฒันธรรมการแตง่กาย เหตใุนสมยัจอมพล ป. พิบลูสงครามนัน้ถึงแตง่

กายแบบสากลให้เป็นท่ีนิยมในหมูร่าชการอยูแ่ล้ว สว่นการนุง่ผ้ามว่งเสือ้ราชประแตนท่ีเร่ิมเส่ือม

ความนยิม เป็นเพราะการนุง่ผ้ามว่งมีความยุง่ยากสิน้เปลืองและอาศยัเพียงการนุง่กางเกงแพร

ดอกสีตา่งๆเม่ือเวลาออกนอกบ้าน จอมพล ป. พิบลูสงคราม เห็นควรสร้างระเบียบในการแตง่กาย

ของชาตขิึน้มาเพ่ือมใิห้แตง่ตามอําเภอใจตามสะดวกสบาย โดยไมคํ่านงึถึงเกียรตขิองชาตแิละทํา

ให้ชาวตา่งประเทศดหูมิ่นได้ จงึเร่ิมชกัชวนให้ เลิกนุง่กางเกงแพรโดยอ้างวา่เป็นวฒันธรรมของจีน  

หลงัจากท่ีชายไทยหนัมานิยมสวมชดุสากลแล้ว จงึได้ขอร้องให้สตรีไทยเลิกนุง่โจงกระแบนเปล่ียน

มาเป็นนุง่ผ้าถงุ สวมหมวก สวมรองเท้า ตอ่มาใน พ.ศ. 2484 จงึมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้

คําแนะนําในการแตง่กายของประชาชนไทย  เป็นการปฏิรูปวฒันธรรมวา่ด้วยการแตง่กายของคน

ไทยท่ีมากบั “รัฐนิยม” ฉบบัท่ี 10 ซึง่ประกาศเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2484 และได้รับแรงกระตุ้น

จากคําปราศรัยและบทความตา่งๆ ของจอมพล ป .พิบลูสงคราม ท่ีเผยแพร่ ตลอดจนการโฆษณา

ชกัชวนอยา่งเข้มข้นและตอ่เน่ืองโดยรายการสนทนา นายมัน่ ชชูาติ  และนายคง รักไทย (วิชิตวงศ์ 

ณ ป้อมเพชร. 2551: 83)     

ในโอกาสตา่งๆ วางระเบียบการแตง่กา ยของสตรีแบบ 

“เตม็ยศ” “คร่ึงยศ” กําหนดเคร่ืองแตง่กายผู้ประกอบอาชีพบางอาชีพ เชน่ ชา่งตดัผม หญิงดดัผม 

คนเดนิโต๊ะจําหนา่ยอาหาร 

 การแตง่กายเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภุาพนัน้ เป็ นการเชิดชวูฒันธรรมและเป็นสว่น

หนึง่ของการสร้างชาตวิฒันาถาวร รัฐบาลจงึขอให้ชาวไทยทัง้ชายหญิงร่วมใจกนัสง่เสริมและ

ปฏิบตัติามรัฐนยิมโดยเคร่งครัด 

 ภายหลงัเม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ เสดจ็เสวยราชสมบตัสืิบ

ตอ่มา หลงัจากรัชกาลท่ี 8 ได้เสดจ็สวรรคต  การแตง่กายในระยะแรกเป็นการตอ่เน่ืองมาจาก

รัชกาลก่อน คือ ชายสวมกางเกง เสือ้เชิต้ หญิงนุง่กระโปรง หรือนุง่ผ้าถงุ เสือ้แบบตา่งๆหรือ

เสือ้เชิต้ การแตง่ตวัของผู้ชายไมเ่ปล่ียนอะไรมากนกัตลอดเวลา 10 ปีนบัจากนัน้ นบัเป็นชดุท่ีเป็น

มาตรฐานสํารับคนทัว่ๆไปอยา่งแท้จริง แฟ ชัน่ท่ีเข้ามาก็เป็นเพียงรัดรูปเข้าหรือขยายออก สว่น

ผู้หญิงก็ปรับเปล่ียนและได้รับอิทธิพลจากตา่งประเทศท่ีชดัเจนกวา่ผู้ชาย กระโปรงนิวลคุ 

กระโปรง 4 ชิน้ 6 ชิน้ 8 ชิน้ รวมถึงกระโปรงสุม่ไก่ เร่ิมรัฐบาลสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ในชว่ง 

ปี พ.ศ. 2500 – 2506 ได้มีการฟื้ นฟขูนบธรรมเนียมประเพณีของชาตหิลายอยา่ง เชน่ พิธีเฉลิม

พระชนพรรษา พิธีพระราชพิธีมงคลจรดพระคลงัแรกนาขวญั พระราชพิธีดําเนินทอดผ้าพระกฐิน
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โดยกระบวนพยหุยาตราทางชลมารค จงึมีการกําหนดเคร่ืองแบบพระราชพิธีใหม่ๆ ขึน้มาในยคุนี ้

ทัง้นีใ้นระหวา่งชว่งเวลาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเ จ้าอยูห่วัทรงขึน้ครองราชย์และอภิเษกสมรส การ

เสดจ็ไปเจริญสมัพนัธไมตรีกบัตา่งประเทศ คือ ในอเมริกาและยโุรป สมเดจ็พระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ทรงนําเคร่ืองแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทย 

โดย อาจารย์สมศรี สกุมุลนนัท์ เป็นผู้คดิค้นจากประวตัศิ าสตร์แล้วดดัแปลงให้เข้ากบัสมยันยิม 

เป็น “เคร่ืองแตก่ายชดุพระราชนิยมของไทย” ชดุไทยเรือนต้น ชดุไทยจิตรลดา ชดุไทยอมัรินทร์ ชดุ

ไทยบรมพิมาน ชดุไทยจกัรี ชดุไทยจกัรพรรด ิชดุไทยดสุิต ชดุไทยศวิลยั  สืบมาจนถึงทกุวนันี ้ 

 เคร่ืองแตง่กายของคนไทยหรือแฟชัน่เคร่ืองแตง่กา ย มีการพฒันาและร่วมสมยัท่ีชดัเจน

ในชว่งของการพฒันาประเทศ หลงัจาก พ .ศ.2500 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่ง

รวดเร็วจากเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ท่ีได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ทัง้ภาพยนตร์ไทยและ

ตา่งประเทศ อิทธิพลจากการส่ือสารท่ีพฒันา การเห็นการได้ยิน และการตามอยา่งท่ี คนเมือง

หลวงปฏิบตั ิท่ีสําหรับคนในประเทศไทยท่ีถือวา่เมืองหลวงเป็นผู้ นําทางด้านแฟชัน่ เป็นสิ่งหนึง่ท่ี

ทําให้การแพร่ขยายแฟชัน่ ในประเทศไทยเกิดขึน้ หลากหลาย หลายตอ่หลายแบบ  

 ทรงออร์เหลน ไมป่รากฏวา่ได้คํานีม้าจากไหน ในสมยัรัฐบาลจอมพลสฤษฏ์ิ ธนะรัชต์ ท่ี

เป็นทรงขาลีบ เสือ้พอง ได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ ร็อคแอนโรล และวยัรุ่นไทยตามอยา่งบ้าคลัง่ 

เท่ียวเตร่อยา่งเหมือนคนไมมี่งานทํา ในท่ีสดุก็ทําให้รัฐบาลสัง่กวดล้างโดยมีเคร่ืองแตง่กายแบบ

นัน้เป็นเหต ุโดยมีเหตผุลวา่ การแตง่กายหรือเคร่ืองแตง่กายแบบนัน้เป็นการแตง่กายของพวก

อนัธพาล มีการอ้างอิงไว้วา่ มีการวาดล้างและจบักมุบริเวณท้องท่ีพระราชวงั (ตําบล) ได้ตวัวยัรุ่น

แบบนีม้ากถึง 100 คน เป็นนกัเรียนเสีย 36 คนนอกนัน้เป็นพวกไมมี่งานทําตํารวจต้องอบรมให้

แตง่กายแบบสภุาพชนทัว่ไป แล้วปลอ่ยตวักลบัไป ตอ่มารูปแบบการแตง่กายแบบนีก็้เบ่ือและเลกิ

ไปตามวงจรของแฟชัน่  

 หลงัรัฐประหาร พ .ศ.  2501 รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ ์เร่ิมจดัการอนัธพาลอยา่งเฉียบ

ขาด เพราะถือวา่ กลุม่อนัธพาลเป็นกลุม่คนท่ีบอ่นทําลายสงัคม และเป็นภยักบัประชาชนทัว่ไป 

หากจดัการกบัอนัธพาลได้แล้วก็จะนํามาซึง่ความผาสกุของคนภายในชาต ิ

  มินิสเก๊ิต ประมาณ ปี  พ.ศ. 2511 ได้รับอิทธิพลจากตา่งประเทศ และเป็นท่ีนิยมมากใน

ประเทศไทย เป็นกระโปรงสัน้เหนือเขา่ ท่ีเรียกในสมยันัน้วา่ กระโปรงมินิ นุง่มินิ ท่ีให้ความต่ืนเต้น

ให้กบัผู้คนตามถนนเป็นอยา่งมาก ทัง้กรุงเทพฯ นยิมกนัอยา่งมาก ทัง้คนทํางานวยัรุ่น ข้าราชการ 

และมีหลายระดบั จนถึงท่ีระดบัสัน้จนนา่ตกใจ ในชว่งนัน้สมยันัน้ผู้สวมใสไ่มรู้่สกึอะไร แตเ่ม่ือ

เวลาผา่นไปผู้ ท่ีเคยสวมใสใ่นสมยันัน้กลบัตกใจวา่หากจะให้ใสต่อนนีค้งไมไ่ด้แล้ว ในสมยัท่ีมินิส

เก๊ิตนี ้มีกระโปรงท่ีสัน้กวา่กระโปรงมินิ คือ ไมโครสเก๊ิต ท่ีสัน้จนแทบจะเห็นกางเกงใน เป็นท่ี นิยม
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ในกลุม่นกัแสดง นกัร้องลกูทุง่ และท่ีเรียกวา่หางเคร่ืองในสมยันัน้ ภายหลงัท่ีกระโปรงมินินิยมกนั

มานบัหลายปี สํานกัรัฐมนตรีก็ออกกฎข้อบงัคบัออกมาวา่ด้วยการแตง่กายของข้าราชการชาย

หญิง มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2516 ท่ีสรุปได้วา่ ห้ามข้าราชการ สตรีนุง่

กระโปรงเลยเขา่ขึน้ไป สว่นข้าราชการชายนัน้ห้ามไว้ผมยาวจนปิดตีนผม ซึง่ก็หมายถึงผมฮปิปี ้ท่ี

กําลงัแพร่หลายในหมูผู่้ชาย (พวงผกา คโุรวาท. 2535: 125) 

 กระโปรงมินิมีอายปุระมาณ 6 ปี แม้จน พ .ศ. 2517 ก็ยงัมีอยู ่แล้วไมน่านก็หมดไป 

กลายเป็นกระโปรงแบบเรียบๆสภุาพ ทํานองกระมิดีอี้กจนถึงปัจจบุนั (กระโปรงชนิดบานกลม

อยา่งนิวลคุ ไมค่อ่ยมีใส ่ถ้าไมนุง่กระโปรงปัจจบุนัก็สวมกางเกง ) นบัวา่กระโปรงมินิ มีอายุ

ยาวนาน และมีช่ือเสียงมาก ไปพร้อมกบัรองเท้าสนหนาๆสงูๆ ท่ีทําด้วยไม้เนือ้เบา บางแบบสงู 3-

4 นิว้ และมากกวา่นัน้ และนา่หวาดเสีย วสําหรับผู้คนท่ีพบเห็น รองเท้าแบบนี ้เรียกกนัในวงกว้าง

วา่ “ตกึ” หรือ “เตารีด” ตามรูปทรงรูปร่าง รองเท้าแบบนีล้ดความนิยมไปพร้อมกบักระโปรงมินิ 

 ผมฮปิปี ้ชว่งประมาณ ปี พ .ศ. 2513 เป็นทรงผมท่ีได้รับอิทธิพลในตา่งประเทศโดยตรง 

เป็นช่ือของกลุม่ชนชาวตะวนัตกร่วมสมยัท่ี รักอิสระ ความคดิแปลกแยก รวมกลุม่เพ่ือการเสพ 

ดนตรี การแตง่กายท่ีประดษิฐ์คดิค้นด้วยตวัเอง ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ปลอ่ยผมยาวแบบ

ธรรมชาต ิชอบศลิปะ รวมถึงการมัว่สมุการสบูกญัชาด้วย เรียกกลุม่นีข้องตะวนัตก วา่เป็นกลุม่

ปบุผาชน การแพร่หลายในประเทศไทยเร่ิมจากกลุม่ของ นกัดนตรีและนกัร้อง นกัเท่ียวตาม

ไนท์คลบั จนแพร่หลายไปในกลุม่นิสิตนกัศกึษาท่ีไว้ผมยาวเกินท่ีผู้ปกครองในสมยันัน้จะรับได้ 

แรกๆนัน้เกิดการตอ่ต้านและเชิงรังเกียจ วา่ดเูป็นทรงผมท่ีดรุูงรัง แตท่รงผมฮิปปีก็้เร่ิมพฒันาและ

อยูเ่ร่ือยมาจนดเูรียบร้อยขึน้และดจูนชินตาสภุาพขึน้ 

 เด๊ปนกัรบ และม้อดบณัฑิต ไมช่ดัเจนเร่ืองท่ีมา ในชว่ง หลงั ปี พ .ศ. 2513 แตท่ัง้ช่ือและ

ทรงก็เป็นกางเกงแบบตะวนัตก ลกัษณะเด๊ป เป็นกางเกงขาลีบ เรียว เป็นท่ีนยิมในกลุม่ของ

นกัเรียนชา่งกลหรืออาชีวศกึษาหรือวยัรุ่นท่ีออกนกัเลง ห้าวๆ ลกัษณะของกางเกงม้อด เป็น

กางเกงลีบตรงหวัเขา่แล้วบานออกไปจนคลมุเท้าเหมือนขาม้า นยิมในกลุม่นกัเรียนนสิตินกัศกึษา

ในมหาวิทยาลยั หรือพวกท่ีทํางาน ท่ีอาจจะดสูภุาพกวา่แบบแรก ชว่งนีเ้ป็นชว่งยคุแหง่การ

โฆษณาของการตดัเสือ้ผ้า ท่ีมีอยูอ่ยา่งแพร่หลาย 

 การสร้างเคร่ืองแตง่กายหรือ พฒันาการของเคร่ืองแ ตง่กายของไทย ท่ีบง่บอกถึงความ

เป็นไทยเองและยอมรับกนัโดยทัว่ไปและชดัเจนขึน้ในยคุหลงันี ้ ได้แก่ ชดุพระราชทาน ใน ปี พ .ศ. 

2522 หลงัจากท่ีในชว่ง ปี พ.ศ. 2516 ท่ีจอมพลถนอม กิตขิจร ประกาศให้ข้าราชการแตช่ดุซาฟารี

ไปทํางานได้ แตก่ลบัไมเ่ป็นท่ียอมรับ เกิดการตอ่ต้าน ทั ง้ ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช ทัง้บทความและ

ข้อเขียนปรากฏในหนงัสือพิมพ์รายวนั ท่ีไมเ่ห็นด้วยวา่เสือ้แบบซาฟารีเป็นรูปแบบของฝร่ัง พวกลา่
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เมืองขึน้ จนเปล่ียนมาเป็นเสือ้ แบบพอ่ขนุรามคําแหงท่ีคล้ายเสือ้มอ่ฮอ่ม โดยแจ้งไว้วา่เป็นเสือ้ท่ี

จอมพลถนอม กิตตขิจรนายกรัฐมนตรีสมยันัน้นําแบบมาจากกรมศลิปากรโดยตรง แตเ่สือ้ทัง้สอง

แบบก็ไมเ่ป็นท่ีนิยมทัง้ประชาชนและข้าราชการ และล้มเลิกไป จนถึงชดุพระราชทาน ท่ีประชาชน

ยอมรับวา่เป็นชดุท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ไทย และเป็นท่ีพอใจ  

 ชดุประราชทานเผยแพร่จริงจงัในปี 2522 โดยพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ ในวั นท่ี 22 

กรกฎาคม 2522 ขณะนัน้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลพลเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัท์  ครัง้

นัน้พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ ได้ใสไ่ปเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 60 ปี ของวงเวียน 22 

กรกฎาคม เม่ือพวกหนงัสือพิมพ์เห็นก็พากนัแปลกตา และในวนัพธุ 25 เดือนเดียวกนั ทา่นผู้ นี ้ ก็

สวมชดุดงักลา่วเข้าไปในสภา ก็พลอยให้ ส .ส. ต่ืนเต้นประหลาดใจกนัไปตามๆกนั นบัจากนัน้

หนงัสือพมิพ์ก็ลงขา่วเร่ืองเสือ้แบบใหมก่นัเกรียวกราว และกลายเป็นสญัลกัษณ์ของพลเอกเปรม 

ตณิสลูานนท์ไปเลย เม่ือใครเขียนการ์ตนูก็ต้องเขียนให้ทา่นสวมชดุพระราชทานตดิตวัเสมอไป  

  พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ได้เปิดเผยถึงท่ีมาของเสือ้พระราชทาน (เก็บความจาก

หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบบัวนัศกุร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ .ศ. 2522) วา่เกิดจากการไปเยือนประเทศใน

อาเซ่ียน ชาตอ่ืินๆ ตา่งมีชดุเป็นของตวัเอง เชน่ชวามีเสือ้บาตกิ ฟิลิปินส์มีเสือ้บาลอง แตสํ่าหรับ

ประเทศไทย ซึง่เป็นประเทศเก่าแก่กลบัไมมี่เสือ้ประจําชาตกิลา่วกนัอยา่งงา่ยๆก็คือทําให้กระอกั

กระอว่นใจ หรือเป็นปมด้อยอยา่งหนึง่ก็วา่ได้ เม่ือพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์กลบัมาเมืองไทยแล้ว

จงึได้นําความเข้ากราบบงัคมทลูปรึกษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชนีินาถ ท่ีสดุสมเดจ็พระ

นางเจ้าฯพ ระบรมราชินีนาถก็ทรงพระราชทานเสือ้ให้ตวัหนึง่ เป็นฉลองพระองค์ท่ีสมเดจ็พระ

เจ้าอยูห่วัใช้เป็นประจํา พร้อมทัง้พระราชทานแบบเสือ้ให้ด้วย 

 จากจดุนีเ้องท่ีพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ ได้นํามาเผยแพร่ และเป็นท่ีเกรียวกราว เป็นท่ี

พอใจของทกุฝ่ายไมว่า่จะเป็นข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่  ส.ส. พอ่ค้า ประชาชน นบัเป็นการค้นหาท่ีลง

ตวัเป็นครัง้แรกท่ีมีผู้ยอมรับโดยพร้อมเพรียงกนั ท่ีนา่สงัเกตคือ เสือ้พระราชทานนี ้เกิดขึน้หลงัจาก

ท่ีฝ่ายหญิงมีชดุประจําชาตไิปแล้วถึง 19 ปี (พวงผกา คโุรวาท. 2535: 127) 

 ชดุพระราชทานมีลกัษณะคล้ายเสือ้พระราชประแตนในรัชก าลท่ี 6 ผิดตรงการใช้วสัดุ

และสว่นปลีกยอ่ยคือ แทนท่ีจะใช้ผ้าเนือ้หนา สีชาว แบบฝร่ัง ก็หนัมาใช้ผ้าทอพืน้เมืองแทน จงึมี

สีสนังดงาม คอเสือ้ตัง้ แขนสัน้หรือยาว มีกระเป๋าลา่ง 2 ใบเจาะหรือกุ้นปากกระเป๋าตามแบบเสือ้

ชายกระดมุ 5 เม็ด อาจจะใช้ผ้าตกแตง่ให้ดเูดน่ขึน้ก็ได้  สวมแล้วเคียนเอวด้วยผ้าขาวม้าใช้งาน

ลําลองก็คงเป็นฝ้ายและแขนสัน้ สว่นโอกาสพิเศษใช้แขนยาว วสัดท่ีุใช้ก็คงจะเป็นผ้าไหมท่ีทําให้ดู

วา่ มใิชลํ่าลองหรือปกต ิสําหรับกางเกงก็เป็นแบบสากลตามสมยันยิม  



26 

  จาการศกึษา วิวฒันาการการเปล่ียนแปลเคร่ืองแตง่กายของไทย ผู้ วิจยัสรุปได้ เป็น

ตารางเพ่ือให้เหน็ภาพรวม เปรียบเทียบถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดจาก สงัคม การเมืองเมือง และ

เศรษฐกิจ ไว้เป็นตารางได้ ดงันี ้ 

 

 1.3 ตารางเปรียบเทียบ ช่วงเวลา เหตุการณ์ กับการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกาย

ของไทย  

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

เหตกุารณ์ 

 

การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกาย 

พ.ศ. 2325-2394 

  

 รัชกาลที่ 1-3       

        นโยบายต่าง ๆ เจริญรอยตามแบบอยา่งสมยั

อยธุยาตอนปลายแทบทกุประการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน

สมยัรัชกาลท่ี 1 ซึง่เป็นช่วงเวลาของการสร้าง เมืองใหม่

ได้เลียนแบบสมยัเมื่อครัง้กรุงศรีอยธุยารุ่งเรือง จึงได้

วางรากฐานขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ตามสมยั

อยธุยาเป็นหลกั  

        การแต่งกายในสมยันีย้งัคงยดึแบบอยธุยาตอนปลาย

เชน่กนั ในราชสํานกัสตรีนุ่งผ้ายกหรือผ้าลายทอง ห่มสไบเฉียง

ด้วยผ้าปักหรือผ้าแพรท่ีพบัเหมือนอดักลีบ  ผมตดัไว้เชิงสัน้ 

(เน่ืองด้วยใน สมยัอยธุยาตอนปลายเกิดสงคราม หญิงต้องตดั

ผมสัน้เพ่ือปลอมตวัเป็นชาย สะดวกในการหนีภยัจากพมา่) 

ชายนุ่งผ้ามว่งโจงกระเบนสีต่าง ๆ  สวมเสือ้คอปิดผ่าอก แขน

ยาว แตโ่ดยปกติไมนิ่ยมสวมเสือ้การแตง่กายของขนุนางใน

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะสวมเสือ้เข้าเฝ้าในฤดหูนาวเท่านัน้ 

        ราษฎรทัว่ไป สตรีนุ่งโจงกระเบน สวมเสือ้รัดรูป ผ่าอก 

แขนกระบอก ตามปกติเมื่ออยูก่บับ้านนิยมห่มผ้าแถบ 

        สตรีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ผมปีก คือ ไว้ผมยาว

เฉพาะบนกลางศีรษะ ควัน่ผมรอบศีรษะเป็นรอยจนเห็นขอบ

ชดัเจน (คล้ายผมทรงมหาดไทย ของผู้ชายต่างกนัท่ีผู้หญิง ไม่

โกนรอบกลางศีรษะอยา่งผู้ชาย ) ปลอ่ยจอนท่ีข้างหยูาวลงมา 

แล้วยกขึน้ทดัห ูเรียกวา่ “จอนห”ู บางครัง้ใช้จอนหเูก่ียวดอกไม้

ให้ห้อยอยู ่ข้างหเูรียกวา่ "ผมทดั" ก็มีท่ีเรียกวา่ "ผมปีก" นัน้

เพราะมองเห็นเชิงผมเป็นขอบอยา่งถนดัชดัเจน  

        ชายเเต่งแบบเดียวกบัสมยัอยธุยา คือ นุ่งผ้าโจงกระเบน 

ไมส่วมเสือ้ไว้ผมทรง "มหาดไทย" ซึง่ชาวบ้านเรียกกนัวา่ "ทรง

หลกัแจว" คือ โกนผมรอบศีรษะไว้ผมเฉพาะกลางศีรษะ

ยาว ประมาณ 4 ซ.ม. แล้วหวีแต่งเรือนผมตามแต่จะเห็นงาม

ผมมหาดไทยมี 2 อยา่ง คือ มหาดไทยโกนและมหาดไทยตดั 

มหาดไทยโกนนัน้ใช้โกนผมข้าง ๆ ให้เกลีย้งเหลือไว้แต่

ตอนกลางเป็นรูปกลมแต่แบนดงัแปรง  

สว่นมหาดไทยตดั คือ ตดัข้างให้เตียนแทนท่ีจะโกน และถอน

ผมท่ีอยูร่อบๆ ตอนบนออกให้เห็นเป็นรอย เรียกวา่ ไรผม ถอน

แล้วยงัไมเ่รียบร้อยดีก็ใช้มโีกนกนัไรผมอีกที เด็กชายและหญิง 

ไว้ผมจกุจนอาย ุ11 หรือ 13 ปี จงึโกนจกุ แล้วไว้ผมตามแบบ

ของผู้ ใหญ่ต่อมา  

พ.ศ. 2394-2411 

 

  รัชกาลที่ 4 

          ระยะนีเ้ป็นช่วงของการเปิดประเทศติดต่อกบั

ชาวตะวนัตก ซึง่กําลงัแสวงหาอาณานิคม 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงมองเห็น

       การไว้ผมของชายในสมยันัน้ ยงัคงไว้ทรงมหาดไทยอยู ่

เมื่อครัง้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดให้สง่ฑตู

ไปยโุรป ให้คณะทตูเลิกไว้ผมมหาดไทยเปลี่ยนเป็นไว้ผมทัง้

ศีรษะและตดัยาวอยา่งฝร่ัง แต่เมื่อคณะทตูกลบัมาถึง
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แนวความคิดของชาวตะวนัตกจึงทรงดําเนินนโยบายทัง้

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนปรับปรุงเปลี่ยน

ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่งให้สอดคล้องกบั 

แนวนโยบายของต่างประเทศ ยกปัญหาเหลา่นีข้ึน้มา

อ้างเพ่ือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ ด้าน

ขนบธรรมเนียมประเพณีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัโปรดให้ข้าราชการสวมเสือ้เข้าเฝ้าเป็นครัง้แรก 

ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 

4 วา่  

" เวลาวนัหนึ่ง ข้าราชการเข้าเฝ้าท่ีพลบัพลาโรงแสง

พร้อมกนั ครัง้นัน้ยงัไมม่ีธรรมเนียมท่ีจะสวมเสือ้เข้าเฝ้า 

จึงดํารัสวา่ดคูนท่ีไมส่วมเสือ้เหมือนเปลือยกาย ร่างกาย

จะเป็นเกลือ้นกลากก็ดี หรือเหง่ือออกมาก็ดี โสโครกนกั 

ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเสือ้หมดทกุ

ภาษาเว้นเสียแต่ละว้าลาวชาวป่าท่ีไมไ่ด้บริโภคผ้าผ่อน

เป็นมนษุย์ อยา่งต่ําก็ประเทศสยามนีก็้เป็นประเทศใหญ่

รู้ขนบธรรมเนียมมากอยูแ่ล้ว ไมค่วรจะถือเอาอยา่ง

โบราณท่ีเป็นชาวป่ามาแต่ก่อน ขอท่านทัง้หลายจงสวม

เสือ้เข้ามาในท่ีเฝ้าจงทกุคน ตัง้แต่นัน้มา ข้าและขนุนางก็

สวมเสือ้อยา่งน้อยเข้าเฝ้าทกุคน ครัน้นานมาเห็นวา่ เสือ้

อยา่งน้อยนัน้จะคาดผ้ากราบก็มิได้ จึงยกัย้ายทําเป็นเสือ้

กระบอกเหมือนเสือ้บ้าบา๋ (เสือ้ผ่าอก คอแหลมตืน้ ไมม่ี

ปกแขนยาว ตรง) บตุรจีนท่ีเมืองปัตตาเวียก็เป็นธรรม

เนียมติดมาจนทกุวนันี.้.." 

 

           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจึงโปรด

ให้ออกหมายประกาศในปี พ.ศ. 2409 ห้ามไมใ่ห้เอา

เคร่ืองประดบัทองเงินแต่งกายให้เด็กท่ียงัไมรู้่จกัหลีก

หลบโจรผู้ ร้าย และประกาศห้ามไมใ่ห้แต่งตวัเด็กด้วย

เคร่ืองประดบัและปลอ่ยไปเท่ียวโดยลําพงั หากเด็กได้รับ

อนัตรายถึงตายด้วยเหตนีุน้อกจากคนร้ายจะได้รับโทษ

แล้ว ผู้ นําเคร่ืองประดบั มาแต่งให้ก็จะมีความผิดด้วย 

กรุงเทพฯก็ตดัผมมหาดไทยตามเดิม  

           อยา่งไรก็ตาม เราต้องยอมรับวา่รัชกาลท่ี 4 ริเร่ิมการไว้

ผมสมยัใหมแ่บบฝร่ัง ดงัปรากฏหลกัฐานจากพระบรมฉายา

ลกัษณ์ของพระองค์และพระราชโอรส ซึง่เร่ิมมีผู้ปฏิบติัตามกนั

ต่อมา สตรีในราชสํานกั นุ่มผ้าจีบลายทอง ห่มสไบปัก  

ใช้เคร่ืองประดบัต่าง ๆ เช่น ทบัทรวง (เคร่ืองประดบัอก) พาหุ

รัด (เคร่ืองประดบัแขนหรือทองต้นแขน) สะอิง้ (สายรัดเอว) 

สร้อยสงัวาล (สร้อยยาวใช้คล้องสะพายแลง่ท่ีเรียกวา่สร้อยตวั) 

ตุ้มหเูพชร แหวนเพชร ฯลฯ และยงัคงไว้ผมปีกเหมือนรัชกาล

ต้น ๆ 
        ราษฏรทัว่ไป สตรีนิยมสวมเสือ้คอกลม ปิดคอ แขนยาว

ทรงกระบอก รัดรูป นุ่งผ้าลายโจงกระเบนทบัเสือ้คาดแพรหรือ

ห่มสไบเฉียงทบัตวัเสือ้อีกทีหนึ่ง สวมกําไลท่ีข้อเท้า  

( การสวมกําไลข้อเท้านีเ้ป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยวา่ ผู้สวม

กําไลข้อเท้าเป็นหญิงท่ียงัไมไ่ด้แต่งงาน) ไมส่วมรองเท้า บาง

พวกนิยมห่มสไปจีบ สว่นผมยงัคงไว้ปีกถอนไรผม ไว้เล็บ ผดั

หน้า ตามปกติเมื่ออยูก่บับ้านก็ห่มผ้าแถบ ถ้าทํางานกลางแจ้ง

จึงจะสวมเสือ้แขนกระบอก แขนลีบยาวถึงข้อมือ ผ่าอก ติด

กระดมุ บางทีเมื่อทํางานท่ีต้องยกแขนขึน้-ลงก็ห่มตะแบงมาน

เชน่เดียวกบัสมยัก่อน สว่นการหม่ผ้าแถบ(คาดอก) ยงัคงมี

เร่ือยมาจนกระทัง่คนรุ่นเก่าหมดไป และภายหลงัเห็นวา่ไม่

สภุาพ การห่มผ้าแถบจึงหมดไปในท่ีสดุ   

            

 

           

         

         เด็กยงันิยมไว้ผมจกุ ถ้าเป็นเด็กหญิงใสเ่สือ้คอกลม

ระบายลกูไม้ท่ีคอ แขน ฯลฯ หากเป็นผู้มีฐานะ บรรดาพอ่แม่

ญาติผู้ ใหญ่มกัมีเคร่ืองประดบัทองเงินแต่งตวัให้เด็ก เป็นเหตุ

ให้เด็กถกูฆา่ตายอยูเ่นือง ๆ เพราะคนร้ายต้องการชิง

เคร่ืองประดบักรณีดงักลา่วนีม้ีมาแต่สมยัรัชกาลก่อน ๆ แม้จะ

ลงโทษถึงขัน้ประหารชีวิตก็ตาม คนร้ายก็ยงัไมเ่กรงพระราช

อาญา  

พ.ศ. 2411-2453  

 

รัชกาลท่ี 5 

        ในรัชกาลนีไ้ทยได้มีการติดต่อกบัชาวต่างประเทศ

มากขึน้ แม้พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจะ

ได้ทรงแก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่งแล้วก็ตาม 

แตย่งัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลายนกั โดยเฉพาะเร่ืองการแตง่กาย 

ทัง้ท่ีพระองค์โปรดให้มีการประกาศสวมเสือ้เข้าเฝ้า แต่

ในเวลาปกติแล้ว  
          การท่ีไมนิ่ยมสวมเสือ้เพราะเสือ้ผ้าหายากมีราคา

แพงและทําความสะอาดลําบากเน่ืองจากไมม่ีสบูใ่ช้

อยา่งปัจจบุนั การทําความสะอาดต้องใช้ขีเ้ถ้ามาละลาย

นํา้ซึง่เรียกวา่ ด่าง และใช้นํา้นีม้าซกัผ้า นํา้ด่างนีย้งักด

เสือ้ผ้าให้เป่ือย ขาดง่าย ไมดี่เหมือนใช้สบูอ่ยา่งสมยั

ต่อมา ระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สบูห่ายาก จึงได้มี

ผลิตภณัฑ์ใหมคื่อ ผงซกัฟอกเข้ามาแทนท่ีและเป็นท่ี

นิยมใช้กนัเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจบุนั 

       บรรดาขนุนาง เจ้านาย และเสนาบดียงันุ่งผ้าผืนเดียว ไม่

สวมเสือ้ ด้วยยดึถือประเพณีเดิม อยา่งเคร่งครัด โดยไมคํ่านึง

วา่ล้าสมยัหรือผิดถกูอยา่งไร “ข้อนีพ้งึเห็นได้ในหนงัสือเก่า คํา

สรรเสริญของพระเจ้าแผ่นดิน มกักลา่ววา่ “รักษาโบราณราช

ประเพณีมัน่คง” หรือ “ทรงประพฤติตามโบราณราชประเพณี 

ในคํากลอนเร่ืองพระไชยสริุยาของสนุทรภู่ ก็กลา่วถึงพวกเข้า

เฝ้าเจ้าเมืองสาวตัถี “ดดัจริตผิดโบราณบ้านเมืองจึงเป็น

อนัตราย” ดงัเช่น เซอร์ จอห์น เบาร่ิง ราชทตูองักฤษเลา่เร่ืองท่ี

เข้ามากรุงเทพฯ ภายหลงัมาอีก 3 ปี วา่เมื่อ ไปหาสมเด็จ

เจ้าพระยาฯ องค์ใหญ่ครัง้แรก จดัรับอยา่งเต็มยศ เห็นสมเด็จ

พระยาองค์ใหญ่แต่งตวันุ่งจีบ คาดเข็มขดัเพชรแต่ตวัเปลา่ไม่

สวมเสือ้ความท่ีกลา่วสอ่ให้เห็นต่อไปอีกวา่ขนุนางผู้ น้อยซึง่

เป็นบริวารอยูใ่นท่ีนัน้ก็คงไมส่วมเสือ้เหมือนกนัทัง้นัน้ เพราะ

ถือวา่ต้องสวมเสือ้ในเวลาเข้าเฝ้า เวลาอ่ืนยงัมีเสรีภาพท่ีจะ

รับแขกหรือไปไหนตวัเปลา่ได้เหมือนอยา่งเดิม” 
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          พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรง

ตระหนกัดีวา่ การแต่งกายดงักลา่วยอ่มเป็นท่ีดหูมิ่น

เหยียดหยามของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาอยูใ่น

กรุงเทพฯ และเป็นเวลาท่ีจะเสด็จประพาสต่างประเทศ 

(สิงคโปร์และชวา) เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ.2413 

 

 

 

 

 

          เคร่ืองแตง่กายของชายไทยในสมยัต้นรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วันีไ้ด้ปรับปรุง

ตามแบบประเพณีนิยมสากลของชาวตะวนัตกเป็นครัง้

แรก แต่หลงัจากเสด็จประพาสอินเดีย-พมา่ ในปี พ.ศ.

2414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         มีพระราชดําริท่ีจะเปลี่ยนแปลงเคร่ืองแต่งกายตามแบบ

ฝร่ัง เพ่ือแสดงความเป็นอารยประเทศ ทรงกําหนดเคร่ืองแบบ

ทหารและพลเรือนฝ่ายทหารมีทัง้เคร่ืองแบบเต็มยศและ

เคร่ืองแบบปกติ ฝ่ายพลเรือนมีแต่เคร่ืองแบบเต็มยศเท่านัน้

เคร่ืองแบบของฝ่ายพลเรือนเป็นเสือ้แพรสีกรมท่า ปักทองท่ีคอ

และข้อมือ ในเวลาปกติใช้เสือ้คอเปิด ผกูผ้าผกูคออยา่งฝร่ัง ทัง้

ฝ่ายทหารและพลเรือนนุ่งผ้ามว่งสีกรมท่า และกําหนดให้สวม

ถงุเท้า รองเท้าด้วย สําหรับผ้ามว่งสีกรมท่านัน้ใช้เป็น

เคร่ืองแบบและนุ่งในเวลามีการงานแต่ครัง้นัน้  

 

       มีพระราชดําริวา่ การสวมเสือ้นอกแบบฝร่ังซึง่ต้องมี

เสือ้เชิต้ สวมข้างในแล้วยงั มีผ้าผกูคออีกด้วยนัน้ ไมเ่หมาะสม

กบัอากาศร้อน โปรดให้ดดัแปลงเป็นเสือ้นอกสีขาวคอปิดติด

กระดมุตลอดอก 5 เมด็ เรียกวา่ "เสือ้ราชแปตแตนท์ (Raj 

Pattern)"ต่อมาเรียกเพีย้นไปเป็น "เสือ้ราชปะแตน" ซึง่แปลวา่ 

"แบบหลวง" คงนุ่งผ้ามว่งสีกรมท่าเหมือนเดิม  

         การแตง่กายของชายทัว่ไป ยงัคงนิยมแต่งกายตาม

สบายเชน่เดียวกบัสมยัรัชกาลก่อน ๆ คือ นุง่ผ้าลอยชาย มี

ผ้าขาวม้าหรือผ้าอะไรก็ได้แต่ะบา่ คลมุไหลหรือคาดพงุ ซึง่คง

จะเป็นประเพณีการแต่งกายของคนไทยตามปกติมาแต่โบราณ

และคาดพงุ ไมนิ่ยมใช้ผ้าแตะบา่ การนุง่ลอยชาย  

คือ การเอาผ้าทัง้ผืนนัน้มาโอบหลงักะให้ชายผ้าข้างหน้า

เท่ากนั แล้วขมวดชายพก ค่อนข้างใหญ่เหน็บแน่นติดตวั  

แล้วทิง้ชายห้อยลงไปข้างหน้า การนุ่งผ้าลอยชายนี ้บางคน

ชอบนุ่งใต้สะดือ ชายพกท่ีค่อนข้างใหญ่นีเ้พ่ือเก็บกลอ่งหรือหีบ

บหุร่ีท่ีตนชอบ สว่นผ้าคาดพงุไมว่า่จะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้า

สา่นหรือผ้าอะไรผกูเป็น โบเง่ือนกระทก ไว้ข้างหน้า  

ทิง้ชายผ้าลงมาเล็กน้อย  

            ผู้ชายบางคนแต่งตวัแบบนกัเลงโต กลา่วคือ  

นุ่งกางเกงชัน้ใน คาดกระเป๋าคาด ท่ีเอวทบักางเกงใน นุ่งผ้า

โสร่งทบันอก (โสร่งไหมตวัใหญ่ ๆ หรือผ้าตาโก้งหรือตาโถงท่ี

พวกต้องซูนํ่ามาขายหน้าเทศกาลพระพทุธบาทสระบรีุ) นุง่

เสร็จมกัจะหยิบผ้านุ่งตรงสะโพกทัง้สองข้างยกขึน้ไปเล็กน้อย

ไปเหน็บ ไว้ท่ีเอว เรียกวา่ “นุง่หยกัรัง้” มีผ้าขาวม้าหรือผ้าอะไร

พนัคอ ชายหนึ่งอยูข้่างหน้า ตวดัอีกชายหนึ่งไปข้างหลงั หาก

จะซือ้ของก็เลิกผ้าโสร่งขึน้หยิบเงินในกระเป๋าคาด ในสมยันัน้

ถือเป็นของธรรมดา การนุ่งผ้าลอยชายนีค้งจะมีอยูเ่พียงปลาย

รัชกาลที่ 5 และคงจะมีบ้างประปรายในรัชกาลท่ี 6 แตก่็ไมไ่ด้

หมดไปทีเดียว ยงัมีอยูเ่ร่ือยมาแม้กระทัง่ปัจจบุนั  

           การไว้ผมของชายไทยสมยัรัชกาลท่ี 5 ไว้ผมยาวอยา่ง

ฝร่ัง มีทัง้หวีแสกและหวีเสย เลิกไว้ผมมหาดไทย 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเป็นผู้ นําการไว้

ผมยาวทัง้ศีรษะ   ทัง้มีพระบรมราชานญุาตให้ข้าราชบริพารไว้

ผมยาวได้ตามแบบฝร่ังตัง้แต่นัน้มา เพราะเห็นวา่สวยงามกวา่

ทรงผมมหาดไทย แม้จะโปรดให้เลิกไว้ผมมหาดไทยแล้วก็ตาม

ยงั มีข้าราชการผู้ ใหญ่บางท่านนิยมไว้ผมทรงมหาดไทยอยู่

ดงัเช่นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ ได้ให้ช่างตดัผม

สัน้รอบศีรษะ ไว้ข้างบนยาวคล้ายทรงผมมหาดไทย เรียกวา่ 

"ผมรองทรง" 
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           เคร่ืองแต่งกาย หรือ ชดุไทย ของสตรีไทยในสมยั

นีไ้ด้ดดัแปลงแก้ไขหลายครัง้ แต่เดิมในราชสํานกัยงัคง

นุ่งผ้าจีบ ห่มสไบแพรเฉียงแนบกบัตวัเปลา่ ต่อมาในปี 

พ.ศ.2416 งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้หลงัโปรด

ให้เปลี่ยนแปลงเคร่ืองแต่งกายใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัโปรดให้ทหารนุ่งกางเกงขายาวแทนผ้ามว่งโจง

กระเบนสีกรมท่า 

 

 

 

 

        ในปี พ.ศ.2440 หลงัจากเสด็จกลบัจากยโุรปได้ทรง

นําแบบอยา่งการแต่งกายของชาวยโุรปมาดดัแปลงให้

เหมาะสมกบัภมูิอากาศของเมืองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดให้

เลิกผมปีกไว้ผมยาวแทน โดยให้เจ้าคณุพระประยรูวงศ์ 

(แพ) เมื่อครัง้ยงัเป็นเจ้าจอมมารดาแพ พระสนมเอก 

เป็นผู้ นําคนแรกด้วยการไว้ผมยาวประบา่ 

 

 

         งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้หลงัโปรดให้

เปลี่ยนแปลงเคร่ืองแต่งกายใหม่ ให้สตรีนุ่งผ้ายกจีบ ห่มตาด 

หรือห่มสไบปักเฉพาะเวลาเต็มยศใหญ่เท่านัน้ ในโอกาสทัว่ไป 

นุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสือ้พอดีตวั ผ่าอก คอกลมหรือคอตัง้เตีย้ 

ๆ ปลายแขนแคบยาวถึงข้อมือ ชายเสือ้ยาวเพียงเอว เรียกวา่ 

"เสือ้กระบอก" แล้วห่มแพรจีบตามขวางสไบเฉียงทบับนเสือ้อีก

ชัน้หนึ่ง แพรจีบท่ีใช้ห่มสไบเฉียงทบัเสือ้นี ้ต่อมาได้วิวฒันาการ

เป็นแพรสะพายซึง่ใช้แพรชนิดท่ีจีบตามขวางเอวนัน้มาจีบ

ตามยาวอีกครัง้หนึ่ง จนเหลือเป็นผืนแคบตรึงให้เหมาะ แล้ว

สะพายมาบนบา่ซ้าย รวบชายแพรทัง้ 2 ข้างเข้าด้วยกนั

ทางด้านขวาของเอวคล้าย ๆ สวมสายสะพาย และสวมรองเท้า

บู๊ตโดยมีถงุเท้าหุ้มตลอดน่องด้วย 

 

        ในสมยันีนิ้ยมสวมหมวกแบบยโุรปหรือหมวกหาง

นกยงู ถือไม้เท้า ซึง่มกัจะใช้คล้องแขนจงึเรียกวา่ "ไม้ถือ" 

ต่อมา เป็นผลให้ประชาชนเร่ิมนิยมนุ่งกางเกงขายาวและสวม

หมวกกะโลก่นัขึน้บ้างในตอนปลายรัชกาล 

 

 

 

         สตรีในครัง้นัน้จึงเร่ิมใช้เสือ้ตดัตามแบบยโุรป สวมถงุเท้า 

แต่ยงัคงนุ่งโจงกระเบนและสะพายแพรอยู ่แบบเสือ้ท่ีนิยมกนั

มากในสมยันีก็้คือ เสือ้แขนพองแบบฝร่ัง คอตัง้  

แขนยาว ต้นแขนพองคล้ายขาหมแูฮม จงึเรียกวา่ "เสือ้หมแูฮม" 

มีผ้าห่มหรือแพรสไปเฉียงแล้วแต่โอกาส ทบัตวัเสือ้อีกทีหนึ่ง  

          ปลายรัชกาลท่ี 5 สตรีนุ่งโจงกระเบนกนัเกือบทัง้หมด 

แต่ตวัเสือ้นิยมใช้ผ้าแพร ไหม ผ้าลกูไม้ ตดัแบบชาวตะวนัตก 

คอตัง้สงู แขนยาว ฟพูองหรือระบายลกูไม้เป็นชัน้ ๆ รอบแขน

เสือ้ บางทีเอวเสือ้จีบเข้ารูป บางทีคาดเข็มขดั สวมถงุเท้ายาว 

รองเท้าส้นสงู 
        หญิงชาวบ้านทัว่ไปยงัคงนุ่งโจงกระเบนเป็นประจําและ

ห่มผ้าแถบอยูก่บับ้านเช่นเคย ไมนุ่่งจีบ ยกเว้นคนชัน้สงูจะมี

งานมงคลอะไรใหญ่เป็นพิเศษก็อาจแต่งบ้างบางราย (การนุ่ง

จีบมกัจะนุ่งแต่คนชัน้สงูเท่านัน้)   

           

 

       พวกเจ้านายฝ่ายในและหมอ่มห้ามได้ทําตาม แต่บางคน

ไว้ผมตดัทรงดอกกระทุ่ม จึงได้แพร่หลายสูป่ระชาชน ต่อมา 

ทําให้ไว้ผมยาวประบา่บ้าง ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มบ้าง แตส่ว่น

ใหญ่นิยมผมทรงดอกกระทุ่ม สตรีสมยันัน้เร่ิมใช้เคร่ืองสําอาง

อยา่งชาวตะวนัตกบ้าง นิยมใช้เคร่ืองประดบัสร้อยข้อมือ 

สร้อยคอ สร้อยตวั (สร้อยเฉลียงบา่) แหวน กําไล ใสตุ่้มหบู้าง 

แต่มกัไมค่่อยใสก่นั เข็มขดัทอง เงิน นาก ถ้าเป็นคนชัน้สงูท่ีนุ่ง

จีบจะต้อง ใช้เข็มขดัคาด ก็มกัจะใช้เข็มขดัทองทําหวัมี

ลวดลายงดงามลงยาประดบัเพชรพลอย การใช้เคร่ืองประดบั

ของสตรีนัน้แตกต่างกนั ถ้าเป็นภรรยา  
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          บตุรหลานข้าราชการขนุนาง เวลาอยูก่บับ้านมกัไมค่อ่ย

แต่งเคร่ืองประดบั จะมีแต่งบ้างเป็นพวกสร้อยข้อมือเล็ก ๆ 

สร้อยคอสายเล็ก ๆ ใสแ่หวนบ้าง ตุ้มหไูมค่่อยใสก่นั แต่ถ้าเป็น

หญิงชาวสวน นิยมใสส่ร้อยข้อมอื สร้อยคอเส้นโตๆ ใสแ่หวน

เป็นประจํา ตุ้มหมูีใสบ้่างแต่ไมนิ่ยมกนั ถ้าเปรียบกบัสมยั

ปัจจบุนัก็คล้าย ๆ กบัตู้ทองเคลื่อนท่ี และเป็นธรรมเนียมสืบ

ทอดมาจนปัจจบุนั ท่ีชาวชนบทบางคน หรือผู้ ท่ีมีความคิด

อยากจะแตง่เพ่ือโอ้อวด หรือ แสดงถึงความเป็นผู้มีฐานะยงัคง

นิยมแต่งอยูก็่มี  

          เด็กหญิงในสมยันี ้นุ่งโจงกระเบนเช่นเดียวกบัผู้ ใหญ่ ไม่

สวมเสือ้เวลาออกงานจึงสวมเสือ้คอติดลกูไม้ท่ีเรียกวา่ เสือ้คอ

กระเช้า เวลาแต่งตวัเต็มท่ีนุ่งโจงกระเบน สวมเสือ้แขนยาวคอ

ปิดแต่งด้วยผ้าลกูไม้งดงาม สวมถงุเท้า รองเท้า เจ้านายท่ีทรง

พระเยาว์ ทรงฉลองพระองค์แขนยาว พองและทรง

เคร่ืองประดบัมาก ยงัคงนิยมไว้ผมจกุ เมื่อตดัจกุแล้วจึงเร่ิมไว้

ผมยาว 

พ.ศ.2453-2468  

 

รัชกาลที่ 6  

         ในสมยันี ้การติดต่อกบัประเทศตะวนัตกได้ 

สืบเน่ืองมากจากรัชกาลก่อน ๆ ความเปลี่ยนแปลงด้าน

ต่าง ๆ จึงค่อนข้างไปทางตะวนัตกมากขึน้ ขนุวิจิตร

มาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธุ์) ได้บรรยายถึงความเจริญ

ในยคุนี ้ใน 80 ปี ในชีวิตข้าพเจ้า ตอนหนึ่งวา่ “วา่ถึง

ความเจริญของบ้านเมืองทัว่ไป เร่ิมเป็น สมยัใหมข่ึน้

ตัง้แต่เร่ิมรัชสมยัสมเด็จพระมงกฎุเกล้าฯ ถนนหนทาง

สว่นมากเรียบร้อยขึน้และบางสายเร่ิมลาดยางแอส

แฟลต์ เรือนไทยท่ีเคยมีตามถนนทัว่ๆ ไป  กลายเป็น

ตกึแถว 2 ชัน้ 3 ชัน้ บ้านไทยกลายเป็นบ้านตึกทรวดทรง

ค่อนไปทางฝร่ัง ร้านค้ามีมาก รถยนต์มีมากขึน้ รถไอ 

รถราง รถม้า รถเจ๊กยงัคงใชกันัมากทัว่ไป ผู้คนพลเมือง

หนาตาขึน้ ถนนไมโ่ลง่ ๆ เหมือนข้าพเจ้าเป็นเด็ก”   

 

 

 

 

 

 

        ในปี พ.ศ.2463 เมื่อครัง้ท่ีพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าฯ ทรงอภิเษกสมรส 

       เมื่อได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปตาม

อารยประเทศในด้านต่าง ๆ แล้วในด้านการแตง่กายก็ได้มกีาร

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่อีกครัง้หนึ่ง โดยเฉพาะการ

แตง่กายของสตรีระยะแรกยงัคงนุ่งผ้าโจงกระเบน เสือ้ยงันิยม

ใช้ลกูไม้ประดบัอยู ่คอลกึกวา่เดิม แขนยาวเสมอข้อศอกแต่

แขนเสือ้ไมพ่องเหมือนแบบสมยัรัชกาลท่ี 5 มีผ้าคาดเอวสีดํา 

มีผ้าสไบพาดไหลร่วบตอนหวัไหลติ่ดด้วยเข็มกลดัรูปดอกไม้ 

        สาวผ้าสไบดงักลา่วรวบไว้ตรงข้างลําตวั สวมถงุเท้ายาว 

ถงุน่อง รองเท้าส้นสงู ต่อมาเร่ิมนุ่งซิ่นตามพระราชนิยมใน

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าฯ (ตามปกติผ้าซิ่นใช้กนัทาง

ภาคเหนือและภาคอีสาน ซึง่นุ่งกนัเป็นประเพณี มกัเป็นผ้าซิ่น

ด้าน แต่ในกรุงเทพฯ ไมนิ่ยมนุ่งกนัเลย จะนุ่งกนัแต่โจงกระเบน 

เมื่อเร่ิมนุ่งผ้าซิ่นนัน้ ผ้าซิ่นจะเป็นพวกซิ่นไหมและซิ่นเชิงทอ

ด้วยเส้นเงิน เส้นทอง) เกิดเสือ้แบบใหม ่ๆ สําหรับใสเ่ข้าชดุกบั

ผ้าซิ่นขึน้ การสะพายแพรไมเ่ป็นท่ีนิยมกนัต่อไป นอกจากสตรี

ผู้มีบรรดาศกัด์ิจะแต่กายเต็มยศ ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า ยงัคงใช้แพรปักตรา

จลุจอมเกล้าสะพายอยูเ่หมือนเดิม (การสะพายแพรยกเลกิใน

รัชกาลที่ 7 )    

           

         โปรดให้สตรีในราชสํานกัไว้ผมยาวเกล้ามวยหรือไว้ผม

บ๊อบตามแบบตะวนัตก ซึง่สมยันัน้ใช้เคร่ืองประดบัคาดรอบ

ศีรษะด้วย การแต่งกายตามพระราชนิยมจึงได้แพร่หลายออกสู่

ประชาชน สตรีไทยจึงนิยมไว้ผมยาวกนัอยา่งแพร่หลาย   

         แต่บางคนก็นิยมตดัสัน้แบบท่ีเรียวา่ ทรงซิงเกิล้ ยกเว้น

คนแก่ยงันิยมนุ่งโจงกระเบน  และไว้ผมทรงดอกกระทุ่มและ

ผมทดัต่อไปตามเดิม ในระยะแรกการแตง่กายไมนิ่ยมใช้

เคร่ืองประดบัมากนกั ต่อมานิยมเคร่ืองประดบัท่ีเลียนแบบ

ตะวนัตก เคร่ืองสําอางนิยมใช้ของตะวนัตกกนัมากขึน้  
          สว่นทางด้านการแตง่กายของชายนัน้ ข้าราชการยงัคง

นุ่งผ้ามว่งโจงกระเบนสวมเสือ้ราชปะแตน ตดัผมแบบยโุรป 

สวมถงุเท้า รองเท้าเช่นเดียวกบัรัชกาลท่ี 5 ในระยะต่อมาจึง
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นิยมกางเกงแพรสี เรียกวา่ “กางเกงจีน” ยงัคงใสเ่สือ้คอกลม

ผ้าขาวบาง ถ้าจะออกนอกบ้านก็จะสวมเสือ้ทบัอีกชัน้หนึ่งและ

สวมหมวกเพ่ือเป็นการสภุาพ 
พ.ศ. 2468-ปัจจบุนั  รัชกาลท่ี 7 - ปัจจบุนั 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 

7 การแตง่กายคล้ายชาวตะวนัตกมากขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ในราวปี พ.ศ. 2474 กระแสสตรีไทยปฏิวติัเคร่ือง

แต่งกายให้ทดัเทียมกบัชาวยโุรปอีก เร่ิมใช้การออกแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มี

การเปลี่ยนแปลงประเพณี วฒันธรรมบางอยา่งให้ 

สอดคล้องกนัการปกครองระบบใหมแ่ละให้เหมาะสมกบั

กาลสมยั ทัง้ยงัไมเ่ป็นท่ีดถูกูดหูมิ่นจากชาวต่างประเทศ

ท่ี เข้ามาติดต่อในประเทศอีกด้วย  

 

 

 

 

     ซิ่นท่ีนุ่งยาวเปลี่ยนเป็นผ้าถงุสําเร็จ กลา่วคือ  
เย็บผ้าถงุให้พอดีกบัเอวโดยไมต้่องคาดเข็มขดั สวมเสือ้หลวม

ไมเ่ข้ารูป ตวัยาว แขนสัน้หรือไมม่ีแขนตกแต่งด้วยโบและ

ระบายเหมือนฝร่ัง เลกิสะพายแพรปักใสส่ายสร้อยและตุ้มหู

ยาวแบบต่าง ๆ สวมกําไล สว่นผมปลอ่ยยาวแต่ไมป่ระบา่ และ

เร่ิมนิยมดดัเป็นลอน ทัง้นีเ้พราะคนไทยในช่วงนีไ้ด้มีโอกาสไป

ศึกษายงัต่างประเทศมากขึน้ จึงนําเอาอารยธรรมการแต่งกาย

เข้ามาด้วย ประกอบกบัภาพยนตร์ฝร่ังโดยเฉพาะภาพยนตร์

อเมริกนักําลงัเฟ่ืองฟมูากในสมยัต้นรัชกาลท่ี 7  
และได้เจริญขึน้เป็นลําดบั จนสามารถมีอิทธิพลในด้านนํา

แฟชัน่มาสูป่ระชาชนคนไทยด้วยการท่ีสตรีหนัมานุ่งกระโปรง

กนับ้างประปราย แต่นุ่งกนัในเฉพาะบางพวกบางกลุม่เท่านัน้ 

เช่น ในวงสงัคมชัน้สงู พวกข้าราชการหรือผู้ ท่ีชอบแต่งตาม

แฟชั่น 

 

        จากถงุสําเร็จซึง่ปฏิวติัมาจากผ้าซิ่น ก็ได้เปลี่ยนเป็น

กระโปรง 4 ตะเข็บ 6 ตะเข็บ มีผู้ เลา่กนัวา่ข้าราชการหญิงใน

กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบตดัใช้ก่อนคนอ่ืน ๆ แล้วหลงัจาก

นัน้เคร่ืองแต่งกายของสตรีไทยก็ได้วิวฒันาการเปลี่ยนแปลงมา

โดยลาํดบั” 

       สว่นการแต่งกายของชายท่ีเป็นข้าราชการ ตลอดจนคนใน

สงัคมชัน้สงูโดยทัว่ไป ยงันิยมนุ่งผ้ามว่งโจงกระเบน สวมเสือ้

ราชปะแตน สวมถงุเท้า รองเท้า สวมหมวกสกัหลาดมีปีกหรือ

หมวกกะโล ่ซึง่เป็นเคร่ืองแต่งกายปกติ 
        สําหรับไปในงานพิธีหรืองานราชการโดยทัว่ไป เมื่อ

เดินทางไปต่างประเทศจึงจะใสเ่สือ้คอแบะ ผู้ เนกไท นุ่งกางเกง

แบบชาว ตะวนัตก สว่นราษฎรทัว่ไปยงัคงนุ่งโจงกระเยนหรือ

สวมกางเกงแพร สวมเสือ้ธรรมดา และไมนิ่ยม 
สวมรองเท้าอยูต่่อไปตามเดิม    

 

       ในการแต่งกาย รัฐบาลเห็นวา่การนุ่งผ้ามว่งโจงกระเบน 

สวมเสือ้ราชปะแตนอนัเ ป็น เคร่ืองแต่งกายตามปกติหรือใน

งานพิธีของข้าราชการและสภุาพบรุุษโดยทัว่ไปไปนัน้ล้าสมยั  

จึงประกาศให้นุ่งกางเกงขายาวแทน แต่ยงัไมเ่ป็นบงัคบัทีเดียว  

ยงัผ่อนผนัให้นุ่งฟ้ามว่งได้บ้าง  

 

          โดยให้เลกินุง่ผ้ามว่งโจงกระเบนโดยเด็ดขาด กําหนด

เคร่ืองแบบการแต่งกาย ข้าราชการให้เป็นไปตามแบบสากล 

ราษฎรทัว่ไปเมื่อเห็นข้าราชการนุ่งกางเกงขายาวแทนผ้ามว่งก็

ทําตามอยา่งกนั ขึน้เร่ือย ๆ จนกระทัง่นิยมแต่งแบบสากลกนั

มาจนปัจจบุนั ในระยะนีไ้มนิ่ยมสวมหมวก จนกระทัง่ถกูบงัคบั

ให้สวมใน สมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบลูย์สงคราม เมื่อรัฐบาล

ชดุนีห้มดอํานาจ การบงัคบัให้สวมหมวกก็ล้มเลิกไปโดย

ปริยาย  

 



32 

         ปี พ.ศ. 2487 ได้ตราพระราช บญัญติัการ แตง่

กายข้าราชการพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูย์สงคราม (พ.ศ.2481-

2487) ได้มง่สง่เสริมวฒันธรรมอยา่งขนานใหญ่ เป็นจดุ

ของการสร้างชาติในด้านต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลง

วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากมาย

หลายอยา่ง โดยพยายามให้วฒันธรรมเป็นสว่นหนึ่งของ 

การสร้างชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การแตง่กายแบบสากลเป็นท่ีนิยมในหมูข้่าราชการ

อยูแ่ล้ว การนุ่งผ้ามว่งกําลงัเสื่อมความนิยม เพราะ

ยุง่ยากสิน้เปลืองและไมส่ะดวก ประกาศชีแ้จงให้

คํานึงถึงเกียรติของชาติ ไมแ่ต่งกายตามสบาย และ

ชกัชวนให้เลกินุง่กางเกงแพร โดยอ้างวา่เป็นวฒันธรรม

ของจีน 

 

 

 

 

 

 

 

            การแต่งกายได้พฒันาและเปลี่ยนแปลงไป 

ตามลําดบั มีการออกพระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกาและ

ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองการแต่งกายของชาวไทยหลาย

ฉบบัตลอดจนคําแนะนําในด้านการแต่งกายรวมทัง้การ

ประกาศห้ามผู้แต่งกายไมส่มควรปรากฏตวัในท่ีสาธารณะ 

ดงัเช่น ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรัฐนิยมฉบบัท่ี 10 

เร่ืองการแต่งกาย ของประชาชนชาวไทย ความวา่ “ชนชาติไทย

ไมพ่งึปรากฏตวัในท่ีชมุชนหรือสาธารณสถานในเขตเทศบาล

โดยไมแ่ตง่กายให้เรียบร้อย เช่น นุ่งแต่กางเกงชัน้ใน  

หรือไมส่วมเสือ้ หรือนุ่งผ้าลอยชาย เป็นต้น การแตง่กายท่ีถือ

วา่เรียบร้อยนัน้ควรแต่งเคร่ืองแบบตามสิทธิหรือโอกาส หรือ

แต่งกายตามแบบสากลนิยม หรือแต่งตามประเพณีนิยมใน

ทํานองสภุาพ  

 

       พระราชกฤษฏีกากําหนดวฒันธรรมซึง่ประชาชนชาวไทย

จกัต้องปฏิบติัตาม พทุธศกัราช 2484 และพระราชกฤษฎีกา

กําหนดวฒันธรรมแห่งชาติ พทุธศกัราช 2485 ความวา่  

     “ชาวไทยจกัต้องรักษาเกียรติของประเทศชาติในท่ี

สาธารณสถาน หรือท่ีปรากฏแก่สาธารณชนภายในเขต

เทศบาล ห้ามมิให้แต่งกายในทํานองท่ีจะทําให้เกียรติ  

ของประเทศชาติเสื่อมเสียไป เช่น นุ่งผ้าหยกัรัง้ นุ่งแต่

กางเกงใน นุ่งกางเกงชนิดสําหรับใสน่อน นุ่งผ้าขาวม้าหรือไม่

สวมเสือ้ หรือสตรีสวมแต่เสือ้ชัน้ใน หรือมีแต่ผ้าคาดอก เป็นต้น 

แต่การแต่งกายตามความนิยมอนัสภุาพ ณ สถานท่ีตาก

อากาศ สถานท่ีอาบนํา้ หรือเพ่ือเลน่กีฬา หรือตามความ

จําเป็นในการประกอบการงานนัน้ให้แต่งตามควรแก่เวลาและ

สถานท่ี”       แม้วา่จะมีการนุ่งกระโปรงกนับ้างประปราย แต่

สว่นมากก็ยงันิยมนุ่งโจงกระเบนกนัอยู่ รัฐบาลจึงได้วิงวอนให้

สตรีไทยเปลี่ยนแปลงการแต่งกายให้สมกบัเป็นอารยประเทศ

โดย ให้สตรีไทยทกุคนไว้ผมยาวตามประเพณีนิยมสมยัโบราณ

หรือตามสมยันิยมในขณะนัน้ เลิกนุ่งผ้าโจงกระเบน และเลิกใช้

ผ้าคาดอก หรือเปลือยกายท่อนบน ให้เปลี่ยนมาใช้ผ้าถงุอยา่ง

สมยัโบราณหรือสมยันิยมขณะนัน้และใสเ่สือ้แทน ต่อมาได้

ขอร้องให้สตรีไทยสวมหมวก นุ่งกระโปรงและสวมรองเท้า  

                ข้าราชการ และประชาชนโดยทัว่ไปยงัคงนิยมนุ่ง

กางเกงแพรดอกสีต่าง ๆ ออกนอกบ้านอยู ่จึงได้ รัฐบาลได้

พยายามชีใ้ห้ประชาชนเห็นวา่การแต่งกายท่ีสภุาพเรียบร้อย 

จะมีสว่นช่วยรัฐบาลในการสง่เสริม วฒันธรรมและสร้างชาติ 

“ด้วยการแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภุาพนัน้ยอ่มเป็น

การเชิดชวูฒันธรรมและเป็นสว่นหนึ่งของการสร้างชาติให้

วฒันาถาวร ฉะนัน้จึงควรท่ีประชากรไทยผู้ รักชาติจะร่วมใจกนั

สง่เสริมและปฏิบติัตามรัฐนิยมและประกาศของทางราชการ

โดยเคร่งครัด ทัง้ยงัได้กําหนดเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือเป็นแนวทาง

ให้ประชาชนปฏิบติัตามนีโ้ดยแบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

                    1. เคร่ืองแต่งกายธรรมดา ได้แก่ เคร่ืองแต่งกาย

ซึง่ตามปกติใช้ท่ีชมุชนหรือสาธารณสถาน  
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         ยคุฟืน้ฟ ู“ชดุไทยพระราชนิยม” 

สมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  

การแต่งกายแบบไทยของสตรีได้วิวฒันาการขึน้มาอีก

ครัง้หนึ่ง ตามพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เป็นแบบฉบบัของเคร่ืองแต่งกายท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของไทยท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ในนาม ชดุไทย

พระราชนิยม 

                    2. เคร่ืองแตง่กายตามโอกาส ได้แก่ เคร่ืองแต่ง

กายซึง่ใช้ในการกีฬาหรือสงัคมตามควรแก่กาลเทศะ  

                    3. เคร่ืองแต่งกายทํางาน  

                        ก. ทํางานทัว่ไป ได้แก่ เคร่ืองแต่งกายซึง่ใช้

เพ่ือประกอบงานอาชีพตามปกติ  

                        ข. ทํางานเฉพาะ ได้แก่ เคร่ืองแต่งกายซึง่ใช้

เพ่ือประกอบงานอาชีพบางชนิดโดยให้มีลกัษณะเหมาะสมแก่

สถานท่ีและการงานนัน้ ๆ ทัง้นี ้     

              รวมถึงเคร่ืองแบบซึง่ทางราชการหรือองค์การอาชีพ

นัน้ ๆ ได้กําหนดไว้ นอกจากนัน้ยงัได้กําหนดลกัษณะหมวก

ของสตรีไทยวา่ควรเป็น 

                            หมวกท่ีอาจทําด้วยฟาง ผ้า แพร สกัหลาด 

ใบลานหรือไม้สานก็ได้ และไมค่วรใช้หมวกท่ีทําด้วยวตัถแุวว

วาวในเวลาเช้าหรือกลางวนั  

                            สีของหมวกควรกลมกลืนกบัสีของเสือ้ผ้า 

ลกัษณะของหมวกต้องไมม่ีลกัษณะเป็นหมวกชายหาด หมวก

ใสน่อน หมวกผู้ชายหรือสายรัด 

                            คางอยา่งเด็ก ๆ สว่นกระเป๋าถือ ของสตรี

นัน้ควรให้เข้าชดุกบัเสือ้ผ้า หรือรองเท้า หรือหมวก หรือเข็มขดั 

เป็นต้น ไมค่วรให้ใช้วตัถแุวววาวหรือมีสีเงิน สีทอง ยกเว้นใน

งานราตรีสโมสร งานพระราชพิธี เป็นต้น  

               สรุปแล้วในสมยันีเ้คร่ืองแตง่กายของชายควร

ประกอบด้วย หมวก เสือ้ชัน้นอกคอเปิดหรือคอปิด ถ้าเป็นคอ

เปิดต้องใสเ่สือ้ชัน้ในคอปกมีผ้าผกูคอเง่ือนกะลาสีหรือเง่ือนหู

กระต่าย กางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเท้า ถงุเท้า (จะใช้

หรือไมใ่ช้ก็ได้) ใสเ่สือ้ นุ่งผ้าถงุหรือกระโปรงซึง่อาจจะเป็นชิน้

เดียวกนัหรือ 2 ชิน้แยกจากกนัก็ได้ แตใ่นระยะแรกยงัคงนิยม

นุง่ผ้าถงุกนัอยูเ่ป็นสว่นมาก ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ขอร้องให้นุ่ง

กระโปรง ประกอบกบัอิทธิพลจากตะวนัตกในหลาย ๆ ด้านท่ี

นําแฟชัน่ต่าง ๆเข้ามาทําให้สตรีไทยหนัไปนิยมนุ่งกระโปรง

ตามอยา่งสากลกนัมากขึน้ดงัท่ีเห็นอยุใ่นปัจจบุนัเร่ืองการสวม

หมวกและนุง่ กระโปรงภายหลงัเป็นเร่ืองบงัคบั ผู้ ใดฝ่าฝืนต้อง

ถกูปรับ ในช่วงนัน้สตรีชาวบ้านทัว่ไปเร่ิมหนัมานุ่งผ้าถงุหรือ

กระโปรงกนัอยา่งแพร่หลายและสวมหมวกกนัทัว่ทัง้เมือง”  

โดยทัว่ไปนิยมแต่งกายแบบสากลกนัแทบทัง้สิน้ แต่ยงัมีสิ่งซึง่

แสดงออกแบบไทยเหลืออยูบ้่าง เช่น การนุ่งซิ่น นุ่งผ้าถงุ 

โดยเฉพาะการนุ่งโจงกระเบน ของคนสงูอายหุรือคนในชนบท 

ยงัพบเห็นอยูบ้่างในสงัคมปัจจบุนั สตรีสงูอายบุางคนยงัคงนุ่ง

ผ้าโจงกระเบน สวมเสือ้แขนกระบอก และหม่ผ้าสไบอยูอี่ก

เหมือนกนั  

        เคร่ืองแต่งกายตามพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ ท่ีได้ช่ือวา่เป็นแบบฉบบัของเคร่ืองแต่งกาย

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ในนาม ชดุไทยพระ

ราชนิยม ซึง่มีแบบต่าง ๆ ดงันี ้ 
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                1. ไทยเรือนต้น ใช้ผ้าฝ้ายหรือฝ้าไหมมีลายริว้ตาม

ขวางหรือตามยาว หรือใช้ผ้าเกลีย้งมีเชิงซิ่นยาวจรดข้อเท้า 

ป้ายหน้า เสือ้ใช้ผ้าสีตามริว้ซิ่นหรือ 

เชิงซิ่นจะตดักบัซิ่น หรือสีเดียวกนัก็ได้ เสือ้คนละท่อนกบัซิ่น 

แขนสามสว่น กว้างพอสบาย ผา่อกกระดมุ 5 เม็ด คอกลมตืน้

ไมม่ีขอบตัง้ท่ีคอ เคร่ืองประดบัตาม สมควร ใช้ในโอกาสปกติ 

(เป็นชดุไทยแบบลําลอง) และต้องการความสบาย เช่น งาน

กฐินเท่ียวเรือ งานทําบญุวนัสําคญัทางศาสนา ข้อสําคญัต้อง

เลือกผ้าท่ีใช้ตดัให้เหมาะกบัเวลาและสถานท่ี  

                2. ไทยจิตรลดา ใช้ผ้าไหมเกลีย้งมีเชิง หรือผ้าทอย

กดอกทัง้ตวัก็ได้ ตดัเป็นซิ่นยาว ป้ายหน้าเสือ้คนละท่อนกบัซิ่น 

คอกลมมคีอตัง้น้อย ๆ ผา่อก แขนยาว ใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น 

งานพระราชพิธีต่าง ๆ หรืองานท่ีผู้ชายแต่งเต็มยศ เช่น รับ

ประมขุของประเทศท่ีมาเยือนเป็นทางการท่ีสนามบินดอนเมือง 

ไมต้่องประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ แตเ่นือ้ผ้าควรงดงามให้

มากน้อยเหมาะสมกบัโอกาสท่ีแต่ง  

                3. ไทยอมรินทร์ แบบเหมือนไทยจิตรลดาต่างกนัท่ี

ใช้ผ้าและเคร่ืองประดบัหรูหรากวา่ไทยจิตรลดาเพราะเป็นชดุ

พิธีตอนค่ํา ใช้ผ้ายกไหมท่ีมีทองแกม 

หรือยกทองทัง้ตวั เสือ้คนละท่อนกบัซิ่น ไมม่ีเข็มขดั ผู้มีอายจุะ

ใช้คอกลมกว้าง ๆ ไมม่ีขอบตัง้แขนสามสว่นก็ได้ เพราะความ

สวยงามอยูท่ี่เนือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั ท่ีจะใช้ให้เหมาะสมกบั

งานเลีย้งรับรอง รับเสด็จ ไปดลูะครตอนค่ํา และเฉพาะในงาน

พระราชพิธีสวนสนาม ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ประดบั

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หรือใช้ในโอกาสพิเศษท่ีกําหนดให้แต่ง

กายเต็มยศหรือคร่ึงยศ เช่น ในงานพระราชพิธี หรืองานสโมสร

สนันิบาต  

                4. ไทยบรมพิมาน คือชดุไทยพิธีตอนค่ํา ใช้ผ้ายก

ไหมหรือยกทองมีเชิง หรือยกทองทัง้ตวัก็ได้ตดัติดกนักบัเสือ้ 

ซิ่นจีบหน้ามีชายพก ยาวจรดข้อเท้า ใช้เข็มขดัไทยคาด เสือ้คอ

กลม ปกตัง้ ผ่าด้านหลงัหรือด้านหน้าก็ได้ แขนยาว ใช้

เคร่ืองประดบังดงามพอสมควร เหมาะสําหรับงานพิธีเต็มยศ

และคร่ึงยศ เช่นงานอทุยานสโมสร งานพระราชทานเลีย้ง

อาหารอยา่งเป็นทางการ หรือเป็นชดุเจ้าสาว  

                5. ไทยจกัรี หรือชดุไทยสไบ นุ่งผ้ามีเชิงหรือยก

ทัง้ตวั ยกจีบข้างหน้า มีชายพก ใช้เข็มขดัไทยคาด ท่อนบนเป็น

สไบจะเย็บติดกบัซิ่นเป็นท่อนเดียวกนั 

หรือจะมีสไบห่ม ต่างหากก็ได้ เปิดบา่ข้างหนึ่ง ชายสไบคลมุ

ไหล ่ทิง้ชายด้านหลงัยาวตามท่ีเห็นสมควร (ความสวยงามอยู่

ท่ีเนือ้ผ้า การเย็บและรูปทรงของผู้สวม) ใช้เคร่ืองประดบัให้

งดงามตามโอกาสในเวลากลางคืน ชดุนีใ้ช้ในโอกาสพิเศษท่ี

กําหนดให้แต่งกายเต็มยศสําหรับอากาศท่ีไมเ่ย็น  

            6. ไทยจกัรพรรดิ ใช้ซิ่นไหมหรือยกทองจีบหน้ามีชาย

พก เอวจีบ ใช้เข็มขดัไทยคาด ห่มแพรจีบแบบไทย สตีดักบั

ผ้านุ่งเป็นชัน้ท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงใช้สไบปักอีกชัน้หนึ่ง (มีสร้อย

ตวัด้วย) ใช้ในโอกาสพิเศษท่ีกําหนดให้แต่งกายแบบเต็มยศ 

เช่นเดียวกบัชดุไทยจกัรี  

                7. ไทยดสุิต ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทอง จีบหน้ามีชาย



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     กําเนิดชดุพระราชทาน ผู้ ท่ีแต่งเป็นคนแรก คือ พล

เอกเปรม ติณสลูานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พก จีบเอว ใช้เข็มขดัไทยคาด เช่นเดียวกบัไทยจกัรพรรดิ 

ต่างกนัท่ีตวัเสือ้คือใช้เสือ้คอกว้าง (คอด้านหน้าและหลงั คว้าน

ต่ําเล็กน้อย ไมม่ีแขน เป็นเสือ้ผ่าหลงั และปักเป็นลวดลายด้วย

ไขม่กุ ลกูปัดหรือเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีท่ีกําหนดให้แต่ง

กายเต็มยศ บางทา่นเรียกการแตง่กายชดุนีว้า่ชดุไทยสโุขทยั  

                8. ไทยศิวาลยั ใช้ซิ่นไหมหรือยกทอง มชีายพก ตวั

เสือ้ใช้ผ้าสีทองเหมือนสเีนือ้ แขนยาว คอกลม มีขอบตัง้ ผ่า

หลงั เย็บติดกบัผ้าซิ่นคล้ายแบบไทยบรมพิมานแต่ห่มผ้า ปัก

ลายไทยแบบไทยจกัรพรรดิ โดยไมต้่องมีแพรจีบรองพืน้ก่อน 

ใช้ในโอกาสพิเศษท่ีกําหนดให้แต่งกายเต็มยศ  

               9. ไทยประยกุต์ เป็นชดุท่ีดดัแปลงมาจากชดุไทย

จกัรี นิยมใสก่นัมาก ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทัง้ตวั ซิ่นจีบหน้านาง 

มีชายพก คาดเข็มขดัไทย ท่อนบนเป็นเสือ้คอกลม คอกว้าง 

หรือคอแหลม ไมม่ีแขนเหมือนกบัเสือ้ราตรีปกติ ตวัเสือ้นิยมปัก

เลื่อม ลกูปัด ตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบ ใช้ในงานตรี

สโมสรหรือสําหรับเจ้าสาวสวมตอนเลีย้งกลางคืนก็ได้  

                ได้มกีารคิดค้นแบบเสือ้ของชายไทยขึน้เรียกวา่ ชดุ

พระราชทาน ผู้ ท่ีแต่งเป็นคนแรก คือ พลเอกเปรม ติณสลูา

นนท์ (ขณะนัน้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีวา่กากระทรวงกลาโหม) 

ลกัษณะเป็นเสือ้คอตัง้เหมือนเสือ้ราชปะแตน ไมม่ีปก ตวัเสือ้

เข้ารูปเล็กน้อย ผ่าอกตลอด มีสาบกว้างพอประมาณ 3.5 ซม. 

ติดกระดมุ 5 เม็ด ขลิบรอบคอ สาบอก ขอบแขน และปาก

กระเป๋า มีกระเป๋าอยูด้่านใน 2 ใบ (ด้านลา่ง) กระเป๋าบนจะมี

หรือไมก็่ได้ ถ้ามีให้เป็นกระเป๋าเจาะข้างซ้าย 1 กระเป๋า 

ชายเสือ้อาจผ่ากนัตึงเส้นรอยตดัต่อมีหรือไมม่ีก็ได้ ถ้ามีให้เดิน

จกัรทบัตะเข็บ แบบเสือ้จะเป็นแขนสัน้หรือแขนยาวก็ได้ แตใ่ช้

ในโอกาสต่างกนั กลา่วคือ พระราชทานแขนสัน้เสือ้ใช้ 

สีเรียบจาง หรือมีลวดลายสภุาพ ใช้ในโอกาสธรรมดาทัว่ไป 

ปฏิบติังาน หรือในพิธีการเวลากลางวนั สว่นชดุแขนยาว เสือ้

ใช้สีเรียบจาง หรือมีลวดลายสภุาพ ใช้ในพิธีเวลากลางวนัและ

อาจใช้สีเข้มในพิธีการเวลากลางคืน ถ้ามีผ้าคาดเอวด้วย ใส่

และใช้ในพิธีท่ีสําคญัมาก ๆ ถ้าไปในงานศพจะใช้เสือ้สีขาว

แขนสัน้หรือแขนยาวก็ได้ กางเกงสดํีา หรือจะเป็นสีขาวทัง้ชดุ 

หรือสีดําทัง้ชดุก็ได้  

              เสือ้ชดุพระราชทานนีใ้ช้ควบคู่กบักางเกงแบบสากล

นิยม สีสภุาพหรือสีเดียวกนักบัเสือ้ โดยให้ใช้แทนชดุสากล

นิยม หรือเสริมเพ่ิมเติมจากชดุสากลนิยมได้ทกุโอกาส แต่มิใช่

เป็นการทดแทนชดุสากลนิยมโดยสิน้เชิง เสือ้ชดุไทย

พระราชทานนิยมนีใ้นวงการแฟชัน่ชายยคุสมยัรัฐบาลพลเอก

เปรม ติณสลูานนท์ อยา่งมาก จากนัน้ก็คลี่คลายมาแต่งสากล

นิยมแบบฝร่ังทัง้ในหมูข้่าราชการชัน้ผู้ ใหญ่และนกัธุรกิจ 

ขณะท่ีชดุไทยพระราชนิยมนัน้ขณะท่ีชดุไทยพระราชนิยมนัน้

ยงัเป็นชดุประจําชาติท่ีสตรีทัว่ไปนิยมสวมในงานรัฐพิธีและ

โอกาสสําคญัต่าง ๆ อยู ่ การแตง่กายตัง้แตต้่นรัตนโกสนิทร์ถึง

ปัจจบุนั ไมส่ามารถระบใุห้ชดัเจนได้วา่มีมาตรฐานอยา่งใด

เพราะได้มีวิวฒันาการผสมผสานระหวา่งของเก่ากบัของใหม่

เข้าด้วยกนัมาโดยตลอด สว่นในปัจจบุนัคนรุ่นใหมก็่รับเอาสิ่ง

ใหม ่ๆ มาใช้คนรุ่นเก่าหรือผู้มีอายยุงัคงแต่งและใช้แบบเดิม ซึ่ง

มอียูเ่ป็นสว่นน้อย  
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2. วิทยานิพนธ์เก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายไทย 

 จากข้อมลูเบือ้ต้นผู้ วิ จยั  วิวฒันาการการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย ท่ีสรุปได้

วา่ มีวิวฒันาการมาโดยลําดบั มีการปรับปรุงพฒันา เปล่ียนแปลงเร่ือยมาเป็นชว่งเวลา ทัง้นีก็้

เป็นไปตามสภาวะแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจของโลก สงัคมภายในภายนอกประเทศ การเมืองการ

ปกครอง เทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้ าทางด้านการออกแบบ เคร่ืองแตก่ายของไทยมี

วิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัๆในชว่งเวลาท่ีอยูใ่นประวตัศิาสตร์ของไทย โดยมี

วิทยานพินธ์ท่ีเก่ียวข้องและศกึษาเก่ียวการการแตง่กายของไทยปรากฏในประเทศไทย ดงันี ้ 

 ณฐัปิยะ อิสระสงคราม . การเปล่ียนแปลงการแตง่กายของคนไทย รัชสมยัสมเดจ็พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ.2411-2453). (2545)  ผลงานวิจยัชิน้นี ้การศกึษาการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองแตง่กายของคนไทย รัชสมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พ .ศ. 2411-2453 โดยศกึษา

จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ท่ีตีพิมพ์และยงัไมไ่ด้ตีพิมพ์ ภาพเขียน ภา พถ่าย จากการศกึษา พบวา่ 

รูปแบบการแตง่กายของชนชัน้สงู และสามญัชนมไิด้แตกตา่งกนัมากนกั คือ ผู้ชายเวลาปกตไิม่

นิยมสวมเสือ้ นงุโจงกระเบนหรือนุง่หยกัรัง้  ผู้หญิงนุง่โจงกระเบนหรือผ้าซิ่นและหม่สไบ และชน

ชัน้มีความแตกตา่งด้านคณุภาพของผ้าและความงาม เคร่ืองประดบัตา่ง  เพ่ือเป็นการบง่บอกถึง

ชนชัน้และฐานะ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั องค์พระมหากษัตริย์ให้

ความสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงการแตง่กาย  ท่ีถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีแสดงถึง

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศตามแบบตะวนัตก เคร่ืองแตง่กายเป็นการผสมผสานเคร่ื องแตง่

กายแบบตะวนัตกและแบบเดมิๆ เคร่ืองแตง่กายของคนไทยในสมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัมีสว่นเก่ียวพนักบัแนวความคดิเร่ืองความก้าวหน้าของสงัคม โดยเฉพาะสามญัชนท่ี

อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯจากการดําเนนิการของรัฐ การแตง่กายทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม

หลายด้าน เชน่ ความนิยม ผ้าตดัเสือ้และเคร่ืองประดบัจากตะวนัตก ในหมูช่นชัน้สงู ชนชัน้กลาง

และสามญัชน และทําให้หตัถกรรมทอผ้าเส่ือมลง นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายยงั

ทําให้เกิดอาชีพใหม ่คือชา่งเย็บผ้า การบริโภคสินค้าตะวนัตกทําให้ชนชัน้สงูและชนชัน้กลาง

บางสว่นเร่ิมเป็นหนีจ้ากการซือ้ของด้วยเงินเช่ือท่ีห้างของชาวตะวนัตก  

  สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา . การแตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผ้า ในสมยัรัตนโกสินทร์ 

(2536) ผลงานวิจยันี ้มุง่เน้นการศกึษาวิเคราะห์เก่ียวกบัการแตง่กายสตรีไทยในสงัคมไทยสมยั

รัตนโกสินทร์ท่ีปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั ท่ี การปรับเปล่ียนดงักลา่วเป็นผลกระทบของ การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงความคาดหวงัของสงัคมตอ่บทบาทของ

สตรี การปรับเปล่ียนการแตง่กายสตรีท่ีอยูใ่นความสนใจของผู้ นําในแตล่ะชว่งเวลา และได้

พยายามชกัจงูให้เป็นไปในแนวทางท่ีพงึประสงค์ 
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อาทิตย์  ธงอิน เนตร (2526) เคร่ืองแตง่กายของคนไทยสมยัรัชกาลท่ี 4 จากภาพ

จติรกรรมฝาผนงั ผลงานวิจยันี ้มุง่เน้นศกึษาเร่ืองเคร่ืองแตง่กายในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยศกึษา

ค้นคว้า จากภาพจติรกรรมฝาผนงัในวดัสมยัรัชกาลท่ี 4 ท่ีตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ทัง้หมด 10 วดั

เป็นการศกึษาเชงิเปรียบเที ยบรูปแบบเคร่ืองแตง่กายโดยละเอียดจากจติรกรรมฝาผนงัในวดั              

ท่ีเปล่ียนแปลงและพฒันาการจากอดีต รวมถึงอิทธิพลจากตา่งชาตด้ิวย โดยแยกการศกึษาเป็น  

3 ชนชัน้ คือ กษัตริย์ ชนชัน้สงูและสามญัชน การศกึษาพบวา่ เคร่ืองแตง่กายในสมยัรัชกาลท่ี 4 

วา่เคร่ืองแตง่กาย ของไทยมีวิวฒันาการมีรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากเคร่ืองแตง่กายในสมยัอดีต

และแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากตา่งชาตเิชน่ โรมนั เปอร์เซีย อินโดนีเซีย พมา่ จีน ญ่ีปุ่ น เป็นต้น  

 นิต ิกสิโกศล การพฒันาอตุสาหกรรมไหมไทยในภาคอีสาน รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ. 2444-2455), (2536) ผลงานวิจยัชิน้นี ้มุง่เน้นศกึษาสาเหตท่ีุรัฐบาล

ท่ีมีนโยบายสง่เสริมการเลีย้งไหมในภาคอีสาน ทําไมการเลีย้งไหมของราษฎรชาวอีสานไมพ่ฒันา

เป็นอาชีพและผลติเป็นสิน้ค้าได้ บทบาทผู้ ชํานาญการไหมชาวญ่ีปุ่ นท่ีรัฐบาลจ้างเข้ามาสํารวจ

และพฒันาการทําไหม ปัญหาและอปุสรรคในการสง่เสริมการเลีย้งไหม จนกระทัง่ยกเลิกกองชา่ง

ไหม  จากการศกึษาพบวา่  สาเหตท่ีุการทําไหมของราษฎรชาวอีสานไมพ่ฒันาจนเป็นสนิค้า 

เพราะพนัธุ์ไหมไมดี่ การปลกูหมอ่นและการเลีย้งไหมขาดการเอาใจใสด่แูล และไมเ่ป็นไปตาม

หลกัวิชา ตวัไหมมีโรคละราษฎรไมรู้่จกัวิธีในการป้องกนั รวมทัง้เคร่ืองสาวไหมเป็นแบบโบราณทํา

ให้เส้นไหมท่ีได้ไมมี่คณุภาพ ผู้ ชํานาญการไหมชาวญ่ีปุ่ นได้ชว่ยอบรมสัง่สอนและแนะนําหลกั

วิชาการเลีย้งไหม เชน่ การปลกูหมอ่นพนัธุ์ดี การปรับปรุงพนัธุ์ไหม วิธีการเลีย้งไหม วิธีสาวไหม

และการทอผ้าให้ดีขึน้  

 สรุปจากผลง านวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยท่ี การศกึษาการแตง่กายของไทย ทัง้ท่ีเร่ิม

สมยัรัตนโกสินทร์สมยัใหมจ่นถึงปัจจบุนั เป็นการวิจยัท่ีศกึษาเอกสารและรวบรวม ซึง่เป็นเพียง

ลําดบัการเปล่ียนแปลงทางด้านการแตง่กายของไทยตามลําดบัเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ และ

เป็น การศกึษาเชงิการเรียบเรี ยงประวตัศิาสตร์การแตง่กายของไทยเบือ้งต้นเทา่นัน้ ยงัไมมี่

การศกึษาถึงเคร่ืองแตง่กายของไทยร่วมสมยั  รวมไปถึงไมไ่ด้ทําการศกึษาการและวิเคราะห์ถึง

การเปล่ียนแปลงวา่มีเบือ้หน้าและเบือ้หลงัอยา่งไร  และใครเป็นผู้ มีอิทธิพลทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัรวมถึงมีผลตอ่วงการแฟชัน่ไทยและสงัคมไทยอยา่งไรในปัจจบุนั  
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3. แนวคิดและทฤษฎี 
           3.1 แนวคดิและทฤษฎีแฟช่ัน 

 การนิยามคําวา่แฟชัน่ในมมุมองของแตล่ะคนอาจแตกตา่งกนัออกไป  มีผู้ให้นิยาม

เก่ียวกบัแฟชัน่ไว้มากมาย เชน่ แฟชัน่ไมใ่ชเ่พียงแคเ่ร่ืองราวเก่ียวกบัเสือ้ผ้า  แตย่งัหมายรวมถึงทกุ

สิง่ทกุอยา่งท่ีสามารถแสดงออกถึงการใช้ชีวิตแบบร่วมสมยั  ไมว่า่จะเป็นรถยนต์  ตู้เย็น  ไปจนถึง

อิทธิพลจากโทรทศัน์และนิตยสาร การคมนาคมขนสง่ท่ีง่ายและรวดเร็วทําให้แฟชัน่กลายเป็นสว่น

หนึง่ท่ีสําคญัของชีวิตในยคุท่ีเจริญแล้ว  

 นอกจากนี  ้ แฟชัน่ยงัหมายถึงรูปแบบลั กษณะของการนําเสนอหรือแนวความคดิท่ีโดด

เดน่และเป็นท่ียอมรับของคนหมูม่ากในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่  (Troxell. 1978: 128) ซึง่สอดคล้อง

กบั ดาร์กี, สปเูน ่และ กรีนวาดร์ (Drake, Spoone และ Greenwald )ท่ีอธิบายวา่  แฟชัน่ คือ

ลกัษณะการแสดงออกหรือการกระทําท่ีได้รับการยอมรับ เป็นอยา่งดีจากกลุม่บคุคล  แฟชัน่

ครอบคลมุไปถึงกิจกรรมตา่งๆ  ในการดําเนินชีวิต  เชน่ การแตง่กาย  การรับประทานอาหาร  การ

เรียนและการสอน  ซึง่กิจกรรมตา่งๆดงักลา่ว  ปรากฏให้เห็นโดยทัว่ไปจนกลายเป็นสว่นหนึง่ใน

ชีวิตประจําวนั  ดงันัน้จงึอาจสรุปได้วา่  แฟชัน่เป็นได้ทัง้  พฤตกิรรม เสือ้ผ้า  เคร่ืองแตง่กาย

เคร่ืองประดบัสิ่งของ  กิจกรรม การดําเนินชีวิต  หรือแม้แตแ่นวคดิ  ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมและได้รับการ

ยอมรับจากคนหมูม่ากในสงัคม ณ ชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ 

 แตห่ากกลา่วถึงความหมายของคําวา่  แฟชัน่สําหรับคนทัว่ไปหรือท่ีคนสว่นใหญ่มกันกึ

ถึง แฟชัน่จะหมายถึงเสือ้ผ้าหรือเคร่ืองแตง่กายตา่งๆ  โดยแฟชัน่เป็นเสมือนชอ่งทางหนึง่ท่ีทําให้

บคุคลสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง ไมว่า่จะเป็นความต้องการทางอารมณ์  หรือ

การแสดงออกทางพฤตกิรรมตา่งๆ  บคุคลสามารถพฒันาความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

(Identity) ทัง้ในด้านรูปลกัษณ์ภายนอกทางร่างกาย ความรู้สกึตา่งๆ  การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง  (Self 

concept) หรือ ภาพลกัษณ์ของตนเอง  (Self image) รวมทัง้ สร้างความประทบัใจให้กบัผู้ อ่ืนเม่ือ

ยามพบเหน็ได้โดยผา่นการสวมใสเ่คร่ืองแตง่กายหรือการใช้  สินค้าแฟชัน่ตา่งๆ  ในสงัคมสมยัใหม่

เชน่ในปัจจบุนันี ้แฟชัน่เข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิต  (Lifestyle) ของคนใน

สงัคมมากขึน้  โดยสงัเกตได้จากการเปล่ียนเคร่ืองแตง่กายท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะกิจกรรมหรือ

แตล่ะสถานการณ์  เชน่ ชดุไปเท่ียว  ชดุทํางาน ชดุกีฬา ชดุราตรี ฯลฯ (อญัชนั สนัตไิชยกลุ . 2547: 

83) 

ทศันยั เศรษฐ เสรี (2552: ออนไลน์ ) กลา่วไว้ใน ศาสตร์ของแฟชัน่ มิตทิางสงัคมวิทยา  

Fashionsophy: แฟชัน่ศาสตร์ในฐานะสงัคมศาสตร์ กบัเร่ืองราวการศกึษาแฟชัน่ ไว้วา่ 
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ดงันัน้ ประเดน็การศกึษาเร่ือง แฟชัน่ ( Fashion) เป็นประเดน็ของการทําวจิยักอ่นท่ีจะ

ออกแบบ (Design)  เป็นเร่ืองของค นใสเ่สือ้ผ้า   ไมใ่ช่ท่ีตวัเสือ้ผ้าอยา่งเดียว . แฟชัน่ คือการศกึษา

เร่ืองคน ความเป็นคนต้องผา่นพฤตกิรรม ผา่นปฏิบตักิารของชีวติ ผา่นกิจกรรมท่ีทบัซ้อนหลากหลาย  

เรากําลงัพดูถงึคนท่ีใสเ่สือ้ผ้าท่ีแตกตา่งกนัในกิจกรรมนัน้ๆ  เรากําลงัพดูถึงการศกึษากลุม่คน ศกึษา

พืน้ท่ีๆ หนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ซึง่มคีนเข้าไปอยูร่่วมกนัในชว่งเวลาหนึง่  จึงจะเข้าใจพืน้ที่

ตรงนัน้วา่มีความหมายอยา่งไร คนๆ นัน้หรือคนกลุม่กลุม่นัน้มีความเข้าใจตอ่โลกและตวัเองอยา่งไร  

มคีวามสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ผา่นกิจกรรมนัน้ๆ อยา่งไร กิจกรรมนัน้มเีทศกาลอะไรบ้า ง มเีพลงอะไร มี

ดนตรีประเภทไหน มกีารละเลน่อยา่งไร มกีารกิน มกีารอยูช่นิดใด ? ฯลฯ  และเขาใสเ่สือ้ผ้ากนั

อยา่งไร? 

อะไรอ่ืนอีกท่ีจะต้องศกึษา  เพ่ือท่ีจะเข้าใจคนและกิจกรรมของคนเหลา่นัน้ มีสิง่แวดล้อม , วถิี

ชีวติ, ในวิถีชีวิตมีทัง้มองเห็นได้ และมองเห็นไมไ่ด้อีก และยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีต้องศกึษา เช่น โครงสร้าง

ทางชนชัน้, โครงสร้างทางสถานะทางสงัคม เช่น การงาน , ระดบัของการศกึษา , ความเข้าใจตอ่โลก

รอบตวั, เพศ, สิง่ที่มองไมเ่ห็นเหลา่นีต้้องพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วน อยา่งมีพลวฒัน์ด้วย  เพราะสิง่ตา่งๆ 

เคลือ่นย้ายเปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ อยา่งรวดเร็วในโลกปัจจบุนั 

เราเข้าใจวา่  เสือ้ผ้ามารับใช้ความต้องการทางกายภาพ ปกปิดร่างกาย ทําให้ร่างกายอบอุน่  

ในทางกลบักนัเสือ้ผ้าเปิดเผยสิง่ที่ซอ่นเร้นอยูภ่ายใต้ร่างกายของผู้สวมใสด้่วย . เสือ้ผ้านัน้เป็น

เช่นเดียวกบัการออกแบบอ่ืนๆ ท่ีกําหนดกิจกรรมชีวิตของบคุคลด้วย เช่น เราไปห้องประชมุซึง่เต็มไป

ด้วยเก้าอี ้เราจะนัง่พืน้หรือนัง่เก้าอี ้เนื่องจากเราถกูฝึกให้นัง่เก้าอีจ้นชิน 

การออกแบบสิง่อ่ืนๆ รอบตวัเรา หรือสิง่ของที่เราใช้ นอกจากบง่บอกถึงความเป็นยคุสมยั  บง่

บอกถึงความต้องการพืน้ฐานของชีวิตร่วมสมยัแล้ว สิง่เหลา่นีย้งักําหนดกิจกรรมของชีวติพืน้ฐานอีก

ด้วย. การใสเ่สือ้ผ้าสไตล์หนึง่กําหนดกิจกรรมชีวติของเราให้ดาํเนินไปในรูปแบบหนึง่ๆ  การกําหนด

เหลา่นัน้ทําให้รูปทรง หรือทําให้ชีวติในกิจกรรมนัน้แตกตา่งกนัไป เชน่  ในสงัคมสมยัวิคตอเรียน  

(Victorian) นกึถึงงานของ เซ็คสเปียร์(Shakespeare)  นกึถึงเสือ้ผ้าในรูปแบบดัง้เดมิ (Costume) วถิี

การใสเ่สือ้ผ้าเหลา่นัน้บอกถงึกิจกรรมในยคุสมยันัน้ ตดัสนิด้วยความรู้สกึของคนปัจจบุนั  เราอาจคิด

วา่ใสช่ดุพวกนัน้แล้วมนัเดินลาํบาก  แตเ่ขาไมม่ีอดุมคติเร่ืองความลาํบากเหมือนเรา เขารู้สกึวา่มนั

เป็นราคาท่ีต้องจา่ย เสือ้ผ้านอกจากบง่บอกลกัษณะ อปุนิสยัของคน ของสงัคม ยงับง่บอกถงึรูปแบบ

ของอตัลกัษณ์ท่ีบคุคลอยากครอบครอง และหมายถึงอตัลกัษณ์ของการแตง่ตวัในสงัคมนัน้ๆ ด้วย 

วธีิการใสเ่สือ้ผ้ากําหนดกิจกรรมในยคุหนึง่ๆ บง่บอกถงึเวลาในชว่งนัน้ๆ  เรามกัจะมองข้าม

เง่ือนไขเหลา่นี ้เพราะมนัเป็นจลุชีวะของสิง่ท่ีมองเห็นได้ยาก ต้องใช้การวิเคราะห์แล้วมองอยา่งลกึซึง้ 

สญัลกัษณ์ท่ีมองเห็นและไมเ่ห็นเหลา่นี ้จะทําให้เราเข้าใจวา่ เสือ้ผ้าคืออะไร แฟชัน่คืออะไร? 
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 แฟชัน่ จดัเป็นกระบวนการท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมาก  ในระดบัมหภาค (Macro) แฟชัน่

ถือเป็นปราก ฏการณ์ทางสงัคมท่ีสง่ผลกระทบตอ่คนจํานวนมากในสงัคมพร้อมๆกนั  แตใ่นอีก

มมุมองหนึง่อาจมองวา่แฟชัน่สง่ผลกระทบเพียงแคใ่นระดบัจลุภาค  (Micro) กลา่วคือสง่ผลใน

ระดบับคุคลเทา่นัน้  ดงันัน้ในการทําการศกึษาเก่ียวกบัแฟชัน่  สามารถศกึษาได้จากหลายแงม่มุ  

ซึง่สามารถสรุปได้เป็น 4 มมุมองหลกัดงันี ้คือ (กาญจนา แก้วเทพ. 2541: 2135) 

 1. มมุมองทางด้านเศรษฐศาสตร์  แฟชัน่จากมมุมองทางด้านเศรษฐศาสตร์  มีลกัษณะ  

2 ด้านท่ีขดัแย้งกนัเอง คือ ในด้านหนึง่แฟชัน่แตล่ะชนิดจะมีอายเุพียงชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ  แฟชัน่ชดุ

เดมิจําเป็นต้องหลีกทางให้กบัแฟชัน่ชดุใหมอ่ ยูเ่สมอ แตใ่นอีกด้านหนึง่  แฟชัน่นัน้กลบัเป็นสิ่งท่ีมี

อายเุป็นอมตะฝังอยูใ่นประวตัศิาสตร์ทางวฒันธรรม  สงัคม และเศรษฐกิจ  รวมทัง้ยงัมีพลงัอยูใ่น

โครงสร้างทางสงัคมด้วย  โดยจะเห็นได้จากการท่ีเราแตง่ตวัตามแฟชัน่เพราะความช่ืนชอบ  ไป

จนกระทัง่การถกูผลกัดนัให้ต้องแตง่ตวั ตามแฟชัน่ทัง้ๆท่ีไมช่อบ  แตเ่ป็นเพราะในท้องตลาดมีแต่

แฟชัน่แบบนีแ้บบเดียวเทา่นัน้ เน่ืองจากกําลงัเป็นท่ีนยิมนอกจากนี ้  กาญจนา แก้วเทพ ยงัอธิบาย

เพิม่เตมิวา่  สินค้าแฟชัน่โดยเฉพาะเคร่ืองแตง่กาย  นบัเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมในการผลิต

สําหรับระบบอตุสาหกรรมแบบทนุนิยม  เน่ืองจากคณุสมบตัเิฉพาะตวัของสินค้าประเภทนี ้  คือ 

ลกัษณะความคงทนของสินค้า หากเปรียบเทียบกบัสนิค้าตู้ เย็นหรือเคร่ืองปรับอากาศแล้ว  เสือ้ผ้า

เป็นสนิค้าท่ีมีอายกุารใช้งานสัน้กวา่มาก  ทําให้ต้องซือ้ใหมอ่ยูเ่สมอ  ท่ีสําคญัไปกวา่นัน้คือ  การ

เปล่ียนเสือ้ผ้าแบบใหมข่องคนใ นยคุปัจจบุนัไมไ่ด้เกิดจากอายกุารใช้งานท่ีหมดสภาพแล้วเป็น

หลกั แตเ่ป็นเพราะอิทธิพลของแฟชัน่ท่ีเป็นสญัญาณบง่บอกวา่  “ชดุเก่านัน้เชยแล้ว  ล้าสมยัแล้ว” 

จําเป็นต้องซือ้ชดุใหมเ่พ่ือให้ทนัสมยั  ทําให้ผู้ผลิตสามารถผลิต  สินค้าประเภทเคร่ืองแตง่กาย

ออกวางจําหนา่ยได้บอ่ยครัง้ 

 2. มมุมองทางด้านสงัคมและสนุทรียศาสตร์ (Socio-Aesthetic) แฟชัน่มิใชเ่พียงการคดิ

ประดษิฐ์ (Invention) เคร่ืองแตง่กายขึน้มาเทา่นัน้  หากแตย่งัเป็นการคดิประดษิฐ์สร้างสรรค์สิ่ง

แปลกใหม่ (Innovation) โดยใช้รูปแบบของเสือ้ผ้าหรือสินค้าตา่งๆเป็นพืน้ฐาน  จงึทําให้แฟชั่นมี

มติท่ีิเก่ียวข้องกบัด้านสนุทรียศาสตร์หรือความงาม  (Aesthetic) เจือปนอยูด้่วย  โดยการออกแบบ

ให้มีลกัษณะท่ีสวยงามโดดเดน่  สว่นทางด้านสงัคมศาสตร์  (Sociology) แฟชัน่นบัเป็นสิ่งท่ี

สะท้อนสงัคมได้เป็นอยา่งดี เชน่ 

 - ชนชัน้ (Class) เม่ือศกึษาถึงต้นกําเนิดของแฟชัน่ใน ยโุรปจะพบวา่  ความเป็นมาของ

แฟชัน่จะถกูผกูตดิหรือเป็นเร่ืองของชนชัน้สงู  ราชวงศ์และเจ้านายเทา่นัน้  เชน่เดียวกบัเม่ือศกึษา

เร่ือง “แบบของการตดัเย็บชัน้สงู” (Haute couture) จะพบวา่ วิธีการตดัเย็บแบบนีเ้ป็นการตดัเย็บ

ด้วยมือ (Hand-made) และมีการออกแบบมาเฉพาะสําหรับ แตล่ะบคุคลเทา่นัน้  ในขณะท่ีการตดั
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เย็บเสือ้ผ้าสําเร็จรูปครัง้ละจํานวนมาก  (Mass production, Ready to wear, Pret a porter) จะ

เป็นเสือ้ผ้าธรรมดาทัว่ไปท่ีตดัเย็บด้วยเคร่ืองจกัร  มีลกัษณะการออกแบบท่ีเหมือนๆกนั  หรือ

เรียกวา่“เสือ้โหล” นัน่เอง 

 - เพศ (Gender) ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น จากมมุมองทางด้านจติวิทยา เคร่ืองแตง่กาย 

มีบทบาทสําคญัในการดงึดดูความสนใจทางเพศ  ด้วยสาเหตนีุ  ้ ในประวตักิารแตง่กาย  จงึเป็น

เวลายาวนานมาแล้วท่ีการแตง่กายของเพศชายและหญิงจะต้องแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน  ให้รู้วา่

ใครเป็นชายใครเป็นหญิง  จนเม่ือมาถึงกลาง ศตวรรษท่ี 20 ได้เร่ิมเกิดแฟชัน่แบบใหม่  คือ วิธีการ

แตง่กายท่ีไมร่ะบเุพศ  (Non-gender) เป็นเคร่ืองแตง่กายท่ีใสไ่ด้ทัง้สองเพศ  (Unisex) เชน่ เสือ้ยืด 

และนบัวนัผู้หญิงก็จะย่ิงมีวิธีการแตง่กายท่ีคล้ายคลงึกบัผู้ชายมากขึน้  เชน่ การใสก่างเกง  คาด

เข็มขดั ใสร่องเท้าหุ้มส้น สวมเสือ้แจ็กเก็ต เป็นต้น แตจ่ะสงัเกตได้วา่  ในอดีตการศกึษาเร่ืองแฟชัน่

จะมุง่เน้นไปท่ีการศกึษาเก่ียวกบัผู้หญิงเป็นหลกั  แตใ่นปัจจบุนั  ความคดิท่ีวา่แฟชัน่เป็นเร่ืองของ

ผู้หญิงเทา่นัน้เร่ิมเบาบางลง  เชน่ ในปัจจบุนัมีการผลิตนํา้หอมสําหรับเพศชาย  รวมทัง้การตัง้ช่ื อ

ของนํา้หอมสําหรับผู้ชายก็จะแสดงถึงอํานาจและความแข็งแกร่ง เป็นต้น 

 - แฟชัน่เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม  วฒันธรรมมีสว่นสําคญัท่ีทําให้บคุคลเข้าใจ หรือ

ตีความหมายสิ่งตา่งๆในโลกนีแ้ตกตา่งกนัไปในแตล่ะสถานการณ์  ซึง่แฟชัน่ก็เป็นวฒันธรรมในอีก

รูปแบบหนึง่โดยเป็นการบง่บอกถึง วฒันธรรมผา่นมาทางตวัสินค้าตา่งๆ  เชน่ เสือ้ผ้าท่ีมีทัง้ชดุ

สําหรับงานกลางคืน ชดุสําหรับเลน่กีฬา ชดุลําลองสําหรับอยูบ้่าน  หรือ ชดุท่ีดเูป็นทางการสําหรับ

สวมใสไ่ปทํางาน เป็นต้น 

 - การสะท้อนคา่นยิมทางสงัคม (Social values) เชน่ ในชว่งยคุกลาง จะนิยมผู้หญิงร่าง 

ท้วมอวบ  ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการให้ผู้หญิงท้องเพ่ือเพิม่จํานวนประชากร  หรือ ในชว่ง 

ค.ศ.1970-1979 จะนิยมชดุท่ีเน้นไปท่ีหน้าอกผู้หญิง  เน่ืองจากคา่นยิมในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่  

ตอ่มาในชว่งปี  ค.ศ. 1980-1989 ชดุท่ีเน้นไปท่ีหน้าอกกลบัเส่ือมความนยิมลงเน่ืองมาจากผู้หญิง

เร่ิมทํางานนอกบ้าน คา่นยิมจงึเปล่ียนไปเน้นท่ีการทํางานมากกวา่การเลีย้งลกูอยูก่บับ้าน เป็นต้น  

 3. มมุมองทางด้านสญัญะวิทยา  (Semiology) สญัญะวิทยา  (Semiology) เป็นมมุมอง

ท่ีสนใจเก่ียวกบัเร่ือง “ความหมาย” (Meaning) ท่ีมากบัสิ่งของ วตัถ ุ คําพดู การกระทํา ฯลฯ ดงันัน้ 

เม่ือแฟชัน่ประกอบไปด้วยทัง้เคร่ืองแตง่กายและวิธีการแตง่กาย  จงึยอ่มมีความหมายตา่งๆท่ีมา

พร้อมกบัเคร่ืองแตง่กายหรือวิธีการแตง่กายนัน้ๆ  เชน่ การแตง่กายแบบ  Flashback ซึง่เป็นการ

แตง่กายแบบย้อนยคุเหมือนในสมยัก่อน  มีความหมายถึงการแสดงอาการหวนหาหรือช่ืนชมใน

อดีต ดงัตาราง 
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ตาราง: แสดงตัวอย่างแบบแฟช่ันเคร่ืองแต่งกายและความหมายของแฟช่ันแบบต่างๆ 

(กาญจนา แก้วเทพ. 2541: 240) 

 

ช่ือแฟช่ัน วิธีการแต่งกาย ความหมาย 

Barbaric เอาผ้าหอ่ๆตวัรวมกนั ไมเ่รียบร้อย ช่ืนชมความเป็นธรรมชาติ 

ความดบิ ไมป่รุงแตง่ 

Mystic แตง่กายแบบยคุกรีก แตง่หน้าแบบลกึลบั แสดงอํานาจของพลงัลกึลบั 

เหนือธรรมชาติ 

Cocoon ใช้สีโทนออ่นโยน ดเูบาๆ ให้ความอบอุน่แก่ผู้ ท่ีพบเห็น 

Rustic แตง่กายแบบสาวบ้านนอกนุง่กระโปรงยาว 

ใสเ่สือ้ลายสก็อต 

แสดงความเชย เซอ่ๆซา่ๆ แต ่

ไร้เดียงสาหรือนา่เอ็นดู 

Excentric แตง่ชดุแบบนกับนิอวกาศ ใช้วสัดสุมยัใหม่ แสดงการตอ่ต้านหนีแรงดงึดดู 

ทกุอยา่ง 

Flashback ย้อนกลบัไปนิยมชดุในสมยัก่อน(ย้อนยคุ) แสดงอาการหวนหาหรือช่ืนชม

ในอดีต 

 

 ความหมายของเคร่ืองแตง่กายและการแตง่กายได้เปล่ียนแปลงไปในแตล่ะสถานการณ์

ตวัอยา่งเชน่ สงัคมไทยโบราณ ประชาชนทัว่ไปไมมี่วิธีการเปล่ียนเคร่ืองแตง่กายในแตล่ะวนั  จะใส่

เสือ้ชดุเดียวกนัตลอดวนั  โดยท่ีเสือ้ผ้าไมไ่ด้บง่บอกความหมายใด  แตใ่นปัจจบุนั  คนไทยมีการ

เปล่ียนเคร่ืองแตง่กายอยูต่ลอดวนั เชน่ หากอยูบ้่านก็จะใสช่ดุลําลอง  กลางวนัหากจะออกไปทาน

อาหารนอกบ้านหรือต้องออกไปทํางานก็จะต้องเปล่ียนชดุเพ่ือให้ดสูภุาพมากขึน้  เม่ือไปเลน่กีฬาก็

จะเปล่ียนใสช่ดุกีฬา กลางคืนก็จะเปล่ียนใสช่ดุนอน เป็นต้นนอกจากนีย้งัสามารถเกิดความหมาย

จากตวัวสัดท่ีุนํามาใช้เป็นเคร่ืองแตง่กายได้อีกด้วยเชน่  การใช้หนงัสตัว์มาประกอบในเคร่ืองแตง่

กายตา่งๆ ในอดีตการใช้หนงัสตัว์เพียงเพ่ือให้เ กิดความทนทาน  แตใ่นปัจจบุนั  เม่ือมีดาราฮอลลี

วู้ดนําชดุหนงัสตัว์มาใส ่ความหมายของหนงัสตัว์นัน้ก็เปล่ียนไปกลายเป็นเก่ียวกบัธรรมชาติ  หรือ

ชดุหนงัรัดรูปท่ีแสดงถึงความเซ็กซ่ี เป็นต้น 

 แฟชัน่เดนิทางผา่นร้อนผา่นหนาวทา่มกลางกระแสสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กระทัง่

เป็นผู้ นําในกระแสทนุนิยมในยคุสมยัใหม ่จวบจนยคุหลงัสมยัใหม ่ท่ีเป็นยคุท่ีแยกขาดจากยคุ

สมยัใหมโ่ดยสิน้เชิง เป็นยคุท่ีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึน้ ก่อให้เกิดความสามารถในการผลิตซํา้ทัง้สิน้

ค้าท่ีเป็นวตัถแุละสิน้ค้าเชิงวฒันธรรมท่ี แฟชัน่เป็นได้ทัง้สองอยา่ง และการท่ีมีความสามาร ถใน
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การผลติซํา้อยา่งไมจํ่ากดันีเ้อง จงึเกิดสงัคมแบบ “ลํา้ความจริง” ท่ีเตม็ไปด้วยสิ่งจําลอง จนเราไม่

สามารถท่ีจะแยกระหวา่งของจริงกบัสิ่งจําลองได้ แฟชัน่ กบัสิ่งท่ีเรียกวา่ สิ่งจําลอง มีความสมัพนัธ์กนั

และเกิดขึน้ครัง้แรกในยคุฟืน้ฟศูลิปะวิทยาการ (Renaissance) คือหลงัจากยคุกลาง (ศกัดนิา ) 

เป็นครัง้แรกท่ีปรากฏสิ่งจําลอง เชน่ แฟชัน่ขึน้ โดยท่ีก่อนหน้านัน้ สญัญะจะมีการแบง่ลําดบัชัน้    

ท่ีตายตวั เราสามารถดไูด้จากเคร่ืองแตง่กาย (สญัญะชนิดหนึง่) วา่คนๆนัน้อยูใ่นชนชัน้ใด การกําเนิด

ของแนวคดิประชาธิปไตยในยคุนี ้ทําให้การแตง่กายเลียน แบบชนชัน้สงูเกิดขึน้เป็นครัง้แรก 

(จนัทนี เจริญศรี. 2545: 27) 

 สญัวิทยา กบัการวิเคราะห์วฒันธรรม ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองแตก่าย โรล็องค์ บาร์ตส์ 

(Roland Barthes) ได้ช่ือวา่วา่เป็นนกัสญัวิทยา ท่ีมีวิธีการหาความรู้ พดูในสิ่งท่ีเรารู้ๆกนัอยู่

แล้วแตนํ่ามาพดูใหมใ่น ภาษาท่ียากแก่การเข้าใจ ในหนงัสือท่ีช่ือวา่ สญัวิทยา : โครงสร้างนิยม 

หลงัโครงสร้างนิยมกบัการศกึษารัฐศาสตร์ ของ ไชรัตน์ เจริญสนิโอฬาร ยกตวัอยา่งการวิเคราะห์

อธิบายเร่ืองเก่ียวกบัรองเท้าบทู ท่ีเป็นสินค้าแฟชัน่ (2545: 123-124) 

 The New York Times ช่ือ มายา ไพนส์  (Maya Pines) ถามบรรดานกัสญัวิทยาหรือผู้ ท่ี

ถกูมองวา่เป็นนกัสญัวิทยาวา่ : ทําไมชาวนวิยอร์กท่ีมีช่ือเสียงและฐานะดี จงึนยิมสวมรองเท้าบทู

แบบคาวบอยในชีวิตประจําวนัทัง้ๆท่ีอยูใ่นเมืองใหญ่ไมใ่ชช่นบท /ทุง่นา ...โกดซดิ (Godzih) ใน

ฐานะนกัสญัวิทยาผู้หนึง่ ได้ชีใ้ห้เห็นอ ยา่งแหลมคมในรูปแบบและลีลาของสญัวิทยาวา่จริงๆแล้ว

เรามีความจําเป็นต้องแยกระหวา่งสญัวิทยาในฐานะท่ีเป็นสาชาวิชาการแขนงหนึง่ซึง่มีความ

ยุง่ยากและสลบัซบัซ้อนมาก กบันกัสญัวิทยาซึง่มีหน้าท่ีเพียงนําบางสว่นขององค์ความรู้ชดุนีม้า

ใช้ และก็ใช้แตกตา่งกนัไปตามความสามารถของ นกัสญัวิทยาของแตล่ะคน สําหรับคําถาม

ดงักลา่วข้างต้นโกซคิเหน็วา่ตวัปริศนาอยูท่ี่สิง่เรียกวา่ “รองเท้าบทู ” เอง เน่ืองจากฐานะท่ี

เป็นสญัญะ (sign) ความหมายของรองเท้าบทูท่ีไมค่งท่ี แตเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลา อนัเป็นผลมา

จากลกัษณะการถกูกําหนดให้เป็น (arbitrariness) ระหวา่งรูปสญัญะกบัความหมายของสญัญะ

นัน่เอง ตวัอยา่งเชน่ในยคุแรกเร่ิมความหมายของรองเท้าบทูอยูท่ี่ประโยชน์ในเชิงใช้สอย (use 

values) สําหรับบรรดาคนเลีย้งววั ท่ีต้องใช้ชีวิทอยูบ่นหลงัม้าเป็นเวลายาวนาน หมดยคุของคน

เลีย้งววั นอกจากรองเท้าบทูแล้ว บรรดาเคร่ืองแตง่กายสว่นอ่ืนๆของคนเลีย้งววัไมว่า่จะเป็นหมวก 

เสือ้ผ้า เข็มขดัตา่งๆก็กลายเป็นสญัลกัษณ์ของการใช้ชีวิตแบบหนึง่ของคนอเมริกนัในแถบ

ตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใต้ ในยคุตอ่มารองเท้าบทูถกูเช่ือมโยงเข้ากบัคนขบัรถบรรทกุขนสง่

สินค้าข้ามมลรัฐ หรือท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวางในนามของ “คาวบอยทางหลวง ” หรือคาวบอยใน

เมือง ไมต่า่งจากคาวบอยในอดีตท่ีทอ่งเท่ียวไปในทุง่หญ้ากว้างเพียงแตค่าวบอยในยคุใหมท่อ่งไป

บนทางหลวงสายตา่งๆของประเทศสหรัฐอเมริกา ตอ่มารองเท้าบทูก็เป็นท่ีนิยมสวมใสข่องบรรดา

นกัธุรกิจอตุสาหกรรมเก่ียวกบันํา้มนัและพลงังานอยา่งมลรัฐเท็กซสั เพ่ื อบง่บอกถึง “พลงังาน ” 
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ของผู้สวมใส ่จนมาถึงภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีพดูถึงชีวิตคาวบอยยคุใหมใ่นเมือง ( Midnight 

Cowboy , Urban Cowboy) และสง่ตอ่มาถึงความนิยมสวมใสร่องเท้าบทูของคนนิวยอร์กฐานะดี

อนัเป็นท่ีมาของคําถาม จะเห็นได้วา่ในฐานะท่ีเป็นสญัญะ รองเท้าบทูมีความยุ่ งยากสบัซ้อนมาก 

มีความหมายหลากหลายและขดัแย้งกนัเองด้วย ในนยันีมี้ความยากแก่การเข้าใจของรองเท้าบทู 

จงึเป็นปัญหาท่ีโกซดิเรียกวา่ “วิกฤตขิองความหมาย” มากกวา่ กลา่วคือ ระบบความหมายแบบท่ี

ดํารงอยูไ่มส่ามารถอธิบายหรือชว่ยให้เราเข้าใจรองเท้าบทูได้อีกตอ่ไป เน่ืองจากร องเท้าบทูในโลก

ปัจจบุนัมิได้เป็นสว่นหนึง่ของพฤตกิรรมการบริโภคสินค้าในแบบท่ีดํารงอยูท่ี่ชมูลูคา่การใช้สอย

อยา่งท่ีคนถามคําถามใช้เป็นฐานในการตัง้คําถาม ทําให้มีความจําเป็นต้องมองหาระบบ

ความหมายชดุใหมเ่พ่ือทําความเข้าใจรองเท้าบทูนัน่ คือ ต้อหารหสัชดุใหมเ่พ่ือทําความเข้ าใจ

ปรากฏการณ์การนิยมสวมรองเท้าบทูของคนชัน้สงูในนิวยอร์ก เน่ืองจากรหสัชดุเดมิไมส่ามารถ

ถอดรหสัได้อีกตอ่ไป หากพดูในภาษาของ เลวี- สโทรส รองเท้าบทูก็คือตวัอยา่งของ “สญัญะท่ี

ลอ่งลอย” แบบหนึง่ เป็นรูปสญัญะท่ีความหมายสญัญะแบบเดมิไมมี่ความหมายอีกตอ่ไป ทําให้

ต้องหาความหมายสญัญะใหมม่มาเกาะเก่ียว การนิยมสวมรองเท้าบทูของคนนิวยอร์กเป็นสิ่งท่ี

เราไมรู้่มาก่อน ทําให้ต้องมองหาระบบการสร้างความหมายชดุใหมม่าทําความเข้าใจ รองเท้าบทู

มิได้มีประโยชน์ใช้สอยอีกตอ่ไป แตก่ารบริโภครองเท้าบทูของคนนิวยอร์กเป็นการบริโภค

เชิงสญัญะ เป็นการบริโภคความหมาย/ความคดิเก่ียวกบัรองเท้าบทูมากกวา่ตวัวตัถท่ีุเป็นรองเท้า 

รองเท้าบทูถกูเปล่ียนสถานการณ์ใช้สอยแคบๆสูส่ถานะของการเป็นสญัญะ และทําให้เป็นต้องใช้

วิธีการแบบสญัวิทยามาทําความเข้าใจ 

 4. มมุมองทางด้านจิตวิทยา อธิบายวา่ มีปัจจยัทางด้านจติวิทยาจํานวนมากท่ีสามารถ

ใช้อธิบายถึงสาเหตท่ีุทําให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมตา่งๆตามแฟชัน่  ได้แก่  

 - สาเหตท่ีุมาจากความต้องการให้ตนเองสอดคล้องกบัสงัคม  (Conformity) เชน่ วยัรุ่น

มกัเลือกแตง่ตวัตามแบบแฟชัน่ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะนัน้  เพ่ือให้รู้สกึวา่ตนเองเข้ากลุม่ได้

กบัเพ่ือนๆ ไมด่เูป็นคนเชยตกยคุ เป็นต้น 

 - ต้องการหาความแปลกใหม่  (Variety-seeking) เชน่ บคุคลอาจเกิดความเบ่ือหนา่ย  

หากจะต้องใสเ่สือ้ผ้าแบบเดมิซํา้กนัทกุวนั  ดงันัน้จงึต้องการเสือ้ผ้าแบบใหมเ่พ่ือให้รู้สกึวา่ไม่

ซํา้ซากจําเจ เป็นการหาความแปลกใหมใ่ห้กบัชีวิต เป็นต้น 

 - ความคดิสร้างสรรค์สว่นบคุคล (Personal creativity) เชน่ คนท่ีต้องการให้ตวัเองดมีู 

เอกลกัษณ์ในการแตง่ตวั  ไมอ่ยากท่ีจะแตง่ตวัตามแฟชัน่เพราะรู้สกึวา่ไมแ่ตกตา่ง แตก็่ไมอ่ยากท่ี

จะแตกตา่งมากเกินคนทัว่ไป  จงึอาจดดัแปลงโดยเลือกชดุท่ียงัอยูใ่นแฟชัน่  และเป็นชดุท่ีสามารถ

สะท้อนความเป็นตวัเองออกมาได้ด้วย เป็นต้น 
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- เพ่ือดงึดดูความสนใจทางเพศ (Sexual attraction) ทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบแฟชัน่ 

เสือ้ผ้าได้กลา่วไว้วา่ สว่นตา่งๆของร่างกายมนษุย์ท่ีเป็นตวักระตุ้นทางเพศโดยเฉพาะร่างกายของ

เพศหญิง มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของแฟชัน่เสือ้ผ้า  เชน่ ในยคุวิกตอเรีย(Victorian era) จะนิยม

ชดุท่ีโชว์ชว่งไหลข่องผู้หญิง  ในชว่ง ค.ศ. 1930 -1939 นิยมชดุท่ีโชว์ด้านหลงัของผู้หญิง  สว่น

แฟชั่นร่วมสมยั  (Contemporary fashion) จะเน้นไปท่ีชว่งลําตวั  เป็นต้น การมีความรู้และความ

เข้าใจถึงหลกัพืน้ฐานของแฟชัน่  (Fundamentals of fashion) นบัเป็นสิ่งจําเป็นในการให้ได้มาซึง่

ความสําเร็จในทกุสายงานท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจทางแฟชัน่  ดงันัน้ผู้ ต้องการศกึษาเก่ียวกบัแฟชัน่  

ควรท่ีจะมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัแฟชัน่  เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจในหลกัการพืน้ฐานตา่งๆและสามารถ

นําไปประยกุต์ใช้กบัสายงานของตนเองได้ตอ่ไ ปในอนาคต  (Paul Nystrom; citing Troxell. 

1978) 
 

 หลกัการพืน้ฐานของแฟชัน่ (Principles of fashion) 

 หลกัการทัง้  5 ประการนีเ้ป็นพืน้ฐานสําคญัท่ีผู้ ท่ีต้องการศกึษาเก่ียวกบัแฟชัน่จะต้องรู้

และเข้าใจ ได้แก่ (Troxell. 1978) 

 1. ผู้บริโภคเป็นผู้ กําหนดแฟชัน่โดยการรับ  (Acceptance) หรือปฏิเสธ  (Rejection) 

แฟชัน่นัน้ๆ จริงอยูท่ี่วา่นกัออกแบบ  (Designer) เป็นผู้ออกแบบเสือ้ผ้าหรือสินค้าแฟชัน่ตา่งๆโดย

การออกแบบแตล่ะครัง้จะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีวา่การออกแบบลกัษณะไหนท่ีนา่จะเป็นท่ีสนใจ

สําหรับผู้บริโภค  แตค่นท่ีจะเป็นผู้ตดัสินใจวา่เสื ้ อผ้าแบบไหนหรือสินค้าลกัษณะไหนท่ีจะเป็นท่ี

ต้องการคือตวัผู้บริโภค  หรือผู้ ท่ีเป็นผู้ ซือ้นัน่เอง  ผู้บริโภคเป็นคนท่ีจะกําหนดวา่สินค้าใดท่ียงัอยูใ่น

กระแสความนยิม  และสินค้าใดเป็นสินค้าท่ีเชยตกยคุสมยัไปแล้ว  โดยการเลือกท่ีจะซือ้หรือไมซื่อ้

สินค้านัน้ 

 2. แฟชัน่ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัราคา  ราคาของสินค้าไมไ่ด้เป็นตวับอกวา่สินค้านัน้เป็นสินค้า

แฟชัน่ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมหรือไม่  จริงอยูท่ี่วา่มีตราสินค้าแฟชัน่จํานวนมากท่ีมีราคาแพง  เชน่ 

กระเป๋าหลยุส์วิตตอง  ซึง่มีราคาเฉล่ียใบละไมต่ํ่ากวา่หนึง่หม่ืนบาท  แตไ่มน่านนกักระเป๋าแบบ

เดียวกนันีก็้ จะมีการผลติเลียนแบบออกมาวางขายตามตลาดทัว่ไปในราคาใบละไมก่ี่ร้อยบาท  

ถึงแม้วา่ ราคาลกัษณะวสัดท่ีุใช้  ช่ือตราสินค้า  คณุภาพของสินค้าและการผลิตจะแตกตา่งกนั  แต่

สินค้าทัง้สองราคานีก็้จดัเป็นสินค้าแฟชัน่ท่ีกําลงัได้รับความนิยมเชน่กนั  อนัเป็นผลมาจากรูปทรง

ลกัษณะการออกแบบท่ีเหมือนกนันัน่เอง 

 3. แฟชัน่มีการเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป กลา่วคือ การเปล่ียนแปลงแฟชัน่สว่นใหญ่

จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ียดึแบบเดมิของตวัสินค้าเป็นพืน้ฐาน  เชน่  จากกระโปรงยาวเป็น

กระโปรงสัน้ จากกางเกงขากระบอกเป็นขาม้า  นกัออกแบบสว่นใหญ่เข้าใจและยอมรับ หลกัการนี ้

เน่ืองจากเข้าใจวา่ผู้บริโภคสว่นใหญ่จะซือ้สนิค้าโดยเฉพาะเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายตา่งๆโดยดจูาก

เคร่ืองแตง่กายเดมิท่ีมีอยู ่เพ่ือให้สามารถนํามาสวมใสร่่วมกนัได้ 
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 4. การสง่เสริมการขายไมส่ามารถเปล่ียนแปลงทิศทางของแฟชัน่ได้ ความพยายามของ

ผู้ผลิตสินค้าหรือนกัการตลาดในการจดัการสง่เสริมการขายไมส่ามารถเป็นตวักําหนดวา่ผู้บริโภค

จะซือ้สินค้าจนทําให้สินค้านัน้กลายเป็นสินค้าแฟชัน่ท่ีได้รับความนิยม  เชน่ กระโปรงท่ีสัน้เกินไป  

ถึงแม้จะมีการลดราคาแตก็่ไมเ่ป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค  เน่ืองจากความสัน้ท่ีมากเกินไปในทํานอง

เดียวกนั การลดราคาหรือการสง่เสริมการขายก็ไมส่ามารถทําให้สนิค้าท่ีเส่ือมความนยิมไปแล้ว

กลบัมามีชีวิตกลายเป็นสนิค้าแฟชัน่ท่ีได้รับความนยิมได้  นัน่จงึเป็นสาเหตหุลกัท่ีทําให้ร้านเสือ้ผ้า

ตา่งๆมกัจะรีบลดราคาและระบายเสือ้แบบเก่าออกไป เพ่ือท่ีจะเตรียมนําเสือ้แบบใหมท่ี่เป็นท่ีนิย ม

ของผู้บริโภคเข้ามาแทนท่ี 

 5.  แฟชัน่จะเส่ือมความนิยมและตายไปในท่ีสดุเม่ือเกินความพอดี  เชน่ กระโปรงสุม่ท่ี

เป็นท่ีนิยมในชว่งศตวรรษท่ี  18 เส่ือมความนิยมและตายไปในท่ีสดุ  เน่ืองจากมีเส้นผา่ศนูย์กลาง

ของกระโปรงท่ียาวเกินไปถึงแปดฟตุ  ทําให้เกิดความลําบากในการเคล่ือน ไหวของผู้สวมใส่  หรือ

กระโปรงสัน้ในชว่งปี ค.ศ. 1960-1969 ท่ีสัน้เกินไปจนทําให้ดไูมเ่หมาะสมท่ีจะสวมใส ่เป็นต้น 

  

 3.2 ทฤษฎีการเผยแพร่งงานแฟช่ัน 

 ทฤษฎีการเผยแพร่งงานแฟชัน่ พยายามอธิบาย วา่แฟชัน่แพร่ขยายผา่นโดยการส่ือสาร

สว่นบคุคลและผา่นเครือขา่ยสถาบนัได้อยา่งไรโดยแสดงการยอมรับวา่ปรากฏการณ์แฟชัน่เป็นสิ่ง

ท่ีคลมุเครือ ไมส่ามารถทํานายได้ ดงัท่ี  ฮวัร์น และ หลยุส์ กลวิ (Horn and Lois Gurl) ได้อธิบาย

ไว้วา่ (Horn; & Lois Gurl. 1975: 2) 

 

เมือ่พฤตกิรรมงานทางด้านเสือ้ผ้าได้แสดงออกมาให้เห็นในงานแฟชัน่ พฤตกิรรมนัน้ยงัเป็นไป

ตามปกติและสามารถทํานายแฟชัน่ในช่วงเวลาใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แฟชัน่ไมใ่ช่เป็นเร่ืองตาม

อําเภอใจและไร้จดุมุง่หมาย แฟชัน่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางวฒันธรรมของในช่วงเวลานัน้ งาน

แฟชัน่คอ่ยๆ เติบโตและเป็นหนทางท่ีก้าวไปข้างหน้า มีการยอมรับในจดุท่ีสงูท่ีสดุและคอ่ยๆ ผ่อนคลาย

ลงมา และแฟชัน่มีแนวโน้มควบคูก่บัเหตกุารณ์ตา่งๆและเป็นประวตัิศาสตร์ 

 

 การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายนอกเหนือจาก จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึงในความเข้มแข็งและความออ่นหล้าในแตล่ะวฒันธรรม

แล้ว ยงัมีเบือ้หน้าเบือ้งหลงัและบคุคลในวงการของแฟชัน่เองท่ีสร้างอิทธิพลชีนํ้าทางมากมาย ท่ีมี

บทบาทอยา่งมาก็ ส่ือทางด้านแฟชัน่ นกัเขียนและนกัขา่วด้านแฟชัน่สามารถแบง่ออกเป็นสอง

กลุม่ (Kawamura. 2004: 50) นกัขา่วและบรรณาธิการ ทัง้สองกลุม่นีมี้สว่นสําคญัอยา่งมากใน

การตดัสินรูปแบบแฟชัน่ พวกเขาสามารถตี ความความคดิของดีไซเนอร์สูท่ี่สาธารณะโดยไมต้่อง

อาศยัวิชาชีพแฟชัน่ และทําให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างได้ ทางเลือกของพวกเขาเป็นความหมายท่ี

ย่ิงใหญ่ตอ่ดีไชเนอร์และผู้บริโภคแฟชัน่เชน่กนั (Kawamura. 2005: 80)  
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 ในการเปล่ียนแปลงทางด้านแฟชัน่มีปัจจยัหลายอยา่งในการพฒันารูปแบบในเฉพาะตวั

สินค้าแฟชัน่เอง หรือการพฒันาวงการแฟชัน่เองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัองค์ประกอบอ่ืนๆมากมาย 

ระบบแฟชัน่ทําให้เกิดพรมแดนสญัลกัษณ์ระหวา่งวา่อะไรคือแฟชัน่และอะไรไมใ่ชแ่ฟชัน่ และ

กําหนดวา่รสนิยมสนุทรียภาพท่ียอมรับกนัได้คืออะไร รวมถึงนกัออกแบบ และอาชีพ อ่ืนท่ีปรากฏ

ในงานแฟชัน่ ผู้ซึง่เป็นตวัแทนของงานแฟชัน่ บคุคลในวงการทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท่ีผา่นการ

วิเคราะห์ข้อคดิเห็นของผู้ ท่ีมีอิทธิพลในแฟชัน่ก่อนท่ีพวกเขาเองจะเผยแพร่ผลงานไปสูส่าธารณชน

และเป็นท่ียอมรับ  

  ในบริบทของการยอมรับงานแฟชัน่ คือการสร้างความแปลกใหม่ และเป็นผู้ นํา

นวตักรรมการออกแบบ ความคดิเห็นการเป็นผู้ นําเป็นเร่ืองท่ีย่ิงใหญ่มากกวา่วฒันธรรมท่ีเน้นการ

สืบทอด ทฤษฎีการเผยแพร่ของงานแฟชัน่แสวงหาคําอธิบายวา่งานแฟชัน่ได้รับการยอมรับจาก

ผู้คนตา่งๆในระบบสงัคมอยา่งไร ระบบสงัคม นกัเรียนจากโรงเรียน กลุม่เพ่ือน หรือกลุ่ มอ่ืนๆ ผู้ ท่ีมี

การปฏิสมัพนัธ์กนัปฏิกิริยาแตล่ะคนสามารถได้รับและยอมรับผา่นการส่ือสารผา่นข้อมลูจากผู้ ท่ีมี

มีอิทธิพลเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ เชน่ รูปแบบของแฟชัน่ใหม่ๆ  ซึง่สามารถขยายวงกว้างได้ 

 ดงัท่ี แคส์ท และลาซาสเฟล   (Katz and Lazarfeld)ได้กลา่วไว้วา่ การส่ื อสารไมเ่ป็น

ทางการระหวา่งบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่สถานการณ์ในแตล่ะวนั จากการศกึษาเขาได้แสดงให้เห็นวา่ 

อิทธิพลการพดูคยุสว่นบคุคลมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ จากการส่ือสารเร่ืองสถานการณ์แฟชัน่

ตา่งๆ ปฏิกิริยาของเพ่ือนๆ คนรู้จกั หรือพนกังานขายนําเสนอทรงผมหรือเสือ้ผ้า และใน กรณีตา่งๆ 

สภุาพสตรีสร้างอิทธิพลให้แก่สภุาพสตรีด้วยกนัเอง การยอมรับและการช่ืนชม จะชว่ยให้เกิด

พฤตกิรรมแบบเดียวกนั การไมย่อมรับหรือการดถูกูเหยียดหยามจะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงด้าน

การแตง่กาย ในวิธีการนีเ้ป็นการเผยแพร่แฟชัน่ ท่ีสามารถให้คําอธิบายจากมมุมองสว่นบคุคลไ ป

ในวงกว้าง ท้ายท่ีสดุนวตักรรมใหมก็่ได้รับการเผยแพร่ไปสูส่มาชกิของสงัคม และท่ีความสําคญั

กวา่นัน้คือ กลายเป็นการยอมรับ (Kawamura. 2005:75) 

  

 3.2.1 ทฤษฎีด้านสังคมวทิยาในการเผยแพร่งานแฟช่ัน 

 การศกึษาชีใ้ห้เหน็วา่ทฤษฎีเน้นเร่ืองการการกระจายของงาน ความคดิ หรือกา รปฏิบตัิ

มากกวา่การยอมรับในตวับคุคล กลุม่ หรือความร่วมมือกบักลุม่ตา่งๆ ซึง่ซอ่นอยูใ่นชอ่งทางของ

การส่ือสารในโครงสร้างทางสงัคม เชน่ เครือขา่ย ชมุชนหรือชนชัน้ตา่งๆ และคา่นิยมทางสงัคม

หรือวฒันธรรม (Katz, Levin; & Hamilton. 1963: 147) 
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ทฤษฎีสงัคมวิทยาของการเผยแพร่แฟชัน่ เป็นการเผยแพร่แบบสงัคมวิทยาใน 2 รูปแบบ เป็นสิ่งท่ี

นํามาปรับใช้โดยทัว่ๆ ไป เชน่ ทฤษฎีของ  ซิมเมล (Simmel) ท่ีวา่ รูปแบบใหมเ่ป็นการยอมรับใน

ขัน้แรกจากกลุม่ชนชัน้สงู และเป็นกลุม่คนทํางานในระดบัตอ่มา กระบวนการทางสงัคมเน้นใน

การลอกเลียนแบบเป็นโรคตดิตอ่ทางสงั คม และการสร้างทําให้เกิดความแตกตา่ง การศกึษาจาก

ประสบการณ์และตามความคดิเห็นทัว่ๆไปวา่ ส่ือสารมวลชนทําให้เกิดการเผยแพร่จากสว่นกลาง

ไปสูค่วามคดิของพวกเขา เขาใช้แนวคดิของการลอกเลียนแบบเพ่ือเป็นพืน้ฐานทฤษฎีตา่งๆ และ

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงทฤษฎีการเผยแพร่  เขากลา่วเก่ียวกั บทิศทางการไหลเวียนจากชนชัน้ระดบัสงู

มาสูช่นชัน้ระดบัลา่ง ซึง่เรียกวา่ กระบวนการความนยิมจากบนสูล่า่ง (trickle down process) 

(Katz, Levin; & Hamilton. 1963: 147) 

 ประการท่ีสอง ทางเลือกของรูปแบบจากระดบับนสูร่ะดบัลา่ง  (Top-down) และรูปแบบ

จากระดบัลา่งสูร่ะดบับน  (Bottom-up) ซึง่รูปแบบตา่งๆ ท่ีได้จะปรากฏขึน้กบักลุม่สถานะต่ํากวา่

และได้รับการยอมรับในชว่งเวลาตอ่มากบักลุม่สถานะสงู ทัง้สองรูปแบบนีเ้ป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง

กว้างขวางในงานแฟชัน่เฉพาะ และกระบวนการของ “การอ่ิมตวัทางสงัคม ” ในรูปแบบของแฟชัน่

หรือแฟชัน่กลายเป็นสิ่งท่ีมีมากเกินไปในท่ีสดุ (Sproles. 1985) รูปแบบท่ีสอง ผู้สร้างสรรค์สิ่งตา่ง  ๆ

ได้ปรากฏออกมาจากชมุชนท่ีอยูใ่นเมืองซึง่เป็นสถานท่ีของการเตบิโตของนวตักรรมใหม่ๆ  เชน่ 

เพลงท่ีเป็นท่ีนิยมและศลิปะตา่งๆการท่ีจะให้เผยแพร่ไปสูผู่้ชมกลุม่ใหญ่ นวตักรรมจะต้องได้รับ

การค้นพบและสนบัสนนุ ตามท่ี  Crane ได้กลา่ว  ผู้สร้างมีแนวโน้มท่ีจะเป็นองค์กรเล็กๆ ซึง่ก่อตัง้

โดยบคุคลตา่งๆ  ท่ีเป็นเจ้าของชมุชนในนวตักรรมท่ีได้มีการคดิค้นขึน้ หากวา่รูปแบบหรืองาน

แฟชัน่โชว์ของการทําให้เป็นท่ีนิยม องค์กรใหญ่ๆ  จะเร่ิมผลิตในงานของตนเองและทําการตลาด

กนัอยา่งดเุดือด (Crane. 1999: 16) 

 การใสเ่สือ้ผ้าเป็นการศกึษาทางสงัคม ไมใ่ชแ่คก่าร ออกแบบเสือ้ผ้าด้วยเทคโนโลยีตา่งๆ 

แล้วขาย แตเ่บือ้งหลงัการผลติเสือ้ผ้านัน้  มีความซบัซ้อนในเนือ้หาและความหมายทางสงัคมและ

วฒันธรรม ประเดน็ท่ีเปิดอยู ่คือ  การศกึษาแฟชัน่ในสงัคมวิทยา (Fashion Study as Social 

Study) ในวงการสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา  เราไมเ่ช่ือวา่  ทกุอยา่งจะมีความหมายเชงิเดียว 

อยา่งเชน่ พืน้ท่ีๆ หนึง่ มีความหมายอีกอยา่งหนึง่  หรือวา่บคุคลๆ หนึง่มีความหมายหลายอยา่ง 

เราเช่ือวา่พืน้ท่ีๆ หนึง่  นอกจากมีความหมายในบริบทเฉพาะ ยงัมีควา มหมายอ่ืนๆ ท่ีซอ่นอยู่

ภายใต้ผวิหน้า  มนัเป็นชัน้(layer)ของความหมายท่ีอาจไมถ่กูกลา่วถึง  ขณะเดียวกนัในบริบทของ

การใช้พืน้ท่ีนัน้ๆ ก็มีความหมายมากมายไปหมด  ทกุอยา่งมีความหมายท่ีซบัซ้อนอยูใ่นตวัเอง

เสมอ  
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 ฉะนัน้ นกัสงัคมวิทยาและนกัมานษุยวิทยาศกึษาเร่ือง แฟชัน่ ก็มักจะมองแฟชัน่ ให้

ยุง่ยากและซบัซ้อน เพราะทกุอยา่งมนัประกอบไปด้วยชัน้ของความหมายในมติติา่งๆ ทัง้  การใช้, 

การผลติ, ตลอดรวมทัง้ความเข้าใจในชัน้ตา่งๆ ของชีวิตทางสงัคม- วฒันธรรม  และการศกึษาเร่ือง 

แฟชัน่ควรจะพจิารณาความหมายท่ีทบัซ้อนเหลา่นี ้(ทศันยั เศรษฐเสรี. 2552: ออนไลน์14

 

)  

 3.2.2 ผู้นําท่ีมีอทิธิพลของการเผยแพร่แฟช่ัน 

 การศกึษาผู้ นําท่ีมีอิทธิพลของการเผยแพร่แฟชัน่ ในบริบทของการยอมรับงานแฟชัน่

เคร่ืองแตง่กาย  การสร้างความแปลกใหมแ่ละความคดิเหน็ของการเป็นผู้ นํามีความเก่ียวข้องกนั

อยา่งสงู นอกจากนีใ้นสงัคมท่ีเน้นในเร่ืองข องการเปล่ียนแปลง  การทบัซ้อนของนวตักรรม และ

ความคดิเห็นของการเป็นผู้ นําท่ีเป็นเร่ืองท่ีย่ิงใหญ่มากกวา่วฒันธรรมท่ีเน้นการสืบทอด ทฤษฎีการ

เผยแพร่ของงานแฟชัน่แสวงหาคําอธิบายท่ีวา่งานแฟชัน่ได้รับการยอมรับจากผู้คนตา่งๆ ในระบบ

สงัคมอยา่งไร ระบบสงัคมท่ีวา่อาจจะเป็นในบริเวณท่ีพกัของเมือง ท่ีเร่ิมจากนกัเรียนจากโรงเรียน

สูก่ลุม่เพ่ือน หรือกลุม่อ่ืนๆ ผู้ ท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์กนัโดยปกตทิัว่ไป ปฏิกิริยาแตล่ะคนสามารถได้รับ

การพิจารณาวา่เป็นการกระทําของการส่ือสารผา่นข้อมลูและมีอิทธิพลเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ 

เชน่ รูปแบบของเสือ้ผ้าในรูปแบบใหม่ๆ  ซึง่สามารถแพร่ขยายวงกว้างได้ 

 ตามท่ี  แคส์ท และ ปอล ลาเซอร์ฟิวส์ (Katz; & Paul Lazarsfeld. n.d.)  ได้กลา่วไว้ การ

ส่ือสารไมเ่ป็นทางการระหวา่งบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่สถานการณ์ในแตล่ะวนั และจากการศกึษา 

พวกเขาได้แสดงให้เห็นวา่ อิทธิพลการพดูคยุสว่นบคุคลมี ประสทิธิภาพมากท่ีสดุ จากการส่ือสาร

เร่ืองสถานการณ์แฟชัน่ สิ่งตา่งๆ คือ ปฏิกิริยาของเพ่ือนๆ คนรู้จกั หรือพนกังานขายท่ีแสดงให้เห็น

ทรงผมหรือชดุ และในกรณีตา่งๆ สภุาพสตรีสร้างอิทธิพลให้แก่สภุาพสตรีด้วยกนัเอง การยอมรับ

และการช่ืนชม จะชว่ยให้เกิดพฤตกิรรมแบบเดียวกนั  การไมย่อมรับหรือการดถูกูเหยียดหยามจะ

นําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงด้านการแตง่กาย ในวิธีการนี ้การเผยแพร่งานแฟชัน่สามารถให้

คําอธิบายจากมมุมองสว่นบคุคลในวงกว้าง ท้ายท่ีสดุ ความรอบรู้ของนวตักรรมใหมไ่ด้รับการ

เผยแพร่ไปสูส่มาชิกของสงัคมของแหลง่ข้อมลูภายนอก และการส่ือสารร ะหวา่งบคุคลในระบบ 

ถดัจากนัน้นวตักรรมเป็นเร่ืองท่ีรับรู้ในฐานะวา่เป็นแฟชัน่ และท่ีความสําคญักวา่นัน้คือ 

การยอมรับ (Kawamura. 2005: 75)                   

 ผู้ ท่ีซึง่มีอิทธิพลทางด้านการเผยแพร่ ในระบบแฟชัน่ได้สร้างความหมายใหมท่าง

วฒันธรรม และนวตักรรมนีไ้ด้รับการ รับรองจากผู้ นําซึง่ได้ชว่ยทําให้ความหมายใหมท่าง

วฒันธรรมนีเ้ป็นรูปเป็นร่าง และชว่ยกลัน่กรองความหมายทางวฒันธรรมนีใ้ห้คงอยู ่ทัง้ยงั

สนบัสนนุการปฏิรูปประเภทวฒันธรรมและหลกัการตา่งๆ ผู้ นํากลุม่นีแ้ละกลุม่บคุคลตา่งๆ คือ 
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แหลง่ท่ีมาของความหมายเพ่ือมวลชน และพวกเขาได้สร้ างและสง่ทอดความหมายทาง

สญัลกัษณ์ ซึง่ได้เกิดการเช่ือมโยงทางวฒันธรรมประเภทตา่ง และหลกัการทางวฒันธรรม บคุคล

กลุม่นีย้งัสามารถแทรกซมึได้ในนวตักรรมทางวฒันธรรม รูปแบบการดํารงชีวิต คา่นิยมและ

ทศันคต ิท่ีพวกเขาได้สง่ทอดไปยงักลุม่ใต้ปกครองท่ีได้กระทําตามอยา่งกลุม่หวัห น้า 

(McCracken. 1988: 80) ดงันัน้ เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองการเผยแพร่งานแฟชัน่ อนัดบัแรก   

เราจําต้องพจิารณาบทบาทจากกลุม่สงัคมท่ีได้เช่ือมโยงกบัการเผยแพร่ ไมใ่ชเ่ร่ืองนา่แปลกอะไรท่ี

ใครจะเป็นผู้ มีบทบาท สิ่งสําคญัอยูท่ี่บทบาทนัน้ถกูนํามาใช้อยา่งไร 

 ในสงัคมชัน้สงูของคริสต์ศตวรรษท่ี 17 และ 18 ในทวีปยโุรป  ผู้ นําแฟชัน่นัน้เป็นสมาชิก

ของราชวงศ์ ตู้โชว์ของพวกเขาเป็นท้องพระโรงชา่งฝีมือท่ีดีท่ีสดุได้ถกูเรียกให้ประดษิฐ์ ประดอย

ชดุหรูหราฟู่ ฟ่า ซึง่สมาชิกราชวงศ์สามารถเดนิเฉิดฉายกนัในท้องพระโรงฝร่ังเศส ในฐานะเจ้าของ

โรงละคร สม าชิกราชวงศ์จะมอบเสือ้ผ้าของพระองค์แก่นกัแสดงท่ีถกูใจ ทําให้โรงละครเป็นยาน

ขบัเคล่ือนงานแฟชัน่  นโยบายนีไ้ด้ดําเนินตอ่ไปในฝร่ังเศส จนกระทัง่มีการปฏิวตัฝิร่ังเศส เม่ือ

นกัแสดงหญิงได้เร่ิมสร้างสรรค์ชดุแสดงบนเวทีด้วยตนเอง น่ีจงึเป็นยคุเส่ือมของงานแฟชัน่และ

จนกระทัง่ปี 1875 ถึง ปี 1918 โรงละครกลบัมาเป็นศนูย์กลางของแรงบนัดาลใจแฟชัน่อีกครัง้ งาน

แฟชัน่เร่ิมปรากฏขึน้ในเวทีการแตง่ตวัและทรงผมตา่งๆ ได้สร้างช่ือแก่นกัแสดงหญิงผู้ ท่ีได้สวมใส่  

(Kawamura. 2005: 76)      

              

 3.2.3 การเผยแพร่แฟช่ันด้วยรูปแบบทางสถาบัน 

 ในชว่งปี 1960 และปี 1970 เม่ือวงการแฟชัน่มีแพร่หลายขึน้ และได้มีการการใช้

นางแบบเพ่ือนําเสนอผลงานแฟชัน่ การเผยแพร่รูปแบบได้ถกูสร้างจากกรอบความคดิท่ีไมเ่ป็น

กระบวนการและทางการ แตท่กุวนันีก้ารเผยแพร่งานแฟชัน่กลบัเป็นเร่ืองท่ีมีการจดัการกนัสงูมาก 

และมีการจดัการท่ี เป็นระบบการผลิตทางวฒันธรรม ท่ีตัง้ใจท่ีจะเผยแพร่งานให้ได้มากท่ีสดุ 

(Crane. 1999: 15) สอดคล้องกบัคํากลา่วของ  โชโรกิน (Sorokin) การเผยแพร่ไมไ่ด้จํากดัการ

ลอกเลียนแบบจงใจ “คณุคา่ท่ีถกูบงัคบัให้เกิดขึน้ แตค่ณุคา่อ่ืนๆได้ขยายอิทธิพลก่อนท่ีคนทัว่ๆ ไป 

มีความคดิของค่ านยิมเหลา่นี .้.. (พวกเขา ) ต้องการดีไซเนอร์ เพราะวา่พวกเขาได้ส่ือสารกบัดีไซ

เนอร์ หรือเพราะวา่พวกเขาได้ถกูบงัคบั... ดงันัน้ เขาไมส่ามารถอ้างได้วา่การยอมรับคา่นยิมนี ้คือ

ความปรารถนาภายในท่ีจะต้องมีมาก่อนท่ีจะมีการยอมรับจากพวกเขา (Sorokin. 1941: 634) 

 แหลง่ท่ีมาของการเผยแพร่งานแฟชัน่เคยเป็นระบบศนูย์กลางอํานาจอยา่งมาก เร่ิมต้น

ครัง้แรกท่ีปารีสผู้สร้างนวตักรรมเป็นของชมุชน ซึง่สามารถเข้าใจกรอบความคดิของ  แบคล์เกอร์ 

(Becker) ในเร่ืองศลิปะโลก การรวมกลุม่ของบคุคลตา่งๆ และองค์กรตา่งๆ เก่ียวข้องกบัการผลิต 

การประเมิน และกา รเผยแพร่ของรูปแบบเฉพาะทางวฒันธรรม (1982) โลกแฟชัน่ประกอบไป
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ด้วยดีไซเนอร์ นกัประชาสมัพนัธ์ เจ้าของร้านแฟชัน่และร้านแฟชัน่ประจําท้องถ่ิน อนัเป็น

สว่นประกอบของบคุคลท่ีมีการรับรู้ด้านแฟชัน่ ความคดิเห็นของผู้ นํา รวมถึงบรรณาธิการของ

นิตยสารผู้ นําด้านแฟชัน่และผู้บริโภค งานแฟชัน่ชัน้สงูท่ีเห็นได้ชดั เชน่ สภุาพสตรีในสงัคมชัน้สงู 

และ นกัร้องยอดนยิม (Crane. 1999: 16) การรับรู้ของนวตักรรมแฟชัน่ได้รับการกระตุ้นและ

เผยแพร่โดยนิตยสารแฟชัน่ในแตล่ะชว่งเวลา 

 มีมมุมองหนึง่ท่ีวา่ระบบศนูย์กลางแฟชัน่ได้เข้ามาแทนท่ีระบบอ่ืนๆ และตามท่ี เค รนด์ 

ไดอานา่ (Crane Dianna) ได้กลา่วไว้วา่ (Crane. 1999: 13) 

 

แฟชัน่ดไีซเนอร์ในหลายๆ ประเทศออกแบบเพ่ือกลุม่คนเลก็ๆ ของตลาดโลก ทิศทางแฟชัน่ถกู

กําหนด โดยผู้ ทํานายอนาคต บรรณาธิการด้านแฟชัน่ และผู้ขายในแผนกขายสนิค้า การผลติสนิค้า

เป็นอตุสาหกรรมท่ีได้รับการผลกัดนัจากผู้บริโภค โดยทิศทางตลาดเร่ิมต้นจากกลุม่สงัคมหลายๆกลุม่ 

รวมไปถึงวฒันธรรมของกลุม่วยัรุ่นในเมือง และในท่ีสดุ งานแฟชัน่สง่ผา่นจากแหลง่ท่ีมาตา่งๆ และได้

เผยแพร่ไปในหลายๆ ท่ีตามท่ีสาธารณะตา่งๆ  

 

 ในเวลาเดียวกนั ความแตกตา่งระหวา่งการผลติและการบริโภคคอ่ยๆกลายเป็นสิ่งท่ีพร่า

มวัมากขึน้ การเผยแพร่งานแฟชัน่กลายเป็นเร่ืองยากย่ิงขึน้ท่ีจะศกึษา เพราะวา่การสร้างสรรค์งาน

แฟชัน่นัน้เน้นจดุศนูย์กลางน้อยลง มีการเผยแพร่กระจายงานแฟชัน่ท่ีมากขึน้และระบบแฟชัน่ท่ี

ซบัซ้อนเป็นสิ่งจําเป็นในการทํานายพฒันาการด้านแฟชัน่  

 

 3.2.4 อิทธิพลการตดัสนิทางสุนทรียภาพของแฟช่ัน  

 ยนูยิะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura) กลา่วถึง การเผยแพร่ผลงานแฟชัน่ผา่นนติยสาร 

เป็นกระบวนการหนึง่ ท่ีสง่ผลและมีอิทธิพลทางการตดัสิสนุทรียภาพและรสนิยมทางด้านแฟชัน่ 

ไว้ ดงันี ้(Kawamura. 2005: 79) 

 

มีการตีพิมพ์บทความเก่ียวกบัแฟชัน่อยา่งตอ่เน่ืองในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน เช่นเดียวกบั

นิตยสารผู้หญิง ทัง้ๆ ท่ีมีการกลา่วถึงในสือ่ตา่งๆ มากมาย แฟชัน่เป็นสิง่ท่ีหรูหราและถกูพิจารณาวา่

ไมม่สีาระ ไมน่า่สนใจและเป็นเร่ืองสนกุสนาน เร่ืองแฟชัน่ท่ีปรากฏในหน้าหนงัสอืพิมพ์ของผู้หญิง

และในนิตยสารผู้ หญิง และเป็นท่ียอมรับกนัวา่ผู้หญิงนัน้สนใจงานแฟชัน่มากกวา่ผู้ชาย  (Rouse 

1989) อยา่งไรก็ตาม การเขียนงานแฟชัน่ในสือ่สิง่พิมพ์นัน้มีหน้าท่ีสาํคญัเพ่ือการเผยแพร่งานแฟชัน่ 

และเพ่ือให้ดีไซเนอร์ได้เป็นท่ีรู้จกัและกลายเป็นท่ีรู้จกัก้องโลก พวกเขาจําต้องเป็นท่ียอมรับจ ากกลุม่

คนซึง่มอีาํนาจในการสร้างอิทธิพล ดงัเชน่ บรรณาธิการจากนิตยสารช่ือดงั การเป็นท่ียอมรับจากพวก

เขานีจ้ะทําให้ดีไซเนอร์มีช่ือเสยีงและยืนยนัอจัฉริยภาพของดีไซเนอร์เอง...   
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...แนวคิดใหมใ่นการออกแบบแฟชัน่ หรือความพยายามในการสร้างสรรค์งานในสาขาใดๆ ก็

ตามเป็นเร่ื องใหมแ่ละรูปแบบใหมท่ี่ดงึดดูความสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในวฒันธรรมท่ีซึง่ผู้คนมี

แนวโน้มท่ีจะเช่ือวา่ทกุสิง่ใหมเ่ป็นเร่ืองนา่ช่ืนชม นกัออกแบบเสือ้ผ้าท่ีสร้างสรรค์และรูปแบบผลงาน

การออกแบบของเขาได้รับการรายงานและเผยแพร่ผลงานอยา่งกว้างขวางในสือ่มวลชนตา่งๆ ที่มี

การคยุกนั การเร่ิมขึน้ในจดุยืนทางสงัคมของแตล่ะบคุคล และ / หรือสิง่ที่ดงึดดูความสนใจในงาน

พิมพ์หรืองานแสดงผลงานในงานแฟชัน่โชว์ในบางครัง้ เป็นมอือาชีพหรือไม ่เป็นแฟชัน่ชัน้สงูระดบั

โลกหรือไม ่สภุาพสตรีทัว่ๆไปหรือผู้คนสนกุสนานกบัความเช่ือในการยอมรับในรายการตา่งๆ  

รายงานจากความเช่ือนีเ้ป็นท่ียอมรับวา่เป็นผลงานท่ี “เหนือกวา่” และนิตยสารเป็นหนึง่สือ่ท่ียอมรับ

วา่เป็นแหลง่รายงานข้อมลู  

 

 งานแฟชัน่เป็นรสนิยมของการบีบบงัคบัอนัย่ิงใหญ่  และอิทธิพลของงานแฟชัน่ไปไกล

กวา่รสนิยมสว่นบคุคล แนวคดิของแฟชัน่ในอดีตอิทธิพลนีห้ลอ่หลอมแนวความคดิของเราวา่อะไร

เป็นสิ่งสวยงาม ในการวิเคราะห์ด้านรสนิยมและโครงสร้างทางสงัคม บวัร์เดอร์  (Bourdieu) ได้

นําเสนอการศกึษาจากประสบการณ์ด้านอปุนสิยัการบริโภคและทฤษฎีการตีความหมาย ซึง่มอง

วา่ในงานเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายหรือการส่ือสารด้านแฟชัน่ และการเป็นตวัแท นของการกําหนด

ทิศทางทัว่ๆ ไปในรูปแบบการดําเนินชีวิต จากการสํารวจประชากรฝร่ังเศส เขาได้พบความ

แตกตา่งอยา่งเห็นได้ชดั ในเสือ้ผ้าท่ีสวมใสแ่ละธรรมชาตขิองการสร้างสรรค์รวมถึงกระบวนการ

ตดัเย็บ / แฟชัน่ระหวา่งระดบัชัน้ตา่งๆ และกลุม่หลายสาขาอาชีพ สนุทรียะและความงามไมใ่ช่

เร่ืองสําคญัสําหรับชนชัน้ทํางาน เน่ืองจากวา่พวกเขาถกูมองวา่เป็นเจ้าหน้าท่ี แตใ่นชนชัน้กลาง

กลบัเป็นกรณีตรงข้าม เสือ้ผ้าเป็นวิธีทางเดียวท่ีจะแสดงให้เห็นรสนิยมอนัดี ความคดิของความ

สวยงามได้ครอบงํา บวัร์เดอร์ อา่นความแตกตา่งด้านประวตัศิาสตร์ วา่เป็นการแสดงออกให้เห็ น

ถึงการมีอยูด้่านรสนิยมของพืน้ฐานอนัแตกตา่ง ชนชัน้กลางปฏิเสธตัง้แตเ่ร่ิมแรกถึงหน้าท่ีของ

วตัถดุบิและงานแฟชัน่ คณุลกัษณะท่ีเปรียบเทียบเป็นสิ่งเช่ือมโยงจากแนวคดิจากกิจกรรมใน

รูปแบบตา่งๆ ในรสนิยมของบคุคลในเร่ืองเสือ้ผ้า และความปรารถนาท่ีจะถกูมองในฐานะวา่เป็น

แฟชัน่ซึง่สร้างจากหนว่ยงานสถาบนั (Bell. 1976: 89) 

 ในระบบแฟชัน่สว่นใหญ่ได้ตดัสินด้านความงามอยูบ่อ่ยๆ การตดัสินทําให้เกิดช่ือเสียง

แก่ดีไซเนอร์และงานผลงานของเขา คณุคา่ของของแฟชัน่เกิดขึน้จากความคดิเห็นของคนสว่น

ใหญ่ท่ีเกิดจากผู้คนท่ีร่วมอยูใ่นระบบแฟชัน่ และผู้ มีส่ วนร่วมท่ีต้องการควบคมุชอ่งทางการ

แบง่สนัปันสว่นจนกลายมามีอิทธิพล จนทําผู้คนตา่งๆได้แสวงหาผลงานแฟชัน่เพราะวา่พวกเขา

ถกูทําให้เช่ือวา่งานแฟชัน่เป็นสิ่งท่ีดีกวา่และให้ความสวยงามมากกวา่ บคุคลท่ีอยูใ่นระบบแฟชัน่

และตดัสินแฟชัน่รวมถึงนกัเขียนและนกัขา่วท่ีนําเสนอแฟชัน่  
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 นกัเขียนและนกัขา่วด้านแฟชัน่สามารถแบง่ออกเป็นสองกลุม่  นกัขา่วและบรรณาธิการ 

ทัง้สองกลุม่นีมี้สว่นสําคญัอยา่งมากในการตดัสนิรูปแบบแฟชัน่ พวกเขาสามารถตีความความคดิ

ของดีไซเนอร์สูท่ี่สาธารณะโดยไมต้่องอาศยัวิชาชีพแฟชัน่ และทําให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างได้ 

ทางเลื อกของพวกเขาเป็นความหมายท่ีย่ิงใหญ่ตอ่ดีไซเนอร์และผู้ ซือ้เชน่กนั ผู้ รักษาแฟชัน่

คล้ายกนัในการให้เกียรตกิบัผู้ รักษาแฟชัน่เชน่เดียวกบัผลงานศลิปะของโลก  เบคเกอร์  (Becker) 

และผลงานงานดนตรี เฮิทร์ (Hirsch) เป็นความรับผิดชอบท่ีจะสงัเกตนวตักรรมและตดัสินวา่อะไร

ใชห่รือไมใ่ชง่านแฟชัน่ หรือสิ่งท่ีไมใ่ชเ่ก็บได้นาน หรือสิ่งท่ีมีวงจรชีวิตสัน้ๆ และเป็นสิ่งท่ีมีความ

อดทน หลงัจากท่ีพวกเขาได้สําเร็จกระบวนการของการเลือกสรรและการประเมนิ พวกเขาได้เข้า

ไปมีสว่นในกระบวนการเผยแพร่ในสิ่งท่ีพวกเขาได้เลือกตวัเลือกท่ีเขาได้รู้จกั นกัหนงัสื อพิมพ์และ

บรรณาธิการเป็นผู้ รักษาและนําเสนอแฟชัน่ อีกทัง้พวกเขาได้คอยตรวจสอบเร่ืองความสนุทรีย์ 

สงัคมและนวตักรรมใหมด่งัท่ีพวกเขาได้สร้างขึน้ พร้มท่ีจะตดัสินวา่เป็นสิ่งสําคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

เป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ พวกเขาเองก็มีความพร้อมๆไปกบันกับริโภคนิยมอ่ืนๆ ท่ีมี พลงัในการค้นพบ

ดีไซเนอร์หน้าใหมท่ี่นา่สนใจ แฟชัน่มีอิทธิพลท่ีสําคญัย่ิงในสิ่งท่ีเราได้สวมใสแ่ละสิ่งท่ีพวกเราได้

คดิ ผู้บริโภคได้รับรายงานท่ีเป็นทางเลือกจากเสือ้ผ้าท่ีนําสมยั สีของรูปทรงท่ีนําอยูใ่นแฟชัน่ 

รูปร่าง หน้าตา และผู้คนท่ีนําแฟชัน่ (Kawamura. 2005: 80) 

 ทัง้หมดท่ีกลา่วมานี ้นติยสารมีหน้าท่ีท่ีสําคญัท่ีตอบคําถามตา่งๆ เพราะพวกเขาได้รับ

การยอมรับจากอตุสาหกรรมแฟชัน่ นิตยสารตา่งๆนี ้ได้ปรากฏขึน้ก่อนและหลงัจากสงครามโลก

ครัง้ท่ี 1 นบัตัง้แตมี่การใช้โอกาสนีใ้นการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ เทคนิคการถ่ายภาพและการวาด

ภาพ (Brenninkmeyer. 1963: 82) ศลิปะการถ่ายภาพแฟชัน่เร่ิมเม่ือศตวรรษท่ี 1920 ได้พิสจูน์

มากวา่หลายปีอยา่งหนกัแนน่มัน่คง และสามารถนํามาใช้วา่เป็นการบนัทกึผา่นสิ่งท่ีได้เห็นและมี

ความสําคญั ในเวลาเดียวกนั ได้มีการกระตุ้นการสง่เสริมแฟชัน่ ปัจจบุนันี ้ศลิปะการถ่ายแฟชัน่

กลายเป็นหนึง่ในข้อมลู เพ่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีสําคญัมากท่ีสดุอนัพบเห็นได้ในงานนิตยสารและ

หนงัสือพิมพ์ตา่งๆ (Kawamura. 2005: 80) 

  

 3.2.5 อิทธิพลและเป็นตัวแปรสาํคัญการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบต่อแฟช่ัน  

ของ ยูนิยะ คาวามูระ (Yuniya Kawamura) 

 ยนูิยะ คาวามรูะ สรุปเป็นสิง่ท่ีสง่ผลตอ่การเผยแพร่แฟชัน่ ท่ีสามารถเป็นอิทธิพลและเป็น

ตวัแปรสําคญัการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบตอ่แฟชัน่ ไว้ในหนงัสือ Fashion-Ology An Introduction 

to Fashion Studies. โดยผู้ วิจยั สรุปไว้ได้ดงันี ้ 
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 1. นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists) 

 2. บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine Editors) 

 3. นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion Doll to Fashion Show) 

 4. เทคโนโลยีการผลติและความก้าวหน้าทางการผลติ (Technological Influences on 

Fashion)  

 5. การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising) 

 

1. นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists) 

 นกัขา่วจะเขียนขา่วแฟชัน่ทกุวนัเพ่ือให้งานแฟชัน่เข้าถึงคนทกุกลุม่ โดยปกต ินกัขา่ว

แฟชัน่จะเป็นแคผู่้รายงานไมไ่ด้วิเคราะห์ ทัง้ท่ีสถาปนิก ชา่งสี นกัเขียนและนกัดนตรี ตา่งคาดหวงั

วา่ผลงานของตนจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยการ วิพากษ์วิจารณ์ แตไ่มใ่ชเ่กิดกบัดีไซเนอร์หรือนกั

ออกแบบแฟชัน่เพียงเพ่ือท่ีจะสร้างตํานาน  เพราะวา่แฟชัน่มีชว่งอายจํุากดัสําหรับมาตรฐานของ

การเปรียบเทียบท่ีได้ถกูสร้างขึน้มา มีการวิจารณ์อยา่งก้าวร้าวอยูบ่อ่ยๆ มากกวา่การนํามาเป็น

กฎเกณฑ์ในการวิจารณ์  สิง่นีไ้ด้สร้างบ รรยากาศแตกตา่งไปจากการวิจารณ์ผลงานศลิปะอ่ืนๆ  

กบัการเขียนรายงานขา่ว รวมถึงการรับผดิชอบตอ่ปริมาณงานเขียนเก่ียวกบัแฟชัน่ 

 หนึง่ในข้อโต้แย้งในการรายงานส่ือมวลชน คือ ข้อขดัแย้งระหวา่งแผนกโฆษณาและบท

บรรณาธิการ เพราะวา่ส่ือมวลชนได้รับการสนบัสนนุหลกัจากการลงทนุโฆษ ณามากกวา่การเป็น

สมาชิก จงึเป็นเร่ืองยากสําหรับนกัขา่วท่ีจะรายงานแฟชัน่ใหม่ๆ  อยา่งเป็นกลาง ดีไซเนอร์หรือนกั

ออกแบบกลายเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการรายงาน ซึง่สามารถสร้างช่ือเสียงและเงินโฆษณา

ท่ีจดัหาจะชว่ยให้นิตยสารดําเนินงานตอ่ไปได้ การพึง่พาอาศยักนัและกนั ไม่ สามารถชว่ยให้การ

รายงานแฟชัน่ไมเ่อนเอียงหรือตรงไปตรงมา 

 

2. บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine Editors) 

 บรรณาธิการด้านนิตยสารแฟชัน่ ท่ีซึง่กฎเกณฑ์ของนกัเขียนได้รวมเข้าไปกบักฎเกณฑ์

ของผู้ ค้าขาย / สไตล์ลิสต์ ในขณะเดียวกนั หน้าท่ีหลกัของนกัหนงัสือพิมพ์ คือ การรายงานแฟชัน่ 

บรรณาธิการแฟชัน่จะต้องตดิตอ่กบัร้านเสือ้ผ้าโดยตรงและตดิตอ่ผู้ผลิตทางอ้อม พวกเขามี

บทบาทสําคญัในการผลิตงานแฟชัน่ในฐานะวา่เป็นภาพลกัษณ์ และสานตอ่สร้างความเช่ือใน

เร่ืองแฟชัน่ แฟชัน่จงึเป็นการจําลองภาพในทางท่ีต้องการและมีคณุคา่ทางสงัคม บรรณาธิการ

แฟชัน่และผู้ขายจากทัง้ร้านค้าปลีก (Store) และร้านขายสง่มีการปฏิสมัพนัธ์กนั เพ่ือท่ีให้นกัเขียน

เป็นตวัแทนต้องการจะบอกกลา่วแก่ผู้อา่นของเขาในแฟชัน่ใหมท่ี่เขาสามารถพบได้ และนกัเขียนรู้

วา่งานนติยสารจะหลอ่หลอมความคดิสาธารณะและสามารถชว่ยขายสนิค้าได้ น่ีคือความร่ว มมือ

ระหวา่งส่ือและการตลาด 
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 บรรณาธิการแฟชัน่ท่ีดีสามารถเป็นแกนท่ีจะหมนุโคจรไปกบัเคร่ืองมืออนัซบัซ้อนทัง้หมด

ของการนําเสนอความคดิ สว่นตา่งๆของสิ่งท่ีต้องเช่ือมโยงกนัอยา่งระมดัระวงั ถ้าจะต้องให้

ประสบความสําเร็จ ครัง้หนึง่การตดัสินใจจะต้องเกิดขึน้เพ่ือสง่เสริมเส้ นทางบางเส้นทาง เพ่ือให้

เกิดความใกล้ชิดกนัและให้เห็นด้วยกบัการเช่ือมโยง เพ่ือท่ีวา่จะได้ผลิตสินค้าท่ีต้องการได้ตรง

เวลา ผู้จดัการโฆษณาขององค์กรตา่งๆ รวมถึงร้านค้าปลีก ได้จดังานประชาสมัพนัธ์และใช้เนือ้ท่ี

หน้ากระดาษของบรรณาธิการ ผู้ ซือ้เห็นด้วยกบัการใช้สินค้าท่ี พอเหมาะในการสนบัสนนุงาน

โฆษณา  ผู้ผลิตสง่งานในวนัท่ีกําหนด และจดัตู้โชว์เพ่ือนําเสนอความคดิเห็นใหม่ๆ  ในการขยาย

หน้านิตยสาร สว่นตา่งๆ ปรากฏขึน้พร้อมกนั ดงันัน้ การเลือกสรรของบรรณาธิการท่ีมาจากห้อง

เสือ้ในปารีสจะสง่ผลให้เกิด การนําเสนอ (Displays) การขายเสือ้ผ้า แ ละเกิดการสนบัสนนุงาน

แฟชัน่ใหม่ๆ ขึน้ 

 อยา่งไรก็ตาม บรรณาธิการแฟชัน่ มีอาวธุท่ีมีอํานาจ นัน่ก็คือ ความเงียบและพืน้ท่ีของ 

บรรณาธิการ ท่ีสามารถมองผา่นงานคอลเลคชัน่ในงานท่ีคดิวา่ไมดี่ และบรรณาธิการสามารถเพิ่ม

เนือ้ท่ีสําหรับผลงานท่ีคดิวา่ดี ด้วยการจดัให้เป็นลําดบัแ รกและตามความชอบพอ น้อยนกัท่ี

บรรณาธิการจะมองข้ามนกัโฆษณา  ความต้องการรายได้การโฆษณาขึน้อยูก่บังานโฆษณาทาง

กระดาษท่ีปรากฏในนิตยสาร 

 3.  หุน่แฟชัน่ และแฟชัน่โชว์ (Fashion Doll to Fashion Show) 

  3.1หุน่แฟชัน่ 

 ครัง้หนึง่ได้มีการนําเสนอรูปแบบใหม่ๆ  แก่ลกูค้ าด้วยภาพร่างและแสดงวตัถดุบิ หรือถ้า

หากเป็นชดุท่ีทําสําเร็จ รูปแบบเสือ้ผ้านีจ้ะสวมใสอ่ยูบ่นหุน่จําลอง ก่อนท่ีจะมีการคดิใช้หุน่ท่ีมี

ขนาดจริง หุน่แฟชัน่ (Fashion Doll)หรือหุน่ลองเสือ้(Mannequins)ท่ีถกูเรียกกนั มีการใช้กนัอยา่ง

แพร่หลายในองค์ความรู้ด้านแฟชัน่ใหม่ๆ  หุน่แฟชัน่ได้รับการกลา่ววา่เป็นวิธีแรกของการนําเสนอ

รูปแบบชดุใหม่ๆ   จงึกลายเป็นสิ่งท่ีพงึปฏิบตักินัในปารีสซึง่แสดงชดุออกมาบนตุ๊กตาสองข้าง  “La 

Grande Pandora” (เลอ กรองด์ แพนโดร่า ) ตุ๊กตาท่ีได้รับการยดึจากศีรษะสูป่ลายเท้าในแตล่ะ

ครัง้เม่ืองานแฟชัน่เปล่ียนไป ตุ๊กตาท่ีตวัเลก็กวา่ คือ  “La Petite Pandora” (เลอ เปอต ิแพนโดรา ) 

ได้สวมชดุชัน้ในได้อยา่งเหมาะสม  เม่ือต้นปี 1391 พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 5 แหง่ประเทศฝร่ังเศส ได้สง่

ตุ๊กตาเตม็ตวัท่ีสวมชดุรูปแบบใหมเ่ทา่ขนาดพระราชินี (Diehl. 1976: 1) 

 ตุ๊กตาแฟชัน่ฝร่ังเศสเป็นท่ีนิย มในศตวรรษท่ี 17 และ 18 และสืบทอดไปยงัหลายๆ ท่ีทัง้

ในประเทศในทวีปยโุรป และไกลสดุถึงประเทศรัสเซีย โดยชา่งทําหมวก ชา่งตดัผ้า และชา่งทําผม 

ตุ๊กตาแฟชัน่เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีจะสง่ออกแฟชัน่ใหม่ๆ ของฝร่ังเศส รวมทัง้เมืองหลวงของประเทศ

ตา่งๆในทวีปยโุรป ผลงานแฟชัน่ใหม่ๆ จะป รากฏและขึน้อยูก่บัตุ๊กตาจากประเทศฝร่ังเศส                
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โรส เบอร์ทิน (Rose Bertin) ชา่งตดัเสือ้ท่ีมีช่ือเสียงชาวฝร่ังเศสในยคุนัน้ ได้ใช้ตุ๊กตาในการ

โฆษณาเชน่กนั เธอได้ตดัเย็บเสือ้ผ้าพระนางมารีองัตวัเน็ตทัง้ชดุและจําลองรูปแบบในงานของเธอ 

 ผู้หญิงได้เลือกโครงสร้ างหรือรูปแบบเสือ้ผ้าแฟชัน่จากตุ๊กตาแฟชัน่ เพ่ือท่ีเธอจะเลือก

ผลิตและตดัเสือ้ผ้าในร้านตดัเสือ้ ความนิยมในงานตุ๊กตาแฟชัน่ดําเนินมาจนถึงศตวรรษท่ี 19 งาน

สิ่งพิมพ์คอ่ยๆมาแทนท่ีงานแฟชัน่ตุ๊กตา สําหรับการเลือกรูปแบบแฟชัน่ และในเวลาตอ่มาก็คือ 

นิตยสารแฟชัน่ (Diehl. 1976: 2) 

 

  3.2 งานแฟชัน่โชว์ 

 งานแฟชัน่โชว์ คืออะไร จากคํานิยาม งานแสดงแฟชัน่เป็นการนําเสนอสินค้าบน

นางแบบท่ีมีชีวิต งานแสดงโชว์ท่ีดีจะนําเสนองานเดียวหรืองานอ่ืนๆ หลายๆงานเก่ียวกบัแฟชัน่ 

ในขณะท่ีงานแสดงเด่ียวและงานเฉ 17พ 17

 นางแบบท่ีมีชีวิต เกิดจากการริเร่ิมของชา่งตดัผ้าชาวองักฤษในประเทศฝร่ังเศส ชาร์ ลส์ 

เวิร์ธ (Charles Worth) เม่ือเขาได้เปิดห้องเสือ้ของเขาเองในปี 1858 เขาไมไ่ด้แคเ่พียงทําการ

ปฏิวตัผิลงานเสือ้ผ้าโดยการออกแบบเพ่ือรูปแบบของผู้หญิงและแสดงบคุลิกสว่นตวั แตเ่ขายงัได้

ใช้ภรรยาของเขา มาเป็นนางแบบในงานของเขา เน่ืองจาก  ชาร์ลส์ ประสบความสําเร็จในการ

ว่าจ้างนางแบบในการแสดงผลงานของเขาสูผู่้บริโภค จากนางแบบตา่งๆเดนิในห้องหรือเดนิเฉิด

ฉายบนเวที ต้นปี 1990 เร่ิมมีการใช้นางแบบท่ีมีชีวิตท่ีแสดงงานแฟชัน่แก่ลกูค้าเป็นการสว่นตวัใน

งานเลีย้งพิเศษและงานสงัคม และเผยแพร่ รวมทัง้ทําให้เกิดส่ือสิ่งพิมพ์ขึน้ (Diehl. 1976: 7) ในปี 

1911 แม้แตใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีการใช้นางแบบท่ีมีชีวิต เน่ืองจากการสง่เสริมแฟชัน่

เป็นปกตเิพ่ือผู้ ค้าปลีกและผู้ผลิต 

าะจะสนบัสนนุหรือแสดงให้เห็นข้อคดิเห็นตา่งๆ แตล่ะงาน

จะต้องนา่เช่ือถือได้ และได้รับการตอบรับของลกูค้าควบคูไ่ปด้วย (Diehl 1976:16) งานแสดง

แฟชัน่ดงัท่ีเรามีกนัอยูใ่นทกุวนันีเ้ร่ิมท่ีประเทศฝร่ังเศสหลงัจากการก่อตัง้สถาบนัแฟชัน่ 

 การริเร่ิมของ  ชาร์ลส์ เวิร์ด ได้ทําคณุอนัย่ิงใหญ่ในการพฒันาให้เกิดแฟชัน่โชว์ ปอยเรต์ 

เองก็ได้ขยายงานของเขา ปอยเรต์ ได้เปล่ียน แปลงโครงร่างของผู้หญิงโดยสิน้เชิงและใน

กระบวนการผลิต เขาได้พฒันาเทคนิคให้แตกตา่งในการนําเสนอสูส่าธารณะ เขาทอ่งเท่ียวไปในรี

สอร์ทหรูหราตา่งๆ ทัง้ในประเทศรัสเซียและประเทศอ่ืนๆ ได้สร้างรูปลกัษณ์ภายนอกสว่นตวัและ

ได้แสดงงานแฟชัน่ท่ีประสบความสําเร็จอยา่งถลม่ทลาย  เขา เป็นคนแรกของศตวรรษท่ีให้

นางแบบเดนิแบบเป็นขบวน ในการแสดงงานแฟชัน่แตล่ะชิน้จากงานลา่สดุของเขาอนัสง่ผลอนั

ย่ิงใหญ่จากอาชีพของเขา เขาทําให้เพลิดเพลินในงานปาร์ตีใ้หญ่  ชดุราตรีในงานออกแบบตา่งๆ 

มีสีสนัสดใสมากมายและรวมถึงการได้ขึน้ปกหนงัสือ   
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 ห้องเสือ้ของ พาควิน  (Paquin) ได้นําเสนองานแฟชัน่โชว์ด้วยเชน่กนั แตอ่นรัุกษ์นิยม

มากกวา่ ปอยเรต์  แตว่า่ พาควิน เขาให้นางแบบเดนิแบบในสนามแขง่ และรอบปฐมทศัน์ของการ

แสดงโอเปร่า พาควิน ได้แสดงรูปในชว่งสดุท้ายของการเปิดตวัของเขาเอง ในงานโชว์หนึง่งานเขา

จะมีนางแบบประมาณย่ีสิบชีวิตแตง่ชุ ดเดรสสีขาว  พาธูน (Patou) ก็ได้รับอิทธิพลการแสดงเชน่นี ้

ในพืน้ท่ีตา่งๆ เขาได้นําเสนอในงานเลีย้งกลางคืนซึง่มุง่เน้นท่ีกลุม่ท่ีปารีสและเน้นในกลุม่ส่ืออยา่ง

มากๆ 

 งานแฟชัน่โชว์เป็นเคร่ืองมือในการขายตรงแก่ลกูค้าด้วยจดุประสงค์ในพืน้ฐานเดียว ก็

คือ การขายสนิค้า การแสดงนีจ้ะต้องมีคณุคา่ในการให้ความร่ืนรมย์ เพ่ือดงึความสนใจจากผู้ชม 

เหตผุลอ่ืนนอกจากนี ้คือการสร้างความสมัพนัธ์ตอ่ผู้คนสาธารณะ 

 เสือ้ผ้าจะขายผา่น “สินค้า” งานแฟชัน่จะต้องสร้างขึน้ และสนบัสนนุให้ร้านขายปลีกได้

เก็บสินค้าไว้ขาย น่ีคือการชกัชวนในงานส่ือสิ่งพิมพ์แ ฟชัน่ และให้เกิดความต้องการ ซึง่ผู้บริโภค

จะไปร้านค้าท่ีตนชอบและซือ้งานแฟชัน่นัน้ๆ ความเช่ือถือพืน้ฐานในสินค้าแฟชัน่จะนําไปสูก่ารค้า 

ร้านค้าปลีกนัน้มีความสําคญัเพราะวา่ ผู้บริโภคจะต้องสามารถมองและรู้สกึ ลองสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ี

ขายในร้านค้า ในทางกลบักนัการขายจะไม่ เกิดขึน้ถ้าสนิค้านัน้ไมเ่ข้าถึงผู้บริโภค เสือ้ผ้าถกูนํามา

เป็นสินค้าและเป็นการตลาดในฐานะวา่เป็นแฟชัน่ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางการตลาด 

วิธีการทางการตลาดต้องมีลกัษณะเฉพาะและสนิค้าใหม่ๆ จะถกูสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความพอใจ

ตามความต้องการ หรือสนิค้าท่ีมีอยูจ่ะต้องมี การจดัวางอีกครัง้หรือทําการตลาดซํา้ในแนวทาง

ของความต้องการ  

 การโฆษณาสูผู่้บริโภคมุง่เน้นในเร่ืองของความปรารถนาในการสร้างสรรค์เพ่ืองาน

แฟชัน่ ในขณะท่ีการสร้างงานเสือ้ผ้านัน้เพ่ือสนองความต้องการ การนําเสนอแฟชัน่เป็น

สว่นประกอบของการขายเสือ้ผ้า เสือ้ผ้าเป็นพืน้ฐา นความต้องการของมนษุย์ ในขณะท่ีการ

นําเสนอแฟชัน่ไมใ่ช ่น่ีเป็นวิธีการหนึง่ท่ีจะทําให้เสือ้ผ้าแตกตา่งไปจากงานแฟชัน่ คําอธิบายงาน

แฟชัน่อยา่งนา่เช่ือถือ ต้องเกิดจากนกัขา่วและบรรณาธิการท่ีต้องก้าวไปเป็นเบือ้งหลงัของงาน

เสือ้ผ้าพร้อมกบัการรวมเคร่ืองประดบัตา่งๆ และควา มสวยงาม ท่ีได้รวมเข้าไปในพืน้ท่ีงานเขียน

ของพวกเขา ซึง่จะต้องเขียนโดยรวมวา่เป็นงาน  “แฟชัน่” และในการนําเสนอเร่ืองราวแฟชัน่ พวก

เขาต้องรวมสว่นประกอบของเร่ืองราวดีๆ และเร่ืองนา่สนใจ 

 งานแฟชัน่โชว์มีความสําคญัอยา่งย่ิงสําหรับการเผยแพร่ผลงานแฟชัน่ ยทุธวิธีท่ีแฟชัน่

มืออาชีพของชาวฝร่ังเศสใช้คือ การให้ปารีสเป็นศนูย์กลางแฟชัน่ เพ่ือรักษาให้ห้องเสือ้ชัน้สงูด้วย

แบรนด์อนัพิเศษของความเป็นสดุยอดท่ีปารีส การผลิตซํา้ของงานแฟชัน่ฝร่ังเศสและการ

ออกแบบเป็นสิ่งท่ีจะต้องเกิดขึน้ในอนัดบัตอ่มาในห้องเสือ้ชัน้สงู ในทางกลบักนั สําหรับข้อตก ลง
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ในการซือ้ จะต้องมีการชําระเงินลว่งหน้าในฐานะวา่เป็นตัว๋ขาเข้า ผู้จดัซือ้ร่วมงานคอลเลคชัน่เพ่ือ

เลือกผลงานการออกแบบในการผลติสนิค้า สมาคมห้องเสือ้ชัน้สงูชาวปารีส ( La Chambre 

Syndicale de la Couture Parisienne) เป็นองค์กรการออกแบบเสือ้ผ้าท่ีได้ก่อตัง้ขึน้ในปี  1911 

เป็นฝ่ายรับผดิชอบในการกําหนดเวลาการแสดงและตัง้กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีจะนําไปสูก่ารโฆษณา

และการผลติซํา้ การถ่ายรูปและภาพร่างการออกแบบเป็นเร่ืองท่ีปิดกัน้สําหรับผู้ผลติจํานวนมาก

การเข้าถึงจะขึน้อยูก่บัแหลง่ผลงานท่ีตีพิมพ์ รวมไปถึงนิตยสารในการทํานายวงการแฟชัน่ท่ี 

นิตยสารแฟชัน่เหลา่นัน้ได้ถ่ายทอด ตวัอยา่ง ผลงานงานคอลเลคชัน่ในปารีสสูผู่้ชมทัว่โลก  

(Mendes Valerie And Amy de la Haye. 1999: 139) 

 

 4. เทคโนโลยีการผลติและความก้าวหน้าทางการผลติ (Technological Influences on 

Fashion)  

 สิ่งนีเ้ป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะต้องจดจําวา่เสือ้ผ้าแฟชัน่กลายเป็นเร่ืองสําคญัอยา่งกว้างขวาง 

เน่ืองจากความกว้างหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตเสือ้ผ้า งานแฟชัน่เป็นเร่ืองเทา่เทียมกนัใน

ความรุดหน้าภายหลงัการคดิค้นการเย็บและการเย็บปักถกัร้อย ท่ีชว่ยทําให้เกิดการจดัการได้

อยา่งยอดเย่ียมด้วยเทคโนโลยี เดอ  มาร์ลี ได อานา่ (De Marly Diana) อธิบายวา่ (De Marly 

Diana. 1980:23) 

 

ชาร์ลส์  แฟรดอร์ริก เวร์ิด (Charles Frederick Worth) จะไมป่ระสบความสาํเร็จเลยหาก

ปราศจากการพฒันาด้านเทคโนโลยใีนการผลติในอดตี ดงัเชน่ อตัราของการผลติชดุนานาชาตเิป็น

สิง่ท่ีเกิดขึน้จากการเร่ิมต้นของรถไฟ เรือจกัรไอนํา้และระบบการสง่โทรเลข เชน่เดยีวกนั ห้องเสือ้ของ  

เวร์ิด ไมส่ามารถผลติชดุราตรีนบัร้อยๆ ได้ตอ่สปัดาห์ หากปราศจากเคร่ืองเย็บผ้าในการเย็บตะเข็บ 

การทํางานให้เสร็จสิน้ด้วยมือ ในปี 1871 เขามีลกูน้อง 1200 คนซึง่ทําหน้าท่ีตา่งกนัไป ชา่งผ้า

มากมาย และเทคนิคตา่งๆ ของเขาคือช่างผ้าผู้หญิง 

 

 การพฒันาด้านเทคนคิได้เร่ิมเป็นปฏิกิริยาลกูโซผ่า่นกระบวนการอตุสาหกรรมท่ีมีการ

เช่ือมโยงระหวา่งกนั เชน่  ขนแกะอยา่งเดียวไมส่ามารถกลายเป็นแฟชัน่ได้ ตัง้แตมี่ระบบการ

ทํางานให้เคล่ือนด้วยระบบปฏิบตักิารหวีอยา่งละเอียดอนัทําให้เกิดอตุ สาหกรรมด้ายขนสตัว์แบบ

นุม่ รูปแบบเสือ้ชัน้ในท่ีเป็นการถกัให้พอเหมาะกบัตวั และถงุนอ่งบางๆท่ีตามมาเป็นการคดิริเร่ิม

ของเคร่ืองจกัรถกันิตติง้ท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 
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 นอกจากนี ้สงัคมสมยัใหมย่งัทําให้เกิดความต้องการผลติสนิค้าเป็นจํานวนมาก  วิธีการ

สง่สินค้าและการกระจายสินค้าจะเกิดขึน้เทา่ท่ีสามารถจะเป็นไปได้  ในการจดัหางานหลายๆ ชิน้

ของรูปแบบผลงานใหม่ๆ  เกิดขึน้อยา่งรวดเร็วในปริมาณท่ีมากและราคาต่ํา เพ่ือท่ีวา่สภุาพสตรีชน

ชัน้กลางในกลุม่เมืองตา่งจงัหวดัสามารถสวมใสง่านในแบบเดียวกนักบัท่ีเรียกวา่ผู้ นําแฟชัน่ 

 

 5. การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising) 

 ความคดิเก่ียวกบัแฟชัน่การเผยแพร่ผา่นทางผู้คนโดยวิธีการท่ีได้จดัเตรียมข้อมลู

ประชาสมัพนัธ์ท่ีมีเป็นจํานวนมาก หน้าท่ีหนึง่ของข้อมลูประชาสมัพนัธ์ผา่นการโฆษณาจะกระตุ้น

ความปรารถนาเพ่ืองานประเภทเดียวกนั ในเวลาใกล้เคียงของกลุม่คนจํานวนมากทําให้เกิดความ

เช่ือระหวา่งผู้บริโภคด้วยกนั ในยคุของเทคโนโลยีและยคุอตุสาหกรรมท่ีเราอยูน่ัน้ เกิดความ

เป็นไปได้ของอิทธิพลในผู้คนมากมาย มอร์ตนั โรเบร์ิต (Merton Robert) ได้ให้คํานิยามกบัข้อมลู

ประชาสมัพนัธ์วา่เป็น “สิ่งใดก็ตามและเป็นกลุม่สญัลกัษณ์ในสิ่งท่ี มีอิทธิพลในด้านความคดิเห็น 

ความเช่ือหรือการกระทําในเร่ืองนัน้ๆ โดยผา่นชมุชนท่ีโต้แย้งกนั” (Merton Robert . 1957: 265)  

 บคุคลนัน้เป็นความคาดหวงัสําหรับสิง่ท่ีพวกเขาควรมี การกระทําหรือความคล้ายคลงึ 

ความเหมาะสมในโครงสร้างกลุม่ เพราะวา่เป็นกลุม่คนรุ่นใหมท่ี่มีค วามออ่นไหวงา่ยตอ่ข้อมลู

ประชาสมัพนัธ์ทัง้หมด พวกเขาได้อา่นหนงัสือพิมพ์ นิตยสารประจํา งานโฆษณาและหนงัท่ีค้น

พบวา่แนวโน้มแฟชัน่ในขณะนีคื้ออะไร พวกเขาจะสวมใสส่ิ่งท่ีคนอ่ืนๆ อยากจะดแูละจะเป็นเร่ือง

ท่ีสําคญัมากสําหรับพวกเขาท่ีจะรู้วา่สิ่งใดท่ีเป็นเร่ืองทนัสมยั และการดําเนินชีวิตใดท่ีจะเหมาะสม

กบักรอบของชีวิตในสงัคม 

 จดุประสงค์ของการโฆษณาต้องการทําให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกั ในความหมายท่ีกว้างขึน้คือ

สิ่งท่ีชว่ยให้ชนะความเฉ่ือยและกระตุ้นให้ผู้คนได้กระทําตาม การทํางานโฆษณาเป็นวิธีทางท่ี

เป็นไปได้ของการสง่ความหมายโดยผู้บริโภคด้วยกร อบของการโฆษณา งานโฆษณาสร้างให้ได้

ภาพความเช่ือแฟชัน่ในแนวคดิ และงานโฆษณาต้องเป็นสิ่งนา่ดงึดดูและนา่ปรารถนาเพ่ือให้

ผู้บริโภคต้องการร่วมสมยัตาม 

 มิลเลอร์สนั โจนส์ (Millerson Jon. n.d.) กลา่วไว้วา่ เพ่ือให้ย่ิงใหญ่กวา่ สินค้าด้านแฟชัน่

ทัง้หมดมีแนวโน้มสงูขึน้ นั่ นคือ สินค้าเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งย่ิง หรือนอกเหนือจากความเป็นจริง

กลุม่ผู้บริโภคท่ีต้องการ และสงัคมได้ทําให้ผู้คนปรารถนาท่ีจะซือ้และตัง้ใจสวมใสง่านแฟชัน่ใหม่ๆ  

ท่ีตรงข้ามกบัแฟชัน่ในอดีต ผู้บริโภคเอนเอียงไปตามการโฆษณาในท่ีใดๆก็ได้ บางคนอาจเปล่ียนแปลง

ได้กะทนัหนัจากแบรนด์หนึง่ไปสูอี่กแบรนด์หนึง่เพียงเพราะมีสิ่งแตกตา่งเพียงเล็กน้อย แม้ผู้คนจะ

รู้สกึแตกตา่งเพียงเลก็น้อยก็ตาม (Millerson Jon. 1985: 102) 
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 สิ่งเหลา่นีจ้งึเป็นเหตวุา่ทําไมแนวคดิของการลงทนุโฆษณาแบรนด์ระดบัโลก ถ้าผู้บริโภค

สามารถจําแบรนด์ได้ ในท่ีใดๆก็ตาม นั่ นสามารถทําให้บริษัทประสบความสําเร็จทางการเงินได้ 

หรือแก่ดีไซเนอร์ได้  ช่ือแบรนด์ในงานแฟชัน่จะเป็นตวัแทนของนกัออกแบบหรือดีไซเนอร์ ผู้ผลิต 

หรือร้านค้า หรือนกัขา่วแฟชัน่และบรรณาธิการได้มีขา่วรายงานตลอดโดยการนําเสนอผลงาน

ออกแบบลา่สดุ จดุประสงค์ของการใช้แบรนด์เพ่ื อเป็นการสร้างตลาด  แบรนด์เป็นสญัญาณหรือ

สญัลกัษณ์ในการแสดงสนิค้าเพ่ือให้นกัโฆษณาสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ในความต้องการท่ี

สร้างสรรค์ขึน้มา ผา่นทางช่ือแบรนด์ผู้ผลิตสร้างความหวงัให้เกิดช่ือเสียงแก่สินค้าของตนเอง 

สร้างความแตกตา่งจากสิง่อ่ืนๆในความรู้สกึของผู้บริโภค และสร้างราคาท่ีลงแขง่ขนัโดยการสร้าง

ลกูค้าท่ีมีระดบั ช่ือแบรนด์จะชว่ยให้ผู้บริโภคกลบัมาซือ้สินค้าซํา้ หรือไมซื่อ้อีกเลยเม่ือไมพ่อใจ 

บริษัทแฟชัน่จะต้องเน้นแนวทางด้านการออกแบบ ท่ีแบรนด์สินค้าแฟชัน่จะบอกได้ด้วยรูปแบบ

งานออกแบบและประเภทของเสือ้ผ้า จะทําให้เ กิดการนําเสนอผลงานท่ีมีคณุภาพเหมาะสมกบั

ราคา ตราบเทา่ท่ีนกัออกแบบยงัดําเนินการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีได้นําเสนอไป แบรนด์ก็เป็นสิ่งหนึง่

สําหรับผู้ผลิตเพ่ือการใช้ช่ือแบรนด์เป็นรูปแบบของโฆษณาท่ีดงึดดู  

 ในอดีตก่อนท่ีจะมาเป็นสินค้าแฟชัน่จริงๆ จะต้องสร้างแบรนด์ให้ได้ เป็น เร่ืองจริงท่ีวา่ได้

มีการสร้างช่ือหรือวลี ในความหมายเพ่ือแฟชัน่ แบรนด์เป็นวิธีการแรกๆ ของการบรรยายถึง

รูปแบบใหม่ๆ ท่ีนกัออกแบบหรือผู้ นําแฟชัน่นําเสนอ หากรูปแบบนีก้ลายเป็นแฟชัน่อยา่ง

กว้างขวาง แบรนด์ก็จะกลายเป็นท่ีรู้จกัของผู้คน  มีการพดูถึงแบรนด์นัน้ๆอยา่งรวดเร็ วข้าม

พรมแดนและกลายเป็นสญัลกัษณ์ในเวลาอนัรวดเร็ว  แบรนด์นัน้ทําให้เกิดชดุยนูิฟอร์มอนัเป็นท่ี

พออกพอใจ อนัเป็นสิง่สําคญัของการยอมรับรูปแบบโดยทัว่ไป การศกึษาด้านสงัคมวิทยาใน

ผลกระทบของสญัลกัษณ์พฤตกิรรมโดยรวม แสดงให้เห็นวา่ สญัลกัษณ์นัน้ได้กระตุ้นความรู้สกึ

ตอ่สิ่ง นัน้ และเป็นเง่ือนไขสําคญัเพ่ือเป็นสิ่งแสดงถึงแฟชัน่ประจํากลุม่ แบรนด์แฟชัน่หลายๆ 

อยา่ง เชน่ คริสเตียน ดอิอร์  (Christian Dior)  เป็นการสนบัสนนุแนวความคดิท่ีวา่ ไมส่ามารถท่ี

สร้างความคดิบนแฟชัน่ถ้าไมส่ามารถสร้างแบรนด์ได้ งานแฟชัน่คือ งานการสร้างแบรนด์และการ

จดังานต้องการให้เป็นไปตาม “แฟชัน่” แบรนด์นัน้สามารถเป็นสโลแกนท่ีสะดดุความรู้สกึผู้คน

รอบๆ และเหตกุารณ์ตา่งๆ เน้นความสนใจในการโฆษณา ช่ือท่ีแนน่อน จําได้ง่าย เป็นเร่ืองท่ี

ต้องการสําหรับผลผลิตใหม่ๆ  เพ่ือดงึดดูความสนใจในขณะการนําเสนอ 
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4. วรรณกรรมและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 
 4.1 Toward a conceptual Model for the Apparel Industry in Thailand Focused 

on Domestic Fashion Origination. United Kingdom 

 Toward a conceptual Model for the Apparel Industry in Thailand Focused on 

Domestic Fashion Origination.  เป็นผลงานวิทยานิ พนธ์ ในระดบั ปริญาเอก สาขาวิชาการ

ออกแบบแฟชัน่ ของสถาบนั Central Saint Martins College of Art and Design : The 

University of Art London โดยทําการศกึษา โครงสร้างของต้นแบบความคดิของกระบวนการ

ออกแบบแฟชัน่ไทย ของ อโนทยั ชลชาตภิิญโญ (Anothai Cholachatpinyo. 2004) 

 เป็นการศกึษาต้นแบบความคดิของกระบวนการออกแบบแฟชัน่ไทย เพ่ืออธิบายถึง 

ระบบแฟชัน่ไทย ท่ีวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบแฟชัน่ตะวนัตก จาก โครงสร้างของต้นแบบ

กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ตะวนัตก  วฒันธรรมตะวนัตกมีอิทธิพลอยา่งเดน่ชดัมายาวนาน

ในเร่ืองรูปแบบแฟชัน่ และถกูนําเข้ ามาในประเทศไทยมีผลมาจากไมมี่รูปแบบแฟชัน่ทางเลือก  

หรือกลา่วอีกนยัคือ การรับทัง้วฒันธรรมตะวนัตกและรูปแบบแฟชัน่ทางตะวนัตกมาใช้ทัง้หมด 

โดยไมมี่การประยกุต์   การยอมรับและการปกปิดซอ่นเร้น หรือเฉยเมยตอ่การเผยแพร่วฒันธรรม

แฟชัน่เป็นการตอบสนองหลกัทางสงัคมท่ีนําสงัคมไทยไปสูก่ารยอมรับอิทธิพลแฟชัน่ท่ีถนํูาเข้ามา   

โดยกลา่วสรุปสัน้ๆ ไว้วา่  

 แฟชัน่ไทยเปล่ียนแปลงไปทางหรือไปตามทิศทางตะวนัตกในแฟชัน่   แตก่ารแก้ไข 

ดดัแปลงภายในแตกตา่งกนั   และต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่สําหรับสงัคมตะวนัตกก็

ไมส่ามารถอธิบายได้อยา่งแมน่ยําถึงกล ไกของกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่ในประเทศไทย   

ดงันัน้ความจําเป็นคือ การก่อร่างสร้างต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่สําหรับกระบวน

แฟชัน่ไทย 

 อโนทยั อธิบาย โครงสร้างของต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่ของไทย โดยการ

เปรียบเทียบจาก โครงสร้างของต้นแบบกระบวนการเปล่ียนแปลงแฟ ชัน่ตะวนัตก  (แผนภาพ ท่ี 

3.1.1) ท่ีต้นแบบได้ถกูสร้างขึน้โดยการใช้กลุม่พืน้ฐาน 4 กลุม่ท่ีมีความเหมือนกนั  ซึง่ได้

ประยกุต์ใช้ในโครงสร้างของต้นแบบกระบวนการออกแบบแฟชัน่ตะวนัตก ท่ีแบง่ได้เป็น ด้าน

กระบวนการท่ีจบัต้องได้ (Objective) และด้านการรับรู้ความรู้สกึ  (Subjective) ได้แก่ ปัจเจกวิสยั

ระดบัมหภาค ปัจเจกวิสยัระดบัจลุภาค วตัถวิุสยัระดบัมหภาค วตัถวิุสยัระดบัจลุภาค ตามลําดบั  

โดยได้สรุปจากผลการวิจยั ไว้ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 2 แผนภาพ  โครงสร้างของต้นแบบกระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ตะวนัตก   

 The Fashion Transformation Process Model 
 

1. วตัถวิุสยัระดบัมหภาค (Macro-Objective Realm) 

  กระบวนการออกแบบแฟชัน่ไทย เร่ิมต้นจากระดบัวตัถวิุสยัระดบัมหภาค  เน่ืองจาก

การศกึษาทางประวตัศิาสตร์สรุปให้เห็นวา่ การรับเอาแฟชัน่และวฒันธรรมระดบัสงูของตะวนัตก

เข้ามาของไทย ซึง่ความพร้ อมของสงัคมไทยในการรับเอามาใช้ ในชว่งเวลาไมส่ามารถจะคดิ

ปฏิเสธการรับแฟชัน่และวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาโดยไมมี่การเปล่ียนแปลงได้จากแรงกดดนั  

โดยทางประวตัศิาสตร์ การรับสนิค้าของจากอารยะธรรมตะวนัตกเข้ามานัน้ ถกูมองวา่เป็นกลไก

เพ่ือการตอ่ต้านการลา่อาณานคิม  โดยเฉพาะ ในยคุสมยัขอรัชกาลท่ี 4, 5, 6 และนายกรัฐมนตรี 

จอมพล ป . พบิลูสงคราม พระราชกฤษฎีกา ไมว่า่ด้วยโฆษณาชวนเช่ือหรือโดยกฎหมาย ทําให้

รูปลกัษณ์ของตะวนัตกดถูกูต้องเหมาะสมและละทิง้รูปแบบไทยดัง้เดมิไป  ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของ

ผลกระทบใหมท่างสงัคมและวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้กบัคนไ ทย แตกตา่งกบัต้นแบบแฟชัน่ตะวนัตก

ร่วมสมยั  ท่ีกระบวนการเร่ิมต้นท่ีระดบัปัจเจกวิสยัระดบัจลุภาคซึง่เป็นสญัญานของปัจเจกบคุคล

ในแตล่ะบคุคลสําหรับความต้องการในอนาคต 
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 ซึง่ในสว่นวตัถวิุสยัระดบัมหภาคนีเ้ป็นขัน้ท่ีสามในต้นแบบแฟชัน่ตะวนัตกร่วมสมยั  ท่ีใน

กระบวนการแฟชัน่ตะวนัตก ขัน้นี ้ซพัพลายเยอร์แฟชัน่ (Suppliers) ทําความเข้าใจเก่ียวกบัความ

ต้องการของสงัคมอยา่งลกึซึง้และแปลการตอบสนองทางสงัคมท่ีหลากหลายออกมาเป็นแนวคดิ

ในเร่ืองแนวโน้มของแฟชัน่สําหรับกระบวนการแปรรูปสินค้าผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีต้องการ  แตเ่น่ือง

ด้วยแนวทางการใช้ชีวิ ตของกลุม่ตา่งๆถกูตีความหมายและถกูกําหนดโดยผู้จดัหาสนิค้า

ชาวตะวนัตกไปเสร็จสิน้  ผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสินค้าแฟชัน่ไทยไมจํ่าเป็นต้องพิจารณาขัน้ท่ี 1 และ

ขัน้ท่ี 2 ในตวัแบบทางตะวนัตก กระบวนการถกูทําให้เป็นจริงโดยเกิดจากแนวโน้มและสินค้าท่ีรับ

เอามาใช้ กลา่วอีกนยัหนึง่ คือ  การนําเข้าเร่ืองแนวโน้มแฟชัน่สูป่ระเทศไทยนัน้ไมต่อบสนองตอ่

ผู้บริโภคภายในประเทศ  สินค้าแฟชัน่ได้รับการทําให้เป็นท่ีรู้จกัด้วยแนวคดิท่ีเป็นรูปธรรมของ

รูปแบบแฟชัน่  เพราะ ซพัพลายเยอร์ชาวไทยในตวัอยา่งนีไ้มใ่ชผู่้ผลติแตเ่ป็นผู้ นําเข้า  พวกเขาไม่

จําเป็นต้องตีควา มหมายความสําคญัทางสญัลกัษณ์ของรูปแบบการดําเนินชีวิตในโลกยคุใหม ่ 

ในขณะเดียวกนัผู้จดัสง่สินค้ารายอ่ืนท่ีเป็นผู้ผลิตด้วยกลบัไมไ่ด้ตระหนกัถึงการริเร่ิมความสําคญั

ทางสญัลกัษณ์  กระบวนการท่ี นกัออกแบบไทยได้บรรยายแนวคดิท่ีมีความหมายเชงิสญัลกัษณ์

ผา่นสินค้าแฟชัน่วา่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือแนวคดิท่ีซอ่นอยูน่ัน้วา่สามารถละเลยได้  ในความจริง

แล้วนกัออกแบบช่ือดงัชาวไทยได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปแบบและรูปทรงของสินค้าสําเ ร็จรูป

แฟชัน่ร่วมสมยั  เพียงเพ่ือท่ีจะทําให้การออกแบบมีความหลากหลายแตกตา่งออกไปตามกลุม่

ตลาดของพวกเขา 

 อโนทยั กลา่วถึง โบดริิลลาร์ด (1980)  ท่ีกลา่วถึงแฟชัน่วา่เป็นแรงผลกัดนัสูส่ญัลกัษณ์

แหง่การริเร่ิม ... การผลิตแหง่ความหมายท่ีไร้เหตผุลและตอ่เน่ืองอยา่งชดัเจน   เป็นไปในเชิง

แรงผลกัดนัทางความหมาย และเปรียบเทียบวา่ในทางกลบักนั แฟชัน่ในบริบทไทยถกูกลา่ววา่

เป็นแรงผลกัดนัทางรูปทรงและรูปแบบท่ีมีความนิยม  โดยการใช้เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ใน

กระบวนการออกแบบ  รูปทรงและรูปแบบท่ีนิยมถกูพบในสินค้าแฟชัน่ท่ีแตกตา่งกนัในตลาด

สินค้าของไทย  กลา่วในอีกนยัหนึง่คือ  ผู้บริโภคชาวไทยมกัจะตอบรับสนิค้า รูปแบบ รูปทรงท่ีเป็น

ท่ีนิยม โดยไมคํ่านงึถึงตลาดซึง่แบง่เป็นประเภทหมวดหมู ่หรือความสําคญัของคณุคา่ทางสงัคม

ตะวนัตก 

 การขาดซึง่การตอบสนองขัน้เบือ้งต้นโดยการออกแบบแฟชัน่ตอ่การดําเนินชีวิตและ

ประเดน็ทางสงัคมภายในประเทศ ได้เกิดขึน้ในเวลาเดียวกนักบัทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมสิ่ง

ทอและเคร่ืองนุง่หม่เพ่ือสง่ออก การละทิง้อปุทานความต้องการภายในประเทศเพ่ือตลาดระดบัสงู

ได้ขยายตวักว้างขึน้ ไมเ่พียงแคช่อ่งวา่งระหวา่งตลาดระดบัสงูและระดบัลา่ง หากแตค่ณุคา่ทาง

แฟชัน่ท่ีออกแบบโดยนกัออกแบบภายในประเทศอีกด้วย การพฒันาอปุทานแฟชัน่ภายในประเทศท่ีไม่
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มีความสม่ําเสมอทําให้ความสามารถทางแฟชัน่ของผลติภณัฑ์เหลา่นีมี้ความสําคญัเพียงเลก็น้อย 

ผลกระทบคือ ซพัพลายเยอร์และนกัออกแบบแฟชัน่ชาวไทยมกัจะตามแฟชัน่ตะวนัตกเป็นต้นแบบ 

ซึง่สามารถพบได้ในรูป แบบท่ีหลากหลายรวมไปถึงสไตล์ ซึง่ทําให้เกิดความแตกตา่งในด้านการ

ออกแบบดัง้เดมิท่ีนําเข้ามา เชน่ สนิค้า ล้อเลียน ลอกเลียนแบบ และปลอม 

 ผู้ประสบปัญหาในกระบวนการแพร่กระจายภายในนี ้ไมใ่ชเ่พียงแคผู่้ นําเข้าแฟชัน่

ระดบัสงูแตร่วมถึง ซพัพลายเยอร์ชัน้นําของไทยด้วย  ตวัอยา่งเชน่ จิม ทอมป์สนั บริษัทผู้ผลิตและ

ค้าปลีกด้านผ้าไหมไทยท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ  เน่ืองจากโรงงานย้อมสีและพิมพ์ในประเทศไทยมี

จํานวนจํากดั  โรงงานพิมพ์ในแบบเดียวกนั ลายพิมพ์มากมายของ จิม ทอมป์สนั ถกูลอกเลียนแบบ

โดย  ซพัพลายเยอร์ สนิค้าตลาดลา่ง  ผู้ซึง่อาจจะเปล่ียนแ ปลงรูปแบบสีเลก็น้อย  บางครัง้ก็ใช้

แมพ่ิมพ์แบบเดียวกนั 

 นสิยัการลอกเลียนแบบเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองมายาวนานเพ่ือจะได้ขายสนิค้าได้อยา่ง

แนน่อน แตม่นัสะท้อนมมุมองหลกัๆสองประเดน็ในเร่ืองของความสอดคล้องทางตลาด ประเด็ น

แรก  เพราะวา่ตลาดมีศกัยภาพในพฒันาเตบิโตได้ ผู้ผ ลติรู้สกึวา่ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะพฒันา

ตลาดในอนาคต ดงันัน้ไมค่อ่ยคํานงึถึงการปรับตวัหรือปรับปรุงประสทิธิภาพ คณุภาพ และการ

ออกแบบ ให้ดีขึน้ ประเดน็ท่ีสอง ยงัขาดการวิจยัและพฒันาโดยเฉพาะประสิทธิภาพการออกแบบ

ภายในองค์กรในสว่นของภาคธุรกิจ เป็นเร่ืองท่ีโชคดีสําหรับอตุ สาหกรรมในประเทศไทยท่ีสินค้า

แฟชัน่ขายได้โดยไมคํ่านงึถึงคณุภาพการออกแบบ ข้อมลูการออกแบบท่ีถกูมองวา่เป็นการตีความ

ของความหมายทางสงัคม ก็ไมใ่ชส่ว่นสําคญัในตลาดท่ีเน้นความต้องการไปท่ีรูปแบบและรูปทรง

วตัถ ุ

 

2. วตัถวิุสยัระดบัจลุภาค  (Micro-Objective Realm) 

 ในเร่ือง อตุสาหกรรมแฟชัน่ของไทย  ท่ีถกูขบัเคล่ือนด้วยเร่ืองของรูปแบบและรูปทรงท่ี

ตอบรับกบัรสนยิมโดยการจดัหาเสือ้ผ้าท่ีคล้ายคลงึกบัเสือ้ผ้าท่ีประสบความสําเร็จด้านการขาย 

เป็นสิ่งท่ีสําคญัย่ิงของนโยบายท่ีเน้นการตลาดและถกูขบัเคล่ือนโดยทิศทางสมยันิยมในเวลานัน้   

โดยแท้จริงแ ล้วบริษัทเหลา่นีจ้้างนกัออกแบบให้ทําแบบนีด้้วยเชน่กนั เพ่ือท่ีจะปรับแนวคดิหรือ

สไตล์แบรนด์ของบริษัท  เพ่ือให้เหมาะสมกบัทิศทางความนิยมแฟชัน่มากกวา่ท่ีจะริเร่ิมแฟชัน่เพ่ือ

เป็นผู้ นําตลาด  โครงสร้างของการค้าปลีกในประเทศไทยสามารถพบได้ในสองระบบท่ีมีพอๆกนั  

ความแตกตา่งของสองระบบนีคื้อระดบัคณุคา่ของย่ีห้อ  ระดบัแรกและโครงสร้างหลกั ซึง่นําตลาด

ระดบัสงูไปสูก่ารนําเข้าแฟชัน่ระดบัสงู ในระดบันีจ้ะอิงตามการนําเข้า ไฮด์สตรีทแฟชัน่ (High-

Street) สงูควบคูก่บัย่ีห้อชัน้นําของไทย ในทางตรงข้ามกนั ตลาดระดบัลา่งจะแชร์ส่ วนแบง่กบั

ผู้ผลิตไท ยภายในประเทศ โครงสร้างการค้าปลีกชีนํ้าทศิทางนโยบายแบรนด์ท่ีเหมาะสม มีการ

ตัง้เป้าหมายตลาดอยา่งเจาะจง และมีความพยายามผนวกกบัแนวคดิย่ีห้อท่ีนําเข้ามา 



65 

 กระบวนการแฟชัน่ท่ีเน้นด้านการตลาดเป็นสําคญั  สามารถเป็นตวัอยา่งได้ในประเทศ

ไทย โดยแผงขายของจํานวนมหาศาลท่ีพบโดยมา กใน ตลาดนดัในกรุงเทพ ท่ีขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ี

ผลิตในประเทศ ท่ีไมมี่การสร้างสรรค์และปรับปรุงอะไรใหม่ๆ  ระบบค้าปลีกท่ีเทา่เทียมกนันีร้วมถึง

ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กซึง่ตัง้เป้าหมายรับรองสินค้าแฟชัน่ทกุระดบัไมว่า่จะเป็นสินค้า ท่ีผลิตใน

ประเทศหรือตา่งประเทศ  ผู้บริโภคแ ฟชัน่ชาวไทยท่ีมีรายได้น้อยมีกําลงัซือ้สินค้าแฟชัน่รุ่นใหม่

ลา่สดุ มีมมุมองตอ่สินค้าในแง่ของราคาท่ีซือ้ได้ โดยไมต้่องสนใจท่ีคณุคา่ของย่ีห้อ (สินค้า

เลียนแบบหรือปลอม)  นโยบายด้านการค้าคือการขายสนิค้าท่ีหายากและอยูใ่นแฟชัน่ท่ีกําลงัเป็น

ท่ีนิยมได้เร็ว  ราคาต่ํา  ท่ีไมมี่ทัว่ไปในประเทศ  แผงขายของเหลา่นีส้ามารถจดัหาสินค้าแฟชัน่เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการได้ในเวลาเดียวกนัสินค้ามีย่ีห้อของตา่งประเทศ  ได้ในเวลาอนัรวดเร็ว 

 ระบบค้าปลีกเป็นตวัท่ีทําให้ผู้บริโภคสามารถซือ้สินค้าแฟชัน่ท่ีไมว่างจําหนา่ยในร้านค้า

ท่ีเป็นตวัแทนจําหนา่ย ท่ี เป็นสินค้าแฟชัน่ท่ีถกูเลียนแบบและมีความคล้ายคลงึกบัสินค้าของแท้

มากในราคาท่ีสมเหตสุมผล  และระบบแบบนีผู้้บริโภคสามารถทําตวัเหมือนเป็น ผู้คดิค้น

สร้างสรรค์แฟชัน่ ผู้บริโภคเหลา่นีมี้ความแตกตา่งจากผู้บริโภคชาวตะวนัตกท่ีใช้สินค้า  ดงันัน้พวก

เขาจะใช้สินค้าท่ีเขามีกําลงัเพียงพอท่ีจะซือ้ได้ เพียงเพ่ือแสดงความเป็นผู้ นําด้านการตลาดแฟชัน่

โดยผา่นการบริโภคท่ีรวดเร็ว 

 การรับรู้แฟชัน่ในการตอบสนองของไทยไมไ่ด้ให้ความสําคญัมากนกักบัแนวคดิท่ีสําคญั

ของสินค้าและแบรนด์ แตผู่้บริโภคชาวไทยซือ้เคร่ืองนุง่หม่แฟชัน่เพราะเป็นสินค้าแฟชัน่ท่ี ใหมก่วา่  

ทนัสมยักวา่ สดกวา่ และมีความนยิมระดบัสากลมากกวา่แบบก่อนๆ โดยไมคํ่านงึถึงความ

เหมาะสมของสไตล์  ของแตล่ะบคุคล หรือของตวัเอง ย่ิงมีเพ่ือนหรือคนอ่ืนๆซือ้มากเทา่ไหร่  ย่ิง

เป็นแรงกระตุ้นในการผลิตสินค้ามากขึน้เทา่นัน้   

 อโนทยั ชลชาตภิิญโญ กลา่วถึงความจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ในประเทศไทย ในชว่งเวลาท่ี

ทําการศกึษา โดยกลา่ววา่ ความจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ในประเทศไทย ยงัมีความออ่นแอกวา่สิง่

กระตุ้นด้านแฟชัน่อ่ืนๆ  ความภกัดีตอ่แบรนด์ของ หลยุส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ลดลงอยา่งนา่

สงัเกตเม่ือ คลิปลิง (Kipling) คว้าความนยิมอย่ างขีดสดุ   ในกรณีของหลยุส์ วิตตอง สนบัสนนุ

มมุมองของความเหนือกวา่ในแง่ของแรงกระตุ้นทางสถานะในรูปแบบการบริโภคของไทย เม่ือ

หลยุส์ วิต ตอง หนึง่ในกระเป๋าท่ีมีราคาแพงท่ีสดุ  ได้กลายเป็นสินค้าท่ีทกุคนต้องมี โดยเฉพาะ

นสิตินกัศกึษาหญิง  ผู้ ท่ีมีไว้ครอบครองจะถกูมองวา่เป็นคนในระดบัสงูและรสนิยมดี   การเปล่ียน

รสนิยมจาก กระเป๋าหลยุส์ วิตตอง เป็น คลิปลิง   เป็นตวัอยา่งท่ีสะท้อนถึงความไมแ่นน่อนด้าน

การเปล่ียนแปลงการรับรู้ด้านแฟชัน่ในพฤตกิรรมการซือ้แฟชัน่ไทย 
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 ซึง่ในสว่นวตัถวิุสยัระดบัจลุภาค ในกระบวนการแฟชัน่ของไทย ในขัน้นี ้นีต้รงกบัวตัถุ

นิยมระดบัจลุภาค ในกระบวนการแฟชัน่ของตะวนัตก ท่ีแตกตา่งกนั ขัน้ตอนจดัอยูใ่นประเภทการ

ตอ่รองกบัผู้ อ่ืน  ในขัน้นี ้ แบรนด์แฟชัน่ให้ความหมายด้านสญัลกัษณ์ผา่นการรณรงค์โฆษณาใน

แตล่ะครัง้ เป็นการนําเสนอแนะนําวิถีชีวิตแนวคดิในการดําเนินชีวิต ผา่นการใช้สินค้าของพวกเขา   

ผู้บริโภคจะตกลงปลงใจกบัสินค้าในแง่การเลือกสิ่งท่ีบง่บอกได้ถึง สถานภาพ บทบาท ความ

สนใจประเดน็ของสงัคม และบทบาทของการส่ือสารของพวกเขาได้มากท่ีสดุ  เพ่ือให้เหมาะสมกบั

ตําแหนง่ฐานะทางสงัคม 

 นิสยัการซือ้สินค้าของคนไทยไมไ่ด้เน้นในตวับทบาททางการส่ือสารและประเดน็ทาง

สงัคมท่ีมาควบคูก่บัสินค้าแฟชัน่หากแตส่นใจกบัรูปลกัษณ์ท่ีดดีูมีรสนิยมและสะท้อนสถานภาพ

มากกวา่เป็นสิ่งแรก   ในบริบทนี ้   ระดบักระบวนการทางแฟชัน่ท่ีเทา่เทียมกนัในประเทศไทยยงั

ขาดสว่นหลกัของกลไกด้านสญัลกัษณ์ท่ีระบถึุงความคดิ จากจดุเร่ิมต้นแรกๆ ในเวลาเดียวกนั  ใน

ด้านความต้องการ  ผู้บริโภคชาวไทยไมส่ามารถเรียกร้องบทบาทด้านสญัลกัษณ์จากสถานภาพ

และภาพลกัษณ์ได้มากนกั  สิง่นีบ้อกได้ว่ าเป็นการตอ่รองกบัสถานภาพมากกวา่การตอ่รองกบั

ผู้ อ่ืน  และถกูจดัประเภทวา่เป็นกระบวนการด้านปัญหาสงัคมเพียงอยา่งเดียว ถึงแม้วา่ประเดน็

ระดบัโลกท่ีเก่ียวข้องกบัแนวโน้มแฟชัน่หรือแฟชัน่เทรนด์นําเข้าจะเป็นประเดน็รองของการ

ตอบสนอง  การตระหนกัด้านสญัลกัษณ์ท่ีระบถึุงความ คดิ หรือผลกระทบในตวัเลือก และยงั

สนบัสนนุสินค้าแฟชัน่เหลา่นีด้้วย  ระดบัการตอ่รองกบัสินค้าแฟชัน่นีมี้เป็นประเดน็ท่ีใหญ่กวา่

ประเดน็ในประเทศท่ีถกูตดัออกไป  คนไทยจงึกําลงัตกลงตอ่รองอยา่งมองไมเ่ห็นกบัผู้ อ่ืน ซึง่ใน

ลกัษณะนีห้มายถึงประเดน็ของโลก ท่ีประกอบไปด้วยระดบัชนชัน้และสถานภาพในโลก 

 

3. ปัจเจกวิสยัระดบัมหภาค (Macro-Subjective Realm) 

 อโนทยั  ชลชาตภิิญโญ . กลา่วถึงตวัแบบกระบวนการเปล่ียนแปลงการออกแบบแฟชัน่ 

ไว้วา่ ในสว่นนีเ้ก่ียวข้องกบัเร่ืองวตัถวิุสยั (สิ่งท่ีจบัต้องได้) กบัปัจเจกวิสยั (สิ่งท่ีเป็นความรู้สกึ )และ

ความแตกตา่งด้านอ่ืนๆท่ีเร่ิมปรากฏเห็น ตามอยา่งกระบวนการออกแบบแฟชัน่ของตะวั นตก ขัน้

ท่ีจะกลา่วดงัตอ่ไปนี ้ เป็นขัน้การเจรจาตอ่รองกบัตนเอง  ซึง่อยูใ่นระดบัปัจเจกวิสยัระดบัจลุภาค

มนัเป็นขัน้ปัจเจกวิสยัท่ีพดูถึงความไมแ่นใ่จ การตดัสินใจเกิดขึน้ได้ทัง้ในระดบัสงัคมในวง กว้าง

และตวับคุคล ผู้คนพบทางออกวา่จะทําเชน่ใดท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งใหมท่ี่สงัคมสนใจ 

ชาวตะวนัตกนัน้มีความเป็นอิสระจากอิทธิพลของสงัคมในด้านความคดิและการปฏิบตัติน แต่

ในทางกลบักนั บคุลกิลกัษณะเฉพาะของคนไทยเองขึน้อยูก่บัอํานาจทางสงัคม หรือกลา่วได้อีก
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นยัหนึง่วา่ ปัจเจ กวิสยัของคนไทยนัน้อยูภ่ายใต้อิทธิพลทางสงัคม คนไทยเองคํานงึถึงกรอบทาง

วฒันธรรมและระเบียบของสงัคมมากวา่   และจะไมป่ระพฤตตินออกจากกรอบและระเบียบนัน้ๆ 

ในประเดน็นีเ้อง กระบวนการออกแบบแฟชัน่ในประเทศไทยได้เปล่ียนจากวตัถวิุสยัระดบัมหภาค

ไปเป็นปัจเจกวิสยัระดบัจลุภาคซึง่ตา่งจากกระบวนการออกแบบแฟชัน่ของทางตะวนัตกท่ีเปล่ียน

จากวตัถวิุสยัระดบัจลุภาคไปเป็นปัจเจกวิสยัระดบัมหภาค 

 สรุป ได้วา่ สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีเป็นไปตามความคดิเห็นสว่นใหญ่ของสงัคม ซึง่จะ

ตอบสนองตอ่ความไมแ่นใ่จทางสงัคมอนัเกิดขึน้จากแนวโน้มใหมข่องแฟชัน่ หรือกลา่วอี กนยัหนึง่ 

ได้วา่ กระแสการตอบรับทางสงัคมหรือท่ีเรียกกนัวา่ “แนวโน้มทางสงัคม ” เกิดขึน้เพ่ือตอบสนอง

ตอ่แนวโน้มจากตา่งชาตท่ีิกําลงัเข้ามา คนไทยตอบสนองตอ่ความไมแ่นใ่จทางวฒันธรรมในหลาย

รูปแบบ ซึง่สมัพนัธ์กบัการตอบสนองหลกัท่ีมีความเป็นไปได้ 4 รูปแบบ แนวโน้มทางสงัคม มีการ

เปล่ียนแปลงไปสูรู่ปแบบการดําเนินชีวิตซึง่หมายรวมไปถึง การปรับตวัหรือการยอมรับ 

(Conformity) การตอ่ต้านการปรับตวัหรือไมย่อมรับ (Anti- Conformity) การปิดบงัหรือการเฉย

เมย (Concealment) การเปล่ียนแปลงแก้ไข (Modification) ซึง่มีความคล้ายคลงึกบัตวัแบบของ

ตะวนัตก  รูปแบบการดําเนนิชีวิตดงัท่ีกลา่วมานีพ้ฒันาขึน้จากปฏิกิริยาตอบสนองของสงัคมและ

เป็นตวัชีแ้นะหรือปแูนวทางให้กบัคนไทยแตล่ะคนเลือกการปฏิบตัติามแตส่ิ่งท่ีเหมาะสม 

  

4. ปัจเจกวิสยัระดบัจลุภาค (Micro-Subjective Realm) 

 อโนทยั  ชลชาตภิิญโญ. สรุปและวิเคราะห์ กระบวน การรับรู้เจรจาตอ่รองกบัตนเองของ

คนไทยนัน้ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้การเจรจาตอ่รองกบัอํานาจทางสงัคม การเจรจา

ตอ่รองกบัผู้ อ่ืนและการเจรจาตอ่รองกบัตนเอง กระบวนการตอ่รองนีไ้ด้เปล่ียนจาก  ปัจเจกวิสยั

ระดบัมหภาคซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนินวิถีชีวิต และรสนิยมท่ีถู กกําหนดไว้ รูปแบบท่ีได้รับการช่ืน

ชมและอ่ืนๆ ไปเป็นปัจเจกวิสยัระดบัจลุภาค  ในขัน้นี ้ตวัแบบของกระบวนการออกแบบแฟชัน่

ทางตะวนัตก กลา่ววา่ความไมแ่นใ่จของมนษุย์นัน้เกิดขึน้และต้องการการตอ่รองเม่ือต้อง

ตดัสินใจโดยผา่นแนวโน้มทางจิตวิทยา 2 ด้านได้แก่  ความแตกตา่ง (Differentiating Force) และ

ความเป็นสงัคมนิยม  (Socializing Force) คนไทยแตล่ะคนเผชิญตอ่สถานการณ์ท่ีไมแ่นใ่จน้อย

กวา่ เพราะสงัคมได้กําหนดสิ่งท่ีเหมาะสมในเร่ืองของจดุมุง่หมาย แรงจงูใจและความต้องการไว้

แล้ว หน้าท่ีเพียงอยา่งเดียวท่ีแตล่ะบคุคลนัน้ต้องทําก็คือการเลือกสิ นค้าท่ีมีอยูใ่ห้เข้ากบัรสนิยม

ความชอบของแตล่ะบคุคล  
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 ในประเทศไทย อโนทยั   ชลชาตภิิญโญ . ได้สรุปถึง กลุม่ผู้บกุเบกิแฟชัน่ของไทย นัน้ทํา

หน้าท่ีเสมือนผู้ นําทางแฟชัน่ท่ีต่ืนตวัมากกวา่ท่ีจะเป็นผู้บกุเบกิและเปล่ียนแปลงในด้านการริเร่ิม

สร้างสรรค์และพวกเขาเองก็คือกลุม่ คนกลุม่แรกท่ีแสดงปฏิกิริยาตา่งๆตอ่ประเดน็ทางสงัคม  และ

การได้ใช้แฟชัน่ใหม่ๆ ก่อนใครของกลุม่คนเหลา่นีนํ้ามาซึง่กระบวนการออกแบบเสือ้ผ้าในฐานะท่ี

เป็นผู้ ริเร่ิมการนํามาใช้  อํานาจในการทําให้แตกตา่งของพวกเขานัน้เป็นเพียงแคก่ารทําให้

รูปลกัษณ์ของเขาตา่งจากแฟชัน่แบบก่อน แทนท่ีกลุม่ผู้บกุเบกิและเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยจะ

ทําหน้าท่ีให้สญัญาณสําหรับการเปล่ียนแปลงใหมห่รือประเดน็ใหม ่ผู้บกุเบกิแฟชัน่กลบัไม่

สามารถแสดงให้เห็นแนวทางความรู้สกึของสงัคมท่ีจะดําเนินตอ่ไปในอนาคตได้ เพราะวา่วิธีท่ี

กลุม่คนเหลา่นีต้อบสนองตอ่แฟชัน่ได้ถกูกําหนดโด ยสงัคมและการนําแฟชัน่มาใช้ของพวกเขานัน้

เก่ียวกบัเร่ืองความรวดเร็วในการหยิบนําเข้ามาใช้และระดบัการใช้เทา่นัน้เทา่นัน้ และไมไ่ด้

ตอบสนองเก่ียวกบัประเดน็ทางสงัคมภายในประเทศได้อีกด้วย กระบวนการออกแบบแฟชัน่จงึถึง

จดุสิน้สดุและกระบวนการใหมก็่เร่ิมขึน้อีกครัง้ในขัน้ วตัถวิุสยัระดบัมหภาค  (Macro Objective 

Realm) ด้วยสนิค้าใหมท่ี่มีภาพลกัษณ์ของตะวนัตก สถานการณ์นีถื้อเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วของแฟชัน่ (สินค้า ) ในตลาดของไทย โดยไมคํ่านงึถึงคอลเล็คชัน่ของฤดตูา่งๆตาม

วฒันธรรมแฟชัน่ทางตะวนัตก  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ ของ อโนทยั ชลชาตภิิญโญ. วิเคราะห์ทฤษฎีพืน้ฐานทางด้านแฟชัน่

ท่ีสรุปได้วา่สงัคมไทยอาจจะไมไ่ด้รับอิทธิพลจากตะวนัตกอยา่งสมบรูณ์  ประเทศไทยในฐานะ

เป็นกลุม่ยอ่ยของระบบแฟชัน่ตะวนัตกมีความแตกตา่งในแง่ท่ีวา่ลกัษณะภาพลกัษณ์ของสินค้า

เลียนแบบแฟชัน่ตะวนัตก  แตบ่ทบาทในการทําเป็นการตอ บสนองท่ีความเป็นไปได้ จากการ

ตอบสนองท่ีหลากหลาย 4 รูปแบบด้วยกนั และ แฟชัน่ไทยเปล่ียนแปลงไปทางหรือไปตามทิศทาง

ตะวนัตกในแฟชัน่ แตก่ารแก้ไข ดดัแปลงภายในแตกตา่งกนั ต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่  

สําหรับสงัคมตะวนัตกไมส่ามารถอธิบายได้อยา่งแมน่ยําถึงกลไกของกระบวนการ การปฏิรูป

แฟชัน่ในประเทศไทย  การก่อร่างสร้างต้นแบบกระบวนการการปฏิรูปแฟชัน่สําหรับกระบวน

แฟชัน่ไทย มีลกัษณะเฉพาะและสรุป จากข้องมลูข้างต้นท่ีเปรียบเทียบไว้ ได้สรุปไว้เป็นแผนภาพ 

กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3  แผนภาพ  กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย  

 (Thai Fashion Chang Process) 
  

 กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง

แฟชัน่ของไทยซึง่มีทัง้หมด 8 ขัน้ตอน เร่ิมจากวตัถวิุสยัระดบัมหภาคไปยงัวตัถวิุสยัระดบัจลุภาค

และเปล่ียนไปเป็นปัจเจกวิสยัระดั บมหภาคและท้ายสดุจบลงท่ีปัจเจกวิสยัระดบัจลุภาค โดยท่ีใน

ผลงานการวิจยั ในสว่นสดุท้าย ได้ทําการวิเคราะห์เพ่ือนําเสนอกลยทุธ์  

 จดุมุง่หมายหลกัของวิทยานิพนธ์คือการสร้างต้นแบบแนวความคดิสําหรับอตุสาหกรรม

เคร่ืองนุม่หม่ในประเทศไทย  โดยมุง่เน้นไปท่ีต้นกําเนิดภายในประเทศ  การเกิดขึน้ของแฟชัน่

ภายในประเทศนัน้ต้องคํานงึถึงสิ่งท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 6 อยา่งดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วนัน้

ด้วย ในขณะเดียวกนั การศกึษาเชิงประจกัษ์แนะให้เห็นวา่ระบบแฟชัน่ของไทยขาดนวตักรรมจาก

ผู้บริโภคเองหรือไมก็่จากผู้จดัหา เน่ืองจากทัง้สองฝ่ายนัน้ไมใ่ห้ ความสนใจในแฟชัน่ตะวนัตก 

สินค้ารวมถึงกลยทุธ์ทางการตลาด ในขณะท่ี ต้นแบบของกระบวนการแปลความหมายทางแฟชัน่

ได้แนะวา่การขยายตวัของแฟชัน่ไทยและการเลือกรับเอามาใช้ยงัขาดกระบวนการของ               

สญัญศาสตร์ท่ีสมบรูณ์และกระบวนของไทยเองเร่ิมจากวตัถวิุสยั   
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 ผลงานวิทยานิพนธ์ ฉบบันีไ้ด้วิเคราะห์สรุปเป็นรูปแบบ ท่ีจะนํากลยทุธ์เข้าไปพฒันาและ

ทําให้เกิดเขตของสญัญศาสตร์ให้ได้มากท่ีสดุในกระบวนการออกแบบแฟชัน่ของไทยโดย อโนทยั 

ได้ สรุป และอภิปรายและเช่ือมโยงไปยงับทบาทของสิ่งท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเข้ากบั

กิจกรรมซึง่จะนําไปสูก่ารทํา ให้เกิดนวตักรรมและพฒันานวตักรรมรวมถึงปฏิสมัพนัธ์ของ

สญัญลกัษณ์ทางแฟชัน่อยา่งแท้จริง  ดงัแผนภาพ  

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4   แผนภาพ ตวัแบบกระบวนการออกแบบแฟชัน่ในไทยกบักลยทุธ์  

 (The Thai Fashion Process Model with Strategies) 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้

 

  การดําเนนิการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีผู้้ วิจยัเลือกใช้วิธีการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

method) ในการศกึษาและวิเคราะห์เชงิประวตัศิาสตร์ ชนดิการพฒันาการเพ่ือดคูวามก้าวหน้า

ของการเล่ียนแปลงจากเหตกุารณ์ หรือปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ภายในชว่งเวลาท่ีกําหนด 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 2535: 22-24) ในกรอบ ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ปรากฏการณ์

วิทยาท่ีสนใจ อาจเป็นประสบการณ์ระดบัสงัคม  ในท่ีนีห้มายถึง การศกึษาผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่

ไทย ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยร่วมสมยั  โดยกําหนดชว่งเวลาท่ีจะ

ศกึษา คือเร่ิมตัง้แต ่ ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นไปจนถึงปัจจบุนั  ในปี พ .ศ.2516 ถือกําเนิดนิตยสาร 

“ลลนา” ซึง่นบัได้วา่เป็นนิตยสารผู้หญิงแฟชัน่เตม็รูปแบบฉบบัแรกของไทย ท่ีให้ความสําคญักบั

การจดัรูปเลม่และภาพประกอบในแนวอนัเป็นแบบฉบบัของนิตยสารผู้หญิงในปัจจบุนั เป็นการ

เร่ิมต้นอาชีพอ่ืนๆท่ีปรากฏในงานแฟชัน่ ของบคุคลท่ีมีอาชีพในวงการแฟชัน่ ของไทยทัง้ทางตรง

และทางอ้อม  ตามแนวทางของยนูยิะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura) ดงันี ้อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่

การเผยแพร่งานแฟชัน่  1. นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists) 2.บรรณาธิการ

นิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine Editors) 3.นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion Doll to 

Fashion Show) 4.เทคโนโลยีการผลติและความก้าวหน้าทางการผลติ (Technological Influences on 

Fashion) 5.การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising) ท่ีกลา่วถึง อิทธิพลและเป็นตวั

แปรสําคญัการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบตอ่แฟชัน่  

 

 โดย ทําการ ศกึษาจากกระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยในชว่งเวลาท่ีกําหนด  

ประกอบกบัต้นแบบ กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย (Thai Fashion Chang Process) 

ในการเปล่ียนแปลงจากขัน้หนึง่สูอี่กขัน้หนึง่ มีบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดท่ีเป็นผู้ มีอํานาจหรือ

อิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย (แฟชัน่ไทยร่วมสมยั ) ท่ีสําคญัในแตล่ะ

ชว่งเวลาและมีความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในรูปแบบใด ท่ีสง่ผลถึงแฟชัน่ไทยในปัจจบุนัในด้า น

รูปแบบและวิธีการสร้างความหมายใหมข่องวงการแฟชัน่ไทย อยา่งไร โดยการศกึษาเอกสาร การ

สมัภาษณ์ และการลงภาคสนาม ผู้ วิจยัมีแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือตอบคําถามวิจยั ในประเดน็  
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 แฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

  - กระบวนการสร้างและกําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

  - ปรากฏการณ์ท่ีสําคญัใด ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  

  - บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใด ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั    

  

 แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้การดําเนินการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลูชัน้ต้น 

(Primary Sources) ข้อมลูชัน้รอง (Secondary Sources) และภาคสนามโดยการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึ (Key information) ร่วมด้วยการสงัเกตทัง้แบบมีสว่นร่วมและไมมี่สว่นร่วม  ในกิจกรรม

ทางด้านแฟชัน่ร่วมสมยัของไทย   นํามาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผลการวิจยัในขัน้สดุท้ายในเชิง

พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ตามขอบเขตของการศกึษาค้นคว้า โ ดยแบง่ขัน้ตอน

การทําการศกึษาดงันี ้

 

1. ขัน้ตอนของการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ผู้ วิจยัทําการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลูแบง่เป็นแหลง่ข้อมลู  2 ลกัษณะ คือ ข้อมลูชัน้ต้น 

(Primary Sources) และข้อมลูชัน้รอง (Secondary Sources) ดงันี ้  

 1.1 ข้อมลูชัน้รอง (Primary Sources) ผู้ วิจ ยัทําการศกึษาจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ 

เอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ ตํารา ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยั บทความ และส่ืออ่ืนๆที

เก่ียวข้อง  

 1.2 ข้อมลูชัน้ต้น (Secondary Sources) ผู้ วิจยัทําการศกึษาโดยวิธีการเก็บข้อมลู

ภาคสนาม โดยอาศยัวิธีการทางการลงพืน้ท่ีตดิตามการ ทํางานของกลุม่บคุคลในวงการแฟชัน่ ใน

กิจกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัวงการแฟชัน่ไทย เชน่ วิธีการออกแบบ กระบวนการทํางาน แฟชัน่โชว์ 

แฟชัน่วีค (Thailand Fashion Week) ถ่ายแบบ และการปรากฏตวัตอ่ส่ือทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในวงการแฟชัน่ เป็นต้น  อาศยัวิธีการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม 

(Participant Observation) และไมมี่สว่นร่วม สมัภาษณ์กําหนดประเดน็คําถามจากแนวคดิ

ข้างต้นในกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key information) โดยผู้ วิจยัได้คํานงึถึงการท่ีไมก่ว้างลํา้เข้าไปใน

พืน้ท่ี ท่ีผู้ เลา่เห็นชอบอยา่งแนช่ดัท่ีจะทิง้ไว้เป็ นเบือ้งหลงั โดยให้อิสระในความเป็นเจ้าของ

ความคดิและประสบการณ์ โดยการสงัเกตจากการรับฟังวา่ ผู้ให้ข้อมลูได้พดูและแสดงออก

อยา่งไร  ท่ีจะนําไปสูแ่นวคดิท่ีมีอยูท่ัว่ไป เพราะวา่ผู้ วิจยัจะไมส่ามารถได้ยินและแปลความ   โดย

แบง่เป็นกลุม่เป็น 2 กลุม่  ดงันี ้
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 1. สมัภาษณ์รั บฟังการเลา่เร่ือง จากนกัออกแบบเคร่ืองแตง่กายไทยร่วมสมยั ท่ีอยูใ่น

วงการแฟชัน่ ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยกบัเหตกุารณ์ หรือ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวงการแฟชัน่ไทยในสงัคมไทยในชว่งเวลานัน้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ถึงข้อมลู

เชิงประวตัศิาสตร์กบัการดํา เนินชีวิตในแตล่ะชว่งเวลาในวงการแฟชัน่ของตวันกัออกแบบ โดย

สมัภาษณ์เพ่ือศกึษาข้อมลูสว่นตวั ประสบการณ์ทํางาน บทบาทของนกัออกแบบในวงการแฟชัน่

ไทย รวมถึงความคดิเห็นเก่ียวกบัวงการแฟชัน่ของไทย ในประเดน็  

  - กระบวนการสร้างและกําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

  - ปรากฏการณ์ท่ีสําคญัใด ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  

  - บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใด ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั     

  โดยแบง่ตามชว่งเวลาดงันี ้  

    1.1 เป็นนกัออกแบบเคร่ืองแตง่กายของไทย ไมน้่อยกวา่ 30 ปี 

    1.2 เป็นนกัออกแบบเคร่ืองแตง่กายของไทย ไมน้่อยกวา่ 15 ปี  

    1.3 เป็นนกัออกแบบเคร่ืองแตง่กายของไทยร่วมสมยัปัจจบุนัในระดบัสากล 

   

  2. สมัภาษณ์เพ่ือการเก็บข้อมลู จากบคุคลท่ีอยูใ่นวงการแฟชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั

กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย ในเหตกุ ารณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวงการแฟชัน่

ไทยท่ีมีความสมัพนัธ์ถึงข้อมลูเชิงประวตัศิาสตร์ ในประเดน็ ในประเดน็  

  - กระบวนการสร้างและกําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

  - ปรากฏการณ์ท่ีสําคญัใด ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  

  - บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใด ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั    

 โดยใช้แนวทางในเร่ืองของอิทธิพลเผยแพร่งานแฟชัน่ท่ีสร้างอิทธิพลและการ

เปล่ียนแปลงด้านรูปแบบแฟชัน่ท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงแฟชัน่ แบง่เป็นกลุม่บคุคลในวงการ

แฟชัน่ ดงันี ้ 

    2.1 นกัเขียน หรือกลุม่ผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ 

   2.2 นางแบบ และกลุม่นกัจดัการแฟชัน่โชว์การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่  
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2. ขัน้ตอนในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศกึษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative method) ในการศกึษา

และวิเคราะห์เชิงประวตัศิาสตร์ ผู้ วิจยัมุง่เน้นท่ีจะบรรย ายข้อเท็จจริง (Reality) ปรากฏการณ์

วิทยา (Phenomenology) โดยนําแนวคดิหรือทฤษฎีหลกันํามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ท่ี

ได้แก่ 

 ศกึษาวิเคราะห์ ต้นแบบ กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย (Thai Fashion 

Chang Process) ของ อโนทยั ชลชาตภิิญโญ กําหนดชว่งเวลาท่ีจะศกึษา เร่ิม ต้นจาก ปี พ .ศ. 

2516 เป็นต้นไปจนถึงปัจจบุนั  ในปี พ .ศ.2516  ถือกําเนิดนิตยสาร “ลลนา” ซึง่นบัได้วา่เป็น

นิตยสารผู้หญิงแฟชัน่เตม็รูปแบบฉบบัแรกของไทย ลําดบัเหตกุารณ์หรือปรากฏการณ์ ในการ

เปล่ียนแปลงวงการแฟชัน่ของไทย โดยจดักลุม่ ในเร่ืองของอิทธิพลเผยแพร่งานแฟชัน่ท่ีส ร้าง

อิทธิพลและการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบแฟชัน่ท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงแฟชัน่ ท่ีปรากฏจาก

การสมัภาษณ์ ของกลุม่บคุคล ใน 2 กลุม่  

 เพ่ือเปรียบเทียบ กบัแนวทาง ของยนูยิะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura) 5 กลุม่บคุคล   

และ กําหนดบทบาทลง ใน ต้นแบบ  กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชั่ นของไทย 8 ขัน้ตอน ด้วย

การศกึษาจากข้อมลูชัน้ต้น (Primary Sources) และข้อมลูชัน้รอง (Secondary Sources) ตาม

กระบวนการขัน้ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีกลา่วไว้ข้างต้น โดยมีกิจกรรมการวิเคราะห์

ข้อมลูเชงิคณุภาพรูปแบบ ปฏิสมัพนัธ์ ดงันี ้(นสิา ชโูต. 2545: 144-146) 

 

 1. การลดทอนข้อมลู (Data Reduction) หมายถึง “กระบวนการเลือกเฟ้นหาจดุท่ี

นา่สนใจทําให้เข้าใจงา่ย โดยสรุปยอ่ ปรับข้อมลูดบิ ” การลดทอนข้อมลูเป็นสว่นหนึง่ของรูปแบบ

การวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความชดัเจน เป็นพวก เป็นประเภท เป็นรูปแบบ หาจดุสนใจและปรับลด

หาข้อมลูใหมจ่นกระทัง่ได้ผลสรุปและพิสจูน์บทสรุปเป็นท่ีนา่พอใจ 

 2. การแสดงข้อมลู (Data Display) หมายถึง “กระบวนการวิเคราะห์การจดัการเลือก

เฟ้น สรรหาตวัอยา่งข้อมลู ไมว่า่จะเป็นการสรุปคําพดู คําสมัภาษณ์ หรือเอกสาร การสงัเกตจด

บนัทกึ ฯลฯ” นํามาแสดงหลกัฐานข้อมลูสรุปชัว่คราว เสนอไว้เพ่ือแสดงให้เห็นและก่อให้เกิดความ

เข้าใจวา่ เกิดอะไรขึน้ ทําไม อยา่งไร อนันําไปสูก่ารวิเคราะห์และสรุปผลตอ่ไป ในวิจยัฉบบันีใ้ช้

การแสดงข้อมลูเชงิคณุภาพโดยทําในรูปแบบการเขียนเลา่เร่ือง (Narrative Text) เรียบเรียงตาม

ชว่งเวลาและเหตกุารณ์ (Time Consequence) 
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 3. การสร้างข้อสรุปและยืนยนัข้อมลู (Conclusion and Verification) หมายถึง “การ

สงัเคราะห์ข้องสรุปยอ่ๆ ในชว่งแรกๆเข้าด้วยกนัเป็นบทสรุป และตรวจสอบยืนยนัผลสรุปการวิจยั

ในชว่งสดุท้าย ” โดยจะมองถึง ความหมาย ความคล้ายคลงึ ความแตกตา่ง ตรวจสอบบทสรุปให้

นา่เช่ือถือเพ่ือยืนยนัผลสรุปการวิจยัด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)  

 การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบสามเส้าวิธีรวบรวมข้อมลู 

(Methodological Triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บข้อมลูตา่งๆกนัเพ่ือรวบรมข้อมลูเร่ืองเดียวกนั 

เชน่ ใช้วิธีการสงัเกตควบคูก่บัการ ซกัถาม พร้อมกนันัน้ก็ศกึษาข้อมลูจากแหลง่เอกสารอ่ืนๆ

ประกอบด้วย นอกจากนีเ้พ่ือการตรวจสอบให้แนใ่จวา่ การวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมลู

ของเรานัน้ถกูต้องหรือไมอ่ยา่ไร ใช้วิธีการถกเถียงและซกัถามผู้ให้ข้อมลูเป็นสําคญั โดยทบทวนวา่

ข้อมลู และการตีความหมายของเขานัน้เ ท่ียงตรงตามท่ีให้ข้อมลูยดึถือเป็นแบบอยูห่รือไมแ่ล้วจงึ

ทําการแก้ไขปรับปรุง (สภุางค์ จนัทวานิช. 2531: 129) และใช้การนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ฝังกรอบความคิดในการออกแบบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหข์้อมูล 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
1. ววิฒันาการเครื่องแต่งกายไทย 

2. วทิยานิพนธเ์กีย่วกบัเครื่องแต่งกายไทย 

3. แนวคดิและทฤษฎี 

 3.1 แนวคดิและทฤษฎแีฟชัน่  

 3.2 ทฤษฎกีารเผยแพร่งงานแฟชัน่  

4. วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4.1 Toward a conceptual Model for the Apparel Industry 

              In Thailand Focused on Domestic Fashion Origination. (2004) 

 

   

 

ตน้แบบ กระบวนการเปลีย่นแปลงแฟชัน่ของไทย  
(Thai Fashion Chang Process) 

ของ อโนทยั ชลชาตภิญิโญ (Anothai Cholachatpinyo) 

 

 

 

องคค์วามรูชุ้ดใหม:่ วาทกรรมชุดใหมว่่าดว้ยเรือ่ง 

ผูท้รงอทิธพิลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

ทางการเปลีย่นแปลงเครือ่งแต่งกายของไทย  

 

 

 

สมัภาษณ์เชงิลกึ  
สรุปประเดน็ 

   -กระบวนการสรา้งและกาํเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

   -ปรากฏการณ์ทีส่าํคญัใด ทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  

  -บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใด ทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั    

 

แนวทางในเรือ่งของอทิธพิลเผยแพร่งานแฟชัน่ 
 ของ ยนูิยะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura) 

 

การสงัเคราะห ์
โดยมกีจิกรรมการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพรูปแบบ ปฏิสมัพนัธ์ 

 

 

ศึกษาวิเคราะหข้์อมลูท่ีสมัพนัธก์บัการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย 

 

ผูท้รงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 



บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การดําเนินการทํา วิทยานิพนธ์ในระดบั ศลิปกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต สาขา

ศลิปวฒันธรรมวิจยั เร่ือง ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั ในการศกึษาในครัง้นี ้มีคําถามหลกั 

ในประเดน็ท่ีวา่  

 บคุคลหรือคนกลุม่ใดท่ีเป็นผู้ มีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ี ยนแปลงเคร่ืองแตง่กาย

ของไทย (แฟชัน่ไทยร่วมสมยั) ท่ีสําคญัในแตล่ะชว่งเวลาและมีความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในรูปแบบ

ใด ท่ีสง่ผลถึงแฟชัน่ไทยในปัจจบุนัในด้านรูปแบบและวิธีการสร้างความหมายใหม่ ให้กบัแฟชัน่

ของไทยอยา่งไร ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้ 

  

 1. เพ่ือศกึษาวา่ บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด เป็นผู้ มีท่ีอํานาจหรืออิทธิพลทางการ

เปล่ียนแปลงแฟชัน่ ใน กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย   (Thai Fashion Change 

Process) บคุคลในวงการแฟชัน่ เชน่ นกัออกแบบ บรรณาธิการหนงัสือแฟชัน่  แฟชัน่วีค (Fashion 

Week) นางแบบ เป็นต้น  

 2.  เพ่ือศกึษาวา่ ผู้ มีท่ีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ ใน กระบวนการ

เปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย   (Thai Fashion Change Process) มีความสมัพนัธ์เชงิอํานาจของผู้

ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในรูปแบบใด  และทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเปล่ียนแปลง

แฟชัน่ของไทยอยา่งไร 

 โดยผู้ วิจยัทําการจดัแบง่การวิเคราะห์ ออกเป็น 2 หวัข้อ 

 

1. การศกึษาวิเคราะห์วิวฒันาการการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทย 

1.1 สมยัการเปล่ียนแปลงการแตง่กายไทยชว่งรัตนโกสนิทร์สมยัใหม ่ 

1.2 สมยัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง 

2. การศกึษาวิเคราะห์แฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

2.1 ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั : กําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

2.1.1 สงัคมไทยกบัการกําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

2.1.2 กําเนิดนกัออกแบบแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

2.1.3 กําเนิดวงการแฟชัน่ไทย 
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2.2 ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั :  แฟชัน่ไทยร่วมสมยัสูค่วามเป็นสากล 

2.2.1 ความทนัสมยัของ สยามสแควร์และศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ 

2.2.2 ความเป็นสากลของแฟชัน่ไทยและแฟชัน่วีค 

 

 การศกึษาในครัง้นี ้   เป็นการศกึษาเพ่ือวิทยานพินธ์   ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑติ 

สาขาศลิปและวฒันธรรมวิจยั ในเร่ือง ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั โดยเร่ิมต้นจากการศกึษา

เร่ืองวิวฒันาการของเคร่ืองแตง่กายของไทย เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้น 

 จากการศกึษา เร่ืองวิวฒันาการเคร่ืองแตง่กายของไทย บทสรุปจาก การวิเคราะห์ใน

แบบเดมิๆ อาจกลา่วได้วา่ วิวฒันาการเคร่ืองแตง่กายของไทย มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ

สงัคม สภาพเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง ทางการเมืองการปกครองขอ งไทยเป็นหลกั โดย มี

กลุม่คนชัน้สงูท่ีเป็นกระแสหลกัท่ีมีอิทธิพลในการบริหารประเทศ  และสามารถเปล่ียนแปลง สงัคม

ได้เป็นผู้ เร่ิมต้น  แตก่ารศกึษาในครัง้นี ้  ผู้ วิจยัได้ทํา การศกึษาวิวฒันาการเคร่ืองแตง่กายของไทย  

ของวิจยั เร่ือง ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั   จากปรากฏการณ์เปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กาย

ไทยจากเหตกุารณ์ทางสงัคม  โดยผู้ วิจยัได้แบง่การศกึษา เป็น 2 ยคุสมยั ได้ดงันี ้   1.สมยัการ

เปล่ียนแปลงการแตง่กายไทยรัตนโกสินทร์สมยัใหม ่ และ 2. สมยัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กาย

ไทยหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง 

 

1. การศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกายไทย 
1.1 สมัยการเปล่ียนแปลงการแต่งกายไทยช่วงรัตนโกสนิทร์สมัยใหม่  

 ผู้ วิจยัเร่ิมทําการศกึษาการเปล่ียนแปลงการแตง่กายไทยชว่งรัตนโกสินทร์สมยัใหม่   จาก

การวิเคราะห์ สงัคมไทยและการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย   ในชว่งเวลา รัตนโกสินทร์

สมยัใหม ่โดยการวิเคราะห์จากรายงานวิจยัของ สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา   ในผลงานวิจยัเร่ืองการ

แตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผ้าในสงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์  (2542) ท่ีกลา่วถึงสงัคมไทยใน

สมยัรัตนโกสินทร์สมยัใหม ่ไว้เป็น 2 ชว่งสมยั คือ สงัคมจารีตสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ

สงัคมไทยสมยัปฏิ รูป โดยผู้ วิจยั  ได้ทําการ สรุปเร่ืองราวของสงัคมไทยสมยั การเปล่ียนแปลงการ

แตง่กายไทยชว่งรัตนโกสินทร์สมยัใหม ่ไว้ดงันี ้  
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1.1.1 สงัคมไทยสมยัสงัคมจารีตรัตนโกสินทร์ตอนต้นกบัการเปล่ียนแปลง  

เคร่ืองแตง่กายไทย 

 สงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปี พ.ศ. 2335-2394  มีลกัษณะเป็นสงัคมแบบจารีต

แนวประเพณีนิยม  ภายหลงัจากเหตกุารณ์การเสียกรุงศรีอยธุยาผา่นพ้นไปในชว่งเวลาหนึง่  การ

เร่ิมต้นวางรากฐานด้านตา่งๆในสมยัธนบรีุ ชว่ย ทําให้ผู้คนมีขวญัและกําลงัใจดีขึน้ ภาวะทาง

เศรษฐกิจกระเตือ้งขึน้   และ มีปัจจยัสําคญัอีกประการหนึง่ คือ พระมหา กษัตริย์ในสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ทรงมีความพร้อมในการดําเนินพระราชบรมราโชบายสร้างกรุงเทพฯ ตาม

แบบกรุงเก่า เพ่ือบํารุงขวญัและกําลงัใจของอาณาประชาราษฎร์ให้เหมือนเม่ือครัง้บ้านเมืองยงัดี 

ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระบรมมหาราชวงั  ตลอดจนวดัอาราม   ด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรร ม

และศลิปกรรม ท่ีสืบทอดมาจากกรุงศรีอยธุยา  มีการฟืน้ฟพูระราชพิธีและขนบธรรมเนียม

ประเพณีตา่งๆ  ทัง้การรวบรวมวรรณคดี  บทละคร และงานด้านศลิปะอ่ืนๆของสมยักรุงเก่า ให้

เกิดขึน้ใหมใ่นรูปแบบผสมผสาน  รูปแบบของลกัษณะสงัคมไทย ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใน

ผลงานวิจยัเร่ืองการแตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผ้าในสงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ของ สวุดี ธน

ประสทิธ์ิพฒันา กลา่วไว้อยา่งสรุ ปวา่ (2542 : 9) สงัคมไทยในชว่งเวลานีก็้เป็นไปในทํานอง

เดียวกบัปลายสมยัอยธุยา กลา่วคือ ยงัคงยดึถือ “พระไอยการตําแหนง่นา ยพลเรือนและ

นายทหารหวัเมือง ” ซึง่บญัญตัขิึน้ตั ง้แตส่มยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถแหง่กรุงศรีอยธุยา เป็น

ข้อกําหนดในการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ทางสงัคม  โดยแบง่บคุคลในสงัคมออกเป็นสองระดบั 

กลา่วคือ ระดบั มลูนาย ได้แก่พระมหากษัตริย์ เจ้านาย และขนุนางท่ีมีศกัดนิาตัง้แต ่ 400 ขึน้ไป 

ทําหน้าท่ีควบคมุกําลงัคนในสงักดัของ ตน  ซึง่จะมีจํานวนมากหรือน้อยลดหลัน่ตามฐานะ  ให้

ปฏิบตัตินในกรอบของกฎหมาย ขณะเดียวกนัมลูนายก็ต้องให้ ความคุ้มครองแก่คนในสงักดัของ

ตนในด้านการศาลและอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายระบไุว้   ระดบัสามญัชนได้แก่ ไพร่ และ ทาส ไพร่ คือ

ราษฎรสามญัท่ีทําหน้าท่ีเป็นแรงงานในการผลิตและเป็นแ รงงานเกณฑ์ทํางานโยธาให้แก่รัฐและ

มลูนายของตน สว่นทาสนัน้เป็นสมบตัขิองนายเงิน ซึง่อาจซือ้ขายโอนให้แก่ผู้ อ่ืนได้ เชน่เดียวกบั

ทรัพย์สมบตัอ่ืิน 

 แตส่งัคมไทยในชว่งสงัคมจารีตสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี ้ก็ยงัมีบางชว่งบริบททาง

สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจนสง่ผลถึงการเปล่ียนแ ปลงวิถีชีวิตและรสนิยมใหม่   ผา่นกลุม่ชนชัน้สงู สู่

การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยในเวลาตอ่มา ก็คือ  การนยิมบ ริโภคผ้าท่ีมาจาก

ตา่งประเทศเพ่ือการแตง่กาย  เกิดขึน้จากการท่ีประเทศไทยมีการขยายตวัค้าขายกบัตา่งประเทศ

มากขึน้  จากนโยบายของการบริหารประเทศ    โดยมีการเพิม่ปริมาณการค้ากบัอาณาจกัรตา่งๆ 

โดยรอบ เชน่ จีน อินเดีย เวียดนาม กมัพชูา และหวัเมืองมาลาย ูดงัท่ี สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา  
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อ้างถึงพระราชพงศาวดารในชว่งเวลานัน้ท่ีได้บนัทกึไว้ในผลงานวิจยั ไว้วา่   “มีเรือสําเภาจากไทย 

บรรทกุสินค้าตา่งๆออกไปขายเมืองจีนทกุๆปี บา งลําก็ขายแตส่นิค้า บางทีก็ขายทัง้สนิค้าและเรือ

ด้วยกนั ได้กําไรในการค้าสําเภาเป็นอนัมาก ” (2542: 10) การขยายตวัทางการค้าดงักลา่วทําให้

เกิดความนยิมในการบริโภคผ้าจากตา่งประเทศเพ่ือการแตง่กายของชนชัน้สงู และสง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยในเวลาตอ่มา  

 สรุปได้วา่  สงัคมไทยในสงัคมจารีตสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่ือมโยงกบัการแตง่กาย

ของสตรีไทยได้  ดงันี ้ รูปแบบการแตง่กายของสตรีชัน้สงูและสตรีสามญัชนมิได้แตกตา่งกนัมาก

นกั สตรีชัน้สงูจงึเน้นความสําคญัของการแตง่กาย ในด้านคณุภาพและความสวยงามของผ้า 

ตลอดจนเคร่ืองประดบัอนัสงูคา่ เร่ิมมีความหลากหลายและรับความทนัสมยัจากตา่งประเทศมาก

ขึน้ จากการบริโภคสนิค้าจากตา่งประเทศ    โดยเฉพาะผ้าสําหรับการแตง่กาย  สตรีสามญัทัว่ไป

การแตง่กายเป็นไปตามภาระหน้าท่ีหลายหลากประการท่ีต้องแตง่กายให้เหมาะสมกบัการทํางาน   

เม่ือมีงานในเทศกาลตา่งๆหรือเม่ือไปวดั   สตรีสามญัจงึจะต้องแตง่กายพถีิพถินักวา่ปกต ิ  โดยใช้

ผ้าท่ีทอด้วยตนเอง เป็นพิเศษ  เพราะการทอผ้าถือเป็นหน้าท่ีหลกัท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ของสตรีใน

สมยันัน้ โดยได้รับการถ่ายทอดจากมารดาหรือญาตผิู้ใหญ่  

 

   1.1.2 สงัคมไทยสมยัปฏิรูปกบัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทย 

  

 สงัคมไทยสมยัปฏิรูป เร่ิมต้นขึน้หลงัสมยัสงัคมจารีตสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้ วิจยั

สรุป ได้วา่  การแต่ งกายในชว่งรัตนโกสินทร์สมยัใหมใ่น สงัคมไทยสมยัปฏิรูป  เร่ิมต้นในสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และพระมหากษัตริย์พระองค์ตอ่ๆมาในระบอบ

สมบรูณาญาสิ ทธิราชย์  ในชว่งก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง ใน ปี พ.ศ. 2475  ท่ีประเทศ

ไทย ในชว่งเวลานัน้เรียกกนัวา่ “สยาม ” อยูใ่นชว่งเวลาของปฏิรูปประเทศให้ทนัสมยั มีการยก

ระบบไพร่และระบบทาส  จดัตัง้ระบบศาลตามแบบตะวนัตก ปฏิรูปการปกครอง การศกึษา 

กฎหมาย ตลอดจนการปรับปรุงการคมน าคม  สว่นในด้านเศรษฐกิจ สยามได้เข้าไปเก่ียวข้องกบั

ตลาดโลกมากขึน้ เม่ือกรุงเทพฯ ได้กลายเป็นศนูย์กลางทางการค้าของประเทศ  จากการเปิด

ประเทศตามสนธิสญัญาเบาริงตัง้แต ่ ปี พ.ศ. 2398 ทําให้สยามมี การตดิตอ่ค้าขายกบัประเทศ

ตะวนัตกมากขึน้ การสง่ออกเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วพร้ อมๆกบัสินค้าจากตะวนัตก   ซึง่สว่นใหญ่เป็น

สนิค้าบริโภค  ท่ีหลัง่ไหลเข้ามาในตลาดของประเทศอยา่งตอ่เน่ือง 
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 การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ในชว่งเวลานี ้ สง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางสงัคมไทยด้วย โดยทําให้แบง่กลุม่คนในสงัคมออกได้ชดั เป็น 3 กลุ่ม 

คือ คนชัน้สงู ได้แก่เจ้านาย และขนุนางระดบัสงู คนชัน้กลาง ได้แก่ข้าราชการระดบักลางลงไป 

ตลอดจนเจ้าของและลกูจ้างของธุรกิจใหม่ๆ  รวมทัง้นกัหนงัสือพิมพ์ ชนชัน้ลา่ง ได้แก่ ผู้ ค้าหาบเร่ 

คนรับใช้ในบ้านและลกูจ้างแรงงานรายวนั (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 53) 

 จากการสรุปชนชัน้ทางสงัคมของ สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา ในท่ีกลา่วไว้ข้างต้น การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม ไทย ท่ีสําคญัท่ีสดุในสมยันี ้ ก็คือ การเกิดคนชัน้กลาง ทัง้นี ้

เน่ืองจากความคดิเหน็ของคนชัน้กลางท่ีมีการศกึษาเป็นแรงสนบัสนนุสําคญัตอ่การริเร่ิมการ

เปล่ียนแปลงทางวั ฒนธรรมของคนชัน้สงู และมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมบางประการด้วย  การเกิดคนชัน้กลาง จงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญัในการ

เปล่ียนแปลงสงัคมของประเทศได้โดยตรงในชว่งเวลานี ้ 

 ในเร่ืองของการแตง่กายในสงัคมไทยระยะเร่ิมสมยัใหม ่ สวุดี ธนประสิทธ์ิพั ฒนา ให้

เหตผุลการศกึษาและการแบง่การพจิารณาให้เป็น 2 กลุม่ตามโครงสร้างสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงตาม

ไปด้วย ได้แก่ การแตง่กายของสตรีชัน้สงูและสตรีชัน้กลางระดบัสงูจนถึงระดบักลางกลุม่หนึง่ การ

แตง่กายของสตรีสามญัขนซึง่หมายถึงขนขัน้กลางระดบัลา่ง ตลอดจนสตรีท่ีใช้แรงงานแล ะ

เกษตรกรอีกกลุม่หนึง่ 

 ผลของการเกิดชนชัน้กลาง ทําให้ ได้ลกัษณะทางภมูปัิญญาท่ีสําคญัของสงัคมไทยท่ี

สามารถบอกได้ถึงการ เร่ิมต้นความสมยัใหม ่  เชน่ เกิด การยอมรับในหมูปั่ญญาชน ในแนวคดิ

เร่ืองความก้าวหน้าของสงัคม ซึง่ได้แก่ความเช่ือท่ีวา่  ควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสังคมไทยใน

ด้านตา่งๆอนันําประเทศไปสูค่วาม “ศวิิไลซ์” ทดัเทียมนาอารยประเทศ โดยมีความเจริญก้าวหน้า

ของประเทศตะวนัตกเป็นแบบอยา่งท่ีสําคญั    

 การเร่ิมต้นความคุ้นเคยตอ่วิถีชีวิตแบบตะวนัตก ทําให้คนชัน้สงูและชัน้กลางในสมยันีใ้ห้

ความสําคญักบัการตกแตง่ท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ คนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวตะวนัตกร่วม

สมยัคนหนึง่ได้บนัทกึไว้วา่ บ้านของคนชัน้สงูในสมยันัน้แบง่เป็นสองสว่น สว่นหนึง่ตกแตง่แบบ

ไทยและอีกสว่นหนึง่ตกแตง่แบบตะวนัตก (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา .2542 : 54) ในสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั   สตรีชัน้สงูเร่ิมมีบทบาทในการสมาคมตามอยา่งสตรี

ตะวนัตก บทบาทดงักลา่วมีลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป เร่ิมตัง้แตก่ารต้อนรับมิชชนันารีและแขก

เมืองชาวตะวนัตก  การตามเสดจ็ไปเยือนตา่งประเทศตลอดจนไปทําหน้าท่ีในตา่งประเทศใน

ฐานะภรรยาฑตู จนกระทัง่ในเวลาตอ่มา  ถึงในการสมาคมในหมูค่นไทยด้วยกนัส ตรีชัน้สงูรวมถึง

ชัน้กลางก็ยงัถกูคาดหวงัให้มีสว่นร่วมรวมอยูด้่วย  
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 วิเคราะห์ได้วา่ผู้ชายในสมยัปฏิรูปประเทศยอมรับบทบาทด้านนีข้องสตรี เพราะ

เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของความทนัสมยัของบดิาหรือสามีท่ียินยอมให้ ลกูสาวหรือภรรยาของ

ตนมีบทบาทด้านนี ้  ขณะเดียวกนับทบาทการสมาคมของสตรีก็เป็นเพียงเร่ืองของมารยาทสงัคม 

ดงันัน้บทบาทของสตรีชัน้สงูและชัน้กลางในการสมาคมต้อนรับแขก  จนกลายเป็นเคร่ืองบง่ชีถึ้ง

ความ “ศวิิไลซ์” ของครอบครัวและสงัคมไทยโดยรวม   จงึจําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนการแตง่กาย

ของสตรี เพ่ือให้เหมาะสมกบับทบาทดงักลา่ว ดงั นัน้ การแตง่กายของสตรีจงึนบัเป็นสญัลกัษณ์ท่ี

เห็นชดัเจนและเป็นรูปธรรมของความเจริญก้าวหน้าของสงัคม ไทยตามแบบประเทศตะวนัตก ใน

ขณะเดียวกนัการแตง่กายก็ปรับเปล่ียนในรูปแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพ่ือให้เกิดความผสมผสานกบั

วฒันธรรมการแตง่กายแบบเดมิ ทัง้นีก็้เพ่ือรักษาลกัษณะเฉพาะบางประการของการแตง่กายแบบ

จารีตไว้ด้วย 

 แตอ่ยา่งไรก็ตามสงัคมไทยสมยัปฏิรูปใน สมยัการเปล่ียนแปลงการแตง่กายไทยชว่ง

รัตนโกสินทร์สมยัใหม ่การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กาย ก็ยงัคงได้รับอิทธิพลท่ี เร่ิมต้นมาจากในราช

สํานกัก่อน   แล้วจงึแพร่หลายมาสูก่ลุม่อ่ืนๆทัว่ไป   โดยเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งท่ีเรียกวา่คอ่ย

เป็นคอ่ยไป  จะสงัเกตเห็นได้วา่  บริวารผู้ใกล้ชิดในราชสํานกัท่ีเรียกกนัวา่ คนชัน้สงู จะเป็นผู้ นําใน

การแตง่กายในสมยันัน้อยา่งชดัเจน การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยจะเปล่ียนแปลงไป

ตามการกําหนดนโยบายของสถาบนักษัตริย์  โดยมีการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการแตง่

กาย จนกลายเป็นการแตง่กายของไทยในชว่งเวลาหนึง่ท่ีมีเอกลกัษณ์และเป็นท่ีนยิม ในเวลา

ตอ่มา  

ชว่งท่ีมีอิทธิพล ทางการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กาย มากท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของการ

แตง่กายไทย คือ สมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า เจ้าอยูห่วั ท่ีทรงมีการสืบทอด

การกําหนดนโยบายจาก รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ท่ีทรงมองเห็น

แนวความคดิของชาวตะวนัตกท่ีเป็นกระแสหลกั โดยมีการดําเนนินโยบายทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกิจ  และสงัคม ของประเทศไทยเพ่ือให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงของโลก  ต ลอดจน

ปรับปรุงเปล่ียน แปลง ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่งให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของ

ตา่งประเทศ  ท่ีนบัได้วา่เป็นจดุเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงการแตง่กาย  ในการเปล่ียนแปลง การ

แตง่กายของไทยในครัง้นี ้ มีเบือ้งหน้าเบือ้งหลงัจากกระแสของการเมืองและการปกครอง ที่เกิดขึน้

ในชว่งเวลานัน้  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสนบัสนนุการเปิดประเทศตดิตอ่กบัชาวตะวนัตก ท่ีกําลงัแสวงหา

อาณานิคมและชว่งชงิอํานาจทัง้ ทางด้าน เศรษฐกิจ  ด้านการเมืองการปกครอง เป็นกระแสหลกั   

โดยการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายในครัง้นัน้มีผู้ นําการเปล่ียนแปลงเป็นชนชัน้สงูในราชสํานกั  
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 จุดเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการแตง่กา ยท่ีชดัเจนของไทย   เร่ิมขึน้ ในปี พ .ศ. 

2414 ในชว่งท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็กลบัจากการประพาสสิงค์โปร์  อนั

เป็นการเสดจ็ประพาสตา่งประเทศ เป็นครัง้แรก   ทา่นได้ทรงปรับปรุงประเพณีการไว้ผม และการ

แตง่กายของ คนไทยให้เป็นไปตาม รูปแบบสากลนิยม คือ โปรดฯให้ผู้ชายไทยในราชสํานกัเลิกไว้

ผมทรงมหาดไทยให้ไว้ผมตดัยาวตามแบบอยา่งฝร่ัง การเสดจ็ประพาสสิงค์โปร์ ในครัง้นัน้ โปรดให้

เจ้านายและผู้ เสดจ็ ตามประพาส สวมเสือ้นอกคอปิด มีเสือ้เซิต้ข้างใน แล้วผกูผ้าผกูคอ สวมถงุ

นอ่งรองเท้าแบบฝ ร่ัง แตย่งัคง ให้นุง่โจงกระเบนผ้ามว่งสีกรมทา่ (สีนํา้เงินแก่ ) ทัง้ทหารและพล

เรือน  ในครัง้นัน้นบัวา่ เป็นจดุเปล่ียนแปลง และต้นแบบของรูปแบบเคร่ืองแตง่กายไทยสําหรับ

เจ้านายให้เป็นไปตามประเพณีนิยมของชาวตะวนัตกเป็นครัง้แรก    และถือวา่เป็นท่ีนิยม   เพราะ

หลงัจากการเสดจ็ประพาสอินเดียและพมา่ในครัง้ตอ่มา โปรดให้แก้ไขแบบการแตง่กายตัง้แตค่รัง้

เสดจ็สิงค์โปร์ เพ่ือมากําหนด ให้เป็น “ยนูิฟอมร์ม ” (Uniform) โดยทรง ให้ชา่งออกแบบดดัแปลง

จากเสือ้นอกของฝร่ังสําหรับเจ้านายและขนุนางเม่ือเข้าเฝ้า ท่ีเรียกวา่ ราชแปตแตน (Raj Pattern) 

แปลวา่ เสื อ้แบบหลวง ภายหลงัเรียกวา่ ราชปะแตน  โดยมีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บญุนาค ) 

เวลานัน้ยงัเป็นนายราชณตัยานหุารวา่ท่ีเป็นหม่ืนศรีสรรักษ์ ราชเลขานกุาร เป็นผู้ อาสาคดิช่ือ

ถวาย เอาคํามคธ คือ คําวา่  ราช บวกกบัภาษาองักฤษ  คือคําวา่ แพทเทิน (Pattern)   และสวม

หมวกอยา่งยโุรปหรือหมวกหางนกยงู ครัง้เม่ือเสดจ็ประพาสอินเดีย  

 ในชว่งเวลาเดียวกนันีก็้ได้เกิดผู้ นําการแตง่กายของสตรีในราชสํา นกั ท่ีเรียกได้วา่เร่ิมมี

ผู้ นําทางด้านการแตง่กายท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงการแตง่กายในเวลาตอ่มาของไทย  ใน ปี 

พ.ศ. 2439 เป็นครัง้แรกท่ีโปรดฯให้ผู้หญิงเลิกไว้ผมปีก จากเจ้าคณุพระประยรูวงศ์ (แพ บญุนาค) 

พระสนมเอก ครัง้นัน้รัชกาลท่ี 5 จะทรงชกัชวนอยา่งไรไมท่ราบ ท่ีสดุเจ้าประยรูวงศ์ก็ทลูรับอาสา

เป็นผู้ นํา แรกๆคงมีผู้คอ่นขอดหรือไมก่ล้าเอาอยา่ง แตเ่ม่ือรู้วา่เป็นพระราชนิยมก็ตามอยา่ง (อเนก 

นาวิกมลู. 2547: 75) และเจ้าคณุพระประยรูวงศ์ก็ได้ขึน้ช่ือวา่เป็นผู้ นําการแตง่การสตรีในสมยันัน้ 

เป็นผู้ นําการแตง่ตวั  (Leader of Fashion) ของนางในอยูน่า่น คงเป็นเพราะใกล้ชิดพระเจ้าอยูห่วั 

อาจทลูปรึกษาหารือพระราชนิยมได้ผิดกบัผู้ อ่ืน ทา่นออกแบบอยา่งใด คนอ่ืนก็ทําตามโดยไม่

รังเกียจ (สวุดี ธนประสิ ทธ์ิพฒันา 2542:61) ผู้ชายเร่ิมนุง่กางเกงเป็นเคร่ืองแบบของทหาร จาก

การมีพระราชโองการให้ข้าราชการฝ่ายทหารทกุกรมกอง แตง่เคร่ืองแบบนุง่กางเกงอยา่งทหาร

ยโุรป แทนนุง่โจงกระเบนแบบเก่า   

 ใน ปี  พ.ศ.2439   ผู้หญิงเร่ิม สวมรองเท้าส้นสงู สีรองเท้าสีรับเดียวกบัโจงกระเบน  

เคร่ืองประดบัเลียนแบบยโุรป ผมทรงดอกกระทุม่    โปรดฉลองพระองค์แบบตะวนัตกล้วน จาก

การเร่ิมต้น สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ท่ีเป็นผู้ นําและมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลง
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ต้นแบบรูปแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีเป็นสากลตะวนัตกเกิดขึน้นบัตัง้แตน่ัน้ หลงัจากนัน้ไมน่านผู้หญิง

ไทยเร่ิมหนัไปนิยมแบบเสือ้ขององักฤษ คือ เสือ้คอตัง้แขนยาว ต้นแขนพองคล้ายขาหมแูฮม แตก็่

ยงัคงมีผ้าหม่เป็นแพรแบบสไบเฉียง  สว่นการนุง่ผ้ายกหม่ตลาด ซึง่เป็นเคร่ืองแตง่กายตาม

เกียรตยิศของฝ่ายในท่ีมีมาแตโ่บราณยงัคงใช้สําหรับเวลาแตง่กายเตม็ยศใหม ่ 

 ใน ปี พ .ศ. 2441 การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยถกูกําหนด และกวดขนัการ

แตง่กายให้ดเูรียบร้อยสมกบัคําวา่ ศวิิไลซ์ ลงไปสูร่าษฎรทัว่ไปโดยการมีพระราชโองการของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยผา่น ราชเลขาธิการ ดงัท่ีวา่  มีพระราชบรมราช

โองการดํารัสสัง่วา่ในเวลารับเคาร์ออฟตุ รินัน้ ได้พบกบัหญิงเปลือยผ้าหม่และเดก็เปลือยผ้านุง่

ตามทางไปมาเนืองๆ ยอ่มเป็นท่ีเส่ือมเสียพระเกียรตยิศเป็นอนัมาก การท่ีจะรับเจ้าเฮนรีกรุง

เยอรมนัครัง้นีข้อให้ดีขึน้  ตอ่มาในชว่งปลาย รัชกาลท่ี 5 ผู้หญิงไทยเลิกนุง่จีบ  เปล่ียนมานุง่โจง

กระเบนหมด  เจ้านายฝ่ายในทร งภษูา ฉลองพระองค์ แบบฝร่ัง คอตัง้สงู แขนยาวมีลกูไม้ตกแตง่

เป็นระบายหลายชัน้ สวมถงุเท้ามีลายปัก  สว่นผู้ชาย นยิมนุง่กางเกงแบบตะวนัตกมากขึน้ สวม

หมวกกระโล ่(สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 72) 

 ความทนัสมยัในสมยัแรกเร่ิม ในสมยันีจ้ากความคุ้นเคยตอ่วิถีชีวิตแบบตะวนั ตก ของ

คนชัน้สงูและชัน้กลาง ท่ีแตกตา่งจากสงัคมในสมยัจารีตในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีคุ้นเคย

เฉพาะชนชัน้สงูเทา่นัน้  อาจเกิดจากเป็นชว่งเวลาของการ ปฏิวตัอิตุสาหกรรมท่ีทําให้ มีสนิค้าจาก

ตะวนัตกมีความหลากหลายมาขึน้ท่ีคลอบคมุทัง้ เคร่ืองแตง่ตวั   เคร่ืองใช้เคร่ืองเรื อน จํานวน

ผู้บริโภคสนิค้า ในไทย ขยายวงกว้างขึน้ มไิด้จํากดัแตเ่ฉพาะคนชัน้สงูบางกลุม่เหมือนท่ีผา่นมา 

เน่ืองจากการ โฆษณาสว่นหนึง่ในหนงัสือพิมพ์ ที่มีมากขึน้   ทําให้กลายเป็นส่ือหนึง่ท่ี จะเข้าถึงคน

ชัน้สงูและคนชัน้กลางท่ีมีการศกึษาได้งา่ย   และยงัสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปล งกบัคนกลุม่อ่ืนๆ ใน

เวลาตอ่มา    

 ใน สมยั รัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั   พระองค์ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้ทรงศกึษาในตา่งประเทศ รวมถึงขนุนางรุ่นใหมท่ี่ได้รับการศกึษา

จากตะวนัตกเข้าบริหารประเทศ ผลจากการ ท่ีทรงศกึษาในตา่งประเทศตัง้แตท่ รงพระเยาว์ 

พระองค์ทรงพยายามทําให้บ้านเมืองไทยเจริญขึน้ในด้านการปกครองบริหารแผน่ดนิ   ซึง่คนไทย

ขณะนัน้ยงัตามไมท่นั  การเปล่ียนแปลงการแตง่กายยงัไมไ่ด้รับอิทธิพลจากการบริหารแผน่ดนิ

มากนกั  แต่พระองค์ทรง กลบัเป็นผู้ นําให้เกิดคา่นิยมอยา่งใหมใ่นการแตง่กายของสตรีตามแนว

พระราชนิยม แนวความคดินีย้งัถกูสนบัสนนุในบทความอ่ืนๆ ท่ีเป็นการบอกถึงการเปล่ียนแปลง

และรณรงค์คา่นิยมการแตง่กายจากการบริหารแผน่ดนิ โดยใช้ส่ืออ่ืนๆ เป็นครัง้แรกทางด้านการ

แตง่กาย  ส่ือท่ีใช้คือหน้าหนงัสือพิมพ์ไทย หนงัสือพิมพ์รายวนั  เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ .ศ. 2465  
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เผยแพร่บทความโดยการรณรงค์ให้ปฏิบตัติามพระราชนยิม โดยยกตวัอยา่งวา่มีเจ้านายชัน้สงู  

พระวรกญัญาปทาน พระองค์เจ้าวลัลภาเทวี (พระนามของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวลัลภา

เทวี ขณะทรงเป็นพระคูห่มัน้ ) เป็นตวัอยา่งในการนําการเปล่ียนแปลง คือ    ทรงนําทางการทรง

ผ้าซิ่นเป็นบคุคลแรกๆ  ไว้วา่ พระวรกญัญาปทานก็ยงัทรงนําทางนุง่ผ้าซิ่นแล้ว (อเนก  นาวิกมลู .

2547: 125)  

 การใช้ส่ือในการนําเสนอด้านการแตง่กายทําให้คนชัน้สงูและคนชัน้กลางท่ีมีการศกึษา

เป็นตวัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย  คนชัน้สงูและคนชัน้กลางถือวา่เป็น

ต้นแบบสําหรับการใช้ชีวิตและการบริโภคแบบทนัสมยัในยคุนัน้ ดงัท่ี สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา  

กลา่วถึง อิทธิพลคนชัน้สงูและคนชัน้กลางท่ีมีการศกึษา ท่ีมีโฆษณาในหนงัสือพมิพ์ ซึง่กลา่ววา่ 

คนชัน้สงูและชนชัน้กลางทีมีการศกึษา ได้ทําให้สินค้าบริโภครวมถึงการดําเนินวิถีชีวิตของเ ขา

เหลา่นัน้มีความนา่สนใจมากขึน้ โดยเฉพาะเคร่ืองแตง่กายและเร่ืองการแตง่กาย  โดยกลา่วไว้วา่ 

(สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 78) 

 

…โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ซึง่กลา่วแล้ววา่  กลายเป็นสือ่สาํคญัของคนชัน้สงูและคนชัน้กลางที่

มีการศกึษา ได้ทําให้สนิค้าเลหลา่นัน้มีความนา่สนใจมากขึน้ ในด้านเคร่ืองแตง่ตวันัน้ คนชัน้สงูและ

ชัน้กลางนิยมอยา่งสงูจากชาวสยามท่ีมีฐานะมัน่คัง่ ดงัที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร

ญาณวโรรส  พระเจ้าน้องเธอในรัชกาลท่ี 5 ทรงเลา่วา่ “...จะตดัเสือ้ตามร้านเจ๊ก  ก็เป็นของที่รียกวา่

ไมไ่ด้แก่ตวั ผ้าก็เป็นของมีดาษดืน่สวมอายเขา  ตดัท่ีห้างฝร่ังเสยีเงินมากกวา่ จงึเป็นการท่ีปรารถนา

ก่อนโดยความเต็มใจ” 

  

 ในระยะแรกความนยิมในความเป็นตะวนัตกจากความนยิมในการสวมเสือ้ท่ีแตกตา่ง

ของหมูส่ตรีชัน้สงูและชัน้กลาง ตลอดจนสามญัชนบางสว่นท่ีมีฐานะ นิยมในร้านตดัเสือ้ของ

ชาวตะวนัตก ท่ีนิย มมาเปิดร้านในกรุงเทพฯ ในยา่นท่ีเรียกได้วา่หากผู้ใดต้องการตดัเสือ้ผ้าท่ี

ทนัสมยัก็ต้องไปท่ียา่นนัน้ ห้างนัน้  เชน่ ห้างแรมแซย์ ห้างแบดแมนและห้างยอน แซมสนั  และ

ร้านตดัเสือ้ผ้าของชาวจีน ในยา่นถนน บํารุงเมือง เฟ่ืองนครพาหรัุด  และเจริญกรุง และภายหลงัมี

ห้างของคนไ ทย เชน่ ห้างเจริญกิจนารีสยาม ถนนตะนาว  ห้างแรมแซย์ อาจได้เปรียบทางด้าน

ช่ือเสียง เพราะเป็นห้างโปรดของ สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ซึง่แสดงให้เห็นถึงความ

ทนัสมยัท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการเปล่ียนแปลงการแตง่กายของไทย ท่ีคนชัน้สงูและคนชัน้กลางเป็น

ผู้ นําด้านการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตของความทนัสมยั ดงัท่ี สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา กลา่วไว้ 

(2542: 73) 
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“…สาํหรับห้างชาวตะวนัตกนีถื้อเป็นร้านตดัเสือ้ชัน้นําสาํหรับผู้ ท่ีมฐีานะมัน่คัง่ หากผู้ใด

ต้องการตดัเคร่ืองเสือ้ผ้าที่ทนัสมยัก็ต้องไปที่ห้างเหลา่นี ้ซึง่รับตดัเสือ้ผ้าทัง้ ของบรุุษและสตรี ดงัเช่น 

สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ  โปรดเกล้าฯ ให้ห้างฝร่ัง เชน่ ห้างแรมเซย์ตดัฉลองพระองค์

สาํหรับงานสาํคญั” 

 

 ความนยิมความเป็นตะวนัตก หรือท่ีเปรียบได้กบัความทนัสมยั ในชว่งเวลาของสงัคม

ปฏิรูปของไทย ดงัท่ีกลา่ว ไว้ข้างต้น  แต่ในต้นรัชกาล ท่ี 6 รูปแบบการแตง่กายของ สตรีไทยแม้จะ

เปล่ียนแปลงไปจากเดมิจาการบริโภคสนิค้าจากตา่งประเทศอยา่งหลากหลายมากขึน้ รวมถึง

ความนยิมการตดัเสือ้ผ้า แต่ การสวมใสเ่สือ้ผ้า ก็ยงัเป็นการแสดงออกในรูปแบบกรอบเดมิๆท่ี

เป็นไปในลกัษณะการสวมใสท่ี่เป็นเคร่ืองหมายบอกยศหรือบอกตําแหนง่ในสั งคม   ท่ียงัไมใ่ชเ่พ่ือ

ความสวยงามพอท่ีจะบอกได้วา่มา จากอิทธิพลของแฟชัน่ เทา่ไหร่นกั  ถึงแม้ สตรีเร่ิมแตง่ผมเป็ น

ผมมวยผมเป็นคล่ืนๆ นุง่ผ้าซิ่นรูปแบบ แฟชัน่กระโปรงแคบ  ยงัมีนุง่ผ้ามว่งคล้ายรัชกาลท่ี 5 อยู่

ด้วย  เพราะสตรี ท่ีได้รับบรรดาศกัดิเ์ป็นคณุหญิงจะได้รับพระร าชทานแพร ท่ีเป็นเคร่ืองบอกยศ   

การแตง่กายโดยรวม ก็ยงัคงนุง่โจงกระเบนอยูท่ัง้ในราชสํานกัตลอดจนข้าราชการและประชาชน 

แตเ่จ้านายฝ่ายในและสภุาพสตรีชัน้สงูทรงเคร่ืองประดบัและประดบัอาภรณ์ตา่งๆมากขึน้ ท่ีทัง้

จากท่ีสัง่ทําและจากการนําเข้าจากตา่งประเทศ 

 

 สรุปวา่ สงัคมไทยในสมยัปฏิรูปอนัเป็นระยะเร่ิมความสมยัใหมน่ัน้ มีการเปล่ียนแปลงใน

ด้านตา่งๆ รวมทัง้การแตง่กาย ด้วย ปัญญาชนไทยรวมทัง้องค์พระมหากษัตริย์ให้ความสําคญัตอ่

การเปล่ียนแปลงการแตง่กายของสตรี เพราะถือ วา่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมของความ

เจริญก้าวหน้าของประเทศตามแบบตะวนัตก   เคร่ืองแตง่กายสมยัใหมข่องสตรีไทยในสมยันีจ้งึ

เน้นการผสมผสานระหวา่งเคร่ืองแตง่กายตะวนัตกและแบบเดมิ ท่ีเป็นผลของการเกิดชนชัน้กลาง

ในสงัคม  ท่ีทําให้มีลกัษณะทางภมูปัิญญาท่ีสําคญัของสงัคมไทย ในเป็นความสมยัใหม ่ ท่ีเช่ือวา่

การพฒันาสงัคมไทยในด้านตา่งๆ จะนําไปสูค่วาม “ศิวิไลซ์ ” ทดัเทียมนาอารยประเทศ  โดยมี

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศตะวนัตกเป็นแบบอยา่งท่ีสําคญั  อยา่งไรก็ตามการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงดงักลา่วก็ยงัไมไ่ด้เป็นการเอาอยา่งตะวนัตกโดยละทิง้ลกัษณะความเป็นไทย  เป็น

ชว่งเวลาแหง่การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นการผสมผสานสิ่งใหมเ่ข้ากบั ความเป็นไทย   ท่ีไมข่ดักบั

รากฐานท่ีสําคญัของสงัคมไทย  โดยมีรัฐเป็นผู้ควบคมุอยา่งไมเ่ป็นทางการ  อาจเรียกได้วา่เป็น

ชว่งเวลาของจดุเร่ิมต้นของความทนัสมยัของไทย ในรูปแบบผสมผสาน    สําหรับสตรีสามญันัน้

โดยทัว่ไปยงัคงนุง่ผ้าหม่สไบ เชน่ในสมยั รัตนโกสินทร์ตอนต้น อยา่งไรก็ต าม การแตง่กายของ

สามญัชนก็มีสว่นเก่ียวพนักบัแนวความคดิเร่ืองความก้าวหน้าของสงัคม  โดยเฉพาะสามญัชนท่ี
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อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ ทัง้นีเ้พราะรัฐได้พยายามดําเนนิการให้สามญัชนสวมเสือ้ เพ่ือแสดงความ สิ

วิไลซ์ ของพระนครแหง่นี ้ การแตง่กายแบบใหมทํ่าให้เกิดความนิยมผ้าตดัเสือ้  ผ้าลกูไม้และ

เคร่ืองประดบัสตรีจากยโุรป ในหมูส่ตรีชัน้สงูและชัน้กลาง และแม้แตส่ามญัชนบางสว่น ก็เร่ิมนิยม

ซือ้ผ้าจากตะวนัตก โดยเหน็วา่สะดวกกวา่ทอผ้าใช้เอง ในรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูห่วั ผู้หญิงเร่ิมเปล่ียนเป็นนุง่ผ้าถงุ สวมเสือ้ไมมี่แขน แตผู่ช้ายคงสวมเสือ้คอปิดกระดมุ 5 เม็ด 

นุง่ผ้ามว่งโจงกระเบนเหมือนเดมิ แตส่มยันีน้ิยมสวมกางเกงแพรจีนแพร่หลายมากขึน้ จนเป็น

แฟชัน่แบบทัว่ๆไปทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย แตผู่้หญิงตามชนบท ยงัคงนุง่โจงกระเบนไมเ่ปล่ียนแปลง 

รัชกาลท่ี 7 ทรงเสวยราชย์ตอ่จากรัชการท่ี 6 ใน ปี พ.ศ. 2481 ถึง  ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการ

เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบบ รัฐธรรมนญู มีนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายบริหาร มีเหตทํุาให้

ผู้หญิงไทยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปด้วย  โดยการเปล่ียนแปลงนี ้ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาและสรุปไว้

ในยคุถดัมา 

 

 1.2 สมัยการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกายไทยหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง 

 

 ผู้ วิจยัเร่ิมทําการศกึษา สมยัการ การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยหลงัเปล่ียนแปลง

การปกครอง จากการวิเคราะห์สงัคมไทยและการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยในชว่งเวลา 

สงัคมสมยัสร้างชาต ิ โดย ทําการวิเคราะห์จากรายงานวิจยัของ สวุดี ธนประสิ ทธ์ิพฒันา ใน

ผลงานวิจยัเร่ืองการแตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผ้าในสงัคมไทยสมยัรัตนโกสนิทร์ ท่ีกลา่วถึง

สงัคมไทยในสมยัสร้างชาต ิ กบั รายงานการวิจยั เร่ือง ประมวลหลกัฐาน การเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรมสมยัประชาธิปไตย ของ ส . พลายน้อย จากสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรม

แหง่ชาต ิ  โดยผู้ วิจยั  สรุปเร่ืองราวของสงัคมไทยสมยัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยหลงั

เปล่ียนแปลงการปกครอง  ไว้ดงันี ้  

 เม่ือสิน้สมยัรัชกาลท่ี 6 รัชกาลท่ี 7  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเสวยราชย์

ตอ่ใน ปี พ.ศ. 2468 จวบจนใน ปี พ.ศ. 2475  รัชกาลท่ี 7  ทรงตดัสนิพระราชหฤทยัครัง้สําคญั เม่ือ

ครัง้การปฏิวตัเิปล่ียนแปลงการปกครองได้เกิดขึน้   ทรงยินยอมท่ีจะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้

รัฐธรรมนญูตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 12 เม่ือวนัท่ี 24 มถินุายน 12 พ.ศ. 2475 ทัง้ ๆ ท่ี

พระองค์ก็ยงั ทรงมีกองทพัท่ีจงรักภกัดี และสนับสนนุเพียง พอ  ท่ีจะตอ่สู้กบั คณะราษฎร 12ผู้ ก่อการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง ในครัง้นัน้ ได้  ประเทศไทย เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบบ 

รัฐธรรมนญูและมีนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร ตัง้แตเ่วลานัน้เป็นต้นมา    รัชกาลท่ี 7 ทรงสละ

ราชสมบตัเิม่ือวนัท่ี 122 มีนาคม12 12พ.ศ. 247712  รัชกาลท่ี  8 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัท

มหิดล เสดจ็ขึน้ทรงราชย์ตอ่จากนัน้     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2477�
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 หลงัจากนัน้ไมน่าน ในเดือนธนัวาคม พ .ศ. 2481 จอมพล ป . พิบลูสงครามเข้าดํารง

ตําแหนง่นายกรัฐมนตรีคนท่ี 3 ในสมยักา รปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ในครัง้นัน้

นายกรัฐมนตรีคนท่ี 3 ก็ได้แถลงตอ่ประชาชนชาวไทยอยา่งชดัแจ้งวา่ นโยบายสําคญัของรัฐบาลก็

คือ  การนําประเทศเข้าสูค่วามเป็นอาระยะ จงึกลา่วได้วา่ สงัคมไทยตัง้แต ่ปี พ .ศ. 2481 จนถึง

ชวง่เวลาสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็น “สมยัสร้างชาติ”  โดยมีรัฐบาล ท่ีมี จอมพล ป . เป็นผู้ นํา

และมีเป้าหมายสําคญั คือ การยกฐานะของไทยให้เจริญรุ่งเรืองทดัเทียมอารยประเทศ ท่ีมี

ประกาศสํานกันายยกรัฐมนตรี วา่ด้วยรัฐนยิมการใช้ช่ือ ประเทศ  ประชาชนและสญัชาต ิโดยให้

ใช้วา่ “ไทย” เป็นการเร่ิมต้นเข้าสูเ่ป้าหมายสําคญั (ส. พลายน้อย . 2537:11) จอมพล ป . พบิลู

สงครามได้ให้คําจํากดัความของการสร้างชาต ิในการกลา่วปราศรัยในโอกาสเฉลมิฉลองวนัชาต ิ 

ซึง่รัฐบาลได้กําหนดให้ตรงกบัวนัท่ี 24 มิถนุายน อนัเป็นวนัเปล่ียนแปลงการปกครองมาสูร่ะบอบ

ประชาธิปไตย ในคําปราศรัยดงักลา่ว  มีความตอนหนึง่วา่ (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 95) 

 

…คําวา่สร้างชาติเป็นคําสัน้ อนัได้ละความหมายไว้ให้เข้าใจมากกวา่ตวัอกัษร 2 พยางค์ท่ี

ปรากฏอยู ่เพราะฉะนัน้จึงอาจมีผู้ เถียงวา่ชาติมีมานานแล้ว เหตใุดจึงต้องมาสร้างกนัให้เกิดอะไรมา

อีก  แท้จริงความหมายของการสร้างนัน้มีวา่ชาติไทยมีอยูแ่ล้ว  แตส่ถานะบางอยา่งของชาตยิงัไมข่ึน้

ถึงขัน้ระดบั สมกบัความต้องการของประชาชาติไทย เราจําเป็นต้องพร้อมใจกนัสร้างเพิ่มเติมให้ดีขึน้

กวา่เดมิ ชว่ยปรับปรุงไปจนกวา่ทกุคนพอใจ หรืออยา่งน้อยก็ได้ระดบัเสมออารยประเทศ... 

 

 นโยบายการสร้างชาตขิองรัฐบาล จอมพล ป.นัน้ รัฐบาลได้วางแนวปฏิบตัท่ีิสําคญั 3 ประการ 

คือ การสร้างความสมบรูณ์ในทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นปึกแผน่ของชาต ิและการสร้าง

วฒันธรรมอนัดีงาม นโยบายสร้างชาตแิละการดําเนินการของรัฐบาลในเร่ืองท่ีวา่ด้วยวฒันธรรม

สร้างชาต ิ รัฐบาลจอมพล ป. มีเป้าหมายท่ีจะยกระดบัความเป็นอยูข่องชาวไทย  วางแบบแผนวิถี

ชีวิตและคา่นิยมทางวฒันธรรมท่ีคดิวา่เหมาะสม  พร้อมทัง้ขจดัคา่นิยมและวิถีการดําเนินชีวิตของ

ชาวไทยท่ีไมเ่หมาะสมให้หมดไป โดยมีความเช่ือท่ีวา่ จะเป็นการนําให้สงัคมไทยมีความเจริญรุ่งเรือง

ทดัเทียมอารยประเทศได้จากนโยบายนี ้

 จากการวิเคราะห์  ผู้ วิจ ยัเห็นได้วา่ การนําประเทศไทยไปสูอ่ารยประเทศด้วยการนําของ

รัฐบาลสมยัสร้างชาตนิัน้ ดําเนินการเชน่เดียวกบัผู้ปกครองประเทศในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 

แตด่จูะชดัเจนและมีอํานาจในการดําเนนิการในการแสดงออกทางนโยบายมากกวา่  ทัง้นีอ้าจมี

ปัจจยัสําคญัมาจากการท่ีจอ มพล ป . เป็นสมาชิกชัน้นําผู้หนึง่ของคณะราษฎร ซึง่ได้ทําการ

เปล่ียนแปลงการปกครองประเทศมาสูร่ะบอบประชาธิปไตย ตัง้แต ่ 24 มิถนุายน พ .ศ. 2475 

จอมพล ป. และปัญญาชนฝ่ายรัฐบาลกลุม่หนึง่ จงึมีความคดิวา่  ผู้ นํารุ่นใหมมี่ภาระหน้าท่ีในการ
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สร้างเอกลกัษณ์ใหมอ่นัเหมาะสมให้แก่ชาต ิด้วยการขจดัวฒันธรรมเดมิท่ีล้าหลงับางประการและ

สร้างวฒันธรรมใหมอ่นัเป็นสากลนิยม ท่ีนา่จะเป็นรูปธรรมการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน  เร่ิมจากพลเมือง

ของรัฐต้องเร่ิมต้นจากมีวฒันธรรมดี ศีลธรรมดี มีอานามยัดี มีการแตง่กายดี นโยบายเร่ิมแรกนีมี้

ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงสั งคม และวิถีชีวิตของคนไทยท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงเคร่ือง

แตง่กายของไทยในเวลาตอ่มาอีกครัง้อยา่งชดัเจน ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 แนวทางในการสร้างชาตทิางวฒันธรรม ของรัฐบาลจอมพล ป . ได้ประกาศรัฐนยิมเป็น

หลกัการและหลกัปฏิบตั ิรัฐนิยมรวมทัง้สิน้มี 12 ฉบบั โดยฉบบัแรกประก าศในเดือนมิถนุายน ปี 

พ.ศ. 2482 และฉบบัอ่ืนๆตามมาเป็นระยะๆ ตัง้แต ่วา่ด้วยรัฐนิยมการใช้ช่ือของประเทศ 

ประชาชนและสญัชาต ิการป้องกนัภยัท่ีจะเกิดแก่ชาต ิการเรียกช่ือชาวไทย การเคารพธงชาต ิ

เพลงชาตแิละเพลงสรรเสริญพระบารมี การให้ชาวไทยพยายามใช้เคร่ืองอปุโภคบริโภคท่ี มีกําเนิด

หรือทําขึน้ในประเทศไทย  ทํานองเพลงชาต ิ ชกัชวนชาวไทยร่วมกนัสร้างชาต ิเนือ้เพลงสรรเสริญ

พระบารมี ภาษาและหนงัสือหน้าท่ีพลเมืองดี  กิจประจําวนัวนัของคนไทย  การชว่ยเหลือคุ้มครอง

เดก็ คนชราหรือคนทพุพลภาพ สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา (2542: 95)  สรุปเร่ือประกาศรัฐ นิยม ของ

รัฐบาลสมยัสร้างชาต ิวา่ เป็นการอธิบายความหมายของ “รัฐนิยม ” วา่ “คือการปฏิบตัใิห้เป็น

ประเพณีนิยมท่ีดีประจําชาต ิเพ่ือให้อนชุนคนไทยเรายดึถือเป็นหลกัปฏิบตั ิรัฐนิยมนีมี้ลกัษณะ

ละม้ายคล้ายคลงึกบัจรรยามารยาทของอารยชนจะพงึปฏิบตันิัน่เอง ” มีหลกัปฏิบตัเิก่ีย วกบัการ

แตง่กายของไทย ใน รัฐนิยมฉบบัท่ี 10 เร่ือง “การแตง่กายของประชาชนชาวไทย ” ซึง่ประกาศใน

วนัท่ี 15 มกราคม ปี พ.ศ. 2484  ไว้ดงันี ้(ส. พลายน้อย. 2537: 27-28) 

 

…ด้วยรัฐบาลสงัเกตเห็นวา่ การแตง่กายของประชาชนชาวไทยในสาธารณสถาน หรือท่ีชมุชน

ยงัไมส่ภุาพเรียบร้อยสมกบัวฒันธรรมของชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้ประกาศ

เป็นรัฐนิยมไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ชนชาตไิทยไมพ่งึปรากฏตวัในท่ีชมุชน หรือสาธารณสถาน ในเขตเทศบาลโดยไมแ่ตง่กา

ให้เรียบร้อย เช่น นุง่แตก่างเกงชัน้ใน หรือไมส่วมเสือ้หรือนุง่ผ้าลอยชาย เป็นต้น  

2.  การแตง่กายท่ีถือวา่เรียบร้อยสาํหรับประชาชนชาวไทยมดีงัตอ่ไปนี ้

     ก. แตง่เคร่ืองแบบตามสทิธิและโอกาสท่ีแตง่ได้ 

     ข. แตง่ตามแบบสากลนิยมในทํานองท่ีสภุาพ 

     ค. แตง่ตามประเพณีนิยมในทํานองท่ีสภุาพ...     
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 ในเวลาตอ่มารัฐบาลได้จดัตัง้สภาวฒันธรรมแหง่ชาต ิขึน้เม่ื อวนัท่ี 29 กนัยายน พ .ศ. 

2485  เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการสร้างวฒันธรรมท่ีเหมาะสมและเป็นองค์กรหลกัในการ

ปรับปรุงทะนบํุารุ ง และเผยแพร่วฒันธรรมอนัเหมาะสมไปสูป่ระชาชน ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของ

นโยบายสร้างชาต ิ ในขณะท่ีอํานาจทางการเมืองและการทหารของจอมพล ป . พิบลูสงคราม มี

ความเหนียวแนน่ รัฐบาลก็มีเสียงข้างมากในสภา ในปี พ .ศ. 2484 ประเทศไทยเข้าสูส่งครามโลก

ครัง้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 24 มกราคม พ .ศ. 2484 เป็นต้นมา อํานาจทางการเมืองและทางการทหาร

ของจอมพล ป . กลบัมีอํานาจสงูขึน้จากข้ออ้างสภาวะสงครามท่ีเป็นเหตผุลในการเข้าสูตํ่าแหนง่

สําคญัๆทัง้หมด ตัง้แต ่ตําแหนง่นายกรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงกะลาโหมและผู้บงัคบับญัชาการทหารสงูสดุ ซึง่ถือวา่เป็นการรวมอํานาจสงูสดุไว้กบัผู้ ท่ี

มีตําแหนง่ในการบริหารประเทศแตเ่พียงผู้ เดียว รวมถึงการส่ือสารและการเผยแพร่ขา่วสารท่ี

สําคญัของประเทศอีกด้วย  

 รัฐบาลในชว่งเวลานัน้ให้ความสําคญักบัการส่ือสารและส่ือสารมวลชน ในการเผยแพร่

นโยบายสร้างชาตผิา่นทางวิทยกุระจายเสียง ซึง่เป็นส่ือมวลชนใหมแ่ละร่วมสมยัท่ีสดุ 

วิทยกุระจายเสียงเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ท่ีจําเป็นอยา่งย่ิงในการเผยแพร่นโยบายของรัฐบาล

เพราะสามารถส่ือสารไปถึงประชาชนได้อยา่งกว้างขวางรวดเร็วและถึงในทกุครัวเรือน ภายใต้การ

ควบคมุดแูลของรัฐบาล จอมพล ป.   

 การควบคมุและดแูลการส่ือสารมวลชนอยา่เบด็เสร็จของรัฐบาล จอมพล ป .ทัง้หมดนี ้

รวมไปถึงหนงัสือพิมพ์อนัเป็นส่ือมวลชนสําคญัด้วย รัฐบาลมีการควบคมุหนงัสือพิมพ์ ท่ีเคย

วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลทัง้หมด โดยรัฐบาลสมยัสร้างชาตใิช้วิธีการออกพระราชบญัญตัิ

การพิมพ์และให้สิทธิพิเศษในการซือ้กระดาษจากโรงงานของรัฐแก่หนงัสือพิมพ์ท่ีสนบัสนนุรัฐบาล 

ในภาวะท่ีราคาในท้องตลาดทัว่ไปสงูมากในชว่งสงคราม เป็นแรงจงูใจ และทกุสํา นกัพมิพ์จําต้อง

อยูใ่นภาวะจํายอม คือการตีพิมพ์คําขวญั “เช่ือผู้ นํา ชาตพ้ินภยั ” หรือคําขวญัอ่ืนๆ ท่ีมีเนือ้หา

สนบัสนนุนโยบายของรัฐบาลในหน้าแรกของหนงัสือพิมพ์แทบทกุฉบบัเป็นประจําทกุวนั 

 ในนโยบายการสร้างชาตขิองรัฐ ตอ่มาได้กําหนดบทบาทของบรุุษและสตรี โดยใช้วิธีการ

ยกยอ่งและให้เกี ยรติสตรี ท่ีสําคญัการกําหนดบทบาทในครัง้นีทํ้าให้เกิดบรรยากาศด้านการแตง่

กายของสตรีตามมามากขึน้ โดยมีการกําหนดบทบาทของบรุุษและสตรี คือ บรุุษต้องมีหน้าท่ี

ทํางานในอาชีพของตนอยา่งขยนัขนัแข็ง ทัง้ยงัมีภาระหน้าท่ีในการป้องกนัชาตใิห้พ้นจากการ

รุกรานของศตัรู  มีการเปรีย บเทียบวา่บรุุษเป็น “รัว้ของชาติ ” ในขณะท่ีสตรีต้องทําหน้าท่ีใน

บ้านเรือนของตนให้ดีท่ีสดุ ทัง้การเป็นเมีย แม ่และแมเ่รือน รวมทัง้จะต้องตกแตง่ร่างกายให้มี

ความงดงามสดช่ืนเหมาะสมกบัการเป็น “ดอกไม้ของชาติ ” ทัง้นีเ้พ่ือให้บรุุษเกิดกําลงัใจในการ
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ทํางานหนกั  เป็นการกําหน ดบทบาทท่ีได้ผลในทางไปกลบั และสง่ผลตอ่การการดําเนินนโยบาย

การจดัระเบียบความสวยงามของการแตง่กายท่ีมุง่ไปสูค่วามเป็นอารยชนของรัฐบาลได้อีกด้วย  

มีการสง่เสริมกนัอยา่งตอ่เน่ือง  มีการโฆษณาทางวิทยุ ท่ีรัฐบาลเป็นผู้ควบคมุ  โดยใช้เสียงผู้ชาย

ยกยอ่งและให้เกียรตสิตรี  โดยการสร้างภาพตวัแทนของผู้หญิง จากผู้ หญิงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัได้ในวง

กว้าง โดยมีพธีิการพระราชทานยศแก่ทา่นผู้หญิงละเอียด พบิลูสงคราม ภริยาใน 12จอมพล ป . 

พิบลูสงคราม 12 ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 เป็นพนัโทเหลา่ทหารปืนใหญ่ เป็นนายทหาร

พเิศษประจํากองทพั และเป็นราชองครักษ์พเิศษ  มีการจดัตัง้กองทหา รหญิงตัง้เป็นโรงเรียนนาย

ร้อยหญิง โรงเรียนนายสบิหญิง เป็นการยกยอ่งและตอกยํา้ความตัง้ใจแสดงถึงการยอมรับวา่

หญิงมีฐานะเทา่เทียมชาย   ภายหลงัมีการก่อตัง้สํานกัวฒันธรรมฝ่ายหญิง ท่ีอยูใ่นสาขาหนึง่ของ

สภาวฒันธรรมแหง่ชาต ิ  

 ในสมยัจอมพล ป. พิบลูสงครามนัน้  การแตง่กายเร่ิมมีความเป็นสากลมากขึน้ จากการ

ขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล ท่ีได้แนะนําให้ประชาชนแตง่กายแบบสากลอยา่งเตม็รูปแบบ  

อยา่งไรก็ตามแม้การ แตง่กายแบบสากลเป็นท่ีนิยมในหมูร่าชการอยูแ่ล้ว แต่การนุง่ผ้ามว่งเสือ้  

ราชประแตน ก็เร่ิมจะเส่ือมความนยิม เป็นเพราะการนุง่ผ้ามว่งมีคว ามยุง่ยาก และสิน้เปลือง  มี

เพียงการนุง่กางเกงแพรดอกสีตา่งๆเม่ือเวลาออกนอกบ้านเทา่นัน้  และแลดไูมเ่ข้ากนั  จอมพล ป. 

พิบลูสงคราม   จงึเห็นวา่ควรสร้างระเบียบในการแตง่กายขึน้มา โดยเฉพาะข้าราชการ เพ่ือมิให้

แตง่กายอยา่ง ตามอําเภอใจ  ตามความสะดวกสบาย   โดยอ้างวา่  การแต่ งกายแบบดงักลา่ว ไม่

คํานงึถึงเกียรตขิองชาตแิละอาจทําให้ชาวตา่งประเทศดหูมิ่นได้   จงึเร่ิมชกัชวนให้ เลกินุง่กางเกง

แพร  อ้าง เหตผุล วา่ เป็น รูปแบบ วฒันธรรมของจีน  มีเร่ิมต้นชกัชวนจากข้าราชการก่อน  ตอ่มา

หลงัจากท่ี ผู้ ชายไทยหนัมานยิมสวมชดุสากลแล้ว  จงึได้ขอร้องให้สตรีไทย เลิกนุง่โจงกระแบน

เปล่ียนมาเป็นนุง่ผ้าถงุ สวมหมวก สวมรองเท้า โดยสร้างแรงกระตุ้นจากคําปราศรัยและบทความ

ตา่งๆ ของจอมพล ป .พิบลูสงคราม ท่ีเผยแพร่ ตลอดจนการโฆษณาชกัชวนอยา่งเข้มข้นและ

ตอ่เน่ืองมีรายการสนทนา นายมัน่ ชชูาต ิและนายคง รักไทย เป็นหลกัในการเผยแพร่ (วิชิตวงศ์ ณ 

ป้อมเพชร. 2551: 83)  

 การเปล่ียนแปลงการแตง่กายของไทยกบันโยบายในการสง่เสริมของรัฐบาลสมยั       

จอมพล ป . พิบลูสงคราม  มีทัง้ผู้สนบัสนนุและงนุงงของประชาชนท่ีอาจจะเดือดร้อน เพราะการ

เปล่ียนแปลงดงักลา่วอาจเข้าลว่งไปถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นวิถีชีวิตประจําวนั ของประชาชน

โดยตรงด้วย  ดงัประกาศท่ีให้สตรีไทยทกุคน ไว้ผมยาวตามประเพณีนิยมในสมยัโบราณของไทย 

หรือตามสมยันิยมในขณะนัน้  เลกิการใช้ผ้าโจงกระเบน ไมใ่ช้ผ้าคาดอกผืนเดียวปกปิดทอ่นบน 

ให้เปล่ียนเป็นการนุง่ผ้าถงุและใช้เสือ้แทน ตอ่มา ก็ต้องสวมหมวก นุง่กระโปรง สวมรองเท้ า          

ซึง่ต้องใช้ทนุทรัพย์คอ่นข้างมาก  จงึดไูมเ่ป็นท่ียอมรับนกักบัประชาชนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์และ

ตามมาด้วยความไมเ่ข้าใจของประชาชน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
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 จากความไมเ่ข้าใจของประชาชนของการปฏิรูปการแตง่กายของคนไทยในครัง้นัน้  ผู้ นํา

ประเทศ จอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้บนัทกึเหตผุลชีแ้จงเพ่ือความเข้าใจ ผา่นหนงัสือพมิพ์ วา่เป็น

เหตผุลทางการกีดกนัวฒันธรรมตา่งชาต ิ  โดยไมอ่ยากให้วฒันธรรมญ่ีปุ่ นเข้ามาเผยแพร่ใน

เมืองไทย  ท่ีนา่จะเป็นทศิทางนโยบายในทางบวก แตก็่ยงัมีคนไมเ่ข้าใจอยูม่าก โดยกลา่วไว้วา่ (ส. 

พลายน้อย. 2537: 46)  
 

…ในเร่ืองการแตง่กายของคนไทย ผมเกรงจะมีคนแตง่อยา่งญ่ีปุ่ น จึงได้อยากชกัชวนให้ชาย

แตง่กายแบบสากลทัว่ไป ให้หญิงแตง่อยา่งชาวตะวนัตก ...ได้มีประกาศให้ถือวา่ช้อนและส้อมเป็น

เคร่ืองใช้ประจําชาต ิทัง้นีก็้เพ่ือกนัมใิห้ไทยหนัไปนิยมใช้ตะเกียบอยา่งญ่ีปุ่ น... 
 

 การสวมหมวก เป็นเร่ืองท่ีดเูอิกเกริกกนัมากท่ีสดุ ในนโยบายของการปฏิรูปการแตง่กาย

ของคนไทย   เป็นเร่ืองของการท่ีจะเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการแตง่กาย  ท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงเชงิการบงัคบั  เร่ิมต้นจากการบงัคบัการสวมหมวกเม่ือออกจากบ้าน  ใช้วิธีการ

ชกัชวนประชาชนให้ปฏิบตัใินต้น ปี พ.ศ. 2484  โดยสืบเน่ืองจากการกําหนดแบบแผนให้แตง่กาย

ตามแบบชาวตะวนัตกของรัฐบาล ท่ีอ้างถึงเป็นการสง่เสริมวฒันธรรมของชาตแิละสขุอนามยั  ใน

ระยะแรกผู้คนคงยงัไมป่ฏิบตัจินต้องออกหนงัสือเวียนเพ่ือเร่ิมต้นกบักลุม่ข้าราชการเป็นกลุม่แรก

ก่อน  ตอ่มาจงึ กลา่วคําวิวอนกบั ผู้หญิงไทย ในเร่ืองก ารสวมหมวกและการแตง่กาย โดยยกถึง

คณุงามความดีในหน้าท่ีของหญิงไทยในการเปล่ียนแปลงการแตง่กายและความสําคญัของ

หญิงไทยท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างชาต ิโดยกลา่วไว้ดงันี ้(ส. พลายน้อย.2537:46-47) 
 

…ณ บดันี ้ข้าพเจ้าเห็นวา่ ถึงสมยัอนัควรแล้วท่ีจะขอวิงวอนพ่ีน้องสตรีชาว ไทยทกุวยัอีกวาระหนึง่

หลงัจากท่ีข้าพเจ้าได้เคยวิงวอนให้การปรับปรุงการแตง่กายเดิมมาเป็นนุง่ถงุ และไว้ผมยาวตามสากลนิยม

ทา่นสตรีไทยก็ได้ปรับปรุงมาด้วยดีเป็นการพร้อมเพียงกนั ซึง่พวกเราทกุคนตลอดจนนานาชาติตา่งได้และ

เห็นคณุงามความดีและความเป็นเอกฉนัท์ของสตรีไทยอยา่ งจะหาเปรียบได้ยาก ถ้านกัประวตัิศาสตร์มิ

ลาํเอียงแล้ว ทา่นสตรีไทยทกุวนันีจ้ะต้องได้มีนามจารึกลงประวตัิศาสตร์ไว้อยา่งแนน่อน วา่ สตรีไทยยคุ 

พ.ศ. 2483-2488 นัน้ได้ร่วมใจกนัปรับปรุงการแตง่กายสาํเร็จเรียบร้อยโดยพร้อมเพียงกนัทัง้รวดเร็วเป็น

การปฏิบตัิชอบ ช่วยสง่เสริม วฒันธรรมให้รุ่งเรือง นบัเป็นก่ิงหนึง่ของการสร้างชาติให้ดีเดน่ เป็นที่นา่

สรรเสริญยิ่งนกั แม้สิง่ยากถึงปานนีท้า่นสตรีไทยทัง้หลายก็ยงัทําได้ คงเหลอือีกเพียงสิง่เดียวเทา่นัน้ ที่จะ

ทําให้การแตง่กายของทา่นสมบรูณ์ทกุประการ ซึง่ข้าพเจ้าจะได้ขอร้องในโอกาสนี ้ข้าพเจ้า ก็หวงัวา่ ทา่น

สตรีไทยจะปฏิบตัิได้โดยไมข่ดัข้องดจุกนั สิง่นัน้คือ การสวมหมวกเพื่อสง่เสริมการสร้างชาติของทา่นใน

หน้าท่ีของสตรีไทยให้เดน่ยิ่งขึน้ เป็นความจริงแท้ที่วา่ ถ้าสตรีทา่นไทยได้สวมหมวกแล้ว ทัง้โลกตลอดจน

พวกเราเองยอ่มจะแลเห็นชดัวา่สตรีไทยปฏิบตัชิอบกระทําสิง่ท่ีเป็นศรีแกช่าตโิดยครบถ้วนบริบรูณ์ ... 
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  ส พลายน้อย กลา่วถึงการสร้างวฒันธรรมของการสวมหมวกในสมยัจอมพล ป . 

พิบลูสงคราม นัน้วา่ เป็นแคค่วามฝันเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีเม่ือต่ืนขึน้มาแล้วก็ไมพ่บสิ่งนัน้ (ส. 

พลายน้อย . 2537: 49) ตามความเช่ือของรัฐบาล ท่ีวา่การสวม หมวกของประชาชนสมยันัน้จะ

สง่ผลถึงประโยชน์ในการท่ีทําให้ชาวตา่งชาตนิบัถือในความเป็นระเบียบและความสามคัคี ยก

ยอ่งให้การสวมหมวกเป็นเกราะคุ้มกนัเอกราช เพราะท้ายท่ีสดุก็เป็นเพียงการปฏิบตัใินชว่งเวลา

หนึง่เทา่นัน้ จอมพล ป . เขียนบทความในนามปากกา “สามคัคีไทย ” เผยแพร่ถึ งความมัน่ใจการ

เปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายและการสวมหมวกจะพาชาตไิทยเป็นมหาอํานาจ  ดงับทความตอน

หนึง่ท่ีเขียนสนบัสนนุไว้  (สามคัคีไทย. 2486: 9-12) 

 

… ถ้าพี่น้องชาวไทยได้ช่วยผู้ นําของทา่นโดยสวมหมวกกนัพร้อมเพียง หญิงก็สวมหมวกทกุคน

โดยเรียบร้อยด้วย สวยด้วยประกอบกบักร ะโปรงก็เมาะเจาะดี จะแลไปทางใดก็พบชายแตง่ตวัดี มี

หมวก เสือ้นอก กางเกง รองเท้า หญิงก็มหีมวก กระโปรงรองเท้า ดงันีแ้ล้ว ทา่นจะนกึไหมวา่ ญ่ีปุ่ น

มหามิตรของไทยเราจะชมเชยเราเพียงใด และจะยกยอ่งชาติไทยให้เป็นชาติตวัอยา่งในมหาเอเชียนี ้

เพียงใด ทัง้ชาวเอเชียทัว่ไปก็จะนั บถือคนไทยมากเพียงใด เช่ือวา่ญ่ีปุ่ นอาจยอมให้ไทยเราเป็นชาติ

ตวัอยา่งในการแตง่กายในการสวมหมวกแก่ชาติอ่ืนๆก็ได้ ... ถ้าเราเป็นอยา่งนีท้า่นเช่ือหรือไมว่า่ 

หมวกหรือถ้าจะพดูให้หมดก็คือการแตง่กายให้ถกูต้องตามวฒันธรรมนัน้เป็นการช่วยชาติให้สงูเดน่

ยิ่ง  อาจถึงกบัผดงุเ อกราชของชาติได้เป็นอยา่งดีด้วย ...ไม้ขีดไฟก้านเดียวอาจเผาบ้านเมืองให้วอด

วายได้ฉนัใด หมวกใบเดียวหรือการแตง่กายของชาติ ถ้าละเว้นหรือขาดตกบกพร่องก็อาจทําให้ชาติ

แตกสลายได้ฉนันัน้ ในทางตรงกนัข้ามหมวกใบเดยีวก็อาจทําให้ไทยเป็นมหาอํานาจได้ในโลกคบัขนั

นี ้ถ้าพ่ีน้องทกุคน ทัง้หญิงชายได้สวมหมวกกนัเป็นที่เรียบร้อยตามคําของพิบลูสงคราม 

 นอกจากนี ้ในรัฐบาล จอมพล ป . พิบลูสงคราม โดยสภาวฒันธรรม 17แหง่ชาต ิ ท่ีนบัวา่มี

อํานาจทางการเปล่ียนแปลงการแตง่กายท่ีสําคญัท่ีสดุในชว่งเวลานัน้ ด้วย  เร่ิมต้นจากทําหน้าท่ี

พิจารณาเคร่ืองแตง่กายของไทย 17

 ในปี พ .ศ.  2489   เกิดสงครามโลกขึน้ (ระหวา่งเยอรมนักบัฝร่ังเศส ) มีอนสุาวรีย์ที่เป็น

อนสุรณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 1 คือ อนสุาวรีย์ทหารอาสา  หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สญัลกัษณ์ของผู้

หญิงไทย ท่ีถกูสร้าง จากการแตง่กายใน ชดุแบบฝร่ัง คือ มีหมวก ถงุมือ ถงุเท้า ในก่อนหน้านัน้ก็

เปล่ียนแปลงอีกครัง้ ท่ี ตอ่มาภายหลงัเม่ือญ่ีปุ่ นแพ้สงครามประกอบกบัชว่งเวลาจอมพล ป . พบิลู

สงคราม หมดอํานาจจงึเลกิการใสห่มวก และกลบัมาแตง่ตามสบายแบบสากลเป็นหลกั   

ในโอกาสตา่งๆ วางระเบียบการแตง่กายของสตรีแบบ “เตม็ยศ” 

“คร่ึงยศ” กําหนดเคร่ืองแตง่กายผู้ประกอบอาชีพบางอาชีพ เชน่ ชา่งตดัผม หญิงดดัผม คนเดนิ

โต๊ะจําหนา่ยอาหาร  
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 การสร้างวฒันธรรมสร้างชาตใินสมยัจอมพล ป . พบิลูสงครามนัน้ มีการสะสมความ

งนุงงและการไมเ่ห็นด้วยจนถึงการตอ่ต้านอยูอ่ยา่งเงียบๆมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นปัญหา

ทางการเมืองภายใน จนกระทัง่ 16 กนัยายน พ .ศ. 2500  คณะทหารโดยการนําของ จอม

พลสฤษดิ ์ ธนะรัตน์ เป็นหวัหน้านําทําการยดึอํานาจในการปกครองประเทศ เป็นชว่งเดียวกนัท่ีได้

ทําการยบุกระทรวงวฒันธรรม โดยไมท่ราบเหตผุล มีเพียงการบนัทกึในหนงัสืออนสุรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์นายแพย์หลวงวิเชียรแพทยาคม (เถียร) อดีตปลดักระ ทรวง

วฒันธรรม เม่ือ ป พ .ศ. 2520 โดย ส . พลายน้อย สรุปไว้ตอนหนึง่วา่ (2537: 341) การยบุเลกิ

กระทรวงวฒันธรรมและสภาวฒันธรรมแหง่ชาตใินครัง้นัน้ วา่กนัวา่คณะผู้ยดึอํานาจไมพ่อใจใน

สภาวฒันธรรมแหง่ชาคต ิโดยเฉพาะสํานกัวฒันธรรมฝ่ายหญิง ซึง่กลา่วกนัวา่เข้าไปยุง่กบั

เร่ืองราวของผวัๆเมียๆในครอบครัวเขามากเกินไป โดยเฉพาะครอบครัวของนายทหารในครัง้นัน้ 

 

 สรุปได้วา่ การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง เกิดจาก

เหตกุารณ์หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองได้มีการเปล่ียนแปลงประเพณีวฒันธรรมการแตง่กาย

ให้สอดคล้องกบัการปกครองระบ อบใหม ่ของ จอมพล ป . พิบลูสงคราม ผู้ นําประเทศ ทําให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม ไทยและภาพลกัษณ์ของความทนัสมยั   ท่ีเป็นแนวคดิของชนชัน้ผู้ นํา   

เป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงสงัคมและศลิปวฒันธรรมในหลายๆด้านของประเทศ ท่ีสําคญั

สง่ผลตอ่นโยบายในการใช้ศลิปกรรมเพ่ือพฒั นาสงัคมในด้านตา่งๆโดยเฉพาะ การใช้สญัลกัษณ์

การยกยอ่งผู้หญิงและวฒันธรรม ในการแตง่กายเป็นสว่นหนึง่เพ่ือ ผลประโยชน์ทางการเมืองการ

ปกครอง   มีการสร้างโอกาสแสดงบทบาท ทางสงัคมท่ีมีมากขึน้ของผู้หญิงไทย  โดยสร้างความ

เช่ือท่ีวา่  ผู้หญิงมีความสามารถและ มีฐานะเทา่เทียมผู้ช าย ผู้หญิงมีสิทธิ เทา่เทียม ผู้ชายท่ี มี

ความสําคญัในการสร้างชาตแิละวฒันธรรมอีกด้วย   นบัเป็นชว่งเวลาของการสร้างวฒันธรรมร่วม

สมยั ท่ีเป็นแบบแผนแบบวฒันธรรมบงัคบัของประเทศไทยชว่งเวลาหนึง่  

ผลของนโยบายการสร้างชาต ิและหลกัปฏิบตัเิก่ียวกบัการแตง่กายของไทย ใน รัฐนยิม

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง “การแตง่กายของประชาชนชาวไทย ” ท่ีเป็นนโยบายสําคญัของรัฐบาล คือ   

รัฐบาลได้แนะนําให้ประชาชนแตง่กายแบบสากลอยา่งเตม็รูปแบบ เพ่ือเป็นการสร้างชาตเิพ่ือนํา

สงัคมไทยเข้าสูก่ารเป็นอารยะ  รวมถึงนโยบายในสว่นของการยกยอ่งสตรีเป็น  “ดอกไม้ของชาติ ” 

ท่ีควรแต่ งกายให้สวยงามเพ่ือจะชว่ยให้บรุุษในฐานะ “รัว้ของชาติ ” มีความสขุและมีกําลงัใจใน

การทํางาน เม่ือพจิารณาปฏิกิริยาของสตรีตอ่แนวคดิดงักลา่ว จะเหน็ได้วา่สตรีสามญัชนซึง่ถกู

คาดหวงัให้ทํามาหากินเลีย้งครอบครัวเชน่เดียวกบับรุุษมาโดยตลอดนัน้ ไมอ่าจปฏิเสธตนให้

สอดคล้องกบัแนวคดิ “ดอกไม้ของชาต”ิ ได้อยา่งสมบรูณ์ ดงัเชน่ สตรีชัน้สงูและชัน้กลาง ทําให้ใน
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ชว่งเวลานี ้ เป็นชว่งเวลาท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของสตรีไทยอยา่งมากท่ีสดุ  

เป็นวฒันธรรมการแตง่กายท่ีสอดคล้องกบัระบบการปกครองเป็นหลกั  ผสมผสานกบัความนิยม

วฒันธรรมตะวนัตกของคนกรุงเทพฯท่ีเป็นศนูย์กลางของวฒันธรรม    

 การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยในครัง้นี ้    ได้ถกูกําหนดโดยผู้ มีอํานาจรัฐ ท่ีเป็น

ศนูย์กลางการเผยแพร่แนวความคดิ   จากเดมิท่ีศนูย์กลางการเปล่ียนแปลง และการเผยแพร่ คือ 

ราชสํานกั   โดย มีวตัถปุระสงค์ในการปรับปรุงวฒันธร รมให้เจริญทดัเทียมกบัชาวโลก

ชาวตะวนัตกเชน่เดียวกนั   ท่ีมีกลไกลการสร้างเง่ือนไขทางวฒันธรรมใหม่   ท่ีสง่ผลทําให้วิถีชีวิต

ของคนเปล่ียนไปจากการดําเนินชีวิตตามครรลองเดมิในระบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ และเพ่ือให้

เกิดการยอมรับอํานาจทางการเมืองของรัฐในระบบการปกครองใหมอี่กด้วย 

  

2. การศึกษาวิเคราะห์แฟช่ันไทยร่วมสมัย 

 จากการศกึษาวิวฒันาการการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทย  เพ่ือการวิจยั เร่ือง ผู้ทรง

อิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  ท่ีผู้ วิจยัได้แบง่การศกึษาเป็น 2 ยคุสมยั คือ 1.สมยัการเปล่ียนแปลง

การแตง่กายไทยรัตนโกสินทร์สมยัใหม ่ และ 2. สมยัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายไทยหลงั

เปล่ียนแปลงการปกครอง   ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์และสรุปไว้ในเบือ้งต้นดงัท่ีกลา่วไว้แล้ว ทําให้

ได้เห็นถึงภาพรวมทางการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยท่ีผา่นมา  วา่สอดคล้องกบั บคุคล

หรือคนกลุม่ใดท่ีเป็นผู้ มีอํานาจหรืออิทธิพลท างการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย และท่ี

สําคญัในชว่งเวลา ท่ีผา่นมา นัน้  ผู้ทรงอิ ทธิพล มีความสมัพนัธ์ กนัเชิงอํานาจในรูปแบบใด และ

สง่ผลถึงแฟชัน่ไทยในปัจจบุนัในด้านรูปแบบและวิธีการสร้างความหมายใหม่ให้กบัแฟชัน่ของไทย

อยา่งไรมาแล้วนัน้   ในหวัข้อถดัมานีผู้้ วิจยัได้ ทําการศกึษาและวิเคราะห์การ เปล่ียนแปลงแฟชัน่

ไทยร่วมสมยั เพ่ือท่ีจะได้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์   เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั

ในแตล่ะชว่งเวลา วา่มี บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด เป็นผู้ มีท่ีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลง

แฟชัน่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยอยา่งไร  

 ผู้ วิจยัเร่ิมทําการศกึษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั จากการวิเคราะห์

สงัคมไทยและการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยในชว่งเวลา ท่ีเรียกได้วา่เป็นชว่งเวลาของ

แฟชัน่ไทยร่วมสมยั โดยการวิเคราะห์จากรายงานวิจยัของ สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา ในผลงานวิจยั

เร่ืองการแตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผ้าในสงัคมไทยสมยัรัตนโกสนิทร์ ท่ีกลา่วไว้ ถึงสงัคมไทยใน  

สมยัแฟชัน่ใหมส่มยัพฒันา  โดยให้คําจํากดัความชว่งเวลาของ  แฟชัน่ใหมส่มยัพฒันา ไว้วา่ เป็น

ชว่งเวลาของ การท่ีสงัคมไทยเข้าสู ่สมยัพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางคดิทางเศรษฐกิจ
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ของฝ่ายโลกเสรี มีการวางแผนพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตัง้แต ่พ .ศ. 2504 เป็นต้น

มา เน้นการลงทนุและอตุสาหกรรม  ท่ีเรียกได้วา่เป็นสงัคมไทยท่ีได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจาก

ตะวนัตกมากย่ิงขึน้และชดัเจน สอดคล้องกบัการวางขอบเขตในการศกึษาวิ เคราะห์ข้อมลูวิจยัท่ี

กําหนดไว้  โดยกําหนดชว่งเวลาท่ีจะศกึษา คือเร่ิมตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นไปจนถึงปัจจบุนั  ใน

ปี พ.ศ.2516  ช้ากวา่ท่ี สวุดี กําหนด ไว้ 6 ปี การกําหนด ปี พ .ศ. 2516 เป็นตวักําหนดชอบเขตใน

การศกึษา คือ การถือกําเนิดนิตยสาร “ลลนา” เป็นนิตยสารผู้หญิงแฟชัน่เตม็รูปแบบฉบบัแรกของ

ไทย ท่ีให้ความสําคญักบัการจดัรูปเลม่และภาพประกอบในแนวอนัเป็นแบบฉบบัของนิตยสาร

ผู้หญิงในปัจจบุนั เป็นการเร่ิมต้นอาชีพอ่ืนๆท่ีปรากฏในงานแฟชัน่ ของบคุคลท่ีมีอาชีพในวงการ

แฟชัน่ของไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

  

 2.1  ผู้ทรงอทิธิพลแฟช่ันไทยร่วมสมัย : กาํเนิดแฟช่ันไทยร่วมสมัย 

    2.1.1 สังคมไทยกับการกาํเนิดแฟช่ันไทยร่วมสมัย 

 สงัคมไทยในสมยัหลงัจาการเปล่ียนแปลงการปกครองลว่งเลยจนมาถึง เม่ือสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 ยตุลิงใน ปี พ .ศ. 2488 สงัคมไทยได้รับอิทธิพลด้านตา่งๆจากประเทศมหาอํานาจฝ่าย

สมัพนัธมิตรซึง่เป็นฝ่ายชนะสงคราม  โดยเห็นได้ชดัเจนตัง้แตต้่นทศวรรษ 2500  เป็นต้นมา ผู้ วิจยั

ได้ทําการศกึษาวิเคราะห์ จากรายงานวิจยัของ สวุดี ธนประสทิธ์ิพฒันา ในผลงานวิจยัเร่ืองการ

แตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผ้าในสงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ท่ีกลา่วไว้ถึงสงัคมไทยในสมยั 

แฟชัน่ใหมส่มยัพฒันา  ไว้ดงันี ้ 

 สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา  สรุป ไว้วา่ สงัคม ไทยในยคุนี ้  วา่เป็น ยคุสงัคมสมยัพฒันา  

สงัคมสมยัพฒันา คือ  สงัคมในชว่งเวลาท่ีประเทศไทยเข้าสูส่มยัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  ตาม

แนวคดิทางเศรษฐกิจของฝ่ายโลกเสรีในชว่งหลงัสงครามโลก มี จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัขต์  หวัหน้า

คณะปฎิวตั ิซึง่เป็นผู้ผลกัดนัการพฒันาประเทศในลกัษณะดงักลา่ว   จอมพลสฤษดิ ์  ได้กลา่วคํา

ปราศรัยตอ่ประชาชนภายหลงัการปฏิวตัใิน ปี พ .ศ. 2501 มีใจความวา่ วตัถปุระสงค์หลกัของ

คณะปฏิวตัก็ิคือการเข้ามาพฒันาประเทศ  จอมพลสฤษดิ์  เน้นไว้วา่…งานสําคญัของเราในระยะ

ปฏิวตันีิคื้อ  งานพฒันา ท่ีได้แก่ งานพฒันาการเศรษฐกิจ การศกึษา การปกครองและทกุสิง่อยา่ง ... 

(สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา . 2542: 137)  การเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงของนโยบายในระดบัผู้ นํา

ของประเทศ ท่ีสง่ผลถึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไทยในเวลาตอ่มาของยคุสมยันัน้  ผู้ วิจยัสรุ ป ไว้

ดงันี ้
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 รูปแบบการปกครองของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์   เป็นแบบเผดจ็การทหาร   ซึง่ให้อํานาจ

สงูสดุแก่นายกรัฐมนตรี  ตามความในมาตรา 17 แหง่ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พธุ

ศกัราช 2502  การพฒันาประเทศในชว่งแรก ดําเนินไปตลอดระยะเวลาท่ีจอมพลสฤษดิ์  ดํารง

ตําแหนง่นายกรัฐมนตรี  สืบเน่ืองไปใน ถึงสมยัของนายกรัฐมนตรีคนตอ่มา   คือ จอมพลถนอม  

กิตตขิจร  ท่ีเป็นการพฒันาภายใต้กรอบของแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัหนึง่ (พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 

2509 ) และแผนพฒันาฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2509 ถึง พ .ศ. 2514 )  ในฉบบัท่ี 2 เพิ่มเตมิช่ือเป็น

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือใ ห้ครอบคลมุงานทางด้านสงัคมด้วย  แผนพฒันาฯฉบบันี ้

ยงัคงยดึแนวทางตามแผนฯ  คือการพฒันาก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  การสง่เสริมการลงทนุจาก

ตา่งประเทศและการลงทนุในอตุสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข้า    มีการรวมเอาแนวคดิด้านการ

พฒันาสงัคมควบคูก่นัไปด้วย   มุง่ให้ผลของการพฒันาออกไปสูพื่น้ท่ีชนบทท่ีหา่งไกล     มีการทุม่

งบประมาณเพ่ือการลงทนุในสว่นภมูิภาคถึงร้อยละ 75-80    นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการวางแผนมากขึน้  และจดัตัง้คณะกรรมการตา่ง ๆ ขึน้  

เพ่ือทําหน้าท่ียกร่างกลยทุธ์การพฒันารายสาขา  โดยเฉพาะอยา่งย่ิ งในสาขาอตุสาหกรรมการค้า

และการบริการท่ีสง่เสริมมากขึน้ (การพฒันาเศรษฐกิจของไทย. ม.ป.ป. ออนไลน์)  

 โดยผู้ วิจยัวิเคราะห์ได้วา่  แผนพฒันาทัง้สองฉบบั  มีความคล้ายคลงึ กนัตรงท่ีเน้นท่ีการ

สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ดงัเชน่ ถนน ไฟฟ้า การชลประธาน ระบบการส่ือ สาร  การ

พฒันาการศกึษาและสาธารณสขุ  ตลอดจนการพฒันาอตุสาหกรรม โดยมุง่สง่เสริมบทบาท

เอกชนในการลงทนุด้านอตุสาหกรรม รัฐบาลได้สร้างความมัน่ใจให้นกัลงทนุโดยประกาศนโยบาย

วา่จะไมต่ัง้โรงงานอตุสาหกรรมประเภทเดียวกบัท่ีสนบัสนนุให้เอกชนดําเนินการและไมโ่อน

กิจการอตุสาหกรรมข องเอกชนมาเป็นของรัฐ     รัฐบาลเน้นสง่เสริมการผลิตอตุสาหกรรมใน

ประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้า แตห่ลงัจากนัน้ 4 ปี  รัฐบาลประกาศกฎหมายสง่เสริมการลงทนุ

อตุสาหกรรม  ทัง้ทนุจากตา่งประเทศและทนุในประเทศ   มีการจดัตัง้คณะสง่เสริมการลงทนุ  

รวมทัง้ประกาศพระราชบญัญตัสิง่เสริมการลงทนุอตุสาหกรรมใน พ.ศ. 2505  ซึง่เอือ้ประโยชน์แก่

ผู้ลงทนุในอตุสาหกรรมท่ีรัฐสง่เสริม   

 สวุดี  ธนประสิทธ์ิพฒันา สรุป การดําเนินการของรัฐบาล  ในชว่งการสง่เสริมด้าน

อตุสาหกรรมของรัฐบาล ไว้วา่ ทําให้อตุสาหกรรมประกอบและผลติยางรถยนต์  ยารักษาโรค ป่ัน

ด้ายและการทอผ้ า ผลติกระดาษ ผลติแก้วและกระจก ขยายตวัอยา่งมาก จํานวนโรงงาน

อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้จากจํานวน 16,500 โรงงานใน พ .ศ. 2503 เป็น 38,393 โรงงาน ใน พ .ศ. 

2508 และ เป็น 41,212 โรง ใน พ.ศ. 2509 เศรษฐกิจเตบิโตขึน้เป็นอยา่งมาก  แตโ่ครงการตา่งๆท่ี
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รัฐบาลดําเนินการเพ่ือพฒันาประเ ทศ โดยเฉพาะการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจด้าน

ตา่งๆนัน้  รัฐบาลไมส่ามารถกระทําได้ตามลําพงั ทัง้นีเ้พราะเงินออมในประเทศและบคุลากรของ

ไทยยงัไมเ่พียงพอท่ีจะดําเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จงึมีความจําเป็นต้องแสวงหาเงิน

ชว่ยเหลือและกู้ เงิน ตลอดจนความร่วมมือด้านอ่ื นๆจากตา่งประเทศ และจากความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกาท่ีมีมาตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทําให้อเมริกาเป็นประเทศท่ีให้

ความชว่ยเหลือแก่ไทย รวมทัง้ยงัมีบทบาทสงูตอ่การกําหนดนโยบายวางแผนและพฒันา

เศรษฐกิจของไทย (2542: 138)    

 หลงัจากนัน้  โครงการพั ฒนาของไทย ก็ได้รับความชว่ยเหลือและสนบัสนนุทัง้ในด้าน

เงินทนุและบคุลากรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสว่นใหญ่ในเวลาตอ่มา  เร่ิมมีผู้ เช่ียวชาญพิเศษ

เข้ามาประจํายงักรุงเทพฯและกระจายไปท่ีอ่ืนๆ  อีกทัง้รัฐบาลและเอกชนชาวอเมริกนัยงัมอบทนุ

เพ่ือให้บคุลากรของไทยเดนิทางไปฝึก อบรมและศกึษาตอ่ในสหรัฐอเมริกา  เหตกุารณ์นีทํ้าให้เกิด

ความหลัง่ไหลของความทนัสมยัจากโลกตะวนัตก  โดยเฉพาะความทนัสมยัของสงัคมอเมริกาเร่ิม

เข้ามาในไทยอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตน่ัน้ ทําในเกิดการเปล่ียนทางสงัคมของไทยในหลายด้านในเวลา

ตอ่มา 

 ความทนัสมยัของสงัคมอเมริกาท่ีเร่ิ มเข้ามาในไทยอยา่งตอ่เน่ืองนัน้ ประกอบกบัใน

ชว่งเวลาเดียวกนันี ้  การเกิดเหตกุารณ์สภาพสงครามเย็น  ซึง่เป็นอีกเหตกุารณ์หนึง่ท่ีสง่ผลทําให้

ความทนัสมยัของสงัคมอเมริกาเข้ามาสูไ่ทยด้วยอีกทางหนึง่  เร่ิมจากการเกิดเหตกุารณ์สภาพ

สงครามเย็น   ท่ีได้ก่อตวัขึน้หลงัสงครามระหวา่งคา่ยเสรีประชาธิปไตยอนัมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ นํา  

กบัคา่ยคอมมิวนิสต์ท่ีมีสหภาพโซเวียตรุสเซียเป็นผู้ นํา เหตกุารณ์นัน้ผลดัดนัให้ไทยมีความใกล้ชิด

กบัสหรัฐอเมริกามากขึน้ไปอีกขัน้  เหตกุารณ์สงครามเย็นลกุลามเข้ามาในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ ใน ทศวรรษท่ี 2500 เป็นต้นมา สถานการณ์คกุคามของคอมมิวนิสต์ในประเทศเพ่ือนบ้าน

ลกุลามมาขึน้จนเร่ิมสง่ผลถึงไทย จนถึงเหตกุารณ์พรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยได้เข้าไป

เคล่ือนไหวในชนบท รวมทัง้ได้จดัตัง้วิทยเุสียงประชาชนแหง่ประเทศไทย ทําการกระจายเสียง

โจมตีรัฐบาลและเผยแพร่อดุมการณ์คอมมิวนิสต์   

 เหตกุารณ์การแทรกแซงของคอมมิวนิสต์ ทําให้ไทยมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสหรัฐอเมริกา

มากขึน้ไปอีกขัน้  ของการรับความชว่ยเหลือทัง้การพฒันาประเทศและการทหาร ใน พ .ศ. 2505 

มีการลงนามในข้อตกลงระหวา่งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อตกลงใจความ

สําคญัวา่ สหรัฐอ เมริกาจะชว่ยปกป้องไทยให้พ้นจากการรุกรานของคอมมวินิสต์ จากนัน้รัฐบาล

อเมริกนัได้สง่ทหารมาประจําการในเมืองไทย ตามฐานทพัท่ีได้รับ อนญุาตจากรัฐบาลไทยให้ตัง้ขึน้ 

ท่ีนครพนม นครราชศรีมา อดุรธานี เป็นต้น (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 139)  
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 ใน ปี พ.ศ. 2504 นบัเป็นปีแรกท่ีรัฐบาลสหรัฐ  สง่กําลงัทหารนาวิกโยธินจํานวน 10,000 คน 

เข้ามาประจําการในประเทศไทย โดยประจําอยูใ่นฐานทพัของตนในจงัหวดัอดุรธานี  เป็นท่ีแรก  

โดยในปีถดัมา มีการสง่กําลงัทหารมาเพิม่อีก 5,000 คน จากนัน้กําลงัทหารของสหรัฐฯ ก็หมนุเวียน

เข้ามาประจําในประเทศไทย โดยตลอดจนถึง ปี 2517 มีทหารอเมริกนัในประเทศไทยรวม 49,000 คน 

ในขณะท่ีทัง้ภมูิภาคนีมี้ทหารอเมริกนัรวม 230,000 คน  

 การท่ีสหรัฐอเมริกาได้รับการอนญุาตให้ตัง้ฐานทพัในประเทศในครัง้นัน้ สง่ผลทําให้มี

ชาวอเมริกนัท่ีเข้ามาพํานกัในประเทศไทยมากมาย  ทัง้นกัลงทนุ ผู้ เชียวชาญ และทหา ร สิ่งท่ีเป็น

ผลตามมา คือการได้นําวฒันธรรมการบริโภคของตนเข้ามาด้วย รูปแบบของวิถีชีวิตอเมริกนั การ

อยูอ่าศยั อาหารการกิน เคร่ืองอปุโภคบริโภคตา่งๆ รวมทัง้ชาวไทยท่ีได้รับทนุสนบัสนนุในการไป

ฝึกอบรมและศกึษาในสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวนัตกอ่ืนๆก็กลบัมา และนําวฒันธรรม

ดงักลา่วเข้ามาด้วย  

  ขณะเดียวกนัจากการปกครองแบบศนูย์รวม ซึง่สืบเน่ืองมาตัง้แตส่มยัปฏิรูปประเทศ 

รวมทัง้จากการเน้นการพฒันาในเมืองหลวง ทําให้คนไทยในภมูิภาคตา่งยดึแบบแผนการดําเนิน

ชีวิตของคนในกรุงเทพฯเป็นมาตรฐาน นอกจากนี ้ การเกิดส่ือตา่งๆ เชน่ หนงัสือ วิทย ุโทรทั ศน์ 

โรงภาพยนตร์ เป็นส่ือบนัเทิงรูปแบบใหมท่ี่เข้าไปแทนท่ีความบนัเทิงแบบพืน้บ้าน และยงัเป็นตวั

ถ่ายทอดความเจริญจากเมืองหลวงให้ชาวตา่งจงัหวดัรับรู้ สําหรับโทรทศัน์นัน้ เร่ิมออกอากาศ  

ครัง้แรกใน ปี พ.ศ. 2497 ได้แก่สถานีไทยทีวี ชอ่ง 4 จนถึง ปี พ .ศ. 2511 มีสถานีโทรทศัน์ 4 สถานี

ด้วยกนั  ด้วยเหตนีุ ้วฒันธรรมตะวนัตกรวมทัง้การแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าตามแบบตะวนัตก จงึเผยแพร่

จากกรุงเทพไปสูภ่มูภิาค โดยเฉพาะหวัเมืองใหญ่ๆได้อยา่งรวดเร็ว (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 

140) 

 ปัจจยัตา่งๆเหลา่นีทํ้าให้ชาวไทยโดยทัว่ไปเกิดความนิยมวฒันธร รมตะวนัตกมากขึน้ทัง้

ยงัอยูใ่นภาวะท่ีเศรษฐกิจกําลงัเฟ่ือฟ ูทําให้มีกําลงัซือ้สินค้าจากตา่งประเทศ รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตของคนไทยจงึใกล้เคียงกบัชาวตะวนัตกมากขึน้ ลกัษณะเชน่นีเ้ป็นสาเหตใุห้อิทธิพลทางด้าน

ตา่งๆ รวมทัง้ด้านสงัคมและวฒันธรรมจากประเทศตะวนัตก โดยเฉพาะสหรั ฐอเมริกา เพิ่มขึน้

อยา่งรวดเร็วในสงัคมไทย 

 สอดคล้องกบั บทความ ใน หนงัสือ สมดุภาพ วิวฒันาการการแตง่กายสมยักรุง

รัตนโกสินทร์ โดยกองจดหมายเหตแุหง่ชาต ิกรมศลิปากร จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์ 200 ปี พทุธศกัราช 2525 ได้สรุปการแตง่กายแบบสากลนยิม โดยสรุ ปวา่   การแตง่

กายสากลนยิม นบัเป็นการแตง่กายรูปแบบแฟชัน่ร่วมสมยัท่ีเป็นการได้รับอิทธิพลจากประเทศ

ตะวนัตก เน่ืองจากมีการตดิตอ่ระหวา่งประเทศมากขึน้และเน่ืองจากอิทธิพลของหนงัสือ 
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ภาพยนตร์ การแสดงแฟชัน่โชว์ตา่งๆ เป็นต้น ทําให้วงการแฟชัน่ของไทยทนัสมยัรุดหน้ามาก ผู้ นํา

แฟชัน่ตา่งๆมกัเป็นพวกดาราภาพยนตร์ ดารา ทีวี พวกนางแบบและนายแบบ    ซึง่ผิดกบั

สมยัก่อนท่ีแฟชัน่มกัแพร่หลายมาจากบคุคลในราชสํานกั หรือกลุม่คนชัน้สงู และศนูย์รวมแฟชัน่

คือ กรุงเทพ ฯ และแพร่ไปสูต่า่งเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ (2525: 117)  

 จากเหตขุ้างต้นทําให้เกิดการ เปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของคนไทยเป็นไปใน รูปแบบ

สากลมากขึน้    โดยยดึตามศนูย์กลางของการเผย แพร่ของความทนัสมยั คือ กรุงเทพมหานคร ท่ี

เป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นหลกัมาตามลําดบั    แตอี่กสว่นหนึง่ ก็ คือ  การ เตบิโตทาง

อตุสาหกรรมของประเทศ   ท่ีมีการ เกิด ขึน้ของ โรงงานอตุ สาหกรรม มากขึน้ ท่ีทําให้ผู้หญิงใน

ครอบครัว สงัคม ระดบัลา่งหลัง่ไหลเข้ามาเป็นกรรมกร ในโรงงานอตุสาหกรรม   โดยเฉพาะใน

อตุสาหกรรมสิ่งทอ เพราะผู้หญิงให้ความคุ้นเคยกบัการ ป่ันด้าย ทอผ้า และฟอกย้อม มาโดย

ตลอด สรุปได้วา่  จาการท่ีสงัคมเปิดกว้างรับสตรีชัน้สงูและชัน้กลางออกม าทํางานนอกบ้านมาก

ขึน้จากการพฒันาเศรษฐกิจจากสงัคมอตุสาหกรรมของไทย   จงึทําให้ผู้หญิงมีโอกาสแตง่กายใน

ลกัษณะตา่งๆออกมาทํางานนอกบ้านมากขึน้    โดยทัง้นีเ้คร่ืองแตง่กาย สว่นมากจะได้รับอิทธิพล

จากรูปแบบเสือ้ผ้าใหม่ๆ ท่ี เป็นท่ีนิยมในสมยันัน้  นยิมเรียกทบัศพัท์ กนัวา่ “แฟชั่น”  มีความนยิม

ทัง้ของตะวนัตกและญ่ีปุ่ น ท่ีผา่น ตาจาก ภาพยนตร์และหนงัสือแบบเสือ้ เป็นต้น   นบัเป็น

จดุเร่ิมต้นของการกําเนิด คา่นยิมแฟชัน่ร่วมสมยัของไทย ขึน้ในกลุม่ของคนท่ีอยูใ่นศนูย์กลางของ

ความทนัสมยั คือ กรุงเทพฯ และทําให้การพฒันาการของแฟชัน่ไทยในเวลาตอ่มา  

  จากบทสรุปท่ีผู้ วิจยั วิเคราะห์จาก  รายงานวิจยัของ สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา ใน

ผลงานวิจยัเร่ืองการแตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผ้าในสงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ไว้ในเร่ือง

สงัคมไทยกบัการกําเนิด แฟชัน่ไทยร่วมสมั ย ไปแล้วในเบือ้งนัน้  ทําให้ผู้ วิจ ยั ได้ทราบถึงสภาพ

สงัคมไทยในช่ วงเวลาการกําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในลกัษณะภาพรวม  ท่ีจะทําให้ผู้ วิจยั

ทําการศกึษาในชว่งเวลาถดัมาได้งา่ยขึน้  ผู้ วิจยั ได้เร่ิมทําการศกึษา  ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วม

สมยั ในเร่ืองตอ่มาคือ เร่ือกําเนิดนกัออกแบบแฟชัน่ไทยร่วมสมยั โดยผู้ วิจยั เร่ิมการศกึษา  ตัง้แต ่

ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นไปจนถึงปัจจบุนั    โดยในปี พ.ศ.2516 เป็นปีท่ีถือกําเนิดนิตยสาร “ลลนา” 

ซึง่นบัได้วา่เป็นนิตยสารผู้หญิงแฟชัน่เตม็รูปแบบฉบบัแรกของไทย   ท่ีให้ความสําคญักบัการจดั

รูปเลม่และภาพประกอบในแนว ทางอนัเป็นแบบฉบบัของนิตยสารผู้หญิงในปัจจบุนั และเป็นการ

เร่ิมต้นอาชีพอ่ืนๆท่ีปรากฏในงานแฟชัน่    ของบคุคลท่ีมีอาชีพในวงการแฟชัน่ของไทยทัง้ทางตรง

และทางอ้อม   รวมถึงจดุ เร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงการแตง่กายของไทย ท่ีได้รับอิทธิพลจาก

รูปแบบเสือ้ผ้าใหม่ๆ ท่ีนิยมเรียกนิยมเรียกทบัศพัท์วา่ “แฟชัน่ ” ทัง้ของตะวนัตกและญ่ีปุ่ น ผา่น

ภาพยนตร์และหนงัสือแบบเสือ้  ของการกําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั ท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลง
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ทางสงัคมไทย   ท่ีเร่ิมต้นขึน้ในชว่ง พ .ศ. 2500  จนถึงชว่งเวลาท่ีมีการผสมกลมกลืนเปล่ียนเป็น

รูปแบบ สากล ในแบบปัจจบุนั ทัง้นี มี้วิวฒันาการเคร่ืองแต่ งกายตามลกัษณะร่วมสมยัเร่ือยมา   

ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาและวิเคราะห์ ตามลําดบั ปรากฏการณ์ของการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วม

สมยั  ไว้ได้ดงันี ้

 

1.1.2 กาํเนิดนักออกแบบแฟช่ันไทยร่วมสมัย 
  

 ก่อนหน้า ปี พ.ศ. 2516  วงการแฟชัน่ของประเทศไทย เร่ิมมีความเป็นแฟชัน่ ท่ีร่วมสมยั

มากขึน้  เหน็ได้จากปรากฏการณ์และการกําเนิด บคุลากรในวงการแฟชัน่สมยัใหมใ่นด้านตา่งๆ

ของไทยเกิดขึน้  โดยในระยะแรกอาจยงัไมป่รากฏผู้ ท่ีเรียกได้วา่เป็นนกัออกแบบเสือ้ผ้า ได้อยา่ง

เตม็ปากมากนกั เพราะความเป็นนกัออกแบบเสือ้ผ้าของไทยในระยะแรกนัน้  คือ ร้านตดัเสือ้ท่ีมี

เจ้าของกิจการเป็นผู้ดแูลทัง้การปรับเปล่ียนรู ปแบบเสือ้ผ้า ออกแบบ ทําแบบตดัแพทเทิร์นรวมถึง

ตดัเย็บเองด้วย  ท่ีมีช่ือเสียงปรากฏทัง้ช่ือของร้านตดัเสือ้เอง และตวัของเจ้าของกิจการท่ีเป็นทัง้

นกัออกแบบและเป็นผู้ตดัเย็บ  ในประเทศไทยในยคุแรก ก็คือ ร้านเสือ้กรแก้ว ของคณุหญิงอไุร 

ลือบํารุง   จากการสรุปของ  ชตุพินัธ์ ฉายประกายแก้ว ท่ีกลา่วถึงเส้นทางการเปล่ียนแปลงและ

วิวฒันาการเคร่ืองแตง่กาย   รวมถึงความชดัเจน ในเร่ืองผู้คนและสงัคมในวงการแฟชัน่ร่วมสมยั

ของไทย ท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของวงการแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  ท่ีมีบคุคลท่ีมีตวัตนทางด้านการออกแบบ

เคร่ืองแตง่กายท่ีมีอิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยอยา่งชดัเจน เกิดขึน้  โดยกลา่ว สรุป

ถึงการกําเนิดและวิวฒันาการของ นกัออกแบบเสือ้ผ้าในยคุแรกๆของเมืองไทย   ไว้ดงันี ้(ชตุพินัธ์ 

ฉายประกายแก้ว. 2551: 396-403) 

 

...ดีไซเนอร์สมยันัน้ ก็คอื ร้านตดัเสือ้ของคนจีนในฮอ่งกง ซึง่เป็นแหลง่แวะพกักอ่นท่ี จะขึน้ตอ่

เรือไปยงัยโุรป คณุไขเ่ลา่วา่ (สมชยั แก้วทอง ) “การตดัเสือ้ผ้าของคนไทยเร่ิมจากคนจีนก่อน รวมถึง

เจ้านายหรือเศรษฐีสมยัก่อน การเดินทางสมยัก่อนจะไปโดยทางเรือ และทา่เรือแหง่แรกท่ีแวะก็คือ 

เกาะฮ่องกง เจ้านายหรือเศรษฐีสมยักอ่นจะอยูท่ี่นัน่เป็นสปัดาห์เพ่ือตั ดเสือ้ผ้า มายคุ ร .8 ซึ่งเปลี่ยน

พาหนะในการเดนิทางเป็นเคร่ืองบิน ก็จะมทีางเลอืกอยู ่ 2 ทางคอื ตดัเสือ้ในเมอืงไทย หรือไปตดัท่ี

ยโุรป ร้านเทเลอร์ท่ีเปิดบริการในประเทศไทยชว่งแรกๆ มกัเป็นร้านของคนจีน โดยฝร่ังเป็นคนสัง่พวก

ลกูไม้ผ้าแพรพรรณตา่งๆเข้ามา” 

จากนัน้ดีไซเนอร์รุ่นตอ่มาจงึเร่ิมเปลีย่นมาเป็นร้านของคนจีนในไทย และท่ีโดง่ดงัมากในยคุท่ี

กรุงเทพฯ ยงัมีรถรางวิ่งอยู ่ก็คือ “ร้านเฟมนิ า่” แถววงับรูพา “ถือเป็นต้นฉบบัของแฟชัน่ในเมอืงไทย 

คิดวา่เจ้าของนา่จะเป็นคนฮ่องกง คือถ้าสบืไปสมยัคณุยา่คณุยายวยั 80-90 ถ้าพดูถึงร้านแฟมินา่ก็

รู้จกักนัดี จําได้วา่เวลาคณุแมม่ากรุงเทพฯ ก็จะมาตดัเสือ้ที่ร้านนี”้ 
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แตส่าํหรับร้านเสือ้ท่ีถือวา่เป็นต้นฉบบัแหง่แฟชัน่ในไทยและมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุเลยก็คือร้าน

เสือ้กรแก้ว ของคณุหญิงอไุร ลอืบํารุง คณุไขเ่ลา่วา่ “เมื่อครัง้ท่ี สมเด็จพระราชินีเสด็จประพาสทัว่โลก 

คณุหญิงอไุรก็เป็นคนเยบ็ชดุไทยถวาย สาํหรับเสือ้ผ้าแบบยโุรปทรงให้ปีแอร์ บลัแมง ทํา ภายหลงับลั

แมงเสยีชีวิตก็ยงัทรงให้มีสเตอร์อีรีค มอร์เทนเซน ทําถวาย จนกระทัง่มิสเตอร์มอร์เทนเซนเสยีชีวิต ก็

เลยไมท่ราบวา่ฉลองพระองค์ของสมเดจ็พระราชินีทรงให้ใครทําถวาย” 

  

 คณุหญิงอไุร ลือบํารุง  เป็นเจ้าของร้านเสือ้กรแก้ว ท่ีเป็นต้นฉบบัแหง่แฟชัน่ไทยในยคุ

เร่ิมต้นของการเป็นชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบ คือ เป็นเจ้าของร้านเสือ้ท่ีเน้นความสามรถทางด้านการ

ตดัเย็บของร้านตดัเสือ้ จนมีช่ือเสียงทางด้านการตดัเย็บและความประณีตทางด้านงานชา่งเป็น

หลกั ร้านเสือ้กรแก้วมีช่ือเสียงทางด้านการตดัเย็บเสือ้ผ้าจากกลุม่คนชัน้สงู รวมถึงกลุม่คนในราช

สํานกั  จากการมีช่ือเสียงและการเป็นร้านเสือ้ในกลุม่คนชัน้สงูทําให้ในเวลาตอ่มา คณุหญิงอไุร 

ลือบํารุง ได้เป็นผู้ออกแบบตดัเย็บชดุไทยพระราชนิยม  จากประราชดําริของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในครัง้ท่ีตามเสดจ็เสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9    ท่ีวา่สตรี

ไทยไมมี่แบบแผนของการแตง่กายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน  จงึได้พระราชทานให้ คณุหญิงอไุร 

ลือบํารุง และ ทา่นผู้หญิงมณีรัตน์ บนุนาค  รับผิดชอบ ออกแบบตดัเย็บ ชดุไทยพระราชนิยมเป็ น

แบบแผน และเผยแพร่ให้ใช้ตัง้แตน่ัน้อยูจ่นถึงปัจจบุนั ถึง 9 รูปแบบด้วยกนั  

 ในชว่งเวลาเดียวกนันี ้ ท่ีมาของความทนัสมยั   หรือความเป็นต้นฉบบัของวิถีแฟชัน่ ของ

คนร่วมสมยัแหง่ยคุของไทย ก็เร่ิมจะมีวิถีชีวิตในลกัษณะท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง เร่ิมมีการ

แยกแยะแบง่แยกสิ่ งไหนเก่าสิ่งไหนใหม ่อยา่งไรท่ีเรียกวา่ ล้าสมยั อยา่งไรท่ีเรียกวา่ ทนัสมยั ดงัท่ี   

ภทัราวดี มีชธูน (ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์ . นามสกลุเก่าในยคุนัน้ ) สาวสงัคมท่ีเรียกได้วา่เป็นต้นแบบ

แหง่ความทนัสมยัในยคุนัน้ กลา่วถึงบรรยากาศของความทนัสมยัในยคุนัน้ ให้กบัผู้ วิจยั ไว้วา่ 

(ภทัราวดี มีชธูน. 2552: สมัภาษณ์)  

 

...ก็ต้องไปซือ้รองเท้าท่ีร้าน พลาท ูแล้วทําผมร้านแอนนา เท่ียวท่ี ร้านคาเฟ่แถวพฒัน์พงศ์ ไป

เต้นรํา แตง่ตวัสวยทําผม ชดุเต้นรําก็ต้องเป็นเดรสปัก  กลางวนัและกลางคนืใสไ่มเ่หมอืนกนั รองเท้า

ก็ต้องคนละคู ่แล้วมร้ีานอิมพอร์ตเสือ้ผ้ามาจําไมไ่ด้แล้ว แตถ้่าจะเป็นแบบคณุนายไทย ๆแบบผ้าไหม

ก็ต้องไป สตาร์ออฟสยาม หรูหรา หรือถ้าตดัเสือ้ก็ต้องคณุวรชาต ิและทา่นไกรสนิ ซือ้เสือ้สมยัใหมก็่

ต้องร้านแฟคตอร่ี เดก็ๆ ถ้าชอบแบบชาวบ้านทัว่ไป ก็ไป นิวซติี ้หรือ ร้านรินทร์ เป็นร้านท่ีนาํเทรนด์ 

คนนําเทรนด์รุ่นแรกก็คณุพตัรศรี ตอ่มาก็เป็นดิฉนั รุ่นตอ่ไปก็เยอะแยะ เพราะเมื่อก่อนไมม่ีแมกกาซีน 

มีแตเ่ชยๆ เป็นนางงามใสช่ดุแตง่งาน ชดุยาว...” 
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  เม่ือกรุงเทพฯกลายเป็นต้นแบบของ ความทนัสมยั ของประเทศไทยอยา่งชดัเจนขึน้            

วิถีชีวิตของคนรุ่นใหมใ่นเมืองท่ีถกูเรียกวา่เป็ นศนูย์กลางแหง่ความทนัสมยั ก็เร่ิมมีผู้ นํา ท่ีเป็น          

หวัก้าวหน้า ของความทนัสมยั โดยเฉพาะผู้ นําหวัก้าวหน้า ของวงการแฟชัน่ ไทย สมชยั แก้วทอง  

กลา่วไว้ในบทความของ ชตุพินัธ์ ฉายประกายแก้ว  ถึงการกําเนดินกัออกแบบ หวัก้าวหน้าใน

วงการแฟชัน่ไทย ท่ีเรียกได้วา่เป็นนกัออกแบบเสือ้ผ้ารุ่นใหมไ่ด้อยา่งเตม็รูปแบบของวงการแฟชัน่

ไทยในยคุแรก ไว้วา่  ยคุคาบเก่ียวตอ่จากกรแก้วก็มีดีไซเนอร์หน้าใหม่ๆ  เกิดขึน้ให้คนต้องทึง่ใน

ฝีมือ อาท ิม .จ.ไกรสิงห์ วฒุิชยั อดีตผู้ออกแบบฉลองพระองค์ให้สมเดจ็พระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ 

ตดิตามด้วย คณุวรชาต ิ ชาตะโส ภณ ผู้ โดง่ดงัในยคุนัน้ แล้วหลงัจากนัน้ก็เป็นคณุเล็ก ภทัราวดี 

ศรีไตรรัตน์ (ชตุพินัธ์  ฉายประกายแก้ว. 2551: 396-403) 

 ในชว่งเวลานีต้อ่จากร้านกรแก้ว ของคณุหญิงอไุร  ลือบํารุง ท่ีเป็นตํานานร้านเสือ้ยคุ

แรก  ก็มาถึงชว่งเวลาท่ีกลา่วได้วา่เร่ิมมีนกัออกแบบเสือ้ผ้าอย่างชดัเจนเกิดขึน้   เร่ิมต้นจากการมี

นกัออกแบบหน้าใหมท่ี่มากฝีมือ เชน่ ม .จ.ไกรสงิห์ วฒุชิยั อดีตผู้ออกแบบฉลองพระองค์ให้

สมเดจ็พระนางเจ้ารําไพพรรณีฯ ตดิตามด้วย คณุวรชาต ิ ชาตะโสภณ ผู้ ท่ีโดง่ดงัและมีช่ือเสียง

ด้านการออกแบบเสือ้ผ้าไปสูต่า่งประเทศ ในยคุนัน้  หลงัจากนั น้ก็จะเป็นนกัออกแบบรุ่นใหม่ หวั

ก้าวหน้าอยา่ง ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์ ท่ีเรียกได้วา่เป็นนกัออกแบบเสือ้ผ้าได้อยา่งเตม็ปาก ชดัเจน

ท่ีสดุ ในเวลาตอ่มา     

 สรุปได้วา่  เป็นเพราะในชว่ง เวลาก่อนหน้านัน้ ในวงการแฟชัน่ของประเทศไทย ยงัไมมี่

นกัออกแบบ เสือ้ผ้าท่ีชดัเจนนกั มีเ พียงผู้ ท่ีรับตดัเสือ้และแนะนํารูปแบบก่ึงการออกแบบ หรือท่ี

เรียกกนัในอดีต วา่ ชา่งตดัเสือ้ เทา่นัน้  สว่นมากชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบเหลา่นี ้ มีแหลง่กําเนิดท่ี

สําคญัมาจาก โรงเรียนสอนตดัเสือ้ ท่ีมีอยา่งมากมายในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ  ทีเ่ปิดเป็นทัง้

โรงเรียนสอนออกแบบแล ะตดัเย็บรวมถึงรับตดัเสือ้ด้วย โดยสว่นมาก จะเปิดเป็นห้องเสือ้เพียง

อยา่งเดียวก่อน บางแหง่ก็รับสอนด้วยจนถึงการเปิดเป็นโรงเรียนสอนตดัเสือ้เตม็รูปแบบได้ในบางแหง่   

โรงเรียนสอนตดัเสือ้ท่ีมีช่ือเสียงในยคุนัน้ ก็คือ โรงเรียนสอนตดัเสือ้พรศรี และโรงเรียนสอนตดัเสือ้

ระพี           

            ชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบ ในยคุนัน้สว่นมากจะใช้วิธีการท่ีเรียกวา่ ก็อปปี้  คือ เปิดหนงัสือ

ลอกเลียนแบบ รูปแบบเสือ้ผ้ าแนะนํามาตดัเย็บ ให้ลกูค้า หรือตดัเย็บรูปแบบเสือ้ผ้า ตามท่ีลกูค้า

เลือกในหนงัสือหรือนิตยสาร  แตฝี่มือการตดัเย็บนัน้เรียกได้วา่ชั ้ นเย่ียมทัง้สิน้  เพราะชา่งเสือ้สมยั

นัน้จะ การันตรี ฝีมือ ด้วยช่ือเสียงของการเป็น นกัเรียนจาก โรงเรียนสอนตดัเสือ้ ดงันัน้ ผลผลิต

ทัง้หมดท่ีเรียกวา่เป็นจดุกําเนิดของนกัออกแบบในยคุนี ้จงึเป็นโรงเรียนสอนตดัเสือ้ท่ีเฟ่ือฟมูากใน

ยคุนี  ้แตก็่ยงั ไมส่ามารถเรียกได้อยา่งเตม็ ภาคภมูนิกัวา่เป็นนกัออกแบบ  เพราะมีความโดดเดน่

ทางด้านการตดัเย็บเฉพาะตนมากกวา่ด้านการออกแบบเป็นหลกั  โดยผู้ วิจยัขอสรุปเรียกวา่เป็น 

ชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบ   
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 พรศรี  ชตุนิทรานนท์ เจ้าของโรงเรียนสอนตดัเสือ้พรศรี เลา่ให้เห็นความเฟ่ืองฟขูอง

โรงเรียนสอนตดัเสือ้ท่ีผ ลิตนกัเรียนท่ีเป็นต้นกําเนิดนกัออกแบบในยคุนัน้  และการทํางานใน

รูปแบบ ของโรงเรียนสอนตดัเสือ้  ท่ีเธอเรียกผลผลิตจากท่ีน่ีวา่ เป็น   ชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบ  ท่ี

สอดคล้องกบัท่ีผู้ วิจยัสรุปไว้ในข้างต้น  ไว้วา่ (ชตุพินัธ์ ฉายประกายแก้ว. 2551: 397)   

 

“...ดิฉนักลบัจากเรียนท่ีฝร่ังเศส แล้วกลบัมาทําร้านเลก็ๆกอ่น จนตอนหลงัคอ่ยๆเขยบิเป็นตกึ 

9 ชัน้ ซึง่เป็นตกึท่ีโก้ทีเดยีวในนัน้มทีัง้โรงเรียน หอพกั แล้วก็ร้านเสือ้ ในร้านจะมห้ีองแฟชัน่โชว์

โดยเฉพาะ...เป็นห้องโก้เลยนะ ปพูรมทัง้ห้อง ตกแตง่สวยงามมาก มีแคตวอล์สาํหรับให้นางแบบเดิน

แบบ เก้าอีท้าสทีอง ซึง่เราเอาแบบมาจากคริสเตียน ดิออร์ ...การทํางานของนกัออกแบบยคุนัน้

โดยมากจะเป็นการก็อปปีแ้บบจากเมอืงนอกเสยีเป็นสว่นใหญ่ ...ตอนนัน้ผู้หญิงยงัไมรู้่จกัการใสบ่รา

เซียร์กนัเลย แล้วเผอิญมีคนเอาบราเซียร์กบัชดุชัน้ในมาจากเมืองนอกมาจ้างตดั ดิฉนัก็จดัแจงก็อปปี้

เขา แบบท่ีเราได้มาจากนิตยสารโว้ค ....” 

 

 ชา่งเสือ้ในยคุนัน้ถือวา่  การก็อ ปปีรู้ปแบบเสือ้ผ้าในหนงัสือนัน้ เป็นการบริการลกูค้า

ตามท่ีลกูค้าต้องการ   อีกทัง้ลกูค้าเหลา่ก็จะเป็นลกูค้าท่ีคอ่นข้างอยูใ่นระดบัท่ีมีเงิน   ได้ไป

ตา่งประเทศเห็นรูปแบบและนําหนงัสือห รือแคตตาลอ็กจากตา่งประเทศมาเป็นตวัอยา่งให้ดู

รูปแบบ   และให้ชา่งเสือ้เป็นผู้แนะนําและดดัแปลง  ดงัท่ี บวรพร  สทุธิวานิช ลกูสาวของ ลํายงค์ 

บณุยรัตพนัธุ์ เจ้าของโรงเรียนสอนตดัเสือ้ระพี  อีกหนึง่โ รงเรียนสอนตดัเสือ้ท่ีท่ีมีช่ือ ในยคุนัน้  

กลา่วสนบัสนนุข้อสรุปข้างต้น โดยกลา่วไว้วา่ (ชตุพินัธ์ ฉายประกายแก้ว. 2551: 398)   

 

“ในยคุนัน้ยงัไมม่กีารออกแบบเสือ้ผ้าเป็นเร่ืองเป็นราวเหมอืนสมยันี ้แตง่านจะประนีต ตอน

นัน้คนยงัไมรู้่จกัซือ้เสือ้ผ้าสาํเร็จรูปใส ่ยงัต้องสัง่ตดัเพื่อให้เหมาะสมกบัรูปร่าง และเป็นเอกลกัษณ์

ของตวัเอง... 

...เวลามีลกูค้ามาก็จะใช้การเปิดแคตตาลอ็กจากตา่งประเทศ คือ พวกคณุหญิงคณุนายที่มา

เป็นลกูค้า หรือถ้ามีใครไปตา่งประเทศก็จะเอาแคตตาลอ็กมาให้ เขาก็จะสัง่วา่ตดัโนน่ให้เขานะ ตดันี่

ให้เขานะ อาจจะเปลีย่นแปลงบ้างนิดหนอ่ย เพราะแบบพวกนัน้เป็นของฝร่ัง บางแบบจะใสไ่มไ่ด้

เพราะผู้หญิงบ้านเราตวัไมส่งู” 

 

 เรียกได้วา่ โรงเรียนสอนตดัเสือ้ในยคุนัน้ เป็น พืน้ท่ีท่ีผลติชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบ ของ

วงการแฟชัน่ของไทยในชว่งเวลาหนึง่  ท่ีเน้นไปท่ีความสามารถของชา่งเสือ้ท่ีมีทกัษะทางด้านการ

ตดัเย็บมากกวา่ด้านการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ให้กบัลกูค้า  แตใ่นชว่งเวลาเดียวกนั นี ้ก็มีบคุคล

ท่ีเรียกได้วา่ เป็นบคุคลท่ีสร้างความแปลกใหมใ่ห้กบัวงการแฟชัน่และความทนัสมยัของไทย  เกิด
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ขึน้มา เชน่  ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์  เธอเป็นความแปลกใหมข่องคนรุ่นใหม ่ ท่ีไมไ่ด้มีฐานการเรียน

ในแบบรูปแบบโรงเรียนสอนตดัเสือ้ แตก่ลบันําเสนอตวัตนในวงการแฟชัน่ของไทยได้  ความแปลก

ใหมแ่ละการยอมรับนีท่ี้ทําให้เกิดแนวคดิร่วมสมยัท่ีสง่อิทธิพลและสร้างแรงบลัดาลใจตอ่บคุคลใน

วงการแฟชัน่ในรุ่นตอ่มา รวมถึงการสร้างแนวทางใหม่ๆ ในกบัวงการแฟชัน่  ในชว่งเวลานีมี้บคุคล

ท่ีสร้างความแปลกใหมใ่ห้กบัแฟชัน่ไทยมาบ้างแล้ว เช่น ม.จ.ไกรสิงห์ วฒุิชยั ท่ีถือวา่เป็นนกัออกแบบ

รุ่นแรกของเมืองไทย ผู้ปลกุวงการแฟชัน่ให้คกึคกั ท่ีออกแบบทัง้เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบัอนัโดดเดน่

ด้วยการนําผ้าไทยมาออกแบบตดัเย็บในแนวร่วมสมยั (ภาณิศา ภวูภิรมย์ขวญั. 2551: 153)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการแสดงเคร่ืองแตง่กาย  

 ของ หมอ่มเจ้าไกรสิงห์ วฒุิชยั นกัออกแบบร่วมสมยั ร่วมกบัมลูนิธิชว่ยนกัเรียนท่ีขาดแคลน 

 ในพระบรมราชินปูถมัภ์  ท่ีจดัขึน้ เพ่ือหารายได้โดยเสดจ็พระราชกศุล  

 

 ม.จ.ไกรสิงห์ วฒุิชยั เป็นนกัออกแบบอีกคนหนึง่ท่ีเรี ยกได้วา่ นําผลงานออกแบบเสือ้ผ้า

ของไทยสูส่กลเป็นคนแรกๆ  เม่ือครัง้ผลงานการออกแบบเสือ้ผ้ าท่ีได้รับแรงบลัดาลใจ มาจาก

เสือ้ผ้าชาวเขาและได้ไปแสดงแฟชัน่โชว์ท่ีประเทศฮอ่งกง ใน ปี พ .ศ. 2517  และประสบผลสําเร็จ

เป็นท่ีช่ืนชมของคนท่ีนัน่ ในครัง้นัน้มีการเขียนลง หนงัสือพิมพ์บ้านเมือง โดย ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์ 

นางแบบท่ีเข้าร่วมเดนิแบบในครัง้นัน้ เขียนเลา่ไว้วา่  แฟชัน่โชว์เร่ิม 9.30 น. ตรงเวลาเผง ระบํา

ชาวเขาได้รับความสนใจมากพอๆกบัเสือ้ผ้าชดุตา่งๆของ ม .จ. ไกรสิงห์ ผู้ชมปรมมือกนัลัน่ทกุครัง้

ท่ีนางแบบออกเดนิโชว์ ...ได้รับคําชมเชยจาก แขกท่ีมาในงานอยา่งมากมาย ทางโรงแรมบอกวา่

ตัง้แตจ่ดัรายการแฟชัน่โชว์มาก็มีครัง้นีท่ี้ผู้ชมสนกุสนานและต่ืนเต้นมากถึงขนาดนี ้ (หนงัสือพิมพ์
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บ้านเมือง. 6 กมุภาพนัธ์ 2517: ไมป่รากฏเลขหน้า )  ม.จ.ไกรสิงห์ วฒุิชยั  ยงัเป็นผู้ นําแนวทางใน

การนําเสนอผลงานการออกแบบด้วยรูปแบ บแฟชัน่โชว์    ท่ีนบัได้วา่เป็นคนแรกท่ี จดัแฟชัน่โชว์ใน

รูปแบบท่ีใกล้เคียงตะวนัตกมากท่ีสดุ   และร่วมสมยัท่ีสดุในสมยันัน้  ดงับทความท่ีกลา่วถึง ความ

เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ในกบัแฟชัน่ของไทยด้านการเร่ิมต้นของการมีแฟชัน่โชว์ในชว่งแรกๆของ

ประเทศไทย ของ  ม.จ.ไกรสิงห์ วฒุชิยั  ไว้ดงันี ้(เม่ือนางแบบ “ วยัเอ๊าะ ” ยดึ แคตวอล์ก  ผู้จดัการ

รายวนั 16 ธนัวาคม 2548: ออนไลน์) 

 

คนท่ีให้กําเนิดการเดนิแบบในเมอืงไทยจริงๆนัน้นา่จะเป็น  หมอ่มเจ้าไกรสงิห์ วฒุไิกร เจ้าของ

ห้องเสือ้ ไกรสงิห์  ท่ีได้รับการยกยอ่งสมยัเมื่อ 40 กวา่ปีกอ่ นวา่เป็น ดไีซเนอร์ไทยท่ีทาํเสือ้ชัน้สงูแบบ

โอร์ตกตู ูเพราะตดัชดุวิวาห์ได้งดงามเริดหรูมาก หมอ่มเจ้าไกรสงิห์ มาโดง่ดงัระเบิดจริงๆ เพราะเป็นผู้

ท่ีตดัชดุให้ อภสัรา หงสกลุ แตง่ไปประกวดนางงามจกัระวางจนได้ครองตาํแหนง่สาวงามท่ีสวยท่ีสดุ

ในจกัรวาลมาครอบครอง และทกุครัง้ท่ีหมอ่มเ จ้าไกรสงิห์ทําเสือ้ผ้าขึน้มานัน้จะมกีารชกัชวนบรรดา

สาวๆ ท่ีมีดีกรีเป็นถึงนกัเรียนนอกมาเดินแบบให้  ซึง่สเปกของเจ้าของห้องเสือ้ผู้ นีค้ือต้องเป็นสาว

แตง่ตวัเปรีย้วจ๊ีดจ๊าดและมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสงู และอีกเหตผุลท่ีสาํคญันอกเหนือจากบคุลกิภาพ

แล้ว ผู้ ท่ีคลกุคลอียูก่บัวงการแฟชัน่คนหนึง่บอกเลา่เหตผุลให้ฟังวา่ 

  “เมือ่กอ่นนัน้เวลาเชิญนางแบบพวกนีไ้ปเดนิแบบ  ทา่นไกรสงิห์จะเตรียมเฉพาะเสือ้ผ้าที่

จะต้องสวมใสต่อนเดนิแบบให้เทา่นัน้  แอ็กเซสเซอรีอื่นๆ นางแบบจะต้องเป็นคนหามาเอง  ไมว่า่จะ

เป็นเคร่ืองประดบัพวกเคร่ืองเพชร รองเท้า กระเป๋า ถงุนอ่ง หรือแม้แตเ่สือ้ชัน้ในท่ีสาวนกัเรียนนอกจะ

เลอืกสวมใสซ่ึง่เป็นชดุชัน้ในยี่ห้อนอกอยา่ง  ฮอลลวีดู วาซาเลท เป็นต้น  ซึง่ชดุชัน้ในพวกนีใ้สแ่ล้วจะ

ช่วยให้เสือ้ผ้าที่สวมใสด่ดูีขึน้” 

แม้จะเร่ิมปรากฏการณ์การนําสาวๆ มาเดนิแบบเสือ้ผ้าบนแคตวอล์ก แตใ่นยคุนัน้ยงัไมถื่อวา่

ยกระดบัขึน้เป็นอาชีพนางแบบ เพราะนางแบบเหลา่นัน้จะไมไ่ด้ “คา่ตวั” เป็นเร่ืองเป็นราว  อยา่งมาก

จะได้เป็นเสือ้ผ้าท่ีตวัเองสวมใสข่ณะเดินแบบ ดงันัน้  ใครท่ีจะมาเดนิแบบจะต้องได้รับเชิญจาก

เจ้าของห้องเสือ้เทา่นัน้ ซึง่โดยมากจะเรียกวา่ “นางแบบกิตติมศกัดิ์” เพราะสว่นมากจะเป็นลกูหลาน

ของบรรดาผู้ดมีสีกลุ ในยคุนัน้บรรดาสาว ๆ  ที่จะมีโอกาสได้สวมใสช่ดุของหมอ่มเจ้าไกรสงิห์ขึน้

แคตวอล์ก อาทิ พฒัศรี บนุนาค, ม.ล.เทพินธ์ุ เทวกลุ, บษุบา โภคนิวงศ์ เป็นต้น...  

...ซึง่หลายครัง้ท่ีหมอ่มเจ้าไกรสงิห์ลงทนุพาบรรดาสาวนางแบบกิตตมิศั กดิ์เหลา่นีไ้ปเดนิ

แบบโชว์เสือ้ผ้ากนัถึงเมืองนอกทีเดียว จงึทําให้กลายเป็นกระแสท่ีบรรดาสาวๆในยคุนัน้ใฝ่ฝันอยากท่ี

จะได้สวมชดุของหมอ่มเจ้าไกรสงิห์บนแคตวอล์กบ้าง แตก็่ใช่วา่จะมีเพียงสาวนกัเรียนนอกเทา่นัน้ที่

จะมีสทิธ์ิเป็นนางแบบกิตติมศกัดิ์ของหมอ่มเจ้าไกรสงิห์ ในยคุหลงัๆ ถ้าเจ้าของห้องเสือ้ผู้ นีถ้กูใจสาว

ไหนก็จะเอย่ปากชกัชวน ไมว่า่จะเป็นโฉมฉาย ฉตัรวไิล นางเอกสาวหน้าตาลกูคร่ึงในยคุนัน้ก็มีโอกาส

เดนิบทแคตวอล์กเชน่กนั  สว่นนางแบบรุ่นสดุท้ายท่ีหมอ่มเจ้าไกรสงิห์ชกันํามาสมัผสัชีวติบน

แคตวอล์ก คือ เจ๊ียบ-พิจิตรา บณุยรัตพนัธ์ ดไีซเนอร์ช่ือดงั ซึง่ตอนนัน้ยงัเป็นนกัเรียนนอกท่ีปารีสอยู ่
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 หลงัจาก ม.จ.ไกรสิงห์ วฒุิชยั  ก็เร่ิมต้นยคุของ ภทัราวดี มีชธูน  ท่ีนบัได้วา่เป็นต้นแบบ

ของการเป็นนกัออกแบบรุ่นใหมใ่นยคุแรกของวงการแฟชัน่ไทยร่วมสมยั    ท่ีมีวิธีการสร้างตวัตน

การเป็นนกัออกแบบเสือ้ผ้าท่ีแตกตา่งวิธีการเดมิๆของการสร้างตวัตนในวงการชา่งเสือ้หรือวงการ

แฟชัน่ท่ีใช้เรียกกนัในยคุนัน้ 

         

 ภทัราวดี    มีการสร้างตวัตน การเป็นนกัออกแบบของ วงการแฟชัน่ ไทย ในยคุนัน้ ท่ี

แตกตา่งออกไปจากชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบท่ีมีอยู ่ จนเกิดการยอมรับและเรียกวา่เป็น นกั

ออกแบบ ได้อยา่งเตม็ปาก โดยเร่ิมต้นจากการเป็นนางแบบ  ภทัราวดี เป็นนางแบบท่ีโดเดน่มาก

ในสมยันัน้ ด้วยความเปรีย้ว เฉ่ียวจากบคุลกิ และรูปร่างหน้าตาท่ีเก๋  ตา่งจากนางแบบในสมยันัน้

ทั่วไป มีความทนัสมยัในตวั เองอยา่งล้นเหลือเตม็ปร่ี  จนต้องถกูถ่ายทอดออกมา  และแสดงออก

จนทําให้เกิดร้านเสือ้ผ้าเป็นของตวัเอง โดยมีความคดิท่ีวา่เราจะใสอ่ะไรก็ตดัเสือ้ผ้าออกมาแบบนัน้   

ร้านเสือ้ผ้าของภทัราวดี เป็นท่ีกลา่วขวญัอยา่งไมข่าดปาก  เป็นเพราะความ แปลก เก๋ นําสมยัไม่

เหมือนใครในยคุนัน้                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6  ภทัราวดี มีชธูน กบัเหลา่นางแบบในงานท่ีประเทศฮอ่งกง ของ ม.จ.ไกรสิงห์ วฒุิชยั   
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 สมชยั แก้วทอง นกัออกแบบรุ่นใหญ่ของวงการแฟชัน่เมืองไทยในปัจจบุนั   ถือวา่      

ภทัราวดี มีชธูน   เป็นบรมครู ของวงการแฟชัน่สมยัใหมข่อง ประเทศ ไทย  เป็นบคุคลแรกๆท่ีลกุ

ขึน้มาทําอะไรได้ทนัสมยั   ปฏิวตัทิกุอยา่ง   ไมว่า่จะเป็นวงการแฟชัน่ วงการละครเวที หรือกระทัง่

ละครทีวี   เรียกได้วา่เป็น นกัออกแบบเสือ้ผ้า  ของไทยในยคุแรกได้อยา่งเตม็ปาก  และยงั สง่ผล

ให้เกิดความสมยัใหมใ่นวงการแฟชัน่ในทกุวนันี ้ อีกด้วย ดงัเขาท่ีกลา่วไว้ดงันี  ้ (นิตยสาร Volume. 

2551: 396-403) 

 

“ถ้าจะเรียกให้เต็มปากเต็มคําวา่ดีไซเนอร์จริงๆก็ต้องยกให้คณุเลก็ ” คณุไขใ่ห้เหตผุล “เพราะ

คณุเลก็เป็นผู้หญิง เธอจะรู้วา่ผู้หญิงชอบอะไร แตง่ตวัอยา่งไรจึงจะดโูมเดิร์น ตอนที่คณุเลก็เข้ามา

นางแบบจะต้องผอม ไมม่ีหน้าอกท่ีเขาเรียกวา่อกไขด่าว” 

“แล้วพอคุณเลก็เลกิไปก็เป็นพวกผมที่เข้ามา ผมกบัคณุเลก็เข้ามาในวงการไลเ่ลีย่กนั แตผ่ม

ถือวา่คณุเลก็เป็นบรมครูทางแฟชัน่สมยัใหม ่เพราะตอนนัน้ยงัไมม่ใีครลกุขึน้มาทําอะไรได้หวอืหวา

เทา่ คณุเลก็ปฏิวตัิทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็นวงการแฟชัน่ วงการละครเวที หรือกระทัง่ละครทีวี คือถ้า

ประเทศไทยไมม่ีคณุเลก็ เราก็คงไมม่ีความสมยัใหมเ่หมือนทกุวนันี”้ 

 

 สมชยั  แก้ วทอง ยงัให้สมัภาษณ์ ไว้ใน นติยสารฮาปเปอร์ บาร์ซา (Harper’s Bazaar) 

ประเทศไทย ถึงความเร่ิมต้นความคกึคกั ต่ื นตวัของวงการแฟชัน่ในเมืองไทย  วา่ มีร้านเสือ้ผ้า

มากมาย แตท่ี่โดดเดน่ท่ีสดุ และเป็นแบบอยา่งให้กบันกัออกแบบรุ่นถดัๆมา ก็คือ ภทัราวดี มีชธูน   

และเป็นบคุคลท่ีเป็นแรงบลัดาลใจ ให้กบั สมชยั  แก้วทอง ท่ีนอกเหนือจากความช่ืนชอบทางด้าน

การออกแบบตดัเย็บเสือ้ผ้าของตนเองเป็นทนุเดมิของการ ท่ีจะเข้ามาสูว่งการแฟชัน่ จน ปัจจบุนั 

สมชยั แก้วทองได้รับการยกยอ่งวา่เป็นรุ่นใหญ่แหง่วงการแฟชัน่เมืองไทย (พิมพิไล บญุจอง. 2553: 

265)  

              ในนิตยสารดฉินั คอลมัน์แฟชัน่ในมมุศลิป์ บทความเร่ือง ตํานานไทย R-T-W กลา่วถึงผู้

บกุเบกิวงการแฟชัน่ของไทย ในด้านเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ในห้องเสือ้หรือท่ีเรียกกนัวา่ บตูกิ ในสมยั นัน้ 

วา่  ท่ีทนัสมยัและร่วมสมยัท่ีสดุในยคุแรกๆเป็นของ ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์ ท่ีประสบความสําเร็จแม้

จะทํางานทางด้านการออกแบบและเป็นเจ้าของบตูดิชัน้นําร่วมสมยัเพียงแค ่ 4 ปี แตก็่นบัเป็น

สีสนั   และท่ีสําคญันบัเป็น การเปล่ียนแปลงวงการแฟชัน่ของไทย มาจนถึงทกุวนันี ้  สนบัสนนุคํา

กลา่วของ สมชยั  แก้วทอง ในก่อนหน้านัน้  โดยสรุปไว้ดงันี ้(เพชร. 2551: 227-228) 
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...บตูกิเดน่ของคนดงัทําแฟชัน่ท่ีนาํหน้าในยคุนัน้ คอื ร้านเดอะแฟคคอร่ี ( The Factory ) ของ

คณุเลก็ (ภทัราวดี มีชธูน ) เป็นเจ้าของ เธอเป็นทัง้นกัออกแบบ นางแบบ นกัร้อง นกัแ สดงและดารา

หนงั...สาวตลอดกาลผู้ นี ้คอืผู้สร้างตาํนาน เพียบด้วยพรสวรรค์สารพดับทบาท แม้จะอยูใ่นกิจการ

แฟชัน่เพียงแค ่4 ปี ... 

 

 จากข้อมลูข้างต้น  11ภทัราวดี มีชธูน ถือวา่ เป็นนกัปฏิวตัวิงการแฟชัน่แหง่ยคุ  70 ของไทย 

หากเทียบเป็น ปี พ.ศ. ในชว่งเวลา ปี พ.ศ. 2510-2520 เทียบได้กบัยคุ 70 ในประวตัศิาสตร์แฟชัน่

ตะวนัตกร่วมสมยั  11ภทัราวดี เป็นนกัออกแบบเสือ้ผ้าหวัก้าวหน้ารุ่นแรกของวงการแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  

เป็นต้นแบบของการกําเนิดนกัออกแบบเสือ้ผ้าท่ีร่วม 11สมยัของไทย  จากการนําเสนอรูปแบบท่ีนอก

กรอบแบบแผนเดมิๆของวงการชา่งเสือ้ หรือชา่งเ สือ้ก่ึงนกัออกแบบของไทย ท่ียงัเป็นท่ียอมรับใน

วงการแฟชัน่อยูใ่นขณะนัน้ 11ภทัราวดี 11

  

ปฏิวตัทิกุอยา่ง   ไมว่า่จะเป็นวงการแฟชัน่ วงการละครเวที 

หรือกระทัง่ละครทีวี ทกุสิง่หลอมรวมจนเป็นตวัเธอ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานการออกแบบ  

จนกลายเป็นต้นกําเนดินกัออกแบบเสือ้ผ้ายคุ แรกของไทย  ท่ีเกิดจากตวัตนจนเรียกได้วา่เป็น

ผู้สร้างตํานาน ในวงการแฟชัน่ของไทย  ท่ีเพียบด้วยพรสวรรค์สารพดับทบาท แม้จะอยูใ่น วงการ

แฟชัน่เพียงแคร่ะยะเวลา 4 ปี  แตก่ลบัสง่ผลให้เกิดความสมยัใหมใ่นวงการแฟชัน่ในทกุวนันี ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11ภาพประกอบ 7 ภทัราวดี มีชธูน กบัการเป็นนางแบบ 
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11 ภทัราวดี มีชธูน  มีความเป็นมาและการสร้างตวัตน ดงันี ้   เธอเป็นบตุรสาวคนสดุท้อง

ของ คณุหญิงสภุทัรา สิงหลกะ  ธิดาของพระยาราชมนตรีและคณุหญิงบนุป่ัน  ตามเสดจ็เจ้าดารา

รัศมีมาจากเชียงใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี  5 กบันายสะอาด มีชธูน วิศวกรนกัเรียน ทนุพระราชทาน   

ของ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 7 ภทัราวดี เกิดเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2491   

ได้รับการศกึษาจากโรงเรียนราชนีิ ได้รับการฝึกสอนศลิปะรําไทยและขบัร้องเพลงไทยจาก ครูเลก็ 

วงับ้านหม้อ (ครูเล็ก กญุชร ณ อยธุยา)และเรียนตอ่จบไฮสกลู (High School) จากประเทศองักฤษ ท่ี

ได้สมัผสักบัศลิปะการแสดง   การร้องเพลงแบบตะวนัตกจากท่ีนัน่ และเร่ิมสนใจศลิปะการแสดง

อยา่งจริงจงั โดยไปเรียนศลิปะการแสดงท่ี พาซาดีนา่เพลย์เฮาส์ (11Pasadena Playhouse) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 11  ตามคําแนะนําของ  อาจารย์สดใส  พนัธุโกมล (ผู้ ก่อตัง้ภาควิชาศลิปะการละคร 

คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และผู้ ก่อตัง้โรงเรียนการแสดงไทยทีวีสีชอ่ง  3) เธอ

เรียนภาคค่ําด้านการออกแบบเสือ้ผ้าและด้านการเดนิแบบ    รวมถึงการแตง่หน้าควบคูไ่ปด้วย

ตามคําแนะนําของ พฒัศรี บนุนาค  ท่ีแนะนําวา่  งานนางแบบในเมืองไทยเพิ่งเ ร่ิมต้น  ยงัขาด

บคุลากรด้านนีโ้ดยตรง  ถ้าหนเูลก็ไปร่ําเรียนจนเป็นผู้ เช่ียวชาญเม่ือกลบัมากรุงเทพฯยอ่มมีงานให้

ทําอยา่งแนน่อน (ภาณิศา ภวูภิรมย์ขวญั. 2551: 124) ในเวลาก่อนหน้านัน้  ภทัราวดี เป็นนางแบบ

เป็นงานอดเิรกจากคําชกัชวนของ พฒัศรี บนุนาค ไปถ่ายแบบให้กบัหนงัสื อพมิพ์บางกอกโพสต์ 

เป็นงานแรก 11หลงัจากเรียนจบก็กลบัมาประกอบอาชีพนางแบบและนั กออกแบบเสือ้จนได้รับ

ความสําเร็จ กระทัง่ได้รับคําชกัชวนจาก ลาวลัย์ฉวี สิริสิงห์ ให้แสดงละครโทรทศัน์ และได้รับเลือก

ให้แสดงภาพยนตร์เร่ือง  “ไมมี่สวรรค์สําหรับคณุ ” สร้างโดย เบญจมนิทร์ กํากบักา รแสดงโดยมี 

ปริญญา ลีละศร  แสดงกบั นาถ ภวูนยั , ภาวนา ชนะจิต และ สพุรรณ บรูณพิมพ์   ศลิปินท่ีเธอ

เล่ือมใสศรัทธาและเป็นแมแ่บบในการแสดง และได้รับพระราชทานรางวลัตุ๊กตาทองนกัแสดงนํา

ยอดเย่ียมจากภาพยนตร์เร่ืองแรก  “ไมมี่สวรรค์สําหรับคณุ ” นบัเป็นนกัแสดงหน้าใหมไ่ฟแรงท่ีมี

สไตล์การแสดงผิดจากนกัแสดงตา่งๆท่ีได้รับความนิยมในยคุนัน้  ตอ่มาเธอได้ สร้างวิวฒันาการ

รูปแบบของภาพยนตร์ไทย โดยเขียนบทภาพยนตร์เร่ือง “นางสาว มะลิวลัย์” ร่วมกบัเริงศริิ ลมิอกัษร 

ผู้ กํากบัในยคุนัน้ แสดงเป็นนางเอกท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองจนเป็นปัญหากบัสงัคม  ผลงานครัง้

นัน้นบัเป็นการปฏิวตักิารเขียนบท  และการนําความคดิใหม่ๆ เข้ามาใช้ในภาพยนตร์ไทย 11  

(sinjai_miri

 การเร่ิมต้นการสะสมแรงบลัดาลใจและการสร้างตวัตนในด้านการออกแบบแฟชัน่             

ในบรรยากาศของความร่ วมสมยัในยคุนัน้  ภทัราวดี  ได้รับคําแนะนําและแรงบลัดาลใจจาก     

พฒัศรี บนุนาค บคุคลท่ีไมใ่ชแ่คใ่ห้คําแนะนําด้านการศกึษาและอาชีพเพียงอยา่งเดียว พฒัศรี ยงั

เป็นบคุคลหนึง่ท่ี เป็นแรงกระตุ้นท่ี ทําให้ ภทัราวดี  นําความเป็นตวัตนจากการท่ี มีรสนิยมท่ีดีเป็น

. 2548: ออนไลน์) 

mailto:meleefanclub@hotmail.com�
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ทนุเดมิตดิตวัประ กอบกบัความสร้างสรรค์ด้านการออกแบบท่ีได้ศกึษาและประสบการณ์ใน

ตา่งประเทศ ได้มีการ ผสมกลมกลืนจนเป็นตวัตน ของตวัเธอ ได้  โดย  ภทัราวดี  เลา่ให้กบัผู้ วิจยั

เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ไว้ดงันี ้  (ภทัราวดี มีชธูน. 2552: สมัภาษณ์)  

 

...พ่ีพฒัศรี บนุนาค  เป็นครูคนแรกของดฉินั พาเข้ าแนะนําให้รู้จกัดีไซน์เนอร์ท่ีเป็นเด็กๆ พวก 

ชาแนล เนี่ยไมไ่ด้ พอโตหนอ่ยเป็นเมียทตูก็พาไปซือ้กระเป๋าเฮอเมส  คอืเธอก็จะรู้อายขุยัควรใส่

ดีไซน์เนอร์คนไหน จดัของใสก่ระเป๋ายงัไง วิธีรักษาของ แกเป็นครู นัง่นิ่งๆ แกสวยตลอดเวลา ตอนนี ้

แก่แล้ว ทกุอยา่งท่ีแกเลอืกอยา่งแ หวน ท่ีแกเลอืกแตล่ะอนัมนัเป็นดีไซน์ น่ีคือแมแ่บบ ตามแกไมท่นั 

เพราะวา่ทกุอยา่งแกเนีย้บ บางทีก็ใสม่อ่ห้อมนะกบัสร้อยท่ีเป็นสไตล์เทห์่ๆ รองเท้าแตะก็เทห์่  แกบอก

ซือ้ที่ตลาดเราก็ไปซือ้บ้าง แกเป็นนางแบบตลอดเวลาทัง้ชีวิต อยา่งเสือ้ อีเซ ่มิยาเกะ แกก็บอกเลก็

ต้องใส่แล้วก็พาไปซือ้ไปเลอืก บอกวา่ซือ้ต้องดไีซน์ ไมง่ัน้จะซือ้ไปทําไม ซือ้สมอง มไีมใ่ชว่า่มอีะไรก็

นุง่ไป... 

...พ่ีพฒัศรี คะ ท่ีถือเป็นแรงบลัดาลใจสาํหรับดิฉนั และดิฉนัตอนเด็กๆพ่ีเลีย้งเย็บเสือ้ให้ใส ่เค้า

ทําได้ทกุอยา่งเย็บเสือ้ ปักสะดงึ ทําดอกไม้ ทํากบัข้าว แมจ่ะตดัเ สือ้ท่ียศวดี พอมีเศษผ้า แมก็่จะเย็บ

เสือ้ให้ใส ่มีกระดมุทกุส ีหรือไมก็่ซือ้ ตลาดสมยันัน้ก็ไมม่ีต้องตดั นอกจากเสือ้นกัเรียน จนจะไปเมือง

นอกแมต่ดัชดุผ้าไหมให้ จนกลบัมาน่ีแหละคณุวรชาติ ตดัให้ ก็มีอะไรให้ใสก็่ใสไ่มเ่ร่ืองมาก ตอนนัน้

เพ่ิงเรียนมหาลยัได้คร่ึงปี แล้วก็ประท้วงไมเ่รียน เราตดัเสือ้ผ้าสวย เป็นคนไทยคนเดยีวในเมอืง สมยั

นัน้เวลาไปไหนก็โดนฟ้องวา่กินเหล้า แตด่ฉินัไมกิ่นนะ มอีจิฉาริษยากนัเยอะ เราไมชิ่น เลยไมเ่รียน

กลบับ้านแล้วมาทํางาน ปีหนึง่เลยจนมาจอคณุพสัศรี และอาจารย์สดใส ทา่นก็บอกให้ไปเรียน เลย

กลบัไปเรียน ตอน นัน้คณุวรชาตเิป็นคนแตง่ตวัให้ พอไปเรียนกลบัมาตอนนัน้ก็แตง่ตวัให้ตวัเอง ก็

สนกุ... 

 

 ภทัราวดี มีชธูน เร่ิมต้นการเป็นนกัออกแบบและดําเนินธุรกิจด้านแฟชัน่ จากท่ีเป็นนกั

ออกแบบให้กบัร้านรินทร์ ท่ีเป็นร้านเสือ้ท่ีมีช่ือในยคุนัน้   มีช่ือในการตดัเย็บเสือ้ผ้า มองตากู ร์  ซึง่

เธอได้รู้ถึงการทํางานการออกแบบในธรุกิจแฟชัน่ก็จากการ เร่ิมต้นทํางานท่ีน่ี จน กระทัง่ เปิดร้าน

เสือ้ผ้าเป็นของตวัเองร้านแรก อยูท่ี่ยา่นสยามสแคว์ บริเวณโรงภาพยนตร์ลโิด หนึง่ในโรงภาพยนตร์

ในยคุแรกของยา่นสยามสแควร์ท่ีเรียกวา่เป็นแหลง่ทนัสมยัในยคุนัน้ ที่มี  3 โรงภาพยนตร์ คือ  

โรงภาพยนตร์สยาม โรงภาพยนตร์ลโิด โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ลโิด เปิดเม่ือวนัท่ี 27 

มิถนุายน พ.ศ. 2511  แล้วตอ่มาก็เร่ิมมีการทําเป็นร้านค้าเล็กๆเพ่ือให้คนรุ่นใหมท่ี่มีทนุน้อย อยาก

เร่ิมทํางานใหม ่ ด้วยการเร่ิมต้นจากการเปิดให้เชา่ร้านเลก็ๆ (อรวิภา  จินตนาวนั. 2546: 75)   
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 เดอะแฟคตอร่ี (The Factory) เป็นร้านเสือ้ร้านแรกของภทัราวดี มีชธูน และนบัวา่เป็น

ร้านเสือ้เก๋ๆร้านแรกๆในยคุแรกของโรงภาพยนตร์ลิโด ในยา่นสยามสแควร์   ท่ีโดดเดน่ทัง้การ

ตกแตง่ร้านท่ีเรียกวา่แปลกใหมแ่ละทนัสมยั  ดงัท่ี ภาณิศา ภวูภิรม ย์ขวญั สรุป ไว้ในหนงัสือ 

ความคดิ ชีวิต ตวัตน ภทัรวดี เดก็หญิง ณ ริมนํา้. ไว้ดงันี ้(2551: 163-164) 

 

ร้านเสือ้ร้านแรกในชีวติของเธออยูท่ี่ยา่นสยามสแควร์ บริเวณโรงภาพยนตร์ลโิด ตรง ลอ็บบี ้

ชัน้ลา่ง คหูาที่สามจากปากซอย ตอนนัน้สยามสแควร์เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ร้านของเ ธอจึงนบัเป็นร้าน

แรกๆท่ีร่วมบกุเบิกยา่นสยามสแควร์ให้กลายเป็นแหลง่แฟชัน่ที่ยืนยงคงกระพนัมาถึงปัจจบุนั ตวัร้าน

ออกแบบโดย คณุปีเตอร์  บนุนาค ซึง่ออกแบบจากโครงห้องแถวเปลอืยๆ คือ ไมม่ีฝ้าเพดานเปิดให้

เห็นหลงัคาสงูซึง่มีทอ่นํา้ใหญ่บ้างเลก็บ้าง ตกแตง่เลือ้ยไปมา พืน้ปนูขดัมนัอยา่งท่ีกําลงัเป็นท่ีนยิมใน

ปัจจบุนันี ้คณุปีเตอร์ใช้วธีิทาสผีนงัเป็นสดีาํแล้วทาทอ่เป็นส ีส้ม แดง เหลอืง ตดักนั และใช้ทอ่

เหลา่นัน้เป็นท่ีแขวนโชว์เสือ้ไปเสยีเลย มเีฟอร์นิเจอร์เพียงชิน้เดยีว คอื เก้าอีแ้บบสถานีรถไฟสาํหรับ

ลกูค้านัง่รอท่ีกลางร้าน นบัวา่เป็ นการออกแบบท่ีใหมแ่ละกล้าหาญมากสาํหรับเมือ่สามสบิปีกวา่ปี

กอ่น เมือ่เห็นร้าน ภทัราวด ีตดัสนิใจตัง้ช่ือร้านได้ทนัทีวา่ The Factory 

 

ร้านเดอะแฟคตอร่ี  ของภทัราวดี  มีชธูน เป็นร้านเสือ้ผ้าท่ีมีความโดเดน่ แตกตา่งทัง้รูปลกัษณ์การ

ตกแตง่และเสือ้ผ้าท่ีภทัราวดีออกแบบ   การออกแบบเสือ้ผ้าเพ่ือ วางขายในร้านแหง่นี ้  เธอ มี

ความคดิท่ีวา่   เราจะใสอ่ะไรก็ตดัเสือ้ผ้าออกมาแบบนัน้   สินค้าจะเน้นไปท่ีเสือ้ผ้าสําเร็จรูปและ

รับสัง่ตดัด้วยตามขนาดรูปร่างของลกูค้าหากลกูค้าต้องการ   เน่ืองด้วยท่ีเธอจะตดัเสือ้ผ้าในร้านท่ี

เป็นขนาดของตวัเธอเอง แ ละใสเ่สือ้ผ้าเหลา่นัน้เดนิไปเดนิมาทํางานอยูใ่นร้าน เป็นพรีเซ็นเตอร์

ด้วยตวัเอง    เสือ้ผ้าของร้านนีจ้ะตดัเย็บเพียงตวัและสองตวั    ถ้าลกูค้าใสไ่ด้พอดีก็ซือ้ไปเลย แต่

ถ้ารูปร่างไมพ่อดีก็สามารถสัง่ตดัแบบเดียวกนัโดยวดัขนาด  และลกูค้าสว่นมากก็จะเป็นนกัเรียน

นอก หวัสมยัใหม ่ท่ีต้องการความแปลกใหม ่ 

 ภทัราวดี  มีชธูน  เลา่ถึงเร่ืองนีใ้ห้ผู้ วิจยัฟังไว้วา่ “สมยันัน้ยงัเปิดไมก่ี่แถว เป็นตกึแถว พอ

มีร้านคนก็ฮือฮา ร้านก็แปลก โดยมากมาด ูมนัเปรีย้วกวา่ร้านทัว่ไป ก็จะมีนกัเรียนนอก คนหวั

ก้าวหน้า เป็นลกูค้ากระหยิบมือในชว่งแรก ดฉิั นจะเป็นนางแบบอยูใ่นร้าน ใสช่ดุอะไร วนันัน้จะ

แบบนัน้ขายได้หมด แตก่่อนผอมสงูใสไ่รได้หมด คนก็ทกับางทําผม ทําไมเหมือนคณุ ดฉินัก็สอนก็

เลยกลายเป็นมีลกูศษิย์ เรียนแตห่น้า เป็นเร่ืองเป็นราว” (ภทัราวดี มีชธูน. 2552: สมัภาษณ์) 
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 แนวทางในด้านการออกแบบของ ภทัราวดี ของร้ านเดอะแฟคตอร่ี เป็นท่ีกลา่วขวญั 

และ ถือวา่เป็นปรากฏการณ์หนึง่ท่ีผู้คนในยคุนัน้กลา่วถึง ในแนวทางท่ีมีความแตกตา่ง   โดยยงั

ผสมผสานรูปแบบของความเป็นไทย ไว้ด้วย  ดงัท่ี ภาณิศา ภวูภิรมย์ขวญั บนัทกึไว้วา่ แนว

ทางการออกแบบของ ภทัราวดี มีแรงบลัดาลใจมาจากชดุไทยโบราณอย่ างเสือ้คอกระเช้า และ

ตะเบงมาน เธอเป็นผู้ นําเสือ้สายเด่ียวมาใสเ่ป็นรุ่นแรกก็วา่ได้ เพราะในสมยันัน้นิยมกางเกงขา

บานมาก ยาวครอบรองเท้าส้นตกึสงูปรีด้ กระโปรงก็นยิมแบบยาวย้วยบานมากอีกเชน่กนั เม่ือชิน้

ลา่งเยอะแล้ว ชิน้บนก็ควรจะน้อย จะได้สมดลุกนั เสือ้ตวับนจงึดดัแป ลงมาจากคอกระเช้าหรือ

ตะเบงมาน ด้วยความเป็นสาวสายเด่ียวยคุบกุเบกิ ภทัราวดี  ออกจะแปลกใจกบัปฎิกริยาท่ีสงัคม

มีตอ่สาวสายเด่ียวยคุดจิิตอล เพราะแฟชัน่ก็คือแฟชัน่ มาแล้วเด๋ียวก็ไป เธอเองก็เคยเป็นสาว

เปรีย้วจ๊ีดชนิดขึน้สมอง แตก็่เตบิโตเรียนรู้มาเป็นผู้ใหญ่ และเลิกใส่ เสือ้ผ้าเหลา่นัน้ตามความไม่

อํานวยของวยั (2551: 168)  

 ภทัรวดี ยงักลา่ว  เพิ่มเตมิ ในเร่ืองนี ้ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและมมุมองทางด้ าน

แฟชัน่ของเธอ กบัผู้ วิจยัไว้ วา่ “...เสือ้สายเด่ียว ท่ีเปิดหน้าเปิดหลงัเหมาะสําหรับคนผอม ท่ีไมมี่

หน้าอกสมยัก่อนเขาใสอ่ยา่งมีก าลเทศะ คนท่ีมีเนือ้หนงัหนอ่ย ก็จะหลีกเล่ียงและก็จะใสเ่ฉพาะ

ยามเย็น หรือปาร์ตีเ้พ่ือนฝงู ถ้าเป็นงานสําคญั หรือเป็นทางการอยูก่บัผู้ใหญ่ก็แตง่ตวัเรียบร้อย 

เลยไมมี่ใครรู้สกึไมดี่กบัเสือ้สายเด่ียว...” (ภทัราวดี มีชธูน. 2552: สมัภาษณ์) 

 รูปแบบเสือ้ท่ี ภทัราดี  มีชธูน ออกแบบกลายเป็นแนวทางหนึง่ในวงการแฟชัน่ ท่ีขยายวง

กว้างไปสูว่งการอ่ืน ท่ีๆทําให้เป็นความแปลกใหมแ่ละเป็นปรากฏการณ์ความทนัสมยัในยคุนัน้ไปด้วย    

อีกทัง้ยงัมีการกลา่วถึงในหนงัสือพมิพ์อยา่งแพร่หลายเก่ียวกบัรูปแบบเสือ้ท่ีเธอเรียกวา่ ตะเบงมาน   

จากรูปแบบท่ีเธอนําเสนอเป็นท่ีขดัแย้งกบัสงัคมไทย   จากการท่ีมีการจบัปรับ 100 บาทกบัผู้หญิง

ท่ีใสเ่สือ้ผ้าเปิดหลงั หรือท่ีเรียกวา่ “เสือ้ผกูเอีย้ม ” รูปแบบ ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมในสมยันัน้ในท่ี

สาธารณะ ตํารวจ จบัปรับผู้ ท่ีใสเ่สือ้ผ้าเสือ้ผกูเอีย้มโดย สรุปวา่เป็นการแตง่ตวัแบบโป๊เปลือย          

ภทัราวดี มีชธูน ได้ แสดงความคดิเห็นในฐานะนกัออกแบบและสดุยอดนางแบบ   ในความ เป็น

ผู้ นําแฟชัน่ของเธอในสมยันัน้  ไว้ในหนงัสือพิมพ์ บางกอกเวิลด์  ท่ีสรุปได้วา่  ผู้หญิงในยคุนัน้ ใน

ความคดิของเธอ  ควรมีสทิธิเสรีภาพทางการแตง่กาย  ตราบใดท่ีเธอยงัไมแ่ก้ผ้า ก็ไมมี่ข้อกําหนดใด

ในการมาปิดกัน้การแสดงออกของการแตง่กาย โดยเธอแสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งทางความคดิ

ของการ เป็นผู้ นําในวงการแฟชัน่ ในชว่งเวลานัน้  ไว้ใน  หนงัสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ วนัจนัทร์ท่ี 

9 เมษายน ไว้วา่ (2516: 9) 
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ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ท่ีตํารวจจบัผู้หญิงท่ีแตง่กายชดุเปลอืยหลงัเปลอืยท้อง ไมใ่สย่กทรง ตาม

ขา่วใน นสพ. เพราะตนเองไมค่ดิวา่ การแตง่ชดุท่ีวา่นีเ้ป็นเร่ืองอนาจารหรือโป๊แตอ่ยา่งใด ไมไ่ด้แก้ผ้า 

ไมไ่ด้เปิดอก เปิดก้น จะวา่เขาแตง่ตวัอนาจารได้อยา่งไง พร้อมกนันัน้เธอก็บอกวา่อยากรู้เหมือนกนั

วา่มีกฎหมายข้อไหนท่ีห้ามไมใ่ห้ผู้ หญิงแตง่ชดุเปิดหลงั- เปิดสะดือ แฟชัน่แบบเสือ้ ซึง่วิวฒันาการ

เปลีย่นแปลงเร่ือยไป การแตง่กายควรมีเสรีภาพของแตล่ะคนท่ีจะแตง่ยงัไงก็ได้ ใครจะไมใ่ส ่ “ยกให้

เป็นเร่ืองของเขา ไมใ่สเ่ร่ืองท่ีคนอ่ืนจะมาคอยจํากดั บงัคบัวา่ จะต้องแตง่อยา่งนัน้อยา่งนี ้และท่ี

ตาํรวจจบัแถมยงัปรับอีกด้วยนัน้ รู้สกึจะเกินเหตไุป ความจริงเพียงวา่กลา่วตกัเตือนก็พอแล้ว” 

ในทรรศนะของนกัออกแบบ ภทัราวด ีกลา่ววา่ เสือ้เปิดหลงั เปิดท้อง ไมถื่อวา่โป๊ อยา่งชดุ 

ตะเบงมาน เคร่ืองแตง่กายไทยแท้ๆก็ยงัเปลอืยหลงั เปลอืยสะดือ เช่นกนั เรากลบัวา่โป๊ นา่จะคิดวา่

ของเราทะมดัทะแมงนา่ดเูสยีอีก ซึง่นา่จะนํามาเป็นแบบอยา่ง ด้วยการออกแบบชดุตะเบงมานเป็น

แฟชัน่ ทกุวนันีเ้ราก็เห็นคนนุง่ชดุอาบนํา้ “บิกินน่ี”  จะมาคิดวา่ชดุเปิดหลงัเปิดสะดือโป๊ไปได้ ความ

จริงเมืองไทยเป็นเมืองร้อง การแตง่ตวัแบบนีเ้ย็นสบายเสยีอีก ข้อสาํคญัขอให้คนแตง่ให้เหมาะสมกบั

รูปร่างก็แล้วกนั .. 

 

 ภทัราวดี  มีชธูน เลา่ให้ผู้ วิจยัฟังในเร่ืองนีท่ี้แสดงให้เห็นถึงความคดิ แตกตา่ง ของความ

เป็นบคุคลในวงการแฟชัน่ท่ีมีแนวความคดิท่ีแปลกใหม่    ตอ่ไปอีกวา่ (ภทัราวดี มีชธูน . 2552: 

สมัภาษณ์)  

 

“... อยา่งเสือ้ตะเบงมานเปิดหลงัก็จะมีขา ยท่ีร้าน  ท่ีร้านเราเป็นแบบคล้องคอ ตอนนัน้ลง

หนงัสอืพิมพ์ด้วย  เวลาเรามีแฟชัน่โชว์ก็จะลง ไมไ่ด้ลงเหมือนสมยันีน้ะ ไมม่ีพดูถึงโป๊เลย ไมม่ีการ

คอมเมนต์ แคเ่ป็นขา่ววา่ ภทัราวดมีแีฟชัน่โชว์ท่ีนัน่ท่ีนี ่สมยันัน้ไมม่กีารวจิารณ์ มนัก็มหีลายรูปแบบ 

เคยใสไ่ปเดนิแฟชัน่โชว์งานนางสาวไทย คนก็ตะโกนวา่เราวา่กระเทย คอื คนไมเ่คยเห็นแบบเรา แล้ว

ก็ตกใจ คนท่ีเขากล้าหนอ่ยในสมยันัน้ก็ชอบ มบีางคนชอบแบบนีแ้ตเ่อาแบบไมเ่ปิดหลงั เราก็ต้องตดั

ให้ใหม ่ท่ีกล้าจริงๆ คอืพวกนางแบบ  คนทัว่ไปเค้าไมเ่อาด้วย  เป็นคนท่ีไมส่นใจ คอืเราอยากจะนุง่

บางคนบอกวา่บ้าบ้าง คอืในตอนนัน้มคีนถามวา่ รูปแบบตะเบงมานโป๊หรือไมโ่ป๊ ใช ่เพราะตอนเลน่

หนงัเร่ืองนางสาวมะลวิรรณ ก็เอาไปใสใ่นหนงั ก็ฮือฮา  ดาราก็ไมใ่ส ่สมยัเพชราเค้าไมใ่สนี่่ จะมีแต่

นางแบบแหละ ถือวา่เป็นปรากฏการณ์หวัก้าวหน้าไหม มนัเป็นเร่ืองเร่ิมการดไีซน์มากกวา่ ไมใ่ ช่เรา

เปิดแคตตาลอค แล้วมาก๊อปปี ้เราต้องมาดีไซน์ อยา่งตะเบงมาน มนัเป็นของใหมข่องการดีไซน์ เรา

ต้องพฒันา...” 
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 ความทนัสมยัของ ภทัราวดี  มีชธูน ในชว่งเวลานัน้ เป็นไปในรูปแบบของคนรุ่นใหมห่วั

ก้าวหน้า ท่ีมีประสบการณ์มาจากตา่งประเทศ โดยไมไ่ด้กงัวลกบัอาชีพดัง้เดิ มของวงตระกลู หรือ

ความคาดหวงัของครอบครัว ก่อนหน้าท่ี ภทัราวดี จะเดนิทางเข้าสูอ่าชีพนางแบบและนกั

ออกแบบเสือ้ผ้า เธอกลา่วกบัผู้ วิจยัวา่ “ เราเห็นคณุวรชาต ิก็ตระกลูเก่าก็ทํา แกมีความสขุ เห็น

คณุพสัศรี คณุหญิงจุย๋ มาเดนิแบบ มนัก็เป็นตวัอยา่ง เราก็ไมเ่ห็นมีปัญหา พ วกสกลุใหญ่ จกัร

พรรณ เค้าก็ยงัทําได้เลย เพียงแตเ่ราชอบ เราเรียนหลายอยา่ง ดีไซน์เสือ้ นางแบบ การแสดง ทัง้ 

3 อยา่งมนัไมใ่ชอ่าชีพของประเทศนีเ้ลย แตค่ดิวา่มนัสามารถเลีย้งเราได้ กลบัมาก็จ้างชา่งคน

หนึง่ ตดัเสือ้ตวัเองใส ่แมก็่เห็นเตง่ตวัชะวบัชะวาบ แมก็่ไปเปิดร้านท่ี สยามให้ ร้านเดอะแฟคตอร่ี ” 

(ภทัราวดี มีชธูน. 2552: สมัภาษณ์)  

 

 ความประสบความสําเร็จในอาชีพนกัออกแบบเสือ้ผ้าของ ภทัราวดี มีชธูน ประสบ

ความสําเร็จอยา่งสงู จนถึงขนาดต้องเปิดร้านอีกหนึง่ร้าน ช่ือร้านซมัตงิ ดฟิเฟอเรนท์ (Something 

Different) ท่ีศนูย์การค้าเพลินจิ ตรอาเขต ปัจจบุนัทบุทิง้ไปแล้ว ร้านแหง่นีเ้ป็นร้านท่ี พฒัศรี 

บนุนาค นางแบบและนกัออกแบบเคร่ืองประดบั คนท่ีเป็นแรงบลัดาลใจให้กบัภทัราวดี มอบให้

เธอดแูลกิจการตอ่เน่ืองจาก พฒัศรี  บญุนาค ต้องไปใช้ชีวิตตา่งประเทศ ความสําเร็จตอ่มาทําให้

เธอต้องเปิดร้านท่ี 3 คือร้านท่ีช่ือโอจี (O.G.) มาจากช่ือเตม็วา่ ออริจนิอล (Original) ท่ีศนูย์การค้า

เฉลิมโลก ร้านเสือ้ผ้าของภทัราวดี นบัเป็นร้านเสือ้ผ้าท่ีมีความทนัสมยัในยคุนัน้เป็นอยา่งมาก วดั

ได้จากความนิยมในหมูข่อง ดารานกัแสดง กลุม่ผู้คนท่ีทํางานในวงการบนัเทิง รวมถึงคณุนาย

กลุม่ไฮโซแถวหน้ าของเมืองไทยในสมยันัน้ ความนิยมในผลงานออกแบบของภทัราวดี ทําให้มี

การจดัแฟชัน่โชว์อยูบ่อ่ยครัง้ และประสบความสําเร็จในทกุครัง้ ท่ีมีความแปลกใหมใ่นการ

นําเสนอท่ีนอกเหนือจากรูปแบบเสือ้ผ้า ท่ีเกิดจากความคดิสร้างสรรค์ของตวัเธอเองท่ีในสว่นลกึ

ในชว่งนัน้เตม็เป่ียมไปด้ว ยความเป็นศลิปินด้านการแสดงอยา่งล้นเหลือท่ีรอคอยการการเปิดตวั 

แตค่วามท่ีเธอมีความสามารถในทัง้ 2 สิง่ ทัง้ความสามรถในด้านการออกแบบเสือ้ผ้า และการ

แสดง รูปแบบแฟชัน่โชว์ท่ีเธอจดัขึน้จงึเป็นท่ีกลา่วขวญั เหมือนได้ชมการแสดงในรูปแบบตา่งๆ

พร้อมกบัการดผูลงานการออกแบบเ สือ้ผ้า ท่ีทําให้เสือ้ผ้าในค อลเลคชัน่ท่ีทําในการโชว์แตล่ะ่ครัง้

ไมพ่อขาย ดงัท่ี  ภาณิศา ภวูภิรมย์ขวญั สรุปไว้วา่ (2551: 169) 
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...การแสดงแบบเสือ้ผ้า หรือแฟชัน่โชว์ของดไีซเนอร์ในนาม ภทัราวด ีก็เป็นท่ีเลือ่งลอื มกีาร

แสดงท่ีโรงแรมชัน้นําตา่งๆ เช่น โอเรียนเต็ล ในลกัษณะการรับประทานนํา้ชายามบา่ยพร้อมชมแฟชัน่

โชว์ ขายตัว๋ราคาสามร้อยบาท จดัวา่เป็นงานสงัคมท่ีผู้คนนิยมชมชอบมากนั เพราะแฟชัน่โชว์เจ้านีม้ี

ลลีาแปลกแหวกแนว เหมอืนได้มาชมการแสดงสดรูปแบบตา่งๆ ควบคูไ่ปกบัการดเูสือ้ แฟชัน่โชว์แต่

ละครัง้ทําให้ทางร้านได้ลกูค้าจํานวนไมน้่อยท่ีตามมาสัง่ตดัท่ีร้าน เพราะชดุท่ีนําไปใสโ่ชว์มีแคแ่บบละ

ชดุจึงไมพ่อขายหลงัโชว์เลกิ และการไปที่ร้านก็จะได้พบกบัดีไซเนอร์ ทําให้ได้พดูคยุถึงความต้องการ

และขอคําแนะนําอยา่งชดัเจน สมกบัความต้องการของลกูค้า... 

 

 ภทัราวดี มีชธูน จดัแฟชัน่โชว์เพ่ือการประชาสมัพนัธุ์เสือ้ผ้าของเธอ ในรูปแบบตา่งๆ จน

เป็นท่ีพดูถึงในวงกว้าง และเป็นความเก๋ ความทนัสมยัสําหรับยคุนัน้ ต้องเดนิซือ้เสือ้ผ้าท่ีร้านร้าน

เดอะแฟคทอร่ีของเธอ ดลูะครท่ีเอยเูอ และชมแฟชัน่โชว์   ของนกัออกแบบท่ีอยูใ่นกระแสชว่งนัน้ 

เชน่นกัออกแบบในกลุม่หวัก้าวหน้า อยา่ง จั๋ ง เริงศริิ ลมิอกัษร  โดย ภทัราวดี มีชธูน เลา่ให้ผู้ วิจยั

ฟังไว้วา่  “ความทนัสมยั ก็ต้องท่ีร้านเดอะแฟคทอร่ีใครมาชอปปิง้ท่ีน่ีก็จะดเูก๋ อยา่งดลูะครก็ต้อง 

เอยเูอ ถึงจะมีรสนิยม ย่ิงทา่ได้ไปเลน่ก็จะเก่มาก ดแูฟชัน่โชว์ ของจัง๋ เริงสริิ จะทําเสือ้ผู้ชาย เรายงั

เป็นแคย่งัค์ดีไซเนอร์ แฟชัน่โชว์มีเดนิแบบแล้วมีร้องเพลงด้วย มีดนตรีอยูข้่างหลงั บางทีก็มีเลน่ส

เก็ต บางทีก็ตกเวทีก็สนกุคะ คนจะมาดโูชว์ นางแบบจะต้องเต้นได้รําได้ ร้องเพลง ต้องฝึกฝน จดั

แฟชัน่โชว์ก็ต้องท่ี โอเรียลเตล็ หรือ อยา่งร้าน ซมัตงิ ดฟิเฟอเรนท์ ท่ีศนูย์การค้ าเพลินจิตอาเขต 

ดฉินัก็จดัหน้าร้าน ต่ืนเต้น ดฉินัจะทําอะไรไมเ่หมือนใคร เขาทําแล้วเราจะทําทําไม” (ภทัราวดี มีชธูน. 

2552: สมัภาษณ์)  

 เพราะเป็นนกัออกแบบหวัก้าวหน้า เธอเลง็เหน็ความสําคญัและความต้องการของโลก

แฟชัน่ครบวงจร ภทัราวดี มีแนวความคดิท่ีแตกตา่ง เธอจดัแฟชัน่โชว์คอลเลคชัน่ใหมท่กุๆ 3 เดือน 

ครัง้ละ 40 ชดุ ท่ีลานหน้าร้าน ซมัตงิ ดฟิเฟอเรนท์ ในศนูย์การค้าเพลินจิตรอาเขต และทําแฟชัน่

โชว์ขายบตัร 200-300 บาทท่ีโรงแรมโฮเรียนเตล็  

 สมชาย  แก้วทอง ในปัจจบุนั  (ปี พ.ศ. 2553) ท่ีถกูเรียกและเป็นบคุคลท่ีได้รับการยก

ยอ่งจากส่ือต่ างๆมากมาย รวมถึงบคุลากรในวงการแฟชัน่แหง่ยคุ วา่เป็น “บรมครูของวงการ

แฟชัน่ไทย ” ในหนงัสือพิมพ์ TFE journal ได้กลา่วไว้วา่ สมชยัแก้วทองเป็นหนึง่ในห้าของนกั

ออกแบบของไทยท่ียงัทํางานอยูจ่นถึงปัจจบุนัในนาม ”นกัออกแบบผู้ เป็นตํานานแหง่วงการ

แฟชัน่ไทย” (มานิตย์ มณีพนัธ์กลุ. ฉบบัท่ี 1, ตลุาคม 2553: 4) ในงานไทยแลนแฟชัน่เอ๊กโปร ปี 

พ.ศ. 2553 สมชยั แก้วทอง เป็นหนึง่นกัออกแบบท่ีเป็นผลจากการสะสมประสบการณ์มาอยา่

ยาวนานร่วม 40 กวา่ปี ท่ีนบัได้วา่เป็นผลผลิตจากการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยัใน

ระยะแรก หลงัจากท่ีมีผู้บกุเบกิไว้อยา่ง  ภทัราวดี  มีชธูน  เป็นแบบอยา่ง โดยกลา่วไว้ในนติยสาร

ฮาปเปอร์ บาซา (Harper’s Bazaar) ประเทศไทย วา่ (พิมพิไล  บญุจอง. 2553: 265)  
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...ช่วงท่ีมีโรงหนงัสยาม...บรรยากาศแวดวงแฟชัน่ของไทยเร่ิมคกึคกั มีร้านเสือ้ช่ือดงัหลายแหง่ 

รวมทัง้แบรนด์แฟชัน่ คนตืน่ตวัทางแฟชั่ นกนัมาก ยิ่งกลุม่ที่กลบัมาจากเมืองนอกเป็นกลุม่ที่ฮือฮา

มาก เรามเีพ่ือนเป็นนางแบบช่ือนิตยา อา่งแก้ว (บรูณศลิ ปิน ) และตอนนัน้ก็มคีณุเลก็ ภทัราวด ีดงั

มากๆ เปิดร้าน ซมัตงิ ดฟิเฟอเรนท์ (Something Different) เป็นร้านแฟชัน่สมยัใหมแ่ละสอนเดนิแบบ 

จดัแฟชัน่รูปแบบสมยัใหม ่ถือเป็นคนท่ีเราช่ืนชมและอยากทํางานได้อยา่งเขา... 

 

 สมชาย  แก้วทอง เร่ิมต้นการทํางานเสือ้ผ้า  ในชว่งเวลาเร่ิมต้นของวงการแฟชัน่ไทย 

หลงัจากท่ีมีผู้บกุเบกิไว้อยา่ง  ภทัราวดี  มีชธูน   โดยสมชาย   แก้วทอง  เป็นท่ีรู้จกั ในนาม “ไขบู่

ตกิ” เม่ือ ปี พ.ศ. 2511 ท่ีร้านแรกของเขาบนชัน้ 2 ของโรงหนงัสยาม สมชยั  แก้วทอง เตบิโตจาก

จงัหวดัปัตตานี จากตระกลูขนุเหม รัตนภิรมย์ ผู้ เป็นปู่   จากผู้ใหญ่บ้าน ตําบลตรัง อําเภอมายอ 

จงัหวดัปัตตานี แตช่ว่งท่ีสมชาย แก้วทอง เกิดครอบครัวพอ่แมก็่เร่ิมลําบาก พอ่รับราชการเป็น

ปลดัอําเภออยูท่ี่ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี และย้ายมาอยูท่ี่ อําเภอโคโพธ์ิ จบมธัยมศกึษาปีท่ี 

3 ท่ีนัน่ ก็เข้าเรียนท่ีตอ่ท่ีโรงเรียนเพาะชา่ง ท่ีกรุงเทพฯ เพราะช่ืนชอบศลิปะและจากคําแนะนําของ

อาจารย์ท่ีโรงเรียนในสมยันัน้ท่ีให้การสง่เสริม เขาช่ืนชอบการตดัเสือ้ ท่ีได้จากสภาพแวดล้อมใน

ครอบครัว ท่ีจะตดัเสือ้ผ้าใสเ่อง ทําของแตง่บ้านเอง  ท่ี แม่และพ่ีสาวจะชว่ยกนัทําเองทัง้หมด และ

เร่ิมชอบท่ีจะตดัเสือ้ผ้าให้พ่ีสาวและรับตดัเสือ้ไปด้วย จวบจนเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรีใน

คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร แตเ่ขาก็ต้องลาออกในปีท่ี 3 เน่ืองจากชอบการออกแบบ

และตดัเสือ้มากกวา่จงึมุง่มัน่ไปกบัการเปิดร้านเสือ้เพ่ือให้ได้เป็นรูปเป็นร่างมากกวา่ตัง้แตต่อนนัน้

เป็นต้นมา ด้วยความท่ีเขารักและคลกุคลีกบังานทางด้านเสือ้ผ้ามาตัง้แตย่งัเดก็ๆ  ทําให้งานท่ีเขา

ทําจนทกุวนันี ้กลายเป็นงานท่ีมีคณุคา่ทัง้กบัตวัผู้สร้างและตวัผู้สวมใสเ่ป็นอยา่งดี สมชยั แก้วทอง 

กลา่วถึงจดุเร่ิมต้นความเป็นตวัตนของเขา ไว้วา่  (Designer Directory. 2552: ออนไลน์)  

 

 “หลงัจากพ่ีชายต้องไปอยูโ่รงเรียนประจําท่ี จ .ยะลา บ้านผมก็เหลอืแคพ่ี่สาว 2 คน แล้วก็แม ่

ซึง่ผมสนิทกบัแมม่าก เมื่อก่อนท่ีบ้านผมจะคลกุคลกีบัเร่ืองของการเย็บ ปัก ถกั ร้อย ไมว่า่จะเป็นการ

ถกัเสือ้กนัหนาว ถกัโครเชท์ ถกัผ้าคลมุไหล ่ทําให้ผมซมึซบักบัเร่ืองราวของงานประดษิฐ์ตัง่แตน่ัน้มา  

และด้วยความท่ีผมมีพืน้ฐานด้านวาดเขียนอยูแ่ล้ว  ก็เลยทําให้เราสนใจงานทางด้านศลิปะมากขึน้ 

อยา่งตอนท่ีเรียนมธัยมท่ี จงัหวดัยะลา อาจารย์ท่ีสอนวิชาศิลปะมกัจะจดักิจกรรมบอ่ย  อยา่งจดัให้ขี่

จกัรยานไปเขยีนรูปนอกเมอืง เราก็ได้ประสบการณ์ทางด้านการวาดรูปจากตรงนีด้้วย” 

“พอจบมธัยม ผมก็มาเรียนเพาะช่างที่กรุงเทพฯ มีโอกาสได้มาเดินแถวๆ พาหรัุดบอ่ยเข้า  เห็น

เสือ้ผ้าหลากหลายแบบก็ทําให้ชอบเข้าไปใหญ่  เลยเป็นแนวทางทําให้เราเลอืกที่จะทําอาชีพตดัเสือ้

อยา่งไมต้่องลงัเลอะไรเลย พอจบ ปี 3 ท่ีเพาะชา่ง ผมก็สอบเข้ามหาวทิยาลยัศลิปากรได้ เรียนอยูท่ี่นัน้

จนกระทัง้ปี 3 เราก็ค้นพบตวัเองวา่เราพร้อมที่จะทํางานแล้ว ก็เลยออกมาเปิดร้านตวัเสือ้เลย เพราะรู้

วา่มนัใชส่าํหรับเราแล้ว  คือการท่ีเราเลอืกจะทําอาชีพตดัเยบ็เสือ้ผ้ามนัรู้สกึวา่มอีะไรดงึดดูเรา มาตั่ง

แตเ่ด็ก จนพอเราโตอายปุระมาณ 22 ปี เราก็คิดวา่ปริญญาไมม่ีความหมายสาํหรับเราอีกตอ่ไป” 
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 สมชาย  แก้วทอง ใช้เวลาในขณะท่ีเรียนท่ีโรงเรียนเพาะชา่ง เรียนรู้ในสิ่งท่ีตวัเองช่ืนชอบ 

คือ งานเสือ้ผ้าเ พราะการเรียนท่ีโรงเรียนเพาะชา่งต้องเดนิผา่นพาหรัุด ท่ีเป็นสถานท่ีขายผ้าแหง่

ใหญ่ของกรุงเทพฯ ทําให้เขาได้เห็นได้สมัผสัผ้าหลากหลายชนิดนํามาตดัเสือ้ผ้าให้กบัตวัเองและ

พ่ีสาวรวมถึงญาติๆ ได้ใส ่รวมไปถึงเพ่ือนๆท่ีมาขอให้ตดัเสือ้ผ้าให้ สิ่งนัน้กลายเป็นรายได้ให้กบัเขา

และทําให้เขาได้ใช้งานตดัเสือ้ของเขาเลีย้งตวัเองในชว่งชีวิตนัน้สําหรับการเรียนและชว่ยเหลือ

ครอบครัวได้บ้างในชว่งเวลาท่ีครอบครัวลําบาก สมชาย  แก้วทอง ไมไ่ด้รู้สกึน้อยเนือ้ต่ําใจอยา่ง

ใดจากการดถูกูดแูคลนอาชีพตดัเสือ้นีจ้ากเพ่ือนๆของพ่ีสาว แตก่ลบัทําให้เขากลบัคดิวา่เข าโชคดี

เสียอีกท่ีได้ทํามาหากินได้ดีกวา่คนอ่ืนๆในครอบครัวจนชว่ยเหลือและตอบแทนบญุคณุให้กบั

ครอบครัวของเขา สมชาย แก้วทอง เลา่ให้ฟังถึงชว่งชีวิตนีไ้ว้ใน บทความ สมชาย แก้วทอง โลกนี ้

มีแตค่นโชคดีกบัโชคร้าย ในนติยสาร VOLOME  ไว้วา่ (อรสา  อินทรบตุร. 2552: 129) 

...ช่วงนัน้เร่ิมมีเพ่ือนๆของพ่ีมาให้ตดัเสือ้ จึงมีรายได้ตัง้แตต่อนเรียนหนงัสอืแล้วเทา่กบัช่วย

แบง่เบาภาระของครอบครัวทางหนึง่ เพราะทางบ้ายเรายากจน พ่ีชายกบัพ่ีสาวคนโตต้องเรียนแค่

อนปุริญญาเพ่ืออกมาทํางานสง่น้องเรียน พ่ีสาวทัง้สองคนมพีระคณุกบัผมมาก เปรียบเทา่กบัแมค่น

ท่ีสองก็วา่ได้ มีเพ่ือพ่ีสาวคนหนึง่เคยพดูวา่ “บ้านนีจ้นจะตาย เพิ่งลมืตาอ้าปากได้ก็ตอนน้องชายมา

รับจ้างเย็บเสือ้ผ้า” ฟังดแูล้วต้องรู้จกัเจียมตวัมาก ไมรู้่วา่เป็นคําชมหรือพดูดถูกูดแูคลนกนัแน่ ...แตก็่

เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ท่ีเป็นกําลงัผลกัดนัให้เราไมย่อมแพ้การท่ีจะต้องเผชิญกบัปัญหา...เกิดมาจนหรือ

ร่ํารวยไมส่าํคญัเทา่กบัความอบอุน่ท่ีเราได้จากครอบครัวท่ีหลอมรวมเป็นเบ้าชีวติให้เรามวีนันี ้ ...ผม

โชคดทีีท่าํมาหากินได้ดกีวา่คนอ่ืนในครอบครัว และคนท่ีต้องตอบแทนบญุคณุ เราจะกินอ่ิมคนเดยีว

ได้อยา่งไรถ้าคนในครอบครัวยงัอดยาก... 

 

 สมชาย  แก้วทอง อาจเป็นชา่งเสือ้รุ่นใหมใ่นสมยันัน้ ท่ีไมไ่ด้มีความรู้โดยการเรียนมา

ทางด้านการตดัเย็บหรือเรียนมาทางด้านการออกแบบมาก่อน เขาเองอาศยัความชอบ ความถนดั 

และได้ทกัษะจากการวาดรูปท่ีมีอยูเ่ป็นแรงการหาประสบการณ์บวกกบัแรงผลกัดนัทางการ

ดําเนินชีวิตของครอบครัว จ วบจนถึงการการเลือกอาชีพของเขาท่ีเร่ิมต้นเร็วกวา่ผู้ อ่ืน  “การท่ีเรา

ทํางานมาตัง่แตอ่าย ุ22 ปี แล้วไมมี่ความรู้พืน้ฐานด้านการตดัเย็บเสือ้ผ้า และไมเ่คยได้เรียนท่ีไหน

มาก่อน มีแตพื่น้ฐานทางด้านวาดเขียนก็เป็นอะไรท่ีชว่ยได้เยอะมากทกุอยา่งท่ีเราเรียนมาทัง้หมด  

สามารถนํามาชว่ยทํางานให้สายอาชีพนีไ้ด้  15ท่ีผา่นมาผมอาศยัความชอบ  ความถนดั มาชว่ยเป็น

แรงผลกัดนัให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่ีมีคา่สําหรับเรียนรู้ตอ่ไป 

 

(Designer Directory. 2552: ออนไลน์)  
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  การเร่ิมต้นร้านเสื ้ อ ร้านแรกของสมชาย  แก้วทอง ในนาม “ไขบ่ตูกิ ” ท่ีชัน้ 2 ของ

โรงหนงัสยาม พืน้ท่ีในสมยันัน้ ท่ีถือวา่ตรงจดุ เพราะนบัวา่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้นําของกรุงเทพฯ 

ร้านเสือ้ไขบ่ตูกิ ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งดี จากท่ีนัน่  ในขณะท่ีอายเุพียง 22 ปี หากใครๆใน

สมยันัน้ได้เปิดร้านเสือ้ผ้าท่ีสยาม ได้แตง่ตวัเฉิดฉายเดนิบนถนนแฟชัน่ท่ีน่ีก็ถือวา่อิ นเทรนด์  เป็น

พืน้ท่ีของความร่วมสมยั   ร้านแรกของ ไขบ่ตูกิ ท่ีโรงหนงัสยามเปิดได้เพียง 3 ปีก็ประสบ

ความสําเร็จจนต้องย้ายไปท่ีสยามเซน็เตอร์  สมชาย แก้วทอง เลา่ถึงการทํางานในยคุเร่ิมต้น ไว้วา่ 

(อรสา  อินทรบตุร. 2552: 129) 

 

...ผมไปดหูนงักบัพ่ีสาวท่ีเรียนอยูเ่พาะช่ างด้วยกนั ช่ือ พ่ีหนเูอก เราสนิทสนมกนัรักกนัเป็นพ่ี

น้อง พอเรียนเพาะชา่งจบพ่ีหนเูอกมาทํางานเป็นครูอยูโ่รงเรียนสตรีแหง่หนึง่ แล้วตอนนัน้บ้านท่ีเรา

เช่าอยูเ่จ้าของบ้านเค้าจะเอาคืน เราเลยออกตระเวนหาบ้านเช่ากนั หาแล้วยงัไมเ่จอบ้านที่ถกูใจเลย

แวะมาดหูนงัท่ีโรงหนงั สยาม ไปเจอร้านวา่งให้เช่าอยูจ่ึงกดกร่ิงเรียก ปรากกฎวา่เด็กที่เปิดประตู

ออกมาเป็นลกูศษิย์ของพ่ีหนเูอกพอด ีก็เลยขอเชา่ได้ในราคา 3,000 บาท ซึง่ราคานีถื้อวา่เป็นราคาท่ี

คอ่นข้างสงูนะในสมยันัน้ ... ร้านตรงนัน้ทําเลดมีาก และตรงข้ามโรงหนงัสยามเป็นโรงแรมสยาม

อินเตอร์คอนตเินนตลั (ท่ีตัง้สยามพารากอนในปัจจบุนั) นกัทอ่งเที่ยวที่มาพกัในโรงแรมนีม้กัจะเข้ามา

ดหูนงัด้วย ก่อนหนงัฉายร้านเราจึงได้มีโอกาสโชว์เสือ้ผ้าให้คนที่มาคอยดหูนงัได้แวะดสูนิค้า ทกุๆคน

จึงพดูถึงร้านเราปากตอ่ปากอยา่งรวดเร็ว 

แรกเร่ิมท่ีเปิดร้านใช้ช่ือวา่ร้าน “เจิม” ซึง่เป็นช่ือคณุแม.่..ผมเอาช่ือมาพิมพ์ลงบนผ้า เอามาตดั

กางเกง ตดัเสือ้ แมบ่อกวา่ “คนอื่นใสค่งไมเ่ป็นไร แตแ่มว่า่ถ้าลกูเอาช่ือแมม่าทํากางเกงนุง่เองอาจไม่

เป็นมงคลกบัตวัลกูกระมงั เพราะฉะนัน้ลกูอยา่ทําอยา่งนีเ้ลยดีกวา่ ” ...เลยลาํบากใจท่ีต้องใช้ช่ือแม่

ตอ่ไป ใช้ช่ือร้าน “เจิม” อยูป่ระมาณ 2 ปี จงึเปลีย่นช่ือร้านเป็น “ไข ่บตูกิ” ซึ่ง “ไข่” เป็นช่ือเลน่สาํหรับ

เดก็ผู้ชายหรือน้องคนสดุท้องในปักษ์ใต้ ก็เลยเอาช่ือนีม้าเป็นช่ือร้านจนถงึวนันี.้.. 
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ภาพประกอบ 8  สมชาย แก้วทอง กบัผลงานไขบ่ตูกิ ในปี พ.ศ. 2520 ท่ีเร่ิมเป็นนกัออกแบบรุ่นใหม่ 

 ชัน้แนวหน้าของไทย ร่วมกบันางแบบนายแบบยคุนัน้ ลินดา ค้าธญัเจริญ, องอาจ นิระมล,  

 ชอ่ทิพย์ จงคดีกิจ และ ดวงตา นนัทขว้าง  

 

 สมชาย แก้วทอง เร่ิมต้นการทําเสือ้ผ้าและทําแฟชัน่โชว์ โดยทําเสือ้ผ้าในเชิงธุรกิจโดยใช้

นางแบบคนไทยเดนิบนแคทวอล์คตามแ บบฉบบัสากล  ครัง้นัน้แฟชัน่โชว์ชดุแรกของเขาได้แรง

บนัดาลใจมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเร่ือง เดอะ เกรท  แกสบี ้( 15The Great Gatsby) 15 ซึง่กําลงัได้รับ

ความนยิมอยา่งมากและกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ตัง้แตน่ัน้มา จากการผสมผสานการออกแบบ

งานจากการใช้ลกูไม้รวมถึงการใช้ผ้าไหมไทยมาดดัแปล งให้ดรู่วมสมยั การใช้งานดีเทลในงาน

ฝีมือแฟชัน่ชัน้สงู ไปสชูดุชดุแตง่านท่ีกลายเป็นสิ่งปรารถนาสงูสดุของสาวไทยเกือบทกุคนใน

ปัจจบุนั และผลจากการเดนิแฟชัน่โชว์คอลเลคชัน่ดงักลา่ว ในชว่งเวลานัน้ทําให้เสือ้ผ้าของเขา  

ขายหมดเกลีย้งในเวลาอนัรวดเร็ว สง่ให้ช่ือเสียงของ สม ชาย แก้วทอง  ในนาม “ไขบ่ตูกิ” โดง่ดงั

เป็นพลแุตก จนต้องจดังานแฟชัน่โชว์ของตวัเองตามมาอีกหลายงาน สมชาย แก้วทอง สรุป

ผลงานตงัเองไว้ใน หนงัสือ Scream Bangkok Fashion Now & Tomorrow ไว้วา่  “ ผมเร่ิม

ทํางานด้วยสไตล์แบบฮปิปี ้บนเสือ้เบลาซ์ประดบัระบายลกูไม้ แฟชัน่โชว์ แรกของผมเรียกวา่ โชว์ 

1920  โดยได้รับแรงบลัดาลใจมาจากหนงัดงัอยา่ง  เดอะ เกรท แกสบี  ้( 15The Great Gatsby) 15 และ

ตัง้แตน่ัน้มา สไตล์แบบ แกสบีก็้กลายมาเป็นเอกลกัษณ์ในงานของผม ” 15 (Haritya Chainuvati, 

Paothong Thongchua, Salisa Pinkayan. 2005: 83) 
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 สมชาย แก้วทอง ยงัเป็ นผู้ ท่ีเปิดเส้นทางให้เกิดอาชีพนางแบบขึน้มาอยา่งเป็นทางการ  

เพราะเขาจะจา่ยคา่ตวัให้นางแบบทกุคนท่ีมาเดนิแบบเสือ้ให้ จนเรียกได้วา่ คณุไข่  คือ มือปัน้

นางแบบอาชีพเข้าสูว่งการแฟชัน่จํานวนมากอยา่งแท้จริงในยคุแฟชัน่ร่วมสมยัของไทย  ช่ือของ 

“ไขบ่ตูกิ” เป็นท่ีกลา่วขวญั ในระยะเวลาไมน่านหลงัจากเปิดร้านได้เพียงสามเดือน และจดัแฟชัน่

โชว์ท่ีกลายเป็นท่ีฮือฮาพร้อมๆกบัสร้างประวตัศิาสตร์ให้กบัวงการแฟชัน่ด้วยการทําให้เกิด

นางแบบอาชีพ  โดยมี วรชาต ิชาตะโสภณ มาชว่ยดแูลด้านนีใ้ห้จนวาระสดุท้ายท่ีจากไป 

นางแบบในยคุแรกๆเป็นเพ่ือนๆน้องๆจนถึง หลานๆ สมชาย แก้วทอง เป็นคนแรกท่ีจา่ยคา่ตวั

นางแบบและตอ่สู้ เร่ืองสิทธิและรายได้ของนางแบบในยคุแรกๆ (พิมพิไล  บญุจอง . 2553: 265) 

สมชยั แก้วทอง กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ (อรสา  อินทรบตุร. 2552: 130) 

...สมยักอ่นเราจดัแฟชัน่โชว์ตามในโรงแรมระดบัห้าดาว  ขายบตัรรับประธ านอาหารเท่ียง

พร้อมแฟชัน่โชว์ นางแบบก็เอาเพื่อนฝงู น้องเพื่อนบ้างลกูค้าบ้างมาเดินแบบ ...หลงัจากนัน้เร่ิมมี

ความรู้สกึวา่นางแบบสามารถทําเป็นอาชีพได้ ผมเป็นคนแรกๆท่ีให้คา่ตวันางแบบ เร่ิมต้นท่ี 3,000 บาท 

ทกุคนได้เทา่กนัหมด ซึง่ 3,000 บาทน่ีตัง้ 8 ถึง 10 ชดุนะ สมัยกอ่นใช้นางแบบ 10 คน คนละ 10 ชดุ 

รวมก็ 100 ชดุ เดนิกนัจนเบ่ือเลยละ่ ตอนหลงัคา่ตวันางแบบพฒันาขึน้ตามฐานเศรษฐกิจของ

กรุงเทพฯ เป็นคนละ 10,000 บาท ดาราอาจจะได้ 15,000 ถึง 20,000 บาท ยิ่งนางแบบโฆษณายิ่ง

รายได้ดีมากๆ... 

...การคดัเลอืกนางแบบของผมในสมยันัน้สว่นมากไ มไ่ด้พิจารณาจากรูปร่างแตด่จูากบคุลกิ

มากกวา่ แตง่ตวัเป็น เดินแล้วดสูง่างาม เป็นตวัของตวัเอง รุ่นแรกๆจะเป็นเพื่อนทัง้หมด อยา่งแอว๋ 

วงศ์วิภา, จนัทร์จวง  เกดอง, จีรพนัธ์  ศรีไกรวนิ , ศิวพร บญุเกียรติ ที่ตอนนัน้เพิ่งจบจากมาแตร์ สวย 

สดใส และดงัมากๆ...รุ่นตอ่มาเป็น ดวงตา  นนัทกว้าง, เลือ่มประภสัสร  นนัทกว้าง , พนูลาภ เรืองสขุ 

รุ่นท่ีสาม ก็จะเป็นเพ็ญพร  ไพฑรูย์ , ดวงตา  ตงุคะมณี , นวลปรางค์  ตรีชิด , รุ่งนภา  กิตตวิฒัน์ , ลนิ

ดา  ค้าธญัเจริญ, ศนัสนีย์  เสถียรสตุ (แมชี่ศนัสนีย์ ในปัจจบุนั) และดวงสมร  แถววงศ์ คนนีส้วยและ

สงูมากๆ นา่เสยีดายเธอเสยีชีวิตด้วยโรคเบาหวาน...  

 

 ไขบ่ตูกิ ของสมชาย แก้วทอง ประสบความสําเร็จได้เป็นอยา่งดี จากบตูกิแรกท่ีโรงหนงั

สยาม 3 ปีถดัมาภายในเวลาอนัรวดเร็วจากอิทธิพลการเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วของวงการแฟชัน่  

ไขบ่ตูกิ ตอบสนองลกูค้าทัง้ในระดบัสงูโดยมีร้านสว ยหรูสําหรับลกูค้าท่ีต้องการสัง่ตดัชดุหรู  ท่ี

นอกเหนือจากการซือ้แฟชัน่เสือ้ผ้าสําเร็จรูปพร้อมใส ่ (Ready-to-Wear) และเขายงัรับฝากขาย

ผลงานการออกแบบของนกัออกแบบรุ่นน้องๆอีกด้วย ท่ีแสดงถึงความสํา เร็จและเป็นปรมาจารย์

และต้นแบบ ของโลกแฟชัน่เมืองไทย (เพชร. 2551: 226) 
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 สรุปได้วา่  แฟชัน่ร่วมสมยัของไทย เร่ิมต้นจาก โรงเรียนสอนตดัเสือ้ ท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีผลิต

ชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบ ของวงการแฟชัน่ของไทย ในชว่งเวลาหนึง่  ท่ีเน้นไปท่ีความสามารถของ

ชา่งเสือ้ท่ีมีทกัษะทางด้านการตดัเย็บมากกวา่ด้านการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ   แตใ่นชว่งเวลา

เดียวกนันี ้ ก็มีบคุคลทีเ่รียกได้วา่  เป็นบคุคลท่ีสร้างความแปลกใหมใ่ห้กบัวงการแฟชัน่และความ

ทนัสมยัของไทย เกิดขึน้มา อยา่งหลากหลาย แตท่ี่โดดเดน่มากท่ีสดุ ก็คือ  ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์   

 ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์  เธอเป็นความแปลกใหมข่องคนรุ่นใหม่  ท่ีโดเดน่กวา่ใคร ในเวลา

นัน้   ท่ีเรียกได้อยา่งเตม็ปากวา่เป็นนกัออกแบบหวัก้าวหน้าในรุ่นแรกๆของประเทศไทย    ท่ีไมไ่ด้

มีฐานการเรียนในแบบรูปแบบ ของโรงเรียนสอนตดัเสือ้  ท่ีใช้ช่ือเสียงของโรงเรียนสอนตดัเสือ้เป็น

ฐานในการสร้างตวัตนในแฟชัน่ไทย แต ่ ภทัราวดี ศรีไตรรัตน์  กลบัใช้ความเป็น ตวัตนและ

ลกัษณะเฉพาะของตวัเธอเองเป็นปัจจยัหนึง่ในการสร้างตวัตนในแฟชนัไทย ท่ีประสบความสําเร็จ

และยอมรับ  ความแปลกใหมแ่ละการยอมรับนี ้   ทําให้เกิดแนวคดิร่วมสมยัท่ีสง่อิทธิพลและสร้าง

แรงบลัดาลใจตอ่บคุคลในวงการแฟชัน่ในรุ่นตอ่มา    รวมถึงการสร้างแนวทางใหม่ๆ ในกบัวงการ

แฟชั่นในชว่งเวลาตอ่มาด้วย  

 

 

  2.1.3 กาํเนิดวงการแฟช่ันไทย 

 หลงั ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา  เป็นชว่งเวลาท่ีกลา่วได้วา่   ในวงการแฟชัน่ของไทย เร่ิมมี

นกัออกแบบเสือ้ผ้ารุ่นใหมกํ่าเนิดขึน้  ทําวงการแฟชัน่ของประเทศไทย มีความนา่ต่ืนเต้น ท่ีมีสิ่ง

แปลกใหมเ่กิดขึน้ โดยมีการเกิดขึน้พร้อมๆกนั ทัง้นกัออกแบบหวัก้าวหน้าท่ีหลากหลาย นางแบบ

ท่ีแหกกฎเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย และการนําเสนอรูปแบบแฟชัน่โชว์ท่ีนา่ต่ืนเต้น พร้อม

กนันัน้วงการแฟชัน่ของประเทศไทย ก็พร้อมเปิด รับการกําเนิดรูปแบบส่ือทางด้านแฟชัน่อีกหนึง่

รูปแบบ คือนิตยสารแฟชัน่   ท่ีภายห ลงัทําให้เกิดอาชีพของผู้คนท่ีอยูใ่นแวดวงแฟชัน่เกิดขึน้

มากมายในหลากหลายแขนง ตัง้แต ่ชา่งแตง่หน้า  ชา่งภาพ  ผู้จดัการเร่ืองการถ่ายภาพแฟชัน่ 

ฝ่ายศลิป์ของนิตยสาร เป็นต้น  จนเกิดเป็นสงัคมของบคุคลท่ีมีอาชีพในแวดวงแฟชัน่ของไทยใน

ชว่งเวลาตอ่มา  การเกิดขึน้ของส่ือท่ี มีความชดัเจนในรูปแบบส่ือของแฟชัน่ไทย ในครัง้แรกใน

ชว่งเวลานัน้ ตัง้แตก่่อนปี พ .ศ. 2516  ครัง้นัน้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวงการแฟชัน่ของไทย 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทย  จากผลของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของการ

ได้รับส่ือแฟชัน่ในรูปแบบนิตยสารแฟชัน่เต็ มรูปแบบ  ปรากฏการณ์นีทํ้าให้ผู้ วิจยัได้เร่ิมต้น

การศกึษาการกําเนิดวงการแฟชัน่ไทยร่วมสมยัได้จากชว่งเวลาของจดุกําเนดินติยสารแฟชัน่ไทย 

เป็นชว่งเวลาแรกเร่ิมจากปรากฏการณ์กําเนดินติยสารแฟชัน่ไทยร่วมสมยั ไว้ดงันี ้
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 นิตยสาร ในความหมายตามพจนานกุรม  นติยสาร หมายถึง สิ่งพมิพ์ซึง่มีปกออ่น  บางที

ก็มีภาพ เนือ้หาจะประกอบด้วยเร่ือง  บทความตา่ง  ๆ โดยผู้ เขียนหลายคน  และมกัมีโฆษณา  โดย

มีกําหนดออกท่ีแนน่อน  นิตยสารมีมากมายหลากหลาย แตน่ิตยสารประเภทหนึง่ท่ีทําให้

เกิดปรากฎการณ์ และสง่ผลตอ่อิทธิพลตอ่การดําเนินชีวิตของผู้คน  

 นติยสาร จดัเป็นส่ือสารมวลชนประเภทหนึง่ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสงัคมอยา่งแยกไมอ่อก

ในฐานะท่ีเป็นกระจกเงาคอยสะท้อน  และบนัทกึภาพสงัคม  และเป็นส่ือหนึง่ท่ีมีเนือ้หาท่ี

ปรับเปล่ียนไปตามบริบททางสงัคมอยูต่ลอดเวลา  ซึง่มีผลตอ่เป้าหมาย  กระบวนการผลติ  และ

หน้าท่ีของนิตยสารอนัเป็นรูปแบบหนึง่ขอ งการผลิตทางวฒันธรรมให้เปล่ียนแปลงไปด้วย           

(เพ็ญพกัตร์ ศริิไตรรัตน์. 2551: 71) 

 มนฑิรา  จฑูะพทุธิ บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ แพรวสดุสปัดาห์ สรุปถึงวตัถปุระสงค์

หลกัของส่ือ นิตยสาร ท่ีเน้นทางด้านแฟชัน่และเป็นนําทางให้กบัการดํารงชีวิตของผู้หญิง 

โดยเฉพาะผู้หญิ งไทย วา่แฟชัน่ท่ีส่ือสารออกมาในนิตยสารแฟชัน่ แฟชัน่เหลา่นีย้งัชว่ยพาผู้หญิง

ให้ออกไปสู้ โลกกว้างมากขึน้ และนิตยสารมีอิทธิพลท่ีจะเปล่ียนคา่นิยมและทศันคตขิองคนอา่นได้

ในระดบัหนึง่ ในแตล่ะชว่งเวลาหนึง่ๆอีกด้วย  เธอสรุปไว้วา่ นิตยสารท่ีออกมาในยคุแรกได้

กลายเป็นแบบเ รียนท่ีสําคญั  ในการชว่ยพฒันาการอา่นของผู้หญิงซึง่ยงัไมค่อ่ยได้รับการศกึษา

อยา่งทัว่ถึง  แตใ่นยคุตอ่มาผู้จดัทําได้เร่ิมนําเสนอสาระความรู้และเร่ืองราวแปลกใหมจ่าก

ตา่งประเทศ  หรือความรู้เบด็เตลด็ตา่งๆ  อนัจดัเป็นความรู้รอบตวัและความรู้ทัว่ไป  ท่ีสว่นใหญ่จะ

ไมป่รากฏในหนั งสือแบบเรียน  เนือ้หาเหลา่นีจ้งึเปรียบเสมือนกําลงัทําหน้าท่ีโรงเรียนนอกระบบ

ให้กบัผู้อา่น  นอกจากนีแ้นวความรู้ด้านตา่งๆ  ท่ีนําเสนอไมว่า่จะเป็นคอลมัน์ทอ่งเท่ียว  ปกิณกะ 

สารคดี  แฟชัน่เหลา่นีย้งัถือเป็นการชว่ยพาผู้หญิงให้ออกไปสู้ โลกกว้างมากขึน้  ให้รู้จกัวา่โลก

ภายนอกมีเร่ืองราวอะไรท่ีนา่สนใจเกิดขึน้มากกวา่ภายในบ้าน  โดยเฉพาะนิตยสารในแนวการให้

ความรู้ทนัโลกทนัสมยัในยคุปัจจบุนันัน้เปรียบเสมือนคูมื่อพาผู้หญิงเข้าสูส่งัคมได้ดีอีกแบบหนึง่

เชน่การมีบทความเร่ืองการเสริมสร้างบคุลกิภาพอยา่งมัน่ใจ (เพ็ญพกัตร์ ศริิไตรรัตน์. 2551: 68) 

 นิตยสารในประเทศไทย มีการทําการศกึษาวิจยัเน้นไปท่ีนิตยสารสตรี   ท่ีมีกําเนิดมาใน

ประเทศไทยท่ียาวนานถึง 100 กวา่ปี   นติยสารผู้หญิงในความหมายกว้างๆ  คือ นิตยสารท่ีมี

เนือ้หาเก่ียวกบัผู้หญิงทกุรูปแบบมีลกัษณะท่ีให้ความรู้และความบนัเทิง  ซึง่อาจแบง่ประเภท

เนือ้หาตา่งๆได้ดงันี ้ประเภทแมบ้่านการเรือนประเภทแฟชัน่และศลิปะการแตง่กาย  ประเภทสาว

วยัรุ่น ประเภทวิชาการของสตรี   ประเภทผู้หญิงทัว่ๆ  ไปเสนอแตค่วามบนัเทิง  (อบุลวรรณ  ปิติ

พฒันะโฆษิต . ม.ป.ป.; อ้างอิงจาก บษุกร พรมสะอาด . 2543: 21) โดยกําเนิดนิตยสารเพ่ือสตรี

เลม่แรกในประเทศไทย ในปลายปี พ.ศ. 2431 ท่ีจดัทําโดยม่ืนมหิศรราชหฤทยั เป็นต้นมา  
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 นิตยสารสตรีของไทย กําเนิดและมีวิวฒันาการมาอยา่งยาวนาน และแบง่เป็นยคุสมยั 

โดยสรุปจากผลงานการวิจยั เร่ือง 100 ปี นิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531) โดย อบุลวรรณ ปิ

ตพิฒันะโฆษิต และอวยพร  พานชิ เป็ นยคุสมยัไว้ เป็น 5 ยคุสมยั ยคุท่ี 1 ยคุการปลกุสํานกึใน

ด้านการใฝ่หาความรู้และสิทธิของสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2475), ยคุท่ี 2 ยคุมืดของนติยสารสตรี 

(มิถนุายน 2475-2489),ยคุท่ี 3 ยคุต่ืนตวัของนิตยสารสตรี (พ.ศ.2490-2500),ยคุท่ี 4 ยคุนวนยิาย

พาฝัน (พ.ศ.2501-2516),ยคุท่ี 5 ยคุขา่วสารและความหลากหลายของนติยสารสตรี (พ.ศ. 2516-

2531) ตัง้แตย่คุท่ี 3 ท่ีเป็นยคุต่ืนตวัของนิตยสารสตรี เร่ิมเน้นไปท่ีความบนัเทิงและแมบ้่านการ

เรือนท่ีเป็นการนําเสนอความทนัสมยัเร่ืองราวแฟชัน่แบบกลายๆ โดยท่ีเป็นท่ีรู้จกั ได้แก่ นิตยสาร 

สตรีสาร สกลุไทย กุ ลสตรี เดลิเมล์วนัจนัทร์ และตามมาด้วยยคุท่ี 4 ยคุนวนยิายพาฝัน (พ.ศ.

2501- 2516 ) ท่ีนิตยสารสตรีของไทยเน้นไปท่ีเร่ืองราวของนวนิยาย ท่ีตกอยูใ่นยคุการเมืองท่ี

เรียกวา่เผดจ็การ นิตยสารในยคุนี ้ได้แก่ ขวญัเรือน ดรุณี สตรีไทย คณุหญิง  

 แตใ่นรายงานวิจยัของ สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา ในเร่ือง การแตง่กายสตรีกบัหตักรรมทอ

ผ้าในสงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ได้สรุปเร่ืองการกําเนิดนิตยสารของไทยท่ีสง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยในชว่งเวลาหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา โดยสรุปไว้วา่ 

ในชว่งเวลาหลงัสงครามโลก มีนติยสารสําหรับสตรีออ กมาหลายฉบบัซึง่อาจแบง่ออกเป็นสอง

กลุม่ กลุม่ท่ีหนึง่เน้นนวนิยาย ขณะท่ีกลุม่ท่ีสองมีทัง้เร่ืองอา่นเลน่และความรู้สําหรับผู้หญิงใน

ประเดน็ตา่งๆ นิตยสารกลุม่นี ้ดงัเชน่ สตรีสาร กลุสตรี แมศ่รีเรือน เป็นต้น มีเนือ้หาเก่ียวกบัการ

ดแูลบ้านเรือน การทําอาหารและการเย็บปัก ถกัร้อย ข้อแนะนําเก่ียวกบัการประพฤตปิฏิบตัติน

สําหรับหญิงท่ีทํางานนอกบ้านรวมทัง้การแตง่กายท่ีเหมาะสม ตลอดจนแนะนําแฟชัน่ใหมจ่าก

ตา่งประเทศ (2542: 142)  

 การกําเนิดนิตยสารสตรีท่ีแพร่หลายของไทยทําให้การเปล่ียนแปลงการดําเนินวิถีชีวิต

ของคนไทย เกิดการแตง่กายตามแบบเสือ้ตา มสมยันิยมจากตะวนัตก ดงันัน้นิตยสารแฟชัน่ของ

ไทยจงึนบัได้วา่ท่ีส่ือทางด้านแฟชัน่หนึง่ท่ีมีอิทธิพลทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงการแตง่กายของ

ไทยในเวลาตอ่มาและเป็นท่ีรับรู้กนัได้อยา่งรวดเร็ว  ดงัท่ีบทความหนงัสือพิมพ์บทความหนึง่ ได้

กลา่วถึงการรับอิทธิพลแบบเสือ้จากตะวั นตกท่ีเปล่ียนแปลงได้ไปตามกระแสของส่ือในนิตยสาร

แฟชัน่ไว้วา่  ตัง้แตร่ะยะเร่ิมสมยัใหมเ่ป็นต้นมานัน้ สว่นใหญ่สงัคมไทยจะได้รับอิทธิพลการแตง่

กายจากองักฤษและฝร่ังเศส แตใ่นสมยัแฟชัน่ร่วมสมยันีไ้ด้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา ตาม

กระแสในนิตสารแฟชัน่ (สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. 2542: 142) มีบทความสนบัสนนุการเปล่ียนแปลง

เคร่ืองแตง่กายของไทยท่ีตามกระแสตะวนัตกเป็นไปอยา่งรวดเร็วในชว่งเวลานี ้เป็นไปตาม

อิทธิพลของหนงัสือ นิตยสารแฟชัน่ ท่ีเรียกได้วา่เป็นผู้แนะนําความทนัสมยั ทัง้รูปแบเสือ้ผ้า         
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การดําเนินชีวิต ภาพยนตร์ เพลง งานสั งคม โดยบทความนัน้ กลา่วถึง การแตง่กายของผู้

หญิงไทยท่ีแตง่ตามกระแสตะวนัตกเพียงอยา่งเดียวและอยา่งรวดเร็ว โดยไมคํ่านงึถึงความ

เหมาะสมเพียงแคค่ดิวา่ทนัสมยัจากการได้อา่นจากนติยสารแฟชัน่เทา่นัน้ ไว้ดงันี ้ (สตรีสาร.2501 

ฉบบักรกฎาคม ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 251: 58-59) 

 

...ผู้หญิงคนไหนไมไ่ด้ดหูนงัสอืแบบเสือ้หรือไมไ่ด้ไป “งาน” หรือดภูาพยนตร์สกั 6 เดือน ดจูะ

ล้าสมยัเอาเสยีทีเดียว เพราะการแตง่กายของผู้หญิงไทยนัน้เดินตามรอยฝร่ังติดๆ อยา่งไมม่ีจงัหวะ

เลย พอเห็นอลซิาเบธ เทย์เลอร์ ในภาพยนตร์เร่ือง วไีอพี  (VIP) ไว้ผมกล้าวสงูแล้วปลอ่ ยยาวเคลยี 

ต้นคอ ผู้หญิงในกรุงเทพฯก็เป็น อลซิาเบธ กนักร่อทัง้ๆท่ีคอก็ไมย่าวพอท่ีจะมผีมเคลยี... 

 

 โดยท่ีในปลายของยคุนี ้ ในวงการนิตยสารของไทย ก็กําเนินความแปลกใหม่   และเป็น

ปรากฏการณ์หนึง่ของประวตัศิาสตร์นิตยสารของไทย และวงการแฟชัน่ของไทย  คือการกําเนิ ด

นิตยสารท่ีเรียกวา่ นิตยสารแฟชัน่เตม็รูปแบบ คือ นิตยสาร ลลนา ท่ีมีแนวคดิ วา่ “ลลนานิตยสาร 

เพ่ือความทนัสมยัของคนหนุม่สาวยคุปัจจบุนั”  นิตยสาร ลลนา จดัอยูใ่นกลุม่ของนิตยสาร กลุม่ท่ี

สร้างสตรีให้ทนัโลกทนัสมยั ท่ีเป็นนิตยสารแฟชัน่ ท่ีอยูใ่นปลาย ปี พ .ศ. 2516 ท่ีเป็นเลม่โดดเ ดน่ 

นอกจากนัน้ก็ยงัมี นิตยสารสาวสยาม นิตยสารสตรีสยาม นติยสารลลนาโดดเดน่เพราะมีคอลมัน์

อ่ืนๆท่ีเสริมความทนัสมยัให้กบัผู้หญิง โดยมีนวนิยายเพียงไมถึ่ง 40 เปอร์เซ็น  นิตยสารลลนาเป็น

นติยสารท่ีนา่สนใจมากในชว่งท้ายยคุ พ .ศ. 2516 เน่ืองจากมีความผดิแผกจากนติยสารอ่ืนๆ

ตัง้แตห่น้าปก การจดัรูปเลม่และเนือ้หา หน้าปก เป็นรูปผู้หญิงสาวท่ีแตง่กายทนัสมยั เน้นเฉพาะ

สว่นใบหน้าสว่นบนสดุมีช่ือ ลลนา และมีคําวา่ “ประชากร” ตวัจิว๋อยูข้่างท้ายด้านขวาของปก เป็น

คําโปรยบอกเร่ืองราวภายในเลม่ ...ซึง่นิตยสารอ่ืนๆในยคุเดียวกนัไมมี่เลม่ใดจดัหน้าปก เชน่นี ้ท่ี

จริงการขึน้ตําโปรยท่ีหน้าปกปรากฏใน “สตรีไทย (2507)”มาแล้ว แตล่งเป็นกรอบเล็กๆในภาพ

มิใชล่งพิมพ์ทบัภาพ เชน่ ลลนา 
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ภาพประกอบ 9  นิตยสารลลนา ฉบบัท่ี 1 ปี พ.ศ. 2516 

 

 นติยสารลลนา ออกเป็นรายปักษ์ จดัทําโดย สวุรรณี  สคุนธา เป็นบรร ณาธิการ ภายใต้

การอํานวยการของ บริุนทร์  วงศ์สงวน แหง่ บีอาร์ จดัได้วา่เป็นนิตยสารทนัโลก ทนัสมยั มีทัง้เร่ือง

สัน้และนวนิยาย การประดษิฐ์ แมบ้่านการเรือน และท่ีโดเดน่มีทัง้แฟชัน่ทัง้ไทยและตา่งประเทศ

ลลนาให้เนือ้ท่ีกบัภาพถ่ายแฟชัน่คอ่นข้างมาก เชน่ แฟชัน่แบบเสือ้  6 หน้าแฟชัน่รอบโลกถึง 20 

หน้า แบบผม การแตง่หน้า วิธีพรมนํา้หอม การฝึกโยคะเพ่ือความงาม คอลมัน์สวยอยา่งถกูวิธี 

สอนการแตง่หน้า การนัง่ท่ีถกูวิธี เร่ืองการแตง่หน้าได้บทความจาก ศศวิิมล ซึง่ใช้ภาษาละเมียด

ละไมดีมาก ...ลลนา นําแนวทางนิตยสารตะวนัตกมาประยกุต์ ผู้หญิงใ นลลนา ดเูก่งกล้า รอบรู้ 

(อบุลวรรณ ปิตพิฒันะโฆษิต. ม.ป.ป.; อ้างอิงจาก บษุกร พรมสะอาด. 2543: 57-60)  

 นิตยสารลลนา ถือวา่เป็นนิตยสาร ท่ีเป็นปรากฏการณ์หนึง่ของวงการแฟชัน่ของ

ประเทศไทย ในปี พ .ศ. 2514 สองปีก่อนหน้ากําเนินนิตยสารลลนา มีนิตยสาร บีอาร์ ได้ปู

แนวทางนิตยสารแนวทางทนัสมยัและเน้นไปท่ีความทนัสมยัแฟชัน่เป็นหลกัมาก่อนหน้านัน้แล้ว 

โดย บริุนทร์  วงศ์สงวน เป็นบรรณาธิการ ท่ีตอ่มา บริุนทร์ เป็นผู้ อํานวยการให้กบันิตยสารลลนา   
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นิตยสารบีอาร์ เป็นนิตยสารท่ีมีรูปแบบ เป็นแบบสมยัใหมแ่ละได้รับอิทธิพลมาจากนิตยสาร

ตา่งประเทศทัง้ในยโุรปและอเมริกา  นิตยสารบีอาร์  มีวางจําหนา่ยบ้างและหยดุวางจําหนา่ยบ้าง

สลบักนัไปและตอ่มาได้หยดุกิจการไปในท่ีสดุ จงึสรุปได้วา่นิตยสารลลนามีแนวความคดิท่ีมาจาก

นติยสารบีอาร์  โดยมีผู้ ก่อตัง้คนเดียวกนั  ตอ่มานติยสารลลลนาประสบความสําเร็จ และเป็น

ต้นแบบแรงบลัดาลใจให้กบัวงการแฟชัน่ในชว่งเวลาถดัมา 

 นิตยสารลลนา ถือเป็นแรงบลัดาลใจให้กบัวงการแฟชัน่ในชว่งเวลานัน้เป็นอยา่งมาก 

บทความเร่ือง “วยัเอ๊าะ ” ยดึ แคตวอล์ก ในผู้จดัการ รายวนั  ท่ีสรุปไว้วา่ อิทธิพลหนึง่ท่ีทําให้เกิด

นางแบบและสง่อิทธิพลถึงความแป ลกใหมแ่ละทนัสมยัใ ห้กบัสงัคมไ ทย คือนิตยสาร และ

นติยสารท่ียคุแรกๆนัน้ ก็คือ นิตยสารลลนา โดยสรุปไว้ดงันี ้ (ผู้จดัการรายวนั. 2552: ออนไลน์)  

 

...นิตยสารผู้หญิงถือเป็นเส้นทางหลกัในการแจ้งเกิดนางแบบบนแคตวอล์กมาไมน้่อยยิง่ในยคุ

กอ่นท่ีมนีติยสารผู้หญิงเพียงไมก่ี่ฉบบันัน้ถือเป็นสือ่ท่ีใครตอ่ใค รก็จบัตามองสาวท่ีมาขึน้ปก  อยา่ง

นิตยสารสกลุไทยท่ีมกัจะนําสาวสวยลกูผู้ดีมีสกลุมาขึน้ปก  แตค่นท่ีทาํให้พืน้ท่ีหน้าปกของนิตยสาร

กลายมาเป็นยอดฮิต คือ บริุนทร์ วงศ์สงวน  ซึง่ตอนนัน้เป็นบรรณาธิการนิตยสารบีอาร์ บริุนทร์มกั

มองหาสาวนกัเรียนนอกท่ีโก้ๆ  มาขึน้ปกและเมื่อไปต้ องตาดีไซเนอร์ห้องเสือ้  เธอเหลา่นัน้ก็จะถกูดงึ

ตวัไปเดนิแบบตอ่จากนัน้  นางแบบและนายแบบท่ีได้เกิดจากปกของนิตยสารบีอาร์คอื พิสมยั         

จนัทรุเบกษา และโยธิน ณ นคร เป็นต้น... 

...ตอ่จากนัน้ก็เป็นยคุของนิตยสารลลนา และดฉินั ซึง่ขบัเคีย่วกนัแขง่ขนัหานางแบบมาขึน้ปก

อยา่งไมม่ใีครยอมกนั ลลนา ในยคุของสวุรรณี  สคุนธา เป็นบรรณาธิการจะให้ความสาํคญักบัเร่ือง

แฟชัน่มาก  และกล้าท่ีจะฉีกแนววงการแฟชัน่ ดงันัน้  ลลนาจงึสร้างนางแบบท่ีมคีวามแปลกใหมอ่ยู่

เสมอ นางแบบท่ีแจ้งเกิดบนปกนิตยสารลลนา  อาทิ เพ็ญพกัตร์ ศิริกลุ ซึง่ตอนนัน้ยงัเป็นดาร าเลก็ๆ 

อยู ่รุ่งนภา กิตตวิฒัน์, อรนภา ควรตระกลู, เปรมิกา สจุริตกลุ เป็นต้น 

   

 

 นิตยสารลลนา ยงัเป็นหนึง่ในผู้ ท่ีสร้างตวัตนของบคุลากรในวงการแฟชัน่ของประเทศ

ไทยและกลายเป็นกลุม่คนในแวดวงแฟชัน่ของไทย ในยคุถดัมา และเป็นนิตยสารฉบบัแรกๆท่ีให้

โอกาสกบัคนรุ่นใหมใ่นวงการแฟชัน่ของไทยในยคุนัน้ อีกด้วย เมนาท  นนัทกว้าง (ดวงตา  นนัทก

ว้าง) เจ้าของและนกัออกแบบ ร้านเสือ้โซดา นกัออกแบบรุ่นใหญ่ของประเทศไทย และเป็นลกู

สาวของ สวุรรณี สคุนธา บรรณาธิการนิตยสารลลนา ได้เลา่ถึงการทํางานของนิตยสารลลนาใน

ยคุเร่ิมต้น ท่ีเธอคลกุคลีอยูก่บัแม่ ท่ีเป็นบรรณาธิการนิตยสารลลนา ตัง้แตส่ิบกวา่ขวบจนเรียน

มหาวิทยาลยั เธอก็ใช้เวลาอยูก่บัออฟฟิสนิตยสารลลนาในตลอดเวลาหลงัเลิกเรียน ท่ีเป็นหนึง่ใน

คณุปูการของวงการแฟชัน่ท่ีเป็นพืน้ท่ีหนึง่ในยคุนัน้สําหรับเดก็รุ่นใหมท่ี่อยากทําอะไรแปลกใหม่
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ให้กบัวงการแฟชัน่ของไทย ท่ีเ ร่ิมต้นมาจากเมนาทกบัเพ่ือนสนิท  ท่ีทําให้เกิดกลุม่ของแวดวง 

วงการแฟชัน่ในยคุแรกๆของของประเทศไทยอีกด้วย  แมข่องเธอท่ีเป็นบรรณาธิการได้ให้โอกาส

ในการทํางาน โดยเมนาท นนัทกว้าง  ให้สมัภาษณ์ไว้กบั เอกชยา ในบทความ เมนาท  นนัทขว้าง 

เดก็ผู้หญิงตวัเล็กๆผมเห็นเธอกระโดดออกมาจากดวงตา (ม.ป.ป.: 145-146) 
 

...ห้องทํางานเลก็มาก มีอยู ่ 2 ห้อง อยูช่ัน้บนของโรงพิมพ์ ...ห้องทํางานนอกจากมีคณุแมซ่ึง่

เป็นบรรณาธิการแล้ว ก็มเีลขาฯ การเงิน คนทวงต้นฉบบั ฝ่ายสมาชิก ใช้คนเดยีวกนัหมด มพีสิจูน์

อกัษรและผู้ชว่ยบรรณาธิการ สว่นอีกห้องหนึง่มขีนาดเทา่กั น เป็นห้องอาร์ตเวร์ิก ดฉินัเรียนจบมาก็

มาช่วยแปะอาร์ตเวิร์ก และหน้าท่ีหลกัคือช่วยทําแฟชัน่... 

...ทําเองหมดทัง้แตง่หน้า ทําผม ไมเ่คยเรียนหรอกนพคะ แตอ่าศยัพืน้ฐานการเป็นนกัเรียน

ศลิปะ ดฉินัทําผมนางแบบเอง ทําสไตลิง่เอง ยมืเสือ้ผ้า ขบัรถรับ- สง่นางแบบ ซือ้ข้าวแจกทีม งาน...

นดันางแบบแล้วไมเ่จอตวัก็ต้องวิง่ลงไปโทรตามตู้สาธารณะทําเองคนเดยีวหมด... 

...แม้การทํางานของเธอ จะคอ่นข้างเหน่ือยหนกั ทลุกัทเุล แตก็่ถือเป็นคณุปูการตอ่วงการ

แฟชัน่เมืองไทยไมน้่อย จะเห็นได้จากมีนกัออกแบบแจ้งเกิด สว่นใหญ่เป็นเดอะแก็งเพ่ือนๆของเธอ

เอง อาทิ คุ ณป๋อง-องอาจ  นิรมล , คณุป้อม- ธีรพนัธ์  วรรณรัตน์ , คณุจอ๋ม-ศริิชยั  ทหรานนท์ , คณุ

พิจิตรา  บณุยรัตพนัธุ์ , คณุตัว๋ กีรต ิ ชลสทิธ์ิ , คณุโหนง่- ปริญญา  มสุกิมาศ ฯลฯ หลายคนเป็น

หวักระทิของวงการแฟชัน่บ้านเราตราบจนทกุวนนี ้
 

 กีรต ิ ชลสิทธ์ิ  นกัออกแบบคนหนึง่ท่ี เกิดขึน้จากอิทธิพลของนิตยสารลลนา ท่ีเรียกได้วา่

เป็นหนึง่ใน เดอะแก็ง ของเมนาท ผู้ ท่ีมีโอกาสและสง่เสริมไอเดียท่ีแปลกใหม ่รวมกลุม่ของเพ่ือนๆ 

กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพล เก๋ ทนัสมยัในวงการแฟชัน่ของ ไทยกลุม่แรกๆแหง่ ยคุ และอาจสรุปได้วา่ 

นิตยสารลลนา  เป็นต้นกําเนิดให้กบันกัออกแบบรุ่นใหมอ่ยา่ง  กีรต ิ ชลสิทธ์ิ    ท่ีกลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้

กบัผู้ วิจยั ไว้วา่ (กีรต ิ ชลสิทธ์ิ. 2552: สมัภาษณ์) 
 

... แมพ่ี่กบัคณุสวุรรณี (บรรณาธิการนิตยสารลลนา) เป็นบดัดีก้นัตกเย็นก็มานัน่คยุกนัเลน่ไผ่

กนั คณุสวุรรณีเค้าก็เห็นพ่ีมาตัง้แตเ่ด็ก  เลยคุ้ยเคยกนัมาวนัหนึง่ก็บอกแมว่า่ขอน้าสวุรรณีลงหนงัสอื

ลลนา  น้าสวุรรณีบอกวา่ได้อยากทําอะไรก็ทําได้ พี่ก็เลยทํา จําได้วา่เดินไปซือ้ผ้าเองที่พาหรัุตน์  สรุป

ได้ลง 2 ปกตดิกนัเลย เป็นลลนา  สลุาวลัย์ กบัอีกคนเป็นลกูสาวคณุเป๊ียก  โปรสเตอร์  ตอนนัน้ท่ีทาํ

เสือ้ก็เรียนไปด้วย ยคุนั ้นเป็นการสือ่สารทางโทรศพัท์เพราะลงอะไรไปลกูค้าก็จะโทรมา ...จริงๆตอน

นัน้เราทําไปเลน่ๆเทา่นัน้ แตก็่ทํากระโปรงหรือเสือ้ผ้าแปลกให้เพ่ือนอยูเ่ร่ือยๆทําไปเค้าก็กล้าใส ่จน

เรียนจบธรรมศาสตร์...จนไปเรียนตอ่ที่ฝร่ังเศส  ซึง่คา่เลา่เรียนแพงมากคิดวา่ไมน่า่จะได้เรียนในตอน

แรกแตส่รุปครอบครัวก็สนบัสนนุ ต้องเรียนสามปี พ่ีเรียนปีคร่ึงก็จบแล้วแตอ่ยูจ่นหกปี สีปี่หลกัก็เท่ียว

และนัง่ๆนอนๆ แล้วก็กลบัมาเมอืงไทย กลบัมาครัง้หลงักลบัมาจดัแฟชัน่โชว์ให้กบัโรงเรียนสอนตดั

เสือ้ดวงใจของคณุแม ่ ท่ีโรงแรมดสุติธานี 
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... และทําไงให้ได้ขึน้ปกลลลนาใ นสมยักอ่น จริงๆอาจเพราะความสนิทสนม ทํางานอยา่ง

สนกุสนาน ทกุวนัอาทิตย์ก็ไปอยูบ้่านคณุสวุรรณี...และก่อนไปเมืองนอกแมพ่ี่  ก็ถา่ยลงหนงัสอื สกลุ

ไทย สาวสวย ขวญัเรือน มนัมแีคนี่ ้จนถงึคณุสวุรรณี เป็นคนท่ีนติยสารสมยัใหม ่พวกคณุสวุรรณี

คอ่นข้างไปทางยโุรป ท่ีเร่ิมจากหนงัสอืบีอาร์ พ่ียงัเคยได้ถ่ายตัง้สามสีเ่ลม่... 

...ในยคุนัน้ดไีซเนอร์คนไหนได้ลงลลนา ถือวา่เป็นเยีย่ม เพราะเป็นอะไรท่ีใกล้เคยีงเมอืงนอก

ท่ีสดุ หน้าก็แตง่น้อย ไมใ่สข่นตาปลอม ในสมยันัน้ก็คงต้องเป็นลลนาถึงแม้จะมีแฟชัน่แคแ่ปดหน้า 

เก้าหน้าเทา่นัน้เอง และคอ่นข้าแพง ในสมยันัน้ และนา่แปลกหากเสือ้เราได้ลงปก แมค้่าขายหนงัสอื

จะพดูวา่พอเสือ้คณุตัว๋ได้ลงปกหนงัสอืขายดีจงัเลย  สมยันัน้พอลงหนงัสอืปุ๊ บก็มีคนถามชดุราคา

เทา่ไหร่ มทีัง้ของจริงของปลอม บางทีเห็นเสือ้เหมอืนกนัแตจํ่าได้วา่ตดัให้คนนีค้นเดยีวท่ีลงหนงัสอื 

 

 แฟชัน่ของไทย ท่ี ถกูถ่ายทอดผา่นทางนติยสารลลนา  เร่ิมต้นตัง้แต ่ปี พ .ศ. 2516  ทัง้

ผลงานการถ่ายภาพแฟชัน่ บทความแฟชัน่ บทสมัภาษณ์ ของวงการแฟชัน่ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศในชว่งนัน้ แม้วงการแฟชัน่ของไทยจะดู เล็กดูแคบ เป็นคนกนัเอง กลุม่เลก็ๆ เสียเป็น

สว่นใหญ่ แตก็่ยงัเรียกได้วา่เป็ นเวทีหนึง่สําหรับคนรุ่นใหมท่ี่ได้นําเสนอสิ่งแปลกใหมใ่นวงการ

แฟชัน่ของไทยในชว่ง เวลา นัน้   นกัออกแบบ  เชน่ องอาจ  นิรมล , ธีรพนัธ์  วรรณรัตน์ , ศริิชยั  

ทหรานนท์, พิจิตรา  บณุยรัตพนัธุ,์ กีรต ิ ชลสิทธ์ิ, ปริญญา  มสุกิมาศ นางแบบ เชน่ เพ็ญพกัตร์ ศริิกลุ, 

รุ่งนภา กิตตวิฒัน์, อรนภา ควรตระกลู , เปรมกิา สจุริตกลุ  เป็นต้น ทัง้หมดได้นําเสนอผลงานของ

ตวัเองผา่นนิตยสารลลนา เผยแพร่ผลงาน ท่ีเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตบูานใหญ่ให้เดนิออก

สูโ่ลกกว้าง ได้เห็นหนทางความก้าวหน้า หนทางท่ีจะเดนิเข้าสูว่งการแฟชัน่ของไทยได้ จนถึง

ปัจจบุนั นิตยสา รลลนา ยงัเป็นหนึง่ในแรงบลัดาลใจให้กบันกัออกแบบในรุ่นหลงัๆถดัมา ท่ีได้

สะสมสร้างแรงบลัดาลใจจากบคุคลในวงการแฟชัน่ในรุ่นนัน้ท่ีได้เรียนรู้ผา่นจากนิตยสารลลนา   
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ภาพประกอบ 10 ความแปลกใหมข่องแฟชัน่ ใน นิตยสารลลนา  โดย พิจิตรา  บณุยรัตพนัธุ์  

 

 ชนะชยั  จรียะธนา  นกัออกแบบท่ีอยูใ่นวงการแฟชัน่ของไทยมาแล้วกวา่ 20 ปี ท่ีเป็นทัง้

นกัออกแบบและผู้ ทําหน้าท่ีดแูลภาพลกัษณ์โดยรวมของศลิปิน ของบริษัทแกรมม่ี คา่ยเพลงใหญ่

ของเมืองไทย เร่ิมจากการเป็นเจ้าของร้านเสือ้ ไทมส์ เอ็น (Time’s End) ท่ีเป็นตํานานของสยาม

เซ็นเตอร์ จวบจนมาเฟ่ืองฟอีูกครัง้กบัร้านเสือ้ทเว็นตีเ้ซเวน่ฟาย์เดย์ (27 Friday) และทเว็นตีเ้ซเวน่

โนเวมเบอร์  (27 November)  ท่ีได้ช่ือมาจากตวัเองทัง้หมด จากวนัเกิดของตวัเอง คือ วนัศกุร์ท่ี 

27 เดือนพฤศจิกายน จนประสบความสําเร็จเป็นแบรนด์เสือ้ผ้า ของคนรุ่นใหมร่่วมสมยัแหง่ยคุ

ปัจจบุนั ชนะชยั กลา่วถึงแรงบลัดาลใจแรก จากความอยากรู้อยากเหน็วงการแฟชัน่และช่ืนชอบ

นกัออกแบบของไทยท่ีเป็นต้นแบบแรงบลัดานใจผา่นจากนิตยสารลลนาเป็นอนัดบัแรก โดยเลา่

ให้ผู้ วิจยัฟังวา่ (ชนะชยั  จรียะธนา. 2552: สมัภาษณ์) 
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...ผมจะเห็นพวกพ่ีกบ (ดวงตา นนัทกว้าง) พ่ีไข ่(สมชาย  แก้วทอง) เกิดมาตอนนัน้สทิธ์ิยงัเด็ก 

เป็นนกัเรียนเซนต์คาเบรียลธรรมดา อยากรู้เร่ืองแฟชัน่ เป็นแคเ่ดก็เท่ียว แตเ่ห็นหนงัสอืลลนา  กอ่น

เลยเทา่ท่ีจําได้ เห็นอารมณ์ตรงนัน้มาเป็นตวัตัง้ เห็นแล้วก็ชอบ อนันัน้เป็นแรงบลัดาลใจแรก จากการ

เปิดหนังสอืลลนาแล้ว เห็นพ่ีกบ พ่ีเจ๊ียบ (พิจิตรา บณุยรัตพนัธุ์ ) นูน่ น่ี นัน่ นางแบบคือ พ่ีโต๊ะ นวล

จรีย์ จํานงค์ไทย  อารมณ์นัน้ คาแรคเตอร์ยคุนัน้ เห็นพ่ีโหนง่ อนันัน้นะเป็นแรงบลัดาลใจเลย  เป็นการ

จดุประกายเร่ิมต้นในตวัเรา นัน่คอืยคุหนึง่ท่ีเราศรัทธา ท่ีเราเห็นมาก มากท่ีสดุ...อยา่งยคุแรกท่ีบอก

วา่เป็นพ่ีกบ เห็นในหนงัสอืลลนา คดิวา่พวกนัน้เค้าเกิดมาจากอะไร  อยา่งพี่กบเป็นลกูสาวเจ้าของ

หนงัสอื มนัก็จะงา่ย ตรงนัน้เค้าจะเป็นกลุม่เป็นก้อน แฟชัน่ในยคุนัน้ยงัไมม่อีะไรมากมาย แคค่นทํา

เสือ้ ตรงนัน้จะเป็นกลุม่คนท่ีไปเรียนมายงัไมม่ี อะไร ก็จะมีพ่ีกบ  พ่ีป๋อง (องอาจ นิรมล )  พ่ีตัว้ (กีรต ิ

ชลสทิธ์ิ ) ท่ีจบมาจากฝร่ังเศส พ่ีเจ๊ียบ พ่ีป้อม ธีรพนัธ์ซึง่จบมาจากตรงนัน้ ก็ทําเสือ้ขึน้มา แล้วก็มี

หนงัสอืแฟชัน่ท่ีเพ่ิงจะเข้ามา กลุม่นัน้จะเป็นกลุม่ท่ีป๊อบท่ีสดุ และเป็นแรงบลัดาลใจได้ในยคุนัน้... 

 

 นิตยสารสตรีหรือนิตยสารผู้หญิงในประเทศไทยสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงในวงการ

แฟชัน่ในรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้คนในประเทศแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปดงัท่ี ผลงานการวิจยั 

เร่ือง 100 ปี นิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531)  สรุปไว้ข้างต้น นิตยสารลลนา เป็นแรงบลัดาล

ในหนึง่ท่ีทําให้กําเนิ นนกัออกแบบรุ่นใหม่ๆ ในรุ่นถดัมา เมนาท นนัทกว้าง หรือดวงตา นนัทกว้าง 

เป็นนกัออกแบบคนหนึง่ท่ีเป็นผลผลิตหนึง่ของประสบการณ์นิตยสารลลนา  

 เมนาท  นนัทกว้าง เป็นบคุคลท่ีเป็นแรงบลัดาลใจหนึง่ให้กบัวงการแฟชัน่ไทย ดงัท่ีนกั

ออกแบบในรุ่นถดัมา ชนะชยั  จรียะธนา  นกัออกแบบท่ีอยูใ่นวงการแฟชัน่ของไทยมาแล้วกวา่ 20 

ปี กลา่วไว้ในข้างต้น  เมนาท  นนัทกว้าง เร่ิมต้น งานในวงการแฟชัน่ของไทย จาก นติยสารลลนา 

ซึง่ถือวา่เป็นนิตยสารเปรีย้วกล้าท่ีสดุในยคุนัน้ เมนาท นนัทกว้าง เร่ิม ด้วยการเป็นสไตลิสต์ และ

ชา่งแตง่หน้าไปพร้อมๆกนั  เน่ืองจากยคุนัน้ไมค่อ่ยมีใครมาจบังานอาชีพนีม้ากนกั นอกจากคนใน

วงการภาพยนตร์ ในสมนันัน้ไมมี่การจา่ยคา่ตวันางแบบแตจ่ะเป็นการเชญิสาวสวยลกูผู้ ดี 

นกัเรียนนอกมาถ่ายแบบ เป็นแบบกิตตมิศกัดิ ์และลลนาก็เป็นนิตยสารเลม่แรกท่ีใช้นางแบบท่ี

ไมใ่ชล่กูผู้ ดี หรือคนดงั    

 การทํางานและการนําเ สนอของนิตยสารลลนา แตกตา่ง   และตรงกนัข้ามกบันิตยสารท่ี

มีอยูใ่นยคุสมยันัน้มากมายท่ีมุง่เน้นไปท่ีความเป็นนิตยสารครอบครัว อยา่งนิตยสารขวญัเรือน 

พนิตา  ชอบวณิชชา บรรณาธิการอํานวยการ นิตยสารขวญัเรือน ผู้ ก่อตัง้นิตยสารขวญัเรือนมา

ยาวนาน ออกจําหนา่ยก่อนนิตยสารลลนา 5 ปี เลา่ถึงเร่ืองการทํางานนิตยสารขวญัเรือน ในการ

นําเสนอภาพถ่ายแฟชัน่ในยคุนัน้ไว้วา่ นางแบบท่ีมาถ่ายปกและแฟชัน่ให้เราสมยันัน้  สว่นใหญ่

จะเป็นนางงาม คนดงั หรือไมก็่เป็นนกัศกึษาท่ีหน้าตาสวยๆท่ีเป็นดาวมหาวิทยาลยั , ผู้ เชิญพระ
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เกีย้ว, ดรัมเมเยอร์งานฟตุบอลประจําปีมหาวิ ทยาลยั ...คณุกรรณิกา ธรรมเกษร สมยันัน้ยงัเป็น

นกัศกึษาปี 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก็เคยมาเป็นปกให้นติยสารขวญัเรือน ...ภาพปกในสมยั

นัน้จะนยิมนางงามหรือนิสตินกัศกึษามากกวา่ดารานางแบบ ...และการถ่ายปกในสมยันัน้ไมมี่

การจา่ยคา่ตวั เรียกได้วา่เชญิมาเป็นเกียรต ิคือผู้ ท่ี ได้รับเชิญให้ขึน้ปกในสมยันัน้ถือกนัวา่ได้รับ

เกียรตอิยา่งย่ิง น้อยคนนกัท่ีจะได้รับเชญิ ด้วยนติยสารยงัมีน้อยฉบบั (ชตุมิา  ศรีทอง. 2552:118)  

 เมนาท   นนัทกว้าง  นบัได้วา่เป็นผู้ เปล่ียนแปลงวงการแฟชัน่ของไทย จากสิ่งท่ีเธอ

มองเห็นในสิ่งท่ีใกล้ตวัท่ีสดุคือ นิตยสาร เธอเป็นคนแรกๆในวงการแฟชัน่ไทยท่ีมองเห็น ความเอือ้

อํานวยการเผยแพร่ผลงานทางด้านแฟชัน่ผา่นส่ือนิตยสาร และต้องร่วมสมยั การเปล่ียนแปลงใน

วงการแฟชัน่ไทยเกิดขึน้หลงัจากเธอกลบัจากประเทศอิตาลี ท่ีไปใช้ชีวิตอยูม่า 9 เดือน เพราะ 

สวุรรณี สคุนธา บรรณาธิการนิตยสารลลนา ผู้ เป็นแมข่องเธอป่วยเป็นอมัพาตท่ีมือขวา เขียน

หนงัสือไมไ่ด้ เธอเสียสละให้น้องได้เรียน หลงัจากเรียนท่ีอิตาลีไปได้เพียง 1 ปี เพราะคดิวา่ผู้ เป็น

แมไ่มส่ามารถสง่ลกูเรียนในตา่งประเทศได้ทัง้ 2 คน  เธอจงึเป็นผู้กลบัมาชว่ยงานท่ีนติยสารลลนา 

ผลจากการกลบัมาทํางานในครัง้นั ้ น สง่ผลทําให้กําเนิดร้านเสือ้ โซดา ป๊อป ขึน้จากการมองเห็น

ชอ่งวา่งของวงการแฟชัน่ในสมยันัน้ท่ีขาดความเป็นจริงร่วมสมยั ไมมี่อะไรท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตร่วม

สมยัของเธอเองเลย การกําเนดิร้านเสือ้ โซดา ป๊อป รวมถึงการเปล่ียนแปลงการทํางานแฟชัน่ผา่น

ส่ือในนิตยสารลลนาในครั ้ งนัน้ เมนาท   นนัทกว้าง นา่จะเรียกได้วา่เป็นตวัแทนของคนร่วมสมยั

แหง่ยคุท่ีค้นหาความแปลกใหมแ่ละเป็นจริง ดงท่ีเธอเลา่ไว้ ใน คอลมัน์ ขยบัปาก ในตอน หากคณุรู้

วา่มีนดักบั ดวงตา  นนัทกว้าง คณุจะทําอะไรก่อน  เร่ืองโดย พจมาน (พจมาน. ม.ป.ป.: 174) 

 

...สมยันัน้แม็กกาซีนมี แตส่กลุไทย ขวญัเรือน บางกอก ซึง่เป็นนิยายล้วน  นางแบบก็เป็น

นางงาม แล้วก็ลกูผู้ดีท่ีสวยอวบ ใสช่ดุมิดชิด ผ้าไหม มดัหมี่ ถงุนอ่งรองเท้าเพียบ รองพืน้หนาเตอะ 

ไมเ่ห็นผิวจริง... 

...แล้วแฟชัน่ก็ไมม่ีอะไรเก่ียวกบัเราเลย ไมเ่ก่ียวกบัชีวิตจริง ไมม่ีการใสเ่สือ้ยืดกั บสเกิร์ต ชดุก็

ชดุแข็งๆบ้าง ชดุไทยบ้าง ร้านที่จะเอาเสือ้ผ้ามาถ่ายลงหนงัสอืก็น้อย  จําได้วา่เวลาจะยืมเสือ้ผ้ามา

ถ่ายลาํบากมากเพราะจะคิดกนัคนละ่แบบกบัสมยันี ้เมื่อก่อนเขาจะคิดวา่การเอาเสือ้ไปถ่ายนี่ เรา

ต้องเสยีตงัค์ให้เขา จะหวงเสือ้มาก ...เพราะเสยีงบน่น่ีแหละ่คะ ร้านเสือ้ร้านแรกใช้ช่ือวา่ โซดา ป๊อป 

จึงถือกําเนิดขึน้ในเวลาเพียงคร่ึงชัว่โมง ...ผา่นไปท่ีสยาม พอดีพ่ีแป๊ว (พนูลาภ  เรืองศขุ ) นางแบบ

ลลนา บอกมร้ีานจะเซ้ง ก็เลยขอตงัค์แม ่แมก็่พาไปกู้แบงก์แล้วก็คํา้ประกนัให้ห้าแสนบาท  พอเปิด

ร้านก็ได้โฆษณาฟรี  เพราะทํากบัแมไ่มไ่ด้รับเงินเดอืนเลย ขอเป็นหน้าโฆษณาแทน นางแบบท่ีถา่ยก็

เป็นคนกนัเองทัง้นัน้ เสือ้ก็เก๋ โฆษณาก็เก๋ เปิดร้านเพียงเดือนแรกยอดก็พุง่กระฉดู  ด้วยคอนเซ็ปต์ที่

แรงและชดัเจน   
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 เมนาท  นนัทกว้าง  เป็นนกัออกแบบท่ีไมอ่ยากเรียกตวัเองวา่เป็นนกัออกแบบมากนกั 

แตค่นในวงการมกัพู ดถึงเธอวา่เป็นบคุคลท่ีทําให้เกิดแนวทางการแตง่ตวัให้กบัวงการแฟชัน่หรือ

แนวทางการแตง่ตวัให้กบัคนไทยในชว่งเวลาอนัยาวนานและนา่จดจํา เมนาท นนัทกว้าง เร่ิมจาก

ร้านเสือ้โซดาป็อป (SODA POP)  ท่ีเรียกกนัตดิปากวา่ ร้านเสือ้ โซดา ท่ีโดง่ดงัยาวนานนบั

ทศวรรษ และตอ่มาก็มี ก ายโซดา (GUY’S SODA),โซดา รีมกิค์  (SODA Remix),โซดา อนัเดอร์

กราว  (SODA UNDERGROUND) เตบิโต เปล่ียนแปลงในหลายชว่งเวลาอยา่งยาวนาน  ใน

นิตยสารดฉินั คอลมัน์แฟชัน่ในมมุศลิป์ บทความเร่ือง ตํานานไทย R-T-W สรุปตวัตนของ เมนาท 

ไว้วา่ ความเป็นศลิปินนกัออกแบบ ของเธอ เกิด จาก นิตยสารลลนา ซึง่เป็นตํานานของนิตยสาร

สตรีของคณุแม ่ (นามปากกา สวุรรณี สคุนธา . ท่ีโดง่ดงั ) เป็นแรงผลกัดนั แนะนําหนนุบรรดานกั

ออกแบบเจ้าของบตูกิ นําเสนอเร่ืองราวแพร่ภาพแฟชัน่และนางแบบ ทําให้เธอในฐานะ หวัหน้า

ฝ่ายศลิป์ (Art Director) และ สไตล์ลิส (Stylist) แตว่ยัเยาว์ เข้าสูว่งการแฟชัน่เร่ิมจากมมุส่ือและ

พอกพนูประสบการณ์ คณุกบใช้วิจารณญาณทํางานแบบงา่ยๆเฉียบ คม ชดัลกึ ทําให้เราทึง่และ

ตกอยูใ่ต้พลงัศลิปิน ท่ีนา่นบัถือและเล่ือมใสรสนิยมและสทุรียะของเธอ  (เพชร.2551:227) เธอ

เป็นนกัออกแบบท่ีเป็นผู้ เร่ิมต้นเสือ้ผ้าสําเร็จรูป (Ready to Wear)คนแรกๆของเมืองไทยยาวนาน

มากวา่ 20 กวา่ปี ความเป็นอิสระจากนายทนุเพราะเธอดแูลร้านเสือ้และผลงานเสือ้ของเธอด้วย

ตวัเอง รวมกบัสิ่งท่ีได้สะสมประสบการณ์จากการทํางาน และครอบครัว ผลงานของ เมนาท จงึ

ออกมาในฐานะศลิปิน ดงัท่ี มานิต ศรีวานิชภมูิ กลา่ว ไว้ ในสยามรัฐสดุสปัดาห์วิจารณ์  บทความ

เร่ือง หวัใจโซดา ไว้วา่ (มานิต ศรีวานิชภมูิ. 2550: 34) 

 

เสือ้ผ้าพ่ีกบมนัมีวิญญาณในฐานะศิลปิน มนัเจ๋งมากๆมนัสะท้อนตวัต นของตวัเธอ ผมวา่

แฟชัน่เน่ียเป็นความลุม่หลง (Obsession) มนัจําเป็นต้องม ีไมอ่ยา่งนัน้จะเลีย่น จืดๆ ผมพดูยนืยนัใน

ความเป็นศิลปินของพ่ีกบ และเห็นวา่ความเป็นศิลปินของเธอนัน้ก็มิได้ด้อยหรือตํ่าต้อยไปกวา่จิตรกร

หรือนกัเขียนเพียงเพราะเธอใช้เสือ้ผ้าเป็นสือ่ อยา่งพ่ีกบน่ีเขาถือเป็น “ศลิ ปิน-ดีไซเนอร์” ไมใ่ช ่“ดไีซ

เนอร์-ดีไซเนอร์” คือเอาชีวิตเข้าไปอยูใ่นงานออกแบบ และมีศิลปินไมก่ี่ คนท่ีประสบความสาํเร็จทาง

การตลาดขนาดนี ้โดยไมต้่องตอ่รองกบัวญิญาณศลิปินของตวัเอง 

 

 เมนาท  นนัทกว้าง  เร่ิมต้นจาก ด้วยเสือ้ยืด (T-Shirt) เสือ้ยืดของโซดา ป๊อป ไมไ่ด้ดยืูด

ย้วย ราคาถกู แตด่ดีูมีคณุภาพ ท่ีเป็นเนือ้ผ้าอยา่งดี ลวดลายพมิพ์เก๋ร่วมสมยั ท่ีเกิดจากฝี มือการ

ออกแบบลวดลายของเธอเอง ความพเิศษแปลกใหม ่ทําให้เสือ้ยืดโซดา ป๊อป ท่ีออกสตูลาดใน

ครัง้แรก ถึงกบัทําให้คนหนักลบัมาใสเ่สือ้ยืด โดยเฉพาะเสือ้ยืดของเธอจนเตม็บ้านเตม็เมือง ถ้า

ใครไมมี่เสือ้ยืดของโซดาใสล่ะก็ถือวา่เชย  เธอเลา่ไว้ใน คอลมัน์ Trend Setter. นิตยสารอิมเมจ. 

ให้ฟังถึงชว่งเร่ิมต้น ไว้วา่ (ม.ป.ป: 41) 
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...ไปอิตาลก็ีดีนะ เกิดแรงบลัดาลใจกลบัมาเมืองไทยก็มาทําเสือ้ยืด เพราะสมยันัน้เมืองไทยมี

แตเ่สือ้ยืดผ้าโพลเีอสเตอร์ เราก็เร่ิมต้นด้วย เสือ้ยืด คะ่ ทําเสือ้ยืดพิมพ์ลายผลไม้ แตงโมสปัปะรด ...

สมยันัน้ ปี 79 ปลายยคุ 70 ฮิตเสือ้ตวัเลก็ๆ โซดา ก็ทําเสือ้ใหญ่ยกัษ์ให้แตกตา่งกบัชาวบ้าน ถึงตอน

นัน้จะเข้ายคุ 80 แล้ว แตปี่เกลยีดยคุ 80 สดุๆเพราะแฟชัน่ยคุนัน้มนัสบัสนนะ ยคุดสิโก้ ทาตาเยอะๆ 

แตก็่ถือเป็นยคุท่ีดีสาํหรับพ่ีนะ เป็น 10 ปีแรกท่ี โซดา เร่ิมต้น เราได้สะสมประสบการณ์...   

 

 หลงัจากนัน้ไมน่านร้านเสือ้ โซดา ป๊อป ไมน่านช่ือเสียงความเก๋ เปรีย้ว ซา่ ของเสือ้ร้าน

แหง่นีก็้เป็นท่ีกลา่วขวญั จนเป็นแรงขบัเคล่ือนและจดุประกายให้รุ่นพ่ีรุ่นน้องท่ีคลกุคลีอยูก่บัความ

ร่วมสมยั เกิดแรบลัดาลใจออกแบบ เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเท้า เข้ามาแสดงความเป็นนกั

ออกแบบรุ่นใหมอ่ยา่งมากมาย  จากการดแูลและคดัเลือกของเธอประกอบกบัความสนิทสนม

และรู้สไตล์ของกนัและกนัเป็นอยา่งดี จนกําเนิดเป็นนกัออกแบบรุ่นใหม่ๆ ตอ่มาได้อีก การสง่เสริม

การทํางานซึง่กนัและของนกัออกแบบรุ่นตอ่รุ่น ผลงานการออกแบบในการฝากขายในรุ่นแรกๆ

ของร้านเสือ้ โซดา ป๊อป สง่ผลในรุ่นตอ่ๆมา  

 ศริิชยั ทหรานนท์ เจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าเธียร์เตอร์   (Theatre) เป็นนกัออกแบบในรุ่นถดั

มาท่ีได้ใช้โอกาสหนึง่ จาการฝากขายผลงานการออกแบบ เคร่ืองประดบั ท่ีสง่ผล การได้เข้ามาใน

วงการนี ้เพราะทําให้เขารู้จกักบัผู้คนมากมาย ทัง้ดีไซเนอร์ นางแบ บ ชา่งแตง่หน้า ชา่งทําผม  จงึ

ไมใ่ชเ่ร่ืองยากท่ีทําให้เกิดห้องเสือ้ เธียร์เตอร์   ขึน้มา จนเป็นนกัออกแบบท่ีโดง่ดงัและประสบ

ความสําเร็จ ณ ปัจจบุนั ศริิชยั ทหรานนท์   เลา่ให้ฟังถึงการ ทํางานก่อนท่ีจะเข้าวงการและมี

ช่ือเสียงจนถึงทกุวนันี ้  ท่ีเกิดจากอิทธิพล การสนบัสนนุทั ้ งและสง่เสริม  รวมถึงการสร้างตวัตนใน

วงการแฟชัน่ของไทย จาการท่ีเขาได้มีประสบการณ์กบันกัออกแบบแถวหน้าในขณะนัน้และได้รับ

โอกาสการให้ชอ่งทางในการนําผลงานการออกแบบฝากขายในร้านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในขณะนัน้

ด้วย ไว้ดงันี ้(15 ปี Theatre. 2542: ออนไลน์) 

 
ศริิชยัเลา่ว่า เธียร์เตอร์   (Theatre) เกิดจากการที่เขามีโอกาสได้เข้าไปคลกุคลอียูใ่นวงการ

แฟชัน่แถวหน้าของเมืองไทย  ตัง้แตส่มยัยงัเรียนอยูที่่เพาะช่าง เขาได้ติดตามเพื่อนเข้าไปช่วยงาน

สมชาย แก้วทอง  เจ้าของแบรนด์ "ไขบ่ตูกิ " ท่ีมีช่ือเสยีงมากในขณะนัน้  โดยเขาทําหน้าท่ีเป็นคนทํา

เคร่ืองประดบัท่ีใช้ในการเดินแฟชัน่ของไขบ่ตูิก  ซึง่เขาคิดวา่ เป็นความโชคดี ของเขาท่ีได้เข้ามาใน

วงการนี ้เพราะทํา  ให้เขารู้จกักบัผู้คนมากมาย ทัง้ดีไซเนอร์ นางแบบ ช่างแตง่หน้า ช่างทําผม  จึง

ไมใ่ช่เร่ืองยากท่ีทําให้เกิด เธียร์เตอร์   (Theatre) ขึน้มา  แตใ่นวนันัน้เข าไมเ่คยคดิวา่จะต้องอยูใ่น

วงการนีม้าจวบจนทกุวนันี ้  ระหวา่งท่ีเขาช่วยงานไขบ่ตูิกอยูไ่ด้ประมาณ 2-3 ปี เขาก็เรียนจบ  และ

วา่งงานอยูป่ระมาณ 8 เดือน ดวงตา นนัทขว้าง เจ้าของร้านเสือ้ผ้า "โซดา" สาขาแรกท่ีสยามเซ็นเตอร์ 

ได้รับเขาเข้าทํางาน โดยให้ดแูลในสว่นของหน้าร้านทั ้ งหมด  ขณะเดียวกนัเขาก็รับจ้างทํา

เคร่ืองประดบัฝากขายควบคูไ่ปด้วยหลงัจากทํางานเก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึง่ เขาก็เร่ิมคิดอยาก

มีธุรกิจเป็นของตวัเอง และธุรกิจท่ีเขาเลอืกท่ีจะทํากลบัเป็น  "เสือ้ผ้า" ไมใ่ช ่"เคร่ืองประดบั " ท่ีคนใน

วงการแฟชัน่สมยันัน้รู้จกัฝีมือของเขาดี 
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 สรุปได้วา่ ชว่งเวลาหลงัจากเวลาหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา คําวา่ “แฟชัน่” ได้

เข้ามามีบทบาทกบัสงัคมไทย จากการได้รับอิทธิพลจากทัง้โลกตะวนัตกและตะวนัออก จากการ

ปกครองแบบศนูย์รวม ซึง่สืบเน่ืองมาตัง้แตส่มยัปฏิรูปประเทศ รวมทัง้จากการเน้นการพฒันาใน

เมือง หลวง ทําให้คนไทยในภมูิภาคตา่งยดึแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในกรุงเทพฯเป็น

มาตรฐาน ท่ีผา่นจากส่ือตา่งๆ เชน่ หนงัสือ วิทย ุโทรทศัน์ โรงภาพยนตร์ เป็นส่ือบนัเทิงรูปแบบ

ใหมท่ี่เข้าไปแทนท่ีความบนัเทิงแบบพืน้บ้าน ท่ีผา่นทางการส่ือสาร โดยเฉพาะส่ือทางด้านแฟชัน่

โดยตรง คือ หนงัสือแบบเสือ้ และนิตยสารแฟชัน่  ท่ีทําให้วงการแฟชัน่ไทยในชว่งเวลานี ้พฒันา

และก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว ผู้ นําแฟชัน่ มิได้จํากดัเฉพาะบคุคลในกลุม่คนชัน้สงูในราชสํานกัหรือ

ครอบครัวชัน้สงูในระดบัผู้บริหารประเทศอีกตอ่ไป แตแ่พร่กระจายไปจนถึง ดาราภาพยนตร์ ดารา

โทรทศัน์ นางแบบ นกัออกแบบ เป็นต้น ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กายของไทยร่วม

สมยัรูปแบบสากลอยา่รวดเร็ว จาก ปี พ .ศ. 2516 หลงัจากการกําเนิดรูปแบบนิตยสารแฟชัน่ใน

นามนิตยสารลลนา   ท่ีโดดเดน่มีทัง้แฟชัน่ทัง้ไทยและตา่งประเทศ  ลลนาเน้นเนือ้หาและภาพถ่าย

แฟชัน่ นําแนวทางนิตยสารตะวนัตกมาประยกุต์   ทําให้เร่ิมมีกลุม่คนรุ่นใหมท่ี่อยู่ ในแวดวงแฟชัน่

เกิดขึน้มากมายในหลากหลายแขนง ตัง้แต ่ชา่งแตง่หน้า  ชา่งภาพ  ผู้จดัการเร่ืองการถ่ายภาพ

แฟชัน่ ฝ่ายศลิป์ของนิตยสาร เป็นต้น  นิตยสารลลนาเป็นจดุเร่ิมต้นของวงการแฟชัน่ไทยร่วมสมยั   

เกิดเป็นสงัคม ของบคุคลท่ีมีอาชีพ และอิทธิพล ในแวดวงแฟชัน่ของไทยในชว่งเวลาตอ่มา   และ

กลายเป็นต้นแบบของกลุม่บคุคล และต้นแบบของตวับคุคล เป็นแรงบลัดาลใจให้กบัวงการแฟชั่ น

ไทยในรุ่นถดัมาอีกด้วย 

  

 2.2 ผู้ทรงอทิธิพลแฟช่ันไทยร่วมสมัย : แฟช่ันไทยร่วมสมัยสู่ความเป็นสากล 

                 2.2.1ความทันสมัยของสยามสแควร์และศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 

 ในระบบอตุสาหกรรมแฟชัน่ การทําการตลาดในธุรกิจหนึง่ๆนัน้ ต้องอาศยัคนกลาง

ระหวา่งผู้ผลติกบัผู้บริโภค โดยประเภทของคนกลางท่ีมีความสําคญัอยา่งมากก็คือ พอ่ค้าปลีก ซึง่

ในปัจจบุนัธุรกิจค้าปลีก ทําหน้าท่ีเป็นตวักลางเช่ือมประสานทําให้ผู้ ซือ้กบัผู้ขายมาพบกนั ซึง่หนึง่

ในธุรกิจค้าปลีกท่ีมีบทบาทสําคญัในโครงสร้างการตลาดโลก นัน้คือ “ศนูย์การค้า ” (Shopping 

Center) ภาคธรุกิจค้าปลีก จดัวา่เป็นภาคธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ ธรุกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาเพียง

ประเทศเดียวท่ีสามารถทําราย ได้สงูถึง 2,200 ,000 . ล้านดอลลาร์ในแตล่ะปี (เทา่กบั 30 

เปอร์เซ็นต์ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ) ก่อให้เกิดการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา 25 ล้านคน

เม่ือพจิารณาทัว่โลกแล้ว คาดวา่มลูคา่ธรุกิจค้าปลีกวดัจากรายได้ของธรุกิจนีอ้าจจะสงูถึง 

7,000,000. ล้านดอลลาร์ตอ่ปี (เดือนเดน่ นเุรมรัมย์. 2549: 3) 
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 สว่นในประเทศไทย สรุปจากรายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม ปี พ .ศ. 

2549  ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ระบวุา่ภาวะเศรษฐกิจรายสาขาของภาคการค้าปลีก ...โดยมี

ดชันีมลูคา่ค้าสง่และค้าปลีกของประเทศไทยในชว่งเดือนกรกฎาคม ของปี พ .ศ. 2548 มีอตัรา

การเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มมากขึน้เม่ือเทียบกบัดชันีมลูคา่ค้าสง่และค้าปลีกเดือนกรกฎาคมของ ปี 

พ.ศ. 2547  ซึง่การค้าปลีกในประเทศไทยท่ีสําคญัและสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมแฟชัน่ของไทย มา

อยา่งยาวนาน  ก็คือ ธุรกิจศนูย์การค้า จดุกําเนิดเร่ิมต้นของศนูย์การค้าในประเทศไทยนัน้  มี

วิวฒันาการค้าปลีก ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการดําเนนิการกิจการ ท่ีสง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงวงการแฟชัน่ของไทยในแตล่ะยคุสมยัมาโดยตลอด ผู้วยัจงึทําการศกึษาวิวฒันาการ

ของศนูย์การค้าท่ีถือวา่เป็นการค้าปลีก  โดยสามารถแบง่พฒันาการของธรุกิจค้าปลีกในประเทศ

ไทยได้เป็น 6 ยคุสมยั จากรายงานการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การตลาดและการส่ือสารการตลาดของ

ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามดสิคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์และสยามพารากอน  ของ เดือนเดน่ 

นเุรมรัมย์ (2549: 3-6) ไว้ได้ดงันี ้

 

1. ยคุค้าปลกีดัง้เดิม (Traditional Trade Ere) การค้าปลกีดัง้เดิมที่เ กิดขึน้ในตลาดสด หรือ

การค้าขายในลกัษณะตกึแถว ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสนิค้าประเภทสะดวกซือ้ โดยทําเล

การค้าที่สําคญัในอดีตอยูที่่บริเวณยา่นพาหรัุด  บางลาํภ ุและเยาวราช ครัง้ตอ่มาเมื่อเกิดเหตกุารณ์

เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์มาสูร่ะบอบประชา ธิปไตย ใน ปี พ .ศ. 

2475 ธรุกิจปลกีของไทยจงึเร่ิมเข้าสูล่กัษณะการค้าปลกีขนาดใหญ่ ในรูปแบบของห้างสรรพสนิค้า 

อาทิ ห้างใต้ฟ้า ห้างแมวดําในยา่นเยาวราช และห้างไนติงเกลโอลมิปิก ที่บริเวณวงับรูพา 

 2. ยคุห้างสรรพสนิค้า (Department Store Era) เร่ิมต้นใน ปี พ .ศ. 2507 เป็นยคุท่ีการค้า

ปลกีพยายามเปลีย่นแปลงพฤติกรรมคนในเมืองให้เข้ามาจบัจ่ายในห้างสรรพสนิค้า โดย 

ห้างสรรพสนิค้าไทยไดมารู ธรุกิจข้ามชาตจิากประเทศญ่ีปุ่ น ถือเป็นห้างสรรพสนิค้าแหง่แรกท่ีนาํ

เทคโนโลยสีมยัใหมจ่ากตา่งประเทศเข้ามาใช้เป็นอาคารแหง่แรกของประเทศไทยท่ีมบีนัไดเ ลื่อน 

เคร่ืองปรับอากาศ ซึง่เทคโนโลยีดงักลา่วสามารถสร้างความดงึดดูใจให้กลุม่ผู้บริโภคเป็นอยา่งมาก 

ในขณะเดยีวกนัห้างสรรพสนิค้าเซ็ นทรัล สาขาสลีม ก็เกิดขึน้ในปี พ .ศ. 2511 ซึง่ก่อตัง้และ

ดําเนินกิจการโดยกลุม่ธุรกิจของตระกลูจิราธิวฒัน์ ก็ได้รับความนิยมจากกลุม่ผู้ บริโภคมากขึน้ 

เนื่องจากมีควาหลากหลายของสนิค้า ทัง้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย หนงัสอื เคร่ืองสาํอาง โดยเน้น

กลุม่เป้าหมายท่ีผู้บริโภคชัน้สงู รวมถงึการตัง้บริษัทเซน็ทรัลเทรดดิง้ เพ่ือนําสนิค้าจากตา่งประเทศมา

จําหนา่ย และขยายกิจการด้วยการเปิดห้างสรรพสนิค้าในมมุเมืองตา่งๆมากขึน้ 

ตอ่มาในระหวา่ง ปี พ .ศ. 2515- 2530 จึงเร่ิมมีนกัลงทนุจากประเทศญ่ีปุ่ นเข้ามาลงทนุ

ดําเนินกิจการของ ห้างคาเธ่ย์ , ห้างโซโก้ , ห้างโตคิว , ห้างเยาฮนั , โดยใช้ประสบการณ์จากการ

บริหารงานในประเทศญ่ีปุ่ นสร้างทําเลทองหลายจดุกลายเป็นแหลง่ชอปปิง้ อาทิ ยา่นราประสงค์  

รัชดาภิเษก ประกอบกบัรัฐบาลในยคุนัน้ให้ความสาํคญัตอ่การสง่เสริมการลงทนุของภาคเอกชน จงึ

เป็นผลให้ธรุกิจห้างสรรพสนิค้ามวีฒันาการขยายตวัมากขึน้เป็นลาํดบั 
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3. ยคุศนูย์การค้า (One Stop Shopping Era) เร่ิมมีการนําวิธีกลยทุธ์แบบตะวนัตกมาใช้

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทย โดยพบวา่ผู้บริโภคของคนไทย โดยพบวา่ผู้บริโภคสว่นใหญ่

ให้ความสาํคญักบัการซือ้สนิค้า แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องการพกัผอ่นและได้รับความสะดวกสบาย

สง่ผลให้ห้างสรรพสนิค้า แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องการพกัผอ่นและได้รับความสะดวกสบายสง่ผลให้

ห้างสรรพสนิค้าในยคุนัน้ปรับปรุงแบบธรุกิจเปลีย่นเป็น "ศนูย์การค้า" ในลกัษณะของ “วนั สต๊อป ช้อปปิง้” 

ท่ีรวมทกุสิง่ทกุอยา่งไว้ในสถานท่ีเดยีวกนั ทัง้ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้า อาคารสาํนกังาน โรงภาพยน 

สวนสนกุ และศนูย์อาหาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในสถานท่ีเพียงแหง่เดยีว 

4. ยคุแตกตวั (Segmentation Era) ยคุแหง่ต้นกําเนิดของธุรกิจค้าปลกีแบบใหม ่เชน่ ร้านค้า

สะดวกซือ้ (Convenience Store) ท่ีเน้นการให้บริการที่สะดวกใกล้บ้าน ดิสเคาน์สโตร์ (Discount 

Store) ท่ีเน้นเร่ืองของสนิค้าราคาถกู โดยร้านค้าเหลา่นีม้กัจะแยกตวัออกไปเปิดเป็นเอกเทศ (Stand  

Alone) ไมไ่ด้อิงอยูก่บัศนูย์การค้าเดิม  โดยอาศยัต้นแบบจากร้านค้าปลกีสมยันิยมในตะวนัตก เช่น 

การดําเนินกิจการของ เซเวน่ อีเลฟเวน่ , แม็คโคร , โลตสัซุปเปอร์เซ็นเตอร์ , บ๊ิกซี , คาร์ฟู , ท็อปส์

ซุปเปอร์มาเก็ต, วตัสนั, พาวเวอร์บาย และซปุเปอร์สปอร์ต เป็นต้น 

5. ยคุถดถอย (พ.ศ. 2540-2542) ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบูแ่ตกระหวา่ง ปี พ .ศ. 2540 ธุรกิจ

ตา่งๆได้รับผลกระทบทัง้ระบบ ไมเ่ว้นแตธุ่รกิจค้าปลกี สง่ผลกระทบทัง้ระบบ ไมเ่ว้นแม้แตธุ่รกิจค้า

ปลกี สง่ผลให้กลุม่นกัลงทนุตา่งชาตนิาํเงินเข้ามาลงทนุซือ้กิจการหรือซือ้หุ้นสว่นใหญ่ในกิจการ ค้า

ปลกีของไทย อาทิ การท่ีกลุม่เทสโก้ เข้ามาถือหุ้นในโลตสัซปุเปอร์เซน็เตอร์ และเปลีย่นช่ือเป็น เทสโก้

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น 

6. ยคุปัจจบุนั ( พ.ศ. 2543 – ปัจจบุนั ) ในวฎัจกัรการดําเนินธุรกิจเมื่อมีช่วงท่ีเฟ่ือ งฟู ยอ่ม

ต้องมีช่วงแตกดบัดงัเช่น ร้านค้าปลกีขนาด เลก็และศนูย์การค้าสมยัที่ต้องปิดกิจการลง โดยที่

บางสว่นพยายามปรับปรุงแนวทางการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้เข้ากบัสถานการณ์ของตลาด ซึง่ผู้บริโภค

เร่ิมกลบัมาใช้จา่ยอีกครัง้ภายหลงัยคุเศรษฐกิจฟองสบู ่สง่ผลให้ศนูย์การค้าปรับบริการและประเภท

สนิค้าเพ่ือยกระดบัศนูย์การค้า ให้มมีาตรฐานเทียบเทา่ศนูย์การค้าในระบบสากล 
 

 จากการศกึษาวิวฒันาการศนูย์การค้าในประเทศไทย จากรายงานการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์

การตลาดและการส่ือสารการตลาดของศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ สยามดสิคฟัเวอร่ีเซน็เตอร์และ

สยามพารากอน ของ เดือนเดน่ นเุรมรัมย์ สรุปได้ในเบือ้งต้ น วา่ จากวิวฒันาการของศนูย์การค้า

ของประเทศไทย สรุปได้วา่ ศนูย์การค้าเป็น ศนูย์กลางของแฟชัน่ในประเทศไทยท่ีสําคญั ศนูย์การค้า

ในประเทศไทยถือเป็นแมเ่หล็กสําคญัท่ีผลกัดนัให้ประเทศไทยมีจดุขายตอ่นกัทอ่งเท่ียวหลากหลายขึน้ท่ี

เป็นกลไกลสําคญัทางเศรษฐศาสตร์อยา่งหนึง่ในนโยบายของรัฐในหลายยคุสมยั  อีกทัง้ศนูย์การค้า

ยงัมีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในการมีวฒันาการและบทบาทในฐานะความเป็นศนูย์กลาง

ของแฟชัน่และการจบัจา่ย และคงไมมี่แหลง่ช้อปปิง้ใดท่ีมีเอกลกัษณ์และความโดเดน่ได้ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงศนูย์การค้า สยามเซน็เตอร์  สยามดสิคฟัเวอร่ี เซ็นเตอร์ และสยามพรากอน (เดือนเดน่ 

นเุรมรัมย์. 2549: 8) 
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 ผู้ วิจยัจงึเร่ิมทําการศกึษาเร่ือ ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  จากความทนัสมยัของ    

สยามสแควร์และศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์   จากข้อมลูของการกําเนิดศนูย์การค้าในเบือ้ง โดย

ทําการศกึษาจากจดุเร่ิมต้นของการกํา เนินอาณาจกัรของความเป็นศนูย์การค้าท่ีเป็นตํานาน

ทางด้านแฟชัน่ และวิวฒันาการจนถึงปัจจบุนั ไว้ได้ดงันี ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11  ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ปี พ.ศ. 2507 

 

 ศนูย์กลางของศนูย์กลางการค้าในทกุๆด้าน ดัง้เดมิท่ีเกิดขึน้ในตลาดสด หรือการค้าขาย

ในสว่นท่ีเป็นลกัษณะตกึแถว ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นการจําหนา่ยสินค้าประเภทสะดวกซือ้ทกุประเภท 

ในยคุแรกความทนัสมยัอยูท่ี่บริเวณยา่นพาหรัุด  บางลําภ ุและเยาวราช หลงัเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง ใน ปี พ .ศ. 2475 การค้าขายเร่ิมเปล่ียนแปลงเป็นในรูปแบบของห้างสรรพสินค้า ตาม

นโยบายทางเศรษฐกิจ อาท ิห้างใต้ฟ้า ห้างแมวดําในยา่นเยาวราช และห้างไนตงิเกลโอลมิปิก ท่ี

บริเวณวงับรูพา ปัจจบุนัยงัเปิดอยูม่าอยา่งยาวนาน ห้างแหง่นีเ้ป็นท่ีรู้จกั เร่ิมมาก่อนตัง้แต ่ ปี พ.ศ.

2473 โดยมี นตัิ  นิยมวานิช เป็นผู้ ก่อตัง้ จากแคเ่ป็นร้านขายของเล็กๆ ก็ขยบัขยายจนเป็นห้า ง

ใหญ่ ใกล้ๆ กบัศาลาเฉลมิกรุง โดยได้เปิดตวัเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2509 มีสินค้า

นําเข้าจากตา่งประเทศท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้วยัรุ่นยคุนัน้อยูเ่สมอ ท่ีนบัวา่เป็นศนูย์กลางของ
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ความทนัสมยัในชว่งเวลาหนึง่   ห้างนีย้งัมีการประชาสมัพนัธ์ด้วยการโฆษณาทางโทรทั ศน์ และ

จดักิจกรรมการประกวดตา่งๆ อีกด้วย ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหมใ่นยคุนัน้ สามารถเรียกความ

สนใจและดงึดดูผู้คนได้อยูห่มดั ภายใต้สโลแกนเท่ๆ  “คลงัแหง่เคร่ืองกีฬา ราชาเคร่ืองดนตรี ราชนีิ

เคร่ืองสําอาง”  

 ปี พ.ศ. 2507 เป็นยคุท่ีการค้าปลีกพยายามเปล่ียนแปลงพฤ ตกิรรมคนในเมืองให้เข้ามา

จบัจา่ยในห้างสรรพสินค้า โดย ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ธุรกิจข้ามชาตจิากประเทศญ่ีปุ่ น ถือ

เป็นห้างสรรพสินค้าแหง่แรกท่ีนําเทคโนโลยีสมยัใหมจ่ากตา่งประเทศเข้ามาใช้เป็นอาคารแหง่แรก

ของประเทศไทยท่ีมีบนัไดเล่ือน เคร่ืองปรับอากาศ จาก ห้างไดมารู ท่ี เป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่

ของญ่ีปุ่ น ท่ีก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่  พ.ศ. 2321 ในประเทศญ่ีปุ่ นโดยเอส ชิโมนรูา จนเข้ามาในประเทศ

ไทยเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2507 ในนามบริษัทไทยไดมารู จํากดั มีทนุจดทะเบียน 25 ล้านบาท 

เปิดเป็นห้างสรรพสินค้า "ไทยไดมารู "ขึน้ ภายในศนูย์การค้าราชดําริอาเขต  ซึง่เป็นยา่นการค้าแหง่

ใหม่ ท่ีขยายออกมาจากยา่นวงับรูพา  และถือเป็นยา่นการค้า ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในยคุนัน้   ในวง

การเมือง ห้างไทยไดมารู ถือเป็นพืน้ท่ีเป้าหมาย ท่ีขบวนการนสิตินกัศกึษา  ใช้เป็นจดุรณรงค์

ตอ่ต้านสินค้าจากตา่งประเทศในชว่ง  ปี พ.ศ.  2516  ซึ่งนบัเป็นจดุเร่ิมต้น  ก่อนขยายตวั ไปเป็น

การเรียกร้องประชาธิปไตย  และจบลงด้วยเหตกุาร ณ์รุนแรงในวนัมหาวิปโยค  14 ตลุาคม พ.ศ. 

2516   ห้างไทยไดมารู  และพืน้ท่ีศนูย์การค้าราชดําริอาเขต นบัเป็นพืน้ท่ี ทนัสมยัท่ีสดุในยคุนัน้   

เป็นพืน้ท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงและศนูย์กลางของความทนัสมยัและแฟชัน่ในยคุนัน้  

 

 2.1.1 สยามสแควร์ 

 ความเฟ่ืองฟขูองห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้า ประกอบกบั ในชว่ง ทศวรรษท่ี 2510 

เป็นต้นมาสงัคมไทยเข้าสูย่คุสมยัของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตามแนวคดิกระแสเศรษฐกิจ

ของฝ่ายโลกเสรี ท่ีเกิดจากการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมมาตัง้แต ่ปี พ .ศ. 2504 โดยเร่ิม

แผนพฒันาเศรษฐกิจท่ีสง่เสริมการลงทนุและพฒันาอตุสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ท่ีทําให้สงัคมไทยได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมตะวนัตกมากขึน้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

คนในเมืองในการจบัจา่ย  ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากการปรั บปรุงเปล่ียนแปลง

รูปแบบของห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้าท่ีเฟ่ืองฟเูกิดขึน้ด้วย ตอ่มาในปี พ .ศ. 2508 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้มอบหมายให้บริษัท เซาท์อีสเอเชียก่อสร้าง เข้ามาพฒันาท่ีดนิ 63 ไร่ 

ให้เป็นศนูย์การค้าเชิงราบ พืน้ท่ีเปิดโลง่  พืน้ท่ีสว่นใหญ่ประกอบด้วยอ าคารพาณิชย์สงู 3-4 ชัน้ 

ชัน้ลา่งเป็นร้านค้า สว่นชัน้บนเป็นท่ีอยูอ่าศยั ตอนนัน้มีศนูย์การค้ายา่นราชประสงค์  ยา่นวงับรูพา 

เกิดขึน้มาแล้ว ผู้คนมกัไปรวมตวักนัท่ีนัน่  เม่ือสยามสแควร์เปิดตวับรรดาร้านรวงเร่ิมขยบัขยาย

ย้ายมาท่ีสยามสแควร์ ท่ีภายหลงัสยามสแควร์กลายเป็นยา่นทนัสมยัในสมยันัน้จนถึงปัจจบุนั  
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 หากถือกําเนิดจริงๆ สยามสแควร์เร่ิมได้รับการพฒันาหลงัจากเร่ิมดําเนนิการก่อสร้าง

แล้วเสร็จเม่ือ ปี พ .ศ. 2507  จดุกําเนิดการพฒันาท่ีดนิยา่นสยามสแควร์เร่ิมขึน้เม่ือ มีการเกิดขึน้

ของ โรงภาพยนตร์ ท่ีได้ดงึดดูผู้คนและนําความทนัสมยั ตามมา ในรายงานวิจยัเร่ือง กระบวนการ

ส่ือสารในการสร้างกระแสนิยมในยา่ยสยามสแควร์ ของ อรวิภา จินตนาวนั ได้สรุปยคุของ

วิวฒันาการความนิยม ท่ีเรียกได้วา่ความเป็นผู้ นําของความร่วมสมยัและทนัสมยั ซึง่ในสว่นของ

กระแสนิยมใน 6 ยคุสมยั มียคุสมยัของความเป็นศนูย์กลางของแฟชั่ นของไทยในบางชว่งเวลา

อยา่งชดัเจน  ดงันี ้(2546: 97)                 

  

ยคุท่ี 1 ยคุเร่ิมต้นของโรงภาพยนตร์ – แหลง่รวมความบนัเทิงในยา่นสยามสแควร์ 

ยคุท่ี 2 การแปรสภาพเป็นแหลง่ของกิน 

ยคุท่ี 3 การเป็นแหลง่แฟชัน่ 

ยคุท่ี 4 การเป็นแหลง่เรียนรู้ 

ยคุท่ี 5 สยามสแควร์ซบเซา – การปรับปรุงฟืน้ฟสูยามสแควร์ 

  สยามสแควร์ซบเซาเกิดขึน้จากสาเหตหุลกั 3 ประการ คือ 

  - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของไทยเร่ิมเข้าสูส่ภาวะตกต่ํา 

  - ผลจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าลอยฟ้า ทําให้เกิดการจราจรตดิขดั  

  - มีการเกิดขึน้ของห้างสรรพสนิค้าหลายแหง่กระจายอยูท่ัว่กรุงเทพฯ 

ยคุท่ี 6 เซน็เตอร์พ้อยท์ – การกลบัมาเป็นแหลง่ของความทนัสมยั 

 การเป็นแหลง่รวมตวัและจดุนดัพบของวยัรุ่น  แหลง่รวมแฟชัน่ทนัสมยั 

 การเป็นแหลง่รวมของเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัจากทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

 การเป็นแหลง่รวมตวัของสินค้าและบริการทกุประเภท 

 เป็นแหลง่พืน้ท่ีเปิดตวัของธุรกิจทัง้ขาจรและขาประจําท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยม  

 

 จากยคุสมยัทางการเปล่ียนแปลงศนูย์กลางของความทนัสมยัของกรุงเทพฯ ในพืน้ท่ี

สยามสแควร์ จาก 6 ยคุสมยัของ อรวิภา จินตนาวนั ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ สยามสแควร์เป็นเป็นพืน้ท่ี

ศนูย์กลางเป็นค วามทนัสมยัและกระแสนิยม ของหนุม่สาวร่วมสมยัผู้ ช่ืนชอบความร่วมสมยัรัก

แฟชัน่ ความทนัสมยัและกระแสนิยมของแฟชัน่ท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นตวัแทนแหง่ความ

ทนัสมยัของสยามสแควร์นัน้ อรวรรณวรรณ บณัฑิตกลุ กลา่ววา่ ความทนัสมยัและกระแสนิยมใน

ยา่นสยามสแควร์ เกิดจากกา รเกิดขึน้ของโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 3 โรง ได้แก่ โรงภาพยนตร์
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สยาม โรงภาพยนตร์สกาลา และโรงภาพยนตร์ลิโด คือความหรูเริดท่ีสดุในยคุเร่ิมต้นของสยามส

แควร์  ก่อนจะมาถึงยคุนดัพบกนัท่ีบนัได 15 ขัน้ของศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ บนถนนพระรามท่ี 

1 ย่ิงมามีศนูย์การค้าขนาดมหมึา  มาบญุครอง บนถนนพญาไทย กระแสของผู้คนก็หลัง่ไหลล้น

หลามในยา่นนีม้ากขึน้ เม่ือผสมผสานเข้ากบัแนวความคดิของศนูย์การค้าแบบแนวราบในคอน

เซ็ปเอาท์ดอและอินดอ  ช้อปปิง้  (Outdoor & Indoor Shopping) (2545: 56) 

 จากยคุท่ี 1 ยคุเร่ิมต้นของโรงภาพยนตร์ – แหลง่รวมความบนัเทิ งในยา่นสยามสแควร์ 

จนมาถึง ยคุท่ี 2 การแปรสภาพเป็นแหลง่ของกิน ในชว่ง 12 ปีแรกในประมาณ ปี พ .ศ. 2510 ถึง 

ปี พ.ศ. 2522 มีความทนัสมยัท่ีหลากหลายเกิดขึน้ แตท่ี่เป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงและเตบิโตจน

เป็นแหลง่นดัพบก็คือร้านอาหาร จนถึงในชว่งปลายปี พ .ศ. 2522 เป็นต้นมา  สิ่งท่ีเกิดขึน้คือการ

เข้ามากิจการร้านเสือ้ผ้าบตูกิ เกิดการรวมตวัของร้านขายเสือ้ผ้ามากมายหลายระเภทตามความ

สมยันิยมในสมยันัน้ จนทําให้สยามสแควร์เร่ิมเป็นยา่นทดลองของการเป็นแหลง่แฟชัน่ และ

กลายเป็นยคุ 3 การเป็นแหลง่แฟชัน่ของสยามสแควร์  

 การเป็นแหลง่แฟชัน่ในยา่น สยามสแควร์ท่ีเห็นชดัเจน ประกอบไปด้วย เสือ้ผ้า กระเป๋า 

รองเท้า เคร่ืองประดบัทกุประเภท ตลอดจนการแตง่ตวัโดยจะรวมไปถึงการกระทําอะไรเพิ่มเตมิ

กบัร่างกายตัง้แตห่วัจรดเท้า เชน่ การโกรกสีผม การจะสะดือ เจาะลิน้ การเจาะห ูการเพ้นท์ การ

สกั เป็นต้น แฟชัน่กบัสยามสแควร์กล ายเป็นของคูก่นัมาตัง้แตไ่หนแตไ่ร ไมว่า่แนวโน้มแฟชัน่จะ

หมดุไปทางใดหรือความนิยมของกระแสแฟชัน่จะหลากหลายสไตล์เพียงใด สยามสแควร์ คือ แหลง่ชี ้

เทรนด์ของความนิยมและความทนัสมยัของวยัรุ่นไทยทกุยคุ (อรวิภา จินตนาวนั. 2546: 78) 

 การเกิดขึน้ของความเป็นแหลง่แฟชัน่ในสยา มสแควร์สว่นหนึง่เกิดขึน้จากกระแสนิยม

ของความเป็นแฟชัน่บตูกิของไทย จากฝ่ังตรงข้ามของศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ในชว่ง ปี พ .ศ. 

2523 – 2532 ในระยะเวลา 10 ปี กระแสแบรนด์เสือ้ผ้าของไทยสามารถควบคมุตลาดแฟชัน่ไว้ได้ 

จากพืน้ท่ีกระแสความนยิม ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ ท่ี กลายเป็นแหลง่สดุฮิตของวยัรุ่นในด้าน

แฟชัน่ มีเสือ้ผ้าหลากหลายแบรนด์ เชน่ สล็อตแมทซีน  (Slot Machine), พนัช์ (Punch), โซดา 

(Soda) และเกรย์ฮาวร์ (Greyhound) เป็นต้น ดงัท่ี อรุณี อชัชะกลุวิสทุธ์ิ. ตําแหนง่ผู้จดัการส่ือสาร  

(Communication Manager British Council) กลา่วถึงการเป็นแหลง่แฟชัน่ของสยามสแควร์ ไว้

จากการสมัภาษณ์กบั อรวิภา จนิตนาวนั. ไว้วา่ (อรวิภา จินตนาวนั. 2545: 79) 

 

...เมื่อพดูถึงสยามสแควร์ มกัจะนกึถึงความเก่าแก่ของความเป็นแหลง่แฟชัน่ท่ีใช้เวลาสะสม

ช่ือเสยีมาเป็นเวลานาน ในครัง้แรกท่ีจําได้เร่ิมจากสมยัประมาณ ปี พ.ศ. 2525 ท่ีเร่ิมมีแบรนด์ของคน

ไทยเข้ามา เช่น โซดา (Soda) และเกรย์ฮาวร์ (Greyhound) แล้วแบรนด์พวกนีก็้ได้รับความนิยม

เพราะมีเอกลกัษณ์ เข้ามาตอนนัน้พ่ียงัเป็นนกัเรียนนกัศกึษาอยูเ่ลยหลงัเลกิเรียนก็จะแวะมาเดินเลน่

เพ่ือดเูสือ้ผ้าท่ีน่ี ซึง่ในสมยันัน้เสือ้ผ้าท่ีน่ีก็จะดอิูนเทรนด์ท่ีสดุแล้วนะ... 
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 กระแสความนิยมในการเป็นแหลง่แฟชัน่ของสยามสแควร์เกิดขึน้มาอยา่งยาวนาน จน

มาถึงยคุสมยัยคุท่ี 4 การเป็นแหลง่เรียนรู้ ท่ีมีความหลากหลายและเป็นศนูยืรวมของโรงเรียนกวด

วิชา เร่ิมต้นความแปลกตาออกไปของบรรยากาศผู้คน ท่ีเร่ิมต้ นของการเข้ามาเปิดโรงเรียนกวด

วิชาในพืน้ท่ีสยามสแควร์ ในชว่ง ปี พ.ศ. 2534 เหตผุลเพราะ เป็นศนูย์กลางของเมือง การเดนิทาง

สะดวก จนมาถึงในยคุท่ี 5 สยามสแควร์ซบเซาเพราะการปรับปรุงฟืน้ฟสูยามสแควร์ พร้อมกบัส

ถาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของไทยเร่ิมเข้าสูส่ภาวะตกต่ํา  ผลจากการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าลอยฟ้า 

ทําให้เกิดการจราจรตดิขดั  มีการเกิดขึน้ของห้างสรรพสินค้าหลายแหง่กระจายอยูท่ัว่กรุงเทพฯ

และได้รับความนิยมมากกวา่เน่ืองจากใกล้บ้าน จนมาถึงยคุท่ี 6 ความทนัสมยัของเซน็เตอร์พ้อยท์ 

และการกลบัมาเป็นแหลง่ของความทนัสมยัอีกครัง้  

 ความทนัสมยัของเ ซน็เตอร์พ้อยท์ นบัเป็นการกลบัมาของความทนัสมยัของสยามส

แควร์หลงัจากยคุซบเซาผา่นไป  เร่ิมต้นจากบริษัทพรไพลินดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ได้เข้ามาพฒันา

พืน้ท่ีสว่นหนึง่ใจกลางยา่นสยามสแควร์ จากพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นจดุพกัขยะ และลาดจอดรถให้

กลายเป็น “โครงการ เดอะเซน็เตอร์พ้อ ยท์ ออฟ สยามสแควร์ ” ในปลายปี พ .ศ. 2541 โดยเน้นไป

ท่ีความเป็นศนูย์กลางความบนัเทิงของวยัรุ่น ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ

วยัรุ่นร่วมสมยั ท่ีเป็นทัง้แหลง่การเรียนรู้ ทัง้ทางด้านภาษา ดนตรี ศลิปะ กีฬา และแฟชัน่  จาก

การเปิดตวัได้เพียง 1 ปี กระแส ของเซน็เตอร์พ้อทท์ สยามสแควร์ กลายเป็นกระความนิยมและ

เป็นตวัแทนแหง่ความทนัสมยั และวิถีชีวิตของวยัรุ่นร่วมสมยักบัแฟชัน่ได้เป็นอยา่งดี  จากการ

รวมตวัของรวมกลุม่วยัรุ่นนําเสนอความเป็นตวัตนและการแสดงออกทางความคดิโดยอาศยัพืน้ท่ี

ของเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์ เป็นศู นย์กลาง ผา่นทางการแสดงออกท่ีหลากหลาย โดยบาง

กลุม่ก็ผา่นทางแฟชัน่ จนเกิดเป็นกระแสสงัคม ท่ีเป็นอิทธิพลหลกัของกระแสนิยมทางด้านรูปแบบ

แฟชัน่ของเดก็วยัรุ่นไทยในชว่งเวลาหนึง่ เชน่กระแสการวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองแฟชัน่กบัการแตง่ตวั

ด้วยเสือ้สายเด่ียวและเกาะอก   

  การเกิดขึน้จากกระแสความนิยมแฟชัน่ท่ีเกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบของ

พืน้ท่ีเซ็นเตอร์พ้อยท์  นบัได้วา่เป็นเปล่ียนแปลงทางสงัคมไทยท่ีเกิดจากอิทธิพลกระแสความนิยม

ทางด้านแฟชัน่ของไทยในชว่งเวลาหนึง่ด้วย  ท่ีเรียกได้วา่เป็นศนูย์รวมของแฟชัน่ท่ีทนัสมยั ในทกุ

ประเภท  ก็คื อท่ี สยามสแควร์  เพราะท่ีน่ีเป็นศนูย์รวมของกิจกรรมทัง้หมดของวยัรุ่น ทัง้มาเรียน

พเิศษ มาจบัจา่ยซือ้ของ มาดภูาพยนตร์ มากินอาหาร สิง่ท่ีตามมา คือ ความนยิมแตง่ตวัเพ่ือมา

อวด มาประชนักนั จนทําให้ เซ็นเตอร์พ้อยท์  กลายเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ ศนูย์รวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยั

ท่ีสดุของวยัรุ่น  ดงับทความ ในหนงัสือมตชินสสุปัดาห์ ท่ีเขียนถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ (มตชินสดุสปัดาห์ . 

2543: 15) 
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...เซน็เตอร์พ้อยท์ประสบความสาํเร็จอยา่งรวดเร็วและกลายเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของวยัรุ่น

ท่ีดงัเปรีย้งปร้าง เป็นตวัแทนของความทนัสมยั ...เซน็เตอร์พ้อยท์ สบามสแ ควร์ไมไ่ด้เป็นเพียงแค่

สถานท่ีชมุนมุของวยัรุ่นประเภท “สายเดี่ยว เกาะอก เพียงอยา่งเดียวแตย่งัเป็นสถานที่พกัผอ่น

หยอ่นใจ และแหลง่พบปะของวยัรุ่นท่ีทนัสมยัท่ีสดุในเมอืงไทย ณ ลานกว้างแหง่นี ้คอื สถานท่ีที่

วยัรุ่นเป็นอิสระ สามารถปลดปลอ่ย อะไรตอ่มอิะไรออกมาทางการแต่งตวัและการแสดงออก วยัรุ่น

ที่ไปเดินเซ็นเตอร์พ้อยท์สามารถแตง่กายได้ตามใจปรารถนาไมว่า่แฟชัน่ท่ีสวมใสจ่ะทนัสมยั นําสมยั 

หรือหลดุโลกแคไ่หน จงึเปรียบได้กบัอาณาจกัรวยัรุ่นท่ีไร้ขีดจํากดั... 

...เซน็เตอร์พ้อยท์กลายเป็นศนูย์กลางของแฟชัน่ทกุรูปแบบ แฟชัน่ทนัสมยัอยา่ง “สายเดี่ยว 

เกาะอก” ก็ถือกําเนิดท่ีนี ่ยงัไมร่วมแฟชัน่รองเท้าส้นตกึ หรือการโกรกสผีมแบบ เจ็บ- เจ็บ แดง เขียว 

เหลอืง ฟ้า มว่ง ถือเป็นแฟชัน่สผีมแบบธรรมดา หากยงัจํากนัได้เมือ่ปีกอ่นมเีร่ืองราวฮือฮาของ

แฟชัน่ โมเดิร์นแฮปปี ้ท่ีสง่ตรงจากประเทศญ่ีปุ่ นมาลงจอดท่ีเฉพาะเซ็ นเตอร์พ้อยท์แหง่เดียว เป็น

แฟชัน่ท่ีหลดุโลกออกอวกาศ เพราะมีการย้อมสผีมละสารพดัเจาะ ทัง้เจาะห ูเจาะจมกู เจาะคิว้ 

เจาะสะดอื สว่นหนูัน้ไมต้่องพดูถงึ ทะลวงกนัเป็นสบิๆรู ร้อยหว่งตา่งหกูนัเป็นพรวน เสือ้ผ้าท่ีแตง่ก็

สดุฤทธ์ิสดุเดช...เซ็นเตอร์พ้อยท์จึงเปรียบเสมือน “แคตวอร์ก” หรือเวทีแฟชัน่ขนาดใหญ่ของวยัรุ่นท่ี

เปิดโอกาสให้แตง่ตวัเดินประชนัโฉมในเคร่ืองแตง่กายอิสระตามที่ใจต้องการ... 

   

 หลงัจาการก่อสร้างรถลอยฟ้าบีทีเอส เสร็จสิน้ ในปี พ .ศ. 2542 ทําให้สง่ผลถึงความ

นยิมในสยามสแควร์ได้รับความนยิมในตวัพืน้ท่ีมาขึน้ไปอีก จากก ารเดนิทางท่ีสะดวกสบายมาก

ขึน้และการปรับการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทยใหมอี่กครัง้หนึง่สําหรับคนในเมือง บีทีเอส นบัวา่

เป็นระบบการขนสง่มวลชนท่ีทนัสมยัท่ีสดุ ดงันัน้จงึทําให้พืน้ท่ีสยามสแควร์กลายเป็นสญัลกัษณ์

ของทนัสมยั รวมถึงแหลง่รวมของเทคโนโลยีและนวตักรรมของความทนั สมยั  ท่ีหมายถึง ทัง้

แนวคดิหรือสิ่งของใหม่ๆ ท่ีแสดงออกถึงความสมยัใหม ่ทนัสมยัท่ียงัไมเ่คยปรากฏท่ีไหนใน

ประเทศไทยก็มาใช้พืน้ท่ีสยามสแควร์เป็นท่ีนําเสนอและทดลองกบัคนรุ่นใหมร่่วมสมยัเป็นท่ีแรก 

เชน่ ในยคุบองเทคโนโลยี ของ ตู้ ถ่ายสติก๊เกอร์ ชานมไขม่กุ แฟชัน่การสกัแ บบใหม ่ทีวีนําเสนอจอ

ใหญ่รูปแบบเช็คเกอร์สกรีน เป็นต้น  โยฮนั  มุ้ยงาม หวัหน้าร้านทําผมร้านนีโอแฮร์สไตล์ลิส (NEO 

Hair Stylist.) กลา่วไว้ในการสมัภาษณ์ของ  อรวิภา จินตนาวนั  ไว้วา่  “เราจะเห็นถึงความ

แตกตา่งของท่ียา่น  สยามสแควร์กบัท่ีอ่ืนวา่ เม่ือมีสิ่งแปลงใหมท่ี่ เป็นนวตักรรมอะไรสกัอยา่ง จะ

เร่ิมเข้ามาท่ีสยามสแควร์ก่อนท่ีอ่ืนจะมีอยูเ่สมอ” (2545: 93)  

  สยามสแควร์ หรือท่ีทกุคนเรียกตดิปากวา่ไป สยาม ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลง

แฟชัน่ของไทยนัน้ ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ สยามสแควร์ในยคุแรกๆไมใ่ชเ่ป็นท่ีทนัสมยัหรือแหลง่ของ

วยัรุ่นหรือคนรุ่นใหมอ่ยา่งชดัเจนนกั เป็นเพียงแคแ่หลง่แสดงสินค้าและนิทรรศการเทา่นัน้ ตอ่มาก็

เร่ิมความทนัสมยัและกระแสนิยมรูปแบบความบนัเทิง ท่ีเกิดจากการเกิดขึน้ของโรงภาพยนตร์
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ขนาดใหญ่ 3 โรง ได้แก่ โรงภาพยนตร์สยาม โรงภาพยนตร์สกาลา และโรงภาพยนตร์ลิโด นัน่คือ

ความห รูเริดและร่วมสมยัท่ีสดุในยคุเร่ิมต้นของสยามสแควร์  ท่ีเป็นการเร่ิมต้นของการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหมเ่ข้าการดําเนินวิถีชีวิตในรูปแบบวฒันธรรมตะวนัตก ตาม

กระแสนิยมตะวนัตก ความทนัสมยัในรูปแบบส่ืออ่ืนๆ ทัง้ ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้า และร้านค้าแหง่

ความทนัสมยั ร่วมถึงแหลง่ความรู้และนวตักรรมใหม ่  

 ในสว่นของการเก่ียวข้องระหวา่งสยามสแควร์กบัการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทย 

สยามสแควร์นบัวา่เป็น พืน้ท่ีแรกๆท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของนกัออกแบบร่วมสมยัของไทย เชน่   ภทัราว

ดี  มีชธูน  นกัออกแบบท่ีเป็นตํานานของความทนัสมยัสําหรับยคุนั ้ น ผู้คนเก๋ๆต้องเดนิซือ้เสือ้ผ้าท่ี

ร้านเดอะแฟคทอร่ี ของเธอ ท่ีสยามสแควร์ ในโรงหนงัลิโด และตอ่มา  สมชาย   แก้วทอง  นกั

ออกแบบบรมครูของเมืองไทย ในนาม “ไขบ่ตูกิ” เม่ือ ปี พ .ศ. 2511 ก็มีร้านแรกของเขาบนชัน้ 2 

ของโรงหนงัสยาม ท่ีเป็นตํานาน    สยามสแควร์เป็นศนูย์รวมของวยัรุ่นมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  

จนมีหนงัเร่ือง สยามสแควร์ เกิดขึน้ในปี 2527 โดยใช้ฉากและเนือ้หาของสยามสแควร์เป็นตวั

ดําเนินเร่ือง นําแสดงโดย อนสุรา  จนัทรังษี ภาพยนตร์ท่ีฉายภาพ ตวัแทนของวยัรุ่นสมยันัน้ได้เป็น

อยา่งดี และลา่สดุในปี พ.ศ. 2552 ภาพยนตร์เร่ือง รักแหง่สยาม ภาพยนตร์บอกเลา่รัก  ในแบบ

ตา่ง ๆ ก็ นําสเสนอภาพตวัแทนความเป็นวยัรุ่นร่วมสมยัของปัจจบุนัในพืน้ท่ีสยามสแควร์ด้วย

เชน่กนั จงึเป็นเคร่ืองยืนยนัของการเป็นพืน้ท่ีร่วมสมยัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  ช่ือเสียงของ

สยามสแควร์ยงัมีช่ือในเร่ือง  ของแฟชัน่ ท่ีน่ีมีร้ านค้าเสือ้ผ้ามากถึงกวา่ 150 ร้าน มีทัง้เสือ้ผ้าราคา

ถกูและแบรนด์เนมจากตา่งประเทศ และยงัมีร้านตดัชดุวิวาห์กวา่ 20-30 ร้าน แหลง่ รวมวยัรุ่นท่ีน่ี

ยงัเป็นแหลง่รวมของแมวมอง โมเดลลิ่ง  บรรดาวยัรุ่นท่ีมีฝันอยากเป็นดารา นกัร้อง ก็มกัมาเดนิ

เลน่ท่ีน่ีเผ่ือวา่ จะมีแมวมองชกัชวนเข้าสูว่งการ ไมว่า่ดาราวยัรุ่นยอดนยิม  ในอดีตดาราวยัรุ่น  เชน่ 

มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ , เตา๋ สมชาย เขม็กลดั , โบ-จอยซ์ แหง่ วงไทรอมัพ์ส คงิดอม ตา่งแจ้ง

เกิดมา จากสถานท่ีแหง่นี ้ (อรวรรณ บณัฑิตกลุ. 2545: ออนไลน์) 

  พืน้ท่ีความเป็นไปของสยามสแควร์ท่ีแสดงให้ เห็นวา่เป็นบริเวณพืน้ท่ีสว่นหนึง่ของ

ยา่นธุรกิจการค้าท่ีสําคญัของกรุงเทพฯ ในระยะท่ีผา่นมาการเตบิโตของชมุชนเมืองของกรุงเทพฯ

สยามสแควร์เป็นสว่นหนึง่ของศนูย์กลางเมืองของการเตบิโตนัน้ ทัง้ความหนาแนน่การใช้พืน้ท่ี 

และอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีมีสงู สภาพแวดล้อมของศนูย์กล างกิจกรรมเมือง ร่วมกบัพืน้ท่ี

สนบัสนนุอีกหลากหลายแหง่ เชน่ ยา่นธุรกิจ สีลม ศนูย์การค้ายา่นราชประสงค์ เป็นต้น ท่ีสร้าง

ปัจจยัของคณุคา่พืน้ท่ีและท่ีสําคญัเป็นศนูย์กลางของการเปล่ียนแปลงสงัคมร่วมสมยั ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัความทนัสมยั สยามสแควร์เป็นสญัลกัษณ์ของความแปล กใหม ่ทนัสมยั เป็นศนูย์

รวมความปัจจยัทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ร่วมสมยัของไทยในอดีตจนถึงปัจจบุนั  
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  2.1.2   ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์  

  ความเป็นมาของอาณาจกัรศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์นัน้ เร่ิมต้นขึน้เม่ือ ปี พ .ศ. 

2508 เม่ือบริษัทสยามพิวรรธ์ จํากดั ซึง่ในขณะนัน้ใ ช้ช่ือ บริษัท บางกอกอินเตอร์ คอนตเินนตอล 

โฮเดล็ส จํากดั (BIHC) ได้พฒันาโครงการท่ีจะสร้างให้พืน้ท่ีใจกลางเมืองบริเวณถนนพระรามท่ี 1 

บนเนือ้ท่ีกวา่ 113,288 ตารางเมตร ให้กลายเป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเตบิโตของ

ใจกลางพืน้ท่ีธรุกิจ โดยมีการทําสญัญาขอเชา่ ชว่งท่ีดนิจากทรัพย์สินสว่นพระองค์ในสมเดจ็พระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือประกอบกิจการศนูย์การค้าและโรงแรมในระยะแรกของการดําเนิน

กิจการ (เดือนเดน่  นเุรมรัมย์. 2549: 8) 

   โดยพลเอกเฉลมิชยั จารุวสัตร์ ท่ีได้รับความเหน็ชอบให้สร้างศนูย์การค้าระดบั

นานาชาตติามรูปแบบและมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้เคียงคูก่บัโรงแรมสยามอินเตอร์คอน

ตเินนตลัและเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั และเร่ิมเปิดเป็นศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์หรือสยามเซ็น

เตอร์ ใน ปี พ .ศ. 2516 (อนสุรณ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เฉลิมชยั  จารุวสัตร์ . 

2552: 183) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์หรือสยามเซ็นเตอร์ ใน ปี พ .ศ. 2516 

 ในชว่งเวลาเดียวกนันีห้้างสรรพสินค้าหรือศนูย์การค้าในประเทศไทยในขณะนัน้หรือท่ี

เกิดก่อนหน้าสยามเซน็เตอร์ ก็ทยอยเกิดขึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองและมากมาย เชน่ ก่อนหน้าท่ีมีทัง้

ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ธุรกิจข้ามชาตจิากประเทศญ่ีปุ่ น ถือเป็นห้างสรรพสินค้าแหง่แรกท่ีนํา

บนัไดเล่ือน เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีเป็นท่ีต่ืนเต้นแปลกใหมสํ่าหรับคนไทย ในศนูย์การค้าชดําริอาเขต 
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ท่ีรวมของความทนัสมยัไว้ จนถึงใน ปี พ .ศ. 2511 ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม ก็เปิดให้บริการ โดย

เตียงลงทนุสร้างเป็นตกึ  9 ชัน้ เปิดเป็นห้างสรรพสินค้าตดิเคร่ืองปรับอากาศแหง่แรกในยา่นนี ้แต่

สาขาสีลมเพิง่เปิดให้บริการเพียงปีเดียว แตภ่ายหลงั  และผลประกอบการยงัขาดทนุและยงัสู้

ความทนัสมยัในยา่นราชดําริได้  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้มีการขยายสาขาเพิ่มขึน้มาอีก 8 

สาขา สาขา ท่ีนา่กลา่วถึง เพราะถือเป็นจดุเปล่ียนครัง้สําคญัทางธรุกิจของกลุม่นี ้  มีอยู ่2 สาขา 

คือ ท่ีสาขาชิดลม และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  สาขาชิดลม เปิดในปี 2516 พร้อมกบั

สยามเว็นเตอร์ เป็นสาขา ท่ี 5 ถือเป็นป้อมปราการสําคญั เพราะเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ขอ ง

เซ็นทรัลกรุ๊ป  และเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ (CRC) ซึง่เป็นบริษัทแกนนําของกลุม่ค้าปลีก  และ

กลายเป็นยา่ยการค้าธรุกิจในยา่ยราชประสงค์ในเวลาตอ่มา ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัขอ

ทําการศกึษาในเร่ืองอิทธิพลของ สยามเซ็นเตอร์ เพราะสยามเซ็นเตอร์ นบัเป็นศนูย์การค้าร่วม

สมยั ท่ีเปิดทําการมายาวนานกวา่ 30 ปี ซึง่ในขณะท่ียงัคงความเป็นผู้ นําทางด้านศนูย์รวมแฟชัน่

ชัน้นําทัง้ในและตา่งประเทศได้  

สยามเซ็นเตอร์เป็นตํานานของความทนัสมยัแหง่ยคุ ยคุนดัพบกนัท่ีบนัได 15 ขัน้ของ

ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ จากความเป็นมาของการก่อสร้างเพิม่เตมิอาคารใน สว่นท่ี 2 ในอาคาร

รูปแบบท่ีทนัสมยั ด้านหน้าตดิถนนพระราม 1 มีบนัไดกว้างและสงูจากถนนคล้ายสว่นลา่งของ

บนัไดสถาปัตยกรรมของสเปน (Spanish Steps) ของกรุงโรม ประเทศอิตาลี จากการออกแบบ

โดยฝีมือ  ของ หลยุ เบอร์เกอร์ (Louis Berger) สถาปนกิชาวอเมริกนั   ท่ีภายหลงัหลายเป็นแ หลง่

นดัพบ และประชนัการแตง่ตวัของเหลา่วยัรุ่น  จนนกลายเป็นพืน้ท่ีแสดงออกทางด้านแฟชัน่และ

จดุนดัพบแหง่ยคุ 
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ภาพประกอบ 13  บรรยากาศยคุนดัพบกนัท่ีบนัได 15 ขัน้ของศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ 
 

 พลเอก เฉลมิชยั  จารุวสัตร์ โดยไดเ่ลา่ถึงบรรยากาศของศนูย์ การค้าสยามเซน็เตอร์และ

การเร่ิมต้นของการเป็นห้างขายปลีกของวงการแฟชัน่ไทย  ก่อนท่ีเกิดปรากฎการณ์ความนยิมใน

เวลาตอ่มาวา่ ในชว่งแรกๆของการเปิดให้เชา่พืน้ท่ีในปลาย ปี พ .ศ. 2515 คนไทยหรือนกัธุรกิจใน

สมยันัน้ยงัไมเ่ข้าใจธรุกิจศนูย์การค้าเทา่ไหร่นกั ผู้มาตดิตอ่หลานคน ถามวา่ จะอยูอ่าศยัด้วยได้

ไหม หรือบางคนจะขอทําครัวด้วย เพราะคนทัว่ไปยงัยดึตดิอยูก่บัการเขา่ตกึแถวทําการค้าและ

อาศยัอยูร่่วมกนั จงึต้องอธิบายและทําความเข้าและสร้างวฒันธรรมใหมอ่ยูน่าน   (อนสุรณ์เน่ือง

ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เฉลิมชยั  จารุวสัตร์. 2552: 181) 

 ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ นบัเป็นศนูย์รวมแฟชัน่พร้อมใส ่ (Ready-to-wear) ท่ีเรียกวา่

เป็นแหง่แรกท่ีรวมการบริการทัง้หมดไว้ในอาคารท่ีเย็นสบาย เวลาเดนิซ้อของก็ไมต้่องตากแดด

ตากลมสดูกลิ่นทอ่ไอเสียรถ ท่ีมีทัง้ร้านอาหาร ร้านทําผม แตง่หน้า ทําเล็บ พร้อมท่ีจะแปลงโฉม

ทกุคน ให้ไปงานหรูหราได้โดยไมต้่องกลบัไปแตง่ตวัท่ีบ้านก่อน (เพขร .2551 : 223-224)  

ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เป็นต้นกําเนิดของบตูกิของนกัออกแบบรุ่นบกุเบกิแฟชัน่พร้อมใสข่อง

ไทย ท่ีกลายเป็นศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้นําของไทยและยาวนานร่วมสมยั 
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 ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ เรียกได้วา่  เป็นขวญัใจวยัรุ่นแทบจะทกุยคุทกุสมยั หาก

เทียบในยคุสมยัของปีสากล สยามเซ็นเตอร์ก็เร่ิมต้นเผยโฉมให้กบัวยัรุ่นไทยตัง้แตใ่นต้นของยคุ 

70 เป็นต้นมา  ชฎาทิพ จตูระกลู  กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั ผู้ รับชว่งในรุ่นท่ี 

2 ในการบริหารศนูย์การค้าสยามเซ็นเต อร์ และคลกุคลีเห็นวิวฒันาการของศนูย์การค้าท่ีเป็น

ตํานานแหง่วงการแฟชัน่ไทยตัง้แตแ่รกเร่ิม  จากคณุพอ่ของเธอ พลเอก เฉลิมชยั  จารุวสัตร์  ชว่ง 

10 ปีหลกัจากนัน้ ชฎาทิพ จตูระกลู   เธอคือผู้ ร่วมปลกุปัน้  ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ให้เป็นพืน้ท่ี

ของวงการแฟชัน่ไทยในนามพื ้ นท่ีของ นกัออกแบบไทย หรือท่ีเรียกกนัวา่ ไทยดีไซเนอร์ (Thai 

Designer)  และฝ่าวิกฤตใินเหตกุารณ์ตา่งๆ  ร่วมกบัผู้ เชา่ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์มาตัง้แตปี่ 

2529 เชน่ เหตกุารณ์  ลดคา่เงินบาทเม่ือปี 2529 เกิดไฟไหม้ในศนูย์การค้าเม่ือปี 2538 วิกฤติ

การเงินในปี 2540 พร้อมๆ กบัการปพูรมตอกเสาเขม็โครงการ  รถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีทําให้ธุรกิจใน

ยา่นนัน้ชะงกังนัถึง 3 ปี โดยเร่ิมงานในฝ่ายสง่เสริมการขายและการตลาดของศนูย์การค้าก่อนจะ

ก้าวขึน้มา เป็นกรรมการผู้จดัการในอีก 10 ปีตอ่มา ชฎาทิพ ได้เลา่ถึงบรรยากาศแรกเร่ิมของการ

เร่ิมต้นการเป็นศนูย์การค้าของวงการแฟชัน่ จากการสมัภาษณ์ กบัผู้ วิจยั ไว้วา่ (ชฎาทิพ จตูระกลู. 

2553: สมัภาษณ์)           

 

...ในตอนท่ีเข้ามาทําตวัสยามเซน็เตอร์ท่ีคณุพอ่ทําไว้กอ่นนัน้  มนัเป็นศนูย์การค้า ท่ีนบัวา่เป็นแหง่

แรกจริงๆ ศนูย์การค้าท่ีอายใุกล้เคยีงกนั บางแหง่ก็ถกูทบุทิง้  บางแหง่ก็เลกิกิจการไปแล้วในตอนนี ้ 

หรือบางแหง่ก็สร้างใหมข่ึน้มา หรือสร้างเป็นอยา่งอ่ืน นบัวา่เป็นจดุแรกของ โมเดรินท์เทรด  

(modern trade) ในกรุงเทพ  ฉะนัน้ผู้ผลติเสือ้ผ้าไทยสมยัก่อน ก็มาจากคนที่ผลติขายสง่หรือวา่ผลติ

แบบเป็นแบรนด์หลายท่ี เชน่ ประตนํูา้ ซึง่คาํ วา่ บตูิก ( boutique) คําวา่ ช๊อป (shop) ท่ีแสดงแบ

รนด์อิมเมจมนัยงัไมม่ ี  อาจจะเป็นเพราะมนัไมม่สีถานท่ี ดงันัน้ พอมนัเกิดสถานท่ี หรือมนัคอื

ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ มนัก็เร่ิมเก ๋ ก็นบัวา่เป็นท่ีๆ ทกุอยา่งท่ีเป็นความใหมข่องกรุงเทพในสมยั

นัน้ และมนักลายเป็นพืน้ท่ีแรกๆท่ีสร้างความเป็นแบรนด์เกิดขึน้ท่ีน่ี  และมนัได้เกิดขึน้ท่ีน่ี ทกุคนจะ

ได้เจอบรรยากาศท่ีแปลกมากเลย คือ ต้องตัง้ใจแตง่ตวัมานะ สมยัก่อนไมส่ามารถจะนกึอยากออก

จากบ้านมา แล้วเป็นอยา่งนัน้ได้ ทกุคนตัง้ใจมาสวย มาหลอ่ มาอพัเดท อพัเทรนด์ มนัก็มสีิง่หลายๆ

ประการ เกิดขึน้ในสยามเซ็นเตอร์ แตก่่อนท่ีจะเป็น นกัออกแบบเก๋ๆของไทยจะเข้ามานัน่ก็คือ 

ร้านอาหารเก๋ๆ พวกบริษัทแอร์ไลน์ ซึง่เค้ามาขายพวกทวัร์ตา่งๆ   ก็มีธนาคาร เทสแมนฮตัตนัแบ็งค์  

ท่ีดหูรูในสมยันัน้มาก และมร้ีานเคร่ืองประดบัขนาดใหญ่เกิดขึน้หลายๆร้าน เพราะฉะนัน้ พวก

ประกอบการเสือ้ผ้า เค้าก็เลง็เห็นแล้ววา่ ในยคุนัน้เมืองไทยยงัไมม่ีร้านบตูิก ก็เลยตัง้ใจมาเปิดกนั 

เพราะฉะนัน้ก็เทา่กบัเป็นยคุแรกของผู้ประกอบการด้านผ้ากอ่น  ไมใ่ชเ่กิดเพราะวา่ตวัเองเป็นดไีซ

เนอร์ไมใ่ช ่เป็นผู้ประกอบการผลติผ้าทัง้หลายเข้ามากอ่นแล้ว เค้าก็เร่ิมตัดเยบ็เสือ้ผ้าขึน้เป็นเทรนด์

แฟชัน่จริงๆ ซึง่แตล่ะคนก็ทําสง่ออกนอก ทําขายสง่ในประเทศ ก็เลยหาพืน้ท่ีเพ่ือท่ีจะพฒันาและ

พืน้ท่ีค้าขายให้ดดูขีึน้ หลงัจาก  นัน้ไมน่านจงึเกิดนกัออกแบบไทยในนาม ไทยดไีซเนอร์ (Thai 

Designer) จริงๆขึน้ท่ีน่ี  
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 จากจดุเร่ิมต้นของศนูย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์ ท่ีเร่ิมเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือ ปี พ .ศ. 

2516 ท่ีในชว่งแรก นบัวา่เป็นศนูย์รวมของความทนัสมยั เร่ิมต้นจาก ร้านอาหารเก๋ๆ บริษัทแอร์

ไลน์ ซขึายทวัร์เท่ียวในท่ีตา่งๆทัว่โลก  การเข้ามาเปิดของธนาคาร เทสแมนฮตัตนัแบง็ค์  ท่ีดู

หรูหรานําสมยั  ร้านเคร่ือง ประดบัขนาดใหญ่หรูหราท่ีไว้รองรับนกัทอ่งเท่ียวจากโรงแรม สยาม

อินเตอร์คอนตเินนตลั  จงึเกิดเป็นสงัคมร่วมสมยัท่ีแสนจะทนัสมยัในชว่งแรกก่อน ในระยะตอ่มา

ลกัษณะการเปิดพืน้ท่ีท่ีแสนเก๋ละร่วมสมยัของศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ก็กลายเป็นพืน้ค้าขาย

ของนกัธุรกิจเจ้าของโรงงานรั บผลิตเสือ้ผ้าท่ีผลิตขายสง่ทัง้ในและตา่งประเทศ หรือเจ้าของธุรกิจ

โรงงานผลิตผ้าผืนท่ีสําเพ็ง หรือ ประตนํูา้ ได้ใช้พืน้ท่ีของสยามเซ็นเตอร์ในการพฒันาสินค้า ให้เกิด

เป็นแบรนด์สินค้าแฟชัน่ ในรูปแบบลกัษณะร้าน บตูกิ แฟชัน่เสือ้ผ้าร่วมสมยั  ท่ีรวมตวัมาอยูท่ี่น่ี 

ก่อนจะ พฒันามาเป็นแหลง่รวมนกัออกแบบแฟชัน่ของไทยร่วมสมยัในระยะเวลาตอ่มา  ใน 

บทความเร่ือง ตํานานไทย R-T-W  ในคอลมัน์  แฟชัน่ในมมุศลิป์ ในนิตยสารดฉินั โดย เพชร ได้

เขียนถึงแบรนด์เสือ้ผ้าท่ีอาศยัพืน้ท่ีศนูย์การสยามเซ็นเตอร์สร้างผลงานและสร้างธุรกิจแฟชัน่เป็น

เจ้าของร้านบูตกิในยคุบกุเบกิ ท่ีมีความสําคญัและสร้างบทบาทตอ่งวงการแฟชัน่ไทยไว้  (2551: 

222-229) โดยผู้ วิจยัได้วิเคราะห์และสรุปไว้ได้ดงันี ้

 จากบทความเร่ือง ตํานานไทย R-T-W  ของ เพชร ได้ข้อมลูจากการให้ข้อมลูจากปากคํา

เจ้าของร้านบตูกิรุ่นบกุเบกิต้นๆในศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  ได้มาเกือบ 10 ร้านแรกๆ ท่ีอาจจะ

อยูใ่นศนูย์การค้าใน 3 แหง่ท่ีร่วมสมยักนักบัสยามเซ็นเตอร์ แตท่ี่ร่วมสมยัและโดดเดน่สว่นมากจะ

อยูใ่นสยามเซ็นเตอร์ชัน้ 3 เป็นสว่นมาก ท่ีเร่ิมต้นจากร้าน ปอมเม ่(Pomme) และ บสั สตอ็ป (Bus 

Stop) บนชัน้ 3 และ ยสัปาล (Jaspal) บนชัน้ 2 ของสยามเซ็นเตอร์ เป็น 3 ร้านแรกท่ีเปิดปลายปี 

พ.ศ. 2515 ก่อนศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์จะเปิดเป็นทางการ ปอมเม ่ (Pomme)  เป็นร้านบตูกิ 

ของชนากานต์ (ป๋อม) อมาตยกลุ และ บสั สตอ็ป (Bus Stop)หุ้นสว่นของชนากานต์ กบักฤตกิา 

(ติม๋) กรลกัษณ์ เป็นหุ้นสว่นท่ีเจอกนับนเคร่ื องบนิ เจ้าของร้านบตูกิ ปอมเม ่ (Pomme)   ชนา

กานต์ เป็นนกัออกแบบท่ีจบจากตา่งประเทศท่ีเรียนทางด้านศลิปะและแฟชัน่ด้านการออกแบบผ้า 

ท่ี ประเทศฝร่ังเศส  และ กฤตกิา ก็เรียนท่ี ฝ่ังเศสเชน่เดียวกนั  

 แนวทางบตูกิ บสั สตอ็ป (Bus Stop) จะออกเป็นแนวทางเสือ้ผ้าสไตล์องั กฤษสําหรับ

วยัรุ่น เธอทัง้ออกแบบ ผลิด และรวมถึงเป็นนางแบบเองด้วย ความนิยมในยคุนัน้วยัรุ่นแยง่กนั

เลือกซือ้อยา่งสนกุสนาน ราคา กระโปรง กางเกง เสือ้ ชิน้ ละ 300 บาท นบัวา่เป็นเสือ้ผ้าท่ีแพง

สําหรับสมยันัน้ ทําได้ตอ่เนื่อ 10ปีกวา่ก็ปิดตวัไป สว่น Pomme ชนากานต์ มีทั ง้เสือ้ผ้าท่ีออกแบบ

เอง และขายผสมกบัเสือ้ผ้านําเข้า แบรนค์ตา่งประเทศท่ีร่วมสมยัในสมยันัน้  เป็นร้านท่ีขายสาวๆ

วยัทํางาน ร้านตกแตง่ด้วยต้นแอปเปิล้สีเขียวสด มีลกูสีแดงบนก่ิงบ้าง กําลงัร่วงบ้าง ชวนมอง

สะดดุตาเรียกร้องความสนใจ เชน่เดียวกบัสินค้าสไตล์ฝร่ังเศส  
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ยสัปาล (Jaspa)l เร่ิมต้นท่ีชัน้ 2 สยามเซน็เตอร์ เร่ิมจากการขายสนิค้า เสือ้ผ้าและของ

ตกแตง่บ้านกุ๊กก๊ิก ท่ีนําเข้าจากอินเดีย โดย วิสทุธ์ิ สิงห์สจัจเทศ เป็นเจ้าของดแูลร้านของ

ครอบครัว ท่ีมีพืน้ฐานการนําเข้าผ้าปท่ีูนอนแคนนอน และผ้านําเข้าจากอินเดีย และมีร้านใหญ่ท่ี

สําเพง็    หลงัจากนัน้ 4 ปี จงึได้เร่ิมต้นทําเสือ้ผ้าผู้ชายครบวงจรขาย จากการเร่ิมต้นท่ีสยามเซน็

เตอร์ปัจจบุนั ยสัปาล เป็นแบรนด์เสือ้ผ้าท่ีขยายสาขาไปทัว่ประเทศไทย กวา่ 20 สาขาและมี

สนิค้าในเครือ ยสัปาล กร๊ป (Jaspal Group) กวา่ 79 แหง่ทัว่ประเทศไทย หากนบัความยาวนาน 

บริษัทยสัปาล มีความยาวนานของครอบครัวนกัธุรกิจชาวอินเดียวในประเทศไทย ท่ีสืบทอด

ยาวนานมากวา่ 100 ปี กวา่ 4 ชัว่อาย ุยสัปาล มาจากช่ือปู่ ของ วิเศษ  สงิห์สจัจเทศ ผู้บริหารรุ่น

ปัจจบุนั ยสัปาล ในปัจจบุนัเป็นแบรนด์เสือ้ผ้า ท่ีเตบิโตมาอยา่งยาวนานพร้อมๆกบับริษทยสัปาล 

ท่ีมีแนวทางของแบรนด์ ให้โกอินเตอร์ โดยการเลือกนําเสนอด้วยการโฆษณาโดยใช้เฉพาะ

นางแบบอินเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเทา่นัน้ (อรรถการ  สตัยพาณิชย์. 2551:171-173) 

 มินต์ (MINT) อีกหนึง่บตูกิท่ีอยูเ่คียงข้างร้าน บสั สตอ็ป (Bus Stop)บนชัน้ 3 เจ้าของคือ 

พรทิพย์ วีรพร  จากนกัขา่วหน้าสงัคมและผู้หญิง ของหนงัสือพมิพ์บางกอกโพ สต์ และผู้ ท่ีเผยแพร่

ขา่วแฟชัน่ให้บรรดาร้านบตูกิของสยามเซน็เตอร์อีกด้วย มินต์ (MINT) โดเดน่เสือ้ยืดท่ีนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัศลิปากรนํามาฝากขาย ด้วยลวดลายและพมิพ์ด้วยมือจงึเปรียบเหมือนสวมใสง่าน

ศลิปะ รวมทัง้เคร่ืองประดบัฝากขายออกแบบด้วยผู้ รักแฟชัน่รุ่นใหม่ๆ จงึหลากหลายนา่สนใจ 

 พีพี (PP)  อีกหนึง่บตูกิของ พวงเพชร  ภาธรรตน์ เร่ิมต้นเปิดร้านใน ปี 2516 พร้อมกบั

สยามเซน็เตอร์เปิดอยา่งเป็นทางการ  เธอเป็นนกัออกแบบท่ีศกึษาศลิปะ จติกรรมและภาพพมิพ์

จากสหรัฐอเมริกา และทดลองเป็นศลิปินแสดงผลงานทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นอาจารย์พิเศษท่ี

มหาวิทยาลยัศลิปากรและจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รูปแบบเสือ้ผ้าเป็นการผสมผสานวฒันธรรม

เสือ้ผ้านานาชาต ิเชน่ กางเกงจากโมร็อคโค  กางเกงเล ถกูดดัแปลงมาเป็นชดุกระโจมอกไร้สาย 

กางเกงมดัป้าย เป็นต้น การผสมผสานวฒัน ธรรมทําให้ขายดีจนต้องเปิดร้านพีพี อีส (PP East) 

เป็นแนวเสือ้ผ้าท่ีได้อิทธิพลจากหลายเผา่พนัธุ์ แนวทางเสือ้ผ้าชัน้สงู (Culture Clothes) ท่ีลกูค้า

ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เชน่ชาวอิตาลี ชาวฝร่ังเศส นําซือ้ไปขายตอ่ท่ีโรมและปารีส  

 ไข ่(KAI) หรือ ไขบ่ตู ิย้ายจากร้านท่ี โรงหนงัสยาม มาอยูบ่นชัน้ 3 ท่ีสยามเซ็นเตอร์ เป็น

ร้านท่ีนัง่สบายๆสําหรับลกูค้าท่ีต้องการสัง่ตดัชดุหรูหรา นอกเหนือจากการซือ้เสือ้ผู้ สําเร็จรูปพร้อม

ใส ่ในร้านยงัรับงานท่ีฝากขายจากนกัออกแบบรุ่นน้องๆอีกด้วย ท่ีภายหลงั ไขบ่ตูกิมีขายได้ไปถึง 

8 ศนูย์การค้าทัว่กรุงเ ทพฯในชว่งเวลาหลงัจากนัน้  ปัจจบุนั ไขบ่ตูกิ ท่ีมี สมชาย แก้วทอง เป็นทัง้

เจ้าของร้านและนกัออกแบบของร้านเสือ้ ไข ่และเขาก็ได้รับการยกยอ่งให้เป็นปรามจารย์ด้านการ

ออกแบบเสือ้ผ้าของวงการแฟชัน่ไทย ท่ีถือวา่ต้นกําเนิดของเขาก็มาจากศนูย์การค้าสยามเซน็

เตอร์เชน่กนั  



151 

 โดมอน (DOMON) เปิดร้านแรกในสยามเซ็นเตอร์ ใน ปี พ .ศ. 2523 ในขณะท่ีเสือ้ผ้า

ผู้ชายยงัไมมี่อะไรหวือหวามากนกั ดดมอนเป็นบตูกิผู้ชายร้านแรกๆท่ีทัง้สัง่เสือ้ผ้านําเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่ น และออกแบบผลิตเอง โดยมี บญุศกัดิ ์วฒันหฤทยั  เป็นเจ้าของและดแูลเองทัง้หมด  

ท่ีพฒันาจากครอบครัวท่ีบางลําพท่ีูขายข้าวสารเป็นสนิค้าหลกั  และเร่ิมกิจการขายเสือ้ผ้าจนเป็น

ผู้ผลิตเอง เร่ิมร้านขายเสือ้ผ้า คือ ร้าน ซาซูยะ ท่ีบางลําพ ู จนไปเปิดร้านแรกท่ีสยามเซ็นเตอร์ โด

มอนเปิดตวัท่ีนัน่และประสบความสําเร็จ ตัง้แตก่ารโปรโมทแฟชัน่เสือ้ผ้าผู้ชายในรูปแบบให ม่ๆ  

แฟชัน่โชว์ท่ีหวือหวา ธุรกิจเฟ่ือฟจูนเปิด สาขาในสยามเซ็นเตอร์ถึง 6 สาขา และไปในศนูย์การค้า

ชัน้นําอ่ืนๆ ไมต่ํ่ากวา่ 10 สาขา และมีการประกวดหนุม่หลอ่ท่ีเป็นตํานาน อยา่งโดมอนแมน  

จนกระทัง่ปิดตวัไปในท่ีสดุ  

 หากไลเ่รียงจํานวนแบรนด์ในพืน้ท่ีของสยามเซ็นเตอร์  ใช้เ ป็นพืน้ท่ีแสดงตวัตนของนกั

ออกแบบและแบรนด์แฟชัน่ ในพืน้ท่ีท่ีทรงพลงัเชน่สยามเซ็นเตอร์ผา่นมากวา่ 30 ปี คงนบัจํานวน

ไมถ้่วน แตห่ากนบัจํานวนแบรนด์ท่ีไมเ่คยหา่งหายจากสยามเซน็เตอร์เลยตัง้แตเ่ปิดตวัผลงานของ

ตวัเองท่ีน่ี และกลายเป็นแบรนด์อยูใ่นกระแสของวงการแฟชัน่ไทยอยู่ ตลอดมา ซึง่มีอยูจํ่านวน 5 

แบนรด์ยาวนาน คือ 1. เกรฮาวด์ (Greyhound) ปี พ.ศ. 2523   2 .โซดา (SODA) ปี พ.ศ. 2523    

3. ฟายนาว (Flynow) ปี พ.ศ. 2526  4. อนรัุกษ์ เอเอ็นอาร์ (anr)  ปี พ.ศ. 2528 5. เธียร์เตอร์   (Theatre) 

ปี พ.ศ. 2528   

 เกรฮาวด์ (Greyhound)  เกรฮาวด์ ถือกําเนิดขึน้ในปี 2523 จากความรู้สกึอยากนําเสนอ

เสือ้ผ้าลําลองสําหรับคนหนุม่รุ่นใหม่  โดยสะท้อนไลฟ์สไตล์คนเมืองของกลุม่เพ่ือน 4 คน โดยมี 

ภาณ ุอิงคะวตั  ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ เป็นผู้ ก่อตัง้แบรนด์เกรฮาวด์ ท่ีมีสไตล์และความชอบเหมือน 

ๆ กนั เน้นท่ีกางเกงยีนส์และ เสือ้คอตต้อนงา่ย ๆ พมิพ์ลายกราฟฟิกดีไซน์เก๋  ด้วยทิศทางของแบ

รนด์ท่ีชดัเจนคือ “เราขายสไตล์ ไมใ่ชแ่ฟชัน่ ” เร่ิมต้นในปี  2523 ท่ีสยามเซ็นเตอร์ รูปแบบบตูกิเก๋

เรียบงา่ยแตร่่วมสมยั  จากเสือ้ผ้าลําลองสําหรับคนหนุม่รุ่นใหม ่ในช่ือแบรนด์ “เกรฮาวด์” สนุขัลา่

เนือ้ท่ีแสดงอ อกถึงความปราดเปรียว ไมห่ยดุนิง่  สะท้อนไลฟ์สไตล์คนเมืองรุ่นใหมใ่นสมยันัน้ 

ความแตกตา่งตัง้แตแ่รกในพืน้ท่ีสยามเซ็นเตอร์ทําให้ เกรฮาวด์ ดโูดดเดน่ ภาณ ุกลา่วในเร่ืองนี ้ไว้

วา่ "วนัแรกท่ีเปิดตวัเกรฮาวด์  ตอนนัน้ในตลาดมีแตเ่สือ้ผ้าสไตล์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์แนวคณุหนู

หวานแหววหรือคณุ  หญิงคณุนาย จนกระทัง่เราเอาเสือ้ผ้าแนวจิ๊กโก๋ เท่ๆ  ขรึมๆ เข้ามา  เราจงึ

กลายเป็นคนรุ่นใหมใ่นสมยันัน้ท่ีกล้าทําอะไรใหม่ๆ  ให้ตลาดแฟชัน่เมืองไทย "  (ประชาชาตธิุรกิจ

ออนไลน์ . 2552 :ออนไลน์) จากนัน้ จงึเพิ่มไลน์เสือ้ผ้าผู้หญิง ในปี 2533 มีทัง้เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั 

และแอ็กเซสซอร่ีตา่งๆ และตอ่มาในปี 2545 ได้มีแบรนด์น้องใหมท่ี่แอบกวนๆ  สนกุสนาน และ มี

ดีไซน์แปลกใหมส่ไตล์ทดลอง เพิ่มขึน้อีกหนึง่แบรนด์คือ  “เพลย์ฮาวด์ ” (Playhound) จบักลุม่
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ลกูค้าอาย ุ20-28 ปี ท่ีมีไลฟ์สไตล์ช่ืนชอบความทนัสมยั ความเรียบงา่ย  สนกุสนานในลกัษณะ

ของสตรีทแฟชัน่ นอกจากนีย้งัได้รับการคดัเลือกจาก บริษัท  ฟัน คาเร็คเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ประเทศไทย  (Fun Characters International (Thailand)) เจ้าของลิขสิทธ์ิตวัการ์ตนูตา่งๆ  

ของดสินีย์ในประเทศไทย  ให้ผลิตสินค้าแฟชัน่เสือ้ผ้าภายใต้การออกแบบท่ีเป็นเอกลั กษณ์สไตล์

เกรฮาวด์  จงึขยายแบรนด์เสือ้ผ้าเพิ่มขึน้อีกหนึง่แบรนด์ โดยใช้ช่ือแบรนด์  “ฮาวด์แอนด์เฟรนด์ ” 

(Hound & Friends) แตไ่มใ่ชเ่พียงแฟชัน่เสือ้ผ้าเทา่นัน้ หากเอย่ถึง  เกรฮาวด์ คาเฟ่  ร้าน อาหารใน

เครือเกรฮาวด์ก็ยงัเป็นร้านอาหารท่ีครองใจลกูค้าทกุเพศทกุวยั  บางคนถึงกบัมีอาหารจานโปรด 

สัง่ได้แบบไมต้่องดเูมนเูลยเสียด้วยซํา้  เพราะความเอาใจใสใ่นรายละเอียดของการตกแตง่ร้าน  

เมนอูาหารท่ีไมเ่พียงแคอ่ร่อยลิน้ แตมี่ดีไซน์ มีเร่ืองราว  และแม้กระทัง่เสือ้ผ้าพนกังานเสิร์ฟก็ยงั

ชวนให้มองไมรู้่เบ่ือ เกรฮาวด์  คาเฟ่จงึไมไ่ด้เป็นเพียงร้ านอาหาร  แตเ่ป็นสถานท่ีแฮงก์เอาท์แหง่

หนึง่ท่ีให้ความรู้สกึผกูพนักนักบัไลฟ์สไตล์คน  เมือง (หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ . ย้อนรอยเกรฮาวด์ 30 

ปีท่ีย่ิงใหญ่. ฉบบัวนัพธุ ท่ี 1 ธนัวาคม 2553) เกรฮาวด์ จงึยืนหยดัเป็นแบรนด์ชัน้นําทัง้ด้านแฟชัน่

และไลฟ์สไตล์ครองใจวยั รุ่นทกุยคุทกุสมยั 

   Soda (โซดา )  นกัออกแบบร่วมสมยัท่ีต้องพดูถึงอีกคน ท่ีประสบความสําเร็จอยา่ง

ยาวนานจนถึงปัจจบุนั และยงัยืดหยดัร้านเสือ้อยูท่ี่สยามเซ็นเตอร์ จนกลายเป็นตํานานแหง่สยาม

เซน็เตอร์ คือ ดวงตา นนัทกว้าง เจ้าของร้าน Soda (โซดา)   กวา่ 25 ปี เธอไมไ่ด้เป็นเจ้าขอ งบตูกิ

ยคุบกุเบกิ แตเ่พราะนิตยสาร ลลนา ท่ีเป็นตํานานของนิตยสารแฟชัน่ของวงการแฟชัน่ไทย ของ 

สวุรรณี  สคุนธา แมข่องเธอ เป็นแรงผลกัดนัและให้โอกาสในการทํางานทางด้านแฟชัน่กบัเธอ 

แนะนํารวมทัง้สนบัสนนุนกัออกแบบและกลุม่เพ่ือหวัสมยัใหม ่ได้นําเสนอแนวทางร่วมสมยัผา่น

ส่ือด้านแฟชัน่ในนิตยสาร ทําให้เธอเองในฐานะหวัหน้าฝ่ายศลิป์และสไตล์ลิส์ ก้าวเข้าสูว่งการ

แฟชัน่ของไทย โดยใช้พืน้ท่ีของสยามเซ็นเตอร์แสดงตวัตนไปพร้อมๆกบันิตยสารลลนา บตูกิโซดา 

ของ ดวงตา เป็นท่ีรู้จกัจาก เสือ้ยืด เสือ้ยืดโซดา หาใชเ่ป็นเสือ้ยืดธรรมดา แตก่ลบัเป็นเสือ้ยืด เนือ้ดี 

มีการออกแบบลวดลายพมิพ์ด้วยฝีมือของเธอเอง ความพเิศษและแตกตา่งทําให้คนเมืองทัง้เมือง

ใสเ่สือ้ยืดของโซดา ท่ีโดเดน่ร้านบตูกิของเธอให้ความสําคญักบัการตกแตง่ร้านจนกลายเป็น

เอกลกัษณ์คูก่บัสยามเซน็เตอร์ 

 ฟลายนาว (Flynow) ก่อตัง้ขึน้โดย สมชยั สง่วฒันา  ท่ีมีความตัง้ใจด้านการตลาดท่ีจะ

ทําให้ ฟลายนาว มีช่ือในตา่งประเทศ  ด้วยความศรัทธาแรงกล้านีเ้อง ทําให้  "สมชยั สง่วฒันา " 

กล้าท่ีจะกระโดดออกมาเพ่ือสร้าง  "ฟลาย นาว " ให้เป็นแบรนด์ท่ีย่ิงใหญ่ระดบัอินเตอร์เนชัน่แนล

ให้ได้ จน เม่ือ 2537 สมชยัตดัสินใจสง่ชํานญั  ภกัดีสขุ ท่ีเป็นนกัออกแบบของแบรนด์  เร่ิมกนัมา

ตัง้แตแ่รก จากการเป็นนกัออกแบบรุ่นใหมใ่น ปี พ .ศ. 2528  การันตรีรางวลัของการประกวด
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นติยสารเปรียว นติยสารร่วมสมยัใน ยคุนัน้ ไปอยูใ่นลอนดอน ดนิแดนใหมข่องโลกแฟชัน่  เพ่ือ

ศกึษาทิศทางแฟชัน่รสนิยมการบริโภคในตลาดแฟชัน่โลก อีกประมาณ 2 ปีตอ่มา ฟลายนาว บาย 

ชํานญั (Flynow by Chamnan) ในกรุงลอนดอน  ก็ได้ร่วมแสดงผลงานในงาน ลอนดอนแฟชัน่วีค  

(LONDON Fashion  Week)  จดุยืนของ ฟลายนาว ท่ีผา่นมา  คือการสร้างมลูคา่เพิ่มของตวั

สนิค้า ด้วยการให้ความสําคญัในเร่ืองดีไซน์  โดยดีไซเนอร์คนไทย ในความคดิท่ีเป็นเอกลกัษณ์  

และความ "ธรรมดาท่ีไมธ่รรมดา " สว่นแนวโน้มของเนือ้ผ้าจะใช้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยมากขึน้  

ฟลายนาว ของกบัสยามเซน็เตอร์มาตลอด ด้วยการปรับตวัตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ในชว่ง 

20 หลงั ก็เปิดเป็น ฟลายนาว ทรี (Flynow III)  ในตอนเปิดร้าน ฟลายนาว ทรี ท่ีชัน้ 3 สยามเซ็น

เตอร์ ถือการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของ ฟลายนาว ในชว่ง 20 ปีก่อนหน้านัน้  เพราะฉีกจากความ

เรียบ มินิมลั มาเป็นความฉดูฉาดด้วย ปัจจบุนั ฟลายนาว ทรี ในสยามเซ็นเตอร์เป็นกลา่วถึงและ

สดุตาในเร่ืองของการตกแตง่หน้าร้าน สว่นแบรนด์ ฟลายนาว ก็กลายเป็นชัน้สงูท่ีทกุคนตดิตามร อ

คอยดใูนแตล่ะคอลเลคชัน่ ในแฟชัน่วีคของเมืองไทยตลอดมา 

 เธียร์เตอร์   (Theatre) ศริิชยั ทหรานนท์ หรือ  จอ๋ม เร่ิมต้นแบรนด์เธียเตอร์เม่ือปี 2527 

ด้วยหวัใจรักในศลิปะและการออกแบบ   ในระหวา่งเรียนด้านการออกแบบลวดลายผ้า  ท่ีวิทยาลยั

เพาะชา่ง เขาก็สนกุกบัการทดลองเทคนิ คตา่งๆ  เพ่ือทําเคร่ืองประดบั ในแฟชัน่โชว์อยู่ จากความ

สนิทสนมกบันกัออกแบบร่วมสมยัในสมยันัน้อยา่งคณุไข ่สมชาย  แก้วทอง และร่วมทํางานหน้า

ร้านโซดา ป๊อป ของ ดวงตา นนัทขว้าง  เก็บเก่ียวประสบการณ์     และ แรงผลกัดนัสร้างแบรนด์ท่ี

ตวัเองในท่ีสดุ ศริิชยั ให้สมัภาษณ์ ไว้กบั นิตยสาร VOLUME ในบทความ ร้อยใจ นกัออกแบบ  ไว้

วา่  (2551:248)  “ตอนเปิดร้านเธียเตอร์  ผมอาย ุ25 ปีพอดี เป็นจงัหวะท่ีลงตวั เพราะมีคนมา

เสนอพืน้ท่ีเชา่ร้าน  เร่ิมต้นจากห้องเล็กๆ ท่ีตกึชาญอิสระ งานในชว่งแรกยงัไมมี่ระบบระเบียบ

เหมือนสมยันี  ้ เพียงแตท่ราบวา่อยากจะ นําเสนอเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบัท่ีมีเร่ืองราว  เป่ียมไป

ด้วยความพิถีพิถนั เป็นสินค้าพร้อมสวมใส ่ขณะเดียวกนัก็มีลกูเลน่ท่ีพลิกแพลงได้ ”  หวัใจของเขา

ไมใ่ชแ่ครั่กในการออกแบบ  แตย่งัเพิ่มเตมิความละเอียดลออในชิน้งาน  ด้วยการเตมิกลิน่ไอของ

แรงผลกัดนัท่ีได้รับมาจากการเดิ นทางทกุทริป จากหลายเมืองในโลก  และแม้วา่วงการแฟชัน่ยคุ

นัน้จะไมห่วือหวามากนกั  แตก่ารเปิดเธียเตอร์ร้านแรกท่ีชาญอิสระก็ได้รับการต้อนรับอยา่งดี 

กระทัง่ 8 ปีผา่นไป   ก็ขยายไลน์สูก่ลุม่วยัรุ่นท่ีสยามเซน็เตอร์ “ลกูค้าท่ีชาญอิสระเป็นกลุม่เอกซ์คลู

ซีฟมาก เลยมองหาวา่ เราควรจะมีเธียเตอร์ในศนูย์การค้าท่ีมีความหลากหลาย เลือกสยามเซน็

เตอร์ แม้วา่การแขง่ขนัในชว่งนัน้มีบ้าง แตถื่อวา่คูแ่ขง่น้อยกวา่ยคุนีม้าก ” (VOLUME. 2551: 248)    

เธียเตอร์มีลกูค้ามากมายตัง้แตเ่ร่ิมต้น ถ้าเป็นแฟชัน่นิสตาในยคุนัน้ ทกุคนก็จะรู้จกั  และ เธียเตอร์ 

ก็กลายเป็นแบรนด์รุ่นใหญ่ในยคุปัจจบุนัของสยามเซ็นเตอร์ไปแล้ว 
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 อนรัุกษ์ เอเอ็นอาร์ (anr)เป็นเสือ้ผ้าของนกัออกแบบท่ีช่ือ อนรัุกษ์ ตัง้สมบรูณ์ ช่ือ เอเอ็น

อาร์ (ANR) เป็นช่ือยอ่ของเขาเอง ท่ีพฒันามาจากการปรับเปล่ียนและขยายของแบรนด์ เ สือ้ผ้า

แบรนด์อนรัุกษ์ (ANURAK) จนกลายเป็นเอเอ็นอาร์(anr) ในปัจจบุนั  แบรนด์เอเอ็นอาร์(anr) เป็น

สญัลกัษณ์ของสยามเซน็เตอร์มาอยา่งยาวนาน  จากปี พ.ศ. 2528 ท่ีแบรนด์ของเขาได้เปิดตวั  ใน

ระหวา่งท่ีในวงการแฟชัน่ของไทย      แบรนด์แฟชัน่ได้ถกูปรับเปล่ียนแบรนด์ไปตามกระแสทัง้

เศรษฐกิจและกระแสความนิยม แตแ่บรนด์เอเอ็นอาร์(anr) ก็ยงัอยูใ่นกระแสความนิยมของแฟชัน่

ไทยได้  แม้ไมเ่ตบิโตอยา่งหวือหวาก็ตาม  

 ชฎาทิพ จตูระกลู   กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามพวิรรธน์ จํากดั  ได้สรุปชว่งเวลาของ

แบรนด์ไทยท่ี เข้ามาใช้พืน้ท่ีของสยามเซ็นเตอร์ในการแสดงตวัตนทางธุรกิจแฟชัน่ข องสยามเซ็น

เตอร์ไว้สามชว่งเวลา โดยผู้ วิจยั ได้ทําการสรุปจากการสมัภาษณ์ ไว้ได้ดงันี ้  (ชฎาทิพ จตูระกลู .

2553: สมัภาษณ์)           

 ชว่งเวลาท่ี 1 ยคุเร่ิมต้นสยามเซ็นเตอร์ ศนูย์รวมของความทนัสมยั เร่ิมต้นจาก 

ร้านอาหารเก๋ๆ บริษัทแอร์ไลน์ ซขึายทวัร์เท่ียวในท่ีตา่งๆ ทัว่โลก  การเข้ามาเปิดของธนาคาร เทส

แมนฮตัตนัแบง็ค์  ท่ีดหูรูหรานําสมยั  ร้านเคร่ืองประดบัขนาดใหญ่หรูหรา  และต้นฉบบัความ

เป็นบตูดิในยคุแรก  ปอมเม ่(Pomme), บสั สตอ็ป (Bus Stop), ยสัปาล (Jaspal), ไขบ่ตูกิ เป็นต้น  

 ชว่งเวลาท่ี 2 ยคุความรุ่งเร่ืองของผู้ประกอบการ ธุรกิจผ้าและศลิปิน สล๊อท แมทซีน 

(Slot Machine), พัช้น์ (Punch), โมสซโิน (Mosino), เลย์ เอาท (Lay Out),โดมอน (DOMON), 

โซดา(Soda) และเกรย์ฮาว (Greyhound)  เป็นต้น    

 ชว่งเวลาท่ี 3 ยคุนกัออกแบบรุ่นใหมไ่ทย (Thai Designer) ท่ีสลบัปรับเปล่ียนไปตาม

กระแสอยูต่ลอดเวลา  

 สยามเซ็นเตอร์ นบัได้วา่เป็นพืน้ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการค้าในระบบ

อตุสาหกรรมแฟชัน่ในเมืองไทย  บรรยากาศของกระแขง่ขนัประกวดประชดัเพ่ือการนําเสนอ

ผลงานทางด้านการออกแบบ เร่ิมต้นจากพืน้ท่ีท่ีทกุคนมัน่ใจวา่มีพืน้ท่ีในการนําเสนอตวัตนของ

ตวัเองแล้วเป็นท่ีแ รกๆในยคุนัน้ และในความนิยมของสยามเซ็นเตอร์  ในมมุมองของ ชฎาทิพ จู

ตระกลู   กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามพวิรรธน์ จํากดั  เลา่ถึงบรรยาศของความรุ่งเรืองแปลก

ใหมข่องความคกึคกัของผู้ประกอบการธุรกิจแฟชัน่ในยคุแรกๆของสยามเซ็นเตอร์ ไว้ให้กบัผู้ วิจยั 

ดงันี ้
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...สยามเซ็ นเตอร์โตขึน้มาจากการเปลีย่นแปลงของแฟชัน่ มอียูช่ว่งหนึง่แฟชัน่รองเท้าส้น

เขียง ซึง่มนัเป็นสานๆ และมนัก็กลบัมาฮิตอีก  แตร่องเท้าส้นเขียงขนาดบบึ ตกและขาหกัเนียะ จะมี

ร้านหนึง่ทําทัง้รองเท้าและกระเป๋า   จําได้วา่มีกระเป๋าสานใบใหญ่ๆ ซึง่ใครอยากจะซือ้รองเท้าหรือ

กระเป๋าใบใหญ่ๆเนียะ ต้องรอตดันะ รอเป็นเดอืน มคีนมาเข้าควิยาวมาก  นัน่คือความนิยมของ

แฟชัน่  จนไปถงึบคุลากรทางด้าน วงการแฟชัน่ เช่นเก่ียวกบัพวกร้านทําผมท่ีเป็นเหมอืนดไีซเนอร์ 

สไตลสิต์ร้านทําผมทัง้หลาย ใครตอ่ใครนกึออกมัย๊  ยคุแบบนัน้นะ ทกุคน จะต้องมาเปิด ท่ีน่ี รวมถึง

เสือ้ผ้าด้วย   มนัก็ เลยเป็นแหลง่ศนูย์รวมของคนทําแฟชัน่ของกรุงเทพท่ีแท้จริงแหง่แรก    แล้วก็

จะต้องบอกวา่ ทกุๆทา่นในวงการแฟชัน่น่ีหละ ท่ีทําให้สยามเซ็นเตอร์เกิด ไมใ่ช่เราทําให้เค้าเกิด 

ห้องมนัไมพ่อ โอ้ในสมยันัน้ฮอตมาก ฮอตขนาดที่เรียกวา่ใครอยากได้ห้องต้องมาเซ้งตอ่กนั เราไมไ่ด้

เซ้งห้อง เราให้เชา่ระยะสัน้ แตเ่ซ้งตอ่กนัหลายสบิล้านในสมยันัน้ มนัเป็นอะไรท่ีนา่ประหลาดใจมาก

เลย ร้านอาหารตา่งๆ ท่ีเป็นเทรนด์ก็เกิดขึน้ ดงันัน้เมือ่เทรนด์เซคเตอร์ของกรุงเทพมารวมอยูท่ี่นี่ ...

ฉะนัน้ สิง่ท่ีตามมาก็คือ เมื่อมีคนสวย คนหลอ่ มารวมตวัอยูท่ี่นี ่วงการบนัเทิงก็ตามมา  เราพดูกนัได้

เลยวา่ พวกมีพรสวรรค์ทางด้านท่ีจะเป็นศลิปินได้ ไมว่า่จะเป็นนายแบบ นางแบบ นกัร้อง หรืออะไร

ก็ตามท่ีมีช่ือของไทย ล้วนแล้วแตถ่กูค้นพบท่ีสยามเซ็นเตอร์ 

...ยคุท่ีสองน่ีจริงๆน่ีก็คือ พ่ีกบ โซดา พ่ีจ๋ อม  พ่ีกบน่ีเร่ิมเข้าม าเป็นยคุท่ีสอง ก็คอื ผู้ใหญ่ ของ

ไทยดไีซเนอร์ ( thai designer) ในปัจจบุนั ยคุแรกผู้ประกอบการน่ีมาจาก ร้านผ้าท่ีมาจากประตนํูา้ 

มาจากโรงงานผลติขายสง่ โดมอน ,  เลย์เอ้าท์ ,  ออกซิเจน เป็นกลุม่แรก  พอยคุท่ีสอง จะเป็นพวก

จบศิลปากรแหละ มาตัง้แตพ่ี่กบ โซดา แต่ พ่ีไข ่ก็ มาก่อน ในช่วงแรก  โซดา แล้วก็มี เกรฮาวด์  

(Greyhound)  มาตอ่มา แตย่คุนัน้พอเกิด ไทยดไีซเนอร์ ตรงนีปุ้๊ ป  ก็จะเกิดชาญอิสระ เพราะสยาม

เซ็นเตอร์มนัเต็มๆ มาก เพราะเข้าเทา่ไหร่ก็เข้าไมไ่ด้   เค้าก็ไปบานอยูท่ี่ชาญอิสระอีกกลุม่เลก็ๆ กลุม่

หนึ่งเหมอืนกนั แตว่า่อยูไ่ปอยูม่า แป๋มก็ไปรวมได้  จนมาอยูด้่วยกนัหมด เพราะฉะนัน้น่ีก็ถือวา่เป็น

ยคุท่ีสองจริงๆ ซึง่อยูก่นัมายาวนานมากในสมยันัน้ ...ถ้าจะพดูวา่อดีตของคนกรุงเทพเนียะ สว่น

ใหญ่ไมม่ีใครไมม่ีอดีตท่ีน่ี จะมีก็มีแปลกๆ แป๋มเคยทําเร่ืองท่ีแบบวา่ ให้คนเข้ามาประกวดกนั บาง

คนก็มาพบรัก ท่ีน่ี บอกเลกิท่ีน่ี คลอดลกูท่ีน่ี อยา่ใครมาฆา่ตวัตายท่ีน่ีแล้วกนั เพราะถือวา่เป็น

สถานท่ีแบบท่ีๆ มีความสขุ 
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ภาพประกอบ 14 บรรยากาศการแตต่วัของวยัรุ่น จากเสือ้แบรนด์ไทยท่ีสยามเซ็นเตอร์  

 

 ความทนัสมยัและร่วมสมยัของสยามเซ็นเตอร์ นบัเป็นแรงบลัดาลหนึง่ให้กบันกัออกแบบ

ในรุ่นถดัมา ชนะชยั  จรียะธนา นกัออกแบบรุ่นใหมแ่บรนด์ทเว็นตีเ้ซเวน่ โนเวมเบอร์ (27 Nov.) มี

ร้านอยูท่ี่สยามเซ็นเตอร์ ท่ีมีช่ือเสียงในปัจจบุนั  ซึง่เขาก็เร่ิมต้นร้านเสือ้ผ้าของเขาเองในสยาม   

เซน็เตอร์ ปิดบ้างเปิดบ้างตามสภาพสงัคมและเศร ษฐกิจจนถึงปัจจบุนั ชนะชนั เป็นหนึง่ของ

นกัออกแบบไทย ท่ีตบิโตมาจากการสะสมประสบการณ์แหลง่ความทนัสมยัของสยามเซน็เตอร์    

จากการเป็นวยัรุ่นในชว่งเวลาของสยามเซ็นเตอร์ในยคุแรกจนถึงยคุท่ีสอง โดยเลา่บรรยากาศของ

สยามเซ็นเตอร์ในความเป็นศนูย์รวมของแฟชัน่ของไทย ให้ผู้ วิ จยัฟัง ไว้วา่ (ชฎาทิพ จตูระกลู . 

2553: สมัภาษณ์)           

 

...สมยัก่อน บรรยากาศก็สนกุ เด็ก ๆ ก็จะไปเดินสยามเซ็นเตอร์ ซึง่เป็นศนูย์รวมความ

ทนัสมยัอยูแ่ล้ว และห้างไทยไดมารู  ก็มแีคส่องโจทย์นี ้แคน่ัน้เอง ...ทกุคนก็จะไปเดนิร้าน โซดา , 

เกรย์ฮาว   ซึ่งอยูต่ดิกนั อารมณ์ก็ประมาณนัน้ ถ้าเราเข้า โซดา, เกรย์ฮาว กวา่เราได้เสือ้ตวัหนึง่มา

ต้องเก็บเงินซือ้แพงมาก  ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกบัเด็กยคุนี ้แตย่คุนีย้งัมีสทิธ์ิเลอืกสยามแสควร์  แต่

สมยักอ่นไมม่ ีตลาดแฟชัน่ยงัไมเ่ข้ามา  ไมว่า่จะหนงัสอื เรายงัไมรู้่จกัแบรนด์ตา่งประเทศหรืออะไรก็

แล้วแต ่รู้แคว่า่ อนันีเ้ก ๋ เปรีย้ว  แคน่ัน้ อารมณ์นัน้ อยากฟังเพลง  ดหูนงั  ตามอตัภาพของตลาด

แฟชัน่ทัว่ไป เห็นแตล่ะอยา่งก็ด ูคนรักแฟชัน่ คนรักคนชอบจะแตง่ สมยัก่อนกรุงเทพฯ คนท่ีแตง่ตวั

ไมม่ีไมเ่หมือนสมยันี ้อยา่งร้านพ่ีไข ่ ทําเสือ้ยืด ก็พิมพ์ Kai แคน่ัน้ เราก็อะ่อยากได้  ก็จะมีคาแรก

เตอร์ตรงนัน้เป็นตวัตัง้ ...มนัจะมีเธคกลางวนั หลงัจากนัน้มีโดมอนเข้ามา  มีนูน่ นี่ นัน่เข้ามาเยอะ

มาก  มีร้านเปิดเยอะมาก มี แบรนด์แพคชิโน ( PACCINO) แบรนด์โดมอน (DOMON) มีความ

แตง่ตวั มีความเป็นสตีทแวร์ ( street wear ) ทําให้เด็กขีแ้ตง่ตวัมาก ...ก็อยา่งโดมอน อะไรแบบนี ้ก็
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จะเป็นตลาดญ่ีปุ่ น  เอาช่ือมาเลย  แคไ่ปซือ้ แล้วก็มาก๊อปในบ้านเรา เราก็ไมรู้่ นูน่ น่ีนัน่ เปรีย้วนะ  

เพราะอะไรเราถงึไมรู้่      เราเองก็ไมรู้่นะ คนท่ีใส ่คนท่ีใสไ่มรู้่หรอก เค้าแคศ่รัทธาในแบรนด์ แตเ่ค้า

ไมรู้่หรอกวา่ เมืองนอกมีมัย๊ มีจริงแท้แคไ่หน มนัเร่ิมมีสองกลุม่ ทัง้นกัลงทนุเอง กบัคนรุ่นใหม่

นกัศกึษาจบใหมอ่ยากทกทําร้าน 2 กลุม่ไมแ่ยกมาก เด็กจะซือ้ทัง้สองอยา่ง อยา่งแบรนด์ไทย

จะต้องฮิต จะต้องเก๋  จะต้องช่ือมาก่อน ใสช่ื่อร้า นนีแ้ล้วเปรีย้ว  ใสเ่สือ้พ่ีกบ  ใสเ่สือ้เกรย์ฮาว ถ้าคดิ

ไมอ่อกต้องใส ่เสือ้แบรนด์โซดา กอ่น ยงัไงมนัเป็นตวัสร้างตวัตน  น่ีเสือ้โซดา  นะ  เดนิไปเปรีย้วคน

จําได้ และต้องมาซือ้ท่ีน่ี… 

 

 สยามเซ็นเตอร์ยงัเป็นแหลง่กําเนิดอาชีพอ่ืนๆในวงการแฟชัน่ของไทย รวมถึงบคุลากร

ด้านแฟชัน่ในชว่งเวลานัน้อีกด้วย ร้า นค้าบตูกิในสยามเซ็ นเตอ็ร์ในยคุแรกตา่งคนตา่งจะ

ประชาสมัพนัธ์ร้านค้าของตวัเอง ทกุร้านจะคดิค้นกลยทุธ์ในการจดัการประชาสมัพนัธ์เอง จน

มาถึงยคุหนึง่ท่ีการแขง่ขนัทางห้างสรรพสินค้าสงูขึน้ เน่ืองจากมีห้างเกิดขึน้ ทัง้มาบญุครอง 

ศนูย์การค้ายา่นราชดําริ รวมถึงการกําเนินแหลง่แฟชัน่ท่ีเรียก กนัวา่ เป็นพืน้ท่ีไฮแฟชัน่ของคน

กรุงเทพฯ คือ ชาญ อิสระ ทาวเวอร์  ใน ปี พ.ศ.  2528  "ชาญ อิสสระ ทาวเวอร์ 1"  ได้ผงาดขึน้บน 

ถนนพระราม 4 ได้สร้างภาพลกัษณ์ท่ีสําคญัให้กบั วงการแฟชัน่ของไทย ร้านเสือ้ผ้าในลกัษณะไฮ

แฟชัน่ เร่ิมต้นเกิดขึน้ท่ีน่ี นกัออกแบบรุ่นใหม่ๆ ท่ีม องหาพืน้ท่ีทางธุรกิจแฟชัน่ มาเร่ิมต้นท่ีน่ี  เพราะ

ชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 เป็นอาคารสํานกังาน และศนูย์การค้าสงู  22 ชัน้ ท่ีก่อสร้างเสร็จเป็น

โครงการอาคารชดุสํานกังาน และศนูย์การค้าเพ่ือขาย ให้เชา่ เป็นโครงการแรกๆ บนถนนพระราม 

4 เป็นตกึท่ีทนัสมยัมากในเวลานัน้ ร้านหรู  แบรนด์ดงัตา่งๆ  เกิดขึน้ครัง้แรกท่ีตกึแหง่นี ้  เชน่  ร้าน 

ไขบ่ตูกิ, ร้านอไุรริสา, และ ศริิชยั ทหรานนท์ ร้านเธียร์เตอร์   (Theatre) (อรวรรณ บณัฑิตกลุ . อดีต 

"ยคุทอง " ของกลุม่ชาญอิสสระ . 2546: ออนไลน์ )  แตค่วามรุ่งเรืองก็อยูไ่ด้เพียงไมน่านเพราะใน

ปลายปี พ .ศ. 2529  เหตกุารณ์  ลดคา่เงินบาท ทําให้ความหวือหวาลดน้อยลงร้านค้าทางด้าน

สินค้าแฟชัน่ทยอยปิดตวัลงไป  แตใ่นภายหลงัร้านค้าบ้างร้านท่ียงัคงดําเนินธุรกิจแฟชัน่ได้จาก

ความนยิม เชน่ ร้านเธียร์เตอร์   (Theatre) ทยอยมาเปิดร้านท่ีสยามเซน็เตอร์อีกครัง้ จากไอเดีย

การรวมตวัร้านเสือ้ผ้าของไทยดีไซเนอร์ กลบัมารวมตวักนัท่ีสยามเซ็นเตอร์ ของ ชฎาทิพ จตูระกลู   

 หลงัจากนัน้ สยามเซน็เตอร์ด้วยการนําของ ชฎาทิพ จตูระกลู  กรรมการผู้จดัการ บริษัท 

สยามพวิรรธน์ จํากดั ท่ีเข้ามาทําในยคุนัน้ มอง ตอ่ไปอีกวา่วา่สยามเซ็นเตอร์ ต้องมีแผนการขาย

แฟชัน่ด้วยกิจกรรมบนัเทิง จากจดุนัน้ทําให้ในสว่นของสยามเซ็นเตอร์มีกิจกรรมเกิดขึน้  ไมว่า่จะ

เป็นการจดัแฟชัน่โชว์ในศนูย์  คอนเสร์ิต 16   กิจกรรมอ่ืนๆ ทําให้ ทัง้วงการนายแบบ นางแบบ ออแก

ไนเซอร์ เกิดขึน้ใหมม่ากมายเป็นทําให้เกิดอาชีพในวงการแฟชัน่เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  รวมถึงการ

จดัการประกวดนกัออกแบบรุ่นใหม ่ท่ีอาจจะเป็นศนูย์การค้าท่ีเดียวท่ีสนบัสนนุนกัออกแบบรุ่น

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.losofc.com%2Fmain%2F%3Ftag%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595&rct=j&q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&ei=IzW5TdnSFMbtrQeyutDdBA&usg=AFQjCNFPdii91uZydzizJyrSAzaziUVkqA&cad=rja�
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ใหม่ให้กบัวงการแฟชัน่เมืองไทย ท่ีในชว่งเวลานัน้มีเพียงการจดัและสนบัสนนุการประกวดกนั

อยา่งตอ่เน่ืองมาก่อนเชน่ นติยสารเปรียว  ชฎาทิพ จตูระกลู   เลา่ให้ผู้ วิจยัฟังถึงบรรยากาศของ

วงการแฟชัน่ท่ีได้ผลจากการจดักิจกรรมของสยามเซ็นเตอร์ ในยคุนัน้ ไว้วา่ 

 

...ยคุท่ีแป๋ม (ชฎาทิพ จตูระกลู)   เป็นคนเข้ามาเนียะ คอืเป็นยคุท่ีแป๋มเข้ามาในเจอเนเรชัน่ท่ี

สอง ก็คือตอนนัน้เนียะ โซดา , เกรฮาวด์   เปิดแล้ว และยงัมีชาญอิสระอยู ่เพราะฉะนัน้แป๋มเนียะ 

เป็นยคุท่ีสอง เป็นคนไปโกยทัง้หมดจากชาญอิสระหลงัจากชาญอิสระเร่ิมไมนิ่ยม เข้ามาโปะไว้ตรงนี ้

และก็ในชว่งแรกๆของศนูย์ ไมต้่องทํากิจกรรมสง่เสริมการขายเลย ร้านค้าทํากนัเอง คนก็แนน่ 

ร้านอาหาร ร้านไอศกรีม ก็โอ้โห เกม๋าก และก็จะมบีางร้านเค้าก็มนีกัร้อง แจ้ ดนพุล ร้องเพลงอยู ่ 

เค้าก็เกิดท่ีน่ี มณีนชุ ก็ร้องเพลงอยูท่ี่น่ี ตอนนัน้ยงัเป็นเด็กอยูเ่ลย จดุท่ีแป๋มมาเนียะ ก็คอืมนัเป็นจดุท่ี

เราเร่ิมมีการแขง่ขนั ก็ตอนนัน้ราชดําริอาเขตก็มามี และก็มีมาบญุครองเกิดขึน้ตรงข้าม เพราะฉะนัน้

แป๋มเข้ามาถึงจดุแขง่ขนัพอดีเนียะ คณุพอ่ก็บอกวา่ เฮ้ย ทําอะไรก็ได้   ที่ตอกยํา้วา่เราเป็นจดุกําเนิด

ของแฟชัน่ เพราะฉะนัน้แป๋มก็เป็นคนท่ีเร่ิมทํากา รสง่เสริมการขายแฟชัน่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

(Fashion Entertainment) เพราะฉะนัน้กิจกรรมท่ีมนัเกิดขึน้ในยคุนัน้    ไมว่า่จะเป็นเราเป็นท่ีแรกท่ี

จดัแฟชัน่โชว์ในศนูย์การค้าเตม็รูปแบบ ทัง้วงการนายแบบ นางแบบ ออแกไนเซอร์ เกิดเป็นดอกเห็ด

เลย เพราะวา่ร้านค้าเนียะจะต้องจดัแ ฟชัน่โชว์ทกุเดือน และคอนเสร์ิต  ที่สมยัก่อนสยามเซ็นเตอร์

ด้านหลงันัน้เป็นลานจอดรถ แปลกมาก แฟชัน่โชว์เดนิบนตกึ แตล่านจอดรถข้างหลงัเนียะเป็นวง

ดนตรี  โอ้โห วงทัง้หลายก็เกิดขึน้ในสมยันัน้ แล้วก็มเีวทีเลน่เลย เลน่มนัในสยามน่ี มตีัง้แตช่มพ ู

ฟรุ๊ตตี ้ปยุฝ้าย มีตัง้แตร๊่อคไปจนถงึรอยลัสไปร์ ท่ีลานจอดรถ  

...กลายเป็นสงัคมของการรวมตวัของคนร่วมสมยัทกุกลุม่ แป๋มเลยต้องคิดใหมเ่ราไมส่ามารถ

เป็นสถานที่ให้เช่าอยา่งเดียวแล้ว มนัเป็นมากกวา่นัน้แล้ว เพราะโซไซตีม้นัเกิดแล้ว เราต้องพฒันา

ตอ่ไป เพ่ือความยัง่ยืนของวงการแฟชัน่  เราควรเ ป็นสว่นหนึง่นอกเหนือจากเป็นเวที เป็นคนสร้าง

กิจกรรมให้กระตุ้นให้เกิดแฟชัน่นิสต์บ้างเนียะ เราก็ควรท่ีจะทําอะไรท่ีเป็นการสง่เสริมบคุลากร

ทางด้านแฟชัน่ เพราะฉะนัน้แป๋มก็เร่ิมการประกวด ยงัค์ ดีไซเนอร์ ( young designer)  ซึ่ งสมยันัน้ 

คณะกรรมการคือ โรงเรียน แดงดีไซน์ สมยันัน้มีไมก่ี่โรงเรียน มาทกุอาจารย์ ทกุโรงเรียนสอนตดัเสือ้ 

เราก็ประกวด จําได้วา่ เป็นอะไรท่ีตืน่เต้นมาก เพราะวา่รอบแรกท่ีประกวด ทกุคนตะลงึ เดก็เนียะแห่

มาสมัภาษณ์เนียะเป็นพนั แล้วสง่เป็นภาพสเกตซ์มาก่อน และ เป็นแฟชัน่โลกแตก ปีแรกเป็นโลก

แตกจริงๆ เป็นชดุแบบ โลกแตก เพราะฉะนัน้เราเนียะจดัประกวด สยามเซ็นเตอร์ ยงัค์ ดีไซเนอร์ ( 

siam center young designer) มาเป็นเวลานานมากๆ จําไมไ่ด้แล้ววา่ก่ีปี แล้วก็คนที่มาประกวด

เนียะ เราก็เร่ิมบอกวา่  นกัออกแบบไทย  ที่เป็นร้านค้าทัง้หมดมา ใครอยากได้ดีไซเนอร์ก็มารับจาก

เวทีประกวดนี ้ได้ เพราะฉะนัน้คนท่ีมาประกวดกบัเรา มาจนวนันีม้าเป็นเจ้าของร้านในสยามเซน็

เตอร์นี่เยอะมาก คือตัง้แตแ่รกเร่ิมเป็นเด็กนกัเรียน แล้วไปทํางานในร้านตา่งๆ จนมาเป็นเจ้าของร้าน

เองแล้ว เช่น โก้ กู๊ดมิกซ์เซอร์ (ชยัชน สวนัตรัจฉ์ ) นกัออกแบบท่ีมีช่ือเสยีงของร้านกู๊ดมิกซ์เ ซอร์ 

(Good Mixer) บนสยามเซน็เตอร์ในปัจจบุนั)  เป็นต้น 
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 การท่ีสยามเซน็เตอร์ ได้เปิดพืน้ท่ีจดักิจกรรมสง่เสริมการค้าเพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิด

เป็นสงัคมแหง่คนรุ่นใหม ่ทําให้เกิดบรรยากาศใหมข่องคนรุ่นใหม ่ ในขณะเดียวกนัความตัง้ใจใน

การเปิดพืน้ท่ีทางด้านความสร้างสร รค์ของคนรุ่นใหมใ่นด้านการออกแบบแฟชัน่จากส่ืออ่ืนๆก็

เกิดขึน้ในระยะเวลาพร้อมๆกนันีเ้ชน่กนั  การเกิดขึน้ของนิตสารแฟชัน่วยัรุ่นท่ีสนบัสนนุแฟชัน่การ

แตง่ตวัของวยัรุ่นของแบรนด์ในสยามเซ็นเตอร์ เชน่ นิตยสารเพ่ือวยัรุ่นอยา่ง นิตยสารเธอกบัฉนั 

นิตยสารแพรว ท่ีจดัการประก วดหนุม่สาวแพรว เพ่ือสนบัสนนุความสามารถของหนุม่สาวรุ่นใหม ่   

และนิตยสารเปรียว นิตยสารแฟชัน่ตามแนวทางนิตยสารลลนาท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้า แต่ใหมส่ดกวา่

ด้วยแฟชัน่ท่ีก้าวลํา้กวา่ ใน ปี พ.ศ. 2526  นติยสารเปรียวจดัโครงการประกวดนกัออกแบบโดยใช้

ช่ือวา่ เดอะ เบส ยงัค์ ดีไซ เนอร์ (The best young designer) คณะกรรมการผู้ตดัสนิหลายทา่น

เป็นนกัออกแบบชัน้นําของไทยในยคุนัน้  หรือไมก็่เป็นผู้ ท่ีคร่ําหวอดอยูใ่นวงการผ้าหรือการ

ออกแบบ เชน่ กีรต ิชลสทิธ์ิ , องอาจ นิรมล , ปริญญา มสุกิมาศ , ดวงตา นนัทขว้าง , วรชาต ิชาตะ

โสภณ เป็นต้น  ผู้ ท่ีชนะการปร ะกวด เดอะ เบส ยงัค์ ดีไซเนอร์ (The best young designer) 

ประจําปี 1985 ครัง้นีคื้อ  อ้อย อินทิรา ทพัวงศ์ เป็นนกัศกึษาคณะมณัฑนศลิป์ คณุสมชาย แก้ว

ทอง ไขบ่ตูกิ ให้เกียรตติดัเย็บชดุท่ีเธอออกแบบให้ และขึน้ปกเปรียวฉบบันี ้  โดยมีภควดี ภคัเกษม

หรืออ้อม นางแบบท่ีมีช่ือเ สียงท่ีสดุสมยันัน้  เป็นแบบขึน้ปก อินทิรา ทพัวงศ์ ผู้ชนะแรกนี ้ก็ได้เข้า

ทํางานกบัแบรนด์เสือ้ ยสัปาล  (Jaspal) ในเวลาตอ่มา ในครัง้นัน้มีนกัออกแบบรุ่นใหมท่ี่ร่วมรุ่น

แล้วประสบความสําเร็จ  จากการเปิดพืน้ท่ีให้คนรุ่นใหมใ่นครัง้นี ้คือ ชํานญั  ภกัดีสขุ ท่ีตอ่มาเป็น

นกัออกแบบรุ่นใหญ่ให้กบัแบรนด์ ฟายนาว (Flynow)   และ ชยัชน สวนัตรัจฉ์  เจ้าของและนกั

ออกแบบแบรนด์ กู๊ดมิกซ์เซอร์ (Good Mixer) นกัออกแบบรุ่นใหมจ่ะได้รับการสนบัสนนุถ่ายแบบ

ชดุของพวกเขาลงนติยสารเปรียวทัง้หมด จงึทําให้เกิดบรรยากาศทางด้านความเป็นแฟชัน่อยา่ง

มากมายในยคุนัน้ 
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ภาพประกอบ 15 การประกวด เดอะ เบส ยงัค์ ดีไซเนอร์ (The best young designer)  

 นติยสารเปรียว ปี พ.ศ. 2526 

 

 ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ นบัเป็นศนูย์การค้าท่ีร่วมสมยัตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปี 

และยงัคงรักษาความเป็นผู้ นําทางด้านศนูย์รวมแ ฟชัน่ชัน้นําทัง้ในและตา่งประเทศ ท่ีสําคญัท่ีสดุ

เป็นศนูย์รวมนกัออกแบบไทยในนาม ไทยดีไซน์เนอร์มากท่ีสดุและเป็นตํานานตัง้แตอ่ดีตจนถึง

ปัจจบุนั ชฎาทิพ จตูระกลู  สรุป ยคุของของธุรกิจแฟชัน่และนกัออกแบบแฟชัน่ของไทย  ในนาม

ไทยดีไซเนอร์ โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ ธุรกิจแฟชั่ นกลุม่แบรนด์ไทย ได้แก่ ยสัปาล(Jaspal), เอทู

แซด (AIIZ), พีนา่เฮาส์ (Pena House) และ เกรย์ฮาว (Greyhound) เป็นต้น  และธุรกิจแฟชัน่

กลุม่ไทยดีไซเนอร์  เธียร์เตอร์   (Theatre) 15 , เอเอ็นอาร์ (anr), กู๊ดมกิซ์เซอร์ (Good Mixer) 15และ

ไทมส์เอ็น (Time End) ท่ีปิดไปและภายหลงัเปิดเป็น 15 ทเว็นตีเ้ซเวน่ โนเวมเบอร์ (27 Nov.)  เป็น

ต้น แบรนด์ท่ีกลา่วถึงปัจจบุนัเตบิโตอยูใ่นวงการแฟชัน่ของไทย โดย  ชฎาทิพ จตูระกลู กลา่วสรุป

ไว้ดงันี ้(ชฎาทิพ จตูระกลู. 2553: สมัภาษณ์)           
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...แฟชัน่ในเจนเนอเรชัน่ท่ี 2 ก็เลยแบง่เป็น 2 สว่น สว่นหนึง่ คอื สว่นของไทยดไีซเนอร์ ( Thai 

designer)  อีกสว่นหนึง่ก็คอืพวก แบรนด์ อาทิเชน่  ยสัปาล( Jaspal ) หรือเป็นพวกเทรนด์แบรนด์

จริงๆ เอทแูซด (AIIZ) หรือวา่ในเครือของ รากาเซ ่( Ragazze)  เคร่ืองหนงั และก็จะมี พีนา่ เฮาส์ 

(Pena House) ทัง้หมดเนียะ พวกเนียะก็เกิดขึน้ ก็เป็นไทยแบรนด์เหมอืนกนั แตไ่มใ่ช่ ไทยดไีซเนอร์ 

( thai designer) และก็ไมใ่ช่พวกท่ีเข้ามายคุแรก มีคนเดียวท่ีเข้ามาตัง้แตเ่ปิดประต ูคือ  ยสัปาล ( 

Jaspal)  ซึง่เค้าเข้ามาแบบธุรกิจขายผ้า คือคณุพอ่ เค้าขายผ้าอยูพ่าหรัุด และเค้าก็เร่ิมมาทํา ยงัจํา

ได้วา่ วนัท่ีร้าน ยสัปาล (Jaspal)  เปิด แป๋มใสช่ดุนิสติจฬุา มาเปิดร้าน ยงัเรียนไมจ่บมาเปิดร้าน 

และเค้าเองก็เร่ิมพฒันาขึน้ แตกไลน์มาเป็น สมยัก่อนก็จะมีร้านช่ือ จีป (Jeep) มี ยสัปาล (Jaspal)  

และก็มี 3-4 ช่ือนะ และเค้าก็เปลีย่นไปเร่ือยๆ เพราะฉะนัน้ใน 39 ปีที่ผา่นมาทกุคนก็เจริญเติบโตกบั

เรานะ มนัมีคนท่ีไมเ่จริญเติบโต และก็คอ่ยๆ ถอยหายไป ก็เป็นธรรมดา และก็มีคนท่ีกลบัมาอีก 

เพราะฉะนัน้ในวงจร 39 ปีเนียะ มนัเป็นอะไรท่ีวา่เราเห็นวงจรแฟชัน่ทัง้หมด และก็สมยักอ่นรัฐบาล

ไมเ่คย ไอ้ท่ีวา่โปรเจคกรุงเทพเมืองแฟชัน่ในเมือง มนัไมเ่คยมีใครพฒันา และก็ ไทยดไีซเนอร์ ( Thai 

designer) ท่ีอยูก่บัเราเนียะ เราพยายามอยา่งมากเลยท่ีจะช่วยกนัศกึษา เค้าให้ทํางานแบบมรีะบบ 

ดงันัน้ คนท่ีมรีะบบท่ีดอียา่ง เกรย์ฮาว ( Greyhound) หรือโซดา (Soda) หรืออะไรพวกเนียะ เขาจะ

สามารถบริหารจดัการทัง้ทางเร่ืองการเงินและการตอ่รายได้  

 

   สยามเซ็นเตอร์ฝ่าวิกฤตใินเหตกุารณ์ตา่งๆตามสภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ

ปกครอง ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ในปี พ .ศ.  2529 เหตกุารณ์ ลดคา่เงินบาท ทําให้ความหวือ

หวาลดน้อยลงร้านค้าทางด้านสนิค้าแฟชัน่ทยอยปิดตวัลงไป  จนเงียบเหงาทัง้ศนูย์การค้า  เกิดไฟ

ไหม้ในศนูย์การค้าเม่ือปี 2538 ท่ีทําให้ผู้ประกอบการร้านค้า ย้ายท่ีเกิดร้านไปตามห้างสรรสนิค้า

ตามชานเมืองท่ีเกิดขึน้ในเวลาตอ่มา และวิกฤตกิารเงินอีกครัง้ในปี พ .ศ. 2540 กบัการเร่ิมต้นตอก

เสาเขม็โครงการ  รถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีทําให้ธุรกิจในยา่นนัน้ชะงกังนัถึง 3 ปีเพราะเดนิทางลําบ าก 

จนกระทัง่เหตกุารณ์ทางการเมืองหลากหลายเหตกุารณ์  วิกฤตหินกัจากการชมุนมุของกลุม่ นปช . 

บริเวณแยกราชประสงค์  ซึง่ทําให้หลายศนูย์การค้าในยา่นนัน้ต้องปิดให้บริการเป็นเวลานานกวา่ 

1 เดือน  อยา่งไรก็ตามสยามเซ็นเตอร์ก็นบัวา่เป็นต้นกําเนิดของพืน้ท่ีแรกๆ ของการนําเสนอนั ก

ออกแบบในนามไทยดีไซน์เนอร์  ท่ีปัจจบุนัรวมตวัอยูท่ี่น่ีมากท่ีสดุและนบัวา่เป็นแบรนด์นกั

ออกแบบไทยในระดบัท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทย บนพืน้ท่ีชัน้ 3 เชน่ เบคกิง้โซดา (Baking Soda) , 

ฟลายนาว ทรี (Flynow III), เธียร์เตอร์   (Theatre), เซนาด้า (Senada) , มนัช ู(Munchu’s) , 

Kloset, ทปู แกเลอร่ี (Tube Gallery) , เอเอ็นอาร์ (anr), เกรย์ฮาว ออริจินอล (Greyhound 

Original) , เพลฮาว (Playhound) , กู๊ดมกิซ์เซอร์ (Good Mixer), ทเว็นตีเ้ซเวน่  ฟายเดย์ (27 

Friday) , ทเว็นตีเ้ซเวน่ โนเวมเบอร์ (27 Nov.)  , เฮด ควอเตอร์  (Head Quarter) , สิงห์ไลฟส์ 

(Singha life), ทิพยพงษ์ ภสูนพงษ์ (Tipayaphong poosanaphong) ,โอละหนอ (Olanor) ,
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แทงโก้ (Tango) ,ชากะ ลอนดอน   (Shaka London) , ดสั (Duet) ,เพนคนิเลอร์ ( Painkiller) , วนั

เดอร์ อะนาโตมี (Wonder Anatomie) , ดสั ทิว ดอน (Dusk till Dawn) , คลอเซ็ต (Kloset), เอบี 

นอลมอล (AB – Normal) , คเูรเท็ด บาย เอก ทองประเสริฐ (Curated by Ek-Thongprasert) 

เป็นต้น  สยามเซ็นเตอร์นบัได้วา่มีวิวฒันาการและสง่ผลตอ่การการเปล่ียนแปลงในแตล่ะชว่งเวลา

ของวงการแฟชัน่ไทยตอ่เน่ืองตลอดมาจนปัจจบุนั 

 

      2.2.2 ความเป็นสากลจากการสร้างธุรกจิแฟช่ันและแฟช่ันวีค 

 

 การเข้าสูค่วามเป็นอตุสาหกรรมแฟชัน่ของไทยในรูปแบบสากล  ผู้ วิจยัทําการศกึษาและ

เร่ิมต้นจากทําการศกึษาโดยสรุป วา่เร่ิมต้นตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2537  จากเหตกุารณ์ของการ เร่ิมต้นท่ีมี

การนําเข้านิตยสารแฟชัน่หวัสากลฉบบัแรก ใน ประเทศไทย  คือ นิตยสารแอล ประเทศไทย   

นิตยสารแอล  (Elle)  เป็นนิตยสารผู้หญิงท่ีได้รับลิขสิทธ์ิมาจากประเทศฝร่ังเศส  ท่ีมีความหมาย

จากภาษาฝร่ังเศส วา่ “She” หรือ ผู้หญิง ในประเทศไทยนิยสารแอล เป็นการร่วมทนุระหวา่ง 

บริษัทฮาเชท ฟิลิปาคเิพรส จํากดั (Hachatte Fillipacchi Press, S.A) จากประเทศฝร่ังเศส และ 

บริษัท โพสต์ พลัลิชชิ่ง จํากดั (มหาชน)  ร่วมทนุกนัในนามของบริษทฮาเชท ฟิลิปาคโิพสต์ จํากดั-

ประเทศไทย (Hachatte Fillipacchi Post Ltd.) เม่ือ ปี พ .ศ. 2537  และเปิดตวันิตยสารแอล 

แฟชัน่ โดยเนือ้หาจะเน้นไปท่ีเร่ืองความงามและแฟชัน่ ในภ าษาไทย และในชว่งเวลานัน้การเข้า

มาของนิตสาร แอล จงึเป็นความแปลกใหมแ่ละทนัสมยั เพราะตลาดนิตยสารผู้หญิงของไทยยงั

ไมมี่หนงัสือเก่ียวกบัแฟชัน่ท่ีชดัเจน  ใน บทนําของบรรนาธิการ ของนิตยสารแอล ฉบบัแรกนัน้ 

กญัจนา สปินเลอร์ บรรณาธิการ ได้กลา่ถึงปรัชญาและแนวทางของนิตยสา รแอล ของประเทศ

ไทย ไว้วา่ “คือพืน้ฐานและมตราฐานของการเป็นนิตยสารแฟชัน่ และความงามของโลกในระดบั

ตะวนัตก ” ซึง่นบัวา่เป็นการเร่ิมต้นของการสร้างมาตราฐานสากลในกบัผู้ รักแฟชัน่และวงการ

แฟชัน่ของไทยในระดบัสากล ท่ีลกัษณะเฉพาะของ  แอล  จะแสดงให้คนรักแฟชัน่และความงาม

เห็นวา่อะไรเป็นอะไร และควรเป็นอยา่งไร ไมใ่ชต้่องเป็นอยา่งไร (เพญ็พกัตร์  ศริิไตรรัตน์ . 

2552 :99) ใน ปี พ .ศ. 2542  การเร่ิมต้นการจดังานครัง้แรกของ งาน  แอล บางกอก แฟชัน่วีค  

(ELLE Bangkok Fashion Week) โดยเป็นการจดังานแฟชัน่โชว์ท่ีเป็นการรวมตวัผลงานการ

ออกแบบของนั กออกแบบไทย ในรูปแบบมาตราฐานสากลร่วม สมยั และเป็นพืน้ท่ีอีกหนึง่พืน้ท่ี

ของการเร่ิมต้นขบัเคล่ือนและวิวฒันาแฟชัน่ไทยในชว่งระยะเวลานีต้อ่ไปจนถึงปัจจบุนั 
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 งาน แอล บางกอก แฟชัน่วีค  (ELLE Bangkok Fashion Week)  ได้ถกูจดัขึน้เป็นครัง้

แรกเม่ือปี พ .ศ. 2542 เพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 4 ปีของนิตยสาร แอลประเทศไทย 

โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือท่ีจะผลกัดนันกัออกแบบไทยให้ได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้คนไทยได้เห็น

ความสามารถ พร้อมสนบัสนนุให้นกัออกแบบไทยได้กว้าเข้าสูเ่วทีระดบัสากลอยา่งเตม็ภาคภมู ิ

โดย งาน  แอล บางกอก แฟชัน่วีค  ในปีแรกนัน้ได้จดัขึน้ ณ พืน้ท่ีระหวา่ง ศนูย์การค้าเกสร และ

โรงแรมอินเตอร์คอนติ เนลตลั โดยนิยสารแอล ประเทศไทย ได้จดัสร้างเต้นท์สีขาว  อนัเป็น

เอกลกัษณ์พร้อมเคร่ืองปรับอากาศ ระบบเสียง ระบบไฟ และเวทีขนาดมาตรฐาน เพ่ือให้แตล่ะนกั

ออกแบบได้ทําแฟชัน่โชวื ได้ตามแนวคดิท่ีต้ องการ ใน ปี พ .ศ. 2543 – 2547  แอล บางกอก 

แฟชัน่วีค  ได้ย้ายสถานท่ีจดังานมายงัห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม ใน ปี พ .ศ. 2548 แอล 

บางกอก แฟชัน่วีค  ได้เปล่ียนช่ือเป็น แอล แฟชัน่วีค (ELLE Fashion Week) ด้วยเหตผุลเพ่ือลด

ความสบัสนกบังานของรัฐบาลในขณะนัน้ท่ีให้การสนั บสนนุอตุสาหกรรมแฟชัน่ของไทย ใน

โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ (Bangkok Fashion City) และย้ายสถานท่ีมาเป็น การจดังานท่ี

เซ็ลทรัลเวิล มาจนถึงปัจจบุนันี ้  กลุวิทย์  เลาสขุศรี และ นิษฐิดา  ศภุสวสัดิก์ลุ . สมัภาษณ์ ไว้กบั 

ศริาพร อ่ิมสขุวิริยะกลุ . ในรายงานวิจยั เร่ือ ง กลยทุธ์การสร้างตราสินค้า แอล แฟชัน่วีค และ 

บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่วีค ในวตัถปุระสงค์การจดังานแฟชัน่โชว์ ในงาน แอล แฟชัน่วีค 

ไว้วา่ (กลุวิทย์  เลาสขุศรี.  2551: 63) 

 

กลุวทิย์  เลาสขุศรี  บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอล ประเทศ  กลา่วไว้วา่ เพราะตลอดมา

ในบ้านเรายงัไมม่หีนว่ยงานใดเป็นศนูย์กลางทําแฟชัน่อยา่งเป็นเร่ืองราว ...ในเมื่อไมม่ีหนว่ยงานใด

จดัเวทีคณุภาพได้ ก็ต้องเป็นหน้าท่ีของเอกชน เราทํางานนีไ้มไ่ด้แขง่ขนักบัใคร จดุประสงค์ไมไ่ด้         

โปรโมตอะไร ทําเพ่ือนกัออกแบบไทย น่ีเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีเป็นจดุยนืในการทํางานตลอดมา   

นิษฐิดา  ศภุสวสัดิ์กลุ. หวัหน้าฝ่ายการตลาด นิตยสารแอล กลา่วไว้วา่ สาํหรับ แอลแฟชัน่วีค  

เราคดิวา่เรามวีตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนในการทํา ซึง่ก็ถือวา่เรา ต้องการให้ แอลแฟชัน่วีค  เป็นเวทีกลาง

ท่ีให้ได้นกัออกแบบมีท่ีแสดงผลงาน มีท่ีๆท่ีเค้าสามารถแสดงควา มรู้สกึได้ เป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดให้นกัออกแบบ  ให้เค้าขายของได้ในอนาคต... 
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ภาพประกอบ 16  เต้นท์ขาวเอกลกัษณ์งานแอลแฟชัน่วีค หน้าเซ็นทรัลเวิล ปี พ .ศ. 2552 

 

 ในบทความ ดีไชเนอร์ไทย บนเส้นทางท่ีไมไ่ด้โรยด้วยกลีบกหุลาบ โดยชตุพินัธ์  ฉาย

ประกายแก้ว . ได้เขียนถึง แฟชัน่วีค ในประเทศไทยท่ีใน 10 ปีท่ีผา่นมาวา่  เวทีหนึง่ท่ีซึง่เป็นเวที

สําคญัของวงการแฟชัน่ท่ีคนทกุแขนงกลา่วขวญัถึงคงหนีไมพ้่นแฟชัน่วีค ท่ีเร่ิมโดยนิตยสารแอล 

ประเทศไทย ท่ีสรุปอยา่งง่ายๆวา่ แฟชัน่วีคเป็นเวทีสําหรับการโชว์ผลงานให้บายเยอร์จา กทัว่โลก 

คนในวงการแฟชัน่ รวมทัง้คนทัว่ไปได้ประจกัษแก่สายตา แตก่่อนหน้าท่ีแฟชัน่วีคจะถือกําเนิดใน

เมืองไทย  โดย สมชยั แก้วทอง นกัออกแบบรุ่นใหญ่สมัภาษณ์ ไว้ในบทความนีส้นบัสนนุวา่การ

จดัแฟชัน่วีคของ แอล แฟชัน่วีค  เป็นเหตกุารณ์เร่ิมต้นความเป็นมาตราฐานสากลของแฟชั่ นโชว์ท่ี

ทําให้เกิดความต่ืนตวัและคกึคกัในวงการแฟชัน่ไทยตัง้แตน่ัน้ ไว้วา่ 

 

...การมีแฟชัน่วีคเกิดขึน้มาถือวา่ดี การทําแฟชัน่โชว์ในสมยัท่ีผมเปิดร้านใหม่ๆ ต้องใช้เงิน

เยอะมาก ประมาณ 5 แสนถึงล้านบาท แล้วโชว์แคค่ร่ึงชัว่โมงก็จบแล้  แตก่ารมีแฟชัน่วีคเกิดขึน้มาก็

ดีเพ ราะไหนจะต้องจดัเวที ไหนจะต้องมีแสงสเีสยีงอยูแ่ล้ว แทนท่ีจะโชว์แคโ่ชว์เดียวก็เอานกั

ออกแบบทัว่ทัง้ประเทศมารวมกลุม่กนั แล้วจดัเป็นวคีไปเลย ทําให้วงการแฟชัน่ในเมอืงไทยคกึคกั

ขึน้ แล้วแตล่ะปีผู้จดัเค้าก็จะคดัสรร  ใครท่ีผลงานไมด่ก็ีไมใ่ห้แสดงตอ่ เค้าก็พยายามเอาคนเ ก่งเข้า

มา... 
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         แก้ม มลลกิา เรืองกฤตยา เจ้าของนกับริหารท่ีเร่ิมมาเป็นนกัออกแบบ จากร้านเลก็ๆ ใน

สยามแควร์ จนมาเตบิโตบนสยามเซ็นเตอร์ศนูย์รวมแฟชัน่ร่วมสมยัของไทย เพียงไมก่ี่ปี ช่ือของ

แบรนด์ คลอเซต็ เรด คาร์เพท็  (Kloset Red Carpet)  ก็ผงาดบนถนนแฟชัน่โลก ของเมืองไทย ท่ี

เกิดจากการตอบสนองความชอบสว่นตวั ก็สง่ผลให้ แบรนด์ คลอเซ็ต  (Kloset) เข้าไปตดิอนัดบั

ต้นๆ ของเสือ้ผ้าท่ีเน้นงานฝีมือ สไตล์มิกซ์แอนด์แมทซ์สําหรับสาวๆ ในไทย พร้อมดนัแบรนด์  คลอ

เซ็ต เรด คาร์เพ็ท  เจาะตลาดอินเตอร์ซึง่วนันีมี้จําหนา่ยใน  16 ประเทศ ลกูค้ากวา่ 40 รายทัว่โลก 

อาทิ ฝร่ังเศส อิตาลี อเมริกา (Kloset Red Carpet พรมแดงสูถ่นนแฟชัน่โลก . 2552:ออนไลน์) ให้

สมัภาษณ์กบัผู้ วิจยั วา่ เป็นพืน้ท่ีหนึง่ท่ีทําให้แบรนด์ของเธอมีโอกาสให้คนได้เห็นความเป็น       

แบรนด์ และทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวงการธุรกิจแฟชัน่ของไท ย โดยเธอได้กลา่วไว้ดงันี ้         

(มลลกิา เรืองกฤตยา. 2552: สมัภาษณ์)           

 

... แอลแฟชัน่วีค  บอกตรงๆ วา่เราก็ไมไ่ด้ประจบเขานะวา่  เลยแตว่า่เขาก็เป็นของเขา แอล

แฟชัน่วีค ก็เป็นเวทีท่ีสร้าง สร้างนกัออกแบบ จริงๆ คือ แก้มเช่ือวา่  เราก็เช่ือวา่เราก็มีศกัย ภาพใน

แบรนด์ของเรา ในความสามารถของเรา แตว่า่ แอลแฟชัน่วีค  เขาก็เป็นเหมอืนเป็นตวัสนบัสนนุและ

มอีทิธิพลพอท่ีจะให้คนเห็นเรามากขึน้นะ ลองคดิดถู้าเรามเีสือ้ผ้าท่ีสวยแตไ่มส่ามารถจะไปบอกให้

คนเห็นวา่ เฮ้ย น่ีมนัคอืแบรนด์อะไร หรือวา่เราลงหนงัสอือยา่งเดยีวแล้วคนไมอ่่ าน แตด่โูพลของ 

แอล แฟชัน่วีค  สมินัมผีลนะ  มนัมผีลให้คนเร่ิมเข้าใจแบรนด์ เข้าใจเสือ้ผ้าของเรา จําช่ือเราได้ มผีล

จริงๆ แก้มวา่นะ... 

 

 เมทนี ก่ิงโพยม นางแบบท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทย ท่ีเป็นซุปเปอร์โมเดลบนแคตวอล์ก 

และอยูใ่นวงการแฟชัน่มามากกวา่ 20 ปี เลา่ถึงจุดเปล่ียนแปลงของวงการแฟชัน่ไทย เพราะเกิด

จากกระแสนิยมของ แอล แฟชัน่วีค ท่ีทําให้วงการแฟชัน่ของเมืองไทยกลายเป็นสนใจของบคุคล

ทัว่ไป และกลายเป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจอ่ืนๆ โดย เมทนี ก่ิงโพยม  ให้สมัภาษณ์ กบัผู้ วิจยั ไว้ดงันี ้  

(เมทนี ก่ิงโพยม  2552: สมัภาษณ์)           

 

…ถ้าให้นกึถงึอิทธิพลท่ีทาํให้เกิดการเปลีย่นแปลงในวง การแฟชัน่ในเมอืงไทย เกด อยากจะ

บอกวา่  เป็นเพราะ  แอล แฟชัน่วีค  ท่ี ทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงจากการท่ีทาํให้คนธรรมดาเข้ามา

สนใจวงการแฟชัน่  ท่ีไมใ่ช่เฉพาะคนท่ีอยูใ่นวงการแฟชัน่ ไมใ่ช่แคน่กัออกแบบ  หรือคนท่ีทาํงานใน

วงการนีเ้ทา่นัน้ มนัเป็นท่ีสนใจทัง้คนทัว่ไป นกัศกึษาท่ีสนใจจะเรียนทางด้านนีม้าตดิตามขา่วมาดู

มาอะไรตา่งๆ   ทําให้คนข้างนอกสนใจ แล้วก็เปลีย่นมมุมองของสือ่ไทยด้วยจากท่ี จะมีสือ่ สนใจ

เฉพาะหนงัสอื แมกาซีนแฟชัน่ มาดเูทา่นัน้  กลบักลายเป็นทกุสือ่สนใจ มีทัง้หนงัสอื พิมพ์ มีไทยรัฐ

ออกมาลงหน้าหนึง่  มีขา่วสด มีสยามบนัเทิง  แทบจะทกุวงการมารอคอยดแูฟชัน่โชว์ด้วย ซึง่

กลายเป็นวา่ แอล แฟชัน่วีค ท่ีนา่จะกลายเป็นจดุเปลีย่นแปลงของแฟชัน่ในเมืองไทย... 
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       กลุวิทย์  เลาสขุศรี   บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอล และเป็นทีมท่ีริเร่ิมงา น แฟชัน่วีค  

ให้สมัภาษณ์  ไว้ กบันติยสาร aday ในคอลมัน์ “a day with a view”  ถึงการจดังานแอล แฟชัน่

วีค ในครัง้แรกวา่ไมค่ดิวา่ประสบความสําเร็จจนถึงทกุวนันีแ้ละไมค่ดิวา่จะเป็นสิ่งหนึง่ท่ีทําให้

วงการแฟชัน่และธุรกิจแฟชัน่ไทยพฒันาขึน้ได้ ในขณะท่ีชว่งเวลานัน้ยงัไม่ มีความชดัเจนอะไรนกั  

ไว้ดงันี ้(มานิตย์  มณีพนัธกลุ และ จิราภรณ์ วิหวา. 2552: 99) 
 

... หนึ่ง ความสามารถ ของคนไทย ผมเองวา่มีแน ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัออกแบบที่ต้อง

ฝ่าฟันทัง้กบัตวัวตัถดุิบท่ีจํากดั และธุรกิจในช่วงฟองสบูแ่ตก  มนัเป็นช่วงท่ีเราต้องช่วยกนั และ ด้วย

ความท่ีเราเดนิทางไปตา่งประเทศเราก็ได้เห็นความสาํคญัของแฟชัน่วกี  เรานา่จะได้เห็น

ความสาํคญัของการรวมกลุม่นกัออกแบบ ซึง่สามารถยกระดบันกัออกแบบไทบให้ทดัเทียมกบันกั

ออกแบบตา่งประเทศได้ เราพดูถงึนกัออกแบบระดบัเอเชียกอ่น  ย้อนกลบัไปตอน  แอล แฟชัน่วคี  

ครัง้แรกในปี 1999 จนวนันี ้ผมยงัไมค่ดิเลยวา่ แฟชัน่วกีท่ีทาํในครัง้นัน้ จะประสบความสาํเร็จจน

วนันี ้และเป็นสิง่ท่ีทําให้วงการแฟชัน่เมืองไทยและธุรกิจแฟชัน่เมืองไทยพฒันาขึน้   
  

       จดุเปล่ียนแปลงของวงการแฟชัน่ไทย ท่ีเกิดจากกระแสนิยมของ แอล แฟชัน่วีค  นัน้

ไมใ่ชเ่กิดการเปล่ียนแปลงเฉพาะความสนใจของผู้คนเทา่นัน้  ยงัเกิดการเปล่ียนแปลงไปยงัวงการ

นางแบบ ชา่งหน้า ชา่งผมหรือผู้ ท่ีอยูใ่นวงการแฟชัน่อีกด้วย สิ่งหนึง่ท่ีเป็นการเปล่ียนเปล่ียนท่ี

ชดัเจนสําหรับอาชีพนางแบบของ เธอ ก็คือการนําเสนอรูปแบบแฟชัน่โชว์ของนกัออกแบบในงาน  

แอล แฟชั่นวีค  ท่ีปรับเปล่ียนให้ดใูกล้เคียงกบัมาตรฐานสากลตามตะวนัตกมากท่ีสดุ ทัง้แสง สี

เสียง และรูปแบบการเดนิท่ีวิพากษณืวิจารณ์กนัมากท่ีสดุคือ การโนบรา (ไมใ่สย่กทรง ) ในการ

เดนิแบบเพ่ือสร้างมตราฐานสากล  ในงาน แอล แฟชัน่วีค  โดย เมทนี ก่ิงโพยม  ให้สมัภาษณ์ กบั

ผู้ วิจ ยั ไว้ดงันี ้(เมทนี ก่ิงโพยม  2552: สมัภาษณ์) 
 

...เกดได้เดนิแบบมากอ่นหน้ามแีอลแฟชัน่วคี ท่ีกอ่นหน้านัน้ก็มเีดนิแบบในแบบตามห้าง

ก่อนลวัก็มาเป็นแอลแฟชัน่วีค เกดได้เดินมาทัง้หมด 10 ปี ตัง้แตปี่แรกเลย แล้วรู้สกึได้ถึงความเป็น

ซุปเปอร์โมเดลของเราเอง คือได้เป็นฟินา เลห่รือได้เปิดทัง้หมดเลย ใน 10 ปี ... จริงๆการท่ีบอกวา่

แอลเป็นตวับอกได้ถงึความเป็นสากลนัน้ ก็เพราะในแตล่ะปีนัน้คนจะคอยดวูา่นกัออกแบบจะ

นําเสนออะไร  แอลแฟชัน่วคีจะเป็นงานแรกๆท่ีนกัออกแบบทําเสือ้ซทีรูแล้วนางแบบเดนิโนบรา  แล้ว

เกดจะเป็นคนแรกๆท่ีน้อยคนท่ีจะไมแ่ปะส ติกเกอร์เพราะเรารู้สกึวา่เราอินเตอร์  ในเมื่อผลงานของ

เรากําลงัจะได้ไปฉายใน เอฟทีวี (FTV)  เกดคดิวา่เราเป็นโปรเฟสเนลเราต้องทําได้ ... แตก็่มอียู่

ชว่งหนึง่ท่ีกระทรวงวฒันธรรมเข้ามาบอกวา่นางแบบจงใจให้เสือ้หลดุ  แล้วถ้ามใีครเดนิให้เห็น

หวันมน่ีจะปรับ 500 บาท จริงๆเราไมไ่ด้มาทําในท่ีสาธารณะเราอยูใ่นเต้นท่ีคณุมาก็ต้องมบีตัรเชิญ  

คดิวา่นัน่เป็นชว่งการเปลีย่นแปลงทางความคดิกนั 
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       แตก่ารนําเสนอแฟชั่ นโชว์ในรูปแบบสากลก็ถกูวิพากษ์ วิจารณ์อยา่งหนกั  ในปัญหาของ

การเปิด เผยหน้าอก  หรือหลดุ  (เห็นหวันม ) ในงาน แฟชัน่โชว์  ท่ีมกัถกูวิ พากษวิจารณ์ ในแง่ลบ

เสมอ รวมถึงในงาน แอล แฟชัน่วีค  ในชว่งเวลาหนึง่ด้วย   ทางออกของปรากฏการณ์นี ้ควรมีการ

ประณีประนอมเพ่ือ ให้แฟชัน่ไทย ก้าวสูเ่วทีระดบัโลก โดยใน โพสต์ทเูดย์ หนงัสือพิมพ์รายวนั ได้

สรุปถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ ส่ืออยา่หลงประเดน็ ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นเพรา ะสงัคมยงัไมเ่ข้าใจวา่นกั

ออกแบบต้องการนําเสนออะไร และแฟชัน่โชว์จดัขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์อะไร โดยมากแฟชัน่ใน

ลกัษณะนีจ้ะจดัขึน้เป็นการเฉพาะ สําหรับคนในแวดวงแฟชัน่เทา่นัน้ ซึง่คนเหลา่นีจ้ะมีความรู้

ความเข้าใจ แตเ่ม่ือภาพเผยแพร่ออกไปสูส่าธารณชนตามหนงัสือพมิพ์รายวนั  และนําเสนออยา่ง

ผิดวตัถปุระสงค์ ทําให้สงัคมเกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนและกลายเป็นปัญหาท่ีหาทางแก้ไมไ่ด้  

(กองบรรณาธิการ. 2546:1) 

 ในชว่งเวลาเดียวกนัท่ีวงการแฟชัน่ไทยพร้อมใจกนัก้าวเข้าสูค่วามเป็นสากลของความ

เป็นแฟชัน่  ก็มีหลากหลายเหตกุารณ์ท่ีทําให้ผู้คนทัว่ไปนกึถึ งแฟชัน่ ทัง้แฟชัน่วีคท่ีมีมาตรฐาน  

วงการแฟชัน่ก็เร่ิมสนกุ เปิดเผย กล้าหาญ ไปพร้อมๆกบัความรับผิดชอบของนางแบบท่ีเป็น

ตวัแทนของความหมายของคําวา่สากลมากขึน้   ท่ีเป็นการเปิดสูช่ว่งเวลาใหมข่องวงการแฟชัน่

ไทยในชว่งเวลานัน้ กบัการถ่ายแบบลงปกนิตยสารอิมเมจ ใน ในชดุมิ เลเนียม ตวัแทนของผู้หญิง 

ปี 2000 ของ เมทนี  ก่ิงโพยม  ในปี พ .ศ.  2543 ฉบบั เดือนกรกฏาคม  ภาพหวือหวาเป็นฝีมือ

ถ่ายภาพของ อมาตย์  นิมิตภาคย์  เป็นงานท่ีถือเป็นผลตอบรับท่ีแรงท่ีสดุของอิมเมจ จน

บรรณาธิการของหนงัสือ ต้องออกมาอธิบายแนวทางของหนงัสือกบัสงัคม (สปุราณี คงนิรันดรสขุ. 

2546: 112) ก่อนหน้ายคุแฟชัน่เฟ่ืองฟงู และปัญหาของการเปิดเผยหน้าอก หรือหลดุ (เห็นหวันม) 

ในงานแฟชัน่โชว์ในแฟชัน่วีคมาก่อน   
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ภาพประกอบ 17 ภาพถ่ายแฟชัน่ปก หนงัสืออิมเมจ  ของ เมทนี ก่ิงโพยม  ในปี พ.ศ.  2543 

 

 การเร่ิมต้น  แอล แฟชัน่วีค  ตัง้แต ่ปี พ .ศ. 2542 เป็นต้นมานัน้ ก็ได้สร้างก้าวแรกของ

มาตรฐานแฟชัน่โชว์ให้กบัเมืองไทยในเวลาตอ่มา ผู้ วิจยัได้สรุป จากรายงานการวิจยั ของ ศริาพร  

อ่ิมสขุวิริยะกลุ เร่ือง กลยทุธ์การสร้างตราสินค้า ของ แอล แฟชัน่วีค และบองกอกอินเตอร์เนชัน่

แนล แฟ ชัน่วีค โดยสรุป วา่ แอล แฟชัน่วีค  เป็นสญัลกัษณ์ในการสร้างมาตรฐานแฟชัน่วีคใน

ระดบัมาตราฐานสากลในกบัวงการแฟชัน่ของไทย จาก ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ได้ ดงันี ้ 

 แอล แฟชัน่วีค  นบัเป็นสญัลกัษณ์ของแฟชัน่โชว์ในประเทศไทยท่ีเป็นก้าวแรกท่ีสําคญั

ในการสร้างกระแสแฟชัน่ และเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างรากฐานท่ีสําคญัให้กบัวงการแฟชัน่ ไมว่า่

จะเป็นการริเร่ิมการจดัแฟชัน่โชว์ขนาดใหญ่  ท่ีมีการรวมตวักนัของหลายนกัออกแบบไทยเป็นครัง้

แรก และเป็นผู้ ริเร่ิมการจดัแฟชัน่โชว์ ปีละ 2 ครัง้ในประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกบัแฟชัน่สากล  

โดย แอล แฟชั่ นวีค  ใช้มาตรฐานเต้นสีขาวหลงัใหญ่ พร้อมเคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสง ระบบสี

ยง และเวทีขนาดมาตรฐาน  เพ่ือให้แตน่กัออกแบบได้ทําโชว์ของตวัเอง  ตามแนวคดิท่ีต้องการ 

เต้นท์แฟชัน่โชว์สามารถจคุนได้ 400 คน ในแตล่ะรอบของการโชว์ จนในปีตอ่ๆมาเพิ่มขึน้ ไปถึง 

1,200 คนและจะจไุด้มากขึน้ตามกระแสความนยิมของนกัออกแบบ   
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 แอล แฟชัน่วีค  มีอดุมการณ์ในการดํารงซึง่วตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุสงเสริมและมี

เจตจํานงค์ให้ แอล แฟชัน่วีค  เป็นเวทีสําหรับแบรนด์ไทยเทา่นัน้ตลอดท่ีผา่นมา การคดัเลือกนกั

ออกแบบท่ีจะเข้ามาร่วมแฟชัน่โชว์นัน้ก็ต้องมีมาตรฐานการ คดัเลือก ท่ีผา่นมาจะเห็นวา่ แอล 

แฟชัน่วีค  มีแบนรด์ท่ีหลากหลาย โดยแบง่ได้ดงันี ้ 1. แบรนด์ท่ีมีประสบการณ์สงู กลา่วคือเป็นแบ

รนด์สินค้าแฟชัน่ชัน้สงูมีความเป็นมืออาชีพ ของไทย เชน่ ไข ่ (Kai), นาการ่า (Nagara), พิสิทธ์ 

(Pisit) เป็นต้น  2. แบรนด์ท่ีเป็นเสือ้ผ้าสํา เร็จรูป (Ready to wear)   ท่ีมีสไตล์เป็นสากล เชน่ เกรย์

ฮาว (Greyhound), สเรซีส (Stresis), ดษิยา (Disaya) เป็นต้น  3. แบรนด์ท่ีเป็นนกัออกแบบรุ่น

ใหม ่ซึง่ แอล แฟชัน่วีค  จะมีทกุๆครัง้ท่ีมีการจดัแฟชัน่โชว์ ด้วยเหตท่ีุวา่ต้องการให้วงการแฟชัน่มี

มมุมองใหม่ๆ  อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้นกัออกแบบรุ่นใหมไ่ด้มีท่ีแสดงผลงาน   

 มาตรฐานการคดัเลือนกัออกแบบและแบรนด์เข้าร่วมงาน แอล แฟชัน่วีค  แทบจะเป็น

การสนบัสนนุคณุภาพของนกัออกแบบและแบรนด์ไปแล้ว      จงึทําให้ในเวลาตอ่มานกัออกแบบ

และแบรนด์ตา่งๆอยากได้รับการเข้าร่วมโชว์ใน แอล แ ฟชัน่วีค  มากขึน้ในแตล่ะ่ปีเพราะ  แอล 

แฟชัน่วีค    ถือเป็นพืน้ท่ีการันตรีถึงคณุภาพและความร่วมสมยัผลงานของตวัเอง  ความมี 

คณุภาพ  ในความหมายของ แอล แฟชัน่วีค  ท่ีได้แก่ ผลงานของแตล่ะ่แบรนด์วา่นกัออกแบบมี

ความตัง้ใจนําเสนอมากน้อยแคไ่หน , ผลงานท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร  และแบรนด์ท่ีจะมาแสดง

ผลงานได้นัน้ต้องมีกําลงัผลิตทส่ามารถผลิตออกสูต่ลาดได้จริง  

 แตส่ว่นหนึง่ของมาตราฐานการคดัเลือกแบรนด์ในการเข้าร่วมท่ีนอกเหนือจากหลกัการ

สําคยัทางคณุภาพแล้ว การเลือหรือสนบัสนนุแบรนด์หรือนกัออกแบบ ก็มาจากสญัชาตญิาณ

ด้วยประสบการณ์ของบรรณาธิการ และทีมงานท่ีได้คลกุคลีอยูใ่นวงการแฟชัน่มานา น โดยมอง

จากผลงานในปัจจบุนัวา่จะสามารถพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ และนําไปสูค่วามเป็นสากลได้หรือไม ่ 

ซึง่ความเป็นสากลท่ีวา่นีก็้คือ หากให้แฟชัน่โชว์นัน้ๆเปล่ียน สถานท่ีจาก แอล แฟชัน่วีค  ไปอยูใ่น

งานแฟชัน่โชว์ทัว่โลก เชน่  ลอนดอน กรุงปารีส นิวยอร์ก แฟชัน่โชว์นัน้มีตวามสมบรูณ์เพียงพอ

หรือไม ่ซึง่นัน่ก็คือ คําตอบของความเป็นสากลท่ีผู้จดั แอล แฟชัน่วีค  นิยามไว้ แตน่ัน้หมดนัน้ก็

ต้องเกิดจากการตดัสินใจ ซึง่สว่นหนึง่ก็มาจาก   กลุวิทย์  เลาสขุศรี บรรณาธิการบริหารนิตสาร

แอล ประเทศไทย เป็นหลกั   และการเขียนบทความเพ่ือวิเคราะห์ผลงานเสือ้ผ้าในคอลเล็ชัน่ท่ีเพิ่ง

โชว์จบลงในนิยสารเป็นตวัชีว้ดัในความสําเร็จและแนวทางในการกําหนดแนวโน้มความนิยมของ

แฟชัน่ไทย ท่ีนิตยสารแอลและ แอล แฟชัน่วีค  เป็นตวักําหนดทางอ้อม  
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 สมชยั แก้วทอง  หรือคณุไข ่  นกัออกแบบรุ่นใหญ่  สมัภาษณ์ ไว้ กบัผู้ วิจยั ไว้วา่อิทธิพล

ของงานแฟชัน่วีค โดยเฉพาะ  แอล แฟชัน่วีค  นกัออกแบบทกุคนต้องการจะเป็นสว่นหนึง่ในงาน

โชว์แตล่ะปี แตง่าน แอล แฟชัน่วีค  ก็มีมาตรฐานในการคดัเลือก ทัง้ในด้านของความสามารถ ซึง่

ก็ต้องอาศยัผู้ มีประสบการณ์ให้การสนบัสนนุและพ อจะไว้เนือ้เช่ือใจกนัได้ อยา่งตวัของเขาเองก็

สามารถมีความเช่ือถือในการแนะนํานกัออกแบบและการันตีไว้วา่ใครเหมาะสมท่ีถึงเวลา

สนบัสนนุ  โดยกลา่วไว้วา่ (สมชยั แก้วทอง 2553: สมัภาษณ์) 

 

…อยา่ง แบรนด์ เคแอนไอ ( K and I)  ท่ีเป็นนกัออกแบบของเรา เราใช้วธีิโทรหาแอลวา่พอมี

เวลาให้เราไหม  แตจ่ริงๆทกุอยา่งดําเนินไปหมดแล้ว  ถ้าเป็นคนอื่นเค้าก็อาจจะไมใ่ห้แตเ่ป็นเรา เรา

การันตีได้ เค้าก็ให้เรา ... อยา่แอลนี่เค้าก็จะใช้อยา่งไรละ  ประสบการณ์สว่นตวัก็การมีกลุม่พวก

พ้องคุ้นเคยในความสามรถ  เพราะเค้าจะสกรีนมากเลย  เด็กไทยจะไมค่อ่ยได้เพร าะต้องพดูจาให้

คณุฟอดร์ (กลุวทิย์ ) เข้าใจได้ง่ายด้วย   แตถ้่ามีประสบการณ์จากที่อ่ืนมาบ้างพว่งด้วย นิวยอกร์ , 

องักฤษ หรืออะไรอาจจะได้คะแนนเพ่ิมขึน้ และก็จะดคูวามสามารถอีกอยา่งประกอบ แตส่าํหรับเรา

ถ้าการันตีใครก็นา่จะได้เลย  เพราะเราถือวา่เราเป็นคณุพี่ คณุอา คณุลงุ ของวงการขออะไรก็นา่จะ

ง่ายแตก่วา่จะเป็นอยา่ทกุวนัก็ยากเย็นมาตลอด...  

 

 แก้ม มลลกิา เรืองกฤตยา เจ้าของนกับริหารและนกัออกแบบ แบรนด์คลอเซ็ต  (Kloset) 

ท่ีอยูใ่นวงการแฟชัน่ไทยมาแล้วกวา่ 10 ปี และร่วมอยูใ่นงาน แอล แฟชัน่วีค  กวา่ 7 ปี ได้รับการ

คดัเลือกให้ได้โชว์ตัง้แตค่รัง้แรกๆผา่นการวิพากษ์วิจารณ์ทัง้ในนิตยสารแอลเองและภายนอกแตก็่

กลบัให้เป็นแรงบวกกลบัไปพฒันา และกลายเป็นปรากฎการณ์หนึง่ของแบรนด์คลอเซ็ต  ท่ีได้เป็น

โชว์ปิดของ แอล แฟชัน่วีค  พร้อมกบัปรากฎการณ์ ท่ีมีผู้คนให้ความสนใจในขนาดท่ีตอ่แถวซือ้

สินค้า รวมถึงปร ะมลูผ้าพนัคอหายากในอินเตอร์เน็ต  ในปีเดียวกนั ท่ีนบัได้วา่เป็นอิทธิพลของ 

แอล แฟชัน่วีค  ท่ีนอกเหนือจากคณุสมบตัขิองแบรนด์เอง   โดย มลลกิา เรืองกฤตยา  เลา่ให้ผู้ วิจยั

ฟัง ไว้วา่ (มลลกิา เรืองกฤตยา. 2552: สมัภาษณ์)           

  

…ตัง้แต ่แอล แฟชัน่วีค   ครัง้แรก   แก้มก็เจอเขาเขียนวจิารณ์แบบหนกัๆ วจิารณ์ได้แบบวา่

ถ้าเกิดวา่ใครยอมแพ้นีค้อื มดุดนิหนีแล้วปิดแบรนด์ไปได้เลยนะ เราเจอรุนแรงมาก แตว่า่ถามวา่

วนันีม้นัเป็นข้อด ีมนัทําให้เราได้ปรับปรุงและก็คดิอะไรกบัมนัได้มากมายจริงๆ แตน่ะเวลานัน้เรา 

รู้สกึเสยีใจ แตว่า่แก้มรู้สกึวา่มนัเป็นแรงผลกัดนัของเราอยา่งหนึง่ อะไรอยา่งเนียะ แล้วก็พฒันามา

เร่ือยๆ จนมาถึงทกุวนันี ้เออ ไมใ่ช่แคล่กูค้ายอมรับแตก่ลบักลายเป็นวา่แบรนด์อ่ืนๆ ไมว่า่เขาจะจบ

นอกจบอะไรมาคนท่ีเขาบอกตรงๆ คนท่ีเขาอาจจะไมเ่คยเห็นเราอยูใ่นสายตาเลยก็ได้หรือไมค่ดิวา่

จะมาทกัทายกบัเ รานกัหนาก็เข้ามา ...นกัออกแบบบางทีก็มกีารเข้าชมได้แฟชัน่โชว์เรานะ ...แตที่นี ้
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พอมาปีนีม้นัเป็นปรากฏการณ์หรือเปลา่ทําไมคนแบบคนในวงการจะคาดคดิหรือเปลา่ คลอเซ็ต 

(Kloset)  จะเป็นโชว์ปิดหรือวา่อะไรตา่งๆ  การเป็นโชว์ปิดของ แอล แฟชัน่วีค  อาจจะเป็นการวดัได้

หรือเปลา่ว่ าประสบความสาํเร็จ ตวัเราเองก็ไมค่าดคดินะและก็บอกตรงๆ ไมค่อ่ยชอบ ไมช่อบให้

ใครมากดดนัเราวา่ปกติถ้าเราทําโชว์เราจะเลีย้งของเราอยูแ่ล้วไมว่า่จะเป็นโชว์ไหนถกูมัย้ฮะ แตพ่อ

เร่ิมเป็นโชว์ปิดทกุคนจะต้องคาดหวงัต้องเต็มที่นะ ... เราต้องยดึคาแรคเตอร์ของเราเหมือนเดิมโชว์

ปิดเหมือนเดิม เพียงแตเ่ราจะมีการลงทนุในเร่ืองฉากอะไรมากขึน้เทา่นัน้เอง อนันีถื้อเป็น

ปรากฏการณ์ได้มัย้ ที่ๆ ทําให้รู้แล้ววา่ เราอยู ่1 ใน 5 หรือเปลา่หรืออยูบ่นท็อปไฟล์ได้ ถงึได้เป็นโชว์

ปิดของ แอล แฟชัน่วีค... 

...ปรากฏการณ์ไหนท่ีแบบทําให้เรารู้สกึได้เลยนะ จริงๆ ถ้าให้เห็นชดัๆ ท่ีเขยง่ก้าวกระโดดไป

หลายเทา่ก็คอื ปี 2007  หลงัจากเราโชว์ แอล แฟชัน่วีค   ท่ีเราทําลายผ้า พิคเซล และมนัโดนตลาด

อยา่งรุนแรงกอ่นหน้านัน้เราก็ พฒันาผ้าเป็นลายองุน่ลายอะไรของเรานะแตม่นัมาโดนจงัๆ เนียะ

เมื่อปี 2007 เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว และกลบักลายเป็นค วามบ้าคลัง่ของลกูค้าท่ีผ้าพนัคอ 980 บาท ไปปิด

กนัในเวบ็ไซด์จนถงึ 6,000 บาท มนักลายเป็นแบบเราก็ยิ่งอยากได้อยากได้คือ เราผลติผ้าพนัคอ

ขายสกั 4,000 ผืนได้มัย้ทกุวนันีก็้ยงั อีเมลมาถามวา่ทําไมไมผ่ลติอีกครัง้ ซึง่เราก็บอกวา่เออเรา เรา

ก็ผลติตามเขามาตลอดแตว่า่มนัต้องมีมนัต้องรู้สกึวา่มนัพอแล้วบ้าง ท่ีรู้สกึได้จริงๆ สมยัก่อนมนัก็มี

พดูถึงคนใส ่ดาราใสม่าเร่ือยๆ นะ และหลงัจากนัน้เป็นต้นมากลบักลายเป็นวา่ลกูค้าก็ตามเรามา

เร่ือยๆ ในจํานวนท่ีเทา่เดมิไมล่ดลง หรือวนัท่ีเราแบบบอกลกูค้าวา่เฮ้ยวนันีน้ะเดีย๋วเราจะลง คอ

เลค็ชั่นใหม ่ร้านยงัไมเ่ปิดลกูค้าตอ่ควินะ เฮ้ยอนันีม้นัอึง้นะ บางทีแบบมนัเป็นไปได้ขนาดนัน้ท่ีเป็น

ปรากฏการณ์... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 แฟชัน่โชว์แบรนด์คลอเซ็ต ( Kloset) ของงาน แอล แฟชัน่วีค   
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      ชนะชยั  จรียะธนา นกัออกแบบรุ่นใหมแ่บรนด์ ทเว็นตีเ้ซเวน่  ฟายเดย์ (27 Friday) และ 

ทเว็นตีเ้ซเวน่ โนเวมเบอร์ (27 Nov.) เลา่ให้ฟังถึงการเข้าไปแสดงผลงานในงาน แอล แฟชัน่วีค   

ถึงแม้จะเป็นคนเก่าเพราะ ชนะชยั มีประสบการณ์ในการทําเสือ้ผ้าและเปิดร้านเสือ้มาแล้วก่อน

ปิดตวัไประยะเวลาหนึง่โดยผนัตวัเองไปทําเสือ้ผ้าให้ศลิปิน  ก็ยงัจําเป็นต้องทําตวัสดใหม ่เพ่ือเร่ิม

ใหม ่ท่ีสําคญัหากจะได้รับคดัเลือกจาก กลุวิทย์  เลาสขุศรี บรรณาธิการบริหารนิตสารแอล  

ผลงานต้องดี โดยในครัง้แรกท่ี ชนะชยั ได้โชว์ท่ี แอล แฟชัน่วีค   ชนะชยั ได้เวลาโชว์ท่ีเป็นโชว์

แรกๆ ในเวลาท่ียงัเรียกวา่เช้าไปสําหรับผู้ ท่ีสนใจเข้าชมแฟชัน่โชว์ ของไทย ในภายเวลาเพียง 1 ปี

ถดัมา ชนะชยัก็ประสบความสําเร็จ ได้เป็นโชว์เวลาท่ีดีท่ีสดุของวนัในเวลาตอ่มาแบบคอ่เป็นคอ่ย

ไปจากอิทธิพลของแฟชัน่วีค  โดย     ชนะชยั  จรียะธนา เลา่ให้ผู้  วิจยัฟังการสร้างความสําเร็จครัง้

ใหมข่องเขาจากอิทธิพลของ แอล แฟชัน่วีค  ไว้วา่ (ชนะชยั  จรียะธนา. 2552: สมัภาษณ์) 

 

... 15 เราต้องทําเหมอืนเดก็คนหนึง่ท่ีเดนิเข้าไปแล้วใครๆ ก็อยากคยุด้วย ถ้างานเราดกีอ่น   

เหมือนเด็ก ท่ีพอมองวา่เด็กคนนีเ้ก่ง มีความรู้สกึอยากสมัภาษณ์ อยากให้เข้าไปทนัทีเลยอะ แตถ้่า

เรายงัเป็นคนเกา่  แตเ่ราจะกลบัมาใหม ่แตห่ากเรายงั ตวัใหญ่อยูจ่ะกลายเป็นวา่จะไมม่ีใครคอย

พยงุ  ตอนไป  ได้โชว์ 15แอล แฟชัน่วีค   15ครัง้แรกได้ตอนวนัอาทิตย์รอบบา่ย 2  คือเป็นโชว์ซึง่คนดู

น้อยท่ีสดุนะ  เป็นครัง้แรกและเป็นโชว์ท่ีคนดนูัน่แคค่ร่ึงเต้นท์เอง  แตเ่ราตัง้ใจมาก นัน่คือโชว์ท่ีเรา

รู้สกึวา่ตัง้ใจทําท่ีสดุ แตว่า่เป็นโชว์ท่ีเราไมม่สีทิธ์ิเลอืก แคน่ัน้เอง เพราะทางแอลเป็นผู้ กําหนด แตเ่รา

คาํนงึถงึวา่เราต้องทําให้ดทีีส่ดุ จบ แคน่ัน้ เพราะคนอยา่งน้อยคนท่ีไปดก็ูจะไปพดูให้คนท่ีไมไ่ด้ด ู

เค้าก็จะเอาไปพดูปากตอ่ปากไป คิดวา่  15แอล แฟชัน่วีค  15

 

เป็นมีเดีย ..แตถ้่าเกิดเรารู้สกึวา่โชว์ นีเ้กง่

ดี คนน้อยแตส่วย  อาจจะเห็นจากสือ่ของนิตยสารแอลก็ได้ คือหนึง่คนไปพดู แล้วอีกหนึง่คนไปพดู

กบัอีกหนึง่คน มนัจะกลายเป็นมเีดยีฟรี แล้วความเช่ือมัน่ในแบรนด์จะงา่ยขึน้ เพราะมนัเหมอืนกบั

โฆษณานะ ...มนัเป็นวธีิคดิอนัหนึง่ซึง่ถ้ามองในมมุของสทิธ์ิ สทิธ์ิคดิวา่มนัโชคดใีนมมุแบบนี ้ มนัจะ

กลายเป็นวิธีสร้างแบรนด์อีกมมุท่ีคนไมม่องอะ แตค่นจะมีความรู้สกึวา่มนัต้องแนน่ ต้องเปรีย้ว แต่

ถ้ามนัเป็นอยา่งนี ้มนัอาจไมไ่ด้สกุในปีนี ้แตม่นัจะคอ่ยๆ สกุ คอ่ยๆ เขยบิ มมุนีม้นัจะสร้างความรู้สกึ

ท่ีดีกวา่ 

 

 

 

 

   

 



173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19  กระแสนิยมในงาน  แอล แฟชัน่วีค (ELLE Fashion Week) 

 

 ในระยะเวลากวา่ 10 ปี ท่ี แอล แฟชัน่วีค   จดัมาตัง้แต ่ปี พ .ศ. 2542 เดินใน 2 ปีแรก 

แอล แฟชัน่วีค   จดัแฟชัน่โชว์ปีละครัง้ในเดือน พฤศจิกายน ของทกุปี แตต่อ่มานกัออกแบบมีการ

นําเสือ้ผ้าไปขายในตา่งประเทศมากขึน้ จงึทําให้ต้องจดัปีละ 2 ครัง้ตามระบบแฟชัน่สากล ซึง่ก็คือ 

แฟชัน่ฤดรู้อน (Spring/Summer) และแฟชัน่ฤดหูนาว (Autum/Winter) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

ทํางานของนกัออกแบบ นอกจากนีแ้ล้วนิตยสารแฟชัใ่นตา่งประเทศ มีชว่งเวลาในการนําเสนอ

แฟชัน่ในฤดกูาลตา่งๆท่ีเป็นระบบ ในขณะ ท่ีประเทศไทยยงัไมมี่ จงึทําให้ผู้บริโภคไมมี่ทิศทางใน

การซือ้วา่ควรจะซือ้อะไรชว่งไหน ดงันัน้ จากการทํา แอล แฟชัน่วีค  จงึเป็นผู้ ทําระบบนี ้เพ่ือให้การ

นําเสนอแฟชัน่เหมือนกบัตา่งประเทศ แตเ่ดมินกัออกแบบจะทําเสือ้ผ้าในหน้าร้อน (Spring/Summer) 

ในเดือนพฤศจิกายน แตจ่ะออก ขายสูต่ลาดเดือนมีนาคม คือเร็วกวา่ 1 ฤดกูาล แตสํ่าหรับตลาด

ในประเทศไทยไมร่อ กลา่วคือ ในตลาดประเทศไทยมีความต้องการทนัทีหลกัจากเสือ้ผ้าถกูนํามา

แสดง ในขณะท่ีนกัออกแบบไมมี่ความพร้อมในการวางขายเพราะตลาดประเทศไทยคนดสู่ วน

ใหญ่เป็นลกูค้าและคนท่ีมีความสนใจในแฟชัน่จริงๆ ในขณะท่ีแฟชัน่วีคของตา่งประเทศ คนดสูว่น

ใหญ่เป็นส่ือมวลชนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรายงานแฟชัน่และเทรนด์ในนิตยสารของตวัเอง ซึง่ต้อง

ทําลว่งหน้า 3 -4 เดือน ดงันัน้จงึเป็นท่ีมาของหลกัการเลือกแบรนด์ท่ีจะเข้ามาร่วมในงานแฟชัน่

โชว์ของ แอล แฟชัน่วีค   เม่ือแฟชัน่โชว์จบลง ลกูค้าท่ีสนใจสามารถบริโภคสนิค้านัน้ๆได้เลย อยา่ง

แบรนด์ท่ีเข้าร่วมท่ีมีความพร้อม คือ ซานาด้า (Sannada), อิซู (Issue), เกรย์ฮาว (Greyhound), 

ดษิยา (Disaya), คลอเซต็ (Kloset), สเรซิส (Stesis) เป็นต้น (ศริาพร อ่ิมสขุวิริยะกลุ. 2551: 68)  
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 ในเกือบจะทกุปี แอล แฟชัน่วีค  ก็จะสนบัสนกุนกัออกแบบรุ่นใหม ่ด้วยเหตท่ีุวา่ต้องการ

ให้วงการแฟชัน่มีมมุมองใหม่ๆ  อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้นกัออกแบบรุ่นใหมไ่ด้มีท่ีแสดงผลงาน 

จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของการแจ้งเกิดนกัออกแบบรุ่นใหมไ่ด้ถึงคณุภาพได้เป็นอยา่งดี จากการ

สนบัสนนุของผู้ ร่วมสนบัสนุ น เชน่ บริษัท โนเกีย ประเทศไทย จากปลายปี พ .ศ. 2545 โนเกียได้

สนบัสนนุเวทียงัค์ดไีซเนอร์ (Young Designer) ในงาน แอลบางกอกแฟชัน่วีค  เป็นครัง้แรก และ

ได้ริเร่ิมการนําผลงานของ ยงัค์ดไีซเนอร์ (Young Designer) มาประมลูเพ่ือนํา รายได้เข้าสมทบ

การจดัตัง้กองทนุยงัค์ดไีซเนอร์ (Young Designer Fund) เพ่ือให้การสนบัสนนุทางการเงินแหง่ดี

ไซเนอร์รุ่นใหมใ่นการพฒันาฝีมือตอ่ไป  นบัเป็นจดุเร่ิมต้นการแจ้งเกิดของนกัออกแบบรุ่นใหมข่อง

ไทย จากการใช้พืน้ท่ี   ในงาน  แอลแฟชัน่วีค  ของนกัออกแบบรุ่นใหมข่องไทย ก็ได้นกัออกแบบท่ี

ประสบความสําเร็จบ้ างเงียบหายไปบ้าง นกัออกแบบรุ่นใหมท่ี่ผา่นมาท่ีประสบความสําเร็จจาก

การใช้พืน้ท่ีนีจ้นประสบความสําเร็จในระดบัสากล  ท่ีสว่นหนึง่เกิดจากอิทธิพลของ แอลแฟชัน่วีค  

เชน่ แบรนด์ สเรซิส  ( 15Sretsis)  โดย มทินา สขุะหตุ 15, กลุม่แบรนด์ เฮด คอวเตอร์  15

(มานิตย์  มณีพนัธกลุ และ จิราภรณ์ วิหวา. 2552: 99) 

(Headquarter) 

ของ 3 นกัออกแบบ โดย จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกลุ ชยั เจียมอมรรัตน์  ภทัรศรัณย์ ศรีเล่ือนสร้อย , แบ

รนด์วิทย์ธีรัตน์ ( Vickteerut)  โดย ธีรัฐ วอ่งวฒันะสนิ , แบรนด์ ดษิยา  (Disaya) โดย ดษิยา  

ประกอบสนัตสิขุ , แบรนด์วิทิตอิทธิ  (Vatititth) โดย วิทิต วิรัชพนัธุ์ และ อิทธิ  เมทะนี แบรนด์ เอก 

ทองประเสริฐ  (Ek Thongprasert) โดย เอก ทองประเสริฐ เป็นต้น   กลุวิทย์  เลาสขุศรีบรรนาธิ

การบริหาร  สมัภาษณ์ ไว้ กบันติยสาร aday ในคอลมัน์ “a day with a view”  ในเร่ือการเร่ิมต้น

สนบัสนนุนกัออกแบบรุ่นใหม ่ในนาม แอลแฟชัน่วีค  และท่ีพฒันาไปสูค่วามเป็นสากล   ไว้วา่ 

 

... ผมคดิวา่ถ้าเราไมปั่น้ นกัออกแบบรุ่นใหมข่ึน้มา วงการแฟชัน่ของเมอืงไทยมนัก็จะคอ่ยๆ

ร่อยหรอลงไปเร่ือยๆ  ซึง่ตรงนีจ้ะเห็นความชดัเจนเลยวา่มนัเป็นตวัขบัเคลือ่นให้กบัวงการแฟชัน่ไทย 

ณ ปัจจบุนันีเ้คลืน่ไปข้างหน้าและเคลืน่ไปให้เข้ากบัวฎัจกัรของแฟชัน่ท่ีเขามีอยู ่นกัออกแบบท่ีตอน

นัน้เร่ิมจากท่ีเป็น ยงัค์ดีไซเนอร์ (Young Designer)  เช่น    แบรนด์สเรซิส ( 15Sretsis)  , แบรนด์คลอ

เซ็ต (Kloset)    และ แบรนด์ ดิษยา (Disaya) เขาเป็นนกัออกแบบท่ีคดิไมเ่หมอืนนกัออกแบบ ตา่ง

กบั พ่ีจ๋อม เธียร์เตอร์  (Theatre) (ศริิชยั ทหรานนท์ )  พ่ีไข ่(สมชาย แก้วทอง )  พวกนีเ้ข้ามาเพ่ือทํา

ธรุกิจแบบอินเตอร์เนชัน่แนล  เขาต้องการทําแฟชัน่ท่ีเอาไปขายในตา่งประเทศ ...ทัง้รูปแบบการ

ออกแบบ การทําแฟชัน่โชว์ หรือการทําพีอาร์  แตล่ะซซีัน่ ของแตล่ะแบรนด์ เราเห็นมั นเร่ิมยกระดบั

...จนวนันีพ้วกเขาเป็นนกัออกแบบท่ีเป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เราจะเห็นแบรนด์

ตา่งๆพวกนีข้ายอยูใ่นศนูย์การค้าหรือร้านค้า Multi – Brand ใหญ่ๆในเมืองนอก ผมกล้าพดูได้เลย

วา่มนัเป็นอินเตอร์เนชัน่แนลขึน้ จากวธีิคดิ วธีิการทํางาน มนัไมใ่ชแ่ค่ทําคอลเลคชัน่แล้วสวยอยา่งเดียว 
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 ในรายงานวิจยั เร่ือง กลยทุธ์การสร้างตราสินค้า แอล แฟชัน่วีค และ บางกอก อินเตอร์

เนชัน่แนล แฟชัน่วีค ของ  ศริาพร อ่ิมสขุวิริยะกลุ ยงัได้กลา่วสรุปไว้ อีกวา่ แอล แฟชัน่วีค  นบัเป็น

แฟชัน่โชว์ในรูปแบบสากลครัง้แรก  ท่ีผา่นมาสิ่งหนึ่ งท่ีจะชว่ยในการพฒันาธุรกิจแฟชัน่ได้ ก็คือ 

การจดักิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชว่ยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของแบรนด์เสือ้ผ้า ซึง่แบ

รนด์เหลา่นัน้ก็ต้องมีพฒันาการตนเองตลอดเวลา ซึง่การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแฟชัน่ท่ีดีท่ีสดุ ก็

คือ แฟชัน่โชว์ เพราะแฟชัน่โชว์ คื อ การแสดงความสามารถของนกัออกแบบในรูปแบบนําเสนอ   

ในประเทศไทย แอล แฟชัน่วีค นบัเป็นครัง้แรกในการจดัแฟชัน่โชว์เพ่ือวงการแฟชัน่ไทยในรูปแบบ

สากล  ท่ีเป็นการสง่เสริมและกระตุ้นการเสพแฟชัน่ในประเทศไทยได้อีกด้วย  ท่ีผิดกบั ในชว่ง

แรกๆสําหรับงานแฟชัน่โช ว์ในประเทศ ไทยนัน้   เดมิไมไ่ด้จดัขึน้เพ่ือวงการแฟชัน่ไทย แตจ่ดัขึน้

เพ่ือเป็นงานบนัเทิงอยา่งหนึง่ กลา่วคือ งานแฟชัน่โชว์มกัถกูจดัไปรวมกบังานอ่ืนๆ  เชน่ งานการ

กศุล เป็นต้น เพราะผู้จดัมิได้มีความรู้เร่ืองแฟชัน่โชว์อยา่งแท้จริง หรือถ้าหากมีงานแฟชัน่โชว์ก็จะ

เป็นการจดัแฟชัน่โชว์ของแตล่ะนกัออกแบบเอง ทําขึน้เพ่ือแสดงแคก่ลุม่ลกูค้าเล็กๆเทา่นัน้   

      การมีแฟชัน่โชว์และมีนิตยสารท่ีมีบทบาทในการนําเสนอให้กบันกัออกแบบ  นบัเป็น

พืน้ท่ีหนึง่ท่ีมีบทบาทและอิทธิพลในการนําเสนอผลงานของนกัออกแบบมรการสง่เสริมให้คนได้

เสพแฟชัน่ของนกัออกแบบได้มากขึน้  กลุวิทย์  เลาสขุศรีบรรนาธิการบริหาร  สมัภาษณ์ ไว้ กบั

นิตยสาร aday ในคอลมัน์ “a day with a view” ไว้วา่(มานิตย์  มณีพนัธกลุ; และ จิราภรณ์ วิหวา. 

2552: 99) 

 

... แตก่อ่น ใครอยากทําแฟชัน่โชว์ก็ทําไป  แล้วก็ขายอยูห่ลงัร้าน รุ่งขึน้ก็ไปซือ้หน้าร้านได้

ตามสาขาตา่งๆ  แตต่อนนี ้ทกุสิง่ทกุอยา่งมนัถกูกําหนดขึน้เป็นลาํดบัของมนั ซึง่ตรงนีต้า่งประเทศ

เขาทําอยา่งนีก้นัทัง้นัน้  ในการกําหนดซซีัน่ให้ชดัเจน ซึง่นิตยสารบ้านเราก็เร่ิมนําเสนอเสือ้ผ้าของ

นกัออกแบบไทยอยา่งเป็นซซีัน่แล้ว  อนันีค้ดิวา่นิตยสารชว่ยได้เยอะ เพราะเรานําเสนอคนเสพไ ป 

คนเสพก็เข้าไปซือ้ของในร้านซึง่จดัวาง จําหนา่ยสนิค้าตรงกบัซซีนัท่ีนาํเสนอท่ีมนัเป็นลกูโซ ่...  

 

 ดงันัน้ แอล แฟชัน่วีค จงึเปรียบสเมือนเป็นตวักลางการส่ือสารของวงการแฟชัน่ไทย ทัง้

ในด้านเร่ืองราวของนกัออกแบบไทยท่ีต้องการพืน้ท่ีในการนําเสนอผลงาน  และเป็นส่ือหนึ่ ง

ในทางไปกลบัด้านการพฒันาตวัผลงานของนกัออกแบบและแบรนด์ ให้ทัง้ผู้ ซือ้และผู้บริโภคได้

พฒันาให้ร่วมสมยั  อีกทัง้ยงัเป็นตวัชีว้ดัพร้อมทัง้เป็นสญัลกัษณ์ของความร่วมสมยัของนกั

ออกแบบไทยในความเป็นสากลอีกด้วย 
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    ด้วยความสําเร็ขของ แอล แฟชัน่วีค  ในวงการแฟชัน่ของเมือ งไทยและตา่งประเทศ 

ส่ือตา่งๆ  จงึให้ความสนใจและเห็นได้ชดัวา่การจดัแฟชัน่โชว์เป็นแนวทางหนึง่ในการสร้างธุรกิจ

แฟชัน่ให้เตบิโตขึน้ได้ ทําให้เกิดงานแฟชัน่ในรูปแบบแฟชัน่โชว์แบบเดียวกบั แอล แฟชัน่วีค  ถกูจดั

ขึน้มาอยา่งมากมายแล้วก็ปิดตวัลงไปตามกระแสเส่ือมความนยิม และ ปัญหาจากองค์ประกอบ

อ่ืนๆ เชน่ โครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ (Bangkok Fashion City) ท่ีเป็นของรัฐบาลท่ีมีโครงการ

ยอ่ยเป็นงาน แฟชัน่วีค ในช่ือ  บางกอก แฟชัน่วีค (Bangkok Fashion Week)  ท่ีจดัได้เพียง 2 ปี 

และ บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่วีค (Bangkok International Fashion Week)  ท่ีเร่ิมจดั

ตัง้แต ่ปี พ .ศ. 2550 โดยเกิดขึน้จาก ความร่วมมือของ ศนูย์การค้าสยามพารากอน , สยามเซ็น

เตอร์ , ด ิเอ็มโพเรียม , และสยามดสิคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์ ท่ีมีวตัถปุระสงค์สานตอ่โครงการกรุงเทพ

เมืองแฟชัน่ เพ่ือสงเสริมและสนบัสนนุนกัออกแบบของไทย ท่ีสนับสนนุจากความเป็นมาของอดีต

ของสยามเซ็นเตอร์  ท่ีนบัเป็นเป็นเวลากวา่ 30 ปี ท่ีเป็นท่ีรวบรวมและจดุกําเนินนกัออกแบบไทย 

จนมาถึงศนูย์การค้าสยามพารากอน ท่ีเป็นศนูย์กลางของแฟชัน่ระดบัโลก เพ่ือให้เป็นงานท่ีเป็น

ตวัแทนท่ีมีเป้าหมายในการยกระดบันกัออกแบบและแบรนด์ไทยให้เป็ นสินค้าระดบัโลก โดยใช้

งาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล แฟชัน่วีค (Bangkok International Fashion Week)  ในการ

สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัวงการแฟชัน่ไทยให้เป็นท่ียอมรับและ เพ่ือสร้างกระแสแฟชัน่ให้คงอยูต้่ อง

ไป จงึทําให้ในปัจจบุนั วงการแฟชัน่ไทย มีแฟชัน่วีคอยู ่ 2 งานจากการ ดําเนินงานของเอกชน ท่ี

แตกตา่งจากตา่งประเทศท่ีจะมีเพียงแค ่1 งานและเป็นงานท่ีรัฐบาลต้องมีสว่นร่วม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20  งานเปิดตวัโครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ (Bangkok Fashion City) 
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 ในสมยัรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กําเนิดโครงการกรุงเทพ

เมืองแฟชัน่ (Bangkok Fashion City)  จากปัญหาของอตุสาหกรรมแฟชัน่ ไทย   มีแนวโน้มการ

สง่ออกท่ีลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ 2545 (ยกเว้น  อตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ) โดย

ปัจจยัของการถดถอย ได้แก่ ผู้ประกอบการของไทยสว่นใหญ่เป็นเพียงผู้ รับจ้างผลติ (Original 

Equipment Manufacture: OEM )ผลิตสินค้าคณุภาพระดบัลา่ง และไมส่ร้างมลูคา่เพิ่ม  รวมทัง้มี

การแขง่ขนัสงูขึน้จากประเทศท่ีมีต้นทนุและคา่จ้างแรงงานต่ํา (จีน เวียดนามและอินโดนีเซีย ) 

ประกอบกบัการเปิดเสรีสินค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ กรอบ ดลัเบิล้ยทีูโอ  (WTO) ในปี 2548 และ

การสิน้สดุลงของระบบ  โควต้าการสง่ออกท่ีได้รับจากประเทศตา่งๆ สหรัฐฯ กลุม่ยโุรป (EU) และ

ญ่ีปุ่ น  อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยประกอบไปด้วย อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่  อตุสาหกรรม

รองเท้าและเคร่ืองหนงั และอตุสาหกรรมอญัมณี และเคร่ืองประดบั  โดยมี 10,207 โรงงาน 

คนงาน ประมาณ 1.58 ล้านคน โดยมี   มลูคา่การสง่ออกในปี 2545 ประมาณ 346,822.3 ล้าน

บาท คดิเป็นร้อยละ 6.2 ของ GDP 

 ผู้ วิจยัสรุป วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนนิงาน จาก เอกสารยทุธศาสตร์โครงการ

กรุงเทพเมืองแฟชัน่  กองสนเทศเศรฐกิจ 4 สิงหาคม 2548 หน้า 1- 2 ไว้ได้ดงันี ้ 

 

 โครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ มีวตัถปุระสงค์ คือ  สร้างคน  สร้างธุรกิจ และสร้างเมือง 

เพ่ือให้ไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ด้านแฟชัน่ และตราสินค้าไทยเป็นท่ียอมรับ สร้างมลูคา่เพิ่มใน

การสง่ออก  รวมทัง้เป็นศนูย์กลางแฟชัน่อยา่งแท้จริง   กําหนดวิสยัทศัน์วา่ ปี 2548 กรุงเทพฯจะ

เป็นผู้ นําแฟชัน่และศนูย์กลางธุรกิจแฟชัน่ในอาเซียน ปี 2550 กรุงเทพฯ  จะเป็นศนูย์กลางธุรกิจ

แฟชัน่ในเอเชีย (แฟชัน่เมืองร้อน) และปี 2555 กรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลางแฟชัน่อีกแหง่หนึง่ของโลก   

 โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชัน่ ใช้ยทุธศาสตร์ขอ ง 

“การตลาดด้านแฟชัน่ ” เป็นตวัฉดุนําการพฒันาทัง้ระบบ คือ ฉดุดงึและสร้างมลูคา่เพิ่มในทกุ

อตุสาหกรรมท่ีเก่ยวข้องกบัคําวา่ “แฟชัน่” ทัง้ต้นนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ ครบวงจรขยายตวั

และเตบิโตไปด้วยกนัหมดมาตราการในการสร้างให้กรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ มี 3 มิต ิท่ีจะดําเนินไป

พร้อมกนัแบบบรูณาการ  ด้านการสร้างคน   เน้นการตอ่ยอดให้แก่ผู้จบการศกึษาด้านแฟชัน่  

อาจารย์และบคุลากรในอตุสาหกรรมแฟชัน่ เพ่ือให้นกัออกแบบ นกัธุรกิจสินค้าแฟชัน่ และ  

เจ้าหน้าท่ีเช่ียวชาญด้านเทคนิค โดยจะเปล่ียนจาก   ผู้ รับจ้างผลติ (OEM) เป็นผู้ออกแบบสินค้า

และมีตราย่ี ห้อตวัเอง (Original Design/Brand Manufacture) ด้านการสร้างธรุกิจ   จดัตัง้

ศนูย์กลางข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบั แนวโน้มแฟชัน่ โดยตัง้เป้าหมายมีผู้ ได้รับข้อมลู 5,000 ราย 
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และจะพฒันาผู้ประกอบการทัง้ 3 สาขาอตุสาหกรรมประมาณ 950ราย การสร้างความเช่ือมโยง

ระหวา่งผู้ประก อบการอตุสาหกรรมตา่งๆ ทัง้ต้นนํา้ กลางนํา้และปลายนํา้ การสร้างมลูคา่เพิม่

ให้แก่สินค้าแฟชัน่ไทย และการพฒันาเพ่ือก้าวไปสูค่วามเป็นผู้ นําด้านแฟชัน่ระยะยาว ด้านการ

สร้างเมือง- จดั กิจกรรมสร้างภาพลกัษณ์อยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชัน่โชว์ระดบัโลก   

จดัเวิร์กชอ็ปแนวโน้มแฟชัน่ เจาะตลาดเป้าหมาย โดยทํา กิจกรรมเดนิสายประชาสมัพนัธ์ (Road 

Show) เผยแพร่ผลงานแฟชัน่นกัออกแบบไทย และจดัประกวดออกแบแฟชัน่นานาชาต ิ 

 การบริหารโครงการ มี คณะกรรมการบริหารโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชัน่ มี รมว .อก. 

เป็นประธาน และผู้แทนจากภาครัฐและเอกช นและผู้ทรงคณุวฒุิในวงการแฟชัน่เป็นกรรมการ มี

อํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน รวมทัง้กํากบัการ

ดําเนินงานของโครงการฯในภาพรวม  มีคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ มีผู้ชว่ยรมว.อก. เป็น

ประธาน มีผู้แทนจากภาคเอกชน 3 สาขาอตุสาหกรรม กรมสง่เสริมการสง่ ออก กรมสง่เสริม

อตุสาหกรรม และสํานกังานเศรษฐกิจ  อตุสาหกรรม มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดแผนปฏิบตักิาร 

ตดิตามกํากบัการดําเนนิงานและประเมนิผลการปฏิบตักิารงานตามโครงการ 

 โครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ ด้มีมตจิากคณะรัฐมนตรีไเม่ือ 21 มกราคม 2546 เห็นชอบ

โครงการกิจกรรมเปิดตวัโครงก ารกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ และเม่ือ 10 เมษายน 2546 เห็นชอบ

โครงการฯ ซึง่กระทรวงอตุสาหกรรมได้มีคําสัง่ตัง้สํานกังานโครงการฯ เม่ือ  21 เมษายน 2546  แต่

หลงัจากการเปิดตวัโครงการสูส่งัคมภายนอก อยา่งย่ิงใหญ่อลงัการบนถนนสขุมุวิท ถนนเส้น

ธุรกิจสายหลกัทางด้านอตุสาหกรรมแฟชัน่ ไปจนถึงถนนสายราชประสงค์ ตลอดระยะเวลากวา่ 2 ปี 

ก็ต้องปิดตวัลง กบักระแสวิพากษ์วิจราณ์ของสงัคมอยา่งหนกั วา่เป็นเพียงการละลายงบประมาณ 

ไปกบักิจกรรมและอีเวนต์ตา่งๆมากมายมหาศาล ท่ียงัไมไ่ด้ผลอะไรกลบัมา  ดงัตวัอยา่งบทความ

เร่ือง สานฝันกบั “กรุงเทพฯ ช้อปปิง้พาราไดซ์ ”  ในหนงัสือ Brand Building สยามพารากอน VS 

เซ็นทรัลเวิลด์ โดย สจุรรยา สนุทรพรเจริญ และสรัญญา แดงอินทวฒัน์  กลา่วไว้วา่ (143-146) 

... โครงการตา่งๆ เชน่ โครงการศนูย์พฒันาบคุลากรด้านแฟชัน่ (Bangkok International 

Fashion Academy) ท่ีร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสยีง ทางด้านการออกแบบเกือบจะทัว่โลก โครงการ

เพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขนัธุรกิจแฟชัน่  โครงการจดัแสดงสนิค้าบางกอกแฟชัน่วีค เป็นต้น 

เม็ดเงินนบัพนัล้านถกูละลายไปกบักิจกรรมและอีเวนต์ตา่งๆมากมายมหาศาล ซึง่เมื่อเปรียบเทียบ

กบัผลตอบรับท่ีได้ยงัมีคา่ตํ่ากวา่ แม้โครงการ กรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ จะมีการวางแผนและมีผู้ดแูล

อยา่งใกล้ชิดจากหนว่ยงานนบัสบิองค์กร ยงัไมเ่ห็นลางสาํเร็จ ทําให้โครงการฮบั ช้อปปิง้ คอม

เพลก็ซ์ กลายเป็นเพียงวาจาที่เอย่อ้างกนัในวงการค้าปลกีเมืองไทยเทา่นัน้ 
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 กระแสวิพากษ์วิจราณ์ โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ ถกูวิพากษ์วิจารณ์ วา่เป็นโครงการ

ท่ีเป็นหนึง่ในโครงการประชานิยม ท่ีฉาบฉวย ไมค่มุกบังบประมาณท่ีลงทนุไป และควรจะดําเนินการ

ตอ่ไปหรือไป ดงับทความเร่ือง 155 รัฐมนตรี กบั โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่  (5 รัฐมนตรี กบั  

โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่. ม.ป.ป.: ออนไลน์15

...โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ แท้จริงเป็น 1 ในโครงการประชานิยมท่ี 

) 

"ฉาบฉวย"15 อยา่งท่ี

ผู้คนในวงการแฟชัน่บางกลุม่วิพากษ์วิจารณ์กนัอยูห่รือไม ่ทําไมจึงมีความพยายามที่จะ

เร่งรัด               "ตอ่ยอด"15

 ในรายงานวิจยัเร่ือง เศรษฐศาสตร์การเมืองวา่ด้วยกระบวนการกําหนดนโยบาย

สาธารณะกบักลุม่ผลประโยชน์ : กรณีศกึษาโครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ ของ ศริินา ปวโรฬารวิทยา ท่ี

สรุปไว้วา่ โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ นัน้เกิดจาการเสนอนโยบายของกลุม่ผลประโยชน์ซึง่เป็น

กลุม่ผู้ผลิตสิ่งทอ และเคร่ืองนุง่หม่ในธุรกิจแฟชัน่ ท่ีบทบาทเพียงในข้างต้นท่ีเป็นผู้ เรีย กร้อง

นโยบายรัฐบาล เน่ืองปัญหาการดําเนนิกิจการอตุสหกรรมแฟชัน่จากวิกฤตกิารณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 

2540  และเป็นผู้ ร่างนโยบายสมดุปกขาวเพ่ือนําเสนอตอ่นายกรัฐมนตรี และการดําดําเนนิงานก็

เป็นไปตามนัน้ในเบือ้งต้น แตเ่ม่ือโครงการได้รับการอนมุตั ิก็เกิดผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีบทบ าทโดด

เดน่กลุม่ใหม ่คือ กลุม่บริษัทเอกชน ผู้ รับงานและกลุม่อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกลายเป็นจดุเดน่ในการ

สร้างความเป็นศนูย์กลางและสร้างภาพลกัษณ์ของกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่เข้ามาเป็นจดุหลกั และ

ผิดวตัถปุระสงค์หลกั ดงัท่ี ศริินา ปวโรฬารวิทยา สรุปวา่  โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟ ชัน่ เกิดจาก

การเสนอนโยบายของกลุม่ผลประโยชน์ซึง่เป็นผู้ประกอบการสิ่งทอท่ีประสบปัญหาด้านการผลิต

เน่ืองจากวิกฤตกิารณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 รัฐบาลได้รับนโยบายนีแ้ละอนมุตังิบประมาณเพ่ือ

ต้องการสร้างมลูคา่ผลิตภฒัฑ์มวลรวมภายในประเทศให้เพิ่มขึน้  เม่ือโครงการได้รับการอ นมุตัิ

งบประมาณ จงึเกิดกลุม่ผลประโยชน์อีกหลายกลุม่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ อีกหลายกลุม่เข้า

มาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการ อาท ิเชน่ กลุม่อญัมณี กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ

กลุม่บริษัทรับจดัหางาน  ทําให้กลุม่ผู้ประกอบการสิ่งทอซึง่เป็นผู้ เสนอนโยบายและแนวทางการ

ดําเ นินการของโครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชัน่ตอ่รัฐบาลไมไ่ด้รับการแก้ไขปัญหาโดยตรง 

โดยเฉพาะการยกระดบัการผลติไปสูก่ารเป็นผู้ออกแบบสนิค้า (ศริินา ปวโรฬารวิทยา.2548: 3) 

 โครงการของผู้บริหารร่วมกบัข้าราชการบางสว่น ทัง้ๆ  ท่ีผู้ประเมนิผล

โครงการยงัไมไ่ ด้ทําการประเมนิวา่  สมควรจะผลกัดนัโครงการตอ่ไปหรือไม่  และท่ีผา่นมาผู้บริหาร

โครงการยอ่ยสามารถผลกัดนัโครงการไปสูจ่ดุสาํเร็จได้ใน  ระดบัไหน เมือ่เทียบกบัเงิน 1,400 ล้าน

บาทท่ีลงทนุไป...  
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 อยา่ไรก็ตามวงการแฟชัน่ไทยก็กว้างยา่งเข้าสูค่วามแฟชัน่สากลจากการเปล่ียนแปลง

การเข้ามาของนติยสารหวัสา กล คือนิตยสารแอล ประเทศไทย ใน ปี พ .ศ. 2537 เป็นต้นมา และ

จากการเร่ิมต้นเปิดความเป็นสากลของวงการแฟชัน่ไทยจาก  งานแอล แฟชัน่วีค และแรงสนบัสนนุ

งบประมาณ และกระแสทัง้ในด้านลบและบวกของสงัคมของโครงการของรัฐบาล โครงการ

โครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ (Bangkok Fashion City) ท่ีทําให้คนหนัมามองถึงปัญหาและ

ความสําคญัของอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยมากขึน้ รวมถึงการกําเนิดของนกัออกแบบรุ่นใหมท่ี่มีวิธี

คดิในเชิงธุรกิจแฟชัน่สากลมากขึน้  

 



บทที่ 5 

สรุปและอภปิรายผล 
 

 การดําเนินการทําวิทยานิพนธ์  ในระดบัศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาศลิป วฒันธรรม

วิจยั เร่ือง ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  ในครัง้นี ้ก็เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ ท่ีวา่  บคุคลหรือกลุม่

บคุคลใด เป็นผู้ มีท่ีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ ของไทย  และผู้ ท่ีมีอํานาจหรือ

อิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ นัน้  มีความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในรูปแบบใด  และทําให้เกิด

ปรากฏการณ์ทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยอยา่งไร   ผู้ วิจยั ได้ทําการสรุปผู้ทรงอิทธิพล

แฟชัน่ไทยร่วมสมยั ไว้ได้เป็น 2 ยคุสมยั คือ 1.ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุสงัคมบริโภค

นิยม 2. ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวฒัน์ 

  

 1.ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุสงัคมบริโภคนิยม 

  ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุสงัคมบริโภคนิยม เร่ิมต้น จากการท่ี ในอดีตของ

ประเทศไทย  ประเทศไทยได้ รับเอาแฟชัน่และวัฒนธรรมระดบัสงูของตะวนัตกเข้ามา โดยตรง  ซึง่

ชว่งเวลาท่ีสงัคมไทยรับเอาทัง้แฟชัน่และวฒันธรรมระดบัสงูของตะวนัตกเข้ามาโดยตรงเป็นครัง้

แรกนัน้ คือ การแตง่กายไทยชว่งรัตนโกสนิทร์สมยัใหม่  ท่ีเรียกสงัคมไทยในชว่งนัน้วา่  สงัคมไทย

สมยัปฎิรูป  สงัคมไทยสมยัปฎิรูปเป็นผลมาจา กการเกิดของชนชัน้กลางในสงัคมไทยเพิ่มขึน้มา  

ชนชัน้กลางในสงัคมไทย  มีลกัษณะบางประการทางภมูปัิญญาท่ีแสดงสญัลกัษณ์ของความเป็น

สมยัใหม ่เกิดการยอมรับในหมูปั่ญญาชน คนรุ่นใหมใ่นแนวคิด เร่ืองของความก้าวหน้าของสงัคม  

ในความเช่ือท่ีวา่ ควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสงัคม ไทยในด้านตา่งๆ  อนัท่ีจะนําประเทศไปสู่

ความ “ศวิิไลซ์ ” ทดัเทียมนาอารยประเทศ โดยมีความเจริญก้าวหน้าของประเทศตะวนัตกเป็น

แบบอยา่งท่ีสําคญัในทกุด้าน  แตก่ารเผยแพร่แนวคดินีก็้ยงัเป็นกลุม่ชนชัน้สงูท่ีอยูใ่นระบบอํานาจ

ของการปกครองประเทศ ก็คือราชสํานกั จนกระทัง่ถึงยคุสมั ยการเปล่ียนแปลงการปกครอง  

สงัคมไทยหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง  ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงประเพณีวฒันธรรมการแตง่กาย

ให้สอดคล้องกบัการปกครองระบอบใหม ่ตามนโยบายหลกัของผู้ นําประเทศ  คือ จอมพล ป. พบิลู

สงคราม  ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง แนวคดิ ทางสงัคม  และแนวคดิทางด้าน ภาพลกัษณ์ ของ

ความทนัสมยั จากแนวคดิของชนชัน้ผู้ นํา  ดงันัน้ผู้ มีอิทธิพลทางด้านการเปล่ียนการแตง่กายของ

ไทยในยคุสมยั สงัคมไทยหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง  ก็ยงัเรียกได้วา่เป็นอํานา จท่ีมาจากชน

ชัน้สงูเชน่เดมิ  เพียงแตเ่ปล่ียนจากเดมิท่ีศนูย์กลางการเปล่ียนแปลง  คือ ราชสํานกั  มาเป็นอํานาจ

รัฐ  โดย มีวตัถปุระสงค์ในการปรับปรุงวฒันธรรมให้เจริญทดัเทียมกบัชาวโลกชาวตะวนัตก

เชน่เดียวกนั  
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 ในชว่งเวลา สมยัรัตนโกสินทร์สมยัใหม่ จนถึง หลงั การ เปล่ียนแปลงการปกครอง    

กระบวนการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ของไทยเป็นไปในลกัษณะกระบวนการ  ของการ แพร่กระจาย

แฟชัน่ ท่ีเป็นลกัษณะ การยอมรับแฟชัน่ในรูปแบบดงัเดมิ  (Traditional Fashion Adoption) หรือ

ในลกัษณะ  ท่ีเกิดขึน้จากการแพร่กระจายของอิทธิพลในแนวดิง่ (Trickle – down Theory) ท่ีเป็น

ลกัษณะในการแพร่กระจายแนวดิง่จากบนลงลา่ง เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการยอมรับจากผู้

ก่อตัง้แนวความคดิสมยันยิ มร่วมสมยั  ใน สมยัรัตนโกสินทร์สมยัใหม่ จนถึงหลงัการเปล่ียนแปลง

การปกครอง คือ กลุม่ชนชัน้สงู ท่ีเร่ิมจากราชสํานกัและอํานาจรัฐ ในขณะท่ี ทฤษฎีของ โซโลมอน 

และ โรบทู (Solomon and Robolt) มองได้อีกแง่มมุหนึง่ คือ อิทธิพลท่ีผลกัดนัทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงแฟชัน่ได้ อาจจ ะเป็นกลุม่ชนชัน้สองรองลงมา เพราะชนชัน้กลางมีสถานภาพ

รองลงมาในสงัคม  ซึง่ต้องการจะมีสถานะทางสงัคมท่ีทดัเทียมกบัคนในสงัคมชัน้สงู  กลุม่นีม้กัจะ

สร้างอตัลกัษณ์ใหมข่ึน้มาเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานะของตนให้ทดัเทียม   ซึง่สอดคล้องกบั

การเกิดของชนชัน้กลางในสงัคมไทย แตผู่้ วิจยักลบัวิเคราะห์ ได้วา่ การรับแฟชัน่หรือ วฒันธรรม

ของตะวนัตกในระดบับคุคลท่ีรับมา จากระดบัมหาภาคท่ีเป็น ปรากฏการณ์ทางสงัคม ของไทย ยงั

เป็นไปโดยทางอ้อม  คือผา่นผู้ ท่ีมีอิทธิพลทางการชีนํ้าทางการเปล่ียนแปลง คือ ผู้ นําประเทศ  โดย

การควบคมุ สัง่การจากการวางนโยบาย หรือกฎหมาย  กลุม่ชนชัน้สอง หรือชนชัน้กลางใน

สงัคมไทย จงึยงัไมมี่วิธีการแสดงออกถึงการตดัสนิใจ หรือตอ่รอง  นอกจากการยอมรับจากการสัง่การ 

และปฏิบตัติาม  โดยรับรู้วตัถปุระสงค์ในการเปล่ียนแปลงท่ีตรงกนักบัผู้ นําเทา่นัน้  ดงัแผนภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 21 แผนภาพ การแพร่กระจายอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุสงัคมบริโภคนิยม 
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 2.ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์ 

 ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์   เป็นผลจาก สงัคมสมยัพฒัน าของ

ไทย   เป็นสงัคมในชว่งเวลาท่ีประเทศไทย ยา่งเข้าสูส่มยัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  ตามแนวคดิ

ทางเศรษฐกิจของฝ่ายโลกเสรีในชว่งหลงัสงครามโลก  บวกกบัแนวคดิ การปกครองแบบศนูย์รวม   

ซึง่สืบเน่ืองมาตัง้แตส่มยัปฏิรูปประเทศ ท่ีเน้นการพฒันาพืน้ท่ีใน เมืองหลวง ให้เป็นศนูย์กลาง

ความเจริญ แนวคดินี ทํ้าให้คนไทยในภมูิภาคตา่งยดึแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในกรุงเท พฯ

เป็นมาตรฐาน สง่ผลทําให้รูปแบบเคร่ืองแตง่กายของคนไทยทัว่ไปเป็นไปใน รูปแบบสากลมากขึน้    

โดยยดึตามแบบศนูย์กลางของการเผยแพร่ของความทนัสมยั  ซึง่ก็คือ กรุงเทพฯ ท่ีเป็นเมืองหลวง

ของประเทศ และจาก การเตบิโตทางอตุสาหกรรมของประเทศตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ  

จากการเกิดขึน้ของโรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้ ทําให้ผู้หญิงไทยของสงัคมในครอบครัวระดบัลา่ง

หลัง่ไหลเข้ามาเป็นกรรมกร ในโรงงานอตุสาหกรรมในสว่นกลาง ท่ีภายหลงักลายเป็นสงัคม

อตุสาหกรรม  ทัง้นีส้งัคมไทยเร่ิม เปิดกว้างรับสตรีชัน้สงูและชัน้กลางออกมาทํางานนอกบ้านมาก

ขึน้   ผู้หญิงเร่ิมมีโอกาสในการแตง่กายลกัษณะตา่งๆ  และออกมาทํางานนอกบ้านมากขึน้  จงึทํา

ให้เกิดกระแสการแตง่กายมากขึน้ด้วย  โดยทัง้นีเ้คร่ืองแตง่กาย สว่นมาก จะได้รับอิทธิพลจาก

รูปแบบเสือ้ผ้าใหม่ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในสมยันัน้  เร่ิมนยิมเรียกทบัศพัท์กนัวา่ “แฟชัน่”  ท่ีมีกระแสนิยม

มาจากทัง้ของตะ วนัตกและญ่ีปุ่ น  ท่ีผา่นการรับรู้จาก การเกิดส่ือ ใหมใ่นรูปแบบ ตา่งๆ  ท่ีเรียกวา่

อตุสาหกรรมบนัเทิง เชน่ หนงัสือ  นติยสาร  วิทย ุโทรทศัน์  และภาพยนตร์   อีกทัง้ส่ือเลา่นีย้งัเป็น

เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความเจริญจาก ศนูย์กลางของเมืองหลวงให้ภมูิภาคได้ รับรู้อีกด้วย  จาก

จดุนีน้บัได้วา่เป็นจดุเร่ิมต้น ของการกําเนิดคา่นยิมแฟชัน่ร่วมสมยัของไทย โดยมีอิทธิพลตะวนัตก

เป็นกระแสหลกั  เร่ิมต้นจากกลุม่คนในศนูย์กลางของความทนัสมยั คือ กรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลาง

ของการเผยแพร่ และสง่ผลทําให้เกิดการพฒันาการของแฟชัน่ไทยในเวลาตอ่มา  โดยการ

เปล่ียนแปลงแ ฟชัน่ไทยร่วมสมยันัน้ มีผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์ 

ตามลําดบัเหตกุารณ์  โดยผู้ วิจยั  สรุปไว้ได้ ดงันี ้  

 

1. จดุกําเนิดนกัออกแบบแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  

 

 การเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  เร่ิมต้นจาก วงการแฟชัน่ของประเทศไทย มีความ

เป็นแฟชัน่ท่ีร่วมสมยัมากขึน้ จากสงัคมท่ีทนัสมยั  จาการเปล่ียนแปลงจาก ร้านตดัเสือ้ท่ีมีเจ้าของ

กิจการเป็นผู้ดแูลทัง้การปรับเปล่ียนรูปแบบเสือ้ผ้า ออกแบบ ทําแพทเทิร์นรวมถึงตดัเย็บเองตาม

การสัง่ตดัของลกูค้า ท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ชา่งเสือ้ กลายมาเป็นห้องเสือ้ท่ีรับตดัเสือ้และแนะนํา
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รูปแบบเสือ้ผ้า ท่ีรับรองทกัษะความสามรถจาก  โรงเรียนสอนตดัเสือ้ ในกรุงเทพฯ  เชน่ โรงเรียน

สอนตดัเสือ้พรศรี  และโรงเรียนสอนตดัเสือ้ระพี  เป็นต้น ในยคุนัน้สว่นมากจะใช้วิธีการ  เปิด

หนงัสือลอกเลียนแบบ รูปแบบเสือ้ผ้ า แนะนํามาตดัเย็บ ให้ลกูค้า  จงึเรียกเจ้าของห้องเสือ้แบบนี ้

วา่ ชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบ  จนกระทัง่เร่ิมมีคนรุ่นใหมท่ี่ ถือวา่เป็นนกัปฏิวตัวิงการแฟชัน่แหง่ยคุ  

70 ของไทย หากเทียบเป็น ปี พ .ศ. ก็คือในชว่งเวลา ปี พ .ศ. 2510-2520  ท่ีโดเดน่ท่ีสดุ  ก็คือ 11ภทั

ราวดี มีชธูน ท่ีเรียกได้วา่เป็นนกัออกแบบเสือ้ผ้าหวัก้าวหน้ารุ่นแรกขอ งวงการแฟชัน่ไทยร่วมสมยั   

ท่ีอาศยัประสบการณ์จากการเป็นนางแบบ และการร่ําเรียนมาจากตา่งประเทศ 11

 จากการศกึษาการกําเนดินกัออกแบบของไทยในรุ่นแรกนัน้   มีกระบวนการในการสร้าง

ตวัตนของนกัออกแบบในวงการแฟชัน่ท่ีแตกตา่งจากเดมิ  ท่ีชา่งเสือ้หรือชา่งเสือ้ก่ึงนกัออกแบบใช้

ช่ือเสียงของสถาบนั คือโรงเรียนสอนตดัเสือ้เป็นตั วกําหนดความหมายของความทนัสมยั    มา

เป็นการสร้างตวัตนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตนเป็นสญัลกัษณ์  ในความหมายของความทนัสมยั    11

โดยการนําเสนอ

รูปแบบท่ีนอกกรอบแบบแผนเดมิๆของวงการชา่งเสือ้ไทยท่ีมีอยูเ่ดมิ  คือ การเป็นนกัออกแบบ

เสือ้ผ้าสําเร็จรูป  มีร้านท่ีมีความโดดเดน่แตกตา่งทัง้รูปลกัษณ์การตกแตง่  และเป็นฟรีเซ็นเตอร์ใน

ฐานะเป็นนางแบบด้วยตวัเอง 

ตวัอยา่งของกลุม่ผู้ในนําแฟชัน่11ท่ีเร่ิมตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา11  ในยคุสมยัของการ 11กําเนิดนกั

ออกแบบแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 11คือ ภทัราวดี มีชธูน เป็น ผู้ นําแฟชัน่ (Fashion Leader) ท่ีเรียกได้วา่

เป็นตวัแทนของกลุม่คนท่ีจะสรรหาเสือ้ผ้าในรูปแบบใหม่ๆ มาสวมใสก่่อนผู้ อ่ืน ผู้ นําแฟชัน่จะเป็น

คนท่ีมัน่ใจในรสนิยมของตวัเอง กล้าท่ีจะแตกตา่ง และมัน่ใจในสิ่งท่ีตวัเองนําเสนอ  ภทัราวดี มีชู

ธน ใช้ลกัษณะเฉพาะในสิ่งท่ีตวัเองมี  พฒันาตนเองจนกลายเป็น ผู้ ริเร่ิมแฟชัน่ (Fashion 

Innovator)  คือ ผู้ ท่ีเป็นนกัออกแบบ ท่ีสามารถแสดงสไตล์ท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเองออกมาผา่น

ลงไปบนผลงานการออกแบบของตวัเอง  11จงึสรุปได้วา่ 11ภทัราวดี มีชธูน เป็นนกัออกแบบแฟชัน่คน

แรกของวงการแฟชัน่ไทย  เป็นผู้ทรงอิ ทธิพลแฟ ชัน่ไทยร่วมสมยัของการเป็นจดุเร่ิมต้นของนกั

ออกแบบแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 11  11

 

กลุม่ของผู้ นําแฟชัน่ (Fashion Leader) ท่ีใช้กระบวนการของการ

แสดงตวัตน (Self Express) โดยอิงความเป็นตะวนัตก  และสร้างความแตกตา่งกบับคุคลทัว่ไป

ในขณะนัน้ 
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2.  จดุกําเนิดวงการแฟชัน่ไทย 

 

 ในขณะท่ีวงการแฟชัน่ของไทยเร่ิมมีนกัออกแบบแฟชัน่รุ่นใหม่เกิดขึน้  ท่ีทําวงการแฟชัน่

ของประเทศไทย มีความนา่ต่ืนเต้น ก็คือ  มีการ เกิดขึน้พร้อมๆกนั  ทัง้นกัออกแบบหวัก้าวหน้าท่ี

หลากหลาย  นางแบบท่ีแหกกฎเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ในอดีต   และการนําเสนอ

รูปแบบแฟชัน่โชว์ท่ีนา่ต่ืนเต้น พร้อมกนันัน้วงการแฟชัน่ของประเทศไทยก็พร้อมเปิดรับการกําเนดิ

รูปแบบส่ือทางด้านแฟชัน่อีกหนึง่รูปแบบ คือ นิตยสาร ท่ีเกิดขึน้มากมายและหลากหลาย และท่ี

โดเดน่ ก็คือ นิตยสารลลนา ใน ปี พ.ศ. 2516 นติยสารลลนามีความ โดดเดน่  มีเนือ้หาทัง้แฟชัน่

ไทยและตา่งประเทศ   นิตยส ารลลนา เน้นเนือ้หาและ ภาพถ่ายแฟชัน่  ท่ีนําแนวทางนติยสาร

ตะวนัตกมาประยกุต์และนําเสนอแตกตา่งจากนิตยสารท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ นิตยสารลลนาเป็นหนึง่

ในคณุปูการของวงการแฟชัน่ไทยในยคุนัน้ คือเป็นพืน้ท่ีหนึง่ สําหรับเดก็รุ่นใหมท่ี่อยากนําเสนอสิ่ง

สร้างสรรค์ แปลกใหมใ่ห้กบัวงการแ ฟชัน่ของไทย   ท่ีเร่ิมต้นมาจาก  เมนาท  นนัทขว้าง กบักลุม่

เพ่ือนสนิท ร่วมกนันําเสนอผลงานแฟชัน่ผา่นพืน้ท่ีในนิตยสารลลนา  จนทําให้เกิดกลุม่ของแวดวง

แฟชัน่ในยคุแรกๆของของประเทศไทย มากมายหลายแขนง  เพ่ือตอบสนองพืน้ท่ีการนําเสนอ

ผลงานแฟชัน่ท่ีเปิดกว้างของนิตยสารลลนา จนนิตย สารลลนากลายเป็นสญัลกัษณ์ของคนรุ่น

ใหมแ่ละเป็นแรงบลัดาลของคนในรุ่นตอ่รุ่น ท่ีเกิดจากการสร้างสญัลกัษณ์ของความทนัสมยัให้

ใกล้เคียงตะวนัตกมากท่ีสดุในพืน้ท่ีของนิตยสาร     

   นิตยสารลลนา ในยคุของ เมนาท  นนัทขว้าง  เป็นอิทธิพลหนึง่ท่ี เป็นจดุเร่ิมต้นของ

วงการแฟชัน่ไท ยร่วมสมยั  ท่ีทําให้ก่อกําเนดิ นกัออกแบบ นางแบบ ชา่งภาพ สไตลส์ิ  ชา่งศลิป์  

ในวงการแฟชัน่  เกิดเป็นกลุม่ของคนรุ่นใหมท่ี่เป็นสงัคมของบคุคลท่ีมีอาชีพและอิทธิพลในแวดวง

แฟชัน่ของไทยในชว่งเวลาตอ่มา   และยงัเป็นแรงบลัดาลใจให้กบัวงการแฟชั่ น (Fashion Muse) 

ในรุ่นถดัมาอีกด้วย นติยสารลลนายงัเป็นสญัลกัษณ์  ใน ลกัษณะหนึง่ 7ของมนษุย์ท่ีทําให้เกิดการ

โหยหาจากสิ่งท่ียงัยงัหลงเหลือ ฝังอยูใ่นความทรงจําของคนเรา (Existing Idolater)

 

  ซึง่ นิตยสาร

ลลนา สอดคล้องกบัแนวคดิ ของ ฟริงส์ (Frings) ท่ีวา่ การสร้างสญัลกัษณ์ทางแฟชัน่อาจเกิดขึน้

ได้จาก การมีผู้สง่เสริมการเกิดแฟชัน่หรือแบบอยา่งแฟชัน่ (Fashion Motivation or Role 

Models) นิตยสารลลนาจงึนบัวา่เป็น กลุม่คนท่ีไมไ่ด้เป็นผู้สร้างสรรค์สไตล์ใหม่ๆ โดยตรง   แต่

เป็นกลุม่ท่ีมีอิทธิพลตอ่คนในสงัคม ท่ีสง่เสริมและเร่งไสตล์ให้เป็นท่ีนา่สนใจย่ิงขึน้  จนตนเอง

กลายเป็นผู้สง่เสริมการเกิดแฟชัน่หรือแบบอยา่งแฟชัน่ (Fashion Motivation or Role Models) 
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3.  พืน้ท่ีกําเนิดแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 
 

 ในระบบอตุสาหกรรมแฟชัน่ การทําการตลาดในธุรกิจหนึง่ๆนัน้ ต้องอาศยัคนกลาง

ระหวา่งผู้ผลติกบัผู้บริโภค โดยประเภทของคนกลางท่ีมีความสําคญัอยา่งมากก็คือ พอ่ค้าปลีก ซึง่

ในปัจจบุนัธุรกิจค้าปลีก ทําหน้าท่ีเป็นตวักลางเช่ือมประสานทําให้ผู้ ซือ้กบัผู้ขายมาพบกนั ซึง่หนึง่

ในธุรกิจค้าปลีกท่ีมีบทบาทสําคญัในโครงสร้างการตลาดโลก นัน้คือ “ศนูย์การค้า ” ศนูย์การค้า

เป็น ศนูย์กลางของแฟชัน่ในประเทศไทยท่ีสําคญั ศนูย์การค้าในประเทศไทยถือเป็นแมเ่หล็ก

สําคญัท่ีผลกัดนัให้ประเทศไทยมีจดุขายตอ่ผู้บริโภคและนกัทอ่งเท่ียวหลากหลาย  เป็นกลไกล

สําคญัทางเศรษฐศาสตร์อยา่งหนึง่ในนโยบายของรัฐในหลากหลายยคุสมยั  อีกทัง้ศนูย์การค้ายงั

มีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในการมีวิวฒันาการและบทบาทในฐานะความเป็นศนูย์กลาง

ของแฟชัน่และการจบัจา่ยของประเทศไทยอยา่งมากมาย  และคงไมมี่แหลง่ช้อปปิง้ใดในประเทศ

ไทยท่ีมีเอกลกัษณ์และความโดเดน่ได้ มากเทา่ ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์ จากการเร่ิมต้นของ 

ชฎาทิพ จตูระกลู   ผู้บริหารรุ่นท่ีสองตอ่จาก พลเอก เฉลิมชยั จารุวสัตร์ ผู้ เป็นพอ่  ชฎาทิพ จู

ตระกลู เธอคือผู้ปลกุปัน้ ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ให้เป็นพืน้ท่ีของวงการแฟชัน่ไทยในนามพืน้ท่ี

ของ นกัออกแบบไทย หรือท่ี เรียกกนัวา่ ไทยดีไซเนอร์ (Thai Designer)  สยามเซ็นเตอร์ ฝ่าวิกฤติ

ในเหตกุารณ์ตา่งๆ  ร่วมกบัผู้ เชา่ศนูย์การค้าสยามเซน็เตอร์มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2529 เชน่ เหตกุารณ์  

ลดคา่เงินบาทเม่ือปี พ.ศ. 2529 เกิดไฟไหม้ในศนูย์การค้าเม่ือปี พ.ศ. 2538 วิกฤตกิารเงินในปี  

พ.ศ. 2540  พร้อมๆ กบัการปพูรมตอกเสาเขม็โครงการ  รถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีทําให้ธุรกิจในยา่นนัน้

ชะงกัไปถึง 3 ปี  จวนจนกลายเป็นสยามเซ็นเตอร์ในทกุวนันี ้    

 พืน้ท่ี สยามเซ็นเตอร์ เป็นพืน้ท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการค้าในระบบ

อตุสาหกรรมแฟชัน่ในเมืองไทย ในบรรยากาศของการแขง่ขั นการประกวดประชนั  เพ่ือการ

นําเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ การเร่ิมต้นของพืน้ท่ี ท่ีทกุคนมัน่ใจวา่มีพืน้ท่ีในการนําเสนอ

ตวัตน ของตวัเองเป็นท่ีแรกๆแหง่ยคุ จนเกิดเป็นสงัคมแหง่ผู้คนร่วมสมยั ในตํานานบนัไดนดัพบ 

ขัน้ท่ี 15 ในยคุ 80  สยามเซ็นเตอร์  มีอิทธิพลทางด้านแฟชัน่  จากกลุม่คนร่วมสมยัท่ีผา่นมาหลาย

รุ่นได้ใช้ความหายทางสญัญะซํา้ๆในความหมายความทนัสมยัและร่วมสมยัของสยามเซน็เตอร์   

จนกระทัง่กลายเป็นแรงบลัดาลใจหนึง่ให้กบันกัออกแบบในรุ่นตอ่รุ่น  สยามเซ็นเตอร์ยงั เป็นพืน้ท่ี

ศนูย์รวมนกัออกแบบ แฟชัน่ไทยในนาม ไทยดีไซน์เนอร์  (Thai Designer) มากท่ีสดุ   และเป็น

ตํานานของพืน้ท่ีให้กําเนิดนกัออกแบบแฟชัน่ไทยมากท่ีสดุตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  สยามเซ็นเตอร์

ในความหมายของอิทธิพลของแฟชัน่ไทย สยามเซ็นเตอร์ ก็คือ พืน้ท่ี (Space) ท่ีเป็นพืน้ท่ีของการ

เป็นตวัแทนจิตนาการ (Representation of ideal space) ของคนรุ่นใหมแ่หง่ยคุ ท่ีมีคณุสมบตัิ

สง่เสริมให้เกิดการสร้างประสบการณ์  และการสร้างตวัตนให้ตา่งและร่วมสมยัมากกวา่พืน้ท่ีอ่ืน  

และสยามเซ็นเตอร์ก็เป็นหนึง่พืน้ท่ี ท่ีวงการแฟชัน่ได้เลือกใช้มาอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน  
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4. จดุเร่ิมต้นความเป็นสากลของแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 

 

 ตัง้แต่  ปี พ .ศ. 2537 จากเหตกุารณ์ของการ เร่ิมต้นท่ีมีการนําเข้านิตยสารแฟชัน่หวั

สากลฉบบัแรก ในประเทศไทย คือ นิตยสารแอล (Elle) ประเทศไทย  นิตยสารแอล ได้ให้กําเนิด

วฒันธรรมในการดําเนินธุรกิจแฟชัน่ของไทยในรูปแบบสากล   คือ  ใน ปี พ.ศ. 2542 การเร่ิมต้น

การจดังานครัง้แรกของ งานแอลแฟชัน่วีค (ELLE Bangkok Fashion Week) โดยมี กลุวิทย์  เลาสขุศรี 

บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอล และเป็นหนึง่ในทีมงานท่ีริเร่ิมงาน แฟชัน่วีค โดยเป็นการจดั

งานแฟชัน่โชว์ท่ีเป็นการรวมตวัผลงานการออกแบบของนกัออกแบบไทย ในรูปแบบมาตราฐาน

สากลร่วมสมยั และเป็นพืน้ท่ีอีกหนึง่พืน้ท่ีของการเร่ิมต้นขบัเคล่ือนและพฒันาแฟชัน่ไทยสูส่ากล    

 แอลแฟชัน่วีค ทําให้วงการแฟชัน่ไทยกลายเป็นสนใจของบคุคลทัว่ไป และกลายเป็นสว่น

หนึง่ของธุรกิจอ่ืนๆ แอลแฟชัน่วีค  ไมไ่ด้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงเฉพาะความสนใจของผู้คนท่ี

สนใจแฟชัน่เทา่นัน้  ยงัเกิดการเปล่ียนแปลงไปยงัวงการนางแบบ ชา่งภาพ  สไตลส์ิ  ชา่งหน้า ชา่ง

ผมหรือผู้ ท่ีอยูใ่นวงการแฟชัน่อีกด้วย รวมถึงการนําเสนอรูปแบบแฟชัน่โชว์ของนกัออกแบบ  ท่ี

ปรับเปล่ียนให้ดใูกล้เคียงกบัมาตรฐานสากลตามตะวนัตกมากท่ีสดุ แอลแฟชัน่วีค  ยงัเป็น

จดุเร่ิมต้นการแจ้งเ กิดของนกัออกแบบรุ่นใหมข่องไทยในนามนกัออกแบบรุ่นใหม ่ (Young 

Designer) และได้นกัออกแบบท่ีประสบความสําเร็จใ นระดบัสากล  แอลแฟชัน่วีค กลายเป็นพืน้ท่ี  

ท่ีเป็นสญัลกัษณ์คณุภาพของผลงานนกัออกแบบรุ่นใหมข่องไทยในความเป็นสากล  ท่ีเป็นก้าว

แรกท่ีสําคญัในการสร้างกระแสแฟชัน่ของไทย  จงึสรุปได้วา่ แอลแฟชัน่วีค  จากการริเร่ิมและการ

บริหารของ กลุวิทย์  เลาสขุศรี  บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแอล เป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลท่ีเป็นสว่นหนึง่

ในการสร้างรากฐานท่ีสําคญัให้กบัวงการแฟชัน่ไทย ท่ีกลายเป็นต้นแบบและวิธีคดิของนกั

ออกแบบในรูปแบบธุรกิจสากลขึน้ในประเทศไทย 

 แอลแฟชัน่วีค นบัเป็นกิจกรรมทางแฟชัน่ (Fashion Event) ท่ีสอดคล้องกบัท่ี กรูริน 

(Guerin) กลา่วไว้วา่ แฟชัน่โชว์เป็นกิจกรรมประเภทหนึง่ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นสดุยอดการส่ือสาร

การตลาดแฟชัน่ และเป็นพืน้ท่ีการสร้างความหมายขององค์ประกอบทางการขบัเคล่ือน แฟชัน่อีก

ด้วย แอลแฟชัน่วีค  หากนํามาวิเค ราะห์กบั ทฤษฎี ของอิทธิพลและ ตวัแปรสําคญักบัการ

เปล่ียนแปลงด้านรูปแบบของแฟชัน่  ของ ยนูยิะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura) แล้วนัน้ จะเห็น

ได้วา่  ปรากฎการณ์  แอลแฟชัน่วีค จดุเร่ิมต้นความเป็นสากลของแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  เป็น

ปรากฎการ ณ์ท่ี มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงแฟชัน่  และมีองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงมากท่ีสดุ  ดงันี ้ 
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 ทฤษฎี ของอิทธิพลและตวัแปรสําคญักบัการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบของแฟชัน่  ของ ยู

นยิะ คาวามรูะ (Yuniya Kawamura) ท่ีมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 1. นกัเขียน หรือ

ผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists) 2. บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine 

Editors) 3. นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion Doll to Fashion Show)  4. เทคโนโลยีการผลิต

และความก้าวหน้าทางการผลติ (Technological Influences on Fashion)  5. การส่ือสารส่ือ

โฆษณาแ ฟชัน่ (Fashion Advertising) ซึง่ ปรากฎการณ์  แอลแฟชัน่วีค  มีองค์ประกอบท่ี

สอดคล้อง กบัทฤษฎีของ ยนูิยะ คาวามรูะ ใน 4 องค์ประกอบ ดงันี ้ 1. นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่ว

แฟชัน่ (Fashion Journalists) แอลแฟชัน่วีค   เกิดการการดําเนินงาน โดยนิตยสารแอล ประเทศไทย ท่ี

มีนกัเขียนในสงักดั ท่ีเขียนบทวิเคราะห์ผลงานท่ีแสดงในแฟชัน่โชว์ในแตแ่ละครัง้  2. บรรณาธิการ

นิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine Editors) แอลแฟชัน่วีค เกิดขึน้จากแนวความคดิของ

บรรณาธิการบริหาร นิตนยสารแอล ประเทศไทย  รวมถึงการสร้างเกณฑ์มาตราฐานในการ

คดัเลือกนกัออกแบบและแ บรนด์ท่ีจะนําเสนอแฟชัน่โชว์  3. นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion 

Doll to Fashion Show)  แอลแฟชัน่วีค   เป็นผู้ นําเสนอรูปแบบแฟชัน่โชว์ท่ีมีมตราฐานทางสากล 

โดยเป็นผู้ ดําเนินงานเองทัง้หมด   4. การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising)  แอล

แฟชัน่วีค  มี การส่ือสารส่ือและโฆษณาจากนิตยสารแอล ประเทศไทย ท่ีเป็นเจ้าของงานเป็นหลกั   

ขาดองค์ประกอบ  ด้านเทคโนโลยีการผลติและความก้าวหน้าทางการผลติ   (Technological 

Influences on Fashion)  ท่ีปรากฎการณ์ แอลแฟชัน่วีค  ยงัเป็นการใช้โทคโนโลยีการผลิตและ

ความก้าวหน้าทางการผลติ ที่มีอยู่ แล้วในรูปแบบนํามาใช้แบบผสมผสาน  จงึเช่ือได้วา่  ผู้ทรง

อิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวฒัน์ มีปรากฎการณ์ของ  แอลแฟชัน่วีค  เป็นเหตกุารณ์ท่ี

มีอิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยัมากท่ีสดุ  
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 สรุปปรากฎการณ์ท่ีเป็นอิทธิพลการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไท ยร่วมสมยั   ในยคุ ผู้ทรง

อิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์   ไว้ได้เป็นแผนภาพ ดงันี ้ 
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 จากปรากฏการณ์ ท่ีเป็นอิทธิพลทางการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั   ในยคุ ผู้ทรง

อิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์   สรุปได้ วา่ ผู้ทรงอิทธิพลแฟชัน่ไทยร่วมสมยัท่ีทําให้

เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  ไมใ่ชเ่ป็นบคุคลหรือกลุม่คนใด แตเ่ป็นเหตกุารณ์ท่ีเป็น

ปรากฎการณ์  โดยมี รูปแบบกระบวนการสร้างอิทธิพลท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วม

สมยั ดงันี ้ 1. 11กลุม่ของผู้ นําแฟชัน่ (Fashion Leader) ท่ีใช้กระบวนการของการแสดงตวัตน (Self 

Express) 2. แรงบลัดาลใจแฟชัน่ 11

 

(Fashion Muse) ในผู้สง่เสริมการเกิดแฟชัน่หรือผู้ ท่ีเป็น

แบบอยา่งแฟชัน่ (Fashion Motivation or Role Models) 3. พืน้ท่ี (Space) ท่ีเป็นพืน้ท่ีของการ

เป็นตวัแทนจิตนาการ (Representation of ideal space) 4. กิจกรรมทางแฟชัน่ (Fashion Event)  

ใน 4 องค์ประกอบ สนบัสนนุ  ดงันี ้ นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists), 

บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine Editors), นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion 

Doll to Fashion Show), การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising)   กระบวนการและ

รูปแบบการสร้างอิทธิพลท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  สอดคล้องกบั

ปรากฎการณ์ของ แอลแฟชัน่วีค มากท่ีสดุ  โดยผู้ วิจยัทําสรุปได้เป็น องค์ความรู้ใหมท่างด้าน การ

สร้างอิทธิพลเพ่ือการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั ท่ีมีลกัษณะเฉพาะในรูปแบบของแฟชัน่ของ

ไทย  ได้ดงัแผนภาพดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  22  รูปแบบการสร้างอิทธิพลเพ่ือการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั 
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 จากผลการศกึษาได้อง ค์ความรู้ใหม่  คือ รูปแบบกระบวนการสร้างอิทธิพลท่ีทําให้เกิด

การเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั  โดยจะต้องมีกระบวนการ  ดงันี ้ 

 มีกระบวนการสร้าง พืน้ท่ี (Space) ท่ีเป็นพืน้ท่ีของการเป็นตวัแทนจิตนาการ 

(Representation of ideal space) ของคนรุ่นใหมแ่หง่ยคุในการแสดงออก ทางด้านความคดิ

สร้างสรรค์แฟชัน่  มีการปรากฎตวัตนของ11กลุม่ผู้ นําแฟชัน่ (Fashion Leader) ท่ีมีกระบวนการของ

การแสดงตวัตน (Self Express) ในลกัษณะเฉพาะ   มีต้นแบบ 11

 

แรงบลัดาลใจทางแฟชั่น (Fashion 

Muse) ท่ีเป็น ต้นแบบการสง่เสริมการเกิดแฟชัน่หรือแบบอยา่งแฟชัน่ (Fashion Motivation or 

Role Models) ท่ีชดัเจนในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงบลัดาลใจ  โดยใน           

3 รูปแบบท่ีจําเป็น  ในการสร้างรูปแบบ อิทธิพลท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทยร่วมสมยั

แล้วนัน้ จะสมบรูณ์ได้เม่ือรูปแบบทัง้หมด เข้ามาอยูใ่นพืน้ท่ีของ  กิจกรรมทางแฟชัน่ (Fashion Event) 

ท่ีมีกลุม่สนบัสนนุดงันี ้ 1. นกัเขียน หรือผู้ ส่ือขา่วแฟชัน่ (Fashion Journalists) 2. บรรณาธิการ

นิตยสารแฟชัน่ (Fashion Magazine Editors) 3. นางแบบ และแฟชัน่โชว์ (Fashion Doll to 

Fashion Show) 4. การส่ือสารส่ือโฆษณาแฟชัน่ (Fashion Advertising) โดยรูปแบบทัง้หมดจะ

สง่เสริมซึง่กนัและกนัในเชิงไปกลบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  23 กระบวนการการแพร่กระจายแฟชัน่ไทย ใน แฟชัน่ไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์   
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 การการ แพร่กระจายแฟชัน่ไทย ใน แฟชั่นไทยร่วมสมยัในยคุโลกาภิวตัน์ จะเป็นไปใน

ลกัษณะรูปแบบท่ีเป็นการแพร่กระจายของแฟชัน่ ในแนวดิง่ (Trickle – down Theory) ท่ีเป็น

ลกัษณะในการแพร่กระจายจากบนลงลา่ง  ร่วมกบัการยอมรับการแพร่กระจายแฟชัน่แบบ

ย้อนกลบั (Reverse Adoption) ท่ีเป็นลกัษณะในการแพร่กระจายจากลา่งสูบ่น (Trickle – up) ท่ี

มีจดุกึ่งกลางของทัง้สองลั กษณะ คือ การแพร่กระจายในระดบัแนวนอน ท่ีมี รูปแบบของ

กระบวนการสร้างอิทธิพลท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแฟชัน่ไทย ในรูปแบบแพร่กระจายแบบทกุ

ทิศทาง ซึง่สอดคล้องกบัการแพร่กระจายแฟชัน่แบบมวลชน (Mass Dissemination) ทัง้จากกลุม่

คนชัน้สงูลงสูม่วลชนหรือจากวฒันธรรมกลุม่เล็ กๆในสงัคมไทย เชน่  11 กลุม่ของผู้ นําแฟชัน่ 

(Fashion Leader) กลุม่ของแรงบลัดาลใจแฟชัน่ 11

 

(Fashion Muse) พืน้ท่ี (Space) และ กลุม่

กิจกรรมทางแฟชัน่ (Fashion Event) ท่ีตา่งก็มีอิทธิพลกนั โดยอิทธิพลเหลา่นัน้จะมากหรือน้อย

นัน้ขึน้อยูก่บัส่ือท่ีจะเป็นตวักลางในการแพร่กระจายแฟชัน่และแสดงให้ 
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