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ปจจุบันนี้เราคงตองยอมรับวา การมีบุคลิกภาพที่ดี เปนสิ่งที่
ชวยใหการทาํงานสาํเรจ็ไปเกนิกวาคร่ึงหนึง่กเ็ปนได การมบีคุลกิภาพ
ทีด่ทีาํใหผูทีพ่บเหน็ เพือ่นรวมงาน ผูบงัคับบญัชาหรอืบคุคลทีเ่รากาํลงั
มีปฏิสัมพันธดวยเกิดความประทับใจ เกรงใจ ใหความนาเช่ือถือและ
มีความรูสึกกับเราในทางบวก เสื้อผาเคร่ืองแตงกายมีความสําคัญ
ตอบุคลิกภาพของคนเราอยางมาก บุคลิก รูปรางมีความแตกตางกัน 
มีจุดเดน จุดดอย ทําอยางไรใหจุดเดนของรางกายดูเดนเปนที่ดึงดูด
สายตาโดยไมสนใจจุดดอยของรางกาย การนําองคประกอบของ
การออกแบบมาใชใหถูกหลักการออกแบบในการออกแบบเส้ือผา 
เคร่ืองแตงกาย สามารถชวยทานได หากทานไดอานหนังสอืเลมนีแ้ลว
ทานจะสามารถมีความรูและทักษะในการแตงกายใหกับตัวทานเอง
และบุคคลท่ีทานรักไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเลือก
องคประกอบในการแตงกายเพ่ือชวยเสรมิใหทานมีบคุลกิภาพท่ีด ีและ
มรีปูรางทีไ่ดสดัสวน สามารถอาํพรางสวนทีไ่มตองการใหผูอืน่เหน็ดวย
การใชองคประกอบของการออกแบบไมวาจะเปนเรื่องของ เสน สี 
รูปแบบของเสื้อผาและการเลือกลักษณะของเนื้อผาชวยในการ
ออกแบบเสื้อผาใหกับทานก็จะมีรูปรางที่งดงามเหมาะสมกับรูปราง

การแตงกายดหีรอืสวยงาม ไมจาํเปนตองสวมใสเสือ้ผาราคาแพง
หรอืเสือ้ผาแบรนดเนม ปจจบุนัน้ีผูหญงิเรามีอสิระในการแตงกายมาก
ขึน้ แมแตเครือ่งแตงกายในการทาํงาน และมหีลายหนวยงานทีอ่นญุาต
ใหพนักงานแตงกายในชุดธรรมดาปกติไดโดยไมตองใสเครื่องแบบ 
แตตองมีความสุภาพและเหมาะสมกับสถานท่ีและโอกาส ดังนั้น
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การแตงกายทีด่ดูเีหมาะสมจงึควรเปนลักษณะทีเ่ปนตัวของตวัเองโดยดงึเอาจดุเดนของตวัเอง
ออกมาและลดจุดบกพรองทั้งหลายออกไป ทานลองทดลองปฏิบัติและทําทุกวัน นอกจาก
ทานจะพบกับความสนุกสนาน และตื่นเตนกับการแตงกายรูปแบบใหม ยังจะมีความสุข
ในการทํางาน และมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น อีกท้ังการแตงกายนั้นจะชวยใหประสบ
ความสําเร็จทั้งในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว

หนังสือเลมนี้นอกจากจะใชเพื่อพัฒนาตนเองแลวยังสามารถใชประกอบการเรียน
การสอนไดดวย เนื่องจากหนังสือเลมน้ีประกอบไปดวยสาระเก่ียวกับองคประกอบท่ีใชใน
การออกแบบเส้ือผา และหลักการออกแบบ อีกท้ังยังสอดแทรกเทคนิคการแตงกายใหเหมาะสม
กับรูปรางแตละคนดวย ซึ่งเนื้อหาสวนใหญไดแปลและเรียบเรียงจากหนังสือตางประเทศ 
สามารถนําไปใชประโยชนในการแตงกายเพิ่มความมีเสนห ความทันสมัยใหกับตนเอง และ
นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการวาดหุนแบบงายใหทานไดทดลองฝกวาดหุนซึ่งเปนวิธีที่ผูเขียน
ทดลองแลวปรับจากประสบการณและนํามาสอนนักศึกษาเปนเวลามากกวา 20 ป สามารถ
นํามาใชในการออกแบบชุดที่คุณคิดวาสวมใสแลวมีความสมดุลและกลมกลืน เหมาะสมกับ
รปูรางของทาน มคีวามเปนสไตลของตนเอง และยงัมคีวามสนกุเพลดิเพลนิไปกบัการออกแบบ
ใหกบัตนเอง ซึง่จะชวยใหคณุมคีวามม่ันใจวาคุณแตงกายไดสวยงามเปนทีป่ระทบัใจกบัผูพบเหน็

ทายน้ีผูเขยีนขอขอบพระคุณบดิา มารดาท่ีลวงลับ ครบูาอาจารยทีม่อบความรู อาจารย
วัฒนะ วัฒนาพันธุ ที่ปรึกษา ลูกที่เปนกําลังใจ รวมท้ังผูชวยศาสตราจารย ดร.สินธุ สโรบล 
ที่ลวงลับแลวเชนกัน และขอขอบคุณทานผู เปนเจาของเอกสารอางอิงที่ใชประกอบ
ในการทําหนังสือเลมนี้ใหสําเร็จดวยดี

อัจฉรา สโรบล
สาขาวิชาบานและชุมชน

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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มนษุยยคุโบราณตองแกปญหาพ้ืนฐาน (ปจจยั 4) ใหเขากบัชวีติ 

มคีวามพยายามเปนอยางมากในการควบคุมสิง่แวดลอมใหเหมาะสม

กบัตนเอง เชน ในดานเครือ่งนุงหมหรือเครือ่งแตงกายทีต่องแสวงหา

มาปกปองความหนาวเย็นของอากาศ ปกปดรางกาย และปองกัน
สัตวและแมลงกัด ตอย มนุษยในยุคกอนประวัติศาสตรไดแตงกาย
โดยใชเคร่ืองนุงหมรางกายจากสิ่งท่ีไดมาจากธรรมชาติ เชน ใบไม 
ใบหญา หนังสัตว ขนนก ดิน สี ฯลฯ

ตอมามนุษยเรยีนรูวธิกีารดดัแปลงการใชเครือ่งนุงหมรางกายจากธรรมชาต ิใหเหมาะสม
และสะดวกตอการแตงกายตามลําดับ เชน การผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด ฯลฯ จนถึงการรูจักใช
วธิกีารตดัเยบ็ จนกลายเปนผลติภณัฑทีเ่กดิจากการใชเทคโนโลย ีเตบิโตไปพรอมกบัสงัคมมนษุย
ทีใ่หญขึน้ มคีวามตองการท่ีเพ่ิมข้ึนคือ ความงาม กลายเปนความจาํเปนท่ียอมรับของคนหมูมาก
โดยเฉพาะดานการแตงกาย วิวัฒนาการการออกแบบเครื่องแตงกายของมนุษยจึงเปนไป
เพ่ือตอบสนองความตองการของสงัคมดังกลาว โดยมีนกัออกแบบเสือ้ผา (Fashion Designers) 
ที่มีชื่อเสียงเปนผูคอยกําหนดรูปแบบ และแนวทางการแตงกายใหกับมนุษยทั้งโลก และผูคน
ตางก็พรอมใจกันปรับตัวเองใหเขากับ “แนวนิยม” (Fashion) นั้นๆ

»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�áÅÐ¡ÒÃá¼‹¢ÂÒÂ¢Í§á¿ªÑè¹

หลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง แฟชัน่ไดแผขยายความนยิมไปในวงกวางอยางรวดเรว็อยางไมนาเชือ่ 
ผูทําธุรกิจดานแฟชั่นตองตามรสนิยมของผูบริโภคใหทัน และตองสรางสินคาใหตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดที่หลากหลาย โดยเฉพาะความสําเร็จของเสื้อผาสไตลอิตาเลียน สงผลให
นักออกแบบทรงอิทธิพลตอแฟช่ันเส้ือผา กลายมาสูยุคของแฟช่ันยุคใหม จึงถือเปนจุดเร่ิมตนของ
การเปลี่ยนแปลงดานการแตงกายมาจนถึงปจจุบัน
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ภาพที่ 1 แสดงวิวัฒนาการของการแตงกายสมัยศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 20
(ที่มาของภาพ: The Collection of Kyoto Costume Institute, Fashion: A History from the 18 to the 20 Century)
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ภาพที่ 2 แสดงวิวัฒนาการของการแตงกายสมัยศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 20 (ตอ)
(ท่ีมาของภาพ: The Collection of Kyoto Costume Institute, Fashion: A History from the 18 to the 20 Century)
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ป 1980 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางนักออกแบบและอุตสาหกรรมสิ่งทอทวีความสําคัญ
มากขึ้น สาเหตุเพราะอุตสาหกรรมส่ิงทอตองอาศัยนักออกแบบท่ีมีชื่อเสียงอยางท่ีไมเคยเปนมากอน
เพ่ือท่ีจะสรางความสําเร็จในระดับนานาชาติ ซึ่งพวกเขาตระหนักวาเสื้อผาเปนเหมือนสินคาอุปโภค
บริโภคอื่นๆ ที่ไมไดเปนเพียงส่ิงท่ีเอามาหอหุมรางกายเทาน้ัน แตเปนส่ิงหอหุมท่ีมีชีวิตท่ีมาจากการ
ผลติทีซ่บัซอน ซึง่เหน็ไดจากหนาทีก่ารใชสอยและความสวยงาม เพือ่ทีจ่ะตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคและตอบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากจุดนี้เองจึงเกิดความตองการการศึกษา
เฉพาะดานที่ชวยสงเสริมธุรกิจเสื้อผา เชน การสื่อสารมวลชน การตลาด รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเสนใยผาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วิวัฒนาการของการแตงกายสมัยศตวรรษท่ี 18 ถึงศตวรรษท่ี 20 มีพัฒนาการของเสื้อผาใน
ดานของรูปแบบตางๆ ที่นักออกแบบไดสรางสรรคจากรูปแบบเดิม หรือนําเอาบางสวนของเสื้อผาใน
อดีตมาคิดสรางสรรคเปนเสื้อผาแบบตางๆ ที่สามารถใชสวมใสในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น

อยางไรกต็าม การออกแบบเครือ่งแตงกายสมัยใหมมกีารเปล่ียนแปลงไปตามกระแสสังคม แนว
ความคิดเกาๆ ถูกแทนที่ดวยกระแสใหม ความคลาสสิกถูกมองวาลาสมัย กระแสการแตงกายในยุค
ใหมตองเดินตามกระแสความเปล่ียนแปลงทางวัตถุที่เกิดข้ึนในชวงเวลานั้นๆ เปนตัวช้ีนํากระแสทาง
สังคมใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางตางๆ แลวแฟช่ันก็เดินไปตามวิถีทางสังคมซ่ึงสอดคลอง
กับแอนดี วารฮอล (Andy Warhol) เปนเจาพอศิลปะแบบ Pop Art (เปนศิลปะที่เกี่ยวของกับชีวิต
ประจาํวนั ศลิปนในศิลปะแนวนีม้คีวามเชือ่วาศิลปะสรางขึน้จากสิง่ตางๆ ทีม่อียูในชวีติประจาํวนั เปน
ศิลปะที่แสดงความรูสึกสะทอนประสบการณทั้งหมดของศิลปนในชั่วขณะเวลาหนึ่ง และสถานที่แหง
หนึง่เทานัน้ ทีม่าเรว็แลวกไ็ปเรว็) ไดกลาวไววา อนาคตทกุคนจะโดงดงัไปทัว่ทัง้โลกไดเพยีงแค 15 นาที
เทานั้น ซึ่งเปนประโยคท่ีกลาวไวเมื่อป ค.ศ.1968 สะทอนใหเห็นวา ทุกคนที่ตองการประสบความ
สําเร็จหรือโดงดังจากอาชีพของตนก็สามารถอาศัยชองทางของสื่อตางๆ เปนทางลัดในการไปใหถึง
ความสําเร็จน้ันได แตถาตระหนักใหดี ความสําเร็จท่ีไดมาอยางรวดเร็วก็สามารถที่จะจางไปอยาง
รวดเร็วเชนกัน เชนเดียวกับกระแสของแฟชั่นที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงและหมดความนิยมไป แลวใน
ระยะหนึ่งก็หมุนเวียนกลับมาใหมเปนวัฏจักร
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ในระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมากอนที่จะมีการผลิตเสื้อผาจํานวนมาก เส้ือผาถูกผลิต
โดยชางตัดเสื้อ โดยใชกรรมวิธีเทคนิคเฉพาะทุกรูปแบบในการสรางสรรคผลงาน ชางตัดเสื้อตองรูจัก
รสนิยมและลักษณะทางสรีระของลูกคาเปนอยางดี

ตามหองเสื้อชั้นนํา จะมีการสรางหุนขนาดเทาตัวจริงของลูกคาสตรีที่มักจะปกปดตัวเองและ
ตองการงานท่ีประณีตละเอียด และเมื่อมีการตัดเย็บแลวเส้ือผาก็จะถูกสงไปยังคฤหาสนของลูกคา
เหลาน้ันโดยตรงโดยท่ีพวกเธอไมตองเดินทางมายังหองเส้ือเลย เสื้อผาช้ันสูงเปนงานหัตถศิลป
ที่ออกแบบมาเพียงชิ้นเดียว เพราะการตกแตง รูปแบบ และการเลือกใชผาถูกคัดสรรมาอยางประณีต 
แตในปจจุบันจะมีเพียงหองเส้ือชั้นสูงเทานั้นที่จะผลิตเสื้อผาในลักษณะน้ีออกมาเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาชั้นสูง และจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเส้ือผา
สาํเรจ็รูป หองเสือ้ช้ันสูงจึงเปลีย่นตวัเองมาดาํเนินการในรปูของบริษทัและเร่ิมผลติสินคาเพือ่ตอบสนอง
ความตองการของกลุมผูบริโภคตามขนาดและแบบท่ีกําหนดไวกอน มิใชการผลิตเพียงช้ินเดียว
อีกตอไป
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ผูหญิงที่แตงกายดี มิใชตัดสินกันดวยราคา หรือเคร่ืองประดับที่ใส การแตงกายดี คือ 
ผูที่รูจกัเลือกเสื้อผาที่เหมาะสมกับตนเอง เสริมสรางใหรูปรางดูสมดุล แสดงออกถึงบุคลิกภาพท่ีเปน
สวนตัว เหมาะสมกบักาลเทศะและดูทันสมัย มีรูปแบบฉบับของตนเอง

Designer ชื่อดัง โกโก ชาเนล กลาววา แฟชั่นกับสไตล ไมเหมือนกัน สไตล คือเอกลักษณ
ของผูหญิงแตละคนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีลาสมัย แตแฟชั่น คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
และลาสมัยไดงาย แฟช่ันไมไดหมายถึงแตเส้ือผา แบบเส้ือผา แบบกระโปรง แบบกางเกง หรือ
แบบทรงผมเทานั้น ยังรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของ นับตั้งแตเครื่องสําอาง รองเทา กระเปาถือ 
เครื่องประดับ ตลอดจนบุคลิกทาทางที่มีการดัดแปลงปรับปรุงใหเหมาะสมกับความงามของแตละ
บุคคล

ดังนั้นแฟชั่นจึงเปนความนิยมแหงยุคสมัย ซึ่งบางทีก็เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด บางทีก็คอยๆ 
กอขึ้นทีละนิดจนกลายเปนความนิยมในคนหมูมาก แลวกระจายความนิยมนั้นออกไปในวงกวาง 
ซึ่งความนิยมน้ันอาจมีระยะยาวหรือส้ันข้ึนอยูกับกระแสความนิยมและการยอมรับของสังคม ดังน้ัน
แฟชั่นจึงไมใชสิ่งที่ใครนึกจะทําอะไรออกมาเสนอก็ได แตตองเปนสิ่งที่กระแสสังคมยอมรับดวย

นอกจากนี้ยังมีนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาจํานวนมากไดศึกษาแฟช่ันในฐานะท่ีเปน 
ปรากฏการณของมหาชน เชน นายโกนิค ไดพูดถึงแฟช่ันวาไมไดหมายถึงเพียงการแตงตัวเทาน้ัน 
แตยังเปนสินคาอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางหนึ่งดวย และยังไดใหความหมายของแฟชั่นวาเปน
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แรงผลักดันเบ้ืองตนของการดํารงชีวิตในสังคมที่มีรากหยั่งลึกไปในจิตใตสํานึกของคนในสังคม และ
ปรากฏการณนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในอารยธรรมท่ีเจริญแลว แตสามารถพบไดในทุกๆ อารยธรรม 
อีกท้ังยังไดกลาวเพ่ิมเติมถึงการศึกษาของเขาวา หน่ึงในลักษณะที่นาท่ึงของปรากฏการณทางแฟชั่น
คอื ยิง่แฟช่ันไดรบัการศกึษาคนควาเพิม่ข้ึนเทาไหร ความสาํคัญก็จะเพ่ิมมากยิง่ข้ึนเชนกัน เขายังเพิม่เตมิ
อีกวา ในเบ้ืองตนแฟช่ันเหมือนจะเพียงสงอิทธิพลตอลักษณะภายนอกของคนและสิ่งของเทาน้ัน 
แตเมื่อเราศึกษาใหลึกซึ้งลงไปจะพบวาแฟชั่นเปนหน่ึงในตัวขับเคลื่อนท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และปรากฏการณที่วาแฟชั่นสามารถเปนสัญลักษณบงชี้โดยผานกระบวนการเปลี่ยนผาน
จากสิง่หนึง่มาสูอกีสิง่หนึง่ไดนัน้ เราสามารถสังเกตไดจากการแตงตวัของผูคนแตละกลุม หรอืแตละคน 
ซึ่งจะแสดงความเปนตัวตนของพวกเขาออกมาผานการแตงกาย ไมวาจะเปนความฝน ความตองการ 
ความปรารถนา หรือความลับที่ตองการปกปด

ÃÙ»â©Á¢Í§á¿ªÑè¹

1. เสื้อผาชั้นนํา (Haute Couture) คือ สไตลเสื้อผา จะเปนระดับแนวหนาลาสุดจากปารีส 
หรือมิลาน มีการตัดเย็บท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยมท่ีสุด เพ่ือใหเขากับกลุมลูกคาท่ีกระเปาหนัก และ
รักการแตงตัวที่พิถีพิถัน ตองการเสริมบุคลิกภาพและสถานภาพทางสังคมของตนเอง ผูที่กอตั้ง
หองเสื้อชั้นนํานี้ชื่อ ชารลส เวิรธ (Charles Worth) เปนนักธุรกิจดานแฟชั่นชาวอังกฤษ ไดริเริ่มกอตั้ง
หองเสื้อน้ีขึ้นในปารีสเปนแหงแรก และตอมาเปนท่ีนิยมกันมากในหมูคนช้ันสูงของสังคมจนเปนท่ี
ยอมรับใหเปนสถาบันแฟช่ันท่ีนิยมเปดกันตามเมืองใหญๆ ทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
ซึ่งตองเปนหองเสื้อระดับสูงเทานั้น (หนึ่งธิดา ราเมศวร, 2537)

2. แฟช่ันที่เปนรูปแบบ ผูหญิงสวนใหญนิยมกันเพราะมีความเหมาะสมกับการสวมใส
ในวันทํางานและในชีวิตประจําวัน อาจจะดัดแปลงใหดูคลาสสิก หรือโนมเอียงไปตามสไตลของ
แตละคน และเขายุคเขาสมัยได

นอกจากนี้ยังมีผูหญิงอีกกลุมหนึ่งท่ีเรียกวาเปน “สาวลํ้ายุค” ผูหญิงพวกนี้มองแฟช่ันเปน
การไดทดลองสิ่งใหมๆ การไดแหวกกฎเกณฑ การไดสรางชีวิตชีวาใหกับโลกแฟชั่น ใหเคล่ือนไหว
เปลี่ยนแปลงโฉมหนาไปเรื่อยๆ

บทที่ 1_ที่มาของแฟชั่น (Fashion) 7

ตัว
อย่
าง



ÊÃØ»

จะเห็นไดวา เสื้อผาที่เราไดสวมใสกันทุกวันนี้ สวนหนึ่งที่ถือวามีความสําคัญคือ นักออกแบบ 
(Designer) ที่พยายามสรางสรรครูปแบบของเส้ือผาโดยใชทักษะความรูดานศิลปะ วิวัฒนาการ
ของเครื่องแตงกาย ความรูดานผา รวมท้ังเทคนิคตางๆ ที่จะออกแบบเสื้อผาใหถูกใจกับผูสวมใส
ซึ่งมีหลากหลาย วัยที่แตกตางกัน รูปรางที่แตกตางกัน และความเปนเอกลักษณที่แตกตางกัน อีกทั้ง
ยังมีเสื้อผาที่ตองใชในโอกาสที่แตกตางกันอีก เชน เสื้อผาที่ใชในโอกาสพิเศษตางๆ เสื้อผาชุดกีฬา 
เสื้อผาชุดลําลอง เสื้อผาที่เปนทางการ เปนตน ดังนั้น นักออกแบบจะตองมีทักษะและความรูที่พรอม
จะสรางชิ้นงานใหออกมาเปนที่ตองการของผูสวมใสในแตละวัย ซึ่งองคความรูตางๆ เกี่ยวกับทฤษฎี
การออกแบบ องคประกอบทางการออกแบบ และการฝกทักษะข้ันตอนการออกแบบจะไดกลาว
ตอไป
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