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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง พฒันาการของหอ้งเสือ้ไทยพ.ศ. 2500 - 2559 
ผูว้ิจยั วรรณชนก บญุปราศภยั 
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งานวิจยันีมุ้่งศึกษาพฒันาการของหอ้งเสือ้ไทยในช่วงพ.ศ. 2500 - 2559 เพื่อศึกษา

ถึงการเกิดขึน้ของหอ้งเสือ้และศนูยร์วมเครื่องแต่งกายในประเทศไทย  รวมถึงปัจจยัที่ส่งผลใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแต่งกายของคนไทย โดยใชเ้อกสารจากหอจดหมายเหตแุห่งชาติ
เป็นหลกัฐานชัน้ตน้ในการวิจยัประกอบกบัหลกัฐานชัน้รองจากหนงัสือและนิตยสาร จากการศกึษา
พบว่าหอ้งเสือ้ไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแต่ละยคุสมยั  ตัง้แต่จุดเริ่มตน้ของหอ้งเสือ้
บนถนนเจริญกรุง ไปจนถึงยุคสมัยของนโยบายสรา้งชาติในรฐับาลจอมพลป .พิบูลสงครามที่
ตอ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเครื่องแต่งกายของคนไทยไปตามแบบสากล  ต่อมามีการก่อตัง้
หอ้งเสือ้สตรีขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสตรีผูท้  างานนอกบา้นซึง่เป็นผลมาจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์โดยยคุสมยันีน้บัไดว้่าเป็นจดุเริ่มตน้ของหอ้งเสือ้ไทย
ส าหรบัประชาชนซึง่มีการพฒันาต่อมาจนกระทั่งปัจจบุนั 
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This research aims to study the development of Thai boutiques from 1957 to 

2016, which was the initial development of fashion boutiques in Thailand. The research 
also included the study of various factors which influenced trends in popular clothing 
styles for Thai people using primary sources from the National Archives and secondary 
sources, such as books or magazines. As a result, there were many changes throughout 
the era, from the beginning of the Thai boutiques in Charoen Krung Road area to 
National Policy during the government of Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, in 
which attempts were made to change the costume of Thai people. Tailor shops for 
women were established in response to the needs of working women due to economic 
growth in the era of Field Marshal Sarit Thanarat and afterwards. This period was 
considered to be the era of the boutique for people and the beginning of the Thai 
boutique until the present day. 
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บทที1่  
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ในสมยัของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์(พ.ศ.2502-2506) มีนโยบายที่เนน้ดา้นการปพูืน้ฐาน

เพื่อการฟ้ืนฟูประเทศจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจซึ่งต่างจากรฐับาลสมัยก่อนหน้านั้นที่เน้น
ส่งเสริมอตุสาหกรรมหนัก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัตมี์การก าหนดนโยบายเพ่ือแกไ้ขปัญหาในเรื่อง
นโยบายการคลงัของรฐับาล โดยส่งเสรมิการพฒันาการผลิตดา้นอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมให้
มีปริมาณสูงขึน้ ลดตน้ทุนการผลิตใหต้  ่าลงและสนับสนุนการขยายตัวของตลาดและยงัเนน้การ
ลงทนุในดา้นสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ การเรง่รดัสรา้งระบบชลประทาน พลงังาน ถนน ทาง
รถไฟและการคมนาคมอื่นๆ1และส่งเสริมการลงทุนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ มีมาตรการ
สนับสนุนอุตสาหกรรม ให้ความคุม้ครองการน าเข้าสินคา้โดยการลดภาษีน าเขา้และควบคุม
แรงงานเพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่รฐับาลไดส้่งเสริมคือ
อตุสาหกรรมสิ่งทอ  ผ่านการประกาศใชพ้ระราชบญัญัติสง่เสรมิการลงทนุ ท าใหก้ารผลิตในสาขา
หตัถอตุสาหกรรมเกิดการพฒันาขึน้เรื่อยๆ สง่ผลใหมี้การลงทนุในอตุสาหกรรมสิ่งทอในหลายๆ มิติ 
ก่อใหเ้กิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว เกิดการสรา้งโรงงานทอผา้ ซึ่งมูลค่าการผลิตหัตถ
อุตสาหกรรมคิดเป็นสดัส่วนของผลิตภัณฑม์วลประชาชาติเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.9 ต่อปีในช่วงพ.ศ.
2504-25092  

จากเหตผุลดงักลา่วท าใหช้่วง พ.ศ.2504-2509 นโยบายของรฐับาลยงัคงใหค้วามส าคญั
กบัอตุสาหกรรมสิ่งทอต่อไป เนื่องมาจากเป็นอตุสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการคา้ระหว่างประเทศ 
ถือเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่สรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศมาโดยตลอด มีการส่งออกไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก อีกทัง้จากปัจจยัดา้นตน้ทนุการผลิต ที่ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบในดา้น
ค่าจ้างแรงงานที่ มีราคาถูกและประเทศไทยยังมีวัตถุดิบที่ เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่

 
1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2561). แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคม. 
2 นินนาท สินไชย. (2545). สหรฐัอเมรกิากบัการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของ

ไทยในสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์: ศกึษาผลกระทบที่มีตอ่โครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐั ทนุเอกชนใน
ประเทศและทนุเอกชนตา่งประเทศ. หนา้ 71. 
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ครอบคลมุสินคา้หลายประเภท เช่น เสน้ใย เสน้ดา้ย ผา้ เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงเสือ้ผา้ส าเร็จรูป 1 
ท าใหอ้ตุสาหกรรมดงักลา่วเกิดการพฒันาเป็นอย่างมาก 

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเริ่มจากการผลิตผ้าผืนและเส้นด้ายเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้เพื่อลดตน้ทนุในการผลิตและพฒันามาเพื่อการสง่ออกมากขึน้ในระยะหลงั โดย
รฐับาลมีบทบาทในการสนับสนุนนักลงทุนเพื่อให้เกิดการขยายตัว อุตสาหกรรมประเภทนีถู้ก
ก าหนดใหเ้ป็นอตุสาหกรรมส าคญัอตุสาหกรรมหนึ่งในการพฒันาประเทศ ซึ่งท าใหน้กัลงทุนส่วน
ใหญ่ในเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง ไตห้วัน และประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรฐัฯเขา้มาลงทุนเป็น
จ านวนมาก การสนบัสนุนจากรฐับาลดงักล่าวท าใหเ้กิดการตัง้โรงงานผลิตเสือ้ผา้เพื่อการส่งออก 
ขณะเดียวกนัมีการตัง้โรงงานผลิตเสน้ใยสงัเคราะหเ์พื่อทดแทนการน าเขา้วตัถดุิบจากต่างประเทศ
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกในภาคของ
อตุสาหกรรมสิ่งทอ โดยยกเลิกภาษีขาเขา้สินคา้ทนุและภาษีการคา้เครื่องจกัรที่ใชใ้นอตุสาหกรรม
ประเภทนีแ้ละอปุกรณต์่างๆ รวมถึงภาษีการคา้วตัถดุิบ  

การขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอเห็นได้จากกิจการของตระกูลโพธิรัตนังกูรซึ่ง
กลายเป็นอาณาจักรสิ่งทอขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งที่ประสบความส าเร็จไดม้าจากการส่งเสริมดา้น
นโยบายพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอของรฐับาล2 จากการสนับสนุนของรฐับาลอย่างแข็งขนั ท าให้
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอของตระกูลโพธิรตันังกูรไดข้ยายและแยกตวัออกไปอีกหลายบริษัท 
เช่น บริษัทไทยซินเทติคเทกชไ์ทล ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษัิทที่รว่มทนุกบัอเมรกิาภายใตพ้ระราชบญัญัติ
สง่เสริมการลงทนุท าใหบ้ริษัทไทยซินเทติคเทกชไ์ทล ์จ ากดั สามารถขยายตวัและเปิดโรงงานผลิต
ผา้เพิ่มมากขึน้ภายใตก้ารลงทุนร่วมกับต่างชาติ สภาพของการขยายตวัดงักล่าวท าใหเ้กิดอาชีพ
ใหม่ๆ ในสงัคม โดยเฉพาะกบัความตอ้งการแรงงานในอตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นจ านวนมาก  

สถานการณด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัการที่รฐับาลไดใ้หก้ารสนบัสนุนอาชีพในภาคบริการ 
โดยประกาศไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่2 (พ.ศ.2510-2514) เป็นผลจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการบริการดังกล่าวส่งผลไปยงัสงัคมไทยใน

 
1 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงุทนุ, (2554), รายงานขอ้มลูเชิงลกึ ฉบบัสมบรูณ ์อตุสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศ Clmv. (ออนไลน)์ 
2 นินนาท สินไชย. (2545). สหรฐัอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์: ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างรฐั ทุนเอกชนใน
ประเทศและทนุเอกชนตา่งประเทศ. หนา้ 70. 
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ขณะนั้นเพราะเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงท างานนอกบา้นมากขึน้เนื่องมาจากความตอ้งการ
แรงงานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ 

การสนบัสนนุอาชีพทางดา้นการบรกิารของรฐับาลไทยที่ประกาศในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  2  (พ.ศ.2510-2514) นอกจากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เก่ียวข้องกับบทบาทของผู้หญิงที่ เปลี่ยนไปแล้ว ยังท าให้วงการเสือ้ผ้า
ขยายตัวเพิ่มมากขึน้เพราะการออกไปท างานนอกบา้น ท าใหผู้ห้ญิงตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสม
สภุาพและเรียบรอ้ย การแตง่กายเป็นสิ่งสะทอ้นบคุลิกภาพจงึมีผลตอ่ความน่าเช่ือถือท าใหก้ารแต่ง
กายใหดู้ดีและเหมาะสมเป็นสิ่งส  าคัญจึงเท่ากับเป็นการเสริมสรา้งภาพลักษณ์ของตนเอง การ
ออกไปท างานนอกบา้นของผูห้ญิงก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของหอ้งเสือ้ในยคุก่อนเพราะหอ้งเสือ้
เดิมมกัเป็นหอ้งเสือ้ส  าหรบัตดัเย็บเสือ้ผา้ผูช้าย เนื่องจากผูช้ายท างานนอกบา้นมากกวา่ผูห้ญิง ท า
ใหห้อ้งเสือ้ที่เกิดขึน้มาในยุคก่อนหนา้นัน้จะรองรบัความตอ้งการของผูช้ายมากกว่า หอ้งเสือ้ผูช้าย
ส่วนมากในยุคดงักล่าวจะเป็นการตดัชุดส าหรบัขา้ราชการ ชุดยูนิฟอรม์บริษัท ชุดซาฟารี เช่น หอ้ง
เสือ้ทรงสมัยที่ก่อตัง้ในพ.ศ.2505 เป็นหอ้งเสือ้ส  าหรบัตดัชุดสูท ชุดราชการ ชุดไทยราชประแตน 
หรือห้องเสือ้ไอดีล ก่อตั้งขึน้ในพ.ศ.2509 โดยเน้นตัดเครื่องแบบราชการและตัดฉลองพระองค์
เครื่องแบบในขณะนัน้  

เม่ือบริบททางสงัคมเปลี่ยนไปท าใหผู้ห้ญิงออกมาท างานนอกบา้นมากขึน้ อาชีพส่วน
ใหญ่ของผูห้ญิงในขณะนัน้ไดแ้ก่ คนครวัและคนรบัใชใ้นบา้น, ผูป้ฏิบตัิงานที่ใชว้ิชาชีพ, ช่างตดัเย็บ
เสือ้ผา้, อาจารยแ์ละผูป้ฏิบตัิงานในโรงเรียน และผูจ้ัดการและเจา้ของกิจการ1  ท าใหเ้กิดรา้นตดั
เสือ้ขึน้เป็นจ านวนมากเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงวยัท างานและยงัเป็นการสรา้งอาชีพ
ที่เก่ียวขอ้งกับเสือ้ผา้ใหแ้ก่ผูห้ญิงอีกดว้ย ในพ.ศ.2509 มีรา้นตดัเสือ้จ านวน 6,306 รา้น ซึ่งถือว่า
เป็นจ านวนมากเม่ือเทียบกับรา้นในสายแฟชั่นอื่น เช่น ช่างเสริมสวย ช่างรองเท้า ช่างกระท า
กระเป๋า เป็นตน้  ซึ่งเกิดจากการปรบัตวัรบัการเติบโตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม
ที่ขยายตวัมากขึน้2 ความรุง่เรืองของหอ้งเสือ้เห็นไดจ้ากการมีนิตยสารแฟชั่ นเกิดขึน้มากมายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการผูห้ญิงที่อยากสวมใส่เสือ้ผา้ที่ทนัสมยัตามแฟชั่น การเติบโตของแวดวง
แฟชั่นท าใหจ้ านวนของรา้นตดัเสือ้เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย นิตยสารที่เป็นที่นิยมในช่วงเวลานัน้ ไดแ้ก่  
นิตยสารลลนา นิตยสารสกุลไทย  การเติบโตของหอ้งเสือ้ไดเ้ปลี่ยนการแต่งกายของผูห้ญิงใหด้ดูี
มากขึน้ โดยมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการแตง่กายของผูห้ญิงแถวพาหรุดัซึง่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงที่มีช่ือเสียง 

 
1 วิลลา วิลยัทอง. (2559). เสรมิใหส้วย : สถาบนัความงาม “สงัคมไทย” ยคุ “พฒันา”. หนา้ 59. 
2 แหลง่เดิม., หนา้ 60. 
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ไวว้่า ผูห้ญิงรอ้ยละ 80  แต่งตวัไดส้วยงามมาก และในคอลมัน ์“คนสวยของดิฉัน” ไดใ้หภ้าพย่าน
เกสร ถนนราชประสงคซ์ึ่งเป็นศนูยก์ลางของแฟชั่นว่า เฉิดฉายยงักบัเดินออกจากแมกกาซีน1  ท า
ใหเ้ห็นไดว้่าผูห้ญิงในกรุงเทพฯรูจ้กัแต่งตวัตามแฟชั่นกนัมากขึน้ ซึ่งผูห้ญิงเหลา่นีเ้ป็นชนชัน้กลางที่
มีการศกึษาและมีรายไดจ้งึสามารถเขา้ถึงแฟชั่นผ่านสื่อต่างๆ น าไปสูก่ารเลือกซือ้เสือ้ผา้จงึมีผลต่อ
การเติบโตของหอ้งเสือ้ท าใหเ้กิดการพฒันาจากการตดัเย็บเพื่อสวมใสเ่องไปสูก่ารเกิดโรงเรยีนสอน
ตดัเสือ้และหอ้งเสือ้เพื่อตอบสนองตอ่การเติบโตของธุรกิจเสือ้ผา้ 

หอ้งเสือ้ของผูห้ญิงที่เกิดขึน้ในพ.ศ.2509  มกัจะตัง้อยู่ตามหอ้งแถวหรือบา้นของเจา้ของ
หอ้งเสือ้ โดยมีเจา้ของเป็นผูอ้อกแบบและตัดเย็บเองซึ่งจะตัดตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่ง
รูปแบบในการตดัเย็บจะมาจากนิตยสารแบบเสือ้ผา้ตะวนัตกที่สง่เขา้มาขายหรอืการเลียนแบบการ
แต่งกายจากดาราในภาพยนตร ์นักรอ้งและจากมิวสิควิดีโอ รวมไปถึงแบบเสือ้ในนิตยสารไทย 
ที่มาจากนักออกแบบที่มีช่ือเสียงในประเทศ รูปแบบของเสือ้ผา้จึงมีลกัษณะตามสมยันิยมแต่ละ
หอ้งเสือ้จึงไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก รูปแบบของเสือ้ผา้ในยุคนัน้จะมีลักษณะเสือ้ตัวหลวมไม่
เขา้รูป ยาวคลมุสะโพก มีที่เสริมไหล่ ตีเกร็ดตรงช่วงตวัและกระดมุหนา้ แขนเสือ้สัน้หรือไม่มีแขน 
นุ่งกระโปรงทรงใบบวัยาวคลมุเข่าส่วนใหญ่จะเป็นสีเดียวกบัเสือ้ นิยมใชผ้า้ชีฟอง ผา้ฝ้ายและผา้
ลินินเป็นหลกัซึง่เหมาะกบัสภาพอากาศในประเทศไทย2  

นักออกแบบที่มีช่ือเสียงในยุคนัน้ไดแ้ก่ หม่อมเจา้ไกรสิงห ์วุฒิชัย คุณชายนักออกแบบ
เสือ้ผา้ส าหรบัผูห้ญิง ไดร้บัฉายาจากหนงัสือพิมพว์่าเป็น “ท่านชายคริสเตียนดิออรข์องไทย” เปิด
โรงเรียนสอนวิชาการออกแบบและรบัตดัเย็บเสือ้ กระโปรง ชดุราตรแีละชดุวิวาหใ์นพ.ศ.2501 สว่น
โรงเรียนสอนตัดเสือ้ระพี ของล ายงค ์บุญยรตัพันธุ ์เปิดขึน้ในพ.ศ.2500 ซึ่งเรียนตัดเสือ้และการ
ออกแบบจากการไปเป็นลกูจา้งที่รา้นตดัเสือ้ หลงัจากสะสมความรูไ้ดจ้ึงออกมาเปิดเป็นรา้นของ
ตวัเองครัง้แรกช่ือ นานาพาณิช ในต่างจงัหวดั ซึ่งลกูคา้ส่วนมากจะเป็นภรรยาผูว้่าราชการจงัหวดั 
ภรรยาผูพ้ิพากษา ล ายงคจ์ึงไดค้วามรูเ้พิ่มเติมจากเสือ้ผา้ที่ลกูคา้น ามาใหเ้ป็นแบบ และหลงัจาก
นัน้จึงไดม้าเปิดโรงเรียนสอนตดัเสือ้ระพีในเวลาต่อมาและมีโอกาสไดไ้ปแสดงโชวท์ี่ต่างประเทศอีก
ดว้ย3  อีกหนึ่งนกัออกแบบที่มีช่ือเสียงคือ ไข่ สมชาย แกว้ทอง เจา้ของหอ้งเสือ้ ไข่ (KAI) เปิดขึน้ใน
พ.ศ.2511 ดว้ยความชอบในการออกแบบและตัดเย็บท าให้ สมชาย แก้วทอง เปิดหอ้งเสือ้โดย
รูปแบบของเสือ้ผา้ของเสือ้ผา้ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากภาพยนตรเ์รื่อง The Great Gatsby โดย

 
1 แหลง่เดิม., หนา้ 59. 
2 ฉวีวรรณ ขจรประศาสน.์ (2542). หนงัสือพสัตราภรณไ์ทย ถวายไท ้ราชินี. 
3 วิลลา วิลยัทอง. (2559). เสรมิใหส้วย : สถาบนัความงาม “สงัคมไทย” ยคุ “พฒันา”. หนา้ 60-62. 
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ท าเสือ้ผา้ในเชิงธุรกิจมีการจัดแฟชั่นโชวต์ามแบบตะวันตก ถือไดว้่าสมชาย แกว้ทองเป็นผูร้ิเริ่ม
อาชีพนางแบบอย่างเป็นทางการ1 และนอกจากนีย้ังมี ธีระพันธ์ วรรณรตัน์ นักออกแบบและ
เจ้าของห้องเสือ้ธีระพันธ์ที่ก่อตั้งในพ.ศ.2520  ซึ่งจบการศึกษาด้านการออกแบบเสือ้ผ้าจาก
ฝรั่งเศส และไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบเสือ้ผา้มาจากภาพยนตรเ์รื่อง Breakfast at Tiffany’s 
ซึง่หอ้งเสือ้ธีระพนัธถื์อไดว้า่เป็นผูน้  าในการใชผ้า้ไทยตดัเย็บเสือ้ผา้2 

อย่างไรก็ตามรูปแบบการแต่งกายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องจนในช่วง
ทศวรรษ 80 ซึ่งเป็นยคุ “สมยันิยม” (TREND CENTER) แต่ละหอ้งเสือ้จะมีรูปแบบเสือ้ผา้ที่ชดัเจน
มากขึน้ มีการตัดเย็บที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของห้องเสือ้นั้นๆ แต่เม่ือเกิดการหลั่ งไหลของ
วฒันธรรมอเมริกันเขา้มาในไทย เป็นผลจากการสนบัสนุนจากอเมริกาทัง้จากทางสื่อและในช่วง
สงครามเย็นซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท  าให้ไทยรบัอิทธิพลทางแฟชั่นของตะวันตกท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม เช่น ทางดา้นอาหาร การแต่งกายและอาชีพ เป็นตน้ ส่งผลให้
รูปแบบของเสือ้ผา้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีดาราฮอลลีวูด้หลายคนเริ่มเปลี่ยนสไตล์ จาก
สไตลท์ี่หรูหราเปลี่ยนเป็นสไตลท์ี่เรียบง่ายในลักษณะของ Minimal style (เสือ้ผา้เรียบง่าย เนน้
ความธรรมดา) และ Grunge style (การแต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้สีเข็ม สไตลร์อ็ค )3 จะเห็นไดว้่าเสือ้ผา้
ในทศวรรษ 90 มีความเรยีบง่ายและสไตลท์ี่ชดัเจนมากกวา่ทศวรรษก่อนหนา้นี ้เสือ้ผา้ที่เป็นที่นิยม
จะเป็นแนว เสือ้ครอป เอวลอย โชวส์ะดือ และเสือ้ยืดลายกราฟฟิกหรือเสือ้ยืดที่มีลายโลโกแ้บรนด์
ตัวใหญ่ๆ ซึ่งมีแต่แบรนดต์่างประเทศเท่านั้นที่นิยมท าเสือ้ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งการที่เสือ้ ผา้
น าเขา้มีราคาสงูเนื่องมาจากปัจจยัดา้นแหลง่การผลิตและภาษีน าเขา้ จึงท าใหเ้กิดการผลิตเสือ้ผา้
ลกัษณะนีใ้นไทยเพื่อใหมี้ราคาที่ถูกลง ซึ่งปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงมาจากอตุสาหกรรม
การผลิตเสือ้ผา้ในไทยมีการพัฒนาขึน้และส่วนหนึ่งมาจากฐานการผลิตในเอเชียมีค่าแรงและ
วัตถุดิบที่มีราคาถูก นอกจากนีย้ังท าให้สามารถกระจายสินค้าได้ง่ายขึน้ ส่งผลให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดใ้นราคาถกูจงึท าใหเ้กิดแบรนดไ์ทยดีไซเนอรท์ี่เริ่มท าเสือ้ยืดพิมพล์ายขึน้มา
เป็นแบรนดแ์รก ในช่ือรา้นว่า Soda และจากการผลิตแบบอตุสาหกรรมรูปแบบของสินคา้จะตอ้ง
เป็นที่นิยมในช่วงเวลานัน้เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซือ้ไดง้่ายหรือมีลกัษณะที่เรียบง่าย เพื่อให้

 
1 สมชาย แกว้ทอง, (2552), Designer Directory. (ออนไลน)์ 
2 แอล แม็กกาซีน, (2558), ธีรพนัธ ์วรรณรตัน ์ต านานแห่งหอ้งเสือ้ ผูเ้นรมิตความงามจากผา้ไทย. 

(ออนไลน)์ 
3 มติชนออนไลน,์ (2560), เปิดต านาน 40 ปี แฟชั่นเมืองไทยจากสากล สู่ความเป็นเอกลกัษณ.์ 

(ออนไลน)์ 
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ผูบ้ริโภคสวมใส่ไดห้ลายโอกาส ท าใหเ้กิดกระแส ready-to wear (เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป) ขึน้ในประเทศ
ไทย ลกัษณะดงักล่าวของอตุสาหกรรมแฟชั่นไดด้  าเนินมาจนถึงพ.ศ.2540 อตุสาหกรรมแฟชั่นได้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ตามในพ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจฟองสบู่แตก ที่ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจในประเทศ ท าใหธุ้รกิจส่วนใหญ่ปิดตวัลงจากปัญหาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในธุรกิจแฟชั่นดว้ยเช่นกนั เช่น การขาดทนุ, การลดความนิยมและลดขนาดของธุรกิจท าใหห้อ้งเสือ้
ตอ้งปรบัตัวโดยการลดขนาดใหเ้ล็กลง เช่น หอ้งเสือ้ดวงใจบิสที่ก่อตัง้ในพ.ศ.2529 ไดปิ้ดตัวลง
เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่วนแบรนดท์ี่ลดขนาด เช่น Grayhound ที่ก่อตัง้ในพ.ศ.
2523 ที่ ได้ปรับรูปแบบของธุรกิจเสื ้อผ้าให้มีความกะทัดรัดมากขึน้และไปขยายธุรกิจด้าน
รา้นอาหาร1  ซึง่วิกฤตการณฟ์องสบูแ่ตกถือเป็นช่องวา่งในแวดวงอตุสาหกรรมแฟชั่นที่ท  าใหเ้กิดนกั
ออกแบบรุน่ใหม่และการเกิดขึน้ของแบรนดใ์หม่ๆ  ที่ก่อตัง้โดยนกัออกแบบที่จบการศกึษาดา้นการ
ออกแบบเสือ้ผา้มาโดยตรง และไดร้บัอิทธิพลมาจากตะวนัตกประกอบกบัสภาพสงัคมที่เพิ่งเริม่ฟ้ืน
ตวัจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าไดท้  าใหเ้กิดกลุม่คนที่ขึน้มามีฐานะทางสงัคม ซึ่งมีก าลงัในการใชจ้่าย 
ดงันัน้แบรนดข์องนกัออกแบบรุน่ใหม่จึงเป็นที่นิยม เนื่องมาจากรูปแบบเสือ้ผา้ที่มีลกัษณะทนัสมยั 
สวมใส่ไดห้ลายโอกาสจึงตอบสนองต่อความตอ้งการของคนรุ่นใหม่  และจากการสนับสนุนดา้น
อตุสาหกรรมแฟชั่นในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร(พ.ศ.2544-2549)2 ไดท้  าใหอ้ตุสาหกรรม
แฟชั่ น มีการขยายตัวมากและเกิดการเปลี่ ยนแปลงเห็นได้ชัด  โดยห้องเสื ้อสมัยใหม่ มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละหอ้งเสือ้คือ เจา้ของหอ้งเสือ้หรือนักออกแบบจะออกแบบเสือ้ผา้ตาม
ความชอบของผู้ออกแบบ ไม่ได้ตัดเย็บเสือ้ผ้าตามสมัยนิยมเหมือนในอดีต เสือ้ผ้ามีความ
หลากหลายและมีการปรบัเปลี่ยนใหผู้บ้ริโภคเลือกไดเ้หมาะสมกับสไตลข์องแต่ละคน มีขนาด
มาตรฐานใหเ้ลือก เช่น ไซสเ์ล็ก กลางและใหญ่ และแต่ละหอ้งเสือ้มีหลายสาขาซึ่งสรา้งความ
สะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้ นอกจากนีแ้ต่ละหอ้งเสือ้ยงัมีโรงงานตดัเย็บเป็นของตวัเองท าให้เสือ้ผา้มี
คณุภาพดีตามมาตรฐานของแบรนดแ์ละในสมยันีค้นสามารถเขา้ถึงสื่อไดม้ากขึน้ท าใหช้่องทางใน
การน าเสนอเสือ้ผ้ามีมากขึน้ตามไปดว้ย สื่อสังคม (Social Media) ใชเ้ป็นช่องทางหนึ่งในการ
โฆษณาเสือ้ผ้าของแต่ละแบรนด์ เช่น อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค ยูทูป เป็นต้น และนอกจากนีย้ัง
โฆษณาเสือ้ผา้ผ่านนักแสดง นักรอ้งหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงจึงท าใหค้นสามารถเขา้ถึงและรบัรู ้
รูปแบบของเสือ้ผา้ไดม้ากขึน้อาจกล่าวไดว้่าเป็นยคุทองของแฟชั่นของไทยตวัอย่างของหอ้งเสือ้ใน

 
1 Positing Magazine, (2549), 25 ปีเกรยฮ์าว “เราขายสไตล ์ไม่ใช่แฟชั่น”. (ออนไลน)์ 
2 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2561). แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม. 
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ยคุปัจจบุนั  ในยคุดงักลา่วเนื่องจากมีแบรนดม์ากมายผูว้ิจยัจงึเลือกศกึษา 5 แบรนดส์  าคญัท่ีถือวา่
มีอิทธิพลต่อแวดวงแฟชั่นและเป็นตวัแทนที่สะทอ้นใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงของอตุสาหกรรมแฟชั่น 
คือ สเรทซิส ดิษยา โพเอ้ม อาซาว่าและวทานิกา โดยทั้ง 5 แบรนด์ที่ เลือกมาศึกษาต่างมี
ลักษณะร่วมตามที่กล่าวมาขา้งตน้ ซึ่งแต่ละแบรนดมี์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสือ้ผา้และการ
บรหิารแบรนดท์ี่แตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัปัจจยัแวดลอ้ม  

การศึกษาพัฒนาการของหอ้งเสือ้ไทยพ.ศ.2500-2559 จะท าใหเ้ห็นถึงพัฒนาการของ
หอ้งเสือ้ไทยในช่วงเวลาดงักล่าวที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมอตุสาหกรรมสิ่งทอท าใหเ้กิดหอ้งเสือ้
มากมายและหอ้งเสือ้เป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมที่สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในยุคปัจจุบนัทัง้ 5 แบรนดด์งักล่าวถือเป็นตวัแทนการศึกษาพฒันาการของแฟชั่นไทยในยุคใหม่ 
โดยดีไซเนอรท์ัง้ 5 คนเป็นถือเป็นจดุเปลี่ยนผ่านของคนรุน่ใหม่ที่ผลกัดนัผลงานของตนเองใหเ้ป็นที่
รูจ้กัทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่จะศึกษาถึงการเกิดของคลื่นลกูใหม่ในอตุสาหกรรมแฟชั่นที่
สง่ผลตอ่สงัคมไทยในปัจจบุนั 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศกึษาถึงพฒันาการของหอ้งเสือ้ไทยในช่วง พ.ศ.2500-2559 
2. เพื่อศกึษาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งกายและการออกแบบเสือ้ผา้ของหอ้งเสือ้

ไทยในช่วง พ.ศ.2500–2559 

ขอบเขตของงานวจิัย 
การศึกษานีมุ้่งศึกษาพัฒนาการของห้องเสือ้ไทยพ.ศ.2500 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่

อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการเจริญเติบโตจากการสนับสนุนของรัฐบาล โดยศึกษาถึงพ.ศ.2559 
เนื่องจากเป็นยคุปัจจบุนัที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของหอ้งเสือ้ไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งจะศึกษาผ่าน 5 แบ
รนด ์คือ สเรทซิส ดิษยา โพเอม้ อาซาว่าและวทานิกา โดยทัง้ 5 แบรนดเ์ป็นแบรนดท์ี่เกิดจากนัก
ออกแบบรุน่ใหม่ ที่สรา้งชื่อเสียงและมีผลงานในระดบัเวทีโลก 

วิธีในการด าเนินการวิจยั 
การศึกษานีผู้ว้ิจัยใชข้อ้มูลที่เป็นหลักฐานชัน้ตน้ (Primary Sources) เช่น วารสารร่วม

สมัยในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรตัน์ ค าสัมภาษณ์ของแบรนด์เสือ้ผ้าซึ่งอยู่ในรูปของบท
สัมภาษณ์ลักษณะของสื่อ (Mass Media) และหลักฐานชั้นรอง (Secondary Sources) เช่น
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บทความตามนิตยสาร แลว้น ามาวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชว้ิธีการทางประวัติศาสตร ์  (Historical 
Approach) และน าเสนอขอ้มลูแบบพรรณนาวิเคราะห ์(Analytical Description)  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. หอ้งเสือ้ หมายถงึ รา้นตดัเสือ้ที่มีช่างท างานอยู่ดว้ย มีนกัออกแบบเสือ้ผา้ มีการแบง่

สดัสว่นระหวา่งหอ้งรบัรองลกูคา้และหอ้งตดัเสือ้ออกจากกนัอย่างชดัเจน  
2. นิมอล สไตล ์(Minimal style) หมายถึง การแต่งตวัท่ีเนน้ความธรรมดา เรียบง่าย มี

ความเป็นธรรมชาติแต่ตอ้งดดูีมีการคมุโทนสทีี่อบอุน่ เช่น สีขาว เทา น า้ตาล ด า ครมี การออกแบบ
เสือ้ผา้ตอ้งไมซ่บัซอ้น1  

3. กรนัจ ์สไตล ์(Grunge style) หมายถึงการแต่งตวัในแบบของการคมุโทนสีเขม้ เชน่สีด า 
สีเทา หรอืน า้เงิน  โดยจะมีเครื่องประดบั คือ โชคเกอรห์รอืรองเทา้หุม้ขอ้สน้หนา หรอือาจจะสวมใส่
กบัแจ๊กเก็ตยีนสห์รอืกางเกงยีนสก์็ได้2 

4. คอรเ์ซท (Corset)   หมายถึง ชดุชัน้ใน ที่เม่ือสวมใสแ่ลว้จะมีสภาพเป็นเหมือนเบา้ ที่
บงัคบัรูปรา่งผูส้วมใสใ่หมี้ทรงเหมือนนาฬกิาทราย แพรห่ลายมาจากฝรั่งเศส ในสมยัก่อนเป็นท่ี
นิยมวา่ผูห้ญิงท่ีมีหุน่ดีจะตอ้งเอวเลก็ สะโพกใหญ่ มีหนา้ทอ้งเลก็นอ้ย3  

5. แบรนด ์หมายถึง คือสิ่งที่สามารถออกแบบหรือสรา้งออกมาในรูปแบบที่เป็นสญัลกัษณ์
ของสิ่งนัน้ๆ สามารถสรา้งออกมาในรูปแบบของช่ือหรอืสญัลกัษณต์่างๆเพ่ือใหแ้สดงถึงตวัตนของ
บรษัิทหรือองคก์ร ในงานชิน้ดงักลา่วในยคุ 2540 เป็นตน้ไปมกัใชค้  าวา่แบรนด ์เพ่ือสื่อถึงความ
ทนัสมยั 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ทราบถึงพฒันาการของหอ้งเสือ้และนกัออกแบบไทยในช่วง พ.ศ. 2500-2559 
2. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการแต่งกายและการออกแบบเสือ้ผา้ในช่วง พ.ศ. 

2500 -2559 

 
1 Babeburin, (2558), สวยเรยีบเนีย๊บแบบมินิมอลสไตล ์(Minimal Style). (ออนไลน)์ 
2 Shopspot, (2559), Soft Grunge หลบไป..เจอสไตล ์Grunge จดัเต็มไปเลย! (ออนไลน)์ 
3 โรงเรยีนสอนตดัเสือ้ระพี, (2559), Corset Piercing แรงบนัดาลใจจาก Corset. (ออนไลน)์ 
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 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
กรณีศึกษานีมี้จุดมุ่งหมายที่จะศึกษาอิทธิพลของแบรนดน์ักออกแบบไทย ที่ส่งผลต่อ

สังคมไทย โดยมีงานเขียนที่เก่ียวกับเรื่องนีโ้ดยตรงค่อนข้างน้อย จึงเริ่มศึกษาจากการนิยาม
ความหมายของงานเขียนที่เก่ียวขอ้งมีดงันี ้

งานเขยีนทีเ่กี่ยวข้องเกีย่วกับประวัตศิาสตรแ์ฟช่ันตะวันตก 
งานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งประวตัิศาสตรแ์ฟชั่นตะวนัตก มีอยู่ในรูปแบบของหนงัสือและ

บทความ  
พรสนอง วงศส์ิงทอง. (2559). ประวตัศิาสตรแ์ฟช่ัน (History of fashion). 

กรุงเทพฯ ไดก้ลา่วถึงการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นและการแต่งกายทกุยคุตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
และชีใ้หเ้ห็นถงึความส าคญัของแฟชั่นเครือ่งแต่งกายในแต่ละยคุวา่ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้มาลว้นมีความ
เป็นมา แมว้า่ในความจรงิท่ีเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายถกูสรา้งขึน้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นการ
ใชส้อยเพียงอย่างเดียว แตห่นงัสือเลม่นีชี้ใ้หเ้ห็นประโยชนข์องเสือ้ผา้ในดา้นอื่นๆ 

เดชชาติ ศรีอยู่พุม่. (2555). แฟช่ันเพือ่การใช้สอย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มหาลยักรุงเทพ ไดก้ลา่ววา่แฟชั่นในช่วง
สงครามโลกเป็นจดุเปลี่ยนที่ส  าคญัของเครื่องแตง่กาย โดยช่วงเวลาดงักลา่วจะไม่เนน้ไปที่ความ
สวยงามแต่จะเนน้ไปที่การใชส้อยเป็นหลกั ความสวยงามของเสือ้ผา้ถือวา่เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
นอกจากจะไดร้บัความรูท้างแนวคิดในการออกแบบเสือ้ผา้แลว้ยงัไดศ้กึษาประวตัิศาสตรก์ารมีชีวิต
ความเป็นอยู ่ การคิดคน้ผลิตภณัฑข์ึน้มาทดแทน การแกไ้ขปัญหาสินคา้ขาดแคลน ซึง่เป็นสิ่ง
สะทอ้นปัญหาเพื่อเป็นแนวคิดในการปรบัตวัเอาตวัรอดของประชาชนในสมยันัน้ 

Emmauelle Dirix & Charlotte. (2556). 1940s Fashion The Definitive 

Sourcebook :The Carlton Publishing Group  London  ไดก้ลา่วถึงแฟชั่นในช่วงยคุสงครามโลก
ครัง้ที่สองวา่เป็นจดุเปลี่ยนของแฟชั่นครัง้ใหญ่ จนมาถึงในค.ศ.1947 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง
สิน้สดุลง ไดเ้กิดจดุเปลี่ยนทางแฟชั่นของโลกท่ีเรียกวา่ “New Look” ซึง่เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกาย
ที่ถือวา่เป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ที่น่าจดจ ามากที่สดุยคุหนึ่งของประวตัศิาสตรก์ารแต่งกาย 

Gerturd Lehnert. (2543). A History of Fashion in the 20th Century : 
Konemann publishing London ไดก้ลา่วถงึ การก าเนิดของการออกแบบเสือ้ผา้ชัน้สงูจนไปถึง
การเปลี่ยนแปลงของเสือ้ผา้ในยคุปัจจบุนัที่เสือ้ผา้กลายมาเป็นปัจจยัที่ 6 ของชีวิต พฒันาการของ
เสือ้ผา้ในแต่ละยคุที่แสดงใหถ้ึงสงัคมของคนในยคุนนัน้ๆ ผลกระทบตอ่เสือ้ผา้ชัน้สงูและการก าเนิด
ขึน้ของเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปที่ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจบุนั 
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งานเขยีนทีเ่กี่ยวข้องเกีย่วกับประวัตศิาสตรแ์ฟช่ันไทย 
วรรณพร บญุญาสถิตย.์  (2553).  จอมนางแหง่สยาม ในรัชกาลที ่4 ถงึรัชกาลที ่

6 กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ ไดก้ลา่วถึงเรื่องแฟชั่นไวว้า่ ส  าหรบัเครื่องแต่งกาย
ของเจา้นายฝ่ายในนัน้ไดมี้การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใหม่ เพื่อที่จะใหป้ระเทศอื่นๆ เห็นวา่เมืองไทย
มีความเจรญิกา้วหนา้ มีอารยธรรมตามแบบตะวนัตก เปลี่ยนแปลงโดยการน ารูปแบบการแต่งกาย
ของตะวนัตกเขา้มาผสมผสานกบัรูปแบบเดิมของไทย 

วิลลา วิลยัทอง.  (2560, มกราคม-เมษายน).  แต่งตัวใหผู้้หญิงชั้นกลางไทย: “นัก

ดีไซนแ์บบ” และวัฒนธรรมความงามในสมัย”พัฒนา”.  รฐัศาสตรส์าร.  38(1): 109-161. 
กลา่ววา่ ในระยะเริม่แรกของการพฒันาเศรษฐกิจแบบทนุนิยมอตุสาหกรรมในประเทศไทยตัง้แต่
ทศวรรษ 2500 นกัดีไซนเ์นอรห์รอืนกัออกแบบเสือ้ผา้ประกอบดว้ยเจา้ของและอาจารยโ์รงเรยีน
สอนตดัเย็บเสือ้ผา้ พวกเขาเผยแพรแ่นวคิดเรื่องแฟชั่น เสือ้ผา้และการแต่งกายผ่านรูปแบบ
การตลาดและการสื่อสารมวลชนสมยัใหม่ ผลงานของพวกเขาสะทอ้นถึงอิทธิพลจากแฟชั่นระดบั
โลก และกลา่วถึงวิวฒันาการความงานในดา้นต่างๆ เช่น การตดัเสือ้ การท าผมในเชิงพาณิชยท์ี่
เติบโตขึน้มากจากพฒันาการทางเศรษฐกิจแบบทนุนิยม โดยมีการเผยแพรผ่่านสื่อต่างๆ จากผูมี้
ความรูใ้นดา้นความงามสาขาตา่งๆ เพื่อสรา้งอาชีพใหก้บัผูห้ญิงในสงัคม โดยงงานของวิลลาไดใ้ห้
ภาพของผูห้ญิงชนชัน้กลางวา่เป็นกลุม่ที่ชอบแตง่งตวัและท าผม เป็นผูน้  าทางแฟชั่นที่ทนัสมยัแต่
ยงัคงความงามแบบไทยไว ้

ศนัสนีย ์ วีระศลิป์ชยั.  (2553).  ลูกแก้วเมียขวัญ “สตรีคู่พระทยั” ในราชส านัก

สยาม. กรุงเทพฯ ไดก้ลา่วถงึเรื่องแฟชั่นไวว้า่ ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั สตรีท่ีทรงเป็นผูน้  ายคุสมยัท่ีสดุคือ สมเด็จพระราชปิตจุฉาเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ ์ กรม
หลวงเพชรบรุรีาชสิรนิธร การแต่งพระองคข์องสมเด็จเจา้ฟ้าวไลอลงกรณ ์ นบัไดว้า่กา้วล า้น าสมยั
จนตลอดพระชนมชีพ ทรงสั่งหนงัสือแบบเสือ้มาจากตา่งประเทศ แลว้น ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบั
บคุลิกภาพ คือสวมแลว้สง่างาม จนทรงเป็นแบบอย่างและผูน้  าดา้นการแต่งกายของสตรีใน
พระราชส านกั ทรงเป็นผูร้ิเ่ริม่ดดัแปลงผา้ซิ่นธรรมดา ใหเ้ป็นผา้ถงุส  าเรจ็โดยทรงออกแบบตดัเย็บ
ใหเ้ขา้กบัรูปรา่ง ใหท้ัง้ความสะดวกสบายในการนุ่งและยงัสวยทนัสมยั 

งานเขยีนและบทสัมภาษณเ์กี่ยวกบันักออกแบบแบรนดไ์ทย 
ส าหรบังานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัออกแบบแบรนดไ์ทยนัน้มีอยู่นอ้ยมาก ซึง่มีอยู่ใน

รูปแบบของบทวิจยัและแมสมีเดียอย่างเช่น บทความและนิตยสาร 
รวิเทพ มสุิกะปาน. (2554). ผูท้รงอิทธิพลแฟชั่นไทยรว่มสมยั.  ปรญิญานิพนธ ์

(สาขาวิชาศิลปวฒันธรรมวิจยั บณัฑิตวิทยาลยั มหาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ)   กรุงเทพฯ : ไดก้ลา่วถึง
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กลุม่คนผูท้ี่มีอ  านาจและการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นของไทย โดยผูว้ิจยัสรุปไวไ้ดเ้ป็น 2 ยคุ คือ ผูท้รง
อิทธิพลแฟชั่นไทยรว่มสมยัในยคุสงัคมบรโิภคนิยมที่อยู่ในช่วงสมยัรตันโกสินทรส์มยัใหม่จนถึงหลงั
การเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีเครื่อง คอืกลุม่ชนชัน้สงูที่มีวตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรุงวฒันธรรม
ใหเ้จรญิทดัเทียมกบัโลกตะวนัตกและผูท้รงอิทธิพลแฟชั่นไทยรว่มสมยัในยคุโลกาภวิฒัน ์ ผูท้รง
อิทธิพลแฟชั่นไทยรว่มสมนัท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางแฟชั่นที่สามารถเป็นไดท้ัง้ตวับคุคล
และเหตกุารณ ์ 

หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ. (ปีที่ 36 ฉบบัที่ 3,128 2559. 4-6 กมุภาพนัธ)์. แฟชั่น
เสือ้ผา้โตสวนเศรษฐกิจ 2 แบรนดด์งัไทยย า้ภาพลกัษณท์ี่หรูหราเล็งต่อยอดสูร่ะดบัโลกสยาม. 
กรุงเทพฯ ไดก้ลา่ววา่ แฟชั่นเสือ้ผา้ไทยติดอนัดบั 2 ในเอเชียเป็นรองแค่เกาหลีใต ้ อตุสาหกรรม
เสือ้ผา้เมืองไทยมีแนวโนม้เจรญิเติบโตมากขึน้ ถึงแมว้า่โดยภาพรวมสภาพเศรษฐกิจจะยงัคอ่นขา้ง
ชะลอตวัอยู ่ แต่กลุม่สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแฟชั่นและไลฟ์สไตลย์งัสามารถสรา้งการเติบโตและ
ยอดขายได ้

แอล ไทยแลนด.์  (2560, 19 พฤศจิกายน). แบรนดไ์ทยท่ีเหลา่แฟชั่นนิสตา้ทั่วโลก
เลือกใสส่ยาม. กรุงเทพฯ ไดก้ลา่ววา่ แบรนดเ์สือ้ผา้ของนกัออกแบบไทยที่ตอนนีต้่างเป็นที่สนใจ
จากทั่วโลก ดว้ยเอกลกัษณแ์ละความปราณีตท าใหบ้คุคลที่มีช่ือเสยีงระดบัโลกตา่งใหค้วามสนใจ
ฝีมือการออกแบบของนกัออกแบบไทย 

แหล่งข้อมูล 
- ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
- ส  านกัหอสมดุกลาง มหาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
- หอสมดุปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- แหลง่ขอ้มลูออนไลน์



 

บทที ่2  
พัฒนาการของหอ้งเสือ้ในอดีตจนถงึ พ.ศ.2516 

การศกึษาพฒันาการของหอ้งเสือ้ไทยในอดีตจนถึงพ.ศ.2516 ผูว้ิจยัจะกลา่วถงึปัจจยัที่
สง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแต่งกายของคนไทยในยคุสมยัดงักลา่ว โดยเริม่ศกึษา
จากอิทธิพลของตะวนัตกที่เขา้มาในประเทศไทยซึง่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นสงัคมและ
เศรษฐกิจ กลุม่คนในราชส านกัถือเป็นคนกลุม่แรกท่ีไดร้บัอิทธิพลนีแ้ละมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
การแต่งกายของตนไปใชต้ามแบบสากล อีกทัง้การเขา้มาของคณะมิชชนันารทีี่ตอ้งการเขา้มา
เผยแพรศ่าสนาและไดน้ าจกัรเย็บผา้เขา้ในสยาม สง่ผลใหส้ตรสีว่นหนึง่เริม่มีความรูเ้ก่ียวกบัการ
ตดัเย็บเสือ้ ท าใหมี้การเกิดขึน้ของแหลง่ชมุนมุชา่งตดัเสือ้ที่เกิดขึน้มารองรบัความตอ้งการการแต่ง
กายตามรูปแบบสากลที่เพิ่มมาขึน้ 

ในสมยัของรฐับาลของจอมพลป. พิบลูสงคราม ที่มีนโยบายการสรา้งชาติไทยใหเ้ป็น
อารยประเทศและมีกระบวนการสรา้งชาติในดา้นต่างๆ หนึง่ในนัน้คอืการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกาย
แต่งกายไปใชต้ามสากล จนกระทั่งในสมยัของรฐับาลจอมพลพลสฤษดิ ์ ธนะรชัตท่ี์มีนโยบาย
สง่เสรมิการลงทนุและพฒันาอตุสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ จากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลใหมี้การ
เกิดขึน้ของผูป้ระกอบการรา้นตดัเสือ้และโรงเรียนสอนตดัเสือ้ที่มีจ  านวนมากเพื่อมารองรบัความ
ตอ้งการของประชาชน อกีทัง้ยงัสง่ผลใหมี้การเกิดขึน้นกัออกที่มีช่ือเสยีงจ านวนมาก ที่ถือวา่เป็นผู้
บกุเบิกวงการแฟชั่นไทย อาจกลา่วไดว้า่วา่ยคุสมยันีเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของอตุสาหกรรมแฟชั่นไทยที่
สง่ผลมาถึงในยคุสมยัปัจจบุนั 

2.1 อิทธิพลของตะวันตกกับการเปลีย่นแปลงรูปแบบเคร่ืองแต่งกาย  
การลงนามในสนธิสญัญาเบาวร์งิระหว่างประเทศสยาม (ในขณะนัน้) กบัองักฤษในพ.ศ.

2398 ซึง่เป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัการคา้ สง่ผลใหส้ยามติดตอ่กบัชาติตะวนัตกมากยิ่งขึน้ สยามจึงเริ่ม
ปรบัปรุงประเทศตามแบบอย่างตะวนัตก หนึ่งในวฒันธรรมที่เริ่มมาปรบัใชค้ือ  วฒันธรรมการแต่ง
กาย เห็นไดจ้ากในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 4 (พ.ศ.2394 - 2411) 
เริ่มก าหนดใหข้นุนางสวมเสือ้เขา้เฝา้ เนื่องจากการไม่สวมเสือ้เขา้เฝา้ในสายตาตะวนัตกถกูมองว่า 
เป็นการล้าสมัย ไม่มีวัฒนธรรมและท าให้ชาวต่างประเทศมองว่าคนสยามเป็นคนป่า 1 การ

 
1 เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บนุนาค). (2547). พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์รชักาลที่ 1-4 ฉบบั

เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บนุนาค). 
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายตามแบบอย่าง
ตะวันตก  แต่เดิมคนไทยสวมใส่โจงกระเบนหรือผ้านุ่งแบบเรียบง่ายซึ่งมักตัดเย็บกันเองใน
ครวัเรอืน  

การแต่งกายตามแบบอย่างตะวันตกของคนสยามได้รับอิทธิพลมาจากทวีปยุโรป 
โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศมหาอ านาจและเป็นศนูยก์ลางการแต่งกายของโลกใน
ขณะนั้น การตัดเย็บเสือ้ผ้าของฝรั่งเศสมีวิวัฒนาการที่ทันสมัยมากกว่าประเทศอื่น ส่งผลให้
อุตสาหกรรมสิ่งทอและศิลปวฒันธรรมทุกแขนงมีความเจริญกา้วหนา้ตามไปดว้ย สามารถผลิต
ช่างตดัเย็บเสือ้ผา้และมีหอ้งเสือ้ที่มีช่ือเสียงเป็นจ านวนมาก ทัง้ยงัเป็นตน้ก าเนิดของรูปแบบการตดั
เย็บชัน้สงู (Haute Couture) ซึ่งเป็นรูปแบบการตดัเย็บเสือ้ผา้ดว้ยมือทัง้หมด ท าใหมี้การออกแบบ
และตดัเย็บเครื่องแต่งกายออกมาอย่างหรูหราและมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงท าใหก้าร
ตัดเย็บแบบชั้นสูงหรือโอตก์ูตูรไ์ดร้บัความนิยมจากชนชั้นสูงและราชนิกูลจากราชวงศต์่างๆ ใน
ยุโรปเกือบทั้งหมด จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นศูนย์กลางทางด้าน
อตุสาหกรรมแฟชั่นของโลกในพ.ศ.24011  

จากเหตผุลในการรบัวฒันธรรมตะวนัตกดงักล่าว ท าใหส้ยามรบัเอาวฒันธรรมการแต่งกาย
แบบสากลเข้ามาปรบัใช้ กลุ่มคนในราชส านักถือเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รบัอิทธิพลดังกล่าวและ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายของตนไปใชต้ามแบบสากล เนื่องจากกลุม่คนในราชส านกัถือเป็น
คนกลุ่มแรกในสงัคมสยามที่ปฏิสมัพันธก์ับชาวตะวนัตกโดยตรง ช่างในวงัมีหนา้ที่เป็นผูต้ัดเย็บ
และออกแบบเสือ้ผา้  มีการน าเอาแนวคิดการแต่งกายจากนิตยสารเครื่องแต่งกายที่น  าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ2  น ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบับคุลิกภาพของแต่ละคน3 และปรบัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ภมูิอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศรอ้นชืน้ เช่น ฉลองพระองคแ์ขนหมแูฮม (Leg of Mutton) ซึ่ง
ไดร้บัอิทธิพลมาจากการแต่งกายของสตรีในสมยัสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งประเทศองักฤษ มี
ลกัษณะแขนพองส่วนบนใตศ้อกลงมาลีบพอดียาวจนถึงขอ้มือ ประดับดว้ยผา้ลกูไมห้รือติดโบว์
เลก็ๆ ทัง้ตวั คอตัง้สงู4 และน ามานุ่งคูก่บัโจงกระเบนแบบไทย เป็นตน้  

 
1 Vouge, (2563), "โอต ์กตูรู"์ นิยามของค าวา่ มีเงินก็ซือ้ไม่ไดท้ี่แทท้รู! (ออนไลน)์ 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.ร5 ต/2 เอกสารรชักาลที่  5 กระทรวงต่างประเทศ เบ็ดเตล็ด

กระทรวงตา่งประเทศ เรื่องสั่งซือ้หนงัสือพิมพน์อก (28 ส.ค.- 20 พ.ย. 128). (2452). 
3ศนัสนีย ์วีระศิลป์ชยั. (2553). ลกูแกว้เมียขวญั “สตรคีูพ่ระทยั” ในราชส านกัสยาม. หนา้ 104. 
4 สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. (2542). การแตง่กายสตรีกบัหตัถกรรมทอผา้ในสงัคมไทยสมยัรตันโกสินทร.์ 

หนา้ 58. 



  14 

การแต่งกายตามแบบตะวนัตกเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 (พ.ศ.2411 - 2453) ทรงโปรดใหเ้จา้นายและขนุนางเริม่แต่งกาย
ตามแบบตะวันตก หลงัจากรชักาลที่ 5 เสด็จประพาสอินเดียใน พ.ศ.2414  หา้งแรมเซเว๊กฟิลด ์
เป็นหา้งรา้นที่รบัตัดเย็บเครื่องแต่งกายในเมืองกัลกัตตา (Calcutta) ไดม้าตัง้รา้นส าหรบัตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายที่กรุงเทพฯ ต่อมาเริ่มมีหา้งรา้นต่างๆ มาตัง้ในสยามมากยิ่งขึน้เพื่อขายเครื่องแต่ง
กายเพิ่มขึ ้นอีกหลายแห่ง ท าให้กลุ่มชนชั้นสูงมักไปใช้บริการตัดเสื ้อผ้าจากห้างร้านของ
ชาวตะวนัตกที่เขา้มาเปิดกิจการรบัตดัเสือ้ผา้ในขณะนัน้ ซึง่หา้งรา้นตดัเสือ้แบบตะวนัตกท าใหเ้กิด
รูปแบบของการแต่งกายและชนิดของผา้ที่น  ามาตัดเย็บที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้กว่า  เช่น 
หา้งแรมเซย ์(Ramsay & Company) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ที่บรเิวณแยกถนนบ ารุงเมือง โดยชาวองักฤษ ใน 
พ.ศ.2415 จ าหน่ายเครื่องแต่งกาย ผา้ตดัเสือ้ และถงุเทา้ น าเขา้จากต่างประเทศ เช่นเดียวกบัหา้ง
แบดแมน (Harry A. Badman & CO.) ก่อตัง้โดยแฮรี่ แบดแมน (Harry A. Badman) ชาวองักฤษ 
ใน พ.ศ.2422 ตัง้อยู่บริเวณถนนราชด าเนิน เป็นหา้งรา้นที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในกรุงเทพฯ ในขณะ
นัน้ และเป็นที่นิยมในกลุ่มคนในราชส านักและชนชัน้สูงในสมัยรชักาลที่ 5 เนื่องจากตัง้อยู่ใกล้
พระบรมมหาราชวังและมีสินคา้น าเขา้ทกุชนิดทัง้จากยโุรปและอเมรกิา1 สง่ผลใหห้า้งรา้นที่ตัง้อยู่
ในบรเิวณถนนบ ารุงเมืองไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก หา้งรา้นตดัเสือ้ในยคุสมยันี ้มีลกัษณะเป็น
ตกึขนาดใหญ่ตามแบบตะวนัตกและขายสินคา้น าเขา้จากตา่งประเทศ เช่น หมวก นาฬิกา กางเกง 
และเสือ้ เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการสวมใสเ่สือ้ผา้แบบตะวนัตกของกลุม่คนในราชส านกั 
ผูท้ี่ตอ้งเขา้สงัคมและผูช้ายที่ท  างานนอกบา้น เช่น รบัราชการ หรือท างานในบริษัทเอกชนต่างๆ 
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกแพร่หลายในชนชั้นสูงและขุนนางเท่านั้น 
ราษฎรทั่วไปยงัไม่ไดร้บัวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกมากนกั 

2.2 จักรเย็บผ้า: การเปลีย่นแปลงด้านวัฒนธรรมการตัดเยบ็ 
การแต่งกายแบบสากลเริ่มเป็นที่แพรห่ลายมากขึน้จากการรบัวฒันธรรมตะวนัตก ท าให้

มีการน าจักรเย็บผ้ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในการตัดเย็บเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 2 โดยคณะ

 
1 ภายหลังเลิกกิจการห้างแบดแมนได้กลายเป็นตึกกรมโฆษณาการในช่วงการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองของกลุ่มคณะราษฎร หลังจากนั้นมีการพัฒนาเป็นส านักงานโฆษณาการ กรมโฆษณาการและกรม
ประชาสมัพนัธต์ามล าดบั  ปัจจบุนัไดร้ือ้ถอนและมีการปรบัเปลี่ยนเป็นลานจอดรถกองสลาก 

2 จิตตมาศ จิระสถิตย์พร, และวัชระ สินธุประมา. (2561). จักรเย็บผ้า: การตัดเย็บสมัยใหม่ใน

การศกึษาของผูห้ญิงไทย. วารสารราชพฤกษ.์ ปีที่ 16 ฉบบัที่ 2. หนา้ 71. 
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มิชชนันารีที่เดินทางเขา้มาเพื่อเผยแผ่ศาสนาครสิตแ์ละใหก้ารศึกษากบัประชาชน ก่อใหเ้กิดความ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมการตัดเย็บในสยาม เพราะแต่เดิมคนสยามเย็บผ้าด้วยมือ 
มิชชันนารีน าจักรเย็บผา้เขา้มาและใชใ้นการส่งเสริมการศึกษาใหก้ับผูห้ญิงเพื่อใหมี้วิชาความรู้
แบบตะวนัตกและสามารถน าไปเป็นวิชาชีพหาเลีย้งตนเองได ้จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดการ
จัดตั้งโรงเรียนการเรือนส าหรับผู้หญิง ( Industrial School for Girl) ใน พ.ศ. 2408 ที่จังหวัด
เพชรบรุี1 เพื่อสอนศาสนาควบคูไ่ปกบัการใหศ้กึษาแบบตะวนัตกแก่สตรี โดยเฉพาะวิชาการตดัเย็บ
สมยัใหม่ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได ้วิชาการตดัเย็บเสือ้ผา้สมยัใหม่เป็นแนวทางการตดัเย็บ
ที่ชาวสยามยงัไม่คุน้ชินมากนกั ท าใหเ้กิดความสนใจจากกลุ่มผูห้ญิงจ านวนมาก ส่งผลใหก้ิจการ
โรงเรียนการเรือนหญิงที่เพชรบรุีประสบความส าเรจ็ และเป็นตวัอย่างใหแ้ก่โรงเรียนกลุสตรวีงัหลงั2 
(ปัจจบุนัคือโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั) ซึ่งเล็งเห็นว่า วิชาการตดัเย็บสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
จึงน าจักรเย็บผา้มาใหน้ักเรียนฝึกหดัและนับไดว้่าเป็นการศึกษาดา้นการตดัเย็บของเอกชนแห่ง
แรกในกรุงเทพมหานคร3 กล่าวไดว้่าการจัดการเรียนการสอนโดยคณะมิชชันนารีไดช้่วยสรา้ง
ความรูใ้ห้แก่ผู้หญิง ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพและกลายเป็นต้นแบบของการจัด
การศกึษาแบบตะวนัตกใหแ้ก่กลุม่สตรีชัน้สงูในเวลาตอ่มา 

การศกึษาแบบสมยัใหม่ที่สอนใหแ้ก่ผูห้ญิงของคณะมิชชนันารี กา้วหนา้ไปพรอ้มกบัการ
ตัดเย็บสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นสมัยนิยมมากขึน้ กลุ่มคนในราชส านักตระหนักถึง
ความส าคญัของการตดัเย็บสมัยใหม่ การปฏิรูปการศึกษาในสมยัรชักาลที่ 5 มีการเพิ่มหลกัสตูร
การเย็บปักถักรอ้ยตามสมัยนิยม และให้วิชาการตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้าบรรจุอยู่ในหลักสูตร
การศกึษาชัน้ประถมศกึษาที่แยกขึน้เฉพาะส าหรบัเด็กผูห้ญิง โดยเริม่ขึน้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 
24464   มีการก าหนดเนือ้หาการเรียนรูก้ารเย็บผ้าในระดับพื ้นฐาน  เช่น วิธีการใช้ เข็ม ด้าย 
กรรไกร และความรูเ้บือ้งตน้ดว้ยการเย็บดว้ยมืออย่างง่าย ในระดบัมธัยมศึกษา หลกัสตูรการตดั
เย็บจะมีความซับซ้อนมากขึน้และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  จนกระทั่ งภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2547 มีการสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความรูใ้นการประกอบอาชีพ

 
1 ปัจจบุนัคือโรงเรยีนโรงเรยีนอรุณประดิษฐ์ 
2 จอรจ์ บรดัเลย ์แมคฟารแ์ลนด,์ เอ็ม. ดี (บรรณาธิการ), หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828-ค.ศ.1928 : 

ประวตัิสงัเขปของพนัธกิจครสิตจกัรโปรเตสแตนทใ์นสยาม. (2555). หนา้ 86. 
3 ชยั เรอืงศิลป์. (2527). ประวตัิศาสตรไ์ทย สมยั พ.ศ. 2352-2453 : ดา้นเศรษฐกิจ. หนา้ 359. 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารรชักาลที่ 5 กรมการศกึษา เรื่องโครงการศกึษา. (ม.ป.ป). 
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และเห็นความส าคญัของศึกษาของผูห้ญิงเพิ่มมากขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปิดโรงเรียนวิสามญั
การเรือนใน พ.ศ.24771 โดยเนือ้หาในหลักสูตรก าหนดว่า ผู้ที่ส  าเร็จวิชาการฝีมือและตัดเย็บ 
จะตอ้งผ่านหลกัสตูรการตดัเย็บเสือ้ผา้ การวดัตวั ความรูเ้ก่ียวกบัการใชจ้กัรเย็บผา้จึงจะสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้2 รวมถึงการขยายการศกึษาของผูห้ญิงในระดบัอาชีวศกึษาเม่ือ พ.ศ.24813 
โดยมีการเปิดโรงเรียนช่างทอผา้หรือโรงเรียนการช่างสตรีในทุกจังหวัด 4 เพื่อส่งเสริมใหผู้ห้ญิง
สามารถประกอบอาชีพและหารายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัได ้

ความส าคญัของอาชีพตดัเย็บเสือ้ผา้สตรี ส่งผลใหมี้การเปิดโรงเรียนตดัเย็บของเอกชน
เพิ่มขึน้ เพื่อขยายโอกาสทางดา้นการศึกษาใหแ้ก่ผูห้ญิง เช่น  หา้งเจริญกิจนารีสยามซึ่งมีช่ือเสียง
ในดา้นการตดัเสือ้ เนื่องจากช่างส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไดร้บัการศึกษาวิชาการตดัเย็บมาโดยตรง 
หา้งดงักลา่วไดข้ยายกิจการเปิดโรงเรียนสอนตดัเย็บช่ือวา่ โรงเรียนกิจเจรญินารสียามในพ.ศ.2480 
ส  าหรบัสอนวิชาการเย็บปักถกัรอ้ยขึน้5 เพื่อขยายโอกาสทางดา้นการศกึษาการตดัเย็บเสือ้ผา้ใหแ้ก่
ผูห้ญิง และ บริษัทซิงเกอร ์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตจักรเย็บผา้ ไดเ้ปิดโรงเรียนสอนการตัดเย็บเสือ้ผา้
ส าหรบัผูห้ญิงขึน้ในพ.ศ.24966 เพื่อสง่เสรมิวิชาชีพส าหรบัผูห้ญิงอีกดว้ย7  

การตดัเย็บดว้ยจกัรเย็บผา้ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกและมีสว่นในการ
สง่เสรมิบทบาทหนา้ที่ใหแ้ก่ผูห้ญิง นอกจากนีย้งัส่งผลต่อวฒันธรรมการตดัเย็บและรูปแบบเครื่อง

 
1 โรงเรียนวิสามัญการเรือน สงักัดกองอาชีวะศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ นบัเป็นโรงเรียน

การเรือนแห่งแรกของประเทศไทย จุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพรอ้มการเป็นแม่บา้นแม่ศรีเรือนที่ดีใหแ้ก่สตร ี
ต่อมาใน พ.ศ.2480 ไดย้า้ยไปตัง้ที่วงัจนัทรเ์กษม และเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียนการเรือนจนัทรเ์กษม เปิด
สอนหลกัสตูรมธัยมการเรือนและหลกัสตูรการเรอืน 

2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.4.4/12 เอกสารกระทรวงศึกษา เรื่องหลักสูตรประถมและ

มธัยมศกึษาหรอืเรื่องประมวลการศกึษา ตอนที่ 1. (2475-2480). 
3 แหลง่เดิม. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0701.29/1 เอกสารส านักนายกรฐัมนตรี ส  านักงานเลขานุการ

กรม เรื่องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่บรรจวุิชาการฝีมือและตดัเย็บไวส้  าหรบัสตรี. (2478-2498). 
5 ประชาชาติ,  2480. "โฆษณาโรงเรยีนเจรญิกิจนารี," ประชาชาติ, หนา้ 22. 
6 Singer Thailand, (2563), ยอ้นรอย 131 ปี จกัรเย็บผา้ ซิงเกอร ์ในประเทศไทย #ความสขุทกุสิ่งเป็น

จรงิที่ซิงเกอร.์ (ออนไลน)์ 
7 ชาติชาย มุกสง. (2558). จากแม่ศรีเรือนถึงแม่บ้านทันสมัย : การต่อสู้ทางศีลธรรมผ่านแม่บ้าน

หลังปฎิวัติ 2475 ถึงทศวรรษ 2500. ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ริทัศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 7. หน้า 
106. 
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แต่งกายของไทยอีกดว้ย เนื่องจากการใชจ้กัรเย็บผา้ท าใหอ้อกแบบและสามารถตดัเย็บเสือ้ผา้ที่มี
ความซบัซอ้นไดม้ากกว่าการเย็บดว้ยมือ ทัง้ยงัส่งเสรมิใหเ้กิดการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี ท า
ใหเ้กิดอาชีพช่างตดัเสือ้ขึน้เป็นจ านวนมากในช่วงเวลาตอ่มา 

2.3 การเกิดขึน้ของแหล่งชุมนุมช่างตัดเสือ้ 
สมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รชักาลที่  8 (พ.ศ.2478 - 2489) 

ความนิยมเสือ้ผา้และแต่งกายแบบตะวนัตกแพรห่ลายมากขึน้ ท าใหเ้กิดรา้นตดัเสือ้แบบตะวนัตก
ส าหรบัประชาชนทั่วไป โดยรา้นตดัเสือ้ส  าหรบัประชาชนที่เปิดขึน้ในเวลานัน้ ในระยะแรกตัง้อยู่ที่
ตลาดมิ่งเมือง1 บรเิวณวงับรูพา ถนนเจรญิกรุง ในบรเิวณย่านนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจแห่ง
หนึ่งใจกลางเมืองหลวง เป็นที่ตัง้ของโรงมหรสพ ศาลาเฉลิมกรุงและรา้นคา้อื่นๆ อีกจ านวนมาก 
เช่น ตึกดา้นนอกตรงหวัมมุสี่แยกพาหรุดัมีรา้นรตันมาลาที่ขายสินคา้นานาชนิด เป็นรา้นคา้ปลีกที่
มีช่ือเสียงมากในขณะนั้น ถัดมาทางดา้นถนนตรีเพชรเป็นรา้นจ าหน่ายภาชนะในครวัที่ท  าดว้ย
อลมูิเนียม ช่ือรา้นโตฟารอส ส่วนในบริเวณใกลเ้คียงกันเป็นที่จอดรถบริษัท ขนส่ง จ ากดั (บขส.) 
บรเิวณย่านวงับรูพาจงึกลายเป็นย่านการคา้และย่านธุรกิจที่ส  าคญัในขณะนัน้ สง่ผลใหร้า้นตดัเสือ้
บริเวณตลาดมิ่งเมืองมีช่ือเสียงในฐานะแหล่งชุมนุมช่างตัดเย็บเสือ้ผา้ที่ใหญ่ที่สุด 2  และเกิดค า
ขวญัที่ว่า “อยากตดัผา้...ตอ้งมามิ่งเมือง”3  ความส าคญัของตลาดมิ่งเมือง สืบเนื่องมานับตัง้แต่
เริม่ก่อสรา้ง กระทั่งจน พ.ศ.2521 ดงัที่กลา่วถึงตลาดแห่งนีไ้วใ้นวารสารเมืองโบราณปีที่ 6 ฉบบัที่1 
(ตลุาคม – พฤศจิกายน 2511) 

“…ตลาดมิ่ งเมือง อัน เป็นตลาดขายของท านอง

สรรพสินคา้ ตัง้อยู่ทีพ่าหุรดั เดิมมีจุดประสงค์จะใหเ้ป็นตลาด

ใหญ่ อันเป็นที่ผู ้คนไปชุมนุมซือ้สินค้ากัน โดยเอาอย่างนิว

 
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.ม-56บ/28 เอกสารกระทรวงต่างประเทศ รชักาลที่ 6 ในหมวดว่าจา้ง

ชาวต่างประเทศ. (พ.ศ.2468). กล่าวว่า นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาเลียน ได้
เขา้มารบัราชการในสยามในต าแหน่ง ราชบณัฑิตทางสถาปัตยกรรม และไดส้รา้งตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ใน
พ.ศ. 2468 เป็นตลาดมีหลงัคาคลุม สรา้งดว้ยคอนกรีต ส าหรบัเป็นที่ขายเสือ้ผา้ จ าลองตลาดแบบตะวนัออก
กลาง หลงัจากนัน้มีการทบุทิง้ในพ.ศ.2521เน่ืองจากเก่าและทรุดโทรม และสรา้งเป็นศนูยก์ารค้า ดิโอลด ์สยาม 
(The Old Siam) ในพ.ศ.2536 

2 ส านกังานทรพัยส์ินส่วนพระมหากษัตรยิ,์ (2559), ตลาดมิ่งเมืองสูด่ิโอลดส์ยามพลาซา่. (ออนไลน)์ 
3 ปราณี กล ่าสม้. (2548). จากพาหรุดัถึงตลาดมิ่งเมือง. วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 31 ฉบบัที่ 2. หนา้ 

102-11. 
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มาร์เกต ที่กัลกัตตา แต่มาภายหลังตลาดแห่งนีเ้สื่อมความ

นิยมลง เลยกลายเป็นที่ส าหรบัรา้นตดัเย็บเสือ้ผา้ทนัใจไปตัง้

กัน  ถึงอย่างไรก็ดี ตลาดแห่งนี ้ ควรนับเข้าอยู่ในอาคาร

ประวตัศิาสตรข์องไทย...”1 

   รา้นตดัเสือ้ในตลาดมิ่งเมืองไดร้บัความนิยมจากสภุาพสตรีเป็นอย่างมาก ตัง้แต่
นกัแสดง นกัรอ้งและประชาชนทั่วไป รา้นตดัเสือ้ต่างๆ เปิดขึน้มาเพื่อรองรบัลกูคา้ที่มาซือ้ผา้จาก
ส าเพ็งและพาหุรดั2 ซึ่งเป็นแหล่งขายผา้ที่ส  าคญัในยุคนัน้ เป็นการอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้
และช่วยส่งเสริมเกื ้อกูลซึ่งกันและกันทางด้านการค้า เนื่องจากในสมัยก่อนไม่ค่อยมีเสือ้ผ้า
ส าเรจ็รูปขายมากนัก ท าใหต้อ้งซือ้ผา้มาตดัจึงจะไดรู้ปทรงตามที่ตอ้งการ รา้นตดัผา้ในตลาดมิ่ง
เมืองจะมีลกัษณะเป็นหอ้งแถว แบ่งเป็นลอ็กๆ หนัหนา้เขา้หากนั ตรงกลางเป็นลานโลง มีแผงไมส้งู
ประมาณ 75 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร เป็นแผงขายส าหรบัขายอปุกรณต์ดัเย็บต่างๆ ขายผา้ และตดั
เย็บเสือ้ผา้3  (เปรียบไดก้ับแผงลอยแต่ต่างกันที่แผงพวกนีมี้ช่องเก็บของตรงกลาง) ทุกรา้นเป็น
เพียงแผงตัดเย็บเสือ้ผา้ ไม่ไดเ้ป็นรา้นถาวร แต่ดว้ยฝีมือของช่างตัดเย็บเสือ้ผา้ที่มีความช านาญ 
สามารถแกไ้ขตามแบบหรือรูปทรงที่ลกูคา้ตอ้งการและปรบัจดุบกพรอ่งเพื่อใหล้กูคา้สามารถใสผ่า้
ไดส้วยงามและเหมาะสมได ้ประกอบกบัช่างตดัเย็บเสือ้ผา้ในตลาดมิ่งเมืองสามารถตดัเย็บเสือ้ผา้
ไดอ้ย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีแบบอยู่แลว้ ไม่ตอ้งสรา้งแบบของเสือ้ผา้ขึน้มาใหม่ เพราะเสือ้ผา้ใน
สมยันัน้จะตดัตามสมยันิยม โดยดแูบบมาจากดาราภาพยนตรแ์ละบุคคลที่มีช่ือเสียงในประเทศ 
อีกทั้งในยุคดังกล่าว ช่างตัดเสือ้ใหค้วามส าคัญกับความประณีตของเสือ้ผา้มากกว่ารูปแบบที่
หลากหลาย และยงัมีความช านาญและประสบการณม์าก ท าใหส้ามารถตดัชดุไดอ้ย่างรวดเรว็และ
สวยงามตามความตอ้งการของลกูคา้ซึง่สามารถใสอ่อกงานไดท้นัที4   

ผา้ที่น  ามาใชใ้นการตัดเสือ้ในยุคสมัยนีส้่วนใหญ่มาจากบริเวณพาหุรดัเป็นธุรกิจของ
พอ่คา้ชาวอินเดีย ซึ่งนิยมน าผา้แบบชาวตะวนัตกมาขาย5  เนื่องจากรฐับาลไทยมีการก าหนดอตัรา

 
1 ประไพ วิรยิะพนัธุ.์ (2522). รายงานเก่ียวกบัการรือ้ถอนตลาดมิ่งเมือง. แหลง่เดิม.ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 

หนา้ 109. 
2 ปราณี กล ่าสม้. (2548). จากพาหรุดัถึงตลาดมิ่งเมือง. วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 31 ฉบบัที่ 2.  
3 แหลง่เดิม. 
4 แหลง่เดิม. 
5 กาญจนาคพนัธุ.์ (2524). กรุงเทพฯ เม่ือ 70 ปีก่อน. หนา้ 188. 
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ภาษีการน าเขา้ผา้ต ่ากวา่สินคา้ชนิดอื่น เห็นไดจ้ากมลูค่าการน าเขา้สิ่งทอที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ในทกุปี 
เช่น มูลค่าน าเขา้สิ่งทอระหว่างพ.ศ.2476 - 2478 เพิ่มขึน้จาก 94,818 เป็น 95,310 และ 96,541 
ปอนดส์เตอรร์ิง ตามล าดับ1 เป็นตน้ ส่งผลใหพ้่อคา้อินเดียจึงนิยมน าผา้เขา้มาขายในไทย และ
สามารถกระจายตวัอยู่ในวงการผา้ทกุระดบั ทัง้พอ่คา้เร ่พอ่คา้ปลีก และผูน้  าเขา้และส่งออกผา้2   

นอกจากนีร้ฐับาลยงัมีนโยบายส่งเสริมของธุรกิจสิ่งทอในประเทศ  โดยเริ่มสนบัสนนุการ
ลงทุนของภาครฐัใน พ.ศ. 2478 การตัง้โรงงานสิ่งทอสมัยใหม่ขึน้โดยกระทรวงกลาโหม และตัง้
หน่วยงานขึน้มาเพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศไทย คือ คณะกรรมการส่งเสริม
อตุสาหกรรมใน พ.ศ. 2479 เพื่อดึงดดูนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยจะไดร้บัสิทธิพิเศษ คือ การ
ยกเวน้ภาษี 5 ปี ส  าหรบัภาษีขาเขา้และภาษีธุรกิจส าหรบัเครื่องจักร ตลอดจนวัตถุดิบการสรา้ง
โรงงาน ท าใหก้ลุ่มทุนต่างๆ หลั่งไหลเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนีเ้ป็นจ านวนมากและ
เป็นปัจจยัส าคญัที่ผลกัดนัใหอ้ตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยพฒันาขึน้มาได้3 และส่งผลท าให้
การตดัเย็บเสือ้ผา้เริม่ด าเนินการในรูปแบบธุรกิจการคา้มากขึน้ 

2.4 การเปลีย่นแปลงในสมัยจอมพล ป.พบูิลสงคราม 
ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481 - 2489) เป็นนายกรฐัมนตรี นโยบาย

ส าคญัในขณะนัน้ คือ การสรา้งชาติไทยใหเ้ป็นอารยประเทศ เปลี่ยนช่ือประเทศจาก “สยาม” เป็น 
“ไทย” ใน พ.ศ.2488 และมีกระบวนการสรา้งชาติในดา้นต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะการส่งเสริมใน
ดา้นวฒันธรรมการแต่งกาย รฐับาลพยายามชีใ้หเ้ห็นว่าการแต่งกายสภุาพเรียบรอ้ยตามรูปแบบ
สากลจะช่วยรฐัในการส่งเสริมวฒันธรรมใหก้า้วเท่าทนันานาประเทศ จึงประกาศพระราชบญัญัติ
บ ารุงวฒันธรรมแห่งชาติ รฐันิยม 12 ฉบบั4 ใน พ.ศ.2482 โดยในฉบบัที่ 10 เป็นเรื่องที่ว่าดว้ยการ
แต่งกายของชาวไทย5   พระราชบญัญัติดงักล่าวเป็นนโยบายที่รฐัตอ้งการใหป้ระชาชนยึดถือและ

 
1 อินทิรา ซาฮีร.์ (2546). เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2400 -2490.

ปรญิญานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 113. 
2 แหลง่เดิม., หนา้ 78. 
3 กวินวฒัน ์หิรญับูรณะ. (2558). พัฒนาการธุรกิจเสือ้ผา้ส าเร็จรูป ทศวรรษที่ 2510-2530.ปริญญ า

นิพนธป์รญิญ ามห าบณัฑิต.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 5. 
4 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0701.29/8 เอกสารส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง ป. พิบูลสงคราม

ประกาศระเบียบรฐันิยม. (2482-2493). 
5.ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. (2) ศธ.15.2.2/13 เอกสารกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องการปฏิบตัิตาม

รฐันิยมวา่ดว้ยเรื่องเครื่องแตง่กาย (29 ก.ค.- 24 ส.ค. 2482). (พ.ศ. 2482). 
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ปฏิบัติตามเพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น 1   หนึ่งในนโยบายที่รฐับาล
ตอ้งการเปลี่ยนแปลง คือ การส่งเสริมใหส้ตรีไทยเป็น “ดอกไมข้องชาติ” โดยใหค้วามส าคัญกับ
เรื่องการแต่งกายของสตรีมากขึน้2 สตรีจะตอ้งแต่งกายใหส้วยงามและเป็นไปตามรูปแบบของ
สากล ยกเลิกการสวมผา้ซิ่น แลว้หนัมาสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาว สวมหมวก และรองเทา้ 3  
ท าใหเ้กิดแฟชั่นเสือ้กระโปรงเป็นชดุสีต่างๆ  ดงัที่ปรากฏในเอกสารของกระทรวงศึกษาที่ขอความ
รว่มมือ ความวา่ 

เอกสารค าวงิวอนของทา่นนายกรฐัมนตร ีฝากไวแ้ก่พีน่อ้งชาวไทย 

“... ขอวิงวอนดว้ยความเคารพแด่พี่นอ้งชาวไทยไดเ้ปลี่ยนแปลง

การตกแตง่ร่างกายใหส้มกบัทีเ่ราเป็นอารยประเทศ 

1. ขอให้พี่น ้องสตรีไทยทุกท่านได้ไวผ้มยาวตามประเพณีสมัย

โบราณของเราหรอืไวผ้มยาวตามสมยันยิมปัจจุบนันี ้

2. ขอใหพ้ี่นอ้งสตรีไทยทุกท่าน เลิกใชผ้า้โจงกระเบนเปลี่ยนเป็น

การนุง่กระโปรงหรือตามสมยันยิมในปัจจุบนั 

3. ขอใหพ้ีน่อ้งสตรีไทยทุกท่าน เลิกใชผ้า้ผืนเดียวปกปิดกายท่อน

บน คือ ไม่ใชผ้า้คาดอกหรือปล่อยในเปลือยกายดา้นบน ใหใ้ส่เสือ้

แทน” 

กรมโฆษณาการ 

14 มนีาคม 24844 

 
1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) ศธ.26/72 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องค าแนะน าการแต่ง

กายของประชากรไทย. (2485). 
2 ส านกัหอจดหมายเหต.ุ ศธ.0701.29/17 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแต่งกายของสตรีไทย 

(2484). 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0701.29/18 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง.ใหข้า้ราชการ

สวมหมวก. (2484-2485). 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ.0701.29/17 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแต่งกายของ

สตรีไทย (2484). 
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นอกจากการแต่งกายที่เหมาะสม รฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดก้ าหนดเรื่องการ
สวมหมวกไวว้่าประชาชนชาวไทยทุกคนจ าเป็นจะตอ้งสวมหมวกทุกครัง้ที่ออกนอกบา้น ซึ่งการ
สวมหมวกถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ของประชาชนชาวไทย เนื่องจากการสวมหมวกเป็นวฒันธรรม
ตะวันตก ต่อมากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยขณะนั้น รัฐบาลได้ก าหนด
กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการสวมหมวกที่ถกูตอ้ง คือ หมวกจะท าจากวสัดชุนิดใดก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่ใชห้มวก
เดินเลน่ตามชายหาดหรือหมวกใสน่อน และควรมีความกลมกลืนกบัเครื่องแต่งกาย หากเป็นหมวก
ที่ใชใ้นเวลากลางวนัจะตอ้งมีสีเรียบ สว่นหมวกที่ใชส้  าหรบัช่วงบ่ายหรอืงานเลีย้งกลางคืน ควรเป็น
หมวกที่มีการตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ เช่น เข็มกลัดเพชร หรือลูกปัด 1  เพื่อให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญในการปฏิบัติตามนโยบายของรฐั รฐับาลจึงเชิดชูการสวมหมวกว่าเป็นการสรา้ง
ภาพลกัษณข์องชาติใหมี้ความเป็นอารยะ ดว้ยค าขวญัที่ว่า “มาลาน าไทยไปสูม่หาอ านาจ” เพราะ
การสวมหมวกจะท าให้ประเทศไทยทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ทั้งนี  ้รศ.ฉลอง สุนท รา
วาณิชยเ์คยกลา่วในงานเสวนา “เม่ือสยามสวมหมวกฝรั่ง”  การเมือง-แฟชั่น-วฒันธรรม วา่  

“การสวมหมวกยังสอดคลองกับสถานการณ์ หลังยุคการ

เปลีย่นแปลงการปกครองทีม่ีนยัยะใหค้นทกุคนมีความเท่าเทียมกนั 

ดังที่กล่าวไว้ว่าเมื่อคนทุกคนสวมหมวก สัญลักษณ์ของความ

แตกต่างระหว่างผูม้ีอ านาจกบัประชาชนธรรมดาทีม่ีมาแต่เดิมก็จะ

หมดลงไป”2  

 นโยบายเรื่องการสนบัสนุนใหผู้ห้ญิงสวมหมวกทุกครัง้ที่ออกจากบา้น ส่งผลใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิงเป็นอย่างมาก จากเดิมในอดีตผูห้ญิงจะตอ้งตดัเย็บ
เสือ้ผา้เองไดแ้ลว้ ยงัตอ้งสามารถตดัเย็บหรือผลิตหมวกไวส้วมใส่เองไดอ้ีกดว้ย เนื่องจากหมวกที่
น  าเขา้มาจากต่างประเทศในขณะนัน้มีราคาสงูและหาซือ้ไดย้าก ผูห้ญิงชัน้ชนกลางไปจนถึงชน
ชัน้สงูจะนิยมสวมหมวกที่ท  าดว้ยผา้น ามาเย็บเป็นหมวก ส่วนประชาชนโดยทั่วไปจะสวมหมวกที่
ท  าดว้ยใบลานเอามาถกัและเย็บเป็นหมวก ซึ่งการท าหมวกดว้ยใบลานจะเป็นที่นิยมมากกว่าการ

 
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. (2) ศธ.15.2.1/24 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหก้วดขนัการ

สวมหมวก (25 มี.ค.-11 เม.ย. 2485). (2485). 
2 ฉลอง สนุทราวาณิชย,์ (2560), “หมวก” บนกบาล จาก “การเมือง” ถึงเรื่อง “ตวัของก”ู. (ออนไลน)์ 
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ใช้ผ้าเนื่องจากมีราคาถูก1  นอกจากนีร้ ัฐบาลยังออกข้อบังคับส าหรบัผู้ที่ไม่สวมหมวกจะไม่
สามารถเขา้มาติดต่อสถานที่ราชการหรือขึน้รถประจ าทางได ้ในขณะที่บางรายอาจถกูจบักมุดว้ย
ขอ้หาผิดวฒันธรรม2  นโยบายของรฐับาลและการตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมตะวนัตกส่งผล
ใหเ้กิดหา้งรา้นที่ขายสินคา้น าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อรองรบัความตอ้งการของคนไทย คือ หา้ง
เซ็นทรลั สาขาวงับูรพา ใน พ.ศ. 24993 นบัว่าเป็นหา้งที่ทนัสมยัที่สดุในขณะนัน้ เนื่องจากมีสินคา้
น าเขา้จากต่างประเทศทุกชนิดและมีราคาก าหนดสินคา้เป็นมาตรฐาน ส่งผลใหไ้ดร้บัความนิยม
เป็นอย่างมากและมีการขยายกิจการไปอีกหลายสาขาในเวลาตอ่มา 

นอกจากนีไ้ดมี้การก าหนดแนวทางการแต่งกายส าหรบัประชาชนเพื่อใหป้ฏิบตัิตามอย่าง
พรอ้มเพรียงและเพื่อความเป็นระเบียบของการแต่งกายของคนในชาติ โดยก าหนดเครื่องแต่งกาย
ออกเป็น 3 ประเภท4 ไดแ้ก่ เครื่องแต่งกายธรรมดา คือ เครื่องแต่งกายตามปกติใชใ้นที่สาธารณะ 
เครื่องแต่งกายตามโอกาส คือ เครื่องแต่งกายใชใ้นงานกีฬาหรือสงัคมตามสมควรกาลเทศะ และ
เครื่องแต่งกายท างานทั่วไป คือ เครื่องแต่งกายที่ใชใ้นการประกอบอาชีพ รวมถึงเครื่องแบบทาง
ราชการหรือองคก์ารอาชีพนัน้ ๆ ไดก้ าหนดไว้5  การแต่งกายที่เหมาะสมและถกูกาลเทศะแสดงถึง
ความทนัสมยั เช่นเดียวกบัสตรีในตะวนัตก  นอกจากนีก้ารแต่งกายตามรฐันิยมของรฐับาลยงัให้
เหตผุลเพื่อความเสมอภาคในสงัคมดว้ย6 ทัง้นีเ้พราะการแต่งกายที่เหมาะสมย่อมเป็นสญัลกัษณ์
ถึงความเจริญของประเทศทางหนึ่ง ทัง้ยงัเป็นการเชิดชูวฒันธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้ง
ชาติใหมี้ความมั่นคง7   

 
1 กาญจนี ค าบุญรตัน์, (2561), วัฒนธรรมท่านผูน้  า (จอมพล ป.) ท าเอาหญิงวัยกลางคน -หญิงแก่ 

ล  าบาก! (ออนไลน)์ 
2 แถมสขุ นุ่มนนท.์ (2548). เมืองไทยสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง : ยคุเช่ือผูน้  าชาติพน้ภยั. หนา้ 53. 
3 Central Retail, (2562), ประวตัิบรษิัท. (ออนไลน)์ 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ.0701.29/12 เอกสารส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่องวางระเบียบเครื่อง

แตง่กายสตร.ี (2484). 
5 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ.0701.29/13 เอกสารเย็บเล่ม หนงัสือพิมพไ์ทยราษฎร ์เรื่อง หลวง

วิจิตรยืนกรานนุ่งกางเกงวา่ตีเป็นแบบเดียวกนัไม่แบง่ชัน้วรรณะ. (2475). 
6 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0701.29/13 เอกสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์สุภาษบุรุษ เรื่อง

ปัญหาเรื่องการแตง่กายใหเ้ลิกนุ่งโจงกระเบน กางเกงแพร (15 เมษายน 2484). (2484). 
7 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.0701.29/35 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรฐันิยม (ม.ท.). 

(2484). 
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นอกจากนโยบายทางดา้นวัฒนธรรม รฐับาลจอมพล ป.พิบูลสงครามไดใ้ช้นโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสรา้งชาติใน พ.ศ.2481 สนับสนุนการน าเขา้ทางดา้นอุตสาหกรรมสิ่งทอ1 
สง่ผลใหเ้กิดการขยายตวัของกิจการขายผา้ของชาวอินเดียในไทย ท าใหว้งการหอ้งเสือ้ขยายธุรกิจ
ตาม เนื่องจากช่างตดัเสือ้สามารถหาผา้ที่หลากหลายมาตดัเย็บใหล้กูคา้ไดง้่ายขึน้ เห็นไดจ้ากการ
สั่งผา้จากต่างประเทศ ทัง้ยโุรป อเมริกา และอินเดีย เขา้มาจ าหน่าย อีกทัง้ความตอ้งการใชผ้า้ใน
การน าไปตดัเย็บหรือใชใ้นโอกาสอื่นๆ เพิ่มมากขึน้ โดยผา้ที่ไดร้บัความนิยมในยคุดงักลา่วเป็นพวก
ผา้ชีฟอง ผา้ไนลอนและผา้ลูกไมช้ั้นดีจากเมืองนอก2 ซึ่งเป็นผา้ที่สวมใส่สบายเหมาะกับสภาพ
อากาศของประเทศไทย 

นโยบายเรื่องเครื่องแต่งกายและสนบัสนนุการน าเขา้ของวตัถดุิบทางดา้นสิ่งทอของจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ส่งผลใหร้ฐับาลสนบัสนุนใหมี้การตัง้หา้งรา้นส าหรบัการตดัเย็บเสือ้ผา้ขึน้ใน
แหล่งชุมชนต่างๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตัดเย็บและซือ้ขายเสือ้ผ้า 3 
ประชาชนสามารถตดัเสือ้จากรา้นที่เป็นที่นิยมในช่วงนัน้ ซึ่งรา้นเหล่านีม้กัตัง้อยู่ในย่านชมุชนที่มี
ความเจรญิเป็นแหลง่การคา้ที่ส  าคญั เช่น ย่านเจรญิกรุงซึง่เป็นย่านศนูยก์ลางของเศรษฐกิจ ส าเพ็ง
และพาหรุดัเป็นย่านคา้ผา้และสินคา้ตา่งๆ ที่ส  าคญั เป็นตน้4  

รา้นตัดเสือ้ในยุคนีจ้ะมีลักษณะเป็นตึกแถวสามชั้น เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและรา้นตัดเย็บ
เสือ้ผา้ ชัน้ลา่งสดุมีไวเ้พื่อตอ้นรบัและบรกิารลกูคา้ ที่มาสั่งตดัเย็บเสือ้ผา้ มีตูโ้ชวไ์วแ้สดงสินคา้และ
ผา้ต่างๆ ของรา้น เช่น หุ่นโชวเ์สือ้ผา้ที่ทางรา้นตดัเสรจ็แลว้ หรือรูปภาพผลงานการตดัเสือ้ผา้ของ
ทางรา้น รวมถึงใบประกาศนียบตัรการจบการศึกษาการตดัเย็บเสือ้ผา้มาจากสถาบนัที่มีช่ือเสียง 
เป็นตน้ ผูป้ระกอบการจะคอยตอ้นรบัและน าเสนอสินคา้ของตนเอง ทัง้สีผา้และเนือ้ผา้เพื่อใหล้กูคา้

 
1 ผาณิต รวมศิลป์. (2521). นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสมยัรฐับาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตัง้แต ่

พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487.ปรญิญานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 103. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กต.97.1/9 เอกสารกระทรวงต่างประเทศ เรื่องอินเดียต่อตา้นองักฤษ. 

(2458-2459). 
3 ส านกัหอจดหมายเหต.ุ (3) สร.0201.45.2/4 เอกสารกระทรวงธรรมการ กรมเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

เรื่องจดัการไหต้ัง้รา้นจ าหน่ายสินคา้ย่อยของคนไทย (4 ก.ค. 2485 – 18 ก.ค. 2487). (2485-2487). 
4 สมาคมนายจา้งรา้นตดัเสือ้แห่งประเทศไทย. (2532). สมาคมนายจา้งรา้นตดัเสือ้แห่งประเทศไทย 

อนสุรณฉ์บบัปฐมฤกษ์. หนา้ 36-39. 
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ที่เขา้มาใชบ้ริการไดเ้ลือกสรรเพื่อใชต้ัดเสือ้ผา้กับรา้นของตนเอง 1 กิจการรา้นตัดเสือ้และแวดวง
เสือ้ผา้ในช่วงเวลาดงักลา่วขยายตวัและเจรญิเติบโตขึน้อย่างมากตามนโยบายของกระทรวงเศรษฐ
การในยุคนั้น โดยปรากฏหลักฐานให้เห็นชัดเจนจากตัวเลขผู้ประกอบการรา้นตัดเสือ้และ
เครื่องนุ่งห่มมีจ านวนมากถึง 555 รา้น และเป็นอนัดบั 1 ของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมที่เก่ียวกบั
สิ่งจ าเป็นในการครองชีพ2  การขยายตวัของกิจการรา้นตดัเสือ้ได ้ท าใหเ้กิดการหาสถานที่ตัง้หา้ง
รา้นเพื่อรองรับผู้ประกอบการรายย่อยใหม่ๆ 3 ที่จะเกิดขึน้ในเวลาต่อมา เช่น ย่านการค้าราช
ประสงค ์ราชด าร ิและปทมุวนั 

2.5 การเปลีย่นแปลงในสมัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์
 บริบทในสงัคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะดา้นสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งเกิด

จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่เป็นผลจากการพฒันาอตุสาหกรรมและการสง่เสรมิการลงทนุของ
ภาคเอกชน รวมถึงปัจจัยจากเหตุการณ์สงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2503 - 2513) ที่เกิดจากความ
ขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรกับ
สหรฐัอเมรกิา ไดอ้นญุาตใหส้หรฐัอเมรกิาเขา้มาตัง้ฐานทพั  การเขา้มาของสหรฐัอเมรกิาส่งผลให้
ไทยรบัวฒันธรรมในดา้นต่างๆ จากชาติตะวนัตกมากยิ่งขึน้ รวมถึงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังาน 
หา้งสรรพสินคา้ บริษัท หา้งรา้นทั้งที่เป็นสาขาของชาติตะวนัตกและบริษัทของคนไทยตามแบบ
ตะวันตก เช่น บริษัทบอรเ์นียว (Borneo Technical Thailand) น าเข้าเครื่องมืออุตสาหกรรม 
บริษัท เอส.วี.จี.เอ็น (SVGN) น าเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ นอกจากนีก้ารเข้ามาของ
สหรฐัอเมริกายังมีผลท าให้กิจการภาคเอกชน กิจการธนาคาร และสถาบันการเงินเติบโตขึน้ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการธนาคารพาณิชย์ให้มั่ นคงและทันสมัย 4 ดังนั้นการขยายตัวของ
อตุสาหกรรมและธุรกิจภาคเอกชนสง่ผลตอ่การเกิดขึน้ของแหลง่ศนูยร์วมการคา้แห่งใหม่ที่ทนัสมยั 

 
1 สมาคมนายจา้งรา้นตดัเสือ้แห่งประเทศไทย. (2525). หนงัสือสมาคมนายจา้งรา้นตดัเสือ้แห่งประเทศ

ไทย ฉบบัรว่มสมโภชกรุงรตันโกสินทร ์200 ปี. หนา้ 48-49. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (3) สร.0201.45.2/3 เอกสารกระทรวงธรรมการ กรมเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรี เรื่องการส าหรวดสินคา้ที่ตอ้งสั่งมาจากต่างประเทศและสิ่งของจ าเป็นไนการครองชีพพายไน
ประเทศ (12 ก.พ.-18 มี.ค. 2485). (2485). 

3 ณัฐปิยะ อิสสระสงคราม. (2545). การเปลี่ยนแปลงของคนไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ.2411-2543).ปริญญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. หนา้ 166-69. 

4 พรรณี บวัเลก็. (2529). วิเคราะหน์ายทนุธนาคารพาณิชยข์องไทย พ.ศ. 2475-2516. หนา้ 150-51. 
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จนกระทั่งในสมยัของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์(พ.ศ. 2502 - 2506) เป็นนายกรฐัมนตรีมี
แนวคิดที่จะส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการ
สรา้งย่านการคา้ใหอ้ยู่บริเวณศนูยก์ลางการคมนาคมและธุรกิจ ท าใหบ้ริเวณย่านราชประสงค ์– 
ราชด าริไดร้บัการพัฒนาและท าใหมี้ความส าคัญขึน้จากการขยายตัวของกรุงเทพตามนโยบาย
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 1  พ.ศ. 2504 - 25061  ย่านดงักลา่วถกูก าหนดให้
กลายเป็นที่ตัง้ของศนูยก์ลางการคา้ที่ทนัสมยัแห่งแรก โดยมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ คือ 
หา้งไทยไดมารู2 เป็นบรษัิทธุรกิจคา้ปลีกขา้มชาติรายแรกจากประเทศญ่ีปุ่ นที่เข้ามาเปิดกิจการใน
ประเทศไทย โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาเป็นส่วนประกอบของหา้ง ไดแ้ก่ บนัไดเลื่อน และ
เครื่องปรบัอากาศ หา้งดงักลา่วตัง้ขึน้เพื่อรองรบัชาวญ่ีปุ่ นที่เขา้มาลงทนุท าธุรกิจและอตุสาหกรรม
ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหก้ลุ่มคนเมือง ไดร้บัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นมากขึน้ เช่น การแต่ง
กาย การรบัประทานอาหาร หา้งไทยไดมารูจึงถือเป็นหา้งที่ทนัสมยัที่สดุและเป็นศนูยร์วมทางดา้น
แฟชั่นในสมยันี ้ 

การขยายตัวของแหล่งการคา้แห่งใหม่ ประกอบกับนโยบายของรฐับาลจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรชัต ์ที่มุ่งพัฒนาประเทศใหเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการสรา้งโรงงาน
อตุสาหกรรมจ านวนมากและการสนับสนุนอาชีพทางดา้นการบริการของรฐับาลตามประกาศใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 2  (พ.ศ. 2510 - 2514) สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่างมาก เช่น การพัฒนาทางการศึกษา นโยบายพัฒนาทางดา้น
เศรษฐกิจขั้นพื ้นฐาน ต้องการสรา้งบุคลากรเพื่อรองรบัธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวขึน้ 
จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานที่มีการศึกษาเพิ่มขึน้ ท าให้มีการเปิดมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ขึน้หลายแห่ง 3  
สง่ผลใหมี้จ านวนผูเ้ขา้เรียนในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้และท าใหอ้ตัราผูรู้ห้นงัสือมากขึน้ 
คนไทยบางส่วนนิยมไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงเวลานี ้
ประเทศไทยมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัสหรฐัอเมรกิา ท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกแพรข่ยายเขา้มาใน
สงัคมไทยมากขึน้ สง่ผลใหผู้ห้ญิงจ านวนมากออกมาท างานนอกบา้นมากขึน้ การท างานนอกบา้น
สรา้งรายได้ให้แก่ผู้หญิงในช่วงสภาวะค่าครองชีพสูงขึน้ ผู้หญิงตอ้งท างานเพื่อแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินภายในครอบครวั นอกจากนีก้ารท างานนอกบา้นช่วยสรา้งค่านิยมคุณค่าของผูห้ญิง

 
1 ส  านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที่1 ระยะที่1 (พ.ศ.2506-2506). 
2 ปยตุ เงากระจ่าง, (2507), ไทยไดมารู หา้งที่มีบนัไดเลื่อนแห่งแรกในประเทศไทย (ออนไลน)์. 
3 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ (ไม่ปรากฎปี), การพฒันาสมยัจอมพลสฤษฎิ ์ธนะรชัต.์ (ออนไลน)์ 
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และไม่ให้ผู้หญิงรูส้ึกเป็นภาระของครอบครวั1 การท างานในภาคธุรกิจสมัยใหม่ท าให้ผู้หญิง
ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง อาชีพส่วนใหญ่ของผู้หญิง ไดแ้ก่ เจ้าหน้าที่
ธนาคาร เจ้าหน้าที่บัญชี เลขานุการ  ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน 
ผูจ้ดัการ และเจา้ของกิจการ2  ดงัที่ปรากฏวา่ 

            สภาพของผู้หญิงที่ท างานนอกบ้านในขณะนั้นได้มีการ

บรรยายไวด้งันี ้

“สาวๆ ทีแ่ตง่ตวัสวยงามนีค่อื “ออฟฟิศเกิร์ล”3  พนัธุ์แทย้คุ

แรกๆ ของกรุงเทพฯ คงไม่ผิด ต าแหน่งของสุภาพสตรีเหล่านี ้ไม่

นา่จะถงึขัน้ผูบ้รหิารระดบัสูง โดยมากคงจะเป็นพนกังานรบัโทรศพัท ์

เจ้าหนา้ที่บัญชีและการเงิน ต าแหน่งที่ตอ้งรับผิดชอบคงจะเป็น

ต าแหน่งเลขานุการของนายหา้งใหญ่หรือผูจ้ัดการแผนกต่างๆ ซึ่ง

หมายความว่า หากใครขึน้ถึงต าแหน่งนีไ้ด ้เป็นเครือ่งรบัประกนัว่า 

คณุเธอทัง้หลายจะตอ้งพดู เขียนภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว 

พมิพด์ดีได ้รวดเรว็ทัง้ๆ ทีเ่ป็นเครือ่งธรรมดามใิช่ไฟฟา้” 4 

2.6 พัฒนาการของหอ้งเสือ้และรูปแบบเสือ้ผ้าส าหรับสตรี (พ.ศ.2500 - 2516) 
 การท างานนอกบา้นของผูห้ญิง ท าใหเ้กิดกระแสของการแต่งตวั หรือการสวมใส่เครื่อง

แต่งกายที่เหมาะส าหรบัการออกไปท างานนอกบา้นมากขึน้ มีรา้นตดัเสือ้ผูห้ญิงเกิดขึน้เป็นจ านวน
มากเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงวยัท างาน แวดวงธุรกิจที่เก่ียวกับหอ้งเสือ้ก็ขยายตวั
เพิ่มมากขึน้ตามไปดว้ย เกิดการสรา้งอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่ผูท้ี่มีความสามารถตดัเย็บเสือ้ผา้ได้
และคนกลุ่มดงักล่าวสามารถน าความรูท้ี่ตนมีไปต่อยอดเป็นกิจการรา้นตดัเสือ้ เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการของผูห้ญิงที่ตอ้งการแต่งกายใหเ้หมาะสม สภุาพและเรียบรอ้ย เพราะการแต่งกายเป็นสิ่ง

 
1 สตรีสาร. (2495). อนาคตสตรีไทย. สตรีสาร. ปีที่ 4 ฉบบัที่ 88.  
2 บวร ประพฤติดี, ทิพาพร พิมพิสทุธ์ิ, และเฉลิมพล ศรีหงษ์. (2520). สตรีไทย บทบาทในการเป็นผูน้  า

ทางการบรหิาร. หนา้ 93.   
3 ค าที่ใชเ้รยีกพนกังานผูห้ญิงที่ท  างานในบรษิัทเอกชนในสมยันัน้ 
4 ประทมุพร วชัรเสถียร. (2546). สารคดีชดุ ฉนัรกักรุงเทพฯ ตอน พระอาทิตยข์ึน้ที่ถนนสีลม. หนา้ 54-55. 
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ที่สะทอ้นบคุลิกภาพจึงมีผลต่อความน่าเช่ือถือ การแต่งกายใหด้ดูีและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส  าคญัที่
ช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องตนเอง  

หอ้งเสือ้ในสมยันีมี้ความแตกต่างจากในอดีต กลา่วคือหอ้งเสือ้จะมีรูปแบบที่หลากหลาย
และมีความซบัซอ้นมากขึน้ มกัตัง้อยู่ตามหอ้งแถวหรือบา้นของเจา้ของหอ้งเสือ้ เจา้ของหอ้งเสือ้
เป็นทัง้เจา้ของกิจการที่ดแูลการออกแบบและแกไ้ขรูปแบบเสือ้ผา้ไปพรอ้มๆ กนั บางรา้นเปิดเป็น
ทั้งโรงเรียนสอนตัดเสือ้ควบคู่ไปกับกิจการรบัตัดเสือ้ดว้ย โดยเจา้ของจะตอ้งไดร้บัวุฒิบัตรการ
ฝึกอบรมอาจารย์ด้านเสริมสวยและตัดเสือ้ 1 จากวิทยาลัยโรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัด
กระทรวงศกึษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีหลกัสตูรเปิดสอนการตดัเสือ้2  ขณะที่รูปแบบของการตดัเย็บจะ
ตดัตามความตอ้งการของลกูคา้ที่น  าแบบมาจากนิตยสารแบบเสือ้ผา้ตะวนัตกที่ส่งเขา้มาขายใน
ประเทศ หรือการเลียนแบบการแต่งกายจากนักแสดงในภาพยนตร์ และนกัรอ้งต่างประเทศ โดย
หอ้งเสือ้สามารถตดัเย็บเสือ้ผา้สมยัใหม่ตามแบบตะวนัตกไดท้กุแบบ ภายในหอ้งเสือ้เริ่มมีการแบ่ง
หน้าที่กันท างานในแต่ละขั้นตอน ไม่ เหมือนในอดีตที่คนๆ เดียวท าทุกหน้าที่  ในห้องเสื ้อ
ประกอบดว้ย ช่างตดั ช่างเย็บเสือ้ ช่างเย็บกางเกง และช่างเย็บเสือ้นอก เป็นตน้ เม่ือลกูคา้เลือก
แบบและผา้ที่จะใชใ้นการตัดเย็บไดแ้ลว้ เจา้ของหอ้งเสือ้จะท าการวดัตัวลกูคา้และสเก็ตภาพใส่
รายละเอียดต่างๆ ตามที่ลกูคา้ตอ้งการ หลงัจากนัน้จะสง่รายละเอียดใหช้่างตดั น ามาวดัไซส ์และ
ตดัตามแบบที่ลกูคา้ตอ้งการ เม่ือเสรจ็เรียบรอ้ยจึงส่งใหช้่างเย็บท าการเย็บผา้ที่ถกูตดัมาแลว้ตาม
แบบเสือ้หรอืกางเกงที่ไดร้บัอีกทีหนึ่ง3   

รูปแบบการแต่งกายตามสมยันิยมในช่วงนีไ้ดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมของสหรฐัอเมรกิา
จากการเขา้มาตัง้ฐานทพัในประเทศไทยช่วงสงครามเวียดนาม4 วฒันธรรมการแตง่กายของไทยจึง
มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมไทยเคยรบัวฒันธรรมการแต่งกายมาจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นศูนยก์ลาง

 
1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (3) สร.0201.62/11  เอกสารกรมเลขาธิการนายกรฐัมนตรี เรื่องใน

กระทรวง ทบวง กรมเสนอของบประมาณและประกอบการพิจารณาตา่งๆ (2479). 
2 โรงเรียนการเรือนพระนครเปิดหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในพ.ศ.2484 สาขาค

หกรรม เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเรียนดา้นเสริมสวยและตดัเย็บเสือ้ผา้ ซึ่งในปัจจบุนัคือ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

3 สมาคมนายจา้งรา้นตดัเสือ้แห่งประเทศไทย. (2525). หนงัสือสมาคมนายจา้งรา้นตดัเสือ้แห่งประเทศ

ไทย ฉบบัรว่มสมโภชกรุงรตันโกสินทร ์200 ปี. หนา้ 48-49. 
4 สวุดี ธนประสิทธ์ิพฒันา. (2542). การแต่งกายสตรีกบัหตัถกรรมทอผา้ในสงัคมไทยสมยัรตันโกสินทร.์ 

หนา้ 139. 
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ทางดา้นแฟชั่นของโลก แต่เม่ือสหรฐัอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ านาจอันดับหนึ่งของโลก 
ส่งผลใหค้่านิยมในดา้นวฒันธรรมไดเ้คลื่อนตวัจากฝรั่งยุโรปไปอเมริกา รูปแบบการแต่งกายของ
คนไทยจงึมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั โดยการรบัอิทธิพลผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น หนงัสือ วิทย ุ
โทรทศัน ์ภาพยนตร ์ซึ่งเป็นสื่อบนัเทิงรูปแบบใหม่ที่ท  าใหเ้ห็นถึงความเจริญในสมยันัน้ 1  คนไทย
เกิดความนิยมและคุน้เคยวฒันธรรมตะวนัตกมากขึน้ การแต่งกายแบบตะวนัตกจึงมกัจะถูกมอง
ว่าทนัสมยั รูปแบบการด าเนินชีวิตและการแต่งกายของคนไทยจึงมีความคลา้ยตะวนัตก ทัง้สินคา้
อปุโภค บรโิภค รวมถึงสินคา้ฟุ่ มเฟือยต่างๆ  

รูปแบบของเสือ้ผา้ในยคุนีมี้ลกัษณะตามสมยันิยม ไม่ค่อยแตกต่างกนัมากนกั มีลกัษณะ
เสือ้ตวัหลวมไม่เขา้รูป ยาวคลมุสะโพก ปกคอเสือ้ในรูปแบบต่างๆ มีที่เสรมิไหล่  ตีเกรด็ตรงช่วงตวั
และกระดมุหนา้ แขนเสือ้สัน้หรือไม่มีแขน นุ่งกระโปรงทรงใบบวัยาวคลมุเข่า ซึ่งรบัอิทธิพลมาจาก
การแต่งกายแบบตะวนัตก สว่นใหญ่นิยมใสส่ีเดียวกบัเสือ้ ใชผ้า้ชีฟอง ผา้ฝา้ยและผา้ลินินเป็นหลกั 
เนื่องจากเหมาะสมกบัสภาพอากาศในประเทศไทย นกัออกแบบเสือ้ผา้ในสมยัก่อน นิยมดรููปแบบ
การออกแบบเสือ้ผา้มาจากนิตยสาร โดยอาศยัการเลียนแบบ และน ามาตดัเย็บใหล้กูคา้ หรือตดั
เย็บรูปแบบตามที่ลกูคา้เลือกมาแลว้จากหนังสือหรือนิตยสารอื่นๆ รูปแบบของเสือ้ผา้แต่ละหอ้ง
เสือ้จึงยงัไม่มีความแตกต่างกันอย่างชดัเจน แต่จุดเด่นอยู่ที่ความประณีต เพราะการตดัเย็บของ
ช่างตดัเสือ้แต่ละรา้นไดร้บัการยอมรบัว่ามีฝีมือ เนื่องจากจบมาจากโรงเรียนสอนตดัเสือ้ที่ไดผ้่าน
การรบัรองคณุวฒุิ ดงันัน้กิจการโรงเรียนสอนตดัเสือ้จงึเฟ่ืองฟมูากในยคุนี ้ อาจกลา่วไดว้า่โรงเรียน
สอนตดัเสือ้ในยุคนีมุ้่งเนน้ผลิตช่างเสือ้กึ่งนกัออกแบบ โดยเนน้ไปที่ความสามารถของช่างเสือ้ที่มี
ทกัษะทางดา้นการตดัเย็บมากกว่าดา้นการสรา้งสรรครู์ปแบบใหม่ๆ ใหล้กูคา้ ยคุนีจ้ึงเป็นยคุของที่
กิจการหอ้งเสือ้พฒันามากขึน้ โดยเหล่านกัออกแบบและตดัเย็บไดเ้ขา้มาเป็นเจา้ของกิจการดว้ย
ตนเอง 

2.7 นักออกแบบทีมี่ชื่อเสียง 
ในช่วงพ.ศ.2500 หอ้งเสือ้ที่ถือว่าเป็นตน้แบบของแฟชั่นไทยและมีช่ือเสียงมากที่สดุ คือ 

หอ้งเสือ้กรแกว้ของคณุหญิงอไุร ลืออ ารุง ตัง้ขึน้ใน พ.ศ.24902  ส  าหรบัตดัเครื่องแต่งกายใหแ้ก่คน
ในราชส านกัและกลุม่ชนชัน้สงู หอ้งเสือ้กรแกว้เป็นรา้นตดัเสือ้ที่เนน้ดา้นความสามารถทางการตดั

 
1 แหลง่เดิม., หนา้ 140. 
2 กระทรวงวัฒนธรรม, (2562), ผลการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในสมัย

รชักาลที่9 สาขาออกแบบเครื่องแตง่กาย. (ออนไลน)์ 
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เย็บของช่างและรูปแบบของเสือ้ผา้ หอ้งเสือ้กรแกว้เริม่เป็นที่รูจ้กัส  าหรบัประชาชนทั่วไป เมื่อไดเ้ป็น
ผูต้ัดเย็บชุดไทยถวายสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เม่ือครัง้เสด็จประพาสต่างประเทศใน  พ.ศ.25031 เป็นการเสด็จประพาสทวีปอเมริกาและยุโรป
นานถึง 6 เดือน เพื่อเจริญสมัพนัธไมตรีกับต่างประเทศ ซึ่งในช่วงเวลานัน้ประเทศไทยยงัไม่มีชุด
แต่งกายประจ าชาติ  สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงเชิญผูมี้ความรูห้ลายท่านมาถวายค าแนะน าเก่ียวกบัการแต่งกายของพระบรมวงศานวุงศห์ญิง
ในอดีต และพบว่ายังไม่ มีการก าหนดรูปแบบฉลองพระองค์ที่ ชัดเจน จึงโปรดเกล้าฯ ให้
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และอาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์ บุตรสาว ขณะนั้นเป็น
อาจารยห์วัหนา้แผนกผา้และการแต่งกายที่วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ ใหค้น้ควา้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการออกแบบและมีคณุหญิงอไุรเป็นผูต้ดัเย็บ2 ก่อใหเ้กิดชดุไทยพระราชนิยมเป็นแบบแผนและ
เผยแพรใ่หใ้ชอ้ยู่จนถึงปัจจบุนั3 มีดว้ยกนัถึง 8 แบบ ไดแ้ก่ ชดุไทยเรือนตน้ ชดุไทยจิตรลดา ชดุไทย
อมรนิทร ์ชดุไทยบรมพิมาน ชดุไทยดสุิต ชดุไทยจกัร ีชดุไทยศิวาลยัและชดุไทยจกัรพรรดิ4   

“ ส าหรบัเครือ่งแต่งกายชุดไทยซึ่งขา้พเจา้กะไวว้่าเป็นแบบฉบบัใน

การตามเสด็จ ครัง้นัน้ขา้พเจา้ไดข้อใหห้ม่อมหลวงมณีรตัน ์บนุนาค 

ไปพบอาจารย์ผูใ้หญ่ที่มีความรูท้างประวตัิศาสตร์ไทยใหช้่วยกัน

คน้ควา้เครื่องแต่งกายแบบไทยสมยัต่างๆ มาดูกนั แลว้ใหอุ้ไร ลือ

อ ารุง ช่างตดัเสือ้ที่ตดัใหข้า้พเจ้ามานานปีช่วยเลือกแบบต่างๆ ที่

ไดม้าในครัง้นัน้มาประสมประเสจนเกิดมีแบบเสือ้ชุดไทยขึน้หลาย

ชดุ แต่ละชดุเหมาะแก่โอกาสและสถานที ่โดยเฉพาะผา้ซิ่นและเสือ้

แขนกระบอกท าดว้ยผา้ไหมของเราเองเป็นที่นิยมชมชอบของชาว

ต่างประเทศเพราะเป็นแบบที่เรียบๆ ไม่ล้าสมัยง่ายๆ เดี๋ยวนีผู้ ้

หญิงไทยก็นิยมใชแ้บบเหล่านีม้ากขึ้นทุกที จนกระทั่งเป็นที่รูจ้ัก
 

1 นิตยสารขวญัเรือน. (2560). สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ราชินีผูน้  าความงดงามขิงไทยสู่

สายตาชาวโลก. นิตยสารขวญัเรอืน. ปีที่ 49 ฉบบัที่ 1097.  
2 แหลง่เดิม. 
3 ฐานเศรษฐกิจ, (2559), งามสมบรมราชินีนาถ ตราตรงึในราษฎรท์ัง้แผ่นดิน. (ออนไลน)์ 
4 วนิดา บ ารุงไทย, (ม.ป.ป.), พระราชนิพนธ ์ความทรงจ าในการตามเสด็จต่างประเทศราชการ เน่ืองใน

โอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 3 รอบ 12 สิงหาคม 2511. หนา้ 90-91. (ออนไลน)์ 
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แพร่หลายในต่างประเทศ ในทีส่ดุก็กลายเป็นเครือ่งแต่งกายประจ า

ประเทศไปแลว้ ”1 

 ผลงานสรา้งชื่อของคณุหญิงอไุรอีกงานหนึ่ง คือ เม่ือครัง้ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง พระราชทานวโรกาสใหป้ระดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
ส าหรบัการแสดงบลัเลต่ใ์นพระบรมราชปูถมัภ ์เพลงพระราชนิพนธช์ดุกินรทีี่จดัแสดง ณ สวนอมัพร 
ในพ.ศ. 25052  รวมถึงตัดเย็บชุดราตรีใหอ้าภัสรา หงสกุล ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะ
นางสาวไทย สวมใส่ในรอบสดุทา้ยของการประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศสหรฐัอเมริกาใน 
พ.ศ.2508 จนไดร้บัรางวลัชนะเลิศจากการประกวดเป็นคนแรกของประเทศไทย ผลงานทัง้หลาย
สรา้งช่ือใหก้บัหอ้งเสือ้กรแกว้ ลว้นแต่เป็นสิ่งตอกย า้เอกลกัษณแ์ละความโดดเด่นในการออกแบบ
ของคณุหญิงอไุร การตดัเย็บชดุไทยที่น  าแนวคิดแบบโอตก์ูตรู ์ที่มีตน้แบบมาจากประเทศฝรั่งเศส
มาใช ้เช่น การตดัเย็บกระดมุหลงัของชดุและที่แขนเสือ้ ช่วยท าใหช้ดุไทยดทูนัสมยัมากขึน้หรือการ
ตดัเย็บซิปกระโปรงที่ไม่อยู่ตรงกลางหลงั เห็นไดจ้ากฉลองพระองคท์ี่ซ่อนซิปไวด้า้นหนา้เพื่อความ
สะดวกสบาย เทคนิคเหล่านีเ้ป็นเทคนิคที่น  ามาจากการตดัเย็บแบบชัน้สงูและมาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั
การตดัเย็บดว้ยผา้ไทย ท าใหไ้ดร้บัค าชมอย่างมากว่า ออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผา้ไดท้นัสมยัและมี
ความแตกต่างเม่ือเทียบกับช่างในสมัยเดียวกัน การสรา้งสรรคผ์ลงานที่เต็มไปดว้ยความคิดที่
ทนัสมยัของหอ้งเสือ้กรแกว้ ภายใตก้ารออกแบบและตดัเย็บที่ประณีตของคณุหญิงอไุร จึงนบัเป็น
หนึ่งห้องเสือ้ที่ส  าคัญและส่งผลต่อประวัติศาสตรด์้านการออกแบบเครื่องแต่งกายไทยมาถึง
ปัจจบุนั 

ในช่วงพ.ศ. 2500 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังไม่มีนักออกแบบเสือ้ผา้ (Designer) ที่
ชัดเจน มีเพียงผูท้ี่รบัตัดเสือ้และแนะน ารูปแบบกึ่งการออกแบบ ที่เรียกกันว่าช่างตัดเสือ้เท่านั้น 
ส่วนมากมักเรียนจบมาจากต่างประเทศและกลบัมาเปิดโรงเรียนสอนตัดเสือ้ของตนเอง รวมถึง
นกัเรียนที่จบจากโรงเรียนสอนตดัเสือ้ในไทยที่ไดเ้ปิดหอ้งเสือ้เป็นของตนเอง โรงเรียนสอนตดัเสือ้ที่
ไดร้บัความนิยมในขณะนัน้ คือ โรงเรียนของหม่อมเจา้ไกรสิงห ์วฒุิชยั คณุชายนกัออกแบบเสือ้ผา้
ส าหรบัผูห้ญิง ไดร้บัฉายาจากหนังสือพิมพว์่าเป็น “ท่านชายคริสเตียน ดิออรข์องไทย” เนื่องจาก

 
1 แหลง่เดิม., หนา้ 89. 
2 กระทรวงวฒันธรรม. (2560). สุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทยในรชักาลที่ ๙  สาขาออกแบบเครื่องแต่ง

กาย. หนา้ 34. 



  31 

เป็นบคุคลแรกในประเทศไทยที่จดัแสดงโชวเ์สือ้ผา้แบบตะวนัตกดว้ยรูปแบบของเสือ้ผา้แบบสากล 
และเป็นครัง้แรกที่เรียกการจดัแสดงโชวเ์สือ้ผา้ว่า ‘แฟชั่นโชว’์ (Fashion Show) โดยรบัแนวคิดการ
จดัแสดงโชวใ์นลกัษณะนีม้าขณะที่ศกึษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสซึง่เป็นศนูยก์ลางทางดา้นแฟชั่นของ
โลก และน ามาปรบัใชก้ับงานแสดงแฟชั่นโชวข์องตนเองในงานมอบรางวลัตุ๊กตาทองครัง้แรกใน 
พ.ศ.2500 ที่ลมุพินีสถาน ปัจจุบนัคือโรงแรมดุสิตธานี เป็นครัง้แรกที่สื่อมวลชนและผูต้ิดตามข่าว
แฟชั่นของไทยเขา้มารว่มงานในการแสดงแฟชั่นโชวค์รัง้นี ้สื่อมวลชนจึงเปรียบเทียบหม่อมเจา้ไกร
สิงหเ์ป็นครสิเตียน ดิออรข์องเมืองไทย เนื่องจากเป็นผูบ้กุเบิกวงการแฟชั่นไทยคนแรกใหท้ดัเทียม
ระดบัสากล  หลงัจากนัน้พระนามของหม่อมเจา้ไกรสิงหจ์งึกลายเป็นสญัลกัษณแ์ละมาตรฐานของ
แฟชั่นชัน้สงูของไทย กล่าวไดว้่าหม่อมเจา้ไกรสิงห ์คือ ผู้บุกเบิกที่ยิ่งใหญ่สดุของวงการ เป็นผูท้ี่
สรา้งรูปแบบและเปลี ่ยนแปลงแฟชั่นชัน้ส งูใหแ้ก ่ไทยไม ่ต ่างไปจากคริสเต ียน ด ิออรท์ี่
เปลี่ยนแปลงแฟชั่นของของโลก 

หม่อมเจา้ไกรสิงหเ์ปิดโรงเรียนสอนวิชาการออกแบบและรบัตัดเย็บเสือ้ กระโปรง ชุด
ราตรีและชดุวิวาหข์ึน้ โดยก่อตัง้รา้นเดซิเร ่(Desirée) บรเิวณถนนพลบัพลาไชย เพื่อขายเสือ้ผา้ของ
ตนเองใน พ.ศ.25011  รูปแบบเสือ้ผา้และการตดัเย็บมีความประณีต หรูหราและมีรูปแบบเฉพาะ
ส าหรบัลกูคา้แต่ละคนเท่านัน้ โดยรูปแบบการตดัเย็บของเสือ้ผา้ของหม่อมเจา้ไกรสิงห ์เนน้ใชผ้า้
ไทยผสมผสานกบัการออกแบบที่ทนัสมยั เพื่อสรา้งเอกลกัษณใ์หก้บัประเทศไทยและสนบัสนนุให้
หญิงไทยแต่งกายดว้ยชุดไทยตามประเพณีนิยม โดยเป็นผูร้ิเริ่มการแต่งกายแบบการตดัเสือ้แขน
กระบอกดว้ยผา้ไทยยาว คอกลม แลว้ท าเดรปป้ิง (การน าผา้มาจับเป็นจับบนหุ่นใหเ้ป็นจีบหรือ
ย่นๆ ใหเ้ขา้รูปเป็นชดุ ไม่มีการออกแบบแพทเทิรน์) จบัจีบแทนการใชส้ไบ ซึง่เป็นเทคนิคที่ศกึษามา
จากตา่งประเทศ จากเอวขวาพาดทาบอกสรา้งขึน้ไป2  

นอกจากนีย้งัเป็นผูท้ี่ตดัชดุใหอ้ภสัรา หงสกลุ ผูไ้ดร้บัต าแหน่งนางสาวไทยใน พ.ศ.2507 
ไปประกวดนางงามจกัรวาลใน พ.ศ.2508 ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสมเด็จพระนางเจา้ฯ โปรด
เกลา้ฯ เลือกชดุไทยพระราชนิยม 5 แบบ ไดแ้ก่ ชดุไทยจกัรพรรดิ ชดุไทยจกัร ีชดุไทยบรมพิมาน ชดุ
ไทยจิตรลดา และชุดไทยดุสิต3 ใหส้วมใส่จนไดร้บัต าแหน่งนางงามของไทยคนแรก ทัง้ยงัเป็นนัก
ออกแบบเสือ้ผา้คนแรกๆ ที่ไดเ้ผยแพร่ผลงานสู่สากล รวมถึงยงัเป็นผูน้  าการน าเสนอผลงานการ

 
1 ไกรสิงห ์วฒุิชยั. (2519). อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ. ไกรสิงหว์ฒุิชยั. 
2 จิตรพี ชวาลาวณัย.์ (2554). การท าแบบเสือ้ผา้บนหุ่น = Draping for Apparel. หนา้ 45. 
3 กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต, (2561), ชุดประจ าชาติไทยบนเวทีประกวดนางงามจักรวาล อดีตถึง

ปัจจบุนั. หนา้ 4. (ออนไลน)์ 
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ออกแบบเสือ้ผา้ดว้ยรูปแบบการแสดงแฟชั่นโชว์1  ในยคุนัน้นางแบบผูท้ี่มารว่มงานแสดงแฟชั่นโชว ์
ยังไม่ถูกยกระดับขึน้มาเป็นอาชีพ เนื่องจากยังไม่มีการให้ค่าตัว แต่จะให้เป็นเสือ้ผ้าที่ สวมใส่
ในขณะเดินแบบเป็นค่าตอบแทน บุคคลที่จะมาเดินแบบจะตอ้งไดร้บัเชิญจากเจา้ของหอ้งเสือ้
เท่านัน้ ซึ่งจะเรียกว่า นางแบบกิตติมศกัดิ์ เพราะส่วนมากจะเป็นลกูหลานของชนชัน้สงูในสงัคม 
เช่น พฒัศรี บนุนาค ม.ร.ว. สพุินดา จกัรพนัธ ์ภทัราวดี มีชธูน และบษุบา สมิตศิร ิเป็นตน้ 

 

 

ภาพประกอบ 1 หม่อมเจา้ไกรสิงห ์วฒุิชยั 

ที่มา: https://gramho.com/ 

หอ้งเสือ้ที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่งที่ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นโรงเรียนสอนตดัเสือ้ คือ หอ้งเสือ้ระพี 
ของล ายงค ์บญุยรตัพนัธุ ์ล  ายงคเ์ริม่ตน้อาชีพช่างตดัเสือ้และการออกแบบจากการเป็นลกูจา้งที่รา้น
ตดัเสือ้ หลงัจากสะสมความรูไ้ดร้ะยะหนึ่งจึงออกมาเปิดรา้นตดัเสือ้เป็นของตวัเองในช่ือ “นานา
พาณิช”  ซึ่งลูกคา้ส่วนมากจะเป็นภรรยาผูว้่าราชการจังหวัด ภรรยาผูพ้ิพากษา และบุคคลที่มี
ช่ือเสียง ล ายงคไ์ดค้วามรูเ้พิ่มเติมจากรูปแบบของเสือ้ผา้ที่ลกูคา้น ามาใหเ้ป็นแบบ หลงัจากนัน้จึง
ไดเ้ปิดเป็นโรงเรียนสอนตดัเสือ้ระพีขึน้ใน พ.ศ.25002  ล  ายงคมี์โอกาสไดไ้ปศึกษาทางดา้นการตดั
เย็บและออกแบบเสือ้ผา้ที่ประเทศองักฤษเป็นเวลา 3 เดือน และประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 8 เดือน3  
การไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศส่งผลให้ล  ายงค์ได้รบัความรู้ทางดา้นการตัดเย็บชั ้นส ูงและ

 
1 แหลง่เดิม. 
2 สมัภาษณ ์
3 ไทยรฐัออนไลน,์ (2553), ปิดต านานบรมครูเสือ้ผา้ชดุไทย "ล ายงค ์บณุยรตัพนัธุ"์. (ออนไลน)์ 
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แนวคิดการออกแบบเสือ้ผ้าที่ทันสมัย เม่ือเดินทางกลับมาประเทศไทย ล ายงคไ์ดเ้ปิดโรงเรียน
สอนตดัเสือ้ระพีแห่งที่ 2 ใน พ.ศ.2508 บรเิวณถนนเพชรบรุีตดัใหม่ เนื่องจากไดร้บัความสนใจจาก
ประชาชนเป็นจ านวนมาก ดว้ยผลงานที่มีช่ือเสียงของโรงเรียนสอนตดัเสือ้ระพีท าใหเ้ป็นโรงเรียน
สอนตัดเสื ้อสถาบันเดียวในไทยในขณะนั้นที่ ได้รับเกียรติให้โชว์แฟชั่นที่นิวยอรก์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาใน พ.ศ.25121 ผลงานที่เป็นเอกลกัษณแ์ละสรา้งช่ือเสียงใหก้บัหอ้งเสือ้ระพี คือ การ
น าผา้ไทยมาเย็บเสือ้ผา้ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบของสากล ส่งผลใหผ้า้ไทยและนกัออกแบบชาวไทย
เริม่เป็นที่รูจ้กัในตา่งประเทศมากยิ่งขึน้ 

ช่ือเสียงและผลงานที่มีคุณภาพของโรงเรียนสอนตดัเสือ้ระพี ท าใหผ้ลงานในการแสดง
เสือ้ผ้ามักถูกเผยแพร่ลงหน้าสังคมในหนังสือพิมพ์ และคอลัมน์ผู้หญิงในนิตยสารเสมอ เช่น 
นิตยสารแม่ศรีเรือน หนงัสือพิมพป์ระชาธิปไตยและสยามนิกร เป็นตน้ นอกจากนีโ้รงเรียนสอนตดั
เสือ้ยงัน าภาพแสดงแฟชั่นโชวห์รือแฟชั่นโชวต์ามงานสงัคมไปเป็นภาพประกอบในหนา้โฆษณา
ของตนเอง ทัง้ยงัมีโอกาสไดท้ าชดุใหน้างสาวไทยใส่เพื่อเดินทางไปร่วมประกวดนางงามจกัรวาล
หลายสมยั รวมถึงภรณท์ิพย ์นาคหิรญักนก นางสาวไทย พ.ศ.2531 ไดส้วมชุดราตรีของรา้นระพี
ขึน้รบัมงกฎุนางงามจกัรวาลคนที่สองของเมืองไทยอีกดว้ย2 

 

 

ภาพประกอบ 2 ล ายงค ์บญุรตัพนัธุ ์

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=660824 

 
1 แม่ศรเีรอืน. (2513). โฆษณาโรงเรยีนสอนตดัเสือ้ระพี. นิตยสารแม่ศรีเรอืน. ไม่ปรากฎฉบบั. หนา้ 75. 
2 ไทยรฐัออนไลน,์ (2553), ปิดต านานบรมครูเสือ้ผา้ชดุไทย "ล ายงค ์บณุยรตัพนัธุ"์. 
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นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนสอนตดัเสือ้ที่มีช่ือเสียง คือ “โรงเรียนปกรณ ์สถาบนัสอนแฟชั่น 
แพทเทิรน์ เมคกิง้ เดรปป้ิง และ มูลาจชัน้สงู” (Pakorn Institute Of Dressmaking And Fashion 
Design) โดยมีปกรณ ์วฒุิยางกูรเป็นผูก้่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ.2515 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้
ใชค้  าว่า “ชัน้สงู” ต่อทา้ยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากปกรณเ์ป็นช่างตดัเสือ้คนแรกที่จบ
วิชาการตดัเย็บชัน้สงูมาจากฝรั่งเศสโดยตรง ปกรณเ์ริ่มตดัเสือ้ผา้ตัง้แต่ ม.3 โดยเริ่มเรียนที่รา้นลีฟ
วิ่ง (Living) โรงเรียนสอนตดัเสือ้ของมิชชนันารีแถวบางขนุพรหม  เป็นโรงเรียนสอนตดัเสือ้โรงเรียน
แรกๆ ของชาวต่างชาติ  หลงัจากเรียนจบชัน้มธัยมศึกษาและไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรฐัอเมริกา
ทางดา้นการเรือนเก่ียวกับเสือ้ผา้ผูห้ญิง  ต่อจากนัน้จึงไปศึกษาต่อเก่ียวกับแฟชั่นที่ฝรั่งเศส  ท า
ไดร้บัวัฒนธรรมต่างๆ วัฒนธรรมการแต่งกาย ตั้งแต่การออกแบบเสือ้ผ้า เสือ้ส  าเร็จรูป มูลาจ 
(Moulage) หมายถึง วิธีการออกแบบและการท าเสือ้ผา้บนตวัหุ่น และการตดัเย็บเสือ้ผา้ชัน้สงู โอต ์
กตูรู ์(Haute Couture) แลว้น ามาพฒันาต่อในรูปแบบของตนเอง และกลบัมาเปิดโรงเรียนสอนตดั
เสือ้ของตนเอง 

โรงเรียนสอนตดัเสือ้ของปกรณเ์ปิดหลกัสตูรการตดัเย็บเสือ้ผา้ชัน้สงู เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป การ
ตดัเย็บเสือ้ผา้บนหุ่น (Moulage) เดรปป้ิง (Draping) และหลกัสตูรพิเศษเสริมทกัษะการสรา้งแพ
ทเทิรน์เสือ้ผา้สมยัใหม่ส  าหรบัเจา้ของรา้นตดัเสือ้ ช่างเสือ้ อาจารยส์อนตดัเสือ้ และผูท้ี่อยู่ในวงการ
เสือ้ผ้า ลักษณะเด่นของรูปแบบเสือ้ผ้าของห้องเสือ้ปกรณ์ คือ การออกแบบเสือ้ผา้ทุกตัวตอ้ง
ค านวณดว้ยระบบเรขาคณิตซึ่งตอ้งอิงกบัหลกัความเป็นจริง  รูปแบบของเสือ้ผา้สามารถใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวนั  สิ่งหนึ่งที่เป็นจดุเด่นของหอ้งเสือ้ คือ คทัติง้ (การตดัเย็บ) และซิลลเูอท (Silhouette) 
หมายถึงเสน้กรอบนอกโครงร่างของเสือ้ จะมีลักษณะเด่นและแตกต่างจากที่อื่นทั้งดา้นความ
ประณีตและรูปแบบของเสือ้ผา้ ลกูศิษยท์ี่มีช่ือเสียงที่จบจากโรงเรียนสอนตดัเสือ้ปกรณไ์ดแ้ก่ หอ้ง
เสือ้เซอรเ์ฟส (Surface) ของอธิษฐ์ ฐิตรกิตติวฒัน ์หรือ โจ ้เซอรเ์ฟส ที่มีช่ือเสียงในดา้นการตดัใน
ชดุในนางงาม หรือหอ้งเสือ้มิลาน บรดิอล กตูรู ์(Milan Bridal Couture) หอ้งเสือ้ที่มีช่ือเสียงในการ
ตดัชดุเจา้สาว รวมถึงปกรณย์งัไดร้บัโอกาสใหช้่วยออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผา้ใหแ้ก่ทลูกระหม่อม
หญิงอบุลรตันราชกญัญา สิรวิฒันาพรรณวดี อีกดว้ย1  

 

 
1. นิตยสารสกุลไทย. (2555). ปกรณ ์วฒุิยางกูร “ครูสอนตดัเสือ้ระดบัต านานของเมืองไทย. นิตยสาร

สกลุไทย. ฉบบัที่ 3007. หนา้ 38-42. 
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ภาพประกอบ 3 ปกรณ ์วฒุิยางกรู 

ที่มา: http://pakorn555.blogspot.com/2015/02/blog-post_43.html 

วงการห้องเสือ้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือ ภัทราวดี มีชูธน เขา้มามีบทบาทในวงการ
แฟชั่นใน พ.ศ. 2510 เป็นตน้แบบของนักออกแบบรุ่นใหม่ยุคแรกของวงการแฟชั่นร่วมสมัย โดย
เริ่มตน้จากการเป็นนกัแสดงและนางแบบ บคุลิกที่โดนเด่นและแนวคิดการแต่งกายที่ แตกต่างจาก
สมยันิยมในขณะนัน้เนื่องจากเคยไปใชชี้วิตอยู่ที่ต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ท าใหร้บัเอาแนวคิด
แบบวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาปรบัใช ้และแสดงออกผ่านทางการใชชี้วิตและการแต่งกาย ภทัราว
ดีจึงเป็นที่กลา่วถงึทัง้ทางดา้นความงามและน าสมยัท่ีแตกตา่งออกไป สง่ผลใหถ้กูยกใหเ้ป็นบรมครู
ของวงการแฟชั่นสมัยใหม่ของประเทศไทย ทั้งทางดา้นแฟชั่น การละคร การแสดง รวมถึงเป็น
บคุคลแรกๆ ที่เป็นผูเ้ปลี่ยนแปลงวงการแฟชั่น วงการละครเวที กระทั่งละครทีวี1   

ภทัราวดี มีชูธน เริ่มตน้อาชีพในวงการแฟชั่นโดยการเดินแบบใหห้อ้งเสือ้ระพี และหอ้ง
เสือ้ของหม่อมเจา้ไกรสิงห ์หลงัจากนัน้ไดมี้โอกาสเป็นผูช้่วยออกแบบเสือ้ผา้ใหก้บัรา้นเดซิเร ่หอ้ง
เสือ้ของหม่อมเจา้ไกรสิงห ์จนกระทั่งไดเ้ปิดรา้นเสือ้ผา้เป็นของตนเอง ช่ือรา้นเดอะแฟคทอรี่ 2 (The 
Factory) ตัง้อยู่บริเวณโรงภาพยนตรล์ิโด ้สยามสแควร ์จึงนับว่าเป็นรา้นแรกๆ ที่บุกเบิกสยามส
แควรใ์หก้ลายเป็นแหลง่ศนูยร์วมแฟชั่นมาจนถึงทกุวนันี ้3  การออกแบบเสือ้ผา้ใหเ้ป็นแบบส าเรจ็รูป
ซึง่ง่ายต่อการซือ้ขาย รวมถึงการตกแต่งรา้นที่แตกตา่งจากรา้นอื่นๆ ท าใหเ้สือ้ผา้ของภทัราวดีไดร้บั

 
1 รวิเทพ มุสิกะปาน. (2554). ผูท้รงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมยั.ปริญญานิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต.

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. หนา้ 112. 
2 ภาณิศา ภวูภิรมยข์วญั. (2551). ความคิด ชีวิต ตวัตน ภทัราวดี ตอนเด็กหญิง ณ รมิน า้. หนา้ 148. 
3 พิมพิไล บญุจอง. (2553). The Legendary Tastemaker. Harper's BAZAAR หนา้ 265. 



  36 

ความนิยม เนื่องจากลกัษณะของรูปแบบเสือ้ผา้ที่แปลกใหม่และมีการโชวรู์ปรา่งมากขึน้ การแต่ง
กายนีส้รา้งปรากฏการณใ์หม่ใหว้งการแฟชั่นในช่วงนัน้ คือ การแต่งกายดว้ยเสือ้สายเดี่ยว ภทัราว
ดีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากชดุไทยโบราณ คือ เสือ้คอกระเชา้และตะเบงมาน ซึ่งในช่วงนัน้นิยมการ
แต่งกายดว้ยกางเกงขาบาน กระโปรงยาวและบานครุมรองเทา้สน้สูง แนวคิดที่ว่า เม่ือชิน้ล่างที่
เยอะแลว้ เสือ้ชิน้บนก็ควรนอ้ยลงเพื่อความสมดุล จึงไดด้ัดแปลงคอกระเชา้หรือตะเบงมานให้
กลายเป็นสายเดี่ยว ซึ่งรูปแบบเสือ้ที่ภทัราวดีออกแบบกลายเป็นที่นิยมในวงการแฟชั่นเป็นอย่าง
มาก และสรา้งความแปลกใหม่ให้กับวงการอื่นๆ เช่น วงการดนตรี วงการภาพยนตร ์เป็นต้น 
ขณะเดียวกันส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าขัดแย้งกับสังคมไทยและเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับ
ผูห้ญิงที่ตอ้งแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ที่มีการโชวผ์ิวหนงัท าใหโ้ป๊เปลือย แต่ถึงอย่างนัน้การแต่งแบบนี ้
ยงัคงไดร้บัความนิยมอย่างมาก1  

ภัทราวดีประสบความส าเร็จในอาชีพนักออกแบบเป็นอย่างมาก จนสามารถเปิดรา้น
เสือ้ผา้ไดอ้ีกสองรา้น คือ รา้นซมัติง ดิฟฟอเรนท ์(Something Different) ที่ศนูยก์ารคา้เพลินจิตอา
เขต2 และรา้นโอจี (O.G.) ที่ศนูยก์ารคา้เฉลิมโลก3  รา้นเสือ้ผา้ของภทัราวดีนบัว่าเป็นรา้นเสือ้ผา้ที่
ทันสมัยในยุคนั้น โดยไดร้บัความนิยมในกลุ่มของดารานักแสดง ผูท้  างานอยู่ในวงการบันเทิง 
รวมถึงกลุ่มชนชัน้สูงของเมืองไทย ท าใหห้อ้งเสือ้ของภัทราวดีไดจ้ัดแฟชั่นโชวอ์ยู่หลายครัง้และ
ประสบความส าเร็จทุกครัง้ กล่าวไดว้่า ภทัราวดี มีชูธน เป็นผูท้ี่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งกาย
ของสงัคมไทยในช่วงนัน้เป็นอย่างมากจนเกิดเป็นกระแสที่หอ้งเสือ้อื่นๆ น าไปตดัเลียนแบบ การ
น าเสนอรูปแบบของเสือ้ผา้ที่แตกต่างในอดีตและยงัเป็นผูเ้ปลี่ยนแปลงวงการแฟชั่น วงการละคร
เวที รวมถึงละครทีวี ถึงแมจ้ะอยู่ในวงการแฟชั่นเพียง 4 ปีแต่กลบัสรา้งความเปลี่ยนแปลงในวงการ
แฟชั่นที่สง่ผลมาถึงทกุวนันี ้

 
1 ภาณิศา ภูวภิรมยข์วญั. (2551). ความคิด ชีวิต ตวัตน ภทัราวดี ตอนเด็กหญิง ณ ริมน า้. หนา้ 168-

69. 
2 ศนูยก์ารคา้เพลินจิตอาเขตในปัจจบุนัคือเพลินจิตเซ็นเตอร ์
3 ศนูยก์ารคา้เฉลิมโลกในปัจจบุนัคือศนูยก์ารคา้ประตนู า้ 



  37 

 

ภาพประกอบ 4 ภทัราวดี มีชธูน 

 ที่มา: https://th.hellomagazine.com/celebrity-news/mejudhon-patravadi-psb1-
apartment-as-a-resting-place-for-siriraj-hospital/ 

ภายหลงัการบกุเบิกวงการแฟชั่นของภทัราวดี มีชธูน ท าใหเ้กิดนกัออกแบบท่ีเป็นตน้แบบ
ใหก้ับนักออกแบบรุ่นใหม่ในเวลาต่อมาคือ สมชาย แกว้ทอง หรือ ไข่  บูติก (Kai Boutique)  ใน
พ.ศ.2511 ที่ไดร้บัยกย่องจากสื่อต่างๆ รวมถึงบุคลากรในวงการแฟชั่นว่าเป็น “บรมครูของวงการ
แฟชั่นไทย” และเป็นต านานแห่งวงการแฟชั่นไทย1    

สมชายเริ่มต้นอาชีพช่างตัดเสื ้อด้วยความช่ืนชอบในการตัดและออกแบบเสื ้อผ้า 
ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มในครอบครวัที่ตอ้งตดัเสือ้ผา้ใส่กนัเอง ท าใหมี้โอกาสช่วยพี่สาวที่เป็น
ช่างรบัตดัเสือ้ผา้ที่บา้น ภายหลงัจากจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดศ้กึษาต่อที่มหาวิทยาลยัศิลปากร 
แต่ดว้ยปัญหาทางดา้นการเงิน ท าใหส้มชายรบัตดัเสือ้ผา้เพื่อหารายไดเ้สรมิเป็นการแบ่งเบาภาระ
ทางบา้น ดว้ยความช่ืนชอบและรายไดท้ี่ดีท  าใหต้ดัสินใจลาออกจากมหาวิทยาลยัออกมาเปิดรา้น
เป็นของตนเองที่โรงหนงัสยามในช่ือรา้นว่า “เจิม” เป็นช่ือของคณุแม่ของสมชาย ต่อมาภายหลงัได้
เปลี่ยนเป็น “ไข่ บูติก” เนื่องจากมีการพิมพช่ื์อรา้นลงไปในเสือ้ผา้ท าใหไ้ม่เหมาะสม2  ตามความ
เช่ือของคนไทยที่วา่การน าชื่อบพุการีมาใชร้ว่มกบัสิ่งของเป็นสิ่งไม่เหมาะสม 

สมชายเริ่มตน้การท าเสือ้ผา้และท าการแสดงแฟชั่นโชว ์โดยท าเสือ้ผา้ในเชิงธุรกิจและ
จดัการแสดงตามแบบฉบบัสากล โดยโชวช์ดุแรกไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ เรื่อง

 
1 มานิต มณีพนัธกลุ. (2553). A Day with a View. A day. หนา้ 4. 
2 อรสา อินทรบุตร. (2552). สมชาย แกว้ทอง โลกนีมี้แต่คนโชคดีกับโชครา้ย. Volume. ปีที่ 5. หน้า 

129. 
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เดอะเกรทแกสบี ้(The Great Gatsby) ซึ่งเป็นภาพยนตรท์ี่ได้รบัความนิยมในขณะนั้น น ามา
ดัดแปลงและออกแบบโดยการใช้ผ้าไทยผสมกับลูกไม้ให้ดูร่วมสมัย โชว์ดังกล่าวประสบ
ความส าเรจ็เป็นอย่างมาก ท าใหส้มชายไดมี้โอกาสท าโชวอ์ีกหลายงานและประสบความส าเรจ็ทกุ
งาน นอกจากนีส้มชายยงัเป็นผูบุ้กเบิกอาชีพนางแบบขึน้อย่างเป็นทางการ โดยจ่ายค่าตวัใหก้ับ
นางแบบทุกคนที่มาเดินแบบใหก้ับเสือ้ผา้ในการแสดงโชว ์จึงกล่าวไดว้่า สมชายเป็นผูป้ลุกป้ัน
นางแบบมืออาชีพเขา้สู่วงการแฟชั่นจ านวนมาก ทั้งยังเป็นคนแรกที่จัดการแสดงแฟชั่นโชวใ์น
โรงแรม โดยการจ าหน่ายบัตรรบัประทานอาหารพรอ้มการแสดงแฟชั่นโชว ์การจัดรูปแบบโชวท์ี่
แปลกใหม่ท าใหไ้ดร้บัการกล่าวถึงจากบคุคลในวงการแฟชั่นเป็นจ านวนมาก ความส าเรจ็ดงักลา่ว
ท าใหส้มชายสามารถขยายรา้น โดยเปิดรา้นแห่งที่ 2 ที่สยามเซ็นเตอร ์และออกเสือ้ผา้แนวใหม่เป็น
คนแรกเรียกว่า เสือ้ผ้าส าเร็จรูปพรอ้มใส่ (Ready-to-wear) เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ จน
ประสบความส าเรจ็และไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นปรมาจารยแ์ละตน้แบบของนกัออกแบบแฟชั่น
เมืองไทย1  

 

 

ภาพประกอบ 5 สมชาย แกว้ทอง 

ที่มา: http://poh-chang.blogspot.com/2018/01/kai-boutique-2560.html 

ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ว่าหอ้งเสือ้ที่เกิดขึน้ในยคุนีเ้ป็นลกัษณะโรงเรียนสอนตดัเสือ้ควบคู่ไป
กับกิจการรา้นตัดเสือ้ โดยอยู่ตามหอ้งแถวหรือบา้นของเจา้ของที่เป็นอาคารตึกแถวสามชั้น ซึ่ ง

 
1 เพชร. (2551). คอลมัภแ์ฟชั่นในมมุมองศิลป์ บทความเรื่องต านานไทย R-T-W. นิตยสารดิฉัน. หนา้ 

226. 



  39 

แตกต่างจากรา้นตดัเสือ้ในอดีตที่อยู่ตามตลาดและไม่มีหนา้รา้นถาวร หอ้งเสือ้ในสมยันีมี้เจา้ของ
หอ้งเสือ้เป็นทัง้ผูดู้แลกิจการและตดัเย็บเสือ้ผา้ รวมถึงมีช่างประจ ารา้นในต าแหน่งต่างๆ รูปแบบ
ของเสือ้ผา้ในยุคนีจ้ะมีลักษณะตามสมัยนิยม มุ่งเนน้ไปที่ความสามารถของช่างเสื ้อที่มีทักษะ
ความสามารถในการตดัเย็บมากกว่าการออกแบบสรา้งสรรครู์ปแบบใหม่ๆ ใหล้กูคา้ ท าใหรู้ปแบบ
ของเสือ้ผา้ในยคุนีไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั มกันิยมดรููปแบบของเสือ้ผา้จากนิตยสารที่น  าเขา้มาจาก
ต่างประเทศหรือเลียนแบบการแต่งกายจากนกัแสดงและนกัรอ้งต่างประเทศ ต่อมาวงการหอ้งเสือ้
พฒันามากขึน้เมื่อมีบคุคลที่สรา้งสรรครู์ปแบบใหม่ มีความทนัสมยัใหก้บัวงการแฟชั่นไทย เช่น ภทั
ราวดี ศรีไตรรตัน ์สมชาย แกว้ทอง ที่มีความโดดเด่นในการออกแบบเสือ้ผา้ที่มีแนวคิดหวักา้วหนา้
รุน่แรกๆ ของประเทศไทย โดยใชล้กัษณะเฉพาะตวั สรา้งสรรคผ์ลงานจนประความส าเรจ็และเป็น
ที่ยอมรบั ท าใหเ้กิดแนวคิดรว่มสมยัที่มีอิทธิพลและสรา้งแรงบนัดาลใจต่อบคุคลในวงการแฟชั่นใน
รุน่ตอ่มา รวมถึงสรา้งแนวทางใหม่ๆ ใหก้บัวงการแฟชั่นดว้ย 

การพัฒนาของห้องเสือ้และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเสือ้ผ้าน าไปสู่การน าเสนอ
เสือ้ผา้ของแต่ละหอ้งเสือ้ในรูปแบบของแฟชั่นโชว ์การจดัแฟชั่นโชวก์ลายเป็นกิจกรรมบนัเทิงและ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานบันเทิง ในอดีตมักจะจัดขึน้ประกอบงานลีลาศในฤดูหนาวเนื่องจากมี
อากาศที่เย็นสบายเหมาะแก่งานรื่นเริง  ดังที่ผูเ้ขียนบทความเรื่อง “วิธเธอรบ์อลล”์ ในนิตยสาร
ดาราไทย กล่าวถึงการจัดแฟชั่นโชวไ์วว้่า มีการแสดงมหรสพมากมาย มีการประกวดมิสโลแลน 
(Lolan) โดยการสวมชุดไทยสมัยอยุธยา ระหว่างการตัดสินของคณะกรรมการ จะมีการคั่นดว้ย
แฟชั่นโชว ์ นอกจากนัน้แฟชั่นโชวย์งัถกูบรรจไุวเ้ป็นสว่นหนึ่งของรายการโทรทศัน ์ขณะนัน้เผยแพร่
ออกอากาศอยู่ 2 สถานี คือ สถานีวิทยุโทรทศันไ์ทยทีวี ช่อง 4 และ สถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก
ช่อง 7  มีการแสดงเสือ้ผ้ารวมไปกับการแสดงโชว์อย่างอื่นด้วยตามการสรา้งสรรค์ของนัก
ออกแบบ1 ตวัอย่างเช่น  ศ. ณ ปอ้มเพชร เสนอโชวท์างสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับกช่อง 7 โดยตัง้
ช่ือชุดว่า “นางแบบ 12 ราศี” โดยมีการจดัโชวใ์หใ้ชเ้ครื่องแต่งการมีความสมัพนัธก์ับฤดกูาลตาม
ธรรมชาติ เช่น มกราคมคู่กบัชดุไทย กมุภาพนัธ ์มีนาคมและเมษายนเป็นฤดรูอ้นของคนไทยคู่กบั
ชุดว่ายน า้หรือชุดเดินชายหาด เป็นตน้ ภาพถ่ายแสดงรูปของนางแบบทัง้  12 คนยืนบนก าแพง
ก ากับดว้ยป้ายเดือน โดยผูท้ี่เป็นผูบุ้กเบิกการจัดแสดงแฟชั่นโชวย์ุคแรกๆ คือ หม่อมเจา้ไกรสิงห ์
วุฒิชัย เป็นคนแรกที่จัดโชวใ์นรูปแบบที่ใกลเ้คียงกับตะวันตกและมีความร่วมสมัยมากที่สุดใน
ขณะนัน้  

 
1 นิตยสารดาราไทย. (2503). นางใน12ราศี. นิตยสารดาราไทย. หนา้ 33. 
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การแสดงแฟชั่นโชวไ์ม่ไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านัน้  อาจารยส์อนตดัเสือ้ผา้ที่มี
ช่ือเสียงไดน้ าลกูศิษยข์องตนไปแสดงแฟชั่นโชวต์ามจงัหวดัต่างๆ อีกดว้ย ดงันัน้การจดัแสดงโชว์
แฟชั่นโชวจ์ึงเป็นตวักลางผลกัดนัใหมี้การสื่อสารและสรา้งเครือข่ายระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจดา้น
ความงามกบับคุลากรภาครฐัและเอกชนในตา่งจงัหวดั แฟชั่นโชวใ์นฐานะงานบนัเทิงถกูรวมเขา้กบั
งานการกศุล กลายเป็น “กศุลบนัเทิง” ที่จดัโดยองคก์รหลายระดบัทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
การจดัแสดงแฟชั่นโชวไ์ม่ไดเ้ป็นความบนัเทิงที่เนน้เนือ้หาสาระที่ชดัเจนมากนกั การหารายไดเ้พื่อ
การกศุลจึงช่วยท าใหแ้ฟชั่นโชวมี์สาระขึน้และเป็นประโยชนต์่อสงัคมมากขึน้ พระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่  9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการแสดงแบบ
เสือ้หลายครัง้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การรวมกลุ่มทางสงัคมที่ส  าคญัของกลุ่มคนชัน้สงูและชัน้
กลางของช่วงนัน้ 

ขณะที่นางแบบหรือผูท้ี่ไดร้บัคัดเลือกใหม้าเดินแบบ ทัง้งานรื่นเริงและการกุศลบนัเทิง 
ส่วนใหญ่เป็นนางแบบสมัครเล่นมากกว่านางแบบอาชีพ บางคนเป็นผูมี้ช่ือเสียงทางสังคมและ
สนใจแฟชั่นหรือเป็นลกูหลานบุคคลที่มีช่ือเสียง1  การเดินแบบเป็นการเปิดโอกาสใหส้รา้งช่ือทาง
สงัคมใหก้บัตนเองและครอบครวั สว่นมากมกัเป็นดาราและนางแบบหรือลกูศิษยท์ี่โรงเรยีนสอนตดั
เสือ้และท าผมสง่เขา้เวทีประกวดแลว้ไดร้บัต าแหน่ง2  เช่น เพ็ญวดี กิจสิพงษ ์เจา้ของรา้นตดัเสือ้วดี 
จบการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 จากนัน้จึงไปศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสและศึกษา
ต่อวิชาการออกแบบเสือ้ที่สถาบนัตดัเย็บเสือ้ผา้ชัน้สงู “กาลวิน” ปารีส (Guerre-Lavigne School ) 
จากนั้นจึงสมัครการเดินแบบที่โรงเรียนลุคกี ้เม่ือกลบัเมืองไทยเพ็ญวดีรับออกแบบ ตัดเสือ้และ
สอนการเดินแบบ จนถึงช่วงกลางทศวรรษ 2510 วงการแฟชั่นเริ่มได้รบัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยจากปัญหาเงินเฟ้อ การจดัแฟชั่นโชวใ์ชเ้งินลงทนุจ านวนมาก ท าใหค้นลดความ
สนใจในการแสดงงานโชวล์ง 

2.8 สรุป 
การรบัวัฒนธรรมตะวันตกทั้งการศึกษาของสตรีในอดีต การศึกษาการแต่งกายแบบ

สมยัใหม่ของเหล่านักออกแบบซึ่งศึกษาวฒันธรรมการแต่งกายและการตดัเย็บจากต่างประเทศ 

 
1 นิตยสารดาราไทย. (2513). ในวงการแฟชั่น. นิตยสารดาราไทย. หนา้ 35 
2 วิลลา วิลยัทอง.  (2559).  เสรมิใหส้วย : สถาบนัความงามใน “สงัคมไทย”  ยคุ “พฒันา”.  หนา้ 70. 
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รวมถึงอิทธิพลตะวนัตกที่เขา้มาในประเทศไทยผ่านเหตุการณท์างการเมือง สงัคมและเศรษฐกิจ 
สง่ผลใหเ้กิดขึน้การขยายตวัของผูป้ระกอบการรา้นตดัเสือ้ที่มีจ  านวนเพิ่มมากขึน้  

ภายหลงั พ.ศ.2500 เป็นตน้มา กล่าวไดว้่าในวงการแฟชั่นของไทย เริ่มมีนกัออกแบบรุน่
ใหม่เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก วงการแฟชั่นของไทยเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ขึน้พรอ้มกัน ทั้งนัก
ออกแบบที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากในอดีต เช่น หอ้งเสือ้เดซิเร่ ของหม่อมเจา้ไกรสิงห ์วุฒิชัย ที่มี
ลกัษณเ์ด่นของรูปแบบเสือ้ผา้โดยการน าผา้ไทยมาออกแบบใหท้นัสมยัและเป็นผูร้ิเริ่มการตดัเสือ้
ดว้ยแขนทรงกระบอกซึ่งเป็นรูปแบบการตดัเย็บของตะวนัตก โรงเรียนสอนตดัเสือ้ระพี ของล ายงค ์
บญุยรตัพนัธ ์ที่มีลกัษณะเด่นของรูปแบบเสือ้ผา้ การน ารูปแบบชดุไทยพระราชนิยมมาดดัแปลงให้
มีลกัษณะเด่นเขา้กบับคุลิกภาพของแต่ละบคุคล โรงเรียนสอนตดัเสือ้ปกรณ ์ของปกรณ ์วฒุิยางกรู 
ที่มีลกัษณะเด่นของรูปแบบเสือ้ผา้ คือ การตดัเย็บแบบ มลูาจ เป็นการออกแบบและตดัเย็บบนตวั
หุ่นรูปแบบของฝรั่งเศส แลว้น ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัผา้ไทย รา้นซมัติง ดิฟฟอเรนท ์ของภทัราวดี มี
ชธูน ผูบ้กุเบิกการแต่งกายที่แปลกใหม่ คือ เสือ้สายเดี่ยวและเสือ้ผา้ที่โชวผ์ิวหนงั ซึ่งสรา้งสิ่งแปลก
ใหม่ในวงการแฟชั่นไทยเป็นอย่างมาก และหอ้งเสือ้ ไข่ บูติก ของสมชาย แกว้ทอง ลกัษณะเด่น
ของรูปแบบเสื ้อผ้าคือการน าผ้าลูกไม้มาออกแบบและตัดเย็บให้ทันสมัย สามารถใส่ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั ทัง้ยงัเป็นคนแรกที่ตดัเย็บเสือ้ผา้แบบส าเรจ็รูป  

การขยายตวัของหอ้งเสือ้ น าไปสูก่ารเกิดสื่อทางดา้นแฟชั่นขึน้มาเพื่อมาตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นแฟชั่นท่ีมีมากขึน้ของผูห้ญิง นิตยสารแฟชั่นจงึเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอาชีพของ
ต่างๆ ของบคุคลที่ท  างานเก่ียวขอ้งกบัวงการแฟชั่นมากมายหลายแขนง  เชน่ ช่างแตง่หนา้ 
ช่างภาพ ผูจ้ดัการเรื่องการถา่ยภาพแฟชั่น เป็นตน้ การเกิดขึน้ของนิตยสารเป็นตวักระตุน้ที่ส  าคญัที่
สง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสือ้ผา้และหอ้งเสือ้ของไทย และยงัสง่ผลใหเ้กิดนกัออกแบบ
รุน่ใหม่เป็นจ านวนมากในช่วงเวลาตอ่มา



 

บทที ่3  
การก่อตัวและเปล่ียนแปลงของหอ้งเสือ้ไทย พ.ศ.2516 - 2540  

วฒันธรรมตะวนัตกสง่ผลใหรู้ปแบบการแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนไปตามแบบสากลมาก
ขึน้  ในยคุดงักลา่วเกิดโรงเรียนสอนตดัเสือ้และผูป้ระกอบการรา้นตดัเสือ้แบบสากลขึน้เป็นจ านวน
มาก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน สง่ผลใหว้งการแฟชั่นของไทยขยายตวัและเกิดนกั
ออกแบบท่ีมีแนวคิดแตกต่างจากในอดีต บทนีเ้ป็นการศกึษาและวิเคราะหก์ารรบัวฒันธรรม
ตะวนัตกท่ีสง่ผลต่อลกัษณะของหอ้งเสือ้และรูปแบบกายแต่งกายของคนไทยในชว่ง พ.ศ.2526 – 
พ.ศ.2540 ผา่นทางสื่อสงัคม เชน่ นิตยสาร ภาพยนตร ์ และดนตร ี ก่อใหเ้กิดกระแสการแต่งกาย
ตามรูปแบบเฉพาะตามแต่ความชื่นชอบของแต่ละคน การแต่งกายจงึมีความแตกต่างจากในอดตี 
เริม่มีลกัษณะเฉพาะตวัเพิ่มมากขึน้ จากรูปแบบการแต่งกายท่ีหลายหลายและการเปิดกวา้งทาง
ความคิดสง่ผลใหเ้กิดนกัออกแบบรุน่ใหมข่ึน้มาเป็นจ านวนมากและเกิดศนูยร์วมทางดา้นแฟชั่น
แห่งใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นแฟชั่นท่ีมีมากขึน้เช่นเดียวกนั 

3.1 สภาพสังคมทีส่่งผลต่อการเกิดขึน้ของนิตยสารสตรี 
การเปลี่ยนแปลงของหอ้งเสือ้และรูปแบบของเสือ้ผา้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของ

วฒันธรรมตะวนัตก ในยุคสมัยนีเ้กิดการขยายตวัของศูนยก์ลางทางดา้นแฟชั่นกระจายตวัไปยัง
ภมูิภาคต่างๆ  จากเดิมที่ฝรั่งเศสเป็นศนูยก์ลางแฟชั่นของโลก เกิดการขยายตวัไปยงัประเทศอื่นๆ 
เช่น อิตาลี องักฤษ และอเมรกิา1 ท าใหรู้ปแบบการแต่งกายในประเทศไทยมีความหลายหลายมาก
ยิ่งขึน้ตามไปดว้ย โดยเฉพาะการเลียนแบบวฒันธรรมการแต่งกายจากสหรฐัอเมริกาที่กลายมา
เป็นประเทศมหาอ านาจอันดับหนึ่งของโลก และเขา้มามีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศไทยใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ผ่านวฒันธรรมความบนัเทิง เช่น ละครบรอดเวยท์ี่เขา้มาฉายในโรงภาพยนตร์
ของไทย2 และเป็นที่นิยมไปทั่วโลกในขณะนั้น ส่งผลทางออ้มให้คนไทยรบัรูก้ารแต่งกายแบบ
อเมรกินัและเกิดการเลียนแบบการแต่งกายตามวฒันธรรมอเมรกินัมากยิ่งขึน้ 

จากการเปิดกวา้งและการขยายตวัของรูปแบบการแต่งกายที่มีความหลากหลายในยคุนี ้
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่เนน้ในเรื่องการแต่งกายโดยเฉพาะ สื่อที่มีบทบาท

 
1 กุลภา วจนสาระ. (2544). เซ็นเตอรพ์้อยท์ กับ "Preteen" : การก่อตัวของวัฒนธรรมวัยแรกรุ่น .

ปรญิญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 51. 
2 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ (2561), อิทธิพลอเมรกินัในเมืองไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (ออนไลน)์ 
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ส าคญัคือ นิตยสารแฟชั่นซึ่งเกิดขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงที่อยากรบัรูรู้ปแบบการ
แต่งกายที่เป็นสมยันิยมในขณะนัน้ ในช่วงเวลาดงักล่าวถือเป็นยุคที่มีนิตยสารแฟชั่นเต็มรูปแบบ
เกิดขึน้เป็นครัง้แรก ซึง่แตกต่างจากในอดีตที่เรื่องราวเก่ียวกบัการแต่งกายเป็นเพียงบทความหนึ่งที่
แทรกอยู่ในนิตยสารหรือหนงัสือพิมพเ์ท่านัน้ 

นิตยสารแฟชั่นฉบบัแรกในประเทศไทย คือ นิตยสารลลนา ก่อตัง้โดย สวุรรณี สคุนเที่ยง 
ใน พ.ศ. 25161 มีจุดประสงคต์อ้งการใหป้ระเทศไทยมีนิตยสารแฟชั่นสตรีเต็มรูปแบบ2  โดยมีค า
ขวญัว่า “นติยสารเพือ่ความทนัสมยัของหนุม่สาวยคุปัจจุบนั”3  ภายในประกอบไปดว้ยเนือ้หาของ
แฟชั่นเป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีการน าเสนอข่าวสารและความรูท้ี่หลากหลายมากขึน้ใหก้บัผูอ้่านที่
เนน้กลุ่มผูห้ญิงเป็นหลัก แสดงใหเ้ห็นถึงการเปิดโลกทัศน ์และการพัฒนาความรูท้ี่มากขึน้ของ
ผูห้ญิงที่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคหลกัในยคุนัน้ นิตยสารดงักล่าว น าเสนอเรื่องราวที่ทนัสมยัเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณใ์นเวลานัน้ เช่น การลงบทสมัภาษณท์างการเมือง ความเจรญิดา้นเทคโนโลยีและการ
ติดต่อสื่อสาร นวนิยายแปลต่างประเทศ งานเขียนเรื่องสัน้ของนักเขียนหรือกวีซีไรท ์รวมถึงการ
สอนท าอาหาร ส่งผลใหน้ิตยสารสตรีไดร้บัความนิยมแพรห่ลายมากขึน้ ก่อใหเ้กิดการซึมซบัและ
เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม รวมถึงการแต่งกายเลียนแบบวฒันธรรม
ตะวนัตกมากขึน้ อาจกล่าวไดว้่านิตยสารแฟชั่นเป็นสื่อสมยัใหม่ที่ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแต่งกายของคนไทย และท าใหช้่วงหลงัพ.ศ.2516 ถือเป็นยคุแห่งความหลากหลายของ
นิตยสารสตรี4  และท าให้เกิดนิตยสารแฟชั่นสตรีตามมาอีกหลายฉบับ เช่น นิตยสารหญิง5 

 
1 MGR Online, (2558), ลลนา - ลาละนะ เรื่องเลา่ของ 3 นา้. (ออนไลน)์ 

 2 นภพัฒนจ์ักษ์ อัตตนนท์, และกฤดิกร เผดิมเกือ้กูลพงศ์, (2563), ไทมไ์ลน ์นิตยสารไทย. 

(ออนไลน)์ 
3 อุบลวรรณ ปิติพฒันะโฆษิต, และอวยพร พานิช. (2532). 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-

2531). หนา้ 57. 
4 แหลง่เดิม., หนา้ 62. 
5 นิตยสารหญิงก่อตัง้โดย อารีย ์ศรีบรูพธรรม ใน พ.ศ. 2518 มีจดุมุ่งหมายตอ้งการใหเ้ป็นอาหารสมอง

ของหญิงไทยยคุใหม่ คอลมันท์ี่มีช่ือเสียง คือ วิ่งไปกบัโลก น าเสนอเรื่องราวและข่าวสารเก่ียวกบัสตรีจากทั่วโลก 
นอกจากนีย้งัมีคอลมันเ์รื่องการเรือนต่างๆ  ของผูห้ญิง เช่น เทคนิคการแต่งหนา้ การแต่งกายและเครื่องประดบั 
เป็นตน้ 
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นิตยสารสาวสมัย1 และนิตยสารหญิงไทย2 ใน พ.ศ.2518 และ นิตยสารเบญจกัลยาณี3 ใน พ.ศ.
2519 เป็นตน้ นิตยสารสตรีในยุคนีย้ังเป็นสื่อที่ใหค้วามรูแ้ละความบันเทิง ทั้งยังเปลี่ยนค่านิยม 
ทศันคติของผูอ้า่นใหมี้ความทนัสมยัและเปิดมมุมองความคิดของผูห้ญิงสูโ่ลกภายนอกมากขึน้  

มกีารกล่าวถงึสภาพของผูห้ญิงในยคุดงักล่าวไวว้า่ 

“...ผูห้ญิงคนไหนไม่ไดดู้หนงัสอืแบบเสือ้ นติยสาร หรือไม่ไดไ้ป “งาน” 

หรอืดูภาพยนตรส์กั 6 เดอืน ดูจะลา้สมยัเอาเลยทเีดยีว เพราะการแต่ง

กายของผูห้ญิงไทยนัน้เดินตามรอยฝรั่งติดๆ อย่างไม่มีจงัหวะเลย พอ

เห็นอลิซาเบธ เทย์เลอร์ ในภาพยนตร์เรือ่ง วีไอพ ี(VIP) ไวผ้มเกลา้สูง

แลว้ปล่อยยาวเคลียตน้คอ ผูห้ญิงกรุงเทพฯ ก็เป็นอลิซาเบธ เทย์เลอร์

กนัเกร่อทัง้ๆ ทีค่อก็ไม่ยาวพอทีจ่ะมผีมเคลยี...”4 

นิตยสารสตรีจึงเป็นสื่อสมยัใหม่ทางดา้นแฟชั่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
แต่งกายของไทยอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงหลงัพ.ศ.2520 เป็นตน้ไปถือเป็นยคุเฟ่ืองฟขูองนิตยสาร
สตรี มีการน าคอมพิวเตอรเ์ขา้มาใชใ้นกิจการต่างๆ รวมถึงการพิมพ ์ท าใหน้ิตยสารในช่วงนีมี้การ
พิมพท์ี่มีคุณภาพสูง มีการจัดและออกแบบรูปเล่มที่ทันสมัยและจากความเจริญทางการสื่อสาร
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าใหก้ารเผยแพรข่่าวสารท าไดอ้ย่างรวดเรว็ ประชาชนสามารถเขา้ถึงกระแส
แฟชั่นไดม้ากขึน้ เห็นไดจ้ากจ านวนนิตยสารที่เพิ่มขึน้จากเดิมในช่วง พ.ศ. 2516 - 2519  จากเดิมมี

 
1 นิตยสารสาวสมัยก่อตัง้โดย ม.ร.ว.ชนมส์วสัดิ์ ชมพูนุท ในพ.ศ. 2518 ตีพิมพเ์ก่ียวกับนวนิยาย เรื่อง

สั้น คอลัมน์การบ้านการเรือน ขณะเดียวกันนิตยสารสาวสมัยพิเศษกว่านิตยสารฉบับอื่นๆ คือ มีคอลัมน์
เพศศกึษารวมอยู่ดว้ย ซึง่ถือวา่เป็นเรื่องที่ล  า้สมยัมากในขณะนัน้ 

2 นิตยสารหญิงไทยก่อตัง้โดย สวุรรณา ส่งเสริมสวสัดิ์ ในพ.ศ. 2518  เป็นนิตยสารในแนวแม่บา้นแม่

เรือน ประกอบดว้ยเนือ้หาในส่วนบนัเทิง สารคดี และการบา้นการเรือน เช่น การสรา้งแบบเสือ้ผา้ เย็บปักถกัรอ้ย 
แฟชั่น อาหาร และการครวัต่างๆ เป็นตน้ รวมถึงมีคอลมัน ์“ทรรศนะความงาม” ซึ่งเป็นการแนะน าเก่ียวกบัความ
งามจากช่างเสรมิสวยและรา้นเสรมิสวยที่มีช่ือเสียงจากทั่วประเทศ 

3 นิตยสารเบญจกัลยานีก่อตั้งโดย ไกรสีห ์นาคประเสริฐ ในพ.ศ. 2519 เป็นนิตยสารสตรีที่น  าเสนอ

เนือ้หาเก่ียวกบัแม่บา้นแม่เรอืน คอลมันบ์นัเทิง ความรูข้่าวสาร การพยากรณ ์ดวงชะตา และนวนิยาย 
4 สตรีสาร. (2517). การแตง่กายตามกระแสตะวนัตก. นิตยสารสตรสีาร.  
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เพียง 5 เล่ม ในพ.ศ. 2520 มีนิตยสารสตรีเพิ่มขึน้ถึง 57 เล่ม1  นิตยสารสตรีที่เกิดขึน้ในช่วงหลัง 
พ.ศ.2520 ไดแ้ก่ ขวญัเรือน กุลสตรี แม่บา้น และเปรียว เป็นตน้ การเติบโตของนิตยสารส่งผลต่อ
การเติบโตของวงการแฟชั่นไปพรอ้มกนั เนื่องจากนิตยสารน าเสนอรูปแบบเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย 
ตลอดจนการใชชี้วิตในสงัคม และยังเป็นจุดก าเนิดอาชีพใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวงการแฟชั่น เช่น 
ช่างภาพ ช่างแตง่หนา้ และสไตลล์ิสต ์เป็นตน้  

งานของอรอนงค์ สวัสดิ์บุรี ศึกษาเรื่อง คอลัมน์ตอบปัญหาชีวิตในนิตยสารเป็นการ
สะทอ้นบทบาท และสถานภาพของสตรีไทย เสนอว่า ช่วงหลัง พ.ศ.2516 เป็นยุคข่าวสารและ
ความหลากหลายของนิตยสารผูห้ญิง ในนิตยสารผูห้ญิงแทบทกุฉบบัจะมีคอลมันต์อบปัญหาชีวิต 
ซึ่งเป็นคอลมันใ์นการช่วยแกปั้ญหาต่างๆ หรือท าใหค้ลายความตึงเครียดจากปัญหาต่างๆ โดย
รูปเล่ม  หน้าปก เนื ้อหา รวมถึงคอลัมน์ตอบปัญหาชีวิตได้รับ รูปแบบมาจากตะวันตก 2 
เช่นเดียวกับที่ มนฑิรา จูฑะพุทธิ บรรณาธิการนิตยสารแฟชั่น ไดก้ล่าวไวใ้นนิตยสารแพรวสุด
สปัดาหว์า่ 

“ นิตยสารที่เนน้ทางดา้นแฟชั่น เป็นสิ่งน าทางใหก้บัการด ารงชีวิต

ของผู ้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงไทยว่า แฟชั่นที่สื่อสารออกมาใน

นิตยสารแฟชั่นช่วยพาผู้หญิงให้ออกไปสู่โลกกวา้งมากขึ้นและ

นติยสารมีอิทธิพลทีจ่ะเปลีย่นค่านยิมและทศันคติของคนอ่านไดใ้น

ระดบัหนึ่ง ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งๆ อกีดว้ย นติยสารแฟชั่นทีอ่อกมา

ในยคุแรก ไดก้ลายเป็นบทเรียนทีส่  าคญั ในการช่วยพฒันาการอ่าน

ของผูห้ญิงซึ่งยงัไม่คอ่ยไดร้บัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ”3 

การเกิดขึน้ของนิตยสารแฟชั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้หญิง เนื่องจาก
นิตยสารแฟชั่นเป็นแหล่งรวบรวมบทความที่หลากหลายในหลายๆ ประเด็นที่ เป็นที่สนใจใน
ขณะนัน้ อีกทัง้มีการใชรู้ปภาพ และภาษาที่เขา้ใจง่ายและยงัก่อใหเ้กิดความบนัเทิงใจ สิ่งเหล่านี ้

 
1 อุบลวรรณ ปิติพฒันะโฆษิต, และอวยพร พานิช. (2532). 100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-

2531). หนา้ 69. 
2 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี. (2533). คอลัมน์ตอบปัญหาชีวิตในนิตยสารในการสะท้อนบทบาท และ

สถานภาพของสตรีไทย.ปรญิญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 30. 
3 เพ็ญพักตร ์ศิริไตรรตัน.์ (2552). การวิเคราะหก์ระบวนการสื่อสารในนิตยสารแฟชั่นสตรี.ปริญญา

นิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. หนา้ 86. 
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ส่งผลต่อพฒันาการของผูห้ญิงยุคดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงเป็นตวัแปรส าคญัที่ท  าใหว้งการ
แฟชั่นไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ และเกิดการขยายตวัไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งอีก
ดว้ย 

3.2 การเตบิโตและการเปลี่ยนแปลงของศูนยร์วมทางด้านแฟช่ัน 
การเกิดขึน้ของนิตยสารสตรีท าใหผู้ห้ญิงหนัมาสนใจการแต่งกายเลียนแบบแฟชั่นตามที่

ปรากฏในนิตยสารมากขึน้ ส่งผลใหธุ้รกิจเสือ้ผา้ในหา้งสรรพสินคา้และศูนยร์วมทางดา้นแฟชั่น
ขยายตวัอย่างขึน้ตอ่เนื่อง บรเิวณราชประสงคแ์ละราชด ารซิึง่เป็นแหลง่ศนูยร์วมทางดา้นแฟชั่นเดิม
ไม่อาจรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจที่เติบโตเพิ่มขึน้ได ้เนื่องจากขอ้จ ากัดดา้นพืน้ที่ที่คับแคบ 
ประกอบกบันโยบายในการหาพืน้ที่แห่งใหม่และขยายศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่  3 (พ.ศ. 2515 – 2519) ที่ตอ้งการ
ขยายความเจรญิออกไปในทกุดา้น1 ท าใหย้่านการคา้ที่จะเกิดขึน้ใหม่ตอ้งอยู่ในบรเิวณท่ีสะดวกต่อ
การคมนาคม และตอ้งเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของเมือง ดว้ยเหตนุีร้ฐับาลจึงมีแนวคิดสง่เสรมิให้
ย่านปทมุวนัพฒันาขึน้เป็นพืน้ที่ส  าหรบัรองรบัการขยายตวัของธุรกิจเสือ้ผา้ เพราะย่านปทมุวันอยู่
บรเิวณใกลเ้คียงกบัศนูยก์ลางธุรกิจเดิมอย่างราชประสงค ์– ราชด าร ิประกอบกบัย่านปทมุวนัเป็นที่ตัง้
ของสยามสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการค้าและธุรกิจจ านวนมากตั้งแต่ พ.ศ. 25102  เช่น โรง
ภาพยนตร ์ รา้นขายเสือ้ผา้ส าเร็จรูป รา้นตัดเย็บเสือ้ผ้า รา้นอาหาร รา้นยา รา้นท าผม รวมถึง
ส านกังานต่างๆ3  โดยเฉพาะธุรกิจโรงภาพยนตรจ์ านวน 3 โรงที่อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั คือ โรง
ภาพยนตรส์กาลา โรงภาพยนตรล์ิโด โรงภาพยนตรส์ยาม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัในการดึงดูดความ
สนใจจากคนทั่วไปใหเ้ขา้มาในสยามสแควรเ์ป็นจ านวนมาก 

การเกิดขึน้ของโรงภาพยนตรแ์บบรวม (Multi Cineplex)4 ท าใหส้ยามสแควรก์ลายเป็น
แหล่งนัดพบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ส่งผลใหใ้น พ.ศ. 2522 สยามสแควรเ์ป็นจุดศูนยร์วมของ

 
1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที่3 (พ.ศ. 2515 –2519). หนา้ 54. 
2 ส านกังานทรพัยส์ิน จฬุา, (2562), สยามสแควร.์ (ออนไลน)์ 
3 พรรษิษฐ์ ตอ่สวุรรณ. (2553). การเมืองเรื่องสยามสแควร.์ หนา้ 16. 
4 แหลง่เดิม., หนา้ 29. 
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ความบนัเทิงธุรกิจและนวตักรรมใหม่ๆ1 เห็นไดจ้ากการที่องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนมกัเขา้ไปเปิด
แสดงสินคา้หรือรณรงคโ์ครงการต่างๆ สยามสแควรจ์งึเป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัความนิยมส าหรบักลุม่ธุรกิจ
ต่างๆ กลุ่มผูป้ระกอบการที่เขา้มาท าการคา้ขายมากที่สดุ คือ กลุ่มผูค้า้ผา้จากย่านพาหรุดั 2 จึงท า
ใหต้ึกแถวในสยามสแควรเ์ป็นที่ตัง้ส  าหรบัรา้นตดัเสือ้และรา้นขายผา้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใชพ้ืน้ที่ชัน้
ล่างเป็นพืน้ที่จดัแสดง เสือ้ผา้ และหอ้งลองส าหรบัลกูคา้ ส่วนชัน้บนเป็นหอ้งตดัเย็บเสือ้ผา้และที่
อยู่อาศยัของช่างตดัเสือ้ รา้นเสือ้ผา้สมยันีม้กัเรียกว่า หอ้งเสื ้อ  ซึ่งเป็นกิจการตดัเย็บเสือ้ผา้ตามสั่ง
ของลกูคา้ ควบคู่ไปกับการผลิตเสือ้ผา้ส าเร็จรูป ที่เรียกว่า Ready-to-wear ซึ่งเหมาะกับลกูคา้ที่
ตอ้งการความสะดวกสบายและมีราคาไม่แพงมากนกั  

ปัจจัยดังกล่าวก่อใหเ้กิดการรวมตัวของนักออกแบบเสือ้ผา้รุ่นใหม่ที่เปิดรา้นในบริเวณ
สยามสแควร ์และขยายตัวออกมายังฝ่ังสยามเซ็นเตอร ์ที่สรา้งขึน้เม่ือ พ.ศ. 2516 จากความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการที่สนบัสนุนสยามเซ็นเตอรใ์หเ้ป็นศนูยร์วมแฟชั่นชัน้สงูเช่นเดียวกนักบั
สยามสแควร์3  รูปแบบเสือ้ผ้าของแต่ละรา้นภายในสยามสแควรแ์ละสยามเซ็นเตอรมี์ความ
แตกตา่งกนัอย่างชดัเจนตามมมุมองและความคิดของนกัออกแบบซึง่ไดร้บัอิทธิพลมาจากตะวนัตก
ผ่านภาพยนตรห์รือดนตรี โดยมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละแบรนด ์ขณะเดียวกนัมกัมีจดุรว่มกนัอยู่ 
คือ รูปแบบตามสมัยนิยมในเวลานั้น เสือ้ผา้จึงมีความหลากหลายจนท าใหก้ลายเป็นศูนยร์วม
ทางดา้นแฟชั่น และเป็นที่นิยมในการมาเลือกซือ้เสือ้ผา้ที่มีรูปแบบตรงกบัความตอ้งการของตนเอง
มากกว่าการซือ้ตามกระแสนิยมเหมือนในอดีต กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จึงเป็นบุคคลที่นิยมความ
แปลกใหม่และแตกต่างของเสือ้ผา้ 

“ ตรรกะของสยามสแควร์เป็นตรรกะของทุนนิยม

วยัรุ่นคนหนุ่มสาวโดยอุบัติเหตุ ไม่ใช่ดว้ยความตัง้ใจ เมื่อ

แรกเกิดสยามสแควร์ตัง้ใจจะเป็นแหล่งบนัเทิงแหล่งใหม่เพือ่

รองรับก รุงเทพฯ ที่ขยายตัวออกมา…สยามสแควร์มี

ความส าเร็จแต่ก็มีความลม้เหลวของมัน มันตอ้งการเป็น

แหล่งหนังสือแทนผ่านฟ้าหรือวังบูรพาแต่ก็ล้มเหลว มัน

 
1 อรวิภา จินตาวนั. (2545). กระบวนการสื่อสารในการสรา้งกระแสนิยมในย่านสยามสแควร์.ปริญญา

นิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 79. 
2 พรรษิษฐ์ ตอ่สวุรรณ. (2553). การเมืองเรื่องสยามสแควร.์ หนา้ 30. 
3 มติชนสดุสปัดาห.์ (2543). “จาก’หลงัวงัราชด าร’ิ ถึง’ เซ็นเตอรพ์อยต’์”. มติชนสดุสปัดาห.์ หนา้ 15. 
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ตอ้งการเป็นศูนยข์องนาฬกิาอย่างเยาวราชแต่ก็ลม้เหลว มนั

ตอ้งการเป็นแหล่งขายตั๋วเครือ่งบินแต่ก็ลม้เหลว มนัตอ้งการ

เป็นแหล่งแฟชั่นแต่ก็ลม้เหลว แต่ไม่ว่าจะลม้เหลวอย่างไรก็

ตาม สยามสแควร์ก็ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งและอาจ

เป็นความส าเร็จประการเดียวของสยามสแควร์ นัน้คือเป็น

ย่านอ้างอิงของวัยรุ่นและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม

สมยัใหม่ตลอดกาล1 

ขณะเดียวกนัศนูยร์วมทางดา้นแฟชั่นของกลุม่คนวยัท างานอยู่บรเิวณย่านประตนู า้2 และ
โบ๊เบ๊ บรเิวณถนนเพชรบรุี ทัง้สองแหลง่เป็นตลาดคา้เสือ้ผา้ส  าเรจ็รูปขนาดใหญ่ในประเทศไทย เริ่ม
เป็นที่นิยมของกลุ่มวยัท างานในพ.ศ. 2518 เนื่องจากมีราคาถูกและมีรูปแบบที่หลากหลายตาม
สมยันิยม รา้นขายเสือ้ผา้ส่วนหนึ่งขยายตวัมาจากกิจการรา้นขายผา้จากพาหรุดั เริ่มจากการเป็น
เพียงรา้นที่จ  าหน่ายผา้เป็นเมตร  อปุกรณเ์ย็บปักถกัรอ้ยทกุชนิดและเสือ้ผา้ส าเรจ็รูป ขณะที่ความ
นิยมของประชาชนในการสั่งตดัเสือ้ผา้ลดลง เนื่องจากเสือ้ผา้สั่งตดัมีราคาสงูและใชเ้วลานาน ท า
ใหเ้สือ้ผา้ส าเร็จรูปไดร้บัความนิยมในหมู่ประชาชนมากขึน้ ส่งผลใหย้่านการคา้ทั้งสองแหล่งมี
ช่ือเสียงในการคา้เสือ้ผา้ส าเรจ็รูปที่มีราคาย่อมเยาและสามารถตดัไดใ้นปรมิาณมาก (ขายสง่) และ
กลายเป็นศนูยก์ลางในการกระจายสินคา้ประเภทเสือ้ผา้ส าเร็จรูประดบัปานกลางไปจนถึงระดบั
ล่างสู่ผู้บริโภค ผู้คา้ปลีก ผู้คา้ส่งทั้งในประเทศและนอกประเทศอีกด้วย 3  ขณะเดียวกันความ
แตกต่างของทัง้สองแหล่ง คือ รูปแบบของสินคา้มีเอกลกัษณต์่างกนั ตลาดโบ๊เบ๊นิยมขายเสือ้ผา้
เป็นโหลหรือขายส่งมากกว่าประตูน า้ ขณะที่ รูปแบบของเสือ้ผ้าที่ขายในย่านประตูน า้จะเป็น
เสือ้ผา้บูติก (Boutique) คือ เสือ้ผา้น าสมัยหรือเสือ้ผา้แฟชั่น นิยมท าออกมาในแบบเดียวกันแต่
จ านวนไม่มากนกั โดยมีนกัออกแบบเสือ้ผา้ประจ ารา้น รูปแบบจะมีการเปลี่ยนไปตามคอลเลคชั่น 

 
1 ธีรยทุธ บญุมี. (2537). วฒันธรรมวยัรุน่. หนา้ 2. 
2 ในอดีตตลาดประตนู า้ ถกูเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “ตลาดเฉลิมโลก” ก่อสรา้งขึน้ใน พ.ศ. 2500 เริ่มตน้จาก

การเป็นตลาดสดขายสินคา้อุปโภค และบริโภค ต่อมาพัฒนาเป็นตลาดคา้ส่งเสือ้ผา้ส าเร็จรูป จนเป็นที่รูจ้ักใน 
พ.ศ. 2518 - 2520 หลงัจากนัน้ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น “ประตูน า้เซ็นเตอร”์ ใน พ.ศ. 2534 และยังคงความส าคัญใน
ฐานะตลาดคา้สง่เสือ้ผา้มาจนถึงปัจจบุนั 

3 วิสทุธา กฤตยาพิมลพร. (2550). พัฒนาการของธุรกิจเสือ้ผา้ส าเร็จรูปย่านประตูน า้.ปริญญานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 21. 
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เพื่อใหส้อดรบักบัเทรนดห์รือแฟชั่นที่เป็นที่นิยมในกลุม่ลกูคา้ ประตนู า้จะขายเสือ้ผา้แฟชั่นมากกว่า 
ทัง้สองแหล่งยงัเป็นศนูยร์วมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา้ส่งและการคา้ปลีกเสือ้ผา้ 
จึงอาจกล่าวไดว้่าย่านประตูน า้และโบ๊เบ๊ เป็นตลาดคา้เสือ้ผา้ส าเร็จรูปที่ส  าคัญมาก เนื่องจาก
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการจ านวนมาก รวมถึงเป็นแหล่งรองรบัแรงงานของประเทศ
ไดเ้ป็นอย่างดี 

3.3 รูปแบบการแต่งกายในช่วง พ.ศ.2516 – พ.ศ.2540 
การเติบโตของอตุสาหกรรมแฟชั่นส่งผลใหศ้นูยก์ลางทางดา้นแฟชั่นขยายตวัออกไปใน

หลากหลายประเทศเช่น อิตาลี องักฤษ และ อเมริกา เป็นตน้ ซึ่งต่างจากเดิมที่มีเพียงฝรั่งเศสเป็น
ศูนย์กลางทางแฟชั่นแห่งเดียว ท าให้ลักษณะการแต่งกายของวัยรุ่นไทยในดังกล่าวมีความ
เปลี่ยนแปลงไป จากวฒันธรรมตะวนัตกที่หลายหลายและเด่นชดัมากมากขึน้ โดยวฒันธรรมการ
แต่งกายส่งต่อผ่านทางนิตยสาร ภาพยนตรแ์ละดนตรีก่อใหเ้กิดกระแสการแต่งกายตามรูปแบบที่
ช่ืนชอบ แฟชั่นการแต่งกายจึงมีความแตกต่างจากในอดีต ผูน้  าแฟชั่นในยุคนีม้กัเป็นดาราภาพยนตร ์
นักรอ้ง และนักดนตรี1 เช่น เอลวิส เพรสลีย์ (Elvis Presley) นักรอ้งและนักแสดงชาวอเมริกัน ซึ่ง
ไดร้บัการยกย่องเป็นหนึ่งในสญัลกัษณท์างวฒันธรรมและเป็นที่รูจ้กัในฐานะ “ราชาแห่งร็อกแอนด์
โรลล์”2  อิทธิพลของเอลวิส เพรสลียส์่งผลต่อกระแสและค่านิยมของวยัรุน่ไทยอย่างมาก เช่น การ
แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ที่ท  าจากหนัง การใส่กางเกงขาบาน รวมถึงการสรา้งวัฒนธรรมการนั่งรา้น
กาแฟ สบูบหุรี่ ฟังเพลงจากตูห้ยอดเหรียญ และการเตน้ร  า ความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณท์ี่ไม่
ซ  า้ใคร ท าใหเ้กิดการแต่งกายเลียนแบบเอลวิส เพรสลีย ์และยงัคงส่งผลมาถึงปัจจบุนั เห็นไดจ้าก
การจัดการการประกวดการแต่งกายเลียนแบบเอลวิส เพรสลีย ์ในวันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี 
เนื่องจากเป็นวนัครบรอบการเสียชีวิตของเอลวิส ในประเทศไทยมีการจดักิจกรรมเช่นเดียวกนักบั
ประเทศอื่นๆ ดว้ย3   

นอกจากนีย้งัเกิดกระแสเลียนแบบการแต่งกายจากภาพยนตรช่ื์อดงัที่สรา้งปรากฏการณ์
ไปทั่วโลกคือ ภาพยนตรเ์รื่อง กรสี (Grease) ใน พ.ศ.2521 เนื่องจากเป็นภาพยนตรแ์ละละครเพลง

 
1 อเนก นาวิกมลู. (2525). หนงัสือชดุ กรุงเทพฯ สองศตวรรษ การแตง่กายสมยัรตันโกสินทร.์ หนา้ 119. 
2 MGR Online, (2557), ทึ่ง! ประมูลภาพแนว “ป็อปอารต์” ของราชาร็อกแอนดโ์รลล ์“เอลวิส” ฟัน

ราคาหลายพนัลา้น. (ออนไลน)์ 
3 โพสตท์เูดย,์ (2555), 35 ปี เดอะ คิง เอลวิส เมืองไทยไม่มีวนัตาย. (ออนไลน)์ 
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เรื่องแรกที่ดดัแปลงจากละครเพลงบรอดเวย์1 ซึง่สรา้งความนิยมจากผูช้มเป็นจ านวนมาก สง่ผลให้
เกิดเลียนแบบการแต่งกายจากนกัแสดงน าในภาพยนตร ์คือ จอหน์ ทราโวลตา้  ( John Travolta) 
และ โอลิเวีย นิวตัน จอห์น (Olivia Newton-John) โดยมีรูปแบบการแต่งกายที่ เรียกว่าม็อด 
(Mod)2 คือ การแต่งกายดว้ยกางเกงทรงขายาวบาน มกัใส่คู่กบัเสือ้รดัรูปคอปกใหญ่ รองเทา้หนงั
สงู 3 - 4 นิว้3 สามารถแต่งไดท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญิง สรา้งความแปลกใหม่ใหส้งัคมขณะนัน้เป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นยุคสมยัที่ผูห้ญิงเริ่มหนัมาใส่กางเกงของผูช้าย ส่งผลใหไ้ดร้บัความนิยมไปทั่ว
โลก ก่อใหเ้กิดปรากฏการณท์างวฒันธรรมของวยัรุน่ คือ ลกัษณะวฒันธรรมย่อย ซึ่งเป็นทางเลือก
ทางวฒันธรรมหนึ่งของวยัรุ่นที่ตอ้งการต่อตา้น ต่อรอง หรือปฏิเสธ วฒันธรรมที่ถูกครอบง าจาก
สงัคมแบบเดิม หรือการครอบง าจากผูใ้หญ่4 การเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกเพื่อความทนัสมยั 
การแสดงออกทางหนึ่งคือ การแต่งกาย โดยน าลกัษณะการแตง่กายในรูปแบบต่างๆ มาใชเ้ป็นการ
แสดงออกทางวฒันธรรมที่ตนเองช่ืนชอบ เพื่อสรา้งอตัลกัษณข์องตน และใชล้กัษณะเฉพาะของ
กลุม่นัน้ๆ เพื่อแสดงถึงความหลากหลาย ความเป็นกลุม่ และความแตกต่าง5   

ดงัที่กลา่วไวข้า้งตน้วา่ นิตยสารและภาพยนตรส์ง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่ง
กายของคนไทยแลว้ นกัรอ้งและนกัดนตรีถือเป็นสว่นหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกนั 
กล่าวคือ การแต่งกายแบบ เด็กฮารด์ (Hard) มาจากค าย่อของ ฮารท์ เฮวี่ ร็อค หรือฮารท์ร็อค6 
(Hard Heavy Rock, Hardrock) เริ ่มเป็นที ่รูจ้กัในช่วง พ.ศ.2525 เป็นรูปแบบการแต่งกายที่
เล ียนแบบมาจากวงดนตรีแนวเพลงแบบเฮวี ่ หรือฮารท์ร ็อค เช่น วงดีพเพอรเ์พิล (Deep 
Purple) หรือ วงเอซี/ดีซี (AC/DC) นิยมใส่กางเกงขาบาน เสือ้รดัรูป ท าสีผม ใชเ้ครื่องแต่งกาย
จากแบรนดต์่างประเทศ ซึง่ไดร้บัความนิยมในกลุม่วยัรุน่ที่มีฐานะทางบา้นดี ขณะที่แบรนดข์องนกั
ออกแบบไทย มีแบรนด์ดวงใจบิส หรือแบรนด์ธีระพันธ์ ที่มักออกแบบเสื ้อผ้าในรูปแบบนี ้

 
1 OK nation, (2550), Grease…กรีส…กรีด๊. (ออนไลน)์ 
2 ม็อด (Mod) มาจากค าวา่ Modernise แปลวา่ ท าใหท้นัสมยั หรอืเรยีกวา่ เป็นการแตง่กายใหท้นัสมยั 
3 กุลภา วจนสาระ. (2544). เซ็นเตอรพ์้อยท์ กับ "Preteen" : การก่อตัวของวัฒนธรรมวัยแรกรุ่น .

ปรญิญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 2. 
4 อสุมุา สขุสม. (2550). การสรา้งอตัลกัษณว์ยัรุน่จากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์.

ปรญิญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 41. 
5 กุลภา วจนสาระ. (2544). เซ็นเตอรพ์้อยท์ กับ "Preteen" : การก่อตัวของวัฒนธรรมวัยแรกรุ่น .

ปรญิญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 56. 
6 Somsak. (2525). เด็กฮารท์. นิตยสารหมอชาวบา้น. เล่มที่ 42.  
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ขณะเดียวกันพฤติกรรมของคนกลุ่มนีม้ักถูกมองว่าเป็นการแต่งกายที่ฟุ่ มเฟือย มีรสนิยมในการ
เที่ยวเตร่ กินอาหารในภัตตาคารหรูหรา ท าใหม้ักถูกมองว่าเป็นกลุ่มเด็กมีปัญหา และเรียกรอ้ง
ความสนใจ อีกทัง้มีการแต่งกายและท่าทางที่แปลกกว่าคนธรรมดา ท าใหค้นกลุ่มนีไ้ม่ไดร้บัการ
ยอมรบัในสงัคม1 

นอกจากนี ้ยังมีการแต่งกายที่ เรียกว่า พังค์ (Punk) เป็นแฟชั่นที่ มีต้นก าเนิดมาจาก
ประเทศอังกฤษในช่วงพ.ศ. 2533 เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีแนวคิดนอกกรอบของ
สงัคม ตอ้งการแสดงออกถึงการต่อตา้นระบอบต่างๆ ของสงัคม เริ่มจากกลุม่คนที่ต่อตา้นนโยบาย
ของรฐับาลของมากาเร็ต แธทเชอร ์(Margaret Thatcher) นายกรฐัมนตรีของสหราชอาณาจักร 
โดยใชว้ฒันธรรมแนวเพลงที่หนักหน่วงและการแต่งกายดดุนัเป็นตวัแสดงออก 2 คนนิยมการแต่ง
กายในแนวนีม้กัสวมใส่เสือ้หนงั ใชส้ีขาวและด าเพื่อเป็นสญัลกัษณข์องความแตกต่าง ใชเ้ข็มและ
โซร่ว่มกบัเนือ้ผา้หนงั เพื่อแสดงถึงการอยู่รว่มกบัความเจ็บปวดซึง่ถือเป็นสิ่งปกติ มีการผ่าและเจาะ
ตามร่างกายในต าแหน่งที่ เห็นได้ชัด 3  อิทธิพลของแฟชั่นพั้งค์ส่วนมากที่ มีต่อวัยรุ่นไทยเป็น
แนวพัง้ค-์รอ็ค4 พบเห็นไดจ้ากการแตง่กายของวยัรุน่ในชดุกางเกงหนงัฟิตรดัรูป เข็มขดัหนงั หรอืผา้
ขนาดใหญ่ เสือ้กั๊กแขนกดุ ผูช้ายนิยมใสเ่สือ้หนงัฟอกสีด า ขณะที่ผูห้ญิงนุ่งกระโปรงไมโครมินิ5  ซึ่ง
ต่างจากกลุ่มคนที่นิยมแฟชั่นพังคใ์นต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทย กลุ่มคนที่นิยมแฟชั่นนี ้
ไม่ไดแ้ต่งกายเพื่อต่อตา้นระบบเช่นเดียวกบัต่างประเทศ เป็นเพียงความชอบส่วนตวัเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น เสื ้อผ้า เครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ เป็นแบรนด์ต่างประเทศ เช่น Guess หรือ Vivine 
Westwood และมีแบรนดข์องนักออกแบบไทยที่รบัแรงบนัดาลใจจากอิทธิพลของแฟชั่นพัง้คม์า
สรา้งสรรคเ์ป็นหนึ่งในคอลเลคชั่น คือ ดวงใจบิส น าเครื่องหนังมาออกแบบเป็นเสือ้ผา้จนท าให้
แฟชั่นพัง้คเ์ริม่ไดร้บัความนิยมเป็นวงกวา้งขึน้ 

การแต่งกายที่ยงัคงความนิยมมาจนถึงปัจจุบนัคือ การแต่งกายแบบฮิปฮอป (Hiphop) 
เกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2538 รบัอิทธิพลจากแนวดนตรีประเภทฮิปฮอปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ดว้ย
วิธีการรอ้งกึ่งพดู  รวมถึงการดน้สดที่เรียกวา่ แรป็ (Rap) ซึง่ไดร้บัอิทธิพลมาจากอเมรกิา มีแนวคิด

 
1.เจตน ์เจรญิโท. (2527). โลกวิไลของวยัระเรงิ. หนา้ 54. 
2 Thai PBS, (2558), ดนตรีแนวพงัค ์วิถีขบท. (ออนไลน)์ 
3 เจตน ์เจรญิโท. (2527). โลกวิไลของวยัระเรงิ. หนา้ 115-16. 
4 พงัค ์รอ็ค คือ ดนตรีรอ็คประเภทหนึ่ง 
5 กระโปรงไมโครมินิ วิวฒันาการมากจากกระโปรงแบบมินิหรอืมินิสเกิต๊ เป็นกระโปรงทรงแคบสัน้เหนือ

เข่า มีความยาวประมาณ 3 นิว้  
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สะทอ้นวฒันธรรมคนของคนผิวสี การแต่งกายจึงพฒันามาจากเสือ้ผา้กีฬาของคนผิวสี คือ บาส
เก็ตบอลหรือเบสบอล ผูช้ายจะสวมเสือ้กีฬาตวัหลวม ในขณะที่ผูห้ญิงจะสวมเสือ้รดัรูปและนอ้ยชิน้ 
นอกจากนีย้งันิยมเสือ้ผา้ที่มีลายพิมพย์ี่หอ้ตัวใหญ่ มีการใชเ้พชร และทองเป็นเครื่องประดับ1 ผู้
บ ุกเบิกแฟชั่นฮิปฮอปในประเทศไทย คือ  นักรอ้งฮิปฮอปวงไทเทเนียม (Thaitanium)2 ซึ่งมี
ช่ือเสียงและเป็นที่นิยมส าหรบัวยัรุ่นไทยในขณะนัน้ การแต่งกายมีลกัษณะสวมเสือ้ตวัใหญ่โคร่ง 
เสือ้มีฮูด้ หรือเสือ้กีฬา (Sweat suit) หรือใส่เสือ้เชิต้ตวัหลวมซอ้นเสือ้ยืดดา้นใน ใส่กางเกงตวัใหญ่ 
รองเทา้ผา้ใบ นิยมใส่หมวกต่างๆ โดยเฉพาะหมวกแก๊ป แต่ในยคุแรกของการแต่งกายแบบแฟชั่น
ฮิปฮอปยังไม่ไดร้บัความนิยมจากวัยรุ่นไทย เป็นเพียงกระแสแฟชั่นทางเลือกอย่างหนึ่งเท่านั้น 
เนื่องจากเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่เป็นสินคา้แบรนดต์่างประเทศที่มีราคาสงูและหาได้
ยาก จนกระทั่งในช่วงหลงัพ.ศ. 2540 แฟชั่นฮิปฮอปกลายเป็นกระแสหลกัของวยัรุน่ไทย โดยมีแบ
รนดน์ักออกแบบไทยเริ่มน ากระแสแฟชั่นฮิปฮอปมาประยุกตเ์ป็นหนึ่งในคอลเลคชั่น เช่น โซดา
และเธียรเ์ตอร ์เป็นตน้ ท าใหก้ลายเป็นแฟชั่นฮิปฮอปที่มีความหลากหลายของรูปแบบเสือ้ผา้จนถึง
ทกุวนันี ้3    

รูปแบบแต่งกายของวยัรุน่ที่กลา่วมานัน้เป็นเพียงสว่นหนึ่งของรูปแบบการแต่งกายในช่วง 
พ.ศ.2516 - 2540 สามารถเห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจน และมีลกัษณะเฉพาะตวัที่เลียนแบบการแต่ง
กายจากวงดนตรี และแนวเพลงที่ช่ืนชอบ เพื่อตอ้งการแสดงออกถึงตวัตน ความแตกต่าง และการ
เป็นที่ยอมรบัจากสงัคม ซึ่งสามารถเห็นการแต่งกายเหล่านีไ้ดจ้ากการรวมกลุ่มของวยัรุน่บริเวณ
สยามสแควร ์ 

นอกจากรูปแบบการแต่งกายแบบใหม่ๆ ที่ท  าให้เกิดห้องเสือ้เฉพาะแบบขึน้แลว้ การ
เกิดขึน้ของสยามสแควรเ์ป็นสว่นหนึ่งที่ท  าใหเ้กิดกระแสนิยมของแบรนดน์กัออกแบบไทย และเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบอตุสาหกรรมแฟชั่นของไทยอย่างเห็นไดช้ัด กระแส
นิยมเสือ้ผ้าบูติก และเสือ้ผ้าส าเร็จรูปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเสือ้ผ้าให้ท าให้มี
รูปแบบที่ชดัเจนมากขึน้ พรอ้มทัง้เกิดนกัออกแบบเสือ้ผา้รุน่ใหม่ และอาชีพใหม่ของบคุคลที่ท  างาน

 
1 Positing Magazine, (2548), Teen Marketing. หนา้ 60-61. (ออนไลน)์ 
2 เอกชัย สุทธิยั่งยืน, (2561), Thaitanium ผูบุ้กเบิกกระแสเพลงฮิปฮอปสู่การปลุกป้ันจนเป็นกระแส

หลกั. (ออนไลน)์ 
3 อสุมุา สขุสม. (2550). การสรา้งอตัลกัษณ์วยัรุน่จากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์.

ปรญิญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 65. 
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อยู่ในวงการแฟชั่น เช่น ช่างถ่ายภาพ ช่างแต่งหนา้ ช่างท าผม เป็นตน้ ยคุนีจ้ึงถกูเรียกว่า ยคุ “เทรน
เซ็นเตอร”์ (Trend Center) หรือยคุ “สยามสแควร”์ (Siam Square)1   

“การเป็นแหล ่งแฟชั ่น ในย ่านสยามสแควร ์ที เ่ห ็น ได ช้ ดั เจน 

ประกอบไปดว้ย เสื อ้ผ า้ กระเป๋า รองเทา้ เครื ่องประดบัทกุ

ประเภท ตลอดจนการแต่งตวัโดยจะรวมไปถึงการกระท าอะไร

เพิ่มเติมกบัร่างกายตัง้แต่หวัจรดเทา้ เช่น การโกรกสีผม กระเจาะ

สะดือ เจาะลิน้  เจาะหู การเพน้ท ์ การสกั เป็นตน้ แฟชั่นกบั

สยามสแควร์กลายเป็นของคู่กนัมาตัง้แต่ไหนแต่ไร ไม่ว่าแนวโนม้

แฟชั่นจะหมุนไปทางใดหรือความนิยมของกระแสแฟชั่นจะ

หลากหลายสไตลเ์พยีงใด สยามสแควร์คือ แหล่งชีเ้ทรนดข์องความ

นยิมและทนัสมยัของวยัรุ่นไทยทกุยคุ”2 

สยามสแควรก์ลายเป็นศูนยก์ลางของแฟชั่นและนักออกแบบไทย ขณะเดียวกันมีการ
ขยายตัวของหอ้งเสือ้ไปยังพืน้ที่ส  าคัญในกรุงเทพอย่างเพลินจิตและสีลมซึ่งเป็นย่านธุรกิจ 3 ใน
เพลินจิตหอ้งเสือ้มักตั้งอยู่ที่ศูนยก์ารคา้เพลินจิตอาเขต โดยเสถียร เสถียรสุตก่อตั้งขึน้ใน พ.ศ. 
25154 เป็นศนูยก์ารคา้ที่ทนัสมยัที่สดุในยุคนัน้ เนื่องจากมีลานโบวล์ิ่งและอาคารจอดรถชัน้ใตด้ิน
แห่งแรกในประเทศไทย5 ศูนยก์ารคา้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนดา้นหน้าเป็นรา้นคา้
จ าหน่ายสินคา้ต่างๆ เช่น รา้นอาหาร รา้นขายของ และหอ้งเสือ้ หอ้งเสือ้ที่มีช่ือเสียง เช่น ซมัติง ดิฟ
เฟอรเ์รนท ์ของภทัราวดี มีชธูน ดา้นหลงัเป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่า ส่วนสีลมจะอยู่บรเิวณอาคาร
ชาญอิสระ 1 ก่อตั้งโดยชาญ อิสระในพ.ศ.2529  เป็นอาคารชุดส านักงาน และศูนย์การค้าที่

 
1 มติชนออนไลน,์ (2560), เปิดต านาน 40 ปี แฟชั่นเมืองไทยจากสากล สูค่วามเป็นเอกลกัษณ.์ 
2 อรวิภา จินตาวนั. (2545). กระบวนการสื่อสารในการสรา้งกระแสนิยมในย่านสยามสแควร.์ปริญญา

นิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 84. 
3 สมชยั วงศาภาคย.์ (2526). กรุงเทพเมืองฟ้าอมร นครของศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่. วารสารเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงเทพจ ากดั. หนา้ 24. 
4 ศิริณา ชูสอนสาย. (2554). ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม 

(โชวฮ่วย) ของผูบ้ริโภคในพืน้ที่กรุงเทพใต้.ปริญญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. หนา้ 22. 

5 ผูจ้ดัการรายสปัดาห.์ (2539). ศนูยก์ารคา้เพลินจิตแข่งกนัผดุ. ผูจ้ดัการรายสปัดาห.์ หนา้ 30. 
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ทันสมัย 22 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของสีลมซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคัญของกรุงเทพฯ1 
นอกจากนีบ้รเิวณนีย้งัเป็นย่านที่รวมแหลง่สถานบนัเทิงและแหลง่ท่องเที่ยว2 อีกดว้ย ท าใหอ้าคาร
ชาญอิสระ 1 กลายเป็นศูนยร์วมบริษัท รา้นคา้และหอ้งเสือ้ที่มีช่ือเสียงอย่างพิจิตรา เธียรเ์ตอร์
และธีระพนัธ ์เป็นตน้ ทัง้เพลินจิตและสีลมเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัของประเทศไทย บรเิวณโดยรอบ
เป็นที่ตั้งของบริษัทจ านวนมาก ส่งผลใหมี้นักออกแบบนิยมเปิดรา้นตัดเสือ้ในบริเวณนี ้เพราะ
กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานบริษัทซึ่งต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับการแต่งกาย ท าให้เสือ้ผ้า
กลายเป็นสินคา้ที่นิยมในหมู่พนกังานบริษัท รูปแบบของเสือ้ผา้มีความแตกต่างกนัออกไปตามแรง
บนัดาลใจของเจา้ของหอ้งเสือ้นัน้ๆ เช่น หอ้งเสือ้พิจิตรามีรูปแบบเสือ้ผา้ที่เนน้การใชผ้า้ไทยและงาน
ปัก3 และน ามาตดัเย็บใหท้นัสมยั ซึง่การใชผ้า้ไทยไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากคณุแม่ (ล ายงค ์บณุย
รตัพนัธุ ์เจา้ของหอ้งเสือ้ระพี) หอ้งเสือ้เธียรเ์ตอรมี์ลกัษณะเสือ้ผา้ที่มีความโรแมนติกแบบเฟมินิน 
(Feminine)4และมสัคิวลิน(Masculine)5 ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั จดุเด่นของเสือ้ผา้ คือ สามารถสวม
ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบได้รบัอิทธิพลจากงานศิลปะและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นที่ไดม้าจากการเดินทางไปยงัที่ต่างๆ 6 โดยการน าวฒันธรรมเหล่านัน้มาสรา้ง
จุดเด่นใหก้ับผลงานของแบรนด ์ส่วนห้องเสือ้ธีระพันธ์มีลักษณะเสือ้ผา้ที่เนน้ความหรูหรา แต่
สามารถสวมใส่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั นิยมใชผ้า้ลกูไม ้แต่ออกแบบเสือ้ผา้ใหท้นัสมยัท าใหไ้ดร้บัความ
นิยมอย่างมาก แบรนดเ์สือ้ผา้ที่กล่าวมาขา้งตน้ ถือว่าเป็นสว่นหนึ่งที่ก่อก าเนิดเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปของ
แบรนดน์กัออกแบบไทยในช่วงเวลาตอ่มา 

 
1 ชลธร วงศร์ศัมี. (2556). กรุงเทพฯน่ารู ้ตอน ย่านเก่า เลา่กรุง. หนา้ 1. 
2 อรวรรณ ศรอีดุม. (2535). วนัวาน-- กบัวนันีข้องถนนสีลม. หนา้ 36. 
3 ไทยรฐัออนไลน,์ (2561), ส่งไมต้อ่ทายาทรุน่สาม ปลกุต านานเสือ้ผา้ส าเรจ็รูป Pichita. (ออนไลน)์ 
4 เฟมินิน (Feminine) คือ เป็นการแต่งกายในรูปแบบของเสือ้ผา้ที่ถ่ายทอดออกมาถึงความเป็นตวัตน

ของผูห้ญิงที่ชดัเจน เช่น การใส่ประโปรง การใชผ้า้ลกูไมน้ ามาตดัเป็นเสือ้ผา้หรือการใส่เสือ้ผา้ที่เนน้รูปรา่งของ
ผูห้ญิงอย่างชดัเจน เป็นตน้ 

5 มสัคิวลิน(Masculine) คือ การแต่งกายในลกัษณะที่ผูห้ญิงน าเครื่องแตง่กายของผูช้ายมาสวมใส่ โดย

นิยมสวมเสือ้ตวัโครง่และกางเกง 
6 ป่ินอนงค ์ปานช่ืน, (2558), 30 ปี เธียเตอร ์ดีไซนท์ี่อยู่เหนือกาลเวลา. (ออนไลน)์ 
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3.4 แบรนดนั์กออกแบบใน พ.ศ. 2516 – พ.ศ.2540 
ในอดีตการตดัเสือ้ตอ้งใชว้ิธีการสั่งตดัจากหอ้งเสือ้หรือตดัใชก้นัเองในบา้นเท่านัน้ ในช่วง

หลงัพ.ศ.2516 แฟชั่นไทยเขา้สู่ระบบตามแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นโลก คือ แบบเสือ้ผา้เรดีทู้แวร ์
หรือเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปเพื่อความสะดวกสบาย จึงมีการเปลี่ยนไปใชค้  าว่า “แบรนด”์ แทนค าว่า  “หอ้ง
เสือ้” ดังนัน้ในยุคดงักล่าวค าว่า “หอ้งเสือ้” หมายถึงรา้นตัดเสือ้ผา้ที่ตอ้งสั่งตัดเสือ้ผา้ตามขนาด
รูปร่างของลกูคา้ มีการวดัตวัและท างานเป็นระบบ ขณะที่แบรนด ์หมายถึงรา้นเสือ้ผา้ที่มีเสือ้ผา้
ส าเร็จรูปขายตามไซสม์าตรฐาน พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลี่ยนแปลงไปเพราะคนไม่นิยมสั่งตัด
เสือ้ผา้จากหอ้งเสือ้เหมือนในอดีต เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายที่สงูและใชเ้วลาในการตดัเย็บนาน  

นอกเหนือไปจากการเกิดค าว่า “แบรนด์” ขึน้แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการเรียก
เจา้ของรา้นตดัเสือ้ว่า “ดีไซนเ์นอร”์ (Designer) แทนค าว่า “ช่างเสือ้” อีกดว้ย เนื่องจากเจา้ของแบ
รนดเ์สือ้ผา้ในยุคสมยันีเ้ป็นทัง้ผูต้ัดเย็บและออกแบบเสือ้ผา้ ต่างจากในอดีตที่ท  าหนา้ที่เพียงตัด
เย็บและดูรูปแบบเสือ้ผา้จากนิตยสารเท่านัน้ นกัออกแบบเสือ้ผา้ที่มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นและ
เป็นผูท้ี่มีบทบาทในการบุกเบิกเสือ้ผา้เรดีทู้แวรใ์นขณะนัน้ คือ เมนาท นันทขวา้ง เจา้ของแบรนด์
เสือ้ผา้ โซดา  (Soda)  ก่อตัง้ขึน้ในพ.ศ. 25201 เริ่มตน้การท างานดา้นแฟชั่นดว้ยการเป็นสไตลล์ิสต์
และช่างแต่งหนา้ในส านักงานของนิตยสารลลนา ซึ่งมีคุณแม่เป็นบรรณาธิการของนิตยสาร  เม
นาทตอ้งการเปลี่ยนแปลงวงการแฟชั่นไทยใหมี้ความทนัสมยัมากขึน้ เนื่องจากไดแ้รงบนัดาลใจ
จากการใชชี้วิตอยู่ที่อิตาลีเป็นเวลานาน น าไปสูก่ารก่อตัง้รา้นเสือ้โซดาขึน้ 

 เมนาทเริ่มตน้การท าเสือ้ผา้ดว้ยการเป็นสไตลล์ิสตใ์หก้ับนิตยสารลลนา แต่เกิด
ปัญหาขณะถ่ายแบบเพราะเสือ้ผา้ที่ยืมมาใส่ถ่ายแบบมกัเป็นชดุไทยหรือเสือ้ผา้ที่ไม่ทนัสมยั สวม
ใส่ไม่สบายและไม่สามารถใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั เนื่องดว้ยกระแสวฒันธรรมของวนัตกที่เขา้
มาในประเทศไทยมากขึน้ ท าใหรู้ปแบบการใชชี้วิตของคนไทยต่างไปจากในอดีต สง่ผลตอ่การแต่ง
กายที่เปลี่ยนไปซึง่เนน้ไปที่ความสะดวกสบายมากขึน้ เมนาทจึงตดัสินใจออกแบบเสือ้ผา้เพื่อใชใ้น
การถ่ายแบบดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของรา้นเสือ้แบรนดโ์ซดา เมนาทเริ่มตน้การออกแบบ
เสื ้อผ้าด้วยการท าเสื ้อยืด (T-shirt) เพราะในขณะนั้นประเทศไทยนิยมใส่ผ้าโพลีเอสเตอร์2 

 
1 ลลนา. (2558). ฉบบัพิเศษร าลกึถึงผูเ้ป็นที่รกั ศิรสิวสัดิ์ พนัธุมสตุ. หนา้ 218. 
2 ผา้โพลีเอสเตอร ์เป็นผา้ที่มีความทนทานสงูกวา่ผา้ใยธรรมชาติทั่วไป มีความยืดหยุ่นสงู ทนทานตอ่

การรุย่หรอืฉีกขาดไดด้ีกวา่ นอกจากนัน้สาเหตทุี่ผา้ชนิดนีไ้ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการใชท้  าเสือ้ผ้าเครื่อง

แตง่กาย คือ ผา้ชนิดนีมี้ความแข็งแรง น า้หนกัเบา ดแูลรกัษาง่าย สามารถซกัลา้งได ้แหง้เรว็และคงรูปรา่งไดเ้ป็น

อย่างดี นอกจากนัน้กรรมวิธีในการยอ้มหรอืพิมพล์ายสามารถท าไดง้่าย และสะดวก 
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เนื่องจากสวมใส่สบาย เหมาะกบัอากาศในประเทศไทย และมีราคาถูก  หลงัจากนัน้จึงเริ่มเรียนรู ้
การท าเสือ้ผา้โดยศึกษาเสือ้ผา้ของนักออกแบบที่ ช่ืนชอบจนสามารถท าเสือ้ผ้าลักษณะอื่นใน
รูปแบบท่ีตวัเองชอบได ้  

เสือ้ยืดของโซดาเป็นเสือ้ยืดราคาไม่สงู แต่คณุภาพดี ใชผ้า้ฝา้ยแทไ้ม่มีโพลีเอสเตอรผ์สม 
มีลายพิมพท์ี่ทันสมัย เกิดจากฝีมือการออกแบบของเมนาท  ดว้ยรูปแบบของเสือ้ยืดที่แตกต่าง
ออกไปจากเสือ้ยืดในอดีตที่นิยมใส่เสือ้ตวัเล็ก แต่เมนาทกลบัออกแบบรูปแบบของเสือ้ยืดใหต้่าง
ออกไป โดยการท าใหเ้สือ้ตัวใหญ่และใส่รายละเอียดใหน้่าสนใจ เช่น รูปกุหลาบ รูปหนาม รูปหัว
กระโหลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์หรือพิมพ์ข้อความที่ มีความหมายกระตุ้นจิตใจ เช่น 
ขอ้ความ “Staying Alive” ท าออกมาจ าหน่ายตอนที่ตวัเขาเป็นโรคมะเรง็ซึ่งสามารถจ าหน่ายไดถ้ึง 
3,000 ตวั1  และเป็นแบรนดแ์รกในประเทศไทยที่ท  าเสือ้ยืดตวัใหญ่ออกมารองรบักระแสแนวเพลง
ฮิปฮอป เสือ้ยืดของโซดาเป็นที่นิยมในกลุ่มคนฟังเพลงฮิปฮอปและกลุ่มคนทั่วไป ส่งผลใหก้ารใส่
เสือ้ยืดกลายเป็นที่นิยมในสงัคม เห็นไดจ้ากมีคนเขา้คิวรอเพื่อซือ้เสือ้ยืดท่ีเพิ่งผลิตเสรจ็จากโรงงาน
เป็นจ านวนมาก2 นบัวา่เป็นปรากฏการณท์ี่แปลกใหม่ในช่วงนัน้ 

นอกจากนีเ้มนาทยังเป็นนักออกแบบคนแรกที่ริเริ่มผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูป (Ready to 
wear)3 โดยในช่วงแรกเมนาทเป็นคนตดัเย็บเสือ้ผา้เองทัง้หมด หลงัจากไดร้บักระแสตอบรบัเป็น
อย่างดีท าใหต้อ้งมีช่างตดัเย็บประจ ารา้นเพิ่มขึน้จนขยายสูร่ะดบัโรงงาน รูปแบบเสือ้ผา้ของแบรนด์
โซดาเป็นลักษณะที่สะท้อนบุคลิกของเมนาทออกมาไดอ้ย่างชัดเจน รูปแบบของเสือ้ผ้าที่ต่าง
ออกไปจากในอดีตและลายพิมพข์องเสือ้ผา้ที่แปลกตา ท าใหเ้สือ้ผา้ของโซดาไดร้บัความนิยมเป็น
อย่างมาก จากความนิยมของโซดาจึงขยายรา้นส าหรบัท าเสือ้ผา้ผูช้ายโดยเฉพาะช่ือ โซดากาย 
(Soda Guy) การเกิดขึน้ของโซดาเป็นจดุเริม่ตน้ของเสือ้ผา้แบบเรดดีท้แูวร ์เสือ้ผา้ล าลองของวยัรุน่ 
เนน้ความเป็นแฟชั่นในแบบสตรีทแวร ์(Street Wear)4มากขึน้และเป็นแรงบนัดาลใจและเปิดทาง

 
1 กระทรวงวฒันธรรม. (2560). สุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทยในรชักาลที่ ๙  สาขาออกแบบเครื่องแต่ง

กาย. หนา้ 90. 
2 แหลง่เดิม. 
3 Ready-to-wear หรือ RTW คือ เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป มาจากค าฝรั่งเศสเรียก prêt-à-porter อ่านว่า เพรท-

อะ-พอรท์เตร ์ใชเ้รียกเสือ้ผา้แฟชั่นผูห้ญิงและชาย) เป็นนิยามส าหรบัเสือ้ผา้ที่ผลิตตามโรงงานจ าหน่ายแบบ
ส าเรจ็รูปในขนาดมาตรฐานมีไซสม์าตรฐาน 

4 สตรีทแวร ์(Streetwear) คือแฟชั่นที่ผสมผสานวฒันธรรมและกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยการน าการ
แตง่กายหลายๆ แบบมารวมกนั แตเ่นน้ใสง่่ายและคลอ่งตวั 
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ใหก้ับนักออกแบบรุ่นใหม่ รวมถึงเป็นแรงขบัเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงของวงการแฟชั่นไทยมา
จนถึงในยคุปัจจบุนั 

 

 

ภาพประกอบ 6 เมนาท นนัทขวา้ง 

ที่มา:https://notafullbaht.com/2012/07/21/maynart-nantakwang/ 

แบรนดห์นึ่งที่เป็นแบรนดส์  าคัญที่ไดถ้วายงานรบัใชเ้บือ้งยุคลบาทพระบรมวงศานุ
วงศ ์ไดแ้ก่ แบรนดธี์ระพันธ์ ก่อตั้งขึน้ใน พ.ศ.25221 โดย ธีระพันธ์ วรรณรตัน ์ เริ่มสนใจแฟชั่น
ตัง้แต่อาย ุ10 ปี เนื่องจากติดตามมารดา คณุหญิงเจา้ฉมชบา (ณ เชียงใหม่) วรรณรตัน ์ไปยงัรา้น
คลงัแม่บา้น บนถนนราชด าเนิน และมีโอกาสท าหนา้ที่เป็นสไตลิสตส์่วนตวัคอยดแูลการแต่งกาย
ของมารดาทัง้การออกงานในประเทศไทยและติดตามไปยงัต่างประเทศ กล่าวคือ เม่ือท่านยา้ยไป
สาธารณรฐัเกาหลีพรอ้มพลโทจวน วรรณรัตน์  ซึ่งไปปฏิบัติราชการด ารงต าแหน่งผู้ช่วยทูต
ทหารบกประจ าประเทศเกาหลี การอาศัยอยู่ต่างป ระเทศท าให้ธีระพันธ์สังเกตและจดจ า
รายละเอียดการแต่งกายตามประเพณีนิยมสากลที่มีความเรียบง่าย หรูหรา และถูกตอ้งตาม
กาลเทศะ และน ามาปรบัใชเ้ขา้กบัการแต่งกายของมารดา ความสามารถทางดา้นแฟชั่นของธี
ระพนัธเ์ป็นที ่ยอมรบัมากขึน้  เมื ่อครัง้ที ่จอมพลถนอม กิตติขจร ขณะนัน้ด ารง ต าแหน ่ง
นายกรฐัมนตรีของประเทศไทยและท่านผูห้ญิงจงกล กิตติขจร ภริยาไดเ้ดินทางไปร่วมงาน
ฉลองที่กรุงโซล ธีระพนัธไ์ดเ้รียนแนะน าใหท้่านผูห้ญิงเปลี่ยนถงุมือสีด  าเป็นสีขาวเพื่อใหเ้หมาะสม
ตามฤดกูาล นบัว่าเป็นเรื่องแปลกส าหรบัเด็กอาย ุ10 ปีเป็นอย่างมากที่รูป้ระเพณีนิยม ส่งผลใหธี้
ระพนัธเ์ริม่เป็นที่รูจ้กัวา่เป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถทางดา้นแฟชั่นถึงแมจ้ะมีอายนุอ้ยก็ตาม 

 
1 กรมสง่เสรมิวฒันธรรม, (2562), ศิลปินแห่งชาติ National Artist. (ออนไลน)์ 
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ธีระพันธ์เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรฐัอเมริกา วิชามัณฑนศิลป์ วิชาโทแฟชั่น 
มหาวิทยาลยัวูด้บิวรี (Woodbury University) ภายหลงัจากส าเรจ็การศึกษาและกลบัมาประเทศ
ไทย ขณะนัน้บิดาปฏิบตัิราชการในต าแหนง่ผูบ้งัคบัการทหารบกจงัหวดัเชียงใหม ่ธีระพนัธมี์โอกาส
ตดัเสือ้ตวัแรกใหบ้ิดา ซึ่งเป็นเสือ้ผา้ไหมพระราชทานคอตัง้และไดร้บัค าช่ืนชมจากคนรอบตวัเป็น
อย่างมาก บิดาจึงสนับสนุนใหธี้ระพันธไ์ปศึกษาต่อดา้นการออกแบบตดัเย็บเสือ้ผา้ที่ โรงเรียนเอ
สม้อด แกร-์ลาวีญ (Esmod Guerre-Lavigne) ประเทศฝรั่งเศส หลังจากส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 2 ปี จึงเดินทางกลับมาประเทศไทยและเปิดรา้นตัดเสือ้ที่บ้าน โดยมีช่างเพียง 2 คน 
จากนัน้ขยายไปเปิดท่ีโอเรียลเต็ลพลาซ่า (ต่อมายา้ยไปอยู่ที่ตกึชาญอิสระ และปัจจบุนัตั้งอยู่ที่เพน
นินซูล่าพลาซ่า) ภายใตช่ื้อแบรนด ์ธีระพันธ ์ตามช่ือของตน ต่อมาไดร้บัความนิยมอย่างสูงจาก
บคุคลชัน้สงูและนกัแสดง ท าใหมี้ช่างตดัเย็บเพิ่มขึน้เป็น 19 - 20 คน รูปแบบเสือ้ผา้ที่โดดเดน่ของธี
ระพนัธ ์คือ ชดุท่ีท ามาจากผา้ลกูไม้1  

รูปแบบเสือ้ผา้ที่เรียบง่ายและแอบซ่อนรายละเอียดที่โดดเด่นและประณีตของธีระพนัธ ์
ท าให้มีโอกาสเขา้ร่วมงานจัดแสดงแฟชั่นผา้ฝ้ายไทยของโครงการของศูนยศ์ิลปาชีพที่โอเรียลเต็ล
พลาซ่าใน พ.ศ.25232 โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเป็นองคป์ระธาน ทัง้ยงัไดร้บัการติดต่อจากนิตยสารลลนา ขอน าชุดจากการแสดง
โชวค์รัง้นัน้ไปถ่ายแฟชั่นเซ็ทลงนิตยสาร ส่งผลใหช่ื้อของธีระพันธ์กลายเป็นรูจ้ักในทันที ต่อมาธี
ระพันธ์ไดร้บัการติดต่อจากท่านผูห้ญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยธุยา ใหร้ว่มเขา้ถวายงานแฟชั่นโชว์
หนา้พระที่นั่ง ณ ศาลาสหทยัสมาคมในพระบรมมหาราชวงั ช่ืองาน “หนึ่งในรอ้ย” และไดร้บัการ
ทาบทามให้เข้ามาถวายงานด้านการตัดฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพนัปีหลวง ซึ่งฉลองพระองคช์ุดแรกที่ธีระพนัธเ์ป็นผูต้ดัถวาย 
คือ ผา้ชาวเขาสีม่วง ทรงฉลองพระองคข์ณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในการแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่จังหวัด
เชียงใหม่3 หลงัจากนัน้ธีระพนัธจ์ึงไดถ้วายงานรบัใชใ้ต้เบือ้งพระยคุลบาทอย่างใกลช้ิดต่อเนื่องมา
นานกว่า 20 ปี จวบจนกระทั่งปัจจบุนั ธีระพนัธย์งัเป็นผูต้ดัเย็บฉลองพระองคผ์า้ไทยพระราชนิยม

 
1 Vouge, (2563), เปิดประวตัิ ธีระพันธ ์วรรณรตัน ์ดีไซเนอรท์ี่ท  าฉลองพระองคช์ุดไทยใหส้มเด็จพระ

เจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าสิรวิณัณวรฯี. (ออนไลน)์ 
2 ทบวงมหาวิทยาลัย. (ไม่ปรากฎปี). มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกับการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมของชาติ : ศกึษาเฉพาะงานศิลปหตัถกรรม. 
3 คมชดัลกึ, (2562), ดว้ยพลงัแห่งรกัจาก สมเด็จพระพนัปีหลวง สู ่ปวง พสกนิกร. (ออนไลน)์ 
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และผา้ไทยประยกุตข์องพระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าสิรวิณัณวรี นารีรตันร์าชกญัญา1 ทัง้ในพระราชพิธี
ส  าคญั หรือในการเสด็จทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชวร์ะดบัโลก ซึ่งนบัเป็นการเผยแพรค่วาม
วิจิตรงดงามของผ้าไทยให้ชาวโลกได้ช่ืนชม ด้วยรูปแบบที่ เรียบ โก้ ไม่หวือหวา ขณะที่ ให้
ความส าคญักบัรายละเอียดของเสือ้ผา้และความเหมาะสม ถกูตอ้งตามกาลเทศะ เป็นเหตผุลที่ท  า
ใหแ้บรนดธี์ระพนัธอ์ยู่คู่วงการแฟชั่นไทยมาหลายสิบปี และเป็นตวัอย่างของความส าเรจ็ในฐานะดี
ไซเนอรเ์จา้ของแบรนดเ์สือ้ผา้ที่คงความนิยมและยืนหยดัในวงการแฟชั่นมานาน และในฐานะคน
ไทยที่ไดร้บัพระราชทานพระวโรกาสใหไ้ดร้บัหนา้ที่ช่างฉลองพระองค ์หนา้ที่อันทรงเกียรติที่น่า
ภาคภมูิใจที่สดุในชีวิต 

 
 

 

ภาพประกอบ 7 ธีระพนัธ ์วรรณรตัน ์ และ พระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้าสิรวิณัณวร ีนารรีตันร์าชกญัญา 

ที่มา:https://www.vogue.co.th/hrhtirapan 

ขณะที่แบรนดท์ี่ขึน้ช่ือเรื่องความหรูหรา การใชส้ีสนัที่ฉดูฉาดผสมผสานกบัลวดลาย และ
การใชเ้ทคนิคการตัดเย็บแบบหอ้งเสื ้อยุคเก่า รวมถึงเป็นแบรนดแ์รกๆ ที่ใชน้ักแสดงเป็นผูแ้สดง

 
1 Vouge, (2563), เปิดประวตัิ ธีระพันธ ์วรรณรตัน ์ดีไซเนอรท์ี่ท  าฉลองพระองคช์ุดไทยใหส้มเด็จพระ

เจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าสิรวิณัณวรฯี. 
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แบบแทนการใชน้างแบบแฟชั่น คือ แบรนดด์วงใจ บิส (Duangjai Bis)  ก่อตัง้โดย กีรติ ชลสิทธ์ิ ใน 
พ.ศ. 25231 จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์แต่มีความใฝ่ฝัน
อยากท าเสือ้มาโดยตลอดเนื่องจากมีหม่อมเจา้ไกรสิงหเ์ป็นแรงบนัดาลใจและมีคณุแม่ (สมพร ชล
สิทธ์ิ) เป็นช่างตดัเย็บเสือ้ผา้และเปิดโรงเรียนสอนตดัเสือ้ช่ือ “ดวงใจ”  

กีรติเริ่มตน้ท าเสือ้ครัง้แรกในช่วงที่ก  าลงัศึกษาปริญญาตรี ดว้ยการตดัเย็บเสือ้ผา้วยัรุ่น
ใหก้บัการถ่ายแฟชั่นเซ็ทของนิตยสารลลนาในช่วง พ.ศ.25192 หลงัจากจบปรญิญาตรีจึงเดินทาง
ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนก ูเดอ กู๊บ เลเนต ์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 4 ปี ในระหว่างที่เรียนดีไซนอ์ยู่
ที่ฝรั่งเศส ไดมี้โอกาสกลบัมาท าโชวใ์หโ้รงเรียนสอนตดัเสือ้ "ดวงใจ" ของคณุแม่สองครัง้ โดยครัง้ที่
สองเป็นการออกแบบรว่มกบั แพทรคิ บยูาเก ้(เพื่อนชาวฝรั่งเศสของกีรติ) หลงัจากเดินทางกลบัมา
ประเทศไทย กีรติเปิดรา้นเสือ้ผา้ของตัวเองโดยการสนับสนุนของคุณแม่ จึงตัง้ช่ือรา้นว่า ดวงใจ 
บิส3 ณ โอเรียนเต็ลพลาซ่า แต่ใชช่ื้อดีไซเนอร ์2 คน คือ กีรติ ชลสิทธ์ิ และแพทรคิ บูยาเก ้(Patrick 
Bouillaguet) โดยมีกีรติเป็นผูอ้อกแบบและแพทรคิเป็นผูต้ดัเย็บ  

ห้องเสือ้ดวงใจ บิส เป็นที่ รูจ้ักมากขึน้จากการท าเสือ้ผ้าถ่ายแฟชั่นลงนิตยสารลลนา 
โดยเฉพาะเลม่ที่ “เผ่าทอง ทองเจือ” เป็นนายแบบสง่ผลใหเ้สือ้ผา้ของดวงใจ บิสเป็นที่รูจ้กัและเป็น
ที่นิยมมากขึน้ รวมถึงลกัษณะของเสือ้ผา้ที่มีเอกลกัษณต์ามแบบตะวนัตก การผสมผสานลวดลาย
และสีสนัที่มีความโดดเด่น การใชเ้ทคนิคการตดัเย็บชัน้สงูที่ถกูถ่ายทอดลงบนโครงชดุแบบยคุ 80s 
ท าใหเ้สือ้ผา้ของดวงใจ บิสเป็นที่ตอ้งการในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ตอ้งการความแปลกและแหวกแนว
การแต่งกาย นอกจากนีด้วงใจ บิส เป็นหอ้งเสือ้แรกๆ ที่ใชน้กัแสดงมาเป็นผูแ้สดงแบบแทนการใช้
นางแบบ โดยในการแสดงแฟชั่นโชวท์กุครัง้จะเต็มไปดว้ยความตื่นตาตื่นใจ ทกุคอลเลคชั่นโดดเด่น
ไปดว้ยงานปัก งานลกูไม ้และรายละเอียดจากการใชผ้า้ไหม ท าใหด้วงใจ บิส กลายเป็นแบรนดท์ี่
โดนเดน่และมีเอกลกัษณต์่างจากหอ้งเสือ้อื่นๆ รูปแบบเสือ้ผา้ที่แตกตา่งจากแบรนดอ์ื่น ท าใหกี้รติมี
โอกาสออกแบบเครื่องแต่งกายใหก้ับภาพยนตรเ์รื่องจักรยานสีแดงและไดร้บัรางวลัสพุรรณหงส ์
ครัง้ที่ 7 สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมจากภาพยนตรเ์รื่องนี ้ฝีมือการออกแบบเสือ้ผา้
ของกีรติถูกกล่าวขานว่าศิลปะอย่างแทจ้ริง และไดร้บัการยกย่องจากกระทรวงวฒันธรรมว่าเป็น

 
1 Amarin news, (2563), ตัว้ กีรติ” ดีไซเนอรช่ื์อดงัเจา้ของหอ้งเสือ้ดวงใจบิส. (ออนไลน)์ 
2 Santichai Apornsri, (2563), รูจ้ักกับสุดยอดดีไซเนอรไ์ทย ตัว้-กีรติ ชลสิทธ์ิ แห่งหอ้งเสือ้ Duangjai 

Bis ผลงานของนกัออกแบบท่านนีจ้ะยงัคงตราตรงึในหวัใจของชาวไทยตลอดไป. (ออนไลน)์ 
3 บิส (Bis) ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า สาขา ดังนั้น ดวงใจ บีส จึงแปลว่า สาขาที่แยกย่อยออกมาจาก

โรงเรยีนสอนตดัเสือ้ดวงใจของผูเ้ป็นมารดา 
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หนึ่งในสดุยอดนกัออกแบบคูแ่ผ่นดินรชักาลที่ 9 และต านานของศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ที่มีบทบาทส าคญัต่อวงการแฟชั่นไทยตลอด 7 ทศวรรษ1 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 กีรติ ชลสิทธ์ิ 

ที่มา: https://www.facebook.com/lipsmag/posts/10153685264392817/ 

แบรนดพ์ิจิตราก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ.25232 โดยพิจิตรา บุณยรตัพนัธุ ์ลกูสาวของอาจารยล์  า
ยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ก่อตั้งห้องเสือ้ระพีและช่างฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงแรกพิจิตราไม่ไดส้นใจในการท าเสือ้ผา้
เพราะคลุกคลีอยู่ในรา้นตัดเสือ้ของคุณแม่ ท าใหเ้ห็นถึงความยากล าบากของอาชีพช่างเสือ้ แต่
ดว้ยปัญหาของครอบครวัในตอนนัน้ท าใหพ้ิจิตราจึงเลือกอาชีพช่างตดัเสือ้ เพื่อช่วยคณุแม่และมี
โอกาสไปเรียนตอ่ที่ฝรั่งเศสทางดา้นการตดัเย็บเสือ้ผา้ ท าใหไ้ดร้บัความรูใ้นการตดัเย็บเสือ้ผา้ชัน้สงู
และเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป จงึกลบัมาเปิดแบรนดข์องตวัเอง 

พิจิตราเริ่มตน้การท าเสือ้ผา้โดยใชรู้ปแบบที่ตนเรียนมาจากฝรั่งเศส และน าไปฝากขายที่
รา้นโซดา เนื่องจากโซดาเป็นแบรนดเ์สือ้ผา้ที่มีช่ือเสียงที่สุดในขณะนัน้ และยังเปิดโอกาสใหน้ัก
ออกแบบเสือ้ผา้รุน่ใหม่น าเสือ้ผา้มาฝากขายได ้ ซึ่งรูปแบบของเสือ้ผา้จะเนน้ใหส้ามารถสวมใสก่บั
รูปแบบเสือ้ผา้ของโซดาได ้หลงัจากที่เสือ้ผา้เริ่มเป็นที่รูจ้ัก พิจิตราไดเ้ปิดเป็นรา้นของตวัเองรา้น
แรกบรเิวณซอยสขุมุวิท 26 เม่ือผลงานการออกแบบเสือ้ผา้ไดร้บัการตีพิมพล์งนิตยสารที่มีช่ือเสียง

 
1 NationTV, (2563), กรููนางงาม เล่าขานต านานยิ่งใหญ่ของ "ตัว้ กีรติ". (ออนไลน)์ 
2 ELLE Thailand, (2015), Elle Exhibition : Lamyong Boonyaratpan - the Genuine Tailoress. 
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ในขณะนัน้ เช่น ลลนา แพรว เปรียว และดิฉนั เป็นตน้ พิจิตราจงึขยายรา้นของตวัเองไปยงัตกึชาญ
อิสระ จุดเด่นเสือ้ผา้ของแบรนดพ์ิจิตรา คือ รูปแบบโครงสรา้งของเสือ้ผา้มีความละเอียด การตดั
เย็บเสือ้ผา้ที่ประณีต ซึง่ไดร้บัมาจากอาจารยล์  ายงค ์รวมถึงการใชผ้า้ไทยซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องแบ
รนด ์น ามาออกแบบใหมี้ความรว่มสมยัและสามารถใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวัน เป็นรูปแบบใหม่ที่ไดร้บั
ความนิยมเป็นอย่างมาก 

 รูปแบบเสือ้ผา้ของพิจิตราแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ เอกลกัษณก์ารน าผา้ไทยมา
ออกแบบเสือ้ผา้ สง่ผลใหแ้บรนดมี์ช่ือเสียงเป็นวงกวา้ง และเป็นที่กลา่วถึงทัง้ในและนอกของวงการ
แฟชั่น ท าใหพ้ิจิตราไดมี้โอกาสถวายงานรบัใชส้มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง ดว้ยการท าชดุฉลองพระองคร์ว่มกบัอาจารยล์  ายงค์1  และยงัมีโอกาสเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมและสินคา้ในนามผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีพของ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหลายประเทศ เช่น 
สิงคโปร ์จีน ฝรั่งเศส และ ออสเตรเลีย นอกจากนีย้งัเป็นหอ้งเสือ้ไทยแบรนดแ์รกที่ไดร้บัเชิญไปจดั
แสดงแฟชั่นในมิลานแฟชั่นวีค (Milam Fashion Week)2  ด้วยความโดดเด่นของรูปแบบและ
ความสามารถของพิจิตราท าใหแ้บรนดพ์ิจิตราเป็นตน้ก าเนิดของนกัออกแบบเสื ้อผา้ไทยในรุน่ถดั
มา 

 

 

ภาพประกอบ 9 พิจิตรา บณุยรตัพนัธุ ์

ที่มา: http://lofficielthailand.com/2017/02/generations-of-icon/ 

 
1 ลลนา. (2531). นางสาวไทยลองเสือ้. นิตยสารลลนา. หนา้ 19-21. 
2 กระทรวงวฒันธรรม. (2560). สุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทยในรชักาลที่ ๙  สาขาออกแบบเครื่องแต่ง

กาย. หนา้ 74. 
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รูปแบบของแบรนดเ์สือ้ผา้ผูห้ญิงมีลกัษณะแปลกและแตกต่างจากหอ้งเสือ้ในอดีต ส่วน
ใหญ่ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากแบรนดโ์ซดาค่อนขา้งมาก  เนื่องจากแบรนดโ์ซดาเป็นแบรนดแ์รกที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเสือ้ผา้ที่ต่างไปจากในอดีตอย่างชดัเจน ส่งผลใหเ้กิดแบรนดเ์สือ้ผา้แนวใหม่
ขึน้มาเป็นทางเลือกใหก้บัผูห้ญิงในวงการแฟชั่นมากขึน้  หนึ่งในแบรนดเ์สือ้ผา้ที่ไดร้บัแรงบนัดาล
ใจมาจากแบรนดโ์ซดาเช่นกันคือ แบรนดเ์กรยฮ์าวด ์(Greyhound) ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ.25231 โดย 
ภาณุ อิงคะวตั มีรูปแบบของเสือ้ผา้ล าลองที่สามารถใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั และสะทอ้นถึงบคุลิก
ของคนในสงัคมยุคสมยันี ้รูปแบบของเสือ้ผา้เนน้ความเรียบง่าย แต่ยงัคงความทนัสมยั โดยเริ่มที่
เสือ้ผา้ของผูช้ายก่อน และภายหลงัจากนัน้จึงขยายแบรนดก์ารท าเสือ้ผา้ผูห้ญิงขึน้ใน พ.ศ. 25302  และ
พัฒนาไปสู่รูปแบบของเสือ้ผา้แบบยูนิเซ็กส ์เช่น คอลเลคชั่นเสือ้ยืดพิมพล์ายในทุกคอลเลคชั่น 
สามารถสวมใสไ่ดท้ัง้ผูห้ญิงและผูช้าย รวมถึงท าเครื่องประดบัและเครื่องหนงัดว้ย 

ภาณเุริ่มตน้การท าเสือ้ผา้จากความชอบของตวัเองเป็นหลกั โดยน ารูปแบบที่ตวัเองชอบ
มาออกแบบเป็นเสือ้ผา้ เริ่มผลิตกางเกงยีนส ์เสือ้ยืด หรือเสือ้ผา้ที่ใสไ่ดใ้นชีวิตประจ าวนั  จนเม่ือถึง
จุดหนึ่งที่อายุมากขึน้จึงเริ่มผลิตรูปแบบของเสือ้แนวใหม่ที่มีรูปแบบเป็นทางการมากขึน้ เช่น เสือ้สูท 
และกางเกงสแลค แต่เกิดความสบัสนจากลกูคา้บางกลุม่ ท าใหต้อ้งขยายเป็นแบรนดใ์หม่อีกแบรนด์
โดยใชช่ื้อว่า เพลยฮ์าวด์ (Playhound) ขึน้ใน พ.ศ. 25453  เนน้กลุ่มลกูคา้วยัรุ่น กลุ่มเป้าหมายที่
อายุระหว่าง 20-28 ปี  นอกจากนีย้ังไดร้บัการคัดเลือกจาก บริษัท Fun Characters International 
(Thailand) เจ้าของลิขสิทธ์ิตัวการต์ูนต่างๆ ของดิสนีย์ในประเทศไทย ให้ผลิตสินค้าแฟชั่นเสือ้ผ้า
ภายใตก้ารออกแบบที่เป็นเอกลกัษณส์ไตลเ์กรยฮ์าวด ์และขยายแบรนดเ์สือ้ผา้เพิ่มขึน้อีกหนึ่งแบรนด ์
ใชช่ื้อแบรนดว์่า “ฮาวดแ์อนดเ์ฟรนด”์ (Hound & Friends) และขยายเป็นแบรนดเ์พื่อการส่งออก
โดยเฉพาะใน พ.ศ.25474 ใชช่ื้อวา่ เกรย ์(Grey) 

เกรยฮ์าวดเ์ป็นที่รูจ้กัอย่างรวดเรว็ เนื่องจากความแตกต่างของเสือ้ผา้ในวงการแฟชั่นตอน
นัน้ รวมถึงเป็นคนรุน่ใหม่ที่เรียนจบกลบัมาจากต่างประเทศ ไดแ้รงบนัดาลใจจากการใชชี้วิตอยู่ใน
ต่างประเทศ และน ากระแสความนิยมต่างๆ มาพฒันาใหเ้กิดเป็นรูปแบบของสินคา้ รูปแบบเสือ้ผา้
จงึมีรูปแบบที่ชดัเจน ความแปลกและแตกต่างไปจากแบรนดอ์ื่นๆ ในเมืองไทย เป็นแบรนดเ์สือ้ผา้ที่

 
1 อาทิตย ์ชื่นกมลพนัธ.์ (2546). โฆษณาในธุรกิจแฟชั่น กรณีศึกษา บรษิัท เกรฮาวด ์จ ากดั.สารนิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 29. 
2 Greyhound Peek, (2562), Playhound : Hound&Friend. (ออนไลน)์ 
3 แหลง่เดิม. 
4 แหลง่เดิม. 
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มุ่งเนน้การขายไลฟ์สไตลใ์หก้บัผูค้น โดยไม่ติดยดึอยู่แต่เพียงเสือ้ผา้เท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงมิติการใช้
ชีวิตของคนเมืองในดา้นต่างๆ ที่ช่วยสรา้งความสนุกสนานใหก้บัชีวิต ขยายความครอบคลมุจาก
ด้านแฟชั่นไปสู่อาหารและและไลฟ์สไตล์ คือ Grey Hound Café และ Another Hound Café 
ดังนั้นการเกิดขึน้ของแบรนดเ์กรยฮ์าวดจ์ึงเป็นแบรนดท์ี่พยายามสะทอ้นความเป็นคนเมืองใน
สงัคมผ่านทางเสือ้ผา้ อาหาร และการใช้ชีวิต ท าใหเ้กรยฮ์าวดไ์ดร้บัความนิยมอย่างมากจากกลุ่ม
คนรุน่ใหม่และประสบความส าเรจ็ในเวลารวดเรว็    

 

 

ภาพประกอบ 10 ภาณ ุอิงคะวตั 

ที่มา: https://readthecloud.co/ceo-5/ 

แบรนดห์นึ่งของแบรนดน์ักออกแบบไทยที่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางแฟชั่นของ
เมืองไทย คือ แบรนด์ องอาจ นิรมล (Ong-Art Niramon) ก่อตั้งขึน้ใน พ.ศ.25241 องอาจมี
ความชอบทางดา้นศิลปะมาตัง้แต่เด็ก แต่ไม่สามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัศิลปากรได ้จึงเรียน
ทางดา้นช่างฝีมือและเรียนทางดา้นการตดัเย็บเสือ้ผา้ที่โรงเรียนสอนตดัเสือ้พรศรี หนึ่งในโรงเรียน
สอนตดัเสือ้ผา้ช่ือดงั โดยเฉพาะแบบของการตดัเย็บเสือ้ผา้ ส่งผลใหอ้งอาจมีพืน้ฐานทางดา้นการ
ตดัเย็บเป็นอย่างดี รวมถึงความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบเสือ้ผา้ที่แตกตา่งจากคนอื่น องอาจมี
โอกาสไดร้ว่มงานกบัสมชาย แกว้ทอง เจา้ของรา้น ไข่ บตูิก ในฐานะผูช้่วยนกัออกแบบและตดัเย็บ 

 
1 สนัติชัย อาภรณ์ศรี, (2559), อ่านแฟชั่น: การเดินทางของแฟชั่นผูช้ายไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน . 

(ออนไลน)์ 
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สั่งสมประสบการณอ์ยู่ระยะหนึง่ จนองอาจสามารถออกมาเปิดรา้นของตนเองได ้โดยใชช่ื้อวา่ ป๋อง 
ซึง่เป็นชื่อเลน่ของตนเอง ที่ซอยสขุมุวิท 391  

พืน้ฐานการตดัเย็บเสือ้ผา้ขององอาจมีความประณีต รวมถึงรูปแบบเสือ้ผา้ที่แตกตา่งจาก
แบรนดอ์ื่น โดยมีลักษณะเป็นเสือ้ผา้แบบยูนิเซ็กส ์สามารถสวมใส่ไดท้ั้งผูห้ญิงและผูช้าย เป็น
จุดเด่นของแบรนด ์อย่างเช่น ในคอลเลคชั่นที่น  าผา้เทเลอรข์องผูช้ายมาตัดชุดใหผู้ห้ญิงได ้โดย
เพิ่มเติมรายละเอียดการปักลายหรือผา้ลูกไม้ลงไปในผลงานดว้ย ท าให้ชุดนั้นมีความเฟมินีน 
(ความเป็นผูห้ญิง) ผสม ชดุที่สรา้งช่ือเสียงใหอ้งอาจเป็นอย่างมาก คือ การน าเอาผา้พืน้เมืองของ
ชนเผ่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใตม้าตัดเย็บเป็นชุดต่างๆ 2 รวมถึงการจับคู่โสร่งผา้พืน้เมืองเขา้
กบัแจ็กเก็ตท่ีตกแตง่ดว้ยผา้พืน้เมืองและออกแบบใหด้สูากล สามารถสวมใสไ่ดท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญิง 
ความส าเรจ็ขององอาจท าใหส้ามารถขยายแบรนดจ์ากรา้นป๋องเป็น Ong-Art Niramon , Ong-Art 
Niramon Homme ส าหรับเสือ้ผ้าผู้ชายโดยเฉพาะ Ong-Art Niramon Jeans ส าหรับเสือ้ผ้าที่
ออกแบบมาจากผ้ายีนส ์และ Ong-Art Niramon 365 ส าหรบัเสือ้ผ้าแบบสบาย สวมใส่ได้ทุก
โอกาส3 จดุเด่นประการหนึ่ง คือ การสรา้งแบรนดด์ว้ยการใชต้วัเองเป็นภาพลกัษณ ์ในทกุครัง้ของ
การถ่ายแฟชั่นเซทจะตอ้งมีองอาจรว่มถ่ายดว้ย ซึ่งเป็นการสรา้งภาพจ าใหก้บักลุ่มลกูคา้ เหตผุลนี ้
ท  าให้องอาจสามารถผลิตเสือ้ยืดสีขาวที่พิมพ์ค าว่า Ong-Art Niramon ออกมาจ าหน่าย และ
กลายเป็นที่ตอ้งการของคนในสงัคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากองอาจมีภาพลกัษณท์ี่แปลกและเป็น
จดุเด่น นอกจากนีอ้งอาจยงัสามารถพิมพรู์ปหนา้ตวัเองลงบนเสือ้ยืด ซึ่งผลตอบรบัออกมาดีไม่ตา่ง
จากเสือ้ยืดพิมพช่ื์อที่ผลิตออกมาก่อนหนา้ กลา่วไดว้่าองอาจเป็นดีไซเนอรค์นแรกของไทยที่น  าช่ือ
และหนา้ของตวัเองมาพิมพบ์นเสือ้ยืด และสรา้งกระแสในสงัคมไทยขณะนัน้เป็นอย่างมาก  

 
1 กระทรวงวฒันธรรม. (2560). สุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทยในรชักาลที่ ๙  สาขาออกแบบเครื่องแต่ง

กาย. หนา้ 130. 
2 แหลง่เดิม., หนา้ 131. 
3 สนัติชยั อาภรณศ์รี, (2559), อา่นแฟชั่น: การเดินทางของแฟชั่นผูช้ายไทยจากอดีตจนถึงปัจจบุนั. 
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ภาพประกอบ 11 องอาจ นิรมล 

ที่มา: https://2g.pantip.com/cafe/gallery/topic/G5186912/G5186912.html 

แบรนดท์ี่สรา้งสีสันใหก้ับวงการแฟชั่นอีกแบรนดห์นึ่ง คือ แบรนดฟ์ลายนาว (Flynow) 
โดย สมชยั สง่วฒันา ผูก้่อตัง้และดีไซเนอร ์เริม่ตน้แบรนดด์ว้ยการขายเสือ้ยืดวาดลายที่หา้งบางล าภู
จนไดร้บัความนิยมหลังจากนั้นจึงตั้งเป็นแบรนดฟ์ลายนาว เม่ือ พ.ศ.25261 โดยสรา้งจุดเด่นให้กับ
เสือ้ผา้ของฟลายนาว คอลเลคชั่นแรกไดแ้รงบนัดาลใจจากการแตง่กายของพงัค ์เลือกใชเ้ฉพาะสีขาว
และสีด าส าหรบัคอลเลคชั่นนี ้ซึ่งสรา้งความแปลกใหม่ใหก้ับสงัคมไทย เพราะความรูส้ึกของคน
ไทยในยุคสมยันัน้ สีขาว ด า คือ สญัลกัษณข์องความโศกเศรา้ การท าเสือ้สีขาวด าจึงเป็นความ
ต่าง และจดุเด่นของเสือ้ผา้แฟชั่นในยุคนัน้ ฟลายนาวกลายเป็นที่รูจ้กัเป็นวงกวา้งในประเทศไทย 
และขยายตลาดของแบรนดไ์ปยังตลาดต่างประเทศ โดยการสมัครขอเขา้ร่วมในงานลอนดอน
แฟชั่นวีค ความสามารถและรูปแบบเสือ้ผ้าท าให้ไดร้บัการยอมรบัให้เขา้ร่วมในงานลอนดอน 
แฟชั่นวีค ในพ.ศ. 25402 จึงท าใหฟ้ลายนาวเริ่มเป็นที่รูจ้กัและมีช่ือเสียงในต่างประเทศ แต่ฟลาย
นาวได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจท าให้การด าเนินงานของแบรนด์หยุดชะงักลง เนื่องมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ภายหลงัจากนัน้จึงตดัสินใจกลบัไปท าการตลาดเสือ้ผา้ที่ยโุรปตอ่เพราะไดก้บั

 
1 Brand - Fly Now, (2553), ประวตัิความเป็นมา. (ออนไลน)์ 
2 Perspective, (2562), ลิม้ สมชยั เจา้ของแบรนดเ์สือ้ผา้ Fly Now. 
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การรบัรองจากลอนดอนแฟชั่นวีค และกลายเป็นที่ยอมรบัในต่างประเทศจนกระทั่งกลับมามี
ช่ือเสียงอีกครัง้และเป็นแบรนดแ์รกในเอเชียที่สามารถขยายตลาดเขา้ไปในยโุรป 

ฟลายนาวเป็นที่รูจ้กัในวงกวา้งทัง้ในและนอกประเทศ ส่งผลใหฟ้ลายนาวขยายแบรนด์
เสือ้ผา้ในลกัษณะที่ต่างออกไปอีกจ านวนมาก เช่น FLYNOW, FlynowIII, GAR-DEN FlynowIII, 
III, Casually, Flynow The Leather และ Flynow Work เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูคา้ที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละแบรนดมี์ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ภายในรูปแบบ
ของแบบนั้นๆ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของฟลายนาวอยู่ เป็นความแปลกใหม่และไดร้บัการ
ยอมรบัเป็นอย่างมาก ดว้ยคณุภาพของสินคา้เป็นผา้ไหมไทยผสมผสานกบัการออกแบบดีไซนท์ี่
เป็นรูปแบบสากล  ท าใหแ้บรนดฟ์ลายนาวไดร้บัการยอมรบัจากต่างประเทศ และเป็นแบรนดเ์ดียว
ในไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นแบรนด์ระดับโลก (International Brand) สามารถอยู่ในกลุ่มที่
เรียกว่า Trend Setter ได ้กล่าวคือ สามารถก าหนดทิศทางและแนวโนม้แฟชั่นเสือ้ผา้ต่างๆ ของ
โลกได ้แบรนดฟ์ลายนาวจงึเป็นแบรนดอ์นัดบัตน้ๆ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศอีกดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 12 สมชยั สง่วฒันา 

ที่มา: https://www.happeningandfriends.com/article-detail/4 

แบรนดส์ุดทา้ยที่ไดร้บันิยมในช่วงยุคสมัยนี ้คือ แบรนดเ์ธียรเ์ตอร ์(Theatre) ก่อตั้งขึน้ใน 
พ.ศ. 25281  โดยศิริชยั ทหรานนท ์เจา้ของแบรนดแ์ละนกัออกแบบเสือ้ผา้ เริ่มตน้การท างานดา้น
แฟชั่ นด้วยการเป็นเข้าไปช่วยงานที่ ร ้านไข่บูติกของสมชาย แก้วทอง โดยเป็นผู้ออกแบบ

 
1 ป่ินอนงค ์ปานช่ืน, (2558), 30 ปี เธียเตอร ์ดีไซนท์ี่อยู่เหนือกาลเวลา. 
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เครื่องประดบัที่ใชใ้นการเดินแฟชั่นโชวข์องไข่บตูิก หลงัจากเรียนจบจึงไดมี้โอกาสเขา้ท างานที่รา้น
โซดาของเมนาท นันทขว้าง ในฐานะของพนักงานขายหน้ารา้น ขณะเดียวกันก็รับจ้างท า
เครื่องประดบัฝากขายควบคูไ่ปดว้ย  รูปแบบของโซดาที่เนน้ท าเสือ้ผา้ในลกัษณะเสือ้ท็อปชิน้บนท า
ใหศ้ิรชิยัเห็นโอกาสใหว้งการแฟชั่น  จึงออกแบบเสือ้ผา้ชิน้ท่อนลา่งใหส้ามารถใสก่บัเสือ้ยืดในรา้น
ของโซดาได ้ศิริชัยเลือกท ากางเกงเบอรม์ิวดา (Bermudas)1  ตอ้นรบัฤดูรอ้นในขณะนั้น มีแรง
บนัดาลใจมาจากซองบหุรี่ Gitanes ของฝรั่งเศส เป็นซองบหุรี่สีฟ้าและมีโลโกเ้ป็นยิปซีก าลงัเตน้ท า
ใหเ้ป็นจดุสนใจ ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นของกางเกง เนื่องจากในสมยัก่อนผูช้ายจะนิยม
สวมใส่แต่กางเกงขายาวเพื่อความสภุาพ ขณะที่ศิรชิยัเลือกท ากางเกงทรงขาสัน้ที่สามารถสวมใส่
ไดท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญิง ส่งผลใหก้างเกงทรงนีไ้ดร้บัความนิยม หลงัจากเก็บเงินจากการออกแบบ
เสือ้ผา้และรบัจา้งท าเครื่องประดบัไดจ้ านวนหนึ่ง จึงมีความคิดในการท าธุรกิจเป็นของตนเองและ
แนวคิดท่ีชอบออกแบบเสือ้ผา้มากกวา่เครื่องประดบั จงึเลือกที่จะออกมาเปิดรา้นเป็นของตนเอง 

ศิริชยัเปิดรา้นเสือ้ผา้แห่งแรกที่อาคารชาญอิสระทาวเวอร ์2 เนื่องจากอาคารชาญอิสระ
ทาวเวอรเ์ป็นหา้งสรรพสินคา้บนอาคารหลงัเดียวกับส านักงานต่างๆ 3  และเป็นแหล่งศูนยก์ลาง
ทางดา้นธุรกิจ รูปแบบรา้นมีความแตกต่างไปจากรา้นเสือ้ผา้อื่นๆ คือ วางขายเสือ้ผา้ในบารข์อง
เพื่อนก่อนจะเริ่มมีรา้นเป็นหลกัแหล่ง โดยลกัษณะเสือ้ผา้ของเธียรเ์ตอรเ์ป็นรูปแบบที่ผสมผสาน ( 
Mix and Match) ศิริชัยเลือกใชค้วามเป็นตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและผลิต
เสือ้ผา้ เอกลกัษณข์องแบรนดเ์ธียรเ์ตอร ์คือความไม่เหมือนใครมีหนึ่งเดียว (unique) ภายใตค้อน
เซ็ปตท์ี่ชดัเจนในตวัเอง คือ ความเป็นเพศหญิงและเพศชาย4  หรือเสือ้ผา้ที่ไม่มีเพศ (No Gender) 
หรือยนูิเซ็กส ์เนื่องจากตอ้งการความเท่าเทียมกนัในสงัคม ผูห้ญิงสามารถสวมใส่เสือ้ในสไตลข์อง
ผูช้าย ผูช้ายอาจจะใสเ่สือ้ที่เป็นลกูไมห้รือเสือ้ชีฟอง โดยทัง้หมดขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของผูส้วม
ใส ่รูปแบบเสือ้ผา้ของเธียรเ์ตอรเ์ป็นรูปแบบแตกตา่งไปจากรูปแบบเดิมที่มีอยู่ในสงัคม ความแปลก 

 
1 กางเกงขาสั้นเบอรม์ิวดาเป็นสไตลท์ี่ถูกออกแบบขึน้ส าหรบัผูช้าย ไดแ้รงบันดาลใจมาจากสภาพ

ภมูิอากาศบนเกาะที่มีช่ือเดียวกนั  ลกัษณะของรูปทรงกางเกงยาวถึงกลางเข่า 
2 สนัติชยั อาภรณศ์รี, (2559), อา่นแฟชั่น: การเดินทางของแฟชั่นผูช้ายไทยจากอดีตจนถึงปัจจบุนั. 
3 พิราพรรณ ชเูวสศิริพร. (2528). วิวฒันาการของหา้งสรรพสินคา้ ศึกษาเฉพาะกรณี “แผนด าเนินงาน

ก่อนเปิดหา้งสรรพสินคา้บอกเบลล”์.สารนิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 12. 
4 สไตลก์ารแต่งตวัของผูห้ญิงโดยสวมใส่เสือ้ผา้เหมือนของผูช้าย เช่น สทูตวัหลวม กางเกงสแล็กแบบ

ผู้ชาย รองเท้าทรงโบร๊ก (Brogue) หรือแม้แต่กระเป๋าหนังทรงแข็ง เป็นต้น  มาสวมใส่ในสไตล์ของผู้หญิง 
(Feminine) ท าใหมี้รูปแบบการแตง่กายที่กระชบักระเชงและดมูั่นใจ 
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โดดเด่น และไม่ตามกระแสแฟชั่นของโลก จุดเริ่มตน้รูปแบบเสือ้ผา้ของเธียรเ์ตอรใ์นช่วงแรกถูก
ออกแบบมาเพื่อตอบรบัการสวมใส่ไปเที่ยวในสถานบนัเทิง จุดเด่นของเสือ้ผา้ของเธียรเ์ตอรอ์ยู่ที่
ลวดลายบนผา้ และดีไซนท์ี่ตอบโจทยไ์ดทุ้กยุคทุกสมัย ไม่ตกยุค เพราะการออกแบบแต่ละคอล
เลคชั่น จะเนน้ความเป็นตวัตนของศิรชิยัลงไปในผลงานการออกแบบเสือ้ผา้ทกุชิน้ ค าวา่ เธียรเ์ตอร ์
ช่ือของแบรนด์ แปลว่าโรงละคร สามารถใช้อธิบายตัวตนของแบรนด์ได้อย่างดี เน้นความ
สนุกสนานต่างๆ ท าใหผู้ส้วมใส่มีอารมณไ์ปกบัการแต่งตวั ต่างจากรูปแบบเดิมของวงการเสือ้ผา้
ไทยในอดีต ดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบการแต่งกายที่ซ  ้า กับใคร 
เพราะฉะนัน้แมจ้ะน าเสือ้ผา้ของเธียรเ์ตอรแ์บบเดียวกนัไปใสแ่ต่สามารถแสดงออกถึงลกัษณะของ
เฉพาะบคุคลได ้

นอกจากนีก้ารแสดงโชวเ์สือ้ผา้ของเธียรเ์ตอรย์งัเป็นการแสดงโชวจ์ริงๆ ที่มีการน าเสนอ
เรื่องราวของแรงบันดาลใจในการออกแบบเสือ้ ไม่ใช่เพียงการโชวเ์สือ้ผา้อย่ างแบรนดอ์ื่น โชวท์ี่
สรา้งช่ือใหก้ับเธียรเ์ตอร ์คือ การเปิดตัวแฟชั่นโชวค์รัง้แรกใน พ.ศ.2527  ณ โรงแรมสยามอินเตอร์
คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ ใชช่ื้อคอลเลคชั่นครัง้นีว้่า เดอะเชนจจ์ิ่ง เฟส (The Changing Face)1  การ
แสดงแฟชั่นโชวน์  ารูปแบบที่แตกต่างออกไปมาใช้ กล่าวคือ หลังการแสดงโชวจ์บลง ผูช้มโชว์
สามารถเลือกซือ้ หรือสั่งจองเสือ้ผา้ตามที่มีอยู่ในคอลเลคชั่นได ้ซึ่งต่างจากในอดีตที่เสือ้ผา้ที่ใส่
แสดงนัน้เป็นแค่ตวัอย่าง แต่ยงัไม่มีการผลิตจริง และไม่สามารถซือ้ตวัอย่างมาได้ ซึ่งเป็นลกัษณะ
เด่นของแบรนดเ์ธียรเ์ตอร ์ท าใหเ้สือ้ผา้ของเธียรเ์ตอรถ์กูสั่งจองจากบคุคลที่มีช่ือเสียงในสงัคมและ
วงการแฟชั่นทกุชิน้ นบัเป็นจดุเปลี่ยนอีกขัน้ที่ท  าใหเ้ธียรเ์ตอรเ์ป็นที่รูจ้กัวงกวา้งในแวดวงแฟชั่น 

เหตุผลหนึ่งที่ท  าให้แบรนด์เธียรเ์ตอรมี์ช่ือเสียงในวงการแฟชั่นมาจนถึงปัจจุบัน คือ 
รูปแบบของเสือ้ผา้ที่เป็นเอกลกัษณแ์ละความแปลกใหม่ของเสือ้ผา้ ส่งผลใหเ้ป็นที่รูจ้กัของคนใน
สงัคม โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีช่ือเสียง รวมถึงสื่อต่างๆ ที่เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธข์องแบรนดจ์ านวนมาก ท าใหค้วามนิยมของแบรนดน์ีเ้พิ่มขึน้และกา้วสูก่ารเป็นแนว
หนา้ของวงการแฟชั่นเป็นระยะเวลายาวนานจนมาถึงปัจจบุนั 

 

 
1 คมชดัลกึ, (2552), อวดไฮไลทเ์สือ้สวยตลอด25ปีเธียเตอร.์ (ออนไลน)์ 
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ภาพประกอบ 13 ศิรชิยั ทหรานนท ์

ที่มา: http://www.hisopartyofficial.com/ 

แบรนดข์องนกัออกแบบเสือ้ที่กล่าวมาทัง้หมดนีล้ว้นไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสดุยอดนัก
ออกแบบเครื่องแต่งกายในสมัยรชักาลที่ 9 จากกระทรวงวัฒนธรรม เห็นไดจ้ากในพ.ศ.2516 - 
2540 เกิดแบรนดน์กัออกแบบรุน่ใหม่จ านวนมากที่ตอ้งการน าเสนอความเป็นตวัเองผ่านรูปแบบ
ของเสือ้ผา้ โดยออกแบบมาจากความชอบและแรงบนัดาลใจของเจา้ของแบรนด ์มีการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบของหอ้งเสือ้ใหเ้ป็นรา้นขายเสือ้ผา้ที่มีระบบมากขึน้ และยา้ยมาอยู่บรเิวณศนูยร์วมทางดา้น
การคา้ที่ส  าคญั เช่น สยาม หรอืสีลม มีการแบ่งหนา้ที่ของพนกังานในรา้นอย่างชดัเจน เช่น เจา้ของ
หอ้งเสือ้เป็นทัง้ผูอ้อกแบบ ตกแตง่รา้น และขายเสือ้ผา้ มกัเรยีกเจา้ของหอ้งเสือ้วา่เป็นดีไซเนอรห์รอื
เจ้าของแบรนด์  มีต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าของรา้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาแฟชั่นที่ต้องการ
ประสบการณ ์มีช่างตดัเสือ้ ไม่เกิน 10 คน และเป็นยุคที่มีการจา้งนางแบบมาเป็นแบบเสือ้ใหก้ับ
รา้น เป็นตน้ รวมถึงยงัเป็นยุคที่วงการแฟชั่นกลายเป็นอตุสาหกรรมเสือ้ผา้มากขึน้ โดยเริ่มตน้ขึน้
เม่ือมีการน าเขา้ของนิตยสารแอล (ELLE) ซึ่งเป็นการลงทุนรว่มกนัระหว่าง บริษัทฮาเชท ฟิลิปาคิ
เพรส จ ากดั (Hachatte Fillipacci Post Ltd.)  และบรษัิท โพสต ์พลัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) ในพ.ศ.
25371 นิตยสารแอลเป็นความแปลกใหม่ และทันสมัย ส าหรบัประเทศไทยในยุคนัน้มาก เพราะ
เป็นนิตยสารของผูห้ญิง ที่มุ่งเนน้ดา้นความงามและแฟชั่นโดยเฉพาะ รวมถึงเกิดการจดัแสดง แอล 
บางกอกแฟชั่นวีค ในพ.ศ.25422 ซึ่งเป็นการจัดแสดงแฟชั่นโชวท์ี่รวมนักออกแบบของไทยใน

 
1 ELLE, (2562), The Heritage. (ออนไลน)์ 
2 ศิริกาญจน์ ทองพิทักษ์วงศ.์ (2552). กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) กรณีศึกษาแอล

แฟ ชั่ น วี ค  (Elle Fashion Week Autumn/Winter 2008).ป ริญ ญ านิ พ น ธ์ศิ ล ป ศ าสต รม ห าบัณ ฑิ ต .
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 35. 
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รูปแบบมาตรฐานสากลและมีความร่วมสมยั เป็นจุดเริ่มตน้และการเปลี่ยนแปลงครัง้ส  าคญัของ
วงการแฟชั่นไทยที่สง่ผลถึงปัจจบุนั 

จดุเปลี่ยนแปลงของวงการแฟชั่นไทยจากกระแสนิยมของแอลบางกอกแฟชั่นวีคสง่ผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วงการนางแบบ ช่างแต่งหนา้ ช่างท าผม หรือผูท้ี่อยู่ในวงการแฟชั่นดว้ย 
นอกจากนี ้ยังท าให้แฟชั่นเข้าถึงการรับรูข้องประชาชนมากขึน้ แอลบางกอกแฟชั่นวีค  เป็น
สญัลกัษณข์องแฟชั่นโชวท์ี่ส  าคญัของประเทศไทยในการสรา้งกระแสทางดา้นแฟชั่นและเป็นส่วน
หนึ่งที่สรา้งรากฐานส าคญัใหก้บัวงการแฟชั่นและนกัออกแบบไทยในรุน่ตอ่มา 

วงการแฟชั่นเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้เม่ือประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2540 สภาวะเศรษฐกิจที่สง่ผลกระทบทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทย1 สง่ผลกระทบต่อทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชน เช่น บริษัทบา้นจดัสรร อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมผลิตวสัดกุ่อสรา้ง สถาบนั
การเงิน ธนาคาร หลายแห่งตอ้งปิดกิจการลง พนกังานจ านวนมากถกูปลดออกจากงาน รฐับาลถกู
กดดันให้ลาออก ทั้งยังส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี 
ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์รสัเซีย และประเทศอื่นๆดว้ย2 รวมถึงยังท าใหอุ้ตสาหกรรมทุกประเภทไดร้บั
ความเสียหายจากวิกฤตเศรษฐกิจนี ้ โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับแฟชั่นไดร้บั
ผลกระทบตามไปดว้ย ความเสียหายสง่ต่อกนัเป็นลกูโซ่ เนื่องมาจากวงการแฟชั่นตอ้งพึ่งพิงอยู่กบั
อตุสาหกรรมสิ่งทอ  

ปัญหาวิกฤตการณต์ม้ย ากุง้ส่งผลกระทบต่อวงการแฟชั่น ท าใหแ้บรนดต์่างๆ เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลง ลดขนาดลง และปรบัเปลี่ยนรูปแบบของการขาย เช่น แบรนดเ์กรยฮ์าวดล์ดขนาด
ของรา้นเสือ้ผา้ลง และหนัไปเปิดธุรกิจรา้นอาหารควบคู่ไปกบัรา้นเสือ้ผา้ แนวคิดการเปิดเป็นคาเฟ่
ขึน้ควบคู่ไปกับรา้นเสือ้ผา้ กลายเป็น แฟชั่น คาเฟ่ (Fashion Café)3 เกรยฮ์าวด ์สาขาแรกอยู่ที่
หา้งเอ็มโพเรยีม เป็นแฟชั่นคาเฟ่แรกในประเทศไทย4 และต่อมาภายหลงักลายเป็นที่นิยมเป็นอย่าง
มาก  

 
1 สมภพ มานะรงัสรรค.์ (2554). พลวตัเศรษฐกิจและการเงินหลงัปี 1997 : จากโรคตม้ย ากุง้สู่โรคแอน

แทรกซ.์  ใน 2540 จดุเปลี่ยนประเทศไทย. หนา้ 47. 
2 Voice TV, (2562), ยอ้นรอยวิกฤตตม้ย ากุง้. (ออนไลน)์ 
3 รา้นอาหารและรา้นกาแฟที่มีบรรยากาศสบายๆ เป็นที่นัดพบกันเพื่อพูดคุยไปพรอ้มกับรบัประทาน

อาหาร 
4 ภทัรียา พัวพงศกร, (2561), Greyhound Café in London  กลยุทธพ์ิชิตใจชาวองักฤษดว้ยการปรุง

รสชาติกรุงเทพฯใส่จาน. หนา้ 6. (ออนไลน)์ 
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นอกจากนีแ้บรนดพ์ิจิตราเป็นหนึ่งแบรนดท์ี่ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมากจากวิกฤต
เศรษฐกิจ มีการลดพนกังานและลดขนาดของรา้นลง รวมถึงขยายไปท าเครื่องประดบั กระเป๋า หมวก
และเครื่องแต่งกายอย่างอื่นเพิ่มเติม  แบรนดฟ์ลายนาวประสบปัญหาทางดา้นการเงินจนเป็นหนีธ้นาคาร ท า
ใหแ้บรนดฟ์ลายนาวในประเทศไทยหยุดชะงกัไปชั่วขณะ แต่ดว้ยช่ือเสียงที่แบรนดฟ์ลายนาวสะสม
ในต่างประเทศ ท าใหส้มชยัตดัสินใจพกัแบรนดฟ์ลายนาวประเทศไทย และหนัไปท าเนินธุรกิจแบ
รนดฟ์ลายนาวในต่างประเทศแทน จนกลบัมามีช่ือเสียงอีกครัง้ และสามารถท าใหแ้บรนดฟ์ลาย
นาวในประเทศไทยกลบัมาเดินหนา้ทางธุรกิจไดอ้ีกครัง้ นอกจากนีย้งัมีอีกหลายแบรนดท์ี่ไดปิ้ดตวั
ลง เนื่องจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ ท าใหว้งการแฟชั่นไทยเริ่มหยดุชะงกัและเขา้สูย่คุถดถอยของ
วงการแฟชั่น 

3.5 สรุป 
การเปลี่ยนแปลงของหอ้งเสือ้ในยคุเทรนเซ็นเตอรไ์ดร้บัอิทธิพลมาจากวฒันธรรม

ตะวนัตกท่ีหลากหลายมากขึน้จากเดมิที่มีเพียงฝรั่งเศสที่เป็นศนูยร์วมทางดา้นแฟชั่นแห่งเดียว ได้
ขยายไปยงั อิตาลี องักฤษ และอเมรกิา  ท าใหล้กัษณะของหอ้งเสือ้และรูปแบบของเสือ้ผา้ในแต่ละ
แบรนดมี์ความหลายหลายมากขึน้จากวฒันธรรมที่แตกตา่งกนัออกไป แต่ยงัคงมีจดุรว่มอยู่ที่
รูปแบบตามสมยันิยมในเวลานัน้  ขณะท่ีความแตกต่างอย่างชดัเจนอยูท่ี่ความชอบและแรง
บนัดาลใจของเจา้ของแบรนด ์รวมถึงการเกิดขึน้ของการแต่งกายที่แสดงออกถึงความชอบของกลุม่
คน อยา่งเห็นไดช้ดั โดยมกัรวมตวักนัอยู่บรเิวณสยามสแควร ์ ซึง่เป็นศนูยร์วมทางดา้นแฟชั่นที่
ส  าคญั นอกจากนีก้ารเกิดการขยายตวัของหอ้งเสือ้ไปยงัย่านธุรกิจที่ส  าคญัในกรุงเทพอย่างสีลม
และเพลินจิต รวมถึงสื่อท่ีน าเสนอรูปแบบแฟชั่นท่ีเพิ่มจ านวนมากขึน้ ท าใหค้นสามารถเขา้ถึง
กระแสแฟชั่นไดม้ากขึน้ อาจกลา่วไดว้า่ยคุเทรนเซ็นเตอร ์ คือ วิวฒันาการที่ส  าคญัของแวดวง
เสือ้ผา้ไทยและเป็นช่วงเวลาที่รูปแบบเสือ้ผา้มีการเปลี่ยนแปลงใหท้นัสมยัมากขึน้ แต่กระแสนิยม
ทางดา้นแฟชั่นไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 สง่ผลตอ่อตุสาหกรรม
ประเภท อตุสาหกรรมเสือ้ผา้ไดร้บัผลกระทบเชน่กนั ท าใหว้งการนกัออกแบบเสือ้ผา้ใน พ.ศ.2540 
ไดร้บัผลกระทบจนน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงของวงการแฟชั่น



 

บทที ่4  
Thai Young Designers พ.ศ.2540 - 2559 

วัฒนธรรมตะวันตกที่ เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยผ่านทางสื่อ สังคมที่ มีความ
หลากหลายมากขึน้ก่อใหเ้กิดกระแสการแต่งกายตามรูปแบบเฉพาะตามแต่ความช่ืนชอบของแต่
ละคน การแตง่กายจงึมีความแตกตา่งจากในอดีต เริม่มีลกัษณะเฉพาะตวัเพิ่มมากขึน้ จากรูปแบบ
การแต่งกายที่หลายหลายและการเปิดกวา้งทางความคิดส่งผลใหเ้กิดนักออกแบบรุ่นใหม่ขึน้มา
เป็นจ านวนมากและเกิดศูนยร์วมทางดา้นแฟชั่นแห่งใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
แฟชั่นที่มีมากขึน้ แต่กระแสนิยมทางดา้นแฟชั่นไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้เม่ือวิกฤตเศรษฐกิจ 
พ.ศ.2540 ส่งผลต่ออตุสาหกรรมประเภท อตุสาหกรรมเสือ้ผา้ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั ท าใหว้งการ
นกัออกแบบเสือ้ผา้ใน พ.ศ.2540 ไดร้บัผลกระทบจนน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงของวงการแฟชั่น 

บทนีเ้ป็นการศึกษาถึงนโยบายของภาครฐัและภาคเอกชนที่สนบัสนุนใหว้งการแฟชั่นฟ้ืน
ตวัและสนบัสนนุใหก้รุงเทพเป็นศนูยก์ารทางดา้นแฟชั่นและแบรนดน์กัออกแบบไทยใหไ้ดแ้สดงผล
งานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จากนโยบายดงักลา่วสง่ผลใหมี้แบรนดน์กัออกแบบไทยรุน่ใหม่
เกิดขึน้จ านวนมากที่สามารถสรา้งผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ผลงานของแบรนด์นัก
ออกแบบไทยเป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลก 

4.1 นโยบายของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมแฟช่ันหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 
เม่ือ พ .ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ เรียกว่า 

วิกฤตการณต์ม้ย ากุง้ กล่าวคือ รฐับาลสมยัพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ (พ.ศ. 2539 - 2540) ปล่อยให้
ค่าเงินบาทลอยตวัจาก 1 ดอลลาร ์เท่ากบั 25 บาท กลายเป็น 1 ดอลลาร ์เท่ากบั 43 - 44 บาท ท า
ใหป้ระเทศไทยตอ้งช าระหนีต้่างประเทศเป็นจ านวนเงินสูงมาก เศรษฐกิจของประเทศเกิดการ
ชะลอตวั ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในครัง้นี ้รวมถึง
อตุสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นซึ่งดว้ย ธุรกิจเสือ้ผา้บางแบรนดต์อ้งปิดตวัลง บางแบรนดช์ะลอการ
เจรญิเติบโต หรือพยายามปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจที่ตอ้งเผชิญ จงึอาจกลา่วได้
วา่ในช่วงเวลาดงักลา่วเป็นยคุถดถอยของวงการแฟชั่น1 

 
1 รวิเทพ มสุิกะปาน. (2554). ผูท้รงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมยั.ปริญญานิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต.

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. หนา้ 137. 
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สมัยชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2540 - 2544) เศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึน้
เนื่องจากนโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทุกประเภทและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ 
วฒันธรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรพัยากรมนุษยก์ับประเทศต่างๆ1 รวมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8 (พ.ศ.2540 - 2544) ที่มีนโยบายพัฒนาการขนส่งและ
สนบัสนนุการลงทนุดา้นอตุสาหกรรม2 รวมถึงรฐัยงัสนบัสนนุใหใ้ชส้ื่อต่าง ๆ เผยแพรข่่าวสารธุรกิจ
บนัเทิง ธุรกิจรา้นคา้ปลีก และธุรกิจโฆษณาใหเ้ขา้ถึงประชาชนโดยตรง เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในอีก
ทางหนึ่ง ส่งผลใหใ้นยคุนีอ้ตุสาหกรรมแฟชั่นเริ่มฟ้ืนฟมูากขึน้ อตุสาหกรรมสิ่งทอและวงการแฟชั่น
เริม่กลบัมามีบทบทในสงัคมไทยอีกครัง้  

สมัยของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ.2545 - 2549) รัฐบาลมีนโยบาย
สนบัสนนุอตุสาหกรรมแฟชั่นโดยตรง เพื่อฟ้ืนฟอูตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่หม่ โดยตัง้โครงการ
กรุงเทพเมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion city) ขึน้ใน พ.ศ. 2546 มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการ
ส่งออกและสรา้งความโดดเด่นทางดา้นแฟชั่นใหก้รุงเทพ และพฒันากรุงเทพฯ ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
แฟชั่นอีกแห่งของโลก3 พรอ้มทัง้ตอ้งการใหอุ้ตสาหกรรมแฟชั่นของไทยเป็นที่รูจ้ักและยอมรบัใน
ระดับโลก4 โดยเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศ 
พรอ้มทัง้จดัตัง้ศนูยก์ลางขอ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัแนวโนม้แฟชั่นและสรา้งความเช่ือมโยงระหว่าง
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นดา้นต่างๆ โดยการใหข้อ้มูลในสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่สินคา้
แฟชั่นไทย เพื่อพฒันาไปสู่ความเป็นผูน้  าแฟชั่นในระยะยาว จดัอบรมแนวทางดา้นแฟชั่ น เผยแพร่
ผลงานแฟชั่นนกัออกแบบไทย และจดัประกวดออกแบบแฟชั่นนานาชาติ รวมถึงสง่เสรมิงานแสดง
สินคา้แฟชั่นโชวส์ู่ระดบัโลก การสนบัสนนุของรฐับาลส่งผลใหเ้กิดการขยายแหล่งเรียนรูแ้ละศนูย์
รวมทางดา้นแฟชั่นเป็นวงกวา้งขึน้ ท าใหเ้กิดนกัออกแบบไทยรุน่ใหม่ขึน้จ านวนมาก 

 
1 สกุรี คลองวิธี. (2558). นโยบายการเริมสรา้งกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจระดบัอนุภูมิภาคของ

ไทยตอ่ประเทศเพื่อนบา้นหลงัสงครามเย็น. Veridian E-Journal. ปีที่8(2):1399.  
2 ส  านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที่2 (พ.ศ. 2540-2544). หนา้ 81-82. 
3 รวิเทพ มสุิกะปาน. (2554). ผูท้รงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมยั.ปริญญานิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต.

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. หนา้ 117. 
4 กรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม, (2547), เปิดโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น เพื่อยกระดบันักออกแบบ

ไทย. (ออนไลน)์ 
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การสนับสนุนดา้นอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอหยุดชะงกัภายหลงัจากรฐับาลทกัษิณ
หมดอ านาจลง เนื่องจากรฐับาลอื่นๆ ใหค้วามสนใจกบัการการพฒันาประเทศทางดา้นการเมือง
และสงัคมมากกว่าอตุสาหกรรมแฟชั่น จนกระทั่งรฐับาลสมยัพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ใน พ.ศ.
2557 ไดน้  าโครงการ กรุงเทพเมืองแฟชั่นของรฐับาลทกัษิณ ชินวตัร  มาต่อยอดเป็นโครงการแฟชั่น
ไทยสูศ่นูยก์ลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub และโครงการยทุธศาสตร์
การพฒันาสิ่งทอและแฟชั่น พ.ศ.2559 - 25741   โดยกระทรวงอตุสาหกรรมเล็งเห็นถึงจ านวนนัก
ออกแบบและบคุคลากรทางดา้นแฟชั่นที่เพิ่มมากขึน้และมีความสามารถในการแข่งขนักบัแบรนด์
ต่างประเทศ รวมถึงผลงานการออกแบบเสือ้ผา้ของนกัออกแบบไทยในเวทีโลกที่มากขึน้ เช่น การ
ท าชุดใหผู้เ้ขา้ประกวดนางงามจักรวาล ชุดที่นักแสดงใส่เขา้รว่มในเทศกาลหนังเมืองคานส ์และ
การเขา้รว่มแสดงโชวเ์สือ้ผา้ในตา่งประเทศ รฐับาลตอ้งการพฒันาย่านการคา้เพื่อสง่เสรมิศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย รฐับาลวางยุทธศาสตรด์งักล่าวไว ้
เพื่อใหเ้กิดการขบัเคลื่อนใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยร์วมการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑร์ะดบัโลก
ใน พ.ศ.2564 และเป็นผู้น  าวัฒนธรรมแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอของโลกใน พ.ศ.2574  การ
สนบัสนนุของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้มาส่งเสริมแบรนดน์กัออกแบบไทยใหเ้ป็นที่รูจ้กั
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ในรูปแบบการจัดโครงการประกวดนักออกแบบไทยของ
โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น และการจดัตัง้สมาคมแฟชั่นดีไซเนอรก์รุงเทพฯ ทัง้ยงัมีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และรายงานข่าวสารเก่ียวกับนักออกแบบไทย จากข้อมูลดังกล่าวชีใ้ห้เห็นถึง
ความส าคญัของอตุสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอที่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดในเศรษฐกิจ
และสงัคมยุคปัจจุบนั รวมทัง้ยังไดพ้ัฒนาผูจ้บการศึกษาดา้นแฟชั่น อาจารย ์และบุคลากรดา้น
อตุสาหกรรมแฟชั่น โดยเปลี่ยนจากผูร้บัจา้งผลิต (OEM : Original Equipment Manufacturing) 
เป็นผูอ้อกแบบสินคา้ที่มียี่หอ้เป็นของตวัเอง (Original/Brand Manufacture) โดยก าหนดนโยบาย
ดา้นธุรกิจแฟชั่นให้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอในพ.ศ.25592 อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความส าคัญเนื่องจากเสือ้ผา้เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส  าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต อุตสาหกรรมสิ่งทอจึงเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย ทัง้ยงัมีปริมาณส่งออก

 
1 Thai Textile and Fashion outlook. (2559). Industry Cluster : Textile and Apparel เหลียวหลัง

แลหนา้ยทุธศาสตรก์ารพฒันา Cluster ส าหรบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ. Thai Textile and Fashion outlook. ฉบบัที่ 
18. หนา้ 4-5. 

2 อิสเรศ วงศ์เสถียรโสภณ (บรรณาธิการ), (2562), นโยบายที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของธุรกิจแฟชั่น . 

(ออนไลน)์ 
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เป็นอนัดับ  4 ของประเทศ1  มูลค่าการส่งออกกว่า 3 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และท ารายไดเ้ขา้
ประเทศกวา่ 4  พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ รวมถึงยงัเป็นอตุสาหกรรมที่มีการจา้งแรงงานมากที่สดุ2   

4.1.1 นโยบายรัฐบาลต่อการศกึษาเร่ืองแฟช่ัน 
อตุสาหกรรมเสือ้ผา้เป็นอตุสาหกรรมที่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ รฐับาล

เลง็เหน็ความส าคญัของอตุสาหกรรมสิง่ทอและแฟชั่นจงึบรรจคุณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่นลงในหลกัสตูรการศกึษาภาคอดุมศกึษา ซึง่ในอดีตเป็นเพียงแค่ระดบัอาชีวศกึษา3  
โดยใน พ.ศ.2549 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถานศกึษาแรกที่ไดร้บัอนญุาต
ตามกฎของกระทรวงศกึษา4  หลกัสตูรมุง่เนน้สรา้งนกัปฏิบตัิการดา้นสิ่งทอและแฟชั่นที่ตอบสนอง
ภาครฐัและเอกชน รวมถึงหลกัสตูรการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ
รฐับาล เรื่องอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนงั และเครื่องประดบั วางเปา้หมายการเป็น
ศนูยก์ลางแฟชั่นของเอเชียและโลก5 โดยมีความพรอ้มดา้นบคุลากรที่มีศกัยภาพและเป็นท่ียอมรบั
ทางดา้นสิ่งทอและแฟชั่น การสนบัสนนุของทางภาครฐัและการขยายตวัทางดา้นอตุสาหกรรมสิง่
ทอสง่ผลใหมี้การเปิดหลกัสตูรการศกึษาเก่ียวกบัแฟชั่นในระดบัอดุมศกึษาขึน้เป็นจ านวนมาก เช่น 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ เป็นตน้ เพื่อรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ของตลาดอตุสาหกรรมแฟชั่นและสิง่ทอ เนื่องจากใน
ปัจจบุนัมีแบรนดน์กัออกแบบไทยเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก รวมถึงการเขา้มาท าการตลาดของแบรนด์
เสือ้ผา้ต่างประเทศ เชน่ ซารา่ ยนูิโคล และเอชแอนดเ์อม็ เป็นตน้ ทัง้นีใ้นวงการบนัเทิง ภาพยนตร ์
หรือแมแ้ตว่งการอื่นๆ ลว้นตอ้งการคนที่มีความรูแ้ละประสบความส าเรจ็ทางดา้นแฟชั่น เชน่ ศรณัญ 
อยู่คงดี เจา้ของแบรนดศ์รณัญ (SARRAN) จบปรญิญาตรีศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ และชนะการประกวดรางวลัชนะเลิศระดบัโลก เช่น Maison & Object ใน ค.ศ. 2010 – 

 
1 ส  านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , (2562), ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฎิบัติการ

ส่งเสรมิวิสาหกิขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา. (ออนไลน)์ 
2 ศนูยข์อ้มลูส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ, (2562), ขอ้มลูน าเขา้-ส่งออก. (ออนไลน)์ 
3 เดิมคือโรงเรยีนช่างตดัเสือ้พระนคร 
4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , (2562), 

ประวตัิความเป็นมาของคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น. (ออนไลน)์ 
5 กรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม, (2547), เปิดโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น เพื่อยกระดบันักออกแบบ

ไทย. 
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ค.ศ.2015 ประเทศฝรั่งเศส Ambiente 2010 “International Frankurt Fair” Paper World 2010 
ประเทศเยอรมนี และ Talent Thailand NEON “Interior Lifestyle Japan 2009” ประเทศญ่ีปุ่ น1 
เป็นตน้ ปัจจบุนัแบรนดศ์รณัญจ าหน่ายทัง้ในประเทศไทย ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่ น และอกี 20 สาขาทั่วโลก 
ความส าเรจ็ของแบรนดศ์รณัญเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กรุน่ใหม่ในการเป็นนกัออกแบบ และท าให้
หลกัสตูรการศกึษาเก่ียวกบัแฟชั่นจงึเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั  

4.2 การเกิดขึน้ของศูนยร์วมแฟช่ันแหง่ใหม่ 
การสนบัสนนุทางดา้นอตุสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของรฐับาล รวมถึงการเผยแพรข่อ้มลู

ผ่านสื่อสังคมต่างๆ พัฒนามากขึน้ ก่อใหเ้กิดวัตถุนิยมและบริโภคนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น
ปัจจยัหนึ่งที่ท  าใหอ้ตุสาหกรรมแฟชั่นเติบโต การแสดงออกในดา้นแฟชั่นอย่างกวา้งขวาง เช่น การ
สรา้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร2ใน พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นสถานที่ส  าหรบัการแสดง
ผลงานทางดา้นศิลปะที่หลากหลาย ดนตรี กวี ละคร ภาพยนตร ์เสวนา และวรรณกรรม ตลอดจน
การส่งเสริมใหเ้ป็นสถานที่แสดงออกของคนรุ่นใหม่ในการสรา้งสรรคแ์นวคิดใหม่ๆ ดา้นการแต่ง
กาย การแสดงออกของคนรุน่ใหม่น าไปสูก่ารสรา้งศนูยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอรี่ (Siam Discovery) 
ขึน้ใน พ.ศ.2540 เพื่อรองรบัการเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรมทางดา้นแฟชั่น บนัเทิง และศิลปะทุก
ชนิด อยู่บริเวณใกลเ้คียงกับสยามสแควรแ์ละสยามเซ็นเตอร ์ซึ่งเป็นแหล่งศูนยร์วมแฟชั่นเดิม โดย
ตอ้งการใหท้ัง้สามแหลง่กลายเป็นศนูยร์วมแฟชั่นแห่งใหม่ที่มีความทนัสมยัและสง่เสรมิแบรนดน์กั

 
1 ไทยรฐัออนไลน,์ (2561), ศรณัญ อยู่คงดี : ความส าเรจ็จะมีได ้ตอ้งรูจ้กัตวัเองก่อน ชอบไม่ชอบอะไร. 

(ออนไลน)์ 
2 โครงการก่อการสรา้งหอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพเริ่มขึน้เม่ือ ดร.พิจิตต รตัตกลุ ผูว้า่ราชการกรุงเทพฯ มี

มติร่วมกับคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรชักาลที่ 9 เม่ือ พ.ศ.2540 ใหก้รุงเทพมหานคร
จดัสรา้งหอศิลปะรว่มสมยัแห่งกรุงเทพมหานคร ณ สี่แยกปทุมวนั โดยมีรูปแบบที่ผ่านการคิดและการตดัสินใจ
รว่มกนั อย่างไรก็ตามโครงการสะดดุลงเม่ือนายสมคัร สนุทรเวช เขา้รบัต าแหน่งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครคน
ตอ่มาใน พ.ศ. 2544 และลม้เลิกโครงการหอศิลป์ตามรูปแบบเดิมใหมี้ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชยม์ากขึน้ พรอ้ม
ทัง้เปลี่ยนแปลงจากการที่กรุงเทพมหานครเป็นผูล้งทนุมาเป็นใหเ้อกชนสรา้ง องคก์รดา้นศิลปะ ศิลปิน อาจารย ์
นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมกันด าเนินกิจกรรม คัดคา้นการระงับโครงการเดิม จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
เรียกรอ้งใหผู้บ้ริหารกรุงเทพมหานครในสมัยนัน้ทบทวนโครงการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมวาดภาพเขียนยาว 4 
กิโลเมตร ในหวัขอ้ ฉนัเรียกรอ้งหอศิลป์ ไม่เอาศนูยก์ารคา้ การด าเนินการทางกฎหมายต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ระงบัโครงการฯ และการจัด "ART VOTE" โหวตเพื่อหอศิลป์ กระทั่งนายอภิรกัษ์ โกษะโยธิน ไดร้บัเลือกตัง้เป็นผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ.2547 เครือข่ายศิลปินและประชาชนจึงไดน้ าโครงการหอศิลป์เขา้หารือและ
ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบใหด้ าเนินการจดัสรา้งหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตามโครงการเดิม 
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ออกแบบไทยรุ่นใหม่ใหมี้ที่แสดงผลงาน1  เช่น แบรนดเ์พนคิลเลอร ์(Painkiller) ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.
2548 โดยภูมิศักดิ์ สิริอรและธีรวัฒน ์เฑียรฆประสิทธ์ิ  เป็นแบรนดเ์สือ้ผา้ผูช้ายท่ีตอบโจทยข์อง
กลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่ที่ ไม่ติดยึดกับการแต่งกายแบบเดิม โดยน ารูปแบบเสือ้ผ้าในยุคเก่ามา
ผสมผสานกับแฟชั่นในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว แบรนดฟ์รายเดย ์เทวนตี ้เซเว่น โนเวมเบอร ์
(Fri27nov) ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.2550 โดยชนะชยั จรียะธนา เริ่มจากการสรา้งแบรนดไ์ทมเ์อ็น (Time’s 
End) ในพ.ศ.2545 ที่สยามเซ็นเตอร ์ส่วนใหญ่เป็นเสือ้ผา้ผูช้าย เม่ือประสบความส าเร็จจึงขยาย
เป็นแบรนดฟ์รายเดย ์เทวนตี ้เซเว่น โนเวมเบอร ์เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของเสือ้ผา้ผูห้ญิง 
เป็นตน้ สว่นศนูยก์ลางทางดา้นแฟชั่นของกลุม่คนวยัท างานย่านประตนู า้ยงัคงอยู่ที่เดิมและมีการ
ขยายพืน้ที่กวา้งออกไปโดยสรา้งกรุงทองพลาซ่าในพ.ศ.2540 ศูนยก์ารคา้อินทราใน พ.ศ.2542 
และ ศนูยก์ารคา้แพลทตินั่มใน พ.ศ.25492 เพื่อรองรบักลุม่คนวยัท างานและกลุม่วยัรุน่ที่มีขอ้จ ากดั
ในดา้นงบประมาณ 

“จะซือ้เสือ้ผา้สวยๆ ไม่วา่จะชดุไปเทีย่วตา่งประเทศ ไปทะเลหรอืจะ

ใสใ่นชวีติประจ าวนั ชดุออกงาน ชดุราตร ี ชดุนอน ชดุชัน้ใน บกิินี ่

รองเทา้ เครือ่งประดบั จะซือ้ใสเ่องหรอืซือ้ไปขาย แนน่อนทกุคนตอ้ง

นกึถงึทีน่ีเ่ป็นอนัดบัตน้ๆ นัน้ คอื แพลตตนิัม่”3 

นโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการขยายตัวของศูนย์รวม
ทางดา้นการคา้ท าใหอุ้ตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตขึน้ ส่งผลใหเ้กิดการน าเสนอรูปแบบเสือ้ผา้ใน
ลักษณะของการแสดงโชว ์(Fashion Show) คือ งานแอล บางกอก แฟชั่นวีค (ELLE Bangkok 
Fashion Week) จัดขึน้ครัง้แรกเม่ือพ.ศ. 25424 โดยนิตยสารแอล (ELLE Magazine) เพื่อรองรบั
นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงโชวเ์สือ้ผา้ตามแบบสากลงานแรก
ของไทย วตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักออกแบบไทยใหมี้โอกาสแสดงความสามารถ 

 
1 Siam Piwat, (2562), ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยส์ยามดิสคฟัเวอรี่. (ออนไลน)์ 
2 วิสทุธา กฤตยาพิมลพร. (2550). พัฒนาการของธุรกิจเสือ้ผา้ส าเร็จรูปย่านประตูน า้.ปริญญานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. หนา้ 24. 
3 หญิงจี,้ (2562), คูมื่อเดิน "แพลตตินั่ม" ฉบบัมือใหม่! เดินอย่างไรใหไ้ดข้องถกู. (ออนไลน)์ 
4 ศิริกาญจน์ ทองพิทักษ์วงศ.์ (2552). กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) กรณีศึกษาแอล

แฟชั่ น วี ค  (Elle Fashion Week Autumn/Winter 2008 ).ป ริญ ญ านิ พ น ธ์ศิ ลปศาสต รมหาบัณ ฑิ ต .
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 53. 
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พรอ้มทัง้สนับสนุนใหน้กัออกแบบไทยไดแ้สดงความสามารถในเวทีระดบัสากล โดยงานแสดงโชว์
ครัง้แรกจดัขึน้บรเิวณระหว่างศนูยก์ารคา้เกษรและโรงแรมอินเตอรค์อนติเนลตลั และยา้ยไปจดัแสดง
โชวไ์ปยงัหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัชิดลม (Central Chitlom) ใน พ.ศ. 2548 เนื่องดว้ยปัญหาทางดา้น
พืน้ที่จ  ากดั พรอ้มทัง้เปลี่ยนช่ือเป็น แอล แฟชั่น วีค (ELLE Fashion Week) และยา้ยสถานที่มาจดั
แสดงโชวท์ี่เซ็นทรลัเวิลด ์(Central World) มาจนถึงปัจจุบัน การเกิดงานแสดงโชวเ์สือ้ผา้ระดับ
สากลนีชี้ใ้หเ้ห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมแฟชั่นและเสือ้ผา้ ทัง้ยงัเป็นตวัสนบัสนุนใหก้ับนัก
ออกแบบไดพ้ฒันาฝีมือในการผลิตผลงานอีกดว้ย  

จดุเปลี่ยนของวงการแฟชั่นไทยที่เกิดจากกระแสนิยมของ แอล แฟชั่นวีค ส่งผลต่อความ
สนใจของคนทั่วไปมากขึน้และยงัเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการแฟชั่นอื่นๆ เช่น การน าเสนอของ
รูปแบบการแสดงโชวใ์หมี้มาตรฐานใกลเ้คียงกบัตะวนัตกมากที่สดุ รูปแบบการจดัโชวท์ี่เป็นสากล 
การแบ่งเป็นแฟชั่นฤดูรอ้น (Spring/Summer) และฤดูหนาว (Autumn/Winter) เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับการท างานของนักออกแบบซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี จึงท าใหรู้ปแบบการจัดแสดงของแอล 
แฟชั่นวีค เป็นสิ่งแปลกใหม่ส  าหรบัคนไทย โดยแอล แฟชั่นวีคมีวตัถปุระสงคส์นบัสนนุนกัออกแบบ
เสือ้ผา้ไทยและส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ใหมี้สถานที่แสดงผลงาน โดยการเขา้รว่มแอลถือเป็น
การการนัตีคุณภาพและความร่วมสมัยของแบรนด ์ท าใหมี้นักออกแบบจ านวนมากเขา้ร่วมใน
โครงการยังดีไซเนอร ์(Young Designer) ของนิตยสารแอล โครงการนีไ้ดผ้ลิตนักออกแบบที่มี
ช่ือเสียงจ านวนมาก เช่น ช านญั ภกัดีสขุ เริ่มตน้จากการเขา้มาฝึกงานในแบรนดฟ์ลายนาวของสม
ชยั สง่วฒันา ตัง้แต่มธัยมปลาย ความคิดสรา้งสรรคแ์ละความสามารถเฉพาะตวัที่มีเอกลกัษณ ์ท า
ใหปั้จจบุนัไดร้บัหนา้ที่เป็นนกัออกแบบและดแูลสาขาของแบรนดฟ์ลายนาวในต่างประเทศ1 วทิต วิรชั
พันธุ์ และคุณอิทธิ เมทะนี เจา้ของและนักออกแบบแบรนดว์ทิต อิทธิ (Vatit Itthi) แบรนดไ์ทยที่
สรา้งช่ือในสหรฐัอเมริกาจากการน าผา้ไทยมาตดัเย็บเป็นชุดราตรีที่ทนัสมยัจนไดร้บัความช่ืนชม
จากสื่อต่างประเทศ2 เริ่มตน้การท าเสือ้ผา้จากการเป็นคอสตมูดีไซดเ์นอรใ์หแ้ก่โรงละครกรุงเทพ3 
จนมีโอกาสเปิดแบรนดเ์สือ้ผา้ของตนเอง และเอก ทองประเสรฐิ เจา้ของแบรนดเ์อก ทองประเสริฐ 
(Ek Thongprasert) มีช่ือเสียงจากการน าผา้มดัยอ้มและผา้ไทยมาออกแบบใหท้นัสมยัที่สามารถ

 
1 รายการปักหมดุ, (2559), ป ูช านญั ภกัดีสขุ. 
2 มานิตา เข็มทอง, (2549), Vatit Itthi แบรนด์เนมเลื่องช่ือในต่างแดน โดยสองนักออกแบบไทย. 

(ออนไลน)์ 
3 แหลง่เดิม. 
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ใชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั1  เริ่มตน้การจากศึกษาดา้นแฟชั่นที่ต่างประเทศและน าผา้ไทยไปใชจ้น
เกิดช่ือเสียงในต่างประเทศ โดยไดร้บัรางวลัชนะเลิศการประกวดการออกแบบเสือ้ผา้ คือ Fashion 
Collection of the year, International Talent Support ที่ประเทศอิตาลี และ Fashion Weekend 
Brussels ประเทศเบลเยียม สง่ผลใหเ้อกมีช่ือเสียงอย่างมาก เป็นตน้ 

นอกจากนีก้ารสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นจากนโยบายกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นในสมัย
ของทกัษิณ ชินวตัร ประกอบกบัความส าเรจ็ของงานแสดงโชว ์แอล แฟชั่นวีค ท าใหเ้กิดงานแสดง
โชว์ในรูปแบบเดียวกับแอล แฟชั่นวีค คือ บางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล แฟชั่นวีค (Bangkok 
International Fashion Week) ใน พ.ศ.2550 เกิดขึน้จากความรว่มมือของหา้งสรรพสินคา้ในเครือ
บริษัทสยามพิวรรธน ์โดยมีศูนยก์ารคา้สยามพารากอน (Siam Paragon) มีแบรนดน์ักออกแบบ
ไทยที่ เข้าร่วมคือ อาซาว่า  (Asava) โพเอ้ม (POEM) และวทานิกา (Vatanika) เป็นต้น ขณะที่
ศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร ์(Siam Center) มีแบรนด์นักออกแบบไทยที่เขา้ร่วมคือ อิชชู่ (Issue) 
ฟรายเดย ์เทวนตี ้เซเว่น โนเวมเบอร (์Fri27Nov.) รสนิยม(Rotsaniyom) และ ทูบว ์แกลอรี่ (Tube 
Gallery) และศนูยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอรี่ (Siam Discover)  มีแบรนดท์ี่เขา้รว่มคือ เลชเช่อรโ์ปร
เจค (LEISURE PROJECTS) พี.มิธ (P.MITH) และคิว ดีไซน์ แอนด์ เพลย์ (Q DESIGN AND 
PLAY) เป็นตน้ วตัถปุระสงค ์คือ ตอ้งการสานต่อโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นของรฐับาล โดยรวม
ศนูยก์ารคา้ทัง้ 3 แหลง่ที่อยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกนัมาเป็นศนูยท์างดา้นแฟชั่นที่ส  าคญัในยคุนี ้และ
เพื่อสรา้งพืน้ที่แสดงผลงานส าหรบัแบรนดน์กัออกแบบไทย พรอ้มทัง้สนบัสนุนแบรนดไ์ทยใหเ้ป็น
สินคา้ระดับโลก ซึ่งถือไดว้่าแอลแฟชั่นวีคและบางกอกอินเตอรเ์นชั่นแนล แฟชั่นวีค เป็นตัวแปร
ส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการแฟชั่นไทย โดยสรา้งแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสและ
พืน้ที่ส  าหรบันกัออกแบบไทยรุน่ใหม่อีกหลายคน 

 การเติบโตของนกัออกแบบไทยในปัจจบุนัขยายตวัไดร้วดเรว็ สว่นหนึ่งมาจากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่หลั่งไหลเขา้มา ท าใหเ้กิด
การแพรห่ลายทางวฒันธรรมเขา้มาสู่สงัคมไทยมากขึน้ วฒันธรรมที่สงัคมไทยรบัมา ไม่เพียงแต่
ทางตะวนัตกเท่านัน้ วฒันธรรมฝ่ังตะวนัออกยงับทบาทต่อวงการแฟชั่นไทยดว้ย เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น 
เป็นตน้2  ส่งผลใหเ้กิดค่านิยมทางดา้นแฟชั่นของคนในยุคสมยันี ้ ที่ตอ้งการบริโภคแฟชั่นที่หลาย

 
1 Creative Citizen, (2017), คยุกบันกัออกแบบ ‘เอก ทองประเสรฐิ’ ไทยอย่างไร..เรียกไทยไม่ฉาบฉวย. 

(ออนไลน)์ 
2 ศตวรรษ ศรีพระราม. (2558). อิทธิพลของแฟชั่นสู่การสรา้งอัตลกัษณ์ใหม่.ปริญญานิพนธศ์ิลปศา

สตรศกึษา.มหาวิทยาลยัศิลปากร. หนา้ 2. 
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หลายและมีความแตกต่างมากขึน้ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของศูนยก์ารคา้แห่งใหม่อย่างสยามพารา
กอนที่สรา้งขึน้ในบรเิวณเดียวกนักบัแหลง่ธุรกิจเดิม หา้งสรรพสินคา้ในเครอืสยามพิวรรธน์1 รว่มมือ
กับสมาคมแฟชั่นดีไซเนอรก์รุงเทพ (Bangkok Fashion Society : BFS)2 ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของเหล่าสมาชิกแบรนดแ์ฟชั่นชัน้น าของไทยที่มีอุดมการณ์ดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละวิถีการ
ท างานร่วมกนัที่ก่อตัง้มาตัง้แต่ พ.ศ.2553 และศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (Thailand Creative 
& Design Center : TCDC)3  การสรา้งพืน้ที่รวบรวมผลงานแฟชั่นของนักออกแบบแบรนดไ์ทยรุน่
เก่าและรุน่ใหม่ที่พารากอนภายใตช่ื้อ ออล ไทย ดีไซเนอร ์อีส เฮีย (All THAI Designers is here) 
และหา้งสรรพสินคา้เซน (ZEN) ที่เปิดขึน้เพื่อนักออกแบบแบรนดไ์ทยดว้ยเช่นกัน โดยใชช่ื้อ ไทย
ไทย (The house of Thai designers : THAI THAI) แบรนดน์กัออกแบบรุน่เก่าที่เขา้รว่มโครงการนี ้
ไดแ้ก่ อาซาว่า(Asava) โพเอม้ (POEM) วิคทีรุท (Vickteerut) และ มิลิน (Milin) เป็นตน้ ขณะที่แบ
รนดน์ักออกแบบรุน่ใหม่ที่เขา้รว่มไดแ้ก่ คานิท (Canitt) วาเลนเทียร ์(Valentier) อินซอมเนีย บาย วรา 
(INSOMNIA by Vara) และ เทีย บาย ธารา (THEA by Thara) เป็นตน้ เป็นพืน้ที่ส  าหรบัการท า
กิจกรรมของกลุม่นกัออกแบบไทยรุน่เก่าและรุน่ใหม่ การแสดงความสามารถทางดา้นการออกแบบ
และความคิดสรา้งสรรคใ์นวงการแฟชั่นในประเทศไทย โดยจะถูกรวบรวมและต่อยอดเป็นคอล
เลคชั่นที่พิเศษมากยิ่งขึน้ เพื่อขยายตลาดรองรบักลุ่มลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศความ
นิยมและชื่นชอบในการสวมใสเ่สือ้ผา้ของนกัออกแบบไทยเพิ่มมากขึน้ คนไทยจงึหนัมาสง่เสรมิการ
ตัดเสือ้ผา้จากนักออกแบบไทย ตลอดจนมีการสั่งเสือ้ผา้ส่งออกไปต่างประเทศสูง ท าใหมู้ลค่า
การตลาดของสินคา้ประเภทนีส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2556 มลูค่าอตุสาหกรรมสิ่งทอสงูถึง 
86,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราเสือ้ผา้สินคา้ต่างประเทศอยู่ที่  40 เปอรเ์ซ็นต ์และอีก 60 เปอรเ์ซ็นต์
เป็นตราสินคา้เสือ้ผ้าไทย รวมถึงเสือ้ผ้าของนักออกแบบไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์หรือ

 
1 สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคฟัเวอรแ์ละสยามพารากอน 
2 ninnyhammer, (2561), สมาคมแฟชั่นดีไซเนอรก์รุงเทพฯ (Bfs) อวดโฉมสดุยอดผลงานดีไซนข์อง 10 

แบรนดแ์ฟชั่นชัน้น าของไทย. (ออนไลน)์ 
3Thailand Creative & Design Center (TCDC) คือ ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ มีการประกาศจดัตัง้

อย่างเป็นทางการวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เพื่อรวบรวมสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เขา้กับความรูแ้ละ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ พรอ้มทัง้สรา้งแรงบนัดาลใจและจดุประกายความคิดสรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้ในสงัคมไทยผ่าน
กระบวนการใหค้วามรูแ้บบสากล จนถึงการเป็นแหล่งคน้ควา้ที่ใหท้ั้งความรูแ้ละความบันเทิงเพื่อสรา้งเสริม
ประสบการณ ์
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ประมาณ 6,000 ลา้นบาท1  ซึ่งสงูกว่าอตัราของอตุสาหกรรมสิ่งทอใน พ.ศ.2540 สมยัของรฐับาล
ชวน หลีกภยั ที่มีมลูค่า 44,908 ลา้นบาท และใน พ.ศ. 2545 สมยัของรฐับาลทักษิณ ชินวตัรที่มี
มลูค่า 72,175 ลา้นบาท กล่าวไดว้่าเป็นสดัส่วนที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พราะคน
ไทยนิยมสวมเสือ้ผา้ของนักออกแบบไทยมากขึน้ เนื่องสินคา้มีรูปแบบและเอกลกัษณ์เฉพาะตัว 
ภาพลกัษณช์ดัเจน สง่ผลใหม้ลูค่าการตลาดของเสือ้ผา้แฟชั่นสงูขึน้พรอ้มกบัการเติบโตของวงการ
นกัออกแบบไทย  

4.3 นโยบายการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย  
การขยายตวัของอตุสาหกรรมแฟชั่นและการเติบโตของนกัออกแบบไทยสง่ผลใหร้ฐับาล

ออกนโยบายส่งเสริมการใชผ้า้ไทยเพื่อเผยแพร่และต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผา้ไทยสู่
สากล รวมถึงปรบัเปลี่ยนภาพลักษณ์การแต่งกายดว้ยผา้ไทยใหดู้ทันสมัยและสามารถใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวัน ผ่านผลงานของนักออกแบบไทยที่มีช่ือเสียง โดยตั้งโครงการพัฒนามรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมผา้ไทยสู่สากล เป็นการด าเนินงานตามยทุธศาสตรข์องกระทรวงวฒันธรรม
เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจ สรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิารทางวฒันธรรม สนบัสนนุการ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ มีศักยภาพ 5F (Film, Food, Festival, Fashion, 
Fighting) ในเรื่อง Fashion : การออกแบบและแฟชั่น โดยการบูรณาการและร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน2 และมีส่วนรว่มในการพฒันาและช่วยเหลือเป็นที่ปรกึษา 
เพื่อสรา้งความเขม้แข็งและสรา้งความมั่นคงผ่านแหล่งเรียนรูท้างวฒันธรรมภายในชมุชน กลุ่มที่
ทอผา้ ผูป้ระกอบการ ทัง้ 14 ชมุชน ไดแ้ก่ ผา้ฝา้ยทอมือยอ้มสีธรรมชาติ จฑุาทิพ จงัหวดัขอนแก่น 
ผา้ไหมมดัหม่ียอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มหตัถกรรมคุม้สขุโข จงัหวดัขอนแก่น ไหมแตม้หม่ี กลุ่มสตรีทอ
ผ้าไหมมัดหม่ีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น ผ้าขาวม้า อิมปานิ จังหวัดราชบุรี ผ้าฝ้ายทอมือ 
คอตตอนฟารม์ จงัหวดัเชียงใหม่ เรือนไหมใบหม่อน จงัหวดัสรุนิทร ์บาติกเดอนารา จงัหวดัปัตตานี 
ชาคราฟท ์จังหวัดแพร่ ผา้ซาโลมา ปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส ไฑบาติก จังหวัดกระบี่ รา้นฝ้ายเข็น 
จังหวัดอุบลราชธานี บ้านหนองอีบุตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉัตรทองไหมไทย จังหวัดนครราชสีมา 
และฅญา บาติก นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา โดยทัง้ 14 ชมุชนสามารถด าเนินการทอผา้และ

 
1 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , (2556), สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)(อตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม). (ออนไลน)์ 
2 Posttoday, (2563), 'แฟชั่นผ้าไทย ' จากองคค์วามรูภู้มิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล. 

(ออนไลน)์ 
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สรา้งสรรคผ์า้ไทยใหมี้ความแปลกใหม่ตามกระแสของวงการแฟชั่น รวมถึงสืบสานและส่งเสริม
วฒันธรรมประเพณี และน าไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านมิติผา้ไทย ซึ่งเป็นการน าทุนทาง
วฒันธรรมที่มีอยู่มาสรา้งมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม และภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่นในชมุชนใหอ้ยู่คูส่งัคมไทย 

นอกจากนีก้ารสนับสนุนการใชผ้า้ไทยยงัตอบสนองนโยบายกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นและ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของรฐับาลใน พ.ศ.25441  ทัง้ยงัสนบัสนุนใหน้ าผา้ไทยมาตดั
เย็บใหเ้ขา้กบัรูปแบบของเสือ้ผา้ยคุใหม่ หรือการผสมผสานตกแต่งดว้ยความคิดสรา้งสรรคจ์ากนกั
ออกแบบไทยที่มีช่ือเสียง เช่น อาซาวา่ โพเอม้ วทานิกา และกลุม่นกัออกแบบรุน่ใหม่ในกลุม่ยงัไทย
ดีไซเนอร ์ สรา้งสรรคอ์อกมาเป็นคอลเลคชั่นใหม่เป็นเสือ้ผา้ที่มีเอกลักษณ์ ดัดแปลงใหดู้
ทนัสมยัเขา้ไดก้บัทกุแฟชั่น และสามารถสวมใสไ่ดใ้นชีวิตประจ าวนั  

4.4 ไทยดไีซนเ์นอร ์หรือนักออกแบบเสือ้ผ้าไทย ทีมี่ชื่อเสียงในช่วงยุคสมัยนี ้
วงการนกัออกแบบไทยในยคุสมนันี ้ประสบความส าเรจ็ไดส้ว่นหนึ่งเกิดจากการสนบัสนนุ

ของรฐับาลและเอกชนท าใหเ้กิดการสรา้งแบรนด ์รวมถึงแนวคิดในการออกแบบเสือ้ผา้ที่แตกต่าง
กัน รูปแบบเสือ้ผา้ในสมัยนีจ้ึงแตกต่างจากในยุคเทรนเซ็นเตอรท์ี่มีจุดร่วมของรูปแบบเสือ้ผา้ที่
เหมือนกนั เช่น การใส่กางเกงเอวต ่า เสือ้ยืดและรองเทา้สน้ตึก แต่มีความแตกต่างกนัไปตามการ
ออกแบบของแต่ละแบรนด ์ซึง่ต่างกบันกัออกแบบเสือ้ผา้ในยคุปัจจบุนัที่ออกแบบตามแรงบนัดาลใจ
และความคิดของนกัออกแบบ ไม่ยึดติดอยู่กบักระแสนิยม จึงท าใหรู้ปแบบเสือ้ผา้ในยุคปัจจุบนัมี
ความหลากหลายและแตกต่างออกไปจากยุคเทรนเซ็นเตอร ์ นอกจากนีก้ารเขา้ถึงแฟชั่นของ
ประชาชนยังมีความแตกต่างกัน ยุคเทรนเซ็นเตอรก์ารเขา้ถึงแฟชั่นจากนิตยสารหรือแหล่งรวม
แฟชั่นที่มีเพียงไม่ก่ีแห่ง เช่น สยามสแควรห์รือสยามเซ็นเตอร ์แต่ในยุคปัจจุบนัการเขา้ถึงแฟชั่น
จากสื่อต่างๆ ทางสังคมไดส้ะดวกขึน้ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูป เป็นตน้  รวมถึงศูนยร์วม
แฟชั่นมีจ านวนมากขึน้และอยู่ในบรเิวณเดียวกนั เช่น สยามเซ็นเตอร ์สยามดิสคฟัเวอรี่และสยาม
พารากอน ท าใหป้ระชาชนชนสามารถเขา้ถึงแฟชั่นไดง้่ายขึน้ ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัเกิดแบรนดน์ัก
ออกแบบไทยเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก โดยแบรนดท์ี่ยกมาศึกษาทั้ง  5 แบรนดน์ี ้เป็นแบรนดน์ัก
ออกแบบรุ่นใหม่ที่อยู่ในกลุ่มไทยดีไซเนอรแ์ละมีผลงานการออกแบบเสือ้และการผลิตที่โดดเด่น
และก าลงัไดร้บัความนิยมในสงัคมไทยยคุปัจจบุนั 

 
1 กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย, (2563), Otop Today. (ออนไลน)์ 
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การศึกษาแบรนดข์องนักออกแบบรุ่นใหม่แบรนดแ์รก คือ สเรทซิส (Sretsis) ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.
2545 โดยพี่นอ้งตระกลูสขุะหุต โดยพิมพด์าว สขุะหุต จบการศึกษาจากสถาบนัออกแบบแฟชั่นจาก
สถาบนั Parsons ในสหรฐัอเมริกา เป็นผูอ้อกแบบเสือ้ผา้ คลา้ยเดือน สุขะหุต เป็นผูจ้ัดการฝ่าย
การตลาด และมทินา สขุะหุตออกแบบเครื่องประดบั ไดเ้ปิดตวัคอลเลคชั่นแรก ในช่ือ “Heart” ที่ 
แอล แฟชั่นวีค (Elle Fashion Week) พ.ศ.2546 ในฐานะนักออกแบบรุ่นใหม่ นอกจากนีย้ังไดทุ้น
จากรฐับาลไปดงูานและจดัแสดงผลงานในต่างประเทศ1 และไดร้บัคดัเลือกใหร้ว่มงาน White ที่มิ
ลานใน พ.ศ.2547 ซึง่เป็นงานแสดงสินคา้ (Trade show) ส  าหรบัผูห้ญิงจากทั่วโลก2  

สเรทซิสไดร้บัการติดต่อใหเ้ปิดแสดงสินคา้ในนิวยอรก์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของการน า
สินคา้ของแบรนด์ไปวางขายในเมืองส าคัญอื่นๆ เช่น ลอนดอน (London) ซิดนีย์ (Sydney) 
โตเกียว (Tokyo) รสัเซีย(Russia) จีน (China) ดูไบ (Dubai) และซาอุดิอาระเบีย (The Kingdom 
of Saudi Arabia) พรอ้มกับมีผู้แทนจ าหน่ายในอีกหลายๆ ประเทศ 3 สเรทซิสพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและบรหิารจดัการทกุอย่างใหเ้ป็นระบบมากขึน้ ทัง้การออกแบบ การขยายเป็นโรงงานผลิต 
การตลาด และการประชาสมัพนัธ ์และเริ่มเป็นที่รูจ้กัในสหรฐัอเมริกา เม่ือปารีส ฮิลตนั (Paris Hilton) 
และ นิกกี ้ฮิลตลั (Nicky Hilton) สวมใส่เสือ้ผา้แบรนดส์เรทซิส สเรทซิสจึงเริ่มเป็นที่สนใจของผูห้ญิง
ในสหรฐัอเมริกา และบุคคลที่มีช่ือเสียง นอกจากนีส้เรทซิสยังไดเ้ขา้ร่วมในงานสัปดาหแ์ฟชั่นที่
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น (Tokyo fashion week) ใน พ.ศ.2557  และไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดี 
ท าใหส้ามารถขยายสาขาไปเปิดย่านอาโอยามา (Aoyama) ในกรุงโตเกียว ในช่ือ สเรทซิท อินน ์
(Sretsis Inn) ความนิยมในต่างประเทศท าใหค้นไทยเริม่หนัมาสนใจเสือ้ผา้ของสเรทซิสมากขึน้  

สเรทซิสใชก้ลยทุธก์ารจดัแฟชั่นโชว ์เพื่อท าใหแ้บรนดเ์ป็นที่รูจ้กัมากขึน้ โดยรว่มแสดงโชว์
ระดบัประเทศ อย่างแอล แฟชั่นวีค ท าใหไ้ดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้และคนในวงการแฟชั่นทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ สเรทซิสจงึกลายเป็นที่รูจ้กัอย่างรวดเรว็และเป็นแบรนดไ์ทยแบรนดแ์รกๆ 
ที่เปิดตลาดในต่างประเทศได ้รวมถึงรูปแบบของเสือ้ผา้ที่สะทอ้นความเป็นตวัตนของนกัออกแบบ 
ถ่ายทอดผ่านการออกแบบเสือ้ผา้เป็นสไตลว์ินเทจ มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่อิงกับ
กระแสนิยมและใหค้วามส าคญักบัการออกแบบและพฒันาลายพิมพแ์ละผา้ใหมี้ความทนัสมยัอยู่
เสมอ ท าให้สเรทซิสได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ ทั้งยังส่งผลให้
ต่างประเทศเริม่ใหค้วามสนใจและความส าคญักบันกัออกแบบไทยเพิ่มมากขึน้ 

 
1 Forbes Thailand, (2557), Sretsis: The Three Sisters’ Twists. (ออนไลน)์ 
2 Exhibition Info, (2563), White Milano 2020 Milan, Italy. (ออนไลน)์ 
3 แหลง่เดิม. 
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ความส าเร็จของสเรทซิส ท าให้ไดร้่วมออกแบบสินคา้กับแบรนดอ์ื่นๆ ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ โดยในประเทศไทยสเรทซิสรว่มมือกบัแบรนดเ์ครื่องหอมและผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวอย่าง 
เอิบ (ERB)  รว่มออกแบบผลิตภณัฑภ์ายใตค้อลเลคชั่นพิเศษ เอิบ ฟอร ์สเรทซิส ลาเบอเรนต ์(Erb for 
Sretsis Labyrinth) ในพ.ศ. 25581 สเรทซิสน าลายพิมพล์าเบอเรนต ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชั่น
ฟอล วินเทอร ์2015 (Fall – Winter 2015) มาพิมพ์ลงบนกระเป๋าผ้าที่ตัดเย็บและออกแบบขึน้มา
เฉพาะของเอิบ วางขายในเฉพาะประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ นเท่านั้น นอกจากนีส้เรทซิสยัง
ร่วมมือกับคาเรล (CAREL) ยีหอ้รองเทา้จากประเทศฝรั่งเศส ร่วมออกแบบรองเทา้ภายใตค้อล
เลคชั่น สเรทซิส เอ็กซ ์คาเรล เมจิก ฮาวร ์ฟอลวินเทอร ์20182 (SRETSIS X CAREL “MAGIC 
HOUR” Fall/Winter 2018) พรอ้มทัง้วางขายในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ผลตอบรบัที่ดีจากการท าเสือ้ผา้ท าใหส้เรทซิสเปิดกิจการรา้นขนมและเครื่องดื่ม ภายใต้
ช่ือ สเรทซิส พาเลอร ์(Sretsis Parlour)  ซึ่งรา้นจะตกแต่งดว้ยรูปแบบที่คลา้ยกับรูปแบบของรา้น
เสือ้ผา้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ในวิถีชีวิตสมยัใหม่ และยงัเปิดแบรนดเ์สือ้ผา้
ส าหรบัเด็ก ภายใตชื้่อ ลิตเติล้ ซิสเตอร ์ (Little Sister) และแบรนด ์Sincerely Yours ซึ่งเป็นแบ
รนดเ์ลา้จนแ์วร ์(Lounge wears)3 ส าหรบัผูห้ญิงและผูช้ายสามารถใส่ไปท ากิจกรรมนอกสถานที่ 
การขยายตวัของแบรนดอ์อกเป็นสินคา้ประเภทต่างๆ และการขยายสาขากว่า 100 สาขาทั่วโลก 
เป็นตวับง่ชีค้วามความส าเรจ็ของสเรทซิสไดเ้ป็นอย่างดี 

 

 
1 ไทยรฐัออนไลน์.  (2558).  สเรทซิส และเอิบ ร่วมเนรมิต คอลเลกช่ันพิเศษ 'Erb for Sretsis 

Labyrinth'.  (ออนไลน)์ 
2 Mary Losmithgul.  (2018).  Sretsis Collaborates With French Shoemaker Carel For The 

“Magic Hour” Collection.  (Online) 
3 เลา้จนแ์วร ์(Lounge wears) คือ เสือ้ผา้ที่ออกแบบมาเพื่อใสอ่ยู่บา้นหรอืใชใ้นเวลาผกัผ่อน  
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ภาพประกอบ 14 มทินา สขุะหตุ พิมพด์าว สขุะหตุ  และคลา้ยเดือน สขุะหตุ 

ที่มา: https://www.timeout.com 

แบรนดท์ี่สอง คือ ดิษยา ( Disaya ) ก่อตัง้โดยดิษยา สรไกรกิติกลู จบการศกึษาทางดา้น
แฟชั่นจาก Central Saint Martins College of Art and Design เริม่จากการท ารูปแบบชิน้สว่นเพื่อ
ประกอบเป็นเสือ้ผา้และไดเ้ริ่มออกแบบชดุชัน้ในซึ่งก าลงัเป็นที่นิยมในยโุรปจนสามารถเปิดโรงงาน
ของตวัเอง ภายใตช่ื้อแบรนด ์บดูวัร ์บาย ดิษยา (Boudoir by Disaya)1 ในประเทศองักฤษ ต่อมา
ไดร้บัเชิญจากกุลวิท เลาสขุศรี บรรณาธิการนิตยสารแอลใหข้ึน้แสดงโชวใ์น แอล แฟชั่นวีค พ.ศ.
2547 ในฐานะนกัออกแบบรุน่ใหม่ การจดัแสดงแฟชั่นโชวเ์ป็นครัง้แรก ดิษยาไดร้บัเสียงตอบรบัที่ดี
และเริ่มเป็นที่รูจ้กัในประเทศไทย จึงท าใหด้ิษยาขยายการผลิตจากชุดชัน้ในมาสู่การผลิตเสือ้ผา้และ
เครื่องประดับในรูปแบบต่างๆ แต่เม่ือ พ.ศ.  2550 เกิดเศรษฐกิจตกต ่าในสหรฐัอเมริกา ที่เรียกว่า 
วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ท าให้ต ล าด เสื อ้ ผ า้ ขอ งด ิษ ย า ใน
ต่างประเทศซบเซาลง ดิษยาจึงหันมาเปิดตลาดที่ประเทศไทย โดยมีดิษยาเป็นดีไซเนอร์
ประจ าแบรนด์และมีช่างตัดเย็บประจ าโรงงาน ด้วยรูปแบบเสือ้ผ้าที่ทันสมัย เนือ้ผ้าใส่สบาย 
สามารถสวมใสใ่นทกุสถานการณ ์ท าใหด้ิษยากลายเป็นที่นิยมในประเทศไทย 

การขยายตลาดของดิษยากลบัมาในประเทศไทยถือว่าประสบความส าเร็จดว้ยดี ส่วน
หนึ่งมาจากการเขา้รว่มแอล แฟชั่นวีค ท าใหค้นทั่วไปรูจ้กัดิษยามากขึน้ รวมถึงการขยายสาขาโดย
การเปิดรา้นในหา้งสรรพสินคา้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น 3 แห่ง ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ Mitsukoshi Ginza (มิตซูโกชิ 

 
1 ไทยรฐัออนไลน,์ (2561), ไทยดีไซเนอรไ์ม่แพช้าติใดในโลก. (ออนไลน)์ 
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กินซ่า), Isetan (อิเซตนั) และ Hankyu (ฮนัคิว) ภายใตช่ื้อแบรนด ์ดิษยา บนุกะ (Disaya Bunka)1 
และเปิดตัวในคอลเลคชั่นแรก ภายใต้ช่ือ ดิษยา ฟอล /วินเทอร ์2017 คอลเลคชั่น (DISAYA 
Fall/Winter 2017 Collection) ซึ่งไดร้บัแรงบนัดาลใจจากศิลปะการจดัดอกไมส้ไตลอ์ิเคบะนะ (Ikebana) 
การขยายสาขาไปญ่ีปุ่ นของดิษยาประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ดว้ยผลงานในต่างประเทศท าให้
ไดร้บัการยอมรบัจนน าไปสู่การรว่มมือกบันกัแสดงที่มีช่ือเสียงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ
อย่างนิษฐา จิรยั่งยืน2 ในการออกแบบคอลเลคชั่นร่วมกัน ภายใต้ช่ือ ดิษยา เอ็กซ ์มิว นิษฐา 
(DISAYA X MEW NITTHA) ใน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นพิเศษส าหรบัเทศกาลตรุษจีน โดย
การน าลายพิมพห์ลักของคอลเลคชั่น สปริง /ซัมเมอร ์2019 ของดิษยามาเป็นส่วนหนึ่งในคอล
เลคชั่น น ามาออกแบบในสไตล ์โมเดิรน์ไชนีส โดยน าวฒันธรรมจีนมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบครัง้นี ้  

ผลตอบรบัที่ดีทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ ท าใหด้ิษยาขยายการผลิตไปในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น ซมัธิง บูดวัร ์3 (Something Boudoir) เป็นเสือ้ผา้ส าหรบัเด็กและไดร้บัลิขสิทธจ์ากดิสนีย์
ส  าหรบัการน ามาใชใ้นการออกแบบเสือ้ผา้ นอกจากนีย้ังมีแบรนด ์ดิ โอนลี ซนั (The Only Son) 
เสือ้ผา้สไตลเ์รียบง่าย (Minimal) ส าหรบัวัยรุ่นที่สามารถใส่ไดท้ั้งผูห้ญิงและผูช้าย ช่ือเสียงและ
ผลงานของดิษยาท าใหแ้บรนดต์่างประเทศหลายแบรนดอ์ย่างเช่น แบรนดจ์ิมมี่ ชวู ์(Jimmy Choo) 
โคลเอ (Chloé) วาเลนติโน่  (Valentino)  และไลก้า (Leica)4 ให้เป็นตัวแทนน าเข้าสินค้ามา
จ าหน่ายในประเทศไทย  

แบรนดด์ิษยายิ่งเป็นที่รูจ้ักมากขึน้เม่ือมีบุคคลที่มีช่ือเสียงและนักแสดงต่างชาติสวม
เสือ้ผ้าของดิษยา เช่น แอน แฮทธาเวย์ (Anne Hathaway) เอม่ี ไวน์เฮ้าท์ (Amy Winehouse) 
ปารีส ฮิลตนั (Paris Hilton) และเทยเ์ลอร ์สวิฟ (Taylor Swift) เป็นตน้  ความส าเรจ็ของดิษยาท า
ให ้นกัออกแบบไทยคนอื่นๆ เริม่เป็นที่รูจ้กัในต่างประเทศ รวมถึงประสบการณแ์ละชื่อเสียงที่สะสม
มานานท าใหด้ิษยากลายเป็นนกัออกแบบแนวหนา้ในวงการแฟชั่นไทย 

 

 
1 Disaya, (2562), Disaya’s Japan Obsession. (ออนไลน)์ 
2 Disaya. (2562), Disaya X Mew Nittha. (ออนไลน)์ 
3 Something Boudoir, (2562), Something About Us. (ออนไลน)์ 
4 HELLO MAGAZINE THAILAND, (2562), ดิษยา สรไกรกิติกูล ครีเอทีฟไดเรกเตอร ์

บรษัิท เอ-ลิส คอรป์อเรท จ ากดั. (ออนไลน)์ 
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ภาพประกอบ 15 ดิษยา สรไกรกิติกลู 

ที่มา: https://www.thairath.co.th/women/style/990094 

แบรนด์ที่สาม โพเอ้ม (POEM) ก่อตั้งใน พ.ศ.2549 โดยชวนล ไคสิริ เจ้าของแบรนด์ ใช้
ประสบการณจ์ากการท าละครเวทีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ใน
การออกแบบเสือ้ผ้าในยุคสมัยที่แตกต่างกันไปตามบทละคร โดยเฉพาะละครพีเรียดย้อนยุค 
ประกอบกบักิจการรา้นตดัเสือ้ของครอบครวั ท าใหช้วนลตอ้งการพฒันารูปแบบเสือ้ผา้ของรา้นให้
ทนัสมยัมากขึน้ จึงตดัสินใจเปิดรา้นเสือ้ผา้ของตวัเองภายใตช่ื้อแบรนดโ์พเอม้ โดยมีชวนลเป็นดีไซ
เนอรแ์ละมีช่างตัดเย็บ ซึ่งเป็นลกูนอ้งเก่าของรา้นตัดเสือ้คุณแม่ จ านวน 4 - 5 คน โดยเปิดสาขา
แรกที่สยามสแควร ์ช่วงแรกของการเปิดรา้น ลกูคา้ส่วนใหญ่มักเป็นผูห้ญิงวยัท างาน โพเอม้เริ่ม
เป็นที่รูจ้กัในวงสงัคมมากขึน้จากการแนะน าลกูคา้เดิมโดยการบอกต่อ ท าใหน้กัแสดงและบคุคลที่
มีช่ือเสียงเริ่มใหค้วามสนใจและหนัมาสวมใส่โพเอม้ เช่น ปาณิสรา อารยสกุล สวมชดุแต่งงาน ที่
ตดัโดยโพเอม้ รวมถึงบคุคลที่มีช่ือเสียง เช่น สาวิตร ีโรจนพกฤษ ์แอน ทองประสม สูข่วญั บลูกลุ ที่
เลือกสวมใสช่ดุของโพเอม้ในงานส าคญัตา่งๆ หลงัจากโพเอม้ไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้ จึงขยายฐาน
การผลิตไปท าแบรนดเ์สือ้ผา้ผูช้ายในช่ือ โพเอม้เมนแวร ์(POEM’s wears) ใน พ.ศ.2553 ที่เกสร
พลาซ่าจดุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ความส าเรจ็ของโพเอม้และโพเอม้เมน
แวร ์ท าใหข้ยายฐานการผลิตโดยเพิ่มจ านวนช่างตดัเย็บที่จากเดิมมีเพียงช่างตดั 4 - 5 คน เป็น 15 
- 20 คน รวมถึงการจดัการในรูปแบบของระบบบริษัท การแบ่งสดัส่วนเป็นพนกังานตอ้นรบัหนา้
รา้น พนกังานขายออนไลน ์กราฟฟิกดีไซน ์และช่างตดัเย็บเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

โพเอม้เริ่มเป็นที่รูจ้ักในวงสังคมไทยมากขึน้จากคอลเลคชั่น ออลเซนท์ (All Saint) ใน พ.ศ.
2555 และจากการออกแบบชดุใหน้างงาม โดยไดร้บัการรบัเลือกใหอ้อกแบบชดุใหก้บักองประกวดมิสยู
นิเวิรส์ถึง 3 ปี รวมถึงนางงามจักรวาล พ.ศ. 2015 เพีย วูรท์ซบาค (Pia Wurtzbach) ยังเลือกชุด
ของโพเอม้ไปใส่ ในช่วงด ารงต าแหน่ง นอกจากนีโ้พเอม้ไดท้  าแฟชั่นโชวใ์นงาน บางกอกอินเตอร์
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เนชั่นแนล แฟชั่นวีค (Bangkok Internation Fashion week) ซึ่งท าให้คนทั่วไปรูจ้ักโพเอ้มมาก
ยิ่งขึน้ ท าใหข้ยายฐานลูกคา้ออกไปในต่างประเทศ  โดยประเทศแรกที่โพเอม้ขยายฐานลูกคา้
ออกไป คือ จีน โดยไดร้บัเชิญใหไ้ปแสดงโชว ์Boao Fashion Art week การจดัแสดงดงักลา่วท าให้
โพเอม้สามารถเปิดสาขาที่ประเทศจีนได้ใน พ.ศ.2560 และสามารถขยายสาขาไปที่ ฮ่องกง และ
สิงคโปรใ์นปีต่อมา 

ผลตอบรบัที่จากประต่างประเทศท าใหโ้พเอม้มีโอกาสรว่มงานกบัแบรนดเ์ครื่องส าอางที่
มีช่ือเสียงในประเทศไทยอย่าง ชิเชโด ้ไทยแลนด ์(Shiseido Thailand) ใน พ.ศ.2559 ร่วมกันจัด
แสดงโชวค์รบรอบ 10 ปีของโพเอม้ ในช่ือ  ‘เอ ดีเคด ออฟ แกลมเมอร ’์ (A Decade of Glamour)  
โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก ดิตา้ วอน ทีส (Dita Von Teese) นักแสดงเปลือ้งผา้ (Burlesque) ที่
ช่ืนชอบศิลปะในทศวรรษ 1950 ซึ่งมีเอกลกัษณก์ารแต่งกายดว้ยรูปแบบที่เนน้สดัสว่นอก เอว และ
สะโพกที่ชดัเจน รวมถึงไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากภาพวาดยุคโรแมนติกใน ค.ศ. 1888 เดอะ โรส
เซส ออฟ เฮลิโอกาบาลัส (The Rose of Heliogabalus) ของจิตกรชาวอังกฤษ เซอร ์ลอวเ์รนซ ์
อัลมา-ทาเดมา (Sir Lawrence Alma-Tadema) ที่น  าเสนอเรื่องราวของความสวยงามผ่านทาง
ดอกกุหลาบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคอลเลคชั่นนี ้พรอ้มทัง้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบคอลเลคชั่น
พิเศษอื่นๆ รว่มกบัชิเชโดไ้ทยแลนดอ์ีกดว้ย นอกจากนีย้งัไดร้ว่มงานกบั บีเอ็มดบัเบิล้ย ูไทยแลนด ์
(BMW Thailand) ใน พ.ศ.2561 โดยบรษัิทอมรเพรสทีจ1 ออกคอลเลคชั่นพิเศษส าหรบังานเปิดตวั 
BMW SERVICE OUTLET ศนูยบ์รกิารหลงัการขายอย่างเป็นทางการของ บีเอ็มดบัเบิลย ูแห่งแรก
ของประเทศไทย  

ความโดดเด่นของลกัษณะรูปแบบเสือ้ผา้ของโพเอม้ที่มีลกัษณะเฉพาะ โดยเป็นรูปแบบ
เสือ้ผา้ในเหมือนในช่วงทศวรรษ 1950  น ามาออกแบบให้ทันสมัยมากขึน้ เห็นไดจ้ากรูปแบบของ
เสือ้ผา้ในคอลเลคชั่น ออลเซนทท์ี่มีลกัษณะเป็นเสือ้เกาะไหล่ กระโปรงบาน รูปแบบแฟชั่นในช่วง
ทศวรรษที่1950 ที่โพเอ้มไดน้ ากลับมาท าใหม่จนกลายเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน  ส่งผลให้เกิด
เสือ้ผา้ในลกัษณะคลา้ยกันนีใ้นแบรนดต์่างๆ แต่ดว้ยรูปแบบเสือ้ผา้ของโพเอม้ น ารูปทรงของรูป
เรขาคณิตมาไวใ้นการออกแบบเสือ้ผา้ สงัเกตไดจ้ากชุดของโพเอม้ทุกชุดจะมีเสน้ดา้นขา้ง เสน้ ที่
เรียกว่า Second line เป็นการเล่นแสงและเงาใหรู้ปร่างของผูห้ญิงดูมีมิติมากขึน้ รวมถึงการน า 
คอรเ์ซท (Corset)2 มาเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบเสือ้ผา้ที่ยงัไม่มีแบรนดไ์หนน ามาใช ้ท าใหผู้ท้ี่สวม

 
1 Alisa Mekmanee & Mika Apichatsakol, (2561), Amorn Prestige and Bmw Thailand Launch 

Bmw Service Only Outlet. (ออนไลน)์ 
2 ชวนล ไคสิร,ิ สมัภาษณโ์ดย วรรณชนก บญุปราศภยั, 2560. 
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ใส่เสือ้ผา้ของโพเอม้มีรูปรา่งชดัเจน เนน้อก เอว สะโพก ประสบการณแ์ละรูปแบบเสือ้ผา้ที่แตกต่าง 
ท าใหโ้พเอม้ขึน้ช่ือวา่เป็น 1 ใน 5 แบรนดเ์สือ้ผา้ไทยที่ผูห้ญิงไทยอยากสวมใสม่ากที่สดุ1 

 

 

ภาพประกอบ 16 ชวนล ไคสิร ิ

ที่มา: https://www.sanook.com/women/53913/ 

แบรนดท์ี่สี่คือ อาซาวา่ ( ASAVA) ก่อตัง้ใน พ.ศ.25512 โดยพลพฒัน ์อศัวะประภา นายก
สมาคมแฟชั่ นดี ไซเนอร์กรุงเทพ (Bangkok Fashion Society หรือ BFS)3 ภายหลังจากจบ
การศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดศ้ึกษาต่อทางดา้นการบริหารที่แค
ลิฟอเนีย ประเทศสหรฐัอเมริกา ที่สหรฐัอเมริกาพลพัฒนเ์ริ่มสนใจในการออกแบบเสือ้ผา้ จึงได้
สะสมความรูแ้ละประสบการณ์จากการท างานในต่างประเทศ โดยเขา้ท างานกับ มารก์ จาคอบส ์
(Marc Jacob) จิออรจ์ิโอ อารม์านี (Giorgio Armani) และ แม็กมาร่า (Max Mara)4 จนสามารถ
กลบัมาเปิดแบรนดเ์ป็นของตวัเองในประเทศไทยได ้

 
1 kanyap, (2562), ใครใส่ก็สวยหมด! พาวิเคราะห ์ท าไมสาวๆ ถึงอยากใส่แบรนด ์Poem มากที่สดุ. 

(ออนไลน)์ 
2 พลพฒัน ์ อศัวะประภา, สมัภาษณโ์ดย ทีมงาน ELLE, 2561. 
3 มติชนออนไลน์, (2559), รูจ้ัก “หมู-อาซาว่า” พลพัฒน ์อัศวะประภา ดีไซเนอรผ์ูท้รงอิทธิพลวงการ

แฟชั่นไทย. (ออนไลน)์ 
4 แหลง่เดิม. 
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คอลเลคชั่นที่สรา้งช่ือเสียงให้กับแบรนด์อาซาว่าคือ คอลเลคชั่น อัพทาว์น เกิรล์ 
(Uptown Girls) ในการเขา้ร่าวมแอล แฟชั่นวีค ใน พ.ศ. 25511 รูปแบบเสือ้ผา้ที่โดดเด่นและเป็น
เอกลกัษณท์ี่ตอ้งการจะน าเสนอเสน่หค์วามคลาสสิกของผูห้ญิงสมยัใหม่ โดยรบัแรงบนัดาลใจการ
ออกแบบมาจากการใชชี้วิตของผูห้ญิงในนิวยอรค์ ที่มีความเร่งรีบแต่ยงัแฝงไปดว้ยความหรูหรา
และทันสมัย โทนสีเป็นเอกลักษณ์ประจ าแบรนด ์ไดแ้ก่ สีขาว แดง น า้เงิน2 ซึ่งมีอยู่ในทุกคอล
เลคชั่นของอาซาวา่ การแสดงโชวค์รัง้นีท้  าใหอ้าซาว่าไดร้บัการพดูถึงในวงการแฟชั่นเป็นอย่างมาก 
จึงท าใหอ้าซาว่าสามารถขยายฐานการผลิตไปสู่รูปแบบของโรงงานและขยายแบรนดเ์พื่อรองรบั
ความตอ้งการของลกูคา้ในกลุ่มอื่น โดยขยายเป็นแบรนด ์เอเอสวี (ASV) ใน พ.ศ.2553 เพื่อขยาย
กลุ่มลกูคา้ไปยงัวยัรุ่น โดยยงัคงความคลาสสิกและเรียบหรูที่เป็นเอกลกัษณข์องอาซาว่า แต่เพิ่ม
รายละเอียดลงไปในรูปแบบของเสือ้และเปลี่ยนการใช้โทนสีที่ มีความหลากหลายมากขึน้ 
นอกจากนีย้งัขยายไปสู่การตดัเครื่องแบบพนงังานใหก้บับรษัิทต่างๆ ภายใตช่ื้อ ยนูิฟอร์ม บาย อา
ซาว่า (Uniform by ASAVA) ใน พ.ศ.2554  เช่น สายการบินบางกอกแอร ์ ยนูิลีเวอร ์ โรงแรมโซฟิ
เทล โซ หัวหิน และ เมืองไทยประกันชีวิต 3 เป็นตน้ และยังขยายรูปแบบเสือ้ผ้าไปสู่การตัดชุด
เจา้สาวในช่ือ ไวท ์อาซาว่า (White Asava) ใน พ.ศ.2560 เพื่อรวบรวมรูปแบบและเทคนิคส าคญั
ในการท าเสือ้ผา้ของแบรนดส์  าหรบัผูท้ี่เป็นเจา้สาว โดยลักษณะที่ส  าคัญของไวท ์อาซาว่า คือ 
เสือ้ผา้ที่เป็นสีขาวเท่านัน้ 

อาซาว่าเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ใน พ.ศ.2559 เม่ือนักแสดงอย่าง ดาวิกา โฮรเ์น่ สวมชุดจากแบ
รนดอ์าซาว่าเขา้ร่วมงาน Magnum Global Event ที่เมืองคานส ์ประเทศฝรั่งเศส ในฐานะ Magnum 
Brand Ambassador จากประเทศไทย4 ผลงานของอาซาว่า ท าใหไ้ดร้บัการติดต่อจากกองประกวดมิส
ยนูิเวิรส์ในการออกแบบชดุใหก้บันางงามส าหรบัการเขา้ประกวดตัง้แต่ พ.ศ.2558 และทกุชุดของ
อาซาว่าเป็นที่กล่าวถึงจากส านักพิมพต์่างประเทศจ านวนมากว่าเป็นชุดราตรีที่สวยมากที่สดุชุด
หนึ่งบนเวทีประกวดและเป็นชุดราตรีที่แสดงถึงความสง่างาม ซึ่งเกิดจากการประยุกต์ความ

 
1 ชุติมา-ศศิธร จ าปาเทศ , (2559), พลพัฒน์ อัศวะประภา แฟชั่น (ไทย) ก าลังก้าวไปข้างหน้า . 

(ออนไลน)์ 
2 thansettakij, (2560), ‘Asv X Sara L. Capsule Collection’. (ออนไลน)์ 
3 มติชนออนไลน์, (2559), รูจ้ัก “หมู-อาซาว่า” พลพัฒน ์อัศวะประภา ดีไซเนอรผ์ูท้รงอิทธิพลวงการ

แฟชั่นไทย. 
4 มติชนออนไลน์. (2559), ‘หมู Asava’ โพสตภ์าพช่ืนชม ‘ใหม่ ดาวิกา’ จบดราม่าเมืองคานสแ์บบ

สวยๆ. (ออนไลน)์ 
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สมยัใหม่ของรูปแบบเสือ้ผา้เขา้กบัผา้ไทยดัง้เดิมซึ่งเป็นเอกลกัษณป์ระจ าประเทศไทยไดอ้ย่างลง
ตวั  

อาซาว่าขยายการแบรนดก์ารท าเสือ้ผา้ไปสู่การท ารา้นอาหาร ภายใชช่ื้อ ซาว่า ไดนิ่ง (Sava 
Dining) ที่หา้งสรรพสินคา้เอ็มควอเทีย (Emquatier) ใน พ.ศ.25581 ภายในรา้นตกแต่งรูปแบบเป็น
เอกลกัษณท์ี่ทนัสมัยของอาซาว่าและใชส้ีประจ าของแบรนด ์คือ สีน า้เงินและขาวในการตกแต่ง
รา้น ประสบการณแ์ละการท างานในหลายดา้นของพลพฒัน์ ท าใหอ้าซาว่ากลายเป็นแบรนดท์ี่มี
ช่ือเสียงทัง้นอกประเทศและในประเทศ รวมถึงเป็นหอ้งเสือ้ชัน้น าของประเทศไทยที่ถูกพดูถึงและ
เป็นที่ยอมรบัในวงการแฟชั่น 

 

 

ภาพประกอบ 17 พลพฒัน ์อศัวะประภา 

ที่มา: https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_118994 

แบรนดส์ดุทา้ย คือ วทานิกา (Vatanika) เป็นแบรนดเ์สือ้ผา้ที่ก่อตัง้โดยวทานิกา ปัทมสิงห ์ณ 
อยทุธยา เริ่มตน้จากความสนใจในการท าเครื่องหนงัและก่อตัง้แบรนดก์ระเป๋าภายใตช่ื้อของตนเอง 
ใน พ.ศ.2553 โดยออกแบบกระเป๋าตามความตอ้งการของลกูคา้และไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดี 
ท าใหว้ทานิกาขยายการผลิตไปสู่การตดัเย็บเสือ้ผา้ใน พ.ศ.25552  สาขาแรกตัง้อยู่ที่ศนูยก์ารคา้ ดิ
เอ็มโพเรียม หลงัจากนัน้แบรนดเ์สือ้ผา้ของวทานิกาเริ่มเป็นท่ีกล่าวถึงจากบคุคลในวงการแฟชั่นและ
บุคคลที่ช่ืนชอบแฟชั่น ท าใหว้ทานิกาไดเ้ขา้ร่วมแสดงโชวก์ับ แอล แฟชั่นวีค และกลายเป็นที่รูจ้ัก
เป็นวงกวา้งในเวลาตอ่มา 

 
1 ประชาชาติธุรกิจ, (2561), ฉีกเเนวดีไซเนอรต์วัท็อป “หมู อาซาว่า” ท ารา้นอาหาร…ทา้ทาย เหมือน

จดัเเฟชั่นโชวท์กุวนั. (ออนไลน)์ 
2 สมัภาษณ ์
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วทานิกาเริ่มมีช่ือเสียงในต่างประเทศ เม่ือนักแสดงจากประเทศไทยอย่าง รฐา โพธ์ิงาม 
เป็นตวัแทนประเทศไทยไปเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร ์เมืองคานส ์(Festival de Cannes) 
ในพ.ศ.25561  และ ดาวิกา โฮรเ์น่  ได้เข้าร่วมงาน Magnum Global Eventณ ที่ เมืองคานส ์
ประเทศฝรั่งเศส ในพ.ศ.2559 โดยแต่งกายดว้ยชดุของวทานิกาและไดร้บัค าชมจากสื่อต่างชาติถึง
ความสวยงามและเหมาะสมกับบุคลิก 2  นอกจากนี ้วทานิกายังได้ออกแบบกระเป๋าร่วมกับ
ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง อย่าง โอเรียนทอล พริน้เซส (Oriental Princess)3 ใน พ.ศ.2560  ภายใต้
ช่ือคอลเลคชั่น  โอเรียนทอล พริน้เซส  วีดา้ แอนด ์แวนดา้ ซิกเนเจอร ์แบ็กส ์ดีไซน ์บาย วทานิกา  
(Oriental Princess Veda and Vanda Signature Bags Designed by VATANIKA) ภายใตค้อน
เซ็ปต ์ โอเรียนทอล ชิค (Oriental Chic) ดว้ยการน าเอกลักษณ์เฉพาะของโอเรียนทอล พริน้เซส 
รวมเขา้กับลักษณะที่โดนเด่นของวทานิกาและยังไดร้่วมออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษส าหรบัการ
เปิดตวัรถของโรลส ์- รอยส ์(Rolls-Royce) ใน พ.ศ.25604 ภายใตช่ื้อ โรลส ์- รอยส ์เอ็กซ ์วทานิกา 

(Rolls-Royce x VATANIKA) การแสดงโชวจ์ดัขึน้ในงานมหกรรมยานยนตค์รัง้ที่34 โดยคอลเลคชั่น
พิเศษที่จัดท าขึน้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชั่นรีสอรท์ 52018 (VATANIKA Resort Collection 
2018) อีกดว้ย จากการรว่มมือกบัแบรนดข์า้งตน้สง่ผลท าใหว้ทานิกาเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ 

รูปแบบการน าเสนอแบรนดท์ี่แตกต่างจากแบรนดอ์ื่น โดยการน าเสนอตวัตนและการใช้
ชีวิตผ่านทางรูปแบบของเสือ้ผา้ รวมถึงดีไซนท์ี่โดดเด่นมีเอกลกัษณ ์ใชว้สัดคุณุภาพดี การตดัเย็บ
อย่างประณีต รูปแบบที่ห รูหราและเซ็กซี่  แต่ดูไม่ โป๊จนเกินไป สามารถสวมใส่ได้ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและโอกาสพิเศษต่างๆ ท าใหบุ้คคลที่มีช่ือเสียงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศใหค้วามสนใจในชดุของวทานิกา เช่น อารยา เอ ฮารเ์ก็ต เทเลอร ์สวิฟท ์อเรียนา แกรนเด 

 
1 ไทยรฐัออนไลน์, (2561), วลีเด็ด "สาจ๋า" ท าความรูจ้ัก "แพร วทานิกา" ไฮโซแซ่บเซ็กซี่เธอคือใคร? 

(ออนไลน)์ 
2 8ggmagazine, (2559), Vatanika Fall/Winter 2016 สัมผัสความรอ้นแรงในคอนเซปต์ Luxury 

Punk จากวทานิกา. (ออนไลน)์ 
3 แพรว, (2561), หายสงสยั? กระเป๋า รองเทา้ “สาจ๋า” รว่มแสน แพร วทานิกา เปยใ์หห้รือเธอซือ้เอง. 

(ออนไลน)์ 
4 Duty Editor, (2560), Rolls-Royce X Vatanika Effortless Luxury. (ออนไลน)์ 
5 รีสอรท์ คอลเลคชั่น (Resort Collection) คือ คอลเลคชั่นพิเศษเกิดขึน้ในช่วงฤดหูนาวถึงฤดรูอ้น ส่วน

ใหญ่จะออกมาในช่วงปลายปีหรือช่วงปีใหม่ เป็นคอลเลคชั่นรองที่จะเกิดขึน้ก่อนคอลเลคชั่นหลกั สามารถเรียก
ไดท้ัง้คอลเลคชั่นครูส (Cruise)หรอืรสีอรท์ (Resort) 
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และ คารา เดเลวีนจ ์เป็นตน้ นอกจากนีก้ารท ารายการออนไลนอ์ย่าง ดีส อีส มี วทานิกา (This is 
me Vatanika) เป็นรายการเรียลลิตี ้โชว์ที่น  าเสนอตัวตน แฟชั่น รูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึง
ภาพลกัษณข์องแบรนดว์ทานิกา ยงัเป็นการต่อยอดโดยการใชส้ื่อสงัคมน าเสนอภาพลกัษณข์องแบ
รนดใ์หเ้ขา้ถึงประชาชนไดม้ากขึน้ สง่ผลใหแ้บรนดก์ลายเป็นที่พดูถึงอย่างมากในสงัคมไทย รวมถึง
ประสบการณท์ี่สะสมมานาน ท าใหว้ทานิกาประสบความส าเรจ็ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

 

 

ภาพประกอบ 18 วทานิกา ปัทมสิงห ์ณ อยธุยา 

ที่มา: https://www.sanook.com/women/121441/ 

แบรนดน์ักออกแบบไทยทั้ง 5 แบรนดท์ี่กล่าวมานั้น ลว้นมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
รูปแบบเสือ้ผ้าที่ต่างกัน โดยมีการออกแบบและตัดเย็บตามความชอบ แรงบันดาลใจ และตาม
ลกัษณะผูห้ญิงในอดุมคติของเจา้ของแบรนด ์สง่ผลใหรู้ปแบบของเสือ้ผา้ในแต่ละแบรนดถ์่ายทอด
ความเป็นผูห้ญิงผ่านทางรูปแบบเสือ้ผา้ที่ต่างกนั แต่จดุรว่มของทัง้ 5 แบรนด ์คือ ไดร้บัอิทธิพลของ
ตะวนัตก ทัง้จากทางสื่อสงัคมและอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตก ดว้ยรูปแบบของเสือ้ผา้ที่เป็น
เอกลกัษณ ์การตดัเย็บที่ประณีต และผลงานที่สรา้งช่ือเสียงใหก้บัแบรนด ์ท าใหท้ัง้ 5 แบรนดไ์ดร้บั
ความนิยมอย่างมากในปัจจุบนัและเป็นแรงบนัดาลใจใหก้ับนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ ไดส้รา้งสรรค์
ผลงานที่มีคณุภาพออกมาจ านวนมาก และท าอตุสาหกรรมแฟชั่นไทยขยายตวัและเป็นที่รูจ้กัไปทั่ว
โลก 

4.5 สรุป 
การศึกษาพัฒนาการของ Thai Young Designers หรือดีไซนเ์นอรไ์ทยใน พ.ศ.2540 – 

2559 เห็นไดว้่าปัจจยัที่สง่ผลต่อการขยายตวัของอตุสาหกรรมแฟชั่นในยคุสมยันี ้ส่วนหนึ่งมาจาก
การสนับสนุนของทั้งทางภาครฐัและภาคเอกชนในส่งเสริมแบรนดน์ักออกแบบไทยให้มีพืน้ที่
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แสดงผลงานใหเ้ป็นที่รูจ้ักมากขึน้ รวมถึงแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลงานของนักออกแบบ
เสือ้ผา้ที่แตกต่างกัน รูปแบบของเสือ้ผา้ในแต่ละแบรนดจ์ึงมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ท  าใหเ้กิ ด
ความหลากหลายในวงการแฟชั่ น ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้
อตุสาหกรรมเสือ้ผา้และสิ่งทอในประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ่มมากขึน้จากความหลากหลายใน
วงการแฟชั่น กล่าวไดว้่าปัจจุบนัเป็นยุคสมยัที่วงการแฟชั่นของไทยเขา้สู่ระดบัสากลไดอ้ย่างเต็ม
รูปแบบ ทัง้รูปแบบของเสือ้ผา้และการจดังานแสดงโชวต์ามหลกัสากล อตุสาหกรรมแฟชั่นไทยใน
ยุคนีจ้ึงถือว่าเป็นยุคที่เฟ่ืองฟูที่สุด และส่งผลต่อการเกิดขึน้ของนักออกแบบเสือ้ผา้และวงการ
แฟชั่นไทยจ านวนมากที่สรา้งผลงานและช่ือเสียงใหอ้ตุสาหกรรมแฟชั่นไทยกลายเป็นที่รูจ้กัไปทั่ว
โลก 



 

บทที ่5  
สรุป 

งานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของหอ้งเสือ้ไทยพ.ศ.2500 - 2559 เป็นการศึกษาพัฒนาการ
ของหอ้งเสือ้ นกัออกแบบไทยและรูปแบบการแต่งกายของคนไทย นบัตัง้แต่เริ่มมีหอ้งเสือ้ส  าหรบั
ประชาชนจนถึงการพฒันามาเป็นอตุสาหกรรมแฟชั่นในปัจจบุนั ซึ่งเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมสิ่งทอ
ที่สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศมาโดยตลอด 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหอ้งเสือ้ไทยแบ่งออกเป็น 3 ยคุ โดยศึกษาจากจากอิทธิพล
ของตะวนัตกที่เขา้มาในประเทศไทยซึ่งก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 
สง่ผลใหล้กัษณะของหอ้งเสือ้และรูปแบบของเสือ้ผา้ในแต่ละยคุสมยัมีความแตกต่างกนั ยคุแรกที่
เริ่มศึกษาคือหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงในพ.ศ. 2398 สยามมีการติดต่อกบัชาติตะวนัตกมากยิ่งขึน้
และรบัเอาวฒันธรรมการแต่งกายแบบสากลมาปรบัใช ้กลุ่มคนในราชส านกัถือเป็นคนกลุ่มแรกที่
ไดร้บัอิทธิพลดงักล่าว มีการน าจกัรเย็บผา้มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการตดัเย็บเพื่อความสะดวกและ
รวดเรว็  ผ่านทางคณะมิชชนันารีที่ตอ้งการเขา้มาเผยแพรศ่าสนาและใหก้ารศกึษา น าไปสู่การเกิด
วิชาการตดัเย็บสมยัใหม่ที่สตรนี  าไปประกอบอาชีพและสง่ผลใหเ้กิดอาชีพช่างตดัเสือ้ในเวลาตอ่มา 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รชักาลที่ 8 (พ.ศ.2478 - 
2489) มีการเกิดรา้นตัดเสือ้แบบตะวันตกส าหรบัประชาชนทั่วไป ซึ่งระยะแรกตั้งอยู่ที่ตลาดมิ่ง
เมือง บรเิวณวงับรูพา เปิดขึน้มารองรบัลกูคา้ที่มาซือ้ผา้จากส าเพ็งและพาหรุดั ซึง่ทัง้สองเป็นแหลง่
หาซือ้ผ้าที่ส  าคัญและเป็นย่านการค้าที่ส  าคัญที่สุดในขณะนั้น  จนสมัยของจอมพลป. พิบู ล
สงคราม (พ.ศ.2481 - 2489) ไดมี้การประกาศพระราชบญัญตัิบ ารุงวฒันธรรมแห่งชาติ รฐันิยม 12 
โดยในฉบบัที่ 10 เป็นเรื่องที่ว่าดว้ยการแต่งกายของชาวไทยและการใหค้วามส าคญักับเรื่องการ
แต่งกายของสตรี ท าใหมี้การก าหนดแนวทางการแต่งกายส าหรบัประชาชนปฏิบตัิตามเพื่อใหเ้กิด
ความพรอ้มเพรียงและความเป็นระเบียบของการแต่งกายของคนในชาติ เพื่อความทันสมัย
เช่นเดียวกบัสตรีในตะวนัตกและความเสมอภาคในสงัคม จากนโยบายดงักลา่วท าใหมี้การเกิดขึน้
ของหา้งรา้นตัดเสือ้เป็นจ านวนมากเพื่อรองรบัต่อความตอ้งการของการของประชาชนและเริ่ม
ขยายไปยงักลุม่สตรี  

ในสมยัของรฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์มีการสนบัสนนุอาชีพทางดา้นการบรกิารของ
รฐับาลตามประกาศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2510-2514) 
ประกอบกบัในช่วงนีป้ระเทศไทยมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัสหรฐัอเมรกิา ท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตก
แพร่ขยายเขา้มาในสังคมไทยมากขึน้ ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
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เก่ียวขอ้งกับบทบาทของผูห้ญิง   ท าใหผู้ห้ญิงออกมาท างานนอกบา้นมากขึน้เรื่อยๆ ส่งผลให้
วงการเสือ้ผา้ขยายตวัมากขึน้และเกิดรา้นตดัเสือ้ผูห้ญิงขึน้เป็นจ านวนมากเพื่ อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูห้ญิงที่ออกไปท างานนอกบา้นและยงัก่อใหเ้กิดอาชีพที่เก่ียวขอ้งดว้ย หอ้งเสือ้ในช่วง
นีจ้ะตัง้อยู่ตามหอ้งแถวหรือบา้นของเจา้ของหอ้งเสือ้ โดยมีเจา้ของหอ้งเสือ้เป็นเจา้ของกิจการดแูล
ทัง้การออกแบบและการแกไ้ขรูปแบบเสือ้ผา้ รวมถึงในขณะที่บางรา้นเปิดเป็นโรงเรียนสอนตดัเสือ้
ควบคู่ไปกบักิจการรบัตดัเสือ้ดว้ย กล่าวไดว้่าภายหลงั พ.ศ.2500 เป็นตน้มา กล่าวไดว้่าในวงการ
แฟชั่นของไทย เริ่มมีนักออกแบบรุ่นใหม่เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก วงการแฟชั่นของไทยเกิด
ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ขึน้พรอ้มกัน ทั้งนักออกแบบที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากในอดีต และมีการ
ขยายตัวของห้องเสือ้ น าไปสู่การเกิดสื่อทางดา้นแฟชั่นขึน้มาเพื่อมาตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นแฟชั่นที่มีมากขึน้ของผูห้ญิง 

ยุคสมัยที่  2 พ.ศ.2516 - 2540 เป็นยุคที่ ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกที่
หลากหลายมากขึน้ จากการขยายตวัของศนูยก์ลางทางด้านแฟชั่นกระจายตวัไปยงัภูมิภาคต่างๆ 
จากเดิมที่ฝรั่งเศสเป็นศูนยก์ลางแฟชั่นของโลก เกิดการขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆ เช่น อิตาลี 
องักฤษ และอเมรกิา ผ่านทางภาพยนตร ์ดนตร ีและนิตยสาร ท าใหรู้ปแบบการแต่งกายในประเทศ
ไทยมีความหลายหลายมากยิ่งขึน้ตามไปดว้ย โดยเฉพาะการเลียนแบบวฒันธรรมการแต่งกาย
จากสหรฐัอเมริกา  น ามาสู่การเกิดสื่อที่น  าเสนอแฟชั่นในรูปแบบใหม่ คือ นิตยสารแฟชั่นสตรี ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการแต่งกายของวัยรุ่นไทย ท าใหผู้ห้ญิงหันมาสนใจการแต่งกาย
เลียนแบบแฟชั่นตามที่ปรากฏในนิตยสารมากขึน้ ก่อใหเ้กิดเป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นแห่งใหม่
ขึน้มารองรบัความตอ้งการของประชาชน คือ ‘สยามสแควร ’์ รูปแบบเสือ้ผา้ของแต่ละรา้นจะมี
ความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตามมมุมองและความคิดของนกัออกแบบซึ่งไดร้บัอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมตะวันตกที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละแบรนด์ ขณะเดียวกันมักมีจุดร่วมกันอยู่ คื อ 
รูปแบบตามสมยันิยมในเวลานัน้ จากการขยายตวัของวงการแฟชั่นส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัของ
หอ้งเสือ้ไปยงัย่านธุรกิจที่ส  าคญัในกรุงเทพอย่างสีลมและเพลินจิตอีกดว้ย ท าใหค้นสามารถเขา้ถึง
กระแสแฟชั่นไดม้ากขึน้ อาจกล่าวไดว้่าในช่วงพ.ศ.2516 - 2540 คือ วิวฒันาการที่ส  าคญัของแวด
วงเสือ้ผา้ไทยและเป็นช่วงเวลาที่รูปแบบเสือ้ผา้มีการเปลี่ยนแปลงใหท้ันสมัยมากขึน้ แต่กระแส
นิยมทางดา้นแฟชั่นไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้เม่ือวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ท าใหว้งการนกั
ออกแบบเสือ้ผา้ใน พ.ศ.2540 ไดร้บัผลกระทบจนน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงของวงการแฟชั่น 

ยุคสมัยที่ 3 คือ Thai Young Designers หรือดีไซเนอรไ์ทยใน พ.ศ.2540 – 2559 การ
เกิดขึน้ของแบรนดน์กัออกแบบไทย การขยายตวัของอตุสาหกรรมแฟชั่นในยคุสมยันี ้ส่วนหนึ่งมา
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จากการสนบัสนุนของทัง้ทางภาครฐัและภาคเอกชนในส่งเสริมแบรนดน์กัออกแบบไทยใหมี้พืน้ที่
แสดงผลงานใหเ้ป็นที่รูจ้ักมากขึน้ รวมถึงแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลงานของนักออกแบบ
เสือ้ผา้ที่แตกต่างกัน รูปแบบของเสือ้ผา้ในแต่ละแบรนดจ์ึงมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ท  าใหเ้กิด
ความหลากหลายในวงการแฟชั่ น ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้
อตุสาหกรรมเสือ้ผา้และสิ่งทอในประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ่มมากขึน้จากความหลากหลายใน
วงการแฟชั่น กล่าวไดว้่าปัจจุบนัเป็นยุคสมยัที่วงการแฟชั่นของไทยเขา้สู่ระดบัสากลไดอ้ย่างเต็ม
รูปแบบ ทัง้รูปแบบของเสือ้ผา้และการจดังานแสดงโชวต์ามหลกัสากล อตุสาหกรรมแฟชั่นไทยใน
ยุคนีจ้ึงถือว่าเป็นยุคที่เฟ่ืองฟูที่สุด และส่งผลต่อการเกิดขึน้ของนักออกแบบเสือ้ผา้และวงการ
แฟชั่นไทยจ านวนมากที่สรา้งผลงานและช่ือเสียงใหอ้ตุสาหกรรมแฟชั่นไทยกลายเป็นที่รูจ้กัไปทั่ว
โลก 

งานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของห้องเสื ้อไทยพ.ศ.  2500-2559  จึงท าให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะของหอ้งเสือ้และลกัษณะของรูปแบบเสือ้ผา้ในทัง้  3 ยุคสมยั จะเห็นไดว้่ามี
ปัจจยัที่ต่างกนั เช่น วฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกิจ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ลกัษณะหอ้งเสือ้และรูปแบบของเสือ้ผา้ในแต่ละยุคใหมี้ลกัษณะเฉพาะของตนเอง  ท าใหรู้ปแบบ
การแต่งกายของคนในแต่ละยุคมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพสงัคมและความนิยมในยุคนัน้ๆ  
โดยเฉพาะรูปแบบของเสือ้ผา้ในยคุปัจจบุนัที่ออกแบบมาจากแรงบนัดาลใจของนกัออกแบบท าให้
เสือ้ผา้ของแต่ละแบรนดมี์ความแตกต่างและโดดเด่น ท าใหแ้บรนดน์กัออกแบบไทยกลายมาเป็น
ผู้น  าในการเปิดตลาดต่างประเทศของอุตสาหกรรมแฟชั่ นไทยกลายเป็นที่ รู ้จักไปทั่ วโลก
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