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คํานํา 
 

 แผนการจัดการเร ยนร ๎รายว ชาว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายื(3401-2002)ืฉบับน ้ืแบํงออกเป็นื5ืหนํวยการ
เร ยนืม จุดประสงค๑เพ ่อจัดการเร ยนร ๎ืโดยยึดผ ๎เร ยนเป็นสําคัญืพร๎อมทั้งบ รณาการหลักปรัชญาของเศรษฐก จ
พอเพ ยงืการปฏ บัต ตนเป็นพลเม องด ในระบอบประชาธ ปไตยืรวมถึงคุณธรรมืจร ยธรรมืในด๎านตํางืๆืเชํนืม 
ความตรงตํอเวลาืการรักษาความสะอาดืและอ ่นืๆืซึ่งจะเป็นการสํงเสร มืและตอบสนองให๎ผ ๎เร ยนม ว ธ การเร ยนร ๎
ท ่หลากหลายืผ ๎เข ยนม ความต๎องการืท ่จะให๎ผ ๎เร ยนเป็นผ ๎ท ่ค๎นหาืและบ รณาการว ธ การเร ยนร ๎ืจนสามารถม องค๑
ความร ๎ืความถนัดืความชํานาญืทักษะทางว ชาสามัญืว ชาช พืและม จ นตนาการืตามท ่ผ ๎เร ยนแตํละคนต๎องการ
ด๎วยตนเองืซึ่งต๎องผํานมาตรฐานในระดับท ่พึงประสงค๑ืขณะเด ยวกันก็ต๎องการให๎ผ ๎เร ยนืม ความสามารถในการ
ปฏ บัต งานรํวมกับผ ๎อ ่นได๎อยํางม ความสุขืืม ความค ดสร๎างสรรค๑ืสามารถปรับตัวเข๎าหากันืร ๎ืและเข๎าใจืม ทักษะใน
กระบวนการจดบันทึกลงในแฟูมสะสมงานืการอภ ปรายโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุืและผลืใช๎เหตุผลเป็นหลักในการตัดส น
ปัญหาืม ภาวะผ ๎นําือันจะนําส ํการทํางานท ่เป็นระบบมากขึ้นืสามารถอธ บายขั้นตอนการปฏ บัต งานืปัญหาืและ
นําเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาือันจะสํงผลให๎เก ดความภาคภ ม ใจในผลงานของตนเองืม ความสุขืและรักการ
ทํางาน 
 หากผ ๎เร ยนืสามารถประพฤต ืปฏ บัต ได๎ดังท ่กลําวมาืก็จะเก ดม ม ต ใหมํทางการศึกษาืท ่สมบ รณ๑มากขึ้น
กวําเด มืผ ๎จัดทําแผนการจัดการเร ยนร ๎หวังวําืการจัดการเร ยนร ๎แบบบ รณาการว ธ การเร ยนร ๎ืโดยยึดผ ๎เร ยนเป็น
สําคัญืจะเป็นแนวทางหนึ่งท ่สามารถสร๎างสรรค๑ืบุคลากรท ่ม คุณภาพืให๎แกํสังคมืและประเทศชาต ได๎ืแผนการ
จัดการเร ยนร ๎น ้ืเป็นเพ ยงแนวทางหนึ่งเทํานั้นืทํานท ่สนใจืสามารถนําไปปรับใช๎ืให๎เหมาะสมืกับการจัดการเร ยนร ๎
ของทํานได๎ืตามต๎องการืและหลังจากท ่ทํานได๎ศึกษาืแผนการจัดการเร ยนร ๎ฉบับน ้แล๎วืหากพบวําืยังม สํวนท ่ต๎อง
ปรับปรุงืแก๎ไขืหร อเพ ่มเต มืส ่งท ่ยังผ ดพลาดืบกพรํองประการใดืขอความกรุณาืได๎ชํวยให๎คําแนะนําืืแกํผ ๎จัดทํา
ด๎วยืจักขอบพระคุณเป็นอยํางส ง 
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                             ประเภทว ชาืคหกรรม 
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สารบัญ 
                                              หน้า 

คํานํา    ก 
สารบัญืืืืืืืืืืืืืื                                                                                ืืืืืืืืืื                 ืข    ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
คําอธ บายรายว ชา ค  
ตารางว เคราะห๑หลักส ตรืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื               ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื                   ืง    ื 
กําหนดการสอน จ 
รายการตรวจสอบและอนุญาตให๎ใช๎ ฉ 
แผนการจัดการเรียนรูุุ้หน่วยทีุุ่1            1-18 
ืืืืืืืืืืืืืืืประวัต เคร ่องแตํงกาย  
แผนการจัดการเรียนรูุุ้หน่วยทีุุ่2                                                                                 19-69 
ืืืืืืืืืืืืืืืความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ  
แผนการจัดการเรียนรูุุ้หน่วยทีุุ่3                                                                                     70-89 
ืืืืืืืืืืืืืืืการแตํงกายชาวเอเซ ย  
แผนการจัดการเรียนรูุุ้หน่วยทีุุ่4                                                                               90-109 
ืืืืืืืืืืืืืืืการแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป  
แผนการจัดการเรียนรูุุ้หน่วยทีุุ่5                                                                              110-128 
ืืืืืืืืืืืืืืืประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คําอธิบายรายวิชา 
รหัสุ3401-2002    วิชา วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายุุุุุท2  ุป0  ุน2  

จํานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ุ2  ุชั่วโมงุุรวมเวลาเรียนต่อภาคเรียนุ36ุชั่วโมง 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
        1. ม ความร ๎ความเข๎าใจืืประวัต การแตํงกายืืว วัฒนาการการแตํงกายของไทยืและตํางประเทศ 
        2. สามารถนําความร ๎ไปประยุกต๑ใช๎ในงานเส ้อผ๎า 
        3. ม เจตคต ท ่ด ตํองานอาช พเห็นคุณคําในเอกลักษณ๑ขนบธรรมเน ยมประเพณ การแตํงกายของไทย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
ืืืืืืืื1.ืแสดงความร ๎เก ่ยวกับประวัต เคร ่องแตํงกายืืว วัฒนาการแตํงกายของไทย 
ืืืืืืืื2.ืนําความร ๎มาประยุกต๑ใช๎ในงานเส ้อผ๎าและการแตํงกาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ืืืืืืืืศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับืืประวัต การแตํงกายืืว วัฒนาการการแตํงกายของไทยและตํางประเทศืืประเพณ 
การแตํงกายของภาคตํางๆืืในประเทศไทยืืชน ดและลักษณะืืเคร ่องประกอบการแตํงกายและการนํามา
ประยุกต๑ใช๎ในงานเส ้อผ๎า 
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ภูม
ิคุ้ม

กัน
 

1.ืประวัต เคร ่องแตํงกาย 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 4 1 
2.ืความเป็นมาของชนชาต ไทย, 
การปกครอง, การแตํงกายไทยใน
สมัยตํางๆืและการอพยพ 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 22 2 

3.ืการแตํงกายชาวเอเซ ย 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 4 3 
4.ืการแตํงกายชาวตะวันออก
กลางและยุโรป 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 4 4 

5.ืประวัต ความเป็นมาของนัก
ออกแบบเส ้อ 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 20 2 5 

 
 
 
 
 
 

              

รวม 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5 100 36 - 
ลําดับความสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - - 

 
 
 
 
 



  

กําหนดการสอน 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอน สัปดาหท์ี่ ชั่วโมงที่ 

1 ประวัต เคร ่องแตํงกาย 1-2 1-4 
2 ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื

และการอพยพ 
3-11 5-22 

3 การแตํงกายชาวเอเซ ย 12-14 23-28 
4 การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 15-17 29-34 
5 ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 18 35-36 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

รายการตรวจสอบุและอนุญาตให้ใช้ 
 
 ควรอนุญาตให๎ใช๎สอนได๎ 
 ควรปรับปรุงเก ่ยวกับ
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ........................ื.............................. 
 
 
       ืืืื           ืืืืื(นางสาวภคพรืืไพบ ลย๑) 
               ืื   ื หัวหน๎าสาขาว ชาแฟชั่นและส ่งทอ 
                       ............../................../.............. 
 
ืเห็นควรอนุญาตให๎ใช๎สอนได๎ 
ืควรปรับปรุงดังเสนอ 
ือ ่นืๆ 
............................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .........................ื............................ 
 
 
        ืืื ืืื (นายศรากรืบุญปถัมภ๑) 
             รองผ ๎อํานวยการฝุายว ชาการ 
             ............./.................../........... 
 
 
ืเห็นควรอนุญาตให๎ใช๎สอนได๎ 
ือ ่นืๆ 
.................................................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. .........................ื............................ 
 
        ืืื (นายปร ว ชญ๑ืืืไชยประเสร ฐ) 
        ืืืืืืืืืืืืืืผ ๎อํานวยการ 
            ............./.................../........... 
 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

1 รวม 4 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 

ช ่อหนํวยืประวตั เคร อ่งแตงํกาย สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 8 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืประวัต เคร ่องแตงํกาย 

1.  สาระสําคัญ 
            ศึกษาประวัต เคร ่องแตํงกายทั้งไทยืืและตํางประเทศในประวัต ศาสตร๑ืืวรรณคด และการว วัฒนาการืืเพ ่อ
เป็นแนวทางสําหรับการออกแบบืืลายผ๎าืืเคร ่องประดับืืและเคร ่องประกอบการแตํงกาย 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1ืร ๎ความหมายและท ่มาของเคร ่องแตํงกายยุคโบราณ 

 

2.2ืบอกความหมายและท ่มาของเคร ่องแตํงกายยุคโบราณได๎อยํางชัดเจน 
3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1ืดานความร ๎ 
3.1.1 แสดงความร ๎เก ่ยวกับความหมายของเคร ่องแตํงกาย 
3.1.2ืแสดงความร เ๎ก ่ยวกับความเป็นมาของเคร ่องแตํงกาย 

3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1ืบอกความเปน็มาของเคร ่องแตํงกายได ๎
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค๑ 
 

3.3.1ืบอกความเปน็มาของเคร ่องแตํงกายได ๎
 

 

 



  

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

1 รวม 4 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 

ช ่อหนํวยืประวตั เคร ่องแตงํกาย สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 8 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ประวัต เคร ่องแตงํกาย 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
ความหมายของเครื่องแต่งกาย 
ืืืืืื ืคําวําืื“เคร ่องแตํงกาย”ืืหมายถึงส ่งท ่มนุษย๑นํามาใช๎เป็นเคร ่องห่อหุ้มร่างกายืืว ชาว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย
นํามาซึ่งความร ๎ืืความเข๎าใจในเร ่องท ่เก ่ยวข๎องเก ่ยวกับการแตํงกายของมนุษย๑ืืแตํละเผําพันธุ๑เทําท ่สามารถจะอาศัย
หลักฐานจากประวัต ศาสตร๑ืืและวรรณคด ืืเป็นเคร ่องชํวยช ้นําให๎ร ๎และเข๎าใจถึงแนวทางการแตํงกายืืซึ่งสะท๎อนถึง
สภาพของการดํารงช ว ตมนุษย๑ในยุคนั้นๆ 
ความเป็นมาของเครื่องแต่งกาย 
ืืืืืืืืมนุษย๑ในยุคกํอนประวัต ศาสตร๑ืืได๎แตํงกายโดยใช๎เคร ่องหํอหุ๎มรํางกายจากส ่งท ่ได๎มาจากธรรมชาต ืืเชํนืืใบไม๎ืื
ใบหญ๎าืืหนังสัตว๑ืืขนนกืืด นืืส ืืฯลฯืืมนุษย๑บางเผําพันธุ๑ืืร ๎จักการใช๎ส จากพ ชนํามาเข ยนหร อสักืืเพ ่อเป็นเคร ่อง
ตกแตํงแทนการหํอหุ๎มรํางกายืืตํอมามนุษย๑เร ยนร ๎ว ธ ท ่จะดัดแปลงการใช๎เคร ่องหํอหุ๎มรํางกายจากธรรมชาต ให๎
เหมาะสมืืและสะดวกตํอการแตํงกายตามลําดับืืเชํนืืผ กืืมัดืืสานืืถักืืทอืือัดืืฯลฯืืมาจนถึงร ๎จักการช ว ธ ตัดืื
และเย็บืืจนกลายเป็นเทคโนโลย ในท ่สุด 
ความจําเป็นที่มนุษย์ต้องแต่งกายในขั้นแรกคือ 
ืืืืืืืื1.ปกปิดรํางกาย 
        2.ต๎องการความอบอํุน 
        3.ปูองกันสัตว๑และแมลง 
สาเหตุที่มนุษย์แต่งกายต่างกัน 
ืืืืืืืืมนุษย๑เป็นสัตว๑โลกท ่อํอนแอท ่สุดในทางฟิส คส๑ืืเพราะขาดภ ม ต๎านทานทางธรรมชาต กวําสัตว๑อ ่นๆืืผ วหนังของ
มนุษย๑บอบบางืืจึงต๎องม ส ่งปกปิดรํางกายเพ ่อดํารงช ว ตอย ํได๎จากความจําเป็นืือันน ้เป็นแรงกระตุ๎นท ่สําคัญในอันท ่จะ
แตํงกายเพ ่อสนองความต๎องการของเราเองืืสังคมืืและอ ่นๆืืประกอบกันืืและเคร ่องแตํงกายก็ม แบบท ่แตกตํางกัน
ออกไปตามม ลเหตุืืดังน ้ค อ 
        1.สภาพภูมิอากาศ 
ืืืืืืืืืืประเทศท ่อย ํในภ ม อากาศแถบเส๎นือาร๑คต กืหนาวมากืฉะนั้นืการปูองกันตัวจากสภาพอากาศืืจึงแบํง
ออกเป็นเหตุใหญํในการแตํงกายของมนุษย๑ซึ่งในแตํละสภาพภ ม อากาศนั้นืืบางท ก็ไมํทําให๎มนุษย๑เข๎าใจได๎วําืหนังสัตว๑
ซึ่งทําให๎สัตว๑ม ช ว ตอย ํในอากาศเชํนนั้นืืจะสามารถชํวยมนุษย๑ให๎ม ช ว ตอย ํรอดืือยํางไรก็ตามในพ ้นท ่ซึ่งม สภาพ 



  

  ภ ม อากาศหลายแบบุ ุ เส ้อผ๎าม ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงการปูองกันเสมอไปื เชํนื ภ ม ภาคท ่อากาศร๎อนจัดื ื แถบ
ทะเลทรายพวกท ่เรํรํอนื ื หร อคนขนของชาวพ ้นเม องื ื ต๎องเด นทางในทะเลื ื จะสวมเส ้อผ๎าใยพ เศษซึ่งทําจากฝูาย 
ืืืืืืืืชนเผําืTuareg ซึ่งมักเร ยกวําืBlue men จะสวมเช อกหร อเคร ่องแตํงกาย 

สํวนในอาฟร กาืเส ้อผ๎าไมํจําเป็นในการใช๎ปูองกันสภาพอากาศืืเขากลับใช๎พวกเคร ่องประดับตํางๆืท ่ทําจากห นื
แก๎วส ตํางๆืท ่ม อย ํในธรรมชาต มาตกแตํงืเพ ่อปูองกันและยังถ อวําเป็นเคร ่องรางปูองกันผ ร๎ายอ กด๎วย 
ืืืืืืืืในบางกรณ มนุษย๑บางพวกืเชํนืคนปุาท ่อย ํในแถบตอนกลางของทว ปออสเตรเล ยืภ ม อากาศ - และต่ํากวําื
ืเขาก็ม ช ว ตอย ํได๎ืโดยความสามารถของรํางกายท ่ปรับตัวให๎เข๎ากับอุณหภ ม ืืและอาศัยธรรมชาต จากเงาของเขาใหญํืื

ปูองกันดวงอาท ตย๑ืืใช๎คบเพล งปูองกันความหนาว 
ืืืืืืืืสํวนชาวอ นเด ยในอเมร กาใต๎ืืใช๎หนังสัตว๑ปูองกันในหน๎าหนาวเทํานั้นืืพอห มะละลายืืพวกชนเผําน ้ก็จะไมํสวม
อะไรเลยืืชาลล๑ืดาร๑ว นืืนักธรรมชาต ว ทยาืืจึงแนะนําให๎ผ๎าส แดงแกํเขาืืแตํก็ไมํสามารถจะใช๎ได๎เป็นืืจึงเพ ยงแตํฉ ก
เป็นแถบืืนําไปพันคอืืตะโพกืืและข๎อเท๎า 
ืืืืืืืื2.ศัตรูทางธรรมชาติ 
ืืืืืืืืประเทศในแถบร๎อนืมักจะได๎รับความทรมานจากพวกสัตว๑ตํางๆืและแมลงืืเขาจึงหาว ธ โดยการพอกรํางกายไว๎
ด๎วยโคลนืืกระโปรงทําด๎วยหญ๎าืืเชํนืืพวกฮาวายเอ ยนืท ่อย ํแถวทะเลแปซ ฟิคืปัจจุบันก็ยังนุํงกันอย ํและพวกโมชั่นน คื
เผําโซบ ืือยํางไรก็ตามืืกระโปรงหญ๎าท ่เขาค ดวําจะปูองกันแมลงก็กลับกลายเป็นท ่เก็บแมลงมากกวําืืมนุษย๑อ กเผํา
หนึ่งืค อืพวกอุนุืหร อืAinu  ไอนุืชาวพ ้นเม องของญ ่ปุุนืร ๎จักใช๎กางเกงขายาวเพ ่อปูองกันสัตว๑และแมลงได๎ 
ืืืืืืืื3.สภาพกิจการงานและอาชีพที่ทํา 

หนังสัตว๑และเถาวัลย๑ท ่เต็มไปด๎วยใบไม๎นั้นืืบางท ก็ใช๎เพ ่อปูองกันอันตรายจากภายนอกืเชํนืการเด นปุาเพ ่อหา
อาหารืมนุษย๑ก็ใช๎หนังสัตว๑เพ ่อปูองกันการถ กหนามเก ่ยวืและสัตว๑กัดตํอยืตํอมาเจร ญขึ้นก็สามารถเอาใยจากต๎นื
แฟลกซ๑ื(Flax) มาทอเป็นผ นผ๎าท ่ร ๎จักกันด วําผ๎าล น นืความเจร ญทางด๎านว ทยาการมากข้ึนืผ๎าท ่ผล ตก็ม เพ ่มข้ึนมากมาย
หลายชน ดืดังนั้นืสมัยศตวรรษท ่ื19 ปร มาณเส ้อม การว วัฒนาการมากข้ึนืืม ผ ๎ค ดประด ษฐ๑เส ้อผ๎าพ เศษืซึ่งตรงกับความ
ต๎องการของผ ๎สวมใสํืืโดยเฉพาะพวกทํางานประเภทตํางๆืเชํนืกลาส เร อลําปลาวาฬืคนงานเหม องแรํืนักเกษตรื
คนงานอุตสาหกรรมทุกประเภทืข๎าราชการพลเร อนืคนกวาดถนนืทหารืตํารวจืพนักงานดับเพล งืฯลฯืเหลําน ้เป็นต๎น 
ืืืืืืืืจากอันตรายตํางๆืท ่เก ดขึ้นขณะปฏ บัต งานน ้ืทําให๎ความต๎องการของมนุษย๑ในด๎านเส ้อผ๎าเพ ่มขึ้นืจนปัจจุบันน ้
เส ้อผ๎าท ่ผล ตขึ้นมานั้นได๎ม การปรับปรุงตกแตํงเป็นพ เศษืในแตํละอาช พการงานืเชํนืการตกแตํงให๎ทนตํอสารเคม ตํางๆื
ทนตํอพ ษือุณหภ ม ืนอกจากน ้ก็ยังม การตกแตํงอ ่นๆือ กืเชํนืทนตํอการซักไมํเป็นส ่อไฟฟูาืไมํด ดซึมน้ําืและไมํนําความ
ร๎อนืเป็นต๎น 
ืืืืืืื4.ขนบธรรมเนียมประเพณีุวัฒนธรรมุและศาสนา 

เม ่อมนุษย๑ม สต ปัญญามากข้ึนืม การอย ํรํวมกันเป็นกลุํมชนืและจากการอย ํรํวมกันเป็นหม ํเป็นกลุํมน ้เองืก็
จําเป็นต๎องม ระเบ ยบืและกฎเกณฑ๑ในอันท ่จะอย ํรํวมกันได๎อยํางสงบสุขืไมํม การรุกรานซึ่งกันและกันืการปฏ บัต ส บตํอ
กันมาน ้เองจึงได๎กลายเป็นขนบธรรมเน ยมประเพณ และวัฒนธรรมในท ่สุด 
ืืืืืืืืในสมัยโบราณืมนุษย๑ต๎องการฉลองประเพณ สําคัญๆืเชํนืการเก ดืเร ่มโตืการตายืการเก็บเก ่ยวืหร อเร ่มเข๎า
สังคมกับกลุํมอ ่นๆืซึ่งในการน ้เขาก็จะแตํงตัวประดับืประดารํางกายด๎วยเคร ่องประดับตํางๆืเชํนืขนนกืหนังสัตว๑ืและ
การทาส ตามรํางกายืการสักืเจาะืบางครั้งก็ทําลวดลาดสํวนตํางๆืของรํางกายืเพ ่อแสดงยศหร อตําแหนํงืปัจจุบันก็
ยังคงม อย ํืสํวนมากจะเป็นชนพ ้นเม องท ่อย ํลึกเข๎าไปยังไมํเจร ญ 



  

ุุุุุุุุการทาสีร่างกายืแม๎จะไมํทําให๎รํางกายบาดเจ็บืเป็นการประดับท ่ถาวรถ อวําเป็นการประดับรํางกายอยํางหนึ่งื
เราได๎นําเอาความค ดเหลําน ้มาประยุกต๑ให๎เข๎ากับโลกปัจจุบันืโดยผล ตเป็นเคร ่องสําอางชน ดตํางๆืดังท ่น ยมใช๎กันอย ํทุก
วันน ้ืเชํนืล ฟสต คือายแชโดว๑ืฯลฯืเป็นต๎น 
ืืืืืืืืการสักืเป็นการกระทําให๎รํางกายเจ็บปวดเพ ยงเล็กน๎อยืหากแตํรอยสักน ้จะอย ํได๎นานืและเม ่อสักเสร็จแล๎วก็ใช๎ส 
พํนเข๎าส ํผ วหนังเป็นส ตํางๆืซึ่งเป็นศ ลปะในสมัยอ ย ปต๑โบราณืและแม๎กระทั่งในปัจจุบันก็นําการสักมาเป็นแฟชั่นของการ
แตํงกายอยํางหนึ่งเหม อนกันืเชํนืตามธรรมเน ยมของหญ งสาว “เผํามาดอนด๑” จะต๎องสร๎างลวดลายขึ้นบนแผํนหลังื
ด๎วยว ธ ให๎ผ ๎ชํานาญในการน ้แหวะผ วหนังให๎เป็นรํองืแล๎วอัดด๎วยด นผงให๎น นขึ้นมาืทําให๎เก ดเป็นลวดลายเหม อนผ นผ๎าท ่
ปักด๎วยเส๎นไหมืถ อกันวําหญ งสาวท ่ม ลวดลายเชํนน ้เป็นคนสวยืและเป็นท ่พึงปรารถนาของหนุํมท ่จะได๎ไว๎เป็นภรรยาื
หญ งใดท ่ไร๎ลวดลายจะถ กกลําวหาวําข ้เหรํท ่สุดืและหมดโอกาสท ่จะม ค ํครองไปตลอดช ว ต 
ืืืืืืืืการสักใบหน๎าให๎ม ลวดลายแปลกๆืเป็นประเพณ อยํางหนึ่งของสาวๆื“เผํามาดอนด๑” เร ่มจากการสักเพ ่อให๎ด นํา
เกล ยดืปูองกันไมํให๎พวกค๎าทาสท ่กลัดมันสนใจจับตัวไปขํมข นืจึงกลายเป็นประเพณ ท ่สวยงามสําหรับชายเผําเด ยวกันื
ในภายหลังพร๎อมกับเพ ่มการเจาะร มฝีปากบนและต ่งห ใสํเคร ่องประดับเพ ่มอ กด๎วย 
ืืืืืืืืด๎วยเหตุท ่การแตํงกายของมนุษย๑เราม ผ ดแผกกันออกไปแล๎วแตํสภาพของส ่งแวดล๎อมืและความจําเป็นน ้เองืเม ่อ
นํามารวบรวมเข๎าจึงกลายเป็นขนบธรรมเน ยมประเพณ และวัฒนธรรมในการแตํงกายของแตํละชนชาต ในท ่สุด 
ืืืืืืืืศาสนาุม บทบาทสําคัญในการแตํงกายเชํนกันืจะเห็นได๎จากในสมัยท ่เก ดสงครามทางศาสนาขึ้นืเชํนื“สงคราม
คร เสด”ืเป็นสงครามท ่ย ดเย ้อมานานกวําื300ืปีืม การรบพุํงกันตลอดเวลาืการปะทะกันตัวตํอตัวืและก นเวลายาวนาน
มากืความสัมพันธ๑ระหวํางข๎าศึกก็เก ดข้ึนืม การแลกเปล ่ยนความค ดเห็นซึ่งกันและกันืแลกเปล ่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและ
กันืและเม ่อเหตุการณ๑สงบลงผลจากสงครามทําให๎ทรัพยากรตํางๆืส ญเส ยไปมากืทางประวัต ศาสตร๑จึงเร ยกยุโรปสมัย
นั้นวําื“สมัยมืด” ค อืวัฒนธรรมตํางๆ ศ ลปะืว ชาการืตลอดจนความเจร ญในด๎านตํางๆืก็ได๎ปิดเง ยบลงืมาเฟ่ืองฟ อ ก
ครั้งหนึ่งในสมัยศตวรรษท ่ื16 ว วัฒนาการการแตํงกายจะเฟ่ืองฟ มากในสมัยน ้ 
ุุุุุุุุความต้องการความดึงดูดใจในเพศตรงข้ามุเป็นสาเหตุหนึ่งท ่ทําให๎มนุษย๑ม ความต๎องการแตํงตัวตํางกันืเชํนื
เราเร ่มเต บโตเข๎าวัยรุนหนุํมสาวืม ความสมบ รณ๑ทางเพศืเป็นธรรมชาต ท ่ต๎องทําตัวเองให๎เป็นท ่ดึงด ดใจแกํเพศตรงข๎ามื
การแตํงกายด ข้ึนืร ๎จักสวยและงามืม การจับจํายในเร ่องเส ้อผ๎ามากขึ้นืผ ๎สนองความต๎องการเหลําน ้ได๎ก็ค อืนักออกแบบ
เส ้อผ๎าท ่ม ช ่อเส ยงตํางๆืเก ดขึ้นืได๎พยายามออกแบบเส ้อผ๎าเคร ่องแตํงกายให๎เหมาะกับลักษณะท ่แตกตํางกันออกไปตาม
ระดับสังคมืและเศรษฐก จ 
ืืืืืืืืสภาพแวดล้อมุฐานะุและเศรษฐกิจืในแตํละสภาพของสังคมนั้นยํอมไมํเหม อนกันืสภาพของเศรษฐก จจะ
ควบค ํกันไปด๎วยในการท ่มนุษย๑เราม การแตํงกายท ่ตํางๆืไปนั้นืสภาพของสังคมและเศรษฐก จก็เข๎ามาม บทบาทอย ํ
ด๎วยกันเชํนืสังคมทั่วไปในขณะน ้ม หลายระดับชั้นและแบํงกันตามฐานะทางเศรษฐก จอ กด๎วยืเชํนืชนชั้นระดับเจ๎านาย
ชั้นผ ๎ใหญํืชาวบ๎านืและชนชัน้กรรมกรืซึ่งแตํละลักษณะจะบํงชัดวําผ ๎แตํงอย ํในฐานะระดับอยํางไรืและยังบํงถึงสภาพ
สังคมของเขาเหลําน ้ด๎วย 
ืืืืืืืืจากม ลเหตุทั้งหมดน ้พอท ่จะเป็นสาเหตุได๎วําืทําไมมนุษย๑จึงม การแตํงกายท ่ตํางกันืและเคร ่องนุํงหํมในสมัย
เร ่มแรกม ลักษณะอยํางไรืใช๎อะไรทําืและหํอหุ๎มรํางกายโดยว ธ ใด 
ืืืืืืืืในบรรดาชาต ตํางๆืท ่ม ความเจร ญและวัฒนธรรมส งืและเป็นต๎นฉบับของการแตํงกายืค อืชนชาต อ ย ปต๑ืม ความ
เจร ญประมาณื2,000 ปีกํอนืค.ศ.525 ชนชาต ท ่ 2 รองมาจากอ ย ปต๑ก็ค อกร กืและตํอมาค อืโรมันืตํอจากนั้นก็จะม 
เหตุการณ๑ตํางๆืเข๎ามาม บทบาทในการแตํงกายมากืทําให๎การแตํงกายเปล ่ยนไปตามว วัฒนาการของโลกื 

 



  

การแต่งกายของหญิงสาวเผ่าโซบี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ืื 

 

 

 

 

 

ืืืืืืการแตํงกายเพ ยงนุํงกระโปรงทําด๎วยใบหญ๎าแห๎งืืใช๎ผ๎าโพกศ รษะืสวมสร๎อยล กปัดแบบสะพายแลํงเพ ่อเพ ่มส สันื
ให๎ด สวยงามข้ึนื 



  

การสักบนหลังของร่างกายของหญิงสาวเผ่ามาคอนด์ 

 
 

ืืืืืืืืน ยมสร๎างลวดลายขึ้นบนแผํนหลังืืด๎วยว ธ ให๎ชํางผ ช๎ํานาญแหวะผ วหนังให๎เป็นรํองและวอัดด๎วยด นผงให๎น นขึ้นมาื
ทําเร ่อยไปจนเก ดเป็นลวดลายเหม อนผ นผ๎าท ่ปักดวยเส๎นไหมืถ อกันวําหญ งสาวท ่ม ลวดลายเชํนน ้เป็นคนสวยืและเป็นท ่
พึงปรารถนาของหนุํมท ่จะได๎ไว๎เป็นภรรยาืหญ งใดท ่ไร๎ลวดลายจะถ กกลําวหาวําข ้เหรํท ่สุดืและหมดโอกาสท ่จะม ค ํครอง
ไปตลอดช ว ตื 



  

การสักบนใบหน้าเป็นลวดลายแปลกๆุของหญิงสาวเผ่ามาคอนด์ 

  

ุุุุุุุุเร ่มจากการสักเพ ่อให๎ด นําเกล ยดืปูองกันไมํให๎พวกค๎าทาสท ่กลัดมันสนใจจับตัวไปขํมข นืจึงกลายเป็นประเพณ ท ่
สวยงามสําหรับชายเผําเด ยวกันืในภายหลังพร๎อมกับเพ ่มการเจาะร มฝีปากบนและต ่งห ใสํเคร ่องประดับ 

  



  

มนุษย์โคลนของชาวเกาะนิวกินี 

 

ืืืืืืืืมนุษย๑โคลนืืแตํงตัวด๎วยใบไม๎ปิดบังของสงวนเพ ยงเล็กน๎อยืนอกนั้นทั้งหัวและรํางกายพอกโคลนจนหนาเปรอะืื
ชมกันวําสวย 

 

 

 

 



  

หญิงสาวชาวนิวกินี 

 
การเข ยนหน๎าลายพร๎อยืตกแตํงเคร ่องประดับเต็มตัว 

ม ทั้งปลอกคอืแขนืถ อวํางามท ่สุด 



  

นักรบของชาวนิวกินี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช๎ส ทาหน๎าจนดําืืหมายถึงความแข็งแรงและความเป็นล กผ ๎ชาย 



  

การแต่งหน้ากากของชายชาวเกาะนิวกินี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการแตํงหน๎าแล๎วบางคนจะสวมหน๎ากากท ่ละเลงส จนเปรอะปลํอยผมรุํมรํามเหม อนืขนเมํน 



  

สาวงามของชาวนิวกินี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาววัยทันเอจคลุมผมด๎วยผ๎าและสวมมงกุฎทองืคาดหัวด๎วยเหร ยญทั้งตัวม ส ส๎มและส ทองละลานตา 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

1 รวม 4 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 

ช ่อหนํวยืประวตั เคร ่องแตงํกาย สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 8 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืประวัต เคร ่องแตงํกาย 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืื1.บอกจุดประสงค๑รายว ชาืสมรรถนะรายว ชาืคําอธ บายรายว ชาืระเบ ยบการเข๎าออกชั้นเร ยน 
ืืืืื2.บอกจํานวนสัปดาห๑ืจํานวนคาบท ่เร ยน 
ืืืืื3.ให๎นักศึกษาจับกลุํมแลกเปล ่ยนความร ๎เร ่องความเป็นมาของเคร ่องแตํงกาย 
ืืืืื4.ให๎ผ ๎เร ยนทําแบบทดสอบกํอนเร ยนืโดยใช๎เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื5.อธ บายจุดประสงค๑ของการเร ยน 

 

5.2ุการเรุียนรื ๎ 
ืืืืื1.คร อธ บาย/บรรยายืความเป็นมาของเคร ่องแตํงกาย 
ืืืืื2.คร ใช๎เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 

 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ๎เร ยนรํวมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ๎สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข๎อนั้นๆ ให๎แกํผ ๎เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 
 
5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืื1.ซักถามเป็นกลุํม 
     2.สังเกตการปฏ บัต งาน 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

1 รวม 4 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 

ช ่อหนํวยืประวตั เคร ่องแตงํกาย สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 8 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืประวัต เคร ่องแตงํกาย 

6.ส่ือการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรยีนรูื๎ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 

ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 

         1. เพาเวอร๑พ๎อยท๑ 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
       -  
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
       - 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
         แบบทดสอบท๎ายบท 
8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 

 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ๎ ค อื“ม ความร ๎และสามารถอธ บายได๎ในเร ่องของความหมายและความเป็นมาของเคร ่องแตํงกาย 
ให๎เหมาะสมกับร ปแบบในการปฏ บัต งาน 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงตํอเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

1 รวม 4 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 

ช ่อหนํวยืประวตั เคร ่องแตงํกาย สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 4 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืประวัต เคร ่องแตงํกาย 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ๎ืความเข๎าใจืทักษะืเร ่องความหมายและความเป็นมาของเคร ่องแตํงกายืืโดยใช๎ว ธ การตามท ่
กําหนดืเชํนการถาม/สอบฯ 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช๎แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข๎อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ๎เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให๎บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบํงผ ๎เร ยนออกเป็นกลุํมืตามความร ๎ืความเข๎าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ๎เร ยนแตํละกลุํมไว๎ในแบบบันทึก 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให๎ผ ๎เร ยนออกมานําเสนอความร ๎ืืหลังการเร ยน 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจดัการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

1 รวม 4 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 

ช ่อหนํวยืประวตั เคร ่องแตงํกาย สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 8 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืประวัต เคร ่องแตงํกาย 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ๎ื ความเข๎าใจื ทักษะื เร ่องว วัฒนาการื ความเป็นมาของเคร ่องแตํงกายโบราณื ื โดยใช๎ว ธ การ
ตามท ่กําหนดืเชํนการถาม/ืสอบฯ 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช๎แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข๎อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ๎เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให๎บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบํงผ ๎เร ยนออกเป็นกลุํมืตามความร ๎ืความเข๎าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ๎เร ยนแตํละกลุํมไว๎ในแบบบันทึก 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให๎ผ ๎เร ยนออกมานําเสนอความร ๎ืืหลังการเร ยนืืแบบทดสอบท๎ายบท 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจดัการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

1 รวม 4 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 

ช ่อหนํวยืประวตั เคร ่องแตงํกาย สอนครั้งท ่ื 1-2 
จํานวน 8 ชั่วโมง ช อ่เร ่องืประวัต เคร ่องแตงํกาย 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 

 



  

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 
จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.เคร ่องแตํงกายหมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.จงบอกความเป็นมาของเคร ่องแตํงกาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ความจําเป็นท ่มนุษย๑ต๎องแตํงกายในขั้นแรกม อะไรบ๎าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.จงบอกสาเหตุท ่มนุษย๑แตํงกายแตกตํางกัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.เหตุใดจึงม การนําหญ๎ามาทําเป็นกระโปรง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.ชาวอ นเด ยมักสวมใสํอะไรในหน๎าหนาว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.ชนเผําืTuareg มักสวมเช อกเป็นเคร ่องแตํงกายืืืเช อกส สวมนั้นม ส อะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.เม ่อมนุษย๑ร ๎จักการนําใยแฟลกซ๑มาทอเป็นผ นผ๎าืืผ๎าท ่ทอได๎นั้นเร ยกผ๎าอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.จงอธ บายลักษณะการแตํงกายของหญ งสาวเผําโซบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.เหตุใดหญ งสาวเผํามาคอนด๑จึงน ยมสักลวดลาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

2 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 
ช ่อหนํวย     ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง,  
การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ 
 

สอนครั้งท ่ื 3-11 
จํานวน 18 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื

และการอพยพ 

1.  สาระสําคัญ 
ืืืืืืืความเป็นมาของชนชาต ไทย 
ด ตามแผนท ่สมัยอาณาจักรนํานเจ๎าื ไทยเราเป็นชาต เกําแกํชาต หนึ่งในบรรดาชนชาต ผ วเหล องด๎วยกันเด มตั้งหลักแหลํง
กระจายกันอย ํทั่วไปในด นแดนของประเทศจ นืืตํอมาถ กทางจ นรุกรานจึงอพยพเคล ่อนย๎ายลงมาทางใต๎ืืรวบรวมกันตั้ง
เป็นอาณาจักรข้ึนเร ยกวําื อาณาจักรอ๎ายลาวื แตํไทยก็ต๎องเส ยด นแดนให๎แกํชาต จ นไปอ กเน ่องจากม กําลังน๎อยกวําื คน
ไทยบางพวกจึงพากนัอพยพหน มายังตอนใต๎อย ํเร ่อยๆื ไมํไมํยอมอย ํใต๎อํานาจของชนชาต จ นื ยังม ใครบางกลุํมท ่ผมอย ํ
กระจัดกระจายในด นแดนจ นืืได๎พยายามืรวบรวมกําลังตั้งตัวเป็นอ สระืม ทั้งหมดื6ืกลุํมหร อื6ืื เม องืตามจดหมาย
เหตุจ นกลําววําเจ๎าเม องหนองแสื ปกครองเม องท ่ื 6ื ื นั้นื ม กําลังเข๎มแข็งกวําเม องอ ่นๆื จึงได๎รวบรวมเม องทั้งื 6ื เข๎า
ด๎วยกันืตั้งอาณาจักรใหมํืเร ยกวําื“อาณาจักรนํานเจ๎า”ืกษัตร ย๑องค๑แรกท ่ตั้งอาณาจักรน ้ค อืืืสินุโลืเจ๎าเม องื 
หนองแสืหร อชาวจ นเร ยกวําืเมืองตาลีฟูืซึ่งเป็นเม องหลวงอาณาจักรนํานเจ๎าในเวลาตํอมา 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
ุุุุุ2.1ืบอกความเป็นมาของชนชาต ไทยได๎ 
ืืืืืื2.2 อธ บายการแตํงกายของไทยในสมัยตํางืและการอพยพได๎ 
3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1ืดานความร ๎ 
      3.1.1ืแสดงความร ๎เก ่ยวกับความเป็นมาของชนชาต ไทย 
      3.1.2 แสดงความร ๎เก ่ยวกับการปกครอง 
      3.1.3 แสดงความร ๎เก ่ยวกับการแตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ 
3.2ืดานทกัษะ 

 

3.2.1ืบอกความเป็นมาของชนชาต ไทยได๎ 
3.2.2 บอกการแตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพได๎ 

 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค๑ 
 

3.3.1ืบอกความเป็นมาของชนชาต ไทยืืการปกครองืืการแตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพได๎ 
 



  

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

2 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 
ช ่อหนํวย     ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, 
การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ 
 

สอนครั้งท ่ื 3-11 
จํานวน 18 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื

และการอพยพ 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
ืืืืืืความเป็นมาของชนชาต ไทย 
อาณาจักรนํานเจ๎าตั้งขึ้นเม ่อใดไมํเป็นท ่แนํนอนืนักค๎นคว๎าทางประวัต ศาสตร๑กลําววําืคงเป็นชํวงปีืพ.ศ.ืื1161ืื
หร อปีพ.ศื1194ือาณาจักรน ้ม อาณาจักรเขตกว๎างขวางมากืดังจะเห็นได๎จากหนังส อืเร ่องของชาต ไทยืของพระยา
อนุมานราชธนืซึ่งกลําวไว๎วํา “อาณาเขตนํานเจ๎าืค อมณฑลยูนานืเด ๋ยวน ้ทั้งหมดรวมทั้งเเคว๎นส บสองปันนาด๎วยื
ตอนเหน อถึงเสฉวนืืตะวันออกต ดด นแดนในมณฑลไกวเจาืืและกวางซ ืืตะวันออกเฉ ยงใต๎จดตังเก ๋ยืเข๎ามาใน
แคว๎นส บสองจุไทยืลางท จะเลยเข๎าไปถึงแวํนแคว๎นหลวงการ๑ดบางต ดเม องปุยหวํองืไมํทราบวําเม องอะไรกะด ก็เห็น
แถวแคว๎นฉานใต๎ได๎แกํืเม องเช ยงตุงืหร อต่ําลงมาทางตะวันตกเฉ ยงเหน อต ดธ เบตืตะวันตกจดอ นเด ยเห็นจะแถว
ลุํมน้ําคงคาืถ๎าเป็นเชํนนั้นด นแดนตอนเหน อของพมําก็ต๎องรวมอย ํด๎วยืดังน ้ือาณาจักรนํานเจ๎าืไมํใชํเล็กๆืจะม 
ด นแดนมากกวําแหลมอ นโดจ นทั้งหมดเส ยด๎วยซ้ําืเม ่ออาณาเขตกว๎างใหญํอยํางน ้ถ๎าไมํเป็นชาต ท ่ม ความเจร ญและม 
ระเบ ยบการปกครองด แล๎วืก็คงเอาไว๎ไมํอย ํ” 
      อาณาจักรนํานเจ๎าม พระมหากษัตร ย๑ส บราชวงศ๑ตํอจากพระเจ๎าส นุโลืืปกครองตํอๆืกันมาอ กหลายส บองค๑ื
พระมหากษัตร ย๑ท ่ม ช ่อเส ยงค อืพระเจ้าฟีล่อโก๊ะืเป็นพระมหากษัตร ย๑ท ่เข๎มแข็งืและกล๎าหาญมากได๎เคยชํวยเหล อ
ชาวจีนืรบกับพวกธ เบตืจนได๎ชัยชนะืจึงเป็นท ่น ยมยกยํองของชาวจ นทั่วไปตํอมาในสมัยของพระเจ๎าโก๊ะล่อฝงืจึง
ทรงหันมาดําเน นนโยบายเป็นม ตรกับพวกธ เบตและกลับมารบกับจ นืชาวไทยกับจ นจึงเป็นศัตร รบพํุงกันจน
กลายเป็นสงครามย ดเย ้อในสมัยพระมหากษัตร ย๑องค๑ตํอๆืมา 
      การปกครอง 
      อาณาจักรนํานเจ๎าม ความเจร ญรุํงเร องทางวัฒนธรรมอยํางมากืจะเห็นได๎จากการจัดการปกครองประเทศ
อยํางม ระเบ ยบแบบแผนืและม คณะบุคคลผ ๎บร หารประกอบด๎วยผ ๎ท ่ม ความร ๎ความสามารถจึงปกครองอาณาจักรท ่ม 
เน ้อท ่กว๎างใหญํเชํนน ้ได๎ 
ืืืืืื(เจ๎าผ ๎ครองประเทศเร ยกวําืนํานเจ๎าอ๐องืม อํานาจส งสุดในการปกครองประเทศม ข๎าราชการชั้นผ ๎ใหญํ )ืราษฎร
ม อาช พทํานาืเพาะปล กืเล ้ยงไหมและทอผ๎า 

 



  

ืืืืืื(ลักษณะหญ งืไมํผัดหน๎าืไมํเข ยนค ้วืนุํงผ๎าซ ่นทอด๎วยไหมืผมถักเปียห๎อยลงมาทั้งสองข๎างและขมวดปมเกล๎าเป็น
มวยอย ํกลางหลังืใสํตุ๎มห ทับท มหร ออําพัน) 
      อาณาจักรนํานเจ๎าอย ํอยํางสงบสุขมาเป็นเวลานานืม พระมหากษัตร ย๑ปกครองกันตํอๆมาืจนกระทั่งม ชนชาต มอง
โกลืซึ่งชาวจ นเร ยกวําืตาดืหร อืตาร๑ต๎าืเข๎ามารุกรานจนกระทั่งเส ยอาณาจักรให๎กับืกุบลายขํานืซึ่งเป็นเจ๎าแผํนด น
ชาวตาดืประมาณืพ.ศ.ืื1796 
การแต่งกายของไทยสมัยต่างๆ 
ืืืืืืชาต ไทยเป็นชาต ใหญํอย ํในเอเช ยมาแตํกํอนพุทธกาลืเราม แบบเคร ่องแตํงกายของเราโดยไมํได๎ลอกเล ยนแบบใคร
ทั้งส ้นืไทยในสมัยนั้นืชายหญ งืตามการสันน ษฐานวํานุํงกางเกงกันเป็นพ ้นเราเคยเข๎าใจวําืจ นนุํงกางเกงมากํอนไทยื
เพราะม คําวําื“กางเกงจ น”ืทําให๎เราเข๎าใจเชํนนั้นืแท๎จร งแล๎วจ นนําจะลอกแบบไปจากไทยด๎วยซ้ําตามหลักฐานการ
ค๎นคว๎าืภายหลังทําให๎ย ่งทราบชัดเจนขึ้นวําืไทยเราไมํได๎รํวมเช ้อสายมองโกเล ยกับจ นืแตํไทยเรานําจะเป็นเช ้อสายื
มาเลเซ ยืมากกวําและก็ได๎แผํขยายขึ้นไปจากแผํนด นแหลมทองไมํได๎ลงมาจากเหน อืส ่งท ่เป็นพยานหลักฐานนับวํา
ได๎แกํบรรดาเคร ่องม อด นืและพวกภาชนะเคร ่องปั้นด นเผานั้นเองืทั้งจ นเองก็เพ ่งเคล ่อนย๎ายลงมาอย ํตามแถบแมํน้ํา
ไหลื(สาขาของแมํน้ําแยงซ เก ยง)ืเร ่องราวื2,000ืปีืกํอนพุทธศกมาน ้เองืแตํไทยเราครอบครองด นแดนจ นมาไมํต่ํา
กวําื4,500ืปีแล๎วืการแตํงกายของจ นนั้นรุํมรํามกวําืเพราะต๎องอย ํกับอากาศหนาวืและต๎องผํานทะเลทรายโคบ ือัน
ไพศาลมาด๎วยืประกอบกับไทยต๎องอย ํในประเทศท ่ลุํมๆดอนๆืจึงจําต๎องแตํงกายให๎เหมาะสมืและสะดวกในการ
เด นทางืเส๎นในสมัยนั้นจะด กวําการเด นเท๎าเปลําก็เพ ยงเล ่อนและเกว ยนืการแตํงกายจึงขึ้นอย ํกับการครองช พืสภาพ
ของด นฟูาอากาศและภ ม ประเทศืน ่เป็นการสันน ษฐานเร ่องไทยนุํงกางเกงมากํอน 
ืืืืืืสมัยไทยมุงืคําวําื“มุง” หมายถึงหม ํคณะจ นเร ยกไทยวําื“ต๎ามุง” หมายถึงหม ํคณะใหญํสมัยไทยมุงน ้ม อายุอย ํ
ราวื4,000ืปีกํอนสมัยพุทธกาลืสํวนคําวําื“ไทย” หมายถึงอ สระหร อจะมาจากคําวําื“ไต๎” (คําเด ยวกันื“ต๎า”) ก็
หมายถึงความใหญํโตมาอ กประการหนึ่งืคําวําื“มุง” อาจเป็นคําท ่จ นเร ยบภายหลังเม ่อได๎เข๎ามาพบก็ได๎ืโดยเร ยกเต็ม
ท ่วําื“มุงลุงปา” ซึ่งหมายความวําืคาบน คมท ่รวมกลุํมชนแหํงนครลุงืนครปาืเพราะนครลุงกับนครปาืเป็นเม องใหญํ
ของไทยมากํอนืและนครปาก็นับวําเป็นศ นย๑กลางชาวไทยดังปรากฏคําวําื“ฌ๎อปาอ๐อง” เป็นช ่อท ่ชอบให๎สันน ษฐานวํา
เจ๎าเม องืฌ๎อื(เป็นคนไทย)ืค ํน ้คงม อํานาจเหน อนครปาืภาพท ่แสดงไว๎ก็เป็นเพ ยงสันน ษฐานวําื“คงจะเป็นเชํนนั้น” 
ค อทั้งหญ งชายนุํงกางเกงเหม อนกันสวมเส ้อไมํม แขนม กระดุมทําด๎วยผ๎าเหม อนกันืระยะนั้นการตกแตํงส บนเส ้อผ๎ายัง
ไมํม ืเคร ่องประดับอยํางอ ่นก็ยังไมํน ยมกันืการอย ํรวมกันโดยว ธ ื“สามัคค ธรรม” เป็นแบบอยํางความเป็นอย ํของไทย
มากํอนจึงไมํม กษัตร ย๑จะม ก็แตํหัวหน๎าหร อพํอเม องเพราะปรากฏวําไทยม กษัตร ย๑ครั้งแรกในสมัยอ๎ายลาวแตํกระนั้น
ตําแหนํงพํอเม องืืหร อขุนเม องก็ยังคงม อย ํจนถึงสมัยสุโขทัยืทรงผมของหญ งชายก็นําจะเกล๎าขึ้นส งมาตั้งแตํสมัยดึกดํา
บรรพ๑แล๎วืืหาได๎เล ยนแบบมาจากพวกพราหมณ๑ในอ นเด ยไมํการเกล๎าผมส งน ้ืืจ นเองก็น ยมเหม อนกันและด เหม อน
ชาวเอเช ยตะวันออกทั้งหมดก็เกล๎าผมส งแทบทั้งนั้นืืเม ่อยังไมํม กษัตร ย๑การตกแตํงประดับประดาให๎สมกับตําแหนํงก็
อาจจะยังไมํม มากนักืือยํางไรก็ตามการอย ํรวมกันเป็นปึกแผํนยํอมจะนําความเกรงขามมาส ํผ ๎ค ดจะรุกรานเป็นธรรมดาืื
แตํท ่ไทยถ กรุกรานนั้นคมเน ่องมาจากบางสมัยเส ่อมความสามัคค นั้นเอง 



  

 
ไทยมุง 

ุุุุุุุุสมัยเด มืกํอนท ่ไทยจะเคล ่อนลงมาจากจ นืการแตํงกายท้ังชายหญ งืคงนุํงกางเกงเหม อนกันและมํุนผมไว๎กลาง
กระหมํอมืืปราศจากเคร ่องประดับใดๆืืสวมเส ้อไมํม แขน 
 



  

 
สมัยอ้ายลาวระยะแรก 

พ.ศ.400  ชาวอ๎ายลาวร ๎จักย๎อมส ผ๎าืและทําพรมขนสัตว๑ืการแตํงกายกระชับื 
หญ งนุํงกางเกงืมุํนผมส งืและสวมรองเท๎าฟาง 

 



  

 
สมัยอ้ายลาวระยะหลัง 

พ.ศ.ื791-831 เร ่มใช๎ผ๎าฝูายเร ยกวํากันหมั่นมากข้ึน 
 



  

      สมัยอ้ายลาวื(รวมทั้งระยะแรกระยะหลัง)ืไทยม อาณาจักรใหญํอ กแหํงหนึ่งืซึ่งกํอตั้งโดยคนไทยท ่อพยพืถอยรํน
ลงมาจากทางเหน อืและได๎รวมกับคนไทยท ่อย ํเด มในภ ม ภาคแหํงนั้นือาณาจักรอ๎ายลาวม ศ นย๑กลางอย ํท ่ืมณฑลย นานื
จะตั้งมาช๎านานเพ ยงใดไมํอาจทราบได๎ืแตํมาปรากฏวําื“เม องเท ยน” หร อื“เม องแถน” เอาเม ่อเราพ.ศื263-323ืตาม
ตํานานของมณฑลย นานปรากฏวําืพวกล กหลานพระเจ๎าอโศกมหาราชืแหํงมคธประเทศืได๎เข๎ามาครอบครองเม อง
ตํางๆือย ํหลายแหํงแตํก็ยังจับเค๎าอะไรไมํได๎ืเพราะไมํม แบบอยํางสถาปัตยกรรมืเชํนืสมัยอโศกเหล ออย ํเลยื
(สถาปัตยกรรมสมัยอโศกมหาราชนับเป็นสมัยแรกท ่ใช๎ห นเป็นวัสดุกํอสร๎าง) 
      อยํางไรก็ตามพวกไทยท ่อย ํในมณฑลอ ่นๆืทางเหน อนครนั้นก็ยังคงม อย ํด๎วยเชํนในมณฑลเสฉวนก็เป็นื“อ๎ายลาว” 
พวกหนึ่งเหม อนกัน 
      ตํอมาในราวืพ.ศื400 ปรากฏราชธาน ขึ้นอ กแหํงหนึ่งืค อื“นครเพงาย” การแตํงกายของไทยอ๎ายลาวจึงแยก
ออกเป็นื2 ระยะืหร อื2 พวกืค อืพวกท ่อย ํทางมณฑลเสฉวนืนุํงกางเกงืเหม อนกันทั้งชายหญ งสํวนเส ้อนั้นนอกจากจะ
แขนสั้นแล๎วืยังม เส ้อแขนยาวข๎างในอ กด๎วยืทั้งน ้อาศยัการสันน ษฐานจากคํากลําวของหมอด๏อคืท ่ได๎พบพวกไทยใน
มณฑลเสฉวนืแตํระยะเวลาหํางไกลกันมากืืเท็จจร งเป็นเพ ยงสันน ษฐานเทํานั้นและระยะน ้เองพวกญวนได๎แยกออกไป
ทางตังเก ๋ยืืจึงนําจะนําเอาเส ้อตัวยาวไปด๎วยประกอบกับญวนก็ปฏ เสธวําไมํใชํแบบจ นืืแตปํระด ษฐ๑ขึ้นให๎คล๎ายกับจ น
เทํานั้นเองืตํอมาระยะหลังไทยอ๎ายลาวคํอยม ความสงบสุขมากขึ้นฝุายหญ งอาจดัดแปลงกางเกงมาเป็นผ๎านุํงืสวมเส ้อ
ปูายืเส ้อแบบน ้นําจะยังเหล ออย ํกับพวกื“ไทล ้อ”  เพราะปรากฏวําตกแตํงประดับประดาลวดลายเพ ่มข้ึนอ กมากืืไทย
อ๎ายลาวได๎ยอมรับนับถ อพระพุทธศาสนาในราวืพ.ศื600ืโดยการนําของขุนหลวงเมากษัตร ย๑ของไทยอ๎ายลาวืและ
ประชาชนอ กราวื5ืแสนคนืไทยอ๎ายลาวร ๎จักย๎อมส เส ้อผ๎าืและทําพรมขนสัตว๑ได๎ืแม๎การทอผ๎าเป็นลายตํางๆืก็ทําได๎ื
และม ผ๎าหลายชน ดขึ้นืนอกจากนั้นยังร ๎จักหาแรํทองแดงืเหล็กืตะกั่วืทองคําืเง นืและร ๎จักทําแก๎วืจากทรายได๎เป็น
อยํางด และร ๎จักทํารองเท๎า 
ืืืืืืสมัยก่อนน่านเจ้าืระยะน ้หมายถึงระยะท ่ไทยอ๎ายลาวกําลังระส่ําระสายจากการรุกรานของจ นซึ่งตกอย ํลาวสมัย
ราชวงศ๑ถังืือันเป็นระยะหัวเล ้ยวหัวตํอจะข้ึนสมัยนํานเจ๎าืจากร ปท ่แสดงนั้นหมายเอาเฉพาะไอ๎ลาวท ่อย ํใกล๎เขตแดน
ของจ นืหร อือาจจะเป็นย นานตอนเหน อก็ได๎ืพวกไทยเหลําน ้คงอย ํในระยะื“เตร ยมอพยพ” จากการสันน ษฐานของ
หลวงว จ ตรวาทการปราชญ๑ผ ๎ลํวงลับไปถ้ํากลางผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน๑ก็ได๎ระบุถึงลักษณะแหํงการเตร ยม
อพยพแมํจะรัดขากางเกงทั้งชายืทั้งหญ งืเร ่องน ้เก ่ยวกับความสะดวกในการอพยพเคล ่อนย๎ายและเด นทางเป็นอยํางด 
อ กประการหนึ่งก็ค อืระยะน ้ขาดหายไปจากประวัต ศาสตร๑ราวื300ืปีืืไปปรากฏเอาเม ่อสมัยืพ.ืศ.ื1000ืเลยท เด ยว 
ุุุุุุสมัยน่านเจ้าืไทยสมัยนั้นืเร ่มม ความเจร ญรุํงเร องและทราบนามของกษัตร ย๑องค๑แรกื(แหํงราชวงศ๑ื“ต ้มง”) วําื
“พระเจา๎ส นุโล” เร ่องราวทางประวัต ศาสตร๑ก็ซับซ๎อนขึ้นืและม ผ ๎กลําวขวัญถึงกันอย ํมากแล๎วจึงของดไว๎ืจะกลําวแตํ
เพ ยงการแตํงกายเทํานั้นเน ่องจากไทยนํานเจ๎าได๎ม การจัดระบบตําแหนํงขุนนางขึ้นอยํางครบครันืดังนั้นการแตํงกาย
เพ ่อเสร มความสงํางามของพวกขุนนางและทหารจึงต๎องจัดให๎ม ขึ้นด๎วยแม๎กองทัพก็ม ธงประจํากองและบัตรประจําตัวื
นายทหารทุกคนตลอดถึงแมํทัพืบรรดาทหารเป็นชายฉกรรจ๑ท ่แข็งแรงืใครม ม๎าก็เป็นทหารม๎าปีหนึ่งๆืืจะได๎รับแจก
เข็มขัดหนังืเส ้อหนังและกางเกงืโลห๑อยํางด ทําด๎วยลําแรด 



  

ืืืืืืข๎าราชการชั้นผ ๎ใหญํม หนังส อคลุมรํางกายผ๎ารัดพุงส ทองืชั้นส งกวําน ้ผ๎ารัดพุงส แดงืแถบเหล องื(ทอง)ืข๎าราชการ
ชั้นผ ๎น๎อยใสํเส ้อแบบเส ้อกั๊กื(ไมํม แขน)ืด๎านหน๎าม ลายปักหร อห๎อยคล๎องคอบอกยศืตําแหนํงืนอกนั้นยังม ทหารรักษา
พระองค๑ซึ่งมาจากทายาทในตระก ลขุนนางผ ๎ใหญํพวกน ้นําจะเกํงในทางย งเกาทัณฑ๑ืเพราะต๎องคอยคุ๎มกันกษัตร ย๑ืและ
ควบคุมทหารอ กกองหนึ่งตํางหากืม ทหารอ กพวกหนึ่งควบคุมด แลอย ํทางแถบแมํน้ําโขงื(ตอนเหน อ)ืเร ยกตามช ่อเม อง
วําื“ชาวจุํยมําน” สวมเส ้อเกราะอยํางสั้นเฉพาะหน๎าอกและบร เวณท๎องื(หนัง)ืสวมวนหมวกส ื(หลายส )ืประดับขนหาง
วัวหร อหางแมวื(กระรอก)ืเน ่องจากม ความกล๎าหาญจึงเป็นทหารกองหน๎าในการสงคราม 
ืืืืืืผ ๎หญ งไมํผัดหน๎าเข ยนค ้วืืแตํทาผมด๎วยน้ําจากต๎นหมํอนืสตร ส งศักด ์นุํงหํมซ ่นไหมย๎อมส อยํางสวยงามืบนเอวม ซ ่น
ไหมประดับอ กผ นหนึ่งื(ไมํใชํย้ําคาดเอว)ืเกล๎าผมส งบางท ประด ษฐ๑ผมเปียห๎อยืแล๎วม๎วนไว๎ด๎านหลังืตํางห ทําด๎วยไขํมุก
ทับท มืหร ออําพันืน ยมประดับดอกไม๎ 



  

 
สมัยน่านเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ศ.ื900ืืืชาวอ นเด ยืเร ่มนําส นค๎าเข๎ามาในสุวรรณภ ม มากข้ึนืสํวนใหญํเป็นแพรืไหมืมัสล นืผ๎าเน ้อบางอยํางด ื 
ืืืืืืืืืืืืืืืเร ยกเย ยบับืและพรม 
พ.ศ.ื1100ืืผ ๎หญ งเร ่มร ๎จักใช๎น้ําจากต๎นหมํอนทาผมืนุํงหํมซ ่นไหมืท ่เอวม เส๎นใหมํประดับอ กผ นหนึ่ง 
พ.ศ.ื1,600ืนํานเจ๎าตอนปลายืเร ่มร ๎จักใช๎เคร ่องประดับมากข้ึนืการทอผ๎าทําเป็นลวดลายตํางๆ 
 
 
 



  

 
การอพยพ 

      การอพยพของชาต ไทยม ได๎อพยพไปพร๎อมๆืกันืแตํได๎ทยอยกันมาเร ่อยๆืเชํนืเม ่อพวกไทยทางตอนเหน อถ ก
รุกรานืก็รํนลงมาอย ํกับพวกไทยทางตอนกลางเม ่อด นแดนตอนกลางแออัดก็ถอยรํนลงมาทางใต๎ 
      การอพยพครั้งใหญํื เร ่มในพุทธศตวรรษท ่ื7ืภายหลังท ่อาณาจักรอ๎ายลาวเส ยแกํจ นืพวกไทยอพยพแยกย๎ายกัน
ดังน ้ 
      พวกหนึ่งืตั้งมั่นอย ํในมณฑลย นานืเป็นอาณาจักรนํานเจ๎า 
      พวกสองือพยพลงมาทางใต๎ืยังแหลมสุวรรณภ ม  
      การอพยพลงมาทางใต้ืม เส๎นทางท ่สําคัญื3ืทางค อ 
ก.ืไปทางตะวันตกเฉ ยงใต๎ตามลําแมํน้ําสาละว นืตั้งมั่นท ่แคว๎นแสนหว ื(ค อแคว๎นฉานของพมําปัจจุบัน)ืเร ยกวําไทยใหญ่ 
ข.ือพยพตํอจากพมําเข๎าไปในอ นเด ยืตั้งมั่นอย ํในบร เวณลุํมแมํน้ําอ ระวด ในแคว๎นอัสสัมเหน อเร ยกวําืไทยอาหม 
ค.ืไปทางใต๎แถบลุํมแมํน้ําโขงืตั้งวันอย ํบร เวณท ่แคว๎นตังเก ๋ยปัจจุบันืืและขยายเข๎ามาในเขตืส บสองปันนาืส บสองจุ
ไทยืและหัวพันทั้งห๎าทั้งหกเร ยกวําืไทยน้อยืพวกน ้ตํอมาขยายเข๎ามาอย ํในเขตลานนาไทยลุํมแมํน้ําเจ๎าพระยาืตลอด
ถึงแหลมมลาย ืเป็นบรรพบุรุษของไทยในปัจจุบัน 
เม ่ออาณาจักรนํานเจ๎าเส ยแกํกุบไลขํานืในืพ.ศ.ื1796ืคนไทยในย นานจึงท ้งภ ม ลําเนาถอยรํนตามพวกท ่อพยพมาแตํ
เด มมากขึ้นตามลําดับืสํวนมากลงมาอยู่ในแหลมอินโดจีนืและตามลําน้ําโขงืและแมํน้ําเจ๎าพระยา 
แตํเด มืด นแดนสุวรรณภ ม ืหร อแหลมอ นโดจ นกํอนชาต ไทยจะเข๎ามาตั้งภ ม ลําเนานั้นเป็นท ่อย ํของื3 ชาต ืค อืขอมื
มอญืและละว๎า 
ืืืืืก.ขอมือย ํทางภาคตะวันออกของลุํมแมํน้ําโขงตอนใต๎ื(เขมรปัจจุบัน) 
ืืืืืข.มอญืหร อรามัญือย ํทางตะวันตกของแมํน้ําสาละว นืตลอดจนถึงลุํมแมํน้ําอ ระวด ืซึ่งเป็นอาณาเขตของพมํา
ปัจจุบัน 
ืืืืืค.ละว๎าือย ํทางลุํมแมํน้ําเจ๎าพระยาืค อประเทศไทยปัจจุบันืม อาณาเขตแบํงเป็นื3ือาณาจักรค อื 
ืืืืื1ือาณาจักรทวาราวด ืหร อแคว๎นืละว๎าใต๎ืค ออาณาเขตภาคกลางของไทยซึ่งม ื“นครปฐม” เป็นราชธาน ื
พระพุทธศาสนาได๎แพรํหลายเข๎ามาในอาณาจักรน ้กํอน 
ืืืืื2ือาณาจักรยางหร อโยนกืหร อละว๎าืเหน อืค ออาณาจักรเขตภาคเหน อของไทยปัจจุบันตลอดไปจนถึงเม องืล ้อื
เชํนืเหน อแมํน้ําโขงืม ราชธาน อย ํท ่เม องื“เง นยาง” (อย ํร มแมํน้ําโขงทางเหน อของเม องเช ยงแสนปัจจุบัน) 
ืืืืืื3ือาณาจักรโครตบ นท๑หร อพนมืค ออาณาเขตท ่เป็นภาคตะวันออกเฉ ยงเหน อของไทยในปัจจุบันืตลอดไปจนถึงฝั่ง
ซ๎ายของแมํน้ําโขงทางท ศตะวันออกม ราชธาน อย ํท ่เม องื“นครพนม” 
จากประวัต การอพยพของชาต ไทยืแล๎วจะเห็นวําการแตํงกายนั้นได๎เปล ่ยนแปลงไปตามอ ทธ พลของเจ๎าของถ ่นเด มบ๎างื
จากเพ ่อนบ๎านบ๎างืและจากส ่งแวดล๎อมบ๎าง 



  

ืืืืืเร ่องของการแตํงกายของไทยอันส บเน ่องมาท ่จะกลําวตํอไปน ้ม ได๎ม หลักฐานปรากฏไว๎อยํางแนํนอนตามความเป็น
จร งในสมัยนั้นืท ่ผ ๎เข ยนได๎รวบรวมไว๎น ้เป็นเพ ยงการแสดงละครจากกรมศ ลปากรืท ่ได๎จัดสร๎างและนําออกแสดงเผยแพรํ
แกํประชาชนทั่วไปืในโอกาสครบรอบื20ืปีของสภาการพ พ ธภัณฑ๑ระหวํางชาต เม ่อื6ืม นาคมื2511ืจากข๎อม ลของ
ความเป็นมาทางประวัต ศาสตร๑ืภ ม ศาสตร๑ืสภาพแวดล๎อมืภาพบนฝาผนังท ่เก ่ยวกับเร ่องราวทางศาสนาวรรณคด ืการ
สงครามืสภาพความเป็นอย ํของประชาชนืการปกครองืเจ๎านายืบําวไพรํืตลอดจนภาพพุทธประวัต ท ่เข ยนและ
แกะสลักจารึกไว๎ืรวมทั้งวัตถุโบราณท ่กรมศ ลปากรขุดพบืได๎นํามารวบรวมข้ึนเป็นการแตํงกายยุคตํางๆืท ่คนไทย
ผ ๎สนใจควรจะได๎เร ยนร ๎ืและชํวยกันรักษาไว๎ให๎เป็นมรดกของเราส บตํอไปืม ฉะนั้นก็คงจะม ได๎อย ํในความทรงจําของ
อนุชนรุํนหลังหลังในอนาคตอยํางแนํนอนืและเม ่อนั้นก็คงจะส ้นส ญไปในท ่สุด 

 
สมัยทวาราวดี 

พุทธศตวรรษท ่ื11-16 
หญิงืนุํงผ๎าซ ่นจ บพ ้นหร อลวดลายืย๎อมส กรักืไมํใสํเส ้อหํมสะไบเฉ ยงเป็นจ บืตามยาวใช๎ผ๎าฝูายเน ้อบาง 
ชายืนุํงผ๎าจ บืชายพกืผ๎าฝูายย๎อมส น้ําตาลแซมเหล องและเทาืและส อ ่นืม ผ๎าห๎อยชายื2ืข๎างหร อผ๎าคาดเอวืไมํสวมืื 
ืืืืืืืเส ้อ 
ผมืเกล๎าส งทั้งหญ งชายืืผ๎าสลับส รัดเกล๎าไว๎ืืแล๎วปลํอยชายผมลงมาบ๎างืืหร อเกล๎าแล๎วรัดเกล๎าไว๎โดยไมํปลํอยชายผมืื 
ืืืืืบางท สวมกระบังโลหะร ปคล๎ายมงกุฎ 
เครื่องประดับืม ทองืืด บุกืืล กปัดแก๎วืืและห น 
ชายืสวมต๎นแขนเป็นลวดลายสวยงามืืม กําไลม อืืและตุ๎มห ืืกรองคอืืหร อคาดเอว 
หญิงุใช๎สวมต๎นแขนืืประดับศ รษะืืกําไลม อหลายเส๎นืืตุ๎มห ืืเป็นหํวงกลม 
ืืืืืืืการแตํงกายสมัยทวาราวด ืืพ จารณาหลักฐานจากภาพปฏ มากรรมท ่ตกแตํงโบราณสถานตํางๆืืซึ่งกรมศ ลปากร
ขุดได๎จากตําบลค บัวืืจังหวัดราชบุร ืืและอําเภออ ํทองืืจังหวัดสุพรรณบุร ืืแสดงให๎เห็นวําืืวัฒนธรรมของทวาราวด ม 
ลักษณะคล๎ายคลึงกับวัฒนธรรมของชาวอ นเด ย 
ืืืืืืืการแตํงกายท ่กรมืศ ลปากรจัดทําข้ึนจากแบบอยํางปฎ มากรรมในชุดน ้ืืแสดงให๎เห็นตอนนําเคร ่องสักการะไป
บ ชาพระพุทธร ป 
ืืืืืืืสตร ชาวทวาราวด สวํนใหญํทําผมเกล๎ามวยืืหร อถักเปียเป็นจอมส งขึ้นไปเหน อศ รษะรัดตรงกลางให๎ตอนบนสยาย
ออกืืทําเป็นพํุมจอมส งขึ้นไปืืรัดด๎วยเคร ่องประดับืืแล๎วจัดขยายออกเป็นแฉกๆืบางครั้งก็พบวําืถักเปียจัดเร ยงเป็น
เส๎นลงมาเป็นกรอบวงหน๎าน ยมประดับด๎วยตํางห ทําเป็นแผํนกลมหร อเป็นหํวงกลมืืตกแตํงสํวนคอด๎วยสายสร๎อยทํา
เป็นแผํนทับทรวงร ปส ่เหล ่ยมขนมเปียกป นจําหลักเป็นลวดลายกนกืืืไมํน ยมสวมเส ้อใช๎ผ๎าสะพายเฉ ยงบางๆืเฉล ยงบํา
ซ๎ายไพลํมาข๎างขวาืืประดับต๎นแขนด๎วยกําไลเล็กๆืืซึ่งทําด๎วยทองคําืืสําร ดืืและล กปัดม คําืืส ตํางๆืืไมํสวมรองเท๎า
นุํงผ๎าผ นเด ยวทบซ๎อนกับข๎างหน๎าท ้งชายแนบลําตัว 



  

ืืืืืืืสํวนการแตํงกายชายืืน ยมถักเปียเป็นหลอดยาวประบําืืหร อเกล๎ามุํนแล๎วรัดด๎วยผ๎าหร อเคร ่องประดับืืแล๎ว
ปลํอยชายผมย๎อนกลับลงมาืืท ่เกล๎าเป็นจุกก็ม บ๎างน ยมใสํตํางห เหม อนผ ๎หญ งทําเป็นพํุมทรงกลมซ๎อนกันืืเหม อนหัว
เบ็ดคว่ําก็ม ท ่ทําเป็นร ปกลมแผํนใหญํบางๆืด๎วยทองคําืืสําร ดืศ ลาก็ม ืไมํน ยมสวมเส ้อม แตํผ๎าเฉล ยงบําบางๆืืตกแตํง
ด๎วยกรองคอทําด๎วยล กปัดืแก๎วหลากส ืแตํท ่ไมํใสํเลยก็ม ืผ๎านุํงเป็นผ๎าผ นยาวจ บชายหน๎าืตกลงไปเบ ้องลํางคล๎ายผ๎าถุง
ครึ่งแข๎งืชายพกขมวดท ้งลงไปด๎านซ๎ายืบางครั้งม เข็มขัดโลหะวัดรอบเอวผ๎านุํงืม กําไลแขนประดับคล๎ายแขก 
 



  

 
สมัยทวาราวดี 

 



  

 
สมัยศรีวิชัย 

ระหว่างพุทธศตวรรคทีุ่13-18 
ุุุุุุการแตํงของคนสมัยศร ว ชัยในฐานะตํางๆืกันืสํวนใหญํม ลักษณะคล๎ายคลึงกับแขกืซึ่งอย ํในแถบแหลมมลาย ืื
เกาะสุมาตราืืและชวาืืพ จารณาได๎จากประต มากรรมเทวร ปืพระศ วะืืร ปพระโพธ สัตว๑ืืและร ปนางดาราท ่ประดับ
องค๑พระโพธ สัตว๑ือันเป็นโบราณวัตถุในสมัยนั้น 
ืืืืืืผ ๎หญ งชาวศร ว ชัยน ยมเกล๎าผมมวยส งขึ้นไปืทําเป็นร ปพํุมทรงข๎าวบ ณฑ๑สวมกล บรวบด๎วยรัดเกล๎าปลํอยชายปรกลง
มาด๎านหน๎าืบางท ทําทรงผมมวยเป็นทรงกลมืเหน อศ รษะืใช๎รัดเกล๎าเกล๎าเป็นชั้นๆืแล๎วปลํอยชายผมลงประบําทั้งื2ื
ข๎างืตกแตํงด๎วยตุ๎มห แผํนกลมจําหลักเป็นกล บดอกไม๎ขนาดใหญํบ๎างืทําเป็นลายเช งกรวยหร อก๎านตํอดอกบ๎างืใสํกรอง
คอเส๎นเกล ้ยงๆืม ทับทรวงืลําแขนประดับทองกรหร อพาหุรัดทําด๎วยโลหะืหร อืล กปัดร๎อยเป็นพวงอุบะืนุํงผ๎าครึ่งแข๎ง
ปลายบานยกขอบท ่นุํงผ๎าผ นเด ยวบางแนบเน ้อคล๎ายของผ ๎ชายก็ม ืขอบผ๎าชั้นบนทําเป็นวงโค๎งเห็นสํวนท๎องืบางท คาด
เข็มขัดผ๎าปลํอยชายลงทางด๎านขวาืน ยมสวมกําไลม อืและเท๎า 
ืืืืืืผ ช๎ายทําทรงผมเกล๎ามวยเป็นกระพํุมเร ยงส งรัดด๎วยเคร ่องประดับืปลํอยปลายผมสยายลงรอบศร ษะเป็นชั้นๆืบาง
ท ปลํอยชายผมชั้นลํางแผํสยายลงประบําืน ยมตกแตํงด๎วยตุ๎มห เป็นเม็ดกลมใหญํๆืของสายสังวาลย๑ยาวท ้งลงมาเป็นวง
เร ยวขนานืกับลําตัวด๎านหน๎าืสํวนใหญํนุํงผ๎าแบบชายพกต่ําปลํอยชายย๎อยเป็นกระหนกคาดเข็มขัดโลหะืประดับแขน
และข๎อม อด๎วยกําไล 
ืืืืืืสวํนการแตํงกายของพวกพราหมณ๑ืน ยมไว๎ผมประบําืไมํกล๎ามวยส งม กรอบหน๎าเร ยบๆืนุํงผ๎าสั้นเหน อเขําืืคล๎าย
กางเกงหร อโจงกระเบนืใสํตุ๎มห สวมกําไลแขนืและสร๎อยคอ 
หญิงืนุํงผ๎าครึ่งแข๎งปลายบานยกขอบืผ๎าผ นเด ยวบางแนบเน ้อคล๎ายของผ ๎ชายืขอบผ๎าชั้นบนทําเป็นวงกลมโค๎งเห็นสํวน 
ืืืืืืืท๎องืคาดเข็มขัดปลํอยชายลงทางด๎านขวา 
ชายืนุํงผ๎าแบบชายพกต่ําืปลํอยชายห๎อยเป็นกระหนกืคาดเข็มขัดโลหะ 
ผมหญิงืเกล๎ามวยส งทําเป็นร ปทรงข๎าวบ ณฑ๑ืสํวนกล บรวบด๎วยรัดเกล๎าืปลํอยชายปรกลงมาด๎านหน๎าบ๎างืบางท มํุน 
ืืืืืืืืืืืมวยเป็นทรงกลมเหน อศ รษะืใช๎รัดกล๎ามเป็นชั้นๆืแล๎วปลํอยชายผมลงมาประบําทั้งื2ืข๎างหร อถักเปีย 
ชายืเกล๎ามวยเป็นกระพุํมเร ยงส งรักด๎วยเคร ่องประดับืบางท พลอยปลายผมสยายลงรอบศร ษะเป็นชั้นๆืชายผมชั้นลําง
แผํสยายลงประบําหน๎า 
เครื่องประดับหญิงืประดับด๎วยรัดเกล๎าืตุ๎มห เป็นกล บดอกไม๎หลายขนาดืกรองคอเป็นเส๎นกลมเกล ้ยงืม ทับทรวงืม  
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืกําไลต๎นแขนืและข๎อม อเป็นโลหะืล กปัดร๎อยเป็นพวงอุบะ 

ชายืตุ๎มห เป็นเม็ดกลมใหญํืม สายสังวาลืเข็มขัดโลหะืม กําไลต๎นแขนและข๎อม อและเท๎าไมํสวมรองเท๎า 



  

 
สมัยศรีวิชัย 

 



  

 
สมัยลพบุรี 

ระหว่างพุทธศตวรรษุทีุ่ 16-19 
ืืืืืืศ ลปะวัฒนธรรมสํวนใหญํสมัยลพบุร คล๎ายคลึงกับศ ลปะของขอมการแตํงกายจึงม ลักษณะบางสํวนคล๎ายขอมื
พ จารณาได๎จากปฏ มากรรมืร ปจําหลักทับหลังืร ปหลํอสําร ดืซึ่งเป็นโบราณวัตถุในสมัยนั้น 
ืืืืืืผ ๎หญ งสมัยลพบุร น ยมประดับศ รษะด๎วยเทร ดืไมํสวมเส ้อืกรองคอม ลวดลายเป็นแผํนใหญํืทําเป็นหัวเป็ดคว่ําเบ็ด
ซ๎อนเหล ่อมเร ยวลงมาหลายชั้นืแตํงผมแสกกลางตอนบนมุํ่นเป็นมวยปักด๎วยปิ่นยอดแหลมืสวมกําไลต๎นแขนืและม อทั้งื
2ืข๎างืนุํงผ๎าืใช๎ชายซ๎อมกันตรงหน๎าืแล๎วปลํอยชายออกื2ืข๎างเป็นปล ืบางท ปลํอยชายยาวลงถึงสะโพกท้ังขวาและซ๎ายื
อันเป็นลักษณะชายไหวคาดเข็มขัดขนาดใหญํม ลวดลายว จ ตรพ สดารืปลายทําเป็นพ ํคล๎ายกรวยเช งห๎อยเร ยงเป็นแถวื
ไมํน ยมสวมรองเท๎า 
ืืืืืืการแตํงกายของืผู้ชายุน ยมนุํงผ๎าถุงส งืด๎านขวาทับด๎านซ๎ายืแล๎วถึงชายเป็นกาบขนาดใหญํืคาดเข็มขัดท ่ม 
ลวดลายตํางๆืผ กหัวเข็มขัดเป็นปมเง ่อนแบบสอดสร๎อยืสํวนใหญํรุํนผ๎าสั้นเหน อเขําช ้นชายพกออกมาข๎างหน๎าเป็นแผํน
ใหญํื ใสํตุ๎มห และกรองคอเป็นเส๎นเกล ้ยงกลมซ๎อนกันื2ืชั้นืตรงกลางทําเป็นลวดลายดอกไม๎เม็ดกลมๆืเร ยงซ๎อนกันื
สวมกําไลแขนและเท๎าืรัดต๎นแขนคล๎ายกับกรองคอืไมํน ยมสวมรองเท๎าื(การแตํงกายตํางสมัยตามประวัต ศาสตร๑และ
โบราณคด ของกรมศ ลปากร) 
หญิงืไมํสวมเส ้อืนุํงผ๎าให๎ใช๎ซ๎อนกันตรงหน๎าืแล๎วปลํอยชายออกื2ืข๎างเป็นปล ืบางท ปลํอยชายยาวลงถึงสะโพกท้ังขวา 
ืืืืืืืและซ๎ายืเหม อนชายไหวม ลวดลายืปลายทําเป็นพ คํล๎ายกรวยเช งห๎อยเร ยงเป็นแถว 
ชายืืนุํงผ๎าถุงส งืขวาทับซ๎ายืแล๎วท ้งชายเป็นกาบใหญํืนุํงขาสั้นเหน อเขําืท ้งชายพกออกมาข๎างหน๎าเป็นแผํนใหญํ 
ผมืืืืแสกกลางตอนบนมุํนเป็นมวยปักด๎วยปิ่นยอดแหลม 
เครื่องประดับุหญ งม ปิ่นืกําไลต๎นแขนืข๎อม อทั้งื2ืข๎างืเข็มขัดขนาดใหญํม ลวดลาย 
ืืืืืืืืชายผ กหัวเข็มขัดเป็นปมเง อ่นืตุ๎มห ืกรองคอเป็นเส๎นกลมเกล ้ยงซ๎อนกันื2ืชั้นืตรงกลางทําเป็นลวดลายดอกไม๎ื
ม กําไลต๎นแขนืข๎อม อและเท๎าืไมํสวมรองเท๎าุ 



  

 
สมัยลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทร ดืค อเคร ่องสวมศ รษะคล๎ายมงกุฎอยํางเต ้ยม กรอบหน๎า 

 

 

 

 



  

 
สมัยลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
สมัยเชียงแสน 

ืืืืืืภ ม ลําเนาแหํงแรกของชาวไทยในแหลมสุวรรณภ ม ืหร อแหลมอ นโดจ นืค ออาณาจักรโยนกนาคนครืหร อโยนก
เช ยงแสน 
ืืืืืืนักประวัต ศาสตร๑สันน ษฐานวําือาณาจักรโยนกนาคนครืได๎ตั้งขึ้นระหวํางพุทธศตวรรษท ่ื11-12ืในขณะท ่
อาณาจักรนํานเจ๎าแบํงเป็นแคว๎นๆืยังไมํได๎รวบรวมเป็นอาณาจักรใหญํนั้นืบรรดากษัตร ย๑ผ ๎ครอบครองแคว๎นตํางๆืได๎ให๎
โอรสและบร วารแยกย๎ายไปจับจองท ่ด นสร๎างนครขึ้นืเจ๎าส งหนวัตืโอรสองค๑น๎อยของกษัตร ย๑ไทยพระองค๑หนึ่งได๎พา
บร วารลงมาสร๎างนครขึ้นแหํงหนึ่งทางลุํมแมํน้ําโขงตอนเหน อและให๎นามวําืโยนกนาคนครืและรวบรวมอาณาเขตให๎
กว๎างขวางออกไปอ กชาวพ ้นเม องพากันอํอนน๎อมืดังนั้นพระองค๑จึงรวบรวมอาณาเขตเหลํานั้นต๎องเป็นแคว๎นขึ้นให๎นําวํา 
“แคว๎นโยนกเช ยงแสน” ม อาณาเขตท ศเหน อตลอดส บสองปันนา ขึ้นไปจําจดเม องหนองแสื(ตาล ฟ )ืท ศใต๎จดเม องหร 
ภุญชัยื(ลําพ น)ืซึ่งขณะนั้นตกเป็นของขอม 
ืืืืืในระยะแรกๆืท ่ชาวไทยอพยพเข๎ามาตั้งถ ่นฐานในแดนน ้ืได๎ยอมอย ํใต๎อํานาจของเจ๎าของถ ่นเด มืตํอมาเม ่อม กําลัง
มากขึ้นจึงได๎ขยายด นแดนและอาณาเขตไทยเฉพาะในพุทธศตวรรษท ่ื16ืขณะท ่พวกไทยนํานเจ๎าถ กพวกจ นรุกรานหนัก
ขึ้นได๎ถอยรํนลงมาทางใต๎ืสมทบกับพวกโยนกเช ยงแสนมากข้ึนืทําให๎ม กําลังเขม๎แข็งืจึงสามารถปกครองได๎อยํางอ สระ
ไมํข้ึนตํอเจ๎าของถ ่นเด ม 
ืืืืืืการเสียโยนกืในรัชสมัยของพระเจ๎ามังคราชืเป็นกษัตร ย๑อํอนแอืประจวบกับขอมม กําลังเข๎มแข็งขึ้นืขอมได๎ยก
ทัพมาต แคว๎นโยนกได๎ืประมาณืพ.ศ.ื1640ืแล๎วเนรเทศพระเจ๎ามังคราชไปอย ํท ่ื“เว ยงส ทอง” ร มแมํน้ําสายืแคว๎น
โยนกืจึงตกเป็นเม องสํวยของขอม 
ุุุุุุสรุปุเร ่องในประวัต ศาสตร๑ของภาคน ้ืก็ค อเม ่อชนชาต ไทยยกลงมาจากจ นตอนใต๎มาสร๎างบ๎านเม องอย ํเป็นแหํงๆ
และโดยเหตุท ่ภ ม ประเทศเป็นภ เขามากในสมัยนั้นการคมนาคมไปมาระหวํางจ นไมํสะดวกืแม๎กษัตร ย๑ท ่ครอบครองจะ
ส บมาจากเช ้อสายเด ยวกันืแตํก็เป็นอ สระตํอกันอย ํและถ อเอาความเป็นไทยมากไปืความปรองดองสามัคค จึงไมํแนํน 
แฟูนืจึงม การรบรากันเองบํอยๆืคราวในเม องใดกษัตร ย๑ม บุญและเข๎มแข็งก็สามารถรวมกันเป็นปึกแผํนได๎ืและขยาย
เขตแดนออกไปให๎กว๎างใหญํท ่สุดืการปกครองด แลลําบากเพราะขาดการคมนาคมจึงต๎องสํงราชบุตรออกไปตํางพระ
เนตรพระกรรณืเป็นเม องอ สระืครั้นส ้นสมัยกษัตร ย๑ผ ๎ม บุญและเข๎มแข็งแล๎วืราชบุตรท ่ไปปกครองเม องตํางๆืก็มักไมํ
ปรองดองกันืจึงเก ดสงครามข้ึนระหวํางกันเองืเม องใดส ๎ไมํได๎ก็ไปขอร๎องกําลังเม องอ ่นหร อไมํก็ไปขอให๎ตํางแดนเข๎ามา
ชํวยืผลท ่สุดก็เป็นหนทางให๎ตํางชาต เข๎ามาแทรกแซงและครอบครองได๎ืดังเชํนืสมัยพระเจ๎าบุเรงนองท ่เข๎ามาได๎แคว๎น
ล๎านนาไทยไว๎ในอํานาจ 
ืืืืืืโดยเหตุท ท่างภาคน ้ต ดตํอกับแคว๎นส บสองปันนาืแคว๎นฉานไต๎ืและแคว๎นลานช๎างืและประชาชนสํวนใหญํเป็นเช ้อ
ชาต ไทยด๎วยกันืเคยเป็นศัตร กันเองืแตํก็ม สัมพันธ๑เป็นญาต เก ่ยวดองแตํงงานกันก็ม ไมํน๎อยืการสงครามสมัยโน๎นืฝุาย
แพ๎ก็มักถ กทอนกําลังโดยกวาดต๎อนเอาราษฎรไปไว๎ยังเขตแดนของฝุายชนะืพวกท ่ถ กเทครัวเอาไปน ้อย ํตํอมากลายเป็น
ประชาชนของชาต ท ่ชนะไปืเก ดผสมกันขึ้นในทางเช ้อชาต และวัฒนธรรมตลอดจนการแตํงกายืเหตุน ้วัฒนธรรมไทยใน 



  

บางภาคบางอยํางจึงแปลกไปจากวัฒนธรรมของสํวนรวมบางอยํางจะเหม อนกันท ่ม ลฐานของวัฒนธรรมืแตํราย
ปล กยํอยไมํเหม อนกัน 
ืืืืืื(จะเห็นได๎ชัดในเร ่องเคร ่องแตํงกายของคนในสมัยนั้นได๎อ ทธ พลจากขอมบ๎างพมําบ๎างผสมผสานกันดังกลําวแล๎ว) 

สมยัเชียงแสน 

 



  

 

การแต่งกายชุดหญิงชายสมยัเชียงแสน 

 



  

 
สมัยสุโขทัย 

ืืืืืืไทยในไชยบุร ืซ่ึงอพยพมาจากอาณาจักรโยนกเช ยงแสนนั้นืได๎แยกย๎ายกันอย ํในบร เวณลุํมแมํน้ําปุาสักืเน ่องจาก
เป็นผ ๎มาใหมํจึงยอมอย ํใต๎อํานาจของขอมซึ่งเป็นใหญํอย ํในด นแดนแถบนั้นืตํอมาเม ่ออาณาจักรนํานเจ๎าแตกืพวกไทย
นํานเจ๎าก็ถอยรํนลงมาจึงได๎กําลังเพ ่มขึ้นืและเร ่มทําการส ๎รบกับขอม 
ืืืืืืจากศ ลาจารึกท ่วัดศร ชุมได๎หลักฐานวําืด นแดนแถบน ้อย ํในอํานาจของขอมืม ศ นย๑กลางอย ํท ่เม องละโว๎ื(ลพบุร )
ขอมสํงขุนนางช ่อืโขลญลําพองืมาเป็นผ ๎สําเร็จราชการอย ํในด นแดนท ่เป็นเม องสุโขทัยปัจจุบันืสํวนหัวหน๎าคนไทยครั้ง
นั้นช ่อื“พํอขุนศร นาวนําถม” ตํอมาตายลง พํอขุนบางกลางทําว เจ๎าเม องบางยาง และพํอขุนผาเม อง เจ๎าเม องราด 
(เม องเพชรบ รณ๑ปัจจุบัน)ืได๎รวมกําลังกันยกกองทัพมาต เม องสุโขทัยืประมาณืพ.ศ.ื1800ืพวกขอมส ๎ไมํได๎ก็ต๎องหน ไป 
ืืืืืืเม ่อต ได๎แล๎วืก็พร๎อมใจกันยกื“พํอขุนบางกลางทําว”ืขึ้นเป็นกษัตร ย๑ครองเม องสุโขทัย ทรงพระนามวํา “พํอขุนศร 
อ นทราท ตย๑” ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยและทรงเป็นปฐมกษัตร ย๑ราชวงศ๑สุโขทัย ม อายุื700ืปี 
      ในสมัยสุโขทัยน ้ได๎รับอ ทธ พลของขอมมาก การแตํงกายของชาวเม องจึงได๎แบบอยํางจากเขมรและแขกืค อืการนุํง
ผ๎าหยักรั้งขึ้นไปให๎ส งืเพ ่อความทะมัดทะแมงนั่นเองืเน ่องจากสมัยน ้ม การส ๎รบกันบํอยครั้งตามประวัต ฯืจึงต๎องแตํงกาย
ตามสถานการณ๑ของบ๎านเม องด๎วย 
 



  

 
สมัยสุโขทัย 

 



  

 
สมัยอยุธยา 

      เม ่อถึงสมัยอยุธยานับตั้งแตํพระเจ๎าอ ํทองทรงสร๎างกรุงศร อยุธยาืเม ่อืพ.ศ.ื1893 ในสมัยน ้ศ ลปการร๎องรําทําเพลง
เจร ญขึ้นมากืประชาชนร ๎จักความสวยงามืชาวบ๎านปลดเอากางเกงหร อสนับเพลาออกมาบ๎างแล๎วืคงใช๎แตํพวกขุนนาง
ทางฝุายทหารืและืพลเร อนดังนั้นืแบบขัดเขมรจึงถ กปลํอยให๎ยาวถึงใต๎เขําเป็น “นุํงโจงกระเบน” เส ้อคอกลมแขน
กรอมศอกืผ ๎หญ งนุํงผ๎าจ บและผ๎ายกหํมสะไบเฉ ยงืสวมเส ้อบ๎างโดยมากเป็นแขนกระบอก 
      เน ่องจากอยุธยาม อายุถึงื417 ปีืเก ดสงครามข้ึนบํอยครั้งืเหตุการณ๑ทั้งหลายจึงม อ ทธ พลทําให๎การแตํงกาย
เปล ่ยนแปลงไปืประมวลได๎ื3 แบบืค อ 
      1 การแตํงกายตามกฎมณเฑ ยรบาลืเป็นแบบของเจ๎านายืหร อืข๎าราชการชั้นผ ๎ใหญํทั้งชายหญ งตลอดจนพวกผ ๎ด ม 
สกุลจะแตํงตามไปด๎วยืการเกล๎ามวยของหญ งยังคงน ยมอย ํ 
      2 ในระยะกลางม แบบ “ชาวบ๎าน” เชํน “การนุํงโจงกระเบน” ทางแถบเม องเหน อผ ๎ชายอาจไว๎ผมยาวสํวนทางใต๎
ลงมาได๎ตดัให๎สั้นลงืตํอมาสมัยพระนารายณ๑ม การตัดผมเร ยกวํา “มหาดไทย” ผ ๎หญ งไทยยังคงไว๎ผมยาวตํอมาอ กจน
แผํนด นขุนหลวงบรมโกษฐ๑ืน ยมหํมสะไบอยํางมาก 
      3 ยุคสงครามืชาต ไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายืต๎องรบพุํงเพ ่อผดุงเอกราชืชายหญ งต๎องจับดาบฟาดฟันผ ๎รุกรานื
เคร ่องแตํงกายจึงแปรผันไปบ๎างืดังผ ๎หญ งท ่ตัดผมสั้นลงเพ ่อปลอมเป็นชายืและสะดวกในการหน ภัยืเส ้อผ๎าอาภรณ๑ก็
ต๎องตัดทอนลงไมํให๎รุํมรํามืเป็นอุปสรรคแกํการเคล ่อนท ่ืม การหํมผ๎า “ตะเบงมาน” สํวนชายไมํม การเปล ่ยนแปลงอะไร
อ กืจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ๎ากรุงธนบุร   
การแตํงกายยุคกรุงศร อยุธยาจึงแบํงเป็นื5 สมัยดังน ้ค อ 

สมัยทีุ่ 1ุพ.ศ.ุ1893ุถึง พ.ศ.ุ2091 
      หญ ง นุํงซ ่นจ บหน๎าเหม อนกับสมัยสุโขทัย สวมเส ้อแขนกระบอก คอกลม ผําอกแตํตัวืเส ้อยาวเข๎าร ปยาวกวําเด มืม 
ผ๎าคลุมสะโพกไว๎ด๎านในของตัวเส ้อืแตปํลํอยชายยาวออกข๎างนอกคล๎ายกับเส ้อในของื“สตร ยุคเช ยงแสนระยะแรก” ท ่
ชายปลํอยเลยลงมาทับซ ่นืแตํตํอมาก็ได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของตัวเส ้อไปืโดยตํอเข๎ากับชายเส ้อลงมาอ กท หนึ่งทําให๎ด ตัว
เส ้อเก๐ขึ้น 
ืืืืืืชายืนุํงกางเกงยาวลงมาครึ่งหน๎าแข๎งปลายขาืเร ยวเล็กกวําเด มืม ืผ๎าหยักรัง้แบบเขมรซ๎อนทับตัวกางเกงแตํชาย
ผ๎ายาวเสมอเขําืน ยมใช๎ผ๎าคาดเอวืสวมเส ้อคอแหลมแขนยาวจรดข๎อม อผําอกืสาบซ๎ายทับสาบขวาม ผ๎ากุ๏นตรงปลาย
แขนืคอืสาบหน๎าืและชายเส ้อ 
ืืืืืืการแต่งผมืหญ งชายยังคงเกล๎าผมอย ํืการเกล๎าม ื 2ืแบบื“เกล๎าไว๎ท๎ายทอย” และเกล๎าส งบนกระหมํอมหร อม 
เคร ่องประดับศ รษะเป็นครั้งแรก แตํชายมหาดเล็กและคนรับใช๎ ตัดผมสั้น 
      การแต่งหน้า สตร สมัยน ้น ยมการแตํงหน๎ามากกวําเด ม เพราะม การต ดตํอกับคนตํางชาต มากขึ้น 
      เครื่องประดับ จากการขุดพบกรุใต๎พระปรางค๑วัดราชบ รณะืทําให๎พบหลักฐานเคร ่องประดับของสมัยกรุงศร 
อยุธยาได๎ด ืสํวนบนของมงกุฎท ่ครอบมวยพระเศ ยรืของกษัตร ย๑พาหุรัดหร อทองกรเคร ่องประดับศ รษะถักด๎วยลวด
ทองคําสําหรับสตร ืสร๎อยตํางๆืได๎แกํืสร๎อยตัวืสร๎อยคอืสร๎อยข๎อม อืกําไลืตํางห ืและแหวนืล๎วนทําด๎วยลวดลายท ้งๆื
ทนทานมากกวําจะด ปราณ ตงดงาม 

 



  

 
สมัยอยุธยาุสมัยท่ีุ1 

 



  

 
อยุธยาสมัยทีุ่ 2 พ.ศ.ุ2091-2163 

      หญ ง นุํงกางเกงหร อโจงกระเบน สวมเส ้อแขนกระบอก คอกลมผําอก ไมํน ยมสไบเลยืตัดผมสั้นเพ ่อด เป็นชายืแตํ
จะหว เสยขึ้นไปืไมํแตํงหน๎าืของม คําสุขซํอนไว๎ืเชํนืใสํโอํงฝังด นเพราะกลัวข๎าศึกจะมายึดไปืและไมํกล๎านํามาตกแตํง
อยํางเปิดเผย 



  

 
สมัยทีุ่ 3 พ.ศ.ุ2163 ถึงุพ.ศ.ุ2199 

ืืืืืืหญิงืนุํงผ๎าจ บืซ๎อนกันม ชายพกืยุคน ้การกส กรรมและการค๎าเจร ญืเน ่องด๎วยชาวตํางชาต ืได๎เข๎ามาต ดตํอหลาย
ชาต ด๎วยกันืหญ งไทยม ภารก จมากกวําชายืซึ่งไปประกอบอาช พนอกบ๎านืไมํน ยมสวมเส ้อืหากแตํใช๎ืผ๎าสไบท บ่างพัน
รอบอกืแล๎วตลบขึ้นไปพาดเฉ ยงบําไว๎ 
ืืืืืืชายืนุํงโจงกระเบนืแตํถ๎าเป็นข๎าราชการทหารและพลเร อนก็จะนุํงกางเกงตามแบบของตนสวมเส ้อคอกลมืแขน
ครึ่งทํอนืม ผ๎าขาวม๎าคาดทับตัวเส ้ออ กท หนึ่ง 
ืืืืืืการแต่งผมืหญ งืเกล๎าผมอยํางเด มแตํมวยคล๎ายมวยญ ่ปุุนืเพราะชาวญ ่ปุุนเข๎ามามากกวําสมัยใดๆืจึงรับ
วัฒนธรรมของเขาเข๎ามาปนกัน 
ืืืืืืชายืเล กไว๎ผมยาวและเกล๎าหันมาตัดสั้นืคงไว๎เฉพาะบนศ รษะรอบๆืศ รษะตัดสั้นืสํวนต่ําลงมาโกนืเร ยกื“ทรง
มหาดไทย” และสวมื“ลอมพอก”ืขึ้นสวมแทนเพ ่อให๎ด ทรงผมส งดังเด มืและกลายเป็นืชฎายอดแหลมุในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ๑มหาราช 
ืืืืืืเครื่องประดับุหญ งไทยพากันปักปิ่นทองท ่มวยผมืสวมแหวนหลายวงืนอกจากน ้ม สร๎อยคอืและสร๎อยข๎อม อืแตํ
ลวดลายโปรํงงดงามกวําสมัยท ่หนึ่งื 

ุุุุุุ*ลอมพอกุุเครื่องสวมศีรษะรูปยาวแหลมคล้ายชฎา 



  

 
สมัยทีุ่ 3 พ.ศ.ุ2163 ถึงุพ.ศ.ุ2199 



  

 
สมัยทีุ่ 4 พ.ศ.ุ2199  ถึงุพ.ศ.ุ2275 

ืืืืืืหญ งืเปล ่ยนมานุํงผ๎าซ ่นืสํวนใหญํหญ งในราชสํานักสวมเส ้อผําอกคอแหลมื(ซึ่งเด มน ยมคอกลม)ืแขนกระบอกยาว
จรดข๎อม อ 
ืืืืืืหญ งืชาวบ๎านหํมสไบืม ื3ืแบบืค อืรัดอกืสไบเฉ ยงืและหํมตะเบงมานื(ค อหํมไขว๎กันแล๎วรวบไปผ กไว๎หลังคอ)
แบบน ้เหมาะเวลาทํางานืบุกปุาฝุาดงทําให๎คลํองแคลํวมากืจึงน ยมใช๎กันมากเม ่อคราวเส ยกรุงครั้งท ่ื2ืเพราะต๎องจับ
ดาบฟาดฟันศัตร อ กวาระหนึ่งืื 
ืืืืืืชายืนุํงโจงกระเบนใช๎ผ๎าขาวม๎าคล๎องคอแล๎วตลบไปห๎อยชายไว๎ทางด๎านหลังืืหากออกนอกบ๎านก็จะสวมเส ้อคอ
กลมืผําอกแขนยาวจรดข๎อม อืสํวนในงานพ ธ จะสวมเส ้อยาวถึงหัวเขําืต ดกระดุมด๎านหน๎าื8ืถึงื10ืเม็ดืแขนเส ้อกว๎าง
และสั้นมากปรกลงมาืไมํถึงข๎อศอกืและน ยมสวมหมวกแบบตํางๆืกันืขุนนางจะสวมลอมพอกยอดแหลมกวําเด ม
โดยทั่วไปชายหญ งไมํสวมรองเท๎าื(บ๎านเม องสะอาดสะอ๎านมาก)ืหากไปในงานพ ธ จึงจะสวมรองเท๎าแตะืปลายแหลม
แบบแขกมัวร๑ 
ืืืืืืผมืสตร ในราชสํานักไว๎ผมแบบพมําืและลานนาไทยืกลําวค อืเกล๎าไว๎บนกระหมํอมแล๎วคล๎องด๎วยมาลัยืถัดลงมา
ปลํอยผมสยายยาว 
ืืืืืืหญิงืชาวบ๎านตัดผมตอนบนสั้นืเชํนเด ยวกับชายืแล๎วถอนไรผมรอบๆืให๎เห็นชัดืผมตอนท ่ถัดลงมาไว๎ยาวลงไป
ประบําืเร ยกวําื“ผมปีก”อ กพวกหนึ่งไว๎ผมสั้นมากืเชํนเด ยวกับชายผมทรงน ้เป็นท ่น ยมกันมากโดยเฉพาะในสมัยพระ
เพทราชาืและน ยมทาน้ํามันหอมด๎วย 
ืืืืืืการแต่งตัวแต่งหน้าุหญ งชาววังืผัดหน๎าืย๎อมฟันและเล็บให๎เป็นส ดําืไว๎เล็บยาวทาปากส แดงเร ่อืหญ งชาวบ๎าน
ชอบปะแปูงลายพร๎อยืไมํไว๎เล็บเน ่องจากทํางานหนักืไมํทาแก๎มแต๎มปาก 
ืืืืืืเครื่องประดับุไมํน ยมสวมสร๎อยคอืแตํสตร สวมแหวนมากกวําในสมัยใดๆืม ทั้งท ่ทําด๎วยเพชรและอัญมณ ืสวมทั้งื
3ืน ้วืค อืกลางืนางืก๎อยืสําหรับเด็กชอบสวมกําไลข๎อม อืข๎อเท๎าทั้งหญ งชายอายุื6-7ืปีืจึงเล กื(เข๎าใจวํากํอนโกนจุก
นั้นเอง) 
ืืืืืืจดหมายเหตุของฝรั่งยังระบุวําคนไทยน ยมืสั่งเคร ่องประดับไว๎พร๎อมกับพ ธ ทําศพของผ ๎ตายจึงทําให๎ยากจนน ยม
ย๎อมฟันเป็นส ดําืด๎วยการรับประทานหมาก 



  

 
สมัยทีุ่ 4 พ.ศ.ุ2199  ถึงุพ.ศ.ุ2275 

 



  

 
สมัยทีุ่ 5 พ.ศ.ุ2275  ถึงุพ.ศ.ุ2310 

ืืืืืืหญ งืสมัยน ้นาฏศ ลป์รุํงเร องมากืสตร ไทยได๎หันมานุํงซ ่นยกืจ บหน๎าืหํมตาดืแตํในงานพ ธ ตํางๆืสวมเส ้อร ้วทองื
(ทําด๎วยผ๎าไหมสลับด๎วยเส๎นทองแลํง)ืการหํมสไบม หลายอยํางค อ 
ืืืืืืห่มคล้องคอุแล๎วตลบชายไปข๎างหลังทั้งื2ืข๎างืดังพระน พนธ๑เจ๎าฟูาธรรมธ เบศร๑ืวําื“หํมสองบําือําโนเน”ืการหํม
สไบชน ดน ้ใช๎ทับบนเส ้อร ้วทองอ กท หนึ่ง และใช๎เจ ยระบาด (ผ๎าคาดพุง)ืคาดไว๎ตรงเอวเส ้ออ กท หนึ่งแล๎วปลํอยชายผ๎า
ยาวลงมาตรงด๎านหน๎า 
ืืืืืืห่มสไบเฉียงุไมํใสํเส ้อก็ได๎ืโดยมากใช๎เม ่ออย ํกับบ๎าน 
ืืืืืืชายืเน ่องจากยุคน ้เลํนเพลงเร อกันมากืเพราะกรมพระราชวังบวรื(เจ๎าฟูาธรรมธ เบศร๑)ืได๎ทรงน พนธ๑กาพย๑เหํเร อท ่
ไพเราะและอมตะขึ้นืและเข๎าใจวําจะม การร๎องโดยตอบกันระหวํางชายหญ งในระยะท ่เป็นื“นํานน้ํา” ตรงกับเด อนส บ
เอ็ดและเด อนส บสองื 
ืืืืืืการแตํงผมืม การไว๎ผมื3ืแบบด๎วยกันค อ 
ืืืืืื1ืหว ลงมาประบําืแสกกลางืใสํน้ํามันจนด ดําขลับและม กล ่นหอม 
ืืืืืื2ืม เทร ดประดบัท ่ศ รษะืแล๎วเกล๎ามวยท ่ท๎ายทอยื(เหม อนผมพวกละคร) 
ืืืืืื3เกล๎าผมืปีกให๎เป็นมวยกลางกระหมํอมืืใช๎เก ย้วรัดไว๎ืืปลายผมจึงด บานออกคล๎ายผมทรงล กจันทร๑และถอนไร
ผมรอบๆืผมมวยนั้นด๎วย 
ืืืืืืชายไว๎ผมทรงมหาดไทยม การทาน้ํามันหอม 
ืืืืืืการแต่งตัวและแต่งหน้า 
ืืืืืืท ่แปลกกวําเด มืค อืม การทาขม ้นให๎เหล องดําทองืผัดหน๎าขาวนวลใยืย๎อมฟันให๎ดําส น ลืืพร๎อมน ้วและเล็บด๎วย
ดอกเท ยนให๎ม ส แดง 
ืืืืืืเครื่องประดับ 
ืืืืืืน ยมสวมเทร ดบนศ รษะืคงได๎แบบอยํางมาจากพวกละครืม การสวมกําไลข๎อม อืซ๎อนกันหลายอันม สร๎อยข๎อม อท ่
ใหญํกวําสมัยใดืสร๎อยตัวท ่สวมเฉ ยงบําอย ํนั้นน ยมลวดลายดอกไม๎ืืส ่งท ่ใหมํกวําสมัยใดืค อืม การสวมแหวนก๎อยชน ด
แหวนประดับแบบตํางๆืและแหวนง ื(ทําเป็นร ปง )ืในงานพ ธ ใช๎รัดต๎นแขนด๎วยืืและเน ่องจากในรัชสมัยของสมเด็จพระ
เจ๎าบรมโกษฐ๑ม การขุดทองคําบร สุทธ ์จํานวนมากท ่จังหวัดประจวบค ร ขันธ๑ืืเคร ่องทรงกษัตร ย๑และเจ๎านายตลอดจน
ประชาชนก็แพรํหลายมากทั้งม ความงามย ่งกวําสมัยใด 
ุุุุุุเจาะหูื การเจาะห ของไทยนั้นม ความหมายอยํางลึกซึ้งกวําท ่จะเจาะเพ ่อความสวยงาม 
ืืืืืืร้อยหวาย 
ืืืืืืตามประวัต ศาสตร๑นั้นการเจาะห ของหญ งไทยืืเร ่มม มาแตํครั้งกรุงศร อยุธยาืเน ่องจากพวกบรรพบุรุษของไทยเรา
พํายแพ๎ืและเส ยกรุงให๎แกํพมําถึงื2ืครั้งืืเม ่อถึงคราวแพ๎ืพมําก็ต๎อนคนไทยไปเม องพมําตกเป็นเชลยืการคุมนักโทษคน
ไทยไปนั้นืชาวพมําก็จะเจาะห พวกผ ๎หญ งืแล๎วร๎อยต ดกันื10ืคนืสํวนผ ๎ชายจะเจาะท ่ข๎อตํอของข๎อเท๎าืเร ยกวําร๎อย
หวายแล๎วใช๎โซํร๎อยต ดกันื10ืคนืนําไปเม องพมําจนเหล อตกค๎างอย ํท ่เม องืโยเดียืกระทั่งปัจจุบันืเม องโยเด ยืค อืเม อง
อยุธยานั่นเอง 



  

 
สมัยทีุ่ 5 พ.ศ.ุ2275  ถึงุพ.ศ.ุ2310 

 



  

 
พระเจ้าตากสินมหาราชุสมัยกรุงธนบุรี 

ืืืืืืการแตํงกายยุคน ้ม หลักฐานอย ํบ๎างวําืน ยมผ๎าแพรกนัมากขนาดเก็บไว๎เป็นจํานวนื10 ม๎วนืเล กนุํงโจงกระเบน
กลับมานุํงผ๎าถุงอ กืืเน ่องจากขาดแคลนเคร ่องนุํงหํมืยุคน ้เป็นระยะเวลาของการกอบก ๎เอกราชและสร๎างราชธาน ใหมํ
เพราะกรุงศร อยุธยาและถ กทําลายชํารุดทรุดโทรมอยํางมากมาย 
ืืืืืืหญ งื(เน ่องจากการขาดแคลนผ๎าสมัยน ้ืืเพราะเป็นการสร๎างกรุงใหมํหลังจากกรุงศร อยุธยาแตก)ืจะได๎กลับมานุํง
ผ๎าถุงอ กืโดยขมวดชายพกไว๎ตามสบายืหํมสไบรัดหน๎าอกอยํางธรรมดาืน ยมใช๎ผ๎าแพรือาจจะได๎มาจากประเทศจ น 
ืืืืืืชายืเร ่มม การนุํงกางเกงืเพราะสมัยน ้ได๎ม ชาวจ นเข๎ามารับราชการทหารด๎วยเป็นอันมากและเพ ่อให๎สะดวกในการ
ออกรบืสํวนเส ้อนั้นนําจะเป็นแบบคอกลมืแขนครึ่งทํอนผําอกแล๎วม กระดุมผ๎าขดเก ่ยวไว๎ืม กระเป๋าใหญํข๎างละใบ
สําหรับใสํของ 
ืืืืืืผมืจากข๎อความท ่วําื“ทัดพวงมาลา”ของหนังส อกฤษณาสอนน๎องืแสดงวําสมัยน ้น ยมไว๎ทรงผมแบบใหมํเร ยกื
“ผมทัด” ค อ ผมท ่เป็นพ ตํรงชายผมตกท ่ร มห ทั้งสองข๎างืสําหรับห๎อยดอกไม๎ืจากข๎อความท ่วํา “เสยผม” แสดงวําผม
ทรงน ้ม การไว๎ผมข๎างหน๎าสั้นืแตํก็ยาวพอจะใช๎ม อเสยไปข๎างหลังได๎ืต๎องยาวกวําปีกแนํๆืและไมํม การแสกผม 
ืืืืืืชายืไว๎ผมทรงมหาดไทย 
ืืืืืืการแต่งตัวแต่งหน้า 
ืืืืืือาบน้ําท ่แชํตัวดอกไม๎ืเสร็จแล๎วทาด๎วยเคร ่องหอมื(คงเป็นเพราะตอนเส ยกรุงแร๎นแค๎นมากจึงได๎คํานึงถึงส ่งจรุงใจ
เหลําน ้)ืยุคน ้ยังคงม การก นหมากอย ํืแตํได๎ม การใช๎ไม๎ส ฟันเป็นครั้งแรกื(เข๎าใจวําจะเป็นไม๎ขํอยซึ่งทุบให๎แตกนุํมแล๎วแชํ
น้ําไว๎ืแกะเปล อกนอกออกใช๎ส ฟัน) 
ืืืืืุเครื่องประดับ 
ืืืืืืพวกละครม มงกุฎืชฎาืชายไหวืชายแครงืกรรเจ ยกืจรดอกไม๎ทัดืยุคน ้น ยมเคร ่องประดับต๎นแขนท ่สวยงาม
เคร ่องประดับอ ่นๆืนอกจากน ้ไมํม ส ่งใดแปลกกวําสมัยกํอนๆ 

 



  

 
สมัยกรุงธนบุรี 

 



  

 
สมัยรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลทีุ่1-3 

ุุุุุคนไทยกับตํางชาต ได๎ม สัมพันธไมตร กันมากืโดยเฉพาะเคร ่องแตํงกายสมัยรัชกาลท ่ื4ืเป็นระยะแรกท ่อังกฤษต ดตํอ
กับไทยืในสมัยรัชกาลท ่ื5ืเป็นสมัยท ่ไทยรับวัฒนธรรมฝรั่งเต็มท ่ืทรงเคยเสด็จประพาสยุโรปทรงเคร ่องเป็นฝรั่งื
เจ๎านายคุณหญ งก็เชํนืกันในรัชกาลท ่ื6ืทรงศึกษาตํางประเทศตั้งแตํพระเยาว๑ืพระองค๑ทรงพยายามทําให๎บ๎านเม องไทย
เจร ญขึ้นในด๎านการปกครองบร หารแผํนด นืซึ่งคนไทยขณะนั้นตามไมํทันในต๎นรัชกาลผ ๎หญ งนุํงผ๎ามํวงคล๎ายในรัชกาลท ่ื
5ืแตํงผมเป็นผมมวยผมเป็นคล ่นๆืนุํงผ๎าซ ่นืแฟชั่นกระโปรงแคบืผ ๎หญ งท ่รับบรรดาศักด ์เป็นคุณหญ งจะได๎รับ
พระราชทานแพรืซึ่งเป็นเคร ่องหมายยศืไมํใชํเพ ่อสวยงามืเม ่อส ้นรัชกาลท ่ื6ืรัชกาลท ่ื 7ืทรงเสวยราชย๑ืตํอืพ.ศื
2481ืถึงืพ.ศื2475ืม การเปล ่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบรัฐธรรมน ญืม นายกรัฐมนตร ืเป็นฝุายบร หารืรัชกาลท ่ื 7ื
ทรงสละราชสมบัต ืพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอย ํหัวอานันทมห ดลทรงขึ้นครองืม เหตุการณ๑ทําให๎หญ งไทยเปล ่ยนไปืพ.ืศ.ื
2489ืเก ดสงครามโลกขึ้นื(ระหวํางเยอรมันกับฝรั่งเศส)ือนุสาวร ย๑ท ่เป็นอนุสรณ๑ืในสงครามโลกครั้งท ่ื1ืค ออนุสาวร ย๑
ทหารอาสาืสงครามโลกครั้งท ่ื2ืหญ งไทยแตํงชุดฝรั่งืค อืม หมวกืถุงม อืถุงเท๎าืเพ ่อเป็นการเบนจุดสนใจไปยังด๎านการ
แตํงกายมากกวําการเม องืตํอมาญ ่ปุุนแพ๎สงครามจึงเล กการใสํหมวกืและแตํงตามสบายืเม ่อถึงสมัยรัชกาลท ่ื9ื
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอย ํหัวและสมเด็จพระบรมราช น นาถืเสด็จพระราชดําเน นประเทศตํางๆืครั้งแรกเสด็จ
ตะวันออกืรุํงผ๎าซ ่นปูายืเส ้อพระราชน ยมเป็นชุดไทยืทรงมงกุฎแบบไทยไมํเหม อนฝรั่งืเคยประดับไมํมากืแฟชั่นผ ๎ชาย 
“ซาฟาร ” ใสํเส ้อราชปะแตน นุํงผ๎ามํวง เม ่อเปล ่ยนการปกครองใน พ.ศื2475ืจึงเปล ่ยนเป็นชุดสากลปัจจุบัน การแตํง
กายแบบไทยของสตร ได๎ว วัฒนาการขึ้นมาอ กครั้งหนึ่ง แสดงลักษณะความเป็นไทยขึ้น 
      การแต่งกาย แบํงเป็นระยะระยะดังน ้ืรัชกาลท ่ื 1-3 
ื     หญิง นุํงผ๎าจ บหํมสไบเฉ ยง เหม อนอยํางอยุธยา ผมยังตัดไว๎เช งสั้นอย ํ 
      ชาย ม แบบ “ราชประแตน” เป็นแบบเส ้อนอกกระดุมื5ืเม็ดืนุํงผ๎ามํวงส ตํางๆืชาวบ๎านจะไมํสวมเส ้อ 
ืืืืืืผมุหญ งไว๎ผมปีกืปลํอยจอนท ่ข๎างห ยาวลงมา 
ุุุุุุชายุยังคงแบบเด ยวกับสมัยอยุธยา 



  

 
สมัยรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลทีุ่1ุถึงรัชกาลทีุ่ 3ุพ.ศุุ2325-2352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รัชกาลท ่ื 2 เฟ่ืองฟ ทางศ ลปะการร๎องรํามาก และม นาฏศ ลป์เก ดข้ึน โดยสมเด็จพระพุทธเล ศหล๎านภาลัย ร.2 ทรง
ค ดทํารํา จึงม การนุํงยกทอง และหํมตาดกันในสมัยน ้ด๎วย 



  

 
การปรับปรุงประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ุ(พ.ศุ2394-2411) 

ื      ตลอดระยะเวลาื27ืปี ท ่สมเด็จพระเจ๎ามงกุฎทรงผนวชกํอนขึ้นครองราชย๑ (พ.ศื2367-พ.ศื2394)ืืนอกจากทรง
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให๎เครํงแล๎วยังอุท ศเวลาทั้งหมดให๎กับการศึกษาหาความร ๎อยํางจร งจังืเร ่มศึกษาภาษาอังกฤษ
กับนักสอนศาสนาอเมร กันเพ ่อนําไปส ํการศึกษาว ทยาการตะวันตกแขนงตํางๆืคบค๎ากับชาวตํางประเทศมากขึ้นและ
ทรงศึกษาสถานการณ๑ของโลกืจากหนังส อพ มพ๑ภาษาตํางประเทศท ่สํงมาจากฮํองกงืส งคโปร๑ือ กด๎วยืทําให๎ทรงเล็งเห็น
ความจําเป็นื2ืประการืค อ 
ืืืืืื1ืว ทยาการและความเจร ญตามแบบตะวันตกืม ประโยชน๑และจําเป็นอยํางย ่งสําหรับอนาคต 
ืืืืืื2ืลัทธ จักรวรรด น ยมท ่กําลังแผํขยายมายังประเทศใกล๎เค ยงืและในทว ปเอเช ยเป็นบทเร ยนเต อนให๎ประเทศไทยได๎
ตระหนักวําืถึงเวลาแล๎วท ่ไทยจะต๎องยอมรับอ ทธ พลของอารยธรรมตะวันตกืปรับปรุงให๎ประเทศทันสมัยืจึงจะดํารง
ความเป็นเอกราชของชาต ไว๎ได๎ 
ืืืืืืในสมัยของพระองค๑เร ่มทรงประกาศืให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าุเป็นการเปล ่ยนแปลงขนบธรรมเน ยมเกําท ่
สําคัญือยํางหนึ่งตั้งแตํต๎นรชักาลืตามธรรมดาคนไทยในสมัยโบราณืไม่นิยมสวมเสื้อแม้แต่เวลาเข้าเฝ้าุรัชกาลท ่ื 4 
ทรงเห็นวําเป็นประเพณ ล๎าสมัยืจึงทรงประกาศให๎ข๎าราชการสวมเส ้อเวลาเข๎าเฝูาื 



  

 
การแต่งกายชายหญิงในราชสํานักสมัยรัชกาลทีุ่4 

 



  

 
รัชกาลทีุ่5 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ.ุ2411ุถึงพศุ2453 
ืืืืืืหญิงืนุํงโจงกระเบนใสํเส ้ออ กชั้นหนึ่งือย ํกับบ๎านจะไมํใสํเส ้อคงหํมแตํสไบในพ ธ ตํางๆืยังคงนุํงยกหํมตาด 
ืืืืืืชายุนุํงผ๎ามํวงโจงกระเบนืสวมเส ้อราชปะแตนืค อเป็นแบบเส ้อนอกืกระดุมื5ืเม็ดื“หมวกหางนกย ง” และถ อไม๎
เท๎าืเม ่อไปในงานพ ธ ตํางๆืให๎ใสํถุงเท๎าืรองเท๎าด๎วย 
ุุุุุุผมุหญ งเล กไว๎ผมปีกืหันมาไว๎ผมยาวประบําเป็นสํวนมาก 
ุุุุุุชายุไดเ๎ล กไว๎ผมทรงมหาดไทยืหันมาไว๎ผมยาวทั้งศ รษะืและผมรองทรงืม มากกวําสมัยกํอนๆืโดยเฉพาะตอนเข๎า
เฝูา 
ุุุุุุเครื่องประดับ 
ืืืืืืได๎แกํืสร๎อยคอืสร๎อยตัวืสร๎อยข๎อม อืกําไลืแหวนืเข็มขัดืซึ่งม ลวดลายงดงาม 
ุุุุุุกลางสมัยรัชกาลทีุ่5ุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอย ํหัวืพ.ศื2430-2440 
      หญิงสํวนมากน ยมนุํงผ๎าจ บืไว๎ชายพกืแตํหันมาน ยมเส ้อแบบตะวันตกืคอตั้งแขนยาวืต๎นแขนพองคล๎ายขาหม 
แฮมืม ผ๎าหํมืหร อแพรสไบเฉ ยงืแล๎วแตํโอกาสืทับตัวเส ้ออ กท หนึ่งืนอกจากน ้ืพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอย ํหัวืยังได๎ื พระราชทานสะพายส ชมพ ปักด๎วยด ้นเป็นลวดลายตํางๆืตามชั้นยศสําหรับฝุายในอ กด๎วย 
ืืืืืืชายุนุํงโจงกระเบนผ๎ามํวงืเส ้อราชปะแตนืเชํนเด ยวกับสมัยต๎นรัชกาล 
ุุุุุุผมุหญ งน ยมไว๎ผมยาวเสมอต๎นคอ 
ืืืืืืืืืืืชายืยังคงไว๎ผมรองทรงืเชํนเด ยวกับตอนต๎นรัชกาล 
ุุุุุุหน้าุเร ่มใช๎เคร ่องสําอางแบบชาวตะวันตก 
ุุุุุุเครื่องประดับ 
ืืืืืืท ่เดํนชัดค อืสร๎อยสังวาลย๑ืใสํรัดปั้นพระองค๑สายทองื(เข็มขัดทอง)ืหัวลงยาประดับเพชรพลอยืนอกจากน ้ืยังม 
เคร ่องราชอ สร ยาภรณ๑ืท ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าฯืโปรดเกล๎าฯืพระราชทานเป็นท ่สะดุดอยํางย ่ง 



  

 
กลางสมัยรัชกาลที่ 5 

 



  

 
ปลายสมัยรัชกาลทีุ่5ุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอย ํหัว 

หญิงุหันมานุํงโจงกระเบนเก อบหมดืแตํตัวเส ้อน ยมใช๎ผ๎าแพรืไหมืผ๎าล กไม๎ื และตัดแบบชาวตะวันตกืค อืคอตั้งส งื 
ืืืืืืืแขนยาวฟ ฟองืเอวเส ้อบางกจ็ บเข๎าร ปบางท ก็คาดเข็มขัดืกลัดเข็มืหร อืห๎อยสายนาฬ กาืแตํก็ยังคงสไบแพรอย ํ 
ืืืืืืืสวมถุงเท๎าม ลวดลายปักส ืและรํองสวนรองเท๎าส๎นส ง 
ชายุสําหรับเคร ่องแบบข๎าราชการก็เป็นไปตามพระราชกําหนดืโดยมากเป็นเคร ่องแบบเหม อนอารยประเทศสํวนการ 
ืืืืืืืแตํงกายโดยทั่วๆืไปนั้นืหันมานุํงกางเกงแทนผ๎าโจงกระเบนืและเร ่มสวมหมวกกะโลํ 
ผมหญิงุไว๎ผมทรงดอกกระทุํม 
ชายุยังไว๎ผมรองทรง 
หน้าุแตํงบ๎างโดยเร ่มใช๎เคร ่องสําอางตํอจากตรังรัชกาลืเม ่อเสด็จประพาสยุโรปืทรงเห็นวัฒนธรรมและความเป็นอย ํ 
ืืืืืืของฝรั่งืแล๎วได๎ทรงพยายามขัดพระทนต๑ให๎ม ส ขาวืยังผลให๎ก นหมากน๎อยลงืและขัดฟันให๎ขาวด๎วย 
เครื่องประดับุน ยมสร๎อยไขํมุกืซ๎อนกันหลายๆืสายสํวนเคร ่องประดับเพชรน ลจ นดาก็ือนุโลมตามฐานะและความ
งดงาม 
ืสรุป 
ื1ืสวมเส ้อแบบตะวันตกอังกฤษสะพายแพร 
ื2ืเร ่มสํงรองเท๎าส๎นส งและถุงนํอง 
ื3ืผ ๎ชายนุํงกางเกงแทนโจงกระเบนืสวมหมวกกะโลํ 
ื4ืขัดฟันให๎ขาว 
ื5ืน ยมมุก 
ื6ืน ยมใช๎เคร ่องสําอางแบบตะวันตก 



  

 
ปลายรัชกาลที่ 5 

 



  

 
รัชการที ่6 

 



  

 
รัชการที ่7  

 



  

 
รัชการทีุ่ 8  

 
 



  

 
รัชการทีุ่ 9 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

2 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 
ช ่อหนํวย   ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การ
แตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ 
 

สอนครั้งท ่ื 3-11 
จํานวน 18 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื

และการอพยพ 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
ืืืืื1.ให๎นักศึกษาจับกลุํมแลกเปล ่ยนความร ๎เร ่องความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัย
ตํางๆืและการอพยพ 
ืืืืื2.อธ บายจุดประสงค๑ของการเร ยน 

 

5.2ุการเรุียนรื ๎ 
ืืืืื1.คร อธ บายลักษณะของชน ดผ๎าตํางๆ 
ืืืืื2.คร ใช๎เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 

 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ๎เร ยนรํวมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ๎สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข๎อนั้นๆให๎แกํผ ๎เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 

 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
     1.ซักถามเป็นกลุํม 
     2.สังเกตการปฏ บัต งาน 
 
 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

2 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 
ช ่อหนํวย     ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การ
แตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ 
 

สอนครั้งท ่ื 3-11 
จํานวน 18 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื

และการอพยพ 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื๎ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 

         1.หนังส อ 
         2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 

         เพาเวอร๑พ๎อยท๑ 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
ืืืืืื- 
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 

         - 
7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     ืืืื - 
8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 

 

       1.เง ่อนไขความร ๎ืค อื“ม ความร ๎เร ่องความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื
และการอพยพ 
       2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงตํอเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 

 

 

 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

2 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 
ช ่อหนํวย     ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, 
การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ 
 

สอนครั้งท ่ื 3-11 
จํานวน 18 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื

และการอพยพ 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ๎ืความเข๎าใจืทักษะืเร ่องชน ดความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยใน
สมัยตํางๆืและการอพยพ โดยใช๎ว ธ การตามท ่กําหนดืเชํนการถาม/สอบฯ 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 
 

            ใช๎แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข๎อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ๎เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให๎บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบํงผ ๎เร ยนออกเป็นกลุํมืตามความร ๎ืความเข๎าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ๎เร ยนแตํละกลุํมไว๎ในแบบบันทึก 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให๎ผ ๎เร ยนออกมานําเสนอความร ๎ืืหลังการเร ยน 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจดัการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

2 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืืืืืืืื 
ช ่อหนํวย     ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การ
แตํงกายไทยในสมัยตํางๆืและการอพยพ 
 

สอนครั้งท ่ื 3-11 
จํานวน 18 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ความเป็นมาของชนชาต ไทย, การปกครอง, การแตํงกายไทยในสมัยตํางๆื

และการอพยพ 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



  

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ีุ2 

1.บอกความเป็นมาของชนชาต ไทยืพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.จงบอกความหมายของคําวํามุงืหร อืต๎ามุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.กายแตํงกายสมัยทวาราวด เป็นอยํางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.บอกความเป็นมาเคร ่องแตํงกายไทยสมัยสุโขทัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.อยุธยาม ก ่สมัยื 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.บอกลักษณะการแตํงกายไทยในืรัชกายท ่ื5  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.บอกลักษณะการแตํงกายไทยในืรัชกายท ่ื6 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.บอกลักษณะการแตํงกายไทยในืรัชกายท ่ื7 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.บอกลักษณะการแตํงกายไทยในืรัชกายท ่ื8 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.บอกลักษณะการแตํงกายไทยในืรัชกายท ่ื 9 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



  

 

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

3 รวม 2 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืื 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวเอเช ย สอนครั้งท ่ื 12-14 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช ่อเร ่อง การแตํงกายชาวเอเช ย 

1. สาระสําคัญ 
1.ืเพ ่อปูองกันตัวเองจากภัยธรรมชาต ืเชํนืภัยจากสภาพอากาศหนาวืร๎อนืหร อภัยจากแมลงตํางืๆื 
2.ืเพ ่อปูองกันตัวเองจากอันตรายในโอกาสตํางืๆืเหมาะกับคนทํางานในอาช พตํางืๆืเชํนืนักดับเพล งืนักบ นืว ศวกร 
3.ืเพ ่อปูองกันตัวเองจากศัตร ืโดยเฉพาะศัตร ท ่เป็นมนุษย๑ด๎วยกันืเชํนการสวมเส ้อเกราะกันกระสุนืหมวกเหล็ก 
4.ืการต๎องการความสุภาพืทั้งน ้ืขึ้นกับเวลาืสถานท ่และบุคคลืการยอมรับความสุภาพของสถานท ่หนึ่งอาจแตกตําง
จากสถานท ่หนึ่งก็เป็นได๎ 
5.ืเพ ่อตกแตํงรํางกายและดึงด ดความสนใจือาจเป็นการประดับรํางกายด๎วยเคร ่องประดับท ่บอกฐานะืยศืตําแหนํงื
เคร ่องราชย๑ืเป็นต๎น 
2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 แสดงความร ๎เก ่ยวกับการแตํงกายชาวเอเช ย 
 
 

3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1ืดานความร ๎ 
3.1.1 แสดงความร ๎เก ่ยวกับการแตํงกายชาวเอเช ย 
3.2ืดานทักษะ 
 

3.2.1 บอกลักษณะการแตํงกายของชาวเอเช ยได๎ 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค๑ 
 

3.3.1 บอกลักษณะการแตํงกายของชาวเอเช ยได๎ 
 

 
 



  

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

3 รวม 2 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืื 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวเอเซ ย สอนครั้งท ่ื 12-14 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวเอเซ ย 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
สหภาพพม่า 
      การแต่งกาย ชาวพมําทั้งชายหญ งน ยมนุํงโสรํง ซึ่งเร ยกวํา “ลองย ” ม ทั้งทําด๎วยผ๎าฝูายและผ๎าไหม ผ๎านุํงของ
ชายส ไมํฉ ดฉาดืเป็นลายตาหมากรุกืโตบ๎าง เล็กบ๎าง หร อลายเป็นทางยาวบ๎าง สํวนของผ ๎หญ งน ยมส สด เป็น
ลวดลายดอกไม๎ เคร อไม๎ หร อเป็นดอกเป็นลายตามทางขวางืชาวพม่าืไมํน ยมใช๎เข็มขัดทั้งชายืหญ งืผ ๎ใหญํืและเด็กื
การนุํงโสรํงทําได๎รวดเร็วืพอร ๎สึกวําหลวมก็นุํงใหมํ 
ืืืืืืปัจจุบันโดยทั่วไปผ ๎ชายนุํงโสรํงืใสํเส ้อเช ้ตขาวืตัดผมสั้นไมํน ยมสวมหมวกืหร อโพกศ รษะตามประเพณ เด มืเม ่อ
ม พ ธ หร องานรับรองแขกเม องจึงแตํงกายเต็มยศืม ผ๎าหร อแพรโพกศ รษะทําเป็นกระจุกปลํอยชายท ้งไว๎ทางด๎านขวาื
หร อผ๎าแพรน ยมใช๎ส ชมพ กันเป็นสํวนมากืเส ้อท ่สวมคล๎ายเส ้อจ นแขนยาวถึงข๎อม อแบบหนึ่งืเป็นเส ้อชายสั้นๆืคล๎าย
แบบจ นเร ยกวําื“กุยตั๋ง”ืต ดดุมถักจ นปูายมาข๎างๆ 
ืืืืืืผ ๎หญ งสวมเส ้อตัวสั้นืคอกลมืผําอกต ดกระดุมื5ืเม็ดืแขนกระบอกยาวจดข๎อม อืท ่ใช๎แขนสั้นเลยไหลํลงมา
เพ ยงเล็กน๎อยก็ม ประปรายืผ๎าตัดเส ้อน ยมใช๎ผ๎าเน ้อบางส สดืเชํนืผ๎ามัสล นืผ๎าปุานืหร อืผ๎าไนลอนืผ๎าโสรํงเป็นผ๎าถุง
ยาวเก อบจดข๎อเท๎าืใช๎ว ธ ตลบข๎างหน๎าแล๎วเหน็บให๎แนํนืบางปีก็ใช๎เข็มซํอนปลายกลัดืไมํจ บเป็นพกหร อคาดเข็มขัด 
ืืืืืืโดยทั่วๆืไปืหญ งชาวพมําไว๎ผมยาวเกล๎าส งืบัญช ก็ปลํอยชายห๎อยลงมาไว๎ทางซ๎ายบ๎างขวาบ๎างืม ดอกไม๎แซมผมื
ผ ๎หญ งพมําไมํน ยมทาปากืไมํถอนหร อเข ยนค ้วืไมํทาแปูงหร อแตํงหน๎าอยํางผ ๎หญ งตะวันตกืและไมํน ยมดัดผม 
ืืืืืืทั้งหญ งชายใช๎รองเท๎าค บแบบรองเท๎าแตะของพระสงฆ๑แตํของหญ งเป็นส ืและม ลวดลายเป็นดอกดวงปักด๎วย
ล กปัดืหร อด ้นเง นืทองืไมํน ยมถ อกระเป๋าืแตํสะพายยําม 
ืืืืืืการแต่งกายของชาวพม่าไม่บังคับุจะแตํงแบบประจําชาต หร อสากลก็ได๎ืแตํผ ๎ชายมักจะแตํงอยํางพมําไป
ทํางานตามปกต ืเป็นแตํผ ๎ท ่ม เคร ่องแบบืเชํนืทหารืตํารวจืและมักจะแตํงแบบสากลไปเลํนก ฬา 
ืืืืืืเคร ่องประดับตํางๆืท ่น ยมได๎แกํืห นืและืพลอยืท ่ม คําืเชํนืทับท มืน ลืและหยกืหญ งชายชาวเขาเผําตํางๆื
แตํงกายตามแบบพ ้นเม องม อย ํทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
เครื่องแต่งกายของชาวพม่า 

  



  

 
ราชอาณาจักรลาว 

ืืืืืืการแต่งกายุผ ๎ชายทั่วๆืไปืมักแตํงกายสากลืข๎าราชการและผ ๎มั่งม น ยมนุํงโจงกระเบนเส ้อชั้นนอกกระดุมื7 เม็ด
ผ ๎หญ งน ยมนุํงผ๎าซ ่นท ่ทอเป็นลวดลายตามเช งืเกล๎าผมมวยประดับด๎วยดอกไม๎ืนับวํารักษาขนบธรรมเน ยมประเพณ การ
แตํงกายเด มไว๎ได๎ด ืทัง้ไมํน ยมดัดผมด๎วย 
 
 
 

 
 



  

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ืืืืืืืการแต่งกายของชาวกัมพูชาุนั้นก็คล๎ายกับคนไทยในแถบภาคตะวันออกืและคนไทยโบราณตามชนบทืผ ๎หญ ง
น ยมนุํงผ๎าถุงส ดําืเน ้อมันืคาดเข็มขัดืใสํเส ้อส ืถ๎าไปงานพ ธ ืจะนุํงผ๎ายกืพวกท ่ถ อธรรมเน ยมเกําและอย ํในวังืมักนุํงผ๎า
โจงกระเบนืไว๎ตัดผมืรับประทานหมากจนฟันดําเชํนเด ยวกับคนไทยโบราณ 
ืืืืืืืส่วนผู้ชายโบราณนุ่งผ้าโจงกระเบนุใสํเส ้อคอปิดืกระดุมื7ืเม็ดเชํนเด ยวกับลาวืขนบธรรมเน ยมก็เชํนกันค อยก
ม อไหว๎ประเพณ เก ่ยวกับศาสนาืก็นําแบบอยํางของคนไทยเป็นสํวนใหญํืค อนับถ อนับถ อพุทธศาสนาืม เทศกาลตํางๆ
เหม อนกันืเชํนืการอุปสมบทืแตํงงานืงานศพืปีใหมํื สงกรานต๑ืฯลฯืแบบวัดวาอารามก็ม ลักษณะเด ยวกันืถึงแม๎จะ
เคยตกเป็นเม องขึ้นของฝรั่งเศสอย ํนานืสํวนใหญํก็ยังไมํได๎ยอมรับนับถ อศาสนาคร สต๑เหม อนชาวเว ยดนาม 
ืืืืืืืไทยืลาวืกัมพ ชาืม วัฒนธรรมคล๎ายกันมากืราชาศัพท๑ของไทยบางคําืเชํนืเสวยืสรงืเขนยืก็มาจากภาษาเขมร
ตัวอักษรคล๎ายอ นเด ยโบราณืหร ออักษรขอมตัวเลขเหม อนของไทยืภาษาท ่ใช๎ในราชการืค อืภาษาเขมรืภาษาท ่ื2ืค อ
ฝรั่งเศส 
ืืืืืืนาฏศ ลป์และดนตร คล๎ายกับไทยืทํานองเพลงเขมรนั้นืถ๎าเราด เผ นๆืคล๎ายเพลงไทยืเพราะม ทํานองเด ยวกัน
นอกจากเน ้อร๎องฟังไมํออกืเชํนืเขมรไทรโยคืเขมรโพธ สัตว๑ืเขมรไผํลายืเขมรลออองค๑ืสํวนนาฏศ ลป์นั้นเขมรได๎คร ไทย
ไปสอนตั้งแตํืรัชกาลท ่ื4ืจึงได๎ดัดแปลงเป็นแบบเขมรแม๎แตํเคร ่องแตํงกายละครืก็แตํงเหม อนละครไทยืสวมชฎาืและ
ชุดพระืชุดนางืก็แตํงแบบเด ยวกันื 

 



  

ุุุุุุุ 

การแต่งกายของชาวกัมพูชา  



  

 
เวียดนาม 

ุุุุุุการแต่งกายืเคร ่องแตํงกายประจําชาต  
ืืืืืืผู้หญิงุนุํงกางเกงแพรยาวืสวมเส ้อแขนยาวืคอตั้งส งืตัวเส ้อยาวลงมาจดข๎อเท๎าืผําื2 ข๎างส งแคํเอวืไว๎ผมยาว
เกล๎ามวยืสวมงอบท ่สานด๎วยใบลานทรงส งฝาช ืหร อใช๎ผ๎าสามเหล ่ยมคลุมส รษะืดึงชายทั้งื2 ข๎างมาผ กใต๎คางืถ๎า
เป็นทางเหน อแถวฮานอยืใช๎ผ๎าดําเป็นแถบยาวหุ๎มผมซึ่งถักเปียไว๎ให๎ม ดืแล๎วโอบพันรอบศ รษะคล๎ายเสม ยนหม๎อ 
ืืืืืืพวกทํางานหนักจะสวมเส ้อสั้นืม กระเป๋าื2 ใบืแขนจ บยาวืและย๎อมเป็นส น้ําตาลกันสกปรกเม ่อทํางานตามไรํ
นาืบางแหํงในภาคเหน อสตร ยังคงสวมกระโปรงยาวจนถึงข๎อเท๎าทั้งในเวลาอย ํบ๎านและทําไรํ  
ืืืืืืรองเท๎าใช๎เก ๊ยะส๎นส งืพํนส ตํางๆืบางท ส เง นืส ทองืแบบรองเท๎าราตร ืส๎นรองด๎วยพ ้นยางืเวลาเด นจึงไมํม เส ยงื
คาดหลังด๎วยหนังหร อพลาสต กส ตํางๆืมองด เร ยบร๎อย 
ุุุุุุผู้ชายืแตํงกายคล๎ายหญ งืบางครั้งสวมเส ้อกุยเฮงืสวมหมวกส ดําเย็บด๎วยผ๎าืแตํไมํม ปีกืปัจจุบันแตํงสากลกัน
มากแล๎วืสําหรับหญ งพอใจในเคร ่องแตํงกายประจําชาต ของเขาืแตํงสากลเป็นสํวนน๎อยืน ยมผมสั้นและตัดผมมาก
ขึ้น 
ืืืืืืในเว ยดนามใต๎ืม ชาวเขาอย ํเผําหนึ่งืเร ยกวําืพวกม๎อยือาศัยอย ํในปุาทึบืท ่เม องดาลัตเม องน ้ตั้งอย ํบนภ เขา
อากาศคํอนข๎างหนาวืเพราะม ฝนตกพรําตลอดปีืบ๎านเร อนในเม องน ้สร๎างตามแบบในเม องหนาวืค อืเป็นเร อน
กระจกและม เตาผ งืเม องน ้ม ราชวังของจักรพรรด ด๎วยืเพราะกํอนสงครามโลกครั้งท ่ื2 ประเทศเว ยดนามม จักรพรรด 
เป็นประมุขืม ทะเลสาบใหญํซึ่งม น้ําใสม อํางเก็บน้ําืม พ ชพันธุ๑คล๎ายเม องหนาวืม ต๎นสนืภ เขาืเหมาะสําหรับเป็นเม อง
ตากอากาศืม น้ําตกหลายแหํงืม สนามกอล๑ฟืสนามเทนน สืร มทะเลสาบืม การข ่ม๎าลําสัตว๑ืม ถนนอยํางด ืตัดเล ยบ
ตามภ เขาท ่สลับซับซ๎อนืปล กชาืกาแฟืตามไหลํเขาืเร ยงรายเป็นระเบ ยบเป็นส นค๎าออกอยํางหนึ่งืผักและพันธ๑ไม๎
เม องหนาวปล กได๎ผลเทําในเม องหนาว 
ุุุุุุประวัติความเป็นมาของชาวเวียดนามืค อืชาวไทยเผําหนึ่งท ่อพยพถอยรํนลงมาทางใต๎ืฉะนั้นจะเห็นได๎วํา
ลักษณะการแตํงกายของเขาก็ยังคงม เค๎าของชาวไทยมุงืหร ออ๎ายลาวระยะแรกๆืม ความผสมผสานปนกับเคร ่องแตํง
กายของชาวจ นอย ํบ๎างืเชํนืลักษณะของเส ้อท ่ปูายซ๎อนกันบร เวณอกืคอปิดแขนยาวืเน ่อ งจากสภาพของอากาหนาว
นั่นเองืแตํการนุํงหํมเคร ่องแตํงกายของเขาด แปลกออกไปจากชนชาต จ นืและไทยก็ตรงท ่ลักษณะการใช๎ผ๎าืถึงแม๎วํา
จะสวมกางเกงอย ํชั้นหน ่งแล๎วก็ยังน ยมสวมเส ้อผ๎าบางท ่เปิดจนถึงเอวทั้งื2 ข๎างืเผยให๎เห็นร ปทรงและสัดสํวนท ่
งดงามของรํางกายของเขาืชาวเว ยดนามได๎ช ่อวําเป็นชาต หนึ่งท ่ม ผ วพันธ๑งามท ่สุดในโลกอ กด๎วย  



  

 
การแต่งกายหญิงชายชาวเวียดนาม 

 



  

 

สหพันธ์มาเลเซีย 

ืืืืืืการแต่งกายุแตกตํางกันตามประเพณ น ยมของแตํละเช ้อชาต ืผ ๎ชายนุํงโสรํงเป็นตาืและสวมเส ้อแขนยาวืบางคนก็
สวมหมวกืหร อใช๎ผ๎าโพกศ รษะแทนืผ ๎เฒําผ ๎แกํมักม ผ๎าห๎อยอ กผ นหนึ่งืืสํวนผ ๎หญ งนุํงโสรํงื“ปาเต๏ะ”ืส สดม ];fลายดอก
ดวงงาม และสํวนเส ้อแขนยาวถึงข๎อม อ ปลํอยชายเส ้อไว๎นอกผ๎าโสรํง  ผ ๎หญ งชาวมลาย บางคนจะม ผ๎าบางๆ คลุมศรษะอ ก
ผ นหนึ่งืบางท ก็ม ผ๎าคลุมไหลํืชาวมลาย ชอบใช๎เส ้อผ๎าส สดม ลวดลายใบไม๎ืดอกไม๎โตๆืและสลับส กันืด สวยงามไปอ ก
แบบหนึ่งชาวจ นในมลายาก็แตํงกายตามแบบจ นืโดยทั่วไปผ ๎หญ งืนุํงกางเกงปลายแขนบานเล็กน๎อยืและสวมเส ้อคอตั้ง
บางคนก็สวยเส ้อยาวผําข๎างแบบจ นืเร ยกวําื“ก ่เพ๎า” หร อ “ฉํงซํา”ืทําด๎วยผ๎าเป็นดอกดวงส ฉ ดฉาดแทบทั้งส ้น 

ืืืืืืผู้ชายุุมักแตํงอยํางสากลืสํวนอ นเด ยก็แตํงกายตามแบบของตนืทําให๎เห็นได๎ชัดวําสหพันธ๑มาเลเซ ยเป็นศ นย๑รวม
ของชนชาต ตํางๆืหลายชาต  
 

 



  

 

ประเทศอินโดนีเซีย 

ุุุุุุการแต่งกายของชาวอินโดนีเซียุชาวอ นเด ยแตํงกายด๎วยการนุํงโสรํงปาเต๏ะืืซึ่งได๎รับอ ทธ พลจากชาวมาเลเซ ยืืม 
การทําโสรํงปาเต๏ะหร อบาต ๊กืืย๎อมส และเข ยนลายผ๎าท ่ขึ้นช ่อมากฝีม อในการทําอยํางประณ ตืงดงามืนอกจากน ้ยังม 
ฝีม อทําเคร ่องหนังืฉลุลายลงในแผํนหนังและระบายส สวยงามอ กด๎วย 

ืืืืืืการสวมเส ้อของสตร สํวนใหญํแขนยาวพอด ืืคอแหลมืผําหน๎าอกเข๎าร ปเล็กน๎อยยาวปิดตะโพกืใช๎ดอกและส สัน
สดใสงดงามืืเข๎ากับโสรํงท ่เป็นลวดลายใช๎ส เข๎มสลับกันืืเป็นทางบ๎างดอกบ๎างืืใช๎ผ๎ายาวๆืคล๎องคอแบบเด ยวกับชาว
มาเลเซ ยืืจะตํางกันท ่คอเส ้อของชาวมาเลเซ ยจะเป็นคออย ํและเส ้อยาวืืสํวนผ ๎ชายแตํงชุดสากลผ กไทด๑ลายผ๎าปาเต๏ะ
สวมหมวกคล๎ายหมวกหน บ 

ืืืืืืส ่งท ่ประทับใจท ่สุดในสายตาของผ ๎เข ยนค อศ ลปะการปั้นืืวาดืืการแกะสลักืืและการแตํงกายในชุดตํางๆ
โดยเฉพาะอยํางย ่งสตร ชาวบาหล ศรัทธาตํอการบ ชาเทพเจ๎าอยํางเครํงครัดืยามเย็นก จการงานืหญ งืเด็กืจะเท นดอกไม๎
เคร ่องบ ชาไปถวายแกํเทพเจ๎าืืซึ่งม อย ํเก อบทุกมุมถนนืืดอกไม๎ประจําค อลั่นทมืชบาืและผกากรอง 

ืืืืืืนอกจากน ้ยังม ธรรมชาต ของท๎องทุํงท ่งดงามเป็นชั้นๆืตามไหลํเขาืไรํใบชาืสวนพฤกษชาต ท ่ใหญํท ่สุดในเอเช ยด๎วย 

 



  

 

สิงคโปร์ 
ืืืืืืการแตํงกายสํวนใหญํก็จะแตํงตามชนชาต ของตนท ่เข๎าไปอย ํอาศัยืืลักษณะของเส ้อแบบชาวมลาย ืใช๎ลวดลายและ
ดอกคล๎ายโสรํงของอ นโดน เซ ยืแบบก็ได๎ดัดแปลงท ่เข ยนให๎เพ ้ยนไปบ๎างืตัวเส ้อเป็นผ๎าพ ้นเข๎มืม ลวดลายเป็นเช งท ่คอ
สาบและขอบแขนืืสํวนชายแตํงกายแบบสากลืสําหรับชนชาต จ นก็แตํงกายเชํนชาวจ นืมลาย ก็แตํงแบบของมลาย ื
อ นเด ยก็แตํงตามแบบของชาวอ นเด ยืืยุโรปก็แตํงตามแบบของชาวยุโรป 

ืืืืืืเอกลักษณ๑ของชาวส งคโปร๑ืืไมํม ศ ลปะใดท ่เป็นของตนเองแตํส ่งท ่ประทับใจท ่สําคัญืืค อืืความเร ยบร๎อยืืม 
ระเบ ยบืืและสะอาดท ่สุดในโลกในสายตาของชาวโลกืืและผ ๎เข ยน 

 



  

 
ฟิลิปปินส์ 

ืืืืืืเคร ่องแตํงกายประจําชาต เป็นเส ้อคอกว๎างืืตามลักษณะน ยมแบบตะวันตกม แขนเป็นปีกกว๎างืืน ยมทําด๎วยผ๎าบาง
และแข็งอยํางไหมสับปะรดสวมใสํด งดงามืืนุํงกระโปรงตัดกับเส ้อเป็นชุดเด ยวกันแบบตะวันตกตามเกาะตํางๆืืยังม 
การแตํงกายแบบเอเช ยืืม ลักษณะคล๎ายชาวมลาย และอ นโดน เซ ยืค อืนุํงโสรํงปาเต๏ะืม ลวดลายงามๆืท ่สํงมาจาก
อ นโดน เซ ยืสวมเส ้อผ๎าไหมสับปะรดหร อแพรแขนกระบอกยาวจดข๎อม อืืม ผ๎างามพาดบําอ กผ นหนึ่งืือยํางไรก็ตามชาว
ฟิล ปปินส๑ก็ยังคงยึดถ อประเพณ เด มตามแบบชาวเอเช ยืค อืเคารพยกยํองผ ๎ใหญํอยํางเครํงครัดืืสุภาพอํอนน๎อมืต๎อนรับ
แขกด๎วยอัธยาศัยไมตร  
ืืืืืืลักษณะวัฒนธรรมแบบตะวันตกืท ่ม อ ทธ พลเห็นชัดค อืเคร ่องแตํงกายชดว วาห๑ความคลํองแคลํววํองไวพอท ่จะ
โต๎เถ ยงขัดแย๎งืืและกล๎าแสดงความค ดเห็นชอบความสะดวกสบายอยํางตะวันตกืืพอใจไปโบสถ๑ทุกวันอาท ตย๑ชอบ
ดนตร ืืเป็นผลให๎ชาวฟิล ปปินส๑ม ลักษณะแปลกและงดงามย ่งกวําพันธุ๑เด มแท๎ๆืแตํตํางจากชาวเอเช ยด๎วยกันจนเป็นท ่
ร ๎จักกันทั่วโลก 
 

 



  

 
ประเทศญี่ปุ่น 

ืืืืืืเน ่องจากภ ม ประเทศเป็นเกาะท ่ได๎รับลมมรสุมจึงม อากาศหนาวเย็นืและฝนตกืการแตํงกายประจําชาต จึงน ยมแตํง
ด๎วยเส ้อผ๎าท ่ให๎ความอบอํุนืเร ยกวําื“ก โมโน” ม ลักษณะเส ้อคลุมยาวถึงเท๎า แตํปัจจุบันน ้แตํงกายตามสากลน ยมแบบ
ตะวันตก  ถ๎าอย ํในบ๎านจึงจะใช๎ก โมโนกันบ๎าง  ทั้งน ้เพราะม ราคาแพง  และไมํสะดวกตํอการปฏ บัต ก จการงานประจําวัน 
ท ่ต๎องการ  การเคล ่อนไหวไปมาอยํางคลํองแคลํว  แตํในโอกาสพ เศษเชํนงานเล ้ยง  งานปีใหมํ  หร อในพ ธ แตํงงานจึงจะ
แตํงกายด๎วยก โมโนบ๎าง  ซึ่งม แบบธรรมดา  แบบพ เศษราคาแพงม ลวดลายงดงาม  มักจะใช๎แพร  ผ๎าคาดเอวของสตร 
เร ยกวําืื“โอบ ”  ม ส ตัดกับตัวเส ้อก โมโน  ทําให๎หน๎าด และชํวยรัดเอวให๎ด ไมํรุํมรําม 
      นอกจากก โมโนแล๎วยังม เคร ่องแตํงกายอ กื3ืแบบ ค อ เส ้อแฮปปี้เป็นเส ้อชั้นนอกสั้นืืสําหรับคนงานสวมใสํืือ ก
แบบหนึ่งเร ยกวําเส ้อฮาโอร ืืเป็นเส ้อคลุมชั้นนอกส ดําบ๎างม ลายเป็นเคร ่องหมายนามสกุลบ๎างืืบางท ก็ม แตํลวดลาย
เฉยๆืืและเส ้อฮะกามาืืร ปรํางคล๎ายกางเกงขากว๎างืือยํางหลังน ้ใช๎แตํเฉพาะในงานพ ธ เป็นสํวนใหญํ 
ืืืืืืสัญลักษณ๑ของญ ่ปุุนท ่ร ๎จักกันทั่วไปืืนอกจากเร ่องแตํงกายแล๎วยังม การจัดสวนืืจัดดอกไม๎อยํางญ ่ปุุนืืภ เขาไฟฟ จ 
และดอกซากุระก็เป็นส ่งสําคัญประจําชาต ของเขา 
ืืืืืืประชาชนนับถ อืื3  ศาสนาค อช นโต  พุทธศาสนาและคร สเต ยน 

เครื่องแต่งกายของหญิงชายชาวญ่ีปุ่น 

 



  

 
เกาหล ี

ืืืืืืสําหรับการแต่งกายุประจําชาต ของชาวเกาหล นั้นเน ่องจากสภาพส ่งแวดล๎อมรวมทั้งภ ม อากาศืทําให๎ชาวเกาหล ม 
การแตํงกายดังน ้ื ค อ 
ืืืืืืหญ งืืสวมกระโปรงทรงหลวมๆืืยาวถึงข๎อเท๎าืตอนบนม เส ้อคลุมผําอกตัวสั้นๆือย ํเหน อเอวืแขนยาวถึงข๎อม อ
และม คําปล กท ่หน๎าอกืกระโปรงกับเส ้อคลุมเป็นส เด ยวกันก็ม ืืคนละส ก็ม ื ืตัวกระโปรงทําด๎วยผ๎าฝูายไหมอยํางด ืืผ๎า
ไหมของเกาหล เน ้อหนาืืและม น้ําหนักมากืืจ บพองตั้งแตํบร เวณใต๎อกืผ๎าส เดํนๆืขล บตามคอืแขนส ตัดกันด เดํนชัด
ลวดลายชายคล๎ายจ น 
ืืืืืืชายสวมกางเกงขายาวส ขาวืืและสํวนเส ้อหลวมๆืหร อไมํก็แตํงกายอยํางชาวตะวันตกืเส ้อประจําชาต เป็นเส ้อตัว
ยาวคอสวมืืม ปกืืชายแกํหนวดเครายาวืืสวมหมวกร ปรํางเหม อนกระถางต๎นไม๎แตํม ปีก 
ืืืืืืชาวเกาหล ชอบแตํงกายส ขาวืเด็กๆืหนุํมสาวเทํานั้นท ่จะสวมเส ้อผ๎าส ตํางๆืให๎สดใส 

ชุดแต่งกายของหญิงชายชาวเกาหลี 

 



  

 
ประเทศจีน 

ืืืืืืเน ่องจากทางด๎านภ ม ศาสตร๑เป็นเขตท ่อย ํในอากาศหนาวจัดืืในฤด หนาวและม ปุาเขาืืจึงต๎องปกปิดรํางกายด๎วย
เส ้อผ๎าท ่อบอํุนืืและม ดช ดืืแขนเส ้อกว๎างใหญํและยาวเม ่อเก็บม อไว๎ืืเพราะแตํโบราณยังไมํร ๎จักใช๎ถุงม อืืตัวเส ้อยาว
กรอมเท๎าสวมกางเกงขายาวอย ํชั้นในืืและเพ ่อไมํให๎อกได๎รับความเย็นืืจึงใช๎ว ธ ปูายซ๎อนเข๎าด๎วยกันทําให๎อบอํุนขึ้นมาก
จ นได๎รับวัฒนธรรมจากชาวเปอร๑เซ ยและอ นเด ยอย ํบ๎างและนํามาผสมผสานกันืืไมํม หลักฐานแนํชัดวําใครเอาอยํางใคร
แตํวัฒนธรรมของจ นมักจะแพรํหลายในท ่อ ่นๆืืมากกวําท ่จะรับเอาของท ่อ ่นมาด๎วยปรากฏตามท ่ได๎กลําวมาแล๎วืืและผ ๎
ท ่อย ํใกล๎เขาืืต๎องม การเด นทางบุกปุาเด นเขาืืจึงจําต๎องใช๎กางเกงเพ ่อให๎การทํางานหร อเด นทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น
เชํนเด ยวกับเคร ่องแตํงกายไทยในสมัยดั้งเด มท ่หน รํนลงมาืืแตํชาวจ นต๎องการความอบอํุนมากกวําในฤด หนาวืืจึงต๎อง
ใช๎เคร ่องแตํงกายท ่ต๎องใช๎ผ๎ามากืืประกอบกับตามประวัต ศาสตร๑จ นเป็นผ ๎ร ๎จักทอผ๎าใช๎มากํอนจึงม ผ๎าไหมชน ดด ใช๎ืืและ
น ยมใช๎กันเป็นท ่แพรํหลายไปทั่วโลก 

เครื่องแต่งกายของหญิงชายชาวจีนและไต้หวัน 

 
 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

3 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืื 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวเอเซ ย สอนครั้งท ่ื 12-14 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวเอเซ ย 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืืื1.ทบทวนความร ๎เด มื 
ืืืืื2.ให๎ผ ๎เร ยนทําแบบทดสอบกํอนเร ยนืโดยใช๎เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื3.นําเขา๎ส ํบทเร ยนการแตํงกายชาวเอเซ ย 
 

5.2ุการเรุียนรื ๎ 
ืืืืื1.คร อธ บายความแตกตํางระหวํางการแตํงกายชาวเอเซ ย 
ืืืืื2.คร ใช๎เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 
ืืืืื3.คร สาธ ตการใช๎วัสดุ/อุปกรณ๑ืืแตํละประเภท 
 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ๎เร ยนรํวมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ๎สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข๎อนั้นๆให๎แกํผ ๎เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 
 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืืื1.ซักถามเป็นกลุํม 
    ื 2.สังเกตการปฏ บัต งาน 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

3 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืื 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวเอเซ ย สอนครั้งท ่ื 12-14 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวเอเซ ย 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื๎ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 
ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
    ืืืืื เพาเวอร๑พ๎อยท๑ 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

     - 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

    - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

ืืืืืแบบทดสอบท๎ายบท 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 
 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ๎ ค อื“ม ความร ๎ในเร ่องของการแตํงกายชาวเอเช ย 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงตํอเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 

 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

3 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืื 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวเอเซ ย สอนครั้งท ่ื 12-14 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวเอเซ ย 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ๎ืความเข๎าใจืทักษะืเร ่องการแตํงกายชาวเอเช ยืืเชํนการถาม/สอบฯ 
 
 
 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช๎แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข๎อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ๎เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให๎บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบํงผ ๎เร ยนออกเป็นกลุํมืตามความร ๎ืความเข๎าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ๎เร ยนแตํละกลุํมไว๎ในแบบบันทึก 
 
 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให๎ผ ๎เร ยนออกมานําเสนอความร ๎ืืหลังการเร ยน 
 
 
 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

 
 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

3 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกายืืืืืื 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวเอเซ ย สอนครั้งท ่ื 12-14 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวเอเซ ย 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



  

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 3 
จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1ืจงบอกการแตํงกายของชาวพมํา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 จงบอกการแตํงกายของชาวลาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3ืจงบอกการแตํงกายของชาวเว ยดนาม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 จงบอกการแตํงกายของชาวมาเลเซ ย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5 จงบอกการแตํงกายของชาวฟิล ปปินส๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

4 รวม 2 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป สอนครั้งท ่ื 15-17 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 

1.  สาระสําคัญ 
ืืืืืื 
       สมัยกลางในโลกตะวันตกครอบคลุมเน ้อหาทั้งทางเวลาและภ ม ภาคท ่ย นยาวกวําื1000ืปี ของประวัต ศาสตร๑
ศ ลปะืซึ่งแบํงแยกแตกตํางออกไปตามลักษณะภ ม ภาคและสังคมืและส ่งท ่แสดงลักษณะซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ในท๎องถ ่น
ของตนเองท ่ยังคงหลงเหล ออย ํให๎เห็นืก็ได๎แกํืเคร ่องแตํงกาย 
 
2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 แสดงความร ๎เก ่ยวกับการแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 
 

3. จุุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1ืดานความร ๎ 
      3.1.1 แสดงความร ๎เก ่ยวกับการแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 
3.2ืดานทกัษะ 
 

3.2.1 แสดงความร ๎เก ่ยวกับการแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 
 

3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค๑ 
 

3.3.1 บอกลักษณะการแตํงกายของชาวเอเซ ยได๎ 
 

 

 



  

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

4 รวม 2 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป สอนครั้งท ่ื 15-17 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
ืืืืืืชาวอินเดียแดง 
ืืืืืืความเป็นอย ํของชาวอ นเด ยแดงืสมัยท ่ชาวยุโรปเร ่มอพยพเข๎าไปบุกเบ กืืแล๎วแยํงท ่ทํามาหาก นของชาวพ ้นเม องท ่
ฝรั่งค ดวําเป็นชาวอ นเด ยแดงืเพราะช ว ตของอ นเด ยแดงนั้นผ ดแผกแตกตํางไปจากชาวเผําอ ่นๆืืและท ่สําคัญก็ค อนับวัน
ก็ม แตํจะส ญพันธุ๑ไปทุกท ืืและอ กไมํนานืืเราคงจะได๎ร ๎จักชาวอ นเด ยแดงก็แตํเร ่องราวในประวัต ศาสตร๑ืืภาพถํายืื
ภาพเข ยนเทํานั้นืืในท ่น ้เราจะกลําวถึงชาวอ นเด ยแดงเผ่าฮูรอน 
ุุุุุุเผ่าฮูรอนุเป็นเผําหนึ่งท ่ม ความเป็นอย ํแปลกืืเราจะกลําวถึงวัฒนธรรมและประเพณ ความเป็นอย ํตํางๆือยําง
สังเขป 
ืืืืืืแตํเด มหมวกของชาวอ นเด ยแดงทําด๎วยขนนกอ นทร ย๑ืืแตํตํอมาหายากืืจึงเปล ่ยนมาใช๎ขนของปีกไกํงวงแทนืืซ่ึง
ก็ม ลวดลายสวยงามแปลกตาด ืืหมวกแบบน ้จะม อย ํแหํงเด ยวในโลกืืค อในอเมร กาเทํานั้นืืซึ่งเอาแบบอยํางมาจากชาว
อ นเด ยแดงืืสํวนเคร ่องแตํงกายนั้นดั้งเด มก็เพ ยงแตํนุํงหํมเฉพาะทํอนลํางด๎วยใบหญ๎าใบไม๎ื ืสํวนบนปลํอยเปล อยืื
ตํอมาได๎นํามาประยุกต๑สวมใสํในบ๎านเม องท ่เจร ญืืเป็นเส ้อม ครุยืืส สันงดงามืืแตํก็ยังคงสัญลักษณ๑ของชาวอ นเด ยแดง
ไว๎ืืเชํนืืหมวกและครยุรุํงร ่งืืตามชายกางเกงืืชายเส ้อืืหร ออกเส ้อืืซ่ึงได๎แนวความค ดจากการนุํงหํมด๎วยใบหญ๎า
ใบไม๎นัน่เองืืสํวนเคร ่องประดับและการเข ยนหน๎าตาก็ยังคงนํามาใช๎อย ํืืสํวนผมนั้นก็ไว๎ยาวืืของหญ งเป็นเปียืืคาด
ด๎วยผ๎าท ่ตกแตํงงดงามืืน ยมหอบห ้วล กน๎อยไว๎โดยใช๎ผ๎าคล๎องไว๎ข๎างหลังืืเชํนเด ยวกับชาวจ น 
ืืืืืืประเพณ อยํางอ ่นืเชํนืการนวดข๎าวของชาวเผําฮ รอนก็แปลกไปกวําท ่เราเคยเห็นืืค อเราจะฝังตะกร๎าลงในด นแล๎ว
ทํารางไม๎จับไว๎ืืเขาเทข๎าวเปล อกลงไปในตะกร๎าแล๎วเขาจะลงไปเหย ยบย่ําให๎ข๎าวหลุดจากก๎านืืความเป็นอย ํใน
ครอบครัวืผ ๎ชายม หน๎าท ่รบและลําสัตว๑ืืผ ๎หญ งต๎องทํางานหนักไมํวํางานบ๎านหร องานปล กพ ชผลืืตั้งแตํเร ่มปล ก
จนกระท่ังเก็บเก ่ยวืืผ ๎หญ งจะต๎องทําทั้งส ้น 
ืืืืืืชาวฮ รอนชอบเลํนการพนันเหม อนกันืืแตํเลํนได๎เฉพาะผ ๎ชายืผ ๎หญ งไมมํ ส ทธ ์เลํนืืเคร ่องม อในการเลํนม ลักษณะ
คล๎ายล กเต๐าืืได๎เส ยกันโดยไมํใช๎เง นืืแตํจะเอาเคร ่องใช๎ืเชํนืผ๎าหํมนอนืืประเพณ การตายืืเม ่อคนอันเป็นท ่รักไมํวําจะ
เป็นสาม ภรรยาหร อบ ดามารดาเส ยช ว ตลงไปืืก็จะเอาศพไปฝังด นไว๎เม ่อครบื12ืปีืก็จะไปขุดศพขึ้นมาืืซึ่งจะม แตํ
กระด กืืก็จะหักเอาแตํกะโหลกศ รษะืืแล๎วนําไปฝังรวมกันไว๎ในท ่แหํงหนึ่งืืบางท ก็จะเด นทางไกลหลายไมล๑ืืซึ่งทํากัน
และนับถ อมาแตํครั้งบรรพกาล 
 

 
 

 



  

ซึ่งทํากันและนับถ อมาแตํครั้งบรรพกาล 
ืืืืืืการเลํนืม การเลํนเกมตํางๆืคล๎ายเทนน สืเร ยกวําืลาครอสเซํืโดยเอาไม๎มาดัดให๎โค๎งงอืืตอนปลายสุดข๎างหนึ่งใช๎
เช อกโยงเป็นตาขํายหาํงๆืืใช๎ต ล กบอลท ่ทําด๎วยหนังกวางืืการเลํนแบํงออกเป็นื2ืฝุายืืจะต ล กบอลท ่เข๎าประต ของ
ฝุายตรงข๎ามืืแตํม อแตะล กบอลไมํได๎ืืเกมน ้ชาวอ นเด ยแดงเผําฮ รอนท ่อย ํทางตะวันออกของแมํน้ําม สซ สซ ปปี้ชอบเลํน
กันมาก 

ชุดแต่งกายของชายหญิงชาวอินเดียแดง 

 
 



  

ประเทศอาหรับ 
ืืืืืืประเทศในกลุํมอาหรับืม อย ํด๎วยกันหลายประเทศืืเชํนืค เวทือ รัคือ หรํานืจอร๑แดนืซ เร ยืค ไบืเยเมนและ
ซาอุด อาระเบ ยืืพร๎อมกับประเทศท ่เก ดใหมํอ กหลายประเทศซาอุด อาเรเบ ยนืืเป็นอาณาจักรท ่สําคัญืือาณาจักรหนึ่ง
ของอาหรับืืม พ ้นท ่กว๎างใหญํบนแหลมอะเรเบ ยนืืม กษัตร ย๑ปกครองืืพ ้นท ่สํวนมากเป็นทะเลทรายืือากาศร๎อนท ่สุด
ในโลกพบแหลํงน้ํามันืในปีืพ.ศื2481ืทําให๎ม ส นค๎าน้ํามันมากืืทํารายได๎ให๎ประเทศมากท ่สุดืืม ท ่ราบส งืืหยํอมไม๎
และแหลํงน้ําเร ยกโอเอซ สืืทําการกส กรรมได๎บ๎างืืม การปล กข๎าวืืไม๎ผลอ นทผาลัมและผักืืม ชนหลายเผําท ่จํานวน
มากืืค อืืเบด อ นืือาศัยอย ํในทะเลทรายืเล ้ยงอ ฐืแกะและแพะ 
ืืืืืืชาวซาอุด อะเรเบ ยนและบรรดากลุํมประเทศดังกลําวแล๎วจัดอย ํในประเทศอาหรับืืจึงม สภาพความเป็นอย ํ
คล๎ายกันืืฉะนั้นการแตํงกายของชนพวกน ้จึงต๎องเป็นไปตามสภาพแวดล๎อมืืท ่ม ทั้งอากาศร๎อนจัดืืหนาวจัดืืและฝุุน
ละอองของทรายืืชนพวกน ้จึงต๎องปกปิดรํางกายของตนอยํางม ดช ดืืและกลุํมหน๎าตา 

ชุดแต่งกายของชายหญิงชาวอาหรับ 

 



  

ยิปซี 
      “ย ปซ ” เป็นช ่อท ่ชาวอังกฤษเร ยกคนจรจัด เพราะแตํเด มคนอังกฤษประชดประชันคนเหลําน ้ วําเป็นพวกย ปซ 
ไมํได๎ม กําเน ดมาจากประเทศอ ย ปต๑ แหลํงกําเน ดของบุคคลเหลําน ้ไมํเป็นท ่ทราบแนํชัด แตํจากการพ จารณาตาม
สร ระของชายหญ งตลอดจนสําเน ยง ภาษา ลักษณะการร๎องรําทําเพลง และพ ธ กรรมบางอยําง ท ่จะอนุโลมวําพวก
ย ปซ น ้ม ต๎นกําเน ดมาจากประเทศอ นเด ยืแตํได๎ย๎ายออกจากประเทศโดยไมํทราบสาเหตุืแล๎วมุํงหน๎าไปทางตะวันตก
นับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล๎ว 
ืืืืืืขณะน ้นอกจากชาวอังกฤษจะขนานนามพวกเขาวําื“ย ปซ ” อันเป็นช ่อท ่แพรํหลายไปทั่วโลกแล๎วชาวฝรั่งเศสยัง
เร ยกวําื“โบฮ เม ยน” ชาวสว เดนเร ยกวําพวกตาร๑ตาร๑ เพราะระบําและเพลงร๎องอันม จังหวะเรําร๎อนรัวเร็วของพวก
ย ปซ ม ลักษณะคล๎ายศ ลปะฟลาเมงโกของสเปน 
ืืืืืืย ปซ ในปัจจุบันซึ่งม จํานวนนับได๎ไมํแนํนอนืและกระจัดกระจายอย ํตามสํวนตํางๆืของโลกืโดยเฉพาะในยุโรป
แบํงออกเป็นื2ืพวกใหญํๆืค อพวกท ่ผสมผสานกล มตัวไปกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท ่ตนเก ดมาืกับอ ก
พวกหนึ่งซึ่งยังรักษาเอกลักษณ๑เด มของตนเองไว๎อยํางมั่นคงืโดยไมํยอมปะปนกับคนอ ่นืและยังคงจรจัดไปตามท ่
ตํางๆือยํางไมํม ท ่ส ้นสุดืบุคคลกลุํมหลังน ้มักปรากฏตัวให๎เห็นเดํนชัดวําืืพวกเขาม ส ่งท ่ไมํเหม อนเจ๎าของประเทศท ่
อาศัยอย ํ 
ุุุุุุในด้านวัฒนธรรมุประจํากลุํมืเขาจะไมํแตํงงานกันในระหวํางพ ่น๎องืพ ่ต๎องแตํงงานกํอนน๎องืืชายม ภรรยาได๎
หลายคนืืแตํหญ งต๎องม สาม คนเด ยวืืการเก ดทําการคลอดกันเองืืหากม การตายจะต๎องนําทรัพย๑สมบัต ของผ ๎ตาย
เชํนืเกว ยนืม๎าืข๎าวของสํวนตัวของผ ๎ตายออกมาเผาให๎หมดืคล๎ายประเพณ อ นเด ย 
ืืืืืืลักษณะรูปร่างุม ผ วคล้ําืนัยน๑ตากลมโตดําสน ทืจม กโดํงแหลมืผมดกร ปทรงไมํส ๎ใหญํโตนักืืสํวนมากมักจะ
เล็กเกร็ง 
ืืืืืืพวกนี้นับถือศาสนาุุโรมันแคธ ล คและออธอตอกซ๑ืตามแตํวําศาสนาใดเป็นศาสนาประจําชาต ท ่ตนอาศัยอย ํ 
ืืืืืืเครื่องแต่งกายุผ ๎ชายมักจะนุํงกางเกงขาล บส ดําืใสํเส ้อเช ้ตส มอืม เส ้อกั๊กส ดําปักลวดลายด๎วยไหมส ตํางๆืสด
และสะดุดตา 
ืืืืืืผ ๎หญ งืจะนุํงกระโปรงจ บร ดเป็นลวดลายดอกไม๎ส สดใสืยาวถึงข๎อเท๎าเส ้อสเวตเตอร๑ืส สดเข๎ากันไว๎ผมยาวืม ผ๎า
โพกศ รษะลวดลายเป็นดอกดวงืซึ่งไมํจําเป็นจะต๎องให๎ส รับกับกระโปรงหร อเส ้อหนาว 
ุุุุุุเครื่องตกแต่งืทุกคนใสํตุ๎มห ืถ๎าไมํใสํค ํก็ใสํข๎างเด ยวืเหน อใบห มักจะม ดอกไม๎ส สดทัดไว๎ืืในฤด ร๎อนเขาจะไมํใสํ
รองเท๎าืืเม ่อเด นหร อว ่งจะได๎ย นเส ยงกรุ๐งกร ๋งเป็นจังหวะเพราะน ยมใสํล กกระพรวนท ่ข๎อเท๎ากันทุกคน 
ืืืืืืเน ่องจากพวกน ้เป็นชนกลุํมหนึ่งท ่ม เอกลักษณ๑ดังกลําวืืไมํวําประเทศเสร หร อหลังมํานเหล็กืืร ๎จักกลุํมชนพวกน ้
เป็นอยํางด ืืและตํางก็แสดงความรังเก ยจพวกน ้อยํางออกหน๎าออกตาท เด ยวก็เพราะเขาไมํม สัญชาต ญาณของการ
สร๎างสรรค๑ืืกํอรํางสร๎างตัวตนืืไมํชอบทํางานจึงผ ดกับหลักอุดมการณ๑ใดๆืในโลก 
ุุุุุุการแต่งกายด้วยกระโปรงจีบรูดุและมีดอกดวงนั้นจึงเป็นแบบฉบับท ่เรานํามาแตํงกันทั่วไปและเป็นแฟชั่น
อยํางหนึ่งจนกระทั่งปัจจุบัน 



  

การแต่งกายชาวยิปซี 
 



  

อ ย ปต๑ 
ืืืืืือ ย ปต๑แบํงเป็นื2ืสํวนืค อือ ย ปต๑เหน อื“Upper Egypt” และือ ย ปต๑ต่ํา “Lower Egypt” ชนื2ืภาคน ้จะม 
สัญลักษณ๑ท ่ตํางกันืซึ่งสังเกตได๎ค อ 
ืืืืืื1.พวกืUpper Egypt สวมหมวกส ขาว 
ืืืืืื2.พวกืLower Egypt สวมหมวกส แดงและหน๎าหมวกประดับด๎วยงง  
ืื    การแตํงกายยุค New Kingdomืในชํวงระยะ 20ืปีืสวยงามมากืแตํมาตกตอนปลายสมัยืเส ้อผ๎าท ่น ยมส สัน
สดใสฉ ดฉาดืและม จ บืลบเล อนหายไปหมดืเน ่องจากได๎รับอ ทธ พลจากชาวเอเช ยบ๎างืชาต ท ่อย ํใกล๎เค ยงบ๎างืเชํน
การใช๎ครุยืใช๎ดอกไม๎ืเพชรพลอยส ตํางๆืเชํนืห นส น้ําเง นืทองืนํามาทําสายสร๎อยืคาดเอวืและประดับท ่คอืซึ่งเป็น
เคร ่องประดับท ่สําคัญท ่สุดืนํามาใช๎แทนการจับจ บท ่น ยมมาแตํโบราณ 
ุุุุุุเครื่องสําอางุชาวอ ย ปต๑ืเร ่มน ยมใช๎แปูงืน้ําหอมืน้ํามันืและเคร ่องประดับผมืใช๎น้ํามันชโลมผมืทาค ้วส เข๎ม
ร ๎จักใช๎อายแชโดว๑ส เข ยวืจะเห็นได๎จากภาพยนตร๑เร ่องคล โอพัตราืเป็นต๎น 
ืืืืืืชายุไมํม หนวดืแตํถ๎าม งานพ ธ สําคัญๆืจะใช๎หนวดปลอม 
ุุุุุุผมุใช๎ว ธ ทําด๎วยขนสัตว๑ืหร อผมปลอมืหร อฝูายืประดับด๎วยง ืในระยะปลายของยุคืNewืKingdom หญ งทํา
ทรงผมเป็นร ปสามเหล ่ยม 
     ุเครื่องประดับ ท ่ประกอบการแตํงกาย ใช๎พัดขนนก สร๎อยทอง หร อห นส น้ําเง นเป็นเส๎นใหญํ พร๎อมคอหร อคาด
เอว กระจก สํวนรองเท๎าของกษัตร ย๑ทําจากต๎นปาล๑ม 
      สรุป ระยะเวลาอันยาวนานของอ ย ปต๑ืปรากฏวําเส ้อผ๎าได๎ม การเปล ่ยนแปลงน๎อยมากเหตุผลก็ค อืชาวอ ย ปต๑
เป็นผ ๎เคารพนับถ อขนบธรรมเน ยมเกําๆืไมํคํอยยอมเปล ่ยนตามสมัยืซึ่งหลักฐานการแตํงกายจากซากศพืในปิระม ด
เป็นระยะเวลานับพันๆืปีืก็ไมํเปล ่ยนแปลงอยํางใดืนอกจากจะเอาอยํางจากเพ ่อนบ๎านบ๎างเพ ยงเล็กๆืน๎อยๆืเทํานั้น 
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กรีก 
ืืืืืืจากหลักฐานบนเหย อกและแจกันด นเผาท ่ชาวกร กจารึกไว๎ืม ลักษณะการแตํงกายดังน ้ืค อ 
ืืืืืืหญิงุแตํงกายด๎วยชุดืทูนิคุชั้นในืสวมเส ้อเอวลอยทับเร ยกวําืเพ็พโพลสืใช๎ผ๎าขนสัตว๑ืสวมเคร ่องรัดเอวให๎
กระชับืเย็บรัดตัวืแตํไมํเป็นท ่ร ๎จักกันมากนักชั้นนอกใช๎ส สดใสืกระโปรงปลายบานเล็กน๎อยืเข๎าร ปท ่สะโพกืยาวถึงข๎อ
เท๎าตกแตํงด๎วยลวดลายตามเช งืและท ่กลางหน๎าืืกลางตัวเส ้อและกระโปรงืสวยงามมากืตัวเส ้อท ่สั้นๆืเอวลอยน ้ตํอมา
ได๎ว วัฒนาการเป็นเส ้อแจ็คเก็ตืืและโบเรโรํืเปิดด๎านหน๎าืหร อเปล อยอกืบางท ใช๎เคร ่องเกาะเก ่ยวท ่ไหลํทั้งื2ืข๎างืเส ้อ
ชุดน ้ตํอมาในื530ืปีืกํอนคร สตกาลืเร ่มน ยมใช๎ผ๎าล น นแทนขนสัตว๑ืและจับจ บืพลีทุด๎วยืแบบคงเด มแตํทรงหลวม
และสวมสบายขึ้นืทรงเส ้อเป็นท น คตรงๆืหลวมใช๎เช อกผ กท ่เอวืดึงให๎เส ้อหยํอนลงมาืตัวเส ้อจะถํวงตกลงมาเป็น
ลักษณะพร ้วืชุดน ้ยาวถึงข๎อเท๎าตกแตํงด๎วยครุยืการใช๎ผ๎ามากเร ยกวําืโคลโพสื ซ่ึงม ร ปทรงอํอนนุํมืน ่มนวลืไมํแข็ง
กระด๎างเชํนแตํกํอน 
ืืืืืืชาวกร กอาศัยความงามืและยึดถ อความงามเป็นหลักืจากชํวงระยะเวลาเร ่มต๎นเป็นชาต เข๎าส ํความเจร ญอยําง
ส งสุดืการแตํงกายจึงม ความสมดุลและงํายๆืืเก ่ยวกับความท ้งตัวและเร ่องเส๎นซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ในการจัดให๎เหมาะสม
กลมกล นรวมทั้งความงามของร ปรํางดังกลําวแล๎ว 
ืืืืืชายุแตํงกายด๎วยชุดท น คืคับๆืรัดเอวเร ยกวําืช ตอนืถ๎าม เทศกาลพ เศษจะแตํงชุดช ตอนืยาวม ลวดลายืเส ้อผ๎า
ประเภทน ้เป็นชุดของชาวกร กโบราณืซึ่งเป็นชาวพ ้นเม องืท ่เร ยกวําืครีทเทนุไมซีนาแคนืดังได๎กลําวมาแล๎วืและจะ
สวมเส ้อคลุมซึ่งม ื2ืชน ดืค อ 
ืืืืื1ืชน ดคลุมสั้นืม เคร ่องเกาะเก ่ยวท ่ไหลํืเร ยกวําืชาลามี 
ืืืืื2ืชน ดพันรอบตัวืและพาดบําข๎างเด ยวืแบบพระสงฆ๑ื เร ยกวําืืฮ เมชั่นืเส ้อคลุมของหญ งคล๎ายของชายืค อหํมแขน
ข๎างเด ยวืสํวนชายสวมชุดท น คเร ยกืโคลโพสืและสวมเส ้อคลุมสวยงามทําลวดลายท ่ชายืและแถบกลางหน๎าแสดงถึง
ยศตําแหนํงของผ ๎สวมใสํด๎วยืแตํบางท ใช๎สวมเส ้อคลุมโดยปราศจากชุดท น คชั้นในืก็ม  
ืืืืืืชุดแต่งงานุน ยมผ๎าพลีทุลงแปูงบางๆมัดจ บไว๎เม ่อตากืแตํเด มใช๎ขนสัตว๑ืระยะหลังใช๎ล น นและไหม 
ืืืืืืเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์คาดเข็มขัดและใช้แถบสีน้ําตาลืเย็บต ดไว๎ท ่แขนเป็นสัญลักษณ๑ 
ืืืืืืชุดนอนเร ยกวําื แบนเดอร์เลทุ“bandelette”  ม การตกแตํงด๎วยเทปหร อโบว๑หลวมๆืเพ ่อให๎สวมสบายืสวม
ทับบนืชิตอนือ กท หนึ่ง 
ืืืืืืตํอมาในสมัยืเฮเลนนิสติคืสมัยน ้กร กม ผ ๎นําค อพระเจ๎าอเล็กซานเดอร์ุเดอเกรท ยกกองทัพไปบุกอ นเด ยชาวกร ก
จึงรับเอาวัฒนธรรมตํางๆืจากตะวันออกมาใช๎และนําเอาฝูายืไหมืตลอดจนการทอผ๎าท ่ผสมกับใยล น นืทําให๎ผ๎าม เน ้อ
บางเบาืเร ยกวําืโคเอ๎นืนอกจากน ้ผ ๎หญ งยอมรับเอาการปักผ๎าืและเส ้อด๎วยด ้นเง นืด ้นทองมาจากอ นเด ยด๎วย 



  

การแต่งกายชาวกรีก 

 



  

โรมัน 
      ชุดของผู้หญิง สวมท น คข๎างในหํมผ๎าตามขวางเร ยกวํา “เพลลํา”ืซ่ึงเป็นผ๎าชน ดเด ยวกับของกร กืท ่เร ยกวําื 
“ฮ เมชั่น”ืตํางกันท ่ร ปรําง ของกร กใช๎หํมตามขวางืสํวนของโรมันใช๎ผ๎าอ๎อมตัวแล๎วใช๎คลุมผมด๎วย 
ืืืืืืผ๎าหํมเพลลําของโรมันืกว๎างกวําของกร กืใช๎ขนสัตว๑ผ นหนึ่งกว๎างประมาณื3ืหลาืืยาวประมาณื60ืหลาืืจับจ บ
เป็นื“Drape” ทั้งตัวการท ่ม ผ๎ามากทําให๎สํวนท ่เหล อนั้นซ๎อนกันและตกท ้งเป็นพ ด สวยงามืืการหํมอ๎อมไปด๎านหลังคลุม
ศ รษะสอดลงใต๎แขนขวาืแล๎วคล๎องแฟนไว๎ด๎านหน๎าืใช๎ทอด๎วยไหมพรมละเอ ยด 
ืืืืืืบุคคลทั่วไปุสวมชุดท น คส ขาวแบบืช ตอนของกร กืหํมโทก๎าืหร อเพลลําืืเด็กท ่ม อายุส งเก นื6ืปีขึ้นไปืเชํนืเด็ก
หนุํมใช๎ืโทก้าที่มีขอบสีม่วงุกลัดดุมท ่ไหลํืส่วนอัศวินุสวมเส ้ออัศว นทับชุดท น คท ่ม แถบส มํวงตรงกระโปรงด๎านหน๎า
ด๎วย 
ืืืืืืสําหรับข้าราชการชั้นสูงุพระสงฆ์ุแถบท ่ใช๎นั้นปักด๎วยไหมส มํวงืสํวนท น คชั้นในปักด๎วยทองืืตํอมาชุดน ้
กลายเป็นชุดเคร ่องแตํงกายของจักรพรรด ์ 
ืืืืืืชุดท น คท ่สวมไว๎ชั้นในม ว ธ นุํงอยํางเด ยวกับชุดืช ตอนืของกร กืผ ๎หญ งนุํงยาวถึงข๎อเท๎าืผ ๎ชายนุํงแคํเขาํม แขนืและ
เอวใช๎เช อกผ กให๎กระชับืืระยะแรกน ยมขนสัตว๑ืืตํอมาใช๎ล น นและไหมแทนืืซึ่งม ราคาแพงมากจักรพรรด ์องค๑แรกของ
โรมันืืชื่อเฮลีโอกาเบลัสืสวมชุดท น คไหมซึ่งได๎ม การทอขึ้นใช๎ซึ่งได๎วัตถุด บจากตะวันออกเป็นครั้งแรกืืม แถบส มํวง
กว๎างเร ยกวําืคลาวาสืประดับตรงกลางด๎านหน๎าืขล บร มบอกถึงยศนายทหารืชุดท น คของสตร ปักแถบและขล บท ่คอ
เชํนเด ยวกับของกร ก 
ืืืืืืศ ลปะการปักท ่ม ฝีม อืเป็นศ ลปะท ่นําภาคภ ม ใจมากืใช๎ปักด๎วยฝีม อละเอ ยดลงบนผ๎าขนสัตว๑ืโดยใช๎ได๎และไหมทองืื
จักรพรรดิของชาวโรมันุใช๎ทองกันฟุุมเฟือยมากในยุคน ้ 
ืืืืืืระยะหลังผ๎าหํมโทก๎าืทําผ นให๎เล็กลงืสํวนชุดชั้นในระยะแรกไมํม แขนตํอมาเป็นม แขนสั้นๆืและตอนระยะปลายม 
แขนยาวขึ้นกวําเด มืสํวนชายเส ้อเปล ่ยนจากืแถบสีม่วงเป็นสีแดง 
ืืืืืืหลังคร สตกาลื200ืปีืตํอมาการใช๎แถบม กันทั่วไปืประวัต ศาสตร๑ของการใช๎ผ๎าหํมแบบโทก๎าืก็จบลงในยุคของบา
เซลไทน๑ืซึ่งหันมาใช๎ผ๎าแถบท ่ประดับด๎วยเพชรพลอยหร หราขึ้นืเส ้อผ๎าท ่ใช๎นุํงหํมแบบโรมันน ้เป็นเคร ่องนุํงหํมของพระ
เยซ ืืและเป็นชุดประจําชาต ศาสนาตลอดจนพวกนักบุญทั้งหลายก็ยังใช๎กันอย ํในปัจจุบันืืจึงกลายเป็นแบบฉบับของ
การนุํงหํมของผ ๎ทรงศ ลไปในท ่สุด 
เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ืค อการสวมท น คไมํรัดเข็มขัด 
ุุุุุุรองเท้าืใช๎รองเท๎าแตะค บอย ํในบ๎านืืเม ่อม งานพ เศษืหร องานเล ้ยงืสวมรองเท๎าหนังม ส๎นทําด๎วยไม๎สวมถุงเท๎า
สั้นๆืตํอมาได๎ว วัฒนาการเป็นส ่งประด ษฐ๑ท ่ม ราคาแพงืใช๎หนังส สดใสประดับประดาด๎วยทองเง นืและอัญมณ ตํางๆืสตร 
ทั่วไปสวมรองเท๎าไม๎ท ่เร ยกวําืแซนเดอร์ืหร อหนังือํอนนุํมืผ ๎ชายใช๎เหล็กรองส๎นไว๎ในรองเท๎าเพ ่อให๎ส งขึ้นืการ
ว วัฒนาการรองเท๎าก็เปล ่ยนเป็นใช๎สายคาดพันไขว๎กันในลักษณะตํางๆืถ๎าส งเป็นรองเท๎าบ ทืก็ใช๎สายถักรัดส งถึงเขํา 
 



  

ุุุุุุผมืผมชาวโรมันพ ถ พ ถันตํอการด แลรักษาผมืและหนวดเครามากจะม ร๎านตัดผมอย ํทั่วไปืและไมํน ยมโกนผม
เหม อนชาวอ ย ปต๑ืบรรดาขุนนางชั้นผ ๎ใหญํืใช๎ผงทองโรยบนผมในโอกาสพ เศษืและวันนักขัตฤกษ๑ืสํวนสตร ธรรมดาื
เกล๎าตรงกลางแล๎วปลํอยลงมาปักท ่ต๎นคอทําเป็นคล ่นบ๎างืม๎วนเป็นหลอดบ๎างใช๎ผ๎าคลุมศ รษะและหน๎าโดยใช๎ผ๎าหํมืเพล
ลําืดังกลําวแล๎วืชาวโรมันน ยมผมส บรอนืดังนั้นผ ๎ท ่มั่งม จะสวมว กท ่ม ส บรอนืซึ่งได๎จากส นค๎าเข๎ามาจากตอนเหน อของ
ฝรั่งเศสืการย๎อมผมส ดําืหร อน้ําตาลเข๎มนั้นืใช๎สบ ํชน ดหนึ่งซึ่งได๎มาจากชาวเยอรมันโบราณืแล๎วคุณด๎วยเนตืท ่ทําด๎วย
ทองืเง นืปักด๎วยด๎วยด บุกืเพชรพลอยส ตํางๆืประดับทั่วทั้งผ นืส่วนเจ้าสาวชาวโรมันุใช๎ผ๎าคลุมหน๎าส ขาวืหร อส มํวง
อ กหนึ่งผ นเข๎าโบสถ๑ืผมชายุตัดสั้นม สายคาดผมไว๎รอบศ รษะืน ยมใช๎ไว๎หนวดกระทั่งถึงสมัยของอเล็กซานเดอร๑ 
ืืืืืืสตร ชาวโรมันม ใบหน๎างดงามืร ๎จักใช๎คล ่นหอมกล ่นตํางๆืและถ อวําเป็นส ่งสําคัญืเม ่อเข๎าส ํวงสังคมด๎วย 
ุุุุุุร่มืน ยมใช๎ทั้งชายหญ ง 
ืืืืืืพัดุใช๎พัดขนนกืตํอมาได๎ว วัฒนาการเป็นพัดเล็กๆืทําด๎วยงาช๎าง 
ุุุุุุเครื่องประดับุน ยมตํางห ืสร๎อยคอืกําไลืฝั่งเพชรื“Diamonns” ทับท มื“Rubies” มรกตและไขํมุกท ่ทําจากหอย
นางรม เคร ่องประดับของชาวโรมันนั้นหนักมาก  ไมงํดงามเทําของกร ก 
ืืืืืืกระจกเงาุทําด๎วยโลหะเป็นมันประดับเพชรพลอยไว๎ด๎านหลังเป็นร ปตํางๆ 

การแต่งกายของชาวโรมัน 
 

 
 



  

อังกฤษ 
ืืืืืืชาวอังกฤษประสบกับความหนาวเย็นของอากาศจึงน ยมสวมเส ้อผ๎ากันหลายชั้นืแตํละชั้นดังกลําวืล๎วนแล๎วแตํม 
ลักษณะท ่ปกปิดรํางกายอยํางม ดช ดืเร ่มจากช ้นชั้นในท ่บางืกระชับเน ้อตัวตลอดจนแขนืและชั้นตํอๆืมาก็ใช๎สวมทับกัน
ตามลักษณะืสํวนชั้นนอกสุดก็มักจะเป็นเส ้อคลุมท ่สวยงามืและเน ้อหาเพ ่อให๎ความอบอํุนและงดงามด๎วยประดับประดา
กันตามฐานะืและการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑กับความค ดท ่สร๎างสรรค๑ข้ึนเองืหร อการนําแบบอยํางมาจากเพ ่อน
บ๎านก็ตามืนับได๎วําืเป็นการแสดงให๎เห็นถึงความสามารถืความต๎องการและการแสดงออกซ่ึงประเพณ ืวัฒนธรรมืและ
ความเจร ญทางเศรษฐก จืและศ ลปะการแตํงกายอันเกําแกํืตลอดจนการเปล ่ยนแปลงไปตามสมัยของชนชาวอังกฤษท ่
เจร ญมาแตํโบราณกาลืซึ่งเราควรจะได๎ศึกษาและนํามาประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพและืเศรษฐกิจของโลกใน
ปัจจุบันุได๎บ๎างตามสมควร 
 
 

การแต่งกายของชาวอังกฤษ 
 

 



  

ฝรั่งเศส 
ืืืืืืในสมัยกลางของฝรั่งเศสืชายหญ งนุํงหํมเหม อนชาวโรมันืซึ่งประกอบด๎วยชุดท น คื2 ชั้นืและสวมเส ้อคลุมทับเส ้อ
ชั้นในของเขายาวถึงข๎อเท๎าืแขนตรงและคาดเข็มขัดืเป็นท น คืชั้นแรกืม ท น คสวมทับชั้นบนอ กชั้นหนึ่งืเร ยกวําืไบอ สท๑ื
ซึ่งไมํม แขนืไมํม คอืฉะนั้นจะเห็นปกืและแขนของท น คืชั้นในืชั้นนอกสุดใช๎เส ้อคลุมแมนเท ลืเป็นเส ้อคลุมท ่ไมํม แขนื
กลัดดุมท ่บนไหลํขวาืตํอมาจับจ บให๎สวยงามข้ึนืสํวนเส ้อท น คืท ่เร ยกวําืไบอ สท๑ืนั้นกลัดและตกแตํงโดยใช๎เข็มกลัด
เพชรพลอยบนตัวเส ้อ 
ืืืืืืในศตวรรษท ่ื13 ชุดชั้นในสุดท ่เป็นท น คืชั้นแรกนั้นเร ยกวําืเชนส๑ืก็เปล ่ยนเร ยกเป็นืซ ม สืเชํนเด ยวกับชาวอังกฤษื
และืใช๎ขนสัตว๑ท ่อํอนนุํมืหร อล ล นเน ้อบางืส นวลืหร อส สันอํอนๆืนั่นค อชุดเร ่มต๎นของการสวมชุดชั้นในท ่เร ยกวําืล ง
เกอร ่ืในปัจจุบันน ้ืการสวมเส ้อผ๎าในลักษณะดังกลําวน ้ืน ยมกันเป็นระยะเวลานานตลอดศตวรรษท ่ื13 และได๎เปล ่ยน
การใช๎ฝูายืและว นอยํางด กวําในสมัยต๎นศตวรรษืเร ยกวําผ๎าบาต สืเชมเบรื(ผ๎าทอลายขัด) 
ืืืืืืหลังจากนั้นหญ งชายชาวฝรั่งเศสืเร ่มน ยมเส ้อชุดใหมํอ กชุดหนึ่งืด เดํนกวําเด มเร ยกวําืเซอร๑โคท 
ืืืืืืเส ้อเซอร๑โคทน ้ืชายหญ งชาวฝรั่งเศสน ยมกันมากในศตวรรษท ่ื14 แล๎วจะมองเห็นชุดชั้นในท ่เร ยกวําืคอทฮาร๑ไดื
ซึ่งเป็นชุดชั้นในแบบใหมํืม ลักษณะของร ปทรงกระชับตัวืผํากลางตัวด๎านหน๎าืบางท ใช๎เช อกร๎อนไขว๎ไปมาืแขนยาว
กระชับต ดกระดุมท ่แนวข๎อศอกถึงน ้วก๎อยืเหม อนชาวอังกฤษืสํวนเซอร๑โคทท ่น ยมนอกเหน อจากชาวอังกฤษก็ค อื
บางครั้งต ดแขนเส ้อปลอมเอาไว๎ด๎วยืแขนปลอมของเซอร๑โคทน ้ยาวถึงพ ้นืและม กระเป๋าเจาะไว๎ด๎วยืลักษณะแขนเชํนน ้
น ยมทั้งหญ งชายจนถึงศตวรรษท ่ื15 
ืืืืื ตํอมาในระยะหลังหญ งชาวฝรั่งเศสน ยมใช๎เส ้อคลุมแบบใหมํแทนแมนเท ลืหร อโคลคื เร ยกวําืฮอพเพลแลนด๑ซึ่งได๎
แบบอยํางมาจากชาวฮอลแลนด๑ืและเบลเย ่ยมืเชํนเด ยวกับชาวอังกฤษืเป็นเส ้อคลุมตัวยาวืแขนกว๎างืชายแขนประดับ
ด๎วยสัตว๑ืและทําชายโค๎งืตอตั้งส งปิดถึงคางคล๎ายคอขวดืต ดดุมเป็นแถวืสวมแล๎วคาดด๎วยเข็มขัดหนังหร อเข็มขัด
ประดับเพชรพลอยืในปลายศตวรรษท ่ื15 เร ่มม ลวดลายืส สันสวยงามพ มพ๑เป็นร ปเหร ยญเง นืเหร ยญทองืนอกจากน ้
ยังน ยมสวมสร๎อยคอเป็นสายคล๎ายโซํืม กระด ่งเง นเล็กๆืห๎อยไว๎อ กด๎วยืทั้งยังประดับประดาด๎วยสร๎อยเง นืทองหลาย
เส๎นืสําหรับหญ งเร ่มสวมถุงม อท ่ม น ้วืทําด๎วยหนังกวางบ๎างืแกะบ๎างืและหนังกระตํายืืใช๎น้ําหอมท ่ทําจากดอกไวโอ
เลตืประพรมรํางกาย 

 



  

 
การแต่งกายของชาวฝรั่งเศส 

 
 

 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

4 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป สอนครั้งท ่ื 15-17 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืืื1.ทบทวนความร ๎เด มื 
ืืืืื2.ให๎ผ ๎เร ยนทําแบบทดสอบกํอนเร ยนืโดยใช๎เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื3.นําเข๎าส ํบทเร ยนการแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 
 

5.2ุการเรุียนรื ๎ 
ืืืืื1.คร อธ บายการแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 
ืืืืื2.คร ใช๎เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 
 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ๎เร ยนรํวมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ๎สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข๎อนั้นๆให๎แกํผ ๎เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 
 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืืื1.ซักถามเป็นกลุํม 
    ื 2.สังเกตการปฏ บัต งาน 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

4 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป สอนครั้งท ่ื 15-17 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื๎ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 
ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
ืืืืืืืืเพาเวอร๑พ๎อยท๑ 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

        - 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

        - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

        - 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 
 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ๎ ค อื“ม ความร ๎ในเร ่องของการแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงตํอเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

4 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป สอนครั้งท ่ื 15-17 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

   ประเม นความร ๎ื ความเข๎าใจื ทักษะื การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรปื โดยใช๎ว ธ การตามท ่กําหนดื
เชํนการถาม/สอบฯ 
 
 
 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช๎แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข๎อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ๎เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให๎บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบํงผ ๎เร ยนออกเป็นกลุํมืตามความร ๎ืความเข๎าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ๎เร ยนแตํละกลุํมไว๎ในแบบบันทึก 
 
 
 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให๎ผ ๎เร ยนออกมานําเสนอความร ๎ืืหลังการเร ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

4 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป สอนครั้งท ่ื 15-17 
จํานวน 6 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง การแตํงกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื๎ 
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แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

5 รวม 2 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ สอนครั้งท ่ื 18 
จํานวน 2 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 

1.  สาระสําคัญ 

ประวัติความเป็นมาของนักออกแบบเสื้อ 

ืืืืืืการออกแบบเส ้อผ๎าได๎รุดหน๎าไปอยํางรวดเร็วในชั่วระยะเวลาื50ืปีืจํานวนนักตัดเส ้อของโลกก็เพ ่มจํานวนมากข้ึน
ด๎วยืืผ ๎นําการทําเส ้อในสหรัฐอเมร การับเอาเคร ่องแตํงกายท ่ผล ตออกจําหนํายืจากศ นย๑กลางออกแบบในปาร สืบรรดา
นักออกแบบท ่ม ความค ดเร ่มเดํนๆืและประสบกับความสําเร็จหลายคนืเขาเหลําน ้ได๎อุท ศเวลาทั้งหมดให๎แกํการ
ออกแบบืและได๎การยกยํองมากในชํวงเวลานั้นไมํเพ ยงแตํเฉพาะการออกแบบตามฤด กาลเทํานั้นืืนักออกแบบท ่จะ
กลําวถึงน ้ยังชํวยทําให๎เก ดภาพท ่ปักใจแปลกตาืืและม ส ่งใหมํๆืืเก ดข้ึนในระยะเวลาื50ืปีืท ่ผํานไปนั้นอ กด๎วยืดังท ่เรา
จะได๎ศึกษาประวัต และผลงานของเขาเหลํานั้นืเพ ่อนํามาประยุกต๑ใช๎ให๎ทันยุคทันสมัยืืก็คงจะได๎ประโยชน๑ไมํน๎อย 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 แสดงความร ๎เก ่ยวกับประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 

 
3. จุุดประสงค์การเรยีนรู ้

3.1ืดานความร ๎ 
ืืืืืื3.1.1แสดงความร ๎เก ่ยวกับประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 
3.2ืดานทกัษะ 

 
3.2.1บอกประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อได๎ 

 
3.3ืคืุณลืักษณะท ่พืึ่งประสงค๑ 

 
3.3.1บอกประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อได๎ 

 

 



  

 

 
 

 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื 
หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

5 รวม 2 ชั่วโมง  

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ สอนครั้งท ่ื 18 
จํานวน 2 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู้ 
Elsa Schiaparelli 

      เอลซําืเป็นนักออกแบบเส ้อสตร คนหนึ่งืท ่ชอบส ่งแปลกๆืและพยายามทําส ่งท ่ใหมํๆืเสมอ Elsa มักจะมองและ
ค ดในส ่งท ่คนอ ่นนึกไมํถึงืเขาไมํชอบทําอะไรท ่ซ้ําแบบคนอ ่นืเชํนืการออกแบบส ทหร อเส ้อคลุมของเขา  การใช๎เคร ่อง
เกาะเก ่ยวืน ยมเป็นหนังืตะขอืโซํผ กคอหมาืหร อหํวงขานกืซึ่งส ่งเหลําน ้ทําให๎แบบเส ้อแปลกไปจากคนอ ่นืเส ้อของเขา
ได๎รับความน ยมอย ํตั้งแตํืค.ศื1937, 1959, เอลซําื1960 และื1961  เอลซําสําเร็จในการออกแบบเพ ่อชน ดเร ยบๆืแตํ
ม ส ท ่ฉ ดฉาดืและเดํนกวําคนอ ่นๆ 

      ในปีืค.ศ.ื1920 เขาร เร ่มออกแบบเส ้อย ดท ่ถักด๎วยม อืซึ่งได๎รับความน ยมกันในหม ํสตร ทั่วๆืไปืกันอยํางมากืในปีื
ค.ศ.ื1927 เอลซําืก็ได๎เร ่มออกแบบชุดก ฬาืครั้นตํอมาในปีื1930 ได๎ออกแบบเคร ่องแตํงกายชุดราตร อ กด๎วย 

      ความค ดของเขาม ได๎หยุดยั้ง  ในปีืค.ศื1950 เอลซําพยายามออกแบบส ่งอ ่นๆือ กเชํนืชุดชั้นในืถุงเท๎าถุงม อืผล ต
ขายทั่วหรัฐอเมร กาืสํวนน้ําหอมืและเคร ่องตกแตํงตํางๆืตลอดจนชุดก ฬาืและผ๎าป โต๏ะืท ่ทําด๎วยผ๎าล น นนั้นเขาม ร๎าน
ขายในปาร ส 

      ขณะท ่ืเอลซําืกําลังได๎รับความสําเร็จกับผลงานของเขาดังกลําวแล๎วนั้นืเขาก็ยังใช๎เวลาในการออกแบบ
เคร ่องประดับตํางๆืด๎วยืเชํนืกําไลืเข็มกลัดืน้ําหอมชน ดตํางๆืการพ มพ๑ผ๎าบนผ๎าสักหลาดเส๎นใหญํืชุดก ฬาวํายน้ําืท ่
ใช๎ผ๎าเจอร๑ซ ่ืซึ่งน ยมกันมากในืปีืค.ศ.ื1931 นอกจากน ้เขายังร เร ่มออกแบบกางเกงขาสั้นแคํเขํากางเกงข ่ม๎าืกางเกงเลํน
สก ืซึ่งน ยมกันมากในืค.ศ.ื1952  
 

 
 
 



  

 
Elsa Schiaparelli 

 



  

 

คริสเตียนุดิออร์ Christian Dior 

ประวัติุุคร สเต ยนืด ออร๑ืเก ดเม ่อวันท ่ื21ืมกราคมืค.ศ.ื1905ืุเป็นนักออกแบบเส ้อผ๎าชาวฝรั่งเศสืเก ดท ่เม องื
Granville นอร๑มังด ืประเทศฝรั่งเศสและส ้นช ว ตเม ่อื24ืตุลาคมืค.ศ.ื1957 
แนวคิดและผลงาน 
ืืืืืืหลังจากชํวงสงครามโลกครั้งท ่สองแบนด๑เนมย ่ห๎อื"Dior" ถ กกํอตั้งขึ้นโดยคร สเต ยนืด ออร๑ืซึ่งเขาได๎สร๎าง
ปรากฏการณ๑ให๎แกํวงการแฟชั่นเป็นอยํางโดยใช๎แนวความค ดท ่วําื"The new look" ซึ่งแนวความค ดในครั้งน ้ได๎นํา
ออกมาเป็นคอลเลคชั่นซึ่งจะเน๎นไปถึงการออกแบบืท ่ส ้อผ๎าท ่หร หราฟ ุฟุากับกระโปรงฟ บานท ่จะทําให๎ผ ๎หญ งร ๎สึกสดช ่น
เหม อนดอกไม๎ืผลงานชุดน ้ของเข๎านั้นได๎สร๎างช ่อให๎แกํเขาเป็นอยํางมากอ กท้ังยังสํงผลให๎ืประเทศฝรั่งเศสเร ่มฟ้ืน
บทบาทมาเป็นเม องแหํงแฟชั่นของโลกอ กด๎วยืจนเขาได๎รับืขนานนามวําื"Style Dictator" 
ืืืืืืDior ได๎กลายเป็นยอดด ไซน๑เนอร๑ของสตร ในวงสังคมชั้นส งด๎วยผลงานการออกแบบท ่โดดเดํนไมํเหม อนใครืทุกคน
ท ่สวมใสํจะรับร ๎ได๎ถึงความสวยงามอํอนหวานืม บุคล กท ่โก๎หร หราืผ ๎หญ งท ่ม บรรดาศักด ์ของยุโรปืภรรยาของผ ๎นํา
ประเทศืไปจนถึงเช ้อพระวงศ๑ชั้นส งล๎วนเป็นล กค๎าคนสําคัญของืDior ทั้งหมดืทุกคนตํางไว๎เน ้อเช ่อใจให๎เขาเป็นผ ๎
สร๎างสรรค๑ผลงานสําหรับโอกาสพ เศษและสําคัญท ่ต๎องใช๎เส ้อผ๎าืท ่หร หราไมํเหม อนใครืเขาไมํเคยทําให๎ใครผ ดหวังเลย
แม๎แตํครั้งเด ยวืเพราะไมํเคยปรากฏเลยวําล กค๎าของเขาใสํชุดท ่ม แบบซ้ํากันไปในงานเด ยวกันให๎เก ดอาการื"ขายหน๎า"ื
เลยสักครั้งืและน ่ค อความภาคภ ม ใจของืDior ท ่ได๎รับความไว๎วางใจจากล กค๎าทุกคน 
ืืืืืืคร สเต ยนืด ออร๑ืผ ๎ได๎รับขนานนามวําื"ืStyle Dictator"  เก ดและม ช ว ตอย ํในยุคสมัยท ่ผ ๎สวมใสํเส ้อืผ๎าถ ก
ผ ๎ออกแบบื"จ งจม กเด น"ืค อยุคหลังสงครามโลกครั้งท ่สองืด ออร๑ืเป็นนักออกแบบช ่อดังท ่เก ดืขึ้นเป็นคนแรกในยุคน ้ื
คอลเลคชั่นชุดื"ืNew Look " ซ่ึงืด ออร๑ืืด ไซด๑ใว๎ตั้งแตํปีืค.ศ.ื1947ืนั้นืยังืได๎รับการยกยํองวําเป็นผลงานช ้นเย ่ยมื 
ของวงการแฟชั่นตราบจนทุกวัน ้ืซึ่งเวลาก็ได๎ผํานเลยมากวําื40ืปีแล๎วืนับเป็นการออกแบบแฟชั่นท ่สําคัญท ่สุดใน
ศตวรรษน ้ื เร ่มต๎นช ว ตการออกแบบแฟชั่นเม ่ออายุื33ืปีืด ออร๑ืเก ดปีืค.ศ.ื1905ืท ่เม องืNormandy , Granville ซ่ึง
ตั้งอย ํภาคตะวันตกเฉ ยงเหน อืของประเทศฝรั่งเศสืปีืค.ศ.ื1919ืครอบครัวของเขาได๎อพยพไปอย ํท ่เม องืปาร สืเม อง
หลวงของประเทศฝรั่ง-ืเศษืเขาสนใจืระบําบัลเลห๑ืและงานแสดงภาพเข ยนจ ตรกรรมืว ชาท ่ืพํอแมํของเขาต๎องการให๎
เขาเร ยนค อืว ชากํอสร๎างืแตํเขากลับศึกษาืณืว ทยาลัยการเม องืปีืค.ศ.ื1972 
ืืืืืืด ออร๑กลับส ํปาร สหลังจากเข๎ารับการฝึกภาคว ชาทหารแล๎วืเขาขอให๎พํอแมํของเขาสนับืสนุนให๎เขาเปิดห๎องแสดง
ภาพเข ยนขึ้นืและเขาก็ได๎รับตามนั้นห๎องแสดงภาพของืด ออร๑ืดําเน นไปอยํางืราบร ่นในชํวงแรกๆืจนกระทั่งปีื 
ค.ศ.ื1929ืเศรษฐก จของสหรัฐอเมร กาตกต่ําืสํงผลให๎ครอบครัวของืด ออร๑ืเผช ญกับภาวะล๎มละลายืจึงต๎องอพยพจาก
ปาร สกลับไปพักฟ้ืนยังชนบทืในปีืค.ศ.ื1934ืด ออร๑ืกลับส ํปาร สอ กครั้งเม ่อเขาม อายุได๎ื30ืปีืืและเชําบ๎านอย ํรํวมกับ
เพ ่อนืซึ่งเป็นนักออกแบบเส ้อืจุดน ้เองท ่พาืด ออร๑ืืก๎าวเข๎าส ํแฟชั่นสากลในเวลาตํอมาืนับเป็นจุดเปล ่ยนแปลงช ว ตท ่
สําคัญท ่สุดในช ว ตืของเขาืด ออร๑ืใช๎ช ว ตอยํางนั้นจนกระทั่งถึงปีืค.ศ.ื1938ืผลงานของเขาได๎รับการสนใจจากืนัก
ออกแบบช ่อืดังสมัยนั้นืื 
 

 

 



  

ืืืืืืRobert Piguet ได๎รับด ออร๑เข๎าเป็นนักออกแบบของเขาืด ออร๑ืจึงเร ่มช ว ตนักออกแบบตั้งืแตํนั้นมาืซึ่งเขาม อายุ
33ืปีืนับเป็นบุคคลท ่เร ่มต๎นช ว ตืืนักออกแบบช๎าคนหนึ่งการเข๎าทํางานในบร ษัทืPiguetืน ้ได๎ชํวยให๎ผลงานของเขา
ได๎รับการสนใจย ่งขึ้นืในปีเด ยวกันนั้นเองืสงครามโลกได๎ระเบ ดขึ้นืด ออร๑ืเข๎ารํวมในกองทัพืหลังส ้นสงครามครอบครัว
ของด ออร๑ได๎อพยพไปอย ํืทางภาคใต๎ของฝรั่งเศษืด ออร๑กลับส ํปาร สอ กครั้งืและได๎ม โอกาสเข๎าทํางานืในบร ษัทืLucien 
Lelong และหลังจากนั้นด ออร๑ืได๎เข๎ามารับตําแหนํงืผ ๎บร หารงานของบร ษัทืBoussac ชวํงเวลาท ่ด ออร๑ทํางานอย ํใน
บร ษัทืBoussac น ้เองืเขาได๎อาศัยเง นทุนของบร ษัททําการออกแบบืื"New Look" ผลงานช ้นน ้ได๎กํอให๎เก ด
แรงสั่นสะเท อนไปทั่วทั้งวงการืแฟชั่นได๎รับการสนใจทั่วไปและได๎สร๎างรากฐานให๎กับก จการและช ่อเส ยงื 
ให๎กับด ออร๑ือยํางมั่นคงืื 
ืืืืืืด ออร๑ืยุคสุดท๎ายืด ออร๑ืผล ตผลงานใหมํๆืออกส ํตลาดแฟชั่นส งอย ํไมํขาดืืการออกแบบของเขาืเน๎นฝีม อการตัด
เย็บือยํางประณ ตืและให๎ความสําคัญืกับส ่งท ่ละเอ ยดอํอนืผลงานการออกแบบของเขาชุดตํางๆืไมํวําจะเป็นืื 
New Look , Oval Line , Open Tulip , Long Line ,Tulip Line, หร อืA Line , H Line ล๎วนแตํืเน๎นความ
ละเอ ยดอํอนในการตัดเย็บืฤด ใบไม๎รํวงปีืค.ศ.ื1957ืด ออร๑ืผล ตผลงานชุดืFuseau Collection  หร อเร ยกวําชุดื
Spindle ท ่เป็นผลงานช ้นสุดท๎ายท ่ืด ออร๑ืท ้งไว๎กับโลกแฟชั่นืด ออร๑ืเส ยช ว ตด๎วยโรคหัวใจืขณะนั้นเขาม อายุได๎ื50ืกวํา
เทํานั้นขณะท ่ื ด ออร๑ืเส ยช ว ตนั้นืสถานะและถานะทางธุรก จของเขาได๎รับการกํอตั้งจนมั่นคงแล๎วืการตายของ 
ด ออร๑ืเพ ยงแตํทําให๎เก ดความสับสนอลหมํานืในชํวงแรกๆืเล็กน๎อยืเทํานั้นืไมํได๎สะเท อนฐานะของบร ษัทเลย 
 

คริสเตียนุดิออร์ Christian Dior 

 



  

 
Coco Chanelุ 

ืืืืืืหากพ ดถงึนักธุรก จหญ งืท ่ประสบความสําเร็จอยํางส งืในศตวรรษท ่ื20ืช ่อของืCoco Chanel จะต๎องต ดอย ํหนึ่ง
ในนั้นอยํางแนํนอนืซึ่งกวําเธอจะม วันน ้ได๎นั้นืเส๎นทางช ว ตของเธอไมํได๎สวยหร อยํางท ่ทุกคนเห็นืเพราะเธอเต บโตมาใน
ครอบครัวท ่ยากจนืและกําพร๎าแมํตั้งแตํเธอยังเด็กืแตํสุดท๎ายเธอก็ไมํยอมจํานนตํอความจนืและนําพาตัวเองมาส ํ
เส๎นทางความสําเร็จืจนกลายเป็นเศรษฐ พันล๎านได๎ในท ่สุด 
ืืืืืCoco Chanel เด มม ช ่อวําืGabrielle Bonheur Chanel เก ดเม ่อวันท ่ื19ืส งหาคมืปีื1883ืท ่เม องืSaumur (ซ 
เมอร๑)ืประเทศฝรั่งเศสืเป็นบุตรสาวคนท ่ื2ืจากพ ่น๎องทั้งหมดส ่คนืของือัลเบ รตืชาแนลืกับืย เชน ืชานืเดอโวลืโดย
แมํของเธอทํางานเป็นคนซักผ๎าในโรงพยาบาลการกุศลืสํวนพํอของเธอเป็นพํอค๎าขายเส ้อผ๎าืท ่ต๎องเรํรํอนไปทั่วเม องืซึ่ง
ครอบครัวของเธอท ่ฐานะท ่ยากจนมาก 
ืืืืืืเม ่อืChanel อายุได๎ื12ืปีืแมํของเธอก็ได๎เส ยช ว ตด๎วยโรคหลอดลมอักเสบืสํวนพํอของเธอก็หายตัวไปืเธอและ 
ืพ ่ืๆืน๎องืๆืจึงถ กสํงไปอย ํท ่ืสถานรับเล ้ยงเด็กกําพร๎าคอลแวลต๑โอบาซ ล 
ืืืืืืตํอมาเม ่อืChenel อายุได๎ื18ืปีืเธอได๎ย๎ายไปอาศัยอย ํท ่หอพักสําหรับเด็กสาวท ่นับถ อศาสนาคร สต๑น กายคาทอล ก
ในเม องืม แลงส๑ืซึ่งตลอดระยะเวลาื6ืปีืท ่เธอได๎ใช๎ช ว ตอย ํในคอลแวนต๑ืเธอได๎ม โอกาสเร ยนร ๎การตัดเย็บเส ้อผ๎าื
ประกอบกับเธอม ความสนใจืม ความเพ ยรพยายามืขยันอดทนืและม ความกระต อร อล๎นท ่จะเร ยนร ๎ืจนเธอสามารถ
ประกอบอาช พเป็นชํางตัดเย็บเส ้อผ๎าเพ ่อหารายได๎เล ้ยงช พได๎ืืนอกจากน ้ืเธอยังใช๎เวลาวํางหลังจากเย็บผ๎าเพ ่อไปร๎อง
เพลงกับเพ ่อนืๆืท ่คาบาเรํืเพ ่อหารายได๎พ เศษเสร มอ กด๎วยืและช ่อืCoco นั้นืก็ได๎มาจากทํวงทํานองเพลงท ่เธอชอบ
ร๎องท ่ม ช ่อวําืQui qu’a vu Coco แตํพอทําไปได๎สักพักเธอก็ร ๎สึกวําอาช พนักร๎องนั้นืไมํคํอยเหมาะกับตัวเธอสักเทําไหรํ
นัก 
ืืืืืืจนเม ่อืChanel อายุได๎ื23ืในปีื1905ืเธอก็ได๎พบรักแบบลับืๆืกับืEtienne Balsan (เอเต ยนืบัลซอง)ือด ต
ทหารม๎าและเป็นทายาทมหาเศรษฐ ในอุตสาหกรรมส ่งทอืด๎วยความท ่บัลซองนั้นร่ํารวยอยํางมหาศาลืเธอจึงใช๎ช ว ตได๎
อยํางหร หราฟ ุฟุาืซึ่งเธอม ทั้งเคร ่องเพชรืเส ้อผ๎าืและไขํมุกอ กมากมาย 
ืืืืืืและในปีน ้น ่เองืท ่เธอได๎ม โอกาสพบกับืArthur Edward Capel ท ่แนะนําให๎ืCoco เปิดร๎านขายหมวกืและในปีื
1909 Chanel ก็ได๎รับการสนับสนุนทางด๎านเง นทุนจากคาเปลืเพ ่อเปิดร๎านขายหมวกท ่เธอออกแบบด๎วยตนเองืบน
ถนนืCambon ในกรุงปาร สืโดยใช๎ช ่อร๎านวําืChanel Modes โดยหมวกของืChannel นั้นโดํงดังมาจากการท ่
นักแสดงหญ งท ่ช ่อืGabrielle Dorziat ใสํหมวกของืChanel เข๎าฉากในภาพยนตร๑ด๎วยกันสองเร ่องก็ค อืBel Ami และื
Les Modes ตํอมาไมํนานร๎านของเธอก็เร ่มเป็นท ่ร ๎จักมากย ่งขึ้นืเพราะเน ่องจากเส ้อผ๎าท ่ม การด ไซน๑ท ่ม เอกลักษณ๑โดด
เดํนืแสดงถึงความเป็นตนตัวของเธอออกมาอยํางชัดเจน 
ืืืืืืแตํเธอกับบัลซองืก็ได๎อย ํก นกันเพ ยงื5ืปีืจนในปีื1910ืเธอก็ได๎เล กกับบัลซองไปและได๎ไปอย ํก นกับนายทุนของ
เธอนั่นก็ค อคาเปลนั่นเอง 



  

ืืืืืตํอมาในปีื1913 Chanel ได๎ขยายก จการด๎วยโดยการไปเปิดร๎านืBoutique หร อร๎านขายเส ้อผ๎าสําหรับผ ๎หญ ง
โดยเฉพาะืในเม องืDeauville (โดว ลล๑)ืโดยใช๎ช ่อร๎านวําืChanel ซึ่งสามารถดึงด ดล กค๎าขาประจําได๎เป็นจํานวน
มากและได๎อยํางสม่ําเสมอืเน ่องจากการด ไซน๑ท ่ไมํซ้ําใครืใสงํายและด ด ืจนคนในวงการแฟชั่นืตํางก็ยอมรับใน
ความค ดสร๎างสรรค๑และฝีม อในการออกแบบด ไซน๑เส ้อผ๎าของเธอืตัวอยํางชุดส ทของืChanel นั้นืเป็นหนึ่งใน
คอเลคชั่นท ่โดํงดังไปทั่วโลกืซึ่งมองแว๏บแรกก็จะร ๎ทันท เลยวําเป็นชุดท ่มาจากืChanel 
ืืืืืืและจากการท ่เธอกล๎าค ดนอกกรอบืเธอยังเป็นคนแรกืๆืท ่ผลักดันให๎ผ ๎หญ งหันมาใสํกางเกงอ กด๎วยืเน ่องจาก
ร ปรํางของเธอนั้นม ร ปรํางท ่ผอมและไมํคํอยม สํวนโค๎งสํวนเว๎ากับเขาสักเทําไหรํนักืแถมสมัยนั้นผ ๎หญ งเก อบทั้งหมด
มักน ยมใสํกันเฉพาะกระโปรงสุํมแถมชุดก็ม ลักษณะรัดเอวต ้วคอดกันเลยท เด ยวืซึ่งเธอค ดวําด๎วยความท ่สร ระของ
ผ ๎หญ งแตํละคนนั้นแตกตํางกันืดังนั้นเส ้อผ๎าก็ไมํควรม แบบเด ยวืควรออกแบบเพ ่อให๎เหมาะกับแตํละคน  
ืืืืืืจนในปีื1914ืร๎านของเธอก็ต๎องเจอกับว กฤตจากสงครามโลกครั้งท ่ื1ืซึ่งทําให๎ธุรก จของเธอต๎องหยุดชะงักลง
ไปืแตํเธอก็ยังคงซุํมและมุํงมั่นท ่จะออกแบบและด ไซน๑เส ้อผ๎าอย ํอยํางตํอเน ่อง 
ืืืืืืหลังจากนั้นประมาณื5ืปีืในปีื1918 Coco Chanel ก็กลับมาเปิดร๎านอ กครั้งืจนก จการกลับมาครึกคร ้นอ ก
ครั้งหนึ่ง 
ืืืืืืแตํแล๎วในปีื1919ืคาเปลืสาม อันเป็นท ่รักของเธอก็ประสบอุบัต เหตุทางรถยนต๑และเส ยช ว ตืซึ่งสร๎า งความ
เส ยใจและสะเท อนใจให๎แกํเธอเป็นอยํางมากืเธอจึงไว๎อาลัยให๎กับคาเปลด๎วยการืนําผ๎าส ดํามาทําเป็นชุดเพ ่อให๎
ผ ๎หญ งทุกคนในกรุงปาร สใสํเพ ่อไว๎ทุกข๑ให๎กับคาเปลอันเป็นสุดท ่รักของเธอ  
ืืืืืืหลังจากนั้นื1ืปีืในปีื1920 Chanel ก็ได๎ขยายไลน๑การผล ตส นค๎าใหมํืๆืเพ ่มเต มเข๎ามาืไมํวําจะเป็นืเส ้อผ๎า
คอลเลคชั่นใหมํืๆืหมวกืเคร ่องประดับืหร อแม๎กระทั่งน้ําหอมืโดยกลยุทธ๑ในการทําการตลาดหนึ่งของเธอก็ค อืการ
เข๎าสังคมและพบปะพ ดคุยกับเซเลบ ต ้ในแวดวงตํางืๆืไมํวําจะเป็นืศ ลปินนักเปียโน , นักบัลเลํต๑ช ่อดัง, นักแตํงเพลง
ขายด , นักกว ท ่ม ช ่อเส ยง, นักเข ยนบทละครและดารานักแสดงท ่โดํงดังืเพ ่อชักชวนให๎มาลองใช๎ผล ตภัณฑ๑ของเธอืซึ่ง
หลายืๆืคนเม ่อได๎ม โอกาสพบเจอกับเธอนั้นตํางก็ช ่นชมเธอวําืเธอเป็นคนท ่เฉล ยวฉลาดืเป็นผ ๎หญ งท ่ม ไหวพร บด ืม 
เหตุม ผลืและเป็นผ ๎หญ งท ่สตรองมากท ่สุดคนหนึ่งในวงการธุรก จเลยก็วําได๎ 
ุุุุุุจนในปีื1921 Chanel ก็ได๎เปิดตัวน้ําหอมท ่ช ่อืChanel No.5ืซึ่งถ อได๎วําเป็นน้ําหอมตัวแรกของโลกท ่ตั้งช ่อ
น้ําหอมตามเจ๎าของแบรนด๑ืและน้ําหอมรุํนน ้น ่เองืท ่ได๎รับความน ยมอยํางส งในเหลําบรรดาไฮโซและคนส งศักด ์ืและ
กลายเป็นท ่ร ๎จักเป็นวงกว๎างทั้งในยุโรปและอเมร กาืจวบจนถึงปัจจุบัน 
ุุุุุุตํอมาในปีื1926ืเธอก็ได๎ออกแบบเส ้อผ๎าผ ๎หญ งท ่ช ่อวําืLittle Black Dress ซึ่งเป็นชุดเดรสยาวทรงตรงประ
เขําท ่เปิดให๎เห็นข๎อเท๎าของผ ๎หญ งเป็นครั้งแรกืซึ่งสมัยนั้นยังน ยมใสํกระโปรงท ่คลุมม ดถึงข๎อเท๎าเพ ยงอยํางเด ยวืโดย
น ตยสารช ่อดังอยํางืVogue ยกยํองให๎ืLittle Black Dress ของืChanel เท ยบกับรถยนต๑ของืFord ท ่อย ํในชํวง
เปล ่ยนผํานยุคของวงการในอุตสาหกรรมของตนเองไปตลอดกาลืซึ่งวํากันวําืชุดของืChanel นั้นมักจะม ด ไซน๑ใน
โทนขาวดําเทาืและเร ยบงํายสงํางามนั้นืม แรงบันดาลใจมาจากชุดของแมํช ท ่เธอเต บโตมานั่นเอง 



  

ืืืืืืในปีื1929 Coco ก็ได๎ให๎กําเน ดกระเป๋าืChanel รุํนื2.55ืซึ่งเป็นกระเป๋าถ อท ่ทํามาจากหนังและม ลายข๎าว
หลามตัดืโดยท ่มาของช ่อก็ค อวันแรกท ่วางจําหนํายในเด อนกุมภาพันธ๑ืปีื1955ื(เด อนื2ืปีื55ืนั่นเอง)ซึ่งแตํเด มนั้นื
เป็นกระเป๋าถ อโดยไมํได๎ม สายสะพายืแตํด๎วยความท ่เธอนั้นเป็นคนส บบุหร ่ืเธอจึงเพ ่มสายสะพายเข๎าไปเพ ่อความ
สะดวกืและืChanel 2.55ืก็เร ่มเป็นท ่ร ๎จักกันมากขึ้นืซึ่งสํงผลให๎ตั้งแตํปีื1955ืผ ๎คนก็เร ่มหันมาใช๎กระเป๋าแบบม 
สายสะพายกันแทบทั้งเม องืและืChanel 2.55ืน ้ืก็ได๎กลายเป็นซ กเนเจอร๑อ กช ้นหนึ่งืท ่เหลําบรรดาหญ งสาวทั่วโลก
ตํางก็อยากม ไว๎กันในครอบครองแทบทั้งส ้น 
ืืืืืืจนในปีื1935ืเธอถ กยกยํองให๎เป็นบุคคลท ่ประสบความสําเร็จอยํางส งในสายอาช พของตนเองืหร อืPeak of 
fame เพราะเธอม ร๎านมากถึงื5ืสาขาืและล กจ๎างท ่เธอต๎องด แลอ กกวําื4,000ืช ว ต 
ืืืืืืแตํแล๎วในปีื1945ืก็เข๎าส ํชํวงสงครามโลกครั้งท ่ื2ืทําให๎ธุรก จของเธอต๎องหยุดชะงักืร๎านืBoutique(ร๎าน
เส ้อผ๎าสตร )ืของเธอืต๎องปิดตัวลงไปถึงื4ืแหํงืเปิดทําการอย ํแหํงเด ยวบนถนนืCambon หลังจากสงครามโลกจบ
ลงืเธอก็กลับมาอ กครั้งหนึ่งในปีื1954ืในวัยื71ืปีื(และในปีื1955ืก็พ่ึงได๎ฤกษ๑วางขายกระเป๋าืChanel 2.55ื
นั่นเอง) 
ืืืืืืซึ่งคําวําืChanel นั้นืม ความหมายวําืการด อํอนเยาว๑ืความเป็นอ สระและปราศจากพันธนาการใดืๆ ืโดยช ว ต
นักธุรก จของเธอนั้นืม รายงานวําืเธอม ทรัพย๑ส นอย ํท ่ื100ืล๎านเหร ยญสหรัฐฯ 
ืืืืืืCoco Chanel ได๎จากโลกน ้ไปอยํางสงบเม ่อวันท ่ื10ืมกราคมืปีื1971ืในวัยื87ืปีืในขณะท ่เธอกําลังอย ํ
ในชํวงออกแบบงานคอเลคชั่นสําหรับฤด ใบไม๎ผล ของปีนั้นื(เร ยกได๎วําืเธอได๎ทําในส ่งท ่รักจวบจนลมหายใจสุดท๎าย
กันเลยท เด ยว)ท ่โรงแรมร ทซ๑ืโดยพ ธ งานศพของเธอถ กจัดขึ้นท ่ืEglise de la Madeleine โดยม เหลํานางแบบ
มารํวมไว๎อาลัยเธอเป็นครั้งสุดท๎ายกันอยํางล๎นหลาม 
ืืืืืืหากนับตั้งแตํปีท ่ืCoco Chanel กํอตั้งแบรนด๑ืChanel ขึ้นมาตั้งแตํปีื1909ืจนถึงปัจจุบันในปีื2018ืแบรนด๑ื
Chanel น ้ืก็ม อายุรํวมกวําื109ืปีเข๎าไปแล๎วืและตัวของแบรนด๑เองนั้นก็ม ม ลคํากวําื8 ,000ืล๎านเหร ยญฯืหร อราวื
ๆืกวําื2.64ืแสนล๎านบาทืโดยเป็นแบรนด๑ท ่ม ม ลคําส งเป็นอับดับท ่ื87ืของโลก  
ืืืืืืChanel เคยกล่าวเอาไว้ว่า 
 
ืืืืืืDon’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a doo r. 
ืืืืืืหมายถึงืจงอยําเส ยเวลาไปทุบผนังืเพ ่อหวังให๎มันกลายเป็นประต ืเหม อนกับตอนท ่เธอค๎นพบวําืเธอไมํเหมาะ
กับการร๎องเพลงืแตํเธอสามารถออกแบบและเย็บผ๎าได๎เป็นอยํางด ืหากเธอไปโฟกัสท ่การเป็นนักร๎องืเราคงไมํเห็น
แบรนด๑ืChanel ในวันน ้ 
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Coco Chanelุโกโก้ชาแนลุราชินีแฟชั่น 

 



  

 

Gilbert Asrian 
ืืืืืืก นเบ ดืเอเดร ยนืเป็นนักออกแบบหนุํมคนหนึ่ง  ท ่ทําให๎แบบเคร ่องแตํงกาย  ในคาล ฟอเน ย  ต ่นตัวและทันสมัยขึ้น
เป็นครั้งแรก  เขาได๎ออกแบบเส ้อผ๎าให๎ด ม เสนํห๑ชวนให๎หลงใหล  เป็นภาพท ่สวยงามและด ม คุณคํามากในยุคน ้ 
      ในป ีค.ศื1940ืเขาเห็นความสําคัญของการใช๎เส๎นกรอบนอก  ท ่ทําให๎เคร ่องแตํงกายด เดํนขึ้น  ดังนั้นเขาจึงใช๎ผ๎า
เล็กๆ  หนุนไหลํืเพ ่อทําให๎ด ไหลํกว๎างืืสะโพกเล็กืด ผึ่งผายขึ้นืืซึ่งความค ดน ้ได๎ตรงกับความค ดของืDior ลักษณะการ
หมุนไหลํืืทรงเข๎าร ปน ้จะทําให๎ด ร ปทรงเป็นเหล ่ยมแข็งืืแบบเส๎นในเรขาคณ ตืืการใช๎ผ๎าืืน ยมประเภทผ๎าทางืืร ้วื
สํวนเส ้อคลุมชั้นนอกท ่เร ยกวําืืแจ็คเก็ตนั้นไมํม ปกืืม ผ๎าผ กผ๎าผ กคาดเอวเป็นลักษณะส ทืืซึ่งได๎รับความน ยมกันอยําง
กว๎างขวาง 
ืืืืืืก นเบ ดืเอเดร ยนืเก ดท ่เม องนอกาทัคืคอนืในืคศื1903ืืเป็นนักเร ยนว ชาศ ลปะืเขาชอบออกแบบเคร ่องแตํงกาย
ให๎เพ ่อนๆืเสมอืครั้งหนึ่งเขาได๎ออกแบบให๎เพ ่อนไปงานแกรนด๑ืพร ซืบอลล๑ืในปาร สืเป็นท ่สะดุดตาของคนหลายคนืื
และได๎รับคําชมเชยจากไอว นืืเบอร๑ล นืืซึ่งเป็นนักแสดงืืหลังจากท ่ก นเบ ตืเอเดร ยนืได๎กลับไปคาล ฟอเน ยแล๎วืก็ได๎
ออกแบบเส ้อให๎กับนักแสดงของบร ษัทืืเมโทรืืโกว นืเมเยอร๑ื ืและได๎ประจําอย ํในบร ษัทน ้ถึงื16ืปีืในระหวํางท ่เขาได๎
ทํางานอย ํกับบร ษัทน ้ืืเขาได๎ออกแบบเส ้อผ๎าให๎นักแสดงืค อจอนห๑ืคอฟอดืโรสร นด๑ืรัสเสลืืและนอร๑มาืเซ ยเรํอืใน
ปีพศ.ื1932ืครัน้ตํอมาในปีื1939ืเซ ลเบ ตืเอเดร ยนก็ได๎ออกจากวงการออกแบบเส ้อให๎นักแสดงหนังืืหันมาออกแบบ
ลวดลายผ๎าืืชุดผ๎าฝูายยาวืและพมําในปีืค.ศื1952ืก็เล กทําก จการืและจบช ว ตลงในืปีืค.ศ.ื1959ืม อายุได๎ื56ืปีื ม 
ช ว ตของเขานับได๎วําืเป็นนักออกแบบเส ้อผ๎าท ่ม ช ่อเส ยงโดํงดังคนหนึ่งของอเมร กา 
 
 



  

 

Captain Edward Henry Molyneus 
ืืืืืืแคปเท นืืเป็นนักออกแบบหนุํมผ ๎หญ งเก ดในลอนดอนเม ่อปีืค.ืศ.ื1894ืแคปเท นเร ่มอาช พออกแบบเส ้อผ๎าโดย
เปิดร๎านเสร มสวยในปาร สในปีพศ.ื1919ืม ล กค๎าชาวตํางประเทศมากมายน สัยของเขาชอบเลํนก ฬาตํางๆเชํนเลํนม๎าและ
หมาจากล กค๎าในร๎านของเขาก็เร ่มออกแบบให๎เป็นรายตัวโดยเฉพาะสตร วัยส งอายุแตํแบบของเขาเน๎นให๎เก ดความ
คลํองแคลํวเพ ่อก จกรรมตํางๆได๎สะดวกเขาเล อกการใช๎ส สันให๎เหมาะกับแบบได๎เป็นอยํางด  
ืืืืืืจุดประสงค๑ในการออกแบบเส ้อผ๎าืแคปเท นืก็ค อเน๎นให๎ผ ๎สวมเส ้อนั้นด เดํนขึ้นไมํใชํเส ้อเดํนฉะนั้นเส ้อของเขาจึง
เป็นไปในทํานองเร ยบๆืสํวนใหญํแล๎วมักจะเป็นกระโปรงืแอคโคเด ยนืไมํใชํจ บรอบตัวสวมกับเส ้อคลุมตัวสั้นๆยาวแคํ
สะโพกทรงหลวมๆเร ยกวําแจ็คเก็ตซึ่งได๎รับความน ยมส งในระหวํางพ.ืศ.ื1920ืชํวงระยะื10ืปีน ้ผลงานของเขาทําให๎ม 
ช ่อเส ยงโดํงดังมากืพธ ืผ ๎ซึ่งม ช ่อเส ยงโดํงดังมากํอน 
ืืืืืืช ว ตเร ่มแรกของเขาเป็นนักเร ยนทางศ ลปะคนหนึ่งเม ่อม เวลาวํางได๎หัดเร ยนการตัดเย็บเส ้อผ๎าและทํางานอย ํกับสตร 
ผ ๎หนึ่งช ่อืเรด ืดอฟืกอดอนืืไปเปิดร๎านของเขาเองและหันมาน ยมการออกแบบเส ้อตามทัศนะของเขาเป็นแบบท ่งํายๆ
ตามท ่เขาชอบเล กงานออกแบบตามทัศนะของืเรด ืดอฟืกอดอนืครั้นตํอมาในปีค.ืศ.ื1946ืเขาก็เปิดร๎านดําเน น
ก จการเองและปิดลงในปีืคศ.ื1951 
ืืืืืืสวํนการออกแบบชุดราตร ของเขาเป็นเส ้อคลุมท ่ผ ๎สวมใสํแล๎วทําให๎ด สงํางามมาก 
 



  

 

Paul  Poiret 
ืืืืืืพัวืพอเร็ทืเป็นนักออกแบบเส ้อผ๎าหนุํมคนหนึ่งืท ่ม ความค ดเป็นอ สระืม คนเร ่มร ๎จักเขาในร๎านออกแบบเส ้อแหํง
หนึ่งช ่อืมัยสันืดัวเซทืตํอมาในปีืค.ศื1904ืเขาก็ได๎เปิดร๎านขึ้นเองืผลงานของเขาได๎ค ดการออกแบบอยํางเป็นอ สระซึ่ง
ม ความต ่นเต๎นืและแปลกตาืด๎วยการใช๎ส ท ่ตัดกันืส สดใสืได๎แกํืแดงืเข ยวืมํวงืและส เหล องจัดืซ่ึงืพอเร็ทืได๎แนวค ด
จากศ ลปะของชาวตํางชาต ืเชํนืการนุํงกางเกงขายาวืืแล๎วสวมเส ้อท ่ม ชายพองทับืืคล๎ายของืฮาเร็มืพอเร็ทไมํน ยมใช๎
ผ ๎หญ งสวมเคร ่องรัดทรงืืลักษณะการออกแบบของเขาืืม การใช๎ผ๎าพองๆืเสมอืกํอนสงครามโลกครั้งท ่ื1ืผลงานของ
เขาก็ค อืืการออกแบบเส ้อทรงเอมไพร๑ืืกระโปรงเป็นสุํมืยาวืเส๎นกรอบนอกจะกางออกมาตามร ปทรงของกระโปรง
ชั้นใน 
ืืืืืืสวํนชุดราตร ของเขาออกแบบแขนคล๎ายปีกค๎างคาวืืซึ่งืพอเร็ทืืเร ยกวําืโดลเมนืืนอกจากน ้เขายังม ช ่อเส ยงใน
การใช๎ส ืืและลวดลายผ๎าท ่เดํนอ กด๎วยืืครั้นตํอมาในระยะปีืค.ศ.ื1924ืได๎รับความน ยมลดน๎อยลง  เน ่องจากคนสํวน
ใหญํหันไปน ยมแบบเส ้อของืChanel  มากกวํา  แตํภายหลังสงครามโลกครั้งท ่ื1ืแล๎ว  เขาก็ได๎เร ่มได๎รับความน ยมเพ ่ม
มากขึ้นอ กดังเด ม 
 
 



  

 
Gristobal Balenciaga  de Eisequirre 

ืืืืืืคร สโตบอลืมาเลนไซกาืเดอร๑ืเอสซ ควาร๑ืเป็นนักออกแบบเส ้อชายชาวสเปญืท ่ม ช ่อเส ยงคนหนึ่งในปี  ค.ศ. 1937 
เขาเปิดร๎านของเขาในปาร ส ลักษณะการออกแบบเส ้อของเขา ไมํชอบเดํน แตํความค ดการออกแบบของเขาก็ไมํซ้ําแบบ
ใคร  ในปี ค.ศ.ื1951  คร สโตบอลืมาเลนไซกา  ได๎ออกแบบเส ้อคลุมชั้นนอก เร ยก โอเวอร๑โคท  ซึ่งม ร ปทรงด๎านหน๎า
เข๎าร ปืืสํวนด๎านหลังทรงหลวมืืทําให๎ร ปทรงกรอบนอกท ่เร ยกวําืืซ ลล แวท  นั้นโค๎งกลมืด น ่มนวลกวําแบบของคร ส
เต ยนืด ออร๑ืในปีื1947 ซึ่งกําลังน ยมืNew  Look กันอยํางกว๎างขวาง  คร สโตบอลืมาเลนไซกาืจึงได๎ปรับปรุงแบบส ท
ของเขาดังกลําวแล๎วนั้นืืจนได๎รับความน ยมยกยํองไปทั่วโลก 
ืืืืืืในปีเด ยวกันน ้เองืคร สโตบอลืมาเลนไซกาืก็ได๎ออกแบบเส ้อชุดสตร ืืเป็นส น้ําตาลืืทําด๎วยผ๎าล กไม๎ท พ สืืยาวปดิ
สะโพกืซึ่งเป็นส ่งท ่แปลกและสะดุดตามากในยุคนั้นืืภายหลังเขานํามาดัดแปลงเป็นชุดท ่ม ทรงหลวมๆืชอบใช๎ว ธ การ
ปักืกุ๏นืตกแตํงด๎วยล กไม๎ืหร อชายครุยืครั้นตํอมาในปีืค.ศื1948 เขาได๎เปล ่ยนแบบเป็นทรงหลวมืืตัวสั้นืืแคํแนว
ตะโพกืืแล๎วจ บรวมไว๎ืืเร ยกวําืืเอวจั๊มืืในระยะปีืืค.ศ.ื1954  เขาได๎ปรับปรุงแบบเส ้อชุดน ้เป็นเส ้อคลุมตัวหลวมืื
แตํงเป็นส ทืเร ยกืแจ๏คเก็ตืืแตํม ลักษณะกระชับทรงตัวเล็กน๎อยืืเร ยกืืด ม ืฟิตืได๎รับความน ยมกันทั่วโลก 
 ืืืืืตํอมาในปีืค.ศ.ื1955 เขาออกแบบชุดท น ค เส ้อยาวตรงทรงกระบอก ไมํม เอวใช๎สวมทับในกางเกงตลอดระยะเวลา
ถึงปี ค.ศ.ื1957 คร สโตบอลืมาเลนไซกา  ก็ร ๎สึกเบ ่อตาืจึงหันกลับมาออกแบบเส ้อให๎กระชับร ปทรงอ กครั้งหนึ่ง 
 

 



  

 
Norman Norell 

ืืืืืืนอร๑แมนืนอเรลล๑ืเป็นนักออกแบบเส ้อหนุํมชาวอเมร กันคนหนึ่งเก ดเม ่อืค.ศื1900ืคอืในรัสอเปิลเลสืว ลลําื
อ นเด ยนนําืได๎เข๎าศึกษาว ชาศ ลปะท ่ืNew York ในปีื1919ืเขาม ความืสนใจในการสนออกแบบมากืในปีืคศื1920ื
เขาเร ่มออกแบบเคร ่องแตํงกายให๎นักแสดงคนหนึ่งืช ่อืวาเลนต โนืช ่อซึ่งเป็นนักแสดงของบร ษัทภาพยนต๑โลลเร ยืสวอน
สันฟิล๑มืตํอมาืนอร๑แมนืนอเรลล๑ืได๎เข๎าทํางานอย ํกับบร ษัทผล ตเคร ่องแตํงกายช ่อืบร คส๑ืคอสท มืคอมปาน ืในระยะื
2-3ืปีืตํอมาก็ออกมาทํางานอย ํกับนายืชาร๑เลสือรามัวืจากนั้นก็มาทํากับนายฮาทต ืคาก เน ยืระยะน ้นอร๑แมนื
นอเรลล๑ืม ช ่อเส ยงมากเปูนเวลานานถึงื12ืปี 
ืืืืืืในืคศื1941 นอร๑แมนืนอเรลล๑ืได๎ออกแบบเส ้อตามฤด กาลืืสําหรับหน๎าร๎อนืซึ่งได๎รับความดึงด ดใจมากืลักษณะ
แบบเส ้อก็ค อืแบบกางเกงม ลักษณะคล๎ายกระโปรงืโดยใช๎ผ๎าเน ้อน ่มหร อมันืทรงเข๎าร ปืม การปักครั้นปีืคศ 1944 นอร๑
แมนืนอเรลล๑ืืได๎ทํากางเกงกระโปรงของเขาให๎ยาวครึ่งนํองืค อืม ด ืน ยมใช๎ผ๎าเจอร๑ซ ่ืผ๎าตํวนืเส ้อท น คืทรงเอ็มไพร๑ืม 
เส๎นตํอใต๎อกืชุดต ดกันตํอท ่เอวืเน ้อผ๎าเป็นมันืแนบเน ้อเข๎าร ปทรงของผ ๎สวม 
ืืืืืืนอร๑แมนืนอเรลล๑ืเป็นผ ๎ร เร ่มการนําออกแบบเส ้อผ๎าตามฤด กาลืเขาม ทัศนะท ่แปลกไปกวําคนอ ่นๆืซึ่งคนอ ่นมักจะ
เล ยนแบบเขาืืนอกจากน ้นอเรลล๑ยังเป็นนักออกแบบเส ้อชั้นส งืืแตํน ยมการตัดท ละมากๆืขายในราคาแพงืและยังเป็น
นักออกแบบท ่อย ํในสังคมืืร ๎ความต๎องการของสังคมอ กด๎วย 
ืืืืืืผลงานท ่ด เดํนของเขาก็ค อืการออกแบบชุดเส ้อตํอกับกางเกงท ่ม ลักษณะเป็นกระโปรงืปัจจุบันก็ยังม สวมใสํกัน
ประปราย 
 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

5 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ สอนครั้งท ่ื 18 
จํานวน 2 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
 

ืืืืืืื1.ทบทวนความร ๎เด มื 
ืืืืื2.ให๎ผ ๎เร ยนทําแบบทดสอบกํอนเร ยนืโดยใช๎เวลาเพ ยงื20 นาท  
ืืืืื3.นําเข๎าส ํบทเร ยนการวัดตัว 
 

5.2ุการเรุียนรื ๎ 
ืืืืื1.คร อธ บายประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 
ืืืืื2.คร ใช๎เทคน คการซักถามถึงส ่งท ่คร สอน 
 

5.3ุการสรุุป 
     1.คร และผ ๎เร ยนรํวมกันสรุปเน ้อหาท ่เร ยน 
ืืืืื2.ผ ๎สอนเสนอความค ดเห็นเพ ่มเต มืและอธ บายถึงหัวข๎อนั้นๆให๎แกํผ ๎เร ยน 
     3.สรุปโดยการถาม-ตอบ 
 

5.4ุการวุัดและประเมุินผล 
ืืืืืื1.ซักถามเป็นกลุํม 
    ื 2.สังเกตการปฏ บัต งาน 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

5 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ สอนครั้งท ่ื 18 
จํานวน 2 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 

6.สื่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรียนรูื๎ 
6.1ุ ส่ือสุิ่งพิมพ์ 
ืืืืืืืืื1.หนังส อ 
ืืืืืืืืื2.เอกสารประกอบการเร ยนการสอน 
ืืืืืืืืื3.ใบงาน 
         4.แบบจดบันทึก 
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
ืืืืืืืืเพาเวอร๑พ๎อยท๑ 
 

6.3ุ หุุนจําลองหรุือของจริง (ุถามุี) 
 

        - 
 

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

        - 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
 

       - 
 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่ 
 

ืืืืืืื1.เง ่อนไขความร ๎ ค อื“ม ความร ๎ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อให๎เหมาะสมกับร ปแบบในการตัดเย็บและ
รวมถึงแนวทางในการปฏ บัต งาน 
ืืืืืืื2.เง ่อนไขคุณธรรมืค อืความม ว นัยื“ตรงตํอเวลาืและการม น สัยรักความสะอาด” 
 

 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

5 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ สอนครั้งท ่ื 18 
จํานวน 2 ชั่วโมง ช ่อเร ่องืประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 

9. การวัดและประเมุินผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

  ประเม นความร ๎ืความเข๎าใจืทักษะืประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อตามท ่กําหนดืเชํนการถาม/สอบฯ 
 
 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

            ใช๎แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบสังเกต/ข๎อสอบฯืโดยทําการสอบถาม/ทดสอบผ ๎เร ยนเก ่ยวกับืเร ่องท ่เร ยนื
โดยืให๎บอกือธ บายและหร อตอบคําถามืจากนั้นแบํงผ ๎เร ยนออกเป็นกลุํมืตามความร ๎ืความเข๎าใจืความสามารถื
บันทึกรายช ่อืและจํานวนผ ๎เร ยนแตํละกลุํมไว๎ในแบบบันทึก 
 
 
    

9.3ุ หลุังเรียน 
 

ืืืืืืืืืืื1.ให๎ผ ๎เร ยนออกมานําเสนอความร ๎ืืหลังการเร ยน 
 
 
 
 

10. บุันทุึกหลังสอน 
 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจัดการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



  

 

 
 

แผนการจืัดการเร ืยนร ื หนืํวยการเร ยนร ๎ท ่ 

5 รวม 2 ชั่วโมง 
 

ช ่อว ชา ว วัฒนาการเคร ่องแตํงกาย 

ช ่อหนํวย ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ สอนครั้งท ่ื 18 
จํานวน 2 ชั่วโมง ช อ่เร ่อง ประวัต ความเป็นมาของนักออกแบบเส ้อ 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุึกษา 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรูื๎ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................ 



  

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 5 
จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1ืจงบอกความเป็นมาของแบรนด๑เส ้อผ๎า Elsa Schiaparelliืมาพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 จงบอกความเป็นมาของแบรนด๑เส ้อผ๎าืคร สเต ยนืด ออร๑ืChristian Diorืืมาพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 จงบอกความเป็นมาของแบรนด๑เส ้อผ๎าืCoco Chanel โกโก๎ชาแนลืราช น แฟชั่นืมาพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4 จงบอกความเป็นมาของแบรนด๑เส ้อผ๎าืPaul  Poiretืมาพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5 จงบอกความเป็นมาของแบรนด๑เส ้อผ๎าืNorman Norellืืมาพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 


