
การแต่งกายชาวตะวนัออกกลางและยุโรป 



ชาวอนิเดียแดง 
 ความเป็นอยูข่องชาวอินเดียแดง สมยัท่ีชาวยโุรป
เร่ิมอพยพเข้าไปบกุเบกิ  แล้วแยง่ท่ีทํามาหากิน
ของชาวพืน้เมืองท่ีฝร่ังคดิวา่เป็นชาวอินเดียแดง 
เพราะชีวิตของอินเดียแดงนัน้ผิดแผกแตกตา่งไป
จากชาวเผา่อ่ืนๆ  และท่ีสําคญัก็คือนบัวนัก็มีแตจ่ะ
สญูพนัธุ์ไปทกุที  และอีกไมน่าน  เราคงจะได้รู้จกั
ชาวอินเดียแดงก็แตเ่ร่ืองราวในประวตัิศาสตร์  
ภาพถ่าย  ภาพเขียนเท่านัน้  ในท่ีนีเ้ราจะกลา่วถึง
ชาวอินเดียแดง เผ่าฮูรอน 

เผ่าฮูรอน เป็นเผา่หนึง่ท่ีมีความเป็นอยูแ่ปลก  



  

      แตเ่ดิมหมวกของชาวอินเดีย
แดงทําด้วยขนนกอินทรีย์  แต่
ตอ่มาหายาก  จงึเปลี่ยนมาใช้ขน
ของปีกไก่งวงแทน  ซึง่ก็มี
ลวดลายสวยงามแปลกตาดี  
หมวกแบบนีจ้ะมีอยูแ่ห่งเดียวใน
โลก  คือในอเมริกาเท่านัน้  ซึง่
เอาแบบอย่างมาจากชาวอินเดีย
แดง  สว่นเคร่ืองแตง่กายนัน้
ดัง้เดมิก็เพียงแตนุ่่งห่มเฉพาะ
ท่อนลา่งด้วยใบหญ้าใบไม้  
สว่นบนปลอ่ยเปลือย 



ตอ่มาได้นํามาประยกุต์สวมใสใ่น
บ้านเมืองท่ีเจริญ  เป็นเสือ้มีครุย  
สีสนังดงาม  แตก็่ยงัคงสญัลกัษณ์
ของชาวอินเดียแดงไว้  เช่น  หมวก
และครุยรุ่งร่ิง  ตามชายกางเกง  
ชายเสือ้  หรืออกเสือ้  ซึง่ได้
แนวความคิดจากการนุ่งหม่ด้วยใบ
หญ้าใบไม้นัน่เอง  สว่นเคร่ืองประดบั
และการเขียนหน้าตาก็ยงัคงนํามาใช้
อยู ่ สว่นผมนัน้ก็ไว้ยาว  ของหญิง
เป็นเปีย  คาดด้วยผ้าท่ีตกแตง่งดงาม  
นิยมหอบหิว้ลกูน้อยไว้โดยใช้ผ้า
คล้องไว้ข้างหลงั  เช่นเดียวกบัชาวจีน 

 



  
        ประเพณีอยา่งอื่น เช่น การนวดข้าวของชาวเผา่ฮรูอนก็แปลกไปกว่าท่ีเราเคย
เห็น  คือเราจะฝังตะกร้าลงในดินแล้วทํารางไม้จบัไว้  เขาเทข้าวเปลือกลงไปใน
ตะกร้าแล้วเขาจะลงไปเหยียบยํ่าให้ข้าวหลดุจากก้าน  ความเป็นอยูใ่นครอบครัว 
ผู้ชายมีหน้าท่ีรบและลา่สตัว์  ผู้หญิงต้องทํางานหนกัไม่วา่งานบ้านหรืองานปลกู
พืชผล  ตัง้แตเ่ร่ิมปลกูจนกระทัง่เก็บเก่ียว  ผู้หญิงจะต้องทําทัง้สิน้ 



          
          ชาวฮรูอนชอบเลน่การพนนั
เหมือนกนั  แตเ่ลน่ได้เฉพาะผู้ชาย 
ผู้หญิงไมมี่สทิธ์ิเลน่  เคร่ืองมือในการ
เลน่มีลกัษณะคล้ายลกูเตา๋  ได้เสียกนั
โดยไม่ใช้เงิน  แตจ่ะเอาเคร่ืองใช้ เช่น 
ผ้าห่มนอน  ประเพณีการตาย  เมื่อ
คนอนัเป็นท่ีรักไมว่า่จะเป็นสามี
ภรรยาหรือบิดามารดาเสียชีวิตลงไป  
ก็จะเอาศพไปฝังดนิไว้เม่ือครบ 12 ปี 
ก็จะไปขดุศพขึน้มา  ซึง่จะมีแตก่ระดกู  
ก็จะหกัเอาแตก่ะโหลกศีรษะ  แล้ว
นําไปฝังรวมกนัไว้ในท่ีแห่งหนึง่  บาง
ทีก็จะเดนิทางไกลหลายไมล์  ซึง่ทํา
กนัและนบัถือมาแตค่รัง้บรรพกาล 



 
      การเลน่ มีการเลน่เกมตา่งๆ 
คล้ายเทนนิส เรียกวา่ ลาครอสเซ ่
โดยเอาไม้มาดดัให้โค้งงอ  ตอน
ปลายสดุข้างหนึง่ใช้เชือกโยงเป็น
ตาข่ายห่างๆ  ใช้ตีลกูบอลท่ีทํา
ด้วยหนงักวาง  การเลน่แบง่
ออกเป็น 2 ฝ่าย  จะตีลกูบอลท่ี
เข้าประตขูองฝ่ายตรงข้าม  แต่
มือแตะลกูบอลไม่ได้  เกมนีช้าว
อินเดียแดงเผา่ฮรูอนท่ีอยูท่าง
ตะวนัออกของแมนํ่า้มิสซสิซปิปี ้
ชอบเลน่กนัมาก 



ชุดแต่งกายของชายหญงิชาวอนิเดยีแดง 
 



ประเทศอาหรับ 

 
       ประเทศในกลุม่อาหรับ มีอยูด้่วยกนัหลายประเทศ  เช่น คเูวท อิรัค อิหร่าน 
จอร์แดน ซีเรีย คไูบ เยเมนและซาอดุิอาระเบีย  พร้อมกบัประเทศท่ีเกิดใหมอี่กหลาย
ประเทศซาอดุิอาเรเบียน  เป็นอาณาจกัรท่ีสําคญั  อาณาจกัรหนึง่ของอาหรับ  มี
พืน้ท่ีกว้างใหญ่บนแหลมอะเรเบียน  มีกษัตริย์ปกครอง  พืน้ท่ีสว่นมากเป็น
ทะเลทราย  อากาศร้อนท่ีสดุในโลกพบแหลง่นํา้มนั ในปี พ.ศ 2481 ทําให้มีสนิค้า
นํา้มนัมาก  ทํารายได้ให้ประเทศมากท่ีสดุ  มีท่ีราบสงู  หยอ่มไม้และแหลง่นํา้เรียก
โอเอซีส  ทําการกสกิรรมได้บ้าง  มีการปลกูข้าว  ไม้ผลอินทผาลมัและผกั  มีชน
หลายเผา่ท่ีจํานวนมาก  คือ  เบดอูิน  อาศยัอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งอฐู แกะและแพะ 



 

 
ชาวซาอดุิอะเรเบียนและบรรดา
กลุม่ประเทศดงักลา่วแล้วจดัอยูใ่น
ประเทศอาหรับ  จึงมีสภาพความ
เป็นอยูค่ล้ายกนั  ฉะนัน้การแตง่
กายของชนพวกนีจ้งึต้องเป็นไปตาม
สภาพแวดล้อม  ท่ีมีทัง้อากาศร้อน
จดั  หนาวจดั  และฝุ่ นละอองของ
ทราย  ชนพวกนีจ้งึต้องปกปิด
ร่างกายของตนอย่างมิดชิด  และ
กลุม่หน้าตา 



ชุดแต่งกายของชายหญิงชาวอาหรับ 



ยปิซี 

 “ยิปซี” เป็นช่ือท่ีชาวองักฤษเรียกคนจรจดั 
เพราะแตเ่ดิมคนองักฤษประชดประชนัคน
เหลา่นี ้ว่าเป็นพวกยิปซีไมไ่ด้มีกําเนิดมา
จากประเทศอียิปต์ แหลง่กําเนิดของบคุคล
เหลา่นีไ้ม่เป็นท่ีทราบแน่ชดั แตจ่ากการ
พิจารณาตามสรีระของชายหญิงตลอดจน
สําเนียง ภาษา ลกัษณะการร้องรําทําเพลง 
และพิธีกรรมบางอยา่ง ท่ีจะอนโุลมวา่พวก
ยิปซีนีมี้ต้นกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย 
แตไ่ด้ย้ายออกจากประเทศโดยไม่ทราบ
สาเหต ุแล้วมุง่หน้าไปทางตะวนัตกนบัเป็น
เวลาหลายพนัปีมาแล้ว 



 

ขณะนีน้อกจากชาวองักฤษจะ
ขนานนามพวกเขาวา่ “ยิปซี” 
อนัเป็นช่ือท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก
แล้วชาวฝร่ังเศสยงัเรียกวา่ 
“โบฮีเมียน” ชาวสวีเดน
เรียกวา่พวกตาร์ตาร์ เพราะ
ระบําและเพลงร้องอนัมีจงัหวะ
เร่าร้อนรัวเร็วของพวกยิปซีมี
ลกัษณะคล้ายศิลปะฟลาเมงโก
ของสเปน 



 ยิปซีในปัจจบุนัซึง่มีจํานวนนบัได้ไม่
แน่นอน และกระจดักระจายอยูต่าม
สว่นตา่งๆ ของโลก โดยเฉพาะในยโุรป
แบง่ออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือพวกท่ี
ผสมผสานกลืมตวัไปกบัสงัคมและ
วฒันธรรมของประเทศท่ีตนเกิดมา 
กบัอีกพวกหนึง่ซึง่ยงัรักษาเอกลกัษณ์
เดิมของตนเองไว้อยา่งมัน่คง โดยไม่
ยอมปะปนกบัคนอ่ืน และยงัคงจรจดั
ไปตามท่ีตา่งๆ อย่างไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
บคุคลกลุม่หลงันีม้กัปรากฏตวัให้เห็น
เดน่ชดัวา่  พวกเขามีสิง่ท่ีไม่เหมือน
เจ้าของประเทศท่ีอาศยัอยู่ 



•  ในด้านวัฒนธรรม ประจํากลุม่ 
เขาจะไม่แตง่งานกนัในระหวา่งพ่ี
น้อง พ่ีต้องแตง่งานก่อนน้อง  ชายมี
ภรรยาได้หลายคน  แตห่ญิงต้องมี
สามีคนเดียว  การเกิดทําการคลอด
กนัเอง  หากมีการตายจะต้องนํา
ทรัพย์สมบตัิของผู้ตายเช่น เกวียน 
ม้า ข้าวของสว่นตวัของผู้ตายออกมา
เผาให้หมด คล้ายประเพณีอินเดีย 

•     ลักษณะรูปร่าง มีผิวคลํา้ 
นยัน์ตากลมโตดําสนิท จมกูโดง่
แหลม ผมดกรูปทรงไมสู่้ใหญ่โตนกั  
สว่นมากมกัจะเลก็เกร็ง 



•  พวกนีนั้บถือศาสนา  โรมนัแคธิลคิ
และออธอตอกซ์ ตามแตว่า่ศาสนาใด
เป็นศาสนาประจําชาตท่ีิตนอาศยัอยู่ 

•   เคร่ืองแต่งกาย ผู้ชายมกัจะนุ่งกางเกง
ขาลีบสีดํา ใสเ่สือ้เชิต้สีมอ มีเสือ้กัก๊สีดํา
ปักลวดลายด้วยไหมสีตา่งๆ สดและ
สะดดุตา 

•   ผู้หญิง จะนุ่งกระโปรงจีบรูดเป็น
ลวดลายดอกไม้สีสดใส ยาวถึงข้อเท้า
เสือ้สเวตเตอร์ สีสดเข้ากนัไว้ผมยาว มี
ผ้าโพกศีรษะลวดลายเป็นดอกดวง ซึง่ไม่
จําเป็นจะต้องให้สีรับกบักระโปรงหรือ
เสือ้หนาว 



•  เคร่ืองตกแต่ง ทกุคนใสตุ่้มห ูถ้าไมใ่สคู่ก็่ใสข้่างเดียว เหนือใบหมูกัจะ
มีดอกไม้สีสดทดัไว้  ในฤดรู้อนเขาจะไมใ่สร่องเท้า  เมื่อเดนิหรือวิ่งจะได้
ยินเสียงกรุ๋งกร๋ิงเป็นจงัหวะเพราะนิยมใสล่กูกระพรวนท่ีข้อเท้ากนัทกุคน 

•       เน่ืองจากพวกนีเ้ป็นชนกลุม่หนึง่ท่ีมีเอกลกัษณ์ดงักลา่ว  ไมว่า่
ประเทศเสรีหรือหลงัมา่นเหลก็  รู้จกักลุม่ชนพวกนีเ้ป็นอยา่งดี  และตา่ง
ก็แสดงความรังเกียจพวกนีอ้ยา่งออกหน้าออกตาทีเดียวก็เพราะเขาไมมี่
สญัชาติญาณของการสร้างสรรค์  ก่อร่างสร้างตวัตน  ไม่ชอบทํางานจงึ
ผิดกบัหลกัอดุมการณ์ใดๆ ในโลก 

•  การแต่งกายด้วยกระโปรงจีบรูด และมีดอกดวงนัน้จงึเป็นแบบ
ฉบับท่ีเรานํามาแตง่กนัทัว่ไปและเป็นแฟชัน่อย่างหนึง่จนกระทัง่ปัจจบุนั 



การแต่งกายชาวยปิซี 


