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13530520: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: โครงการผลิตหนังสือเลม เรื่อง พัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายที่สะทอนผานภาพยนตรใน
ศตวรรษที่ 20 

 
จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของ                      

เครื่องแตงกายซึ่งถือเปนสไตลที่นิยมของผูคนทุกยุคทุกสมัย โดยใชช่ือหนังสือวา “The Timeless of 
Style” เพื่อใหผูอานไดมีความเขาใจในความเปนมาและเล็งเห็นคุณคาของเครื่องแตงกายดังกลาว 
รวมทั้งสามารถตอยอดความคิดทางการออกแบบเครื่องแตงกายได  โดยอาศัยการเก็บขอมูลผาน            
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ คนควาจากสื่อภาพยนตร อินเทอรเน็ต และหนังสือเพื่อนํามาเปนเรียบเรียง
เปนเน้ือหาเชิงลึก และกําหนดแนวทางในการสรางสรรคงานออกแบบ รวมถึงการถายภาพแฟช่ันเซ็ท
ที่มุงนําเสนอใหเห็นถึงการใชงานจริงในปจจุบัน ผูอานสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  

ผลการศึกษาพบวา ขนาดที่เหมาะสมกับหนังสือ คือขนาด 7.5 x 10 น้ิว จํานวน 96 
หนา ปกออน กระดาษกรีนการด 250 แกรม (หนาปก) และกระดาษกรีนออฟเซ็ท 120 แกรม (เน้ือ
ใน) พิมพ 4 สีทั้งเลม โดยภายเลมแบงออกเน้ือหาออกเปน 4 สวน ไดแก มิติความสัมพันธระหวาง
แฟช่ันและภาพยนตร ชุดลิตเต้ิลแบล็กเดรส (Little Black Dress) จากภาพยนตรเรื่อง Breakfast at 
Tiffany’s พาวเวอรสูทสําหรับผูหญิง (Powersuit for Women) จากภาพยนตรเรื่อง Morocco 
และแจ็คเก็ตหนังผูชาย (Men Leather Jacket) จากภาพยนตรเรื่อง Grease จากน้ันจึงเขาสู
กระบวนการออกแบบจัดหนา จนถึงการจัดทําออกมาเปนรูปเลมหนังสือ  

จากผลของการประเมินของผูอาน พบวาผูอานสวนใหญมีความพึงพอใจมากในดาน
ภาพรวมของหนังสือ ประเด็นความนาสนใจของหนังสืออยูในระดับดีมาก ( X =4.44, SD =0.65) 
ประเด็นคุณภาพของหนังสืออยูในระดับดีมาก ( X =4.24, SD =0.83) และประเด็นการประโยชนตอ
กลุมผูอานอยูในระดับดีมาก ( X =4.08, SD=0.82) ดานการออกแบบควรมีการปรับปรุงการออกแบบ
หนาปก เพื่อใหดึงดูดความสนใจและโดดเดนมากกวาน้ี รวมถึงลดความหลากหลายของการใชฟอนท 
สวนในดานของเน้ือหา ผูอานลงความเห็นวาเน้ือหาของหนังสือนาสนใจและมีประโยชน แตควรปรับ
ขนาดของตัวหนังสือใหใหญข้ึนอีก โดยรวมผูอานสวนใหญสามารถรับรูถึงคุณคาของหนังสือเลมน้ี   

ในกรณีหากตองการนําช้ินงานน้ีไปพัฒนาตอ ควรมีการปรับเพิ่มขนาดของหนังสือใหใหญ
กวาน้ี  ลดจํานวนแกรมกระดาษในสวนเน้ือในของหนังสือ รวมถึงการปรับปรุงการออกแบบหนาปก 
ใหโดดเดนและดึงดูดความนาสนใจมากกวาน้ี นอกจากน้ีควรลดความยาวของเน้ือหาจะทําใหงาน
ออกแบบไมดูอึดอัดจนเกินไป  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

นับต้ังแตกาวเขาสูศตวรรษที่ 20 สื่อใหมที่ไดเขามามีบทบาทสําคัญ คือ ภาพยนตร และ
อุตสาหกรรมภาพยนตรน้ีไดพัฒนาถึงจุดเจริญเติบโตเต็มที่ในชวงทศวรรษที่  20 เพราะบรรดา            
นักลงทุน โปรดิวเซอร นักแสดง รวมถึงดีไซเนอรจากทั่วทุกมุมโลกตางตอบรับเขามารวมงานกัน                
ที่ศูนยกลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร น่ันคือฮอลลีวูด เมืองหลวงธุรกิจภาพยนตร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และถือวาเปนยุคแรก ๆ ที่นําเอาดารามาจับความประทับใจของประชาชน (เยาวนันท 
เชฏฐรัตน 2534: 45) 

ภาพยนตรกลายเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมอยางไมเคยมีมากอน และเปนสวนหน่ึงของ
ชีวิตประจําวันของผูคนในยุคสมัยน้ัน จนคายหนังตองเรงผลิตภาพยนตรเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูคนแทบไมทัน ชีวิตในภาพยนตรชวยแพรรสนิยมของคนในเมืองใหญ รวมถึงวิธีการใชชีวิตของ
คนเมืองใหญออกไปสูชนบท ดารากลายมาเปนผูทรงอิทธิพลดานแฟช่ัน บรรดาผูหญิงผูชายตางพากัน
ลอกเลียนการแตงหนา ทรงผม และเสื้อผาของดาราจนกลายเปนกระแสความนิยม กลาวคือ
ภาพยนตรฮอลลีวูด กลายเปนตนแบบของแฟช่ันที่ใคร ๆ ตางเอาอยางดารา เพราะคนสวนใหญ                      
ก็อยากจะมีภาพลักษณที่ดูดีเหมือนดารา นอกจากน้ี แฟช่ันที่ปรากฏบนจอบางอยางไดกลายมาเปน
ช้ินคลาสสิคจนถึงทุกวันน้ีอีกดวย (Phyllis G. Tortora, Keith Eubank 1998: 588) 

หากจะกลาววาภาพยนตรเปนปจจัยหน่ึงที่ทรงอิทธิพลตอแฟช่ันก็คงไมผิดนัก เน่ืองจาก
ในสมัยกอนสื่อยังมีจํานวนนอย ภาพยนตรจึงเปนสิ่งที่คนเขาถึงไดงายที่สุด นอกจากภาพยนตรจะเปน
สิ่งที่คนใหความสนใจแลว รูปแบบและลักษณะของเครื่องแตงกายจากภาพยนตรก็พลอยเปน
ตัวกําหนดแฟช่ันของผูคนในสมัยน้ันดวย ไมเพียงแตจะสามารถสวมใสไดเฉพาะยุคสมัยหน่ึงเทาน้ัน 
แฟช่ันจากภาพยนตรบางอยางยังถูกนักออกแบบนํามาพัฒนาตอ จนกลายเปนสิ่งที่สามารถสวมใสได 
ไมวาจะผานไปนานเทาไหรก็ตาม 

กุลวิทย เลาสุขศรี (2556) กลาววาจากการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรแฟช่ัน ทําใหทราบ
วาธรรมชาติของเทรนดแฟช่ันน้ัน คือการวนกลับไปกลับมาเปนวัฏจักร ซึ่งเราจะเห็นไดตามหนา
นิตยสารตาง ๆ เกี่ยวกับแฟช่ันที่ไดแรงบันดาลใจมาจากยุคสมัยกอน แรงบันดาลใจดังกลาวมาจาก
สไตลแฟช่ันในชวงเวลาศตวรรษที่ 20 เปนสวนใหญ ยกตัวอยางเชน ในปค.ศ. 2013 คอลเลคช่ัน                    
ฤดูใบไมผล/ิฤดูรอนของหลุยส วิตตอง ซึ่งไดหยิบยืมแนวคิดในทศวรรษที่ 60 โดยนําเอาโครงสรางของ
ชุดที่มีลักษณะหลวม ไมรัดรูป ใชสีสันสดใส รูปทรงเรขาคณิต รวมถึงลวดลายขนาดใหญที่นิยมกันมาก
ในยุคน้ันมาเปนแรงบันดาลใจและถายทอดลงบนเครื่องแตงกาย  
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ดวยเหตุน้ี จึงเปนที่มาของโครงการจัดทําหนังสือเลม ภายใตหัวขอพัฒนาการรูปแบบ
เครื่องแตงกายที่สะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 โดยนําเอาสไตลแฟช่ันจากภาพยนตรมา
ขยายความ เพื่อรวบรวม ใหความรูและแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของแฟช่ันต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษา รวมรวมขอมลูและใหความรูเกี่ยวกบัพัฒนาการทางแฟช่ัน ความคลาสสิก

ของเครื่องแตงกายจากอดีตสูปจจบุันโดยศึกษาจากภาพยนตรเปนหลัก  

2. เพื่อจัดทําหนังสือเลมสําหรับกลุมคนที่สนใจดานแฟช่ัน  
 

ลักษณะและขอบเขตของงานจุลนิพนธ  

ศึกษาแฟช่ันในศตวรรษที่ 20 โดยเลือกศึกษาจากภาพยนตรตางประเทศ แนวดรามา 
แนวโรแมนติก และคอมเมด้ี จํานวน 3 เรื่อง จํากัดเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว 
เพราะฮอลลีวูดเปนธุรกิจภาพยนตรที่ใหญที่สุดในโลก และหนังจากฮอลลีวูดฉายไปทั่วโลก ความนิยม
ในแฟช่ันจึงแพรกระจายไปไดมากกวาภาพยนตรของประเทศอื่น จึงมีหองเสื้อช้ันสูงหลายแหงสนใจ
รวมงานดวย 
 
ขั้นตอนการศึกษา   

1. คนควาและรวบรวมภาคเอกสารสําหรับขอมูลที่เกี่ยวของประวัติศาสตรภาพยนตรใน
สหรัฐอเมริกา และวิวัฒนาการของเครื่องแตงกายในสมัยศตวรรษที่ 20 รวมถึงศึกษาทฤษฎีและ
หลักการเพื่อการออกแบบ และวางแนวทางการออกแบบรูปเลม 

2. ลงพื้นทีเ่ก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  
4. ถายภาพประกอบ  
5. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการสมัภาษณและเอกสารมาเรียบเรียงเปนงานเขียน 
6. ทําตนแบบราง เรียงเน้ือหาใสดัมมี ่(Dummy) ที่วางไวเพือ่สรปุและดูภาพรวมทัง้หมด

ของหนังสือ 
7. กําหนดแนวทางการออกแบบ (Design brief)  
8. วางเลยเอาท (Layout) ออกแบบกราฟก รวมทัง้จัดหนาสิ่งพมิพ   
9. ผลิตช้ินงานเปนรปูเลม 
10. ประเมินความพึงพอใจ 
11. สรุปผลการศึกษา 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1-1    การแสดงผลการดําเนินงาน  

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

  ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ        

  คนควาและรวมรวบเอกสารที่เกี่ยวของ        

  ศึกษาเพิ่มเติมโดยการสมัภาษณผูเช่ียวชาญ        

  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห         

  ถายภาพประกอบ        

  เรียบเรียงงานเขียน        

  เรียงเน้ือหาใสดัมมี่ (Dummy) ที่วางไว        

  ออกแบบเลยเอาทและจัดหนาสิ่งพิมพ        

  นําตนฉบับที่เสร็จสมบูรณเขาสูกระบวนการพิมพ        

  ประเมินความพงึพอใจ        

  สรุปผลการศึกษา        

  จัดทําเอกสารจุลนิพนธ        
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อแสดงใหเห็นวาแฟช่ันคลาสสิกจากอดีตยังเปนแฟช่ันที่นํากลับมาใสไดจริงใน    

สังคมปจจุบัน  
2. เปนแนวทางสําหรับผูที่ศึกษาดานแฟช่ัน สามารถนําไปตอยอดผลงานออกแบบ              

ตอไปได  
 
นิยามศัพท 

แฟชั่น (Fashion) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของเครื่องแตงกาย 
รวมถึงภาพลักษณที่ทําใหเกิดรสนิยมรวมกันหรือไดรับความนิยมกันทั่วไปช่ัวระยะเวลาหน่ึง   

พัฒนาการ ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบหรือลักษณะของเครื่อง
แตงกาย รวมถึงภาพลักษณที่เกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   

คลาสสิก (Classic) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของเครื่องแตงกาย 
รวมถึงภาพลักษณที่มีความรวมสมัย  

แฟชั่นจากภาพยนตรในศตวรรษท่ี 20 ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง ลักษณะของเครื่อง            
แตงกาย และภาพลักษณซึ่งปรากฏอยูในภาพยนตรของประเทศสหรัฐอเมริกานับต้ังแตปค.ศ. 1900 
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่ปค.ศ. 2000  

ดีไซเนอร (Designer) ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง นักออกแบบเครื่องแตงกาย  
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
โครงการจัดทําหนังสือเลม เรื่องพัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันที่สะทอนผาน

ภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 เปนการจัดทําหนังสือที่มุงเนนการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของรูปแบบเครื่องแตงกายจากอดีตสูปจจุบัน โดยใชสื่อภาพยนตรเปนตัวสะทอนซึ่งรูปแบบของ 
เครื่องแตงกายช้ินที่เลือกศึกษา ไดแก ชุดลิตเต้ิลแบล็กเดรส (Little Black Dress) พาวเวอรสูท
สําหรับผูหญิง (Powersuits for Women) และแจ็คเก็ตหนังผูชาย (Men Leather Jacket) โดย
รูปแบบของเครื่องแตงกายแฟช่ันดังกลาวผานกระบวนการสงตอและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน            
จนกลายเปนสไตลที่สามารถสวมใสไดทุกยุคทุกสมัย  

โครงการจัดทําหนังสือเลมเรื่องพัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันที่สะทอนผาน
ภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 สามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับกลุมผูที่สนใจดานแฟช่ัน รวมถึงบรรดา
นักออกแบบหนาใหมยังสามารถใชความรู เกี่ยวกับพัฒนาการทางแฟช่ันน้ี นําไปตอยอดกับ                    
ผลงานของตนได    

โดยเน้ือหาภายในเลม จะนําเอาเทคนิคการเขียนมาเช่ือมโยงกับการเขียนเน้ือหาจึงมีการ
ใชทฤษฎีในการเขียนบทความเขามาเปนแนวทางในการเขียน นอกจากน้ีภายในเลมจะนําเอาเทคนิค
การออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพเขามาใชเปนแนวทางสําหรับการผลิตและออกแบบรูปเลมหนังสือ ดังน้ัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการผลิตหนังสือเลมน้ีจึงประกอบไปดวย 

 
ตอนที่ 1    ประวัติศาสตรภาพยนตรอเมริกัน  
ตอนที่ 2    วิวัฒนาการทางแฟช่ันในยุคศตวรรษที่ 20  
ตอนที่ 3    ทฤษฎีการออกแบบสิ่งพิมพ 
ตอนที่ 4    หลักการเขียนบทความ 
ตอนที่ 5    ทฤษฎีสี 
ตอนที่ 6    หลักการถายภาพ  

 
ตอนท่ี 1    ประวัติศาสตรภาพยนตรอเมริกัน          

ถาหากจะนับกันที่จุดเริ่มตนของการสรางภาพเคลื่อนไหวบนแผนฟลมจริง  ๆ สื่อ
ภาพยนตรถือกําเนิดมาแลวอยางนอยที่สุด 120 ป คนทําหนังเจาแรกที่ทําใหภาพยนตรสมบูรณทั้งใน
เชิงเทคนิคและความหมายคือออกุสและหลุยส พี่นองตระกูลลูมิแอรชาวฝรั่งเศสที่คิดคนกลองถายและ
ฉายภาพยนตรในตัวเดียวกันที่เรียกวา ซีเนมาโทกราฟ (ดัดแปลงข้ึนหลังจากไดเห็นเครื่องถาย 
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Kinetograph และเครื่องฉายภาพ Kinetoscope ของวิลเลี่ยม ดิคสันและโธมัส เอดิสัน) และพวกเขา
ไดทดลองนําภาพ เคลื่อนไหวที่บันทึกเอาไวทดลองฉายครั้งแรกอยางไมเปนทางการเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม ค.ศ. 1895 และทําใหความหมายของคําวาภาพยนตรสมบูรณคือ ภาพยนตรตองเปนการ
นําเอาภาพเคลื่อนไหวฉายข้ึนบนจอภาพสีขาวเพื่อใหคนจํานวนมากไดดูพรอมกัน จากน้ันในวันที่ 28 
ธันวาคม ค.ศ. 1895 พวกเขาไดจัดฉายภาพยนตรอยางเปนทางการและนักประวัติศาสตรภาพยนตร
ไดถือเอาวันน้ีเปนวันที่สื่อภาพยนตรไดถือกําเนิดข้ึนอยางเต็มตัว (สุทธากร สันติธวัช 2539: 15-18) 

 
1. กําเนิดฮอลลีวูด 
    ในชวงปค.ศ. 1900 บริษัทเอดิสันไดกลายเปนบริษัทผูสรางภาพยนตรที่ใหญที่สุดใน

อเมริกา ซึ่งไดพยายามผูกขาดกิจการการถายทําภาพยนตรทั้งหมดดวยการจดทะเบียนกลองและ
เครื่องฉายภาพยนตร ทําใหบริษัทหนังเล็ก ๆ ตางตกเปนเหย่ือการฟองรองในขอกลาวหาวาละเมิด
ลิขสิทธ์ิในการใชกลองถายและเครื่องฉายโดยไมไดรับอนุญาต ยกเวนเพียง ไบโอกราฟซึ่งประดิษฐ
กลองถายหนังที่ทํางานแตกตางออกไปจากของเอดิสัน  

ในปค.ศ. 1908 บริษัทเอดิสันหาทางประนีประนอมกับไบโอกราฟและบริษัทขนาด
กลางอีก 8 บริษัท กอต้ังข้ึนเปนองคกรที่เรียกวา Motion Picture Patents Company (MPPC) 
หนาที่สําคัญของ MPPC คือการออกใบอนุญาตใหสมาชิกคนอื่นผลิต จัดจําหนายและจัดฉาย
ภาพยนตรต้ังตนเปนหนวยผูกขาดการสรางหนัง รวมไปถึงในเรื่องการซื้อขายฟลมจากบริษัทอีสตแมน 
โกดัก โดยต้ังเงื่อนไขวา ถาหากบริษัทอีสตแมนขายฟลมใหกับบริษัทอื่นนอกกลุม MPPC พวกเขาใน
ฐานะผูซื้อฟลมรายใหญก็จะไมซื้อฟลมจากอีสตแมน 

เหตุการณครั้งน้ีสรางความเดือดรอนใหกับนักสรางหนังเล็ก ๆ ที่ไมไดอยูในกลุม 
MPPC เปนอยางมาก ในที่สุดในปค.ศ. 1910 คนกลุมน้ีตัดสินใจหนีพวกของเอดิสันจากนิวยอรคซึ่ง
ต้ังอยูทางฝงตะวันออกของประเทศ ขามทวีปไปฟากตะวันตกในรัฐที่ยังไมเจริญเทาไรนักอยาง
แคลิฟอรเ นีย พวกเขาพากันต้ังฐานที่มั่นในการทํางานของตัวเองในตําบลเล็ก  ๆ ที่ เรียกวา 
Tinseltown ซึ่งในเวลาตอมาถูกเปลี่ยนช่ือวา ฮอลลีวูด   

เหตุผลสําคัญที่ทําใหคนทําหนังตัวเล็ก ๆ เลือกฮอลลีวูดเปนเมืองสําหรับการสราง
หนัง ก็เพราะเปนเมืองที่อยูหางไกลจากการควบคุมของ MPPC ซึ่งตองเดินทางดวยรถไฟเปนวัน ๆ 
กวาจะมาถึง และหากพวก MPPC ตามมารังควานจริง ๆ พวกเขาก็สามารถหอบเครื่องไมเครื่องมือ
ราคาแพงหนีขามพรมแดนไปประเทศเม็กซิโกไดไมยาก 

ขอไดเปรียบอีกประการหน่ึงของสถานที่แหงใหม คืออากาศที่แจมใส และเปนใจให
ทํางานไดตลอดทั้งป นอกจากน้ีสภาพภูมิประเทศยังมีความหลากหลายกวาทางฟากตะวันออก ทั้ง
ภูเขา มหาสมุทร  ทะเลทรายตัวเมือง เปดโอกาสใหคนทําหนังเลือกใชสถานที่ถายทําอยางมากมาย  

ในปค.ศ. 1913 มีคําสั่งของศาลใหเพิกถอนบทบาทของ MPPC เน่ืองจากการผูกขาด
กิจการสรางภาพยนตร เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ต้ังแตน้ันเปนตนมา บรรดาคนทําหนังก็พากันมุง
หนาไปทําหนังในฮอลลีวูด แมแตบริษัทที่เคยอยูในกลุม MPPC เองอยางไบโอกราฟก็ยังยายไปต้ัง
บริษัทที่น่ัน 
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ในกลุมคนทําหนังอิสระที่พากันไปลงหลักปกฐานในฮอลลีวูดหลายคนประสบ
ความสําเร็จอยางสูงจนทําใหบริษัทเล็ก ๆ ของพวกเขาเหลาน้ันขยายฐานอํานาจในเวลาตอมา 
กลายเปนสตูดิโอยักษใหญของโลกภาพยนตรในยุคสตูดิโอรุงเรือง เชน คารล แลมมี่ คนกอต้ังบริษัท  
ยูนิเวอแซล, วิลเลี่ยม ฟอกซ ผูกอต้ัง ฟอกซ ฟลม คอรเปอเรช่ัน ซึ่งในเวลาตอมารวมตัวกับบริษัท 
ทเวนต้ี เซนจูรี่ พิคเจอรส กลายเปน ทเวนต้ี เซนจูรี่ ฟอกซ  

 
2. กําเนิดระบบสตูดิโอ  

ในชวงทศวรรษที่ 10 ฮอลลีวูดกลายเปนฐานสําคัญของการพัฒนาสื่อภาพยนตร จาก
หนาที่พื้นฐานของการบันทึกภาพที่เคลื่อนไหวไปเปนการเดินเรื่องที่ชวนติดตาม เปนความบันเทิงที่
ตอบสนองความตองการที่ไรขอบเขตของผูชมในอเมริกา รวมถึงฮอลลีวูดกลายเปนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรที่ย่ิงใหญ เมื่อนายทุนหลายคนประสบความสําเร็จเปนเศรษฐีเงินลาน  

   การพัฒนาที่ถือเปนจังหวะกาวครั้งสําคัญของฮอลลีวูดในชวงแรก มาจากการขยาย
อํานาจของบริษัทหนังช้ันนําหลายแหงในเวลาน้ัน ประกอบดวย ทเวนต้ี เซนจูรี่ ฟอกซ, พาราเมาท, 
วอรเนอร บราเธอรส, ยูนิเวอแซล และอีกบางบริษัท ความเคลื่อนไหวครั้งน้ีทําใหลักษณะการสราง
ภาพยนตรที่เคยเปนการรวมงานของคนกลุมเล็ก ๆ ขยายขอบขายออกไปเปนอุตสาหกรรมที่แบงแยก
การทํางานอยางเปนสัดสวน อาทิ แผนกงานสราง แผนกเรื่อง แผนกฉาก แผนกเครื่องแตงกาย แผนก
ตัดตอลําดับภาพ ฯลฯ การขยับขยายอาณาจักรครั้งน้ีกอเกิดเปนระบบที่เรียกวา Studio System                 
ที่ถืออํานาจเด็ดขาดในการกําหนดแบบแผนการทํางาน  ตลอดจนความคิดสรางสรรคทุกข้ันตอน 
ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษหลังจากน้ี สตูดิโอช้ันนําเหลาน้ีกลายเปนลมหายใจสําคัญของ
อุตสาหกรรมหนังอเมริกันอยางไมอาจปฏิเสธได  

การขยายอํานาจของระบบสตูดิโอ ทําใหนักสรางหนังอิสระทํางานลําบากมากย่ิงข้ึน 
เพราะผูบริหารสตูดิโอตาง ๆ ทําตัวเปนนักผูกขาด โดยเฉพาะในสวนของการจัดจําหนายและจัดฉาย
หนังทั่วประเทศ อีกทั้งยังลงไปควบคุมข้ันตอนการผลิตเต็มตัวเพื่อใหมั่นใจวาหนังแตละเรื่องสามารถ
เสร็จทันเวลาที่จะเขาฉายตามโรงหนังในสังกัดของเขาตลอดทั้งป ทําใหทิศทางของหนังในระบบ
สตูดิโอเนนความสําคัญในทางธุรกิจมากกวาศิลปะ หนังสวนใหญในตนยุค 1920 ออกมาในลักษณะ 
เมโลดรามา เนนจุดขายที่บรรดานักแสดงช่ือดังกับบทบาทซ้ําซาก  

สตูดิโอหลายแหงในเวลาน้ันประสบความสําเร็จในทางธุรกิจตามเปาหมาย ประมาณ
กันวาในปค.ศ. 1920 สตูดิโอสามารถขายต๋ัวชมภาพยนตรรวมกันไดสัปดาหละประมาณ 35 ลานใบ 
จุดหมายสําคัญของผูชมสวนใหญก็เพื่อไปดูดาราที่ตัวเองช่ืนชอบ ยุคน้ีนับเปนยุคแรกที่ระบบการใช
ดารานักแสดงมาจับความประทับใจของสาธารณชน ดาราที่อยูในความนิยมของคนดูหนังตอนน้ัน เชน 
ชารลี แชปปลิน, กลอเรีย สเวนสัน, เกรตา การโบ ฯลฯ ช่ือเสียงและขาวคราวของดาราไดรับการโหม
ประชาสัมพันธจากแผนกสตูดิโอและนิตยสารช้ันนําในยุคน้ันตลอดเวลา กลายเปนแรงผลักดันใหคน
หนุมสาวนับพันจากทั่วประเทศหลั่งไหลมาที่ฮอลลี วูด ดวยความใฝฝนวาตัวเองจะกลายเปนดารา               
ที่ประสบความสําเร็จทั้งดานช่ือเสียงและเงินทองบาง  

การหลั่งไหลเขามาทํางานในฮอลลีวูดของผูกํากับ นักแสดงและชางเทคนิคจากยุโรป
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนอีกปจจัยที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมหนังอเมริกัน
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ในชวงกลางทศวรรษที่ 20 คนทําหนังกลุมน้ีสวนใหญมาจากเยอรมัน ประกอบดวย ฟรีดริช วิลเฮลม 
มัวรเนา, โจเซฟ ฟอน สเติรนเบิรก, เอิรนสต ลูบิตซ, เอริค ฟอน สโตรไฮม พวกเขาไดชวยสราง
แนวทางความสมจริงแบบใหมในโลกภาพยนตร ในเวลาตอมาผลงานของพวกเขาไดกลายเปน                 
บรรทัดฐานที่เดนชัดสําหรับอุตสาหกรรมหนังฮอลลีวูดชวงทศวรรษที่ 30 และ 40 ไมวาจะเปนในสวน
ของเน้ือหาและวิธีการนําเสนอ คุณูปการเหลาน้ีไดชวยยกระดับคุณคาในทางศิลปะของหนังอเมริกัน
ใหไดรับยกยองจากคนในวงกวางกันมากข้ึน ขณะเดียวกันก็สรางแรงบันดาลใจใหกับคนทําหนังรุนใหม
จํานวนนับไมถวน  

อุตสาหกรรมหนังอเมริกัน เริ่มผานพนชวง Innocent Age ของตัวเองนับต้ังแตบริษัท
หนังหลายแหลงเริ่มไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนจากนักธุรกิจในฟากตะวันออก โดยเฉพาะจาก
นิวยอรก อุตสาหกรรมหนังภายใตการคํ้าจุนของนักเลนหุนในวอลลสตรีทไดกาวเขาสูความเปนธุรกิจ
เต็มรูปแบบ และผลกําไรกลายเปนจุดหมายสูงสุดเหนือกวาคุณคาเชิงศิลปะหรือเหตุผล  

ใชวาในชวงรุงเรืองของสตูดิโอจะไมมีงานช้ันดีออกมาเลย ความเปนคนรักหนังของ
บรรดาผูบริหารสตูดิโอ คือ ตัวคานนํ้าหนักที่สําคัญ (กับพวกนักธุรกิจในนิวยอรก) ที่ทําใหงานช้ันดีถูก
สรางตามกันมาเปนจํานวนมาก ประการสําคัญภายใตระบบระเบียบที่เครงครัดของสตูดิโอและกรอบ
ศีลธรรม คนทําหนังจํานวนไมนอยก็ไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการรักษาสมดุลระหวางศิลปะ
กับความบันเทิง แทนที่เงื่อนไขตาง ๆ จะกลายเปนตัวจํากัดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหนัง             
มันกลับกลายเปนตัวกลั่นกรองใหเกิดคนทํางานที่เต็มไปดวยความสามารถอยางมากมายในฮอลลีวูด  

ชวงเวลาต้ังแตค.ศ. 1908–1928 เปนยุคแหงภาพยนตรเงียบ ซึ่งก็คือการไมมีเสียงบท
สนทนา ทําใหการแสดงน่ันถือวาเปนจุดสําคัญในการทดแทนเสียงสนทนา หรือเรียกวาการสนทนา
ผานวิธีการแสดงน่ันเอง นักแสดงยุคหนังเงียบจึงมีวิธีการแสดงที่แตกตางจากยุคปจจุบันเปนอยางมาก 
รวมทั้งการใชองคประกอบภาพตาง ๆ ที่ตองเปนสิ่งที่มีการสื่อสารอยูในตัว อยางชัดเจน หรือ                          
ที่เรียกวา สัญลักษณน่ันเอง ดังน้ันจึงเห็นไดวาภาพยนตรเงียบน้ันมีคุณคาที่นาจดจําในฐานะที่เปน
ศิลปะภาพเคลื่อนไหวอยางมากเลยทีเดียว 

 
3. ยุคแหงหนังเสียง และ ความรุงเรืองของระบบสตูดิโอ (ทศวรรษที่ 30) 

หลังจากบริษัทเอดิสันพยายามพัฒนาระบบการบันทึกเสียง และขยายเสียงต้ังแต
ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ในอีกประมาณ 30 ปถัดมาอุตสาหกรรมภาพยนตรในฮอลลีวูดก็กาวเขาสู
ยุคของหนังเสียงอยางเต็มตัวในปค.ศ. 1927 กับหนังเสียงเรื่องแรก The Jazz Age 

   การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญน้ีสงผลกระทบอยางใหญหลวงกับธุรกิจการสรางหนัง 
บรรดาคนทําหนังอิสระตองยุติบทบาทของตัวเองไปโดยปริยายเพราะหนังเสียงมีคาใชจายที่เพิ่มสูงข้ึน
โดยเฉพาะในสวนของโรงถายหนังเสียง (Sound Stage) ในทางกลับกันสตูดิโอซึ่งไดรับทุนสนับสนุน
อยางมหาศาลจากบรรษัทเงินในนิวยอรกอยาง พาราเมาท, วอรเนอรส บราเธอรส, ทเว็นต้ี เซ็นจูรี่            
ฟอกซ, ยูนิเวอแซล ก็พากันขยายอํานาจตัวเองอยางรวดเร็ว และกลายเปนกลุมบริษัท “เมเจอร”             
ที่เกือบจะผูกขาดการสรางภาพยนตรในอเมริกาเพียงกลุมเดียว  

   การถือกําเนิดของหนังเสียงทําใหนโยบายการทําหนังของสตูดิโอตองเปลี่ยนใหม
ทั้งหมด รวมทั้งยังสงผลตอวิธีการทํางานต้ังแตการเขียนบทภาพยนตรที่ตองเพิ่มบทเจรจาระหวาง             
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ตัวละคร การแสดงที่ตองลดขนาดการแสดงออกใหนอยลง การกํากับภาพยนตรที่ตองหาทางใช
ประโยชนจากเสียงมากข้ึน แต 3 ปสุดทายของทศวรรษที่ 20 กลายเปนชวงเวลาของการชิงความไวใน             
การพัฒนาระบบบันทึกเสียง แลวจากที่เคยเปนอุปสรรคกับงานดานถายภาพก็กลายเปนสวนที่               
เสริมมิติและความหมายใหกับงานสวนน้ีในระยะเวลาเพียงแคขามทศวรรษ  

หนังเสียงที่นาสนใจเรื่องแรก ๆ หลายเรื่องผลิตข้ึนในสหรัฐฯ ซึ่งไดมีการพัฒนา
เกี่ยวกับเทคนิคดานเสียงอยางสมบูรณไดเปนประเทศแรก ผูกํากับหลายคนเรียนรูเทคนิคในเรื่องน้ี 
และนําไปปรับใชใหไดประสิทธิภาพ น่ันคือแมวา ฉากที่มีบทสนทนาน้ัน ผูมีบทพูดจะตองอยูน่ิง แต           
ผูแสดงคนอื่น ๆ ก็สามารถเคลื่อนไหวได รวมทั้งกลองเองก็สามารถเคลื่อนไหวไดในฉากที่ไมมีบทพูด 
หลังจากน้ันจึงนําภาพยนตรดังกลาวมาบันทึกเสียงประกอบเขาไป  

ในปค.ศ. 1929 ในขณะที่สตูดิโอทั้งหลายพัฒนาเทคนิคในการบันทึกเสียง และสราง
โรงถายหนังเสียงเพิ่มข้ึน โรงหนังกวาหาพันโรงทั่วประเทศก็พากันติดต้ังเครื่องฉายหนังเสียงและ
อุปกรณขยายเสียงเพื่อตอนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญน้ี  

หนังเสียงไดรับความนิยมจากผูชมอยางกวางขวางจนถึงขนาดที่เหตุการณผันผวนใน
ตลาดหุนนิวยอรก ซึ่งเปนแหลงเงินทุนสําคัญของฮอลลีวูดเมื่อปค.ศ. 1929 สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภาพยนตรในฮอลลีวูดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เหตุที่เปนอยางน้ันเพราะเวลาน้ันนักลงทนุฝง
ตะวันออกยังไมทุมตัวเต็มที่กับอุตสาหกรรมหนัง น่ันทําใหบทบาทในการบริหารสตูดิโอยังอยูในมือ
ของนายใหญทางฝงฮอลลีวูด กลาวกันวาในสายตาของนักลงทุน อุตสาหกรรมหนังในเวลาน้ันยังไมใช
ธุรกิจที่ยวนใจเทาไรนัก แตพอลวงเขาไปถึงทศวรรษที่ 30 สถานการณกลับแปรผันไปในทางตรงกัน
ขาม ขณะที่ธุรกิจอื่นกําลังลมเหลว อุตสาหกรรมหนังในชวงตนทศวรรษกลายเปนกิจการที่ทํากําไร
ใหกับสตูดิโออยางสม่ําเสมอ ภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจบีบใหคนแสวงหาความบันเทิงที่จะพาพวกเขา
หลีกหนีไปยังโลกความเปนจริงที่โหดราย และหนังก็คือความบันเทิงราคาถูกที่ตอบสนองความ
ตองการไดอยางตรงเปาหมาย น่ันทําใหหนังดูเหมือนจะเปนธุรกิจหน่ึงในไมกี่ประเภทที่รอดพนเงาราย
ของความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ  

สภาพสังคมในปค.ศ. 1930-1940 ยังไมเปดโอกาสใหคนไดใชชีวิตอยางฟุมเฟอย 
หรูหรา เพราะฉะน้ันเรื่องราวที่สวยงามและเพอฝนอยางหนังเพลง คือการตอบสนองสิ่งที่ขาดหายไป
ในชีวิตจริงที่ฝดเคือง ถึงแมวาป 1930 จะเปนชวงเวลาที่กระแสหลักของอุตสาหกรรมหนังในฮอลลีวูด
หันไปหาความบันเทิง แตก็ไมไดหมายความวา ฮอลลีวูดจะไมไดสรางหนังที่สะทอนภาพความเปนจริง
ของสังคมเลย ยังมีหนังแกงสเตอรช้ันดีบางเรื่องที่แสดงผลลัพธของคนในเมืองใหญที่ตองผจญภัยใน              
ความฝดเคืองของสังคม 

ทศวรรษที่ 30 นับเปนชวงเวลาที่หนังใหความสําคัญกับคุณคาทางความบันเทิง
มากกวาการสื่อสะทอนเน้ือหาสาระของหนัง แมวาคนทําหนังจํานวนหน่ึงอาจจะไมประสบ
ความสําเร็จกับการใชรูปแบบของความบันเทิงเปนสื่อในการสะทอนภาพสังคม แตถึงอยางน้ันก็ตาม 
หนังช้ันดีที่วิพากษวิจารณอยางคมคายก็ยังคงสรางตามกันออกมาอยางไมขาดสาย และน่ีถือเปน             
บทพิสูจนความจริงที่วา หนังคือสื่อแหงการนําเสนอความนึกคิดของผูชม ไมไดเปนเพียงสื่อที่ใหแต           
ความรื่นรมยผอนคลายเพียงอยางเดียว  
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สภาพเศรษฐกิจตกตํ่าที่สงผลกระทบตอฮอลลีวูดมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ
คอยกระเต้ืองข้ึนในปลายยุค แตชีวิตของผูคนในเวลาน้ันกลับตองเตรียมตัวเผชิญกับเหตุการณราย              
ที่กําลังจะตามมา น่ันก็คือขาวกองทัพนาซีภายใตการนําของอดอลฟ ฮิตเลอรไดบุกยึดประเทศ
โปแลนดในปค.ศ. 1939 และทําสงครามแผขยายอํานาจไปทั่วยุโรปในปเดียวกัน แมวาเหตุการณครัง้น้ี           
จะยังหางไกลชีวิตที่หรูหราฟุงเฟอของคนในฮอลลีวูด  แตกลิ่นอายของสงครามที่ เริ่มโชยมา                 
ก็ทําใหบรรดาผูบริหารทั้งหลายตองพากันปรับกระบวนทัพเพื่อเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชวง           
ตนทศวรรษที่ 40 อยางเต็มตัว 

 
4. ภาวะสงครามและความเสื่อมสลายของระบบสตูดิโอ (ทศวรรษที่ 40-50) 

อุตสาหกรรมหนังอเมริกันในชวงครึ่งทศวรรษแรกของชวงค.ศ. 1940 นับเปน
ชวงเวลาที่สดใส จํานวนผูชมภาพยนตรในแตละสัปดาหเพิ่มข้ึนมากเรื่อย ๆ และปค.ศ. 1946 ก็ถือเปน
ปที่ฮอลลีวูดประสบความสําเร็จทางรายไดสูงสุด  กิจการภาพยนตรของบรรดาสตูดิโอทั้งหลาย
สามารถทํากําไรไดทั้งหมดถึง 1,700 ลานเหรียญสหรัฐ โรงหนังทั่วประเทศทํายอดจํานวนต๋ัวเขาชม
ภาพยนตรตลอดทั้งปไดถึง 4,000 ลานใบ และในชวงเวลาน้ียังเปนยุคที่ภาพยนตรแนวสงคราม               
หนังผูหญิงเปนตัวละครเดน และหนังเพลง   

แตภายในชวงปลายทศวรรษที่ 40 ตัวเลขดังกลาวถดถอยลงอยางฮวบฮาบถึง 70 
เปอรเซ็นต เหตุผลสําคัญมาจากเงื่อนไขของสภาพสังคมในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เปลี่ยนแปลง
ไป สภาพความฝดเคืองที่ตองประสบมาตลอดทศวรรษเศษ ๆ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึนอยางผิดหู
ผิดตาสงผลใหวิถีชีวิตของคนสวนใหญกระเต้ืองข้ึนและเริ่มหันไปหาความสําราญในดานอื่น ๆ ใหกับ
ชีวิต อยางเชนการออกจากบานไปพักผอนตากอากาศแทนการเขาไปชมภาพยนตรในโรงมืด ๆ หรือ
ไมอยางน้ันก็อยูบานดูโทรทัศนซึ่งกลายเปนสื่อประเภทใหมที่เริ่มเขามาทาทายอุตสาหกรรมภาพยนตร
ในตอนปลายทศวรรษที่ 40 คนจํานวนหน่ึงรูสึกวาการออกไปชมภาพยนตรไมใชโอกาสพิเศษอะไรอีก
ตอไป   

ตัวแปรสําคัญอีกประการหน่ึงที่สงผลทางตรงตอความเสื่อมสลายของอาณาจักร            
ฮอลลีวูดจากคําสัง่ศาลฎีกาในปค.ศ. 1948 มีการฟองรองกันในกรณีที่โรงถายหรือบริษัทผูสรางทําผิด
กฎหมายปองกันการผูกขาดของสหรัฐฯ และโรงถายก็เปนฝายพายแพเชนเดียวกับที่ MPPC ใน       
ยุคเริ่มตนของอุตสาหกรรมภาพยนตรสหรัฐฯ เคยแพมาแลว  

สาเหตุสุดทายซึ่งเปนตัวช้ีขาด ก็คือ ความตองการของผูชม และความจริงทางธุรกิจ 
หากผูชมไมใหการสนับสนุน ไมวาระบบโรงถายหรือเครือขายโรงฉายก็อยูไมได รวมทั้งผูประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับภาพยนตรทั้งปวง ไมวาจะเปนดารา ชางเทคนิค ตัวแทนตาง ๆ หรือนักประชาสัมพันธ    
ก็ตาม ที่นาสะเทือนใจหรือเปนการเยาะหยันในความรูสึกของพวกเขาก็คือ ในปค.ศ. 1950 นักเขียน
บท  และผูกํากับที่เคยมีผลงานสนับสนุนรัฐบาลในสงครามอยูกอนหนาน้ันไมนานกลับตองตกงาน 
เพราะถูกสงสัยวาเปนคอมมิวนิสตบาง เปนฝายซายบาง ฮอลลีวูดกลายเปนดินแดนที่เงียบเหงาและ
ผูชมก็ลดลงอีก 

อยางไรก็ตาม ในความพยายามที่จะกอบกูสถานภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร 
ฮอลลีวูดไดทดลองสรางภาพยนตรโดยใชเทคนิคทางภาพแบบตาง ๆ ข้ึนมา เปนตนวา ภาพยนตร   
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สามมิติ หรือระบบจอกวางเพื่อที่จะเอาชนะจอเล็กของโทรทัศน แตวาสิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องฮือฮาช่ัวครั้ง
ช่ัวคราว 

สงครามระหวางภาพยนตรกับโทรทัศนในสหรัฐฯ ยุติลงในปค.ศ. 1956 โดยที่
ภาพยนตรเปนฝายปราชัย แตภาพยนตรและดาราภาพยนตรทั้งหลายก็ไดปรากฏในจอโทรทัศน ซึ่ง
เคยตอตานขับเค่ียวกันมา โรงถายภาพยนตรในฮอลลีวูดเริ่มผลิตภาพยนตรชุดใหกับโทรทัศน เพื่อ
เลี้ยงตัวเองใหอยูรอดตอไป และชวงเวลาน้ีเอง ก็เปนเวลาที่ผูกํากับฝมือดีของฮอลลีวูดหลายคน
เสียชีวิตลง 

 
5. ภาพยนตรในปจจุบัน (ค.ศ. 1965-ปจจุบัน) 

อุตสาหกรรมภาพยนตรหลุดพนจากระบบสตูดิโอ ในระยะสองทศวรรษหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏวาอุตสาหกรรมภาพยนตรมีแนวโนมไปในเรื่องของชาตินิยมเปนสําคัญ 
ทวาหลังจากค.ศ. 1965 เปนตนมาก็ไดเปลี่ยนแนวไปเปนสากลนิยมมากข้ึน ทั้งน้ีไมเพียงแตจะเน่ือง
ดวยการจัดจําหนายที่เผยแพรไปทั่วโลกเทาน้ัน หากแตในดานการผลิตก็มีลักษณะเปนสากลมากข้ึน 
ตัวอยางเชน ผูกํากับอิตาเลียนอาจใชตัวแสดงที่เปนอังกฤษ อิตาเลียน และเยอรมัน รวมแสดงใน
ภาพยนตรที่เปนเรื่องของชาวเยอรมันก็เปนได สิ่งเหลาน้ีเปนการทําลายกําแพงแหงเช้ือชาติและ
วัฒนธรรมที่เคยเปนเครื่องกีดขวางอยูแตเดิมในทศวรรษที่ 80 และ 90 กลุมผูชมภาพยนตรมีอายุ
ตํ่าลงเรื่อย ๆ ผูกํากับรุนใหมที่ประสบความสําเร็จมหาศาลก็เปนคนหนุมรุนใหมเชนกัน ลักษณะของ
หนังสวนใหญในสองทศวรรษน้ีมีพัฒนาข้ึนอยางมากในดานการเลนเทคนิคพิเศษตาง ๆ  ในหนังทั้งหนัง
ประเภทนิยายวิทยาศาสตรและแฟนตาซี หรือแมจะเปนหนังชีวิตหนังผจญภัยลักษณะที่สมจริงมี
เหตุผลถูกลดลงเปนดานรองโดยมุงใหความสนุกสนานต่ืนเตนตามจินตนาการของผูสรางที่สอดรับกับ
ความตองการของผูชมสวนใหญ  

 
ตอนท่ี 2    วิวัฒนาการทางแฟชั่นในยุคศตวรรษท่ี 20  

เมื่อมนุษยรูจักแตงตัว มนุษยก็ตองใชความคิดหาวิธีจัดการกับเสื้อผาของตนออกมาให
เปนรูปเปนราง การออกแบบไดเริ่มข้ึน ณ บัดน้ัน หากมนุษยไมรูจักใชความคิดในการออกแบบ ซึ่ง
เปนที่มาของการออกแบบเสื้อผา ศาสตรที่เริ่มตนมีมาต้ังแตมนุษยรูจักวิธีการนําวัสดุตาง ๆ มาเย็บมา
รอยเขาดวยกัน ทําเปนเครื่องนุมหม โลกวิวัฒนาการผานชวงเวลาตาง ๆ มาต้ังแตกอนประวัติศาสตร 
มนุษยผานการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาและพัฒนาวิทยาการตาง ๆ มาใชกับการออกแบบตัดเย็บ
อยางมากมาย แตกวาจะผานมาสูทุกวันน้ี ที่แฟช่ันดูเหมือนจะไมยึดติดกับสมัยใดเปนพิเศษ เปนยุค
สมัยของความหลากหลายที่แทจริง วงการแฟช่ันไดผานรอนผานหนาวตาง ๆ มามากมาย แตสิ่ง                   
ที่เกิดข้ึนใกลตัวและเห็นไดชัดเจนที่สุดคือ ยุคสมัยของโมเดิรนแฟช่ัน ซึ่งเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 20 ที่มี
เหตุการณตามชวงเวลาใหญ ๆ ตอไปน้ี (หน่ึงธิดา ราเมศวร 2548: 12-14) 

ในชวงทศวรรษแรก สหรัฐอเมริกาเกิดเหตุสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหวงการแฟช่ัน
หยุดชะงัก เน่ืองจากเหลาบุรุษและสตรีตกอยูในภาวะสงคราม ผูชายเปนทหารและทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูหญิงก็ทํางานโรงงานและทํางานในสํานักงาน จึงตองใสเสื้อผาทะมัดทะแมง กางเกง
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เปนที่นิยมโดยเฉพาะเสื้อผาแบบราชการทหารที่สวมใสไดคลองแคลว ดูเปนอิสระ สีดํากลายเปนสี
ยอดนิยม เน่ืองจากภาวะสงครามไมมีใครคิดแตงตัวดวยสีสันฉูดฉาด  

ดีไซเนอรที่มีอิทธิพลในยุคน้ี คือ ปอล ปอยเรต (Paul Poiret) และกาเบรียล โคโค 
ชาแนล (Gabrielle Coco Chanel) ซึ่งเคยเปนดีไซเนอรในหองเสื้อของชารลส เวิรธ ออกมากอต้ัง
หองเสื้อของตัวเองในปารีส เขาเปนผูริเริ่มนํารูปแบบกระโปรยาวรัดปลายแคบ โดยจําลองมาจากชุด
ของสาวฮาเร็มที่ทําใหผูใสตองเดินกระมิดกระเมี้ยน เรียกกันวา ฮอบเบิลสเกิรต (Hobble Skirt) 

เริ่มเขาทศวรรษที่ 20  สาว ๆ เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม ต้ังแตชาแนลประยุกตเสื้อผาของ
บุรุษมาใชกับสตรี วงการแฟช่ันก็เริ่มนําหลายสิ่งหลายอยางของเหลาผูชายมาใชกับเสื้อผาผูหญิงบาง 
สาว ๆ ออกจากบานมาใชชีวิตนอกบานกันมากข้ึน เริ่มเลนกีฬากันมากข้ึน โดยเฉพาะชุดวายนํ้า ที่เผย
ใหเห็นเน้ือหนังมังสา ในทศวรรษน้ียังมีแฟช่ันใหมเกิดข้ึนเรียกวา แฟลปเปอร (Flapper) เด็กวัยรุน 
ยุคน้ีนิยมตัดผมสั้นแบบเด็กผูชายและใสเสื้อผาสั้นข้ึนกวาเดิมและดูโปรงโลงสบายเพื่อใหขยับกายได
สะดวกสบาย เปนยุคสมัยของเพลงแจสที่หนุมสาวนิยมเตนรําในจังหวะสวิง รวดเร็วมากข้ึน เสื้อผา           
ที่ดูพลิ้วไหวจึงจะสวยงาม สิ่งเหลาน้ีเริ่มทําใหเกิดการขัดแยงกับพอแมเรื่องการแตงกายข้ึนแลวบาง  

ยุคสมัยน้ียังเปนจุดเริ่มตนของคานิยมที่สตรีหันมาสูบบุหรี่มากข้ึน โดยเช่ือกันทั่วไปวา 
นิโคติน จะชวยทําใหรูปรางเพรียวบางข้ึน ซึ่งเปนความตองการของสาวยุคใหมที่ไมตองการรูปทรง
อวบอวนแบบเดิม แตในชวงเวลาเดียวกัน ในชณะที่สาว ๆ รุนใหมต่ืนไปกับแฟช่ันแฟลปเปอร และ
สนใจเสื้อผาแบบผูชายที่ชาแนลบุกเบิก มาเดลีน วิอองเนต (Madeleine Vionnet) ดีไซเนอร                 
ชาวฝรั่ ง เศสอีกคน กลับทําใหแฟช่ันที่ตรงกันขาม แสดงออกถึงความเปนผูหญิงให ชัดเจน                        
การออกแบบของเธอจะเนนการทําผาตัดคาดเฉียงลําตัวที่เรียกวา ไบแอสคัต (Bias Cut) และทําแถบ
ผารั้งเสื้อกับลําคอ เปนแบบเฉพาะของเธอเอง ใหเนนความออนชอย นุมนวลของความเปนสตรี                  
การออกแบบของเธอไดรับความนิยมใหเปนตนแบบของแฟช่ันสตรีสมัยใหมที่เนนความออนชอยของ
สตรีอยางแทจริงมาจนถึงปจจุบัน  

ดีไซเนอรอีกคนที่มีบทบาทในชวงเวลาน้ีคือ เอลซา เชียปาเรลลี (Elsa Schiaparelli)                    
ดีไซเนอรชาวอิตาลี เปดศักราชของเสื้อผาที่ตอมาเปนตนกําเนิดของแฟช่ันยุคปจจุบันอีกเชนกัน คือ
การนําซิปกับกระดุมมาใช รูปแบบแปลกๆกับการเริ่มตนนําแผนเสริมหัวไหลมาใชเสริมใหผูหญิงดูมี
สงาราศีมากข้ึน และเธอยังเปนผูบุกเบิกนําการออกแบบอัญมณีรูปแบบแปลก ๆ เขามาใชตกแตงกับ
เสื้อผา นอกจากน้ียังคิดนําภาพกราฟกเขามาพิมพลงบนเสื้อผาอีกดวย ปรากฏการณนําแฟช่ันของเธอ
น้ี นิตยสารไทม (Time) ไดนําเธอข้ึนปกในฐานะผูบุกเบิกแฟช่ันของชวงทศวรรษที่ 30   

ผลของวิกฤติเศรษฐกิจที่ตลาดหุนในนิวยอรคตกอยางมหาศาลที่เรียกกันวา แบล็ก                  
มันเดย (Black Monday) ในป ค.ศ. 1929 สงผลใหสภาวะเศณษฐกิจชะงักงันไปทั่วโลก ซึ่งทําให
สงผลตอวงการแฟช่ันดวย ทุกคนตางตองรัดเข็มขัด การจัดงานตาง ๆ ลดนอยลง กิจการตาง ๆ เริ่ม
ซบเซาเพราะคนออกจากบานนอยลง แฟช่ันก็ลดความหรูหราลงดวย เสื้อผาแบบพื้น ๆ เปนที่ถูกใจ 
เพราะเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ัน วงการที่มีสิทธ์ิแตงตัวอยางหรูหราวงการเดียว เห็นจะ
เปนวงการภาพยนตรฮอลลีวูด เน่ืองจากตองหากินกับ “มายา” ที่ตองดูดีเสมอเพื่อสรางภาพลักษณ
ของดารา ภายหลังเศรษฐกิจเริ่มกระเต้ือง วงการภาพยนตรฮอลลีวูดจึงกลายเปนตนแบบของแฟช่ัน            
ที่ใครตางก็เอาอยางดารา แตงตัวเลียนแบบดารา เน่ืองจากภาพลักษณที่ตองดูดีเสมอของการเปน
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ดาราน่ันเอง แมแตแฟช่ันการพาดผาพันคอขนสัตวอันแสนแพงที่ตองใชสุนัขปาทั้งตัวก็ยังคงตอง
พยายามซื้อหากัน เน่ืองจากหมูดารานิยมกัน  

ตอมาในทศวรรษที่ 40 เขาสูชวงเวลาแหงสงครามโลกครั้งที่ 2  วงการแฟช่ันตองปดตัว
ลงไปอีกครั้ง รานรวงตาง ๆ ตองปดตัวเองลงจากผลของสงคราม ปารีสกลายเปนสมรภูมิรบ ชางตัด
เย็บและดีไซเนอรตาง ๆ ตองอพยพออกจากปารีส ระหวางสงครามเปนธรรมดาที่วิวัฒนาการของ
แฟช่ันก็ตองหยุดชะงักลงดวย ปารีสที่ไดช่ือวาเมืองผูนําของแฟช่ันของโลกถูกนาซียึดครอง ฮิตเลอร 
ทึ่งในตลาดแฟช่ันของฝรั่งเศส ถึงขนาดตองการยึดเอาหองเสื้อ “โอต กูตูเรอ” ในปารีสทั้งหลาย
กลับไปยังเยอรมัน ในยุคน้ันแฟช่ันสตรีชาวเยอรมันลาหลังมาก ฮิตเลอรตองการพัฒนาผูหญิงชาวกรุง
ของเยอรมันใหมีบุคลิกที่ ดี ไมใชเหมือนคนชนบทในฝรั่งเศส แตฝนของฮิตเลอรก็ไมเคยเกิดข้ึน                  
ดีไซเนอรเจาของหองเสื้อดัง ๆ เลือกที่จะปดตัวเองลงแลวหนี ดีกวาถูกนาซีถูกควบคุมตัวไป  

ชวงระหวางสงคราม การใชผาไหมในการตัดเสื้อผาเปนขอหาม เน่ืองจากผาไหมทั้งหมด
จะตองถูกนําเขาโรงงานผลิตรมชูชีพเพื่อใชในสงคราม แตมีตลกรายเรื่องหน่ึง กลาวถึงทางออกหน่ึงใน
การตองการใชผาไหมของประชาชน คือตองเก็บมาจากรมชูชีพของทหารที่ถูกยิงตายตอนกระโดดรม 
แตผาไหมช้ินน้ันจะตองเอาไปตัดเปนกางเกงในเทาน้ัน จะไดไมมีใครรู เพราะมันใสอยูขางใน โรงงาน
ทอผาตองสงผาไปตัดเครื่องแบบทหาร และขาราชการ ประชาชนที่ตองการใชผาจึงตองมีเงินมาก             
จริง ๆ จึงจะซื้อผาได มีการรณรงคใหนําผาชุดเกามาทําการตัดเย็บใหมโดยทั่วไป  

ในอังกฤษ พระราชินีแหงอังกฤษถึงกับวาจางชางเสื้อพิเศษใหทําการออกแบบตัดเย็บ
เสื้อผาจากผาเกาเชนน้ีเพื่อเปนการนํารองใหกับประชาชนในชวงสงครามโลกแบบแฟช่ันทั้งผูหญงิและ
ผูชายจึงตองประหยัดผา ไมมีสาวคนใดใสกระโปรงยาวเลยเขาออกนอกบาน เสื้อผาที่มีการออกแบบ
และการตัดเย็บเหมือนเครื่องบบเจาหนาที่จึงกลับมาเปนที่นิยมอีกชวงสงคราม  

หลังสงครามยุติ ดีไซเนอรหลายคนเริ่มกลับเขาสูปารีสและพยายามฟนใหปารีสกลับมา
เปนศูนยแฟช่ันของโลกอีกครั้ง คริสเตียน ดิออร เปนหน่ึงในดีไซเนอรที่เปนแรงขับสําคัญน้ัน เขากอต้ัง
หองเสื้อช้ันสูง “โอต กูตูเรอ” ใหเกิดข้ึนมาทดแทนที่ตองปดตัวไปในระหวางสงคราม ดิออรหวังให
ปารีสฟนตัวข้ึนมาเปนศูนยกลางแฟช่ันของโลกอยางรวดเร็วอีกครั้ง เขาออกแบบชุดเสื้อผาที่แสดงถึง
ความวิจิตรบรรจงของความเปนเสื้อผาระดับสูงเพื่อตอกยํ้าความมีสไตลคลาสสิกของชาวปารีสข้ึนอีก
ครั้ง แตดิออรบรรจงออกแบบออกมาใหถูกสมัยกวาเดิม เขาจึงเรียกคอลเลคช่ันน้ีวา นิวลุค (New 
Look) แตสไตลนิวลุคของดิออรกลับกลายเปนการสวนกระแสทางเศรษฐกิจหลังสงครามที่ฝดเคือง 
เพราะชุดที่ดิออรออกแบบ ตองสิ้นเปลืองผาไปอยางมากมายและมีราคาแพง แฟช่ันของดิออรจึงถูก
ตอตานจากทางการ โดยเฉพาะในอังกฤษถึงกับออกประกาศไมใหเสื้อผาของดิออรเขาไปขาย              
ในอังกฤษ แตสิ่งที่ดิออรสรางสรรคน้ีกลับกลายเปนที่ ถูกใจของตลาดแฟช่ันในอีกไมนานตอมา 
จนกระทั่งแฟช่ันนิวลุคของเขาถูกนําไปขยายเปนแฟช่ันที่นิยมกันตอเน่ืองยาวนาน คริสเตียน ดิออร 
ยังไดกําหนดแบบแผนรูปทรงตาง ๆ เพื่อเปนทิศทางในการออกแบบแฟช่ันเสื้อผาสตรี ซึ่งเปนมิติใหม
ของการวางแนวการออกแบบตอมาของทศวรรษที่ 50 วงการแฟช่ันดวยไลนที่เรียกวา “H, A                          
และ Y ไลน” 

การขยายตัวของแฟช่ันสไตลนิวลุคจากดิออร และการกลับมาใหมอีกครั้งของชาแนลได
เปนการวางบรรทัดฐานของแฟช่ันทศวรรษที่ 50 ใหกับวงการแฟช่ัน มันไดควบเขากับยุคสมัยที่สังคม
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ไดเปลี่ยนแปลงไปอีกดวย โลกแฟช่ันของทศวรรษที่ 50 ไดหมุนเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ผูหญิงเริ่ม            
มีความกลาแสดงออกมากข้ึนไปกวาเดิมอีก ต้ังแตทศวรรษที่ 30 ที่ผูหญิงเริ่มมีความกลาหาญออกมา
เผชิญโลกภายนอกมากข้ึน ในทศวรรษที่ 50 ผูหญิงย่ิงมีความกลามากกวาเปนหลายเทา ผูหญิงกลา            
ที่จะแตงหนาอยางเขมหนาข้ึนไปอีก จนผูชายบางคนกลาวแกมประชดวาคลายใสหนากาก  

ทางดานเสื้อผาน้ัน ชุดกระโปรงที่เนนเอวคอดเล็กกลับมานิยมอีก ตลาดแฟช่ันใน
ทศวรรษน้ีไมไดอยูกับแตเพียงหนุมสาววัยจบการศึกษาข้ึนไปเทาน้ันแลว แตมันไดแทรกตัวเขามาใน
วัยของเด็ก ๆ วัยเริ่มตนที่จะเปนวัยรุนแลว เด็กสาวเริ่มต่ืนตัวกับแฟช่ัน เน่ืองจากสื่อที่เริ่มมีกันอยาง
เขมขนข้ึนโดยเฉพาะโทรทัศน แมแตเด็กหนุม ๆ ก็ยังเริ่มตนสนใจกับแฟช่ันมากข้ึนดวยอีกเชนกัน  

แตเดิมน้ันวงการแฟช่ันเสื้อผาผูชายถือวาไมคอยมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากนัก 
มาต้ังแตตนศตวรรษที่ 20 แลว ผูชายคงใสเสื้อแจค็เก็ตสูทและเสื้อเช้ิต หรือเสื้อสูทแบบออกงานสีเขม 
กับกางเกงซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไมมากนัก แตเด็กวัยรุนในลอนดอนทศวรรษที่ 50 เริ่ม
ประกาศตัววาสนใจแฟช่ันดวยการมีรูปแบบแฟช่ันของกลุมที่เรียกวา เท็ดด้ี บอย (Teddy Boy) เปน 
แฟช่ันที่เด็กหนุมเลียนแบบการแตงตัวในสมัยของกษัตริยเอ็ดเวิรดแหงอังกฤษ เปนชุดสูทเสื้อยาว              
คอปกเสื้อขลิบดวยกํามะหย่ีสวมทับเสื้อตัวใน ใสกับกางเกงทรงขาลีบและหวีผมดวยนํ้ามันเรียบแปล 
ซึ่งแตน้ันมาเด็กหนุมก็เริ่มสนใจกับแฟช่ันเชนเดียวกับเด็กสาว และพัฒนาแฟช่ันของผูชายข้ึน มีการ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอยางสม่ําเสมอไมแพตลาดแฟช่ันผูหญิง  

ในชวงปค.ศ. 1954 อิทธิพลของวงการภาพยนตรและวงการเพลงในสหรัฐอเมริกาสราง
ปรากฏการณใหมที่ทั่วโลกตองต่ืนตัว ธุรกิจบันเทิงและการสรางดาราดวยการปนแตงภาพลักษณของ
ซุปเปอรสตารตาง ๆ ทําใหแฟช่ันจากดาราเหลาน้ันเปนที่สนใจไปทั่ว กางเกงยีนสและเสื้อหนังของ
เจมส ดีนและมารลอน แบรนโด เปนที่ถูกใจของตลาด วัยรุนตางเลียนแบบซื้อหาเสื้อผาอยางน้ันมาใส
จนตลาดตองตามขบวนแหกันไปทั่ว แมแตหองเสื้อในปารีส ดีไซเนอรช่ือดังตางก็ออกคอลเลคช่ันที่ใช
เสื้อแจ็คเก็ตหนังออกมาบาง และย่ิงเมื่อดาราร็อคอยางเอลวิส เพรสลีย และเจอรรี ลี ลิวอิส ออกมา
สรางปรากฏการณใหม ทั้งรองเพลงและแสดงภาพยนตร โลกทั้งโลกก็ตองเดินตามทั้งหมด สาวนอย
สาวใหญตางแตงตัวตามอยางนางเอก ภาพยนตรที่เอลวิส เพรสลียแสดง กระโปรงทรงระฆังแคเขากับ
เพตติโคตไนลอนช้ันในเพื่อดันใหกระโปรงคงรูปใสเดินถนนกันทั่วไป   

ตลอดทศวรรษที่ 60 แฟช่ันไดรับผลกระทบจากบรรดากลุมชนที่ตองการแยกตัวเอง
ออกไปจากวัฒนธรรมสายหลัก อิทธิพลของดนตรีร็อกชวยเกื้อหนุนใหสังคมเปลี่ยนไปสูยุคใหมอยาง
รวดเร็วอีกครั้ง ผูหญิงไวผมยาว ผูชายไวผมยาวและไวหนวดเครารุงรัง เสื้อผาสีฉูดฉาด โดยเฉพาะ          
ลายดอกไมสอดสีสันตัดกันมากมายเปนที่นิยมกันอยางสูง สิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนจากอิทธิพลของนักดนตรี
ช่ือดัง กระแสคลั่งคนดังไมวาจะเปนนักแสดง นักดนตรี นักการเมือง ภรรยานักการเมือง เกิดข้ึนอยาง
เขมขน สงผลใหคนเหลาน้ีมีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนทั่วไป และวงการแฟช่ันอยางคาดไมถึง  

ตอมาในทศวรรษที่ 70 ซึ่งเปนรอยตอของการพลิกวัฒนธรรมขนานใหญจากเกาสูใหม 
มันเปนยุคสมัยของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีข้ันสุงที่กาวสูความสําเร็จมากมาย ยุคสมัยแหงการทอง
อวกาศ ยุคสมัยแหงความสําเร็จของคอมพิวเตอร ที่กลายเปนสิ่งคุนเคยขางกายจนทุกวันน้ี 
ความสําเร็จเหลาน้ีทําใหสังคมแปรเปลี่ยนไปขนานใหญ วัฒนธรรมจากสื่อโทรทัศนยังคงเปนกระแส
หลัก ดาราจากภาพยนตรชุดเรื่องยาว โทรทัศนทําใหผูคนเดินตามแฟช่ันที่พวกเขาและเธอสวมใส  
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ในยุคน้ีเปนยุคที่วงการแฟช่ันโกลาหลพอตัว เพราะหนุมสาวตางเปดรับอิทธิพลทั้งจาก
ศิลปะ ดนตรี และไลฟสไตลกันเต็มที่ อีกทั้งยังกลาทดลองสิ่งใหม ๆ โดยไมสนใจสังคม ความเปน
ปจเจกบุคคลกลายเปนสิ่งที่ทุกคนตามหา ในขณะที่วัฒนธรรมปอบก็เริ่มงอกเงยข้ึนอยางเงียบ ๆ ยุคน้ี
จึงเต็มไปดวยสปริตของคนหนุมสาวที่อัดแนนอยูในแฟช่ันหลากหลาย และนาสนใจสุดยุคหน่ึง 

แฟช่ันดิสโก แฟช่ันแบบน้ีออกแบบเพื่อการเตนรําโดยเฉพาะ กางเกงปลายขาบานรัดรูป 
เสื้อรัดรูปเพื่อใหเก็นสรีระที่สมบูรณ ผาและเครื่องตกแตงตองเนนใหเกิดแสงสะทอนกับแสงสีใน              
ดิสโกเทคได ชุดผูหญิงก็เหมือนกัน ที่ตองมีการออกแบบใหเกิดการพลิ้วไหวของผืนผาเวลากาวเทา
หรือหมุนตัว และตองเนนสรีระใหเห็นเน้ือหนังที่สมบูรณดวยเชนกัน  

ยุคสมัยของแฟช่ันหลุดโลกผานพนไปอยางรวดเร็วเมื่อหมดทศวรรษที่ 70 พรอมกับยุค
สมัยของแฟช่ันเด็กและวัยรุนเริ่มหยุดน่ิงและอิ่มตัว ต้ังแตยุคทศวรรษที่ 80 น้ี ก็คือตนกําเนิดของ
แฟช่ันที่ยังคงเปนที่นิยมกันอยางยาวนาน จนกระทั่งผานมาถึงปจจุบัน ทศวรรษที่ 80 น้ี กระแสของ
เหลาซุปเปอรสตาร ดารามากมายถูกโหมหระพือดวยวัฒนธรรมของวงการโทรทัศน น่ันคือ MTV หรือ
มิวสิคเทเลวิชัน (Music Television) ทีวีชองใหมที่ครอบคลุมทั่วสหรัฐอเมริกาแพรภาพตลอด            
24 ช่ัวโมง มันจึงทําใหภาพของศิลปนตางๆถูกแทรกซึมเขาไปในชีวิตของผูคนอยางรวดเร็วและ
ตลอดเวลา  ดีไซเนอรดัง ๆ ถูกเชิญตัวออกมาออกแบบเสื้อผาใหกับเหลาคนดังใส  

ทศวรรษที่ 80 ยังเปนปที่เกิดข้ึนของกลุมที่เรียกวา ยัปป (Yuppie) คนกลุมน้ีจะเปนคน
กลุมที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานต้ังแตวัยหนุมสาว และยังไมมีครอบครัว จึงมีเงินทองมาก
พอที่จะใชชีวิตอยางสนุกสนาน โดยมักใชเวลาวางหลังเลิกงานในการพบปะสังสรรคกัน หรือชวงเวลา
วันหยุดสุดสัปดาหในการรวมกลุมหรือเลนกีฬา แฟช่ันของคนกลุมน้ีจึงคอนขางสบาย ๆ และเปน
อิสระแบบสปอรตลุค (Sport Look) ดังน้ัน ดีไซเนอรเสื้อผามากมายจึงหาชองทางเขาถึงคนกลุมน้ี 
โดยพยายามคิดหาคอลเลคช่ันสปอรต แวร (Sport Wear) และแคชชวล แวร (Casual Wear) 
ออกมารองรับ ซึ่งไดรับความสนใจอยางมากมาย 

นอกจากน้ี ชวงปลายยุคน้ีสไตลที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาวแอฟริกันกลับเขามาอีกครั้ง 
แฟช่ันเหลาน้ีมีพลังอยูในคนหนุมสาวชาวอเมริกันเช้ือสายอัฟริกันที่อยูในสวนกลางของเมือง              
ใหญ ๆ และนักดนตรีแร็พ (Rap) เริ่มตนดวยสวมสนีกเกอรอดิดาส ทีเช้ิตตัวโต ตางหูทองคําวงใหญ 
และโซทองคํา ตลอดจนเปนผูใหกําเนิดทรงผมยอดนิยม ที่เรียกวา เฟด (Fade) ทรงผมที่ตัดเกรียน
ทางดานขาง นักออกแบบแฟช่ันอเมริกันเช้ือสายอเมริกันจํานวนหน่ึงพุงข้ึนสูระดับสูงในวงการ
ออกแบบแฟช่ันอเมริกัน  

ทศวรรษที่ 90 หรือทศวรรษสุดทายแหงศตวรรษน้ี เปนทศวรรษแหงความสําเร็จดาน
เทคโนโลยีทั้งหมดที่โลกกาวไปในอีกระดับหน่ึง เทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้ งอินเตอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถือ ทําใหผูคนเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตประจําวันไปโดยสิ้นเชิง การจับจายซื้อขาวของใน
ชีวิตประจําวันของผูคนก็เริ่มเปลี่ยนอยางชัดเจนข้ึน เมื่อชีวิตสวนใหญตองผูกพันกับหางสรรพสินคา 
หรือชอปปงมอลลที่เขาครั้งเดียวก็ไดครบทุกอยาง  

แฟช่ันยุคน้ีเปนมากย่ิงกวาความหลากหลาย ในชวงที่เต็มไปดวยเทรนดแปลกใหม การ
เปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลของสื่อ แฟช่ันทดลอง การมาของมินิมอลลิซึม (Minimalism) กลุมตอตาน     
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ทุกอยางที่เปนแฟช่ัน ไปจนถึงการแตงกายสไตลแคชชวลชิคที่เดรสไมใชนางเอกอีกตอไป แฟช่ันยุคน้ี
จึงนาสนุกดวยดีเทลที่ดูสะเปะสะปะเหมือนจะไมเขากัน แตกลับลงตัว 

 
ตอนท่ี 3    ทฤษฎีการออกแบบสิ่งพิมพ 

การออกแบบสิ่งพิมพเปนศิลปะการเตรียมรูปแบบสิ่งพิมพกอนเขาสูกระบวนการผลิต
เพื่อใหเกิดความงามและประโยชนใชสอยตามวัตถุประสงคและยังเปนการเพิ่มความหมาย ความ
นาสนใจสวยงามและความรูสึกนึกคิดไปยังกลุม เปาหมาย การดําเนินงานดังกลาวทําไดโดยการจัดวาง
องคประกอบตาง ๆ ของสิ่งพิมพไดแก ตัวอักษร ภาพประกอบและงานกราฟฟกลงบนพื้นที่วางของ
ระบบตารางอยางสรางสรรคสวยงามสอดคลองกับลักษณะเน้ือหาและรูปแบบของสิ่งพิมพน้ันๆ ดังน้ัน
การออกแบบสิ่งพิมพจึงมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาใหกับสิ่งพิมพ (จันทนา ทองประยูร 2537: 25) 

 
1. องคประกอบของการออกแบบ (The Elements of Design) องคประกอบตาง ๆ 

ของการออกแบบสามารถนํามาใชประกอบกัน เมื่อเริ่มคิดแบบและวางเลยเอาทเปนสิ่งที่ชวยใหมี
จุดยืน ในการเริ่มตนออกแบบและเพิ่มความหลากหลายของงาน องคประกอบของการออกแบบ 
ไดแก 

    1.1 เสน (Line) คือการเช่ือมตอของจุดสองจุดดวยจุดหรือเครื่องหมายใด ๆ อยาง
ตอเน่ืองกัน เสนมีหลายลักษณะ เชน เสนตรง เสนโคง เสนหนา เสนบาง เสนประ เปนตน การใชเสน
ในงานออกแบบสิ่งพิมพมักใชเนนสวนสําคัญเช่ือมสวนประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน นําสายตาผูดูไปยัง
จุดที่ตองการหรือสรางความรูสึกถึงการเคลื่อนไหวและสรางอารมณหรือโนมนาวความรูสึก 

    1.2 รูปทรง (Shape) คือสิ่งที่มีความกวางและความสูง มี 3 แบบคือรูปทรงเรขาคณิต
รูปทรงตามธรรมชาติ รูปทรงดัดแปลงซึ่งไดมาจากการนํารูปรางธรรมชาติมาทําใหเรียบงายข้ึน ในงาน
ออกแบบสิ่งพิมพจะถูกนํามาใชเพื่อจัดวางจัดวางขอความอยูภายในกรอบที่มีรูปทรงแบบตาง ๆ รวม
ไปถึงการสรางรูปแบบใหม ๆ  เพื่อดึงดูดความสนใจหรือตัดกรอบภาพเปนรูปทรงที่แปลกออกไปเพือ่ให
ดูนาสนใจข้ึน 

1.3 พื้นผิว (Texture) คือสิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสไดบนผิวหนาของงาน พื้นผิวที่ไม
เหมือนกันทําใหงานออกแบบบดียวกันดูแตกตางกัน พื้นผิวจะเพิ่มมิติใหกับงานและผูดูสามารถสัมผัส
กับพื้นผิวที่นักออกแบบใชกับงานไดการใชพื้นผิวในงานออกแบบสิ่งพิมพ เพื่อกระตุนอารมณและ
ความรูสึก สรางความแตกตางเพื่อดึงดูดความสนใจทาํใหงานมีเอกลักษณลวงสายตาดวยลวดลายและ
แสงเงาของพื้นผิวสรางมิติและความลึก 

1.4 ชองไฟ (Space) คือพื้นที่วางที่อยูระหวางหรือโดยรอบวัตถุหรือตัวอักษร ชองไฟ
ทําใหสิ่งที่นามาใสไวในหนางานแยกออกจากกันหรือดูเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําใหเกิดการเนน และ
เปนจุดพักสายตา 

1.5 ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุทั้งใหญหรือเล็กเปนสวนประกอบกันที่ทําใหเลยเอาท
มีรูปแบบข้ึนมา การจัดขนาดสวนประกอบตาง ๆ ไดดีจะทาใหเลยเอาทนาสนใจย่ิงข้ึนและดูเปน
ระเบียบข้ึน ขนาดจะทาใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่ตองการเนน ชวยดึงดูด ความสนใจและชวยให 
เลยเอาท (Layout) ประกอบเขาดวยกันไดอยางเหมาะสม 
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1.6 สี (Color) เปนองคประกอบของการออกแบบที่มีความสาคัญมากเพราะสีจะมผีล
ดานอารมณและความรูสึก สียังทาํใหเกิดภาพดึงดูดความสนใจและบอกความรูสึกของสิ่งตาง ๆ กอน
จะเลือกใชสีตองพิจารณากอนวาตองการใชสีทําใหเกิดผลในลักษณะใดและสีใดที่เหมาะกับ
วัตถุประสงคน้ัน ๆ การใชสีในงานออกแบบสิ่งพิมพ สามารถดึงดูดสายตาใหเกิดความสนใจชวยสราง
อารมณความ รูสึกชวยดึงสายตาวาจุดใดเปนจุดแรกที่ตองการใหมองสามารถจัดองคประกอบของงาน
รวมกลุมกันหรือจะแยกมันออกจากกันดวยการเลือกใชสีที่ตางกันไปชวยผสมผสานใหภาพรวมมีความ
สมดุล 

1.7 ตัวอักษร (Typography) เปนองคประกอบที่แตกตางไปจากองคประกอบอื่น 
ตัวอักษรสามารถเรียงรอยบอกเลาเรื่องราวใหผูอานไดโดยตรงไมตองแปลความหมายเหมือน เชน 
องค ประกอบอื่น ในขณะเดียวกันเราก็สามารถตกแตงตัวอักษรโดยใชรูปแบบ ขนาดและสีสันมาจัด
วางเปนรูปแบบตาง ๆ สรางแรงดึงดูดใหสนใจและนาติดตาม การใชตัวอักษรในงานออกแบบสิ่งพิมพ
ใชบอกกลาวขอความที่องคประกอบอื่น ไมสามารถสื่อออกมาไดดึงดูดใหเกิดความสนใจดวยขนาด
สีสันและขอความที่เราใจ จัดลําดับความสําคัญและบอกเลารายละเอียดโดยจัดทําหัวขอหลัก หัวขอ
รอง และเน้ือหา ฯลฯ สามารถจัดเรียงตัวอักษรประกอบเปนภาพหรือรูปทรงตาง ๆ โดยใชแบบอักษร 
ขนาดและสีสันที่ตาง ๆ กันสามารถจัดแบงเปนกลุมกอน จัดวางและใชชองไฟ สีสันตลอดจน
องคประกอบอื่นในการแบงแยกใหเปนระเบียบงายตอการสื่อสารและดูสวยงามใชขยายความหรือ
อธิบายภาพประกอบตาง ๆ 
 

2. หลักการออกแบบสิ่งพิมพ 
    หลักการออกแบบสิ่งพิมพเปนหลักในการพิจารณาวาจะใชองคประกอบของการ

ออกแบบ อยางไรและชวยใหสามารถผสมผสานสวนประกอบตาง ๆ  ของงานจนจัดวางเปนเลยเอาทที่
ดีไดหลักการออกแบบ มี 4 ขอดังน้ี (ธารทิพย เสรินทวัฒน 2550: 45–47) 

         2.1 ความสมดุล (Balance) คือ การกระจายอยางทั่วถึงของนาหนักในงานออกแบบ
สิ่งพิมพ นํ้าหนักของสวนประกอบตางๆ เปนนํ้าหนักที่สายตารูสึกเมื่อมองสวนประกอบน้ัน ๆ ทุก
สวนบนเลยเอาทมี นํ้าหนักซึ่งรูสึกไดจากขนาด ความมืดหรือความสวาง สีและความเขมของสีความ
หนาและบางของเสน 

         2.2 จังหวะ (Rhythm) คือ รูปแบบที่เกิดจากการซากันขององคประกอบตางๆ การ
ซ้ํากันขององคประกอบเดียวกันในลักษณะที่สมาเสมอ และความแตกตางเชน การเปลี่ยนรูปรางขนาด 
หรือตาแหนงขององคประกอบ เปนสิ่งที่ทาใหเกิดการมองเห็นจังหวะในงานออกแบบ การวาง
องคประกอบซ้ํา ๆ กันที่ระยะหางเทา ๆ กันทําใหเกิดความรูสึกราบเรียบ จังหวะที่เทา ๆ กันสงบและ
ผอนคลาย การเปลี่ยนขนาดและชองไฟของสวนประกอบอยางฉับพลันจะทําใหเกิดจังหวะเร็วและ มี
ชีวิตชีวา และสรางความรูสึกนาต่ืนเตน 

         2.3 การเนน (Emphasis) คือ การทาใหองคประกอบหน่ึงเปนที่สังเกตเห็นกอนสวน
อื่นๆซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อองค ประกอบน้ันมีความแตกตางจากองคประกอบอื่น งานออกแบบทุกช้ินควรมี
จุดเดนน้ีเพื่อดึงดูดสายตาของผูดูไปสูสวนสําคัญของงาน 
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         2.4 เอกภาพ (Unity) เอกภาพทาใหงานออกแบบดูเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งจะชวย
ผูอานรูวาเปนงานช้ินเดียวกัน ควรมีการใชกริดเพื่อวางกรอบโครงรางของงานใหเปนระบบระเบียบ 
การจัดกลุมใหองคประกอบของงานใหมีเอกภาพ ควรคํานึงถึงเรื่องการซ้ํากันของสี รูปรางและพื้นผิว 
เพื่อทําใหผูอานเห็นตัวอักษร หัวเรื่อง รูปภาพ ภาพถาย เปนงานเดียวกัน 

 
3. ข้ันตอนในการออกแบบสิ่งพิมพ 
    3.1 การทําตนฉบับ (Copy) ประกอบดวยหัวเรื่อง เน้ือเรื่อง และอาจมีภาพตาราง

แผนภูมิ หรือแผนภาพ ประกอบเรื่องดวยก็ได ตนฉบับควรใชกระดาษหนาเดียวจะเขียนดวยลายมือได 
แตควรเขียนใหเรียบรอยอานงาย 

    3.2 การทําตนแบบราง (Dummy) นิยมเรียกกันวาทํา “ดัมมี่” ซึ่งหมายถึงการจัด
หนาของสิ่งพิมพทั้งฉบับ มีลักษณะเหมือนการจําลองสิ่งพิมพทั้งเลมเพื่อใชในการกําหนดจํานวนหนา
ในสิ่งพิมพน้ัน ๆ  

     3.3 การจัดหนาพิมพ (Layout) นิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา “เลยเอาท” หมายถึงการ
กาหนดพื้นที่ของสิ่งพิมพในแตละหนาวาจะประกอบดวยอะไรบางโดยอาจเปนตัวอักษร ภาพประกอบ 
วาควรจะอยูในตําแหนงบริเวณใด จึงจะเกิดความเหมาะสม และสวยงามตามหลักองคประกอบศิลป 

     เมื่อผานข้ันตอนการทําตนแบบรางหรือดัมมี่ (Dummy) ผูพิมพสามารถดําเนินการ
จัดพิมพไดตามวัตถุประสงค แตสิ่งพิมพบาง อยางเชน นิตยสาร แผนพับจุลสาร อนุสาร ฯลฯ ซึ่งลวน
แตมีลักษณะพิเศษและภาพประกอบมีความตองการใหเปนสิ่งพิมพที่สวยงามสะดุดตา ตองมีการจัด
หนาหรือเลยเอาท ในทางปฏิบัติหลังจากที่ผูออกแบบทําตนแบบรางหรือดัมมี่แลว จะนําดัมมี่น้ันมา 
จัดทําเลยเอาททีละหนา 

 
4. การจัดวางเลยเอาท (Layout) 
   เลยเอาท (Layout) คือ การจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อ

ประกอบกันเปนหนาแตละหนาของงานพิมพอยางคราว ๆ เพื่อเปนแนวในการจัดทําตนฉบับงานพิมพ
ใชทดสอบปฏิกิริยาตอการดึงดูดและการนําสายตาของผูดูตอสิ่งพิมพที่จะเตรียมจัดทําข้ึนไมมีกฎ
ตายตัวในการจัดทาเลยเอาทสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือเลยเอาทที่ดีจะชวยใหผูดูผานสายตาไปบนงานพิมพ
ไดอยางงายดาย มีความนาสนใจนาติดตาม แตถาเปนไปในทางตรงขามคือผูดูตองประสบกับความ
ยากลําบากในการดูงานพิมพน้ันก็อาจลงทายดวยการเลิกดูไปเลยในการทําเลยเอาทน้ันควรจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ่งที่จะนําเสนอควรทําใหสิ่งที่จะนําเสนอมีความชัดเจนและเรียงตามลําดับ
ความสาํคัญ 

    4.1 กริด (Grid) คือ ตารางของเสนที่จัดอยางเปนแบบแผนใชเพื่อเปนโครงในการ
กําหนดตําแหนง ขอบเขตบริเวณสาหรับบรรจุภาพ เน้ือหา ชองวางเปลาและสวนประกอบตาง ๆ ใน
การจัดรูปแบบแตละหนาของงานพิมพ การสรางกริดเปนพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพแทบทุกรูปแบบเพื่อ
จัดรูปรางของเน้ือหาใหอยูในสัดสวนที่สวยงาม แมวาจะมีผูกลาววาการใชกริดทําใหจํากัดความอิสระ
ในการออกแบบ แตการใชกริดเปนการวางโครงแบบหลวม ๆ เปนเครื่องมือในการทํางาน โดย
เฉพาะงานออกแบบเปนชุดเปนเลมที่ตองการความตอเน่ือง ความเปนเอกภาพ ผูใชสามารถพลกิแพลง
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แบบไดตลอดเวลาไมมีกฎบังคับใหองคประกอบตาง ๆ อยูแตเพียงภายในกรอบที่จัดไวแตใหดูผลงาน
สุดทายเปนหลักการใชกริดไมใชสิ่งใหม นักออกแบบและศิลปนไดใชโครงสรางกริดกันมานานนับ
ศตวรรษแลว 

4.2 มารจิ้น (Margins) คือ ชองวางที่อยูระหวางขอบของพื้นที่ทางานซึ่งมีตัวอักษร
หรือภาพปรากฏอยูกับขอบของกระดาษทั้งสี่ดาน ความกวางจากขอบกระดาษของชองวางน้ีไม
จําเปนตองเทากันทั้งสี่ดาน แตควรเปนแบบแผนเดียวกันทุก ๆ หนาในเลมเพื่อความตอเน่ือง มารจิ้น
เปนจุดพักสายตาแตสามารถใชเปนที่ใสเลขหนา หัวเรื่อง คําอธิบายตาง ๆ หรือบทความขยายสั้น ๆ 
และอาจใชเปนที่ดึงดูดความสนใจ 

4.3 โมดูล (Module/Grid Unit) คือ ชองที่เกิดจากการแบงหนาออกแบบดวย
เสนกริด ตามแนวต้ังและแนวนอนออกเปนสวน ๆ  สาหรับกาหนดใชเปนพื้นที่ใสตัวอักษรหรือภาพการ
แบงสวนระหวางโมดูลจะมีการเวนชองวางไวไมใหโมดูลติดชิดกัน อน่ึงการใชพื้นที่ในการวางตัวอักษร
หรือภาพไมจําเปนตองถูกจํากัดอยูภายในแตละโมดูล แตสามารถกินพื้นที่หลาย ๆ โมดูลอาลลียหรือ
ชองวางระหวางโมดูล (Alley) อาลลียคือชองวางระหวางโมดูลที่ติดกันชองวางดังกลาวอาจทอดยาว
เปนแนวต้ัง หรือแนวนอน หรืออาจเปนทั้งแนวต้ังและแนวนอนก็ได ชองวางน้ีมีผูเรียกอีกช่ือวา               
“กัตเตอร (Gutter)” อาลลียแตละแนวอาจมีความกวางที่ตางกันในหนาหน่ึง ๆ  ก็ไดแลวแตผูออกแบบ 

4.4 กัตเตอร (Gutter) คือ ชองวางระหวางโมดูลของหนาสองหนาที่ตอกันโดยมีแนว
พับอยูตรงกลาง ในการออกแบบหนาหนังสือ ใหระวังอยาใหความกวางของกัตเตอรแคบเกินไป จนทํา
ใหขอความตามแนวสันหนังสือขาดหายหรืออานลําบาก คอลัมนหรือแถวในแนวต้ัง (Column) 
คอลัมนคือโมดูลที่ตอ ๆ กันในแนวต้ังซึ่งชองวางระหวางคอลัมน ก็คืออาลลียหรือกัตเตอรน่ันเองใน
หนาออกแบบหน่ึงหนาสามารถแบงคอลัมนไดกี่แถวก็ได และความกวางของแตละคอลัมนก็ไมจําเปน 
ตองเทากันแลวแตผูออกแบบ 

4.5 มารคเกอร (Marker) คือ เครื่องหมายที่กาหนดตําแหนงบริเวณไวสําหรับใส
ขอความสั้น ๆ ที่ระบุหมวดหมู หัวเรื่องที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มักมีตําแหนงเดียวในแตละหนา 

4.6  โรว (Row) คือ โมดูลที่ตอ ๆ กันในแนวนอนซึ่งตางจากคอลัมนที่ตอกันใน
แนวต้ังและถูกแบงแยกจากกันดวยกัตเตอรเชนกัน 

4.7 คอลัมน (Column) คือ โมดูลที่ตอ ๆ กันในแนวต้ังซึ่งชองวางระหวางคอลัมนก็
คือกัตเตอรน่ันเอง ในหนาออกแบบหน่ึงหนาสามารถแบงคอลัมนไดกี่แถวก็ไดและความกวางของ             
แตละคอลัมน ก็ไมจําเปนตองเทากันแลวแตผูออกแบบ 

 
5. ระบบกริด 

        ระบบกริด คือ รูปแบบของกริดที่ใชเปนแมแบบในการจัดทําจัดเลยเอาทโดยสามารถ
ตกแตง ดัดแปลงเพิ่มเติมจนไดแบบหลาย ๆ  แบบที่ดูแตกตางกันแตยังคงรูปแบบของกริดตนแบบไวได 
ซึ่งยัง ผลใหแบบตาง ๆ ที่ไดมีความเปนเอกภาพ มีความเกี่ยวเน่ืองกัน มีความสอดคลองกัน มีความ
เหมือนในบางประการ 

    สิ่งพิมพประเภท โบรชัวร นิตยสาร รายงานประจําป หนังสือ มักจะมีแบบจัดหนาแต
ละหนาที่ดูมีความคลายกัน เชน มีจํานวนคอลัมนเทากัน หัวเรื่อง ภาพประกอบ ตําแหนงเลขหนา 
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แบบเดียวกันหรือคลายกัน ดวยการสรางระบบกริดทําใหสะดวกสําหรับผูออกแบบในการจัดหนา              
ตาง ๆ ในเลมไดรวดเร็วข้ึน อน่ึงการออกแบบระบบกริดที่สามารถใชพลิกแพลงเปนแบบตาง ๆ ไดเปน
ศิลปะอันหน่ึง ระบบกริดที่ดีทําใหงานออกมาดูดีมีรูปแบบที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันระบบกริดที่
ไมดีหรือซับซอนเกินไปทําใหใชยากและจํากัดการเสนอรูปแบบที่ตางออกไป ทําใหรูสึกขาด                       
ความอิสระได 

 
6. รูปแบบของกริด 

รูปแบบพื้นฐานของกริดมีอยู 4 ประเภท ไดแก  
6.1 เมนูสคริปตกริด (Manuscript Grid) เปนกริดที่มีโครงสรางเรียบงายเปนบล็อก

ใหญบล็อกเดียวหรือคอลัมนเดียว มีช่ือเรียกอีกช่ือวา บล็อกกริด (Block Grid) 
6.2 คอลัมนกริด (Column Grid) เปนรูปแบบกริดที่มีคอลัมนมากกวาหน่ึงคอลัมนใน

หน่ึงหนาของแบบ กริดในรูปแบบน้ีมักถูกนาไปใชใน นิตยสาร แคตตาล็อก โบรชัวร 
6.3 โมดูลารกริด (Modular Grid) เปนรูปแบบกริดที่ประกอบดวยโมดูลารหลาย ๆ 

โมดูลซึ่งเกิดจากการตีเสนตามแนวต้ังและแนวนอน 
6.4 ไฮราซิคัลกริด (Hierarchical Grid) เปนรูปแบบกริดที่มีโครงสรางซับซอน และ

ยากตอการใชงานใหออกมาสวยงาม ดังน้ันเมือ่พิจารณาความเหมาะสมในการใชงานจากกริดประเภท
ตาง ๆ  พบวาโมดูลารกริดน้ีเหมาะสําหรับการพิมพขอความและมีการจัดวางภาพอยูดวยและเหมาะสม
ในการจัดทําโครงการออกแบบในครั้งน้ี นอกจากน้ี โมดูลารกริดเปนรูปแบบที่สามารถนําไปจัดเลย
เอาทไดหลากหลาย สามารถจัดวางภาพสลับกับขอความเปนชุด ๆ และจัดแบงเรื่องราวหลาย ๆ เรื่อง
ใหมาอยูในหนาเดียวกันไดและเลยเอาท เน่ืองจากโมดูลารกริดเปนรูปแบบที่ประกอบดวยโมดูลยอย ๆ  
มีความอิสระในการปรับแตงเลยเอาทไดสูง จึงมีการนํามาใชในการออกแบบหนาโบรชัวร แคตตาล็อก 
นิตยสารและหนังสือประเภทตาง ๆ ดวยเชนกัน 

 
7. สวนประกอบของหนังสือเลม  

         หนังสือเลม หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่มีเน้ือหาเฉพาะเรื่อง เปนเรื่องเดียวกันอยาง
ละเอียด ทั้งเลม สวนใหญแลวมักจะเปนเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เชน ตําราเรียน ตําราทาง
วิชาการ หนังสือทางวรรณกรรม ฯลฯ  

         รูปแบบและลักษณะของหนังสือ คือ ตองมีการพับและการเย็บเขาเปนเลม มีทั้งปก
ออนและปกแข็ง มีขนาดและความหนาตาง ๆ กัน สวนใหญมีขนาดใหญไมเกิน 10 น้ิว x 12 น้ิว เน้ือ
ในมักใชกระดาษบางที่มีคุณภาพปกทําดวยกระดาษแข็ง หนาเปนพิเศษ หรืออาจมีปกนอกหอหุมอีก
ช้ันหน่ึง เพื่อใหเหมาะสําหรับการเก็บไวในระยะเวลานาน ๆ  

         เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งพิมพประเภทอื่นแลว หนังสือจะมีองคประกอบที่สมบูรณกวา 
ปกติแลวหนังสือมักจะประกอบดวยองคประกอบ (สุรสิทธ วิทยารัฐ 2542 : 40-44) 

         7.1 ใบหุมปก (Book Jacket) เปนกระดาษที่หุมอยูนอกปกหนังสือ มิไดตัดเย็บกับ
เลมหนังสือ แตพับปลายมาดานหลังของปกหนาและปกหลัง จุดประสงคของการจัดใหมีใบหุมปกเพื่อ 
ปองกันหนังสือไมใหซ้ําหรือสกปรก ทั้งยังชวยรักษาปกใหไมอยูเสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน 
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ใหคนเลือกซื้อหนังสือน้ัน และบอกรายละเอียดตาง ๆ แกผูอาน กระดาษหุมปกจะประกอบดวย ช่ือ
เรื่อง ช่ือผูแตง บางเลมอาจมีช่ือผูพิมพปรากฏอยูดวย 

         7.2 ปก (Cover) หนาที่ ของปก คือปองกันรักษาตัวหนังสือทั้ งหมดและให
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือ ในกรณีที่ไมมีใบหุมปก ปกติทําหนาที่เปนสิ่งชักจูงใจใหคนซื้อ
หนังสือดวยลักษณะการออกแบบจึงเนนในเรื่องของความสวยงามมากเปนพิเศษ ขณะเดียวกันก็
พยายามสื่อความหมายของเน้ือหาภายในเลมหนังสืออีกดวย 

สวนประกอบของปกหนังสือ ประกอบดวย ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ช่ือผูพิมพ โดย
เลือกขนาดตัวอักษรใหลดหลั่นกันตามลําดับ สวนที่เปนสันปกก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน จะตองมีช่ือ
เรื่องและช่ือผูแตง เพื่อสามารถมองเห็นขอความดังกลาวไดเมื่อนําหนังสือเรียงใสตูแลว  

7.3 ใบผนึกปก (End Paper) ทําหนาที่ชวยยึดปกใหแนนกับตัวเลมหนังสือ โดยปกติ
หากเปนหนังสือปกแข็งจะมีกระดาษปดผนึกกับดานในของปกหนังสืออีกหน่ึงแผนทั้งดานหนาและ
ดานหลังปก โดยครึ่งหน่ึงของกระดาษผนึกดานในปก สวนที่เหลืออีกครึ่งหน่ึงอาจจะปลอยใหเปนใบ
รองปก กระดาษที่นํามาใชมักเปนกระดาษที่มีความเหนียว เน้ือดี  โดยอาจปลอยใหเปนกระดาษ                
วาง ๆ หรือออกแบบใหพิมพเปนลวดลายสวยงามก็ได 

7.4 ใบรองปก (Fly Leave) เปนกระดาษแผนเดียวกันกับใบผนึกปกที่มีความยาว
ตอเน่ืองกันมา ทําหนาที่ยึดเลมหนังสือกับปก สวนใหญจะมีใบรองปกทั้งปกหนาและปกหลัง 

7.5 ปกใน (Title Page) เปนหนาที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเชนเดียวกับปก 
ประกอบดวยขอความระบุ ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ช่ือผูพิมพ ช่ือเรื่องรอง (Subtitles) นอกจากน้ียังทํา
หนาที่แทนปกช่ัวคราว กรณีที่ปกฉีกขาดหรือหากหองสมุดนําหนังสือไปทําปกใหมใหแข็งแรงข้ึน 

7.6 หนาลิขสิทธ์ิ (Copyright Page) หมายถึงหนาที่บกบองแกผูอานวาผูใดเปน
เจาของลิขสิทธ์ิหนังสือเลมน้ี จัดพิมพมาแลวกี่ครั้ง เมื่อใดบาง นอกจากน้ีหนังสือบางเลมอาจใหขอมูล
สําหรับรายการหองสมุดไวดวย หนาลิขสิทธ์ิจะอยูดานหลังของปกใน 

7.7 หนาอุทิศ (Dedication Page) เปนหนาที่ของผูแตงระบุวาอุทิศผลงานใหแก         
ผูหน่ึงผูใด ซึ่งอาจเปนบุคคลเดียวกันหรือหลายคน หรืออุทิศใหแกสถาบันก็ได หนาอุทิศใหหนา
หนังสือ 1 หนา ถึงแมวาจะพิมพตัวหนังสือไมกี่คํา ก็จะใชเน้ือที่ทั้งหนา และตองอยูลําดับถัดจากหนา
ลิขสิทธ์ิ 

7.8 คํานิยม (Foreword) หมายถึงคําที่บุคคลอื่นเขียนนําเกี่ยวเน้ือหาในหนังสือ 
หรือผูแตง คํานิยมน้ีจะตองอยูกอนคํานําของผูแตง 

7.9 คํานํา (Preface) หมายถึง ขอความที่ผูแตงเขียนข้ึน เพื่ออธิบายใหผูอานทราบ
ถึงแรงบันดาลใจ วัตถุประสงค หรือสิ่งที่อยากใหผูอานทราบ กอนที่จะเริ่มอานเน้ือเรื่อง อาจมีคํา
ขอบคุณผูที่เกี่ยวของที่มีสวนชวยเหลือในการเรียบเรียงหรือพิมพหนังสือน้ัน  

7.10  สารบัญ (Table of Contents) รายช่ือของบทและเรื่องโดยเรียงตามลําดับ 
เพื่อบอกแกผูอานวาในหนังสือเลมน้ันประกอบดวยบทและเรื่องใดบาง แตละเรื่องอยูที่หนาใด เพื่อให
ผูอานเปดหนาไดสะดวก 

7.11 สารบัญภาพ (Table of Illustrations) หนังสือบางเลมที่มีภาพเปนสวนสําคัญ
และมีภาพจํานวนมาก จําเปนตองมีสารบัญภาพ เพื่อใหผูอานพลิกดูไดสะดวก 
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7.12 เน้ือเรื่อง (Content) เปนสวนที่เปนเน้ือหาสําคัญของหนังสือ สําหรับสวนเน้ือ
เรื่องน้ีอาจแบงออกเปนภาค (Part) เปนตอน (Section) เปนบท (Chapter) หรือแบงเปนขอยอย ๆ    
ก็ได อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงการลําดับเรื่องที่สมเหตุสมผล เพื่อใหผูอานเขาใจเน้ือหาทั้งหมดได
โดยสะดวก 

 
ตอนท่ี 4     หลักการเขียนบทความ 

 บทความ (Article) คือ ขอเขียนแบบความเรียงประเภทหน่ึง มีวัตถุประสงคเพื่อจะ
เสนอความคิดเห็นหรือทัศนะในเรื่องใดเรื่องหน่ึงแกผูอาน โดยมีหลักฐานขอเท็จจริง สามารถอางอิง
เพื่อวิเคราะหวิจารณปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ได ที่สําคัญตองแทรกขอคิด ความเห็นในเชิงวิจารณและ
เชิงสรางสรรคไวดวย ดังน้ันการเขียนบทความใหมีคุณภาพจึงตองศึกษาหาความรูและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนอยางถองแท เพื่อกันความผิดพลาดอันจะเกิดข้ึนไดจากการไมรูจริง (ปราณี 
สุรสิทธ์ิ 2541: 146) 

  
1. วัตถุประสงคในการเขียนบทความ  

         วัตถุประสงคในการเขียนบทความก็เพื่อตองการเผยแพรเรื่องราวที่สาธารณชนควรรู
โดยผานสื่อมวลชน ถาพิจารณาบทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสาร จะพบวาผูเขียนมีความ
มุงหมายในการเขียน ดังน้ี (ปราณี สุรสิทธ์ิ 2541: 147-148) 

1.1 เพื่ออธิบาย ช้ีแจง หรือใหความรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
1.2 เพื่ออธิบายใหผูอานเห็นภาพของเหตุการณ สถานที่ หรือสถานภาพตาง ๆ  
1.3 เพื่อโนมนาว จูงใจ ใหผูอานคลอยตามตามความคิดของตน 
1.4 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมขณะน้ัน และช้ีนําใหผูอานเห็นดวย

และความคิดของผูเขียน 
 

2. ประเภทของบทความ  
         ในที่น้ีจะจําแนกประเภทของบทความเฉพาะที่นิยมเขียนในหนังสือพิมพและนิตยสาร 

ดังน้ี (ปราณี สุรสิทธ์ิ 2541: 152-179) 
         2.1 บทความแสดงความคิดเห็น ผูเขียนมุงแสดงความคิดเห็นเปนสําคัญ โดยประมวล

แนวความคิดจากเอกสารอางอิงตาง ๆ ผนวกเขากับความคิดเห็นของผูเขียนซึ่งเปนความคิดที่แปลก
กวาที่เคยมีมากเปนไปในทางสรางสรรค เรื่องราวที่นํามาแสดงความคิดเห็นมีหลากหลาย เชน ปญหา
ผลผลิตตกตํ่า ปญหานักเรียนยกพวกตีกัน ฯลฯ 

2.2 บทความเชิงสัมภาษณ เปนบทความที่ไดรับความนิยมมากในหนังสือพิมพและ
นิตยสาร เพราะเปนการเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีความเดน มีช่ือเสียง เช่ียวชาญ หรือมีความ
เขาใจเปนอยางดีในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มีคุณคาตอผูอาน การเสนอบทความในแนวน้ี อาจแทรกประวัติ
ยอ ๆ หรือเรื่องแวดลอมตัวบุคคลน้ัน เพื่อใหเรื่องนาสนใจและเนนแนวคิดที่ผูเขียนตองการแสดงอีก
ครั้งในตอนสรุป  
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2.3 บทความบรรยาย เปนบทความที่บรรยายประสบการณตางๆ ที่ผานพบและคิด
วามีประโยชน ควรบอกใหแกผูอานทราบ การเขียนบทความประเภทน้ีใหนาสนใจควรเลือกเรื่องที่มี
ลักษณะแปลกใหมและใชภาษาที่เรียบงาย เขียนใหเห็นจริงเห็นจัง เปรียบเทียบกับผูอานเคยรูเคยเห็น  

2.4 บทความเชิงวิจารณ เปนบทความที่มุงแสดงความคิดเห็นในเชิงติชม เห็นดวย
หรือไมเห็นดวย สิ่งที่นํามาวิจารณมีทั้ง วรรณกรรม ศิลปกรรม สื่อบันเทิง เชน ละครเวที ละคร
โทรทัศน รายการตาง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ลักษณะการวิจารณมีสองลักษณะ 
กลาวคือ ลักษณะแรกเปนการเขียนเชิงแนะนําใหทราบ มีการติชมเล็กนอย สวนอีกสวนหน่ึงเปน
วิจารณที่คอนขางรุนแรงเพื่อวินิจฉัยคุณคาของผลงานน้ัน ๆ โดยอาศัยหลัก กฎเกณฑและเหตุผล
ขอเท็จจริงเปนหลักเพื่อประเมินคุณคาอยางเปนธรรม 

2.5 บทความเชิงวิเคราะห เปนบทความที่วิเคราะหเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง ที่มี
ผลกระทบตนคนสวนใหญ เชน วิเคราะหปญหาการเผาโรงเรียนในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 
โดยจะเนนประเด็นสําคัญของเรื่องและแสดงใหเห็นวาสิ่งที่เกิดข้ึนในขณะน้ันจะนําไปสูเหตุการณใด
ตอไปไดบาง ดังน้ัน เหตุผลที่ยกมาควรมีความเปนไปไดและนาเช่ือถือ เพื่อใหประชาชนทราบขอมูล     
ที่ถูกตอง 

 
3. ข้ันตอนการเขียนบทความ   

         ข้ันตอนการเขียนบทความ การเขียนบทความที่ดีควรมีข้ันตอน ดังตอไปน้ี (วชิรนที 
วงศศริอํานวย 2542: 11)  

         3.1 เลือกเรื่อง การเลือกเรื่องที่จะนามาเขียนบทความควรมีลักษณะดังน้ี  
- เปนเรื่องที่กําลังอยูในความสนใจของคนทั่วไป  
- เปนเรื่องที่ผูเขียนมีความรู ความคิด ประสบการณและมีความสนใจเกี่ยวกับ

เรื่องน้ัน  
              - หากเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางควรจะเลือกเฉพาะตอนที่เดนและนาสนใจเปน

พิเศษมาเขียน  
                        - เปนเรื่องที่สามารถหาขอมูลหลักฐานตาง ๆ มาประกอบเพื่อใหเปนบทความที่
นาเช่ือถือได  

         3.2 รวบรวมขอมูล บทความเปนเรื่องที่มีสาระดังน้ันผูเขียนจึงจําตองศึกษาหาความรู
และขอเท็จจริงตาง ๆ ในเรื่องที่จะเขียนมาประกอบเพื่อใหบทความน้ันมีคุณคาและนาเช่ือถือไดใน       
การรวบรวมขอมูลเพื่อเขียนบทความอาจทําไดดังน้ี  

   -  สืบหาเรื่องราวตาง ๆ โดยการติดตามจากแหลงกําเนิด  
   -  สัมภาษณบุคคลที่มีความรู ความสามารถหรือชํานาญในเรื่องน้ัน ๆ  
   -  สนทนากับบุคคลทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น  
   -  คนควาหาความรูจากหนังสือเอกสาร  
   -  ติดตามขาวตาง ๆ จากหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาหหรือรายเดือนเพื่อใหทัน

ตอเหตุการณและควรเปรียบ เทียบขาวเดียวกันจากสื่อตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน  
   -  รวบรวมขอมูลและสถิติตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ๆ  
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               3.3 กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะของการเขียน เพื่อเปนแนวทางในการเขียนบทความ 
เชน ตองการเขียนใหใครอาน ตองการใหผูอานรับสิ่งใดหรือเขียนเพื่ออะไร  
               3.4 วางโครงเรื่อง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับงานเขียนทุกประเภทเพื่อใหผูเขียนสามารถ
เขียนไดตามจุดมุงหมายที่วางไวและเปนการกําหนดรูปแบบของบทความดวย โครงเรื่องจะตอง
ประกอบดวย ความนํา เน้ือเรื่องและบทสรุป  
                3.5 ลงมือเขียนดวยความต้ังใจ ในการเขียนตองเขียนดวยภาษาที่ชัดเจนไมคลุมเครือ 
เราใจและใหผูอานเกิดความประทับใจ  
                3.6 เมื่อเขียนเสร็จแลวควรทบทวนสาระของเรื่อง วาตรงกับช่ือเรื่องและจุดหมายที่
กําหนดไวหรือไม 

 
4.  โครงสรางของบทความ 

          ดร.เปลื้อง ณ นคร (อางถึงใน สุทิติ ขัตติยะ 2552: 103-106) กําหนดโครงสรางของ
บทความ ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก สวนนํา สวนเน้ือหาสาระ และสวนสรุปทาย และทานเรียก
สั้นๆ เพื่อความสะดวกและงายแกการจดจําวา “หัว-ตัว-ทาย” 

สวนนําเรื่องหรือ “หัว” ซึ่งเรียกวา คํานํา เปนการแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับหัวเรื่อง 
ความสําคัญ และสิ่งที่ตองการกลาวตอไป แนวทางการเขียนสวนนําเรื่อง เพื่อใหผูอานสนใจ อยากรู
และชวนติดตาม 

ดังน้ัน ผูเขียนจําเปนตองเขียนใหดีและมีนํ้าหนัก ดี หมายถึง การใชภาษาที่ถูกตอง
และเหมาะสมกับวัย สวนนํ้าหนัก หมายถึง เน้ือหาสาระอยูในความสนใจของผูอานที่เหมาะสมกับวัย  

แนวทางการเขียนสวนนําเรื่อง มี 6 แบบ คือ การบอกเลา คําถาม การพรรณนา การ
ยกคําพูด คําประพันธ และการเสนอแนวคิดขัดแยง  

สวนเน้ือหาสาระ หรือ “ตัว” หมายถึงเน้ือเรื่อง จัดวาเปนหลักใหญใจความที่ผูเขียน
ตองนําเสนอใหตอเน่ืองกันโดยการเขียนพรรณนาใหชัดเจนและมีเหตุผล พยายามอางอิงความรูและ
พยานหลักฐานใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามและนําเอาไปปฏิบัติดวยการใชถอยคําภาษาหรือ
สํานวนโวหารที่เหมาะสม  

แนวทางการเขียนสวนเน้ือเรื่องมี 5 แบบ คือ การเลาเรื่องหรือประวัติ การใหความรู 
การใหความคิด การใหเกิดความรูสึก และคติสอนใจ  

สวนสรุปทาย หรือ “ทาย” เปนการเขียนในตอนทายกอนจบเรื่อง ผูเขียนจําเปนตอง
สรุปหรือขมวดเรื่องใหเกิดความประทับใจ เชน ใชสุภาษิต คําคม ปรัชญาหรือแนวคิดสําคัญของ                       
บุคคลสําคัญ  

แนวทางการเขียนสวนปดทายเรื่อง มี 4 แบบ คือ แบบสรุปสาระ แบบฝากแนวคิด 
แบบฝากคําถาม และแบบฝากคําคม 
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ตอนท่ี 5    ทฤษฎีส ี
การเรียนรูและทําความเขาใจเรื่องสีเปนพื้นฐานแรกในการจัดองคประกอบภาพ ความ

จริงแลวมนุษยทุกคนที่มีสายตาปกติจะเรียนรูเรื่องสีมาต้ังแตํกาเนิด และจะรับรูอิทธิพลของสีได         
(วรวุฒิ วีระชิงไชย 2538: 80) 

สีที่เห็นกันอยูน้ันมีอยูสองประเภทคือ สีที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ เชน ปรากฏการณบน
ทองฟา สีสันของสัตวตาง ๆ หรือสีสันของดอกไม และอีกประเภทหน่ึงคือสีที่มนุษยประดิษฐข้ึนมีทั้ง          
สีที่เลียนแบบสีที่ปรากฏอยูในธรรมชาติและสีที่แปลกไมสามารถเห็นไดในธรรมชาติ  

สีในธรรมชาติและสีที่ประดิษฐโดยมนุษยน้ันสามารถแยกออกไดเปน 12 สีหลักดังน้ี คือ  
       1) สีเหลือง (Yellow)  

     2) สีเขียวอมเหลือง (Yellow Green)  
3) สีเขียว (Green)  
4) สีเขียวอมนํ้าเงิน (Blue Green)  
5) สีนํ้าเงิน (Blue)  
6) สีนํ้าเงินอมมวง (Violet Blue)  
7) สีมวง (Violet)  
8) สีมวงแดง (Red Violet)  
9) สีแดง (Red)  
10) สีสมแดง (Red Orange)  
11) สีสม (Orange)  
12) สีสมเหลือง (Yellow Orange) 

 
1. นํ้าหนักของสี 
   ในตัวสีทั้ง 12 สี ขางตนน้ันหากถูกทําใหแปรเปลี่ยนไป เชน สมมติวาเอาสีสมมาผสม

กับสีดํา จะเกิดสีสมเขม ๆ ข้ึน หรือเอาสีแดงมาผสมดวยสีขาวก็จะเกิดเปนสีแดงออน สีทั้งสองจะเปน
ที่รูจักกันในช่ือสีนํ้าตาลและสีชมพูน้ันเอง สีที่ถูกผสมดวยสีขาวและดําน้ันยังถือวําเปนสีชุดเดียวกับ    
สีหลักทั้ง 12 สีอยู แตเปนสีที่อยูในกลุมนํ้าหนักของสี ไมใชสีแท ๆ ทั้ง 12 สี ซึ่งสีเหลาน้ันจะมีช่ือเรียก
ตางกันออกไป เชน สีนํ้าตาล สีเทา สีชมพู สีบานเย็น สีกรมทา สีนํ้าผึ้ง ฯลฯ 

นอกจากสีหลักที่แปรเปลี่ยนไปเปนสีในกลุมนํ้าหนักแลว สีหลักทั้ง 12 สี ยังสามารถ
เปลี่ยนไปตามความออนเขมของแสงได เชน สีของนํ้าทะเลปกติจะดูเปนสีฟาอมเขียว เมื่อถูกแสงแดด
จัดจะดูเปนสีฟาสดใส แตเมื่อทองฟามืดครึ้มจะกลายเปนสีเทาหมน หรือดอกไมสีแดงเมื่ออยูกลางแดด
จัดจะดูซีดแตเมื่ออยูในที่มืดจะดูเปนสีแดงเขมมาก เปนตน 

สีหลักทั้ง 12 สี และสีอื่น ๆ ทั้งหมดลวนมีรากฐานมาจากแมสี 3 สี คือสีแดง เหลือง 
และนํ้าเงิน และเมื่อนําแมสีทั้งสามมาผสมผสานกันในอัตราสวนตาง ๆ  และผนวกกับการไดรับอิทธิพล
จากความสวางมืดและการไลนํ้าหนักของสีดวยสีขาวและสีดําจึงเกิดเปนสีมากมายที่ตาเห็น 
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2. วรรณะของสี  
    วรรณะของสี หมายถึง กลุมของสีซึ่งอยูครึ่งหน่ึงของวงลอสี โดยเอาแนวสีเหลือง     

และสีมวงเปนเสนผานศูนยกลาง (ศิริพงศ พยอมแยม 2530: 75) 
สีในกลุมที่อยูทางซีกสีแดง ไดแก สีเหลือง สีสมเหลือง สีสม สีแดง สีสมแดง สีแดง สี

มวงแดง และสีมวง จัดเปนวรรณะรอน (Warm Tone) เพราะใหอิทธิพลและความรูสึกที่อบอุน 
ต่ืนเตน กระฉับกระเฉงแกผูดู  

สําหรับกลุมสีที่อยูทางซีกสีนํ้าเงิน ไดแก สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํ้าเงิน 
สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน และสีมวง จัดเปนวรรณะเย็น (Cool Tone) เพราะใหความรูสึกสงบ เยือกเย็น
แกผูดู จะไดวาสีในแตละวรรณะจะมีจํานวน 7 สี โดยสีเหลืองและสีมวงสามารถที่จะอยูไดทั้งสอง
วรรณะ การเลือกใชสีวรรณะเดียวกันทั้งภาพจะทําใหภาพน้ันเกิดเอกภาพ (Unity) และความ
กลมกลืน (Harmony) 
 

3. องคประกอบของสี  
         สีแตละสียอมประกอบไปดวยองคประกอบตอไปน้ี  
         3.1 ตัวสี (Hue) เปนลักษณะความแตกตางของสี ซึ่งยอมแตกตางไปตามความถ่ีของ

คลื่นแสง เชน สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน เปนตน ลักษณะของตัวน้ีถือไดวาเปนมิติที่ 1 ของสี  
3.2 คาของสี (Value) ความสวางและความมืดของสีแตละสี โดยทั่วไปจะกําหนดไว

เปน 10 ระยะ ต้ังแต 0–10 คาของระยะ 0 จะเปนสีดํา และระยะ 10 จะเปนสีขาว ในการผสมสี
เพื่อใหเกิดคาของสีจากตัวสีอาจใชสีขาวคอย ๆ ผสมใหตัวสีจางลงจนกระทั่งขาว สีในลักษณะน้ี
เรียกวา “สีทินต (Tint)” และอาจใชสีดําผสมตัวสีเพื่อใหคอย ๆ คล้ําลงจนเปนสีดําเรียกวา “สีเฉด
(Shade)” คาของสีน้ีถือไดวาเปนมิติที่สองของสี  

3.3 ความเขมของส ี(Chroma) ความเขมของสีจะมีระดับใดน้ัน ข้ึนอยูกับวาตัวเน้ือสี
สามารถสะทอนความเขมออกมาไดมากนอยเพียงใด โดยสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขไดต้ังแต 1, 2 
และ 4 ไปตามลําดับ ย่ิงตัวเลขสูง สีน้ันจะมีความเขมมาก คุณสมบัติของสีแตละสีจะใหความเขมไดไม 
เทากัน นับเปนมิติที่ 3 ของสี  
 

4. สีกับการออกแบบ  
    การเลือกใชโทนสีในการออกแบบ มีหลักที่ควรคํานึงถึงดังน้ี (ธารทิพย เสรินทีวัฒน 

2550: 59) 
         4.1 การจัดสีเดียวใหเปนกลุม  เปนการเลือกสีเดียวในวงจร กลุมของการจัดสีชุดน้ี         

จะไดสีสวย เรียบ ๆ และงามสงา โดยใชความออนแกของสี ทั้งน้ีอยูที่ผูออกแบบที่มีความชํานาญ              
ก็จะทําไดสวยงาม 

4.2 จัดสองสีหรือสามสีเรียงกัน โดยเลือกสีที่ใกลกันในวงจรสี ในการนํามาใชควร              
จะใชสีใดสีหน่ึงที่เปนสีสดใส สวนอีก 2 สีลดความสดใสลง วิธีน้ีคอนขางเปนที่นิยม   

4.3 สีตรงกันขาม (Complementary Color Scheme) คือการใชคูสีที่อยูตรงขาม
กันในวงจรสี การเลือกใชสีชุดน้ีทําไดยากกวาการใชสีในกลุมเดียวกัน เชน เลือกสีเหลือง ซึ่งมีสีมวง
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เปนสีตรงกันขาม ถาเลือกใชสีเหลืองและสีมวงที่มีความสดใสในเน้ือสีเทาๆกัน จะทําใหแขงกัน จึง
จําเปนตองนําสีใดสีหน่ึง มาลดคุณคาสหีรือใชสีดําค่ันกลางระหวางทั้งสองน้ี  

4.4 สีตรงกันขาม 2 ชุด (Double Complementary Color Scheme) การใชสีคู
ตรงขามในวงจรสี 2 คู เพื่อใหไดงานออกแบบที่สวยงามจะตองพิจารณาถึงขนาด เน้ือที่ และการลด
คุณคาสีบางสีลงบาง บางสีคงความสดใสไวบาง ก็จะไดชุดสีสวย ๆ เพิ่มข้ึนอีกหลายสี  

4.5 สีใกลเคียงกับสีตรงกันขาม การเลือกสีใดสีหน่ึงในวงจรสีแลวนําสีที่ใกลเคียง 2 
ขางของสีตรงกันขามรวมเปน 3 สี เชน เลือกสีเหลือง ซึ่งมีสีมวงเปนสีตรงขาม แตไมนําสีมวงมาใช 
นําเอาสีนํ้าเงิน หรือมวงแดงขางเคียงของสีตรงขามมาใช  

4.6 สีที่อยูในรูปสามเหลี่ยมดานเทา (Triad Color Scheme) การเลือกสี 3 สีของรูป
สามเหลี่ยมดานเทาในวงจรสี เชน เลือกสีเหลือง สีนํ้าเงิน และสีแดง การลดคุณคาหรือคงไวซึ่งความ
สดใสจะตองสัมพันธกัน จึงจะเหมาะสมสวยงาม สวยงาม  

4.7  ในการออกแบบใด ๆ ไมควรใชหลายสีมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดการแขงขัน 
เปนการทําลายจุดสนใจ (Focal point) 

4.8 การใชสีดํากับสีอื่นๆ บางครั้งก็ตองระวัง เน่ืองจากบางครั้งจะเปลี่ยนสีน้ันไปจาก
ที่เราคาดหมายไว เชน เอาสีดํามาผสมกับสีเหลือง แทนที่จะไดสีเหลืองหมน เราอาจจะไดสีเขียวตุน ๆ
(Muddy Green) ออกมาแทน 

4.9 การใชสีออนบนพื้นสีเขม  จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสี คือ สีออน
จะดูสวางข้ึนในขณะที่สีเขมก็จะดูย่ิงเขมข้ึน เน่ืองจากเปน Contrast in Value  

4.10 การใชสีตัดกันสองสีมาวางติด ๆ กัน เชน แถบสีนํ้าเงินบนพื้นสีแดง จะทําให
เกิด Color Effect คือ สีนํ้าเงินจะดูออกเขียว และขณะเดียวกันสีแดงจะดูออกสม   

 
5. การสื่อความที่เช่ือมโยงกับสี  

         5.1 สีเหลือง (Yellow) 
             สื่อความในเชิงบวก: ความเบิกบาน ความกระจางแจง แสงแดด ความมีสติ 

ปญญา การแสดงออก ความเยาววัย 
สื่อความในเชิงลบ: ข้ีขลาด คดโกง ความเจ็บปวย     
สื่อความในเชิงรสชาติ: รสมะนาว รสออน รสเปรี้ยว 
สื่อความในเชิงภาษา: ความขลาดเขลา (Yellow Stripe)   
ผลกระทบตอจิตใจ: ความกระจางแจง  
ในจํานวนสีทั้งหมด สีเหลืองเปนสีที่สวางที่สุด เห็นไดชัดเจนสุดในทามกลาง

สภาพแวดลอม ทําใหเกิดความรูสึกในดานสดช่ืนและแจมใส มีชีวิตชีวา (Pleasant) 
5.2 สีแดง (Red) 

สื่อความในเชิงบวก: ความสุข ความรื่นเริง ความกลา ความกะตือรือรน ความ              
มีสุขภาพ ความแข็งแรง ความคลองตัว ความมีกระฉับกระเฉง 

สื่อความในเชิงลบ: ความพลุงพลาน ความตาย สงคราม ความโหดราย ความ         
ช่ัวราย ความสยดสยอง 
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สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: ความมีรสชาติ ความหวาน  
สื่อความในเชิงภาษา: วันดีที่ควรจดจํา (Red Letter Day) โกรธ (Red in The 

Face) เปนหน้ี  (In The Red) พวกคอมมิวนิสต (Reds) 
ผลกระทบตอจิตใจ: ความรอนเรา (มีผลตอการเตนของหัวใจ/ตอมไรทอ) 
สีแดงเปนสีที่ดึงดูดใจไดมากที่สุด  สีแดงมีลักษณะกระตุนเรงเรา สีแดงเปนสีที่

นิยมใชกันมากที่สุดโดยเฉพาะในพวกผูหญิง ถึงแมสีแดงจะเปนสีที่กระตุนเรงเรา จึงทําใหโดยทั่วไปจะ
เปนที่ช่ืนชอบเมื่อไดพบเห็น แตเมื่อใชในจํานวนมากหรือใชกันบอย ๆ ก็จะทําใหเกิดความลาสายตา  
                   5.3 สีนํ้าเงินและสีฟา (Blue) 

 สื่อความหมายในเชิงบวก: ความสูงสง ความเครงครัด ความมีสาระ การยกยอง 
ความยุติธรรม ความมีเหตุผล ความสงบเสงี่ยม ความมีอนามัย ความเปนเพศชาย (เด็กผูชายสีฟา 
เด็กผูหญิงสีชมพู)  

สื่อความในเชิงลบ: ความมืด ความขลาดกลัว ความสงสัย ความเก็บกด 
สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: รสลูกไมปา ความหวาน 
สื่อความในเชิงภาษา: พวกซื่อสัตย จงรักภักดี ผูดี (Blue Blood) ความ

หมนหมอง (Blue Mood) หนังโป (Blue Movie) 
ผลกระทบตอจิตใจ: เย็น โลง ผอนคลาย และความสูงสง ในศตวรรษที่ 17 พวก

ผูดีชาวสเปนและเวนิสชอบสีฟาและสีนํ้าเงินมากเพราะรูสึกถึงลักษณะของความสันโดษในสีเหลาน้ี   
5.4 สีเขียว (Green) 

สื่อความหมายในเชิงบวก: ธรรมชาติ ความเจริญเติบโต ความมีชีวิต ความหวัง 
ความรุงเรือง ความมั่นคง ความปลอดภัย 

สื่อความในเชิงลบ: ความอิจฉา ความริษยา  
สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: สดช่ืน รสชาติเผ็ดออน ๆ กลิ่นสน กลิ่นรสของ

มะนาวเปรี้ยว 
สื่อความในเชิงภาษา: ดิบ ไมมีวุฒิภาวะ  
ผลกระทบตอจิตใจ: สงบเงียบ ใหความรูสึกเชนเดียวกับสีนํ้าเงิน เมื่อเปรียบ 

เทียบกับสือื่น ๆ แลว สีเขียวเปนสีที่กลางมากกวา ในแงของการใหผลทางอารมณมีแนวโนมไปในทาง
เฉยน่ิง เพราะเหตุน้ีจึงจัดเปนสีที่ใหการพักผอนไดมากที่สุด 

5.5 สีมวง (Violet) 
สื่อความหมายในเชิงบวก: ความซื่อสัตย มีพลัง ความทรงจํา ความจริง ความ

เช่ือ ความมีรสนิยม  
สื่อความในเชิงลบ: ความสูญเสีย ความลึกลับ ความมเีลศนัย  
สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: กลิ่นรสองุน 
ผลกระทบตอจิตใจ: ภวังคของความเพอฝน เปนสีเย็น สงบ สันโดษ เหมือน              

สีนํ้าเงิน แตสงบและสงางามมากกวา มีลักษณะเงียบเหงา โรยรา แสดงถึงความมีโรคภัย ในทาง
ศาสนา สีมวงตามความหมายของนักบุญสเปนเซอร (Spenser) เคยพูดวา สีมวงเปนสีของสตรีที่ไม
สามารถมีบุตรได และนักบวชผูถือเพศพรหมจรรย  
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5.6 สีนํ้าตาล (Brown)  
สื่อความหมายในเชิงบวก: เหมือนธรรมชาติ ความแข็งแกรง ความเปนผูชาย 

ความเปนปกแผน ความมีสุขภาพ ความมีอัตถประโยชน ความทนทาน  
สื่อความในเชิงลบ: หยาบกระดาง แตกระแหง ความยากจนขนแคน 
สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: รสชาติที่คอนขางเขม ถาเปนสีนํ้าตาลทองจะชวย

เรียกนํ้ายอยเพราะทําใหนึกถึงอาหารที่มีรอยยางสุก 
ผลกระทบตอจิตใจ: เหมือนรมเงาที่ใหความรูสึกดีๆตอสุขภาพ กระทบตอจิตใจ

ไดเชนเดียวกับสีขาว เทา และดํา แมจะไมใหผลไดมากเหมือนสีอื่น ๆ แตก็กอใหเกิดความรูสึกและ
อารมณไดเชนกัน  

5.7 สีขาว (White) 
สื่อความหมายในเชิงบวก: ความบริสุทธ์ิ ความสดช่ืน ความสมบูรณ ความมี 

สติปญญา ความจริงแท  
สื่อความในเชิงลบ: ความวางโลง วางเปลา เงียบสงัด มีวิญญาณ 
สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: รสออน รสชาตินุมนวล เน้ือละเอียด  
สื่อความในเชิงภาษา: ยอมแพ สันติภาพ ความสงบสุข สีขาวเปนสีสวาง เบา และ

เรงเรามากกวาสีเทาและสีดํา แสดงถึงความบริสุทธ์ิ พรหมจารี ความจริงใจซื่อสัตย ในแตประเทศจีน 
สีขาวสื่อถึงความทุกขโศกในการสญูเสีย ในประเทศตะวันตก เจาสาวจะสวมเครื่องแตงกายสีขาวในพิธี
วิวาห ธงสีขาว ผาสีขาวแสดงถึงการยอมแพ  

5.8 สีเทา (Middle Grey) 
สื่อความหมายในเชิงบวก: ความกลาง ความยืดหยุน  
สื่อความในเชิงลบ: ความลังเล ความกลัว ความกดดัน ความแก  
สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: ความเย็นชา ความสกปรก  
สื่อความในเชิงภาษา: เปนสีที่นิยมใชมากกวาสีขาวหรือสีดํา มีลักษณะของสีขาว

และสีดํารวมกัน ซึ่งแสดงความสมบูรณ (Richness) ที่ไมมีในสีขาว และไมหนักทึบเทาที่มีในสีดํา                 
สีเทาเปนฉากหลังที่ดีสําหรับสีอื่น ๆ เปนสัญลักษณของความสงบ ความเปนผูสูงอายุ ความสันโดษ 
และความนอบนอมถอมตัว  

5.9 สีดํา (Black) 
สื่อความหมายในเชิงบวก: ความเปนทางการ ความสงา ความมืด ความลึกลับ

ซับซอน ความเช่ือมโยง  
สื่อความในเชิงลบ: ความตาย ความเจ็บปวย ความสิ้นหวัง ความทอแท ความ

เงียบสงัด ความช่ัวราย บาปเคราะห  
สื่อความหมายในเชิงรสชาติ: กลิ่น รสที่เขมขน  
สื่อความในเชิงภาษา: ตลาดมืด (Black Market) หักหลัง (Black Mail) แกะดํา 

(Black Sheep) สีดํามีลักษณะทึบ หนักแนน ขึงขังและสงบ  ในประเทศตะวันตก สีดํามักเปน
เครื่องหมายของความเศราโศก ความตาย นอกจากน้ียังแสดงถึงความลับ ความมืด ความนากลัว 
ความช่ัวชา สีดําเปนสีที่ชวยใหเห็นสีอื่น ๆ ชัดเจนข้ึน   
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ตอนท่ี 6    หลักการถายภาพ 
1. องคประกอบของภาพ  

การสรางภาพถายใหสวยงามและมีคุณคาน้ัน นอกจากการใหภาพไดรับแสงที่พอดี มี
ความคมชัดแลว การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ในภาพ การเลือกมุมถายที่เหมาะสม ตลอดจนในภาพ
มีเน้ือหาที่นาสนใจ สามารถดึงดูด โนมนาวจิตใจของผูดูใหเกิดอารมณและความรูสึกคลอยตามน้ัน ถือ
ไดวามีความสําคัญย่ิง (สมาน เฉตระการ 2541: 107-113) 

1.1 รูปทรง (Form)  
ภาพที่ใหรูปทรงจะมีมิติคือกวาง ยาว ลึกไดแก ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม ทรง

กลม ทรงกระบอก ซึ่งจะประกอบดวยรูปทรงที่เดนชัด มีมิติ จําเปนตองจัดทิศทางของแสง เลือกมุมใน
การถายภาพใหเหมาะสมเพื่อใหไดภาพที่สวยงาม มีแสงเงา มีมิติ 

1.2 รูปราง (Shape) 
ภาพที่เนนเฉพาะเสนรอบนอกของวัตถุ ไมไดแสดงรายละเอียด เชน ภาพถาย

ยอนแสงใหมองเห็นรูปรางลักษณะของวัตถุเปนภาพเงาดํา (Silhouette) 
1.3 นํ้าหนักสี (Tone) 

วัตถุสิ่งของตาง ๆ ที่มีในธรรมชาติ จะมีนํ้าหนักสี มีคาของความสวางและความ
เขมไมเหมือน กัน และถาวัตถุสิง่ของเหลาน้ันไดรับแสง เงา ที่ตางกัน นํ้าหนักสีของวัตถุเหลาน้ันจะมี
คาความสวางความเขมแตกตางกันอีกดวย เชน สีขาวของเสื้อของผูที่ยืนอยูกลางแจงจะขาวกวาผูที่อยู
ใตรมไมหรืออยูในหองซึ่งจะมีสีคอนขางเปนสีเทาออนและเทาเขมตามลําดับ 

นํ้าหนักของสีที่แตกตางกันจะใหความลึกของภาพ เชน ภาพภูเขาที่สลับซับซอน 
ที่อยูใกลจะมีสีเขม สีจะออนจางลงไปตามลําดับ 

ลักษณะนํ้าหนักสีของภาพที่มีสวนใหญสวางขาวสดใส เรียกวา ภาพไฮคีย (High 
Key) ใหความรูสึกออนหวาน นุมนวล สวนภาพ โลวคีย (Low Key) ใหความรูสึกเขมแข็งลึกลับ 

1.4 ลักษณะพื้นผิว (Texture) 
ลักษณะพื้นผิวของวัตถุมีอยูหลายชนิด ใหความสวยงาม ใหความรูสึกเราอารมณ

ที่ตางกัน เชน ผิวของแกวหรือกระจกที่มันเรียบ ผิวของพื้นทราย ผิวของหินที่ขรุขระ ผิวของลายไม 
ผิวของเหล็กที่ถูสนิมกัดกรอน ผิวของริ้วรอยเหี่ยวยนของใบหนาคนชรา ฯลฯ การรูจักเลือกลักษณะ
พื้นผิวประกอบในภาพใหเหมาะสม เชน จัดวัตถุผิวเรียบบนพื้นผิวที่ขรุขระ จะทําใหภาพมีลักษณะ            
ที่ตัดกันมองเห็นวัตถุผิวเรียบไดเดนชัดข้ึน 

1.5 รูปแบบ (Pattern)  
การจัดองคประกอบของภาพที่มีลักษณะซ้ํา ๆ กันของวัตถุ อาจแสดงในลักษณะ

ของเสน รูปราง ลักษณะพื้นผิว ฯลฯ จะชวยใหภาพถายมีความแปลกนาดูย่ิงข้ึน 
1.6 เสน (Line) 

เสนเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในการจัดองคประกอบของภาพ สามารถ
บอกลักษณะโครงสรางของภาพ เปนตัวนําสายตาไปสูจุดสนใจของภาพ เช่ือมโยงองคประกอบตาง ๆ
ในภาพ ทําใหเกิดความเปนเอกภาพ และการเคลื่อนไหวเปนตน 
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ลักษณะของเสนตาง ๆ ที่ใชในการจัดองคประกอบของภาพ เชน เสนตรงหรือ
เสนแนวต้ัง แสดงถึงความสงาภาคภูมิ เสนขวางหรือเสนแนวนอนแสดงถึงความสงบน่ิง เสนเฉียงหรือ
เสนทแยงมุม ใหความรูสึกถึงความเคลื่อนไหว เสนโคงและเสนคดเค้ียว ใหความรูสึกออนชอยน่ิมนวล 

 
2. หลักการจัดองคประกอบศิลป  

การนําวัตถุทางทัศนศิลปแตละตัวมาประกอบกันเปนภาพ ๆ หน่ึง สามารถทําได
หลายวิธี ดังน้ี  

2.1 การสรางความสมดุลของภาพ (Balance) การจัดวางตําแหนงตาง ๆ ของ
องคประกอบในภาพถาย จะตองใหเกิดความสมดุล ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ 

      - ความสมดุลที่เทากัน (Formal or Symmetry Balance) คือ การจัด
องคประกอบภาพที่ใหองคประกอบที่มีขนาด รูปทรง และนํ้าหนักของสี ทั้งสองขาง ซายขวาเทากัน 

      - ความสมดุลที่ไมเทากัน (Informal or Asymmetry Balance) ภาพ
ประเภทน้ีจะมีองคประกอบของภาพ เชน ขนาด รูปทรง และนํ้าหนักของสี ทั้งสองขางซายขวาไม
เหมือนกัน แตเมื่อประกอบเปนภาพแลว จะใหความสมดุลของภาพได 

2.2 การเนนจุดแหงความสนใจ (Point of Interest)  
     ภาพถายแตละภาพ ควรมีจุดเดนซึ่งเปนจุดแหงความสนใจ และไมควรใหมี

มากกวา 1 แหง แตถาจําเปนตองมีหลายจุด ก็ควรใหมีความสัมพันธเกี่ยวของสอดคลองสงเสริมซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหภาพมีเอกภาพ (Unity) มีความหมายเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

การวางตําแหนงจุดแหงความสนใจของภาพถาย ในวงการศิลปะไมนิยมวาง
ไวศูนยกลางของภาพ เพราะจะทําใหเกิดความรูสึกสงบน่ิงจืดตา ไมนาสนใจ แตก็สามารถพบเห็นอยู
เสมอ ในกรณีที่ตองการเนนภาพอยางจงใจ เชน ภาพโฆษณาลวดลาย เปนตน 

การวางตําแหนงจุดแหงความสนใจน้ันนิยมใชกฎสามสวน เปนแนวทางใน
การสรางภาพ ไดแก การแบงเน้ือที่ของภาพตามแนวนอนและแนวต้ัง ออกเปน 3 สวน เทา ๆ กัน 
และเกิดจุด 4 จุด ซึ่งเปนจุดตัดของเสนตาง ๆ   จะเปนบริเวณตําแหนงที่วางจุดแหงความสนใจที่สําคัญ 

2.3 ฉากหนาและฉากหลังของภาพ (Foreground and Background) 
     การถายภาพโดยการจัดใหมีการใชฉากหนาและฉากหลังที่พอเหมาะ ชวย

เสริมใหเกิดความงามในภาพถาย แตถาไมรูจักเลือกฉากหนาฉากหลัง และมุมถายใหเหมาะสมอาจ           
ทําใหความงามของภาพเสียไปได หากเลี่ยงไมไดควรใชวิธีเปลี่ยนเลนสเปนเทเล ปรับชองรับแสงให
กวาง เพื่อใหภาพมีความคมชัดเฉพาะตัวแบบ ฉากหลังเบลอ 

การเพิ่มองคประกอบของภาพไวที่ฉากหนาของภาพจะชวยใหเกิดความ
สมดุล มีมิติ การสรางความลึกใหเกิดข้ึนในภาพ  

2.4 การใชกรอบเพื่อเนนภาพใหเดนชัด (Frame)  
การประกอบภาพโดยการเพิ่มกรอบใหเปนฉากหนาของภาพ จะชวยสราง

ความเดน สะดุดตา ทําใหภาพภายในกรอบ นาสนใจข้ึน และควรใหกรอบภาพเหลาน้ีมีนํ้าหนักความ
เขมมากกวาภาพเรื่องราวที่อยูภายใน 
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3. ภาพแฟช่ัน 
การถายภาพแฟช่ันมีเรื่องที่ตองกระทํามากกวาเพียงจัดฉาก  จัดแสง จัดมุมกลอง

หรือสอดใสเทคนิคพิเศษเขาไปเทาน้ัน ผูเปนแบบจะตองสรางอารมณข้ึนมาในภาพอีกดวย เพื่อใหผูชม
รูสึกถึงความออนหวานและเรียบรอย ลึกลับและนาพิศวง งามสงาและมีเสนห เยอหย่ิงและเย็นชา 
หรือเปนผูใชชีวิตทํางานอยูภายนอกและเลนกีฬา และสิ่งสําคัญของการถายภาพแฟช่ันที่ควรคํานึง คือ
เสื้อผาน้ันจะตองใหสวยที่สุด  

แบบแผนของการถายภาพแฟช่ันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แตหนาที่
ของชางภาพแฟช่ันก็ยังคงเปนอยางเดิมเสมอ คือการสงเสริมผลงานของนักออกแบบเสื้อผาใหเดนดัง
โดยสรางอารมณหรือบรรยากาศข้ึนมา ภาพแฟช่ันที่ไดรับความนิยมข้ึนตอปจจัยต้ังหลายอยาง ดังเชน 
การจัดฉาก การใหแสง การแตงหนาการจัดทาทาง การจัดเสื้อผาและการถายดวยวิธีการพิเศษข้ึนมา
รวม ตลอดจนทาทางและบุคลิกภาพของผูที่เปนแบบกับความสนิทสนมคุนเคยที่ชางภาพมีตอ          
ผูเปนแบบ  

การใหแสงอยางใดยอมข้ึนตอความตองการของชางภาพและสภาวะของสถานที่ 
การถายภายในอาจมีปญหาเกี่ยวกับแสงไฟแฟลชรวมกับแสงไฟฟาที่มีอยู ถาเปนการถายกลางแจง ก็
ตองใชแผนสะทอนหรือไฟแฟลชมาสรางแสงลดเงาที่เกิดข้ึน บางทีก็ใชแสงไฟแฟลช สองตรงจาก
ขางหนาเพื่อสรางภาพสวางแข็งมีเงาเปนขอบคม แตแสงที่ใชในการถายทั่วไปไดดีที่สุด ก็คือแสงนุน
นวลที่สองสะทอนออกมาจากรม แสงชนิดน้ีชวยใหทั้งตัวผูเปนแบบและชุดเสื้อสดสวยย่ิงข้ึน (บริษัท
อีสทโกดัก 2529: 210-211) 

3.1 การถายภาพบุคคลสําหรับงานแฟช่ัน  
      ในกรณีถายภาพแฟช่ันนอกสถานที่ นับเปนงานทาทายที่ตองแกไขปญหา

เกี่ยวกับแสงในสภาพแวดลอมของวันน้ัน ๆ การควบคุมอารมณของภาพ (Mood) ใหมีความเปน
เอกลักษณในขณะที่ทิศทางของแสงคอย ๆ เปลี่ยนไป เปนสิ่งที่ตองแขงขันกับเวลา ดังน้ันการกําหนด
แนวคิดทางการถายภาพที่ชัดเจนจะชวยใหงานลุลวงไดตามแผนที่กําหนด ซึ่งจะชวยลดช่ัวโมงการ
ทํางานของฝายตางๆไดอกีทางหน่ึงดวย (กฤษณ  ทองเลิศ 2554: 104-118)  

3.2 ความสําเร็จของงานถายภาพแฟช่ันข้ึนอยูกับปจจัยตอไปน้ี 
     - การจัดองคประกอบภายในภาพ (Setting) ที่สอดคลองกับแนวคิด รวมทั้ง

ความสัมพันธกับเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจออกแบบเสื้อผา เครื่องประดับ สถานที่ เปนตน  
- คุณภาพของแสง เงา 
- การแตงหนาที่สอดคลองกับบุคลิกของผูเปนแบบและอารมณภาพ 
- การจัดทาของผูเปนแบบ  
- เสื้อผา เครื่องประดับ รวมทั้งอุปกรณประกอบฉาก 
- หนาตา บุคลิกของผูเปนแบบที่สอดคลองกับแนวคิดของงาน  
- การแสดงออกทางอารมณของผูเปนแบบ 
- สถานที่ถายที่สอดคลองกับแนวคิดของงาน  
- ความสามารถในการทํางานรวมกันไดระหวางชางภาพและผูเปนแบบ  
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3.3 เปาหมายของการจัดทาผูเปนแบบ  
     - เพื่อแกไขจุดบกพรองของผูเปนแบบ  

- เพื่อใหผูเปนแบบมีการแสดงออกทาทางที่ดูดีที่สุด การจัดทาที่ดูดีที่สุด อาจ
ตองมีอุปกรณประกอบฉากที่ชวยเสริมทั้งเรื่องราวและอารมณของภาพ ที่สําคัญควรดูเปนธรรมชาติ 

- เพื่อสื่อความหมายบางประการ ซึ่งอาจเปนประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด 
อารมณ หรือบุคลิค สวนตัว เชน ความมีวิสัยทัศน มักนิยมการจัดทาตัวแบบใหแหงนหนามองข้ึน
ดานบนเล็กนอย เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับความเปนผูบริหาร 

นอกจากน้ีการวางระดับกลองสําหรับงานถายภาพบุคคล ใหอยูในระดับเอว 
จะทําใหตัวแบบดูสูงข้ึนเล็กนอยและเรือนรางมีลักษณะกระชับข้ึนเล็กนอย ทั้งยังเปนระดับการวาง
ตําแหนงกลองที่เปนการเนนรายละเอียกของเสื้อผา ซึ่งเปนหัวใจของงานภาพถายแบบแฟช่ัน  

3.4 การจัดองคประกอบภาพสําหรับการจัดทาภาพบุคคล 
- การจัดรูปแบบขององคประกอบภาพบุคคลแนวทแยง รูปสามเหลี่ยมและ

ความสมดุล  
- การจัดวางตําแหนงเทา มือ และการแสดงออกทางสายตา 
- การวางองคประกอบเรื่องเสน  การจัดทาตัวแบบควรคํานึงถึงผลทาง

จิตวิทยา ระหวางความรูสึกแบบ “แนน่ิง” กับ “เคลื่อนไหว” ซึ่งองคประกอบภาพในแนวเฉียงจะให
ความรูสึกถึงความเคลื่อนไหวทีชีวิตชีวา  ในขณะที่องคประกอบภาพในแนวต้ังหรือแนวนอน จะให
ความรูสึกที่ราบเรียบ แข็งกระดาง แนน่ิง  

- การใชอุปกรณประกอบการถายภาพ การเลือกใชอุปกรณประกอบการ
ถายภาพควรมีความสอดคลองกับแนวคิดหรอืประเด็นเรื่องที่ตองการนําเสนอในคอลัมนน้ัน ๆ  

- การจัดทาที่ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ในการถายภาพบุคคลในสภาวะ
แวดลอม อาจมีเน้ือหาภาพหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่ถูกเลือกใชใหเปนสถานที่
บันทึกภาพ  เชน กิจกรรมกลางแจงที่ตัวแบบอาจมีการกระทําอะไรบางอยางที่นาสนใจ  การแสดง
ทาทางตอกิจกรรมตาง ๆ จะชวยใหภาพดูมีชีวิตชีวามากข้ึน และชวยสรางความกระจางชัดกับ
ประเด็นเน้ือหาที่เกี่ยวของของตัวผูเปนแบบอีกดวย 

นอกจากน้ี ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประการ คือความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของสถานที่ถายภาพ ซึ่งทําใหบุคคลน้ัน ๆ มีความแตกตางและโดดเดนกวาภาพในสตูดิโอ 
อยางไรก็ตาม  การถายภาพในลักษณะน้ี ชางภาพจะตองพิจารณาถึงการเลือกใชการกําเนิดแสง เชน 
แสงในรมเงา แสงที่สะทอนจากผนังอาคารหรือผิวนํ้า รวมทั้งตองระมัดระวังมิใหฉากหลังรบกวน
สายตาหรือดึงความสนใจของตัวแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่องคประกอบในฉากหลังไมมีความ
เกี่ยวของใด ๆ กับประเด็นที่จะนําเสนอ    

3.5 การใชวัสดุสะทอนแสงเพื่อการถายภาพบุคคล 
การถายภาพในสภาพแสงธรรมชาติน้ัน แหลงกําเนิดแสงหลักมักไดจาก

แสงอาทิตยซึ่งเปลี่ยนตําแหนงไปตลอดเวลาอาจทําใหเกิดมุมของแสงแบบตาง ๆ  ที่ปรากฏบนตําแหนง
ตางๆของผูเปนแบบได ซึ่งวิธีแกไขประการหน่ึง คือใชแผนสะทอนแสงเพื่อลบเงาที่เกิดข้ึนหรือ                
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การใชวัสดุสะทอนบนวัสดุธรรมชาติ เชน พื้นทราย ผนังอาคารสีขาว เปนตน ในกรณีการเลือกแผน
สะทอนแสง ควรคํานึงถึงคุณสมบัติแผนสะทอนแสงของแตละสี  ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังน้ี   

- แผนสะทอนแสงสีเงิน ใหปริมาณความเขมของแสงมากกวาสีอื่น ๆ เงาที่
ถูกเปดจะสวางจนเห็นไดชัด  ทําใหเสื้อผาและตัวแบบดูสดใส  

- แผนสะทอนแสงสีทอง ใหแสงสีเหลืองอมสม สีโทนอุน ชวยขับผิวกายของ
ตัวแบบใหดูเขมข้ึน 

- แผนสะทอนแสงสีขาว ใหปริมาณความเขมของแสงนอย เงาไมทําใหภาพ
แลดูนุมนวล  
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บทที่ 3 

การเกบ็ขอมูล 
 
โครงการผลิตหนังสือเลม “พัฒนาการของรูปแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันที่สะทอนผาน

ภาพยนตรในศตวรรษที่ 20” ใชการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและสมบูรณ 
โดยทําการศึกษาเน้ือหาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ภาพยนตร และสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณการทํางานดานแฟช่ัน เพื่อใชเปนขอมูลเชิงลึกประกอบการเขียนเน้ือหาภายในรูปเลม 
ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการศึกษา ดังน้ี 

 
หลักการดานเน้ือหา 

หนังสือเลม “พัฒนาการของรูปแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันที่สะทอนผานภาพยนตรใน
ศตวรรษที่ 20” มุงนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับขอมูลทางประวัติศาสตรของแฟช่ัน และแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการการสงตอของรูปแบบเครื่องแตงกายจากอดีตสูปจจุบัน รวมถึงมีภาพประกอบทีเ่หมาะสม 
โดยรายละเอียดของเน้ือหา ประกอบดวย 

1. บทนํา 
ในสวนน้ีเปนการเกริ่นนํากอนเช่ือมโยงสู เ น้ือหา พูดถึงความสัมพันธระหวาง

ภาพยนตรและแฟช่ัน เพื่อทําใหผูอานทราบที่มาและจุดประสงคของหนังสือ  
2. เน้ือเรื่อง  

เน้ือเรื่องถูกแบงออกเปน 3 บท ไดแก  
2.1 ชุดลิตเต้ิลแบล็กเดรส (Little Black Dress) สะทอนจากภาพยนตรเรื่อง 

Breakfast at Tiffany’s (1961) พูดถึงพัฒนาการของชุดลิตเต้ิลแบล็กเดรส บทบาทของชุดที่มีตอโลก
แฟช่ัน ตลอดจนการใชงานจริงในปจจุบัน   

2.2 พาวเวอรสูทสําหรับผูหญิง (Powersuits for Women) สะทอนจากภาพยนตร
เรื่อง Morocco (1930) พูดถึงพัฒนาการของพาวเวอรสูทสําหรับผูหญิง บทบาทของชุดที่มีตอโลก
แฟช่ัน ตลอดจนการใชงานจริงในปจจุบัน   

2.3 แจ็คเก็ตหนังผูชาย (Men Leather Jacket) สะทอนจากภาพยนตรเรื่อง Grease 
(1978) พูดถึงพัฒนาการของแจ็คเก็ตหนังผูชาย บทบาทของชุดที่มีตอโลกแฟช่ัน ตลอดจนการใชงาน
จริงในปจจุบัน 

 
หลักการดานรูปเลม 

1. สี 
ใชสีขาว เทา ดํา และสีนํ้าตาล เพื่อสื่อถึงความคลาสสิก การใชสีนํ้าตาลเฉดตาง ๆ       

ทําใหงานดูไมเปนทางการและนาเบื่อจนเกินไป 
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2. ภาพประกอบใชภาพจากอินเทอรเน็ตและภาพถายเปนภาพประกอบ ไดแก ภาพฉาก
ตาง ๆ ของภาพยนตรในอดีต ภาพเสื้อผา ภาพแฟช่ันเซ็ท  

3. ตัวอักษร 
3.1 หัวเรื่องใหญและหัวขอยอยใชฟอนท Bodoni FLF 
3.2 คําโปรยใชฟอนท Quark 
3.3 เน้ือเรื่องใชฟอนท DB FongNam X 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-1    แสดงฟอนทที่ใชในหนังสอื 
 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการจัดทําโครงการครั้งน้ีแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. แหลงขอมูลประเภทเอกสาร ศึกษาขอมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในสวนที่เปนเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเครื่องแตงกาย รวมทั้งบริบททางสังคมในยุค              
ที่เลือกศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทํา 

2. แหลงขอมูลประเภทสื่อภาพยนตร โดยศึกษาจากภาพยนตรที่เกิดข้ึนในชวงศตวรรษ                 
ที่ 20 จํากัดเฉพาะภาพยนตรในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากภาพยนตรแตละเรื่องเปนตัวสะทอน
ประวัติศาสตรในยุคสมัยน้ัน ๆ จากน้ันนํามาเช่ือมโยงกับขอมูลจากเอกสารเพื่อมาประกอบการเขียน
เน้ือหา 

3. แหลงขอมูลประเภทบุคคล  เปนการสัมภาษณบุคคลที่เช่ียวชาญดานแฟช่ัน  
   1)  ผศ.ดร.นพดล อินทรจันทร ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยา-   

ลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
   2)  นายวันศุกร คงราษี บรรณาธิการบทความ นิตยสาร Elle Thailand  
   3)  นายนพดล สุทธิพิเชษฐ เฮดดีไซเนอรเสื้อผาแบรนด JASPAL 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร โดยการคนควาและศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
ตํารา และสื่อภาพยนตร โดยเลือกสรรเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาวิเคราะห และใชเปนขอบเขต
ในการจัดทําหนังสือเลมทั้งในสวนของเน้ือหาและการออกแบบช้ินงาน   

Bodoni FLF 

 

DB Fongnam X 
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานแฟช่ัน
เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่สงผลกระทบตอรูปแบบเครื่องแตงกาย รวมถึงบทบาทของเครื่อง
แตงกายที่ศึกษาในโลกแฟช่ัน 

 
กลุมเปาหมาย 

ผูที่ศึกษาดานแฟช่ัน รวมถึงกลุมบุคคลที่มีความสนใจดานแฟช่ัน  
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. แบบสัมภาษณเปนคําถามลักษณะปลายเปด เพื่อใหผูตอบสามารถตอบคําถามได

หลากหลายและเปดกวาง ไมจํากัดวงคําตอบของคําถามซึ่งจะนํามาถึงคําตอบที่หลากหลายและ
สมบูรณ รวมทั้งยังเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดพูดคุยโตตอบกับผูใหสัมภาษณดวย การต้ังประเด็น
คําถามจะมีลักษณะเหมือนกันในทุกบุคคลที่สัมภาษณ โดยมีแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ ดังน้ี 

- บทบาทของเครื่องแตงกายที่เลือกศึกษาตอโลกแฟช่ันในปจจุบัน 
- อิทธิพลของภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 ผลักดันใหแฟช่ันไดรับความนิยม  
- วิธีสรางสรรคผลงานเพื่อใหเกิดความนาสนใจ ในข้ันตอนถายภาพแฟช่ันประกอบใน

รูปเลม   
2. แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางทั้งในดานเน้ือหา ดานการ

ออกแบบ และภาพประกอบ ตลอดจนลักษณะของรูปเลมหนังสือวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 
ในสวนของความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มตีอโครงการจัดทําหนังสือเลม “พัฒนาการของรูปแบบ
เครื่องแตงกายแฟช่ันที่สะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20” ไดกําหนดใหใชคําถามแบบมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรธ (Likert’s Five Rating Scale) ซึ่งมี
เกณฑ การใหคะแนน ดังตอไปน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน 2531: 114-115) 

พึงพอใจมากทีสุ่ด  =  5 คะแนน 
พึงพอใจมาก  = 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง =  3 คะแนน 
พึงพอใจนอย  =  2 คะแนน 
พึงพอใจนอยทีสุ่ด =  1 คะแนน 

แลวนําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดแบงเปน 5 ชวง เพื่อแปลความหมาย
ระดับคาเฉลี่ยความตองการ ดังน้ี 

พึงพอใจมากทีสุ่ด        คาเฉลี่ย  4.50–5.00  
พึงพอใจมาก             คาเฉลี่ย  3.50–4.49  
พึงพอใจปานกลาง      คาเฉลี่ย  2.50–3.49  
พึงพอใจนอย             คาเฉลี่ย  1.50–2.49  
พึงพอใจนอยทีสุ่ด        คาเฉลี่ย   1.00–1.49 
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โดยคําถามที่ใชในแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจมดัีงน้ี 
2.1 ดานเน้ือหาสาระ  

- คุณคาของเน้ือหาที่นําเสนอ 
- ความเขาใจในเรื่องของพัฒนาการของเสือ้ผาแตละชุด 
- เน้ือหามีความสัมพันธกับช่ือเรื่อง 
- ความยาวของเน้ือหามีความเหมาะสม 
- ภาษาที่ใชในการเรียบเรียง 

2.2 ดานการออกแบบรปูเลม 
- ภาพปกสามารถสื่อความหมาย มีความสัมพันธกบัเรื่อง 
- การออกแบบเหมาะสมกบัเน้ือหา  
- การจัดหนาสวยงาม อานไดสะดวก 
- ภาพถายทําใหเน้ือหานาสนใจย่ิงข้ึน 
- ภาพประกอบมีความสัมพันธกบัเน้ือหาในแตละตอน และทําใหเขาใจงายข้ึน 
- ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 

2.3 ดานภาพรวมของงานออกแบบ 
- ความนาสนใจของหนังสือ 
- คุณภาพของหนังสือโดยรวม  
- ใหประโยชนตอกลุมผูอานที่สนใจเรื่องราวของแฟช่ันช้ินคลาสสิก 

  
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร หนังสือ นิตยสารแฟช่ัน และบทความวิเคราะหจาก 
เว็บไซตตาง ๆ จากน้ันนํามาสรุปเพื่อใชเขียนประกอบเน้ือหาภายในรูปเลม รวมถึงวิเคราะหหนังสือ
ตัวอยางเพื่อดูขนาดรูปเลมวาขนาดและลักษณะใดเหมาะสมที่สุด แลวจึงกําหนดขนาดและแนว
ทางการออกแบบ 

2. วิเคราะหขอมูลบุคคลที่ไดจากการสัมภาษณ นําความรูเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ         
มาปรับใชกับเน้ือหา เพื่อความสมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทํา 

3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอ
งานออกแบบ ใชการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) ทําการวิเคราะหผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ ดวยวิธีการ Descriptive หา
คาความถ่ี (Frequency) แลววิเคราะหหาคาทางสถิติ คือคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแปลความหมายขอมูลตาง ๆ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพจะ
วิเคราะหผลออกมาในเชิงพรรณนา 
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วิธีการออกแบบ  
1. นําเน้ือหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได มากําหนดโจทยการออกแบบ (Design 

Brief) เพื่อตีกรอบความคิด กอนที่จะเขาสูข้ันตอนการออกแบบจัดหนา  
2. ทําตนแบบราง โดยเรียงเน้ือหาใสดัมมี่ (Dummy) เพื่อดูภาพรวมของหนังสือ 
3. ออกแบบจัดหนาพิมพ (Layout) 
4. นํางานออกแบบ (Artwork) ที่ไดเขาสูกระบวนการพิมพ และจัดทําเปนรูปเลม 

   ส
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาการจัดทําหนังสือเลมเกี่ยวกับพัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายที่สะทอนผาน
ภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 “The Timeless of Style” ผูจัดทําเลือกใชช่ือดังกลาวเพื่อสื่อถึงแฟช่ัน
หรือสไตลอันเปนที่นิยมตลอดกาล หนังสือเลมน้ีจําแนกเน้ือหาเปน 4 บท โดยจะแสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการของเครื่องแตงกายจากอดีตสูปจจุบัน บทบาทในโลกแฟช่ัน รวมถึงภาพแฟช่ันเซ็ท 

จากการศึกษารวบรวมความรู และการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริงในชวงเดือน
สิงหาคม–ตุลาคม พ.ศ. 2556  ไดผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนที่ 1    วิเคราะหเน้ือหา  
ตอนที่ 2    วิเคราะหงานออกแบบ  
 

ตอนท่ี 1    วิเคราะหเน้ือหา  
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการคนควาหนังสือ ภาพยนตร นิตยสารแฟช่ัน ขอมูลจาก

อินเทอรเน็ตและการลงพื้นที่สัมภาษณผูเช่ียวชาญ สามารถรวบรวมและนํามาเรียบเรียงเปนเน้ือหา
ขอมูลได 4 บท ดังน้ี 

บทที่ 1: มิติความสัมพันธระหวางภาพยนตรและแฟช่ัน  
บทที่ 2: ลิตเต้ิลแบล็กเดรส (Little Black Dress) 
บทที่ 3: พาวเวอรสูทสําหรับผูหญิง (Powersuits for Women) 
บทที่ 4: แจ็คเก็ตหนังผูชาย (Men Leather Jacket) 
ตอไปน้ีคือ งานเขียนที่ถูกเรียบเรียงข้ึน เพื่อใชกับหนังสือ พัฒนาการรูปแบบเครื่อง              

แตงกายที่สะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20  
 
บทท่ี 1  มิติความสัมพันธระหวางภาพยนตรและแฟชั่น 
แฟช่ันและภาพยนตรเปรียบเสมือนภาพสะทอนซึ่งกันและกัน ทั้งสองศาสตรตางแทรก

ซึมไปในมิติของเวลาและสถานที่ เปนสวนหน่ึงในวิถีแหงสไตลของผูคนทุกยุคทุกสมัย เรื่องราวของ
แฟช่ันเขามามีสวนไมมากก็นอยในโลกภาพยนตร และดวยชองทางความบันเทิงดังกลาวก็ชวยใหโลก
แหงแฟช่ันเกิดอิทธิพลในวงกวางไดมากข้ึน ภาพยนตรทําใหเสื้อผาบางแบบกลายเปนที่นิยม 
ภาพยนตรยอนยุคมีสวนชวยทําใหแฟช่ันเกา ๆ หวนกลับมาอยูในกระแสอีกครั้ง 
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ในยุค Silver Screen หรือชวงเวลาที่อุตสาหกรรมภาพยนตรไดรับความนิยมสูงสุดน้ัน 
ถือไดวาเปนปรากฏการณและสามารถเกิดข้ึนไดในทุกยุคกอนหนาของยุคดิจิทัลที่คนสามารถเสพ
ขาวสารไดหลายทางโดยไมตองพึ่งการเดินเขาโรงภาพยนตร ตองอยาลืมวาสมัยกอนการเดินเขาโรง
ภาพยนตรคือเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี การนัดพบกันของหนุมสาวเพื่อไปดูภาพยนตร การคลั่งไคล
การแตงกายของดาราคนโปรด นํามาซึ่งการกําหนดแฟช่ันในชวงเวลาหรือยุคตาง ๆ ไดแนนอน 

คําวา คอสตูมน้ัน แตกตางจาก แฟช่ันหรือ Ready-to-Wear โดยสิ้นเชิง แฟช่ันเปนสิ่งที่
แปรผันตามยุคสมัย ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจในขณะน้ัน สวนคอสตูม คือเครื่องแตงกายเพื่อการ
แสดง นัยยะของคําวาคอสตูมมักจะพวงคําวาคาแร็คเตอรดวยเสมอ แตในขณะเดียวกันคนทํางานคอ
สตูมก็ตองรูจักแฟช่ันดวย จึงจะเอาแฟช่ันมาปรับใชกับงานคอสตูมได  

การทํางานที่ดีที่สุดในการทํางานคอสตูม คือคนหาขอมูลจากภาพเกา (Primary 
Source) ในกรณีที่พูดถึงรทํางานแบบสมจริง ภาพเกามักเปนหลักฐานช้ันดี ที่จะบงบอกวาคนในแตละ
ยุคแตละสมัยเขาใสอะไรกัน เขาแตงกายกันอยางไร จากน้ันจึงจะเพิ่มเติมดวยการหยอดเสนห หรือ
เพิ่มลูกเลนความเปนภาพยนตรใสลงไป ดังน้ัน เสื้อผาที่ปรากฏใหเห็นในจอน้ันอาจจะมีความเกินจริง           
ที่อาจจะไมสามารถสวมใสในชีวิตประจําวันได  

การตีโจทยตัวละครสักตัว เราตองลงลึกถึงรายละเอียดทั้งหมดใหมากที่สุด ข้ึนอยูกับวา
ตองการ “Place and Time” แบบใด ยุคน้ันแตงตัวกันอยางไร ยกตัวอยางเชน อยากจํากัดชวงเวลา
ในค.ศ. 1940 จากน้ันก็ตองกําหนดวา จะเลือกชวงใดของค.ศ. 1940 แลวจึงทําการคนหาภาพเกาที่
อยูในสถานที่น้ัน ๆ เชน ถาอยูในนิวยอรค ก็ตองกําหนดตอวา อยูสวนไหนของนิวยอรค การแตงตัว
ของของคนตางรัฐก็มีลักษณะแตงตางกันอีก ถาหากไมสามารถหาภาพเกาได วิธีถัดมาคือการหาสิ่งที่
ใกลเคียงกันหรือแทนกันได  น่ีการทํางานของคอสตูม ทั้งน้ีตองเปนการสรางสรรคงานที่อยูในขอบเขต
ของเหตุและผลดวย 

แรกเริ่มเดิมทีแวดวงจอเงินคุนเคยกับคําวาคอสตูมที่ทําข้ึนเพื่อภาพยนตรแตละเรื่อง
โดยเฉพาะ และเปนหนาที่ของคอสตูมดีไซเนอรที่รับผิดชอบแตเพียงผูเดียว คอสตูมดีไซเนอรหลายคน
มาจากแวดวงละครเวที พวกเขามีประสบการณสูงในเรื่องวัสดุตัดเย็บ พวกเขาแมกระทั่งวาคอสตูมที่
ทําจะชวยปดบังจุดดอยของนักแสดงไดอยางไร คอสตูมดีไซเนอรที่มีอิทธิพลในโลกฮอลลีวูดสมัยกอน 
ไดแก เอเดรียน, ฌอง  หลุยส, อีดิช  เฮด, ทราวิส  แบนตัน ฯลฯ   

ปลายยุคซิกซต้ี เสื้อผา Ready-to-Wear ไดรับความนิยมในวงกวาง เสื้อผาที่เนนความ
หรูหราอลังการเริ่มเสื่อมความนิยมไปโดยอัตโนมัติ ผนวกกับความตองการของผูกํากับที่หันมาสนใจ
เรื่องราวที่สะทอนการใชชีวิตจริง ๆ ดวยการแตงกายจริง ในเวลาน้ีเองที่ทําใหเกิดการรวมมือกัน
เฉพาะกิจระหวางคายภาพยนตรและแฟช่ันดีไซเนอร มีการอาศัยหยิบยืมเสื้อผาจากคอลเลคช่ันลาสุด 
ณ ขณะน้ันมาใชแทน 

“ทุก วัน น้ีแรงบันดาลใจทางแฟช่ันในภาพยนตรไม ได ชัดเจนอยาง เมื่อกอน”                   
ไซมอน  ดูแนน ครีเอทีฟไดเร็คเตอรแหงบารนีย หางสรรพสินคาช่ือดังในนิวยอรก สหรัฐฯ กลาว    
“คุณอาจจะบอกตัวเองวา ฉันอยากไดแจค็เก็ตหนังเหมือนของมารลอน  แบรนโดในภาพยนตรเรื่อง 
“The Wild One” หรือ หมวกขนสัตวเหมือนของอาลี  แมคกรอวในภาพยนตร “Love Story”           
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เขายอมรับวาภาพยนตรยังคงสงผลกระทบตอผูชมดานอารมณ แตสิ่งที่ผูชมจะนําออกมาใชน้ัน มักจะ
หยิบแฟช่ันเปนช้ิน ๆ ไปมากกวา ไมไดรับอิทธิพลของสไตลจากภาพยนตรมาแบบรอยเปอรเซ็นต    

ในปจจุบันภาพยนตรกันแฟช่ันไมไดมีจุดเช่ือมถึงกันอยางเหนียวแนนเหมือนในสมัยกอน 
ภาพยนตรไมไดเปนแรงขับเคลื่อนทางแฟช่ันเสมอไป เพราะภาพยนตรในสมัยน้ีไมไดสรางอิทธิพลดาน
สไตลใหกับผูคนเทากับสมัยกอน ประกอบกับผูคนในสมัยน้ีก็ไมไดจําเปนตองอาศัยการเสียเงินซื้อต๋ัว
เขาโรงภาพยนตรเพื่อหาแรงบันดาลใจการแตงตัวอีกตอไป แตเรื่องที่นายินดีอยางหน่ึงที่ภาพยนตรสุด
คลาสสิก ภาพยนตรยอดฮิตไมวาจากปไหน ลวนถูกนํามาเปนแรงบันดาลใจในคอลเลคช่ันช้ันเย่ียม
ของท็อปเบรนดตาง ๆ ในทุกซีซั่น 

 
บทท่ี 2  ลิตเต้ิลแบล็กเดรส (Little Black Dress) 
 

 

ภาพที่ 4-1    แสดงฉากเปดของภาพยนตรเรื่อง Breakfast at Tiffany’s 
ที่มา: Elle UK. Breakfast at Tiffany’s director Blake Edwards dies [Online]. Accessed 31 
August 2013. Available from http://www.elleuk.com/fashion/news/breakfast-at-tiffany 
-s-director -blake-edwards-dies#image=1 

 
ภาพยนตร Breakfast at Tiffany’s (1961) ยังคงมนตขลังอยูเสมอ แมกาลเวลาจะผาน

ไปนานเทาไรก็ตาม ภาพยนตรเรื่องน้ีสรางข้ึนจากนวนิยายซึ่งเขียนโดยทรูแมน คาโพที (Truman 
Capote) ในปค.ศ. 1958 ซึ่งถือวาเปนภาพยนตรที่ล้ําเสนศีลธรรม นําเสนอภาพชีวิตและความรักใน
เมืองใหญฮอลลี่  ไกไลทลี่ (Holly  Golightly) นางเอกของเรื่องซึ่งรับบทโดย ออเดรย  เฮปเบิรน 
(Audrey Hepburn) ที่ใชชีวิตเซ็กสอยางเสรี เตร็ดเตรในเมืองมืด ๆ คํ่า ๆ แตครองโสดอยางไมอาย
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ใคร  เธอเปนตัวละครที่มีความฮอลลีวูดอยางแทจริง แตไมนาเช่ือวาเมื่อยอนกลับไปเมื่อปค.ศ. 1961 
ฮอลลี่สาวใสซื่อคนน้ี กลับถูกมองวาเปนตัวอยางที่ไมเหมาะสมสําหรับสาว ๆ ทั้งหลาย 

ผูชมในยุคน้ีอาจจะไมรูสึกรูสาอะไรกับพฤติกรรมของฮอลลี่  ไกไลทลี่ที่เต็มที่กับการ              
ชอปปง หวานเสนห กลับบานคํ่ามืด ไปจนถึงแสดงความรักอยางเปดเผย แตหากยอนกลับไปในยุคที่
ภาพยนตรเรื่องน้ีปรากฏสูสายตาสาธาณชนในสมัยยุคน้ัน ฮอลลี่เปนที่กลาวขวัญกันเกรียวกราว แตถา
เธอมาเดินอยูบนถนนหมายเลยใด ๆ ตอนตีหาของยุคน้ีคงไมมีใครเหลียวมอง ชุดกระโปรงดําของ     
จิวองช่ี (Givenchy) ที่เธอใสเคยดูเชิญชวน ลอแหลม แตตอนน้ีไดกลายเปนชุดคลาสสิกที่คนใสกัน
มากพอ ๆ กับเสื้อยืดกางเกงยีนส เชนเดียวกับการเดทกับผูชายหลายคน การด่ืมสุราตางนํ้า รวมทั้ง
การทํามาหากินและเตร็ดเตรทั่วนิวยอรคยามวิกาล ในยุคน้ีกลายเปนวาไมใชเรื่องใหญที่สาวโสดจะ
กลับบานตอนพระอาทิตยข้ึน ผูหญิงดี ๆ สวนใหญก็ทํา 

Breakfast at Tiffany’s สงผลใหออเดรย เฮปเบิรนถูกเสนอช่ือเขาชิงรางวัลออสการ
สาขานักแสดงนําหญิงยอดเย่ียม นอกจากน้ีภาพยนตรเรื่องน้ียังกวาดรางวัลจากหลากหลายสถาบัน 
เชน เพลง Moon River ซึ่งเปนเพลงที่ออเดรย เฮปเบิรนรองประกอบภาพยนตร ไดรางวัลเพลง
ประกอบภาพยนตรยอดเย่ียม สวนเบลค เอ็ดเวิรดไดรับรางวัลผูกํากับยอดเย่ียม ฯลฯ 

 
1. พัฒนาการของชุดลิตเต้ิลแบล็กเดรส 
กอนที่สีดําจะกลายมาเปนสีที่ยอมรับกันในโลกแฟช่ัน ผูหญิงสวมใสเสื้อผา สีดํากันใน

โอกาสที่เกี่ยวของพิธีกรรมอันโศกเศราเทาน้ัน เพราะสีดํามีกระบวนการยอมที่ยากและซับซอน เดรส        
สีดําเริ่มจะเขามามีบทบาทในโลกแฟช่ันต้ังแตจอหน ซิงเกอร ซารเจนท (John Singer Sargent)   
จิตรกรคนสําคัญของสหรัฐอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20 ได เขาวาด “ภาพเหมือนของมา
ดามเวอรจิเนีย อเมลี อเว็นโย โกโทร” ซึ่งเปนภาพของมาดามโกโทรในชุดราตรีสีดําคอลึก เผยใหผิว
ขาวงาชาง ซึ่งเปนสาเหตุที่กอใหเกิดขอถกเถียงกันในสังคม เพราะมันเปนการบรรยายถึงผูหญิงเซ็กซี่
ภายใตชุดสีดําเปนครั้งแรก  

ลิตเต้ิลแบล็กเดรสเกิดข้ึนครั้งแรกในทศวรรษที่ 20 เปนผลงานทางความคิดของโคโค  
ชาแนล (Coco  Chanel) เธอเปนดีไซเนอรที่ตีความชุดผูหญิงในรูปแบบใหม ๆ เสมอ ดวยความที่
ชาแนลเธอตองการปลดปลอยผูหญิงออกจากคอรเซต (Corset) อันรัดรึงจนแทบจะหายใจ              
ไมออก กับกระโปรงอันฟูฟองด่ังสุมไก อันถูกเปรียบเทียบวาจองจําเพศหญิง เธอประกาศความเปน
อิสระแหงเพศหญิง ทาทาย โดยไมเกรงกลัวตอสิ่งใด ๆ  

ชาแนลตัดสินใจสรางสไตลและกลาทาทาย ทําใหเสื้อผาสไตลยุควิคทอเรียนสั่นสะเทือน
และหายสาบสูญไป ดวยการสรางลิตเต้ิลแบล็กเดรส ลักษณะเปนเดรสผาเจอรซีสีดําตัวโครง เอวตํ่า 
แขนกุด และคงไมมีใครคิดวา ผูหญิงจะสวมใสเดรสที่ทําจากผาเจอรซี ซึ่งเปนผาสําหรับตัดกางเกงใน
ผูชายในสมัยน้ัน  

“ฉันสรางแฟช่ันสําหรับผูหญิงที่มีชีวิต ที่ยังหายใจอยูและรูสึกสบายเมื่อสวมใส สําหรับ
ผูหญิงที่ตองไปทํางาน โยนคอรเซต อันแข็งราวกับกระดูกทิ้งไป ไมมีผูหญิงคนไหนหรอกที่จะสามารถ
ทํางานได ในขณะที่ถูกกักขังอยูในคอรเซตอันรัดต้ิวขนาดน้ัน” ชาแนล ดีไซเนอรหัวกบฏกลาว 
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ในทศวรรษที่ผูคนปารต้ีกันสุดเหว่ียง คนสวนใหญนิยมไปงานปารต้ีค็อกเทล ทั้งรอง           
ทั้งเตน LBD คือเสื้อผาช้ินงาย ๆ ที่ทําใหผูสวมใสรูสึกคลองตัว และโดดเดนตางจากคนอื่นที่สวม          
ชุดยาวกรุยกราย จุดน้ีเองที่ขับเนนความคิดกบฎของชาแนลใหชัดเจนมากข้ึนอีก แตกวาลิตเต้ิลแบลก็-
เดรส จะกลายมาเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็ตองฝาเสียงวิพากษวิจารณอยูมาก ปจจุบันน้ีเราก็ยังเหน็
กระแสแฟช่ันที่ดีไซเนอรลุกข้ึนแหวกกรอบเดิม ๆ อยูมาก 

ในทางกลับกันบรรดาผูคนชนช้ันสูง เขามักใชสีดําเปนเครื่องมือบงบอกสถานะของตนใน
สังคม ซึ่งถามองในอีกแงหน่ึง คนรับใชทั่วไปมักจะใสเสื้อผาสีซีด ๆ ยากที่จะทําความสะอาด คงไมมี
ผูหญิงคนไหนอยากจะแตงตัวเหมือนเมดในบานตัวเองกระมัง 

ในชวงปลายทศวรรษน้ีลิตเต้ิลแบล็กเดรสเขามามีบทบาทกับสังคมและผูหญิงมากข้ึน 
จากการสูญเสียมากมายในสงครามโลกครั้งที่ 1 สังคมเห็นคนใสชุดดําออกนอกบานกันมากข้ึน จน
กลายเปนเรื่องปกติและเปนที่ยอมรับไดโดยทั่วไป  

ทศวรรษที่ 30 ดวยสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่โหดจัด พิษเศรษฐกิจหรือที่รูจักกัน
นามวา “The Great Depression” แฟช่ันและการแตงตัวเปนอะไรที่สิ้นเปลือง ผูหญิงชอปปงกัน
นอยลง ในยุคน้ีการที่มีชุดเดียวจบสามารถใสไดทั้งวัน ทําใหคุณผูหญิงสามารถประหยัดคาใชจาย
ไดมากที่เดียว ชวงเวลาแบบน้ีเทคนิคการตัดผาแนวเฉลียง (Bias-cut) ไดรับความนิยมมาก เพราะเปน
เทคนิคที่ดีไซเนอรใชปริมาณผานอยที่สุดเทาที่จะเปนไปไดขณะสรางช้ินงาน มัดแลน วิอองเน 
(Madelein  Voinnet) เปนดีไซเนอรที่มีพรสวรรคดานการตัดเย็บเครื่องแตงกายแนวน้ี บรรดา          
ดีไซเนอรฝรั่งเศสตางยกยองใหเธอเปนประติมากรที่เขาลักษณะของเน้ือผาไดดีที่สุดคนหน่ึง  

นอกจากน้ี ยุคน้ีจัดวาเปนยุคทองของฮอลลีวูด เพราะบรรดาคายหนัง ผูกํากับ ดารา 
และคอสตูมดีไซเนอรจากทั่วทุกมุมโลกตางพากันตบเทาเขามาทําภาพยนตรกันอยางมากมาย แฟช่ัน
จึงไดรับอิทธิพลจากภาพยนตรดวย สวนดาราฮอลลีวูดหลายคนก็กลายมาเปนแฟช่ันไอคอนใหสาว ๆ 
ไดแตงตัวตาม 

สไตลของชุดในยุค 1940 เนนไปที่ดีไซนที่นอย ๆ แตดูสวยงาม สวนมากจะเนนที่ความ
เรียบงาย การใชงานจริง การใชฟองนํ้าเสริมไหล LBD กลายมาเปนแฟช่ันไอเท็มช้ินสําคัญในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 2  นโยบายจํากัดปริมาณของใชและวัฒนธรรมของการเอาของเกากลับมาใชใหม
หรือรีไซเคิลซึ่งหมายรวมถึงรวมถึงชุดคลาสสกิอยาง LBD ดวย ดวยความที่ชุดเปนสีดํา จึงทําใหเขากับ
สถานการณและสภาพจิตใจของประชาชนอยางมาก บรรยากาศในยุคน้ีเปดโอกาสให LBD เขามามี
บทบาทมากข้ึนโดย LBD ไดกลายเปนเสื้อผาช้ินอเนกประสงคที่สามารถเลือกเครื่องประดับหรือแฟช่ัน
ไอเท็มอื่น ๆ มาแมตชไดงาย คุณอาจจะเลือกใส LBD กับรองเทาสนสูงสักคู หรือใสคูกับเครื่องประดับ
เก ๆ ก็เอาอยูแลว LBD เปรียบเสมือนเสื้อผาช้ินงาย ๆ ที่ขาดไมได เปรียบเสมือนการใสเสื้อเช้ิตสีขาว
กับกางเกงยีนสในยุคน้ี 

หลังจากผูคนรูสึกหดหูกับเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ถึงเวลาที่โลกแฟช่ันจะผายมือ
อารับแขนรับความศิวิไลซอีกครั้ง ดวยอิทธิพลของคอลเลคช่ัน “นิวลุค” ซึ่งคริสเตียน ดิออร 
(Christian Dior) ดิออรสรางปรากฏการณใหมใหกับวงการแฟช่ันดวยสไตลอันหรูหราฟูฟากับ
กระโปรงบานฟูฟองที่ทําใหผูหญิงรูสึกสดช่ืนเหมือนดอกไม เธอต้ังใจใหนิวลุคคือสไตลของเจาหญิงใน
อุดมคติ เนนความ Feminine  โดยโครงสรางของเสื้อผาผูหญิงจะปรับใหพอดีกับรูปรางมากข้ึน 
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กระโปรงบาน ความยาวของกระโปรงจะเลยเขาลงมา เย็บเอวเขาใหพอดีกับรูปรางของผูสวมใส             
ชุดของดิออรใชผาปริมาณมาก นอกจากน้ียังทําใหฝรั่งเศสเริ่มฟนบทบาทมาเปนเมืองแฟช่ันของโลก
แนวหนาอีกครั้ง สไตลนิวลุคไดรับการขนานนามวา “Style Dictator” และไดรับการยกยองวาเปน
ผลงานช้ินเย่ียมของวงการแฟช่ันตราบจนทุกวันน้ี  

ในชวงปค.ศ. 1950 ดาราสาวจากฮอลลีวูดเปนตัวแปรหลักในเทรนดการแตงตัวและ           
ไลฟสไตลของสาว ๆ  เราจึงเห็นดาวเดนจากฮอลลีวูดกลายเปนแฟช่ันไอคอนดวยการเปนหุนมีชีวิตของ
หองเสื้อตางๆ ชุดที่ดาราสาวสวมใสในภาพยนตรมักจะไปปราฏอยูตามแคตตาล็อกแพตเทิรนเพื่อ              
ใหสาว ๆ ตัดเย็บไวสวมใสตาม เชน มารีลิน มอนโร (Marilyn Monroe) จากภาพยนตรเรื่อง          
The Asphalt Jungle หรือเกรซ เคลลี่ (Grace Kelly) สวมใส LBD อวดทรวดทรงนาฬิกาทรายใน
ภาพยนตรเรื่อง Rear Window 

ปลายยุค 50 ภาพของออเดรย เฮปเบิรนในภาพยนตร Breakfast at Tiffany’s เดินตาม
ทองถนนในมหานครนิวยอรค สวมใสชุดเดรสสีดําของจิวองช่ีพรอมกับถุงมือผาซาตินสีดํายาวน้ันยัง
ตราตึงอยูในความทรงจําตลอดมา 

การใชดาราระดับแมเหล็กอยางออเดรย เฮปเบิรนสวมใสลิตเต้ิลแบล็กเดรส แนนอนวา
ยอมสรางภาพจําใหกับผูชมเพราะนอกจากจะเหมาะกับเรือนรางของออเดรย เฮปเบิรนแลว ฉาก
ดําเนินเรื่อง LBD ยังชวยขับเนนแฟช่ันไอเท็มอื่นๆใหเห็นเดนชัดและลวนเปนภาพจํา ต้ังแตน้ันมา              
ลิตเต้ิลแบล็กเดรสก็ปรากฏใหเห็นเปนระยะ ๆ  

มาถึงยุคซิกซต้ี ยุคที่เปนจุดเริ่มตนและความเปลี่ยนแปลงของอะไรหลาย ๆ อยาง รวมถึง
แฟช่ันดวย เริ่มจากอิทธิพลของวัยรุนที่เรียกตัวเองวา “มอดส” ไดเขามามีบทบาทในสังคมและโลก
แฟช่ัน พวกเขาพากันไวผมสั้น สวมใสมินิสเกิรตและเดรสลายกราฟกกันเกลื่อนเมือง แฟช่ันดังกลาว
สรางข้ึนจากฝมือการออกแบบของแมรี่ แควนท (Mary Quant)  

ในปค.ศ. 1966 แคทเธอรีน  เดอเนิฟ (Catherine  Deneuve) สวมลิตเต้ิลแบล็กเดรส
สไตลมอดสที่อีฟ แซงต โลรองตสรางข้ึน LBD ผลงานเขาถูกคารล เลเกอรเฟลแหงชาแนลมองวา  
“มันคือการตีความที่สามารถลื่นไหลไปตามกระแฟช่ันผานชวงเวลาและยุคสมัย” กลาวคือการ
เปลี่ยนแปลงของแฟช่ันข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและสภาพสังคม ณ ขณะน้ัน และ
ในปค.ศ. 1967 แคทเธอรีนใสลิตเต้ิลแบล็กเดรสอีกครั้งในภาพยนตรฝรั่งเศสเรื่อง Belle de Jour 

สวนในทศวรรษที่ 70 และ 80 เปนอีกครั้งที่ปฏิวัติสีดํา การเสริมฟองนํ้าหนุนไหล การ
จับจีบระบายบริเวณเอว และการตกแตงประดับประดาตาง ๆ เริ่มตนข้ึน ทั้งหมดน้ีเปนการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางของชุดลิตเต้ิลแบล็กเดรส 

แจ็กเกอลีน เคนเนด้ี โอเนสซิส (Jacqueline Kennedy Onassis) สตรีหมายเลขหน่ึงที่
สไตลดีที่สุดคนหน่ึงในประวัติศาสตร อะไรที่เธอสวมใสมักกลายเปนช้ินคลาสสิกในวงการแฟช่ันเสมอ 
เธอมักมีเซนสในการจับคูสีใหลงตัวในทุกชุด และแจ็กกี้มักยกใหลิตเต้ิลแบล็กเดรสเปนตัวเลือกแรก ๆ 
ในโอกาสสําคัญตาง ๆ เธอเคยกลาวไววา “ฉันไมเช่ือวาชุดที่ฉันใสไปแลวครั้งหน่ึง จะกลายเปนชุด           
ที่เอาทในครั้งถัดไป” 

นอกจากน้ี  แฟช่ันสไตลกบฏซึ่งสะทอนวัฒนธรรมพังคร็อกดวยการเพิ่มผาตาขายและ
รายละเอียดของลูกไมเขาไปในลิตเต้ิลแบล็กเดรส การใชเน้ือผาพีวีซี (วัสดุที่ทําเลียนแบบหนังที่ใชทํา
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เสื้อผา) ถุงนองตาขาย และการใชเข็มกลัดชวยพลิกโฉมลิตเต้ิลแบล็กเดรสในสไตลที่เกมากข้ึน ดังจะ
เห็นไดจากสไตลของมาดอนนา นอกจากน้ีลิตเต้ิลยังเปนเครื่องแตงกายที่นักธุรกิจเลือกสวมใสเพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจอีกดวย  

เทรนดของลิตเต้ิลแบล็คเดรสยังคงดําเนินอยูตลอดในทศวรรศที่ 90 วิคตอเรีย เบคแฮม 
(Victoria Beckham) หรือ Posh Spice ซึ่งเปนตัวตนของเธอในเวลาน้ัน วิคตอเรียในชุดเดรสสีดํา
พอดีของกุชช่ี สงผลใหเธอเปนที่รูจักและกลายเปนผูนําเทรนดอยางมากในชวงทศวรรษน้ี ถาสังเกตจะ
พบวาเธอคลั่งสีดํามาก และยังแตงตัวดวยเสื้อผาสีดําต้ังแตหัวจรดเทา 

เจาหญิงไดอานา ความสงางามในยุค 90 พระองคมีเซนสดานแฟช่ันที่นาติดตาม ไมวาจะ
ไปงานไหน หรือแมในวันพักผอน พระองคจะเฟนหาชุดดวยความพิถีพิถันเสมอ อยางเมื่อครั้งที่           
เจาหญิงไดอานากําลังเดินเขาสูงานการกุศล ณ แกลเลอรี่เซอรเพนไทน เธอเลือกสวมมินิเดรสสีดํา
พอดีตัว ซึ่งทําจากผาไหมและผาเครป ที่ออกแบบโดยดีไซเนอรชาวกรีซ คริสตินา แสตมโบเลียน 
(Christina Stambolian) สามปถัดมามินิเดรสที่วาน้ีถูกประมูลไปกวา 6 ลานบาทเพื่องานการกุศล
ชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานม 

ดาราสาวลิซ  เฮอรลีย (Liz Hurley) อวดโฉมดวยชุดเดรสดําสุดเซ็กซี่ของแบรนด                    
เวอรซาเช (Versace) ประดับเข็มดวยเข็มกลัดทองยักษ เดินเคียงคูมากับแฟนหนุม ฮิวจ แกรนท 
(Huge Grant) ในรอบปฐมทัศนของภาพยนตรเรื่อง Four Wedding and a Funeral ในป                   
ค.ศ. 1994 บางทีมันอาจจะชุดที่ดีที่สุดที่เวอรซาเชคิดข้ึน และถือเปนการเปดตัวลิซ เฮอรลียอยางเปน
ทางการบนเวทีโลก ก็ยอมได เพราะไมกี่ปถัดมา เธอไดเซ็นสัญญาเปนพรีเซนเตอรใหกับแบรนด
เครื่องสําอางอยางเอสเต ลอรเดอร (Estée Lauder) 

เมื่อคํ่าคืนแหงศตวรรษใหมเดินทางมาถึง ความสวยงามในรูปแบบใหม ๆ ไดปรากฏให
เห็นบนแคทวอรค เสื้อผารอยปไมมีอะไรใหม ในยุคน้ีการเนนการเอาแรงบันดาลใจจากอดีตมา
ถายทอดมากกวา อยางเชนเดรสรัดรูปสุดเฉ่ียวของ Hervé Léger หรือลิตเต้ิลแบล็กเดรสทรงตรง 
แฝงกลิ่นความเปนแมสคิวลีนของ Calvin Klein หรือถาอยากจะแหวกแนวหลุดโลกกับสไตลอะวอง-
การดจากดีไซเนอร Hussein Chalayan  

 
2. บทบาทของ LBD ตอโลกแฟช่ัน 
ชุดเดรสสีดําสุดคลาสสิกเฉิดฉายผานประวัติศาสตรแฟช่ันมาอยางสงางาม จากโคโค  

ชาแนลสูดีไซเนอรทุกคนที่สรรสรางลิตเต้ิลแบล็กเดรสในเวอรช่ันของตัวเอง LBD ยังคงออกมาใหเห็น
เสมอในทุก ๆ ซีซั่น เปรียบเสมือนผืนผาแบคกราวนดที่สามารถแตงเสริมเติมแตงไดอยางไมรูจบ และ
มีการพัฒนาเพิ่มข้ึน ไมวาจะเปน LWD-Little White Dress หรือ การใสลิตเต้ิลแบล็กเดรสแม็ตชกับ
เสื้อเบลเซอรหรือคารดิแกน 

เสื้อผาที่มีประวัติยาวนานนับรอยป รูปแบบของมันคงเดิม แลวแตวาดีไซเนอรจะเพิ่ม
ลูกเลนอะไรใหกับชุดมากกวา อยางคอลเลคช่ันออทั่มวินเทอรของวาเลนติโน (Valentino) ปค.ศ. 
2013 ซึ่งไดแรงบันดาลใจจากความไรเดียงสาและความออนโยนในยุค 60 เชน การทําปกเสื้อลูกไม 
ปลายแขนเสื้อสีขาวและเทพนิยาย วาเลนติโนสามารถเก็บแพทเทิรนความเรียบงายและความโมเดิรน 
ควบคูกันไปไดอย างน าประหลาดใจ หรืออยางแบรนด เวอรซาเชที่พรี เซ็นทรูปแบบของ                          
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ลิตเต้ิลแบล็กเดรสโดยไดแรงบันดาลใจมาจากยุคโกธิค (Gothic) ซึ่งใชหนังเปนวัสดุหลักในการตัดเย็บ  
              สําหรับตางประเทศ LBD ถูกยกยองใหเปนยูนิฟอรมอยางหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพราะ LBD เปนแฟช่ันช้ินงาย ๆ ที่สามารถพลิกแพลงไดหลายรูปแบบ เมื่อ    
ยุคสมัยเปลี่ยนไป ดวยความบีบรัดทางเศรษฐกิจหรือความเรงรีบในชีวิต มันงายมากเลยที่คุณจะเลือก
หยิบลิตเต้ิลแบล็กเดรสเปนชอยสแรก ปจจุบันปารีสใหความสําคัญกับเรื่องของการสรางสรรคชุดและ
การปรับใชมากกวา ฝรั่งจะมีกฎอยูขอหน่ึงที่วา “You can do no wrong with black ” ใสอยางไร
ก็รอด แตตรงน้ีอาจจะไมใชรสนิยมของคนทุกคน  

คริสเตียน ดิออรเคยกลาวไวในปค.ศ. 1954 “เสื้อผาสีดําเปนชุดที่คุณสามารถไดทั้ง
กลางวันและกลางคืน ทุกๆชวงอายุ และทุก ๆ โอกาส ลิตเต้ิลแบล็กเดรสเปนเสื้อผาช้ินหลักที่ผูหญิง
ควรมีไวครอบครอง ฉันสามารถเขียนหนังสือเกี่ยวกับมันไดเปนเลม ๆ เลย”  

ความจริงขอหน่ึงที่รูกันดีอยูแลวคือแฟช่ันเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม  
ถาสภาพเศรษฐกิจดี มันก็จะสะทอนผานการดีไซเนอรของหองเสื้อตาง ๆ การใชสีและเน้ือผาสามารถ
บรรยายไดทั้งเสียงและความรูสึกของสังคมผานคอลเลคช่ันของพวกเขา ดวยเหตุผลน้ีเทรนดจึง
เปลี่ยนแปลงเร็ว และเดินหนาเร็วมาก อะไรที่เราอาจจะเพิ่งซื้อไปเมื่อเดือนที่แลว มาถึงเดือนน้ีมัน
อาจจะเอาทไปแลว  

สิ่งที่แฟช่ันและแบรนดดีไซเนอรตางสนใจก็คือ ถาคุณไมไดมีทางเลือกพอที่จะซื้อชุด   
ราคาแพง แตหากคุณรูจักเลือกอยางชาญฉลาด เราก็อาจจะไดชุดที่สวยและเหมาะกับตัวเราก็ได มัน
เปนเรื่องยากหากจะตองน่ังวิเคราะห ไมวาคุณจะเปนมืออาชีพหรือมีประสบการณมากเทาไหรก็ตาม 
โลกแฟช่ันโดยทั่วไปมักจะมีอะไรใหเซอรไพรสอยูเสมอ และเทรนดยังคงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ลิตเต้ิล-
แบล็กเดรสยังคงอยูและนาจะยังเปนที่นิยมของผูหญิงทั่วโลกตอไป และปรากฏใหเห็นในรูปแบบ             
ตาง ๆ กันตามแคทวอรคในทุกแฟช่ันวีคตาง ๆ  

ดวยความคลาสสิกและไรกาลเวลาของชุด ชุดเดรสดําคลาสสิกน้ีจึงถือวาเปนชุดที่ครบ
เครื่อง และสวยดวยตัวของมันเอง ที่สําคัญ LBD เปนแบบเสื้อที่งายตอการเติมแตงเครื่องประดับ ที่แม
ไมตองมากช้ินก็ดูดีได อาจสวมเครื่องประดับเงิน ก็จะใหภาพออกมาไดตางจากการสวมคูสรอยมุก 
LBD ไดกลายเปนความคลาสสิกที่คงอยูกับวงการแฟช่ัน ทั้งจากชนช้ันสูง ไปจนถึงคนเดินถนนทั่วไป 

 
3. เคล็ดลับการแตงตัวดวยลิตเต้ิลแบล็กเดรส 
เทรนดหรูที่อยูคูกับสาว ๆ  มาเน่ินนานไมรูกี่ยุคสมัย เพราะดวยความที่วาสามารถเลือกใส

ไดไมยาก และยังเหมาะกับสาว ๆ ทุกคนในหลายวาระโอกาส อีกทั้งยังแมทชเขากระเครื่องประดับ
และหนาผมไดแทบจะทุกลุค ต้ังแตเรียบหรูดูดี ไปจนถึงแนวแฟนซีอลังการ เดรสสีดําก็สามารถเนรมิต
ใหคุณไดทั้งน้ัน 

- เลือกชุดที่มีดีเทลโดดเดนในเรื่องของแมททีเรียลอยางเชน เน้ือผาลูกไม เน้ือผาเลื่อม 
เน้ือผาปกประดับหรือมีเท็กซเจอรที่สวยงาม เพราะจะเปนวิธีแตงสวยแบบข้ันตอนเดียวจบ และชวย
ลดข้ันตอนในการแตงเติมดวยแอคเซสซอรี่ช้ินอื่น ๆ แฟช่ันสวย ๆ ที่เน้ือผามีลูกเลนและดีไซน เชน 
การปกเลื่อม แตงโลหะปกด้ิน พิมพลาย จนถึงเน้ือผาลูกไม ผาซีทรูทําใหเดรสสีดําดูนาสนใจข้ึน 
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- เลือกชุดที่มีโครงชุดโดดเดน ดวยแพทเทิรนที่สวยงาม มีการตัดตอ การจับจีบ หรือการ
ผสมผสานหลากหลายดีเทลภายใตโทนสีดําทั้งชุด 

- เลือกชุดที่ชวยขับสรีระที่สวยงามและสมสวนของคุณ อาจจะมีดีเทลที่ซอนความเซ็กซี่
ไวอยางเชน เปดดานหลัง หรือคอลึกสักนิด แตภาพรวมคือดูไมโป เพียงชวยดึงเสนหความเปนหญิง
ของคุณออกมาไดอยางเต็มที ่

- เลือกชุดที่มีความเปนเฟมินีน อยางเชนกระโปรงบานยวย มีดีเทลที่ดูหวานซอนอยูใน
ชุด เพื่อไมใหดูเปนสาวชุดดําที่เปรี้ยวหรือดุดันจนเกินไป โดยเฉพาะหากคุณเปนสาวหวานอยูแลวละก็ 
ไมควรทิ้งคาแร็คเตอรเฉพาะตัว แตเลือกใสใหเหมาะสมนาจะดีกวา 

 
4. อื่น ๆ  
แวนตากันแดดของ Rayban รุน Wayfarer ไดรับความนิยมอยางมากในยุค 50 และ 60 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังจากที่มันปรากฏบนใบหนาของออเดรย  เฮปเบิรน และกลับมาฮิตมากในชวงป
ค.ศ. 1980 เพราะเหลาเซเลปบริต้ีใสกันเพียบ ไมวาจะกลับอีกสักกี่เวอรช่ัน สุดทายทรงที่ออริจินัล
ที่สุดยังไงก็ตองเปน Wayfarer กรอบดําของ Ray-Ban เทาน้ัน 

แวนตากันแดด Ray-Ban กําเนิดข้ึนครั้งแรกในปค.ศ. 1937 โดยบริษัท Baush & Lomb 
เปนผูผลิต เพื่อใชในกองทัพอากาศสหรัฐ เหตุเพราะวาทหารอากาศที่เปนนักบินน้ันจะตองมีการเผชิญ
กับแสงแดดและรังสีตาง ๆ  ที่เมื่อสะสมไปนาน ๆ  แลวทําใหเปนอันตรายตอดวงตาได อีกทั้งยังตองการ
ใหแวนตากันแดดน้ันชวยเสริมใหบุคลิกภาพของนายทหารดูดีข้ึนและดูภูมิฐานมากข้ึน น่ันทําใหเกิด
แวนตากันแดด Ray-Ban ข้ึนครั้งแรกกับรุน Aviator ที่ภาษาไทยแปลตรง ๆ วานักบินน่ันเอง  

Ray Ban Wayfarer เปนแบบแวนกันแดดที่ขายดีมากที่สุดแบบหน่ึงของ Ray Ban ซึ่ง
ออกแบบข้ึนมาโดย Raymond Stegeman นักออกแบบจากบริษัท Bausch and Lomb ในปค.ศ. 
1952 ซึ่งในยุคน้ันไดดาราฮอลลีวูดช่ือดังมักใสออกงานตาง ๆ เชน มาริลีน มอนโรว (Marilyn  
Monroe) ออรเดรย เฮปเบิรน (Audrey  Hepburn) เจมส  ดีน (James  Dean) ทอม ครูยส (Tom  
Cruise) ฯลฯ  

เดิมทีน้ัน ทรง Wayfarer น้ัน เปนดีไซนแวนกันแดดสําหรับผูชาย แตเมื่อดาราสาวสวย
ซึ่งเปนฮีโรในใจสาว ๆ ทั่วโลกอยาง ออเดรย เฮปเบิรน นํามาสวมใสในหนังใหญสุดคลาสสิกอยาง 
Breakfast at Tiffany’s ในยุค 60 กลับทําใหทรง Wayfarer ดูเปนแวนตาทรงผูหญิงไปไดอยางไมนา
เช่ือ และผลที่ตามมาคือ สาว ๆ ทั้งบานทั้งเมืองในสมัยน้ัน จะตองไขวควาหามาไวในครอบครอง          
สักอัน 

ปจจุบัน Wayfarer ยังคงไดรับความนิยมอีกจากเหลาเซเลป เชน ลินดเซย โลฮาน 
(Lindsay Lohan) คิสติน ดันสท (Kirsten Dunst) โรเบิรต แพททินสัน (Robert  Pattinson) 

เรยแบนก็เชนเดียวกับแบรนดรุนคุณปู คุณทวด ที่มักเผชิญปญหาการเปลี่ยนผาน และ
มักกลายเปนแบรนดที่มีภาพลักษณคร่ําครึในสายตาคนรุนใหม เพราะเห็นวาเปนสิ่งที่คุณปู คุณพอเขา
ใชมา เอางาย ๆ วาออรเดรย เฮปเบิรน ดาราฮอลลีวูดระดับตํานานสวมรุนยอดนิยมในภาพยนตร          
ดังเรื่อง Breakfast at Tiffany’s ต้ังแต 50 ที่แลว 
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บทท่ี 3 พาวเวอรสูทสําหรับผูหญิง (Powersuits for Women) 
 

 

ภาพที่ 4-2    แสดงภาพจากภาพยนตรเรื่อง Morocco  
ที่มา: Deutsche Kinemathek Museum für Film und Fernsehen. A Legend in Photo- 
graphs [Online]. Accessed 16 September 2013. Available from http://www.marlene 
dietrich. .org/gallery LegendIntro.html 

 
ภาพยนตรเรื่อง Morocco (1930) เปนภาพยนตรธรรมดา ๆ ที่ข้ึนไปสูทําเนียบของหนัง

คลาสสกิ สวนสําคัญที่ทําใหภาพยนตรเรื่องน้ีประสบความสําเร็จคือการไดนักแสดงสาวชาวเยอรมัน
อยางมารลีน เดียทริช มารวมแสดงในบทบาทของ รับบทเอมี่ จอลลี่ นางโชวคาบาเรตที่ประจําอยู
ไนทคลับทางเหนือของแอฟริกา  ซึ่งเดียทริชเปนฝมือการปนของโจเซฟ ฟอน สเติรนเบิรก (Josef 
Von Sternburg) เขาผลักดันใหเธอมีช่ือเสียงโดงดังและต้ังใจอยางย่ิงใหภาพยนตรเรื่องน้ีเปนเรื่องที่
นาทึ่ง ณ เวลาน้ัน โดยจุดขายของภาพยนตรเรื่องน้ีคือการนํามาซึ่งรสนิยมแบบแปลก ๆ 

สเติรนเบิรกเลือกตัดบทสนทนาอันฟุมเฟอยออกสําหรับเธอ เพื่อหลีกเลี่ยงสําเนียง
เยอรมันที่เปนอุปสรรคอยางมาก ในขณะเดียวกันเขาก็สอนใหเธอเคลื่อนไหวอยางชา ๆ ใน แตละฉาก 
และจองมองวัตถุที่ไมจําเปนเพื่อที่เขาจะไดเก็บภาพเธอในทุก ๆ  อิริยาบถ รวมถึงภาพของเธอที่สวม
ใสเครื่องแตงกายจากเทรวิส  แบนตัน (Travis  Banton) คอสตูมดีไซเนอรที่เปนตํานานแหงคายพารา
เมาทผานทุก ๆ ฉากดวย  

หลังจากภาพยนตรเรื่อง Morocco ออกฉาย ภาพของเดียทริชในชุดทักซิโดและท็อป
แฮตไดเปลี่ยนภาพลักษณของผูหญิงไปโดยสิ้นเชิง การที่ผูหญิงลุกข้ึนมาแตงตัวแบบผูชายน้ัน ถือวา
เปนปรากฏการณอันนาทึ่งและช็อควงการแฟช่ันเปนอยางมาก รวมทั้งสรางเสียงฮือฮาจากผูชมไมนอย 
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เพราะโดยปกติแลวสังคมสวนใหญเช่ือวาเสื้อผาผูชายเหมาะสมกับเรือนรางผูชายเทาน้ันไมเพยีงแตเธอ
จะใสชุดทักซิโดในขณะรองเพลงเทาน้ัน แตเธอยังแตยังทําทาทีเลนหูเลนตากับผูชายที่แตงตัวเหมือน
เธอ และขโมยจูบจากผูหญิงที่เปนหน่ึงในผูน่ังฟง น่ีเปนชวงเวลากอนที่ฮอลลีวูดจะถูกจํากัดเน้ือหา
ภาพยนตรอย าง เขมงวดและ อนุญาตใหกับการกระทําที่ กล าหาญของเธอ หลั งจาก น้ัน                 
ในปค.ศ. 1932 กองเซ็นเซอรก็ไมเคยอนุญาตใหมีฉากจูบบนแผนฟลม 

ในฉากจบของภาพยนตร  เ ดี ยทริชจะต อง เลื อกระหวา งความรักที่ มี ให กั บ                     
แกรี่ คูเปอร ทหารฝรั่งเศสยากจนคนหน่ึงกับความสบายบน Adolphe Menjou's Money แตสุดทาย
ทายเดียทริชก็เลือกความรักมากกวาเงินทอง ตามคูรักไปยังทะเลทราย ดวยชุดเสื้อผาไหม                    
สีขาว กระโปรง สีทิวลิป ผาพันคอและรองเทาสนสูง ความรักที่บริสุทธ์ิคือธีมหลักภาพยนตรของ                 
สเตินเบิรกเสมอมา 

 
1. พัฒนาการของพาวเวอรสูท  
เมื่อยางเขาสูศตวรรษที่ 20 หลังจากผานชวงภาวะวิกฤตของสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือ

ชวงที่สภาพเศรษฐกิจไมดี สภาพทางสังคมตางมีสวนที่จะสงอิทธิพลในเรื่องของแฟช่ัน เมื่อผูหญิง             
ในยุคสมัยหน่ึงตองเปนแมบาน เวลาผานไปการหารายไดโดยผูชายอยางเดียวไมพอ พวกเธอจึงตอง
ออกมาดวย การแตงกายใหสอดคลองกับการทํางานจึงตองอาศัยความทะมัดทะแมงซึ่งเปนเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไมได 

จากการเคลื่อนไหวของผูหญิงที่ปลุกระดมใหคนไปลงคะแนนเสียง (Suffragette 
Movement) ในชวงค.ศ. 1920 และการที่ผูหญิงออกมารณรงคตอสูเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียง  
เพราะผูหญิงตองการที่จะมีสวนรวมในการทํางานของประเทศและไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
กับผูชาย ขณะที่ผูหญิงไดกลายมาพึ่งตัวเองไดมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึง
ภาพลักษณและวิถีชีวิตของพวกเขา พวกเขาตัดผมบอบสั้น ชายกระโปรงขยับมาอยูระดับเขา ระหวาง
ทศวรรษน้ี ผูหญิงเริ่มที่จะปลดปลอยตัวเองจากเสื้อผาที่ บีบรัดเปนครั้งแรก และผูหญิงไดจับเอาสไตล
ของความสะดวกสบายมาใช ชวงเวลาน้ีเองที่พาวเวอรสูทหรือแพนทสูทไดเกิดข้ึน แตแพนทสูทมักจะ
ถูกคัดคานอยูบอย ๆ วาเปนเครื่องแตงกายที่ไมสุภาพสําหรับผูหญิง  

 “กางเกงไมไดเปนเพียงแคเครื่องมือแสดงอํานาจของผูชายเทาน้ัน แตเปนการแบงแยก
เพศอีกดวย ผูหญิงผูที่สวมกางเกงจะถูกกลาวหาวา Cross-Dressing หลอนจะถูกมองวาเปนการ
คุกคามตอระบบธรรมชาติ ตอสังคม ทางศีลธรรมและทางการเมือง” คริสตีน บารด เจาของหนังสือ 
Women's "Conquest" of The Right to Wear Pants ไดกลาวเอาไว 

เขยิบมาถึงหน่ึงในนวัตกรรมทางแฟช่ันในปค.ศ. 1930 คือการที่ผูหญิงหันมาใสกางเกง  
คูกับเสื้อสูท หรือที่รูจักกันในช่ือ “Slacksuit” แพนทสูทไดรับอิทธิพลอยางมากจากดาราฮอลลีวูด 
มารลีน  เดียทริช เธอสวมใสเสื้อผาแบบผูชายในภาพยนตรหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงในชีวิตจริงของเธอ
ดวย แพนทสูทมักใสคูกับกางเกงขาบานหรือขากระด่ิง  ในสวนของแจ็คเก็ตไดรับการตัดเย็บในแบบที่
ละเมียด และออนโยนกวาแบบของผูชาย จะวาไปแลวแพนทสูทก็ถือเปนแฟช่ันไอเท็มที่เพิ่มดีกรีความ
เทไดมาก 
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มารลีน  เดียทริช เปนผูหญิงคนแรกที่แตงกายเลียนแบบผูชายในภาพยนตรเรื่อง 
Morocco เปนเครื่องมือในการสรางเสนหในตัวเธอ อีกทั้งเธอยังแสดงทาทางเลนหูเลนตากับผูหญิง 
ในฉาก ซึ่งถือวาเรียกเสียงฮือฮาจากผูชมเปนอยางมาก เพราะในสมัยกอนน้ันมีการแบงแยกกันอยาง
ชัดเจนในเรื่องการวางตัว การพูดจา บทบาทหนาที่ทางสังคมและครอบครัว และรวมไปถึงการ            
แตงกายของทั้งหญิงและชาย ดังน้ันเมื่อมีการขามพื้นที่ระหวางเพศ (Cross-Gender) จึงถือเปนเรื่อง
ใหญ เมื่อมีฉากหรือการแตงกายโดยหญิงแตงเสื้อผาสไตลผูชาย และวางตัวเย่ียงผูชาย ยอมเกิดภาพจํา
และเกิดการวิพากษวิจารณทั้งในแงบวกและลบอยางไมตองสงสัย 

ความพยายามที่จะฉีกกฏเกณฑเดิม ๆ เริ่มมีมาต้ังแตยุคน้ี ซึ่งไดรับการตอบรับในกลุม
แฟช่ันนิสตาหัวล้ําเทาน้ัน เพราะคนสวนใหญยังรูสึกแปลก ๆ กับการที่ผูหญิงใสเสื้อผาผูชายอยูมาก 

เอลซา เชียปาเรียลลิ (Elsa Schiaparelli)  ดีไซเนอรช่ือดังในทศวรรษที่ 30 เธอไดสราง
คอลเลคช่ันชุดสูทไหลกวางหรือที่เรียกวา Shoulder-Pad Look ดวยชุดสูทไหลกวางหนุนฟองนํ้า
เสริมไหล และในปค.ศ. 1932  โจอัน ครอวฟอรด (Joan Crowford) ดาราหนังช่ือดังในยุคน้ันได
นํามาใสเมื่อครั้งที่แสดงภาพยนตรเรื่อง Letty Lynton พอชวงสงครามโลกครั้งที่สองในชวงปค.ศ. 
1939 เสื้อผาสตรีถูกประยุกตเปนสไตลทหารมากข้ึน มีการใชฟองนํ้ารองไหลอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะแจ็คเก็ต เสื้อโคท ที่ไดรับอิทธิพลมาจากสไตลแมสคิวลีน หลังสงครามโลกฟองนํ้าเสริมไหล
ก็ถูกทําใหเล็กและเรียวข้ึน มีความเฟมินีนมากข้ึน การใสฟองนํ้าเสริมไหลนอกจากชวยใหไหลดูกวาง
และใหญข้ึนแลว ยังชวยเสริมลุคใหผูหญิงดูเทและมีพลังมากข้ึนอีกดวย  

หลังจากมารลีน  เดียทริชสวมใสเสื้อผาผูชายในภาพยนตร ในเวลาตอมาดาราฮอลลีวูด
อีกหลายคนสวมใสแพนทสูทกันในภาพยนตรกันมากข้ึน  

เขาสูทศวรรษที่ 40 แคทเธอรีน  เฮปเบิรน (Katherine  Hepburn) ดาราฮอลลีวูดสาว
ไดแหกกฎและสราง Androgynous Look ใหโดงดัง เฮปเบิรนไดกลายมาเปนไอคอนทางวัฒนธรรม
ดวยการใชชีวิตแบบพึ่งตัวเองและเปนอิสระ มีบุคลิกที่กลาหาญ และเปนที่ยอมรับวาเธอเปนผูมี
อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงการรับรูของประชาชนของผูหญิงในชวงศตวรรษที่ 20 ทั้งมารลีน  เดียทริช
และแคทเทอรีน  เฮปเบิรน ตางเปนตัวอยางที่ชัดเจนมากสําหรับลุคทอมบอย พวกเขาไมเพียง              
ปฏิวัติวิธีการแตงตัวของผูหญิง แตเผยใหเห็น Sex Appeal ของผูหญิงที่สวมใสเสื้อผาแบบ                  
ผูชายอีกดวย  

ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 คนถูกเรียกตัวไปสงครามเปนจํานวนมาก เสื้อผาผูชาย 
ถูกแขวนทิ้งอยูในตูเสื้อผา ทําใหบรรดาผูหญิงนํามาปรับใชใหเขากับไลฟสไตลของตัวเองกันมากข้ึน 
พวกเธอการปรับเปลี่ยนและยายใหระดับเอวพอดีกับของตน กลายเปนสไตลที่เหมาะสมกับผูหญิง          
มากข้ึน  

ในยุคซิกซต้ี แพนทสูทไมไดถูกยอมรับในสังคมวงกวางอยางทันที การใสแพนทสูทยังไม
แตะระดับความเปนทางการโดยที่สากลยอมรับได ผูหญิงวัยรุนที่เริ่มใสแพนทสูทมักจะโดนดูถูก 
เหยียดหยาม ตามรานอาหารก็มักจะปฏิเสธลูกคาผูหญิงที่ใสกางเกงหรือแพนทสูทไมวาชุดน้ันจะมี
ราคาแพงหรือทันสมัยมากเทาใด   

ไมกี่ปถัดมา การมาถึงของชุด Le Smoking อันโดงดัง ประจวบเหมาะกับชวงที่สิทธิสตรี
กําลังเบงบาน การแตงกายรูปแบบใหมน้ีไดรับการตอบรับอยางลนหลามและกลายเปนจุดเปลี่ยนของ
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ประวัติศาสตรการแตงกายของผูหญิงเลยก็วาได กลางยุค 60 ดีไซเนอรปารีสเกือบทั้งหมดสรางและ
วางแผนการตลาดกับแพนทสูทมากสุด แพนทสูทไดรับการอนุญาติใหใสไปในที่ทํางาน เพราะใน
โอกาสที่ตองใชการเคลื่อนไหวหรือการยืดหยุนรางกายจะหมดไปถาใสกระโปรงหรือเดรส 

นับต้ังแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  เสื้อผาถูกมองวาเปนคุณลักษณะของอิสรภาพ และ
เพราะอิทธิพลจากอีฟ แซงต โลรองต (Yves Saint Laurent) ผูซึ่งฝนที่จะสรางความเทาเทียมกันใน
เสื้อผาผูชายใหเกิดในเสื้อผาผูหญิง เปนครั้งแรกที่เราเห็นเสื้อผาสไตลแมสคิวลีนบนแคทวอลคเกิดข้ึน
ในยุคซิกซต้ี 

เขาไดสรางปรากฏการณที่เรียกไดวา ช็อควงการแฟช่ัน ผลงานครั้งน้ีถือวาเปนกบฏ
ในทางที่ดีที่ทําใหผูหญิงในยุคน้ันมีทางเลือกใหมเกิดข้ึน ไมใชมีชีวิตที่วัน ๆ ตองอยูกับกฏของสังคมที่
ไมรูวาเอาอะไรมาเปนบรรทัดฐาน เมื่อเขาสรางทักซิโดสูทที่ออกแบบมาเพื่อใหเขากบัรปูรางของผูหญงิ
โดยเฉพาะน้ีมีชวงไหลที่เน้ียบคมไมตางกับทักซิโดผูชายแตวงแขนแคบและเขารูปกวา  ชวงปกตกแตง
ดวยผาซาติน และใสกับกางเกงขาโครงกับเสื้อเช้ิตตัวในจีบระบายชวงคอ เพื่อคงไวซึ่งความเซ็กซี่
หรูหราแบบผูหญิง จนกระทั่งถูกเรียกวาเปนเวอรช่ันใหมของ Little Black Dress  

“เสนหของ Le Smoking คือมันใหความรูสึกแข็งแกรง มีพลังแบบผูชาย และเซ็กซี่          
แบบผูหญิงในเวลาเดียวกัน” เดอเนิฟซึ่งเปนมิวสคนสําคัญของ Saint Laurent ในชวงปค.ศ.                
1960-1970 กลาวถึงชุดที่เธอยกใหเปนชุดโปรด “พอไดใสแลวความรูสึกคุณจะเปลี่ยนไปเลย” ไมใช
แคความรูสึกอยางเดียว เพราะทวงทาของผูหญิงที่ใสสูทก็เปลี่ยนไปเชนกัน การเอามือลวงกระเปา
กางเกง การหยิบของจากกระเปาดานในเสื้อสูทลวนสรางพลัง 

หนังสือพิมพ The New York Times ถึงกับตีพิมพบทความวา “Saint Laurent นําลุค
ของเดียทริชกลับมาชุบชีวิตใหมในปารีสแลว” “สําหรับผูหญิง Le Smoking คือเสื้อผาที่ทุกคนควร
จะตองมีและใสไดตลอดไป เพราะมันบงบอกถึงสไตล ไมใชเทรนดแฟช่ัน แฟช่ันมาแลวก็ไปแต             
สไตล จะคงอยูตลอดกาล” Saint Laurent เขียนประโยคคลาสสิกน้ีถึงผลงานระดับ Lifetime 
Achievement ของเขาไวในสูจิบัตรนิทรรศการ “Smoking Forever”  

และเมื่อแฟช่ันเขามาในยุคสมัยของโมเดิรน ที่ผูหญิงตองการแสดงออกถึงความแกรง 
การประสบความสําเร็จในการทํางานของผูหญิงมีมากข้ึน ในชวงทศวรรษที่ 80 แฟช่ันของอีฟ แซงต- 
โลรองต ก็ปรับเปลี่ยนเอาใจผูหญิงไปตามยุคสมัยไดเปนอยางดี ดวยเหตุน้ีเองที่แฟช่ันของเขามักไมเคย
ตกยุคและยึดติดกับรูปแบบนัก จนทุกวันน้ีช่ือเสียงของ อีฟ แซงต โลรองต ก็ยังเปนดีไซเนอรอันดับ 
ตน ๆ ที่ครองใจในรสนิยมของผูหญิงทุกรุนมาต้ังแตเมื่อ 40 กวาปที่แลว  

การใชงานของเสื้อผาเหลาน้ีแพรกระจายอยางกวางขวางในชวงปค.ศ. 1970 เปนการ
เพราะการตอสูด้ินรนสําหรับสิทธิสตรี การกีฬา จากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใสยีนส เพราะสิ่ง
สําคัญที่สุดสําหรับมนุษยคือเสรีภาพในการเลือก ไมแนวาน่ีอาจจะเปนนัยยะหน่ึงก็ ไดที่ในอนาคต
ขางหนาผูชายอาจหันมาสวมใสกระโปรงกันบาง 

เบียนกา  แจ็กเกอร (Bianca Jagger) อดีตภรรยาของร็อคสตารในตํานานอยางมิค แจ็ก
เกอร (Mick Jagger) แหง Rolling Stones เธอเปนทั้งนางแบบ นักแสดง ทนายความดานสังคมและ
สิทธิมนุษยชน แตสิ่งที่เด็ดไมแพความสามารถดานการงานของเธอคือ เซนสทางแฟช่ันที่กินขาด ต้ังแต
ตอนที่เธอสวมพาวเวอรสูทสีขาวของอีฟ แซงต โลรองต กับหมวกปกกวางที่มีผาคลุมหนาบาง ๆ และ
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กระโปรงยาวทรงแคบสีขาว ในงานแตงของเธอกับมิค เทาน้ีการันตีความสามารถดานสไตลิ่งของเธอ
ไดแลว เบียนกาชอบสวมแพนทสูท โดยเฉพาะสูทเบลเซอรกับกางเกงสแล็คสีขาวทั้งชุด  

ในปค.ศ. 1975 นิตยสาร Vogue ประเทศฝรั่งเศสไดมอบหมายใหเฮลมุท นิวตัน 
(Helmut Newton) ถายภาพโฆษณาใหกับอีฟ แซงต โลรองต ดวยการนําเสนอผานแบบผูหญิงในชุด
สูท Le smoking ผม Slick Back ยืนสูบบุหรี่ในซอยหน่ึงทามกลางกรุงปารีส เขาต้ังใจที่จะนําเสนอถึง
ความแข็งแกรงของสตรีเพศ เพราะเสนหที่เยายวนใจของสตรีเพศน้ันคือพลังและอํานาจที่คุณจะเห็น
ไดเสมอในภาพถายของเขา งานของเขาในครั้งทําใหคนในวงการแฟช่ันตองจดจําและถือเปนการ                         
บุกเบิกครั้งหน่ึง 

ปค.ศ. 1977 ผูหญิงไดรับการนําวัตถุดิบเสื้อผาบุรุษ เนคไท และกีฬามาเปนสวนสําคัญใน
เสื้อผาผูหญิง ในวิธีที่ซับซอนและลบชองวางระหวางวัย แรงบันดาลใจสําคัญจากภาพยนตรเรื่อง 
Annie Hall ซึ่งนําแสดงโดยไดแอน คีตัน (Diane Keaton) ยูนิฟอรมของคีตันเกือบตลอดทั้งเรื่องคือ
เสื้อเช้ิตขาว สวมทับดวยเสื้อกั๊ก ผูกเนกไท ใสกับกางเกงชิโน นิตยสาร Rolling Stone ถึงกับยกใหเธอ
เปน “The Next Katharine Hepburn” ทําใหหญิงสาวทุกคนตองการที่จะจูโจมตูเสื้อผาของแฟน
หนุมเปนแหลงช็อปปงรานโปรดแหงใหม ซึ่งปจจุบันน้ีแฟช่ันไอเท็มสุดคลาสสิกน้ีไดข้ึนไปเฉิดฉายบน
รันเวยและงานพรมแดงเรียบรอยแลว 

เมื่อจิออรจิโอ อารมาน่ี (Giorgio Armani) ปรับแจ็คเก็ตสูทไหลหนาสไตลเดนแหงยุค 
1980 ใหโมเดิรนข้ึนดวยชวงไหลที่ซอฟตลงและชวงเอวที่เขารูปดูเปนผูหญิงมากข้ึน สูทของอารมาน่ี
กลายเปนยูนิฟอรมของ Jodie Foster เกือบตลอดทั้งยุค 90 ต้ังแตเธอสวมมันเลนบท Clarice 
ตํารวจ FBI ในเรื่อง The Silence of the Lambs จนกระทั่งในงานประกาศรางวัลออสการปตอมา
เธอก็ยังเลือกสวมสูทอารมาน่ีสีออฟไวทข้ึนบนเวทีรับรางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเย่ียม 

ในปค.ศ. 1982 จูลี่  แอนดริวส (Julie Andrews) สวมบทบาทตัวละครผูชายที่ตองแสรง
ทําเปนผูหญิง เธอสวมสูททักซิโดในภาพยนตรเรื่อง Victor Victoria โดยเบลค เอ็ดเวิรด (Blake 
Edwards) 

สไตลแมสคิวลีนไดกลับมาพูดถึงอีกครั้ ง ในป ค .ศ.  1983 ดวยภาพลักษณของ                  
แอนน่ี เลนน็อกซ (Annie Lennox) นักรอง นักดนตรี ชาวสก็อต เธอมีช่ือเสียงในฐานะนักรองนําของ         
วง Eurythmics ดวยลุคผมสั้นกุดโกรกสีสมแดง และริมฝปากสีแดงที่กลายเปนซิคเนเจอรของเธอ 
รวมถึงแพนทสูทสีดํา เนคไท และเสื้อเช้ิตขาว ประกอบกับเทรนดจากฝงญี่ปุนที่ปฏิเสธผูหญิงสวย
เพอรเฟก ในยุคน้ีเราจึงไดเห็นผูหญิงในสไตลทอมบอยกันมาก ในปค.ศ. 2013 คอลเลคช่ันสปริง
ซัมเมอรของฌอง ปอล โกลติเยร (Jean Paul Gaultier) ไดนําแรงบันดาลจากสไตลของแอนน่ี               
มาใชในคอลเลคช่ันน้ี  

ปลายยุค 80 มาดอนนา (Madonna) เจาแมเพลงปอบเปลี่ยนลุคใหดูขรึมและเปนผูชาย
มากกับสูทและรองเทาบูท แตยังไมทิ้งลายความเซ็กซี่แบบโผงผางกับบทเพลง Express Yourself   
มาดอนนาถือเปนเทรนดเซตเตอรแหงยุค ไมวาเธอจะหยิบจับอะไรมาสวมใส วันรุนก็พากันเลียนแบบ
กันจาละหว่ัน ผลกระทบจากเพลงและการครอบงําวัฒนธรรมของมาดอนนา เน้ือเพลงยังแสดงออก 
ถึงความรูสึกของอํานาจในตัวผูหญิง ความรักของวัยรุน ความเทาเทียมทางเพศ และความเปนตัวของ
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ตัวเอง ในปค.ศ. 1993 มาดอนนาไดข้ึนโชวเพลง "Bye Bye Baby" ในงานวิดีโอ มิวสิค อวอรดที่            
กรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ดวยลุคทอมบอยภายใตสูททักซิโดและท็อปแฮต  

การผสมผสานระหวางความเทของชายหนุมกับความเปนผูหญิงน้ันคือ หัวใจของ         
ยุค 90 เสื้อผาผูหญิงมีความใกลเคียงกับผูชายมากข้ึน โทนสีดําและเทาเปนเทรนดของยุคน้ี ความเปน
ผูหญิงหวาน ๆ หายไปในยุคน้ีดวยการแทนที่ของกรันจและสไตลเรียบ ๆ   

“ไมใชเปนเพียงแคการเปลี่ยนแปลงทางแฟช่ันเทาน้ัน แตมันคือการเปลี่ยนแปลงดาน
จิตใจดวย” คารล เลเกอรเฟลด ดีไซเนอรแหงแบรนดชาแนลกลาว 

นิตยสาร Vogue ไดประกาศวาการแตงตัวจัดเต็มในยุคน้ีเปนอะไรที่เชยมาก การแตงตัว
ที่ไมตองอาศัยความเปะ แตรูจักที่จะเลือกมิกซแอนดแมตชคือสิ่งที่อินเทรนดมากกวา 

 
2. บทบาทของพาวเวอรสูทตอโลกแฟช่ัน  
มาถึงในยุคที่แฟช่ันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและดีไซเนอรผุดข้ึนมากันแทบจะนับวินาทีได 

เสื้อผาสไตลทอมบอยก็ไมใชเรื่องของการแหกกฎ เปนขบถหรือเปนสิ่งใหมอีกแลว แตมันถูกใชเพื่อสื่อ
ถึงตัวตนของผูเลือกสวม ไมวาจะเปนสูท แจ็กเกต เสื้อเช้ิต ยีนส สเวตเตอร หรืออะไรก็ตามที่เรา
อาจจะลืมไปแลววาความจริงมันมีที่มาจากเสื้อผาของผูชาย 

อิทธิพลจากสไตลเสื้อผาผูชายบนรันเวยแข็งแรงข้ึนมากกวาแตกอน สิ่งที่นาสนใจอยาง
หน่ึงจากแฟช่ันโชวของซัลวาโตเร เฟอรากาโม (Salvatore Ferragamo) วินเทอรคอลเลคช่ันป ค.ศ. 
2011 ที่บาลานซเอาความ Masculine Feminine ไดอยางพอเหมาะ ดวยเสื้อเช้ิตผาโปรงกระโปรง
ทรงดินสอ ภายใตแจ็คเก็ตเสริมไหล การไลเฉดสีจากดําไปขาวประกอบเอฟเฟกตโดดเดนดวย 
Houndstooth Pattern ซึ่งตองการสื่อถึงแถบตะวันออกของสกอตแลนด รวมทั้งคอมบิเนช่ัน           
ที่แข็งแรงมากระหวางสีขาวกับสีดํา 

ลุคสาวสไตลทอมบอยฮอตข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งในแวดวงแฟช่ันและฮอลลีวูด ดาราที่ถนัดเลน
ลุคน้ีเลยไดผลพลอยไดไปดวย “สไตลทอมบอยเปนสไตลที่แตงสนุก ดูอยางกางเกงทักซิโดขาวตัวน้ี          
ที่ฉันใสอยู ถึงแมมันจะดูแมนแตก็ไมไดทําใหฉันรูสึกเปนผูหญิงนอยลง แถมแมตชกับอะไรก็งาย ใสกับ
เสื้อยืดก็ยังดูหรูได” ริตา  ออรา (Rita Ora) สตารคนลาสุดในวงการบริตปอปใหสัมภาษณถึงช้ิน           
แมสคิวลินช้ินโปรด สวนช้ินโปรดของอีกหน่ึงทอมบอยสไตลไอคอนแหงทศวรรษน้ีอยาง อเล็กซา ชุง 
(Alexa Chung) กลับเปนเสื้อสเวตเตอรคอวี หันมามองนักรองสาวที่มีลุคประจําตัวในสไตล                 
แมสคิวลีน จาเนลล  โมเนต (Janelle Monae) เธอมีสไตลสวนตัวที่นาจดจํา โมเนใหสัมภาษณใน
นิตยสาร Essence วาทําไมเธอถึงไดเลือกสไตลหลักของเธอเปนสไตลสุขุม เครงขรึม “มันเปนความ
พยายามของเธอที่จะจํากัดความของคําวาเซ็กซี่ใหมและอะไรคือความหมายของผูหญิงอยางแทจริง 
สําหรับฉันการเผยใหเห็นเรือนรางไมใชวิธีที่ทําใหผูหญิงดูเซ็กซี่” และเธอยังบอกอีกวา “ฉันชอบ
กระโปรงและเดรสเหมือนผูหญิงทั่ว ๆ ไป แตฉันมีสารสําคัญที่ฉันตองการสื่อมันออกมาใหคนและ
วัยรุนไดรูวา มันยังมีวิธีอื่น ๆ อีกนะที่สามารถทําใหผูหญิงดูดี”  

ในชวงปค.ศ. 2010 และ 2011 เปนซีซั่นที่เราจะเห็นไดสไตลทอมบอยตามจอภาพยนตร
กลับมาอีกครั้ง เราจะสังเกตเห็นไดวาภาพยนตรปจจุบันน้ีก็ยังคงไดรับอิทธิพลมาจากสไตลไอคอน         
ในอดีตที่ยกให Androgynous Look เปนสไตลเดนของพวกเขา ลองนึกถึงแอนเน็ตต เบนน่ิง  
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(Annette Bening) ในภาพยนตร The Kids Are All Right (2010) ที่เธอสวมแพนทสูทสีนํ้าเงิน           
ลายดอก หรือจะเปนอยางแคทเธอรีน เดอเนิฟ (Catherine Deneuve ) ในฉากสุดทายของ
ภาพยนตร  Potiche (2010) เธอสวมสูทสีขาวและเสื้อเช้ิตสีฟา หรือทิลดา สวินตัน (Tilda Swinton) 
ในชุดเสื้อเช้ิตสีฟาออน กางเกงขายาวสีสมและรองเทาหนังสนเต้ีย ในภาพยนตรเรื่อง I Am Love 
(2009) 

ยกตัวอยาง แบรนดที่ข้ึนช่ือวาคลาสสิกและมีความเฟมินีนสูง ในคอลเลคช่ันวินเทอรของ
ราฟ ลอเรน (Ralph Lauren) ปค.ศ. 2011 ซึ่งเปนชวงที่เทรนด Androgyny กําลังมาแรง Ralph 
Lauren ไดแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากมารลีน เดียทริช ดารายุคฟลมขาวดํา ผูเปนไอคอน
ตนฉบับของแฟช่ัน Androgyny  

สําหรับซิกเนเจอรของ Ralph Lauren ที่เคียงคูแบรนดน้ีมาตลอด น่ันคือความ "Classic 
American" เสื้อผาแบรนดน้ีจะเนนความเรียบหรู วินเทจ โดยยังสามารถแปรประยุกตไปตามเทรนด
ตาง ๆ ในแตละซีซั่นได ชุดที่เปนไฮไลทของคอลเลคช่ันน้ีคือ สูทดําทับเช้ิตขาวตบดวยหมวกโบราณ
สไตลยุค 20 โดยมีเรเฟอรเรนซจากคลาสสิกไอคอนอยางเดียทริช และใสความเฟมินีนดวยเน้ือผา
ซาตินมันวาวเหมือนเน้ือเดรส สูทที่ตัดเขารูป และเนนเอวและสวนเวาสวนโคงของรางกายผูหญิง  

เปนที่รูกันดีวาสเตลลา แมคคารทนีย (Stella McCartney) เธอรักในสไตลทอมบอย 
เบลเซอรคลาสสิคคัตต้ิง เน้ียบหรือสูทโมเดิรนสักตัวคือซิกเนอเจอรสไตลของเธอ “ฉันชอบที่จะเลนกบั
ความเปนผูชายและผูหญิงบนเสื้อผา และหาวิธีทําใหมันเกอยูเสมอ” Stella McCartney กลาว             
ในทุก ๆ ซีซั่นของ Stella MacCartney อยางนอยจะตองแพนทสูทรวมอยูดวยเสมอ อยางใน             
คอลเลคช่ันของ Stella McCartney Resort 2013 เธอไดหยิบเอาสไตลแมสคิวลีนรวมกับนํากลิ่น
อายของยุคเซเวนต้ีมาออกแบบในซีซั่นน้ี เชน สูทคัตต้ิงเน้ียบคูกับกางเกงขากวาง พาวเวอรสูทลาย 
สกอตสไตลเรทโทร สูทโอเวอรไซส และเดรสเน้ือผาบางเบา คือไฮไลทของคอลเลคช่ันน้ี  

คําถามมีอยูวา เราควรจะเรียกสไตลของหญิงแทในศตวรรษที่ 21 ที่อยูในเสื้อผาผูชาย
ขณะที่ผูชายจริง ๆ ในช่ัวโมงน้ีกําลังเอ็นจอยกับเสื้อผาช้ินประจําของผูหญิงวาอยางไร โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงเมื่อมองดูความเปนจริงที่เกิดข้ึนกับเทรนดแฟช่ันจากคอลเลคช่ันของทั้งผูชายและผูหญิงในชวง 
หลัง ๆ มาน้ี ชัดเจนวาสิ่งที่แปลกแยกซึ่งครั้งหน่ึงเคยไดรับการจํากัดความเอาไวชัดเจนอยาง 
Androgyny หรือ Gender-bending ไมใชสิ่งที่ประหลาดล้ํา ที่ดูแลวขัดหูขัดตากระทั่งตองถูกหยิบยก
มาวิพากษวิจารณกันอีกตอไป 

 
3. เคล็ดลับการแตงตัวดวยพาวเวอรสูท 
ตลอดเวลาที่ผานมา ผูหญิงนําเสนอลุคใหม ๆ ดวยพาวเวอรสูท ต้ังแตชุดทํางานแบบ

ทางการ หรือเปลี่ยนใหกลายเปนชุดไปเที่ยวหรือไปงานปารต้ีจนบางทีอาจไมมีใครไดทันสังเกตเห็นวา
คุณใสชุดเดิมอยู 

- สําหรับวันสบาย ๆ มิกซแอนดแมตชเสื้อสูทกับกางเกงขาสั้น ดานในอาจจะใสเสื้อยืด
ลายกราฟกเทาน้ีก็เพื่อเนรมิตชุดใหมใหสวยอยางลงตัว 
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- ในวันที่คุณตองการความเปนทางการ คุณอาจจะใสชุดพาวเวอรสูทสีเขม ติดกระดุม 
และรองเทาสนสูง เสื้อดานในอาจจะเปนเสื้อเช้ิตติดกระดุมคอ หรืออาจจะเปนเสื้อที่มีระบาย 
Peplum ก็เพิ่มความมั่นใจไดเชนกัน 

- ลองใสแจ็คเก็ตสูทกับเดรสยาว เลกกิ้งหรือยูนิทารด (ชุดรัดรูปแนบเน้ือ) เพื่อเปลี่ยนลุค
ใหคุณกลายเปนสาวแฟช่ัน นอกจากน้ีเลือกกางเกงตาง ๆ เชน กางเกงขากวาง กางเกงยีนส หรือเพิ่ม
แอคเซสซอรี่อยางหมวก หรือแวนตาเขาไปก็สรางลุคใหม ๆ ใหกับคุณไดเชนกัน 

 
4. อื่น ๆ  
ในเรื่องของความสวยความงามการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง การปลดปลอย 

สิทธิของผูหญิง บทบาทใหมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อยางเกิดข้ึนในทศวรรษน้ี 
หลังจากสิ้นสุด Roaring Twentieth ซึ่งเราไดเห็นอะไรปลอม ๆ กันมามากพอแลว มาถึงในทศวรรษ
ที่ 30 เราจะไดเห็นอะไรที่เปนสีธรรมชาติข้ึน วิธีการแตงหนาในยุคน้ี สุภาพสตรีในเวลาน้ันพยายาม         
ที่แตงหนาทําผมเลียนแบบดารา เพราะตอนน้ันถือเปนยุคทองของวงการภาพยนตรฮอลลีวูด โดยนํา
สไตลจากภาพยนตรไปใชในชีวิตประจําวัน 

- สาว ๆ นิยมการมีผิวสีแทน เพราะในสมัยน้ันเช่ือวาการมีผิวสีแทนเปนการแสดงออกถึง
ความสงางามและทันสมัย จะเห็นไดจากหนาปกนิตยสารโวกที่นางแบบแตละคนมีผิวหนาสีแทน ซึ่ง
สื่อถึงสัญลักษณของความมั่งค่ังและชีวิตที่ร่ํารวย นอกจากน้ีเริ่มมีการปดแกมดวยบลัชเล็กนอยเพื่อ
เติมสีสันใหใบหนาชวนมองมากข้ึน  

- ตาเปนสวนที่เนนมากที่สุดบนใบหนา มีการเขียนเปลือกตาบนและลาง เสนเหลาน้ีจะ
เขียนบรรจบกันที่มุมของดวงตา และจะถูกเกลี่ยใหเปนสโมคกี้อาย อายแชโดวสีเขมถูกนํามาใชบน
เปลือกตา พรอมกับปดมาสคาราใหขนตาดูหนา  

- รูปค้ิวในยุคน้ีจัดวาเปนสวนสําคัญที่สุดสําหรับยุคน้ีเลยก็วาได สาว ๆ มักจะถอนค้ิวให
เปนเสนบาง ๆ และมีลักษณะโคงเหมือนครึ่งวงกลม เพราะผูหญิงเช่ือกันวาลุคเปนสิ่งนาดึงดูดใจและ
นาคนหา  

- รูปปากจะมีการเขียนขอบปากและใชสีที่เปนธรรมชาติมากข้ึน 
- แฮรสไตลที่ นิยมมากที่สุดคือการดัดผมหยิก สาวผมบลอนด นัยนตาดีฟาในจอ

ภาพยนตรถูกกลายมาเปนลุคประจําวันของผูคน ใสคูกับหมวกเบเรต หมวกทรงกะลาสีและหมวก
สักหลาดที่มีการตกแตงอยางสวยงามไดรับความนิยมมาก 
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บทท่ี 4  แจ็คเก็ตหนังผูชาย (Men Leather Jacket) 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-3    แสดงภาพจากภาพยนตรเรื่อง Grease 
ที่มา: Paramount Pictures. Are You a Sweet Sandy or a Sexy Sandy? [Online]. Accessed 
5 September 2013. Available from http://wardrobeadvice.com/how-to-dress-like-
john-travol ta-in-grease/ 

 
ภาพยนตรเรื่อง Grease เปนเรื่องราวชีวิตรักวัยรุนของโรงเรียนมัธยมแหงหน่ึง ในช้ันป

สุดทายที่ประกอบดวยแกงทีเบิรดขาโจตัวปวนประจําโรงเรียนที่มี แดนน่ี ซูโก นําแสดงโดยจอหน        
ทราโวลตาสังกัดอยู สวนอีกกลุมเปนพวกสาว ๆ ภายใตช่ือวาพิงคเลด้ีสที่กําลังมีสมาชิกใหมคือ แซนด้ี 
หรือโอลิเวีย นิวตัน จอหน สาวนอยวัยใสแตแสนจะเรียบรอย ไมเคยสูบบุหรี่ ไมเกเรหรือทําตัวแย ๆ 
เน้ือเรื่องโดยรวมของหนังบงบอกถึงผูคนที่มาจากหลากหลายสถานที่ หลากหลายเช้ือชาติแตทุกคน      
มีความปรารถนาเดียวกัน มีความเช่ือเดียวกัน 

แตละยุคสมัย วัยรุนก็มักจะมีภาพยนตรมิวสิคัลที่เปนเหมือนตัวแทนของวัยรุน ณ 
ขณะน้ันอยูเสมอ ๆ อยางเชนในยุคน้ีก็อาจจะเปน High School Musical (2006) ของทางดิสน่ีย 
หรือถาโตข้ึนมาหนอยก็เปน Moulin Rouge (2001) กระเถิบออกไปอีกก็เปน Flash Dance (1983) 
แตถาจะใหดี หากยอนไปในยุคเซเวนต้ีคงหนีไปพนภาพยนตรเรื่อง Grease ภาพยนตรมิวสิคัลที่ทําให 
จอหน ทราโวลตา กับ โอลิเวีย นิวตัน จอหน คือไอดอลแหงโลกฮอลลีวูด 

ภาพยนตรเรื่อง Grease จัดเปนตัวแทนที่พูดถึงการหลากเขามาของวัฒนธรรมแบบ          
แกงสเตอร ซึ่งเปนวัฒนธรรมยอยของวัยรุนฝงอเมริกา อิทธิพลของหนุมสาวที่ตองการแยกตัวออกมา
จากวัฒนธรรมสายหลัก แฟช่ัน วัยรุน และความบาคลั่งตามสมัยนิยมตางเขามามีบทบาทสําคัญกับ
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันที่ดนตรีร็อกแอนโรลข้ึนสูจุดพีค รวมถึงเปน          
ยุคทองของหนังเพลง 
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1. พัฒนาการของแจ็คเก็ตหนัง  
เสื้อหนังถือกําเนิดมาจากการผลิตเพื่อใหนักบินใสในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 แจ็คเก็ต

หนังที่ใสบินตัวแรกเลยมีขนาดคอนขางใหญเทอะทะ มักจะมาคูกับปกเสื้อที่ทําจากขนแกะ การที่ใช
วัสดุหนังเพื่อใหทหารสามารถทนตออุณหภูมิภายนอกหองโดยสารได ปกปองนักบินจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน แจ็คเก็ตหนังสีนํ้าตาล หรือที่รูจักกันในนาม Bomber Jacket ยังคงไดรับความนิยมอยาง
มากตลอดกาล  

ในชวงปค.ศ. 1930 ไอรว่ิง (Irving) และแจ็ค สกอต (Jack Schott) พวกเขาเริ่มจากการ
ทําเสื้อโคทกันฝนขายบนถนนที่เมืองแมนฮัตตัน ในป 1913 และเปนที่นิยมอยางมากดวยความช่ืน
ชอบ Perfecto Cigar และมอเตอรไซค ทําให Irving ตองการชุดเพื่อที่จะสนองไลฟสไตลเขา
โดยเฉพาะ  เขาจึงไดทําเสื้อแจ็คเก็ตที่มีซิป และเสื้อหนังที่มีซิปตัวแรกก็ถูกทําออกมาในปค.ศ. 1928 
เขาไดต้ังช่ือมันวา Perfecto และขายมันใหแก Harley-Davidson Perfecto ที่วาน้ีตัดโดยใชหนัง
อยางหนาและซิปขนาดใหญเพื่อความทนทานเพียงพอที่จะปองกันนักขับข่ีมอเตอรไซคจากเหตุการณ
หรืออุบัติเหตุได และมันไดกลายมาเปนที่นิยมอยางรวดเร็วทามกลางแกงสิงหนักบิดในปค.ศ. 1930 
และไมนานภาพของ Perfecto ถูกมองวาเปนเครื่องมือที่ใชช่ือเสียงทางลบพอ ๆ กับบรรดานัก        
ข่ีมอเตอรไซคที่สวมใสมัน แจ็คเก็ตหนัง แบรนดที่ช่ือเสียงที่สุดคือ Harley-Davidson การจําหนาย
ครั้งแรก อีกอยางคือมันเปนอมตะผานอิทธิพลของดาราฮอลลีวูด มารลอน แบรนโด (Marlon 
Brando) จากภาพยนตรเรื่อง The Wild One ไดกลายมาเปนสัญลักษณที่ดีที่สุดของเหลาแบดบอย  

ระหวางทศวรรษที่ 30 แจ็คเก็ตหนังถูกพัฒนาใหแข็งแรงทนทานมากข้ึน จนกลายมาเปน
ตัวเลือกของแฟช่ันเสื้อช้ันนอกที่ไดรับความนิยมมากในหมูสิงหนักบิด 

อุตสาหกรรมการผลิตแจ็คเก็ตเดินหนาอยางเต็มรูปแบบในปค.ศ. 1947 และเขาสูยุค
รุงเรืองกลางยุคฟฟต้ี แจ็คเก็ตสําหรับนักบินมีอิทธิพลอยางมากของแจ็คเก็ตหนังในยุคน้ี แตสไตลของ 
Motorcycle Jacket ก็เริ่มดวยเชนกัน  

The Greaser เปนวัฒนธรรมกลุมยอยที่เกิดข้ึนในปลายยุค 50 โดยมากวัฒนธรรมที่
แปลกแตกตางจากที่มีอยูในสังคมลวนเกิดจากวัยรุนกบฏกับทุกสิ่งอยาง พวกเขาไดเอาแจ็คเก็ตหนังมา
เปนเครื่องแสดงการเขาสังคม พวกเขายังถูกจัดใหเปนพวกนอกกฎหมาย การกอกบฏและเสื้อหนังก็ได
กลายมาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  

ในปค.ศ. 1954 แจ็คเก็ต Perfecto เริ่มเปนที่รูจักอยางแพรหลายดวยมารลอน แบรนโด 
จากภาพยนตรเรื่อง "The Wild One" ตอกยํ้าความนิยมดวยนักแสดงชายมาดเท เจมส ดีน (James 
Dean) ที่มักจะใสเสื้อหนัง Perfecto เสมอจนเปนที่คุนตา  

ในปค.ศ. 1955 เจมส  ดีนกับคาแร็คเตอรของจิม สตารค (Jim Stark) ในภาพยนตรเรื่อง 
Rebel Without A Cause ที่ทําใหแจ็คเก็ตหนังสีดําทรงนักบินรบกลายเปนสัญลักษณของการ
ตอตานสังคมในยุคน้ี ทั้งสองเหมือนมาจุดพลุใหกระแสเสื้อหนังมีซิปแทนภาพลักษณของความเทและ
การมีสไตล เปนสองไอคอนที่ไดรับความนิยมสูงสุดในหมูวัยรุน  

ในเวลาตอมาดนตรีรูปแบบใหมที่เรียบงาย และกราดเกรี้ยวอันมีช่ือวา พังคร็อก (Punk 
Rock) ไดถือกําเนิดข้ึน ในเมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดแพรหลายเขามาในประเทศ
อังกฤษ จนกลายเปนเครื่องมือถายทอดความรูสึกตอตานสังคมวัตถุนิยม ปลดปลอยอารมณอัดอั้นของ
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คนหนุมสาวไรงานทําในประเทศอังกฤษ วงดนตรีพังคร็อคอังกฤษรุนบุกเบิกที่โดงดังที่สุด เห็นจะไดแก
วงจากกรุงลอนดอนที่ช่ือวา เซ็กซ พิสตอลส (the Sex Pistols) ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมทาทาย
สถาบัน และตอตานสังคมอยางเปดเผยของสมาชิกวง โดยเฉพาะอยางย่ิงมือกีตารเบสอายุแสนสั้น           
ที่ช่ือวา ซิด วิเชียส (Sid Vicious) ในยุคน้ีดนตรีร็อกมีอิทธิพลตอแฟช่ันอยางมาก จนเปนที่นาต้ัง
ขอสังเกตวาแนวโนมของเทรนดวัยรุนข้ึนอยูกับโลกของดนตรี 

อีฟ แซงต โลรองตเปนเจาแรกที่ไดแรงบันดาลใจจาก Perfecto บนรันเวยในชวงปค.ศ. 
1960 ในชวงเวลาน้ีเราจะเห็นการกลั่นตัวของอเมริกันไบเกอรลุคที่ทันสมัย ในประเทศอังกฤษกลุม
มอดสทั้งชายและหญิงตางสวมแจ็คเก็ตหนัง ข่ีจักรยานยนตรขนาดเล็ก (Moped) และสวมตัวเสื้อ   
ครอปสั้นข้ึนมา เปนครั้งแรกที่เสื้อหนังไดกลายมาเปนยูนิฟอรมของสาว ๆ ไดเปนอยางดี  

ตนยุคเซเวนต้ี ดนตรีมีการผสมผสานกันมากข้ึน เมื่อแนวเพลงยุคกอนหนามาปะทะกับ
แรงบันดาลใจใหม รวมถึงงานทดลองแปลกใหม ผลลัพธที่ไดคือ กลุมดนตรีพังก แกล็มร็อก และ     
การาจ ในชวงปค.ศ. 1970 ปะทุข้ึนพรอมกับความรูสึกตอตานการสรางและความปรารถนาเพื่อความ
เปนอิสระของแตละบุคคล ซึ่งแสดงออกใน Patchwork ที่ปกคลุมไปดวยแจ็คเก็ตหนัง 

ชวงเวลาหน่ึงที่กระแสพังกคอย ๆ  ชอนไชข้ึนจากรากวัฒนธรรมร็อกจากฝงอังกฤษ ดนตรี
รูปแบบใหมสไตลกราดเกรี้ยวอันมีช่ือวาพังคร็อกไดถือกําเนิดข้ึน ในเมืองนิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไดแพรหลายเขามาในประเทศอังกฤษ จนกลายเปนเครื่องมือถายทอดความรูสึก
ตอตานสังคมวัตถุนิยม ปลดปลอยอารมณอัดอั้นของคนหนุมสาวไรงานทําในประเทศอังกฤษ  

ในยุคน้ีดนตรีร็อกมีอิทธิพลตอแฟช่ันอยางมาก จนเปนที่นาต้ังขอสังเกตวาแนวโนม     
เทรนดแฟช่ันวัยรุนข้ึนอยูกับโลกดนตรีเปนอันมาก บรรดาหนุมสาวตางฉกฉวยสไตลจากการแสดง
ดนตรีและวิดีโอของศิลปน ชวงเวลาน้ีเองที่บรรดานักออกแบบแฟช่ันมักจะพบแรงบันดาลใจจากสไตล
ของนักดนตรีร็อก 

ในเวลาเดียวกันเจาแมแหงวงการดีไซเนอรอยางวิเวียน เวสตวูด (Vivien Westwood)  
ดีไซเนอรสัญชาติอังกฤษ ซึ่งเธอเปนคูรักกับมัลคอลม แม็คลาเรน (Malcolm McLaren) ผูจัดการวง
ดนตรีพังกร็อก เซ็กซ พิสตอลส ทั้งคูมีความต้ังใจรวมกันที่จะทําใหคนทั้งโลกเขาใจแฟช่ันพังก ดวยการ
เปดรานเสื้อผาสไตลพังกกลางกรุงลอนดอนในปค.ศ. 1971 เสื้อผาสวนใหญทําจากหนัง ประดับดวย
หมุด โลหะ โซ เครื่องประดับหลายช้ินถายทอดอารมณและความรุนแรงในแบบซาดิสก อยางกุญแจ
มือ ใบมีด ปลอกคอสุนัข และโซจักรยาน นอกจากน้ีแจ็คเก็ต Perfecto กลับมาเปนที่นิยมอีกครั้งใน
ยุค 70 และ 80 โดยกระแสนิยมในพังกร็อก  

แจ็คเก็ต Perfecto กลายมาเปนรูปแบบของอเมริกันคลาสสิกสไตล ปจจุบันยังถูกผลิต
โดยเจนเนอเรช่ันที่ 3 และ 4 ของตระกูล Schott และใชเครื่องจักรแบบรุนเกาในการตัดเย็บ และมัน
ไดกลับมาเปนที่พูดถึงอีกครั้งในภาพยนตรเพลงชวงปลายทศวรรษที่ 70 เมื่อจอหน ทราโวลตาสวมใส
แจ็คเก็ตหนังในภาพยนตรสุดคลาสสิคอยางเรื่อง Grease  ไมใชเรื่องบังเอิญที่แจ็คเก็ตหนังจะกลายมา
เปนแฟช่ันช้ินโปรดของตัวละครสําคัญในภาพยนตรเรื่องน้ี Grease คือภาพยนตรที่เซ็ทบรรยากาศใน
ยุคฟฟต้ีที่สื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมยอยในอเมริกา ซึ่งก็คือกรีสเซอรและร็อกเกอร พวกเขามีสิ่งที่ชอบ
เหมือนกันคือการสวมใสแจ็คเก็ตหนังตอกหมุด การจัดทรงผมดวยนํ้ามันและช่ืนชอบสไตลเพลงของ
เอลวิส เพรสลีย  
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ในชวงปค.ศ. 1980 จะเห็นการเคลื่อนไหวของชาวกรันจ (Grunge) เปนทศวรรษที่จะ
เห็นการ Cropped การใสแจ็คเก็ตหนัง Oversized ไดรับความนิยม ในชวงสิ้นสุดยุค 80 จะเห็นวา
เสื้อหนัง บนรันเวยมีหลากหลายมาก เชน Versace และ Chanel  

กลางยุค 80 มีการเคลื่อนไหวของกลุมวัยรุนทางฝงลอสแองเจลลิส พวกเขาไดทํา
เครื่องประดับที่เกี่ยวของกับการข่ีมอเตอรไซค เชน แหวน กําไล หวงโซกระเปาสตางค เข็มกลัด ใน
เวลาเดียวกัน ชางฝมือจํานวนหน่ึงผสมวัสดุเงินกับหนังสีนํ้าตาลจากทางยุโรป (European Tanned 
Leather) และเสื้อหนังเจเนอเรช่ันใหมก็ไดถือกําเนิดข้ึน  

สไตลใหมของแจ็คเก็ตหนังตลอดทศวรรษที่ 90 น้ี ชางฝมือดีไดกลายมาเปนที่พูดถึงกัน
มากในแวดวงฮอลลีวูด ตนยุคน้ีเองที่เหลาบรรดาเซเลปบริต้ีตางพากันคนพบชางฝมือดีและสั่งตัดเสื้อ
หนังพิเศษสําหรับงานโชวตัว ภาพยนตร หรือสําหรับวันพักผอนของพวกเขา เชนในภาพยนตรเรื่อง 
Fight Club (1999) นําแสดงโดยแบรด พิทท (Brad Pitt) รับบทไทเลอร เดอรเดน (Tyler Durden) 
ผูชายบาระห่ําที่ไมรูจักเหน็ดเหน่ือยกับการออกไปคนหาความเปนลูกผูชายในตัวเอง แบรด พิทท           
โดดเดนในชุดเสื้อหนังสีแดงที่ทําใหเปนภาพจดจําสําหรับหนังเรื่องน้ี  

ตลอดยุค 90 จนถึงปจจุบัน ไดมีการคิดคนสิ่งใหม  ๆ นับไมถวนใหกับแจ็คเก็ตหนัง 
รวมถึงการเพิ่มสีสัน เชน สีแทน และสีนํ้าตาลเทา ทั้งแบรนด London-Based Label หรือ Muubaa 
พยายามจะทาทายความคิดทีว่าเสื้อหนังสามารถสวมใสแลวดัดแปลงไดหลายๆ รูปแบบ 

 
2. บทบาทของแจ็คเก็ตหนังตอโลกแฟช่ัน  
ยอนกลับไปวันที่มารลอน แบรนโดใสแจ็คเก็ตหนังในภาพยนตรเรื่อง “The Wild One” 

แจ็คเก็ตหนังกลายมาเปนหน่ึงในแฟช่ันไอเทมช้ินหลักที่ผูชายทุกคนควรมีไวในตูเสื้อผา ย่ิงนานวันย่ิง
สะสมความมีคุณคาข้ึนเรื่อย ๆ ไมวาคุณกําลังจะพยายามทําตัวเองใหเปนแบดบอยหรือวา ถาคุณ
อยากจะกลายเปนจอหนน่ี สเตรเบลอรไปตลอดกาล แจ็คเก็ตหนังก็ควรจะเปนช้ินที่โดดเดนที่สุดที่คุณ
ควรมีไวครอบครอง  

เสื้อหนังยังคงอินอยูในกระแสแฟช่ันเสมอ เพราะคุณสมบัติที่แทจริงของเสื้อหนังคือ 
“Protection” ดวยวัสดุที่หนา สามารถใหความอบอุนไดกับผูสวมใสไดดี หรือถาหากเกิดอุบัติเหตุกับ
ตัวเอง เสื้อหนังจะเปนเกราะช้ันแรกที่ปองกันตัวเราไดดีที่สุด ดวยความที่ตางประเทศบานเมืองเขา   
มีการบริโภคเน้ือกันมาก รวมถึงมีความชํานาญการทําผลิตภัณฑเกี่ยวกับหนัง จึงไมแปลกที่แจ็คเก็ต
หนังจะเปนชอยสที่ไดรับความนิยมอยูเสมอ ซึ่งยังมีใหเห็นทั่วไปทั้งในสตรีทและไฮแฟช่ัน แจ็คเก็ตหนัง
น่ีเองที่เปนแฟช่ันไอเท็มยอดฮิตเสมอมา   

วัสดุหนังมีมากมายหลายประเภท ทั้งหนังแทหนังเทียม อยางหนังแนปปาที่น่ิมหนอย 
Raw Leather ที่แข็งหนอย หรือ Patent Leather หนังแกวที่มีความเงาวาว หนังที่ผลิตแจ็คเก็ตกับ
หนังที่ผลิตเสื้อผาเปนหนังคนละชนิดกัน 

สไตลของแจ็คเก็ตหนังทุกวันน้ี ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก Leather Biker 
Jacket ยังคงมีลักษณะซิปเฉียง มีกระเปาหนาสองขาง บางก็มีการเพิ่มรายละเอียดดวยการเย็บ
ลวดลายที่ไหลหรือแขนเสื้อ แตโดยปกติแลว แจ็คเก็ตหนังมักจะใสคูกับกางเกงยีนสและเสื้อเช้ิตขาว 
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ในวินเทอรคอลเลคช่ันปค.ศ. 2013 สไตลของเสื้อหนังที่มีรูปแบบเหมือนนักบินชวงตนทศวรรษที่ 20 
ไดกลับมาโลดแลนอีกครั้งดวยเชนกัน 

ปจจุบันน้ีโลกแฟช่ันไมไดกังวลเรื่องการนําหนังมาผลิตเสื้อผาเทาไรนัก แตเรื่องที่
ตางประเทศใหความสนใจกันมากกวา คือเรื่องเฟอร (Fur) มากกวา ปจจุบันมีดีไซเนอรหลาย ๆ คน           
ที่เขาไปรวมกับ PETA (หรือ People for the Treatment of Animals) องคกรที่กอต้ังข้ึนมาเพื่อ
รณรงคใหคนหันมารับประทานผัก เลิกรับประทานเน้ือสัตวและประทุษรายตอสัตวทุกกรณี PETA             
มีช่ือเสียงจากรูปแบบแคมเปญการรณรงคที่หวือหวาทั้งการถายภาพแฟช่ันสุดเซ็กซี่ที่นําดารานักรอง                
ที่มีช่ือเสียงมาถายภาพแฟช่ันในรูปแบบเชิญชวนใหมาบริโภคสัตวและเลิกใชผลิตภัณฑที่มาจากสัตว 
รวมทั้งแคมเปญอีเวนทอยางการเปลือยกายประทวง ซึ่งแตเดิม PETA มีปญหากับแบรนดเสื้อผาสดุหรู
ระดับโลกเสมอ ๆ  

Stella Mccartney เปนแบรนดหน่ึงที่มีอุดมการณชัดเจนในเรื่องของการตอตานการใช
เฟอร ฝรั่งมักจะมองวาคนที่สวมใสเฟอรเปนพวกคนโง เพราะเขาถือวาถาคุณจะไปฆาชีวิตใครสักคน
เพื่อเอาประโยชนจากมันเพื่อนํามาทําใหตัวเองดูสวย แตในอีกฟากหน่ึงประเทศเดนมารกมีการเปด
ฟารมเลี้ยงสัตวเพื่อจะเอาขนสัตวมาทําเฟอร ไมไดใชวิธีออกไปลาเชนที่เคยทํา เมื่อสัตวถึงอายุขัยจึงจะ
นําขนสัตวมาใชประโยชน  

แมปจจุบันจะมีการรณรงคโดย PETA เพื่อมิใหใชวัสดุจากสัตว แตดวยความคงทน 
พื้นผิวที่มีเอกลักษณ และประโยชนใชสอยอันหลากหลายทําใหแจ็คเก็ตหนังยังคงอยู และถูกปรับ
รูปแบบจนนาสนใจ อยางเชนมีการตัดตอหนัง Patchwork การปก Embroidery หรือการตอกหมุด 
Studs 

 
3. เคล็ดลับการแตงตัวดวยแจ็คเก็ตหนัง  
 - แจ็คเก็ตหนังกับผูชาย ชางเปนอะไรที่เขากันดีแบบสุด ๆ ไมวาจะผานไปกี่ยุคกี่สมัย          

ก็ยังไดรับความนิยมอยูเสมอ ถึงแมอากาศบานเราจะรอนซักแคไหน แตแจ็คเก็ตก็เปนแฟช่ันที่หนุม ๆ 
ใสไดทุกฤดูเชนกัน นอกจากน้ียังแฝงความเทอยูในตัวเองเปนอยางสูง 

- คุณผูชายสามารถใสแจ็คเก็ตหนังทับเสื้อเช้ิตไปงานที่เปนทางการได หรือจะสวมทับเสือ้
ยืดลายเก ๆ ก็เทไมเบา หรือคอมพลีทลุคดวยการคุมโทนสี เชน สวมเสื้อยืดลายกราฟกสีดําไวดานใน 
แลวทับดวยแจ็คเก็ต ใสยีนสสีดําหรือบูทสีดําก็ได 

- ถาไมอยากไดลุคที่ดูขึงขังจนเกินไป ลองหาเสื้อโคทสี Navy ทับดู จะทําใหหนุม ๆ          
ดูซอฟตข้ึน สวนสิงหมอเตอรไซคทั้งหลาย ถาตองการความสนุกสนานมากข้ึน อาจจะเลือกแจ็คเก็ต
หนังที่มีดีเทล อยางเชน ซิป หรือหมุดตกแตง 

- สําหรับคุณผูชายที่เปนคนสูงใหญลองเลือกหนังที่มีความซอฟตลงมาหนอย เพื่อปรับให
คุณมีสรีระที่สมสวน พอเหมาะข้ึน 

 
4. อื่น ๆ 
ข้ึนช่ือวา “มิวสิคัล” แลว องคประกอบสําคัญในการดําเนินเรื่องคงจะหนีไมพน “เพลง” 

ซึ่งซาวนดแทร็กของหนังเรื่อง น้ีก็ทยอยข้ึนอันดับหน่ึงในชารทเพลงฮิตของหลายประเทศ                
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“You’re the One that I Want” เพลงประกอบที่เปดตัวชวงเดียวกับหนังไดรับความนิยมในช่ัว
ขามคืน นอกจากน้ี “Summer Night” และ “Hopelessly Devoted to You” ก็ฮิตไมแพกัน 

เพลง Summer Nights เปนเพลงประกอบภาพยนตรเรื่อง Grease เรื่องราวของหนุม
มัธยม แดนน่ี ซึ่งไดพบกับสาวจากออสเตรเลีย แซนด้ี  ที่ชายหาด ทั้งสองเกิดตกหลุมรัก วันหน่ึงแซนด้ี
ตองกลับประเทศ แตไป ๆ มา ๆ  เธอไมไดกลับและกลายเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรงเรียนมัธยม
แหงน้ีไป หลังจากน้ัน เธอก็ไดเปนเพื่อนกับกลุมนักเรียนหญิงกลุมหน่ึงเขา ความรักของจอหน                  
ทราโวลตราและโอลิเวีย นิวตัน จอหนเริ่มเปนที่รับรูไปทั่วโรงเรียน รวมทั้งอุปสรรคตาง ๆ มากมาย         
ที่มีผลกระทบกับความรักของคนทั้งคู ทั้งจากคนในกลุมของเธอและแกงคคูอริอีกดวย แลวอยางน้ี 
ความรักของคนทั้งสองจะลงเอยแฮปปเอนด้ิงไดหรือไม 

Hopelessly Devoted to You กลายเปนเพลงปอบที่ไตถึงอันดับสามของบิลบอรด 
หลังจากหนังเพลงเรื่อง Grease ที่จอหน ทราโวลตา และ โอลิเวีย นิวตัน จอหน ออกฉายดัง            
เปรี้ยงปรางในปค.ศ. 1978 และยังไดเขาชิงออสการเพลงยอดเย่ียมในปน้ันดวย 

และดวยการถูกจัดวาอยูในประเภทหนังเพลง อัลบั้มซาวดแทรคของ กรีส จึงขนบทเพลง
กวา 22 เพลง จากศิลปนมากหนาหลายตามารวมไวดวยกัน มีทั้งนําเพลงเกามาบรรเลงใหมไปจนถึง
เพลงใหมที่แตงข้ึนมาสําหรับหนังเรื่องน้ี สิ่งที่สําคัญของหนังเพลงก็คือ การนําบทเพลงแตละเพลงมา
ชวยในการเลาเรื่องราวตามทองเรื่อง ซึ่งถือเปนฟงกช่ันหน่ึงของบทเพลงน้ัน ๆ กรีสสามารถทําไดดี
เน่ืองจากสไตลของหนังเพลงเตนรําถูกทําใหมีความงายในการสรางความต่ืนตาต่ืนใจดวยสีสันแฟช่ัน
ยอนอดีตและการออกแบบทาเตนตาง ๆ ไปพรอมกับทวงทํานองเพลงที่แสนไพเราะชวยเกื้อหนุนกัน
อยางชนิดที่ไมย่ิงหยอนไปกวากันเลย 

 
ตอนท่ี 2    วิเคราะหงานออกแบบ 

โครงการผลิตหนังสือเลม เรื่อง พัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายที่สะทอนผาน
ภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 “The Timeless of Style” จัดทําในขนาด 7.5 x 10 น้ิว เน่ืองจาก          
มีขนาดที่เหมาะสมกับช้ินงานที่ผลิตข้ึน ผูจัดทําจึงนํามาใชประกอบในการออกแบบจัดทําหนังสือ    

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหสวนเน้ือหาและการออกแบบ จึงนํามาเปนกรอบ
ในการจัดทําหนังสือข้ึนโดยมีโจทยการออกแบบ (Design Brief) ดังน้ี  

1. ช่ือและชนิดของการออกแบบ 
หนังสือเลม เรื่องพัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายที่สะทอนผานภาพยนตรใน

ศตวรรษที่ 20 ช่ือ “The Timeless of Style” 
2. ลักษณะเน้ือหา 

เน้ือหาภายในเลมจะแบงออกเปน 4 บท โดยบทแรกจะเปนการพูดถึงความสัมพันธ
ของภาพยนตรและแฟช่ัน สวนอีก 3 บท แตละบทมุงเนนการนําเสนอพัฒนาการของรูปแบบ                
เครื่องแตงกายคลาสสิกสะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 จากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงบทบาท
ของเครื่องแตงกายดังกลาวในโลกแฟช่ัน และภาพแฟช่ันเซ็ทซึ่งสื่อถึงการใชงานจริงในปจจุบัน   

3. กลุมเปาหมาย 
กลุมวัยรุนและบุคคลที่มีความสนใจดานแฟช่ัน รวมถึงผูที่ศึกษาดานแฟช่ัน 
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4. วัตถุประสงค  
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของรูปแบบเครื่องแตงกายแฟช่ันต้ังแตอดีตสู

ปจจุบันสําหรับวัยรุน หรือบุคคลที่สนใจ รวมถึงเปนแรงบันดาลใจในการตอยอดผลงานสําหรับ                 
ดีไซเนอรหนาใหม 

5. ความคิดรวบยอด/แนวความคิด  
เรียบงาย ผสมผสานระหวางความเกาและความใหม 

6. เหตุผลสนับสนุนความคิด  
โดยปกติแลวหนังสือที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร จะมีการออกแบบอยาง

เรียบงาย แตดวยความที่เรื่องราวที่ศึกษาเปนระยะเวลาคาบเกี่ยวจากอดีตสูปจจุบัน ดังน้ัน งาน
ออกแบบควรจะเพิ่มความสนุกสนาน เพื่อใหงานน่ิงและนาเบื่อ   

7. อารมณและโทนสี (Mood&Tone)   
บุคลิกของงานออกแบบของรปูเลม จะเนนโทนสีขาว สีเทา สีดํา และสีนํ้าตาล                

พาสเทลเปนหลกัเพื่อสื่อถึงคลาสสิกและเขากบับุคลิกของหนังสือ  

 
 

 

ภาพที่ 4-4    แสดงโทนสีของงานออกแบบ 
 
หลังจากวิเคราะหขอมูลดานเน้ือหาและการออกแบบแลว จะนําขอมูลเหลาน้ีมา

ศึกษาและจัดทําข้ึนเปนหนังสือโดยมีการกําหนดขนาดและรูปแบบหนังสือดังน้ี 
ขนาดรูปเลม  7.5 x 10 น้ิว 
จํานวน    96 หนา 
พิมพ    4 สี 
ปก                  กระดาษกรีนการด 250 แกรม  
กระดาษ   กรีนออฟเซ็ท 120 แกรม 
เขาเลม    ไสกาว 
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ภาพที่ 4-5    แสดงขนาดรูปเลมของหนังสอื กวาง 7.5 น้ิว ยาว 10 น้ิว 

7.5 น้ิว 

10 น้ิว 
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บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

 

ขั้นตอนการออกแบบ  
    1. นําผลการวิเคราะหที่ไดทั้งหมดมากําหนดแนวทางการออกแบบ เริ่มจากข้ันตอน

เรียงเน้ือหาใสดัมมี่ (Dummy) เพื่อวางภาพรวมของเลม และเปนแนวทางในการจัดเลยเอาท 
(Layout) ตอไป    

ภาพตอไปน้ีเปนการแสดงการจัดวางหนาหลักภายในหนังสือ 
      

 

ภาพที่ 5-1    แสดงการวางดัมมี่ (Dummy) ของหนังสือ  
 
การวางดัมมี่ในหนังสือเลมน้ี รูปแบบการจัดหนาทั้งสามบทจะมีลักษณะคลายกัน คือเริ่ม

ที่หนาเปดของแตละบทดวยภาพจากภาพยนตรในหนาซาย ถัดจากหนาเปดมีการวางตําแหนง
ภาพถายและตัวอกัษรสลับกันไปตามความเหมาะสมของขอมูลและภาพ ซึ่งโดยรวมแลวจะใชสวนของ
ภาพและเน้ือหาควบคูกันไปในสัดสวนที่พอดีกัน จํานวนหนาในของเน้ือหาจะมีอยางนอย 19-20 หนา
ข้ึนไปในแตละบทข้ึนอยูกบัจํานวนเน้ือหาในบทน้ัน ๆ ซึ่งหลังจากมีการวางดัมมี่คราวๆ ตลอดทั้งเลม
แลวจะนําไปสูข้ันตอนการจัดวางเลยเอาทตอไป 

1: cover 

2-3 : Flyleaf 

4-5 : Pattern 

6-7 : Intro&content 

8-11 : Film&Fashion 

12-13 : LBD (opening) 

14-15 : LBD (intro) 

16-19 : LBD (timeline) 

20-21 : LBD (trend) 26-29 : LBD (fashion set) 

24-25 : LBD (street) 

22-23 : LBD (Break page) 30-31 : Pattern 
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2. การวางเลยเอาทจัดหนาใหเหมือนกับแนวทางการออกแบบที่วางไวใหเหมาะสมกับ
แนวคิดของ หนังสือเลมน้ี โดยหนังสือเลมน้ีจะเนนภาพจากภาพยนตรในอดีต ภาพแฟช่ันคอลเลคช่ัน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหนังสือ และภาพสตรีทแฟช่ัน รวมไปถึงการจัดวางตัวอักษรใหเหมาะสมกับ
รูปภาพ ทั้งน้ีการจัดวางเลยเอาทโดยการใชภาพไดคัท (Di-cut) นํามาซอนกัน เพิ่มความนาสนใจ
ใหกับหนังสือ ทําใหงานมีความสนุกข้ึน และเพื่อใหงานดูไมน่ิงจนเกินไป   

จัดวางเลยเอาท โดยนําขอมูลและภาพมาจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมไดผลงานการ
ออกแบบ ดังน้ี 

 
ปกหนา สันปก และปกหลงั  

 

ภาพที่ 5-2    แสดงเลยเอาทปกหนา สันปก และปกหลังของหนังสือ 
 
การออกแบบปกในลักษณะดังกลาว ตองการใชมูดแอนโทนของเลมมีลักษณะกลมกลืน

กับเน้ือหาและเปนเอกภาพ จึงใชโทนสีนํ้าตาลพาสเทลและเทา เลือกใชภาพที่เปนแนวคิดหลักของ
เครื่องแตงกายจากภาพยนตรทั้งสามเรื่อง ซึ่งเปนเครื่องแตงกายที่ยังมีใหเห็นในสังคมปจจุบัน อีกทั้ง
เน้ือหาของหนังสือ “The Timeless of Style” เปนหนังสือที่มีเน้ือหาคาบเกี่ยวต้ังแตอดีตมาถึง
ปจจุบัน ดังน้ันการใชชุดสีในลักษณะดังกลาวจะชวยทําใหรูสึกถึงความทันสมัยมากข้ึน แตยังมีกลิ่น
ของความเกาอยูดวย 

 
 
 
 
 

ปกหลัง สันปก ปกหนา 
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ปกหนาใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3    แสดงเลยเอาทปกหนาในของหนังสือ 
 
ปกหนาในออกแบบโดยเลือกภาพดาราฮอลลีวูดภายใตเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบอัน             

โดดเดน เพื่อสื่อวาหนังสือเลมน้ีจะพูดถึงแฟช่ันที่สะทอนจากภาพยนตร ใชสีโทนนํ้าตาลพาสเทลเพื่อ
ไมใหงานออกแบบดูเปนทางการเกินไป    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

หนาคํานําและสารบญั 

 

ภาพที่ 5-4    แสดงเลยเอาทคํานําและสารบัญของหนังสือ 
 
ในสวนของหนาคํานําเลือกใชดวงไฟสปอรตไลท เพื่อเปนเสนนําสายตาผูอานไปสูคํานํา 

สงเสริมคํานําใหชัดเจนย่ิงข้ึน  สวนหนาสารบัญ ออกแบบโดยใชคําวา Ensemble แทนคําวาสารบัญ
โดยทั่ว คําวา Ensemble เปนคําภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงการรวมตัวกัน หรือคณะนักแสดงทั้งหมด
ทั้งมวล ทั้งน้ีเพื่อใหเช่ือมโยงกับแนวคิดของหนังสือ เปรียบเสมือนการโหมโรงกอนนําเขาสูทองเรื่อง
ตอไป   
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เลยเอาทบทที ่1  

 

ภาพที่ 5-5    แสดงเลยเอาทเน้ือหาบทที่ 1 
 
เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนการเกริ่นถึงความสัมพันธระหวางแฟช่ันและภาพยนตร เพื่อ                  

ปูทางเขาสูเน้ือหาภายในเลม จากการออกแบบในลักษณะดังกลาว ใชภาพจากภาพยนตรประกอบกับ
สวนเน้ือหาโดยทั้งสองจะตองสอดคลองกัน ใชเทคนิคทางกราฟกทําใหเปนเหมือนภาพที่ฉีกมา และใช 
การไดคัทภาพ นํามาซอน ๆ กัน เพื่อใหงานมีความสนุกข้ึน เพราะถาหากใชเฉพาะสีขาวดําทั้งเลมจะ
ทําใหงานดูเปนทางการและน่ิงจนเกินไป 
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เลยเอาทในบทที่ 2 

   

ภาพที่ 5-6    แสดงเลยเอาทเน้ือหาบทที่ 2 (1) 
 
เลยเอาทในชวงแรกของบท จะพูดถึงเน้ือหาของภาพยนตร และเรื่องราวเกี่ยวกับ

พัฒนาการของชุดที่ศึกษาการจัดวางรูปภาพและขอความในแตละหนาจะไมซ้ํากัน แตจะมีทิศทางไป
ในทางเดียวกันในทุก ๆ บท เบื้องตนหนาเปดจะใชรูปภาพจากภาพยนตรในฉาก ซึ่งเปนฉากจดจําของ
ภาพยนตรที่ขับเนนใหเครื่องแตงกายที่นักแสดงสวมใสไดรับความนิยม หนาขวาจะเปนการใสกรอบ
ดวยสีนํ้าตาล แลวพูดถึงภาพยนตรโดยสรุป และเนนเรื่องราวที่เกิดข้ึนในอดีต 

การใชการไดคัท (Di-cut) แลวนํามาซอน ๆ กัน คือหลักในการออกแบบและจัดวางใหมี
ลักษณะเหมือนการตัดกระดาษ นอกจากน้ียังมีการเลนกับตัวอักษรเพื่อเพิ่มความสนุกสนานใหกับงาน
ออกแบบ ซึ่งจะออกแบบจัดหนาในลักษณะน้ีไปในทุก ๆ บท 
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ภาพที่ 5-6    แสดงเลยเอาทเน้ือหาบทที่ 2 (2) 
 
ครึ่งหลังของบทจะพูดถึงบทบาทในโลกแฟช่ัน และภาพแฟช่ันเซ็ท เพราะเปนเรื่องราวที่

เกี่ยวเน่ืองกับระยะเวลาปจจุบัน ในสวนของภาพสตรีทแฟช่ัน สวนหน่ึงจะเปนภาพสตรีทแฟช่ันซึ่งเปน
ภาพจากอินเทอรเน็ตในยุคปจจุบันและเปนภาพแฟช่ันที่ถายข้ึนใหม เพื่อแสดงใหเห็นวาแฟช่ันที่นํามา
เสนอน้ี เปนแฟช่ันที่สามารถจับตองไดจริง ปรับใชในชีวิตประจําวันได และพยายามดัดแปลงใหชุด
ดังกลาวใหใชไดหลาย ๆ โอกาส 
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3. การผลิตออกเปนรูปเลม ในข้ันตอนน้ีเมื่อทําการจัดวางเลยเอาทและอารตเวิรกเสร็จ
สมบูรณแลว จะเขาสูกระบวนการผลิตซึ่งในข้ันตอนน้ี ผูจัดทําตองตรวจสอบงานใหถูกตองทั้งในสวน
ของเน้ือหาและภาพประกอบ เพื่อแกไขใหถูกตองสมบูรณกอนสงเขาโรงพิมพ สวนการพิมพผูจัดทํา
เลือกใชระบบดิจิทัล (Digital Printing) แทนการพิมพในระบบออฟเซท (Offset) ที่ใชในการพิมพ
หนังสือทั่วไป เน่ืองจากมีปริมาณการพิมพนอย ทําใหคาใชจายมีราคานอยกวา โดยมีคาใชจายเฉลี่ย
เลมละประมาณ 1,500 บาท 

 
การประเมินความพึงพอใจของผูอานท่ีมีตอหนังสือเลม เรื่อง พัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายท่ี
สะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษท่ี 20  

ผลสํารวจความพึงพอใจของผูอานที่มีตอหนังสือเลม เรื่องพัฒนาการรูปแบบเครื่องแตง
กายที่สะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 “The Timeless of Style” จากกลุมผูอานและ
ผูเช่ียวชาญทั้งหมด 25 คน เปนชาย 6 คน หญิง 19 คน ซึ่งในจํานวนทั้งหมดน้ีกลุมผูอานมีชวงอายุ
ดังน้ี  

อายุ  18-25 ป    จํานวน  2   คน (คิดเปนรอยละ 8) 
อายุ  25-30 ป    จํานวน 16   คน (คิดเปนรอยละ 64) 
อายุ  30  ปข้ึนไป จํานวน  7   คน (คิดเปนรอยละ 28) 
โดยแบบประเมินความพึงพอใจของผูอานที่มีตอหนังสือพัฒนาการรูปแบบเครือ่งแตงกาย

ที่สะทอนภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 สามารถแจกแจงออกเปนตารางตามประเด็นตาง ๆ ที่ใชในการ
ประเมิน ดังน้ี 
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ตารางที่ 5-1    ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ กลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไป
ที่มีตอหนังสือ “The Timeless of Style” ดานเน้ือหาสาระที่นําเสนอ  

 

โดยสามารถสรุปผลไดดังน้ี  

1. คุณคาของเน้ือหาที่นําเสนออยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =3.2, SD=0.83) 
2. ความเขาใจในเรื่องของพฒันาการของเสื้อผาแตละชุดอยูในระดับพงึพอใจมาก                

( X =4, SD= 0.85) 
3. เน้ือหามีความสัมพันธกับช่ือเรือ่งอยูในระดับพงึพอใจมาก ( X =4.16, SD=0.85) 
4. ความยาวของเน้ือหามีความเหมาะสมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.04, SD=0.84) 
5. ภาษาที่ใชในการเรียบเรียงอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =3.88, SD=0.78) 

 
 
 
 
 

 
 

รายการ 

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ
ปาน
กลาง 
(3) 

พึง
พอใจ
นอย 
(2) 

พึง
พอใจ
นอย
ที่สุด 
(1) 

จํานวน
คน 

(รอยละ) 

คา 
เฉลี่ย 
 ( X ) 

สวน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(SD) 

คุณคาของเน้ือหาที่
นําเสนอ 

6 
(24%) 

8 
(32%) 

11 
(44%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

3.8 0.82 

ความเขาใจในเรื่องของ
พัฒนาการของเสื้อผา
แตละชุด 

7 
(28%) 

11 
(44%) 

7 
(28%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4 0.85 

เน้ือหามีความสัมพันธ
กับช่ือเรื่อง 

10 
(40%) 

9 
(36%) 

6 
(24%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.16 0.8 

ความยาวของเน้ือหามี
ความเหมาะสม 

9 
(36%) 

8 
(32%) 

8 
(32%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.04 0.84 

ภาษาที่ใชในการเรียบ
เรียง 

6 
(24%) 

10 
(40%) 

9 
(36%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

3.88 0.78 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 5-2    ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ กลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไป
ที่มีตอหนังสือ “The Timeless of Style” ดานการออกแบบรูปเลม 

 

โดยสามารถสรุปผลไดดังน้ี  
1. ภาพปกสามารถสื่อความหมาย มีความสัมพันธกับเรื่องอยูในระดับพึงพอใจมาก             

( X =3.88, SD= 0.83) 
2. การออกแบบเหมาะสมกับเน้ือหาอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.36, SD=0.76) 
3. การจัดหนาสวยงาม อานไดสะดวกอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.24, SD=0.8) 
4. ภาพถายทําใหเน้ือหานาสนใจย่ิงข้ึนอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.16, SD=0.71) 
5. ภาพประกอบมีความสัมพันธกับเน้ือหาในแตละตอน และทําใหเขาใจงายข้ึนอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก ( X =4.52, SD=0.5) 
6. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =3.88, SD= 0.6) 

 

 
 

รายการ 
 

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ
ปาน
กลาง 
(3) 
 

พึง
พอใจ
นอย 
(2) 
  

พึง
พอใจ
นอย
ที่สุด 
(1) 

จํานวน
คน 

(รอยละ) 

คา 
เฉลี่ย 
( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ภาพปกสามารถสือ่
ความหมาย มีความ 
สัมพันธกบัเรื่อง 

7  
(52%) 

8  
(32%) 

10  
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

3.88 0.83 

การออกแบบเหมาะสม
กับเน้ือหา  

13  
(52%) 

8  
(32%) 

4  
(16%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.36 0.76 

การจัดหนาสวยงาม 
อานไดสะดวก 

11  
(44%) 

9 
(36%) 

5  
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.24 0.8 

ภาพถายทําใหเน้ือหา
นาสนใจย่ิงข้ึน 

8  
(32%) 

13  
(52%) 

4  
(16%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.16 0.71 

ภาพประกอบมีความ 
สัมพันธกบัเน้ือหาในแต
ละตอน และทําให
เขาใจงายข้ึน 

13 
(52%) 

12 
(48%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.52 
 

0.5 
 

ขนาดของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม 

4  
(16%) 

14  
(56%) 

7  
(52%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

3.88 0.6 
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ตารางที่ 5-3    ตารางสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ กลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไป
ที่มีตอหนังสือ “The Timeless of Style” ดานภาพรวมของรูปเลม  

 
โดยสามารถสรุปผลไดดังน้ี  

1. ความนาสนใจของหนังสืออยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.44, SD=0.65) 
2. คุณภาพของหนังสือโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.24, SD=0.83) 
3. ใหประโยชนตอกลุมผูอานที่สนใจเรื่องราวของแฟช่ันช้ินคลาสสิกอยูในระดับพึงพอใจ

มาก ( X =4.08, SD=0.82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ 
 

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ
ปาน
กลาง 
(3) 
 

พึง
พอใจ
นอย 
(2) 
  

พึง
พอใจ
นอย
ที่สุด 
(1) 

จํานวน
คน 

(รอยละ) 

คา 
เฉลี่ย 
( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ความนาสนใจของ
หนังสือ 

13  
(52%) 

10  
(40%) 

2  
(8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.44 0.65 

คุณภาพของหนังสอื
โดยรวม 

12  
(48%) 

7  
(52%) 

6  
(24%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.24 0.83 

ใหประโยชนตอกลุมผู
อานที่สนใจเรื่องราว
ของแฟช่ันช้ินคลาสสกิ 

9  
(36%) 

9  
(36%) 

7  
(28%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.08 0.82 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ไดทําการประเมินความพึงพอใจตอหนังสือเลม เรื่องพัฒนาการ
รูปแบบเครื่องแตงกายที่สะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 “The Timeless of Style” มีดังน้ี  

1) นายอธิ  วรรณศรี สไตลิสต 
2) นายเชาวลิต  หวานอม  ผูเช่ียวชาญดานเสื้อผาวินเทจ  
3) นางสาวสุภาสิริ  จันทรออนทึก  ดีไซเนอรราน PONY STONE  
4) นายวันศุกร  คงราศี  คอลัมนิสตนิตยสาร ELLE  Thailand  
5) นางสาววรรณา  ต้ังแสงประทีป กราฟกดีไซเนอร  
โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญที่มีตอหนังสือเลมพัฒนาการรูปแบบ

เครื่องแตงกายที่สะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20 สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังน้ี 

 

ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ  
ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจดานเน้ือหาสาระของหนังสือของผูเช่ียวชาญ

ทั้งหมดลงความเห็นวานาสนใจดี สามารถเปดตลาดใหม ๆ ได แตอยากใหศึกษาวิเคราะหและลงลึกไป
กวาน้ี และเขียนใหกระชับข้ึน เน้ือหาในสวนที่เปนแฟช่ันเซ็ตแฟช่ันเซตมีความนาสนใจ สามารถ
นําไปใชไดจริง  

 

ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอลักษณะรูปเลมน้ัน ผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คน
รูสึกพอใจกับผลงาน การออกแบบดูสวยงามสบายตา แตยังไมมีอะไรดึงดูดสนใจผูอานเทาที่ควร 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของหนาปกหนังสือ ซึ่งยังขาดความโดดเดนอยู รวมถึงตองปรับปรุงการ   
จัดหนาในบางหนา เพราะยังวางองคประกอบไมลงตัว จังหวะในการวางภาพหรือเน้ือหายังดูยัดเยียด
เกินไป นอกจากน้ีมีการใชฟอนตหลากหลายมากเกินไป ตัวอักษรในสวนเน้ือหาควรปรับขนาด                    
ใหใหญกวาน้ี  

 
ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญดานภาพรวมของงานหนังสือ  
โดยรวมแลวผูเช่ียวชาญรูสึกพึงพอใจกับผลงาน หนังสือมีประโยชนเหมาะสาํหรบับคุคลที่

ตองการศึกษาเรื่องราวของเครื่องแตงกายคลาสสิก มีขอดีตรงที่สามารถเปดตลาดหนังสือใหมใน
ประเทศไทยได เพราะหนังสือประเภทน้ียังไมมี หรือถามีก็มีเฉพาะเน้ือหาภาษาอังกฤษ สําหรับการใช
ภาษา ลีลาทางภาษายังสามารถปรับใหสนุกกวาน้ีได รวมถึงความยาวมากเกินไปของเน้ือหาบางบททํา
ใหดูนาเบื่อ เพราะนิสัยการอานของคนไทยไมชอบอานอะไรยาว ๆ   

   ส
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สมุดกลาง
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แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
โครงการพฒันาการรปูแบบเครื่องแตงกายทีส่ะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษที่ 20  
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แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ท่ีมีตอหนังสือพัฒนาการรูปแบบเครื่องแตงกายท่ีสะทอนผานภาพยนตรในศตวรรษท่ี 20  
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2.3 ความพึงพอใจของผูอานเกี่ยวกับภาพรวมของรปูเลม  
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