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แผนการสอนสัปดาห์ที่ 11 และ 12 
 ความงามในจารีตวัฒนธรรมและสื่อสมัยใหม่                                          

 
 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 11 และ 12  ความงามในจารีตวัฒนธรรมและสื่อสมัยใหม่                                     
 

สัปดาห์ 
 

เนื้อหา วัตถุประสงค์และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

11 ความหมาย “จารีต
วัฒนธรรม”และสื่อ
สมัยใหม่                                                  

- นิยามและความหมายของจารีต
วัฒนธรรม  
- นิยาม และความหมายของสื่อใหม่ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายนิยามและ
ความหมายของจารีต
วัฒนธรรม และสื่อใหม่ 

วัฒนธรรมการอยู่                                                                    วัฒนธรรมการอยู่คืออะไร มีลักษณะ
แบบใด และมีรูปแบบอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คา 

อภิปรายวัฒนธรรม
การอยู่คืออะไร 

12 วัฒนธรรมการกิน                                                                    วัฒนธรรมการกินคืออะไร มีลักษณะ
แบบใด และมีรูปแบบอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายวัฒนธรรม
การกินคืออะไร 

วัฒนธรรมการแต่ง
กาย                       
                            
   

วัฒนธรรมการแต่งกายคืออะไร มี
ลักษณะแบบใด และมีรูปแบบอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายวัฒนธรรม
การแต่งกายคืออะไร 
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ความหมาย “จารีตวัฒนธรรม”          
                                           

วัฒนธรรมประเพณี เป็นเสมือนจารีต และแบบแผนที่ปฏิบัติกันในสังคมมานาน เกิดจากแนวคิดความ
เชื่อ และศาสนา ที่วางรากฐาน จนถึงการพัฒนาการทางสังคมอย่างอย่างเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งจะ
เป็นพลวัตรต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  จารีตจึงเป็นบรรทัดฐานที่ก าหนดให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติอย่าง
เข้มงวด มีการควบคุมเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืน โดยคนในสังคมนั้นถือว่าแบบแผนการปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งดีสิ่ง
งาม จารีตประเพณีจึงมีลักษณะเป็นข้อห้าม เป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่ด าเนินสืบ ๆ ต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน 
โดยผู้ปฏิบัตินั้นรู้สึกร่วมกันว่าจะต้องปฏิบัติตาม เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติเช่นเดียวกับกฎหมาย 

จารีตประเพณีนั้นวิวัฒนามาจากศีลธรรม เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แต่ละคนว่าการกระท า
อย่างไรชอบ อย่างไรไม่ชอบ เกิดจากมโนส านึกและมโนธรรมของแต่ละคน โดยมีศีลธรรมเป็นส่วนประกอบท า
ให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ศีลธรรมนั้นมีอยู่ในทุกสังคมมาแต่โบราณกาล และเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความ
ประพฤติอย่างเดียวกับกฎหมายเช่นกัน แต่ก็มีความแตกต่างกับกฎหมายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ศีลธรรมมี
วัตถุประสงค์มุ่งเอาความสมบูรณ์ของจิตใจ เน้นมโนส านึกเป็นหลัก ส่วนกฎหมายนั้นเน้นรักษาความสงบของ
ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งบางทีก็ไม่เกี่ยวกับมโนส านึก อย่างไรก็ดี ศีลธรรมกับกฎหมายนั้นก็มีความสัมพันธ์กัน เมื่อ
ศีลธรรมนั้นได้รับการประพฤติปฏิบัตินานเข้า ๆ และเกิดความรู้สึกร่วมกันว่าจะต้องปฏิบัติเช่นนั้น ก็กลายเป็น
กฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติที่เรียกว่า "จารีตประเพณี" ดังกล่าวมาแล้ว จารีตประเพณีนี้มีสภาพบังคับ
ส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืน คือ สมาชิกในสังคมนั้นจะร่วมกันประณามหรือเกิดความรู้สึกเป็นผิดเป็นชั่วส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจารีตประเพณี ซึ่งสภาพบังคับเช่นนี้บางทีก็ไม่ชัดเจน กระนั้น จารีตประเพณีเป็นเรื่องอันครอบคลุมทุก
มิติของสังคมมากกว่ากฎหมาย  

ค าว่า วัฒนธรรม   หมายถึง แบบอย่าง แนวทางปฏิบัติ วิถีด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชนแต่ละชุมชน ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ซึ่งเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน ที่ส่งต่อมาสู่คนรุ่นหลัง  และสะท้อนถึงตัวตนที่ชัดเจน เช่น เอกลักษณ์
ประจ าชาติของคนไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งการใช้ภาษา อุปนิสัยใจคอที่ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทที่
อ่อนหวาน นุ่มนวล มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งวัฒนธรรมแต่ละชุมชนก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ข้อจ ากัดทางสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์และทรัพยากรในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ ส่วนประเพณี คือ แบบแผน
ของความเชื่อที่ส่งผลต่อการกระท า ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบแผน ตลอดจนการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ที่เห็นว่าดีงาม ถูกต้อง หรือเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา
หรือส่งผลมาถึงทุกวันนี้   หรืออาจจะกล่าวได้ว่าประเพณีคือ สิ่งที่สังคมเดิมสร้างขึ้น แล้วส่งต่อเป็นมรดกให้กับ
คนรุ่นหลังยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และปรับปรุงให้ดีขึ้น และเผยแพร่ออกไปสู่สังคมอ่ืนๆ ด้วย 
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สื่อใหม่ New Media 

สื่อใหม่ New Media คือรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร (Communication) ทัง้ของบุคคลและสื่อที่ถูก

แปลง(transform) โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกดิระบบการสะท้อนกลับ (interactive) หรือ

การด าเนินการ(transact) โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี กับการติดต่อสื่อสารและการออกแบบ ซึ่ง

ที่จริงแล้วสื่อใหม่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปี แต่ถูกจ ากัดใช้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ต่อมาได้กระจายไปสู่ผู้ใช้ทั่วไปที่

ไม่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญมากนัก สามารถใช้งานได้ง่าย ซ่ึงสิ่งส าคัญที่ท าให้สื่อใหม่เข้าถงึกลุ่มคนได้มากข้ึนก็

คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีราคาถูกลงมาก และโทรศัพท์มือถือที่รวม Multi Media ไว้ในเครื่อง

เดียว ทั้งการจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง รวมถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มี

การแข่งขันกันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้สื่อใหม่เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวางขึ้น  โดยหลักการของสื่อใหม่จะ

มุง่เน้นใน 2 ส่วน คือ 

1. การแพร่กระจายของข่าวสาร สื่อใหมมี่จดุเด่นในการแพร่กระจายข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว จากผู้ส่งสาร

หนึ่งคน ขยายไปถึงผู้รับสารทั่วโลก ที่ให้โลกของเรากลายเป็น Global Village ที่ใครท าอะไรก็

สามารถรู้ไดอ้ย่างทัว่ถึง 

2. ลักษณะของขา่วสารข้อมลู(information, content) ทีส่ามารถใช้งานร่วมกนั (share) กันได้ระหว่างผู้

เผยแพร่ (publisher, broadcaster) และผู้ใช้ข้อมลู เช่น การ upload และ download ข้อมูลขึ้นใน

เว็บสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ 

(ค้นคว้าจากบลอก โอเคเนชั่น http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=141490 Page 1 

of 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2550 โดย ผศ.ธีรภัทร วรรณฤมล) 

 

สื่อใหม่ในบริบทสังคมไทย 

ทฤษฎีสื่อใหม่ (New Media Theory)  เริ่มเกิดขึ้นในสมัยทศวรรษ 1990 โดย Mark Poster (1995) 

นิยามค าว่า the second media age หรือการเข้าสู่สื่อยุคใหม่ เนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปเป็น

ระบบโต้ตอบ และการสื่อสารในระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต รวมถึงข้อความสั้น (SMS) และแผนที่

ที่ตั้ง (GPS) เป็นต้น โดยสื่อใหม่ท าหน้าที่แบบหลวมๆ ที่ลดทอนจากความหลากหลายของสื่อที่มีขอบข่ายที่

กว้างขวางมาสู่การมีขอบข่ายที่เป็นแบบส่วนตัวมากขึ้น สนองข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เข้าถึงตัวตนของเรา 

และเน้นความนิยมและความแพร่หลายของประชาชน เป็นการสื่อสารสองทาง อยู่เหนือการควบคุมของรัฐทุก

คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี ซึ่งแตกต่างจากสื่อในยุคแรกคือ สื่อในยุคแรกจะเป็นการสื่อสารทาง
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เดียว ที่มีการควบคุมจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ หรือมักสร้างความไม่เป็นธรรมและการแบ่งกลุ่มทางสังคม สื่อแบบนี้

มีหน้าที่ชวนเชื่อหล่อหลอมส านึกทางสังคม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์  

 แม้ว่าสื่อสมัยใหม่จะมีความรวดเร็ว โดยที่ผู้รับสารสามารถกลายเป็นผู้ส่งสารได้ในทันที ขณะเดียวกันก็

ท าให้เกิดความสับสนในการใช้มากเช่นกัน เนื่องจากสื่อใหม่มีข่าวสารความรู้มากมายหลายทาง จึงต้องคัดกรอง

และเลือกใช้ตามความต้องการ นอกจากนี้สื่อใหม่ยังกลายเป็นกิจกรรมของคนยุคใหม่ที่ใช้สื่อเพ่ือเปิดชุมชนของ

ตัวเองในไซเบอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบของชุมชนและสังคมแบบใหม่ที่ให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมในอีกพ้ืนที่หนึ่ง อันเป็น

พ้ืนที่สมมุติที่ไม่มีลักษณะทาง พฤติกรรมของสื่อใหม่จึงเป็นเรื่องของนิสัย การเสพติดในรูปแบบการใช้คุณค่า

หลากหลายมากกว่าการใช้สื่ออย่างในอดีต และมิใช่เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแต่เพ่ือต้องการเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนสังคมของผู้ใช้ทั้งในส่วนตัว ส่วนร่วม และการตลาด สื่อในที่นี้จึงมีสภาพเหมือนบุคคล คอมพิวเตอร์

จึงเป็นเครื่องมือในร่างของบุคคล  

 ปัจจุบันนี้สื่อใหม่ หรือ New Media มีบทบาทมากขึ้นตามล าดับจนสื่อแบบเดิมในระบบกระจายเสียง 

หรือ สิ่งพิมพ์ลดความส าคัญลงไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดการสื่อสารแบบดิจิตอลอินเทอร์เรคทีฟ เกม และ AR จะ

มาแทนที่การสื่อสารแบบเดิม โดยสื่อใหม่เป็นการพัฒนาระบบภาพ เสียง อักษร และ โปรแกรมประยุกต์เข้า

ด้วยกัน และ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดสื่อท่ีมีความคมชัด มีปฏิสัมพันธ์  

สื่อ สารสนเทศ และ การสื่อสาร เกิดการหลอมรวมเข้าด้วยกันโดยเริ่มประมาณช่วง ปีค.ศ. 1990 - 

ค.ศ. 2000 โดยการเริ่มต้นของระบบอินเทอร์เน็ต ต่อมามีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างมาก โดยเกิดธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล เช่น e-Bay, Amazon, Yahoo,Google, 

Youtube และ Facebook เป็นต้น ท าให้สังคมปัจจุบันมีทั้งโลกจริงและโลกเสมือน หรือ Cyber World ที่มี

รูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่จ ากัด เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ได้ส่งผลให้เกิดสังคม

แห่งอุปนิสัยใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งมีนิยามเรียกว่า "โซเชียลโนมิกส์" (Socialnomics) คือ ประชากรโลกที่หลอม

รวมกันในช่องทางออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เป็นสังคมที่เชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันอย่างไร้

พรมแดนและเปิดโอกาสทางการตลาดอย่างมหาศาล ด้วยพลังของมวลชนและความเร็วของการเดินทางของ

ข้อมูล 

ในอนาคตแนวโน้มการออกแบบอุปกรณ์อิเลกทรอนิคภายในบ้านทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
จะถูกเชื่อมต่อด้วย อินเตอร์เน็ตเน็ตเวิร์ค และระบบเซ็นเซอร์ที่จับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จึงเกิดการเชื่อมต่อ
สื่อสารระหว่างเครื่องจักร เพ่ือตอบความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต เช่น บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) 
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือ ยานยนตร์อัจฉริยะ (Intelligent Transportation) ฯลฯ ซึ่งอีกด้านหนึ่งหาก
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มีการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค แล้วแปลความหมาย และน าเทคโนโลยี
เสมือนจริง(Augmented Reality ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 2D, 3D หรือไฟล์วีดีทัศน์ภาพเสียง
ต่างๆ) มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ท าให้สื่อเกิดความน่าสนใจขึ้นอีกมาก ก็จะสามารถขยายตลาดในธุรกิจรูปแบบนี้
ได้อีกมาก คาดว่าหลังจากปี 2560 เป็นต้นไป เทรนด์ของช่องทางหลักในการเข้าถึงผู้บริโภคคือ Mobile 
Devices และ Social media เป็นการสื่อสารแบบ เรียลไทม์เป็นหลัก ดังนั้นรูปแบบการตลาดจะเปลี่ยนไป 
จากเดิมที่แผนการตลาดทีอ่อกแบบโดยนักการตลาด มาเป็นการสื่อสารที่เป็น Consumer Curated Content 
เป็นหลัก กระแสเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ สร้างผลกระทบได้ในวงกว้าง แต่จะหายไป
ในเวลาอันรวดเร็ว ปัญหาของสื่อใหม่ในบริบทสังคมไทย สื่อสารสนเทศ และการสื่อสารจะเกิดการหลอมรวม
อย่างรวดเร็ว จนในที่สุดสื่อ และเครือข่ายแบบเดิมจะถูกแทนที่ อีกทั้งรัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมความ
เหมาะสมของสื่อเหล่านี้ได้ทัน นอกจากจะท าได้ยากแล้ว ยังมีปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสื่ออีกด้วย 
(ค้นคว้าจาก “สื่อใหม่ในบริบทสังคมไทย” จากบลอก โอเคเนชั่น oknation.net 11/5/2561 BE 00*19 
http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=1022637 Page 1 of 3 วันที่ พุธ พฤษภาคม 2560) 
 
วัฒนธรรมการอยู่  
 
 การอยู่อาศัยของมนุษย์เริ่มจากการอาศัยอยู่ในถ้ า เพ่ือป้องกันสภาพอากาศและสัตว์ร้าย จากนั้นเมื่อมี
วิวัฒนาการ จึงเกิดการก่อสร้างบ้านเรือนด้วยวัสดุ ธรรมชาติ จ าพวก ดิน ไม้ ฯลฯ มีความแตกต่างกันไปตาม
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของแต่ละพ้ืนที่ จนภายหลังรูปแบบเรือนได้เปลี่ยนแปลงตามรสนิยมและยุคสมัย ซึ่งแปร
เปลี่ยนไปตามลักษณะการใช้ชีวิต ยกตัวอย่าง การตกแต่งบ้านเรือนในลักษณะต่างๆ เช่น  

1. สไตล์คลาสสิค (Classic Style) มักจะเป็นที่ชื่นชอบ
ของบรรดาผู้ที่มีฐานะ หรือคนที่มีหน้ามีตาในสังคม 
เพราะด้วยรูปลักษณ์ของบ้านจะเป็นบ้านหลังใหญ่ 
อลังการ หรูหรา จึงต้องมีพ้ืนที่มากมีการจัดสัดส่วน
ของบ้านให้มีห้องที่ กว้างและเพดานที่สูง เน้นความ
สมดุลซ้าย-ขวาในการจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์และของ 
ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ในบ้านสไตล์นี้ มักจะมี
ความปราณีตและมีรายละเอียด ที่สวยงาม เช่น 
เลือกใช้หนังแท้ ตอกหมุดทองเหลือง ผ้าม่านมี
ลักษณะจับจีบ ระบาย กุ๊นด้วยเกลียวเชือกเข้าชุดกัน 
ซึ่งแบบบ้านแบบนี้จุดเด่นคือ เสากลมที่ประดับหัวเสา
และฐานเสา ตั้งอยู่ตามส่วนต่างๆ ของบ้าน และนิยม
ตกแต่งด้วยงานปูนปั้น 

 ภาพที่ 66 การตกแต่งบ้านสไตล์คลาสสิค  
ภาพจาก : www.eyefordesignlfd.blogsport.com 
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2. สไตล์ ชนบทหรือรีสอร์ทในอดีต( Country Style) เป็น
สไตล์ที่ใช้ตกแต่งตามที่พักตาก อากาศ ชนบทหรือรี
สอร์ต  สไตล์นี้ เป็นรูปแบบที่ถูกตัดทอนรายละเอียด ลง
จาก Classic Style มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การ
โชว์ให้เห็นเนื้อไม้ ที่มีผิวหยาบ  ผ้าม่านลายลูกไม้แบบ
เรียบๆ ผ้าปูโต๊ะต่อลาย (Quilt) หรือภายในครัว ก็จะโชว์
เครื่องใช้ภายในครัว  หรือแขวนตระกร้าสาน  
 

 

 

 

 

 

3. สไตล์ย้อนยุค (Vintage  Style) สไตล์นี้ เริ่มแพร่หลายจากสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจาก
ต่างประเทศในยุคปลายรัชกาลที่ 5 สีของ Vintage จะเป็นสีหวาน ๆ แบบพาสเทล มีการตกแต่งบ้าน
ด้วยลูกไม้ หรือลวดลายดอกไม้ อาจติดติดวอลเปเปอร์ผนังสีหวาน ๆส่วนเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีรูปลักษณะ
โครงสร้างหรือแกะสลักที่ดูอ่อนช้อยงดงามผสมอยู่ เช่น  เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความอ่อนช้อย โซฟาที่ถูก
หุ้มด้วยผ้าลายดอกไม้สีหวาน ๆ เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68  การตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจ 
ภาพจาก : www.oldhouseonline.com 

ภาพที่ 67  การตกแต่งบ้านสไตล์คันทรี 
ภาพจาก : www.savvysouthenstyle.stfi.re 
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4. สไตล์ร่วมสมัย(Contemporary  Style) มีการน า
ความเป็น Modern และ Classic  มาผสมผสาน
เข้าด้วยกันเกิดความเรียบง่าย ไม่หรูหราจนเกินไป 
แต่ภาพรวมทั้งหมดที่ออกมาจะดูเป็นบ้านของ
ครอบครัวที่ทันสมัย  

สิ่งที่จะบ่งบอกว่าเป็น Contemporary  
Style  ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้สีที่เป็นสีโทนอุ่น 
(Warm tone) เช่น  สีครีม สีขาวหม่น เพราะ
นอกจากจะช่วยในเรื่องของการเ พ่ิมอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยให้รู้สึกสบายอบอุ่นแล้ว 
ยังง่ายต่อการน าเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งอีกด้วย      

 
 
 
 
 

5. สไตล์ออเรียนทอล (Oriental Style) หมายถึง 
เรื่องราวที่เกี่ยวกับชาวตะวันออก เป็นประเทศใน
เขตท่ีมีสภาพภูมิอากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้ง 
คติความเชื่อในเรื่องราวของศาสนา และวัฒนธรรม
ที่หล่อหลอมที่มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ตามแบบวิถี
ของชาวตะวันออกอย่างแท้จริง         แนวทางการ
ตกแต่งแบบ Oriental สามารถสร้างบรรยากาศได้
หลากหลาย การเลือกใช้เฟอร์นิ เจอร์และของ
ประดับตกแต่ง ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์จีน สี
ทึบ และไม่มีลวดลายมาก เลือกการบุเฟอร์นิเจอร์
ด้วยไผ่ไหมสีเรียบ โดยอาจมีเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจาก
ไผ่ หรือหวาย และเสริมด้วยของประดับตกแต่ง ที่
ผสมความเป็นจีนที่ฐานเซรามิก เครื่องถมลงรักปิด
ทอง เครื่องจักสานหรืองานเขียนลายผ้า ก็จะช่วย
เสริมบรรยากาศได้ 

 
 

ภาพที่ 69  การตกแต่งบ้านสไตล์ร่วมสมัย 
ภาพจาก : www.housetohome.co.uk 

ภาพที่ 70  การตกแต่งบ้านสไตล์ออเรียนทอล 
ภาพจาก : www.thevintaquarian.com 
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6. สไตล์อิงธรรมชาติ (Tropical Style) เป็นบ้านที่ค านึงถึง
สภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  โดยการน าเอาวัสดุท้องถิ่น
ตามธรรมชาติเข้ามาตกแต่ง ให้เกิดบรรยากาศเหมือนอยู่ใน
ป่า ภูเขา หรือธรรมชาติจริง เช่น พ้ืนทางเดิน หน้าระเบียง 
ระแนงบังแดด หรือผนังบางจุดที่กรุหินธรรมชาติ รวม
กระทั่งสวนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของบ้าน  

 
 
 
 

7. สไตล์สมัยใหม่ (Modern Style) การออกแบบบ้านสไตล์โม
เดิร์น เป็นแนวคิดที่ตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยอย่าง
ตรงไปตรงมาและมีเหตุผล ผสมผสานกับการออกแบบจัด
วางพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต  โดยการลดการประดับ
ตกแต่งที่สิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นอกไป ท าให้
อาคารที่ออกแบบมีรูปทรงเรขาคณิต แต่อาคารสไตล์โมเดิร์น
ไม่ได้ถูกจ ากัดโดยแบบแผนหรือรูปแบบตายตัวเหมือนอาคาร
สไตล์อ่ืนๆ วัสดุที่ใช้ยังเป็นวัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม่เช่น 
เหล็ก คอนกรีต กระจก ท าให้อาคารมีลักษณะโปร่ง มีที่ว่าง 
สีที่ใช้นิยมเป็นสีขาว หรือด า  

 
 
 

8. สไตล์ป๊อปอาร์ต(Pop Art) คือการตกแต่งบ้านด้วยการใช้
งานป๊อปอาร์ตเป็นการแต่งบ้านที่ทันสมัย มีความโฉบเฉี่ยว 
โดดเด่น นิยมเลือกเลือกใช้สีฉูดฉาด และรูปภาพที่
แสดงออกถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เน้นการออกแบบ
กราฟฟิก 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 72  การตกแต่งบ้านสไตล์สมัยใหม่ 
ภาพจาก : www.ecstasymodels.tumblr.com 

ภาพที่ 73  การตกแต่งบ้านสไตล์ป๊อปอาร์ต 
ภาพจาก : www.feelitcool.com 

ภาพที่ 71  การตกแต่งบ้านสไตล์อิงธรรมชาติ 
ภาพจาก : www.homedit.com 
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9. สไตล์มินิมอล (Minimal) คือการแต่งบ้านแบบเรียบง่าย ไม่
เน้นสีสันฉูดฉาด และไม่นิยมการตกแต่งที่ดูรกรุงรัง บ้าน
แบบนี้มีความเรียบง่าย โปร่ง สบาย และลดทอนพ้ืนที่ใช้
สอยที่ไม่จ าเป็นออกไป ส่วนเครื่องใช้ภายในเรือนก็นิยมใช้สี
พ้ืน รูปแบบเรียบง่าย บ้างก็ท าเฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งกับ
โครงสร้างเรือน(built in)   

 
 
 
 
 
 

10. สไตล์ลอฟท์ (Loft) เป็นการตกแต่งบ้านตามแบบสมัยใหม่ 
ที่เน้นโชว์พ้ืนผิวและเนื้อแท้ของวัสดุ มีการน าวัสดุต่างกันมา
ใช้รวมกัน เช่น ไม้กับปูน โชว์เนื้ออิฐ เหล็ก ไม้ โครงสร้าง
อาคาร รูปแบบนี้จึงนิยมใช้การก่อผนังและพ้ืนแบบปูน
เปลือย ไม่นิยมทาสี ลักษณะอาคารในแบบนี้นิยมสร้างแบบ
เรียบง่าย รวมถึงเครื่องใช้ภายในเรือนด้วย 

 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมการกิน 
 สิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิตคือ อาหาร ซึ่งจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและด ารงชีวิต แต่ละท้องถิ่นต่างก็มี
วิธีการกินอาหารในหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น รวมถึงรูปแบบการใช้
ชีวิตประจ าวัน จะเป็นสิ่งก าหนดลักษณะอาหารการกินให้แตกต่างกันไป ในอดีตอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นในด้าน
การให้พลังงานและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เพราะกรรมวิธีในการหาอาหารและชนิดของอาหารมีน้อย 
จึงเน้นอาหารประเภทโปรตีนและเนื้อสัตว์ จนมาถึงปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงอาหาร แต่ยังหมายถึงรสนิยม 
การใช้ชีวิต และความสวยงามด้านการสร้างสรรค์อาหาร วัฒนธรรมการกินของมนุษย์ในปัจจุบันจึงกินอาหาร
พร้อมกับการเสพบรรยากาศและอรรถรสไปพร้อมกัน ยกตัวอย่างวัฒนธรรมการกินของประเทศต่างๆ ดังนี้ 

ภาพที่ 75  การตกแต่งบ้านสไตล์ลอฟท์ 
ภาพจาก : www.artisticodyssey.com 

ภาพที่ 74  การตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอล 
ภาพจาก : www.oraclefox.com 
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1. วัฒนธรรมการกินอาหารไทย ข้าวเป็นอาหารหลักที่ต้องปรุงกับข้าวกินไปพร้อมกัน โดยผ่านกรรมวิธี
การต้ม แกง ทอด ย่าง คั่ว ต า ย า ฯลฯ โดยใช้วัตถุดิบประเภท เนื้อ ผัก และเครื่องเทศสมุนไพรปรุง
เข้าด้วยกัน ในอดีตคนไทยนิยมกินข้าวกับน้ าพริก หรือแกง พร้อมผักและปลา หรือสัตว์อ่ืนที่มีขนาด
เล็ก อาทิ กุ้ง กบ หอย แมลง เนื่องจากไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่จ าพวก หมู วัว ในวันปกติ แต่จะกิน
สัตว์เหล่านี้ในโอกาสพิเศษในงานพิธีที่มีญาติพ่ีน้องและแขกมาร่วมงานในจ านวนมาก  

2. วัฒนธรรมการกินอินเดีย โดยทั่วไปคนอินเดียจะรับประทานด้วยมือ ไม่ใช้ช้อนส้อม แม้แต่อาหาร
ประเภทน้ า จ าพวกแกงเผ็ด หรือซุบถั่วต่างๆ ก็เช่นกัน จะใช้แป้งขนมปัง เช่น นาน จาปาตี หรือโรตี 
ตักเข้าปากรับประทาน และการทานอาหารด้วยมือก็ถือว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ได้รสชาติดีกว่า
การใช้ช้อนส้อม  ถ้าเป็นแบบอินเดียดั้งเดิมจริงๆ ที่ปฏิบัติมาแต่โบราณจะใช้ใบตองแทนจาน 
รับประทานเสร็จก็โยนทิ้งให้สลายตัวในธรรมชาติได้เลย การรับประทานแบบผู้ดีมีมารยาทของชาว
อินเดียต้องไม่ให้มือเลอะเทอะ และจานอาหารต้องสะอาด ทั้งนี้เสน่ห์ของอาหารอินเดียที่มีเอกลักษณ์ 
คือเครื่องเทศชนิดต่างๆ ที่น ามาผสมผสานกัน เพ่ือใช้ปรุงอาหารให้มีรสชาติและกลิ่นที่น่ารับประทาน 

3. วัฒนธรรมการกินอาหารจีน  คนจีนกินอาหารโดยใช้ตะเกียบคีบอาหารเข้าปาก ซึ่งกินอาหารใน
รูปแบบของข้าว ไปจนถึงการแปรรูปแป้ง เป็นซาวาเปา บะหมี่ เกี๊ยว ฯลฯ อาหารจีนค่อนข้างจืด แต่
กรรมวิธีในการปรุงมีความหลากหลายและพิถีพิถันมาก  ทั้งยังเป็นอาหารที่เน้นปรับสมดุลในร่างกาย 
ค านึงถึงการทดแทนพลังหรือเพ่ิมเติมความแข็งแรงให้ร่างกาย และระบบต่างๆ ในร่างกาย หรืออาจ
เรียกได้ว่าเป็น  การกินให้เป็นยา  

4. วัฒนธรรมการกินเยอรมัน นิยมกินพร้อมกันหลายๆ อย่าง มีอาหารหลักจ าพวกไส้กรอก ขาหมู ซาว
เออร์คร้าวท์ อาหารหลักยอดนิยม เช่น Pork Knuckle (Schweinshaxe): ขาหมู ชไวนส์ฮักส์ซ ไส้
กรอกเยอรมัน บราตวรุสต์ ทอดหรือย่าง ทานกับกะหล่ าปลีดอง มันฝรั่งผัด และมัสตาร์ด Curry 
Sausage (Curry Wurst) เครื่องเคียงนิยม กะหล่ าปลีหั่นฝอยดอง มันฝรั่งบด คาร์ท็อฟเฟลบราย เป็น
ต้น ทั้งนี้ การรับประทานอาหารเยอรมันแบบต้นต าหรับต้องรับประทานพร้อมกับเบียร์  ซึ่งเป็น
เครื่องดื่มท่ีมีเอกลกัษณ์ในระดับโลก 

5. วัฒนธรรมการกินของชาวสเปน มื้อเช้าของคนสเปนจะเน้นทานอาหารเบาๆ ไม่หนักมาก อาจเป็น
กาแฟ น้ าผลไม้ กับขนมปัง  คนสเปนจะทานอาหารกลังวันในช่วง 14.00-15.00 ส่วนใหญ่อาหาร
กลางวันก็จะเป็นพวกแป้ง เนื้อสัตว์ ข้าว แล้วมื้อเย็นของชาวสเปนก็จะทานกันช่วง 20.00-21.00 น 
อาหารมื้อนี้จะไม่ค่อยหนัก เช่น ซุป ไข่  

6. วัฒนธรรมการกินอิตาลี อาหารอิตาเลียนพัฒนามาหลากหลายศตวรรษด้วยกัน ซึ่งจะเปลี่ยนไปตาม
สังคมและการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัย จนมาถึงปัจจุบันหลาย ๆ เมนูเป็นอาหารที่ท าง่าย เตรียม
วัตถุดิบไม่อยากนัก บางเมนูใช้วัตถุดิบเพียงแค่ 4-8 ชนิด ซึ่งหลักส าคัญของการท าอาหารอิตาเลียนนั้น
ขึ้นอยู่กับคุณภาพวัตถุดิบมากกว่าการปรุงอาหาร อาหารอิตาเลียนมีความหลากหลายแตกต่างกัน
แล้วแต่การน าไปใช้ ซึ่งมีทั้งผลไม้, ผัก, ซอส, เนื้อ และอ่ืน ๆ เช่น พาสต้า ริช้อตโต้ แฮม, ไส้กรอก, ซา
ลามี่ เป็นส่วนใหญ่ ลาซานญ่า เป็นต้น 
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วัฒนธรรมการแต่งกาย   
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีความจ าเป็นเพ่ือปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่น  ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้

ขนสัตว์  หนังสัตว์ปกคลุมร่างกาย จนมนุษย์เรียนรู้วิธีการถักทอเส้นใย ทั้งจากขนสัตว์และใยพืชที่อยู่ในท้องถิ่น 
จนพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายจนถึงปัจจุบันนี้ การพัฒนาของแฟชั่นในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ภูมิอากาศ ฯลฯ เช่น ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 แฟชั่นโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ผู้หญิง
ต้องออกจากบ้านเพ่ือท างานหาเลี้ยงชีพ  ดังนั้นเสื้อผ้าจึงต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ผู้สวมใส่มาก
ขึ้น   

ลักษณะหรือแบบแผนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแต่ละยุคสมัย เรียกว่าสไตล์ (Style) ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้หลายประเภท บางสไตล์เป็นที่นิยมในอดีตจนปัจจุบัน  บางสไตล์ถือว่าล้าสมัยไปแล้วในปัจจุบัน  บาง
สไตล์ เ คยล้ าสมัย ไปแล้ วอาจ เวี ยนกลับมา เทรนด์ อีกครั้ ง  
ตัวอย่างเช่น 

1. แฟชั่นสไตล์พังก์ (Punk)  เป็นแฟชั่นที่ เกิดขึ้นใน
อังกฤษ เป็นยุคที่มีการปฏิวัติและเหตุจลาจลกลาง
เมือง แฟชั่นแนวนี้จึงออกแนวรุนแรง เช่น มีการเจาะ
ตามร่างกาย การเพ้นท์หรือสัก  เน้นโทนสีด าเป็น
หลัก  ส่วนประกอบของผ้าเป็นตาข่าย และเศษผ้า
ลุ่ยๆ ส่วนเครื่องประดับส่วนใหญ่จะเป็นเข็มขัด โซ่  
และหมุดเหล็ก  

 
 
 
 

ภาพที่ 76  แฟชั่นสไตล์พังก์  
ภาพจาก : www.bloom.com 
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2. สไตล์ฮิปปี้(Hippie) เป็นวัฒนธรรมย่อยเกิดมาจากการ
เคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาว เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา 
แฟชัน ฮิปปี้  มี อิทธิพลต่ อ ดนตรี ป็ อป  โทรทั ศน์  
ภาพยนตร์ งานเขียน และศิลปะ สุขภาพ สู่เทศกาล
ดนตรี  ในประเทศไทยเรียกกลุ่มนี้ว่า บุปผาชน โดย
อธิบายไว้ว่า เป็นพวกที่รัก อิสระเสรีภาพ ทั้งการ
ด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย ทั้งการแต่งกาย ไม่ภูมิฐาน 
ฟุ้งเฟ้อหรือยึดติดกับสิ่งของราคาแพง รูปแบบการ
แต่งตัวสไตล์นี้  นิยมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ผ้าเนื้อโปร่ง 
กางเกงขาบาน  

 
 
 
 

3. สไตล์กรันจ์(Grunge) เป็นสไตล์ ที่รับอิทธิพลมาจากเพลง
แนวกรันจ์ร็อก มีส่วนผสมระหว่างสไตล์ พังค์  และ
แคชชวลเอ้าท์ดอร์แวร์  นิยมเสื้อลาย สก๊อตผ้าสักหลาด, 
ยีนส์ฟอก รวมถึงพวกโทนสีเข้มๆ สีคราม สีน้ าตาลแดง 
น้ าตาลแดง สีน้ าตาล เน้นการใส่สีสันที่ดูเป็นธรรมชาติ
ตระกูลเอิร์ธโทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 77  แฟชั่นสไตล์ฮิปปี้  
ภาพจาก : www.bloom.com 

ภาพที่ 78  แฟชั่นสไตล์กรันจ์   
ภาพจาก : www.ladies-trends.com 
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4.  แฟชั่นโลลิตา(Lolita) เป็นวัฒนธรรมย่อยแฟชั่นที่มีต้นก าเนิดในประเทศญี่ปุ่น  ที่ได้รับอิทธิพล
จากเสื้อผ้าแบบวิกตอเรียน  นิยมสวมกระโปรงถึงเข่า หรือชุดเดรส เครื่องประดับศีรษะ  เสื้อ
ลูกไม้  แฟชั่นแบบนี้ได้เริ่มแพร่กระจายในเขตคันไซ จนในที่สุดมาถึงโตเกียว และได้รับความนิยม
ในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่น สามารถแบ่งออกเป็น  กอธิกโลลิตา และ สวีตโลลิตา  โดยกอธิกโลลิตา เป็น
การรวมกันระหว่างแฟชั่นกอธิกกับแฟชั่นโลลิตา มีต้นก าเนิด ในฮาราจุกุ แฟชั่นแนวนี้มี
เอกลักษณ์คือการแต่งหน้าและแต่งกายที่ดูมืดหม่น  ทาลิปสติกสีแดงและทาตาด า  สีน้ าเงินเข้ม 
หรือสีม่วง ใช้อายไลเนอร์สีด า  ส่วนสวีตโลลิตา  ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสไตล์โรโคโค 
เช่นเดียวกับการแต่งกายแบบสมัยวิกตอเรีย นิยมแต่งแบบแฟนตาซีคล้ายเจ้าหญิง  โดยสวีตโลลิ
ตาใช้สีโทนสว่างกว่า และการออกแบบให้เหมือนดูเด็กไร้เดียงสา โดยแต่งหน้าใช้สีชมพู สีพีช  สี
มุก สวมเสื้อผ้าโทนพาสเทล ตกแต่งด้วยลูกไม้  โบว์ หรือใช้สัตว์น่ารักอย่าง แมว กระต่าย ลูก
สุนัขมาประดับ และใช้โบว์ที่เน้นให้เกิดความน่ารัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 79  แฟชั่นสไตล์โลลิตา   
ภาพจาก : www.my-lolita-dress.com, pinterest.com, Egl.livejournal.com 
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5. สไตล์โบฮีเมียน(Bohemian)  การแต่งตัวออกเป็นแนว

ยิปซี  หมอดู  ผมดัดลอน  ใส่เครื่องประดับมากๆ จ าพวก 
ก าไล สร้อยข้อเท้าที่ท าจากหิน ลูกปัด ปะการัง เปลือก
หอย ส่วนใหญ่ชุดเป็นผ้ามัดย้อม ผ้าฝ้ายที่สวมใส่สบาย 
เสื้อคลุมแขนยาว มีความพริ้วไหวเบาสบาย ให้ความรู้สึก
แบบพวกยิปซีเร่ร่อน 

 
 
 
 

6. สไตล์ร็อคเกอร์(Rocker)  นิยมจะใส่เสื้อยืด สวมแจ๊คเก็ต
หนังหรือแจ็คเก็ตยีนส์  กางเกงก็เป็นกางเกงขาเดฟ 
รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มข้อ  ให้ความรู้สึกดุดัน เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 

7. สไตล์ฮิปฮอป(Hip pop) และ R&B เครื่องแต่งกายจะมี
ขนาดใหญ่ทั้งตัว  เสื้อยืดตัวใหญ่  แจ็คเก็ตตัวใหญ่มีเลข 
กางเกงตัวใหญ่  สวมหมวก บ้าง ใส่สร้อยใหญแ่ละสวม
แหวน ที่มีความแวววาว ของสีเงิน หรือทอง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 80  แฟชั่นสไตล์โบฮีเมียน   
ภาพจาก : www.collagevintage.com 

ภาพที่ 81  แฟชั่นสไตล์ร็อคเกอร์ 
ภาพจาก : www.styllure.com 

ภาพที่ 82  แฟชั่นสไตล์ฮิปฮอป 
ภาพจาก : www.refinery29.com 
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8. นอร์มคอร์(Norm core) เป็นแบบผสมระหว่างมินิมอล 

และฮาร์ดคอล เป็นสไตล์การแต่งตัวที่ไม่มากและไม่น้อย
จนเกินไป  โดยใช้ผ้าสีพื้นที่สบายตาหรืออาจเป็นสีทึมๆ 
และเน้นการตกแต่งด้วยเครื่องประดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. มินิมอล(minimal) เป็นสไตล์การแต่งตัวที่เน้นความเรียบ
ง่าย สบาย หรือตามรูปแบบคือ น้อยแต่มาก  นิยมใช้ผ้าสี
พ้ืน สีเรียบ หรือลวดลายที่เป็นระเบียบ เช่น ลายจุด ลาย
ขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายของไทย ในอดีตไม่นิยมสวมเสื้อ มักนุ่งห่มด้วยผ้าผืนใหญ่ ซึ่งลักษณะพิเศษของการแต่ง 
กายของไทยคือ การน ามาพัน นุ่ง ห่ม ร่างกาย ไม่นิยมการตัดเย็บ ซึ่งผู้หญิงใช้ผ้าฝ้ายสีตุ่นเพียง 2 ผืน ดังที่เรียก
ติดปากว่า “ผ้านุ่งผ้าห่ม” โดยผู้หญิงจะนุ่งผ้าป้ายทับด้านหน้าบ้าง นุ่งจับจีบบ้าง นุ่งโจงบ้าง ส่วนอีกผืนใช้เป็น
สไบ หรือผ้าแถบ ส่วนผู้ชาย นุ่งโจง หรือโสร่ง แล้วใช้ผ้าขาวม้ามัดคาดเอว (ปิยะพร กัญชนะ. บันทึกจับผ้า เส้น
ใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ าโขง. กรุงเทพฯ : บริษัทวี พริ้นท์(1991) จ ากัด, หน้า 37) ส่วนเจ้านายและบุคคล
ชั้นสูง นุ่งห่มด้วยผ้าแพรจากจีน และผ้าไหม ภายหลังเมื่อมีการติดต่อกับประเทศตะวันตก ช่วงประมาณ 

ภาพที่ 83  แฟชั่นสไตล์นอร์มคอร์ 
ภาพจาก : www.popsugar.com 

ภาพที่ 84  แฟชั่นสไตล์มินิมอล 
ภาพจาก : www.looktique.com 
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รัชกาลที่ 5 ได้รับอิทธิพลการแต่งกายในยุควิคตอเรียน  กลุ่มชนชั้นสูงจึงเริ่มน าเสื้อลูกไม้แบบตะวันตกมาตัด
เย็บใส่คู่กับโจงกระเบนและผ้าถุง จากนั้นก็ปรับแต่งรูปแบบไปตามกระแสแฟชั่นของโลก 
 จนในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนประเทศ เพ่ือนบ้านต่างๆ ทั่วโลก 

ทรงมีพระราชด าริการแต่งกายประจ าชาติ ของสตรีไทย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและผสมผสาน

ความเป็นสากล  ใช้ ไหมไทย ผ้าไทย และ ผ้ายก ต่างๆ มา ประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นฉลองพระองค์ ดังนี้ (ค้นคว้า

จากสื่อออนไลน์  โดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.qsds.go.th ) 

1. ชุดไทยบรมพิมาน คือ ชุดไทยพิธีตอนค่ าที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้าไหมยกดอกหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็

ได้ ตัวเสื้อและซิ่นตัดแบบติดกัน ซิ่นมีจีบข้างหน้าและมีชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาว คอ

กลม มีขอบตั้ง ผ่าด้านหลัง หรือด้านหน้าก็ได้ ผ้าจีบยาวจรดข้อเท้า  

2. ชุดไทยจักรพรรดิ เป็นผ้าซิ่นไหมยกดิ้นทอง มีเชิงสีทองตัดแบบหน้านางมีชายพก ห่มด้วยสไบปัก

ลูกปัดสีทองรองด้วยสไบจีบ เป็นเครื่องแต่งกายสตรีสูงศักดิ์สมัยโบราณ ใช้สวมในพระราชพิธีหรืองาน

พิธีต่าง ๆ ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ 

3. ชุดไทยศิวาลัย เป็นเสื้อตัวในไม่มีแขน ไม่มีคอ ห่มทับด้วยสไบ แบบมีชายเดียว ทิ้งชายสไบยาว

ด้านหลัง ปักด้วยลูกปัดทอง นุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด 

เครื่องประดับ สร้อยคอ รัดแขน สร้อยข้อมือ  

4. ชุดไทยดุสิต  เป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนเข้ารูป ปักแต่งลายไทยด้วยลูกปัดใช้กับผ้าซิ่นไหม ยกดิ้น

ทองลายดอกพิกุล ตัดแบบหน้านางมีชายพก ใช้ในงานราตรีสโมสรหรือเป็นชุดฉลองสมรสหรือใช้ใน

งานกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตก 

5.  ชุดไทยจิตรลดา เป็นเสื้อแขนกระบอก นุ่งกับผ้าซิ่นทอลายขวาง ตัวซิ่นยาวป้ายหน้าอย่างแบบล าลอง 

เสื้อแขนยาว ผ่าอก คอกลม มีขอบตั้งน้อย ๆ หรือใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือ เป็นยกดอกหรือตัวก็ได้  

สามารถใช้ได้ในหลายโอกาส  

6. ชุดไทยอมรินทร์ เป็นเสื้อแขนยาว คอกลมตั้งติดคอ ผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้าง ๆ ไม่มีขอบตั้งและแขน

สามส่วนก็ได้  นุ่งกับผ้าซิ่นไหมยกทองตัดแบบซิ่นป้าย ส าหรับแต่งในงานพิธีใช้ได้ในหลายโอกาส 

7. ชุดไทยเรือนต้น คือ ชุดไทยแบบล าลอง เป็นเสื้อแขนกระบอก ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวาง

หรือตามยาว หรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวซิ่นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้า เสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับ

ซิ่นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้  นุ่งกับผ้าซิ่นทอลายขวาง  เสื้อคนละท่อนกับซิ่น แขนสามสวนกว้างพอ

สบาย ผ่าอก ดุมห้าเม็ด คอกลมตื้น ๆ ไม่มีขอบตั้ง ใช้ได้ ในหลายโอกาส เช่น เป็น ชุดเช้า ไว้ใส่ บาตร 

ไปวัด หรือ ไปงาน มงคล ต่าง ๆ 
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8. ชุดไทยจักรี  คือชุดไทยประกอบด้วยสไบเฉียง เสื้อตัวในไม่มีแขน ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบ

ยกข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกัน

หรือ จะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามท่ี

เห็นสมควร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 85  ชุดไทยพระราชนิยม 8 ชุด  
ภาพจาก www.sites.google.com 

ภาพจาก looktique.com 


