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บทคดัย่อภาษาไทย  
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ค าส าคญั : ชุดประจ าชาติ, นางงามไทย, การประกวดนางงามจกัรวาล 
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การคน้ควา้อิสระ ฉบบัน้ี เพื่อศึกษาพฒันาการ แนวความคิดของรูปแบบและกระแสนิยมในการ

ออกแบบของชุดประจ าชาติไทย ส าหรับให้สาวงามท่ีถูกคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทยสวมใส่เขา้ร่วมประกวด
บนเวทีมิสยนิูเวิร์ส  โดยชุดท่ีศึกษา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497 - 2560 โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ นกัออกแบบชุดประจ าชาติ
ไทย เก็บขอ้มูลจากเอกสารภาพถ่าย จากกองประกวดฯ และขอ้มูลเอกสารต่างๆ โดยศึกษาชุดประจ าชาติท่ีไดรั้บ
รางวลั ทั้งหมด 10 ชุด เพ่ือให้ไดท้ราบถึงปัจจยัของกระแสนิยมและอิทธิพลของศิลปะในแต่ละช่วงยุคของการ
ออกแบบ 

จากการศึกษาพบวา่พฒันาการของการออกแบบชุดประจ าชาติไทยมีรูปแบบของการเปล่ียนแปลง
ไปตามยคุสมยั โดยเร่ิมเห็นถึงความเปล่ียนแปลงความนิยมเป็นไปใน3 รูปแบบในการแบ่งยคุสมยั ตั้งแต่  1.พ.ศ. 
2497 - 2517 / ค.ศ. 1954 - 1974  รูปแบบไทยประเพณี , 2. พ.ศ. 2518 - 2543 / ค.ศ. 1975 - 2000 รูปแบบชุดไทย
ประยกุต ์,3.พ.ศ. 2544 -2560 / ค.ศ. /2001 – 2017 รูปแบบ Conceptual Art  

รูปแบบของชุดไทยประเพณี  มาถึงชุดไทยประยุกต์ และปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบชุดไทย
สร้างสรรค ์ โดยดีไซเนอร์จะมีกระบวนการสร้างสรรค์อยา่งเป็นระบบแบบแผน  ซ่ึงจากการศึกษาจะตรวจสอบ
โดยการเปรียบเทียบรูปแบบ แนวความคิด กบัสถิติความนิยมของชุดประจ าชาติทัว่โลกท่ีไดรั้บรางวลัในทุกๆปี
จากเวทีมิสยนิูเวร์ิส 

สรุปผลของการศึกษา แนวความคิดการออกแบบชุดประจ าชาติไทยไดรั้บกระแสนิยมและศิลปะ
ร่วมสมยัจากต่างประเทศ ส่งผลใหชุ้ดประจ าชาติมีพฒันาการจากชุดไทยประเพณีไปสู่ชุดไทยสร้างสรรค ์ 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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56107309 : Major (ART HISTORY) 
Keyword : Miss universe, National Costume design, Miss Universe Thailand 

MISS MENATH THANALASANAMANY : THE EVOLUTION OF THAILAND 
TRADITIONAL DRESS IN MISS UNIVERSE PAGEANT  THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR DR. ACHIRAT CHAIYAPOTPANIT 

The purpose of this independent study is to learn about How to develop of concepts, styles and 
trends of the design on Thai national costume for the represent of Thailand beauty woman to wear and 
participate in world class  competition as The Miss universe.As a study of this thesis, From years 1954 to 2018, 
by interviewing Thai national costume designer of Miss Universe and researching photographs of Miss universe 
Thailand.all information was collected by 10 original dresses which won the awards. The purpose is to learn 
about influence and direction of design and development for each period to be a part of the competition.  The 
research results showed that the development of Thai national dress design has change according to the time, 
which is the same as the technology and the arts in that moment. It is divided into three period follows. 1.in 
1954 - 1974 by Thai traditional style or Thai royal series ,2.in 1975 - 2000 by adaptive Thai costume ,3.in 2001 
- 2018 by Contemporary Thai dress or Conceptual and Mixed media style. 

The Thai traditional style is evaluation of comparison model, idea and popularity of traditional 
dresses around the world which won the award each year from Miss Universe stage, including with concept of 
cutting, jewelry and accessories. All must be matched with the dress to represent  Thai national dress on the 
World Class Competition.  

Summary of results on Thai national dress design concept showed that The influence of popular 
and contemporary art from abroad is gradually absorbed, resulting in a national costume that is changes from 
Thai traditional to contemporary Thai dress even the materials used in the creative kit. But the ability of Thai 
designers can create a series of awards to be widely accepted internationaly and meet the goal of competition on 
world class stage as the Miss Universe.  

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประก าศ  
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การคน้ควา้อิสระฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยความกรุณาจากหลายฝ่าย โดยผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ บิดา 
มารดา คุณยาย น้องสาว และคุณธีระพล แสงทอง  ท่ีคอยให้ก าลงัใจ ให้ความช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
คุณเพช็รรัตน์ คุณโสภาคย ์วรญาณโกศล ท่ีใหก้ าลงัใจ และใหเ้วลาเพ่ิมเติมจากการท างานเพ่ือการคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช ซ่ึงเป็นผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ และ ศาสตราจารย ์ดร. ศกัด์ิชยั สายสิงห์ ท่ีให้ค  าแนะน าแนวทางในการศึกษาคน้ควา้  ในดา้นเอกสาร
การคน้ควา้ขอ้มูล ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.อนุชา ทีรคานนท์ , อาจารย ์ธีระ ฉันทสวสัด์ิ, พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา 
นครชยั และทุกๆท่านในห้องเส้ือระพี ,คุณหิรัญกฤษฏ์ิ ภทัรบริบูรณ์กุล ,คุณสุรางค ์เปรมปรีด์ิ และกองประกวดมิสยู
นิเวิร์ส  ซ่ึงช่วยให้ขอ้มูลในส่วนของการสละเวลามาให้สัมภาษณ์ ขอขอบคุณ คุณศิริพร อ าไพลาภสุข, คุณณหฤทยั 
เพง็แกว้, คุณส าราญ สอนผึ้ง  ใหค้  าแนะน าในการวจิยั และตรวจแกต้น้ฉบบั 

อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณอยา่งสูง ส าหรับผูท่ี้ใหค้วามอนุเคราะห์แต่ไม่ไดเ้อ่ยนามมา ณ ท่ีน้ี
ดว้ย 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การประกวดนางงามเร่ิมมีข้ึนในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ.2477 ส่ิงส าคญัของการประกวด 

นอกจากความสวยงามของหญิงสาวแลว้ ก็ยงัมีเส้ือผา้อาภรณ์ท่ีสวมใส่ ซ่ึงในการประกวดแต่ละปี 

ชุดเหล่าน้ีจะมีการออกแบบข้ึนใหม่  

การเร่ิมตน้ในประกวดนั้นชุดไทยท่ีหญิงงามสวมใส่เขา้ร่วมประกวดนั้น ไดแ้รงบนัดาลใจมา

จากชุดประจ าชาติไทย ท่ีเป็นพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และซ่ึง

ใชก้นัมายาวนานกวา่ทศวรรษ ภายหลงัต่อมา ไดมี้กระแสนิยมในการแต่งกายมาจากต่างประเทศเขา้

ในประเทศไทยมามาก เพื่อการพฒันาประเทศจึงคาดไดว้า่เป็นส่วนส าคญัอยา่งยิ่งท่ีท าให้การสร้าง

แบบแผนชุดไทยเกิดการเปล่ียนแปลงโดยเร่ิมมีการจบัมาประยุกต์ เพื่อส่งประกวดในเวทีนางงาม

จกัรวาล ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติไทย ถูกจดัสร้างโดยมีการออกแบบประดบัตกแต่งให้เขา้กนั  และ

สวยงามและทนัต่อยคุสมยั  ส่ิงส าคญัท่ีเพิ่มเติมมาจากการประยุกตน์ัน่คือ แนวความคิดท่ีก ากบัการ

ออกแบบเสมอ เหมือนกบัชุดเหล่าน้ีเป็นงานศิลปะช้ินหน่ึง ทั้งน้ีแนวความคิดในแต่ละปียอ่มต่างกนั

ไปดว้ยซ่ึงการออกแบบชุดต่างๆ ก่อนจะน าให้สาวไทยสวมใส่ในการประกวดนั้นแนวความคิดจาก

เหล่าดีไซน์เนอร์ท่ีหลากหลาย มีความส่ิงส าคญัท่ีจะบอกไดว้่ากระแสโลกนั้น ไดเ้ขา้มามีบทบาท

อยา่งมากในการออกแบบของชุดประเทศไทยส่งไปประกวดยงัเวทีระดบัโลก โดยบางชุดซ่อนนยั

ยะแอบแฝงมีอิทธิพลของความนิยมในศิลปะ เช่น ศิลปะท่ีมีแนวคิดก ากบั ใช้ระบบสัญลกัษณ์มา

เป็นตวัก าหนดช้ินงานในการออกแบบแทนตน้แบบอยา่งชุดไทยพระราชยนิยม ซ่ึงดีไซน์เนอร์ในแต่

ละปีลว้นมีการสร้างสรรคง์านบนพื้นฐานกระแสของอิทธิพลนั้นโดยท่ีไม่รู้ตวั การประยุกตใ์นการ

ออกแบบท าให้ชุดนั้นมีความน่าสนใจมากข้ึนไดแ้ก่วสัดุท่ีน ามาท าชุด โทนสี ซ่ึงมีผลท าใหชุ้ดนั้นได้

รางวลับนเวทีโลกดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัชุดท่ีน าเขา้ร่วมประกวดนั้นไดร้างวลัชุดประจ าชาติดีเด่น 10ชุด 

ส่ิงท่ีผูว้จิยัสนใจและจะน ามาศึกษาในคร้ังน้ีคือ แนวความคิดของการเปล่ียนแปลงในการออกแบบ     
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ด้วยการประยุกต์โดยมีพื้นฐานมาจากชุดไทยประจ าชาติไทยและการรับส่งกระแสของอิทธิพล

กระแสนิยมจากต่างประเทศ 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษา แนวความคิดและการออกแบบชุดประจ าชาติไทยท่ีน าไปประกวดบนเวทีมิสยนิูเวร์ิส 

 2.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของศิลปะและกระแสศิลปะโลกในดา้นแฟชัน่ท่ีมีผลต่อการพฒันาการ

ออกแบบชุดปรพจ าชาติไทยในแต่ละยคุ 

3.เพื่อเป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงแรงบนัดาลใจของดีไซน์เนอร์ผูอ้อกแบบกระบวนการทางความคิดวธีิการ

สร้างสรรคชุ์ดประจ าชาติในแต่ละยคุสมยั ท่ียงัมีการพฒันาประยกุตอ์ยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  

สมมติฐานของการศึกษา 

การออกแบบชุดนางงามท่ีน าเข้าร่วมประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาลในอดีต มีการถูก

สร้างสรรค์ตามรูปแบบไทยประเพณีและแบบแผนในแบบชุดไทยพระราชนิยม แต่ในปัจจุบนัมี

ความใหม่เกิดข้ึนในการออกแบบชุดประจ าชาติในปัจจุบนันั้น ดีไซน์เนอร์ยอ่มน าแนวความคิดการ

ออกแบบมาใช้เพื่อวางแผนการออกแบบ โดยมีแนวคิดท่ีนอกกรอบไปจากเดิม มีรูปแบบชุดแบบ

ใหม่เกิดข้ึน โดยใช้เทคนิค และวสัดุเพื่อการตดัเยบ็ท่ีหลากหลายข้ึน จึงมองไดว้่าผูท่ี้ออกแบบนั้น

ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสนิยมของกระแสโลกและกระแสจากต่างประเทศมาดว้ย เป็นปัจจยัท่ีท าให้

เกิดชุดการประกวดท่ีมีการประยุกต์ไปสู่รูปแบบของการสร้างสรรค์ แต่ทั้งน้ียงัคงค านึงถึงแนวคิด

และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย เขา้ด้วยกนักบัอิทธิพลของกระแสนิยมของต่างประเทศ  และแสดง

ออกมาในรูปแบบใหม่ไดอ้ยา่งสวยงาม และยงัคงมีความเป็นไทย ให้เห็นไดช้ดัเจน ใหเ้พียงมองเห็น

ก็รับรู้ไดว้า่น่ีคือชุดจากประเทศไทย 

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาแนวความคิด รูปแบบ วสัดุ และ ความเป็นเอกลักษณ์ของชุดประจ าชาติไทย ท่ี

ดีไซน์เนอร์ใช้สร้างสรรคชุ์ดประจ าชาติ ซ่ึงไดรั้บรางวลัเป็นชุดประจ าชาติดีเด่น จ านวน10ชุด โดย

ศึกษาร่วมกบัชุดประจ าชาติไทยท่ีมีการสวมใส่ไปประกวดในทุกๆปี บนเวทีนางงามจกัรวาล เพื่อให้

เห็นถึงพฒันาการทางแนวความคิด อิทธิพลของรูปแบบศิลปะการออกแบบในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั

ในแต่ละละช่วงเวลา และส่งผลให้ดีไซน์เนอร์ส่ือสารออกมาเป็นชุดประจ าชาติไทย ท่ีสามารถ
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พฒันาไดต่้อไปในรูปแบบต่างๆในอนาคต อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1.ศึกษาประวติัการประกวดนางงามในประเทศไทยและการประกวดมิสยนิูเวร์ิสไทยแลนด์ 
2.ศึกษาชุดไทยพระราชนิยม และ ชุดไทยประยกุตท่ี์เขา้ร่วมประกวดบนเวทีมิสยนิูเวร์ิส 
3.สอบถามและสัมภาษณ์ดีไซน์เนอร์ผูอ้อกแบบริเร่ิมแนวความคิด  
4.วเิคราะห์ภาพรวมวิวฒันาการ ของการเปล่ียนแปลงในการออกแบบชุดประจ าชาติไทยท่ีไดร้างวลั
ชุดประจ าชาติดีเด่น และวเิคราะห์ส่ิงท่ีส่งผลใหศิ้ลปินออกแบบชุดในลกัษณะนั้นๆ          
5.สรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 

วิธีการศึกษา 

1.ท าการศึกษาจากชุดจริง ศึกษาจากนกัออกแบบจริง  
2.ค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น หนังสือเชิงวิชาการ หนังสือท่ีมีภาพประกอบ 
ประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบเส้ือผา้ แฟชัน่ ทั้งไทยและต่างประเทศ  
3.คน้ควา้ขอ้มูลกระแสนิยมของการสวมใส่เส้ือผา้ในแต่ละช่วงปี, ส่ือดิจิตอล เช่น เวป็ไซตข์องกอง
ประกวด  และ เวป็ไซต ์Youtube ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบเส้ือผา้  
4.ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูส้ร้างสรรค์งาน  ผูเ้ช่ียวชาญในวงการนางงามและกองประกวด และ
ผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบตดัเยบ็ชุดในการประกวด เช่น หอ้งเส้ือต่างๆ 
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บทที่ 2 

พฒันาการประกวดนางสาวสยาม สู่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 
 

สยามประเทศ จดัประกวดนางงามข้ึนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงเรียกว่า การประกวดนางสาวสยาม
ในปี  พ.ศ. 24771 ในยุคแรกเป็นกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ต่อมาเป็นการคดัเลือก
ตวัแทนสตรีไทยไปประกวดนางงามจกัรวาล เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศ ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่
ต่างประเทศ ซ่ึงมีท าหนา้ท่ีเป็นทูตวฒันธรรมและการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก เวทีน้ีถูกจดัข้ึน
เป็นคร้ังแรก ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม พศ 2477 หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 ซ่ึงรัฐบาล
ไดจ้ดัการประกวดข้ึนพร้อมๆกบังานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญปีท่ีสอง บริเวณพื้นท่ีพระราชอุทยาน
สราญรมย์ ซ่ึงเป็นสโมสรคณะราษฎร์โดยใช้ช่ือการประกวดว่า ว่านางสาวสยาม การจัดการ
ประกวดคร้ังน้ีถือวา่จดัข้ึนเป็นปีแรกโดยก าหนดจดัข้ึน 5วนัคือวนัท่ี 8 -12 ธนัวาคม พ.ศ. 2477 โดย
ผูเ้ขา้ประกวดแต่งกายดว้ยชุดไทยห่มสไบเฉียง นุ่งซ่ินยาวกรอมเทา้  

ต่อมาในพ.ศ. 2482  จึงเปล่ียนเป็นชุดเส้ือกระโปรงติดกันตัดเย็บด้วยผา้ไหมของไทย

                                                           
1 พลเอก นิพทัธ์ ทองเลก็, "ประกวดนางสาวสยามคนแรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญ," https://www.silpa-

mag.com/old-photos-tell-the-historical-story/article_2602  

ภาพท่ี 1 ภาพนางสาวสยาม 5 สมยั 
ท่ีมา http://www.thaimiss.com , เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 
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เส้ือเปิดหลงั กางเกง กระโปรงยาวถึงเข่า และไดเ้พิ่มการสวมใส่ชุดกีฬา กางเกงขาสั้น เส้ือแขนกุด

เปิดหลงั  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพนางสาวสยาม5 สมยั 
ท่ีมา โมลี  ,มงกุฏ  ,(โรงพิมพก์รุงเทพ,2004),10 

ภาพท่ี 3 ภาพนางสาวสยาม 
ท่ีมา : https://pantip.com/topic/13081865 , เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 
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เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 ว่าดว้ยนามของประเทศ พ.ศ. 2482 ก าหนดเรียก

นาม ของประเทศว่าประเทศไทย ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงใช้ค  าว่า 

"สยาม" ให้ใช้ค  าว่า "ไทย" แทน ดงันั้น การประกวด "นางสาวสยาม" จึงเปล่ียนมาใช้การประกวด 

"นางสาวไทย" นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2482 

ตั้งแต่เร่ิมแรกในการประกวดหญิงงามนั้นมีหญิงสาวไดรั้บเลือกเป็น "นางสาวสยาม" จ านวน 5 คน
และ "นางสาวไทย" จ านวน 2 คน ในขณะท่ีรัฐบาลก าลงัเตรียมจดังานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2484 
ซ่ึงก าหนดในวนัท่ี 8 ธันวาคม แต่ในเวลาเช้าของวนัท่ี 8 ธันวาคม กองทพัญ่ีปุ่นไดย้กพลข้ึนบกท่ี
ชายฝ่ังหลายแห่ง มีการสู้รบกนัท่ี บางปู สมุทรปราการ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขนัธ์ ฯลฯ ประเทศ
ไทยเขา้สู่สภาวะสงคราม งานฉลองรัฐธรรมนูญในปีนั้นจึงถูกยกเลิก และไม่มีการจดังานไปจน
สงครามสงบ หลงัสงครามสงบ ใน พ.ศ. 2488 ดว้ยระยะเวลาสงครามท่ีผา่นมา พระนครเสียหายจาก
จากสงคราม  มหาเอเชียบูรพาจึงท าให้ต้องใช้เวลาปรับปรุงบ้านเมืองอยู่เป็นเวลาหน่ึง กระทั่ง
พ.ศ. 2491 การประกวดนางสาวไทยไดก้ลบัมาจดัอีกคร้ัง เน่ืองจากรัฐบาลไดก้ลบัมาจดังานฉลอง
รัฐธรรมนูญอีกคร้ัง แต่ในปีพศ 2492ไดง้ดจดังานประกวด  แต่ยงัมีการจดังานฉลองรัฐธรรมนูญ 
การประกวดนางงาม ไดม้าถูกจดัข้ึนใน พ.ศ. 2493 อีกคร้ัง โดยในปีน้ีไดมี้การเพิ่ม การใส่ชุดวา่ยน ้ า 
ในการประกวด  และได้จัดการประกวดไปถึงปีสุดท้ายคือ  พ .ศ . 2497 เน่ืองด้วยงานฉลอง
รัฐธรรมนูญนั้นถูกยกเลิก จึงเป็นเป็นปีสุดทา้ยท่ีรัฐบาลจะมีบทบาทในการจดัการประกวด เน่ืองจาก
เหตุผลทางการเมืองซ่ึงเป็นช่วงเวลาระหว่างยุคการเมืองแบบเผด็จการและยุคใหม่แบบ
ประชาธิปไตย การประกวดนางสาวไทย  จดัว่าอยู่ในเป็นส่วนส าคัญของการจดังานงานฉลอง
รัฐธรรมนูญ จึงถูกยกเลิกไปด้วย หลงัจากนั้น ท าให้ไม่มีการจดัการประกวดนางสาวไทยแต่ใน
ระดบัทอ้งถ่ินก็ยงัมีการจดั การประกวดเน่ืองในวาระพิเศษต่างๆ2 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ได้จดั
งานวชิราวุธานุสรณ์ และไดเ้ร่ิมทดลองจดัประกวดนางงามวชิราวุธ 4 ข้ึน ซ่ึงเป็นงานท่ีสมาคมฯจดั
ข้ึนโดยมีจุดประสงค์ประสงค์ น้อมร าลึกถึงองค์รัชกาล6 และสร้างความบันเทิงให้กับบรรดา
ประชาชนท่ีมาร่วมงาน และจดัข้ึนในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย ์วตัถุประสงค์ในการจดั
ประกวดนางสาวไทย ทางผูจ้ดัตอ้งการให้มีผลส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยให้นางสาวไทยเป็นตวัแทน 
ส่ือเผยแพร่วฒันธรรมของประเทศ ในรูปแบบของการเขา้ร่วมประกวดนางงามในเวทีต่างชาติระดบั
โลก ซ่ึงผลท่ีคาดหวงัคือให้ชาวต่างชาติไดรู้้จกัประเทศไทยมากยิ่งข้ึน ดว้ยเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว เพื่อขยายฐานนกัท่องเท่ียวใหมี้มากข้ึน 

                                                           
2 เร่ืองเดียวกนั 
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จากนั้น พ.ศ. 2507 คณะกรรมการการจดังานวชิราวุธานุสรณ์  ได้มีความประสงค์ให้การ

เปล่ียนช่ือการประกวดจากนางงามวชิราวุธ เป็นการประกวดนางสาวไทยอีกคร้ังในปีพศ 2516 ได้

เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ3ข้ึนในบา้นเมือง การประกวดนางสาวไทยจึงได้หยุดจดั  ซ่ึงระหว่างปีพ.ศ.

2515 – พ.ศ.2526 แมจ้ะไม่มีการประกวดนางสาวไทย แต่ลิขสิทธ์ิในการส่งตวัแทนสาวไทยไปร่วม

ประกวด Miss Universe อยูก่บัเวทีการประกวด “นางสาวไทยจกัรวาล” โดยมีถ่ายทอดการประกวด

จากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง3 จดัการประกวดโดย คุณศกัด์ิ  จาตุรจินดา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 สมาคมนกัเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลยัฯ น าโดยนายชาติเช้ือ กรรณสูต4

นายกสมาคม และเป็นผูอ้  านวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  ได้ต้องการจดัประกวด

นางสาวไทยข้ึน โดยการประกวดคร้ังน้ีจะมีการคดัเลือกตวัแทนสาวไทยไปประกวดท่ีเวทีนางงาม

จกัรวาล โดยในปีพ.ศ. 2527 การประกวดถูกจดัข้ึนท่ี โรงแรมแกรนด์พาเลซ  เขตปกครองพิเศษ

พทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยจดัในรูปแบบเวทีกลางแจง้ และ ปีพ.ศ. 2528 ไดมี้การจดัการประกวดข้ึนท่ี

สวนสยาม เวทีกลางสวนน ้ า  ซ่ึงในปีนั้นไดมี้ซ่ึงปีนั้นมีฝนตกหนกัจึงเป็นอุปสรรคต่อการประกวด

ท าใหก้ารประกวดตอ้งหยุดสลบักบัด าเนินการเป็นช่วงๆและ พ.ศ. 2529 นั้นการจดัประกวดนางสาว

ไทย จึงได้มีการงานภายในอาคาร ซ่ึงหลงัท่ีไม่ได้จดัการประกวดไปนานหลายปีท าให้ ไม่ไดรั้บ

ความสนใจจากประชาชน รวมถึงทั้งผูเ้ขา้ร่วมสมคัรน้อย และขาดผูส้นบัสนุน สองปีถดัมาก็มีการ

เปล่ียนแปลง นางสาวไทยเป็นท่ีรูจกัของประชาชนมาข้ึน จึงส่งผลให้มีสมคัรเขา้ประกวดมาข้ึนดว้ย

นางงามคนท่ี 36 ไดเ้ขา้ประกวดเป็นคร้ังสุดทา้ยภายใตก้ารดูแลของช่อง 7 สี ในปี พ.ศ. 2542 คือ คุณ

อภิสมยั ศรีรังสรรค์ หรือหมอเบิร์ธ โดยมี คุณสุรางค์ เปรมปรีด์ิ เป็นผูดู้แลการผลิตรายการ และ

เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสิทธิประโยชน์5ในการใช้ช่ือ "นางสาวไทย" ซ่ึงเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิม คือ

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ กบัเจา้ของสิทธ์ิในการจดัการประกวดคดัเลือกตวัแทนสาวไทยไป

ประกวดนางงามจกัรวาล คือ สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ทั้งสองฝ่ายจึงไดต้กลงแยกกนัจดัการ

ประกวด โดยทางสมาคมนกัเรียนเก่าวชิราวุธฯ ยงัคงจดัการประกวดในช่ือ นางสาวไทยต่อไป แต่

นางสาวไทยไม่ไดสิ้ทธ์ิไปประกวดนางงามจกัรวาลอีกต่อไป  

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2543 คุณสุรางค์ เปรมปรีด์ิ ในนามช่อง 7 สี  ได้เปล่ียนมาใช้ช่ือการ

ประกวดท่ีได้รับสิทธ์ิไปประกวดนางงามจกัรวาลว่า  “มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส” และในด้านของ
                                                           

3 เร่ืองเดียวกนั 
4 ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน, "อณุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชาติเช้ือ กรรณสูต". 
5 สุมิตร อินทวงศ,์ "ศรษฐศาสตร์การเมืองว่าดว้ยการประกวดมิสยนิูเวิร์สไทยแลนด,์" ( มหาวิทยาลยับูรพา, 2558). 
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สมาคมนกัเรียนเก่าวชิราวธุฯ ไดใ้ห้สถานีโทรทศัน์ไอทีว ีเป็นเนินจดัประกวด แทน ช่อง7 โดยปรับ

รูปแบบการประกวด ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นกุลสตรีและสังคมปัจจุบนั มีการยกเลิกสวมใส่ชุด

ว่ายน ้ าบนเวที . เพื่อภาพลักษณ์ของสตรีไทย  นอกจากนั้ นยงัมีการน าเทคโลโลยี ด้วยการน า

คอมพิวเตอร์ มารวบรวมคะแนน ซ่ึงในการประกวดนั้นมีการทดสอบความสามารถพิเศษ EQ และ 

IQ ของผูเ้ขา้ประกวดมาใชป้ระกอบการตดัสินคะแนนเพื่อคดัเลือกตวัแทนสาวไทย ท่ีมีความพร้อม

ในทุกด้าน หลงัจากไอทีวี6 ปิดตวัเม่ือพ.ศ.2550 การประกวดนางสาวไทยจึงยา้ยได้ไปจดัร่วมกบั

บริษทัอสมท.จ ากดั(มหาชน) โดยสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์  กระทัง่คุณชาติเช้ือเสียชีวติ หจก.มิส

ยูนิเวิร์ส จึงสนับสนุนให้ คุณสุรางค์ เปรมปรีด์ิ ในฐานะน้องสาวของ คุณชาติเช้ือ เป็นผูรั้บสิทธิ

ดังกล่าวต่อไป และสืบเน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2554 กฤตย์ รัตนรักษ์ ประธาน

กรรมการบริหาร บจก.กรุงเทพโทรทศัน์และวิทยุ มีค  าสั่งให้ คุณสุรางค์ เปรมปรีด์ิ พน้จากทุก

ต าแหน่งในบริษทัฯ นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe Limited Partnership) 

ในนามบริษทั มีเดีย พาร์ตเนอร์ จ  ากดั ไดม้าร่วมมือกบั สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก, ศูนยก์ารคา้

สยามพารากอน,เอก็แซ็กต/์ซีเนริโอ และสหมงคลฟิล์ม จากนั้น คุณสุรางค์ เปรมปรีด์ิ  จึงเปล่ียนช่ือ

การประกวดอีกคร้ัง เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และท าการจดัการประกวดต่อไป โดยคุณสุรางค ์

เปรมปรีด์ิ ถือเป็นผูไ้ดสิ้ทธ์ิในการส่งผูช้นะการประกวดจากเวทีมิสยนิูเวิร์สไทยแลนด์ เขา้ประกวด

ยงัเวทีนางงามจกัรวาล Miss Universe 7  ในวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 คุณสุรางค ์เปรมปรีด์ิ แถลง

ข่าวการจดัประกวด “มิสยนิูเวิร์สไทยแลนด์” ท่ีเปล่ียนช่ือมาจากมิสไทยแลนด์ยนิูเวิร์ส ซ่ึงเป็นการ

จดัต่อเน่ืองมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2543 ดังนั้ นในปี พ.ศ. 2555 จึงเป็นการประกวดคร้ังท่ี 13 โดยการ

ประกวดคดัเลือกรอบสุดทา้ย  จดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 2 มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลยั พารา

กอนซีนีเพล็กซ์ ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง5 

โดยมีเอ็กแซ็กท์และซีเนริโอ เป็นฝ่ายออกแบบและจดัสร้างเวทีประกวด  สหมงคลฟิล์มเป็นฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์การประกวด และใช้พื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เป็นสถานท่ีเก็บตวัของผูเ้ขา้ประกวด 

และส าหรับการประกวดชุดประจ าชาติบนเวทีนางงามจกัรวาลไดเ้ร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2505 และยงัคง

                                                           
6 กระปุกดอทคอม, "คุณแดง แถลงเปิดมิสยนิูเวิร์ส ไดเ้อก็แซ็กท-์แกรมม่ีร่วมงาน,,"  

https://women.kapook.com/view38515.html. 
7 https://th.wikipedia.org.wiki/มิสยนิูเวิร์สไทยแลนด ์ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน, "มิสยนิูเวิร์สไทยแลนด์," 

https://th.wikipedia.org.wiki/มิสยนิูเวิร์สไทยแลนด.์ 
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จดัการประกวดจนถึงปัจจุบนั 

ประเภทชุดประจ าชาติทีต่ัวแทนหญงิไทยสวมใส่เข้าร่วมประกวด บทเวทีนางงามจักรวาล 

1.ชุดไทยพระราชนิยม 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 พ.ศ. 2477 – 2489 

ซ่ึงเสด็จข้ึนครองราชยห์ลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

มาเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 สังคมไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งยิง่ โดยเฉพาะ ยุคสมยั

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และประกาศเข้าร่วมในสงครามเอเชียบูรพา และ

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยรัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายสร้างชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองทดัเทียมนานา

ประเทศจึงมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมประเพณีไทยดั้งเดิมท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นวา่ไม่เหมาะสมกบั

สถานการณ์บา้นเมือง หวงัเพื่อยกระดบัความเป็นอยูข่องคนไทย โดยปลูกฝังดว้ยขอ้ปฏิบติั รัฐนิยม  

ท่ีวา่ “ มีวฒันธรรมดี มีอนามยัดี มีการแต่งกายเรียบร้อยเป็นระเบียบดี มีท่ีพกัอาศยัดี และมีท่ีท ากิน

ดี”8 มีวฒันธรรมท่ีปรับเปล่ียนไปตามสากลนิยมทั้งดา้นการแต่งกาย และทรงผมของชายหญิง เช่น 

การเลิกนุ่งโจงเปล่ียนเป็นการนุ่งผา้ถุง ผา้ซ่ิน หรือกระโปรงแทน ใหส้วมเส้ือแทนผา้คาดอกเป็นตน้  

 เม่ือเขา้สู่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี9 พ.ศ. 2489 – 2559 

การแต่งกายสตรีไทยยงัคงเป็นสมยัท่ีมีมาในรัชกาลก่อน และพ.ศ.2500 เป็นตน้มานั้น ประเทศไทย

เขา้ยคุแห่งการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวคิดทางเศรษฐกิจของฝ่ายเสรีโลกช่วงหลงัสงคราม 

อิทธิพลตะวนัตกไดแ้พร่ขยายมาสู่ประเทศไทยกวา่ยคุสมยัก่อน อาทิ อิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา เป็น

ต้น แต่ยงัมีสตรีไทยบางกลุ่มท่ีนิยมแต่งกายแบบไทย โดยเฉพาะโอกาสท่ีต้องสมาคมกับ

ชาวต่างชาติในงานพิธีส าคญัต่างๆการแต่งกายแบบไทยจะเป็นไปตามใจผูส้วมใส่แต่ยงัไม่มีแบบ

แผนแน่นอน  

 จนกระทัง่ พ.ศ. 2503 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดมี้พระราชเสาวนียใ์ห้

มีการออกแบบฉลองพระองค์แบบไทยแบบต่างๆข้ึน จึงเป็นท่ีมีของชุดประจ าชาติของสตรีไทยใน

ปัจจุบนั ชุดประจ าชาติสตรีไทยนิยมสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี9 

โดยพระราชด าริของ  สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิ ต์ิ  พระบรมราชิ นีนาถ  เม่ือทรงเส ด็จตาม

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี9 ไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัชาติต่างๆ ในทวีปอเมริกาและ

                                                           
                      8 กรมโฆษณาการ,ประมวลรัฐนิยม และระเบียบวฒันธรรมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) ๒๔๘๔ 
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ยุโรป รวม15 ประเทศ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนกัว่าคร้ังน้ีเป็นการ

เสด็จทางราชการคร้ังใหญ่ การเตรียมฉลองพระองค์จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง  ทรงได้เชิญผูมี้

ความรู้หลายท่านมาถวายค าแนะน าเร่ืองการแต่งกายในโอกาสต่างๆซ่ึง สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผูต้ดัสินพระทยัดว้ยพระองค์เอง และมีพระราชด าริวา่ ฉลองพระองค์

จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ไทยอยา่งแทจ้ริง จึงมีพระราชเสาวนีย์9 ให้หม่อมหลวงมณี

รัตน์ บุนนาค10 ไปพบผูท่ี้มีความรู้ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและประเพณีไทย คือ ศาสตราจารย ์

พระยาอนุมานราชธน และอาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์ ผูเ้ป็นบุตรี ซ่ึงในเวลานั้นเป็นอาจารย์

หัวหน้าแผนกและการแต่งกายอยู่ท่ีวิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ ให้มาช่วยคน้ควา้เร่ืองการแต่งกาย

แบบสมัยต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบฉลองพระองค์ ชุดไทยให้สวยงาม และคง

เอกลกัษณ์แบบเดิมไว ้หลังจากมีพระราชวินิจฉัยเห็นชอบในแบบต่างๆท่ีคณะท างานได้น าข้ึน

ทูลเกล้าถวายแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์  ต้นแบบไว ้โดย

นางสาวไพเราะ พงษ์เจริญ11 เป็นผูรั้บสนองพระเดชพระคุณตดัเยบ็ในระยะแรก หลงัจากนั้น ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้นางอุไร ลืออ ารุง เจา้ของเส้ือ กรแกว้ ผูรั้บสนองพระเดชพระคุณตดัเยบ็

ในเวลาต่อมา ซ่ึงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไทยทั้งหมด และ สมเด็จพระนาง

เจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ยงัพระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยน าแบบฉลองพระองคชุ์ด

ไทยไปตดัเยบ็สวมใส่ได้ เรียกว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” ซ่ึงมีทั้งหมด 8 แบบ โดยทรงโปรดให ้

หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นผูต้ ั้งช่ือชุดไทยทั้งหมด หม่อมหลวงมณีรัตน์ จึงไดน้ าช่ือพระท่ีนัง่ 

พระต าหนกั สถานท่ีส าคญัต่างๆในพระบรมหาราชวงั และพระท่ีนัง่พระราชวงัดุสิต12 มาใชต้ั้งช่ือ

ชุดไทยพระราชนิยม รายนามดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 

                                                           
9 พิพิธภณัฑผ์า้ ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ, "ราชศิลป์พตัราภรณ์,"  (2555 ). 
10 ท่านผูห้ญิงมณีรัตน์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์ 
11 นางสาวไพเราะ พงษเ์จริญ เป็นลูกศิษยข์องอาจารยส์มศรี สุกุมลนนัทน์ 
12 ท่านผูห้ญิงเกนหลง สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, เป็น อยู ่คือ: สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ( ศิริวฒันาอินเตอร์ พร้ินท์

2535). 
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1.1.ชุดไทยเรือนต้น 
 

 

    

 

  

 

 

 

ช่ือตามพระต าหนักเรือนตน้ในพระราชวงัดุสิต เป็นชุดไทยแบบล าลองใช้โอกาสไม่เป็นทางการ  

ตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายหรือผา้ไหม ลกัษณะเป็นผา้นุ่งป้ายยาวจรดขอ้เทา้ ผา้ลายตามขวางหรือตามยาวก็

ได ้เส้ือเป็นคอกลมต้ืน ใชผ้า้สีตามร้ิวหรือเชิงจะเป็นสีเดียวกบัซ่ินหรือตดักนัก็ได ้แขนสามส่วนผ่า

อกดุมหา้เมด็13 (ภาพท่ี4) 

1.2.ชุดไทยจิตรลดา 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ, 2555 

ภาพท่ี 4 ภาพชุดไทยเรือนตน้ 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์ , กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555(2012) 

ภาพท่ี 5 ภาพชุดไทยจิตรลดา 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555(2012) 
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ตั้งตามช่ือพระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน เป็นชุดท่ีใช้ในพิธีกลางวนัลกัษณะทัว่ไปคลา้ยกบัชุดไทย

เรือนตน้แต่ต่างกนัตรงคอเส้ือท่ีมีขอบตั้งแขนยาวจรดขอ้มือ และผา้นุ่งป้ายเป็นผา้ไหมยกดอกมีเชิง 

หรือยกดอกทั้งตวัใชเ้คร่ืองประดบัตามควร (ภาพท่ี5) 

1.3. ชุดไทยอมัรินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

ตั้งตามช่ือพระท่ีนัง่อมัรินทร์วนิิจฉยัมไหยสูรยพิมานในพระบรมหาราชวงั ใชใ้นพระราชพิธี และ

งานพิธีกลางคืน มีลกัษณะเหมือนชุดไทยจิตรลดาแต่ตดัเยบ็ดว้ยผา้ยกไหมท่ีมีทองแกมหรือยกทอง

ทั้งตวัความสวยงามอยูท่ี่เน้ือผา้และเคร่ืองประดบั14 (ภาพท่ี6) 

1.4. ชุดไทยบรมพมิาน 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

14 เร่ืองเดียวกนั 
 

ภาพท่ี 6 ภาพชุดไทยอมัรินทร์ 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555(2012) 

 

ภาพท่ี 7 ภาพชุดไทยบรมพมิาน 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555(2012) 
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ตั้งช่ือตามพระท่ีนั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวงั ใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืน 

เส้ือแขนยาวคอกลมมีขอบตั้ง ตวัเส้ือและซ่ินติดกนัเป็นชุดเดียว ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหม ท่ีมีทองแกมหรือ

ยกทองทั้งตวัก็ได ้นุ่งจีบแลว้ใชเ้ขม็ขดัไทยคาด15(ภาพท่ี7) 

1.5. ชุดไทยจักรี 
 

 

 

 

 

 

 

ตั้งตามช่ือพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวงั ใชใ้นงานพิธีกลางคืน ท่อนบนเปิดไหล 

หน่ึงดา้นเป็นสไบส าเร็จ ซ่ึงมีทั้งสไบปัก และไม่ปักก็ได ้ตดัเยบ็ติดกบัท่อนล่างซ่ึงเป็นผา้นุ่งจีบเป็น

ผา้ไหมยกทองทั้งตวัหรือยกเฉพาะเชิงก็ได้16 (ภาพท่ี8) 

1.6. ชุดไทยดุสิต 
 

 

 

 

 

 

                                                           
เร  เร่ืองเดียวกนั 
16 เร่ืองเดียวกนั 

 

ภาพท่ี 8 ภาพชุดไทยจกัรี 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555(2012) 

 

ภาพท่ี 9 ภาพชุดไทยดุสิต 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555 
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ตั้งตามช่ือพระท่ีนัง่ดุสิตประสาทในพระบรมหาราชวงั ใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืน ตดัเยบ็ดว้ยผา้

ยกไหมหรือยกทองผา้นุ่งจีบเส้ือคอกวา้ง ไม่มีแขน ปักดว้ยด้ินเงินด้ินทองหรือลูกปัด17 (ภาพท่ี9) 

1.7. ชุดไทยศิวาลยั 

 

 

 

 

 

 

ตั้งตามช่ือ สวนศิวาลยัในพระบรมมหาราชวงั ใชใ้นงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวนัและกลางคืน 

เป็นชุดแบบเดียวกบัชุดไทยบรมพิมานแต่ห่มสะพกัทบัเส้ืออีกชั้นหน่ึง18 (ภาพท่ี 10) 

1.8. ชุดไทยจักรพรรด ิ
 

 

 

 

 

 

                                                           
17 เร่ืองเดียวกนั 
18 เร่ืองเดียวกนั 

 

ภาพท่ี 10 ภาพชุดไทยศิวาลยั 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555(2012) 

 

ภาพท่ี 11 ภาพชุดไทยจกัรพรรดิ 
ท่ีมา : ราชศิลป์พตัราภรณ์,กรุงเทพฯ : พิพธิภณัฑผ์า้ 
ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ,
2555(2012) 
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ตั้งตามช่ือพระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวงั  ใชง้านพิธีเต็มยศกลางคืน ท่อนบนห่ม

ผา้สองชั้นชั้นในมกัเป็นสไบจีบ และห่มสะพกัทบั ผา้นุ่งยกทองจีบแบบเดียวกบัชุดไทยจกัรี คาด

เขม็ขดั และเคร่ืองประดบัท่ีเขา้ชุดกนั19 (ภาพท่ี11) 

ปัจจุบนัสตรีไทยนิยมสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมในพิธีส าคญัต่างๆ20 ไม่วา่จะเป็นงานรัฐ

พิธี งานหมั้นงานแต่งงาน และงานบุญอ่ืนๆ นอกจากน้ีชุดไทยพระราชนิยมยงัใชเ้ป็น ชุดประจ าชาติ

ส าหรับสตรีซ่ึงเป็นตวัแทนของประเทศไทยในการเขา้ประกวดความงามระดบัโลกอีกดว้ยในพ.ศ. 

2508 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เลือกชุดไทยพระราช

นิยม 5 แบบ พระราชทาน นางสาวอาภสัรา หงสกุล นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2507 ใส่ในงาน

ประกวดนางงามจกัรวาล ณ สหรัฐอเมริกา และในการประกวดคร้ังน้ี นางสาวอาภสัรา ไดรั้บ

ต าแหน่งนางงามจกัรวาลสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  

2.ชุดไทยประเภทอืน่ๆ 

2.1ชุดไทยประยุกต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือ ชุดไทยในรูปแบบประเพณีนิยม โดยได้มีการน าเอกลกัษณ์ของชุดไทยพระราชนิยม

ของ 3 ชุดหลกัได้แก่ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจกัรี และชุดไทยดุสิต มาปรับเปล่ียนให้เป็นชุด

                                                           
19 เร่ืองเดียวกนั 
20 เร่ืองเดียวกนั 

ภาพท่ี 12 ภาพชุดไทยประยุกต ์
ท่ีมา : https://women.mthai.com/scoop/275227.เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2561 
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 ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่งชุดท่ีใชเ้ทคนิคการจบัเดรป  
ผลงานของ Alix Gres ท่ี The Metropolitan Museum of Art, New York 
ท่ีมา : https://www.metmuseum.org/art/collection/search/130174 เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2561 
 

รูปแบบใหม่ซ่ึงยงัคงแบบของชุดไทยพระราชนิยมในบางส่ิงไวเ้ช่น ผา้นุ่งหนา้นาง,ชายพก ในส่วน

ท่ีปรับเปล่ียนจะมีในหลายรูปแบบ เช่น การน าผา้ลูกไมม้าตดัเป็นสไบสไบ ใชนุ่้งกบัผา้นุ่ง หรือน า

เร่ืองราวของวรรณคดีบางเร่ืองมาใช้เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัดีไซน์เนอร์ ในรูปแบบเส้ือของคุณ 

ภรณ์ทิพย ์(ภาพท่ี12) เป็นการน าเทคนิคการจบัเดรป (ภาพท่ี13) มาใชท้  าในส่วนของเส้ือแลว้ทิ้งชาย

สไบ แทนการห่มสไบแบบโบราณ ซ่ึงเทคนิคน้ีสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัผูส้วมใส่ดว้ย 

ในปีของ คุณพรทิพย ์นาคหิรัญกนก นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ.2531 ได้น าความงดงามของชุด

ประจ าชาติไทยไปเผยแพร่ แก่ชาวโลกในเวทีนางงามจกัรวาลอีกคร้ัง ซ่ึงในคร้ังน้ีไดรั้บรางวลัเคร่ือง

แต่งกายประจ าชาติยอดเยี่ยม และ ยงัได้รับต าแหน่งนางงามจกัรวาลเป็นคนท่ีสองของไทยด้วย 

จากนั้นไดมี้สตรีไทยอีกหลายคนท่ีสวมชุดไทยเขา้ประกวด และไดรั้บรางวลัเคร่ืองแต่งกายประจ า

ชาติยอดเยีย่มกลบัมาสู่ประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นความงดงามของชุดไทยนั้นเป็นท่ียอมรับของคน 

ทัว่โลกอยา่งแทจ้ริง21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 เร่ืองเดียวกนั 
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ภาพท่ี 14 ภาพคุณแสงเดือน แมน้วงศ ์
ท่ีมา http://upic.me/i/va/22512.jpg ,เขา้ถึงเม่ือ 9 
พฤษภาคม 2561 

ภาพท่ี 15 ภาพชุดนางละครร าฉุยฉายเบญกาย 
ท่ีมา : http://cuycay.blogspot.com/2017/07/blog-
post.html ,เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2561 

 

2.2.ชุดไทยละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

คือชุดไทยท่ีน ารูปแบบมาจากการแสดงนาฏศิลป์ไทย เช่นการแสดงพื้นเมือง การแสดง

โขน การร่ายร าต่างๆ(ภาพท่ี15) ซ่ึงจะมีส่วนประกอบท่ีนอกจากชุดท่ีงดงามแลว้ ยงัมีเคร่ืองประดบั

ท่ีครบเคร่ือ เช่นชฏา หรือศิราภรณ์ ทบัทรวง กรองคอ ผา้ห่มนาง และเคร่ืองประดบัต่างๆ ตามแต่ละ

การแสดงเร่ืองนั้นๆ  เช่นชุดท่ีคุณแสงเดือน แมน้วงศ ์สวมใส่ 
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ภาพท่ี 16 ภาพคุณชนนัภรณ์ รสจนัทร์ 
ท่ีมา : http://www.catdumb.com/miss-universe-
thailand-093/,เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2561 

 
 

ภาพท่ี 17 ภาพอาภรณ์งามตามศิลปกรรมอยุธยา  
จดัแสดงการแต่งกายและนุ่งผา้ตามจิตรกรรม  
โดย พีรมณฑ ์ชมธวชั 
ท่ีมา
http://www.pictame.com/media/1472247544234744
156_39202180 ,เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2561 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพคุณจนัจิรา จนัทร์โฉม 
ท่ีมา 
https://sites.google.com/site/missthailandnationalcost
ume/chud-praca-chati-1 ,เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2561 

 

2.3.ชุดไทยรัชสมัย 
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ภาพท่ี 19 ภาพคุณนิภาภทัร สุดศิริ 
ท่ีมา https://picpost.postjung.com/100124.html ,
เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2018 

 

ภาพท่ี 20 ภาพคุณอนิภรณ ์เฉลิมบูรณวงศ ์
ท่ีมา https://www.sanook.com/women/43913/ ,
เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2561 

คือ ชุดท่ีเป็นรูปแบบเคร่ืองแต่งกายในแต่ละยคุสมยัตามรัชสมยัต่างๆของไทย เช่น สุโขทยั 

อยุธยา รัตนโกสินทร์สมยัรัชกาล1-9 เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละช่วงยุคสมยัจะมีความนิยมสวมใส่เส้ือผา้ท่ี

แตกต่างกัน โดยใช้ประวติัศาสตร์เป็นข้อมูลในการแบ่งยุคของการแต่งกายได้ หรือจากภาพ

จิตรกรรมตามวดัตามอาราม(ภาพท่ี17) สามารถเป็นตวับ่งบอกชุดในรูปแบบของรัชสมยัได ้เช่นการ

แต่งกายแบบรัชสมยัของคุณจนัจิรา จนัทร์โฉม(ภาพท่ี18)  ชุดประจ าชาติไทยประยุกต์จากสมยั

สุโขทยั , ชนนัภรณ์ รสจนัทร์(ภาพท่ี16)  ชุดประจ าชาติไทยประยกุตจ์ากสมยัอยธุยา 

 

2.4.ชุดไทยท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

คือชุดไทยท่ีมีตน้แบบจากชนกลุ่มนอ้ยต่างๆท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมาซ่ึงมีความสวยงาม 

และถูกปรับเปล่ียนไปตามวิถีชีวิต ความเช่ือของชนชนกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มชนท่ีมีวฒันธรรม

เป็นของตวัเอง สวมใส่ เช่น ชุดของ คุณนิภาภทัร สุดศิริ (ภาพท่ี19) ท่ีน าชุดของชนเผ่าท่ีอยู่ทาง

ภาคเหนือ 

2.5.ชุดไทยสร้างสรรค์ 
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คือ ชุดไทยท่ีเป็นการออกแบบใหม่มีแบบแผนระเบียบการออกแบบรองรับอยา่งถูกตอ้งแน่นอน แต่

จะแบบแผนในเร่ืองของแนวความคิดท่ีถูกคิดในการสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ด้วย

แนวความคิดของการออกแบบ ยงัคงน าเอาส่วนหน่ึงของวรรณวรรณดคีไทย ประวติัศาสตร์ไทย ชน

เผ่าชนกลุ่มน้อย มาผสมผสานเพื่อสร้างสรรค์การออกแบบใหม่ หรือการน าอตัลกัษณ์ไทยท่ีหยิบ

ยกข้ึนมาแสดงออกถึงความเป็นไทยแบบตรงไปตรงมา เช่นชุดตุก๊ตุ๊กไทยแลนด์ของ แนท-อนิพรณ์ 

เฉลิมบูรณะวงศ ์(ภาพท่ี20) 
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บทที ่3 

พฒันาการชุดประจ าชาติไทยทีป่ระกวดบนเวทมีิสยูนิเวิร์ส 

และการวเิคราะห์แนวความคิดการออกแบบ กระแสนิยม และการประดับตกแต่งชุดประจ าชาติไทย 

 

 ชุดประจ าชาติไทยท่ีหญิงไทยไดส้วมใส่ประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาล  ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั 2497 – 2560 มีนางงามสู่เวทีนางงามจกัรวาลทั้งหมด  54 คน  โดยรูปแบบของชุดเรียบเรียง

ตามแต่ละปี (ไม่รวมนางสาวสยามและนางสาวไทย ก่อนพ.ศ. 2497 เน่ืองจากไม่ได้ไปประกวด

นางงามจกัรวาล)  ซ่ึงวิเคราะห์แนวความคิดการออกแบบ กระแสนิยม และการประดบัตกแต่ง ชุด

ประจ าชาติไทยท่ีได้รับรางวลัในการประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาล ทั้งน้ีชุดประจ าชาติไทยท่ี

น าไปประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาลนั้น ชาวต่างประเทศเรียกว่า National Costume  จากอดีตถึง

ปัจจุบนัจากตารางดา้นล่างนั้น จะเห็นพฒันาการและการเปล่ียนแปลง ในเชิงของรูปแบบชุดท่ีสวม

ใส่และแนวความคิดในการออกแบบได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งกลุ่มพิจารณา 3 ช่วงเวลาด้วยกัน 

รายละเอียดดงัน้ี 

1.พ.ศ. 2497 – 2517(1954-1974) 

 เป็นช่วงปีแรกๆของการส่งหญิงงามไทยไปประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาล โดยชุดท่ีสวม

ใส่นั้นถูกถอดแบบมาจากชุดไทยพระราชนิยมเป็นส่วนมาก ซ่ึงจะมีชุดท่ีแสดงออกถึง ต่างจากเดิม

คือ ชุดละครไทย ในพ.ศ.2512 และชุดชาวเขาในปี พ.ศ. 2514  

  

 

 

 

    

ภาพท่ี 21 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยุคท่ี1 
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ล าดบัช่ือตวัแทนหญิงไทยท่ีเขา้ร่วมประกวด มิสยนิูเวร์ิส 

                                                           
22 ดนยั เรียบสกุล "การพฒันากระบวนการออกแบบชุดประจ าชาตินางงามไทย," no. วารสารไทยคดีศึกษา (2016 ). 

ล าดบั ปี พ.ศ./ค.ศ ช่ือ22 รูปแบบชุด สี ผูอ้อกแบบ 

1. 2497/1954 อมรา อศัวนนท ์ ไทยประยกุต ์ สีเขียว/สี

ทอง 

- 

2. 2502/1959 สดใส วานิชวฒันา ไทยละคร สีขาว มลัลิกา 

3. 2508/1965 อาภสัรา หงสกุล ไทยพระราชนิยม สีส้ม กรแกว้ไหมไทย 

4. 2509/1966 จีรนนัท ์เศวตนนัท ์ ไทยพระราชนิยม สีทอง - 

5. 2510/1967 ประภสัสร พานิชยกุล 

ไม่ไดเ้ขา้ประกวดนางงามจกัรวาลเน่ืองจากอายไุม่ถึงเกณฑ ์

6. 2511/1968 อภนัตรี ประยทุธเสนีย ์ ไทยพระราชนิยม สีส้ม - 

7. 2512/1969 แสงเดือน แมน้วงศ ์

ชนะเลิศ 

ไทยละคร สีแดง/สี

เขียว 

จงกล 

8. 2513/1970 วารุณี  แสงศิรินาวิน ไทยพระราชนิยม สีชมพ ู - 

9. 2514/1971 นิภาภทัร  สุดศิริ ไทยทอ้งถ่ินนิยม สีด า - 

10. 2515/1972 กรกอร บุญมา ไทยละคร สีแดง/สี

เขียว 

- 

- 2516/1973 งดจดัเน่ืองจากมีเหตุกาณ์ทางการเมือง 14 ตุลา  ในปี2516 

11. 2517/1974 เบญจมาศ พรพาศวิจารย ์ ไทยพระราชนิยม สีชมพ ู - 
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2.  พ.ศ. 2518 –2543 (1975-2000) 

ในยุคน้ียงัมีความนิยมในการน าชุดไทยพระราชนิยมเป็นต้นแบบหลักในการออกแบบตดัเย็บ

ประยุกต์ ให้หญิงไทยสวมใส่เขา้ประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาล โดยใช้วิธีการสลับสับเปล่ียน

รูปแบบและสีสันของชุดไทยพระราชนิยม ใหแ้ตกต่างกนัออกไปในแต่ละปี โดยการตกแต่งประดบั

เพิ่มเติมนั้นยงัไม่มีมากนัก ในยุคสมยัน้ีเรียกไดว้่าเป็นยุคของชุดไทยประยุกต์ โดยมีห้องเส้ือระพี

เป็นหลกัในการออกแบบ และดีไซน์เนอร์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดส าหรับเวทีประกวดนางงามจกัรวาล ในยุค

สมัยน้ี คือ คุณล ายงค์ บุญรัตนะพนัธ์ เจ้าของห้องเส้ือระพี จากการได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก 

พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา นครชยั ซ่ึงเป็นลูกสาวของคุณล ายงค ์พบวา่แนวความคิดในการออกแบบชุด

จาก ระพีนั้น ลว้นแลว้มาจากชุดไทยพระราชนิยมเป็นตน้แบบหลกั23 คือน าแบบของชุดไทยพระ

ราชนิยมมาประยุกต ์โดยวธีิการเพิ่มการปักลวดลายและปักเล่ือม การเลือกใชผ้า้ไทยเป็นหลกัในการ

ตดัเยบ็24 ปรับทรวดทรงชุดให้ชุดเขา้กบัยุคสมยัมากข้ึน  และมีเทคนิคการตดัเยบ็แบบฝร่ังเขา้มา

พฒันา เช่น การใชซิ้ปในชุดเดรสเขา้มาใส่ในชุดไทยพระราชนิยม เพื่อให้สาวงามของไทยสวมใส่

ข้ึนประกวดไดอ้ยา่งสะดวกสบาย เน่ืองจากนางงามในยุคน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการแต่งตวัดว้ยตนเอง ใน

การประกวดตอ้งใชก้ารเปล่ียนชุดอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมีเวลาจ ากดั เพื่อข้ึนเวทีประกวดในชุดแบบ

อ่ืนๆต่อไป  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 22 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยุคท่ี2 

 

   

                                                           
23เจา้ของห้องเส้ือระพี พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา นครชยั, interview by เมนาถ ธนลษัณมณี, 5 กุมภาพนัธ์, 2561 
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ภาพท่ี 23 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยุคท่ี2  

 

ล าดบัช่ือตวัแทนหญิงไทยท่ีเขา้ร่วมประกวด มิสยนิูเวร์ิส25 

ล าดบั ปี พ.ศ./ค.ศ. ช่ือ รูปแบบชุด สี ผูอ้อกแบบ 

12. 2518/1975 วลัยา โทณวนิก ไทยพระราชนิยม สีชมพ ู - 

13. 2519/1976 แคทรียา เอริกุล ไทยประยกุต ์ สีส้ม - 

14. 2520/1977 ลดัดาวรรณ อินทริยา ไทยพระราชนิยม สีเขียว - 

15. 2521/1978 พรพิศ สาครวิจิตร ไทยประยกุต ์ สีขาว - 

16. 2522/1979 วงศเ์ดือน เกิดพุม่ ไทยพ้ืนถ่ินนิยม สีชมพ ู - 

17. 2523/1980 อาทิตยา พรมกุล ไทยพระราชนิยม สีชมพ ู - 

18. 2524/1981 มาศสุภา กาพยป์ระพนัธ์ ไทยประยกุต ์ สีน ้าเงิน - 

19. 2525/1982 นิภาพร นาราพานิชย ์ ไทยประยกุต ์ สีชมพ ู - 

20. 2526/1983 จินดา นนัทแดง ไทยพระราชนิยม สีเขียว - 

 

                                                           
25 เร่ืองเดียวกนั 



 
25 

 

 

ล าดบัช่ือตวัแทนหญิงไทยท่ีเขา้ร่วมประกวด มิสยนิูเวร์ิส 26 

ล าดบั ปี พ.ศ./ค.ศ. ช่ือ รูปแบบชุด สี ผูอ้อกแบบ 

21. 2527/1984 สาวิณี ปะการะนงั ไทยประยกุตพ์ร้อม

พวงมาลยั 

สีขาวครีม ระพี 

22. 2528/1985 ธารทิพย ์พงศสุ์ข ไทยพระราชนิยม สีฟ้า/สีขาว ระพี 

23. 2529/1986 ทวีพร คลงัพลอย ไทยประยกุต ์ สีแดงเลือดหมู กาลวิน 

24. 2530/1987 ชุติมา นยันา ไทยพ้ืนถ่ินนิยม สีส้มแสด/สีขาว กาลวิน 

25. 2531/1988 ภรณ์ทิพย ์นาคหิรัญกนก 

ชนะเลิศ 

ไทยพระราชนิยม สีม่วงเมด็มะปราง ระพี 

26. 2532/1989 ยลดา รองหานาม 

รองชนะเลิศอนัดบัท่ี1 

ไทยประยกุต ์ สีฟ้าน ้าเงิน ระพี 

27. 2533/1990 ภสัราภรณ์ ชยัมงคล ไทยประยกุต ์ สีเขียวเหลือบด า ระพี 

28. 2534/1991 จิรประภา เศวตนนัท ์ ไทยประยกุต ์ สีเขียวมรกต ระพี 

29. 2535/1992 อรอนงค ์ปัญญาวงศ ์

รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 

ไทยประยกุต ์ สีขาวครีมงาชา้ง ระพี 

30. 2536/1993 ฉตัรฑริกา อุบลศิริ ไทยประยกุต ์ สีส้มแสด ระพี 

 

 

 

 

                                                           
26 เร่ืองเดียวกนั 
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ล าดบัช่ือตวัแทนหญิงไทยท่ีเขา้ร่วมประกวด มิสยนิูเวร์ิส 27 

ล าดบั ปี พ.ศ./

ค.ศ. 

ช่ือ รูปแบบชุด สี ผูอ้อกแบบ 

31. 2537/1994 อารียา สิริโสภา ไทยทอ้งถ่ินนิยม สีทอง/สีแดง ระพี 

32. 2538/1995 ภาวดี วิเชียรรัตน์ ไทยประยกุต ์ สีม่วงเปลือกมงัคุด ระพี 

33. 2539/1996 นิรัชลา ค  ายา ไทยประยกุต ์ สีน ้าเงิน ระพี 

34. 2540/1997 สรวงสุดา ลาวณัยป์ระเสริฐ ไทยประยกุต ์ สีแดง ระพี 

35. 2541/1998 ชลิดา เถาวช์าลี ไทยพระราชนิยม สีขาว/สีฟ้า ระพี 

36. 2542/1999 อภิสมยั ศรีรังสรรค ์ ไทยพระราชนิยม สีชมพสูด ระพี 

37. 2543/2000 กุลธิดา  เยน็ประเสริฐ ไทยพระราชนิยม สีขาวครีมงาชา้ง ระพี 

 

3.พ.ศ. 2544 – 2560 (2001-2017) 

ในปี พ.ศ. 2544 เป็นช่วงยุคสมยัท่ีมีการฉีกแนวการออกแบบท่ีดูแตกต่างไปจากเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 

ชุดแรกท่ีต่างไปจากชุดไทยพระราชนิยม นัน่คือชุดในปี 2544 ออกแบบมาในรูปแบบชุดไทยละคร 

โดย อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์  สวมใส่โดยคุณ วรินทร ผดุงวิถี ซ่ึงออกแบบในแนวความคิดท่ีเรียบ

ง่าย28 โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ลกัษณะ ของผูส้วมใส่ โดยพื้นฐานของผูส้วมใส่นั้นเป็นผูท่ี้

ศึกษา อยู่ในวิชานาฏศิลป์ จึงท าให้เกิดความคิดออกแบบชุดไทยละครเพื่อให้การน าเสนอชุดไทย

ออกมาในรูปแบบท่ีผูส้วมใส่ถนดั และอ่อนชอ้ยสวยงาม ในส่วนของผา้จะมีการเลือกผา้ยกล าพูนมา

ตดัเยบ็เป็นผา้นุ่งเพื่อให้แสดงให้เห็นอีกนยัยะหน่ึงของเอกลกัษณ์แบบไทยจากผา้ไทย และต่อมาถึง

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่การออกแบบชุดประจ าชาตินั้น มีการออกแบบชุดท่ีมีพฒันาการกา้วกระโดดไป

จากเดิม สังเกตได้ว่าจะไม่เหลือความเค้าโครงของความเป็นชุดไทยพระราชนิยมเหลืออยู่เลย

หลังจากปี2544  แต่จะปรับเปล่ียนมาเน้นแนวความคิดการวางคอนเซ็ปแนวความคิดในการ

                                                           
27 เร่ืองเดียวกนั 
28 อาจารย ์ดร. อนุชา ทีรคานนท,์ interview by เมนาถ ธนลษัณมณี,  8  กุมภาพนัธ์, 2561. 
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ออกแบบ ความอลงัการและความละเอียดในการเลือกใช้วสัดุท่ีแปลกไปโดยเฉพาะการใช้ผา้มา

ประกอบเป็นชุด ให้ดูสวยและยิ่งใหญ่มากข้ึนกว่าเดิม และมีอุปกรณ์ประกอบกับชุด เพื่อการ

น าเสนอชุดต่อหนา้กรรมการในขณะท่ีประกวดดว้ย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยุคท่ี3 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยุคท่ี3 
 

มโนทัศน์  (Concept) ท่ีผูว้ิจ ัยได้กล่าวถึงนั้ น  เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นความคิดรวบยอด 

หมายถึงภาพ หรือความคิดท่ีเกิดข้ึนในสมองซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีมีลกัษณะร่วมอนั

ส าคญัท่ีจะขาดไม่ได ้เช่น ดอกไม ้มีลกัษณะร่วมกนัคือ มีกลีบดอก กา้นดอก และมีเกสรเหมือนๆ 

กนั แต่ดอกไมแ้ต่ละชนิดก็มีขนาด สีสัน และรูปลกัษณ์แตกต่างกนั หรือ เกา้อ้ี มีลกัษณะร่วมกนัคือ 

เป็นส่ิงท่ีมีเอาไวส้ าหรับนัง่ มีขาและพนกัพิง และมกัยกยา้ยไปมาไดเ้หมือนๆ กนั แต่เกา้อ้ีแต่ละชนิด

ก็มีขนาด รูปแบบ และรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงศิลปินคอนเซ็ปชวลใช้ส่ิงน้ีเป็น

เคร่ืองมือส าคญัในการแสดงออกทางความคิดของพวกเขา  ดงัตวัอยา่งท่ีเห็นชดัเจนในผลงาน One 
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and Three Chairs (1965) (ภาพท่ี27) ของ โจเซฟ โคซุธ29  ในดา้นของแนวความคิดท่ีมีคอนเซ็ปใน

การออกแบบ มีรูปแบบของกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมยัเป็นแนวปฏิบติักล่าวคือ คอน

เซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual art) หรือในช่ือภาษาไทยวา่ ‘ศิลปะเนน้แนวคิด’ เป็นกระแสเคล่ือนไหว

ทางศิลปะท่ีให้ความส าคัญกับความคิด มากกว่าสุนทรียะและความงาม เป็นการรวมตัวของ

แนวโนม้ทางศิลปะอนัหลากหลาก   ศิลปินคอนเซ็ปชวล มกัจะปฏิเสธแนวทางและขนบธรรมเนียม

เดิมๆ ของศิลปะอย่างส้ินเชิง พวกเขามองว่าความคิดนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุด และพอเพียงแล้ว

ส าหรับศิลปะ  ส่วนส่ิงอ่ืนๆอย่างความงาม  สุนทรียะ  ทักษะ ฝีมือของศิลปิน  หรือแม้แต่การ

แสดงออกทางอารมณ์และมูลค่าทางการตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งงานศิลปะแบบ คอนเซ็ปชวลอาร์ต เช่นงานศิลปินอยา่ง มาร์แซล ดูชองป์ (ภาพท่ี26) ผลงาน 

เรด้ีเมดส์ (Readymades) ท่ีสั่นสะเทือนท าลายทุกนิยามของศิลปะ ฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ ดว้ยการหยิบ

เอาขา้วของเก็บตกเหลือใช้มาท าให้เป็นศิลปะ โดยแทบจะไม่มีการดดัแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลงาน Fountain (1917) ท่ีศิลปินหยิบเพียงโถสุขภณัฑ์ธรรมดาๆ มาวางเฉยๆแล้วเรียกมนัว่าเป็น

งานศิลปะ ด้วยคอนเซ็ปชวลอาร์ตนั้นให้ความส าคญักับ ‘ความคิด’ มากกว่าตัววตัถุทางศิลปะ 
                                                           

29 ภาณุ บุญพิพฒันาพงศ,์ Art Is Art, Art Is Not Art อะไร (แม่ง) ก็เป็นศิลปะ ( ส านกัพิมพแ์ซลม่อน2560). 

ภาพท่ี 26  มาร์แซล ดูชองป์: Fountain (1917)  
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org , 
เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2561 

 

ภาพท่ี 27 โจเซฟ โคซุธ: One and Three Chairs (1965) 
ท่ีมา: https://www.wikiart.org/en/joseph-kosuth/one-and-three-chairs , 
เขา้ถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2561 
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ศิลปิน บางคนจึงท างานดว้ยการเร่ิมตน้แค่เพียงความคิด และส่งต่อใหห้อศิลป์ หรือ คนดู  เป็นผูส้าน

ต่องานช้ินนั้ นให้เสร็จสมบูรณ์  เช่นในผลงานของศิลปินชาวอเมริกัน โจเซฟ  โคซุธ (Joseph 

Kosuth) อย่าง One and Three Chairs (1965) ผลงานศิลปะจดัวางท่ีประกอบด้วย  เก้าอ้ีธรรมดาๆ 

หน่ึงตวั ภาพถ่ายเกา้อ้ีตวันั้นขนาดเท่าจริง กระดาษถ่ายส าเนาขนาดใหญ่ท่ีพิมพค์วามหมายของค าวา่ 

‘เกา้อ้ี’ จากพจนานุกรมลงไป ซ่ึงภาพถ่ายท่ีวา่เป็นภาพถ่ายของเกา้อ้ีท่ีตั้งอยูใ่นหอ้งแสดงงาน และทั้ง

เกา้อ้ีและภาพถ่ายจะเปล่ียนไปทุกคร้ังท่ีเปล่ียนสถานท่ีแสดงงาน   

ในปี 1967 ศิลปินชาวอเมริกนั โซล เลวติต ์(Sol LeWitt) ไดตี้พิมพข์อ้เขียน ‘Paragraphs on 
Conceptual Art’ ซ่ึงศิลปินหลายคนยกให้เป็นแถลงการณ์ของคอนเซ็ปชวลอาร์ต กล่าวว่า“มนัไม่
ส าคญัวา่งานศิลปะจะมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร เพราะถา้มนัมีรูปทรงทางกายภาพ มนัก็ตอ้งมีลกัษณะท่ี
คล้ายกบับางส่ิงบางอย่างอยู่ดี และท้ายท่ีสุด ไม่ว่ามนัจะมีลักษณะยงัไง ศิลปะก็ตอ้งเร่ิมตน้ด้วย
ความคิดเสมอ”  ภายหลังนักออกแบบต่างๆก็ได้เร่ิมน าวิธี คิดในรูปแบบ  Conceptual Art มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบในหลากหลายสาขา เช่น การออกแบบท่ีอยู่อาศยั การออกแบบเส้ือผา้ 
การออกแบบรถยนต์ เป็นตน้ และในยุคปัจจุบนัในการออกแบบชุดของนางงามส าหรับใช้เป็นชุด
ประจ าชาตินั้น ก็เร่ิมใชล้กัษณะของ Conceptual Art ในช่วงปี 2006 โดยหลงัจากนั้นเป็นตน้มา ก็จะ
เห็นพฒันาการของชุดประจ าชาติในรูปแบบท่ีแปลกตาไปจากชุดไทยพระราชนิยมหรือชุดไทย
ประยุกตส้ิ์นเชิง จากสถิติท่ีเก็บขอ้มูลก็จะเห็นไดว้า่ ยงัมีการวนกลบัไปสู่ความเป็นชุดไทยประเพณี
อยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นธรรมชาติของแฟชัน่โลก30 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
30 เร่ืองเดียวกนั 
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ล าดบัช่ือตวัแทนหญิงไทยท่ีเขา้ร่วมประกวด มิสยนิูเวิร์ส31 

                                                           
31 ดนยั เรียบสกุล "วิวฒันาการชุดประจ าชาติไทยบนเวทีประกวดนางงามจกัวาล ระหวา่งปี 2547 – 2553,"  

http://archmis.arch.nu.ac.th/arch_ajnu/journal/article_file/article_21.pdf. 

ล าดบั ปี พ.ศ./

ค.ศ. 

ช่ือ รูปแบบชุด สี ผูอ้อกแบบ 

38. 2544/2001 วรินทร ผดุงวิถี ไทยละคร สีแดงเขม้ อนุชา  ทีรคานนท ์

39. 2545/2002 จนัทร์จิรา จนัทร์โฉม ไทยรัชสมยั สีแดง เผา่ทอง ทองเจือ 

40. 2546/2003 เยาวลกัษณ์ ไตรสุรัตน์ ไทยสร้างสรรค ์ สีชมพ ู กิตติกรณ์ นพอุดมพนัธ์ 

41. 2547/2004 มรกต กิตติสาระ ไทยประยกุต ์ สีแดง กิตติกรณ์ นพอุดมพนัธ์ 

42. 2548/2005 ชนนัภรณ์ รสจนัทร์ 

ชนะเลิศ 

ไทยรัชสมยั สีแดง/สีเขียว ธีรพนัธ์ จนัทร์เจริญ 

43. 2549/2006 อรวรินทร์ โอสถานนท ์ ไทยรัชสมยั/

พวงมาลยั 

สีเหลือง/สี

เขียว 

ธีรพนัธ์ จนัทร์เจริญ 

44. 2550/2007 ฟ้ารุ่ง ยติุธรรม 

รองชนะเลิศอนัดบั2 

ไทยสร้างสรรค ์ สีด า/สีแดง ธีระ ฉนัทะสวสัด์ิ 

45. 2551/2008 กวินตรา โพธิจกัร 

ชนะเลิศ 

ไทยสร้างสรรค ์ สีแดงเขม้ สถาปัตย ์มูลมา 

46. 2552/2009 ชุติมา ดุรงคเ์ดช 

รองชนะเลิศอนัดบั2 

ไทยสร้างสรรค ์ สีทอง ธชักร  ตั้งธนกรกิจ 

47. 2553/2010 ฝนทิพย ์วชัรตระกูล 

ชนะเลิศ 

ไทยสร้างสรรค/์

พดัโบก 

สีทอง/สีแดง

เขม้ 

พลิน อภิญญากุล 

48. 2554/2011 ชญัษร สาครจนัทร์ ไทยสร้างสรรค ์ สีด า/สีทอง สุลวฒัน์ ตั้งสิชฌนกลุ 
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49. 2555/2012 ณฐัพิมล นาฏยลกัษณ์ ไทยสร้างสรรค ์ สีชมพแูดง/สี

ขาว 

ปัณณวฒัน์ อุไรวงศ ์

50. 2556/2013 ชาลิตา แยม้วณัณงั ไทยสร้างสรรค ์ สีเหลืองส้ม/สี

เขียว 

ธนาคม สิทธิอฐักร และห้อง

เส้ือโนริโกะ 

51. 2557/2014 พิมพงกช จนัทร์แกว้ ไทยสร้างสรรค ์ สีด า/สีเงิน อมรวิภูร์ อินจา 

52. 2558/2015 อนิภรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ ์

ชนะเลิศ 

ไทยสร้างสรรค ์ สีน ้าเงิน/สีแดง หิรัญกฤษฎ์ิ ภทัรพิบูลยก์ุล 

53. 2559/2016 ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ไทยประยกุต ์ สีทอง หิรัญกฤษฎ์ิ ภทัรพิบูลยก์ุล 

54. 2560/2017 มารีญา พลูเลิศลาภ ไทยประยกุต ์ สีน ้าเงิน /สี

ทอง 

ประภากาศ  องัศุสิงห์ 
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ล าดับชุดที่ได้รับรางวลัชนะเลศิการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจักรวาล ปี (1962 – 2017) 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 
                                                            ตั้งแต่ปี  พ.ศ 2502 –2513 (1962-1970) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29  ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 
                                                            ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2514 – 2522 (1971-1979) 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 30 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 – 2533(1980-1990) 
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ภาพท่ี 31 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล  
 ตั้งแต่ พ.ศ.2534 -2542 (1991-1999) 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 32ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 

ตั้งแตพ่.ศ. 2543 –2550 (2000-2007) 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 
ตั้งแต่ พ.ศ.2551 -2557 (2008-2014) 
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ภาพท่ี 34 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 

ตั้งแต่ พ.ศ.2558 -2560 (2015-2017) 
 

จากล าดบัของสามยุคสมยัท่ีถูกจดัแบ่งกลุ่มไวข้า้งตน้แสดงให้เห็นถึงพฒันาการท่ีมีความ

กา้วกระโดด  ทั้งในเร่ืองของความคิดการออกแบบ  ค่านิยมกระแสความนิยมในการสวมใส่เส้ือผา้    

ท่ีมีแนวโน้มจากการเลือกใช้ชุดไทยพระราชนิยมมาสวมใส่ประกวดมาหลายสิบปี สืบเน่ืองต่อมา

เป็นการน าชุดประเพณีนิยมมาประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับผูส้วมใส่จนเป็นชุดไทยประยุกต์ท่ีดู

ทนัสมยั โดยมีเทคนิคการตดัเยบ็จากต่างประเทศใหม่ๆ เขา้มาท าให้ผูส้วมใส่ดูทนัสมยัเขา้กบัความ

นิยมในยุคนั้นๆ ต่อมาในวงการแฟชัน่เร่ิมมีการน าเทคนิคในเชิงการออกแบบแฟชัน่มาใช้ในการ

ออกแบบชุดไทยประจ าชาติ ในรูปแบบก าหนดทิศทางของแนวความคิดการออกแบบมาท างาน

ร่วมกบัช้ินงานศิลปะมากข้ึน และมีการเลือกใชว้สัดุแปลกๆแตกต่างจากเดิมท่ีใช้เพียงแค่ผา้ มาใช้

งานเพื่อประกอบข้ึนเป็นชุดให้ผูเ้ขา้ร่วมประกวดไดส้วมใส่ นอกจากนั้นในชุดประเภทของชุดไทย

สร้างสรรคย์งัมีอุปกรณ์ประกอบชุดท่ีจดัท าเพื่อให้มีลูกเล่นในการน าเสนอชุดให้ออกมาเขา้กนัมาก

ข้ึนดว้ย จึงท าให้ชุดประจ าชาติท่ีถูกออกแบบมามีรูปแบบของการสร้างสรรค์ โดยมีแนวความคิด

การออกแบบของดีไซน์เนอร์ก ากบั จนเห็นออกมาเป็นชุดท่ีดูแปลกตาน่าสนใจและดูทนัสมยั เม่ือ

ชุดเหล่าน้ีปรากฏต่อหน้าคณะกรรมการและผูค้นต่างๆ ชุดเหล่าน้ีสามารถสร้างความต่ืนเตน้ และ

สร้างใหเ้กิดกระแสสังคมพดูถึงกนัอยา่งรวดเร็ว  



 
35 

 

 

ส าหรับชุดท่ีไดรั้บรางวลัในการประกวดในแต่ละปีของนางงามจกัรวาล(ภาพท่ี 28-34) จะ

สังเกตเห็นไดว้า่ ในช่วงแรกหลายหลายประเทศยงัมีความนิยมท่ีจะใชชุ้ดประจ าชาติ ไม่วา่จะเป็นชุด

ท่ีชาตินั้นๆใช้แสดงในวนัชาติของตน ชุดเดินขบวนแห่ในประเทศของตน หรือแมแ้ต่จะเป็นชุดใน

รูปแบบของประเพณีโบราณท่ีประเทศนั้นๆสวมใส่ เช่น กิโมโน ฮนับก ต่างๆ ต่างหยบิยกมาสวมใส่

ประกวดในรูปแบบท่ีไม่ได้มีการประยุกต์โดยมีแนวความคิดก ากับ ต่อมาจะสังเกตเห็นความ

เปล่ียนแปลงไดช้ัดเจนในช่วง ค.ศ. 1976 (ภาพท่ี29)  ประเทศเปรูเร่ิมมีการประยุกต์ชุดท่ีดูยิ่งใหญ่

และอลงัการข้ึน โดยการใชข้นนกประดบัเคร่ืองประดบับนศีรษะ ในแบบชนเผา่โบรา ตามความเช่ือ

ของประเทศตน ต่อมาเร่ิมมีความนิยมน าวตัถุดิบท่ีนอกจากการใช้ผา้มาประยุกต์ข้ึน เช่นประเทศ

บราซิลในปี1987 แต่กระแสความนิยมยงัคงเป็นไปในแบบสลบักนัระหวา่งแบบประเพณีนิยมกบั

รูปแบบประเพณีประยกุต ์ถดัมาในปี 2006 ประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การออกแบบชุดมาในรูปแบบท่ีแปลก

ตา แต่เป็นตามสมยันิยมมากข้ึนต่างจากการน าชุดรูปแบบประเพณีมาใช้ประยุกต์ ภายหลงัจากปี 

2006 เร่ิมมีกระแสของความคิดการออกแบบสร้างสรรค์ให้ออกมาสวยและดูแปลกตาไปจากเดิมท่ี

เป็นชุดแบบประเพณี ซ่ึงในปี2008 ประเทศไทยไดอ้อกแบบชุดมวยไทยเป็นชุดประจ าชาติ แต่ใช้

แนวความคิดในรูปแบบของประเพณีและกีฬาพื้นบา้นน ามาสร้างเร่ืองราวและก าหนดแนวความคิด

ในการออกแบบให้ออกมาเป็นชุดท่ีดูแปลกตาและได้รับรางวลัชนะเลิศตามมา จะสังเกตได้ว่า

ในช่วงหลงัตั้งแต่ปี 2008 มานั้น ประเทศไทยจะไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการออกแบบชุดประจ าชาติ

จ านวนบ่อยคร้ัง เน่ืองจากทางกองประกวดไดมี้การจดัประกวดออกแบบชุดส าหรับหญิงไทยท่ีจะ

สวมใส่ออกไปประกวดท่ีเวทีนางงามจกัรวาล โดยมีการคดัเลือกจากรูปแบบของชุด ความเป็น

เอกลกัษณ์ไทย ความทนัสมยั ให้เขา้กบัผูส้วมใส่ท่ีถูกคดัเลือกไวแ้ลว้ โดยดีไซน์เนอร์แต่ละคนนั้น

จะมีการท าสเก็ตช์มูดบอร์ด ( Mood Board)32  (ภาพท่ี35) มาน าเสนอต่อกรรมการ  

 

 

                                                           
32 Mood Board มูดบอร์ด (Mood Board) เป็นกระดานท่ีใชบ้รรยาย บรรยากาศหรืออารมณ์ พอไดข้อ้มูลของงานท่ีเราตอ้งการครบแลว้ ก็หาแหล่ง

อา้งอิงวา่สร้างสรรคอ์ะไรออกมาในรูปแบบไหน เม่ือเราก าหนด concept ไดแ้ลว้ก็จะเป็นการเร่ิมท า mood board หรือ concept board เพื่อก าหนดอารมณ์เป็น

โครงร่างคร่าวๆของงาน มูดบอร์ดมีบทบาทในการส่ือสารอยา่งส าคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีใช้บอกชถึงเป้าหมายในการท าสไตลท่ี์ตอ้งมีอยูร่่วมกนัของงานช้ินนั้นๆ 

ส าหรับ Fasion Design บอร์ดส าหรับนกัออกแบบแฟชัน่จะเนน้อารมณ์เพื่อระบุแนวโนม้ โดยเนน้ท่ีรูปแบบผา้ เส้ือผา้ท่ีมีอยู ่รวมถึงโคต้สีเพื่อสร้างแรงบนัดาล

ใจในทิศทางใหม่ๆ 
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ภาพท่ี 35 ภาพตวัอยา่งมดูบอร์ด (Mood Board) 
ท่ีมา: https://www.ocm.com/blog/art-school-portfolio-examples-wise-advice/ ,เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2018 

 
โดยมีแนวความคิดการออกแบบมาร่วมน าเสนอดว้ย และส าหรับชุดท่ีเป็นกระแสโด่งดงั

มากท่ีสุด คือชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ เป็นชุดท่ีมีลกัษณะของการน าศิลปะการออกแบบมาใช้ส่ือสาร

ตรงๆโดยใช้แนวความคิดการออกแบบส่ือสาร หยิบวตัถุนั้นท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ไทยท่ีคน

ทัว่ไปจดจ าได้อยู่แล้ว มาสร้างสรรค์ให้ผูค้นเห็นแล้วรับรู้ได้ทนัทีเลยว่า น่ีคือ ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์

นางงามคนน้ีมาจากประเทศไทย ซ่ึงตวัวสัดุนั้นจะเป็นการลดทอนการใชผ้า้ในรูปแบบเดิมไปดว้ย  

จะเห็นไดว้า่พฒันาการการแสดงออกถึงความเป็นไทย หรือการแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของชาตินั้น

มีการแสดงออกได้หลากหลาย และพฒันาการของดีไซน์เนอร์ไทยและวงการแฟชั่นไทยท่ีมีการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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วิเคราะห์ชุดประจ าชาติไทย ที่ได้รับรางวัล 

1. ชุดที1่ พ.ศ. 2512 คุณแสงเดือน แม้นวงศ์ รางวัลชนะเลศิ  
 

 

 

 

 

 

                  

ช่ือชุด : ชุดไทยละคร   

ออกแบบโดย : จงกล  

แนวความคิดการออกแบบ  

ชุดน้ีเป็นการแสดงออกในรูปแบบท่ีเป็นเชิงประเพณีไทย นอกเหนือจากการใชชุ้ดไทยพระราชนิยม

ท่ีใชก้นัเป็นส่วนมากมาประกวด ซ่ึงชุดน้ีเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยในอีกแง่มุมหน่ึง ในเร่ือง

ของศิลปะการแสดงของไทย ไปสู่สายตาของชาวโลกในขณะนั้น ให้ไดเ้ขา้ใจภาพของคนไทยได้

ชดัเจนมากข้ึนอีกภาพหน่ึง 

รูปแบบของชุด : ละครพสัตราภรณ์ หรือชุดละครร าแบบนาฏศิลป์ไทย 

ชุดท่อนบน : สไบปัก 

ชุดท่อนล่าง : ผา้นุ่ง 

สี : สีแดงและสีเขียว ท่ีใชน้ั้นเป็นสีทางนาฏศิลป์อยา่งแทจ้ริง  

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : ชฎาทรงสูงแหลม 

การประดบัตกแต่งอ่ืนๆ 

ภาพท่ี 36 คุณแสงเดือน แมน้วงศ ์
ท่ีมา https://www.sanook.com/women/56133/gallery/ , 
เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 
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เคร่ืองประดบั : แบบนางละคร 

รองเทา้ : ไม่มีขอ้มูล 

กระแสนิยมท่ีได้รับ : ในการประกวดกบันานาชาติในปีของคุณแสงเดือน ยงัคงเป็นการนิยมใน

รูปแบบประเพณีดั้งเดิม ซ่ึงชุดท่ีคุณแสงเดือนสวมใส่นั้นเป็นชุด ตวันางร า แบบเต็มรูปแบบและมา

ในรูปแบบเดิมๆยงัไม่มีการดดัแปลงใดๆ และการสวมใส่ชฎาท าให้ชุดละครไทยน้ีดูสวยโดดเด่น

มากยิง่ข้ึน 

2.ชุดที2่ พ.ศ. 2531 คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก  พ.ศ. 2531 รางวัลชนะเลศิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือชุด : ชุดไทยประยกุต ์

ออกแบบโดย : คุณล ายงค ์บุญรัตนะพนัธ์ หอ้งเส้ือระพี  

แนวความคิดการออกแบบ : ซ่ึงชุดน้ีเป็นการแสดงออกในรูปแบบท่ีเป็นเชิงประเพณีไทย เป็นชุด

ไทยจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจา้ฯท่ีทรงพระราชทานให้สตรีไดน้ ามาตดัสวมใส่ได ้

ดา้นดีไซน์เนอร์น าชุดไทยจกัรีมาประยุกต์ตดัเยบ็เป็นแบบเส้ือทิ้งสไบไวด้า้นหลงัตดัเยบ็แบบมีซิป

ใหส้วมใส่ไดง่้ายสะดวกทนัเวลา33 ซ่ึงชุดน้ีเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยในดา้นของแฟชัน่ไทย ผา้

                                                           
33 พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา นครชยั. 

ภาพท่ี 37 คุณภรณ์ทิพย ์นาคหิรัญกนก บนเวทีมิสยนิูเวิร์ส 
ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/content/381368 ,เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 
 
ท่ีมา : สมัภาษณ,์ หอ้งเส้ือระพี ,5 กุมภาพนัธ์2561 
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ไทยในแบบสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถท่ีดูสวยสง่า เม่ืออยูบ่นเวทีนางงามจกัรวาล 

ไปสู่สายตาของชาวโลกในขณะนั้น  

รูปแบบของชุด : ชุดไทยจกัรีประยกุต ์

ชุดท่อนบน : เส้ือตดัแบบแขนนางชี จบัเดรปทั้งตวัทิ้งชายสไบปักยาว ตวัเส้ือเยบ็ติดกบัผา้นุ่ง 

ชุดท่อนล่าง : ผา้นุ่งหนา้นาง ผา้ยกไหม ชุดน้ีใชเ้ทคนิคการตดัเยบ็แบบพิเศษให้พอดีตวัผูส้วมใส่จึง

ไม่ไดใ้ช้เข็มขดัรัดเอวและเพื่อการเดินสะดวกจึงมีการตดัเยบ็ผ่าซ่อนไวใ้นการจีบซ้อนระหว่างเชิง

ชาย 

สี : สีม่วงเมด็มะปราง ทั้งชุด 

การประดบัตกแต่งอ่ืนๆ 

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : แบบนางละคร 

สไบ: สไบผา้ไหมไทยฉลุ ปักปิดทบัดว้ยลูกปัดสีทอง พลอยสีแดง เขียว เหลือง 

ผา้นุ่ง: ยกลายดว้ยด้ินทอง ปักลายดว้ยมุกสีทองท่ีหนา้นางและชาย  

รองเทา้ : คทัชู 

กระแสนิยมท่ีได้รับ : ในการประกวดกบันานาชาติในปีของคุณภรณ์ทิพย ์การนิยมสวมใส่ชุดเขา้

ร่วมประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาลของนานาประเทศจะเป็นในรูปแบบประเพณีดั้งเดิมหรือแบบ

ชุดพิธีการของประเทศนั้นๆ ซ่ึงชุดท่ีคุณภรณ์ทิพยส์วมใส่นั้นเป็นชุดไทยจกัรีประยุกต ์ลกัษณะของ

ชุดไทยพระราชนิยมแบบเตม็รูปแบบมีการประยกุตใ์นดา้นของการตดัเยบ็  

ปัจจยัท่ีท าให้ไดรั้บรางวลั : มาริโอ วาเลติโน ดีไซน์เนอร์ช่ือดงัชาวอิตาลี หน่ึงในกรรมการท่ีตดัสิน

ชุดประจ าชาติไทยใหไ้ดรั้บรางวลับนเวทีนางงามจกัรวาลไดก้ล่าวไวว้า่ “ชุดราตรีท่ีภรณ์ทิพยใ์ส่นั้น

สวยสง่า ในห้าคนสุดทา้ยนั้นถา้คิดกนัแลว้ชุดของไทยไม่ไดดู้ทนัสมยั แต่ดูคลาสสิค หรู และฝีมือ

ละเอียดมากกว่าชุดของนางงามคนอ่ืนๆ  ส่วนชุดไทย ผมไม่ทราบว่าไทยจริงๆเป็นอย่างไร แต่เคย
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เห็นจากภาพจาก สมเด็จพระนางเจา้ฯ ทางทีวี ทางหนงัสือพิมพ ์วา่คลา้ยๆกบัแบบน้ีชุดดูสวยท่ีฝีมือ

ปัก และการจบัเดรพ ดูก็รู้ไม่ไดใ้ชเ้คร่ือง รู้เลยวา่ตั้งใจท ามา34” 

3.ชุดที ่3 พ.ศ. 2532 คุณยลดา รองหานาม รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช่ือชุด : ชุดไทยประยกุต ์  

ออกแบบโดย : คุณล ายงค ์บุญรัตนะพนัธ์ หอ้งเส้ือระพี  

แนวความคิดการออกแบบ 

ชุด น้ี เป็นการแสดงออกใน รูปแบบที่ เป็น เชิงประ เพณีไทย   เป็นชุดไทยประยุกต์   ท่ี

ดีไซน์เนอร์ได้น าชุดไทยพระราชนิยมมาผสมผสาน กับช่วงคอเส้ือที่ได้แรงบันดาลใจมา

จากการแสดงภาคใต ้อย ่าง“มโนราห์”  (ภาพที่39) ต ัด เย ็บแบบมีซิปให้สวมใส่ ได ้ง่าย

สะดวกทันเวลา 35 เพิ่มการปักด้วยด้ินทองลงบนช่วงคอจนถึงกลางล าตัวท าให้ชุดมีความ

สวยสง่างามและแปลกตาเป็นอย่างมาก และเพื่อให้ข้ึนบนเวทีแล้วมีการเล่นแสงท าให้ชุด

                                                           
34 โรงเรียนสอนตดัเส้ือระพี "เอกลกัษณ์สตรีไทย." 
35 พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา นครชยั. 

ภาพท่ี 39 ชุดมโนราห์ 
ท่ีมา : http://aseerasireen.blogspot.com/2016/03/blog-
post_23.html ,เขา้ถึงเม่ือ 12 เมษายน 2561 

 
 

ภาพท่ี 38 คุณ ยลดา รองหานาม และ คุณล ายงค ์บุญรัตพนัธุ์ 
ท่ีมา : สมัภาษณ,์ หอ้งเส้ือระพี ,5 กุมภาพนัธ์ 2561 
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ดูมีความน่าสนใจมากข้ึน ซ่ึงชุดน้ีเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยในด้านของแฟชั่นไทย

และการแสดงแบบไทย ไปสู่สายตาของชาวโลกในขณะนั้ น  

รูปแบบของชุด : ชุดไทยบรมพิมานประยกุต์ 

ชุดท่อนบน : เส้ือปักลาย คอสูงแบบตะวนัตก 

ชุดท่อนล่าง : ผา้นุ่งหนา้นาง ผา้ยกไหม 

สี : สีฟ้าน ้าเงิน 

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : เคร่ืองประดบัศีรษะทรงมงกุฎเล็ก 

รองเทา้ : คทัชู 

กระแสนิยมท่ีไดรั้บ : ในการประกวดกบันานาชาติในปีของคุณยลดา เร่ิมมีกระแสนิยมความฟู่ ฟ่า

อลงัการของชุดมากยิง่ข้ึน เดิมก่อนหนา้ท่ีประเทศเปรูและบราซิลไดน้ าความโดดเด่น ใส่การประดบั

ตกแต่งชุดและอุปกรณ์บนศีรษะให้ดูยิ่งใหญ่อลงัการเขา้มา แต่เน่ืองจากความกลบัไปกลบัมา ของ

ความนิยมในแฟชัน่ ซ่ึงชุดท่ีคุณยลดาสวมใส่นั้นเป็นชุดท่ีเร่ิมมีการการดดัแปลงประยุกตข้ึ์นให้ต่าง

จากเดิม ท าให้ดีไซน์เนอร์จากระพี เลือกใชก้ารเพิ่มการประดบัตกแต่ง ให้ดูมีความอลงัการไปท่ีตวั

ของชุดไทยพระราชนิยมในส่วนของผา้นุ่งและเส้ือ ท่ีใช้การปักและการประดบัตกแต่งด้วยเล่ือม

และลูกปัดเขา้มาสร้างสรรค์ให้มีความงามมากข้ึน และ ความเป็นไปในการส่งชุดเขา้ร่วมประกวด 

ยงัคงเป็นกระแสความนิยมชุดรูปแบบไทยประเพณีหรือแบบพิธีการอยู ่ 
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4.ชุดที่ 4  พ.ศ. 2535 คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ช่ือชุด : ชุดไทยประยกุต ์  

ออกแบบโดย : คุณล ายงค ์บุญรัตนะพนัธ์ หอ้งเส้ือระพี  

แนวความคิดการออกแบบ  

เป็นชุดไทยประยกุต ์  ท่ีดีไซน์เนอร์ไดน้ าชุดไทยพระราชนิยมมาผสมผสานชุดละครร า ตดัเยบ็แบบ

มีซิปให้สวมใส่ไดง่้ายสะดวกทนัเวลา36 โดดเด่นปักดว้ยด้ินเล่ือมทองลงบนกรองคอแบบชุดละคร

ร ากินรีด้วยสีทอง พร้อมเคร่ืองประดับบนศีรษะ ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน ส่วนตวัเส้ือเป็นสีครีมปัก

ลวดลาย สไบยาวลงจากไหล่ทั้งสองไปยงัด้านหลงั ท าให้เคร่ืองประดบัดูโดดเด่นมากกว่าชุดท่ี

ผา่นๆมา  

รูปแบบของชุด : ชุดไทยดุสิตประยกุต์ 

                                                           
36 สมัภาษณ์ พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา นครชัย,เจ้าของห้องเสื้อระพี,5 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ภาพท่ี 41 ภาพคุณอรอนงค ์ปัญญาวงศ ์
ท่ีมา:https://www.sanook.com/women/56133/gallery/367289/, 
เขา้ถึงเม่ือ19ธนัวาคม 2560 

ภาพท่ี 40 ภาพคุณอรอนงค ์ปัญญาวงศ ์
ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/ 
A3507556/A3507556.html/,เขา้ถึงเม่ือ 12 เมษายน 2560 
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ชุดท่อนบน : เส้ือปักลาย สวมใส่เป็นแขนกุดต่อสไบยาวไปดา้นหลงั 

ชุดท่อนล่าง : ผา้นุ่งหนา้นาง ผา้ยกไหม 

สี : สีครีมทอง 

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : ศิราภรณ์ทรงแหลม 

รองเทา้ : คทัชู 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสนิยมท่ีไดรั้บ : ในการประกวดกบันานาชาติในปีของคุณอรอนงค ์คร้ังน้ีจดัข้ึนท่ีประเทศไทย 

เร่ิมมีกระแสนิยมความฟู่ ฟ่าอลงัการของชุดมากยิ่งข้ึน(ภาพท่ี40,41) และชุดน้ีมีแนวความคิดจาก

วรรณคดีไทยเร่ืองของกินรีเขา้ร่วมผสมผสาน และมีการหยิบความเป็นกินรีบางส่วนมาจากชุดร า

กินรี เช่นในส่วนของกรองคอ(ภาพท่ี 42) ชุดน้ีจะสังเกตเห็นเคร่ืองประดบัโดดเด่นมากกว่าชุดท่ี

สวมใส่ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดท่ีไดช้นะเลิศอนัดบั(ภาพท่ี43) คือชุดของปารากวยัชุดน้ี ซ่ึงแสดง

ถึงความสวยงามของนกยูงอนัเป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติของปารากวยั  หนักถึง 30 กิโลกรัม อาจ

ตีความไดว้า่หลงัจากน้ีกระแสของความยิง่ใหญ่อลงัการในการออกแบบชุดประจ าชาติ อาจจะก าลงั

เป็นท่ีนิยมอยา่งต่อเน่ือง 

ภาพท่ี 43 ร ากินรี 
ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/blog/content/62373/ 
เขา้ถึงเม่ือ 12 เมษายน 2018 

 

ภาพท่ี 42 ภาพ Miss Paraguay 
ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/ 
A3507556/A3507556.html/,เขา้ถึงเม่ือ 12 เมษายน 2018 
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5.ชุดที ่ 5 พ.ศ. 2548 คุณชนันภรณ์ รสจันทร์ รางวัลชนะเลศิ 
 

 

 

 

 

 

 
 
ช่ือชุด : ชุดไทยรัชสมยั 
ออกแบบโดย อ.ธีรพนัธ์ุ จนัทร์เจริญ 
แนวความคิดการออกแบบ 
ชุดน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากชุดสตรีในสมยัอยุธยาสวมใส่ศิราภรณ์ทองถกับนศรีษะ  มีความวิจิตร
และงดงาม โดยเน้นท่ีความประณีตละเอียด แสดงให้เห็นถึงความสุภาพนุ่มนวล เรียบง่าย ไม่ฟู่ ฟ่า 
แต่สง่างาม เป็นเคร่ืองแต่งกายของสตรีสูงศกัด์ิสมยัอยุธยาโบราณห่มสไบสองชายตามกฎมณเทียร
บาล ตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา รวมถึงพสัตราภรณ์และศิราภรณ์ ซ่ึงตดัเยบ็ด้วยความประณีตแสดง
ฝีมือในเชิงช่างอนัสูงสะทอ้นให้เห็นถึงความงามของทองค าให้สมกบัดินแดนสุวรรณภูมิของสยาม
ประเทศดว้ย 
รูปแบบของชุด : ชุดไทยรัชสมยัแบบอยธุยา 

ชุดท่อนบน : สไบสองชาย สีแดงลายเส้นสีทอง พาดไปท่ีบ่าทั้ง 2 ลวดลายเป็นการถกัตาชุน  

ใชเ้ส้นทองสอดในตาข่าย 

ชุดท่อนล่าง : ผา้นุ่งจีบโบราณสีเขียวคราม ชายผา้มีสีหลากหลาย37  

สี : สีแดง เขียวคราม 
                                                           

37 Nineentertain "เปิดต านานงามอยา่งไทย "ชุดประจ าชาติยอดเยีย่ม” บนเวทีระดบัโลก,"  
http://www.nineentertain.tv/view/59b7c560e3f8e47eff5bdf0b. 

ภาพท่ี 44 ภาพคุณชนนัภรณ์ รสจนัทร์ 
ท่ีมา : https://women.mthai.com/scoop/17187.html 
เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2017 
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เคร่ืองประดบับนศีรษะ : เป็นศิราภรณ์ทรงเต้ียไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากศิราภรณ์ทองถกัท่ีจดัแสดง

อยูท่ี่พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ 3 พระยา ของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เคร่ืองประดบัแบบโบราณ 

คอ แขน เขม็ขดั 

รองเทา้ : คทัชู 

กระแสนิยมท่ีได้รับ : ในการประกวดกบันานาชาติในปีของคุณชนันภรณ์ คร้ังน้ีจดัข้ึนท่ีประเทศ

ไทย หลงัจากท่ีกระแสนิยมความฟู่ ฟ่าอลงัการของชุดมีมาอย่างต่อเน่ือง คร้ังน้ีประเทศไทยจึงได้

ออกแบบชุดให้ดูแตกต่าง ท่ียงัคงความงดงามในรูปแบบของไทยโบราณ ท่ีดูเรียบง่ายแต่ใช้

เคร่ืองประดบัท่ีดูทรงคุณค่าแสดงถึงพลงัของการประดบัตกแต่งมาท าให้ชุดดูอลงัการ ดูมีคุณค่าใน

แบบไทย ในส่วนของเคร่ืองประดบัเสียมากกวา่ แต่ส่วนของสไบผา้นุ่งกลบัให้การมองเห็นเป็นไป

ในแบบนอ้ยช้ิน และเน้นเรียบหรูซ่ึงให้ความพิเศษในการออกแบบชายของสไบสีแดงสองชายท่ีมี

ลวดลายท่ีวิจิตรงดงาม ลายเส้นสีทอง พาดไปท่ีบ่าทั้ง 2 ลวดลายเป็นการถกัตาชุน ใช้เส้นทองสอด

ในตาข่าย ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีกลบัมาสู่ความเรียบง่าย เนน้ความประณีตในรายละเอียด อาจจะเป็นนยัยะ

ท่ีแสดงถึงการยอ้นกลบัของแฟชัน่ท่ีดีไซน์เนอร์พยายามสร้างความแตกต่างจากชุดท่ีดูอลงัการมาก

ทั้งชุดและเคร่ืองประดบั มาเป็นในรูปแบบชุดท่ีเนน้เพียงจุดส าคญับางจุด แต่แสดงออกถึงรากเหงา้

ของไทยไดช้ดัเจนมาก 
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6.ชุดที ่ 6 พ.ศ. 2550 คุณ ฟ้ารุ่ง ยุตธิรรม รางวัลรองชนะเลศิอนัดับสอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือชุด : ชุดประจ าชาติประยกุตช์นเผา่ภาคเหนือ ธิดาดอย(Angel) 
ออกแบบโดย : อาจารย ์ธีระ ฉนัทะสวสัด์ิ  
แนวความคิดการออกแบบ 
อาจารยธี์ระ ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัชุดประจ าชาติชุดน้ีวา่  ในการประกวดมิสยนิูเวิร์สแต่ละปี ชุด
ประจ าชาติของแต่ละประเทศเนน้ความเป็นแฟชัน่มากข้ึน ปีน้ีจึงอยากลองเปล่ียนสไตลชุ์ดไทยท่ีเคย
ส่งไปทุกปี และแสดงใหต่้างชาติเห็นวา่ชุดไทยยงัมีรูปแบบอีกเยอะและอยากปรับเปล่ียนใหชุ้ดปีน้ีดู
ทนัสมยั และเป็นแฟชัน่มากข้ึน จึงน าวฒันธรรมของแมว้มาเป็นแรงบนัดาลใจ ผสานกบัความเป็น
แฟชัน่สไตล์ Avant-garde ท่ีไม่ซ ้ าแบบใคร  ความโดดเด่นของชุดธิดาดอยน้ี คงเป็นลวดลายการปัก 
สีของชุดท่ีน าเคร่ืองแต่งกายของชาวเขาทั้ง 6 เผา่ใหญ่ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น อาข่า มง้ 
กะเหร่ียง ลาหู่ ลีซู และเม่ียน มาผสมผสานไวอ้ยา่งลงตวั งานน้ีดีไซน์เนอร์ลงทุนซ้ือผา้แมว้กวา่ 20 
ผนืมาเลาะและประกอบเป็นกระโปรงสีสันสดใสผนืใหม่ รวมถึงเคร่ืองประดบัเงิน ท่ีหยบิยืมมาจาก
ร้าน Pasaya จบัมาผสมผสานเป็นหมวกแมว้เงิน ลูกปัด เขา้ชุดกนั38 
                                                           

38 ธีระ ฉนัทสวสัด์ิ, interview by เมนาถ ธนลษัณมณี, 2 กุมภาพนัธ์, 2561 

ภาพท่ี 45 ภาพคุณฟ้ารุ่ง ยุติธรรม 
ท่ีมา : https://women.mthai.com/scoop/17187.html 
เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2017 
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รูปแบบของชุด : ชุดไทยสร้างสรรค ์

ชุดท่อนบน : เกาะอกสีแดงด้านใน แจ็คเกตสีด าด้านนอก ตกแต่งด้วยปกสีแดงพร้อมประดับ

เคร่ืองเงิน ยาวลงมาถึงชายเส้ือดา้นล่างบริเวณเอว 

ชุดท่อนล่าง : สวมกางเกงเขา้รูปดา้นในสีแดง และสวมทบักระโปรงผา้ตดัต่อผา้ของชาวเขา 6 เผ่า

ดา้นนอก 

สี : สีด า แดง ลวดลายผา้อยา่งชาวเขา 

การประดบัตกแต่ง 

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : หมวกแมว้เงินประดบัลูกปัดหลากหลายขนาด ร้อยลูกปัดยาวลงมาถึงช่วง

อกทดแทนสร้อยคอ พร้อมสวมใส่ก าไลขอ้มือท่ีท ามาจากเงิน 

รองเทา้ : ส้นสูงสีเงิน 

กระแสนิยมท่ีไดรั้บ : ในการประกวดกบันานาชาติในปีของคุณฟ้ารุ่งนั้  คร้ังน้ีจดัข้ึนท่ีประเทศแมก็ซิ

โก หลงัจากท่ีญ่ีปุ่นท่ีชนะการประกวดในปี2006 ดว้ยชุดซามูไรท่ีสวมใส่เส้ือผา้น้อยช้ินและมาใน

รูปแบบของคอสเพลยม์ากข้ึนเรียกไดว้า่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการประกวดชุดประจ าชาติไปเลย

ก็ว่าได ้คร้ังน้ีประเทศไทยจึงไดเ้ปล่ียนวีธีการออกแบบชุดใหม่เช่นกนั จากเดิมท่ีเคยเห็นกนัในชุด

แบบพิธีการหรือในแบบชุดไทยพระราชนิยม แลว้น ามาประยุกตน์ั้นไดป้รับเปล่ียนมาเป็นชุด ท่ีน า

แนวความคิดจากชนพื้นถ่ิน ท่ีมีวิถีชีวิตและด าเนินชีวิตอยูใ่นประเทศไทยมาเล่า โดยเอาเส้ือผา้ของ

คนในชาติพนัธ์ุ นั้นมาประยกุต ์
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7.ชุดที ่7 พ.ศ. 2551 คุณ กวนิตรา โพธิจักร รางวัลชนะเลศิ 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
ช่ือชุด : ชุดสปิริตออฟไฟต้ิง   
ออกแบบโดย  สถาปัตย ์มูลมา 
แนวความคิดการออกแบบ : ภายใตอ้าภรณ์อนัอ่อนหวานท่ีห่มคลุมเรือนร่างของหญิงงามแห่งสยาม 
จกัแฝงไวด้ว้ยความเขม้แขง็แกร่งกลา้ท่ีพร้อมจะเผยออกมา ในยามท่ีตอ้งปกปักษคุ์ม้ภยัใหส่ิ้งอนัเป็น
ท่ีรัก ความนุ่มนวอ่อนหวานและความอาจหาญเขม้แข็ง คือ ส่วนผสานท่ีรวมผสมในตวัตนแห่ง
อิสตรีไทย  
รูปแบบของชุด : ชุดไทยสร้างสรรค ์

ชุดท่อนบน : เกาะอกสีแดงเชือกมว้นคลอ้งคอ ผา้คลุมใชผ้า้ไทยผนืใหญ่ 

ชุดท่อนล่าง : สวมกางเกงแบบกางเกงมวยสีแดงทบั มีระบายสีด าบนขอบเอว และเยบ็ต่อดา้นใน

ดว้ยผา้ซีทรูสีด ายาวลงมาสวมคลุมเข่าพอดี และขอบตรงเข่าท าดว้ยผา้ด าสลบัทอง 

 

 

 

ภาพท่ี 46 ภาพคุณ กวินตรา โพธิจกัร 
ท่ีมา :  https://women.mthai.com/scoop/17187.html ,เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2017 
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ภาพท่ี 48 ชุดสปิริตออฟไฟติ้ง   ภาพท่ี 47 ชุดสปิริตออฟไฟติ้ง   

ภาพท่ี 50 ชุดสปิริตออฟไฟติ้ง   ภาพท่ี 49 ชุดสปิริตออฟไฟติ้ง   
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การประดบัตกแต่ง 

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : สวมมงคลมวยสีด าสลบัทอง และเคร่ืองประดบัมวยผมสีทอง 

เคร่ืองประดบัแขน : สวมใส่ก าไลรัดตน้แขน เคร่ืองประดบัลงยาลวดลายไทยบริเวณขอ้มือ 

เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ : สวมใส่ผา้พนัมือสีเงินผา้มดัขาสีเงิน ผา้ผูกเอวสีด าทอง เคร่ืองประดบัลงยา

ลวดลายไทยบริเวณกลางหนา้อก  

รองเทา้ : ไม่สวมใส่รองเทา้ 

 

 

 

 

 

 

กระแสนิยมท่ีไดรั้บ : ในการประกวดกบันานาชาติในปีของคุณกวินตรานั้น เรียกไดว้า่ฉีกแนวไป
จากเดิมอย่างชดัเจน ท่ีเคยเห็นกนัในชุดแบบพิธีการ หรือในแบบชุดไทยพระราชนิยม แล้วน ามา
ประยุกต์นั้น ไดป้รับเปล่ียนมาเป็นแบบเป็นชุด ท่ีน าแนวความคิดจาก วิถีชีวิตพื้นถ่ินของไทยมา
สร้างเร่ืองราวมาน าเสนอ ท าใหดู้แปลกตาและสะทอ้นความเป็นไทยไดอ้ยา่งชดัเจน   

ปัจจยัท่ีท าให้ได้รับรางวลั: ความแปลกใหม่ท่ีกล้าน าเสนอฉีกความเป็นชุดแบบประเพณีในรูป
แบบเดิมและน าเสนอ น าเสนอวฒันธรรมไทยให้นานาชาติไดเ้ห็นในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเห็นแลว้ชดั
วา่ไทยแลนดแ์ละมีความสร้างสรรคท่ี์ลงตวั 

 

 
 

ภาพท่ี 52ชุดสปิริตออฟไฟติง้   ภาพท่ี 51 ชุดสปิริตออฟไฟติ้ง   
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8.ชุดที ่8 พ.ศ. 2552 คุณ ชุตมิา ดุรงค์เดช รางวัลรองชนะเลศิอนัดบัสอง 

 

 

 

 

 

 

ช่ือชุด : หญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ 
ออกแบบโดย ธชักร ตั้งธนกรกิจ 
แนวความคิดการออกแบบ  : ความสวยงามของผูห้ญิงไทยท่ีนอกจากจะมีความงามจากภายนอก
แล้ว ยงังดงามออกมาจากภายในจิตใจ  มีประกายความสดใสผ่องอ าไพดุจดังทอง สมกับค าว่า
สุวรรณภูมิ ดินแดนแห่งหญิงงาม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 53 ภาพ คุณชุติมา ดุรงคเ์ดช 
ท่ีมา :  https://women.mthai.com/scoop/17187.html ,เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 
 

ภาพท่ี 54 ภาพตวัอยา่งของชุดท่ีถูกออกแบบ 
ท่ีมา :  https://men.mthai.com/men-around/35301.html, 
เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 
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รูปแบบของชุด : ชุดไทยสร้างสรรค ์

ชุดท่อนบน : เกาะอกสีทอง  ใช้โลหะสีทองสวมคอลงมาถึงช่วงหน้าอกจดัเรียงคลา้ยรูปแบบของ

กะเหร่ียง 

ชุดท่อนล่าง : สวมผา้นุ่งแบบผา้ไทย ปักด้ินทองหอ้ยหนา้แบบชุดโขนลวดลายชา้งไทย 

การประดบัตกแต่ง 

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : สวมโลหะสีทองครอบรัดผม 

เคร่ืองประดบัแขน : สวมโลหะสีทองรับตน้แขน กลางแขน และขอ้มือ 

เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ : สวมโลหะสีทองท่ีขอ้เทา้ 

รองเทา้ : ส้นสูงสีทอง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 55 ชุดหญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ ภาพท่ี 56 ชุดหญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ 
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กระแสนิยมท่ีได้รับ  : ในการประกวดกับนานาชาติในปีของ คุณชุติมานั้ น มาในรูปแบบท่ี

ดีไซน์เนอร์มีแนวคิดการออกแบบก ากบัแลว้ โดยน าแนวคิดมาสร้างสรรคใ์ห้เกิดชุดข้ึนในรูปแบบ

ของชุดท่ีผสมผสานพื้นถ่ินกบัแนวความคิดให้สอดคลอ้งกนั และปรับให้ดูทนัสมยัมายิ่งข้ึน โดย

แทบจะไม่เหลือความเป็นพิธีการอยูเ่ลย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 58 ชุดหญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ ภาพท่ี 57 ชุดหญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ 

ภาพท่ี 60 ชุดหญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ ภาพท่ี 59 ชุดหญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ 
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ปัจจยัท่ีท าให้ไดรั้บรางวลั: สาเหตุท่ีประเทศไทยมกัไดรั้บรางวลัชุดประจ าชาติมาหลายปี คุณธชักร 

มองว่าประเทศไทยมีวฒันธรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีหลากหลายมากทั้ งสถาปัตยกรรม 

วฒันธรรม ประเพณี มีเร่ืองราวต่างท่ีสามารถหยบิยกข้ึนมาสร้างสรรคแ์ละน าเสนอได ้ 

9.ชุดที ่9 พ.ศ. 2553 คุณ ฝนทิพย์ วัชรตระกูล รางวัลชนะเลศิ 
 

 

 

 

 

 

 

     

ช่ือชุด : สยามไอยรา  
ออกแบบโดย  พลิน อภิญญากุล 
แนวความคิดการออกแบบ 
รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากชา้งตน้ท่ีซ่ึงเป็นสัตวคู์่บา้นคู่เมืองของคนไทย โดยน าเคร่ือง

ทรงของชา้งตน้ มาเป็นแนวทางหลกัในการออกแบบเคร่ืองประดบัไม่วา่จะเป็น ผา้ปกกระพอง พู่หู 

กระพรวน พระนาศ หรือ ผา้คลุมหลงั  ขณะท่ีทรงผมออกแบบมาในลกัษณะของงวงชา้ง ส่วนโครง

ข อ ง ชุ ด ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า จ า ก ก า ร แ ต่ ง ก า ย ข อ ง ส ต รี ใ น ส มั ย รั ช ก า ล ท่ี 5 39 

 

 

 

 

                                                           
39 ช่อง7สี "สยามไอยรา ชุดประจ าชาติไทย อวดสู่เวทีโลก " https://www.sanook.com/women/7711/ 

ภาพท่ี 61 ภาพ คุณ ฝนทิพย ์วชัรตระกลู 
ท่ีมา : https://www.sanook.com/women/56133/gallery/ 
เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 

ภาพท่ี 62ภาพร่างแบบชุด 
ท่ีมา : https://pantip.com/topic/34032142 
เขา้ถึงเม่ือ 12 เมษายน 2561 
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รูปแบบของชุด : ชุดไทยสร้างสรรค ์

ชุดท่อนบน : เกาะอกสีทอง  เทาอมม่วงต่อแขนยาวแบบแขนทรงหมูแฮม ประยุกต์จากชุดสมยั

รัชกาลท่ี5 คาดผา้สไบสีแดงเขียนลวดลายสีทอง 

ชุดท่อนล่าง : สวมผา้นุ่งลายไทย รูปแบบโจงกระเบน  

การประดบัตกแต่ง 

เคร่ืองประดบับนศีรษะ : สวมโลหะสีทองครอบรัดผมทรงสูงยาว 

เคร่ืองประดบัแขน : สวมก าไลโลหะสีทองท่ีขอ้มือ  

เคร่ืองประดบับริเวณเอว : สวมเขม็ขดัโลหะถกัสีทอง หวัเขม็ขดัลงยา 

เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ : สวมก าไลโลหะสีทองท่ีขอ้เทา้ ,กระพรวนทองท่ีถกัร้อยดว้ยเชือกเทียนสวม

ภายนอกทบั รองเทา้ ,สังวาลสีทอง,ต่างหูสีทองมีพูร่ะยา้สีขาว 

อุปกรณ์ประกอบชุด  : ใบพดัสีทองขนาดใหญ่  

รองเทา้ : ส้นสูงสีเทาตดัเยบ็ยาวเพื่อสวมใส่แบบถุงน่อง 

 

 

 

ภาพท่ี 64 ชุดสยามไอยรา ภาพท่ี 63 ชุดสยามไอยรา 
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กระแสนิยมท่ีไดรั้บ 
ในการประกวดกับนานาชาติในปีของคุณฝนทิพยน์ั้น มาในรูปแบบท่ีดีไซน์เนอร์มีแนวคิดการ

ออกแบบก ากบั ในปีน้ีมีการหยิบขอ้มูลรายละเอียดต่างๆมากมาย เพื่อประกอบใชเ้พื่อออกแบบสร้าง

ให้ออกมาเป็นชุดสยามไอยราไดโ้ดยปรับให้เป็นการใส่ชุดไทยท่ีดูทนัสมยัและเขา้กบัแนวความคิด

ท่ีน าเสนอ   

 

 

ภาพท่ี 66 ชุดสยามไอยรา ภาพท่ี 65 ชุดสยามไอยรา ภาพท่ี 67 ชุดสยามไอยรา 

ภาพท่ี 69 ชุดสยามไอยรา ภาพท่ี 68 ชุดสยามไอยรา 
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ปัจจยัท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลั: ดว้ยองคป์ระกอบของแนวความคิดท่ีค่อนขา้งลึกซ้ึงของดีไซน์เนอร์หยบิ
ยก ประวติัศาสตร์หลากหลายสมยัมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานของการออกแบบ โดยแสดงออกผา่นผูส้วม
ใส่ใหเ้ขา้ถึงความเป็นชา้งไดอ้ยา่งละเอียด โดยใชล้กัษณะของการแทนค่าอวยัวะส่วนต่างๆของชา้ง
ทรงของพระมหากษตัริยจ์ตวัอยา่งของการแทนค่า เช่น ตวัเส้ือจะเป็นเส้ือแขนยาว ตน้แขนดา้นขวา
พอง ลกัษณะคลา้ยหูชา้ง ส่วนดา้นซา้ยถือพดัโบก เปรียบเสมือนหูชา้งอีกขา้งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 73 ภาพแนวคิดการออกแบบชุดสยามไอยรา 
ท่ีมา : 
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/201
0/07/A9492186/A9492186.html 
เขา้ถึงเม่ือ 28 เมษายน 2018 
 

ภาพท่ี 70 ชุดสยามไอยรา ภาพท่ี 71 ชุดสยามไอยรา ภาพท่ี 72 ชุดสยามไอยรา 
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10.ชุดที ่10 พ.ศ. 2558 คุณ อนิภรณ์ เฉลมิบูรณวงศ์พ.ศ. 2558 (รางวัลชนะเลศิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือชุด  : ตุก๊ตุก๊ไทยแลนด ์  
ออกแบบโดย หิรัญกฤษฎ์ิ ภทัรพิบูลยก์ุล 
แนวความคิดการออกแบบ : ดีไซน์เนอร์ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากงานป๊อปอาร์ทซ่ึงเป็น เทรนดข์อง

แฟชัน่ในช่วงน้ี ดีไซน์เนอร์จึงน ารถตุก๊ตุก๊มาตีความวา่จะท ายงัไงใหอ้อกมาใหผู้ส้วมใส่สวมใส่ได้

สวยและเขา้กบัรูปร่างไดจ้ริง ซ่ึงรถตุก๊ตุก๊เองก็เป็น Pop Culture40 (วฒันธรรมสมยันิยม)ของคนไทย

ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติ ท่ีสามารถส่ือสารถึงประเทศไทยไดค้วามเป็นไทยไดเ้ป็นอยา่งดี41  

 
 
                                                           

40 Pop Culture  
41 Linda , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cosmopolitanthai.com, ""หิรัญกฤษฏ์ิ ภทัรบริบูรณ์กุล" เจา้ของผลงานชุดรถตุก๊ๆ 

สุดครีเอทีฟท่ีใครๆ ก็พดูถึง,"  (2561). 

ภาพท่ี 74 ภาพ คุณอนิภรณ์ เฉลิมบูรณวงศ ์
ท่ีมา : https://www.sanook.com/women/56133/gallery/ 
เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 
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รูปแบบของชุด : ชุดไทยสร้างสรรค ์

ดา้นใน : สวมใส่เป็นแบบเดรสสั้นเกาะอกสีด า 

ดา้นนอก : ดา้นนอกท าจาก พลาสติกชุบโครเม่ียม พร้อมทั้งจะใชลู้กเล่นโดยการกดปุ่มเพื่อให้มีไฟ

กระพริบ  

การประดบัตกแต่ง 

เคร่ืองประดบัแขน : ถุงมือสีด า 

เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ : สวมพลาสติกชุบโครเม่ียม แทนสร้อยคอใหเ้ขา้กบัชุด ,ใส่ต่างหูพลาสติกสีแดง 

รองเทา้ : บูทส้นสูงสีด า ถุงน่องยาวคร่ึงตน้ขาลวดลายผวิยางรถ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 77 ชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์ ภาพท่ี 76 ชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์ ภาพท่ี 75 ชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
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ข้ันตอนการสร้างชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ 

กว่าจะออกมาเป็นชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์น้ีดีไซน์เนอร์ได้ความร่วมมือหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากวิศว
ยานยนต ์เพื่อใหมี้ความสมจริงจึงใชเ้ทคนิคการผลิตรถยนตเ์ขา้มา  

1.เร่ิมสร้างตน้แบบจากภาพ2D ไปเป็น 3D อยูใ่น Cad DATA แลว้ท าการสแกนตวัผูส้วมดว้ยเทคนิค

PhotoScan3D แล้วน าภาพ ท่ีได้มาออกแบบในโปรแกรมสามมิ ติ อีกค ร้ังห น่ึ ง (ภาพ ท่ี78) 

2.เร่ิมสร้าง Mock up ข้ึนมาเพื่อดูขนาดสัดส่วนกับความใหญ่ของแฮนด์มือจบัท่ียื่นออกมาให้ดู

เหมาะสมกบัตวัของคุณอนิภรณ์ (ภาพท่ี79)  

3.น าแบบในคอมพิวเตอร์มาเขา้โปรแกรม กดัโฟม โดยเคร่ืองCnc ใหไ้ดโ้ฟมโครงสร้างทั้งหมดของ

ทั้งชุด ใหไ้ดรู้ปเดียวกนักบัรูปสามมิติท่ีสร้างไวใ้นคอมพิวเตอร์ หลงัจากนั้น(ภาพท่ี80) 

4.ข้ึนรูปทุกช้ินจากพลาสติกABS ท่ีทีความเบาและแข็งแรงมากด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิค  ท่ี

เรียกว่า Vaccum foming ข้ึนรูปเสร็จแลว้จะเป็นพลาสติกสีขาว(ภาพท่ี81) ตอ้งเอามาขดัขอบขดัมุม

แต่งสีใหม่ โดยค านึงว่า เม่ือสวมใส่แลว้จะรับน ้ าหนกัของผูใ้ส่ไดโ้ดยท่ีผูใ้ส่ตวัไม่เอนไปดา้นหลงั 

ในส่วนแฮนด์จบัน ามาจากบริษทัรถตุ๊กตุ๊ก ส่วนตวัอกัษรThailand ซ่ึงเป็นคาแรกเตอร์ท่ีบ่งบอก

ความเป็นไทยบนตุก๊ๆไทยแลนด์(ภาพท่ี84) ซ่ึงทางทีมงานมีมุมมองเหมือนกบัเป็นตราสัญลกัษณ์อีก

แบบท่ีบอกความเป็นไทยและสร้างการจดจ าในลกัษณะเดียวกบัโลโกข้องผลิตภณัฑ์ จึงเอามาใส่ไว้

ดว้ยเหมือนเป็นแบบดั้งเดิมของรถตุ๊กๆ บนหลงัคาจะใชห้นังเทียมหุ้มดา้นบน ดา้นของไฟใช้วสัดุ

จริง(ภาพ83) การใช้เกลียวปล่อยโชว์หัวน็อต  จึงท าให้ภาพลักษณ์ของชุดน้ีเหมือนจริงมาก

ท่ีสุด  นอกจากน้ีดีไซน์เนอร์ไดติ้ดระบบแสงดว้ยไฟLED (ภาพ83,84,85) ท่ีมีน ้าหนกัเบา ใช ้

ภาพท่ี 78 ชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์

 
ภาพท่ี 79 ชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
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แบตเตอร่ีลิเทียม กินไฟนอ้ย ทั้งหมดน้ีเพื่อช่วยใหชุ้ดมีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตามากข้ึนอีก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 81 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 , 
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 

 
 

ภาพท่ี 82 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ 
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 ,  
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 

 
 

ภาพท่ี 84 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 , 
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 

 
 

ภาพท่ี 80 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 , 
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 

 
 

ภาพท่ี 83 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 , 
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 

 

ภาพท่ี 85 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 , 
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 
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กระแสนิยมท่ีได้รับ  : ในการประกวดกับนานาชาติในปีของคุณอนิภรณ์นั้น(2558/2015) มาใน

รูปแบบท่ีดีไซน์เนอร์มีแนวคิดการออกแบบก ากบัแลว้ และในปีน้ีดีไซน์เนอร์ไดจ้บัหลายๆศาสตร์

มาผสมผสานให้ออกมาเป็นช้ินงาน ทั้งในดา้นของ การเลือกใชว้สัดุท่ีนอกเหนือจากการใชผ้า้มาท า

เป็นชุด การท าให้ออกมาใชง้านไดจ้ริงมีลูกเล่นเปิดไฟ มีเสียงเหมือนกบัรถตุ๊กตุ๊กจริง การประยุกต์

น าความส าคญัในดา้นการสร้างแบรนด์มาท าให้คนจดจ า ส่วนอิทธิพลจากต่างประเทศนั้น คือการ

ใชมุ้มมองศิลปะแบบป๊อปอาร์ท  มาเป็นรูปแบบของช้ินงานให้มีความแปลกใหม่ส าหรับชุดในการ

ประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาลน้ี 

ปัจจยัท่ีท าให้ไดรั้บรางวลั: ชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เป็นชุดท่ีมีความใหม่ โดดเด่น และสามารถส่ือสาร

ถึงประเทศไทยไดอ้ยา่งชดัเจน ดา้นของแนวความคิดรถตุก๊ตุ๊ก มีคนส่งเขา้มาประกวดทุกปีรวมถึงปี

2558ดว้ย แต่ท่ีกรรมการเลือกงานช้ินน้ี น่าจะมาจากความโดดเด่น ท่ีไม่ใช่รถตุก๊ตุ๊กท่ีถูกตดัทอนเป็น

ชุด แต่เป็นรถตุ๊กตุ๊กท่ียกกนัมาทั้งคนัเลย เป็นลกัษณะของงานป๊อปอาร์ทซ่ึงเป็น เทรนด์ของแฟชัน่

ในช่วงน้ีเหมือนกับแบรนด์ Moschino ท่ีออกแบบ โดย Jeremy Scott42 (ภาพท่ี86,87,88) แล้วใช้

ความเป็นป๊อปอาร์ทในการออกแบบ เป็นการส่ือสารแบบตรงๆ  

 

 
                                                           

42 Lofficielthailand, "Jeremy Scott Named Creative Director of Moschino,"  
http://lofficielthailand.com/2013/10/jeremy-scott-named-creative-director-of-moschino/ 

ภาพท่ี 87 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 , 
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 
 
 

ภาพท่ี 86 ขั้นตอนการท าชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด ์
ท่ีมา : https://youtu.be/6ptzcw9CRn0 , 
เขา้ถึงเม่ือ : 27 เมษายน 2561 
 
 



 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88 ภาพการออกแบบเส้ือผา้ แบรนด์ Moschino โดย Jeremy Scott 
ท่ีมา : http://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/lo-mejor-de-moda-y-belleza-visto-en-
otono-invierno-2014-2015-en-milan-fashion-week/10598/image/826952, 
เขา้ถึงเม่ือ : 9 พฤษภาคม 2561 

 
 

ภาพท่ี 89 ภาพการออกแบบเส้ือผา้ แบรนด ์Moschino 
โดย Jeremy Scott ช่ือชุด Moschino Pop corn cape dress. 
ท่ีมา : https://eleonoreterzian.com/2017/01/31/pop-corn-
gourmet/, เขา้ถึงเม่ือ : 9 พฤษภาคม 2561 

 
 

ภาพท่ี 90 ภาพ Jeremy Scott’s Fall 2014 collection for eclectic 
Italian fashion house Moschino, featured brightly coloured 
pop-style renditions of household products on evening gowns.  
ท่ีมา : http://www.breakfastwithaudrey.com.au/pop-art/,เขา้ถึง
เม่ือ : 9 พฤษภาคม 2561 
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วิเคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลต่อพฒันาการการออกแบบชุดประจ าชาติที่ได้รับรางวัลบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส 

หากกล่าวถึงการรับรู้ความเป็นชาติผา่นชุดประจ าชาติ   นั้นยอ่มตอ้งพูดถึงชุดท่ีแสดงความ

เป็นชาติออกมา มากกวา่ชุดท่ีคนในชาติสวมใส่เป็นกิจวตัร แต่คนไทยอาจคุน้ชินเรียกติดปากวา่คือ

ชุดประจ าชาติ จึงท าให้ มีผลกระทบกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างชุดประจ าชาติเพื่อประกวด

บนเวทีนางงามจกัรวาล แต่ก็ยงัมีนกัออกแบบบางท่าน ท่ีเขา้ใจถึงถึงค าจ ากดัความน้ีและสามารถ

สร้างสรรค์ชุดท่ีแสดงความเป็นชาติออกมาได้ชัดเจน จึงได้รับรางวลัชนะเลิศ  จากการรวบรวม

ขอ้มูลเชิงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบชุดประจ าชาติไทยบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สจาก

หลกัฐานเอกสาร และเวป็ไซตต่์างๆตั้งแต่ พ.ศ2497-2560 ตลอดจนการปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยั

ขอแบ่งปัจจยัออกเป็น 4ปัจจยัในการวเิคราะห์  

1. ท่ีมา  

2.ชุดและแนวความคิดตน้แบบ  

3.ชุดและแนวความคิดท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคอ์อกแบบใหม่  

4.ปัจจยัดา้นอตัลกัษณ์ของนกัออกแบบ 

1.Trend ยุคที1่ กบัชุดที่ได้รับรางวัลในยุคที1่ มีจ านวน1ชุด  คุณแสงเดือน แม้นวงศ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 91 คุณแสงเดือน แมน้วงศ ์
ท่ีมา https://www.sanook.com/women/56133/gallery/ 
, เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 
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ภาพท่ี 92 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยุคท่ี1 

ภาพท่ี 93 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 
ตั้งแต่ปี  พ.ศ 2502 –2513 (1962-1970) ยุคเดียวกบัคุณแสดงเดือน  
 

ภาพท่ี 94 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงาม
จกัรวาล ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2514 – 2522 (1971-1979) 
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ในดา้นของแนวความคิดของยุคท่ี 1 น้ีจดัอยูใ่นรูปแบบของการส่ือสารแบบตรงๆ แบบดั้งเดิม  โดย

ท่ีมาและแนวความคิดมุ่งเนน้ไปในการแสดงออกกให้เห็นความเป็นไทยไดท้นัทีและชดัเจนโดยไม่

ซบัซอ้นจะสังเกตจากภาพในชุดของคุณแสงเดือน วา่เป็นการหยิบยกชุดรูปแบบวฒันธรรมประเพณี

มาสวมใส่เลย ขณะนั้นด้านของเทคโนโลยียงัไม่เอ้ือต่อการออกแบบท่ีซับซ้อน และในด้านการ

แสดงออกของอตัลกัษณ์แสดงออกในรูปแบบประเพณีนิยมแบบดั้งเดิมตามชุดท่ีสวมใส่แบบไม่ได้

ถูกดดัแปลง และจากการสังเกตภาพชุดประจ าชาตินานาชาติท่ีไดรั้บรางวลัช่วง 5ปีก่อน และหลงั

คุณแสงเดือนนั้น สะท้อนให้เห็นถึง รูปแบบความนิยมของการแสดงออกเอกลกัษณ์ของชาติใน

รูปแบบประเพณีนิยมดั้งเดิม ไม่เน้นการเติมแต่ง และชุดของคุณแสงเดือน ได้มีแนวโน้มไปตาม

กระแสโลกอยูท่ี่เนน้แสดงออกถึงความเป็นไทยดว้ยการส่ือสารตรงๆมีท่ีมาจากชุดนางละครชดัเจน

บนเวทีจึงคาดวา่เป็นส่วนท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ 

 

2. Trend ยุคที2่ กบัชุดที่ได้รับรางวัลในยุคที2่ มีจ านวน 3ชุด    

คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก, คุณยลดา รองหานาม, คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 96 คุณภรณ์ทิพย ์นาคหิรัญกนก บนเวทีมิสยนิูเวิร์ส 
ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/content/381368 , 
เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 
 
ท่ีมา : สมัภาษณ,์ หอ้งเส้ือระพี ,5 กุมภาพนัธ์2561 
 

ภาพท่ี 95 คุณยลดา รองหานาม และ คุณล ายงค ์บุญรัตพนัธุ ์ 
ท่ีมา : สมัภาษณ,์ หอ้งเส้ือระพี ,5 กุมภาพนัธ์ 2561 
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      ภาพท่ี 98 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยุคท่ี 2 
 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 99 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยคุท่ี 2 

ภาพท่ี 97  ภาพคุณอรอนงค ์ปัญญาวงศ ์
ท่ีมา:https://www.sanook.com/women/56133/gallery/367289/ 
, เขา้ถึงเม่ือ19ธนัวาคม 2560 
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ภาพท่ี 100 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2523 – 2533(1980-1990)  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 101 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล  
ตั้งแต่ พ.ศ.2534 -2542 (1991-1999 

 

ในด้านของแนวความคิดของยุคท่ี  2 เขา้สู่ยุคแห่งการประยุกต์ ดีไซน์เนอร์ เร่ิมมีการน าเร่ืองราว

รอบตวัมามาใชร่้วมกบัการออกแบบ เช่นเร่ืองของการวรรณดีไทยเพื่อเป็นท่ีมาของชุด หรือแมแ้ต่

เทคนิคการตดัเยบ็ แบบฝร่ัง โดยในยุคท่ีสองน้ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 1ชุด โดยคุณปุ๋ยภรณ์ทิพย ์ท่ีมี

ชุดไทยพระราชนิยมถูกจดัไวเ้ป็นตน้แบบในการน ามาประยุกต ์เพื่อเผยแพร่รูปแบบชุดประจ าชาติท่ี

ถูกเรียกขานวา่เป็นชุดประจ าชาติอยา่งแทจ้ริง ในรูปแบบการตดัเยบ็คงความคลาสสิคและเรียบหรู  

ในเวทีโลกคาดเวา่เป็นส่วนท่ีพิจารณาใหชุ้ดน้ีท่ีไดร้างวลันะเลิศ  

หลงัจากยุคของคุณภรณ์ทิพยน์ั้นไดเ้ร่ิมมีกระแสนิยมความฟู่ ฟ่าเขา้มาเป็นอยา่งมาก จึงมอง

วา่อาจเป็นผลท่ีส่งต่อในดา้นของแนวความคิดจากนานาชาติมาถึงดีไซน์เนอร์ไทย มาแสดงออกท่ี

ชุดของคุณยลดา รองหานามท่ี ไดร้างวลัรองชนะเลิศอนัดบั1ในปีถดัมา โดยน าอิทธิพลกระแสนิยม

ความฟู่ ฟ่า มาปรับให้เขา้กบัเอกลกัษณ์แบบไทยๆไดอ้ยา่ลงลงตวั เม่ือกลบัไปดูชุดท่ีไดร้างวลัในปี
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เดียวกบัคุณยลดา ชุดท่ีไดร้างวลัเป็นชุดของนางงามจากประเทศบราซิล ซ่ึงบราซิลนั้นผูน้ าความ

อลงัการทั้งชุดและเคร่ืองประดบัมาโดยตลอด เรียกไดว้า่ความอลงัการไดเ้ร่ิมเขา้มาใชพ้ื้นท่ีแทนการ

ออกแบบชุดในรูปแบบประเพณีดั้งเดิมแลว้  

ถดัมาสองปีในปี2535 ดีไซน์เนอร์ไทยยงัใชรู้ปแบบการผสมผสานดา้นวิถีชีวิต วฒันธรรม

พื้นบา้นมาใชผ้สมผสานให้เป็นชุดส าหรับคุณอรอนงค ์ปัญญาวงศ ์ซ่ึงไดร้างวลัรองชนะเลิศอนัดบั1 

ซ่ึงประเทศท่ีไดร้างวลัไปครองในเวทีเดียวกนัเป็นนางงามจาก ประเทศปารากวยั ซ่ึงจดัอยู่ในแบบ

ชุดท่ีเนน้ความอลงักาลฟู่ ฟ่าในทุกช้ินของการสวมใส่ เรียกไดว้า่เป็นยุคของความฟู่ ฟ่าอยา่งแทจ้ริง 

และดีไซน์เนอร์ไทยเองไดมี้พฒันาการอยา่งต่อเน่ืองในการประยุกตเ์พิ่มเติมจากชุดธรรมดาดั้งเดิม 

มาแต่งเติมเสริมด้วยการปักลวดลาย ผสมผสานความเป็นพื้นถ่ินไทยได้อย่างลงตวัเช่นกัน แต่

ยงัคงอตัลกัษณ์ของไทยไวไ้ดช้ดัเจน และดว้ยการมีพฒันาการดา้นการออกแบบตดัเยบ็อยูเ่สมอ จึง

อาจเป็นปัจจยัส่งเสริมใหไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศในยคุสมยัน้ี 

3.Trend ยุคที3่ กบัชุดที่ได้รับรางวัลในยุคที3่ มีจ านวน6ชุด   

คุณชนันภรณ์รสจันทร์ ,คุณฟ้ารุ่ง ยุติธรรม,คุณกวนิตร โพธิจักร์, คุณชุติมา ดุรงค์เดช, คุณฝนทพิย์ 

วชัรตระกูล, คุณอนิภรณ์ เฉลิมบูรณวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 103 ภาพคุณชนนัภรณ์ รสจนัทร์ 
ท่ีมา : https://women.mthai.com/scoop/17187.html 
เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 
 

ภาพท่ี 102 ภาพคุณฟ้ารุ่ง ยุติธรรม 
ท่ีมา : https://women.mthai.com/scoop/17187.html 
เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 
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ภาพท่ี 105 ภาพคุณ กวินตรา โพธิจกัร 
ทีม่า :  https://women.mthai.com/scoop/17187.html , 
เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 
 

ภาพท่ี 104 ภาพ คุณ ชุติมา ดุรงคเ์ดช 
ทีม่า :  https://women.mthai.com/scoop/17187.html , 
เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 
 

ภาพท่ี 106 ภาพ คุณ ฝนทิพย ์วชัรตระกลู 
ท่ีมา : https://www.sanook.com/women/56133/gallery/ 
เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 

 

ภาพท่ี 107 ภาพ คุณ อนิภรณ์ เฉลิมบูรณวงศ ์
ท่ีมา : https://www.sanook.com/women/56133/gallery/ 
เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 
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ภาพท่ี 108 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยคุท่ี 3 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 109 ล าดบัชุดประจ าชาติไทยยคุท่ี 3 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 110 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล ตั้งแต่พ.ศ. 2543 –2550 (2000-2007) 
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ภาพท่ี 111 ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาล ตั้งแต่ พ.ศ.2551 -2557 (2008-2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 112  ล าดบัชุดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติของนางงามจกัรวาลตั้งแต่ พ.ศ.2558 -2560 (2015-2017) 

 

ในดา้นของแนวความคิดของยุคท่ี 3 เขา้สู่ยุคแห่งการสร้างสรรค์ ซ่ึงชุดท่ีถูกสร้างสรรค์ในยุคน้ี มี

ท่ีมาจากแนวความคิด จินตนาการใหม่ๆท่ีผสมผสานกบัความเป็นไทยในปัจจุบนั โดยอาจมาจาก

แนวความคิดท่ีซบัซอ้น หรือแนวความคิดท่ีตอ้งการส่ือสารในรูปแบบทางตรง ดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ 

เอ้ือใหดี้ไซน์เนอร์สามารถจดัการกบัความคิดสร้างสรรคใ์ห้เป็นระบบแบบแผนไดง่้ายมากข้ึน ไม่วา่

จะเป็นในดา้นของการติดต่อส่ือสารกบัทั้งในและต่างประเทศ ,การสืบคน้ขอ้มูลบนโลกอินเตอร์เน็ต 

การจดัสร้างมู๊ดบอร์ด จึงท าให้ดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ ได้เรียนรู้เปิดโลกกวา้งกับเทคนิคการตดัเย็บ

ใหม่ๆ และการเลือกใช้วสัดุท่ีต่างจากยุคสมยัก่อนมาสร้างชุดให้ดูสวยแปลกตาไปจากเดิมมากข้ึน 

แต่ยงัคงน าเร่ืองราว วิถีชีวิต วฒันธรรมไทยมาสร้างสรรค์ให้เกิดชุดใหม่ๆได ้คงเอกลกัษณ์ไทยไว้
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ไดอี้กเช่นกนั ในยุคท่ี3 ปัจจยัภายนอกเช่นกระแสแฟชัน่ มีผลเป็นอยา่งมากกบัการประกวดนางงาม 

ดว้ยวา่มีการพดูคุยประชาสัมพนัธ์จากแบรนดด์งัๆ เวทีแฟชัน่ดงัๆ ผา่นอินเติร์เน็ต  

และนอกจากน้ีด้านของกองประกวด ได้เร่ิมตน้ให้บุคคลทัว่ไปร่วมส่งประกวดแบบชุด

ประจ าชาติ หรือการโหวตชุดประจ าชาติ ผ่านsms หรือ บนอินเตอร์เน็ต สามารถส่งผลต่อการได้

รางวลัของนางงามได ้และในปีของ คุณชนันภรณ์ เป็นปีท่ีการแสดงออกผ่านชุดไทยท่ีถือว่า เร่ิม

เป็นจุดเปล่ียนของกระแสนิยมฟูฟ่าอลังการท่ีมีมายาวนานอย่างต่อเน่ือง ดีไซน์เนอร์ได้เปล่ียน

รูปแบบไปในรูปแบบท่ีเรียบหรูคลาสสิค แต่อลังการในด้านของการเลือกสรรค์วสัดุมาใช้

สร้างสรรคชุ์ด   

ในปีถดัมาบนเวทีโลก ประเทศญ่ีปุ่นท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศชุดประจ าชาติยอดเยี่ยมนั้น

สร้างความแปลกใหม่ในชุดซามูไรสีแดง ท่ีฉีกกฏของการใส่ชุดประจ าชาติท่ียาวกรอมเทา้ หรือฟู

ฟ่อง มาเป็นกางเกงสั้ น และโชวเ์น้ือหนังมากข้ึน เป็นปีแรกท่ีน าเทคนิคการแนวความคิดมาร่วม

จดัการการออกแบบ จากนั้นมาประเทศไทยก็ไดเ้ร่ิมเขา้สู่กระแสความนิยมการใชแ้นวความคิดมาใช้

ในการออกแบบอยา่งชดัเจน เช่น ชุดของคุณฟ้ารุ่งท่ีเป็นชุดชนเผา่ ท่ีมีการคน้ควา้เร่ืองผา้กวา่ยี่สิบ

ชนิดจากชนเผ่าต่างๆมาท าการสร้างสรรค์ให้เกิดชุดใหม่ ชุดของคุณกวินตราท่ีเป็นชุดนักมวย 

เรียกว่าใหม่ส าหรับประเทศไทยท่ีต่างจากชุดไทยพระราชนิยมท่ีเคยเป็นตน้แบบดั้งเดิม และชุด

นักมวยจดัได้ว่าเป็นการออกแบบให้ความสดความใหม่บทเวทีนางงามจกัรวาลเช่นกนั แต่ยงัคง

เอกลกัษณ์ของไทยไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจนเช่นกนั และปฏิเสธไม่ไดถึ้งชุดท่ีโด่งดงัอีกสองชุดคือ ชุดสยาม

ไอยรา ท่ีมีแนวความคิดแบบผสมผสานความหลายหลายของประเทศไทยโดยใชค้วามเป็นช้างตน้

เป็นหลกัของแนวความคิดและผสมผสานความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ออกมาให้ชาวต่างประเทศ 

เห็นถึงเอกลกัษณ์ของไทยไดอ้ยา่งชดัเจน ในดา้นชุดของคุณอนิภรณ์ เรียกไดว้า่โด่งดงัตั้งแต่ยงัไม่น า

ข้ึนเวทีประกวด ด้วยความคิดสมัยใหม่ท่ีดีไซน์เนอร์ น ามาสร้างสรรค์โดยมีแนวความคิดจาก

รถตุ๊กตุ๊ก วา่จะสร้างสรรค์อยา่งไรสวมใส่อยา่งไรให้ชุดดูสวยงามเขา้กบัผูส้วมใส่และ  ท าให้ความ

เป็นตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ยงัคงอยูโ่ดยสมบูรณ์มากท่ีสุดอาจเป็นเหตุท่ีท าให้ชุดเหล่าน้ีไดรั้บรางวลัจาก

ความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าดีไซน์เนอร์ไทยก็เป็นได้ ขณะเดียวกนัประเทศอ่ืนๆ ท่ีได้รับรางวลั

ชนะเลิศในปีท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย มีแนวโน้มเบนออกความเป็นประเพณีดั้งเดิมและมาเน้น 

การใชแ้นวความคิด เป็นเขา้มาร่วมในการออกแบบชุดประจ าชาติ ให้มีการตดัเยบ็ท่ีสวยงาม และน า

วิถีชีวิตผสมผสาน และมีลูกเล่นโดยมีการถืออุปกรณ์ประกอบท่ีเข้ากับชุด ท่ียงัคงแสดงออกถึง
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วฒันธรรมไทย และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัชุดท่ีสวมใส่ มาน าเสนอให้ชุดของตนมีเอกลกัษณ์

ในแบบชาติของตนและดูน่าใจแปลกตา มากยิง่ข้ึน 

อยา่งไรก็ตามแนวความคิดหลกัๆ ของดีไซน์เนอร์ท่ีไดศึ้กษามานั้น ทุกคนไดแ้สดงออกถึง 

ความเป็นไทยแสดงออกไปสู่สายตาของนานาประเทศเป็นส าคญั และจากการศึกษาในดา้นอิทธิพล

จากต่างประเทศแน่นอนวา่มีผลต่อการออกแบบตามเรียงล าดบัของพฒันาการและช่วงเวลา กระแส

นิยม เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีการพฒันามาถึงปัจจุบนั และในปัจจุบนั

เร่ิมมีแนวความคิดท่ีแสดงออกในเชิงซบัซ้อน เพื่อการน าเสนอบนเวทีประกวดใหเ้ขา้ใจความหมาย

ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ใหน้านาประเทศมองเห็นและจดจ าความเป็นไทยไดม้ากข้ึนดว้ย  

 

สรุปแนวความคิดของดีไซน์เนอร์ที่ออกแบบทั้ง 10ชุด ที่น ามาศึกษาในคร้ังนี ้มีทั้งหมด 8 ท่าน 

1.คุณจงกล ออกแบบชุด นางละคร  

สวมใส่โดยคุณแสงเดือน แมน้วงศ ์พ.ศ. 2512 

ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบของ ชุดไทยละครซ่ึงเป็นการน าเอารูปแบบของชุดท่ีมาจากวถีิชีวิต

หรืออาชีพของคนไทยท่ีเหมือนเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้ส่ือสารว่าเป็นการแสดงออกอย่างไทยผ่านชุด

นางร า ซ่ึงคาดว่าไม่มีแนวความคิดท่ีลึกซ้ึงและซับซ้อน แต่เป็นการส่ือสารแบบทางตรง ท่ีมีการ

แสดงออกใกลเ้คียงกบันานชาติในยคุนั้นดว้ย 

2.คุณล ายงค์ บุญรัตพนัธ์ุ ห้องเส้ือระพ ี

สวมใส่โดย คุณภรณ์ทิพย ์นาคหิรัญกนก พ.ศ. 2531 

สวมใส่โดย คุณยลดา รองหานาม พ.ศ. 2532 

สวมใส่โดย คุณอรอนงค ์ปัญญาวงศ ์พ.ศ. 2535 

ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบของ ชุดไทยประเพณีนิยม ในรูปแบบพิธีการ ความคิดในการ

ออกแบบไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมีชุดของสมเด็จพระนางเจา้ฯ เป็นตน้แบบแต่พฒันาในดา้นของ

เทคนิคการตดัเยบ็ให้ผูส้วมใส่ออกมาแลว้เขา้กบัรูปร่างดูสวยงามสง่า อย่างชุดไทยจกัรีประยุกต์ท่ี

คุณภรณ์ทิพยส์วมใส่ แลว้น ามาดดัแปลงประยุกตป์ระกอบกบัวรรณคดีไทย และละครร าพื้นถ่ินใน

ประเทศไทย อยา่งมโนราห์ในชุดของคุณยลดา มาสู่ละครร ากินรีท่ีผสมผสานลงตวัอยูใ่นชุดของคุณ
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อรอนงค ์และมุ่งพฒันาในดา้นของเทคนิคการตดัเยบ็ใหผู้ส้วมใส่ออกมาแลว้เขา้กบัรูปร่างดูสวยงาม

สง่าซ่ึงใชเ้ป็นเทคนิคของต่างประเทศมาปรับใชก้บัชุดไทยเพื่อใหมี้การสวมใส่ท่ีสะดวกดวกรวดเร็ว

มากยิง่ข้ึน 

3.อาจารย์ ธีรพนัธ์ุ จันทร์เจริญ 

สวมใส่โดย คุณชนนัภรณ์ รสจนัทร์ พ.ศ. 2548  
ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบของ ชุดไทยประเพณี ยอ้นยุคกลบัไปในสมยัอยุธยา ดว้ยการใช้

เคร่ืองนุ่งท่ีเรียบง่าย และเน้นไปท่ีเคร่ืองประดบัท่ีทรงคุณค่าและงดงามอย่างสตรีชั้นสูง เช่นการ

เลือกใชศิ้ราภรณ์ถกัทองค า ทรงเต้ียท่ีน ามาใช้ประกอบกบัชุดน้ี ในเชิงของแนวความคิดนั้นมุ่งเน้น

ไปสู่ความงามแบบไทยท่ีเรียบง่ายและงดงาม แฝงไวด้ว้ยความทรงคุณค่าอยา่งไทย  

4.อาจารย์ ธีระ ฉันทะสวัสดิ์ 

สวมใส่โดย คุณฟ้ารุ่ง ยติุธรรม พ.ศ. 2550 

ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบของ ชุดไทยธิดาดอย ซ่ึงเป็นการน าเอารูปแบบของชุดท่ีมาจากวิถี

ชีวติของชนกลุ่มนอ้ยชนเผา่ต่างๆอยูใ่นดินแดนของไทย ซ่ึงหากชาวต่างชาติไดมี้การท่องเท่ียวไปยงั

ภาคเหนือก็จะได้พบกบัชาวเขาเหล่าน้ีท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัดีไซน์เนอร์ ในแนวความคิดจึง

อยากมุ่งเสนอในส่ิงท่ีเป็นมุมมองถึงวฒันธรรมพื้นบา้นเล็กๆท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย แต่เป็นกลุ่มท่ีมี

คุณค่าในเชิงวฒันธรรม ท่ีสืบสานและรักษาความเป็นตวัตนไวม้าอยา่งยาวนาน โดยน าเสนอผา่นชุด

ธิดาดอยท่ีใชผ้า้และเคร่ืองประดบัในรูปแบบของชาวเขาท่ีไดถู้กเลือกมาและผสมผสานโดยเทคนิค

การตดัเยบ็ท่ีทนัสมยัและเขา้กบัผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.คุณ สถาปัตย์ มูลมา 

สวมใส่โดย คุณกวนิตรา โพธิจกัร พ.ศ. 2551 

ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบของ ชุดสปิริตออฟไฟตต้ิ์ง ซ่ึงเป็นการน าเอารูปแบบของชุดท่ีมา

จากวิถีชีวิตของอาชีพมวยหรือจะเรียกอีกอยา่งหนึงวา่การละเล่นกีฬาพื้นบา้นท่ีมีเร่ืองราวอยูบ่นผืน

แผน่ดินไทยมายาวนานโดยน าเสนอผา่นชุดชุดสปิริตออฟไฟตต้ิ์ง ท่ีเนน้การแสดงออกถึงชุดนกัมวย

ท่ีผสมผสานกบัการเป็นแฟชัน่ โดยการเลือกใชผ้า้ไทยและเคร่ืองประดบัท่ีเขา้กนักบัชุด ในดา้นของ

แนวความคิดเร่ิมมีความคิดซับซ้อนและใชก้ารน าเสนอผา่นเร่ืองราวของวีถีชีวิตในอีกรูปแบบท่ีไม่

เคยถูกน าเสนอบนเวทีของนางงามจกัรวาล  
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6. คุณ ธัชกร  ตั้งธนกรกจิ 

สวมใส่โดย คุณชุติมา ดุรงคเ์ดช ปี พ.ศ. 2552  
ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบของ ชุดหญิงงามทอ้งถ่ินสุวรรณภูมิ ดา้นของแนวความคิดเร่ิมมี

ความคิดซบัซอ้นมากข้ึนของกะเหร่ียง ซ่ึงเป็นวฒันธรรมการด าเนินชีวิตของผูท่ี้มีชีวติอยูบ่นแผน่ดิน

ไทยอีกหน่ึงกลุ่ม และหยิบยกสัญลกัษณ์ของช้างไทยมาผสมผสานการเป็นแฟชั่นท่ีทนัสมยั และ

มุ่งเน้นไปท่ีอุปกรณ์ประกอบกบัชุดมากข้ึนกว่าหลายๆชุดท่ีผ่านมา เช่นการเลือกใช้รูปแบบของ

เคร่ืองประดับท่ีเป็นโลหะสีทองขดเป็นวง ในทุกช้ินท่ีเป็นเคร่ืองประดับ จึงท าให้ชุดเกิดความ

กลมกลืนและดูสวยงาม โดยการเลือกใช้ผา้ไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์หน่ึงท่ีแสดงออกไดถึ้งความเป็น

ไทย  

7. คุณ พลนิ อภิญญากุล 

สวมใส่โดย คุณ ฝนทิพย ์วชัรตระกลู ปี พ.ศ. 2553 

ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบของการคิดชุดออกมาแบบมาแนวความคิดก ากบั โดยยงัคงมุ่งเนน้

เสนอความเป็นไทยในจุดท่ีไม่ไดม้องเห็นไดท้ัว่ไป โดยในแนวความคิดของดีไซน์เนอร์ไดแ้สดงให้

เห็นถึงการ ผสมผสานประวติัศาสตร์หลายสมยัน ามาประยุกต์ให้ออกมาเป็นชุดท่ีสวยงามและ

อลงัการ โดยส่ือสารออกมาผา่นเร่ืองราวของชา้งตน้และมีการค านึงถึงองคป์ระกอบศิลป์ต่างๆ ใน

การจดัวางท่าทางประกอบกบัชุด เม่ือผูส้วมใส่ท าการน าเสนอต่อนานาชาติ ท าให้ชุดน้ีเม่ืออยู่ใน

ขณะท่ีน าเสนอน้ีดูมีความน่าเช่ือท่ีจะมองออกมาเป็นช้าง และมีความสวยงามในทุกส่วนท่ีถูก

ประดบัและการเลือกใชสี้สันไดข้า้กนัเป็นอยา่งดี 

8. คุณ หิรัญกฤษฎิ์ ภัทรพบูิลย์กุล 

สวมใส่โดย คุณ อนิภรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ ์ปี พ.ศ. 2558 
ลกัษณะการแสดงออกในรูปแบบ ท่ีมีแนวความคิดก ากบั โดยยงัคงมุ่งเนน้เสนอความเป็นไทยในจุด

ท่ีทุกคนต่างมองเห็นไดโ้ดยทัว่ไป แต่จ าไดง่้าย เห็นแลว้นึกถึงประเทศไทย  โดยการใช้ระบบของ

สัญลกัษณ์ ใชศิ้ลปะร่วมสมยั ความรู้ในหลากหลายดา้นและเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยสร้างสรรคใ์ห้

ชุดออกมาสมจริง ซ่ึงให้ความแตกต่างในดา้นของการรับรู้ของผูค้นท่ีพบเห็นแปลกประหลาดใจ

อยา่งท่ีดีไซน์เนอร์ไดต้ั้งใจเอาไว ้และสร้างความแตกต่างจากทุกชุดท่ีประเทศไทยไดเ้คยน าเสนอ

ออกไป แต่ยงัคงความเป็นไทยและเนน้ย  ้าสายตาท่ีมองเห็น  เพื่อสร้างการจดจ าในรูปแบบของความ
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เป็นตวัตน มีการค านึงถึงองคป์ระกอบศิลป์ต่างๆ ในการจดัวางท่าทางประกอบกบัชุด เม่ือผูส้วมใส่

ท า ก า ร น า เส น อ ต่ อ น า น า ช า ติ  ท า ใ ห้ ชุ ด น้ี โ ด ด เ ด่ น แ ล ะ มี ค ว า ม ส ม จ ริ ง ม า ก 
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บทที่4  

สรุป 

 

จากการศึกษาแนวความคิดของดีไซน์เนอร์ ผูอ้อกแบบชุดประจ าชาติไทยท่ีน าเข้าร่วม

ประกวดบนเวทีนางงามจกัรวาลหรือ มิสยนิูเวิร์สแลว้นั้น โดยไดศึ้กษาจากดีไซน์เนอร์ 8 คน 10 ชุด

ด้วยกัน ท าให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีมีอย่างต่อเน่ือง จากแรงบันดาลใจในการออกแบบชุด ท่ีมี

จุดมุ่งหมายอนัเดียวกนัท่ีสามารถประมวลออกมา เป็นความหลากหลายท่ีสร้างความน่าจดจ าและ

ความประทบัใจใหก้บัคนไทยและนานาชาติท่ีไดพ้บเห็น 

 แรกเร่ิมในการประกวดท่ีเลือกใช้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นหลักในสวมใส่เข้าร่วมการ

ประกวด เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี9 นั้น ยงัคงมีการสวมใส่เม่ือ

เสด็จพระราชด าเนินไปเจริญสัมพนัธไมตรียงัต่างประเทศในรูปแบบของชุดพิธีการ และในช่วงการ

ประกวดถือเป็นช่วงยุคท่ี 1 ยงันิยมความเป็นชุดแบบพิธีการท่ียงัไม่ไดนิ้ยมการประยกุตห์รือใชว้สัดุ

ท่ีแปลก ต่อมาเร่ิมมีการรับกระแสวฒันธรรมจากต่างชาติทั้งในดา้นรูปแบบชุดและเทคนิคการตดั

เยบ็ จึงท าให้ดีไซน์เนอร์มีความคิดแปลกใหม่มากข้ึน ส่งผลให้การออกแบบมีพฒันาการท่ีกา้วหนา้

โดยยงัคงใช้รูปแบบชุดไทยพระราชนิยมเป็นตน้แบบ และ ออกแบบมาในรูปแบบชุดไทยพระราช

นิยมประยุกต์ เพิ่มเติมดว้ยการเลือกใช้ผา้ไทย และการปักดว้ยเทคนิคการปักเล่ือมให้ชุดดูสวยงาม

มากข้ึน ยงัคงมีแนวทางการออกแบบแบบเดิมท่ียึดถือความเป็นเอกลักษณ์ไทยไวเ้ป็นหลัก 

ผสมผสานจากความเป็นดั้ งเดิมกับวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นในด้านของชาติพันธ์ุ  อาชีพ 

วรรณคดี จากหลากหลายภูมิภาคของไทยมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงด าเนินรูปแบบไปในแบบชุดพิธีการ

หรือประเพณีนิยมอยู ่ 

ต่อมาด้วยกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและ

ดีไซน์เนอร์ทัว่ประเทศไดมี้พื้นท่ีประกวดออกแบบสร้างสรรคชุ์ดประจ าชาติไทย ก็ไดมี้ผลงานท่ีมี

การสร้างสรรคท่ี์หลากหลายส่งเขา้ร่วมประกวดยงัคงด าเนินไปโดยมีแนวคิดหลกัหลกัคือแสดงออก

ถึงความเป็นไทย หยิบยกส่ิงท่ีส่ือสารความเป็นประเทศไทยออกมาน าเสนอผา่นชุด ดว้ยเทคนิคการ

ตดัเย็บท่ีใช้เทคโนโลยนีต่างๆเข้ามาช่วย การเลือกใช้วสัดุท่ีแปลกใหม่มาร่วมสร้างสรรค์  โดย

น าเสนอเร่ืองของชาติพนัธ์ุ อาชีพ ศิลปะการแสดงพื้นบา้น วถีิชีวติพื้นบา้น เช่นเดียวกนั  
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และน าวสัดุต่างๆมาสร้างสรรคแ์ละท าให้สามารถตดัเยบ็ออกมาเป็นชุดไดจ้ริง ซ่ึงบางเร่ืองราวก็ไม่

น่าเช่ือวา่จะสามารถสร้างสรรคใ์ห้ปรากฏออกมาเป็นชุดจริงได ้แต่ดว้ยการพฒันาของวงการแฟชัน่

ทั้งไทยและต่างประเทศมีการพฒันาการไปอยา่งไม่มีขีดจ ากดั และเปิดกวา้งในการการเลือกใชว้สัดุ

อ่ืนๆร่วมกบัการสร้างสรรค์ชุดมากยิ่งข้ึน ปฏิเสธไม่ไดว้่า แนวความคิดการออกแบบ อิทธิพลของ

ศิลปะร่วมสมยั และเทคนิคการตดัเยบ็ จากต่างประเทศ การเลือกใช้วสัดุทดแทนนั้น มีผลต่อการ

ออกแบบชุดกบัดีไซน์เนอร์ไทยในปัจจุบนั ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากการเลือกชุดท่ีตดัเยบ็ออกมาส าเร็จ

และใส่ข้ึนน าเสนอบนเวทีประกวด มีมกัความหมายแสดงถึงความเป็นไทยในตวัเองและตามแต่ละ

ยคุสมยัและตามแนวความคิดท่ีดีไซน์เนอร์ไดต้ั้งใจไว ้  

กล่าวสรุปคือ การน าเสนอผลงานการออกแบบของดีไซน์เนอร์ไทย และกองประกวดมิสยู

นิเวิร์สไทยแลนด์นั้น มีแนวความคิดดั้งเดิมท่ียึดถึอเป็นหลกัน ามาใชเ้สมอก็คือ ออกแบบโดยยึดถึง

การแสดงออกซ่ึงเอกลกัษณ์ไทย มาทุกยุคสมยัจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงแนวความคิดน้ีท่ีจ  าเป็นตอ้งมี

เพื่อให้การออกแบบมุ่งน าเสนอความเป็นไทยต่อนานาชาติให้ไดม้ากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีแตกต่างกนัไป

ในและยุคสมยั จะสังเกตเห็นไดว้า่นัน่คือ รูปแบบของชุดท่ีน าเสนอ การเลือกใชผ้า้ วสัดุท่ีน ามาตดั

เยบ็ ปฏิเสธไม่ไดว้า่ถูกปรับเปล่ียนไปตามกระแสแฟชัน่โลก และพฒันาการของเทคนิคการตดัเยบ็

ท่ีมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา พร้อมดว้ยเมคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีการเปิดกวา้งให้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆได้

อย่างรวดเร็ว  หากมองจากชุดท่ีได้รับรางวลัแล้ว ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกทางวฒันธรรมไทย

รูปแบบหน่ึงท่ีท าใหป้ระเทศไทยมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และยงัคงเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการประกวดท่ีว่า ให้ผูท่ี้ได้รับต าแหน่งตวัแทนหญิงไทย เป็นตวัแทนในการประชาสัมพนัธ์

ประเทศไทย ในรูปแบบการแสดงออกผา่นการประกวดชุดประจ าชาติบนเวทีมิสยนิูเวร์ิส  
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