
เทคนิคการแต่งกายด ี 

      นิภาภรณ์   เก่งน าชยัตระกลู  
       แผนกวชิาผา้และเคร่ืองแต่งกาย  

 เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีดูดี และเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีคนทุกคนตอ้งการ เพราะการแต่งกายใหเ้หมาะสม
กบัรูปร่าง โอกาส สถานท่ี และกิจกรรม นั้น มีส่วนช่วยปรับปรุงภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน  ส่งผลต่อความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตวัเอง  ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจ    ดงันั้นการแต่งกายท่ีดี   ควรจะตอ้งส ารวจตวัเองวา่การแต่งกายของเราเป็น
อยา่งไร  แบบใดเหมาะสมกบัรูปร่าง และบุคลิกของตนเอง และมีส่วนดีท่ีควรส่งเสริมใหเ้ด่นชดั สะดุดตาตรง
ส่วนใด หรือมีส่วนบกพร่องท่ีควรอ าพรางไม่ใหเ้ป็นท่ีสนใจตรงส่วนใด มีรูปร่าง ใบหนา้และลกัษณะท่าทาง
เฉพาะตวัอยา่งไร  มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมอยา่งไรและอยูใ่นวยัใด  เพื่อท าใหก้ารแต่งกายของผูน้ั้น  ดูดีและ
มีความมัน่ใจ ในการท่ีจะเลือกเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบับุคลิกของตนเอง 

  หลักส าคัญของการแต่งกายให้ดูดี 

 การแต่งกายใหดู้ดี มีหลกัส าคญัดงัน้ี 
 ความเรียบร้อย เส้ือผา้ท่ีน ามาสวมใส่ตอ้งมองดูเรียบร้อย ไม่ยบัยูย่ี ่ตะเขบ็ขาด กระดุมหลุด  จะท าให้
ผูส้วมใส่เส้ือผา้ท่ีเรียบร้อย มีความรู้สึกมัน่ใจ ช่วยส่งเสริมบุคลิกใหดู้ดียิง่ข้ึน ความเรียบร้อยของเส้ือผา้ไม่
เพียงแต่จะอยูท่ี่เส้ือผา้ชั้นนอกเท่านั้น  เส้ือชั้นในก็มีความส าคญัเช่นกนั  โดยเฉพาะผูห้ญิงถา้สวมเส้ือชั้นนอก
บาง  เช่น  เส้ือท่ีตดัดว้ยผา้ไนลอน ผา้ป่าน ผา้ชีฟอง  ควรสวมเส้ือชั้นในชนิดเตม็ตวั หรือสวมเส้ือทบั  ส่วน
กระโปรงชั้นในก็ควรใหไ้ดส้ัดส่วนกบักระโปรงชั้นนอก ไม่สั้นหรือยาวเกินไป  

 ความสะอาด ความสะอาดเป็นรากฐานท่ีแทจ้ริงของความงาม ดงันั้นเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ตอ้งหมัน่ซกั
ใหส้ะอาดไม่ใส่เส้ือผา้ชุดเดียวกนัซ ้ า  2 – 3 วนั   นอกจากนั้นขณะท่ีสวมใส่ตอ้งระวงัไม่ใหเ้ป้ือนฝุ่ น  โคลน 
น ้าหวาน  กาแฟ  หรือเศษอาหารต่าง ๆ  

 ความเหมาะสม การเลือกแบบ สี ลวดลายและชนิดของเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างและวยันั้น เป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหผู้ส้วมใส่เส้ือผา้แต่งกายดูดี  

 ดงันั้นส่ิงท่ีควรระมดัระวงัในการเลือกแบบเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัรูปร่าง  คือ เส้นกรอบนอกของ
เส้ือผา้  เพราะเป็นส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัรูปร่าง  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นส่ิงท่ีเราสามารถมองเห็นก่อน
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  บนเส้ือผา้ การเลือกแบบเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างนั้นจะตอ้งระวงัเร่ืองของสมยันิยม 
ดงันั้นผูท่ี้มีรูปร่างท่ีมีส่วนบกพร่อง  ควรพิจารณาเลือกแบบเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัรูปร่าง เพื่อช่วยใหเ้กิดความ
มัน่ใจในตนเองมากยิง่ข้ึน 



 เส้ือผ้าทีเ่หมาะสมกบัคนรูปร่างผอมสูง 

 การเลือกแบบเส้ือผ้า  ควรเลือกเส้ือผา้ตวัหลวม ควรเลือกแบบท่ีสอดชายเส้ือไวด้า้นในกระโปรงหรือ
กางเกง  เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ควรจะต่างสีจะดีกวา่สีเดียวกนั  เพราะการมองภาพรวมทั้งรูปร่าง  ท าใหล้ดความสูงลง
และเพิ่มความอว้นได ้ ควรเลือกแบบเส้ือผา้ลกัษณะของเส้นส่วนบนและส่วนล่างแคบ  ตรงกลางกวา้งหรือ
เส้นลกัษณะตามขวาง ลกัษณะปกเส้ือ ควรจะเป็น ปกเช้ิต ปกบวัตั้ง ปกตลบ ปกผกูโบ  ลกัษณะแขนเส้ือควร
เป็นแขนพองส่วนบน  แขนทรงโคม  กระโปรงหรือกางเกง ควรเป็นทรงปลายบานสั้นจะเหมาะกวา่ทรงปลาย
แคบยาว  กระโปรงจีบรูดรอบเอว  กระโปรงยว้ยวงกลม  กางเกงปลายบาน  มีการตกแต่งท่ีชายกระโปรงหรือ
ปลายขากางเกง  กระโปรงสั้นมีผลท าใหม้องดูเต้ียและอว้นกวา่ความเป็นจริง 

 การเลือกเน้ือผ้า เพื่อใหเ้หมาะกบัรูปร่าง ควรพิจารณาเลือกผา้หนานุ่ม  มีน ้าหนกัเบา ถึงปานกลาง  
ไม่ควรเลือกผา้ท่ีมีน ้าหนกัมากจนเกินไป เหราะจะท าใหแ้นบเน้ือ และมองเห็นความผอมของรูปร่างมากข้ึน 
และควรเลือกเน้ือผา้ท่ีมีความมนัวาว  เน้ือผา้ท่ีควรเลือกใช ้ไดแ้ก่  ผา้ก ามะหยีข่น  ผา้ไหมเน้ือมนัวาว  ผา้ต่วน 
และผา้ทอเน้ือห่างเส้นดา้ยใหญ่ 

 การเลือกลายผ้า  ควรเลือกผา้ท่ีมีลกัษณะแนวตามขวาง  สีอ่อน แต่ควรระวงัเร่ืองความกวา้งของลาย
จะตอ้งสัมพนัธ์กบัความสูงของแต่ละบุคคลดว้ย  ควรหลีกเล่ียงลายแนวตั้งตามยาวของล าตวั  ซ่ึงจะท าให้
มองดูผอมและสูงมากยิง่ข้ึน 

 เคร่ืองประดับ ควรสวมสายสร้อยติดคอ  ก าไลขอ้มือหลาย ๆช้ิน  ต่างหูท่ีแปะติดหู  หรือต่างหู       
ท่ีหอ้ยไม่ยาวนกัจะดูดี 

 เส้ือผ้าทีเ่หมาะสมกบัคนรูปร่างอ้วนเต้ีย 

การเลือกแบบเส้ือผ้า     ควรเลือกแบบเส้ือท่ีไม่ตอ้งสอดชายเส้ือไวใ้นกระโปรงหรือกางเกง  
แต่ควรสวมเส้ือทบักระโปรงหรือกางเกง    และความยาวเส้ือใหต้ ่ากวา่เอวเล็กนอ้ย   ซ่ึงจะท าใหดู้
สูงข้ึนกวา่ความเป็นจริง  เส้ือผา้ไม่หลวมหรือคบัจนเกินไป  ควรสวมเส้ือผา้ท่ีเป็นสีเดียวตลอดทั้งตวั  
และควรเลือกเส้ือผา้ท่ีมีลกัษณะของเส้นตามยาวกบัล าตวัส่วนบนและส่วนล่างกวา้ง  ตรงกลางแคบ  
ลกัษณะคอเส้ือเป็นคอตวัว ี คอรูปหวัใจ  คอกลมกวา้ง  หรือคอตวัย ู (เหมาะกบั คอสั้นซ่ึงจะท าให้
มองดูคอยาว)  ลกัษณะแขนเส้ือควรเป็นแบบเรียบแขนยาว  กระโปรงหรือกางเกงควรเป็นทรงตรง
ยาว จะท าใหม้องดูสูงโปร่งมากข้ึน 

การเลือกเน้ือผ้า    เพื่อใหเ้หมาะกบัรูปร่างจะตอ้งเลือกผา้ท่ีใชใ้นการตดัเยบ็ดว้ยความ
ระมดัระวงั เพราะเน้ือผา้หนาจะมีปัญหาส าหรับบุคคลรูปร่างอว้นท าใหม้องดูเทอะทะ อว้นข้ึนและ
เต้ียกวา่ความเป็นจริง เน้ือผา้ท่ีควรเลือกใช ้ ไดแ้ก่  ผา้ลินิน ผา้ฝ้าย  ผา้ฝ้ายผสม ซ่ึงมีลกัษณะเน้ือผา้



ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ทอดว้ยเส้นดา้ยเรียบ เน้ือแน่น ละเอียด ควรหลีกเล่ียงเน้ือผา้ท่ีมีความ
สัมผสัมนัวาว 

การเลือกลายผ้า     ควรเป็นลายผา้ท่ีมีลกัษณะแนวตั้งตามยาวล าตวั ความกวา้งของลายไม่
กวา้งมาก  สีของลวดลายกลมกลืนจะเหมาะกวา่สีตดักนั และสีส่วนใหญ่ควรเป็นสีเขม้และส่วน
นอ้ยควรเป็นสีอ่อน จะท าใหดู้ผอมลง หรืออาจเป็นผา้พื้นก็ได ้  ควรหลีกเล่ียงผา้ลายขวางขนาดใหญ่ 
ตาใหญ่ ดอกใหญ่  

 เคร่ืองประดับ    ควรสวม สร้อยไข่มุก ใส่กบัเส้ือเรียบ ๆ ก็ช่วยขบัผวิไดแ้ถมท าใหดู้ดีอีก
ต่างหาก  หรือใส่ลูกปัดหินสีก็ไดย้งัอินเทรนดอ์ยู ่

 ส าหรับผู้ทีม่ีรูปร่างบกพร่องเป็นบางส่วน 

 การแต่งกายใหดู้ดี  ส าหรับผูท่ี้มีรูปร่างบกพร่องเป็นบางส่วน  สามารถท าไดด้ว้ยตวัเราเอง  โดยหา
ขอ้บกพร่องของตนเองวา่อยูส่่วนใดของร่างกาย  แลว้พิจารณาเลือกแบบเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัรูปร่าง  ก็จะท า
ใหเ้ราสามารถสวมใส่เส้ือผา้ไดอ้ยา่งมัน่ใจและดูดียิง่ข้ึน 

 คอส้ัน    ควรสวมเส้ือคอว ี คอกลมกวา้ง  คอตวัยู    หรือเส้ือมีปกในตวัแบบแบนราบ   ถา้เป็นเส้ือ
คลุมตวัยาว ไม่มีปก  สวมสร้อยคอเส้นยาวปานกลาง  หอ้ยจ้ีขนาดเล็ก   

 คอยาว    ควรสวมเส้ือปกตั้ง   ปกเช้ิต  ปกตลบ  ปกผกูโบ(ชิดคอ)  หรือท าเส้ือคอปีน  คอกลมชิดคอ  
ถา้สวมสร้อยคอเส้นสั้นชิดคอ  หอ้ยจ้ีขนาดใหญ่ 

 ไหล่กว้าง    ควรสวมเส้ือคอว ี คอกลม  แขนแรกแลน  แขนเส้ือแบบเรียบ ๆ  แขนเส้ือปีกคา้งคาว  ไม่
ตอ้งเสริมไหล่ หรือเสริไหล่บาง ๆ   

 ไหล่แคบ    ควรสวมเส้ือคอปาด ปกกลาสี  เส้ือแขนกุด  แขนมีจีบรูดหวัแขน  ตอ้งเสริมไหล่หนา  มี
การตกแต่งช่วงไหล่ในแนวขวางดว้ยการเยบ็เกล็ด  การเยบ็แทรกลูกไม ้ หรือตกแต่งดว้ยอินธนูท่ีไหล่ 

 อกใหญ่    ควรสวมเส้ือแบบเรียบ สีเขม้  ผา้เน้ือหนา   คอเส้ือควรเป็นเส้ือคอว ี คอกลมหรือคอย ู แขน
เส้ือเป็นแบบเรียบ ๆ สีเขม้ 

อกเล็ก   ควรสวมเส้ือคอถ่วง  คอกลมกวา้งมีระบายรอบคอเส้ือ  ปกผกูโบ หรือท าคอปกใหญ่เพิ่ม
ความหนาบริเวณแนวอก  ท ากระเป๋าบริเวณหนา้อก  มีการตกแต่งบริเวณอกดว้ยการจีบรูดหรือระบาย  จบัจีบ
สมอ็คบริเวณบ่าหนา้ถึงแนวอก  แขนเส้ือควรยาวเสมอแนวอกมีจีบระบายปลายแขน 



เอวใหญ่   ควรสวมเส้ือผา้ตวัหลวมเขา้รูปเล็กนอ้ย  กระโปรงหรือกางเกงทรงตรง  ควรสวมเส้ือนอก
คลุมทบั หรือเส้ือสูท  ชายเส้ือเวา้ต ่าจากแนวเอว 

หน้าท้องใหญ่   ควรสวมเส้ือตวันอกคลุมทบัตวัยาว  เพื่อปิดหนา้ทอ้ง หรือสวมเป็นเส้ือสูท ผา้ควรเป็น
สีเขม้ เน้ือหนา มีน ้าหนกั กระโปรงทรงปลายบาน หรือกระโปรงจีบรูดเล็กนอ้ย 

ต้นขาใหญ่   ควรสวมกระโปรงหรือกางเกงทรงตรง  เลือกผา้เน้ือหนา สีเขม้   ตดักระโปรงทรงปลาย
บาน  กระโปรงแยกช้ิน  จีบรอบตวั หรือจีบกระทบ ความยาวใหค้ลุมเข่า 

ขาส้ัน   ควรสวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า หรือคลุมเข่า  ควรเป็นกระโปรงและกางเกงเอวสูง  เลือกลาย
ผา้แนวตั้ง ลกัษณะกระโปรงทรงสอบ และกางเกงทรงเดรฟ 

นอกจากรูปร่างแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือ ลกัษณะท่าทางอนัเป็นแบบเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล  การ
แต่งกายท่ีถูกตอ้งตามกาลเทศะ และลกัษณะท่าทางของผูห้ญิงทัว่ไป  แบ่งเป็น  4  ลกัษณะ คือ 

ผู้หญงิแบบเรียบร้อย สุภาพ  จะสวมเส้ือท่ีท าดว้ยผา้เน้ือนุ่มบางไดดี้  สีควรเป็นสีอ่อน  ใชสี้แก่เฉพาะ
ตรงท่ีตอ้งการตกแต่ง  ไม่ควรใชผ้า้ลายหรือผา้ดอกโต ๆ  เส้ือผา้ควรตกแต่งโดยการจีบระบาย ติดลูกไม ้

ผู้หญงิแบบแข็งแรงเป็นนักกฬีา   ควรใชผ้า้สีเขม้ เน้ือหนา แบบเรียบ ๆ  หา้มใชผ้า้ลายดอกโต ๆ 
เส้ือผา้มีจีบระบายและผา้เน้ือบางเบา 

ผู้หญงิแบบเก๋ ฉูดฉาด   ใชผ้า้ไดทุ้กชนิด  ทุกสี  แต่ควรดูใหเ้ขา้กบัผวิพรรณดว้ย 

ผู้หญงิแบบขรึม  ควรสวมเส้ือผา้แบบเรียบ ไม่สะดุดตา  สีอ่อนเรียบ ๆเหมาะกวา่สีฉูดฉาด 
 
ผูเ้รียบเรียงขอ้มูลหวงัวา่บทความทางวชิาการน้ี  คงเป็นประโยชน์ต่อสาว ๆท่ีรักการแต่งตวั

ท่ีมีรูปร่างผอมสูง  อว้นเต้ีย หรือผูท่ี้มีรูปร่างบกพร่องเป็นบางส่วน จะไดรั้บความรู้ในการเลือกสวม
ใส่เส้ือผา้ไดเ้หมาะสมกบัรูปร่าง  และมีความมัน่ใจในการแต่งกายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและดูดีข้ึน 
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