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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหาและอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย
ของนักออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนาม ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ได้แก่ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น 
เทคโนโลยีตะวันตก รูปแบบการดําเนินชีวิต ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของนักออกแบบแฟช่ัน โดย
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยศึกษาเอกสารและทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
แฟชั่น และสัมภาษณ์นักออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนาม ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็น
แนวทางการออกแบบแฟช่ันที่เป็นประโยชน์กับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางการ
ออกแบบแฟชั่น 
 
คําสําคัญ: การออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย  นักออกแบบแฟชั่น  แฟชั่นเวียดนาม 
 
Abstract 
 This research aims to find and describe factors influencing contemporary fashion 
design of Vietnamese fashion designers since 2008, for instance, local culture and tradition, 
western technology, ways of living, and their own design identity. Hence, this research 
used qualitative method by reviewing literature related to the topic, and interviewing 
Vietnamese designers using structured questions to collect data, and later, analyzing and 
concluding data. Finally, this research purposes a beneficial direction for ASEAN fashion 
designers and new fashion knowledge. 
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บทนํา 
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็น
ภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้านสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจ ทั้งการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมจากโลก
ตะวันตกเข้ามาสู่ภูมิภาค และการรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณีพื้นถิ่นของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
(ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, 2558, 2 เมษายน สัมภาษณ์) ฉะนั้น 
พรมแดนระหว่างแฟชั่นเครื่องแต่งกายประจําภูมิภาค
และแฟชั่นเครื่องแต่งกายแบบตะวันตกจึงเริ่มไม่ชัดเจน
มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผลงานของฟุง มี นักออกแบบ
และเจ้าของตราสินค้าฟุง มี เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างเครื่องแต่งกายประจําภูมิภาค นั่นคือ ชุด    
อ๋าวหย่าย (Ao Dai) และชุดกระโปรงตามโครงสร้าง
แบบตะวันตก (Fashionartisan, 2014) ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1  ภาพชุดผลงานของฟุง มี 
ที่มา:  Tran (2014) 

 
 อย่างไรก็ตาม ฟุง มี นักออกแบบและเจ้าของตรา
สินค้าฟุง มี ให้ความเห็นไว้ว่า ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียนล้วนแข่งขันกันเพื่อต้องการเป็นเมืองหลวง
ทางด้านแฟชั่นของภูมิภาคนี้ โดยแต่ละประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนย่อมมีจุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านการ
ออกแบบแฟช่ันที่แตกต่างกันออกไป เช่น การออกแบบ 
ค่าแรง ฝีมือแรงงาน วัตถุดิบและทรัพยากร ฯลฯ ทั้งนี้ 
ประเทศเวียดนามมีความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม 
เนื่องจากถูกปกครองจากหลายประเทศ เช่น จีน ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทําให้เวียดนามรับอิทธิพลของ

ชาติเหล่านี้มาปรับใช้กับรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งส่งผล
ต่องานออกแบบและศิลปะของเวียดนามอย่างเห็นได้ชัด  
 ทรานฮวงดุง ผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นิตยสาร
ลอฟฟิเซียล ประเทศเวียดนาม (L’Officiel Vietnam) 
(Tran, 2015, 1 May, Interview) กล่าวว่า ประเทศ
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการ
ขับเคล่ือนจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการปฏิวัติ
ของผู้บริโภค โดยมีทั้งนักออกแบบแฟช่ันที่มีชื่อเสียงและ
นักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่จํานวนมาก ในกรณีนี้ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักออกแบบแฟชั่นชาวเวียดนาม
ที่มีชื่อเสียงจํานวน 6 คน จาก 5 ตราสินค้า อันได้แก่ 
เหงียนคอง จี นักออกแบบและเจ้าของตราสินค้า    
เหงียนคอง จี (Nguyen, 2013) ลินดา ไม ฟุง นักออกแบบ
และเจ้าของตราสินค้าลินดา ไม ฟุง (Phung, 2010) 
วอ คง ขันห์ นักออกแบบและเจ้าของตราสินค้าวอ คง -
ขันห์ (Vo, 2014) ฟุง มี นักออกแบบและเจ้าของตรา
สินค้าฟุง มี (Tran, 2013) อันฮวงทราน และ เลอ มินห์ 
นักออกแบบและ ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของตราสินค้ารู เด - 
ชาส์ (Rue des Chats, 2014) โดยนักออกแบบแฟชั่น
ทั้ง 6 คนนี้ มีผลงานการออกแบบแฟช่ันที่มีรูปแบบร่วม
สมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามอัตลักษณ์ของนัก
ออกแบบแฟชั่นแต่ละคน ทั้งนี้ บริบทของอาเซียนร่วม
สมัย วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น เทคโนโลยีจาก
ประเทศตะวันตก รวมถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต ภูมิหลัง 
เช้ือชาติ ย่อมมีอิทธิพลต่อแนวคิดและมุมมองในงาน
ออกแบบแฟชั่นของนักออกแบบแฟชั่น (ชญานุตม์    
ศิลปศาสตร์, 2555) 
 ดังนั้น การวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาและ
อธิบายปัจจัยด้านวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น 
เ ท ค โ น โ ล ยี ต ะ วั น ต ก  รู ป แบบก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต 
ประวัติศาสตร์ ซึ่งรวมถึงภูมิหลังและชาติพันธุ์ ที่นัก
ออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยชาวเวียดนามสังเคราะห์เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ และนําพาไปสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์
ทางด้านการออกแบบแฟช่ัน ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
นอกจากจะเป็นแนวทางการออกแบบแฟชั่นที่ เป็น
ประโยชน์กับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนแล้ว ยังเป็นองค์
ความรู้ใหม่ทางการออกแบบแฟช่ันอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด และรูปแบบการออกแบบ
แฟชั่นของนักออกแบบแฟชั่นชาวเวียดนามร่วมสมัยซึ่ง
นําปัจจัยด้านวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น เทคโนโลยี
ตะวันตก รูปแบบการดําเนินชีวิต และประวัติศาสตร์มา
ใช้ในการออกแบบ  
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบแฟช่ัน
และศิลปะของนักออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนาม  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนัก
ออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนามจากเว็บไซต์ต่างๆ ตั้งแต่ 
ค.ศ. 2008-2015 ตลอดจนการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ประเด็น 
ได้แก่ ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ รูปแบบการดําเนินชีวิต
วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่นของเวียดนาม เทคโนโลยี
ของประเทศทางตะวันตก และอัตลักษณ์ของนักออกแบบ
แฟชั่น ดังน้ี 
 ปัจจัยด้านประวัติศาสตร ์
 ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์มีอิทธิพลต่อการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอของนักออกแบบแฟชั่นชาวเวียดนาม 
กล่าวคือ มีหลักฐานของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ในประเทศเวียดนามที่ประกอบด้วย
ประชากรประมาณ 54 กลุ่มชาติพันธุ์ (ศรศักร ชูสวัสดิ์, 
ม.ป.ป.) จากการที่ประเทศเวียดนามตอนต้นถูกปกครอง
โดยประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 1,000 ปี 
วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลต่อชาวเวียดนามเป็นอย่าง
มาก จะเห็นได้จากอาหาร สถาปัตยกรรม อาคาร
บ้านเรือน ตลอดจนชนชั้นปกครอง ทั้งทางด้านปรัชญา 
การศึกษา และตัวอักษรแบบจีน (วรพร ภู่พงศ์พันธุ์, 
2556) ก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรโรมัน จากน้ันเมื่ออยู่
ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ได้ปรับเปล่ียนระบบ
การศึกษาใหม่ ซึ่งความรู้แบบใหม่ของฝรั่งเศสนี้เข้ามา
แทนที่เวียดนามแบบดั้งเดิม และมีการทําแผนผังเมือง
ใหม่ ตลอดจนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การ
ธนาคาร และการขนส่งสินค้า เป็นต้น เกิดค่านิยมและ
การประพฤติปฏิบัติตัวของหนุ่มสาวเวียดนามบางกลุ่ม
เปล่ียนไป ตลอดจนจารีตและความเชื่อทางสังคมแบบ
เก่าของเวียดนามค่อยๆ เลือนหายไป  

 อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามภายใต้การยึด
ปกครองของฝร่ังเศสนั้นเกิดขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราช
มาโดยตลอดโดยเฉพาะ “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดจีน” 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาแบบ
ฝรั่งเศสโดยมีผู้นํา คือโฮจิมินห์ซึ่งขบวนการนี้มีบทบาท
สําคัญในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของเวียดนามจน
ได้รับเอกราช และกลายเป็นประเทศที่มีระบอบปกครอง
แบบสังคมนิยม (ธนนันท บุ่นวรรณา, 2556) ในช่วง 
ค.ศ. 1940 เวียดนามถูกปกครองโดยญี่ปุ่น ซึ่งปรากฏให้
เห็นอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นได้ชัดเจน
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งอาคารบ้านเรือน
ที่ เ มื อ งท่ า ค้ าขาย ในสมั ยนั้ นอย่ า ง เมื อ งฮอยอั น     
(พัลลภ กฤตยานวัช, 2553) จนกระทั่งภายหลังญี่ปุ่น
พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแบ่งประเทศออกเป็น
เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ตามสนธิสัญญาเจนีวาและ
เข้าสู่ยุคของสงครามเย็นระหว่างประเทศที่มีระบอบการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และประเทศที่มีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย เวียดนามเปรียบเสมือน
สนามรบของสงครามตัวแทนดังกล่าว จนกระทั่งในวันที่ 
2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ได้มีการประกาศรวมชาติ
เวียดนามเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นทางการ ภายใต้รัฐบาล
เดียวที่กรุงฮานอย และเปล่ียนชื่อกรุงไซง่อนเป็นนคร  
โฮจิมินห์ ถือเป็นจุดส้ินสุดการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราช
ของประเทศเวียดนามที่ยาวนานกว่า 100 ปี (ศรศักร 
ชูสวัสดิ์, ม.ป.ป.) 
 ด้วยประเทศเวียดนามอยู่ในสภาวะสงครามเป็น
เวลานานทําให้ประชากรชาวเวียดนามล้ีภัยสงครามเป็น
จํานวนมากโดยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอ่ืน ทั้งนี้ ชาว
เวียดนามย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกามีมาก
เป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศฝร่ังเศส ตามลําดับ ตั้งแต่ช่วงก่อนสมัยสงคราม
เวียดนามจนเมื่อส้ินสงครามมีชาวเวียดนามเสียชีวิตจาก
สงครามนับล้านคน และอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
หลายแสนคนในทศวรรษ 1980 และมีคนเวียดนามที่อยู่
ต่างประเทศทั่วโลกราว 3.2 ล้านคน แต่มีกลุ่มคน
เวียดนามในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า เวียดเกียว
(Vietkieu) ท่ีมีความประสงค์จะกลับประเทศเวียดนาม 
 หลังปี ค.ศ. 1986 ประเทศเวียดนามมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ‘โด่ยเหมย’ (doimoi) ซึ่งเป็นแผนนโยบาย
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ปฏิรูปเศรษฐกิจ และเริ่มปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์กรการค้าโลก (WTO) 
โดยเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ในส่วน
ของอุตสาหกรรมแฟช่ัน นโยบายโด่ยเหมย ส่งผลให้
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าใน
ประเทศเวียดนามมากขึ้น โดยตลาดหลัก คือประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากนั้นเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก อาฟต้า 
(ASEAN Free Trade Area) เพราะประเทศเวียดนาม
ต้องการความมั่นคงในประเทศ ลดความโดดเดี่ยวและ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก เป็นปัจจัยบวกที่
ผลักดันประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกในระบบเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และองค์กรการค้า
โลก (World Trade Organization: WTO) ในเดือน
ธันวาคมปี พ .ศ. 2544 ภายหลังเป็นสมาชิก WTO 
รัฐบาลประเทศเวียดนามได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเครื่องนุ่งห่มอย่างต่อเน่ือง โดยสร้างมาตรการจูงใจ
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนาม
มากขึ้น ซึ่งทําให้เกิดการจ้างงานและเพ่ิมการส่งออกได้
สองเท่าภายในปี พ.ศ. 2550 
 ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 ชาวเวียดนามให้ความสําคัญกับการเคารพผู้อาวุโส 
การมีสัมมาคารวะ (ภาษาเดียวกัน..., 2557) และเรื่อง
การศึกษาเป็นอย่างมาก และมีค่านิยมส่งบุตร-ธิดาให้ไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ โดยคาดหวังว่าจะทําให้ลูกของ
ตนเองได้ทํางานที่ดีในอนาคตและอยู่ในสังคมที่สูงและ 
ดีกว่าเดิม ซึ่งเชื่อว่าการศึกษา คือการลงทุนระยะยาวที่
สําคัญ ทั้งนี้ ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลาย
ประเทศมีแนวคิดค่านิยมนี้ โดยประเทศเวียดนามนิยม
ส่งบุตรหลานเรียนต่อต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่ ง 
รองลงมาคือประเทศไทย (ICEF Monitor, 2014)  
 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น 
 ในเรื่องของอาชีพของชาวเวียดนาม นอกจากอาชีพ
เกษตรกรรมแล้ว ชาวเวียดนามมีอาชีพหัตถกรรมที่มีองค์ 
ความรู้เฉพาะถิ่นและสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน 
ทั้งนี้ หมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ ของเวียดนาม ยังมีการ
พัฒนาตามแขนงงานหลัก คือ การลงรักขัดเงา การทํา
เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก การทําเครื่องเงินเครื่องทอง 
งานถักปักฉลุ เครื่องจักสาน ผลิตกระดาษ ภาพพื้นเมือง 
และทําเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น (สถานีวิทยุเวียดนาม ส่วน

กระจายเสียงต่างประเทศ, 2556) ปัจจุบันประเทศ
เวียดนามมีหมู่บ้านศิลปาชีพประมาณ 4,500 แห่ง และ
มีแรงงานที่มีฝีมือกว่า 12 ล้านคน ทําให้เกิดการสร้าง
งานในชนบทในช่วงที่เว้นจากการทําเกษตรกรรม โดย
ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ มีมูลค่าการส่งออก
กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากเป็นสินค้าในเชิง
พาณิชย์แล้ว สินค้าเหล่านั้นยังมีค่าทางวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์และ
พัฒนามรดกวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย  
 นอกจากน้ี นโยบายโด่ยเหมยยังส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงด้านศิลปะร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น จากเดิม
เคยมีการห้ามเผยแพร่ผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น 
ปาโบลปิกัสโซ ยวน กริซ และ ซาลวาดอร์ ดาลี แต่
ต่อมาอนุญาตให้กลุ่มสมาคมด้านศิลปะอย่างนิตยสาร
ไฟน์อาร์ต (fine art magazine) เผยแพร่ได้อย่างเสรีใน
ส่ วนขอ งแฟ ช่ั น ร่ ว มสมั ย ใ นประ เทศ เ วี ย ดน าม 
(contemporary fashion in Vietnam) ตั้งแต่เวียดนาม
เริ่มเปิดประเทศ มีการติดต่อค้าขายและลงทุนจาก
ต่างประเทศช่วงปีแรกของการเปิดประเทศ แฟชั่นของ
เวียดนามยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากชาวเวียดนามยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบแฟชั่น เส้ือผ้าและ
สินค้าแฟช่ันของเวียดนามส่วนใหญ่จึงขาดเอกลักษณ์
ของตนเอง มีเพียงชุดอ๋าวหย่ายเท่านั้นที่เป็นชุดประจํา
ชาติของเวียดนามและเป็นเครื่องแบบนักศึกษาของสาว
ชาวเวียดนาม ทั้งนี้ มีกลุ่มของนักออกแบบแฟช่ันชาว
เวียดนามกลุ่มเล็กๆ ที่ยังพยายามคิดค้นแนวทางการ
ทํางานออกแบบแฟช่ันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาว
เวียดนาม 
 ช่วงปลาย ค.ศ. 1993 มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ 
คอลเลคชั่นเส้ือผ้าของนักออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกชาวฝรั่งเศส คือ ปิแอร์ การ์แดง ที่กรุงฮานอย
และนครโฮจิมินห์ ซึ่งถือว่าเป็นนักออกแบบแฟช่ันที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกคนแรก จัดแสดงแฟชั่นโชว์ที่เวียดนาม 
และทําให้ชาวเวียดนามสนใจแฟช่ันมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยั งมี อ ง ค์กร เอกชนที่ สนั บสนุนและส่ ง เสริ มการ
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น คือ “Legamex 
Centre” ซึ่งตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ ในปี ค.ศ. 1999 
หลังจากนั้นก็มีการจัดงานแสดงและงานประกวดต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับแฟช่ันขึ้นจํานวนมากท่ัวประเทศทุกปี โดย
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เมืองหลวงทางแฟช่ันของเวียดนาม คือ กรุงฮานอยและ
นครโฮจิมินห์ (UK Essays, 2010)  
 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีตะวันตก 
 การค้นคว้าข้อมูลด้านเทคโนโลยีตะวันตกพบว่า 
ชาวเวียดเกียวเริ่มกลับมาลงทุนที่ประเทศเวียดนาม 
(Songkhramwongsakul, 2009) ซึ่งทําให้ได้รับอิทธิพล
ด้านวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการดําเนินธุรกิจจากชาติ
ตะวันตก อีกทั้งในปี ค.ศ. 2013 มีการก่อตั้งสมาคมการ
ออกแบบเวียดนาม (Vietnam design association) 
เพื่อสนับสนุนด้านการออกแบบและพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของเวียดนามอย่างจริงจัง ในการนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
จึงทําให้รัฐบาลเวียดนามมีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม (Le, 
2015) ในขณะเดียวกัน การรับรู้ข่าวสารต่างประเทศทํา
ให้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
คนเวียดนามชนชั้ นกลางจนถึ งก ลุ่มคนชนชั้ น สู ง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนิสัยการใช้ชีวิตและบริโภคสินค้า
เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและได้รับข้อมูลทางด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ จึงทําให้มีรสนิยมสูงขึ้น ตรา
สินค้าต่างประเทศต้องการมากขึ้น (Nguyen, 2011) ใน
ขณะเดียวกันข่าวสารด้านเทคโนโลยียังส่งผลให้วงการ
แฟชั่นมีความทันสมัยเทียบเท่ากับนานาชาติมากขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น มีการใช้นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัล
ด้วยหมึกบนผืนผ้า (digital ink-jet printing) ในเวียดนาม
รวมถึงการอนุญาตให้ประเทศฮ่องกงและประเทศเกาหลี
เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมทางด้านส่ิงทอที่เมืองดานัง
(McGregor, 2015) 
 ปัจจัยทางด้านอัตลักษณ์ของนักออกแบบ 
 “อัตลักษณ์” (identity) หมายถึง คุณลักษณะ
เฉพาะตัวที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล องค์กร 
สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น อาทิ เชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา เป็นต้น ทําให้ส่ิงนั้นเป็น
ที่รู้จักหรือจําได้ เนื่องจากมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกับ
สังคมอื่น (สุรินทร์ ยิ่งนึก, 2554) 
 คําว่า  “อัตลักษณ์ของตราสินค้า  (branding 
identity)” อาจไม่ได้หมายถึงตราสินค้าเสมอไป แต่ยัง
หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล คือตัวบุคคลเอง การ
สร้างอัตลักษณ์ให้ ผู้อื่นรับรู้ ได้ทําได้โดยภาพรวมท่ี     

โดดเด่นของตนเองที่สามารถมองเห็นได้และรับรู้จากการ
บรรยายผ่านคําพูด อันเป็นที่มาของการสร้างอัตลักษณ์
ของตราสินค้าส่วนบุคคล (personal branding) ซึ่งจะ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนักออกแบบเอง แล้วจึงมีปัจจัยจาก
กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น อัตลักษณ์ของนัก
ออกแบบจึงแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการออกแบบ
ของแต่ละบุคคลเช่นกัน (Phung, 2015) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งแบ่งเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสารและทฤษฎีแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง และ 2) การสัมภาษณ์นักออกแบบแฟชั่น
เวียดนาม รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึกษา เอกสารและทฤษฎีแนวคิดที่ 
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบแฟช่ัน
ของนักออกแบบแฟชั่นชาวเวียดนามในประเด็น        
1) ประวัติศาสตร์เวียดนาม 2) รูปแบบการดําเนินชีวิต 
3) วัฒนธรรมและประเพณีถิ่น เช่น ชาติพันธุ์ ศิลปะ
พื้นบ้าน การศึกษา เป็นต้น 4) เทคโนโลยีจากประเทศ
ทางตะวันตก เช่น เทคโนโลยีการส่ือสาร และเทคโนโลยี
การผลิต เป็นต้น และ 5) อัตลักษณ์ของนักออกแบบ
แฟช่ันที่มีอิทธิพลต่อผลงานการออกแบบศิลปะและการ
ออกแบบร่วมสมัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการออกแบบ
แฟช่ันของนักออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนามจากเว็บไซต์
และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีวรรณกรรมปริทัศน์รวบรวม 
(เป็นข้อมูลในเชิงเอกสาร) ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 – 2015 
 2. การสัมภาษณ์นักออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนาม 
 ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกนักออกแบบแฟชั่น
ร่วมสมัยเพื่อสัมภาษณ์ คือ เป็นนักออกแบบแฟชั่น
ร่วมสมัยสําหรับสตรีและมีประสบการณ์การทํางาน 5 ปี
ขึ้นไป และคัดเลือกนักออกแบบแฟช่ันที่เหมาะสม จํานวน 
6 คน จาก 5 ตราสินค้าแฟชั่น ได้แก่ 1) เหงียนคอง จี 
นักออกแบบและเจ้าของตราสินค้าเหงียนคอง  จี 
2) ลินดา ไม ฟุง นักออกแบบและเจ้าของตราสินค้า
ลินดา ไม ฟุง 3) วอ คง ขันห์ นักออกแบบและเจ้าของ
ตราสินค้าวอ คง ขันห์ 4) ฟุง มี นักออกแบบและเจ้าของ
ตราสินค้าฟุง มี 5) อันฮวงทราน และ 6) เลอ มินห์ 
นักออกแบบและครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของตราสินค้า      
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รู เด ชาส์ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
สัมภาษณ์ที่จัดทําขึ้น สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มนักออกแบบ
แฟชั่นชาวเวียดนามที่ถูกคัดเลือกมา โดยมีประเด็น
คําถามดังต่อไปนี้ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนตัวและ
ที่อยู่สําหรับการติดต่อ 2) การศึกษา 3) งานอดิเรก 
ความสนใจพิเศษ และกิจกรรมยามว่าง 4) สไตล์ส่วนตัว 
5) แนวทางการออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยของนักออกแบบ
แต่ละคน 6) ข้อมูลทางการตลาดและตราสินค้าของ
ตนเอง และ 7) ความคิดเห็นของนักออกแบบแต่ละคน 
ทั้งน้ี ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิภาคสนามจากนัก
ออกแบบแฟชั่นชาวเวียดนามด้วยวิธีสัมภาษณ์ ระหว่าง
วันที่ 6 ถึง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ นครโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม ตั้งประเด็นของเนื้อหาโดยมองจาก
ปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และประเพณีพื้นถิ่นของเวียดนาม รูปแบบการดําเนิน
ชีวิต เทคโนโลยีของประเทศทางตะวันตก และอัตลักษณ์
ของนักออกแบบแฟชั่นจากนั้นวิ เคราะห์ข้อมูลที่มี
สัมพันธ์กับการออกแบบแฟช่ันของนักออกแบบแฟช่ัน
ชาวเวียดนามตั้งแต่ ค.ศ. 2008 และวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
สองส่วนเพื่อสรุปผล และนําเสนอในรูปของการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์นักออกแบบแฟชั่น จํานวน 6 คน 5 ตรา
สินค้า ตามประเด็นที่กําหนดไว้ ทําให้เห็นอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ รูปแบบการดําเนินชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น เทคโนโลยีจากประเทศ
ทางตะวันตก และอัตลักษณ์ของนักออกแบบแฟช่ัน ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านประวั ติศาสตร์ที่ มีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบแฟช่ัน 
 นักออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยชาวเวียดนามจํานวน  
2 คนจาก 2 ตราสินค้า ได้แก่ เหงียนคอง จี และลินดา 
ไม ฟุง กล่าวว่า ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการออกแบบแฟช่ันของตนเองสําหรับเหงียนคอง 
จี แรงบันดาลใจในการออกแบบแฟช่ัน ส่วนใหญ่มาจาก
ประวัติศาสตร์ของเวียดนามเป็นหลัก ส่วนลินดา ไม ฟุง 
กล่าวว่าได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก
ประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่างๆ ที่เดินทางไปท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ นักออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยชาวเวียดนาม

จํานวน 3 คนจาก 2 ตราสินค้า ได้แก่ วอ คง ขันห์ และ
เลอ มินห์ และอันฮวงทราน แห่งแบรนด์ รู เด ชาส์ ระบุ
ว่าปัจจัยด้านประวัติศาสตร์มีอิทธิพลต่อการออกแบบ
แฟช่ันของตนเองเพียงบางส่วน โดย วอ คง ขันห์ ได้รับ
แรงบันดาลใจในการออกแบบจากความทรงจําวัยเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเจอ ส่วนเลอ มินห์ และ
อันฮวงทราน ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุ งฮานอย  เช่น 
สถาปัตยกรรม และนํามาผสมผสานเข้ากับแนวโน้มของ
แฟชั่น (trends) ในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้น นักออกแบบ
แฟชั่นร่วมสมัยชาวเวียดนามจํานวน 1 คนจาก 1 ตรา
สินค้า ได้แก่ ฟุง มี กล่าวว่าปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ไม่มี
อิทธิพลต่อการออกแบบแฟช่ันของตนเองเลยเน่ืองจาก
นักออกแบบไม่สนใจประวัติศาสตร์หรือมองย้อนกลับไป
หาอดีต จะสนใจเฉพาะสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ปัจจุบันมากกว่า ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบที่สะท้อน
ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ คือ ภาพที่ 3 และ 4 
 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่นที่ มี
อิทธิพลต่อการออกแบบแฟช่ัน 
 นักออกแบบมีความสนใจด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของตนเองในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น เหงียนคอง จี และ วอ คองขันห์ ที่เติบโต
และเรียนในประเทศเวียดนาม ทั้งสองคนให้ความสนใจ
เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง โดยประยุกต์ใช้
วัฒนธรรมประเพณี และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
ดังภาพที่ 2 และ 4 ส่วนลินดา ไม ฟุง ผู้ที่เกิดและเติบโต
ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่กลับสนใจศิลปวัฒนธรรมประเพณี
พื้นถิ่นซึ่งถ่ายทอดให้เห็นในผลงานการออกแบบ และส่ือ
ความหมายผ่านผลงานการออกแบบค่อนข้างชัดเจน   
ดังภาพที่ 3 ในขณะที่ ฟุง มี ที่เติบโตและเรียนที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศของ
ตนเองได้ไม่ถึง 5 ปี กลับได้รับอิทธิพลการออกแบบจาก
วัฒนธรรมของชาติตนเองโดยทางอ้อม กล่าวคือ แม้ฟุง มี 
เติบโตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ
ชาวเวียดนามและมีมารดาที่เข้มงวด ทําให้ ฟุง มี มี
ความละเอียดอ่อนและต้องการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย
สตรีให้กับผู้หญิงเวียดนาม โดยได้รับแรงบันดาลใจมา
จากสตรีเวียดนามเป็นหลัก ดังภาพที่ 5 ส่วนนักออกแบบ
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สองคนของตราสินค้า รู เด ชาส์คือ เลอ มิน และ
อันฮวงทราน ซึ่งเติบโตที่ประเทศเวียดนาม แต่ไปเรียน
ต่างประเทศไม่เกิน 5 ปี กล่าวว่า แม้ตนเองอาจไม่ได้นํา
วัฒนธรรม ประเพณีมาใช้ แต่เมืองที่ทั้งสองคนอาศัย 
และทํางานอยู่ คือ เมืองฮานอย ได้สร้างแรงบันดาลใจที่ดี
กับพวกเขาอยู่เสมอ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในผลงานของ 
นักออกแบบทั้งหมดจะพบว่า นักออกแบบมีการออกแบบ
ที่ร่วมสมัยสากลเป็นหลัก ดังภาพที่ 6 
 ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อ
การออกแบบแฟช่ัน 
 นักออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยชาวเวียดนามทั้ง 6 คน
จาก 5 ตราสินค้า มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 
โดยผู้วิจัยสามารถแบ่งรูปแบบการดําเนินชีวิตของนัก
ออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยเป็น 3 รูปแบบดังนี้ 
 1. นักออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยชาวเวียดนามที่เกิด
และเติบโตนอกประเทศเวียดนาม มีนักออกแบบจํานวน 
1 คนจาก 1 ตราสินค้า ได้แก่ ลินดา ไม ฟุง ซึ่งมีเชื้อสาย
เวียดนาม โดยเกิดและเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศส และ
มักจะนําวัฒนธรรมเอเชียและยุโรปมาสร้างแรงบันดาล
ใจในการออกแบบแฟช่ันของตนเองได้อย่างลงตัว ทั้ง
จากส่ิงที่พบได้เจอรอบตัวในชีวิตประจําวันและจากการ
เดินทางท่องเที่ยว ดังภาพที่ 3 
 2. นักออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยชาวเวียดนามที่เกิด
ในประเทศเวียดนาม แต่ไปศึกษาเล่าเรียนนอกประเทศ
เวียดนาม มีนักออกแบบจํานวน 3 คนจาก 2 ตราสินค้า 
ได้แก่ เลอ มินห์ และอันฮวงทราน แห่งแบรนด์ รู เด ชาส์ 
โดย เลอ มินห์ เคยศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นมาจาก
ประเทศอังกฤษ และอันฮวงทราน จบการศึกษาจาก
ประเทศฝรั่งเศสดังภาพที่ 6 ผลงานการออกแบบของทั้ง
สองคนมักจะมาจากแรงบันดาลใจในความหลงใหล
บรรยากาศและสถาปัตยกรรมของกรุงฮานอย ซึ่งเป็น
เมืองเกิดของทั้งคู่ ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก 
ส่วนฟุง มี จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ผลงานการออกแบบมักมาจากประสบการณ์ของตนเอง
ระหว่างการเดินทางหรือต้องอยู่ ในสภาพแวดล้อม  
แปลกถิ่น และจากอุปนิสัยที่เป็นคนละเอียด ช่างเลือก 
ซึ่งได้มาจากมารดา ดังภาพที่ 5 
 

 3. นักออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยชาวเวียดนามท่ีเกิด
และเติบโตในประเทศเวียดนาม โดยมีนักออกแบบ
จํานวน 2 คนจาก 2 ตราสินค้า ได้แก่ วอ คง ขันห์ โดย
ผลงานการออกแบบมั กมาจากง านศิ ลปะและ
สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นส่ิงที่พบได้รอบตัวในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และเหงียนคอง จี ซึ่งผลงานการออกแบบ
มักมาจากวิถีชี วิตของ ผู้คนและสิ่ งที่ ได้พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันในประเทศเวียดนาม ดังภาพที่ 2 และ 4 
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของประเทศทางตะวันตกทีมี่
อิทธิพลต่อการออกแบบแฟช่ัน 
 นักออกแบบทุกคนล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน โดยส่ิงแรกที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งทางตรงและทางอ้อมในเชิงการใช้ชีวิต คือ 
การใช้อินเทอร์เน็ต (internet) เพื่อการสืบค้นข้อมูล
สําหรับการออกแบบ เช่น ลินดา ไม ฟุง นิยมเข้าเว็บไซต์
พินเทอเรส (printerest) และทัมเบลอร์ (tumblr) ใน
การค้นหาข้อมูล นอกจากน้ี ยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ในเชิงการตลาด เช่น การส่ือสารกับโลกสังคมออนไลน์ 
เพื่อตราสินค้าของตนเอง เช่น การสร้างเว็บไซต์การ
สร้างข้อมูลผ่านระบบเฟสบุ๊ก และอินสตาแกรม เป็นต้น 
ซึ่ง ลินดา ไม ฟุง สามารถใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการ
สร้างตราสินค้าของตนเองให้ประสบความสําเร็จโดยการ
ประชาสัมพันธ์ระดมทุนผ่านการโฆษณาทางอินเทอร์เนต็ 
นอกจากนี้ ยังมี เทคโนโลยีด้านการออกแบบ เช่น    
แท็บเล็ต ซึ่งอันฮวงทราน นักออกแบบแห่ง รู เด ชาส์ 
ได้กล่าวถึงวิธีการจดความคิดขั้นต้น ตลอดจนตารางงาน
ของตนเองโดยผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดนี้ และ     
นักออกแบบคนอื่ นยั ง ใช้ โทรศัพท์สมา ร์ทโฟนใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง ทั้งนี้ เลอ มินห์ แห่งตราสินค้า   
รู เด ชาส์ ได้กล่าวว่า แฟชั่นและเทคโนโลยีมีความใกล้กัน
มากขึ้น ในส่วนของการผลิตผลงาน นักออกแบบทุกคน
ล้วนนิยมใช้วิธีการพิมพ์ผ้าแบบดิจิทัล (digital printing) 
และใช้การตัดชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยระบบเลเซอร์ (laser 
cutting) โดยเฉพาะ เหงียนคอง จี ซึ่งเป็นผู้นําทางด้าน
การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกที่แปลก
ใหม่เสมอ โดยได้กล่าวว่าเคยใช้การพิมพ์ระบบสามมิติ 
(3D printing) ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วย
เช่นกัน ดังภาพที่ 4 
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 ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของนักออกแบบแฟช่ันที่มี
อิทธิพลต่อการออกแบบแฟช่ัน 
 นักออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยชาวเวียดนามทั้ง 6 คน
จาก 5 ตราสินค้า ล้วนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดย
ผลงานการออกแบบแฟช่ันของ วอ คง ขันห์ ส่วนมาก
ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะและสถาปัตยกรรม  
ซึ่งนักออกแบบถนัดด้านการออกแบบกราฟิกเป็นพื้นฐาน 
เนื่องจากจบการศึกษาด้านนี้โดยตรง จึงนิยมใช้ลายพิมพ์
ผ้าที่นักออกแบบสร้างขึ้นเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ผ้าด้วยระบบดิจิทัล
และมีรายละเอียดตกแต่ง เช่น การปักลูกปัดลงบนผลงาน
ที่ทําเป็นส่วนใหญ่ ดังภาพที่ 2 
 ผลงานการออกแบบแฟช่ันของ ลินดา ไม ฟุง 
ส่วนมากได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางท่องเที่ยว
ไปในที่ต่างๆ แล้วนําวัฒนธรรมของทางตะวันออกผสม
กับวัฒนธรรมตะวันตก โดยเน้นหลักของแฟชั่นที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (eco-fashion) เป็นสําคัญในทุก
ผลงาน ดังภาพที่ 3 
 ผลงานการออกแบบแฟช่ันของ เหงียนคอง จี    
นักออกแบบเกิดและเติบโตที่ประเทศเวียดนาม และ
สนใจการตัดเย็บและการเย็บปักถักร้อยมาตั้งแต่เยาว์วัย 
ส่งผลให้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบส่วนใหญ่
จากความภูมิใจในความเป็นเวียดนาม ทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน 
ผสมผสานกับแฟชั่นชั้นสูง (haute couture) ของฝรั่งเศส 
โดยเฉพาะรูปแบบการตัดเย็บ รายละเอียดตกแต่งและ
เทคนิคต่างๆ ที่มีความประณีตบรรจง เลือกใช้ผ้าและ
วัสดุที่มีคุณภาพดี มาประยุกต์เพื่อให้ผลงานมีความเป็น
เวียดนามร่วมสมัย ดังภาพที่ 4 

 ผลงานการออกแบบแฟชั่นของ ฟุง มี มีความ
ละเอียดและประณีตเป็นหลักสําคัญ มักเกิดจากนัก
ออกแบบที่ใส่ใจและให้ความสําคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด 
ฟุง มี ถูกเล้ียงดูมาอย่างเข้มงวด จึงให้ความสําคัญใน
รายละเอียดเรื่องการตัดเย็บชุด ส่งผลให้ตราสินค้า ฟุง มี 
มีชื่อเสียงในเรื่องการตัดเย็บที่ประณีตและพอดีตัวกับ   
ผู้สวมใส่ มีความใส่ใจในแพทเทิร์น การตัดเย็บ และฝีเข็ม
เย็บชุดเป็นพิเศษ อีกทั้งเนื้อผ้าผิวสัมผัสที่ต้องมีคุณภาพดี 
นอกจากน้ี ฟุง มี ยังปฏิเสธแนวคิดการออกแบบที่ต้อง
หาแรงบันดาลใจที่ลึกซึ้งซับซ้อน โดยให้เหตุผลว่าลูกค้า
ไม่ได้ต้องการจะทราบแรงบันดาลใจเหล่านั้น แต่ต้องการ
ชุดที่พวกเขาสวมใส่แล้วดูดีขึ้นมากกว่า ดังภาพที่ 5 
 ผลงานการออกแบบแฟช่ันของ เลอ มินห์ และ 
อันฮวงทราน แห่งแบรนด์ รู เด ชาส์ ซึ่งมีอัตลักษณ์การ
ออกแบบแตกต่างจากตราสินค้าแฟชั่นอื่น กล่าวคือ มี
การออกแบบผ่านการคิดกล่ันกรองจากนักออกแบบ   
ทั้งสองคนเสมอ และด้วยทั้งสองคนมีเพศที่ต่างกัน 
กล่าวคือ เลอ มิน เป็นเพศชาย และ อันฮวงทราน เป็น
เพศหญิง จึงทําให้มีบางมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกัน
บ้าง เช่น เลอ มิน ชื่นชอบศิลปะแบบญี่ปุ่น ในขณะที่ 
อันฮวงทราน เคยเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสช่วงหนึ่ง 
มุมมองที่ขัดแย้งนี้สะท้อนให้ เห็นผ่านผลงานของ         
รู เด ชาส์ บ่อยครั้ง กล่าวคือ มีโครงสร้างของชุดที่มี
กล่ินอายญี่ปุ่นที่เรียบง่าย ผสมกับรสนิยมอ่อนหวาน 
พล้ิวไหวแบบสาวฝรั่งเศส โดยทั้งสองคนได้หาจุดกลาง
สําหรับตราสินค้ารู เด ชาส์ คือ ความเรียบง่ายแบบ   
มินิมอลลิสต์ (minimalist) และกําหนดโทนสี ขาว ดํา 
เป็นหลักเสมอ และยังช่ืนชอบแนวโรแมนติก (romantic) 
อีกทั้งยังนําความคิดเห็นของลูกค้ามาเป็นปัจจัยในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทุกครั้งดังภาพที่ 6 
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แฟชั่นของนักออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยชาวเวียดนาม
เช่นกัน โดยเทคโนโลยีคือปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงในการ
ออกแบบร่วมสมัย เพราะนอกจากเทคโนโลยีทางด้าน
การส่ือสาร จะทําให้นักออกแบบทํางานได้สะดวกมาก
ขึ้นแล้ว ยังส่งผลถึงการสร้างช่องทางการตลาดสําหรับ
ตราสินค้าที่ เพิ่มมากขึ้น และทําให้นักออกแบบเพิ่ม
ศักยภาพในการออกแบบได้มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้น ผู้วิจัยยัง
พบว่าแฟชั่นของนักออกแบบแฟช่ันร่วมสมัยชาวเวียดนาม 
เป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่ใหม่ แต่เป็นเพียงการ
ผสมผสานแนวคิดร่วมสมัยระหว่างภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับ
วัฒนธรรมตะวันตก เน่ืองจาก ตั้งแต่อดีตประเทศเวียดนาม
ถูกปกครองโดยประเทศทางตะวันตกและตะวันออก  
อันได้แก่ จีน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อศิลปะการออกแบบ 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของชาวเวียดนาม ซึ่ง
ส่งผลต่อการแสดงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของประเทศ
เวียดนามในด้านการออกแบบแฟช่ัน ทําให้เกิดเป็น
ผลงานการออกแบบแฟช่ันของนักออกแบบแต่ละคน  
แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการออกแบบของ
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วย ทั้งด้านการเป็นแบบอย่าง
ของความภูมิใจในชาติกําเนิดและภูมิปัญญาพื้นถิ่นของ
นักออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนาม และเป็นแบบอย่างของ
การยกระดับฝีมือแรงงานท้องถิ่นที่มีความชํานาญด้าน
หัตถกรรม เช่น การเย็บปักถักร้อย การตัดเย็บ การ
ทอผ้า ฯลฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแฟชั่นที่ผลิต
ภายในประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านระเบียบวิธีวิจัย บทความวิจัยฉบับนี้เป็น
บทความวิจัยเชิงคุณภาพ จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเชิงลึก
ทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยขั้นต้นผู้วิจัยรวบรวม
เก็บข้อมูลจากหนังสือและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และสามารถตอบคําถามวิจัยในขั้นต้นได้ จากน้ันจึงมุ่งหา
คําตอบจากแบบสัมภาษณ์ที่ส่งให้กับนักออกแบบและ
จากการสัมภาษณ์ ส่วนบุคคล ในการนี้ควรเริ่ม ส่ง
แบบสอบถามให้กับนักออกแบบตั้งแต่ช่วงเริ่มทําวิจัย
ตอนต้น เพราะนักออกแบบมักใช้เวลาในการตอบคําถาม
รวมทั้งเหตุสุดวิสัยจากสภาวะอากาศหรือการเปล่ียนแปลง
เวลานัดอย่างกะทันหันของนักออกแบบ ซึ่ งทําให้ 

ไม่สามารถสัมภาษณ์นักออกแบบได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยอาจ
เลือกสัมภาษณ์บุคคลที่สาม เช่น ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการ
ฝ่ายตราสินค้า ซึ่งอาจให้คําตอบบางประเด็นหรือ
เลือกใช้วิธีอื่นในการสัมภาษณ์นักออกแบบ เช่น การ
ตอบคําถามสัมภาษณ์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) นอกจากนี้ ปัญหาด้านภาษายังเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่สําคัญ เพราะผู้วิจัยต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ส่ือกลาง จึงอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนได้  
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัย
มองเห็นถึงกระบวนการผลิตเส้ือผ้าแฟช่ันร่วมสมัยใน
ประเทศเวียดนามเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ควรแก่การวิจัย
เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นฐานการผลิตสินค้าแฟชัน่
ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เป็นประเทศที่มีแรงงานผลิต
สินค้าแฟชั่นที่สําคัญของโลก ผู้ที่สนใจสามารถทําวิจัยใน
ประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบแฟช่ันใน
รูปแบบอื่นๆ ของนักออกแบบแฟช่ันชาวเวียดนาม หรือ
ทําวิจัย เกี่ ยวกับการออกแบบสิ่ งทอร่วมสมัยของ       
นักออกแบบส่ิงทอร่วมสมัยของประเทศเวียดนาม เพราะ
เวียดนามมีฝีมือแรงงานหัตถกรรมที่ละเอียดและมี
ศิลปวัฒนธรรมที่มี เอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคของ
เวียดนามควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการทํา
วิจัย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยและข้อสรุปที่สมบูรณ์ 
 3. ข้อเสนอแนะสําหรับข้อจํากัดต่างๆ ในการทํา
วิจัยนี้ ได้แก่ 1) ข้อจํากัดทางด้านการสื่อสารด้วย
ภาษากลาง คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารของ
ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลในด้านเน้ือหาที่ต้องการส่ือสาร
ตามที่ต้องการ 2) ข้อจํากัดด้านสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศเวียดนามที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ณ 
ประเทศเวียดนาม 3) ข้อจํากัดด้านเหตุสุดวิสัยจากการ
เปล่ียนแปลงตารางการสัมภาษณ์อย่างกะทันหันของผู้ให้
ข้อมูล 
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