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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขาวจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับประจําวันศุกรที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หนา 1 ตอ 12
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

สวนดุสิตพาน.ศ.นุงสั้น ขอโทษคุณหญิงไขศรี
"กรมศาสนา"แจกคูมือ ปฏิบัติตัวในวัดทั่วปท.

รองอธิการบดี"มสด."ยอมรับกลุมน.ศ.นุง
 สัน
้ เขาวัดโพธิ์อยูคณะมนุษยศาสตรฯ พากราบ
ขอโทษคุณหญิงไขศรีแลว "รมว.วธ."ใหขอคิดควรแตงเหมาะสม พรอมชวนเปนทูต
วัฒนธรรมวันมาฆบูชา "วิจิตร"จี้ดําเนินการเหมือนนองเอมี่ ดาน"พศ.-กรมศาสนา"เรง
ประชาสัมพันธวัยรุนแตงกายสุภาพพรอมพิมพคูมือปฏิบัติตัวในวัดแจกทั่วประเทศ
จากกรณีที่คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ไดไปตรวจเยี่ยม
ความคืบหนาการบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ และ
พบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) แหงหนึ่ง แตงชุดนักศึกษา แตใสเสื้อนักศึกษารัดติ้ว
กระโปรงสั้น นั่งไขวหาง สูบบุหรี่ และพูดคุยกับนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งคุณหญิงไขศรีมองวา
แตงตัวไมเหมาะสมนั้น
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายสุขุม เฉลยทรัพย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)
เปดเผยวา กรณีที่นักศึกษากลุมดังกลาวแตงชุดนักศึกษาไมเหมาะสม และอางวาเปนนักศึกษา
มสด.นั้น จากการตรวจสอบขอมูล และเหตุการณที่เกิดขึ้นที่วัดโพธิ์ พบวานักศึกษาที่ตกเปนขาว
ทั้ง 5-6 คน เปนนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มสด.ที่
เตรียมตัวไปสอบนอกสถานที่ซึ่งจัดสอบที่วัดโพธิ์ โดยอาจารยผูสอนไดนัดไวในชวงบาย และ
กําชับใหนัก ศึกษาแตงกายใหเรียบรอย แตยังมีนักศึกษาบางกลุมที่แตงตัวไมสุภาพ จะเรียก
อาจารยและนักศึกษามาสอบถาม รวมทั้งจะใหนักศึกษากลุมนี้ไปกราบขอโทษคุณหญิงไขศรี
ดวย เนื่องจากใชวาจาที่ไมเหมาะสม
"สวนการลงโทษนักศึกษาในกรณีที่แตงกายไมเหมาะสมนั้น จะตองเรียกนักศึกษาเหลานี้มา
ชี้แจงกอน จากนั้นจะพิจารณาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีที่เกิดขึ้นเปนนักศึกษาเพียง
กลุมหนึ่ง ไมใชนักศึกษาทั้งหมด แตก็ยอมรับวาทําใหชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสียหาย ตอไป
จะกําชับอาจารยผูสอนใหชวยกันกวดขันในเรื่องของการแตงกายของนักศึกษา ความมีสัมมา
คารวะ และจะใหยึดกรณีของนักศึกษา 5-6 คนนี้เปนตัวอยาง วาถาทําตัวไมเหมาะสมแลวก็จะมี
ผลเสียตอ มสด. และนักศึกษาคนอื่นๆ ดวย" นายสุขุมกลาว
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นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลาววา ถานักศึกษาที่แตงกาย
ไมเหมาะสมกลุมนี้เปนนักศึกษา มสด.จริง ตองดําเนินการเหมือนกรณี น.ส.โชติรส สุรย
ิ ะวงศ
หรือเอมี่ นักศึกษาป 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) ซึ่งแตงกายไม
เหมาะสมไปรวมงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงสทองคํา การแตงกายชุดนักศึกษาโดยใสเสื้อ
รัด และกระโปรงสั้นเกินไปนั้น หากดูไมอนาจาร หรืออุจาดจนเกินไป ก็ถือเปนสิทธิของแตละคน
สิ่งสําคัญคือความเหมาะสม และตองไมโปเกินไป หรือเขาขายอนาจาร
คุณหญิงไขศรีกลาววา ไมจําเปนตองใหนักศึกษามาขอโทษ เพราะไมไดทาํ ผิดอะไรกับตน
เพียงแตแตงกายไมเหมาะสมกับสถานที่วัด ควรใหนักศึกษาปรับปรุงแกไขตัวเอง รวมถึง
มหาวิทยาลัยตองเขาไปดูแล และทบทวนกฎขอบังคับการแตงกายของนักศึกษา เพื่อไมใหเกิด
เหตุการณเชนนี้อีก ทั้งนี้ ยอมรับวานักศึกษาหญิงกลุมนี้กลามากที่จะแสดงออก
"ภาพที่เผยแพรออกไป มีหลายคนบอกวาดิฉันสรางภาพ ขอบอกเลยวาไมใช ดิฉันไมรูดวยซ้ํา
วานักขาวถายภาพ และการเขาไปคุยกับเด็กเปนเพราะจิตสํานึกของความเปนอาจารยมากอน จึง
เดินเขาไปถามไถวามาจากสถาบันศึกษาไหนก็เทานั้นเอง" คุณหญิงไขศรีกลาว
ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อเวลา 16.30 น. วันเดียวกัน ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายสุขุม เฉลยทรัพย
ไดพานักศึกษาที่แตงกายไมเหมาะสมทั้งหมดนําพวงมาลัยไปกราบขอโทษคุณหญิงไขศรี
พรอมทั้งขอโทษสื่อมวลชน
นายสุขุมกลาววา คุณหญิงไขศรีบอกวาไมตองขอโทษ แตชี้แจงวาอยากใหเด็กขอโทษ และ
แสดงความคารวะผูใหญ โดยคุณหญิงไขศรีใหขอคิดกับนักศึกษากลุมนี้วาอยากใหรูจัก
กาลเทศะ และควรแตงกายใหเหมาะสมในการเขาวัด นอกจากนี้ ยังชักชวนใหนักศึกษามาเปน
ทูตวัฒนธรรมวันมาฆบูชา ซึ่งมีนักศึกษา 1-2 คนสนใจ
ดานนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กลาววา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เคยมีมติ
เรื่องการปฏิบัติตนใหเหมาะสมเมื่อเขาไปในวัดวาอาราม เพียงแตปจจุบันคนไทยอาจไมคอยได
ยึดถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะเด็กรุนใหมก็อาจจะไมทราบ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะ
เปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) และกรมการศาสนา จะตองเรงประชาสัมพันธ
ชี้แจงใหวัยรุนไดเขาใจวา เวลาเขาวัดจะตองอยูในอาการสํารวม แตงกายใหเรียบรอย ซึ่งในสวน
ของกรมการศาสนานั้น นายวีระ โรจนพจนรัตน ปลัด วธ. ไดมอบใหจัดพิมพคูมือแนวทางพึง
ปฏิบัติในการเขาวัดในทุกเรื่อง เชน หลักการปฏิบัติตนตอพระสงฆ การแตงกาย เปนตน โดยจะ
แจกจายไปทั่วประเทศ
"นอกจากนี้ จะใหครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาชวยกันทําความเขาใจในเรื่องนี้แกนักเรียน
อีกครั้ง ทั้งนี้ ตนคิดวา ศธ.ในฐานะที่ดูแลสถานศึกษา และมหาวิทยาลัย จะตองมาพิจารณาถึง
หลักสูตรการเรียนการสอนใหม ไมควรเนนสรางแตคนเกง แตขาดการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม"
นายปรีชากลาว
สวน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา เมื่อ วธ.เจอปญหาจริงๆ จึงอยากเห็น วธ.เปนเจาภาพ
ชวยแกไขปญหาเรื่องการแตงกายของนิสต
ิ นักศึกษาทีน
่ ิยมใสเสื้อรัดรูป และกระโปรง
สั้น โดยใหผูนําแฟชั่นอยางดารา นักรอง นางแบบ ที่อยูในวัยเรียน เปนแบบอยางที่ดี
หรือแมแตในละคร หรือภาพยนตรวัยรุน ก็ใหขอความรวมมือกับผูสราง ผูกํากับฯ หรือ
เจาของสายหนังตางๆ เพราะสื่อมีอิทธิพลกับเด็ก และเยาวชนมาก รวมทั้ง ให วธ.เปน
แกนหลักจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ ศธ. สมาคมภาพยนตร คายเพลง ผูกํากับฯ
นักรอง นักแสดง นางแบบ นายแบบ ฯลฯ มารวมกันหาทางออก และพูดถึงบทบาทที่สื่อ
ตองรวมกันรับผิดชอบ
"ถึงเวลาแลวที่ตองชวยกันกําหนดเทรนด หรือรูปแบบแฟชั่นการแตงกายใหถูกระเบียบ
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ดูดี เพื่อวานิสิตนักศึกษาจะไดเลียนแบบในทางที่ถูก และตองพยายามทําซ้ํา ผลิตสือ
่ ที่
เปนตัวกําหนดเทรนดทถ
ี่ ูกตองใหสง
ั คมไดเห็นบอยๆ เชื่อวาภายใน 6 เดือน เทรนด
เสื้อผารัดติว
้ หรือกระโปรงสั้นจะคอยๆ ลดลง" นพ.เฉลิมชัยกลาว
หนา 1
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