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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หนุนรณรงคแตงกายชุดนศ. ฝรั่งช้ีเซ็กซี่จนขัดวัฒนธรรม 

9 มิถุนายน 2550 01:43 น. 

ผูบริหาร ม.รัฐ-ม.เอกชนหนุน ศธ.-วธ.รณรงคแตงกายชุดนกัศึกษาเปนวาระแหงชาติ ชวยรักษา
วัฒนธรรมไทย ถูกกาลเทศะ ดานนิสิต-นักศึกษาหลายสถาบันรับลูก เผยแตงชุดไมเหมาะสมขนาด
ฝรั่งชี้ชุด นศ.หญิงเซ็กซ่ีมากขัดกับวัฒนธรรมไทย หวงภาพลักษณประเทศเสียหาย ระบุขอดีใหเกียรติ
สถาบัน ปองกันถูกขมขืน อาจารยจุฬาฯ ชี้นักศึกษาชั้นปท่ี 2-3 แตงผิดระเบียบมากที่สุด  

จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม รวมกันจัดโครงการรณรงคเร่ืองการแตงกาย
ของนิสิตนักศึกษา โดยทําเปนวาระแหงชาต ิเพื่อใหนิสิตนักศึกษาแตงกายดวยชุดนักศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและการแตงกายดวยชุดลําลองภายในมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญรอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 30 แหงมาหารือในวันที่ 25 มิถุนายนนี้
นั้น  

  นายเอกชาต สมพงษ รองอธิการบดีฝายกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กลาววา กอนหนานี้มี
โอกาสพูดคุยกับ รมช.ศึกษาธิการ รมช.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ ดร.ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศกึษา ม.ธรรมศาสตร จะรวมมือกันระหวางกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อรณรงค
การแตงกายชดุนิสิตนักศึกษาใหถูกตองตามระเบียบ ซ่ึงเห็นดวยกับเรื่องนี้ ถากระทรวงศึกษาธิการ
เชิญจะไปรวมประชุมดวยเพราะการแตงกายที่ถูกตอง เหมาะสม มีความสําคัญกับวัฒนธรรมของ
สังคมไทย ขณะนี้เยาวชนไทยไมคอยสนใจกับการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะในหลายเรื่อง 
เชน การแตงกาย จึงตองรณรงคใหมากขึ้น  

  "ม.รังสิต รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาโดยใหรุนพี่เปนแบบอยางรุนนอง มีสโมสรนักศึกษาชวย
ดูแล จัดประกวดแตงกายชดุนักศึกษา มีปายรณรงค มีอาจารยและหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ดูแล หากแตงกายไมเหมาะสม จะไมใหเขาเรียน ไมใหติดตอกับหนวยงานตางๆ และมีบทลงโทษ 
เชน ตักเตือน สวนชุดลําลองดูแลใหแตงใหเหมาะสม"  นายเอกชาต กลาว   

   นายฐิติ ลาภอนันต หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย (มธบ.) กลาววา มหาวิทยาลัยรณรงคการแตงกายของนักศึกษามาเปนเวลา 14 ปแลว 
ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมรวมกนัรณรงค ย่ิงทําใหเร่ืองงายขึ้น และเห็นดวยที่
ทําเปนวาระแหงชาติ ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจะรวมประชุมดวย  

    นายฐิติ กลาวอีกวา แมการแตงกายจะเปนสิทธิของบุคคล แตเมื่อมาอยูในมหาวิทยาลัยท่ีมีระเบียบ
ก็ตองปฏิบัติตาม จึงตรวจตรามากขึ้นทุกป มีฝายวินัยเดินตามตึกเรียน เห็นเด็กนุงส้ัน เส้ือรัดมากก็เรียก
มาอบรมใหเห็นถึงโทษวาผูชายมองอยางไร ถายังไมปฏิบัติตาม จะตัดคะแนนความประพฤติ อีกท้ังมี
โครงการดีพียู สมารท จัดทําเปนบัตรสะสมลายเซ็น โดยใหรางวัลเกียรติบัตรและอบรมบุคลิกภาพให
นักศึกษาท่ีแตงตัวดี และในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยยกเลิกแตงกายชุดลําลอง
ในวันเสาร และมีแกนนํารณรงคท้ังนักศึกษาท่ีเปนดารา นกัรอง นักศึกษาทุนนักกีฬา ทุนเรียนดี  

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก   ฉบับประจําวันที่  9  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2550   หนา  
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา เห็น
ดวยกับการรณรงคในระดับชาติเพื่อไมใหแตงตามกระแสแฟชั่นเกินไป หากกระทรวงศึกษาธิการเชิญ
จะไปรวมประชุมในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ซ่ึงจุฬาฯ มีนิสิตประมาณ 3 หมื่นคน จึงใหนิสิตรณรงคกันเอง 
จะใหแกนนํานิสิตแตละคณะรวม  6,000 คน คิดเปน 20% ชวยรณรงคตั้งแตวันรับนองใหม แนะนําให
รุนนองป 1 แตงกายถูกตองตามระเบียบ สวนใหญนิสิตชั้นปท่ี 1 รวมทั้งหมด 25% รวมถึงชั้นปอ่ืนๆ อีก 
25% โดยรวม 70% แตงกายถูกตองตามระเบียบ สวนที่เหลืออีก 30% เปนนิสิตชั้นปท่ี 3-4  ท่ีแตงกาย
ถูกระเบียบบางผิดระเบียบตามกระแสแฟชั่น จะถูกลงโทษ  

 "จุฬาฯ จะใหนิสิตแตละคนเมื่อเขาชั้นปท่ี 1 จนจบการศึกษามีคะแนนความประพฤติคนละ 100 
คะแนน แตละคณะมีคณะกรรมการวินัยพิจารณาโทษ หากแตงกายผิดระเบียบ ถาเปนนิสิตชั้นปท่ี 1 
คร้ังแรกจะตักเตือนกอน คร้ังท่ี 2 จะตัดคะแนน 5 คะแนน และครั้งท่ี 3 เชิญผูปกครอง สวนรุนพี่ชั้นป
อ่ืนๆ จะถูกลงโทษโดยตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน และใหรณรงคแตงกายชุดนสิิตใหถูกตอง 
หากถูกหักคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน จะถูกพักการเรียน อีกท้ังขอใหคณะและหนวยงานตางๆ 
ในสถาบันชวยดูแล ถาแตงกายไมถูกระเบียบ จะไมใหเขาชั้นเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร และ
ติดตอเร่ืองตางๆ จนกวาจะแตงกายถูกระเบียบ สวนชุดลําลองนั้นก็ใหแตงใหเหมาะสม ถาใสรองเทา
แตะจะไมใหข้ึนตึก"  รศ.ดร.บุญสม กลาว  

 รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯ กลาววา เห็นดวยกับการรณรงคแตทําชา
เกินไป เนื่องจากเปดภาคเรียนแลว สวนการรณรงคโดยใชศิลปนและดารานั้น อาจไดรับความสนใจใน
ระดับหนึ่ง แตไมย่ังยืน เพราะนิสิตนักศึกษาขาดจิตสํานึกอยางแทจริง กระทรวงวัฒนธรรมควรกําหนด
วันแตงกายถูกระเบียบในสถานศึกษา วันใดวันหนึ่ง เชนที่ใหพิธีกรแตงกายดวยผาไทยในวันจันทร 
และใหสถาบันหันมาเชิดชูคนแตงกายถูกระเบียบ อีกท้ังอาจารย ผูปกครองควรพูดคุยแนะนํา ไมใช
เขมงวด จับผิด หรือตัดคะแนน อยาใชความคิดแบบผูใหญและความหวงัดีมากจนเกินไปมาบังคับ 
สวนกลุมท่ีมีหัวคิดนําแฟชั่นและแตงกายผดิระเบียบมากที่สุด คือนิสิตนักศึกษาชั้นปท่ี 2 และปท่ี 3 
เพราะเมื่ออยูชั้นปท่ี 1 แตงกายถูกระเบียบ และชั้นปท่ี 4 จะไมสนใจในเรื่องนี้ เพราะกําลังจะจบ
การศึกษา ตองหางานทํา  

 รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กลาววา 
มทร.ธัญบุรี ไดใหกองบริการจัดโครงการรณรงคแตงกายดี มีวินัย ใสใจความพอเพียง เพื่อรณรงคให
นักศึกษาแตงกายถูกระเบียบ สุภาพ โดยรณรงคใชส่ือตางๆ ประกวดการทําความดี โดยเฉพาะการ
แตงกายใหถูกตอง ถูกวินัย ถูกวัฒนธรรม อยางชัดเจน ซ่ึงเร่ิมดําเนินการแลว เชื่อวาจะชวยสราง
จิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมการแตงกายใหแกนักศึกษากวา 2 หมื่นคน  

 น.ส.จุฑามาศ ยวงสะอาด นิสิตช้ันปท่ี 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา การแตงกายชุดนิสิตหญิงในปจจุบันดูวาบหวิวมาก ขัดกับ
หลักวัฒนธรรมไทยที่สอนใหผูหญิงสํารวม รักนวลสงวนตัว มีเพื่อนชาวตางชาติบอกวาชุด
นักศึกษาหญิงไทยดูเซ็กซี่มาก ขัดกับวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีเคยเรียนรูมา จึงเปนเรื่อง
ใหญท่ีตองแกไขอยางเรงดวน เพราะทําใหภาพลักษณของประเทศเสียหาย  

 น.ส.รัชนี กุลสอนนาน นิสิตชั้นปท่ี 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) 
กลาววา เร่ืองการแตงกายที่รัด ส้ัน ปริ แหวก เปนการแตงกายที่ไมเหมาะสม และเกินขอบเขตที่ดีของ
การเปนนิสิต เพราะนิสิตหญิงมักจะแตงตัวตามแฟชั่น ชุดนิสิตท่ีมีการผลิตไซสพิเศษขึ้นมา เชน ไซส 
2 เอส 3 เอส 4 เอส จึงเกิดคานิยมผิดๆ ใหเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ลอกเลียนแบบ ซ่ึงเห็นดวยอยางย่ิง
ท่ีจะผลักดันเรื่องนี้เปนวาระแหงชาติ อยากใหเยาวชนตระหนักในการปองกันตนเอง และรักษา
ภาพลักษณสถาบัน  

 น.ส.เพ็ญประภา สุเสนา นักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต กลาววา ปกติใส
เส้ือนักศึกษาไซสเอ็ม หลวมเล็กนอย กระโปรงจีบรอบเสมอเขา เพราะเห็นวาถาใสเส้ือท่ีรัด กระโปรง
ท่ีส้ันจนเกินไป ถือวาเปนการไมใหเกียรติตัวเอง สถาบันการศึกษา และเปนสาเหตุอันดับตนๆ ของ
ปญหาอาชญากรรม ขมขืน ลวงละเมิดทางเพศ ซ่ึงท่ีมหาวิทยาลัยรณรงคใหแตงกายสุภาพ เหมาะสม
อยูแลว โดยใชตัวแทนคณะโปรโมทผานโปสเตอรและมีกฎระเบียบอยู  

  น.ส.ปทมาภรณ ทองลวน นักศึกษาชั้นปท่ี 2 คณะนิเทศศาสตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย กลาววา เห็นดวย
กับการรณรงคคร้ังนี้ บางคนแตงกายนุงส้ันเกินไป ใสเส้ือรัดเกินไป ทําใหดูไมดี ไมถูกกาลเทศะ 
ตอนนี้ไมคอยเห็นเพื่อนๆ แตงกายโปเพราะมีอาจารยเดินตรวจ ตัดคะแนนความประพฤติ แมการแตง
กายจะเปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล แตบางครัง้ก็มากเกินไป จะตองดูกาลเทศะ สถานที่ และสถานศึกษา
ถือวาเปนสถานที่ท่ีใหความรู การแตงกายก็ควรเคารพสถานที่  

 


