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หนุนรณรงคแตงกายชุดนศ. ฝรั่งชี้เซ็กซี่จนขัดวัฒนธรรม
9 มิถุนายน 2550 01:43 น.
ผูบริหาร ม.รัฐ-ม.เอกชนหนุน ศธ.-วธ.รณรงคแตงกายชุดนักศึกษาเปนวาระแหงชาติ ชวยรักษา
วัฒนธรรมไทย ถูกกาลเทศะ ดานนิสิต-นักศึกษาหลายสถาบันรับลูก เผยแตงชุดไมเหมาะสมขนาด
ฝรั่งชี้ชุด นศ.หญิงเซ็กซี่มากขัดกับวัฒนธรรมไทย หวงภาพลักษณประเทศเสียหาย ระบุขอดีใหเกียรติ
สถาบัน ปองกันถูกขมขืน อาจารยจุฬาฯ ชี้นักศึกษาชั้นปที่ 2-3 แตงผิดระเบียบมากที่สุด
จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม รวมกันจัดโครงการรณรงคเรื่องการแตงกาย
ของนิสิตนักศึกษา โดยทําเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหนิสิตนักศึกษาแตงกายดวยชุดนักศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและการแตงกายดวยชุดลําลองภายในมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญรอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 30 แหงมาหารือในวันที่ 25 มิถุนายนนี้
นั้น
นายเอกชาต สมพงษ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กลาววา กอนหนานี้มี
โอกาสพูดคุยกับ รมช.ศึกษาธิการ รมช.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร จะรวมมือกันระหวางกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อรณรงค
การแตงกายชุดนิสิตนักศึกษาใหถูกตองตามระเบียบ ซึ่งเห็นดวยกับเรื่องนี้ ถากระทรวงศึกษาธิการ
เชิญจะไปรวมประชุมดวยเพราะการแตงกายที่ถูกตอง เหมาะสม มีความสําคัญกับวัฒนธรรมของ
สังคมไทย ขณะนี้เยาวชนไทยไมคอยสนใจกับการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะในหลายเรื่อง
เชน การแตงกาย จึงตองรณรงคใหมากขึ้น
"ม.รังสิต รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาโดยใหรุนพี่เปนแบบอยางรุนนอง มีสโมสรนักศึกษาชวย
ดูแล จัดประกวดแตงกายชุดนักศึกษา มีปายรณรงค มีอาจารยและหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ดูแล หากแตงกายไมเหมาะสม จะไมใหเขาเรียน ไมใหติดตอกับหนวยงานตางๆ และมีบทลงโทษ
เชน ตักเตือน สวนชุดลําลองดูแลใหแตงใหเหมาะสม" นายเอกชาต กลาว
นายฐิติ ลาภอนันต หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย (มธบ.) กลาววา มหาวิทยาลัยรณรงคการแตงกายของนักศึกษามาเปนเวลา 14 ปแลว
ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมรวมกันรณรงค ยิ่งทําใหเรื่องงายขึ้น และเห็นดวยที่
ทําเปนวาระแหงชาติ ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจะรวมประชุมดวย
นายฐิติ กลาวอีกวา แมการแตงกายจะเปนสิทธิของบุคคล แตเมื่อมาอยูในมหาวิทยาลัยที่มีระเบียบ
ก็ตองปฏิบัติตาม จึงตรวจตรามากขึ้นทุกป มีฝายวินัยเดินตามตึกเรียน เห็นเด็กนุงสั้น เสื้อรัดมากก็เรียก
มาอบรมใหเห็นถึงโทษวาผูชายมองอยางไร ถายังไมปฏิบัติตาม จะตัดคะแนนความประพฤติ อีกทั้งมี
โครงการดีพียู สมารท จัดทําเปนบัตรสะสมลายเซ็น โดยใหรางวัลเกียรติบัตรและอบรมบุคลิกภาพให
นักศึกษาที่แตงตัวดี และในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยยกเลิกแตงกายชุดลําลอง
ในวันเสาร และมีแกนนํารณรงคทั้งนักศึกษาที่เปนดารา นักรอง นักศึกษาทุนนักกีฬา ทุนเรียนดี
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รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา เห็น
ดวยกับการรณรงคในระดับชาติเพื่อไมใหแตงตามกระแสแฟชั่นเกินไป หากกระทรวงศึกษาธิการเชิญ
จะไปรวมประชุมในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ซึ่งจุฬาฯ มีนิสิตประมาณ 3 หมื่นคน จึงใหนิสิตรณรงคกันเอง
จะใหแกนนํานิสิตแตละคณะรวม 6,000 คน คิดเปน 20% ชวยรณรงคตั้งแตวันรับนองใหม แนะนําให
รุนนองป 1 แตงกายถูกตองตามระเบียบ สวนใหญนิสิตชั้นปที่ 1 รวมทั้งหมด 25% รวมถึงชั้นปอื่นๆ อีก
25% โดยรวม 70% แตงกายถูกตองตามระเบียบ สวนที่เหลืออีก 30% เปนนิสิตชั้นปที่ 3-4 ที่แตงกาย
ถูกระเบียบบางผิดระเบียบตามกระแสแฟชั่น จะถูกลงโทษ
"จุฬาฯ จะใหนิสิตแตละคนเมื่อเขาชั้นปที่ 1 จนจบการศึกษามีคะแนนความประพฤติคนละ 100
คะแนน แตละคณะมีคณะกรรมการวินัยพิจารณาโทษ หากแตงกายผิดระเบียบ ถาเปนนิสิตชั้นปที่ 1
ครั้งแรกจะตักเตือนกอน ครั้งที่ 2 จะตัดคะแนน 5 คะแนน และครั้งที่ 3 เชิญผูปกครอง สวนรุนพี่ชั้นป
อื่นๆ จะถูกลงโทษโดยตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน และใหรณรงคแตงกายชุดนิสิตใหถูกตอง
หากถูกหักคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน จะถูกพักการเรียน อีกทั้งขอใหคณะและหนวยงานตางๆ
ในสถาบันชวยดูแล ถาแตงกายไมถูกระเบียบ จะไมใหเขาชั้นเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร และ
ติดตอเรื่องตางๆ จนกวาจะแตงกายถูกระเบียบ สวนชุดลําลองนั้นก็ใหแตงใหเหมาะสม ถาใสรองเทา
แตะจะไมใหขึ้นตึก" รศ.ดร.บุญสม กลาว
รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯ กลาววา เห็นดวยกับการรณรงคแตทําชา
เกินไป เนื่องจากเปดภาคเรียนแลว สวนการรณรงคโดยใชศิลปนและดารานั้น อาจไดรับความสนใจใน
ระดับหนึ่ง แตไมยั่งยืน เพราะนิสิตนักศึกษาขาดจิตสํานึกอยางแทจริง กระทรวงวัฒนธรรมควรกําหนด
วันแตงกายถูกระเบียบในสถานศึกษา วันใดวันหนึ่ง เชนที่ใหพิธีกรแตงกายดวยผาไทยในวันจันทร
และใหสถาบันหันมาเชิดชูคนแตงกายถูกระเบียบ อีกทั้งอาจารย ผูปกครองควรพูดคุยแนะนํา ไมใช
เขมงวด จับผิด หรือตัดคะแนน อยาใชความคิดแบบผูใหญและความหวังดีมากจนเกินไปมาบังคับ
สวนกลุมที่มีหัวคิดนําแฟชั่นและแตงกายผิดระเบียบมากที่สุด คือนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 2 และปที่ 3
เพราะเมื่ออยูชั้นปที่ 1 แตงกายถูกระเบียบ และชั้นปที่ 4 จะไมสนใจในเรื่องนี้ เพราะกําลังจะจบ
การศึกษา ตองหางานทํา
รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทก
ั ษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กลาววา
มทร.ธัญบุรี ไดใหกองบริการจัดโครงการรณรงคแตงกายดี มีวินัย ใสใจความพอเพียง เพื่อรณรงคให
นักศึกษาแตงกายถูกระเบียบ สุภาพ โดยรณรงคใชสื่อตางๆ ประกวดการทําความดี โดยเฉพาะการ
แตงกายใหถูกตอง ถูกวินัย ถูกวัฒนธรรม อยางชัดเจน ซึ่งเริ่มดําเนินการแลว เชื่อวาจะชวยสราง
จิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมการแตงกายใหแกนักศึกษากวา 2 หมื่นคน
น.ส.จุฑามาศ ยวงสะอาด นิสิตชั้นปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา การแตงกายชุดนิสิตหญิงในปจจุบันดูวาบหวิวมาก ขัดกับ
หลักวัฒนธรรมไทยที่สอนใหผูหญิงสํารวม รักนวลสงวนตัว มีเพื่อนชาวตางชาติบอกวาชุด
นักศึกษาหญิงไทยดูเซ็กซี่มาก ขัดกับวัฒนธรรมประเพณีไทยที่เคยเรียนรูมา จึงเปนเรื่อง
ใหญที่ตองแกไขอยางเรงดวน เพราะทําใหภาพลักษณของประเทศเสียหาย
น.ส.รัชนี กุลสอนนาน นิสิตชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)
กลาววา เรื่องการแตงกายที่รัด สั้น ปริ แหวก เปนการแตงกายที่ไมเหมาะสม และเกินขอบเขตที่ดีของ
การเปนนิสิต เพราะนิสิตหญิงมักจะแตงตัวตามแฟชั่น ชุดนิสิตที่มีการผลิตไซสพิเศษขึ้นมา เชน ไซส
2 เอส 3 เอส 4 เอส จึงเกิดคานิยมผิดๆ ใหเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ลอกเลียนแบบ ซึ่งเห็นดวยอยางยิ่ง
ที่จะผลักดันเรื่องนี้เปนวาระแหงชาติ อยากใหเยาวชนตระหนักในการปองกันตนเอง และรักษา
ภาพลักษณสถาบัน
น.ส.เพ็ญประภา สุเสนา นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต กลาววา ปกติใส
เสื้อนักศึกษาไซสเอ็ม หลวมเล็กนอย กระโปรงจีบรอบเสมอเขา เพราะเห็นวาถาใสเสื้อที่รัด กระโปรง
ที่สั้นจนเกินไป ถือวาเปนการไมใหเกียรติตัวเอง สถาบันการศึกษา และเปนสาเหตุอันดับตนๆ ของ
ปญหาอาชญากรรม ขมขืน ลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งที่มหาวิทยาลัยรณรงคใหแตงกายสุภาพ เหมาะสม
อยูแลว โดยใชตัวแทนคณะโปรโมทผานโปสเตอรและมีกฎระเบียบอยู
น.ส.ปทมาภรณ ทองลวน นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะนิเทศศาสตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย กลาววา เห็นดวย
กับการรณรงคครั้งนี้ บางคนแตงกายนุงสั้นเกินไป ใสเสื้อรัดเกินไป ทําใหดูไมดี ไมถูกกาลเทศะ
ตอนนี้ไมคอยเห็นเพื่อนๆ แตงกายโปเพราะมีอาจารยเดินตรวจ ตัดคะแนนความประพฤติ แมการแตง
กายจะเปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล แตบางครัง้ ก็มากเกินไป จะตองดูกาลเทศะ สถานที่ และสถานศึกษา
ถือวาเปนสถานที่ที่ใหความรู การแตงกายก็ควรเคารพสถานที่
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