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 สงกรานตปนี้ ที่เมืองไทย คนทํางานไดหยุดฉลองสงกรานตติดตอกันถึง ๕ วัน คือ วันตรุษที่ ๑๓ 
และวันเนาที่ ๑๔ และวันเถลิงศกที่ ๑๕ เมษายน แลวตอดวยวันหยุดเสารอาทิตยอีก ๒ วัน เรียกวาไดเลน
สงกรานตกันอยางชุมฉ่ําใจ ยิ่งไปกวานั้นบางรายที่วางแผนลางานในวันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน  ก็จะไดวันหยุด
ตั้งแตวันที่ ๙ – ๑๗ รวม ๙ วัน แถมลูก ๆ ก็หยุดเทอมอีก ถือเปนวันครอบครัว หรือเดือนแหงครอบครัว        
ก็ยังได ทุกบานทุกเรือนก็ไดทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกัน ตั้งแตอัญเชิญพระพุทธรูปประจําบานออกมา           
สรงน้ํา ไปทําบุญตักบาตร บังสุกุลกระดูกของบรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย พอ แม ที่ลวงลับไปแลว หลังจากนั้นก็
ไปกราบไหวรดน้ําขอพรผูใหญที่ เคารพนับถือ บางก็เลนสาดน้ํากันตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาทุกป                   
ในชวงเทศกาลนี้หนุมสาวตางก็พากันแตงตัวอยางงดงาม แลวพากันไปชมหรือไปรวมกิจกรรมการละเลน
พื้นบานพื้นเมือง เชน มอญซอนผา ตี่จับ ลูกชวง เพลงพวงมาลัย   เลนแมศรี เลนเพลงระบําชาวไร              
เพลงพิษฐาน  เลนชักเยอ เพลงเหยย เพลงชาเจาหงส ฯลฯ ซ่ึงในกิจกรรมเหลานี้ก็จะเปนโอกาสที่หนุมสาว
สมัยกอนจะไดพบปะสังสรรค พูดคุย เกี้ยวพาราสีกัน เลนสนุกสนานดวยกัน โดยอยูในสายตาของ           
วงศาคณาญาติ อยูในกรอบของประเพณีอันดีงามที่ควรสืบทอดเอาไว 
  นั่นคือภาพวันสงกรานตในอดีต ซ่ึงอาจจะตองเรียกวา “วันสงกรานตในอุดมคติ” จะเหมาะกวา 
ปจจุบันภาพลักษณวันสงกรานตเปล่ียนแปลงไปจนกระทรวงวัฒนธรรม ตองออกมารณรงครองขอให
ชวยกันรักษาภาพลักษณหนาตาของประเทศ โดยประกาศใหปนี้เปนปรณรงควัฒนธรรมไทย มุงอนุรักษ 
ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ใหคงไว ไมแปรเปลี่ยนไปตามกระแสคานิยมนําเขาที่มากลบกลืน
เสนหแหงรากเหงาทางวัฒนธรรมของเราไปเสียหมด เสื้อสายเดี่ยว ทรงผม และสีผมแปลกประหลาด    
แฟชั่นมหัศจรรยหลายประเภทที่พิลึก พิล่ัน เขาขั้นสัปดน แพรสะพัดเขามาในหมูวัยรุนไทย จนผูใหญ     
อยางเรา ๆ อาจรับไมได พอแม ปูยา ตายาย ถึงกับสายหัว หรือกุมขมับ ปวดเศียรเวียนเกลาไปตาม ๆ กัน 
 ถาฟงทรรศนะของวัยรุนยุคนี้ เขาก็จะบอกวา เปนสิทธิสวนบุคคล เปนความพอใจไมไดทําใหใคร
เดือดรอน จึงไมใชเรื่องผิดอะไร ทําไมผูใหญตองเขาไปกาวกายดวย ถึงตรงนี้ก็จะขอกาวกายดวยอีกคน             
โดยจะขอชี้แจงใหเห็นวา การสวมใสเสื้อสายเดี่ยวหรือไมมีสาย หรือไมสวมเสื้อช้ันใน สําหรับสตรีนั้นไมผิด
กฎหมาย ไมผิดระเบียบ แตผิดธรรมเนียม ประเพณี คําวา “ธรรมเนียมประเพณี”  คือ ประเพณีที่เกี่ยวกับ     
การปฏิบัติระหวางบุคคลตอบุคคลที่สังคมยอมรับ ไมมีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณี     
ก็จะไมไดรับการยอมรับจากสังคม เปนการผิดมารยาทสังคมเทานั้น ไมเปนความผิดสําคัญอะไรนัก หากแต
ผลขางเขียงที่อาจจะตามมาได อันเนื่องมาจากสภาพความเสื่อมทรามของสังคมปจจุบัน เชน คดีอาชญากรรม  



 ๒ 

ฉุดครา อนาจาร อาจทําใหเกิดผลรายตอชีวิตและจิตใจ ทั้งแกตนเองและคนในครอบครัว อยางที่เรียกวา     
ไมคุมคาเลยกับการที่ไดเพียงแควิ่งตามแฟชั่นทันสมัย แลวตองเสียใจไปตลอดชีวิต 
 อันที่จริง การแตงกายของหญิงไทย ตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน ก็มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด 
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพดินฟาอากาศ สภาพสังคม วัฒนธรรมความ
เปนอยู สถานภาพ หนาที่การงาน เชน สมัยนานเจา ผูหญิงชั้นผูดีจะหมซิ่นไหม บนสะเอวมีผาซิ่นไหม
ประดับอีกผืนหนึ่ง นิยมไวผมสูงหรือประดิษฐเปนผมเปยหอยแลวมวนไวดานหลังใสตางหูทําดวยไขมุก
เทียมหรืออําพัน 
 สมัยลานนา เครื่องแตงกายเริ่มมีลวดลายประดับประดามากขึ้น ผูหญิงก็ยังนุงผาถุงเปนสวนใหญ 
และยังคงมุนผมสูงอยู ถึงสมัยสุโขทัยผูหญิงสาวเริ่มปลอยผมยาวประบา ถึงสมัยอยุธยา ผูหญิงจะนุงผาจีบ
และผายกหมสไบเฉียง ไวผมยาว พอถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ผูหญิงจะไวผมสั้น และหมผาแบบตะแบงมาน 
ถึงสมัยรัตนโกสินทร ผูหญิงจะนุงโจงกระเบนสวมเสื้อรัดรูปผาอก แขนกระบอก ถาอยูกับบานก็นิยม        
หมผาแถบ สําหรับทรงผม ผูหญิงยุคนี้ไวผมปก คือไวผมยาวเฉพาะกลางศีรษะ ควั่นผมรอบศีรษะเปนรอยจน
เห็นขอบ ปลอยจอนที่ขางหูยาวลงมาแลวยกขึ้นทัดหู เรียกวา “จอนหู” ชวงสมัยรัชกาลที่ ๔ สตรีในราชสํานัก
จะนุงผาจีบหลายทอง หมสไบปกและไวผมปก สวนราษฏรทั่วไป ผูหญิงสวมเสื้อคอกลม ปดคอ แขนยาว 
ทรงกระบอก รัดรูป นุงผาลายโจงกระเบนทับเสื้อ คาดแพรหรือหมสไบเฉียง ทับตัวเสื้ออีกที สวมกําไลที่   
ขอเทา ไมสวมรองเทา ไวผมปก ถอนไรผม ไวเล็บ ยุครัชกาลที่ ๕ สตรีในราชสํานักนุงผายกจีบ หมตาดหรือ
หมสไบปก ในโอกาสทั่วไปนุงผาโจงกระเบนสวมเสื้อพอดีตัว ผาอก คอกลม หรือคอตั้งเตี้ย ๆ ปลายแขน
แคบยาวถึงขอมือ ชายเสื้อยาวแคเอว เรียกวา “เสื้อกระบอก” แลวหมแพรจีบตามขวาง สไบเฉียงทับบนเสื้อ
อีกชั้นหนึ่ง คร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จกลับจากยุโรปในป พ.ศ.๒๔๔๐ ไดทรงนํา
แบบอยางการแตงกายของชาวยุโรปมาดัดแปลง จึงเริ่มใชเสื้อตัดตามแบบยุโรป คือ ตนแขนพอง คอตั้ง    
แขนยาว มีผาหมหรือแพรสไบดอกกระทุม ชวงสมัยรัชกาลที่ ๖ ตอนตน ผูหญิงยังนุงโจงกระเบน สวมเสื้อ
ลูกไมมีระบาย แขนเสื้อยาวเสมอขอศอก แขนไมพองมาก มีผาสไบพาดไหลแลวรวบตอนหัวไหลติดเข็ม
กลัด           แลวปลอยใหหยอนลงมารวบชายสไบไวขางลําตัว ทิ้งชายยาว นิยมผมทรงดอกกระทุม ในชวง
หลังเกิดนิยมผมยาว เกลามวย นุงซ่ิน ฟนขาว (ไมกินหมาก) สวนเสื้อก็เปล่ียนจากเสื้อลูกไมเปนผาแพรหรือ
ผาโปรงบาง ผาพิมพดอก คอเส้ือเปนเสื้อคอปาดกวาง ตัวเส้ือจะหลวมเสมอสะโพก ชวงนี้ไมนิยมสะพายแพร 
สวมถุงนอง และรองเทาสนสูง ทรงผมนิยมทรง “ผมบอบ” (ตัดสั้น) และ “ผมซิงเกิ้ล” ถึงสมัยรัชกาลที่ ๗ 
ผูหญิงแตงกายคลายตะวันตกมากขึ้น นิยมนุงผาถุงสําเร็จ สวมเสื้อหลวมไมเขารูป ตัวยาว แขนสั้น หรือไมมี
แขน ตกแตงดวยโบ หรือระบาย ผมยาว เร่ิมนิยมดัดเปนลอน และชวงหลังนิยมนุงกระโปรง สมัยรัชกาลที่ ๘ 
ชวงจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดประกาศ “รัฐนิยม” ใหประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อใหประเทศไทยทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยเฉพาะดานการแตงกาย  
 
 
 
 



 ๓ 

 
 
 จึงกําหนดใหผูหญิงทุกคนไวผมยาว เลิกนุงโจงกระเบนเปลี่ยนเปนนุงผาถุงหรือกระโปรงแบบตาง ๆ 
เลิกใชผาผืนเดียวคาดอกหรือเปลือยกายทอนบน ใหใสเสื้อแทน และตองสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน          
สมัยรัชกาลที่ ๙ โดยทั่วไปแตงกายแบบสากลนิยม แตยังมีการนุงซิ่น หรือนุงผาถุงอยูบาง สวนโจงกระเบน
จะมีคนสูงอายุและคนในชนบทที่ยังใชกันอยู ตอมาการแตงกายของสตรีไทยไดวิวัฒนาการตามพระราชนิยม
ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงเปนเอกลักษณอันงดงามของไทย เปนที่รูจักกันทั่วโลก ในนามชุดไทย  
พระราชนิยมแบบตาง ๆ เชน  ไทยเรือนตน ไทยจิตรลดา  ไทยอมรินทร  ไทยบรมพิมาน ไทยจักรี              
ไทยจักรพรรดิ ไทยดุสิต ไทยศิวาลัย  และไทยประยุกต  
 แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานการแตงกายมาโดยลําดับ ซ่ึงมีความหลากหลาย และแสดง
ถึงความเปนเอกลักษณของแตละยุคแตละสมัย แตก็จะเห็นวา สตรีไทยจะไมนิยมเปดเผยรางกายใหปรากฏ
แกสาธารณชน  เพราะถือเปนการไมสุภาพ เพราะผูหญิงจะไดรับการอบรมสั่งสอนใหรักนวลสงวนตัว        
มาโดยตลอด  ถึงยุคนี้อาจจะตองกลับไปใชนโยบาย “รัฐนิยม” หามใชผาผืนเดียวคาดอกหรือเปดไหลเปลือย
เปลา เหมือนสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม อีกครั้งกระมัง เพื่อลดปญหาอาชญากรรม และลดอัตราการเพิ่ม
ของจํานวนประชากร และเหนือส่ิงอ่ืนใด เพื่อ “กูหนาหญิงไทยกลับมาอีกครั้ง” ก็นาจะดี 
 ทานผูอานบางคน อาจมองวา นี่เปนทรรศนะสวนตัวของผูสูงวัยคนหนึ่ง และไมถือเปนอารมณ       
ก็ตามทีเถอะนะคะ  แตกอนจบของกลับมาเรื่องของภาษาไทยกันบางวันนี้ ขอฝากคําวา “บังสุกุล” ซ่ึงแปลวา 
ผาเปอนฝุน ใชเรียก ผาที่พระภิกษุชักจากศพ หรือ ผาที่ทอดไวหนาศพ พูดและเขียนใหถูกนะคะ ไมใช 
“บังสกุล” และคําวา “อานิสงส” ใช “ส” เปนตัวการันต แปลวา ผลแหงกุศล ผลบุญ หรือประโยชน ไมใช 
“อานิสงฆ”  นะคะ  อยาเขียนผิดพบกันใหมฉบับหนาคะ  
 

 


