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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2477-2542 
ผู้วิจัย ธนสรณ์ สุมังคละกุล 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ณัฐพร ไทยจงรักษ์  

  
งานวิจัยนี้ ศึกษาพัฒนาการทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ

นางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2477 –  2542 รวมถึงผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผล
การศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ล้วนส่งอิทธิพล
ต่อบทบาทของนางสาวไทยดังนี้ นางสาวไทยยุคที่ 1 (พ.ศ. 2477 - 2497) มุ่งเน้นไปที่กิจกรรม
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล เนื่องจากมีรัฐบาลเป็น
ผู้จัดการประกวด ในยุคที่ 2 (พ.ศ. 2507 – 2515) เป็นช่วงที่สังคมไทยติดต่อกับนานาชาติมากขึ้น
รวมทั้งรัฐบาลให้การสนับสนุนการท่องเที่ยว ท าให้นางสาวไทยต้องมีบทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยให้เป็นที่ รู้จักในระดับโลกผ่านการประกวดนางงามจักรวาล  ในขณะที่บทบาท
ภายในประเทศจะเน้นกิจกรรมด้านสาธารณกุศลเป็นหลัก และยุคที่ 3 (พ.ศ. 2527 – 2542) เป็น
ยุคที่ธุรกิจการค้าเข้ามามีอิทธิพลต่อการประกวดนางสาวไทยมากขึ้นและมีองค์กรเอกชนเป็น
ผู้จัดการประกวด ท าให้นางสาวไทยในยุคนี้มีบทบาทในด้านการบันเทิงและพาณิชย์มากกว่า
บทบาทอ่ืน ๆ ซึ่งล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนางสาวไทยในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็น
ต้นแบบของประชาชน 

 
ค าส าคัญ : บทบาท, นางสาวไทย 
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The purpose of this research is to examine the way in which social 

development affects the roles and activities of Miss Thailand from 1934 to 1989. The 
results showed that changes in society, politics, economic and culture can influence the 
different roles of Miss Thailand during different periods. This study divides the time 
period into three periods. Firstly, from 1934-1954, their activities were related to politics 
and public relations for the Thai government services because the government 
sponsored the beauty contest. The second period took place between 1964 to 1972, it 
was a time in which Thailand was one of the most interesting tourism destinations and it 
needed to be promoted by the government at a global level. Therefore, tourism 
campaigns were internationally motivated by Miss Thailand through to the Miss Universe 
pageant, while the charity aspect was mainly conducted at the domestic level. The final 
period lasted from 1984 to 1999, when the pageant became one of the best commercial 
channels in the business sectors and the pageant was organized by private businesses. 
Therefore, the pageant focused on the commercial and entertainment aspect rather than 
other perceptions, all of which affected the image of Miss Thailand as a celebrity and a 
role model for Thai people. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย  
นางสาวไทยถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทต่อสังคมไทยและมีความส าคัญในการเป็น

แบบอย่างแก่สตรีไทย ในด้านความงาม สติปัญญา และสุขภาพพลานามัยมาโดยตลอด จาก
จุดเริ่มต้นของการค้นหาสาวงามเพื่อช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล สู่การเป็นสัญลักษณ์และ
ตัวแทนแห่งสตรีไทยในระดับนานาชาติในเวลาต่อมา เวทีนางสาวไทยเป็นเวทีการประกวดนางงาม
ที่ส าคัญและมีพัฒนาการควบคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เห็นได้จากพันธกิจที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของผู้ที่ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยคือการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ งานสาธารณกุศล การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่าแสดง
ความส าคัญของสตรีต่อสังคมไทย ซึ่งบทบาทเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันตามแต่ละยุคสมัย 
ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมที่ในขณะนั้น ๆ  

การประกวดนางสาวไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ .ศ . 2477 โดยมีรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดงาน เนื่องในกิจกรรมวันฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ.
2475 การประกวดนางสาวไทยในขณะนั้นใช้ชื่อว่า ”การประกวดนางสาวสยาม“1 มีจุดประสงค์
หลักเพื่อดึงความสนใจของประชนให้มาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ดีการประกวดนางสาวไทยโดยการจัดงาน
ของรัฐบาลนั้น จะมีลักษณะการจัดงานที่ไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมทางด้าน
การเงินของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว  

ต่อมาในพ.ศ. 2507-2515 ได้มีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยให้เกิดขึ้นอีกครั้ง
หลังจากหยุดไปต้ังแต่ พ.ศ. 2498 - 2506 โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์เป็นผู้จัดงานขึ้น เนื่องในวันวชิราวุธานุสรณ์  โดยในช่วงแรกได้ใช้ชื่อว่า “การประกวด
การแต่งกายสตรี” แต่หลังจากนั้น 3 ปีก็ได้มีการกลับมาใช้ชื่อว่า “การประกวดนางสาวไทย” 
เช่นเดิมเนื่องจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)  ได้รับการติดต่อจาก
บริษัทมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe) ให้ส่งสตรีไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล เพื่อกระชับ

                                                           
        1 การตั้งชื่อการประกวดว่านางสาวสยามเป็นการเลียนแบบชื่อการประกวดนางงามจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่
ใช้ชื่อว่า นางสาวอังกฤษและนางสาวอเมริกา ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามได้แก้ไขมาตราว่าด้วยนามของประเทศใน 
พ.ศ. 2482 ท าให้ประเทศสยามนั้นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทย ดังนั้นการประกวดนางสาวสยามจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “การ
ประกวดนางสาวไทย” นับตั้งแต่ พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา 
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ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 
1 (พ.ศ.2504-2507) ที่สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแนวทุนนิยม เพื่อส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รัฐบาลต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
นโยบายการต่างประเทศมากขึ้น ท าให้นางสาวไทยได้รับเกียรติให้เดินทางไปร่วมประกวดและออก
งาน   ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศในเวลานั้นเมื่อสังคมไทยมีการพัฒนาระบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มากขึ้น ในช่วงระหว่าง พ .ศ . 2516-2530 ท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของประชาชนมีความสะดวกและทั่วถึงขึ้นจากเดิมที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก การประกวด
นางสาวไทยจึงสามารถถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งแพร่ภาพการประกวดได้ทั่วประเทศ รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์จึงแปรเปลี่ยนไปจากเดิม เปิดโอกาสให้ธุรกิจการโฆษณาเข้ามามีบทบาทต่อ
เวทีการประกวดนางสาวไทยมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสินค้าอุปโภคต่าง  
ๆ ส่งผลให้รูปแบบการประกวดนางสาวไทยเน้นการค้นหาสาวงามที่มีความพร้อมด้านรูปร่าง
หน้าตาเป็นหลักเพื่อน าเสนอสินค้าและจูงใจให้ผู้บริโภค เลือกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้ ซึ่งอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดอาชีพ “พี่เลี้ยงนางงาม ”เพื่อดลกดนและคัดเลือกสาว
งามส่งเข้าประกวดยังเวทีต่าง ๆ ผ่านการตกลงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ด่าย ท าให้กระแสก าร
ประกวดนางงามในประเทศไทย ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นถึงภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมทั้ง
รูปแบบการประกวดและบุคลิกภาพของนางงาม เกิดเป็นภาพลักษณ์ในด้านลบที่เป็นแรงกระตุ้นให้
รูปแบบการประกวดนางสาวไทยในยุคต่อมาเปลี่ยนไป 

ในช่วงเวลานี้นอกจากเวทีการประกวดนางสาวไทยแล้วยังมีเวทีการประกวดระดับชาติ
เกิดขึ้นอีกเวทีหนึ่งคือ มิสไทยแลนด์เวิลด์ (Miss Thailand World) ที่จัดการประกวดครั้งแรกใน
พ.ศ.2528 โดยจะคัดเลือกผู้หญิงไทยเพื่อเป็นตัวแทนไป “ประกวดนางงามโลก Miss World) 
” ซึ่งเป็นผลชัดเจนจากการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมความงามในประเทศไทย 

ในช่วงระหว่าง พ .ศ . 2531-2542 นั้น การประกวดนางสาวไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกวดโดยเน้นการเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติเป็นสากลนิยมมากยิ่งขึ้น มีความเฉลียวฉลาดใน
การตอบค าถาม มีส่วนสูงใกล้เคียงชาวต่างชาติควบคู่กับความงามของใบหน้า สัดส่วนที่ลงตัวของ
ร่างกายและบุคลิกภาพที่ดี เพื่อลบข้อครหาจากสังคมที่มองนางสาวไทยเป็นเพียงตัวแทนของภาค
ธุรกิจ ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าวของกองประกวดนั้น นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการได้รับต าแหน่งต่าง ๆของนางสาวไทย ทั้งต าแหน่งนางงามจักรวาลของภรณ์
ทิพย์ นาคหิรัญกนก และต าแหน่งขวัญใจช่างภาพคนแรกของนางสาวไทยบนเวทีนางงามจักรวาล
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คือ ภัสราภรณ์ ชัยมงคล ท าให้ความนิยมของนางสาวไทยในช่วงเวลานี้กลับมาเช่นเดิม และสร้าง
ภาพลักษณ์สูตรส าเร็จความงามของสตรีไทยรูปแบบใหม่คือ “รูปสวย ฉลาดและงามจากภายใน  ”  

ใน พ.ศ. 2543 การประกวดนางสาวไทยโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์นั้นไม่ได้ผูกติดตัวนางงามในบทบาทหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปประกวด
นางงามจักรวาลอีกต่อไป หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การส่ง
ตัวแทนประเทศไปประกวดนางงามจักรวาล ท าให้มีการแยกเวทีการประกวดออกเป็น 2 เวทีคือ 
เวทีนางสาวไทยโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไอทีวีและ เวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส (Miss Thailand Universe)  โดยสุรางค์ เปรม
ปรีด์ิ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งมีหน้าที่จัดการประกวด
ในประเทศและคัดสรรสาวไทยเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดนางงามจักรวาล ถือเป็นการ
สิ้นสุดบทบาทของนางสาวไทยในฐานะตัวแทนประเทศเพื่อไปประกวดนางงามจักรวาล กลายเป็น
ทูตวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นหลักแทน ในช่วงเวลานี้บทบาทของมิสไทยแลนด์  
ยูนิเวิร์สจึงมีความโดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่มีความส าคัญเหนือนางสาวไทย ใน
ฐานะตัวแทนของประเทศเพื่อไปประกวดและเผยแพร่ความเป็นไทยยังเวทีนางงามจักวาล 

นางสาวไทยเป็นเวทีการประกวดนางงามระดับชาติที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นแบบส าคัญ
ของเวทีการประกวดนางงามระดับชาติอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้
ผู้จัดการประกวดนางสาวไทยในแต่ละปี ได้พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดนางสาวไทย
มาโดยตลอด เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยที่มีความงามเพียบพร้อม คู่ควรกับ
เกียรติยศ ทรัพย์สิน และชื่อเสียงในการเป็นตัวแทนแห่งสตรีไทยที่สังคมยกย่อง ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมไทยในขณะนั้น ท าให้บทบาททางสังคมของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยใน
แต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันออกไปตามมา การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของนางสาวไทย ถือเป็น
การแสดงออกให้สังคมเห็นความส าคัญของต าแหน่งนางสาวไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในด้านบวกและด้านลบของเวทีการประกวดนางสาวไทยกลับมาเช่นกัน 

งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ .2477-2542นี้ ท า
ให้เข้าใจถึงปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยในยุคต่าง ๆ บทบาทของ
นางสาวไทยและภาพลักษณ์ของนางสาวไทยให้ปรากฏชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง 

พ .ศ . 2477-2542 
1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทด้านต่าง ๆ ของนางสาวไทยระหว่าง พ .ศ . 2477-2542 
1.2.3  เพื่อศึกษาผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ .ศ . 2477-

2542 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1  ขอบเขตด้านเวลา งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ด ารงต าแหน่ง

นางสาวไทยโดยเริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดการประกวดนางสาวไทย ไปจนถึง 
พ.ศ.2542 โดยเป็นปีสุดท้ายที่นางสาวไทยได้ปฏิบัติบทบาทการเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไป
ประกวดนางงามจักรวาล (Miss Universe) เนื่องจากมีการเกิดขึ้นของเวทีการประกวดใหม่คือ มิส
ไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส โดยนางสาวไทยคนสุดท้ายท่ีได้ปฏิบัติหน้าที่นี้คือ อภิสมัย ศรีรังสรรค์  

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาส าคัญของงานวิจัยนี้คือ การเปลี่ยนบทบาทของ
นางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2477-2542 โดยเชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้น ณ 
ช่วงเวลานั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกวดนางสาวไทยในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารง
ต าแหน่งนางสาวไทยในยุคต่าง ๆ 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ .ศ . 2477-2542 มีแนวทาง

การศึกษาค้นคว้าตามวิธีการทางประวัติศาสตร์คือ การวิเคราะห์จากหลักฐานชั้นต้น โดยรวบรวม
และศึกษาจาก เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดวชิราวุธานุสรณ์ สื่อสังคมออนไลน์ 
เทปบันทึกภาพการประกวดนางสาวไทย และหนังสือพิมพ์จากส านักพิมพ์ต่าง ๆ ต้ังแต่ พ .ศ. 2477-
2542 ควบคู่กับหลักฐานชั้นรอง ได้แก่ หนังสือ ต ารา สารคดี วารสาร และงานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
และน าเสนอปริญญานิพนธ์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์  

โดยหลักฐานดังกล่าวนั้นจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ด ารงต าแหน่ง
นางสาวไทยในยุคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางสังคม ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของนางสาวไทย 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1  นางสาวไทย หมายถึง สตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนางสาวสยาม

ในระหว่าง พ .ศ. 2477-2481 และ สตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนางสาวไทยต้ังแต่ 
พ .ศ. 2482 เป็นต้นมา  

1.5.2 บทบาทของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของ
นางสาวไทยทั้ง ด้านการพัฒนาตนเอง การช่วยเหลือกิจการของรัฐบาล การค้าและพาณิชย์ สังคม
และสาธารณประโยชน์ และการเป็นตัวแทนสตรไีทยไปประกวดนางงามจักรวาล  

1.6 ประโยชน์ของงานวิจัย 
1.6.1  ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง 

พ.ศ. 2477-2542 
1.6.2 ท าให้ทราบถึงบทบาททางด้านต่าง ๆ ของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2477-2542 
1.6.3 ท าให้ทราบถึงผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติบทบาทต่าง ๆ ของนางสาวไทยระหว่าง 

พ.ศ. 2477-2542 

1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2477-2542 ผู้วิจัย

ได้ศึกษาเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาถึงภาพรวมของ
การประกวดนางสาวไทยในแต่ละยุคสมัย ชีวิตและผลงานต่าง ๆ ของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย 
ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และค่านิยม ที่สังคมไทยมีต่อนางงาม ซึ่งจะท าให้เข้าใจ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในบทบาทต่าง ๆ ของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละช่วงเวลา โดยสามารถจัดกลุ่มตามขอบข่ายการศึกษาได้ 2 กลุ่มดังนี้   

1.7.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติและบทบาทของนางสาวไทยยุค
ต่าง ๆ   

ชีวประวัติและบทบาทของนางสาวไทยยุคต่าง ๆ นั้น หลักฐานส่วนมากจะเป็น
เอกสาร สารคดีที่เขียนเพื่อยกย่อง เชิดชูผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ซึ่งจะท าให้เห็นบทบาทใน
ด้านต่าง ๆ ของนางสาวไทยผู้นั้น และเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละยุคสมัยประกอบด้วยหนังสือเรื่อง ดอกไม้ของชาติ จากเวทีความงามสู่เวทีชีวิตอัลบั้มชีวิต 
19 นางสาวไทยยุคแรก ของอรสม สุทธิสาคร และ สาวงาม สาวมงกุฎ ของประเสริฐ เจิมจุติธรรม  
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1) อรสม สุทธิสาคร ได้รวบรวมประวัตินางสาวไทยยุคแรกไว้ในหนังสือเรื่อง 
ดอกไม้ของชาติ จากเวทีความงามสู่เวทีชีวิตอัลบั้มชีวิต 19 นางสาวไทยยุคแรก โดยเริ่มจากยุคของ
นางสาวสยาม ที่มีการอธิบายรูปแบบการจัดการประกวดนางงาม ที่มาของการจัดงานที่เชื่อมโยง
กับการเมืองนั่นคือการฉลองรัฐธรรมนูญ รวมถึงการเชื่อมโยงความส าคัญกับผู้หญิงให้เห็นถึง
ภาระหน้าที่ของสตรีที่มีมากขึ้น สามารถเป็นสัญลักษณ์ของชาติและพยุงภาพลักษณ์ของชาติได้  
โดยเฉพาะมีการปลุกเร้าการประกวดด้วยค าขวัญที่ว่า “ขอให้ช่วยชาติ” ซึ่งหมายถึงการช่วยเหลือ
กิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล ในขณะเดียวกันหนังสือได้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเวทีนางสาวไทย ซึ่ง
เริ่มจากการจัดขึ้นเพื่อฉลองรัฐธรรมนูญ เป็นกุศโลบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวทีนางงามเป็นมหรสพล่อใจ จนมาถึงยุคที่สถาบันนางงามถูก
มองว่าเป็นผู้คัดสรรสาวงามไปใช้ในการบ ารุงบ าเรอผู้มีอ านาจทางอ้อม มาจนถึงยุคที่นางสาวไทย
สามารถคว้ามงกุฎจากการประกวดนางงามจักรวาลได้ซึ่งนับว่าเป็นการกู้ศรัทธาของเวทีคืนมาจาก
เดิม ข้อเสนอจากผู้เขียนมองว่าในปัจจุบันการประกวดนางงามเข้าสู่ยุคผู้หญิงเก่งที่ต้องมีความ
งดงามอย่างมีคุณค่า  

2) ประเสริฐ เจิมจุติธรรม ได้รวบรวมแง่มุมการประกวดต่าง ๆ ของนางงามไทย 
ไว้ในหนังสือเรื่อง สาวงาม สาวมงกุฎ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงบนเวทีนางงามว่า ส่วนใหญ่
การก้าวเข้าสู่วงการนางงามต้องมีผู้ผลักดันนั่นคือ พี่เลี้ยงนางงาม ต่อมาก็เกิดปัญหาตามมา
ระหว่างพี่เลี้ยงและตัวนางงามเอง ในขณะที่สาวงามมากมายใช้เวทีการประกวดนางงามเพื่อก้าว
เข้าสู่วงการบันเทิง ซึ่งสุดท้ายแล้วเวทีนางงามก็คือเวทีโชว์ผู้หญิงซึ่งผู้หญิงส่วนมากล้วนเต็มใจที่จะ
เป็นผู้โชว์ หนังสือเล่มนี้สามารถเป็นฐานข้อมูลถึงพัฒนาการของภาพลักษณ์สตรีในเบื้องต้น 
รูปแบบความสวยที่เปลี่ยนไป และสภาพของหลังม่านการประกวดนางงามได้เป็นอย่างดี 

1.7.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการประกวดนางสาวไทย 
ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกวดนางสาวไทยน้อยมาก ท าให้ภาพ

ความส าคัญของนางสาวไทยในหน้าประวัติศาสตร์ไทยยังไม่ปรากฏชัดเจนครอบคลุมเท่าที่ควร 
ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประกวดนางสาวไทย ดังนี้  งานวิจัยเรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการประกวดนางสาวไทย ของอังคเรศ  บุญทองล้วน งานวิจัยเรื่อง การประกวดนางงามกับ
ระบบชายเป็นใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ ของรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และ สุมิต อินทวงศ์ งานวิจัย
เรื่อง สิทธิคุณค่าของความเป็นมนุษย์กับการประกวดนางงาม ของชลธิชา พันธุ์วานิช งานวิจัยเรื่อง 
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม: กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย ของสุจิรา 
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อรุณพิพัฒน์ และ งานวิจัยเรื่อง การประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2530) ของสุพัตรา กอบกิจ
สุขสกุล 

1) อังคเรศ  บุญทองล้วน ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
ความงามทางสรีระของสตรีไทย ในเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระ
ของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกวดนางสาวไทย โดยอธิบายว่าการประกวด
นางสาวไทยนั้น มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย และกระแสค่านิยมของสากล ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสตรีด้วย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ยุคคือ พ.ศ.2477-2515 เป็นยุคที่เน้นเฉพาะ
รูปลักษณ์อย่างเดียว มาจนถึง พ.ศ. 2527-2537 จะเน้นความงามที่มีความเป็นสากลและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเกิดจากปัจจัยคือ มาตรฐานด้านความงามที่น าไปสู่อุตสาหกรรมความงาม ไป
จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ และมาตรฐานของสังคม ที่วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบความงาม 
ดังนั้นการประกวดนางงามจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคม  

2) รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และ สุมิต อินทวงศ์ ได้ศึกษาการประกวดนางงามยุค
ใหม่ตามแนวคิดสตรีนิยมและแนวคิดชายเป็นใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ เรื่อง การประกวดนางงาม
กับระบบชายเป็นใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ และเสนอข้อมูลที่น่าสนใจว่า การประกวดนางงามคือ
การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้สตรีได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
และเปิดโอกาสสู่การเข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งการแสวงหาผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันการประกวด
นางงามก็ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เอื้อให้ผู้ชายเป็นใหญ่มากยิ่งขึ้น เริ่มต้ังแต่การใช้นางงามเป็น
เครื่องมือของนักการเมืองเพื่อดึงดูดผู้คนให้มาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ในเวลาต่อมาวาทกรรม
ผู้หญิงเต้นกินร ากิน ก็ถูกน ามาตีค่ากับนางงามในยุคสมัยที่สังคมนิยมอาชีพข้าราชการ ทหาร 
ต ารวจ เป็นต้น มาจนถึงยุค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้เกิดแนวคิดความเท่าเทียมกันของผู้หญิง
และผู้ชายขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถลดความเป็นใหญ่ของผู้ชายในการเป็นเจ้าของเวทีการประกวด
นางงามและก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ สรุปงานวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงตัวก าหนดบทบาทของ
นางงามซึ่งไม่ใช่ตัวนางงามเองหากแต่เป็นปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  

3) ชลธิชา พันธุ์วานิช ได้ท าการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีต่อการประกวดนางงามในวิทยานิพนธ์เรื่อง สิทธิคุณค่าของความเป็น
มนุษย์กับการประกวดนางงาม โดยอธิบายถึงพัฒนาการในการด าเนินชีวิตของผู้หญิงในยุคต่าง ๆ 
ต้ังแต่สุโขทัย จนถึง รัตนโกสินทร์ซึ่งสาระส าคัญอยู่ที่เปลี่ยนผ่านในช่วง พ.ศ. 2475 ที่ผู้หญิงได้รับ
การให้ความส าคัญมากขึ้นจากเดิม ในส่วนของการประกวดนางงามนั้นเป็นเสมือนการใช้สตรีเป็น
วัตถุบนโลกธุรกิจ ที่สะท้อนทัศนะแห่งการมองผู้หญิงให้มีฐานะต่ ากว่าผู้ชาย  
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4) สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ได้ศึกษาอิทธิพลของระบบทุนนิยมที่ส่งผลต่อการประกวด
นางสาวไทยในวิทยานิพนธ์เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม: กรณีศึกษาการ
ประกวดนางสาวไทย โดยอธิบายถึง ความพันธ์ของระบบทุนนิยมกับการแปรเปลี่ยนนางงามให้
กลายเป็นสินค้า ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่ละยุคสมัยดังนี้ นางสาวไทยยุคที่ 1 และ 2 มุ่งเน้น
ไปที่ผลประโยชน์ทางการเมืองตามแบบทุนนิยมของขุนนาง และนางสาวไทยยุคที่ 3 คือยุคแห่ง
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นส าคัญ แสดงให้ เห็นถึงการใช้ความงามสู่การเป็นสิ่งมีมูลค่า
แลกเปลี่ยนได้ ซึ่งเกิดจากความต้องการของกลุ่มนายทุนเป็นส าคัญ  

5) สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล ที่ได้รวบรวมข้อมูลการประกวดนางสาวไทยไว้ในงาน
วิทยานิพนธ์เรื่อง การประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2530) ที่ศึกษาถึงบทบาททางสังคมของ
สตรีไทยที่มีผลต่อการประกวดนางสาวไทย รูปแบบการจัดการประกวดนางสาวไทยในแต่ละยุค 
รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับตัวนางงามและสังคมไทย โดยผู้เขียนได้แบ่งช่วงเวลาการประกวดนางงาม
ออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคแรก “ช่วยชาติและรัฐธรรมนูญ” ต้ังแต่ พ.ศ.2477-2483 และ พ.ศ.2437-
2497 ยุคที่สอง “เพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศ” คือ พ.ศ.2507-2515 และยุคสุดท้าย 
“เพื่อการพาณิชย์” คือ พ.ศ.2527-2530 การประกวดนางงามจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่ง
ของสังคมไทย ที่มุ่งเน้นการแข่งขันทางรูปโฉมของสตรีเป็นส าคัญ สังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาได้มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมความงามของสตรีตลอดมา จากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการรับ
วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก ท าให้การคงอัตลักษณ์ความงามตามแบบฉบับความเป็นไทยแท้ ไม่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนผ่านการแต่งกาย การเสริมความงาม และ
บุคลิกภาพของสตรีไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการศึกษาของ สุจิรา อรุณ
พิพัฒน์ ซึ่งมุ่งเน้นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการประกวดนางสาวไทยตามกรอบทฤษฎีทาง
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ ท าให้ขาดการอธิบายบริบททางสังคมด้านอ่ืน ๆ ในขณะที่งานวิจัยที่สามารถ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดนางสาวไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก คือ งานวิจัยเรื่อง การประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2530) 
ของสุพัตรา กอบกิจสุขสกุล ที่มุ่งน าเสนอถึงกระบวนการประกวดนางสาวไทย ความส าคัญของ
นางสาวไทย รูปแบบการประกวดนางสาวไทย ชีวิตและหน้าที่ของนางสาวไทย ผลจากการจัด
ประกวดนางสาวไทยในยุคต่าง ๆ และภาพลักษณ์ของนางสาวไทยที่สังคมมองเป็นหลัก โดย
อธิบายในลักษณะเส้นเวลาคือเล่าเหตุการณ์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
ทางสังคมต่าง ๆ เข้ากับการประกวดเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันนั้นยังขาดการศึกษาเชิงลึกเพื่อ
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อธิบายในแง่ของปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยในยุคต่าง ๆ รวมถึง
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของนางสาวไทย เพื่อมิติการศึกษาที่หลากหลายและความเข้าใจที่
เด่นชัดขึ้นว่าเหตุใดสังคมถึงมีทัศนะต่อนางสาวไทยเช่นนั้น งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2477 – 2542 มุ่งตอบค าถามว่าบทบาทของนางสาวไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคนั้นเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงบทบาทและภาพลักษณ์ของนางสาวไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะอย่างไร  
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บทท่ี 2 
บทบาทของนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ.2477-2497 

การประกวดนางสาวไทย เป็นกิจกรรมที่เน้นการแข่งขันทางรูปลักษณ์ของสตรีไทยเป็น
หลัก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ .ศ . 2477 โดยกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นงานระดับชาติงานหนึ่ง ที่
คัดสรรผู้หญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นไทยและมีความเป็นกุลสตรีมาด ารงต าแหน่ง 
โดยในขณะนั้นใช้ชื่อว่า การประกวดนางสาวสยาม ซึ่งการประกวดนางสาวสยามนั้นจะจัดขึ้นใน
งานวันฉลองรัฐธรรมนูญและมีเป้าหมาย เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนให้มาเข้าชมงาน ถือ
เป็นกิจกรรมใหม่ของสังคมไทยในยุคนั้น และยังแดงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง 

ต่อมาในพ.ศ. 2482 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนชื่อ
ประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย ท าให้ชื่อการประกวดนางสาวสยามต้องเปลี่ยนเป็นการ
ประกวดนางสาวไทยตามไปด้วย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวด โดยเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
และเครื่องแต่งกายของผู้เข้าประกวดให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐนิยมที่
สนับสนุนให้สตรีหันมาดูแลเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและอนามัยตนเองโดยมีนางสาวไทยเป็นต้นแบบ 

ภายหลังจากได้รับต าแหน่งแล้ว นางสาวไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ ใน
ด้านวิถีชีวิตของตนเอง และการปฏิบัติตนต่อสังคม การที่มีรัฐบาลเป็นผู้จัดงาน ท าให้บทบาท
หน้าที่ ของนางสาวไทยในยุคนี้  เน้นไปที่บทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐ บาลและ
สาธารณประโยชน์เป็นหลัก ส่วนบทบาทด้านงานบันเทิงและการโฆษณาสินค้านั้น ถือเป็นกิจกรรม
ที่นางสาวไทยมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย  

ในยุคนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ยุคนางสาวสยาม ระหว่าง พ.ศ. 
2477-2481 ช่วงที่ 2 ยุคนางสาวไทย ต้ังแต่ พ.ศ. 2482-2497 โดยศึกษาถึงประเด็นความสัมพันธ์
ต่าง ๆ เริ่มจากพัฒนาการการจัดการประกวด จุดประสงค์ในการจัดงานที่สอดคล้องกับสภาพทาง
สังคมในยุคนั้น ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการประกวด บทบาทของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย และ
ภาพลักษณ์ที่สังคมสะท้อนออกมาจากสื่อต่าง ๆ 
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2.1 การประกวดนางสาวสยามระหว่าง พ.ศ. 2477-2481 
การประกวดนางสาวสยามระหว่าง พ.ศ. 2477-2481 เป็นช่วงเวลาหลังจากที่สังคมไทย

เปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยมาแล้ว 2 ปี รัฐบาลได้จัดงานฉลอง
รัฐธรรมนูญขึ้น และใช้การประกวดนางสาวสยามเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดึงดูดประชาชนให้มาร่วม
งานฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวสยามถือเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ เป็นผู้ช่วยงานราชการ ส่งผลให้นางสาวสยามเป็นที่รู้จักของคนใน
สังคม มีวิถีชีวิต หน้าที่การงาน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมซึ่งท าให้ชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป  

2.1.1 จุดเริ่มต้นของการประกวดนางสาวสยาม 
การประกวดนางสาวสยามได้จัดขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่  10-12 ธันวาคม  

พ.ศ. 2477 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ท าให้การจัดกิจกรรมจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อให้
ใกล้เคียงกับวันรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี มี
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน ณ พระราชอุทยานสราญรมย์  ภายในงาน
ประกอบด้วย การแสดงมหรสพต่าง ๆ ทั้ง ลิเก ละคร โขน งิ้ว เพลงจ าอวด ภาพยนตร์ และการ
บรรเลงแตรวง เป็นต้น1  

เป้าหมายที่ส าคัญของการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ คือ การประชาสัมพันธ์
รัฐธรรมนูญของไทยรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนศรัทธา เทิดทูนรัฐธรรมนูญไว้สูงสุด และเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร 
เนื่องจากในยุคนั้นประชาชนบางคนยังคิดว่า รัฐธรรมนูญคือ พระยาพหลพลพยุหเสนา 2 หรือ
ในขณะที่บางคนยังเรียกรัฐธรรมนูญว่าเป็นลูกมะนูนและมองว่าเป็นเพียงแค่พาน 2 ชั้น ไว้วาง
คัมภีร์ส าหรับพระอาจารย์เพื่อเอาไว้เทศนา3 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้านกสิ
กรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประชาชน โดยมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาเปิด
ร้านค้าเป็นจ านวนมาก 

การที่จะท าให้ประชาชนเกิดความสนใจและอยากมาร่วมงานได้นั้น รัฐบาลจึงต้องหา
กิจกรรมที่แปลกใหม่ สร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่ง พ.อ.หลวงเชวงศักด์ิสงคราม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวหนังสือพิมพ์ที่

                                                           
1 ส.พลายน้อย.  (2543).  วันก่อนคืนเก่า: ชีวิตชาวไทยสมัยบ้านยังดีเมืองยังงาม.  หน้า 128. 
2 วิศเวศ วัฒนสุข.  (2553).  กันยา เทียนสว่าง เปิดต านานนางสาวสยาม.  หน้า 32.  
3 ส.พลายน้อย.  (2543).  หน้าเดิม. 
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กระทรวงมหาดไทยว่า การประกวดนางสาวสยามจะช่วยดึงดูดประชาชนชนให้มาร่วมงานฉลอง
รัฐธรรมนูญได้ดังต่อไปนี้  

 

“...เพียงแต่เราจัดให้มีลิเกกลางแปลง และงานออกร้านขายของ และยิงบิงโกหรือ

ท่องด่วนรถไฟเล็ก ที่คนเคยเห็นจ าเจอยู่ตลอดมานั้น ยังไม่ดึงดูดล่อใจคนให้มาเที่ยวงาน

ฉลองรัฐธรรมนูญได้เต็มที่...เราจะจัดการประกวดนางงามในงานฉลองรัฐธรรมนูญคราวนี้...

ที่มีชื่อว่านางสาวสยาม...”1  

 

ท าให้การประกวดนางสาวสยามเป็นกิจกรรมในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากมีการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ประชาชาติ ประจ าวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 เพื่อ
แจ้งข่าวการประกวดนางสาวไทยว่า  

 

“...ในการฉลองรัฐธรรมนูญในปีนี้ ซึ่งก าหนดกันไว้ว่าจะท ากันเป็นการมโหฬาร 

ปรากฏตามข่าวที่เราได้เสนอมากแล้วเป็นล าดับนั้น บัดนี้เราได้ทราบข่าวเพิ่มเติมมาอีกว่า 

สมาคมรัฐธรรมนูญได้ด าริให้มีการประกวดนางงามเลิศของสยามขึ้นอีกอย่างหนึ่ง การ

ประกวดนี้ถ้าได้ผลดีก็จะให้มีเป็นการประจ าทุกปีไป...”2 

  

โดยการประชาสัมพันธ์จากหนังสือพิมพ์ประชาชาตินั้น นับว่าเป็นการตีพิมพ์ข่าวครั้งแรกของการ
ประกวดนางสาวสยาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่แนวคิดการประชันโฉมของสตรีระดับชาติ 
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

ทันทีที่มีการประชาสัมพันธ์การประกวดนางสาวสยาม ตามหน้าหนังสือพิมพ์ออกไป
แล้วนั้น ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การประกวดไปต่าง ๆ นานา ว่าการประกวดจะเป็นไปในลักษณะ
ใด มีการลงข่าวเสียดสีการประกวดมากมาย ดังเช่น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ กล่าวล้อเลียนไว้ใน
บทเพลงพวงมาลัย ถึงการใช้สตรีเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ระบอบประชาธิปไตยว่า 

                                                           
1 วิศเวศ วัฒนสุข. (2553).  แหล่งเดิม. หน้า 34. 
2 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ.  (2447, 16 พฤศจิกายน).  ไม่ปรากฏหน้า. 
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“...เอ่อระเหยลอยมา   พอลมพัดมาก็จะลอยไป 

การหาสาว ๆ รุ่นราวอวบอั๋น   เป็นราชการส าคัญยิ่งใหญ่ 

ท่านเฟ้นหาตัวทั่วทุกจังหวัด   ถึงปีต้องจัดมาให้ 

ใครส่งไม่ได้ก็ไร้ความชอบ    ไม่ถูกระบอบประชาธิปไตย 

เพราะรัฐธรรมนูญจะจ ารูญยิ่งยวด   อยู่ที่ตรงประกวดนางสาวไทย...”1 

ในขณะเดียวกันค่านิยมด้ังเดิมของสังคมไทยที่มักอบรมสั่งสอนสตรีให้อยู่กับเหย้า
เด้ากับเรือน ไม่นิยมที่จะส่งบุตรสาวของตนมาเดินเปิดเผยตัวในที่สาธารณะ ดังที่ สุกันยา  นิมาน
เหมินท์ บุตรคนแรกของกันยา  เทียนสว่าง นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2477 กล่าวถึงการที่มารดา
ตนไม่ให้ความส าคัญกับต าแหน่งนางสาวสยามคนแรกที่ได้รับ เนื่องจากทางบ้านไม่เห็นด้วยกับ
การประกวดนางสาวสยามดังข้อความต่อไปนี้ 

 

“...จริง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการประกวดนางงาม แม่ไม่ค่อยเล่าให้ฟังเท่าไหร่หรอกค่ะ 

อาจเป็นเพราะที่บ้านเราไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องชื่อเสียงมากนัก ท าให้รู้เรื่องการเป็น

นางสาวสยามของแม่น้อยมาก....ช่วงก่อนเข้าประกวดนางสาวสยาม ตอนนั้นแม่อยู่กับ

คุณยาย...ก่อนมาประกวดคุณยายก็ไม่เห็นด้วยเพราะทางนี้เขาเป็นมอญ ตระกูลทางแม่

เขาเป็นมอญจึงค่อนข้างถือเรื่องศักดิ์ศรี ดังนั้นการไปประกวดนางงามจึงเป็นส่ิงที่น่าอับ

อายส าหรับพวกเขา...พอได้ต าแหน่งแล้ววันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงข่าวการประกวดว่าแม่ได้

เป็นนางสาวสยาม คุณยายอายมาก แม่ก็ถูกเอ็ด...”2 

 

 

                                                           
1 สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล.  (2532).  การประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2530).  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 77. 
2 วิศเวศ วัฒนสุข.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 77. 
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จะเห็นได้ว่าสังคมไทยในยุคนี้ยังไม่ให้การยอมรับในเรื่องการแสดงตัวของสตรีในที่สาธารณะ 
รวมทั้งการประกวดนางสาวสยามยังเป็นงานที่ไม่ควรจัดในงานฉลองรัฐธรรมนูญเพราะไม่ตรงตาม
จุดประสงค์การจัดงานที่ต้องการเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นเพียงแต่ต้องการ
ดึงดูดประชาชนให้มาเที่ยวงาน โดยหวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวรัฐธรรมนูญมากขึ้นเท่านั้น 

จากกระแสคัดค้านและการไม่ยอมรับการประกวดความงามของสังคมไทยในยุคนี้ 
ส่งผลให้กระทรวงมหาดไทยมีการออกหนังสือเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจง
จุดประสงค์การจัดงานที่ไม่ใช่เพียงแค่หาสาวงามมาด ารงต าแหน่งนางสาวสยามเท่านั้น แต่ยังเป็น
การช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลทางหนึ่งด้วย โดยมีการโฆษณาว่า “...การจัดงานครั้งนี้เป็นงาน
ของชาติ ซึ่งจะเป็นเกียรติแก่สตรีผู้เข้าประกวดเอง นอกจากนี้ยังเป็นศรีสง่าแก่บ้านเกิดเมืองนอน
และบิดามารดาของสตรีผู้เข้าประกวดทุกคน...”1 รวมทั้งเป็นศรีสง่าแก่รัฐธรรมนูญ 2 เพื่อชี้ให้
ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของต าแหน่งนางสาวสยามและให้มีผู้เข้าร่วมการประกวด 

จากหนังสือเวียนดังกล่าวท าให้มีการเชิญชวนให้แต่ละจังหวัดจัดการประกวด
นางงามประจ าจังหวัดของตนที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนที่จะได้ตัวแทนจังหวัดส่งมายังจังหวัด
พระนคร ดังข้อความเชิญชวนว่า “...กรรมการจะได้มีการด าริขอร้องให้มีการประกวดนางงามขึ้น
ตามจังหวัดต่าง ๆ ทุกจังหวัดเสียก่อน เมื่อได้นางงามประจ าจังหวัดแล้ว จะได้มีการประกวดกันอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อเลือกต าแหน่งนางงามเลิศของสยามต่อไป...”3 การประกวดนางงามในระดับท้องถิ่น
ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในสังคมไทย เห็นได้ว่าในระดับท้องถิ่นมีการประกวดนางงามมาก่อนหน้านี้
แล้ว เช่น การประกวดนางงามประจ าร้านในฤดูหนาวและงานสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ การ
ประกวดหญิงสาวลาวโซ่งในงานนมัสการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม การประกวดหญิงงาม 
จังหวัดเพชรบุรี การประกวดนางงามชาวบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น4 ท าให้ภายหลังจากที่มี
การประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดออกไปนั้น ได้มีหลายจังหวัดให้ความร่วมมือส่งสาวงามเข้าร่วม
การประกวดนางสาวสยาม 

 

                                                           
1 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม: กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า. 63.   
2  สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล)  .2536).  เส้นทางนางงาม. หน้า .36 . 
3 หนังสือพิมพ์ประชาชาติ.  แหล่งเดิม.  ไม่ปรากฏหน้า. 
4 ฐากูร จุลินทร.  (2558, ธันวาคม).  งานฉลองรัฐธรรมนูญกับการประกวดนางสาวไทย .  เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา.  
14(160): 5. 
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อย่างไรก็ตามเมื่อการประกวดนางสาวสยามถูกจัดขึ้นนั้น ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนจ านวนมาก โดยหนังสือพิมพ์ศรีกรุงได้บรรยายถึงบรรยากาศบริเวณเวทีการประกวด
นางสาวสยามว่า มีผู้มาชมการประกวดมากมายในทุก ๆ คืน ดังนี้ “...มีเต็มแน่นทุกคืน ที่นั่งราคา
สูง ๆ เช่น บอกซ์และเก้าอ้ีราคาหลาย ๆ บาท มีผู้จองล่วงหน้าไว้เต็มหมดเกือบหาซื้อไม่ได้...”1 และ
เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงจึงท าให้มีคนเข้าใจผิดว่า งานฉลองรัฐธรรมนูญคือการ
ประกวดนางสยาม2 ซึ่งที่แท้จริงแล้วนางสาวสยามเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญเพียง
เท่านั้น 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การประกวดนางสาวสยามระหว่าง พ.ศ. 2477-2481 นั้น 
เกิดขึ้นในงานวันฉลองรัฐธรรมนูญ กลุ่มบุคคลหลักที่รับผิดชอบจัดงานคือ กระทรวงมหาดไทย โดย
มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความส าคัญของรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนซึ่ง
การจัดการประกวดนางสาวสยามนั้น ถือเป็นกิจกรรมความบันเทิงที่สามารถดึงดูดความสนใจให้
ประชาชนมาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเนื่องจากค่านิยม
ด้ังเดิมของสังคมคือการเน้นให้สตรีอยู่กับเหย้าเด้ากับเรือน 

2.1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวสยามระหว่าง พ.ศ. 2477-2481 
ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นการเข้าสู่เวทีการประกวดของนางสาวสยามในยุคนี้ จะผ่าน

การประกวดในระดับจังหวัด ก่อนเป็นตัวแทนจังหวัดของตนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป 
การตัดสินความงามจะพิจารณาจากคุณสมบัติด้านรูปร่าง หน้าตา และการเดินเป็นหลัก  

ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวสยาม 5 คน ก่อนที่จะเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนางสาวไทยใน
เวลาต่อมา ประกอบด้วย กันยา เทียนสว่าง นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2477 วณี เลาหเกียรติ 
นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2478 วงเดือน ภูมิรัตน์ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2479 มยุรี วิชัย
วัฒนะ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2480 และ พิสมัย โชติวุฒิ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2481 

การอธิบายภูมิหลังของนางสาวสยามเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้เข้าใจ ที่มาที่ไป บริบททาง
สังคม ระหว่าง พ.ศ. 2477-2481 รวมทั้งรายละเอียดของนางสาวสยามแต่ละบุคคล ซึ่งล้วนมีจุด
เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ส าคัญคือการได้รับต าแหน่งดังต่อไปนี้  

 

 

 
                                                           
1 หนังสือพิมพ์ศรีกรุง.  (2482, ธันวาคม).  หน้า 3.  
2 หนังสือพิมพ์ประมวญวัน.  (2479, พฤศจิกายน).  หน้า 32. 
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กันยา เทียนสว่าง  
กันยา เทียนสว่าง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวสยามคนแรก ประจ าปี พ.ศ. 2477 

เป็นธิดาของ นายสละ เทียนสว่าง และนางสนอม เทียนสว่าง มีเชื้อสายมอญจากทางมารดา จบ
การศึกษาจาก โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนราชินี และโรงเรียนสตรีวิทยา กันยาเข้าร่วมการประกวด
นางสาวสยามเมื่อมีอายุ 21 ปี ขณะท่ีเป็นครูอยู่ในโรงเรียนประชาบาลทารกานุเคราะห์ 

การประกวดนางสาวสยามรอบสุดท้ายจัดขึ้นในคืนวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2477 
ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 16 คน โดยกันยาเป็นตัวแทนจาก
จังหวัดพระนคร และเป็นผู้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมมากที่สุดเนื่องจากมีใบหน้าที่งดงาม มีจมูก
โด่งเหมือนนางเอกหนังดรั่งและรูปร่างที่โดดเด่นที่สุด1 ได้รับรางวัล มงกุฎ ขันเงินสลักชื่อ “นางสาว
สยาม ๗๗” ล็อกเก็ตห้อยคอทองค า เข็มกลัดทองค าลงยา อักษรว่า “รัฐธรรมนูญ ๗๗” ซึ่งการ
ประกวดนางสาวสยามในปีนี้ ยังไม่มีการให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับต าแหน่งเนื่องจาก รัฐบาลเน้นการ
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าประกวดในปีนี้มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง ดังค ากล่าวของ 
กันยา เทียนสว่าง ว่า “...รางวัลที่ได้ก็มีมงกุฎ ขันเงิน ล็อคเกต ไม่มีเงินช่วย ท ากันเพื่อเกียรติและ
หวังช่วยเหลือราชการจริง ๆ ค่ะ...”2  

แม้ว่าจะไม่ได้รับเงินรางวัลจากการประกวด แต่การด ารงต าแหน่งนางสาวสยาม
คนแรกของ กันยา  เทียนสว่าง น ามาซึ่งการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและโอกาสต่าง ๆ เช่น การ
ได้คู่ครองที่ดีคือ ดร.สุจิต หิรัญพฤกษ์ โดยมีนายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ในขณะนั้นเป็นเจ้าภาพการจัดงานมงคลสมรสให้ นอกจากน้ันความงามของ กันยา ยังเป็นต้นแบบ
ของนางสาวสยามคนอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น วณี  เลาหเกียรติ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2478 
ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากันยาคือ สูตรส าเร็จความงามที่เป็นต้นแบบของตน ดังนี้ “...กันยา เทียนสว่าง
คือนางงามต้นแบบ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาด มารยาทดี งามไปหมดทั้งรูปร่าง คุณสมบัติ ไม่ใช่สวย
อย่างตุ๊กตา...”3  

 

 

 

                                                           
1 อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ ดร.สุจิต  หิรัญพฤกษ์ และ ฌาปนกิจศพ นางกันยา เทียนสว่าง (หิรัญพฤกษ์). ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
2 พิมพ์ไทยรายวัน.  (2491, 12 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
3 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  ดอกไม้ของชาติ จากเวทีความงามสู่เวทีชีวติอัลบัม้ชีวิต 13 นางสาวไทยยุคแรก.  หน้า 27. 
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วณี เลาหเกียรติ 
นางสาวสยามคนต่อมาคือ วณี  เลาหเกียรติ เป็นนางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2478 

เป็นบุตรสาวของ ร้อยต ารวจเอก บุญจินต์ เลาหเกียรติและละม่อม จันทรเวคิน ซึ่งทั้งด่ายบิดาและ
มารดาล้วนเป็นข้าราชการ จบการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนเซนต์แมรี กุหลาบวิทยา ต่อมาได้
ย้ายไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เหตุ
ท่ีต้องย้ายโรงเรียนบ่อย เนื่องจากย้ายตามที่ท างานของบิดาที่เป็นต ารวจ  

เมื่อมีการประกวดนางสาวสยาม วณีได้รับการเชิญชวนจากนายอ าเภอบางรัก ให้เข้า
ร่วมการประกวดนางสาวพระนครเมื่ออายุ 16 ปี และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดนางสาว
สยาม ส าหรับเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการประกวดนั้น ก าหนดให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ชุดไทย ห่ม
สไบเฉียง นุ่งผ้าซิ่นยาวกรอมเท้า และไม่ให้สวมใส่รองเท้าขณะเดินแสดงตัวบนเวที และได้รับ
ต าแหน่งนางสาวสยามคนที่ 2 มีผู้สวมมงกุฎคือ หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา รางวัลที่ได้รับ 
ประกอบด้วย มงกุฎ สร้อยเพชร และ เงินรางวัล 1,000 บาท ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบเงินรางวัล
ให้แก่นางสาวสยาม หลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวสยาม 4 ปี วณีได้เข้าพิธีสมรสกับนายแพทย์ 
มานิตย์ สมประสงค์ แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช ขณะมีอายุได้ 20 ปี 

วงเดือน ภูมิรัตน์ 
ผู้ได้รับต าแหน่งนางสาวสยามในปี พ.ศ. 2479 คือ วงเดือน ภูมิรัตน์ ถือเป็น

นางสาวสยามคนที่ 3 ของประเทศ มีบิดาคือ พระพิชัยบุรินทร (สะอาด  ภูมิรัตน์) เป็นเจ้าเมืองพระ
ประแดงและเจ้าเมืองสมุทรสาคร และ มารดาคือ คุณนายเล็ก ภูมิรัตน์ จบชั้นประถมศึกษาจาก
โรงเรียนประจ าจังหวัดสมุทรสาคร และได้เรียนการเรือนทางไปรษณีย์ ที่โรงเรียนภาณุทัตและเรียน
ท าดอกไม้  

การประกวดนางสาวสยามในปีนี้ นอกจากจะให้แต่ละจังหวัดส่งผู้เข้าประกวด
ของตนมาประกวดแล้ว ยังเปิดโอกาสให้หนังสือพิมพ์ส านักต่าง ๆ สามารถส่งสาวงามเข้าร่วมการ
ประกวดนางสาวสยามได้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการประกวดที่เริ่มมีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น ซึ่ง วงเดือน เป็นตัวแทนจากหนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ โดยมีบิดาเป็นผู้สนับสนุนให้เข้าร่วม
การประกวดดังที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “...ชีวิตวัยเด็กอยู่กับบ้านซนเหมือนกันนะคะ จับปูจับปลาใน
บ่อ มีคนรู้จักกันมาขอคุณพ่อขอให้ดิฉันไปประกวดนางสาวสยาม คุณพ่อรู้จักชอบพอก็บอก เอ้า
ประกวดก็ประกวด ตอนประกวดยังเล็กอยู่เลย อายุ 14 และบอกไปว่า 15...”1 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 32. 
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ในขณะเดียวกันสื่อได้เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการประกวดนางสาวสยามมากขึ้น มี
การลงรายงานการประกวด และวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดอยู่เสมอ เห็นได้จากการ
รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ประมวญที่ได้ลงข่าวให้ วงเดือน ภูมิรัตน์ เป็นผู้ เข้าประกวดที่
เหมาะสมกับต าแหน่งนางสาวสยามที่สุด ก่อนคืนวันประกวดว่า เป็นบุคคลที่ร่างบางเล็กแต่สม
ส่วน ทั้งยังมีผิวพรรณที่ดี ใบหน้ากลม ดังรายงานต่อไปนี้ 

 
“...นางสาวยินดี  มุกติ จากนครศรีธรรมราชร่างใหญ่ท้วม ผิวงาม เดินดี ขามีต าหนิ

เล็กน้อย ใบหน้าได้รูปและงามเกล้ียงเกลา นัยน์ตาหวาน เสียตรงจมูกใหญ่และริมดีปาก

กว้างไปนิด ส่วนวงเดือน ร่างเล็กบาง แต่ไม่เสียส่วน ผิวงามมาก ทรวดทรงดีที่สุด น่อง

สะอาดเรียวงาม เดินดีกว่า ใบหน้าค่อนข้างกลม ตาแจ๋ว ทุกส่วนดีหมด คาดว่าต าแหน่ง

นางสาวสยามน่าจะได้แก่ วงเดือน ภูมิรัตน์”1 

 

จากรายงานข่าวดังกล่าวได้สะท้อนค่านิยมความงามของสตรีในยุคนี้ คือ ต้องมีความสวยงาม มี
ทรวดทรงที่ดี และมีใบหน้ากลม  

รูปแบบการประกวดนางสาวสยามในปีนี้ จะมีการจัดการประกวดโดยแบ่งเป็น
ภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาค และคัดเลือกผู้เข้าประกวดแต่ละภาคมาและแข่งขันกันอีกรอบ มีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายของผู้เข้าประกวด โดยก าหนดให้นุ่งผ้าลายโจงกระเบน ห่มสไบจีบ ทิ้ง
ชายลงเบื้องหลัง ซึ่ง วงเดือน ภูมิรัตน์ สามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดกว่า 200 คน และได้รับ
ต าแหน่งนางสาวสยามคนที่ 3 ได้ในที่สุด ได้รับ มงกุฎ ลูกโลกเงิน เข็มกลัดเพ็ชร เสมารัฐธรรมนูญ
ทองลงยา เงินรางวัล 800 บาท และแพรปักรูปวิวจากผู้แทนหนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิมบุนของญี่ปุ่น2 
นอกจากนั้น วงเดือนยังได้รับของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น 
เครื่องส าอางหลายสิบกระเช้า แป้ง น้ ามันใส่ผม และสบู่ เป็นต้น3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของ
การใช้นางสาวสยามเป็นสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามต่าง ๆ ในเวลาต่อมา 

หลังจากได้รับต าแหน่ง วงเดือนได้แต่งงานกับ นายเทียน ฉายะวรรณ ซึ่งจบ
การศึกษาจากประเทศเบลเยี่ยม มีธิดา 2 คน คือ วรรณภา ฉายะวรรณ และ เทวี ฉายะวรรณ  

 
                                                           
1 หนังสือพิมพ์ประมวญวัน.  (2487, 12 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.   
2 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 113.  
3 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  แหล่งเดิม.  หน้า. 33.  
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มยุรี วิชัยวัฒนะ 
นางสาวสยามคนที่ 4 คือ มยุรี วิชัยวัฒนะ เป็นนางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 

2480 มีบิดาชื่อ นายเลื่อน และ มารดาชื่อ นางยิด โดยทั้งคู่มีอาชีพเป็นช่างชุบที่ย่านเสาชิงช้า ใน
ด้านการศึกษานั้น มยุรีเลิกเรียนเมื่ออายุ 12 ปี เนื่องจากค่านิยมในยุคนั้นจะเน้นให้ดลกดนในด้าน
งานดีมือมากกว่า สอดคล้องกับที่มยุรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “...แม่ไม่ให้เรียนต่อ คนสมัยก่อนไม่
ค่อยอยากให้ลูกสาวเรียนสูง ๆ นะคะ แม่อยากให้ออกมาหัดพวกงานดีมือ เรียนตัดเสื้อ ท างาน
อาชีพดีกว่า ก็ไปเรียนตัดเสื้อกับญาติ ๆ กัน เขามีร้านตัดเสื้ออยู่ตรงสะพานพุทธ...”1 

เมื่อการประกวดนางสาวสยามมาถึง ในปีนี้มีผู้ เข้าประกวดเพียง 66 คน 
เนื่องจากสังคมไทยก าลังต่ืนตัวกับข่าวใหม่ คือการเสด็จกลับสยามของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าจุลจักรพงศ์ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงษ์ภาณุเดช ซึ่งเสด็จกลับจากอังกฤษมา
เป็นการชั่วคราว และทั้ง 2 พระองค์ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถของราชยานยนต์สมาคมแห่งสยาม ท า
ให้ประชาชนต่างสนใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้จัดงานต้องเชิญนางสาวสยามที่
ได้รับต าแหน่งก่อนหน้านี้แล้วทั้ง 2 คนมาร่วมการประกวดด้วย คือ วณี เลาหเกียรต์ิ นางสาวสยาม
ประจ าปี พ.ศ. 2478 และ วงเดือน ภูมิรัตน์ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2479  

มยุรีได้รับการเชิญจากข้าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เข้าร่วมการประกวด
นางสาวสยามขณะอายุ 16 ปี ซึ่งผู้เชิญชวนได้ให้เหตุผลขอให้มาเข้าร่วมการประกวดนางสาว
สยามในฐานะตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า ถือเป็นการช่วยชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท า
ให้มยุรีตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดในปีนี้ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ว่า “...ท่านข้าหลวงอยุธยา
ต้องการหาคนเข้าประกวดชนิดด่วนหน่อย จะไปจัดประกวดสาวที่อยุธยาก็ไม่ทัน ก็ขอร้องให้ช่วย
แก้หน้าทีเถอะ...นึกว่าช่วยชาติหน่อย ค าว่า นึกว่าช่วยชาติหน่อย ท าให้เราตกลงมาประกวด...”2  

เมื่อการประกวดมาถึง มยุรี สามารถเอาชนะใจกรรมการและได้ครองต าแหน่ง
นางสาวสยามคนที่  4 ประจ าปี พ.ศ. 2480 ในที่สุด โดยได้รับมงกุฎผ้าก ามะหยี่ปักเลื่อมที่มี
ลวดลายประณีตมากขึ้นจากปีก่อนรวมทั้งถ้วยเงิน เสมาทองลงยารัฐธรรมนูญ เข็มกลัดทองลงยา
ดังเพชร เงินรางวัล 1,000 บาท และ ของรางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  

หลังจากได้รับต าแหน่งไม่ถึง 1 ปี มยุรีได้สมรสกับ ร้อยโทอาจ เจริญศิลป์ ซึ่งเป็น
นักเรียนทุนกองทัพบกที่ได้ทุนไปศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบกที่ประเทศญี่ปุ่น มีบุตรกับธิดา 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 43. 
2 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  แหล่งเดิม.  หน้า. 44. 
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รวม 5 คน คือ อมรา เจริญศิลป์, อาทิตย์ เจริญศิลป์, อุทัย เจริญศิลป์, ไมตรี เจริญศิลป์ และ ไชย
ณรงค์ เจริญศิลป์ 

พิสมัย โชติวุฒ ิ
พิสมัย โชติวุฒิ คือนางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2481 เป็นบุตรีของ นายเฮงและ

นางเหมือน ได้รับการศึกษาที่ โรงเรียนบ ารุงราษฎร์วิทยา ต่อมาบิดาและมารดาได้เสียชีวิตไป 
ในขณะที่พิสมัยอายุ 13 ปี จึงต้องออกจากโรงเรียนและมาอาศัยอยู่กับพี่สาวที่ถนนป้ันสีลม  

พิสมัยเคยเข้าร่วมการประกวดนางสาวสยามมาแล้วใน พ.ศ. 2480 แต่ไม่ได้รับ
ต าแหน่งนางสาวสยาม แต่ด้วยความมุ่งมั่นท าให้พิสมัยกลับมาลงประกวดใหม่ในฐานะตัวแทน
จังหวัดพระนคร และสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขัน 100 คน ได้ด ารงต าแหน่งนางสาวสยามคนที่ 5 
ได้ส าเร็จ โดยหนังสือพิมพ์ประมวญวันได้บรรยายความงามของพิสมัยไว้ถึงความงดงามทางรูปร่าง 
หน้าตา ผิวพรรณ รวมทั้งความโดดเด่น ว่า    “...นางสาวพิสมัย โชติวุฒิ เรามีความเห็นเหมาะที่จะ
ได้รับต าแหน่งนางสาวสยามปีนี้ ดังที่กรรมการได้ชี้ขาด เธอมีรูปร่างสะโอดสะอง หน้ารูปไข่ ผิวเนื้อ
นวลสะอาด ย้ิมเก๋ เดินงาม ดวงตาหวาน ความจริงความงามโดยทั่วไปก็เด่นกว่าคนอ่ืนดังที่กล่าว
มาแล้ว...”1  

รางวัลที่นางสาวสยามในปีนี้ได้รับคือ มงกุฎ ถ้วยรางวัล ต๋ัวเรือไปประเทศญี่ปุ่น 
และ เงินสด 1,500 บาท2 ซึ่งการประกวดในปีนี้มีการเพิ่มเงินรางวัลขึ้นจาก 1,000 บาท เป็น 1,500 
บาท พร้อมทั้งมีการมอบต๋ัวเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการมีผู้เข้าประกวดเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน ๆ ท าให้เป็นปีแรกที่มีการเพิ่มต าแหน่งรองนางสาวสยามขึ้นอีก 4 ต าแหน่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับ
ต าแหน่งนี้ประกอบด้วย เสริมสุข จันทรเวคิน, ล าดวน ดับทุกข์, สันธนา ลิ้มปิติ และ สุคนธ์ นาวา
รัตน์ โดยต าแหน่งรองนางสาวไทย จะได้รับเงินสด 200 บาท และ ถ้วยรางวัล3 

หลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวสยามแล้วพิสมัยได้แต่งงานกับ นายเล็ก ตันเต็ม
ทรัพย์ ลูกชายคหบดีชาวจีน ประกอบอาชีพทนายความและต่อมาได้เป็นนักการทูต โดยมีบุตร 2 
คน คือ นิคม ตันเต็มทรัพย์ และ สมชัย ตันเต็มทรัพย์  

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของนางสาวสยามเป็นเสมือนบุคคลที่
มีเกียรติ มีศักด์ิศรี เป็นผู้ช่วยเหลืองานราชการ ตลอดจนเป็นศรีสง่าแก่รัฐธรรมนูญ ประเด็น
ข้อสังเกตคือ การได้รับต าแหน่งนางสาวสยามนั้น ส่งผลให้สตรีมีบทบาททางสังคมมากยิ่งขึ้นเป็นที่

                                                           
1 ประมวณวัน.  (2481, 13 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
2 สจช. ศธ. 0701. 23. 2/26 เร่ืองงานฉลองรัฐธรรมนูญปี 2481  
3 ประมวณวัน.  (2481, 13 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
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รู้จัก และเป็นคนของประชาชน ท าให้นางสาวสยามแต่ละคน สามารถเลือกคู่ครองที่ดี และมีฐานะ
ทางสังคมสูงขึ้น ภายหลังด ารงต าแหน่งนางสาวสยาม 

กล่าวโดยสรุป การประกวดนางสาวสยามในระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. 2477-2481 
นั้น ถือว่าประสบความส าเร็จ ในแง่ของการดึงดูดประชาชนให้มาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญ การ
ประกวดมีรูปแบบการประกวดที่เรียบง่าย มีรัฐบาลและหน่วยราชการเป็นผู้จัดหาสาวงามเข้าร่วม
การประกวด การแต่งกายยังเป็นแบบวัฒนธรรมนิยมด้ังเดิม ห่มสไบ นุ่งผ้าซิ่น นุ่งโจงกระเบน ไม่
เปิดเผยสัดส่วนร่างกายมากนัก สื่อที่มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์นางสาวไทยมากที่สุดคือ 
หนังสือพิมพ์ ค่านิยมของคนในสังคมไทยยุคนั้น ยังไม่นิยมให้ผู้หญิงแสดงตัวในที่สาธารณะ ท าให้
มีนางสาวสยามบางคนต้องปกปิดครอบครัวถึงการมาประกวดของตัวเอง ในขณะที่การช่วยเหลือ
ชาติเป็นสิ่งที่นางสาวสยามหลายคนใช้เป็นเหตุผลในการเข้าร่วมการประกวด ซึ่งในหัวข้อต่อมาจะ
กล่าวถึงพัฒนาการการประกวดนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2482 -2497 ภายหลังจากเปลี่ยนชื่อ
ประเทศจากสยามมาเป็นไทยต่อไป 

2.2 การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2482 - 2497 
การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2482 - 2497 เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการก าหนดนโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป.  พิบูลสงคราม 
รวมถึงปัจจัยทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น การเมือง สงคราม เศรษฐกิจ ฯลฯ ล้วนส่งผลให้รูปแบบการ
ประกวดนางสาวไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการปรับตัวทางด้านภาพลักษณ์ของสตรีที่ด ารง
ต าแหน่งนางสาวไทย และการวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ของสังคมตามมา 

2.2.1 นโยบายสร้างชาติกับการประกวดนางสาวไทย 
เมื่อจอมพล ป.  พิบูลสงคราม ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากพระยาพหล

พลพยุหเสนา ในพ.ศ. 2481 และได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทย ท าให้การประกวด
นางสาวสยามเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า การประกวดนางสาวไทยครั้งแรกใน พ.ศ. 24821 ตามการ
เปลี่ยนแปลงของชื่อประเทศ  

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ได้ก าหนดนโยบายการสร้างชาติ  เป็นแกนน าในการ
บริหารประเทศ2 ซึ่งมีนโยบายการยกระดับฐานะความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของคนในชาติให้

                                                           
1 เอกจิตรา ค ามีศรีสุข.  (2550).  ความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกับทุนนิยม: กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-
2549). ปริญญานิพนธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า. 46. 
2 นันทิรา  ข าภิบาล.  (2530).  นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในสมัยสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487).  
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 64.   



  22 

เท่าเทียมกับอารยประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการออก
นโยบายรัฐนิยม 12 ฉบับ ให้ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตาม  

ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับสตรีนั้น จอมพล ป.  พิบูลสงคราม มีแนวคิดให้สตรีเป็น
แม่พิมพ์ของชาติ1 เป็นต้นแบบแก่สมาชิกในครอบครัว สังคมภายนอก และเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศเช่นเดียวกับสุภาพบุรุษ ดังนั้น สุภาพสตรีจึงต้องเพียบพร้อมไปด้วย การมี
วัฒนธรรมอันดี มีวินัย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง อดทน กล้าหาญ และแต่งกายสวยทันสมัย2 ดังที่
กล่าวไว้ว่า 

 “ ...การสร้างชาติของเราในปัจจุบันถ้าจะให้ชายสร้างด่ายเดียวเท่านั้นไม่ส าเหร็ด

แน่ ต้องอาศัยหยิงช่วยสร้างด้วยจึงจะส าเหร็ด ถ้ายังยอมให้หยิงขาดวินัย ขาดความเป็น

ระเบียบ ขาดความเข้มแข็ง ขาดมานะอดทน ขาดความกล้าหานอยู่ต่อไปแล้ว การสร้าง

ชาติก็คงส าเร็จไม่ได้ เพราะหยิงเป็นแม่ ...ฉะนั้นไนการสร้างชาติจึงถือกันว่าหยิงเป็น

เครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความส าเหร็ดในขั้นแรกหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งที่ว่าหยิงเป็น

แม่พิมพ์ในการสร้างชาติ...”3 

การส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของสตรีดังกล่าวของจอมพล ป.  พิบูลสงคราม 
เป็นแรงกระตุ้นให้รัฐบาลจัดการประกวดนางสาวไทย เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้สตรีไทยมี
สุขภาพอนามัยที่ดี ดังจะเห็นได้จากจดหมายเชิญชวนของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งไปยังจังหวัดต่าง 

ๆ ส าหรับการเชิญชวนให้น าสาวงามเข้าร่วมประกวดนางสาวไทยดังข้อความต่อไปนี้  “...การ
ประกวดนางสาวไทย เป็นงานน าส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญ ทางการมีความประสงค์จะยก
ย่องสตรีไทยซึ่งได้เลือกเฟ้นแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติความงามและอนามัย
ขึ้นด ารงต าแหน่งนางสาวไทย...4 ดังนั้นผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยจึงเป็นเสมือนกับต้นแบบแห่ง
แม่พิมพ์ของชาติ และเป็นตัวแทนแห่งการส่งเสริมฐานะทางสังคมของสตรีเพศ ทั้งด้านการปฏิบัติ
ตนและสุขอนามัยที่ดี  

การประกวดนางสาวไทยยังเป็นการส่งเสริมให้สตรีเกิดความต่ืนตัวและหันมาเอาใจใส่

ดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น เห็นได้จากการคัดเลือกนางสาวสยามในระหว่างพ.ศ. 2477 – 2481 

                                                           
1 แหล่งเดิม.  หน้า 107-108.  
2 แหล่งเดิม.  หน้า 79  
3 กรมโคสนาการ.  (2486). “ใจความค ากล่าวตอบของพนะท่านผูบ้ัญชาการทหานสูงสดุ”. ข่าวโคสนาการ 6.หน้า  .179 
4 สจช.  มท .2 .2 .13/14 .เรื่องส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งนางสาว ถวิล ณ นคร เข้าประกวดนางสาวไทยในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2482 .  
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นั้น แม้จะได้นางสาวสยามที่ตรงตามคุณสมบัติและเหมาะสม แต่มาตรฐานด้านสรีระความสูงยัง

ไม่ได้ส่วนสัด1 รวมทั้งมีริ้วรอยเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ มีการบ ารุงร่างกายตามแบบปกติไม่

เป็นไปตามสากล และไม่มีการแต่งหน้า สอดคล้องกับที่ วณี  เลาหเกียรต์ิ นางสาวสยามประจ าปี 

พ.ศ. 2478 ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

 “...สมัยนั้นทางมหาดไทยจะให้ข้าหลวงออกมาหาว่าบ้านไหนมีลูกสาวสวย พอ

ทางการมาเห็นเข้าก็ขอให้ช่วยชาติ ร่วมฉลองงานรัฐธรรมนูญ ตอนเข้าประกวดนี้เตรียมตัว

ล่วงหน้าไม่นาน การท านุบ ารุงร่างกายก็เป็นไปตามปกติ เพราะเวลานั้นยังไม่นิยมบ ารุง

ร่างกายตามแบบสากลนิยมกันนัก การประกวดก็นิยมแบบธรรมชาติแท้ ๆ ไม่แต่งเติมดูก็

สวยดีนะคะ เขาจะไม่อนุญาตให้แต่งหน้าเลย...”2 

นอกเหนือจากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของสตรีแล้ว รัฐบาลยังใช้เวทีการประกวด
นางสาวไทย ส่งเสริมนโยบายรัฐนิยม ฉบับที่ 103 ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของชาวไทย น ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงชุดการประกวดนางสาวไทย โดยในปี พ.ศ. 2483 นั้นได้มีการปรับชุดผู้ เข้า
ประกวดนางสาวไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐนิยม ที่ต้องการให้สตรีไทยแต่งกายทันสมัย
เหมาะสมกับเวลาและโอกาส ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงครามมีความเห็นว่า การแต่งกายที่เหมาะสม
นั้นเป็นเกียรติแก่ประเทศชาติรูปแบบหนึ่ง4 ในเวลาต่อมา การแต่งกายของผู้เข้าประกวดได้มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยชุดผู้เข้าประกวดสอดคล้องกับสากลมากยิ่งขึ้น มีการน าเครื่องแต่งกายแบบ
ตะวันตกเช่น ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ า มาใช้ในการประกวด 

การประกวดนางสาวไทยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศนั้นด าเนินมา
จนถึง พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยตกอยู่ในภาวะของสงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นช่วงข้าว
ยากหมากแพง รัฐบาลจึงได้ยกเลิกการประกวดนางสาวไทย ระหว่างพ.ศ. 2484-2491 เป็นการ
ชั่วคราว5 แต่ยังมีการจัดการประกวดดอกไม้ของชาติซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการประกวด  
นางสาวไทยอยู่ แต่นางงามที่เข้าร่วมประกวดจะมาจากจังหวัดพระนครและธนบุรีเท่านั้น6 

                                                           
1 สุดใจ  เพียรสุดใจ.  (2531, พฤษภาคม).  ปฏิรูปความสวย – นางสาวไทยยคุไฮเทค.  กรุงเทพ 30.  2(19): 94.  
2 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 25. 
3 เนื้อหาของนโยบายรัฐนิยม ฉบับที่ 10 ประกอบด้วย การไม่ปรากฏตัวต่อหน้าชุมชนด้วยเครื่องแต่งกายที่ไม่สุภาพเช่น นุ่งแต่
กางเกงช้ันใน ไม่สวมเสื้อ หรือ นุ่งผ้าลอยชาย เป็นต้น 
4 ส านักนายกรัฐมนตรี.  (2484).  การแต่งกายสมัยสร้างชาติ.  หน้า.  
5 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 61-62.  
6 เอกจิตรา ค ามีศรีสุข.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 38. 
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หลังจากการประกวดนางสาวไทยได้ขาดหายไปในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484-2490 
เนื่องจากภาวะสงคราม จนมาถึงพ.ศ. 2491 ได้มีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกครั้ง1 และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จากการรายงานข่าว
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการห้อมล้อมเพื่อยลโฉมนางสาวไทยในขณะไปปรากฏตัวตามสถานที่ต่าง ๆ  

ต่อมาในพ.ศ. 2492 ได้ยุติการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและการประกวดนางสาวไทย 
เนื่องจากมีการจัดงานฉลองยุวชน2 ขึ้นแทน รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ประเทศ 

ในพ.ศ. 2493 - 2497 มีการจัดการประกวดนางสาวไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้น
อีกครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายโดยให้น างงามสวมใส่ชุดว่ายน้ า ซึ่ งเกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์เป็นจ านวนมากว่าไม่เหมาะสม มีรายงานข่าวว่า “...การประกวดนางงามเป็น
ความสุขทางใจของบุคคลบางส่วนเท่านั้น...”3 แต่ในทางตรงข้ามกลับมาให้ความสนใจเข้าชมการ
ประกวดนางสาวไทยในปีนี้เป็นจ านวนมาก จนที่นั่งไม่พอ   

กล่าวโดยสรุปคือ การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2482-2497 เป็นช่วงที่
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งการก าหนดนโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ในบทบาทหน้าที่ของสตรี ซึ่งนางสาวไทยจะต้องเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ในด้านการแต่งกาย 
และการรักษาสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนสตรีทุกคน รวมไปถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันมีช่วงที่การประกวดนางสาวไทย ต้องยุติลงไปชั่วคราวด้วยเหตุผล
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเหตุผลที่ยืนยันว่า การ
ประกวดนางสาวไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง สังคม และสถานการณ์ภายในประเทศเป็น
อย่างมาก 

2.2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2482-2497 
การประกวดนางสาวไทยภายหลังจากที่ประเทศเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทย 

เริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2482 ภายใต้การจัดงานของรัฐบาลเช่นเดิม การประกวดในยุคนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงชุดผู้เข้าประกวด จากเดิมที่ผู้เข้าประกวดจะสวมชุดไทยสไบเฉียง มาเป็นเสื้อกระโปรง
ติดกัน ตัดเย็บด้วยผ้าไหม เปิดหลัง และกระโปรงยาวถึงครึ่งเข่า ไปจนถึงชุดกีฬาและชุดอาบน้ า

                                                           
1 แหล่งเดิม. หน้าเดิม.  
2 งานฉลองยุวชนจัดขึ้นเพ่ือระลึกถึงดวงวิญญาณของยุวชนที่เสียชีวิตในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา และน ารายได้จากการจัดงาน
มาสร้างอนุสาวรีย์ยุวชนทหาร โดยมีลักษณะงานเหมือนงานฉลองรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีการประกวดนางสาวไทย 
3 สยามนิกร.  (2493, 11 ธันวาคม).  หน้า 9. 
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เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐนิยม และมีการเพิ่มเพลงประกอบการประกวดเพื่อเพิ่มอรรถรสแก่ผู้
เข้าชมการประกวด  

มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจากพระราชอุทยานสราญรมย์มาจัดงานที่สวน
อัมพร และสวนลุมพินีตามล าดับ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่าและสามารถสร้างสิ่งปลูก
สร้างถาวรได้ โดยหลวงพรหมโยธี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการ
จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญประจ าพ.ศ. 2482 ได้กล่าวถึงเหตุผลการย้ายสถานที่จัดงานว่า 

 

 “...สถานที่เดิมไม่อ านวยให้จัดงานชนิดมโหฬาร ยิ่งดังที่ก าลังจัดอยู่เวลานี้ได้

เพียงพอ...กับความรู้สึกว่าพระราชอุทยานสราญรมย์คับแคบ ทั้งจะสร้างส่ิงใดลงไปให้เป็น

ส่ิงถาวรไม่ได้โดยไม่เหมาะสมกับสถานที่นั้น ด้วยคณะกรรมการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

จึงได้พิจารณาเปล่ียนสถานที่มีงานเสีย โดยจัดให้งานแผนกมโหรสพที่เคยมี ณ ท้อง

สนามหลวงไปมี ณ สวนลุมพินี ส่วนงานแผนกประกวด ต่าง ๆ ท่ีเคยมีในพระราชอุทยาน

สราญรมย์นั้น ได้จัดไปมีที่บริเวณเขาดินวนา, ลานพระบรมรูปและสวนอัมพร ทั้งนี้เพราะ

สถานท่ีดังกล่าวนี้มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทั้งหมดที่จะปลูกสร้างส่ิงถาวรลงไป”1 

ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2482-2497 ประกอบด้วย เรียม เพศย
นาวิน นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2482 สว่างจิตต์ คฤหานนท์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2483 
ลัดดา สุวรรณสุภา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2491 อัมพร บุรารักษ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 
2493 อุษณีษ์ ทองเนื้อดี นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2494 ประชิตต์ ทองอุไร นางสาวไทยประจ าปี 
พ.ศ. 2495 อนงค์ อัชชวัฒนา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2496 และ สุชีลา ศรีสมบูรณ์ นางสาว
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2497  

เรียม เพศยนาวิน2  
เรียม เพศยนาวิน เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยใน พ.ศ. 2482 และเป็น

นางสาวไทยคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นบุตรีของ นายสุมิตรและนางจ ารัส เรียมเรียน
หนังสืออยู่ที่โรงเรียนมหัศดัมอิสลามวิทยาลัย โดยได้รับการทาบทามจากนายอ าเภอยานนาวา ให้
เข้าร่วมการประกวดนางสาวไทย  

                                                           
1 ศรีกรุง.  (2482, 17 พฤษภาคม).  หน้า 1. 
2 หลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวไทยและได้ท างานอยู่ที่สภาวัฒนธรรม เรียมได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรียมรมย์ ซึ่งมีความหมายที่
อ่อนหวานกว่า แต่ภายหลังก็กลับมาใช้ช่ือเรียมเช่นเดิม 
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การประกวดรอบตัดสินจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ซึ่งเรียม เพศย
นาวิน ในวัย 16 ปี สามารถครอบครองต าแหน่งนางสาวไทยไว้ได้ ส าหรับต าแหน่งรองทั้ง 4 
ประกอบด้วย มาลี พันธุมจินดา, เทียมจันทร์ วนิชขจร, เจริญศรี ปาศะบุตร และล ายอง สู่พานิชย์ 
โดยรางวัลที่ได้รับมีมงกุฎ ถ้วยเงิน เงินสด 2,000 บาท ชุดกิโมโนจากสถานทูตญี่ปุ่น โต๊ะเครื่องแป้ง 
และข้าวของเครื่องใช้อ่ืน ๆ  

ภายหลังเรียมได้อภิเสกสมรสกับรายาฮารุน ปูตราแห่งรัฐปะลิสเมื่อ พ.ศ. 2495 
ได้รับพระราชทานอิสริยยศเป็น เชปูวัน1 หรือ รานีซุดพัตรา ชามาลุลลาอิล ตวนมาเรียม และมีพระ
ราชโอรสและธิดาด้วยกัน 4 พระองค์ คือ เซด ราชิต, เซด อัศนีย์, เซด บัดรีชา2 ซึ่งโอรสองค์ที่ 3 น้ี 
พระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อไทยให้ว่า รังสิกร ส่วนองค์
สุดท้ายเป็นธิดา คือ ชารีฟะ เมลานี แม้ว่าเรียมจะมีต าแหน่งเป็นรานีแห่งรัฐปะลิส แต่เรียมยังสอน
ให้ลูก ๆ ทุกคนพูดภาษาไทยได้ และมีความใกล้ชิดกับญาติพี่น้องท่ีเมืองไทยเป็นอย่างดี 

สว่างจิตต์ คฤหานนท์ 
ในพ.ศ. 2483 ผู้ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยคือ สว่างจิตต์ คฤหานนท์ เป็นธิดา

ของพันโทพระแกล้วกลางณรงค์ และนางสาคร จบการศึกษาจากโรงเรียนราชินี มีความสามารถ
พิเศษทางด้านดนตรี กีฬา การเย็บปักตัดเสื้อ และเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยโดยมีผู้
ทาบทามคนเดียวกันกับเรียม เพศยนาวิน   

การประกวดนางสาวไทยในปีนี้  มีผู้สมัครทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งการแต่งกาย
เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐนิยม โดยมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะใส่ชุด
กางเกงกีฬา ขาสั้น และต้องใช้ผ้าที่ทอภายในประเทศทั้งหมด รวมถึงห้ามใช้เครื่องส าอาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสว่างจิตต์สามารถครองต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2483 ไว้ได้ โดยรอง
ทั้ง 4 คนประกอบด้วย สมจิตต์ ลิ้มไพบูลย์, อารี ป่ินแสง, สะอาด ลิ่มสวัสดิ์ และ ประชัญ ศิวเสน ซึ่ง
รางวัลที่นางสาวไทยได้รับคือ มงกุฎ ถ้วยเงิน และเงินสด 2,000 บาท ส่วนต าแหน่งรองนางสาว
ไทยได้รับเงินสดรางวัลละ 250 บาท  

 

 

 

                                                           
1 เชปูวันคือต าแหน่งรานี หรือ ภรรยาคนที่ 2  
2 ค าว่า “เซด” ในภาษามาเลย์หมายถึง เจ้าชาย ส่วน ค าว่า “ชารีฟะ” หมายถึง เจ้าหญิง 
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ลัดดา สุวรรณสุภา 
หลังจากได้มีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยขึ้นอีกครั้งในพ.ศ. 2491 นางสาว

ไทยในปีนี้คือ ลัดดา สุวรรณสุภา เป็นบุตรีของนายดิเรก และนางแฉล้ม โดยบิดาท างานอยู่ที่แผนก
พัสดุภาค 2 เทศบาลนครกรุงเทพฯ ลัดดา จบการศึกษาชั้นมัธยม 4 จากโรงเรียนซางตาครู้ส  

การประกวดปีนี้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการใช้เพลงสาวน้อยร้อย
ชั่ง1 ประกอบการเดินบนเวที เพื่อเพิ่มสีสันในการประกวดมากย่ิงขึ้น ซึ่งลัดดา สุวรรณสุภา สามารถ
ครอบครองต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2491 ไว้ได้ โดยต าแหน่งรองนางสาวไทยทั้ง 4 คน
ประกอบด้วย ลักษมี กรรณสูต, อุษา วีระวรรธนะ, เรณู ภิบูลภาณุวัธน์ และ ปราณี มาลีพันธุ์สกุล 
ของรางวัลที่นางสาวไทยได้รับคือ มงกุฎ ถ้วยเงิน จักรเย็บผ้า เครื่องรับวิทยุ และเงินสด 8,000 บาท 
ส่วนรองทั้ง 4 ได้รับ ถ้วยเงิน และเงินสด 2,000 บาท  

หลังจากด ารงต าแหน่งนางสาวไทยได้ 5 เดือน ลัดดา ได้แต่งงานกับ นายสนิธ 
พุกประยูร อดีตพระเอกภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญ และเป็นอดีตข้าราชการที่ดูแลนักเรียนไทยใน
อเมริกา มีบุตรชาย 2 คน คือ เกริกพงศ์ พุกประยูร และ รุ่งโรจน์ พุกประยูร  

อัมพร บุรารักษ์ 
นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2493 คือ อัมพร บุรารักษ์ เป็นบุตรสาวคนโตใน

จ านวน 7 คน ของ นายบุญส่ง ประกอบอาชีพข้าราชการ และนางบัวเขียว โดยอัมพรเกิดที่อ าเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และได้มาอาศัยอยู่ที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนราษฎร์ประพันธ์กุล  

อัมพร ได้รับการทาบทามจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมการ
ประกวดนางสาวไทยในนามของจังหวัดเชียงราย โดยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

 
“...ครั้งนั้นพระยารามราชภักดี รัฐมนตรีมหาดไทยท่านขึ้นไปตรวจราชการที่

เชียงราย...ท่านก็ถามนายอ าเภอพานกับผู้ว่าฯ เชียงรายว่ามใีครจะเข้าประกวดไหมปนีี้ 

ท่านนายอ าเภอพานก็พาท่านมาดูตัวพี่ ท่านพระยารามฯท่านพอใจท่านบอกผู้ว่าฯ ว่า

ยังไงปีน้ี ขอให้เอาไปส่งให้ได้ เราไม่รู้ตัวนะคะ คิดว่าสู้คนกรุงเทพฯไม่ได้หรอก ทางบ้าน

พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไป...นายอ าเภอพานกับผู้ว่าฯต้องไปขอร้องกับคุณลุงขุนพานฯ ซึ่ง

                                                           
1 ประพันธ์โดย ครูเอ้ือ  สุนทรสนาน ขับร้องโดยวงสุนทราภรณ์ ในส่วนของเงินรางวัลถึง 8,000 บาท หรือ 100 ช่ัง นางสาวไทยปีนี้จึง
ถูกเรียกว่า “สาวน้อยร้อยชั่ง” 
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เป็นพี่ใหญ่ของพ่อ คุณลุงขอร้องพ่อว่าทางราชการเขาขอร้องมา ให้ไปเถอะ ไม่เป็นไร 

ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไร ในที่สุดพ่อก็จ าต้องใจอ่อนเพื่อเห็นแก่ทางราชการ...”1 

จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าโลกทัศน์ของประชาชนในสังคมไทยในช่วงเวลานั้น ยังไม่
ยอมรับการแสดงตัวในที่สาธารณะของหญิงสาว แต่ถ้าได้ท าเพื่อประเทศชาติทุกครอบครัวล้วนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

การประกวดนางสาวไทยปีนี้ เป็นปีแรกที่ให้สาวงามผู้เข้าร่วมการประกวดสวมชุด
อาบน้ าขึ้นบนเวทีการประกวด2 เป็นผลจากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการแต่งกายที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
ตามหลักสากลนิยม ซึ่ง อัมพรได้กล่าวถึงความรู้สึก ณ เวลานั้นไว้ว่า 

 

“...ตอนเดินขึ้นเวทีครั้งแรกก็ประหม่าเพราะใส่ชุดอาบน้ า แต่พอเดินวันที่สองมีคน

เชียร์เยอะทั้งกลางวันกลางคืน ก็รู้สึกอุ่นใจหน่อย เดินได้สบาย ตอนแรกงี้ใจสั่นมือส่ันหมด

เลย รู้สึกแหมเรามาเดินคนเดียว ไม่มีพรรคพวกอะไรเลย ของคุณวีณานี่ สมาคมพ่อค้าไทย

ส่ง เขามีคนเชียร์เยอะ...การเชียร์ยุคนั้นไม่รู้จะเหมือนยุคนี้หรือเปล่านะคะ พอเราเดินผ่าน

เขาก็เรียกชื่ออัมพร ๆ นี่มาเชียร์นะ เขาก็พูดอย่างนี้ แล้วก็ปรบมือให้...”3 

เห็นได้ว่าการสนับสนุนจากผู้ชมการประกวดเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการประกวดนางสาวไทย 
นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าประกวดลดความประหม่าลงได้แล้วนั้น ยังเป็นขวัญก าลังใจแก่สาวงามที่
ตนสนับสนุนด้วย  

เมื่ออัมพร ได้รับต าแหน่งนางสาวไทย ในขณะอายุ 18 ปี ซึ่งถือเป็นสตรีชาวเหนือ
คนแรกที่ได้ครองต าแหน่งนางสาวไทย รางวัลที่นางสาวไทยได้รับคือ มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยเงิน 
เงินสด 10,000 บาท และต๋ัวการเดินทางเที่ยวรอบโลก  2 ที่นั่ง4 บริษัทอาคเนย์ประกันภัยมอบ
ประกันชีวิตนางสาวไทย 20,000 บาท5 รวมทั้ง จักรเย็บผ้า วิทยุเครื่องใหญ่ และเครื่องส าอางต่าง ๆ 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 93. 
2 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว จึงมเีส้ือคลุมให้กับผู้เขา้ประกวดดว้ย 
3 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 95-96. 
4 อัมพร บุรารักษ์ เป็นนางสาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินเดินทางรอบโลกมูลค่ากว่า 20,000 บาท 
ซึ่งอัมพรได้เดินไปกับคุณนายบัวคล่ี สุดธนะ ภรรยานายอ าเภอพาน เป็นเวลานาน 3 เดือน ได้รับการสนับสนุน
โดย จี้เซ้งทัวว์ บริษัทบริสตอลมายเออร์  
5 สยามนิกร.  (2493, 15 ธันวาคม).  หน้า 7. 
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โดยมีท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงครามเป็นผู้สวมมงกุฎให้ ต าแหน่งรองนางสาวไทยประกอบด้วย 
ศรีสมร อรรถไกวัลวที, วีณา มหานนท์, โสภิตสุดา วรประเสริฐ, พรทิพย์ จันทรโมกข์ โดยได้รับเงิน
รางวัล 7,500 บาท 

ต่อมาอัมพรได้สมรสกับร้อยต ารวจตรี วิศิษฐ์ พัฒนานนท์ มีบุตรธิดารรวม 4 คน 
ประกอบด้วย  สิทธิพร, เอมอร, พรพิไล และ อ้อยทิพย์ และใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  

อุษณีษ์ ทองเนื้อด ี
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2494 คือ อุษณีษ์ ทองเนื้อดี เป็นธิดาของ นายเอ้ือน 

เป็นสรรพสามิตจังหวัดปราจีนบุรี และนางธานี เป็นแม่บ้าน เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนประจ า
จังหวัดตราด และโรงเรียนสายปัญญา อุษณีษ์ มีความสามารถพิเศษในการเล่นเปียโน โดยได้รับ
การทาบทามจากคุณหลวงอรรถไกวัลวที ให้ลงสมัครประกวดนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2494 ใน
ฐานะตัวแทนของจังหวัดสมุทรสงคราม ดังให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “...คุณหลวงอรรถไกวัลวที พ่อของศรี
สมรซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมาชวนให้ลงประกวดในนามจังหวัดสมุทรสงคราม ปีนั้นคุณหลวงไปสมัคร 
ส.ส.ที่นั่น รู้ตัวปุปปับมาก...”1 

เมื่อถึงคืนวันตัดสินอุษณีย์สามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดคนอ่ืน ๆ และได้ด ารง
ต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2494 โดยได้รับรางวัล มงกุฎ ถ้วยเงิน เงินสด 20,000 บาท 
กรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัยที่มอบให้แก่นางสาวไทย จ านวน 20,000 
บาท2 ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทยทั้ง 4 คนประกอบด้วย สุวรรณา  กังสดาร, สุภัทรา  ทวิติยา
นนท์, เปล่งศรี  โสภาวรรณ และ บุหงา  วัชโรทัย  

หลังพ้นจากต าแหน่งนางสาวไทยได้ 2 ปี อุษณีย์ได้แต่งงานกับ ม.ร.ว.พงษ์ดิศ 
ดิศกุล มีบุตร-ธิดา รวม 5 คน คือ ม.ล.ปริยดา, ม.ล.สุภาษี, ม.ล.นีรัช, ม.ล.กุลชาติ และ ม.ล.ณัฐดิศ 
ซึ่งภายหลัง ม.ร.ว.พงษ์ดิศ ดิศกุล ได้รับราชการเป็นทูตทหารบกที่ อังกฤษ ท าให้อุษณีย์และ
ครอบครัวต้องย้ายตามไปด้วย และได้มีโอกาสท ากิจกรรมส าคัญเช่น ได้เข้าเด้าสมเด็จพระราชินี
นาถอลิซาเบทที่ 2 และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งอังกฤษ เป็นต้น  

 

 

 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 106. 
2 สยามนิกร.  (2494, 19 ธันวาคม).  หน้า 5. 
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ประชิตร์ ทองอุไร 
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2495 คือ ประชิตร์ ทองอุไร เป็นธิดา

คนโตของนายวิเชียร ประกอบอาชีพเป็นนายตรวจสายไฟฟ้ากรมรถไฟ และนางบุญรอด โดยประ
ชิตร์จบการศึกษาชั้นมัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนโพธิทัต และท าหน้าที่ดูแลงานบ้านกับน้อง  ๆ  
อีกหลายคน มีอุปนิสัยส่วนตัวคือ ไม่ชอบเข้าสังคมกับการเต้นลีลาศ  

ประชิตร์ ทองอุไร ได้ถูกทาบทามจาก ภรรยาหม่อมหลวงชูชาติ  ก าภู ให้เข้าร่วม
การประกวดนางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2495 ในนามของกระทรวงเกษตราธิการ สอดคล้องกับที่ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 
“...วันที่ดิฉันไปผ่าตัดถุงน้ าใต้ผิวหนังที่ศิริราช  พบกับภรรยาหม่อมหลวงชูชาติ  

ก าภู โดยบังเอิญ ท่านเลยขอตัวดิฉันไปที่บ้านบางกะปิ หม่อมหลวงชูชาติท่านเป็นอธิบดี

กรมชลประทาน ก็ขอให้ช่วยลงประกวดในนามของกระทรวงเกษตราธิการ  ดิฉันกลับมา

ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ท่านยินยอม การเข้าประกวดเป็นเรื่องบังเอิญจริง ๆ เพราะไม่ได้

ตั้งใจมาก่อน ยังดีนะคะที่ผ่าตัดคราวนั้นโชคดีไม่มีแผลเป็น...”1 

การประกวดนางสาวสยามในปีนี้  จัดขึ้นที่สวนลุมพินี  ที่มี เนื้อที่กว้างขวาง
มากกว่า2 เนื่องจากสถานที่เดิมคือสวนอัมพรค่อนข้างคับแคบ ซึ่งประชิตร์ ทองอุไร สามารถคว้า
มงกุฎนางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2495 ไปครอง และได้รับรางวัลเป็น มงกุฎ ถ้วยเงิน เสื้อคลุม
ก ามะหยี่สีแดง เงินรางวัล 20,000 บาทและ กรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทไทยประสิทธิ์
ประกันภัยแก่นางสาวไทย จ านวน 20,000 บาท ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทยทั้ ง 4 คน
ประกอบด้วย ดวงจันทร์  บุญศรี, วิจิตรา  วัลลิสุต, พยุงศรี  สาคริกานนท์ และนัยนา  ไชยสุต ได้รับ
ถ้วยและเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท 

อนงค์ อัชชวัฒนา 
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2496 คือ อนงค์ อัชชวัฒนา เป็นคน

กรุงเทพฯ โดยก าเนิด เป็นบุตรสาวคนโตของ นายสง่า และ นางสุรางค์ มีน้องชาย 2 คน เมื่ออายุได้ 
6 ปี อนงค์ย้ายไปอาศัยอยู่ที่สวรรคโลกกับยายเนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลัง
กลับมายังกรุงเทพฯ และเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสายปัญญาในระดับมัธยม  เมื่ออายุ 16 ปี 

                                                           
1 อรสม  สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 112.  
2 รัฐบาลต้องการขยายพ้ืนที่การจัดงานให้มีความกว้างขวางมากกว่าเดิม มีการจ าลองวัตถุที่มีขนาดเท่าของจริง ทั้งเขื่อนกันน้ า และ 
สัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่โต เช่น ช้าง ฯลฯ มาตกแต่งร้านค้า 
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อนงค์ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอยู่ล าปางกับน้า และได้เข้าร่วมประกวดนางสาวล าปาง จนได้รับต าแหน่ง
นางสาวล าปาง ซึ่งเป็นเหตุให้ ม.จ.สุวิชากร วรวรรณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง มองเห็นถึงความ
งดงามของอนงค์และทาบทามขอให้เป็นตัวแทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย
ประจ าปีพ.ศ. 2496  

การประกวดนางสาวไทยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 130 คน ในส่วน
ของการปรับรูปโฉมนางงามนั้น ได้มีการอนุญาตให้ใช้แป้งทาเพื่อปกปิดส่วนด้อยของร่างกายได้ 
ตามที่อนงค์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

 

“...สมัยนั้นอนุญาตให้ทารองพื้นได้ โดยการน าฟองน้ าจุ่มแทนแป้งเค้กทาตรงข้อ

พับต่าง ๆ ที่คล้ า ไม่สวยเพื่อให้ผิวดูนวลเนียนขึ้น กรรมการให้คะแนนจะดูจากเครื่องหน้า 

รูปร่าง การเดิน หลังได้ต าแหน่งแล้วนางสาวไทยและรองทั้ง 4 จะเปล่ียนชุดจากชุดอาบน้ า

มาเป็นชุดราตรี แล้วขึ้นไปปรากฏตัวบนเวทีลีลาศให้คนชมเป็นขวัญตาอีกครั้งหน่ึง...”1 

ในขณะเดียวกันได้มีการแต่งเพลงประจ าการประกวดขึ้นใหม่คือเพลง นางฟ้าจ าแลง โดยมี ครูเอ้ือ 
สุนทรสนาน แห่งวงสุนทราภรณ์ เป็นผู้ประพันธ์ค าร้องและท านอง ซึ่งเพลงนางฟ้าจ าแลง นับเป็น
เพลงอมตะของการประกวดนางสาวไทยมาจวบจนปัจจุบัน  

เมื่อถึงคืนวันตัดสินอนงค์สามารถครอบครองต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 
2496 ได้ส าเร็จได้รับรางวัล มงกุฎ ถ้วยเงิน เสื้อคลุม เงินสด 20,000 บาท บ้านให้อยู่เป็นเกียรติยศ 
และ รถยนต์2 ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทยทั้ง 4 ประกอบด้วย นวลสวาท ลังการ์พินธุ์, อมรา อัศว
นนท์3, มารศรี ยุวนากร และเลิศลักษณ์ สิริวิเศษ ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 2,000 บาท  

หลังจากนั้นอนงค์ ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ นพ.ไพฑูรย์ นาคะเกศ ซึ่งส าเร็จ
การศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรชาย 2 คน คือ นพ.อภัย นาคะ
เกศ และ นพ.อาทิตย์ นาคะเกศต่อมา นพ.ไพฑูรย์ นาคะเกศ ได้ก่อต้ังคลินิกเอกชนแห่งแรกของ
ประเทศไทย ท่ีใช้ชื่อว่า ไชยแพทย์คลินิก  

 

 

                                                           
1 อรสม  สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า 120. 
2 วิกร.  (2528, มกราคม).  เปิดอก “นางสาวไทยทั้ง 7”.  ดิฉัน.  8(189): 43.        
3 เป็นตัวแทนสตรีไทยคนแรกที่เข้าประกวดนางงามจักรวาล เนื่องจากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
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สุชีลา ศรีสมบูรณ์ 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2497 คือ สุชีลา ศรีสมบูรณ์  เกิดที่อ าเภอป่าซาง 

จังหวัดล าพูน เป็นบุตรีของ นายเมืองดี และนางจันทร์เที่ยง โดยบิดาเสียชีวิตต้ังแต่สุชีลายังเป็นเด็ก 
ท าให้ต้องไปอาศัยอยู่กับยาย เรียนจบชั้นประถม 4 สุชีลาถือเป็นนางสาวไทยคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมา
ต้ังแต่ยังเป็นเด็ก ท างานบ้าน ผ่าฟืน และมีอาชีพหลักคือการทอผ้า  

สุชีลา เคยเข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงามและได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 
1 ในปี พ.ศ. 2496 ภายหลังจึงถูกทาบทามโดย อวยพร ปัตตะพงษ์1 ให้ไปประกวดนางสาวไทย ใน
ขณะเดียวกันสุชีลาได้รับการแนะน าอย่างดีจาก ศรีสมร  อรรถไกวัลวที รองนางสาวไทย พ.ศ. 
2493 ที่แนะน าประสบการณ์ที่เคยประกวดมาก่อน เช่น การเดิน การยิ้ม และการควบคุมรูปร่าง
สรีระ มีร้านเจือจันทร์เสริมสวยสนับสนุนเครื่องแต่งกาย และมีจวงจันทร์ บุรกรรมโกวิท เป็นผู้
แต่งหน้าให้ ซึ่งนับว่าสุชีลาเป็นนางงามคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเป็นอย่างมาก ในการ
ก าหนดบทบาทต่าง ๆ ในเวลาต่อมา  

ในการประกวดนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2497 มีผู้เข้าร่วมประกวดถึง 241 คน 
เนื่องจากมีของรางวัลที่ดึงดูดใจให้สาวงามทั่วประเทศอยากครอบครองคือ รถเบนซ์ราคาหลักแสน2 
รวมถึงมีการเปิดค่ายการดลกดนนางงามเกิดขึ้น เช่น ค่ายบางขุนเทียน ค่ายบางกะปิ เป็นต้น ซึ่งเป็น
วิวัฒนาการอีกขั้นของการประกวดนางสาวไทย  

สุชีลาได้รับฉายาจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ว่า แสนซนคนสวย และเป็นสาว
งามผู้หนึ่งที่ถูกคาดการณ์ว่าจะได้รับต าแหน่งนางสาวไทย ซึ่งสุชีลาสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวด
คนอ่ืนและเป็นนางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2497 ได้ส าเร็จ ของรางวัลที่ได้รับได้แก่ มงกุฎ ถ้วยเงิน 
เสื้อคลุม เงินสด 20,000 บาท3 รวมทั้ง แหวนเพชร จักรเย็บผ้า เข็มขัดนาก และ ทอง 4 บาท ส่วน
ต าแหน่งรองนางสาวไทย ประกอบด้วย จงดี วิเศษฤทธิ์, อุทัยวรรณ เทพจินดา, ระเบียบ อาชนะ
โยธิน และวาสนา รอดศิริ ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 10,000 บาท 

สุชีลาถือเป็นสตรีจากอ าเภอป่าซางคนที่  2 ที่เข้าประกวดนางสาวไทยต่อจาก 
นวลสวาท ลังการ์พินธุ์ รองนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2496 และเป็นสตรีจากจังหวัดล าพูนคนแรก
ที่ได้ครองต าแหน่งนางสาวไทย โดยหลังจากการประกวดครั้งนั้นเป็นต้นมา ก็ไม่มีการประกวด
นางสาวไทยอีกเพราะเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า สุชีลาจึงเป็นนางสาวไทยที่ด ารงต าแหน่งนาน
ที่สุดถึง 10 ปี 
                                                           
1 เป็นพี่เลี้ยงของสุชีลา ซึ่งเป็นอดีตแชมป์กีฬาเทนนิสหญิง 
2 ซึ่งภายหลังเจ้าของรถเบนซ์ถอนความจ านงที่จะมอบรถ ให้แก่นางสาวไทยไม่กี่วันก่อนการประกวด  
3 หนังสือพิมพ์ไทย.  (2497, 31 ธันวาคม).  หน้า 12. 
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กล่าวโดยสรุประหว่าง พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2497 เป็นช่วงเวลาที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
นางสาวไทยจะต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนโยบายของรัฐบาล สภาพทางสังคม 
สถานที่ที่ใช้จัดการประกวด และการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มากมาย  

รูปแบบการประกวด รางวัลที่นางสาวไทยได้รับมีมากขึ้น โดยเฉพาะเงินรางวัลที่
เพิ่มจาก 2,000 บาท ในพ.ศ. 2482 เป็น 20,000 บาท ในพ.ศ. 2497 ด้วยเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นจึงท า
ให้ธุรกิจการดลกดนนางงามเริ่มเกิดขึ้น มีการพัฒนารูปลักษณ์ของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย คือ
ต้องมีร่างกายที่สมส่วน เป็นต้นแบบแก่สตรีในด้านสุขภาพอนามัย รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแต่งกายโดยเปลี่ยนจากการห่มสไบ เป็นชุดกีฬาและชุดอาบน้ า ตามแบบสากลนิยมมา
ใช้ในการประกวด 

ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น นางสาวไทยในช่วงเวลานี้มีภาระหน้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น จึงท าให้เป็นที่สนใจของสังคมมากขึ้นตามมา ความต่ืนตัวของประชาชนต่อเวทีการประกวด
นางสาวไทยจึงมีอิทธิพลต่อการจัดประกวดในปีต่าง ๆ ภาพลักษณ์ของนางสาวไทยในฐานะผู้มี
เกียรติและศักด์ิศรีของประเทศจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผนวกกับปัญหาการเงินของประเทศ ท าให้
การประกวดนางสาวไทยด าเนินมาจนถึง พ.ศ. 2497 และยุติลงในเวลาต่อมา 

2.3 บทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2477-2497 
การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2477 – 2497 นั้น เกิดขึ้นภายใต้การจัดการของ

รัฐบาลท าให้บทบาทของนางสาวไทยจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะการท างานจะ
เป็นแบบขอความร่วมมือโดยไม่มีพันธะหรือข้อผูกมัดใด ๆ กับกองประกวด 1 ท าให้การท ากิจกรรม
ทางสังคมต่าง ๆ จะไม่เด่นชัดเท่ากับการได้รับเกียรติยศและศักด์ิศรีจากการคว้าต าแหน่ง 
สอดคล้องกับค ากล่าวที่ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม ได้กล่าวแก่ อุษณีย์  ทองเนื้อดี ขณะ
มอบมงกุฎนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2494 ว่า “ขอให้รักษาเกียรติของนางสาวไทยไว้”2 

โดยบทบาทที่นางสาวไทยจะต้องกระท านั้นประกอบด้วย บทบาทการพัฒนาตนเอง คือ
การเตรียมความพร้อมด้านรูปลักษณ์เพื่อออกงานสังคมต่าง ๆ บทบาทด้านการช่วยเหลือกิจกรรม
ของรัฐบาล บทบาทด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บทบาทด้านงานบันเทิง และบทบาทด้านการ
โฆษณาสินค้า ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
 

                                                           
1 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 118. 
2 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 105. 
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2.3.1 บทบาทการพัฒนาตนเอง 
ภายหลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวไทยแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในแต่ละปี 

จะต้องออกเยี่ยมร้านค้า และถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติ โดยจากรายงานของหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้น
มักมีการถ่ายภาพนางสาวไทยขณะอยู่ท่ามกลางประชาชนจ านวนมากออกเผยแพร่มากมาย ซึ่ง
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้หญิงธรรมดา สู่การเป็นต้นแบบของผู้หญิงไทยในสังคม 
วณี  เลาหเกียรต์ิ นางสาวไทย ประจ าปีพ.ศ. 2478 ได้กล่าวไว้ว่า 

 

 “...ที่จริงถูกหลอกมาประกวดนะ เพราะคุณหญิงข้างบ้านท่านบอกจะให้ลูกสาวมา

ประกวดด้วย จะได้เดินเป็นเพื่อน แต่เอาเข้าจริงไม่ได้มา ปล่อยให้เราเดินคนเดียว ไม่เคย

คิดว่าตัวเองจะได้ต าแหน่ง ไม่เคยมีใครมาบอก พอได้ต าแหน่งแล้วเหน่ือยมาก แต่ก็ภูมิใจ 

รู้สึกเป็นเกียรติ คือรู้สึกตนเองเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล...”1 

ดังนั้นบทบาทแรกที่นางสาวไทยจะต้องปฏิบัติเป็นล าดับแรก คือบทบาทการพัฒนา
ตนเองเนื่องจากการได้รับเกียรติเป็นนางสาวไทยนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจต่อตนเองแล้ว 
นางสาวไทยจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้หญิงธรรมดาสู่การเป็นคนของประชาชน บทบาทการ
พัฒนาและปรับปรุงตนเองจึงมีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตก่อนการได้รับต าแหน่ง  

การเป็นแบบอย่างแก่สตรีไทย 
นางสาวไทยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สตรีไทย ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ต้ังแต่หัวจรดเท้า รวมทั้งการวางตัวเมื่อปรากฏตัวตามงานต่าง ๆ กันยา เทียนสว่าง นางสาวสยาม
ประจ าปี  พ.ศ. 2477 ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “...การวางตัวหลังได้รับต าแหน่งต้องระวังตัวแจ ผิดจาก
ครั้งเป็นผู้หญิงธรรมดามากทีเดียว ความสิ้นเปลืองก็มากขึ้น ปีแรกหมดเงินส่วนตัวไปมาก... ”2 
รวมถึงบทสัมภาษณ์ของมยุรี  วิชัยวัฒนะ นางสาวสยามประจ าปีพ.ศ. 2480 ที่กล่าวถึงชีวิตที่
เปลี่ยนไปหลังได้รับต าแหน่งต้องให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ แสดงถึงการเลื่อนขั้นทางสังคม สู่
ต าแหน่งอันทรงเกียรติ ในขณะที่ภารกิจหลังได้รับต าแหน่งแม้จะมีมาก แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเพราะถือเป็นหน้าที่ของนางสาวไทยที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

 

                                                           
1 แหล่งเดิม.  หน้า. 27. 
2 พิมพ์ไทยรายวัน.  (2491, 12 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.   
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“...พอได้ต าแหน่งต้องมีคนมาสัมภาษณ์บ้าง อะไรบ้าง ต้องพักอยู่กับผู้ใหญ่จึงจะดี 

เวลาคนมาเชิญไปไหนก็นั่งรถท่านไป มีคนขับ เงินรางวัลไม่พอค่าแต่งตัวนะคะ มันหมด

ตั้งแต่แรกแล้ว ยังดีที่ตัดเส้ือผ้าไว้บ้างแล้ว คุณแม่ก็ตัดเพิ่มให้ใหม่ แต่ดิฉันขี้เหนียวนะบอก

อย่าตัดมากเลยแม่เสียดาย...”1 

ในขณะเดียวกันผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้ง 
ค่าแต่งหน้า ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับต่าง ๆ ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ เรียม เพ
ศยนาวิน นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2482 ที่ไม่สนับสนุนให้ โสภี เพศยนาวิน ผู้เป็นน้องสาวตนลง
เข้าประกวดนางสาวไทยในพ.ศ. 2483 เนื่องจากมองว่าภาระหน้าที่ของนางสาวไทยมีมาก เงิน
รางวัลที่ได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับต าแหน่ง2 

จะเห็นได้ว่าบทบาทการพัฒนาตนเองของนางสาวไทยนั้น เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงธรรมดาเป็นบุคคลที่สังคมรู้จัก ท าให้นางสาวไทยต้องเตรียม
ความพร้อมในด้านรูปลักษณ์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้ งยังต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สตรีไทยในด้านต่าง ๆ น ามาซึ่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในฐานะผู้
ช่วยเหลือกิจการของรัฐบาล  

2.3.2 บทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาล 
บทบาทในการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลถือเป็นบทบาทที่โดดเด่นที่สุดของนางสาว

ไทยในยุคนี้ เนื่องจากมีรัฐบาลเป็นผู้จัดการประกวด และวัตถุประสงค์การจัดการประกวดล้วน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งการประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ และการเป็นแบบอย่างแต่สตรี
ไทย จึงส่งผลให้นางสาวไทยในยุคนี้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรัฐบาลหลายประการ
ดังต่อไปนี ้

การช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
หลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวไทยแล้ว รัฐบาลจะขอความร่วมมือให้นางสาว

ไทย มอบเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาล  โดยนางสาวไทยมองว่าเป็นหน้าที่
อย่างหนึ่ง สอดคล้องกับ ค ากล่าวของ วณี  เลาหเกียรต์ิ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2478  
ที่กล่าวถึงการบริจาคเงินรางวัลของตนให้รัฐบาลว่า “...รางวัลเป็นเงิน 1,000 บาท หลังได้มา

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 48. 
2 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 67. 
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รัฐบาลขอบริจาคหมด แต่มงกุฎกับถ้วยยังอยู่เวลาได้รับเชิญไปไหนก็ไปกับญาติผู้ใหญ่ ภาระหน้าที่
หลังได้ต าแหน่งมากมายจริง ๆ...”1  

ในขณะเดียวกันนางสาวไทยยังมีบทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย โดยเฉพาะในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออก
นโยบายรัฐนิยม 12 ฉบับ และต้ังสภาวัฒนธรรมขึ้น ท าให้นางสาวไทยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มี
บทบาทประชาสัมพันธ์และส่งเสริมนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการแต่งกาย
ของสตรี ที่ใช้การแต่งกายของนางสาวไทยเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์รูปแบบการแต่งกาย
สตรีตามแบบสากลนิยม เห็นได้จากการมีภาพถ่ายนางสาวไทยปีต่าง ๆ แต่งกายตามรู้แบบที่
ทันสมัยเผยออกเผยแพร่มากมาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือมีประชาชนสนใจเป็นจ านวนมากมีสุภาพสตรี
ต่ืนตัวในการแต่งกายตามแบบที่นางสาวไทยแต่ง มีการสวมชุดที่แตกต่างกันในเวลากลางวันและ
กลางคืน2  

เมื่อรัฐบาลก าหนดนโยบายส่งเสริมให้สตรีรักษาสุขภาพอนามัย ในวาระด ารง
ต าแหน่งของสว่างจิตต์  คฤหานนท์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2483 ได้มีการกล่าวปราศรัย เชิญ
ชวนให้สุภาพสตรีไทยรักษาสุขภาพอนามัยโดยแสดงตนเป็นแบบอย่างในความพยายามที่จะ
บ ารุงรักษาร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์และกล่าวถึงประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี 
ดังข้อความต่อไปนี้ 

 

“...การที่ข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นนางสาวไทยประจ า พ.ศ. 2483 นั้น ข้าพเจ้า

จะต้องรับว่า ได้อาศัยก าลังใจจากบรรดาท่านสุภาพสตรีทั้งหลายที่ได้เข้าร่วมประกวดเป็น

ตัวอย่างมาแล้วตั้งแต่ต้นเป็นอย่างมาก...ในการที่ได้ท าให้ข้าพเจ้ามีความพยายามอยู่

เสมอที่จะบ ารุงรักษาสุขภาพอนามัย ร่างกายให้สมบูรณ์...ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นเพื่อน

สตรีเป็นอันมากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรักษาความงามและการบ ารุงรักษาสุขภาพ

และอนามัยให้สดชื่นอยู่เสมอ...”3 

  

                                                           
1 แหล่งเดิม.  หน้า 27. 
2 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 77. 
3 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 77-78. 
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ซึ่งนอกจากการปราศรัยเชิญชวนสตรีไทยให้เอาใจใส่สุขภาพอนามัยของตนแล้ว 
นางสาวไทยยังต้องดูแลตนเอง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สตรีไทยในการรักษาสุขภาพ
ร่างกายอีกด้วย   

นอกจากนั้นผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยยังมีบทบาทในการเข้าร่วมกองอาสา
กาชาด จัดต้ังขึ้นใน พ.ศ. 2483 เพื่อเป็นองค์การบรรเทาทุกข์ในยามที่ประเทศชาติประสบภัยต่าง 
ๆ เช่น สงคราม สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งมีการเชิญชวนให้กลุ่มสตรีต่าง ๆ เข้าร่วมเป็น
สมาชิก รัฐบาลจึงมอบหมายให้นางสาวไทยเป็นผู้ประชาสัมพันธ์องค์การนี้ ทั้งการให้นางสาวไทย
และรองนางสาวไทย เข้าสมัครเป็นอาสากาชาด โดยมีนางสาวไทยที่เข้าร่วมองค์การดังกล่าวเช่น 
เรียม เพศยนาวิน, สว่างจิตต์  คฤหานนท์ เป็นต้น1 ในขณะที่กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีหนังสือพิมพ์เป็น
ผู้ เผยแพร่ภาพการท ากิจกรรมของเหล่านางสาวไทยและรองนางสาวไทย เพื่ อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทางหนึ่ง2 

บทบาทในช่วงสงครามอินโดจีน 
ในช่วงสงครามอินโดจีนนางสาวไทยมีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนการท างาน

ของทหารและประชาชน ผ่านการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งการเดินรณรงค์และการปราศรัยทาง
วิทยุกระจายเสียง ดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2483 เรียม เพศยนาวิน นางสาวไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2482 ได้เข้าร่วมเดินขบวนกับอ าเภอยานนาวา ในการเรียกร้องดินแดนอินโดจีนคืน
จากดรั่งเศสมีการมอบดอกไม้ผูกโบว์ลายธงชาติให้กับนายกรัฐมนตรี รวมทั้งได้กล่าวปลอบขวัญให้
ก าลังใจแก่ทหารผู้กล้า และ สว่างจิตต์  คฤหานนท์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2483 ได้กล่าว
ปราศรัยทางวิทยุกระจายเสียง ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2483 เป็นข้อความปลุกใจแก่สตรี ที่ให้
ระลึกถึงความเข้มแข็งและความส าคัญของสตรีกับการสนับสนุนการท างานของทหาร ในช่วง
สงครามอินโดจีนโดยมีใจความส าคัญว่า 

 
“...ในประวัติศาสตร์ของชาติเรา มีตัวอย่างซึ่งปรากฏอยู่ชัดแจ้งแล้วว่า ในยาม

ฉุกเฉินของบ้านเมืองนั้น ผู้หญิงไทยไม่เคยเสียขวัญ ไม่เคยอ่อนแอต่อเหตุการณ์  ผู้

หญิงไทยได้เป็นก าลังใจของเหล่านักรบของชาติ ผู้หญิงไทยสามารถจะพลีทุกส่ิงทุกอย่าง

เพื่อชัยชนะ ผู้หญิงไทยยอมสละลูกผัว คนรัก และพ่อแม่ เพื่อความด ารงเอกราชของไทย...

และผู้หญิงไทยในปัจจุบันจะไม่ยอมให้บรรพบุรุษต้องเสียใจด้วยเรื่องนี้เป็นอันขาด...

                                                           
1 ศรีกรุง.  (2483, 21 สิงหาคม).  หน้า 16. 
2 นันทิรา  ข าภิบาล.  (2530).  เล่มเดิม.  หน้า 205. 
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ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้พูดในนามของเพื่อนสตรีทั้งหลาย เพื่อระบายความรู้สึกของผู้

หญิงไทย ไปยังเหล่าทหารหาญของชาติ...พวกเราเป็นสุขสบายและก าลังท าหน้าที่ของผู้

หญิงไทยอย่างสมบูรณ์ พวกเราจะนอนตาหลับก็ต่อเมื่อท่านได้กลับมาด้วยชัยชนะอย่าง

ใหญ่หลวง สมความมุ่งหมายของพี่น้องไทยทุกประการ...”1 

 

จะเห็นได้ว่าการมีบทบาทในช่วงสงครามอินโดจีนของนางสาวไทยนั้น ถือเป็นการยกระดับการ

เคลื่อนไหวทางสังคมของสตรีรูปแบบหนึ่งโดยมีนางสาวไทยร่วมอยู่ด้วย  

การเข้าร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญ 
การเข้าร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญ เป็นบทบาทที่ส าคัญของนางสาวไทยอีก

บทบาทหนึ่ง เนื่องจากการประกวดนางสาวไทยจัดขึ้นในวันฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งด าเนินการจัดปี
ละ 1 ครั้ง ดังนั้นในแต่ละปี นางสาวไทยจะมีบทบาทในการช่วยงานฉลองรัฐธรรมนูญด้านต่าง ๆ 
ทั้งการเป็นผู้มอบของรางวัลแก่นางสาวไทยปีถัดมา การร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคณะผู้จัดงาน 
รวมไปถึงการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานคนส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฉลองรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 
2481 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จนิวัติพระนคร พร้อมกับสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา และ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เสด็จ
พระราชด าเนินทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2481 เวลา 15.00 น. และ
เสด็จไปยังเวทีการประกวดนางสาวสยาม ซึ่งมีอดีตนางสาวสยามทั้ง 4 คน ประกอบด้วย กันยา 
เทียนสว่าง, วณี เลาหเกียรต์ิ, วงเดือน ภูมิรัตน์ และ มยุรี วิชัยวัฒนะ รอรับเสด็จและทรงมีพระราช
ปฏิสันถารแก่นางสาวสยามทั้ง 4 โดยทั่วกัน2    

กล่าวโดยสรุปบทบาททางด้านการช่วยเหลือกิจการรัฐบาลของนางสาวไทยในยุค
นี้ นับว่าเป็นบทบาทที่เด่นชัดที่สุด สืบเนื่องมาจากรัฐบาลเป็นผู้จัดการประกวดนางสาวไทย ท าให้
นางสาวไทยมีพันธะผูกพันกับรัฐบาลและต้องช่วยเหลืองานต่าง ๆ อยู่เสมอ จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของนางสาวไทยในยุคนี้ เป็นผู้มี เกียรติและศักด์ิศรี เสมือน
ข้าราชการคนหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลและประชาชนทุกระดับ  
 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 78. 
2 วิศเวศ วัฒนสุข.  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 101. 
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2.3.3 บทบาทต่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
นางสาวไทยถือเป็นต าแหน่งที่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมดังนั้นงานด้านการกุศลถือ

เป็นกิจกรรมที่นางสาวไทยจะต้องปฏิบัติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตนเองและเวทีการประกวด 
โดยบทบาทต่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของนางสาวไทยในยุคนี้นั้นจะเน้นไปที่งาน
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งไม่มีค่าตอบแทน อันประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการร่วมการแข่งขันกีฬา
ทางการกุศล การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ และการร่วมกิจกรรมทางสังคมดังต่อไปนี้  

การร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล 
นางสาวไทยในยุคนี้จะได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้เปิดการแข่งขันกีฬาทางการกุศล

มากมาย ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการกุศลการปรากฏตัวของนางสาวไทยจึงถือเป็นกล
ยุทธ์ของผู้จัดงานที่ต้องการดึงดูดความสนใจของประชาชนให้มาร่วมงานและการมีนางสาวไทยมา
ร่วมงานของตนยังถือเป็นเกียรติแก่งานที่จัดขึ้นด้วย โดยการแข่งขันกีฬาทางการกุศลที่นางสาวไทย
ได้เข้าร่วมประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยนางสาวสยาม การแข่งขันอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยนางสาวสยาม  จัดขึ้นโดยอัสสัมชัญสมาคมและ
สมาคมเทพศิรินทร์ เพื่อน ารายได้ไปสมทบทุนบ ารุงข้าราชการทหารบกแผนกสื่อสาร ซึ่งมีการเชิญ 
กันยา  เทียนสว่าง เป็นผู้เขี่ยลูกฟุตบอลเปิดสนาม และเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ ซึ่งในปี
ต่อมา วณี  เลาหเกียรต์ิ ก็ได้รับเกียรตินี้เช่นกัน โดยผู้เข้าชมการแข่งขันทุกระดับชั้นจะได้รับแจกรูป
นางสาวสยาม ส าหรับผู้ชมการแข่งขันชั้นพิเศษราคาค่าต๋ัว 50 สตางค์ขึ้นไป จะได้รับแจกสูจิบัตร
เล่มหนาบรรจุกระดาษเกือบร้อยหน้า สอดคล้องกับที่ วณี เลาหเกียรต์ิ นางสาวสยามประจ าปี 
พ.ศ. 2478 ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “...ภาระหน้าที่หลังได้รับต าแหน่งมากมายจริง ๆ อย่างมีการแข่งขัน
กีฬาตามสถาบันต่าง ๆ ก็ต้องไปเตะบอลเปิดการแข่งขัน เขามาขอถ้วยให้ทีมชนะก็ต้องให้ไป...”1  

นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันอ่ืน ๆ ที่นางสาวไทยเข้าร่วมเช่น การเข้าร่วมชมการ
แข่งขันมวยการกุศลของ วงเดือน ภูมิรัตน์ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2479 โดยได้ให้สัมภาษณ์
ถึงการเข้าชมเวทีมวยจ านวนหลายครั้งของนางสาวไทยว่า “...เป็นนางสาวสยามนี่เขาพาไปดูมวย
บ่อยนะคะ มีเวทีมวยที่สวนเจ้าเซตนี่ชกกันบ่อย เขาเชิญนางสาวสยามทุกคนไป แหมคนแน่นเอี้ยด
...”2 ในขณะที่ ลัดดา  สุวรรณสุภา ก็ได้เข้าร่วมงานชกมวยการกุศลเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 36. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า.  36-37. 
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รวมไปถึงการได้รับเชิญเป็นผู้ เปิดการแข่งขันเนื่องในงานฟุตบอลประเพณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2478-2480  ที่มีการเชิญ
นางสาวสยามไปเป็นผู้เตะบอลเปิดการแข่งขัน  

การปรากฏตัวในสถานที่ต่าง ๆ 
นอกจากการถูกเชิญไปในร่วมงานกีฬาเพื่อการกุศลแล้ว นางสาวไทยยังต้อง

เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการเดินทางไปปรากฏตัวของ
นางสาวไทยแต่ละคนมีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่นั้น ๆ และเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ 
ดังนี้ การร่วมเดินทางไปประชุมยุวพุทธในฐานะกรรมการยุวพุทธสมาคมที่ประเทศญี่ปุ่นของ วง
เดือน  ภูมิรัตน์ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2479 โดยวงเดือนได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจากสถานกงสุลเมืองโกเบ ดังที่กล่าวไว้ว่า 

 

“...เดินทางไปกับคุณพ่อนะคะไปกับเรือนากิซันมารู แหมคนไปส่งเยอะแยะเลยไป

เดือนเมษาผู้ส่ือข่าวของหนังสือพิมพ์ในโอซากาที่เชิญไปมารับถึงในกรุงเทพฯเดินทางเรือ

ออกจากกรุงเทพฯ 11 วันถึงท่าเรือโกเบ ตอนจะลงจากเรือทางกงสุลเมืองโกเบมารับ เราก็

ใส่ชุดกิโมโนลงจากเรือเพราะอากาศหนาวนะคะ แล้วเขาให้คนมาแต่งให้เราเสร็จเลย อยู่

ญี่ปุ่นนานเดือนเขาต้อนรับดีมากนะคะช่วง ๓ เดือนนี ้ประทับใจมากไม่คิดถึงเมืองไทยเลย 

(หัวเราะ) เขาพาไปเที่ยวซื้อของได้ไปเมืองหลายเมืองด้วยกันที่จ าได้ก็มี  โอซากา โตเกียว 

โยโกฮามา นาโงย่า เกียวโต ก็เดินทางเรื่อยนะคะพักที่โฮเต็ลแห่งละ ๒-๓ วัน ค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเขาออกให้หมด ตอนอยู่โตเกียวเขาพาขึ้นเครื่องบินชมเมืองโตเกียว 

นักบินชื่อมากาโตเขาแต่งงานกบันางงามเหมือนกันนะคะนางงามญี่ปุ่น มองจากเครื่องบิน

ลงมาเห็นเมืองสูงสวยเชียว แต่น่ากลัวนะคะตอนน้ันเครื่องบินยังไม่ค่อยทันสมัย สายไฟใน

เครื่องนี้ถ้าไปสะกิดไปโดนเข้านี้ตายเลย เราไปประชุมยุวพุทธด้วยนะคะเป็นกรรมการยุว

พุทธิกสมาคม แหมแม่ชีเยอะเลยค่ะ...”1 

การร่วมประชาสัมพันธ์รถไฟเล็กของ ลัดดา  สุวรรณสุภา นางสาวไทยประจ าปี 
พ.ศ. 2491 ซึ่งมีสถานีอยู่ใกล้นาวิกโยธิน การปรากฏตัวของลัดดามีผู้คนจ านวนมากไปรอชื่นชม
ความงามของนางสาวไทย ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการรถไฟอีกทางหนึ่ง  นอกจากนั้นลัด
ดายังได้รับเชิญไปจังหวัดต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้น ๆ ทั้ง ภูเก็ต ปัตตานี และเชียงใหม่ 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 36. 
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โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้แพร่ภาพถ้าย
ลัดดากับนางสาวเชียงใหม่ออกไปจนเป็นที่คุ้นตาของประชาชนในช่วงเวลานั้น ในขณะที่ อัมพร  บุ
รารักษ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2493 ได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกโดยให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึก
ในการเดินทางครั้งนั้นว่า “...หลังจากได้รับต าแหน่งสัก 3 เดือนพี่ก็ไป ยุคนั้นการไปเที่ยวรอบโลก
ไม่ใช่เรื่องง่าย ต่ืนเต้นมาก...”1 

นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว นางสาวไทยยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับประทาน
อาหารในงานสังคมต่าง ๆ เช่น ลัดดา  สุวรรณสุภา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2491 ได้รับเชิญไป
รับประทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติที่สมาคมพ่อค้าไทย โดยบริษัทรวมแพทย์และบริษัทเทพนคร
พาณิชย์ร่วมกันจัด2 โดยหนังสือพิมพ์ไทย ได้รายงานว่าลัดดาได้รับเชิญมาร่วมรับประทานอาหาร 
และมีประชาชนจ านวนมากรอชื่นชมความงามดังนี้ 
 

“...ลัดดาในชุดเหลือง กระโปรงยาว เส้ือคอกลมคว้านกว้างตกไหล่ ได้ไป

ปรากฏตัวในบริเวณงาน ที่เขาดินวนาประชาชนพากันห้อมล้อมวิ่งตามดูกันแทบจะ

เหยียบกันตาย พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดนางสาวไทยลัดดา กับญาติ 5 คนได้

เข้าไปรับประทานอาหาร ในร้านของราชนาวิกสภากองทัพเรือ...ทหารเรือต้องจัด โต๊ะ

ยาวให้เป็นพิเศษและเชื้อเชิญให้นางสาวไทยนั่งตรงหัวโต๊ะ มีดนตรีวงดรุิยางค์ทหารเรือ

บรรเลงครึกครื้นตลอดเวลา...”3 

จะเห็นได้ว่านางสาวไทยในยุคนี้มีบทบาททางด้านงานสาธารณประโยชน์
มากมาย ทั้งงานการกุศลของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งนางสาวไทยจะได้รับเกียรติให้เป็นประธานหรือ
ผู้เปิดงานในงานนั้น ๆ อยู่เสมอ แสดงถึงความส าคัญและชื่อเสียงของต าแหน่งนางสาวไทย ที่
สามารถเป็นผู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่สนใจของประชาชนได้ โดยการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์นั้น ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ชื่นชมของนางสาวไทยได้อีก
ทางหนึ่ง 
 

 

                                                           
1 อรสม สุทธิสาคร.  (2533).  เล่มเดิม.  หน้า. 98-99. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 82. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 83. 
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2.3.4 กิจกรรมด้านความบันเทิง 
กิจกรรมความบันเทิงถือเป็นบทบาทที่นางสาวไทยในระหว่าง พ.ศ. 2477-2497 

มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย เนื่องจากต้องช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลมากกว่า แต่ยังมีกิจกรรมความ
บันเทิงต่าง ๆ ที่นางสาวไทยในยุคนี้มีบทบาทอยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นกิจกรรมความบันเทิงที่
สนับสนุนการท างานของรัฐบาลและการกุศลมากกว่าการบันเทิงทางพาณิชย์ โดยบทบาทด้านงาน
บันเทิงของนางสาวไทยในยุคนี้ประกอบด้วย บทบาทด้านการเป็นนักแสดง บทบาทด้านการเป็น
นักร้อง และบทบาทด้านการโฆษณาสินค้า ดังต่อนี้  

บทบาทด้านการเป็นนักแสดง 
บทบาทด้านการเป็นนักแสดงของนางสาวไทย ทั้งการแสดงละคร และภาพยนตร์

ต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับการกุศลและการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ทั้งการสร้างชาตินิยม การ
หารายได้เพื่อการกุศล และการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสังคม ในขณะเดียวกันบทบาทด้านการ
แสดงเพื่อการพาณิชย์นั้นนางสาวไทยยุคนี้เข้าไปมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้  

การแสดงละครการกุศลของนางสาวไทย เริ่มจากกันยา  เทียนสว่าง ได้ร่วมแสดง
ละครเรื่อง ต้อนรับคุณหญิง โดยละครเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาเงินให้กับพุทธสมาคมได้น าไปใช้
เกี่ยวกับศาสนกิจต่าง ๆ ต่อมา มยุรี วิชัยวัฒนะ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2480 ได้รับเชิญให้
ปรากฏตัวบนละครเวทีเรื่อง เลือดสุพรรณ ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งได้แสดงละครร่วมกับ
นักเรียนการเรือนจากอยุธยา เรื่อง รักชาติยิ่งชีพ ที่โรงละครวังบ้านหม้อ เป็นต้น ในขณะที่ เรียม  เพ
ศยนาวิน นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2481 และ มาลี  พันธุมจินดา รองนางสาวไทยนางสาวไทย
ประจ าป ีพ.ศ. 2481 ได้แสดงละครการกุศลเรื่อง เสียสละ โดยออกแสดงที่สวนมิสกวัน เพื่อเก็บเงิน
บ ารุงการป้องกันภัยทางอากาศ1 นอกจากนั้นยังมีรองนางสาวไทยที่ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์การ
กุศล เช่น อารีย์  ปิ่นแสง รองนางสาวไทย พ.ศ. 2483 ได้รับบทนางเอกภาพยนตร์เรื่อง บ้านไร่นา
เรา คู่กับ เรืออากาศเอกทวี  จุลละทรัพย์ ภายใต้การอ านวยการสร้างของกองทัพอากาศ ซึ่งจอมพล 
ป.  พิบูลสงคราม ได้เขียนจดหมายไปขอบิดาของ อารีย์ ป่ินแสง ให้มาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ โดย
มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตชาวทุ่งนาแผนใหม่ที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามนโยบายรัฐนิยม2 
ตลอดจนนวลสวาท  ลังกานิพนธ์ รองนางสาวไทยปีพ.ศ. 2496 ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงภาพยนตร์
เกี่ยวกับกิจการป่าไม้ของกรมป่าไม้ เรื่องกังวาฬไพร และในวันเปิดรอบปฐมทัศน์ นวลสวาทได้เข้า
เด้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ พระ

                                                           
1 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม)  .2545).  สาวงาม สาวมงกุฎ หน้า  .118. 
2 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 112-113. 
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ที่นั่งอัมพรสถาน และเป็นนางงามคนแรกที่ได้เข้าเด้าพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี นับต้ังแต่มีการ
จัดการประกวดนางสาวไทยมา1  จะเห็นได้ว่าบทบาทด้านการแสดงของนางสาวไทยในยุคนี้ จึงมี
ความเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐบาลและสังคมเป็นหลัก  

อย่างไรก็ตามนางสาวไทยบางคนได้มีบทบาทในการแสดงเพื่อพาณิชย์ ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการใช้ต าแหน่งนางสาวไทยเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง เช่น อนงค์  อัชชวัฒนา นางสาว
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2496 ที่ได้ร่วมแสดงละครเรื่อง ปริศนา โดยมี อมรา  อัศวนนท์ รองนางสาวไทย 
รับบทเป็นนางเอก และ สุชีลา  ศรีสมบูรณ์ นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2497 ได้แสดงภาพยนตร์
เรื่อง ยอดมนุษย์ คู่กับ สุริยัน ซึ่งเป็นนางสาวไทยคนแรกที่ได้รับบทนางเอกภาพยนตร์ เป็นต้น  

บทบาทด้านการเป็นนักร้อง 
การประกวดนางสาวไทย ที่เป็นกิจกรรมบันเทิงที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสนใจให้

ประชาชนมาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ด้วยพื้นฐานการจัดงานนี้ท าให้นางสาวไทยหลายคนมี
ความสามารถในกิจกรรมความบันเทิง โดยเฉพาะการเป็นนักร้อง มีการอัดเสียงร้องนางสาวไทยลง
แผ่นเสียงเพื่อจัดจ าหน่ายและได้รับความนิยมจากประชาชนมากมาย ดังนี้ มยุรี  วิชัยวัฒนะ ได้ขับ
ร้องเพลงอัดบันทึกแผ่นเสียงชื่อว่า เพลงเนตรนารี และ เพลงคลื่นสู้ลม โดยมีพรานบูรณ์ เป็นผู้แต่ง
ค าร้องและท านอง ออกวางจ าหน่ายในปีพ.ศ. 2481 ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่าง
มาก สามารถขายหมดในเวลาไม่นาน2 พิสมัย  โชติวุฒิ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2481 ได้ร้อง
เพลงบันทึกลงแผ่นเสียง 2 แผ่น ซึ่งแผ่นแรกประกอบด้วย เพลงใจชายใจหญิง และ เพลงตะวันลับ
ฟ้า ส่วน แผ่นที่ 2 ประกอบด้วยเพลง กล่อมยุวดี เพลงเมื่อวันจันทร์เพ็ญ และ เพลงใจชายใจหญิง 
ซึ่งเพลงใจชายใจหญิง เป็นเพลงที่มักจะมีผู้น ามาร้องใหม่เสมอ แต่หลายคนให้ความเห็นว่า พิสมัย
ร้องได้ไพเราะที่สุด โดยได้รับการยกย่องจากบุคลากรในวงการเพลงว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการขับ
ร้องสูงสุดในบรรดานักร้องที่เป็นนางงาม3  

บทบาทด้านการโฆษณา 
บทบาทด้านการโฆษณาในเชิงพาณิชย์ของนางสาวไทยในยุคนี้ยังไม่มีมากนัก 

สอดคล้องกับค ากล่าวของ อุษณีษ์  ทองเนื้อดี นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2484 ที่กล่าวว่า “...ก็มี
คนมาทาบทามให้ไปโฆษณาประปรายเหมือนกัน สมัยนั้นรู้สึกว่าเขาเกรงใจ งานการกุศลก็มีแต่ไม่
ถึงมากเหมือนสมัยนี้...”4 เนื่องด้วยยังไม่มีกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดงานมากนัก 

                                                           
1 หนังสือพิมพ์ไทย.  (2497, 29 ตุลาคม).  ไม่ปรากฏหน้า 
2 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม)  .2545)  .  แหล่งเดิม หน้า  .140. 
3 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม)  .2545).  แหลง่เดิม หน้า  .140. 
4 วิกร.  (2528, มกราคม).  เปิดอก “นางสาวไทยทั้ง 7”.  ดิฉัน.  8(189): 40.         
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ท าให้บทบาทด้านการโฆษณาของนางสาวไทยจึงจ ากัดอยู่เพียงผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมความงาม
และสุขภาพ ดังเช่น วงเดือน  ภูมิรัตน์ นางสาวสยามประจ าปี พ.ศ. 2478 ถือเป็นนางสาวไทยคน
แรกที่มีบทบาทด้านการโฆษณาสินค้า โดยบริษัทศรีส าอาง ได้ใช้ชื่อวงเดือนเป็นยี่ห้อครีมทาหน้า 
พร้อมทั้งให้เป็นแบบโฆษณาสบู่ซักผ้า1 พิศมัย  โชติวุฒิ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2481 ได้
โฆษณาครีมทาหน้ายี่ห้อพิศมัย2 ประชิตร์  ทองอุไร นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2495 ได้เป็น
นางแบบโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับเส้นผม ชื่อว่า สโนว์แฮร์ทูนิก รวมทั้ง อนงค์  อัชชวัฒนา นางสาว
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2496 และ สุชีลา  ศรีสมบูรณ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2497 ได้เป็นแบบให้
ผลิตภัณฑ์ ยาบ ารุง  นีโอโค ไวตามิน เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปกิจกรรมด้านความบันเทิงที่มีนางสาวไทยมาเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะ
เน้นไปที่กิจกรรมบันเทิงเพื่อสนับสนุนกิจการของรัฐบาล แต่ทุกกิจกรรมล้วนประสบความส าเร็จ
และได้รับความสนใจจากประชาอยู่เสมอ เนื่องจากประชาชนต่างต้องการยลโฉมความงดงามของ
นางสาวไทย รวมถึงสภาพสังคมในเวลานั้นที่มีดารานักแสดงเป็นที่รู้จักน้อย    

บทบาทของนางสาวไทยในยุคนี้ จึงเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองด้านความงาม
ให้เหมาะสมกับเกียรติยศของต าแหน่งนางสาวไทยที่ได้รับ เป็นแบบอย่างแก่สตรีไทย ด้าน
บุคลิกภาพและสุขภาพอนามัยตามนโยบายและกรอบการปฏิบัติงานที่รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดให้ 
เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้จัดการประกวดขึ้นท าให้บทบาทของนางสาวไทยในยุคนี้ มุ่งเน้นไปที่การ
ช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ แต่ในขณะเดียวกัน การที่นางสาวไทยเป็น
บุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคม เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง ท าให้นางสาวไทยได้รับเชิญไปร่วมงานการกุศลต่าง 
ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้น ๆ รวมไปถึงกิจกรรมการบันเทิง ซึ่งส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องกับ
กิจการของรัฐบาลเป็นหลัก 

2.4 สรุป 
การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2477-2497 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรัฐบาล 

ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นในวันฉลองรัฐธรรมนูญ เพื่อหาสตรีมาเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นกิจกรรมความบันเทิงเพื่อดึงดูด ความสนใจจากประชาชน
ให้มาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ต่อมาเมื่อจอมพล ป.  พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ได้มีการก าหนดนโยบายรัฐนิยมขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อนามัย และการแต่ง

                                                           
1 ประชาชาต.ิ  (2479, 11 มีนาคม).  หน้า 30. 
2 ประมวญวัน.  (2481,  8 มกราคม).  หน้า 18.  
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กายของสตรีตามรูปแบบสากลนิยม นางสาวไทยจึงเป็นเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ เป็นต้นแบบแก่
สตรีไทยให้หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตนมากย่ิงขึ้น  

รูปแบบการประกวดนางสาวไทย ได้มีพัฒนาการในหลาย ๆ ด้าน ประกอบด้วย สถานที่
จัดงาน โดยเริ่มจาก จัดการประกวดที่พระราชอุทธยานสราญรมย์ สวนอัมพร และ สวนลุมพินี เพื่อ
ขยายพื้นที่ให้กว้างรองรับการจัดงานที่ใหญ่ขึ้นในแต่ละปี ในส่วนของรางวัลที่นางสาวไทยได้รับ
จากการประกวดมีการเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2477 ที่ไม่ได้มีการมอบเงินรางวัล มาจนถึงการให้เงิน
รางวัลถึง 20,000 บาท ในพ.ศ. 2497 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายผู้เข้าประกวดจากการ
แต่งกายแบบวัฒนธรรมนิยม ห่มสไบ ใส่ผ้าซิ่น นุ่งโจงกระเบน สู่การแต่งกายตามแบบสากลนิยม
มากขึ้น มีการใส่ชุดกีฬาและชุดอาบน้ าในการประกวด จะเห็นได้ว่าพัฒนาการรูปแบบการประกวด
นางสาวไทยดังที่กล่าวมานี้ สะท้อนความยิ่งใหญ่ของการประกวดนางสาวไทย และการเป็นที่นิยม
ของประชาชนในสังคม  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นได้ส่งผลมายังบทบาทของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาว
ไทยด้วยเช่นกัน นางสาวไทยในยุคนี้จะเน้นบทบาทภายในประเทศ โดยบทบาทที่เด่นชัดมากที่สุด
ของนางสาวไทยในยุคนี้คือ การเป็นสัญลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์รูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นศรีสง่าแก่รัฐธรรมนูญ และเป็นเสมือนข้าราชการคนหนึ่ง ที่ต้องอุทิศตนท า
ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง ภายใต้การจัดงานของรัฐบาล ส่งผลให้นางสาวไทยในยุคนี้ มีความ
โดดเด่นในกิจกรรมด้านการเมืองมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เริ่มต้นจากการแสดงตัวเพื่อส่งเสริมการแต่ง
กายของสตรี การเป็นแบบอย่างแก่สตรีไทยด้านสุขภาพอนามัย การสนับสนุนกิจการของรัฐบาล
ต่าง ๆ การระดมทุนด้านการกุศล และบทบาทด้านการบันเทิง ซึ่งล้วนเป็นพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลเป็นหลัก ความสัมพันธ์ของนางสาวไทยกับรัฐบาลได้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของนางสาวไทย
ในยุคนี้เป็นเสมือนบุคคลต้นแบบของประชาชน เป็นผู้ด ารงเกียรติและศักด์ิศรีของชาติ  

ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้ล้วนเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา 
ครอบครัว สติปัญญาตามบริบทของสังคมในยุคนั้น เมื่อได้รับต าแหน่งนางสาวไทยซึ่งเป็นต าแหน่ง
ระดับชาติแล้ว ส่งผลให้สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปคือการเป็นท่ีรู้จัก
ของประชาชน ท าให้ นางสาวไทยต้องมีบทบาทการพัฒนาตนเองมากขึ้น เริ่มจากการดูแลตนเอง
ให้มีความงดงาม การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การพบปะผู้คนตามงาน
สมาคมต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้น ามาซึ่งโอกาสในการเลือกคู่ครองและการประกอบอาชีพที่ดีภายหลัง
จากสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งนางสาวไทยต่อไป 
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เมื่อรูปแบบการประกวดเปลี่ยนแปลงไป มีการแสดงสรีระร่างกายของผู้เข้าประกวด
นางสาวไทยมากขึ้นผ่านการแต่งกายด้วยชุดอาบน้ า  ท าให้ เวทีนา งสาวไทยถูกสั งคม
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะ รวมไปถึงสภาวะทางการเมืองต่าง ๆ ท าให้ การประกวดมี
ลักษณะไม่ต่อเนื่องจนยุติการประกวดลงภายหลังจากที่ได้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี 
พ.ศ. 2497 และกลับมาฟื้นฟูการประกวดขึ้นอีกครั้ง ในพ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยมี
การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกดังที่จะกล่าวถึงในบทต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47 

บทท่ี 3 
บทบาทของนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2507-2515 

หลังจากการจัดการประกวดนางสาวไทยได้ยุติไป ระหว่าง พ.ศ. 2498 – 2506 เนื่องจาก
ภาวะความไม่มั่นคงทางการเมือง และการไม่ยอมรับจากประชาชนในสังคม การประกวดนางสาว
ไทยได้จัดขึ้นใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2507 และเปลี่ยนจากยุคประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญเข้าสู่ยุคแห่ง
การประชาสัมพันธ์ประเทศ 

สังคมไทยภายใต้การด าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ท่ี
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต้ังแต่ พ.ศ. 2502 ได้มุ่งเน้นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ มีการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2507) ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโต
เกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการจัดต้ังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยขึ้น รวมทั้งการได้รับการติดต่อจากบริษัท Miss Universe ให้ส่งสตรีไทยเข้า
ประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้มีความจ าเป็นต้องรื้อฟื้นการจัดการ
ประกวดนางสาวไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสตรีไทยท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประเทศ 
และความงดงามของสตรีไทย ผ่านการเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล  

รูปแบบการประกวดนางสาวไทยในช่วงเวลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดงานจากรัฐบาล
เป็นสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน ท าให้รูปแบบการประกวดและ
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจความงามเข้ามามีบทบาท
ต่อเวทีการประกวดมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อบทบาทของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในด้านต่าง ๆ ใน
เวลาต่อมา  

ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการศึกษา โดยเริ่มจากพัฒนาการทางสังคมที่ส่งผลต่อเวทีการ
ประกวดนางสาวไทย การด าเนินการจัดการประกวดนางสาวไทยของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ 
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 และบทบาทต่าง ๆ ของนางสาวไทยในยุค
น้ี  

3.1 พัฒนาการทางสังคมไทยกับการประกวดนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2502 – 2515 
พัฒนาการทางสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2502 – 2515 นั้น เต็มไปด้วยบรรยากาศการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการสนับสนุนของ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ธุ รกิจการค้าและ
โฆษณาได้เติบโตขึ้น รวมไปถึงธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่มีการจัดต้ังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
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แห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) การประกวดนางสาวไทยในยุคนี้จึงได้รับอิทธิพลจากสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

3.1.1 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ 
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต้ังแต่ พ.ศ. 2502 สังคมไทย

ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางเศรษฐกิจครั้งส าคัญ จากแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมซึ่ง
ใช้มาต้ังแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยม โดยให้เอกชนเข้ามาลงทุน และเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ได้รับอิทธิพลทางความคิดและแรงผลักดันจากสหรัฐอเมริกา 1 พร้อม ๆ กับ
กระแสต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่มีแนวคิดว่าถ้าสังคมไทยมีเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนอยู่ดีกินดี จะเป็น
การปิดกั้นการเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย2 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเสรีนิยมของ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน์นั้น มีการจัดท า
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2507) โดยมีการพัฒนาโครงสร้างขั้น
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การคมนาคม ขนส่ง พลังงาน การสื่อสาร การชลประทาน รวมทั้งมีการ
จัดต้ังกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในพ.ศ. 25063 ส่งผลให้เกิดความเติบโตของธุรกิจการค้า เกิด
การแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม การโฆษณาด้วยสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การขาย โดยเริ่มจากการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์4 การโฆษณาผ่านวิทยุกระจายเสียง จนถึงการใช้
สื่อโทรทัศนใ์นการโฆษณา ส่งผลก่อการขยายตัวทางการค้าเป็นอย่างมาก  

ในพ.ศ. 2503 – 2516 มีจ านวนชาวต่างชาติมาลงทุนธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้ง
ชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่น5 เป็นจ านวนมาก ท าให้มูลค่าการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจการค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ยาสูบ 
เครื่องด่ืม สิ่งพิมพ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ เห็นได้จากการที่สินค้าเหล่านี้มีสัดส่วนการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 6 
มีการเติบโตของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ น ามาซึ่งการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน
สมัยใหม่ โดยเฉพาะในเขตย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เช่น ย่านปทุมวัน บางรัก พญาไท 

                                                           
1 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.  (2528).  อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจไทย 
กรณีศึกษาว่าด้วยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา  ใน  ทฤษฎีการพ่ึงพากับสังคมเศรษฐกิจไทย, รวบรวมโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์; และ  
สมบูรณ์ ศิริประชัย.  หน้า 250.  
2 สมบัติ จันทรวงศ์; และ  รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.  (2519).  รักเมืองไทย เล่ม 1.  หน้า 55-56. 
3 รอง ศยามานนท์. (2520). ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ.  หน้า 384.  
4 ธนัญญา ประภาสะโนบล.  (2527).  วิวัฒนาการของการโฆษณาในประเทศไทย.  หน้า 10-11.  
5 สมภพ มานะรังสรรค์.  (2524).  การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย (พ.ศ.2488-ปัจจุบัน).  หน้า 62 
6แหล่งเดิม.  หน้า 99. 
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และราชประสงค์ ซึ่งส่งผลให้มีต าแหน่งงานใหม่ที่รองรับศักยภาพของสตรีในยุคนี้ ทั้งการเป็น
เลขานุการ เจ้าหน้าที่การเงิน นักบัญชี พนักงานธนาคาร ไปจนถึงผู้จัดการแผนก เป็นต้น1 ส่งผลให้
ผู้หญิงในยุคนี้มีโลกทัศน์และประสบการณ์ที่กว้างขึ้นจากยุคเดิม สะท้อนถึงค่านิยมการสร้าง
คุณค่าให้ตัวเองผ่านการท างานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 

นอกจากนั้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายส าคัญใน
สมัยนี้ เห็นได้จากค ากล่าวในรายงานการประชุมต่อองค์การสหประชาชาติขององค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในเรื่องความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศก าลัง
พัฒนาที่มีการเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศว่า  

 

 “...ประเทศที่ก าลังพัฒนา เผชิญปัญหาต่างไปจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่

ก าลังพัฒนาอยู่ในระยะแรกของความเจริญทางการท่องเที่ยว และในหลายกรณีความ

เจริญทางการท่องเที่ยวในประเทศยังไม่ขยายตัวเท่าใดนัก ประเทศเหล่านั้นจึงท าถูกแล้ว

ในการถือเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกในการหารายได้เงินตราต่างประเทศ...”2 

จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของจอมพลสฤษด์ินั้น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งยังจัดต้ังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย )อ.ส.ท (. ใน
พ.ศ. 2502 ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2507 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.983  

จากที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ได้ส่งผล
ให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น มีต าแหน่งงานใหม่ ๆ ที่รองรับการท างานของผู้หญิงมากขึ้น ท าให้มีผู้หญิง
จ านวนมากออกมาท างานนอกบ้านและมีโลกทัศน์กว้างขึ้น มีค่านิยมการสร้างคุณค่าให้ตนเอง
ผ่านการหารายได้เลี้ยงครอบครัว ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เนื่องจากการท่องเที่ยวสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการส่งตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล จึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ให้ชาวต่างชาติรู้จัก เข้าใจ และอยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ของ อาภัสรา หงสกุล ที่ได้กล่าวว่า “...รู้สึกว่าประเทศต่าง ๆ เข้าใจประเทศ ไทยของเราดี

                                                           
1 ประทุมพร วัชรเสถียร.  (2547).  พระอาทิตย์ขึ้นที่สลีม.  หน้า 54-55. 
2 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (2509).  ผลงานในรอบ 5 ป ีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2503 
– 2507.  หน้า 3-4. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 9. 
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มากทีเดียวค่ะ ปุ๊กพยายามทุกอย่างเพื่อประเทศของเรา แม้จะเหนื่อยก็ต้องยอม... ”1 จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้รูปแบบการประกวดนางสาวไทยในช่วงเวลานี้มุ่งเฟ้นหาสตรีที่มีความ
งามเพียบพร้อมมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

3.1.2 การประกวดนางสาวไทย ระหว่างพ.ศ. 2507 – 2515 
แม้ว่าจะงดการจัดการประกวดนางสาวไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2497 – 2506 รวมเวลากว่า 

10 ปี แต่ยังมีการประชันโฉมทางความงามของสตรีในเวทีต่าง  ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และ 
ระดับชาติ เช่น การประกวดเทพีลุมพินี นางสาวท้องถิ่นไทยงาม เทพีเชียงใหม่ และนางงามตุ๊กตา
ทอง เป็นต้น โดยเวทีที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนี้คือ การประกวดนางงามวชิราวุธ ซึ่งจัดโดยสมาคม
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวชิราวุธานุสรณ์2  

การประกวดนางงามวชิราวุธฯ จัดประกวดครั้งแรกใน พ.ศ. 2504 ต่อมาในพ.ศ. 
2505 ได้เรียกชื่อการประกวดว่า การประกวดการแต่งกายสตรี ทั้งนี้ เพราะได้เปลี่ยนชุดการ
ประกวดจากชุดว่ายน้ าเป็นชุดกีฬาขาสั้น โดยมีรูปแบบการจัดการประกวดที่คล้ายคลึงกับนางสาว
ไทยในยุคงานฉลองรัฐธรรมนูญ3 เห็นได้จากเงินรางวัลต่าง ๆ ของนางงามวชิราวุธ ทั้งมงกุฎเพชร 
เงินสด 20,000 บาท ถ้วยเกียรติยศ คฑาทองค า4 ล้วนมีความใกล้เคียงกับต าแหน่งนางสาวไทย จึง
เป็นที่เข้าใจร่วมกันว่าต าแหน่งนางงามวชิราวุธ    ก็คือต าแหน่งนางสาวไทยดังรายงานข่าวว่า  “...
การประกวดนางสาวไทยซึ่งได้ยกเลิกมานานแล้ว ภายหลังการประกวดได้กลายเป็นนางงามหรือ
เทพีอ่ืน ๆ ตามชื่อของแต่ละงานที่จัดขึ้น และเป็นที่รู้กันในระยะหลังว่า การประกวดนางงามงาน
วชิราวุธนั้น เป็นการประกวดนางสาวไทยโดยปริยาย...”5 ซึ่งการประกวดนางงามวชิราวุธได้จัด
ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2506 ก่อนมีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยในปีต่อมา   

การประกวดนางสาวไทยได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2507 จัดโดยสมาคมนักเรียน
เก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน ในช่วงแรกการประกวดถูก
คัดค้านอย่างหนัก เนื่องจากจอมพลถนอม กิตติขจร ไม่เห็นด้วยกับการให้เอกชนเป็นผู้จัดการ
ประกวดนางสาวไทย ซึ่งถือเป็นต าแหน่งระดับชาติควรให้รัฐบาลเป็นผู้จัดงานมากกว่า ดังข้อความ

                                                           
1 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
2 วันวชิราวุธานุสรณ์จัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซ่ึงนับเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น การประกวดแต่งกายสตรีจึงเป็นรายการประชันความงามของผู้หญิงที่ใหญ่
ที่สุดในช่วงเวลานั้น  
3 สัมภาษณ์ประกอบเกียรติ ชาญเลขา.  (2531,  28 ธันวาคม).  สัมภาษณ์โดย สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  
4 หนังสือพิมพ์สารเสรี. (2504, 4 ธันวาคม).  หน้า 1. 
5 ชาวไทย.  (2507, 12 สิงหาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
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ว่า “...การที่รัฐบาลไม่สนับสนุนให้ใช้ชื่อว่านางสาวไทยเนื่องจากเอกชนเป็นผู้จัดงาน จอมพลถนอม
มองว่าการประกวดนางสาวไทยควรให้รัฐบาลเป็นผู้จัดงานเอง...”1  

ในขณะเดียวกันแม้ว่าการประกวดนางสาวไทยได้ยุติลงไปชั่วคราวแต่เวทีนางงามเวที
อ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน สอดคล้องกับค าวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์สารเสรี 
ที่ได้กล่าวว่า “...การน าผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยมาเดินบนเวทีให้คนดูก็ไม่ผิดอะไรกับสมัยค้าทาส
ทั้งหลายอวดร่างกับนายทุนเพื่อที่จะเลือกซื้อไปท าอะไรก็ได้ตามใจชอบ...”2 การถูกลงโทษของ
ประภัสสร พาณิชกุล นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2509 ที่ถูกครอบครัวกักบริเวณหลังได้รับต าแหน่ง
นางงามบ้านหมี่เนื่องจากไม่เห็นด้วยท่ีประภัสสรแอบเดินทางไปประกวด ดังข้อความว่า “...ท่านท า
โทษด้วยการกักบริเวณให้ดิฉันอยู่ในบ้านพื้นที่ 100 ตารางวา ทว่าภายในบ้านอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ต้นไม้...การถูกกักบริเวณจึงไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายส าหรับดิฉันเลย...”3 ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติด้านลบของสังคมที่มีต่อการประกวดความงาม 

จากกระแสการคัดค้านดังกล่าวท าให้ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ โดยพลเอก
ประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้จัดการประกวดนางสาวไทย ได้ปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การประกวดใหม่ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคม จากการมุ่งค้นหาสตรีที่มีความงาม
ทางรูปร่าง หน้าตา และสุขภาพอนามัยที่ดีในยุคแรก เป็นการค้นหาสตรีที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง
รูปร่าง หน้าตา อายุ การศึกษา และการปฏิบัติตนหลังได้รับต าแหน่ง เพื่อเรียกความนิยมของ
ประชาชนและเฟ้นหาสตรีที่เหมาะสมกับชื่อเสียงของต าแหน่งนางสาวไทยตามรายงานดังนี้ 
 

“...การประกวดในปีนี้คณะกรรมการได้วางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รัดกุมขึ้นกว่าเดิมเพื่อ

รักษาชื่อเสียงของการเป็นนางสาวไทย โดยต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ต้อง

ไม่มีอาชีพและความประพฤติเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 16 และไม่

เกิน 25 และห้ามแต่งงานจนกว่าจะมีนางสาวไทยคนใหม่...”4 

สอดคล้องกับรายงานข่าวก่อนการไปประกวดนางงามจักรวาลของ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ นางสาว
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2508 ว่า “...การไปประกวดนางสาวจักรวาลครั้งนี้ เธอจะใช้สมองในการ

                                                           
1 สยามรัฐ.  (2507, 19 ตุลาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
2 สารเสรี.  (2507, 14 พฤศจิกายน).  ไม่ปรากฏหน้า.   
3 จิตประภัสสร เทียนสวุรรณ.  (2557). กว่าชีวิตจะถึงจิตประภสัสร.  หน้า 20. 
4 ชาวไทย.  (2507, 15 ตุลาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 



  52 

ประกวดให้มากที่สุดกว่าความงามของเธอที่มีเป็นรอง...”1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการให้
ความส าคัญกับสติปัญญาและการศึกษาบนเวทีการประกวดนางสาวไทย  

ในขณะเดียวกันการใช้ชื่อต าแหน่งนางสาวไทยยังเป็นการรักษาชื่อ เสียงและ
เกียรติยศของสตรีไทย และเป็นข้อย้ าเตือนถึงการต้องมีความประพฤติที่ดี ในเหมาะสมกับต าแหน่ง
นางสาวไทยที่ได้รับมา เนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมา
ก่อน ทั้งยังรู้จักรักษาชื่อเสียงตนเอง และมีฐานะทางสังคมที่ดี แตกต่างจากนางงามเวทีอ่ืน ๆ 
ดังนั้นการให้ใช้ชื่อนางสาวไทยจึงเป็นกรอบควบคุมความประพฤติของนางงามอีกทางหนึ่งดัง
แถลงการณ์ของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯดังนี้ 
 

“...นางสาวไทยที่ได้รับคัดเลือกแต่ต้นมา ไม่เคยท าความเสียหาย ด่างพร้อยแก่สตรี

ไทยแต่งงานเป็นหลักเป็นฐาน และท าราชการได้ดิบได้ดีทั้งนั้น แต่เมื่อมีการใช้ชื่ออื่นเช่น 

เทพีนั่นเทพีนี่ก็ถูกชักจูงให้เสียหาย แม้แต่ไปเป็นเมียน้อยเขาก็มากมาย แต่หากใช้ชื่อ

นางสาวไทยอย่างน้อยก็ท าให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรู้จักรักษาชื่อเสียงตัวเอง...การประกวดปี

นี้จะได้ค านึงถึงพื้นเพเดิม และการศึกษาพอสมควร”2 

 แม้ว่าจะได้รับกระแสคัดค้านจากสังคมอยู่บ้าง แต่คณะกรรมการจัดงานวันวชิราวุธยังยืนยันที่จะ
จัดการประกวดนางสาวไทยขึ้น โดยจัดต่อเนื่องต้ังแต่ พ.ศ. 2507 – 2515  

พร้อมกับการที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย )อ.ส.ท.) ได้รับการ
ติดต่อจากบริษัท Miss Universe ให้ส่งสตรีไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล โดยมีการออก
หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อเสนอ
ให้ส่งสตรีที่เป็นตัวแทนของประเทศ เข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลที่สหรัฐอเมริกา โดย
ประเทศไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพียงค่าเครื่องแต่งกายและของที่ระลึกเท่านั้นดังรายงานต่อไปนี้   

 

“...ด้วยวันนี้สถานเอกอัครราชทูตได้รับหนังสือจากนาย H.J.E van Oosten กงสุล

ใหญ่ ณ เมือง Los Angeles แจ้งมาว่า เนื่องจากที่มีสตรีไทยเข้าประกวดนางงามจักรวาล

ประจ าปีท่ี Long Beach ในปีน้ี และได้รับการโฆษณาเป็นอย่างดี จึงเสนอความเห็นมายัง

สถานเอกอัครราชทูตว่า...กงสุลใหญ่ใคร่ท่ีจะจัดให้มีสตรีไทยจากพระนครเข้ามาประกวด

                                                           
1 สจช. (3) สร. 0201.21.2/30. 
2 สจช. (3) สร. 0201.21.2/30. 
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นางงาม โดยให้ International Beauty Congress เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ผู้ที่จะมาเข้า

ประกวดจะต้องออกค่าใชจ้่ายก็แต่เพียงคา่เครื่องแตง่กายและของช าร่วยที่จะให้แก่ Mayor 

of Long Beach ซึ่งทั้งสิ้นก็เป็นเงินจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น...”1 

ภายหลังจากได้รับค าเชิญจากบริษัท Miss Universe กระทรวงการต่างประเทศได้ออกเอกสารจาก
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องเชิญให้ส่งสตรีไทยเข้าประกวดนางงามที่สหรัฐอเมริกา โดยหลวงวิจิ ตร
วาทการ ปลัดบัญชาการส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบหมายให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เฟ้นหาสตรีเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล ทั้งนี้เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสตรีที่งดงาม สามารถปรากฏตัวให้นานาชาติได้ชื่นชมไม่ใช่ชาติป่า
เถื่อนน่าเกลียดชัง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศซึ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อีกทางหนึ่งดังเอกสารรายงานว่า 

 

“...การท่ีประเทศไทยจะส่งคนเข้าประกวด โดยเลือกสรรอย่างมีวิธีการ ก็จะมีผลในทาง

เผยแพร่ประเทศไทย และเมื่อเราไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย จะต้องออกเพียงแค่ค่าเครื่องแต่ง

กาย และของขวัญเล็กน้อยเช่นนี้ ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่บ้าง ข้าพเจ้าได้พยายามคิดหา

องค์การที่ควรจะเป็นเจ้าภาพ จัดการเรื่องนี้ ก็แลไม่เห็นใครจะเหมาะสมเท่าองค์การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะถ้าเราสามารถแสดงได้ว่า ประเทศเรามีคนที่สวยงามพออวด

ได้ หรือเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ชาติป่าเถื่อนน่าเกลียดชัง ก็จะเป็นการโฆษณาประเทศอีกส่วน

หน่ึง ซึ่งจะเป็นผลดีแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้างเหมือนกัน...”2 

 

สาเหตุที่บริษัท Miss Universe ทาบทามให้ไทยส่งนางงามเข้าร่วมประกวดนางงาม
จักรวาลนั้น เป็นผลมาจาก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ระหว่าง พ.ศ. 
2500 – 2515 ที่ไทยได้รับการสนับสนุนในกิจการต่าง ๆ จากสหรัฐอเมริกา  ดังนั้นการส่งสาวงาม
เข้าร่วมการประกวดจึงถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง3 ท าให้สมาคมนักเรียนเก่า
วชิราวุธฯ ต้องส่งสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามจักรวาล และมีเงื่อนไขว่า

                                                           
1 แหล่งเดิม.   
2 สจช. (3) สร. 0201.21.2/30. 
3 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 157. 
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จะต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยเท่านั้น ท าให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้ชื่อการประกวดใน
ครั้งนี้ว่านางสาวไทยซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการว่า  

 

 “...คณะกรรมการได้พิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว และได้มีมติกันว่า การประกวด

ควรใช้ชื่อว่า ประกวดนางสาวไทย เพราะถ้าหากว่าในปีใดที่ผู้ชนะเลิศและได้รับเลือกเป็น

นางสาวไทย เมื่อสตรีผู้นั้นมีการศึกษาและหน้าตาดี พอจะส่งไปประกวดนางสาวโลกแล้ว 

เราก็อาจส่งไปประกวด โดยอาจมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ได้...ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องใช้ชื่อว่า 

การประกวดนางสาวไทยไปก่อน เพราะถ้าใช้ชื่อว่านางงามวชิราวุธ แล้วส่งไปประกวด

นางงามโลกโดยเรียกชื่อในการส่งว่า นางสาวไทย ประชาชนจะต าหนิในภายหลัง...”1 

การประกวดนางสาวไทยจึงถูกจัดขึ้นภายใต้องค์กรเอกชนคือสมาคมนักเรียนเก่า
วชิราวุธฯ ต้ังแต่พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2515 เป็นปีสุดท้าย ถึงแม้ว่าจะมีการรายงานข่าวการ
ประกวดนางสาวไทยในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 25162 แต่ด้วยเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ขึ้น ท าให้การประกวดนางสาวไทยและการจัดงานวชิราวุธานุสรณ์ต้องยุติลง  

เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ส่งผลให้การประกวดนางสาวไทยต้องว่างเว้นไป เนื่องจาก
การโค่นล้มอ านาจของ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นยุคที่ความคิดของประชาชนเบ่งบาน มีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นมาก ท าให้กลุ่มปัญญาชนได้เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่อุดมการณ์ใหม่ 
ๆ ให้แก่สังคม โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่ง
แนวคิดเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับแนวคิดการประกวดนางงามในเชิงการคัดค้าน เกิดกลุ่มผู้น าการ
คัดค้านการประกวดนางงามใหม่ ๆ เช่น กลุ่มผู้หญิงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มนิสิตหญิง
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขบวนการดอกไม้บาน เป็นต้น 3 กลุ่มเหล่านี้ล้วนมี
ทัศนะสอดคล้องกัน ในเรื่องของแนวคิดการสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่สตรีในด้านสติปัญญา  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และให้ยอมรับสตรีเป็นคนมากกว่าวัตถุทางเพศ ส่งผลให้ข่าวการประกวด
นางงามไม่ได้รับความสนใจดังเช่นอดีต 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507-2515 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้น การยุติการประกวดนางสาวไทยในระหว่าง 

                                                           
1 สจช. ก/ป7/2507/บ19.14, งานวชิราวุธานุสรณ์. 
2 ไทยรัฐ. (2516, 10 กันยายน).  หน้า 9.  
3 บุญเรือง เนียมทอง.  (2522).  การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเมืองที่จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2518.  หน้า 143. 
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พ.ศ. 2498 – 2506 เนื่องจากรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนรวมทั้งเวทีการประกวดนางงามอ่ืน ๆ ใน
เวลานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในแง่ลบเป็นอย่างมาก ท าให้การรื้อฟื้นการประกวดนางสาว
ไทยขึ้นใหม่ในพ.ศ. 2507 ของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบการจัดงาน ต้องเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ผู้เข้าประกวด มีการก าหนดกฎเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าประกวดที่เข้มงวดขึ้น ปัจจัยด้านการศึกษาเริ่มมีส่วนในการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมจะ
ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ในขณะเดียวกันผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยต้องเป็นตัวแทนสตรีไทย
เข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลเพื่อเผยแพร่ความงามของสตรีไทยและประชาสัมพันธ์
ประเทศอีกทางหนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2516 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและสังคมไทยเกิด
อุดมการณ์ใหม่ ๆ เช่น แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความเท่าเทียมระหว่างบุรุษกับสตรี 
เป็นต้น ท าให้การประกวดนางสาวไทยซึ่งถือเป็นการใช้สตรีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์
ของกลุ่มผู้มีอ านาจ ตามทัศนะของคนในสังคมยุคนั้น  การประกวดนางสาวไทยจึงไม่ได้รับการ
ยอมรับและยุติลง  

3.1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515  
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการติดต่อกับต่างประเทศ ท าให้การประกวด

นางสาวไทยในยุคนี้เริ่มมีการเข้ามาของธุรกิจความงาม มีองค์กรเอกชนร่วมตัดสินต าแหน่งต่าง ๆ 
แทนหน่วยงานราชการ มีการเพิ่มรางวัลในส่วนของเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้ง รถยนต์ โทรทัศน์ 
ตู้เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าว 
ตลอดจนสังคมไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสหรัฐอเมริกามากมาย เนื่องจากเป็นพันธมิตร
กับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนาม ท าให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ ทั้ง ภาพยนตร์ เพลง และนิตยสาร ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการแต่งกายของนางสาวไทย
ในยุคนี้มีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น 

ในขณะที่สถาบันเสริมความงามได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้รับสมัครสาวงามเข้า
ประกวดนางสาวไทย เริ่มจากโรงเรียนสอนตัดผมตัดเสื้อดาวรุ่ง ในพ.ศ. 2507 และได้ขยายสถานที่
รับสมัครกระจายไปตามสถาบัน เสริมสวยต่าง ๆ 13 แห่งได้ดังนี้ โรงเรียนสอนตัดเสื้อวีรี โรงเรียน
สอนตัดเสื้อระพี โรงเรียนสอนตัดเสื้องามวิไล โรงเรียนสอนตัดเสื้อพัชริน โรงเรียนสอนตัดเสื้อ
กาญจนา โรงเรียนสอนตัดเสื้อสุนิสา โรงเรียนสอนตัดเสื้อดวงใจ โรงเรียนสอนตัดเสื้อสปัน โรงเรียน
สอนตัดผมจันทนา โรงเรียนสอนตัดผมศรีจันทรา โรงเรียนสอนตัดผมงามวิไล โรงเรียนสอนตัดผม
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แอนนา และสถานเสริมสวยร่างกายสเลนเดอรีน 1 นอกจากจะเป็นสถานที่ในการรับสมัครแล้ว 
สถานเสริมความงามเหล่านี้ยังมีบทบาทเป็นผู้เฟ้นหาสตรีเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยด้วย  

จากการที่เอกชนได้เข้ามามีบทบาทต่อการประกวดนางสาวไทยในช่วงเวลานี้ ส่งผล
ให้เกิดธุรกิจการจัดหานางงามหรือแมวมองขึ้น ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ของสังคมไทยในขณะนั้น โดยผู้
จัดหานางงามมักมีอาชีพเกี่ยวข้องกับวงการนางงาม 2ในเวลาเดียวกัน เมื่อนางงามได้รับการ
ดลกซ้อมและมีความพร้อมในการประกวดเวทีต่าง ๆ แมวมองจะเป็นผู้ประสานงานกับสปอนเซอร์ 
และได้รับส่วนแบ่งจากเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการแมวมอง
ได้แก่ ชุลี ใจยงค์ หรือ ป้าชุลี3 ซึ่งเป็นผู้ส่งเนาวรัตน์ วัชรา ให้ได้รับต าแหน่งรองนางสาวไทยในพ.ศ. 
2507  

ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2515 ประกอบด้วย อาภัสรา หง
สกุล นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2507 จีรนันทน์ เศวตนันทน์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2508 
ประภัสสร พานิชกุล นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2509 อภันตรี ประยุทธเสนีย์ นางสาวไทยประจ าปี 
พ.ศ. 2510 แสงเดือน แม้นวงศ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2511 วารุณี แสงศิรินาวิน นางสาวไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2512 นิภาภัทร สุดศิริ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2514 และกนกอร บุญมา 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2515  

อาภัสรา หงสกุล 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2507 และนางงามจักรวาลประจ าปี ค.ศ. 1965 ได้แก่ 

อาภัสรา หงสกุล หรือ ปุ๊ก4 เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ที่บ้านพักในกรมทหารอากาศ ดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนาวาอากาศเอก เพิ่ม หงสกุล และเกยูร หงสกุล โดยอาภัสรา 
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศึกษาวิทยา ในระหว่างที่ศึกษานั้น อาภัสรา 
มีความสามารถในด้านกีฬาวิ่ง เน็ตบอล ปิงปอง ว่ายน้ า และ กอล์ฟ เป็นอย่างดี เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ โรงเรียนแม่ชี ปีนัง คอนแวนต์ ท าให้อาภัสรามีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนได้เล็กน้อย 5 จากค า

                                                           
1 ชาวไทย.  (2511, 21 ตุลาคม).  หน้า 7,10.  
2 อ าไพ เกตุดี.  (2531, 5 เมษายน).  การประกวดนางสาวไทยไม่มีสาวงามจากค่ายป้าชุลี มีแต่สาวที่ป้าชุลีเทรน .  สกุลไทย.  
34:1746.  หน้า 95. 
3 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 170. 
4 ที่มีชื่อเล่นว่าปุ๊ก เพราะตอนเด็ก ๆ ขาวและอ้วนกระปุ๊กลุก   
5 สจช. ก/ป7/2507/บ19.14, งานวชิราวุธานุสรณ์. 
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สัมภาษณ์ของครูที่สอนอาภัสราได้กล่าวว่าอาภัสราเป็นนักเรียนที่มีความสามารถหลายด้าน 
เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นท่ีรักใคร่ของเพื่อน ๆ ดังนี้  
 

“...ระหว่างที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลปฐมวัยเมื่อสมัย 5-6 ขวบ เธอเป็นคนที่

เรียบร้อย เฉลียวฉลาด เชื่อฟังครูบาอาจารย์ และพิถีพิถันในเรื่องระเบียบแบบแผนและ

การแต่งกาย มีอุปนิสัยอ่อนโยนเป็นท่ีชอบพอรักใคร่ของเพื่อนดูงทั้งที่ร่วมชั้นและร่วมเรียน 

ปราดเปรียวแข็งแรงและชอบการกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นเด็กที่สามารถสูงส่งที่สามารถ

ปรับตัวเข้ากับเพื่อนดูงทุกชั้นทุกวัยได้เป็นอย่างดี...”1 

จากนั้นอาภัสราได้รับการทาบทามจาก หม่อมเจ้า รัชนีพัฒน์ รั ชนี ซึ่งเป็น
ผู้จัดการประกวดนางงามวชิราวุธฯโดยให้เหตุผลว่า ต้องการท่ีจะให้สตรีลูกผู้ดีมีการศึกษาสูง ๆ เข้า
ประกวดนางสาวไทย โดยเป็นปีแรกที่มีการฟื้นฟูต าแหน่งนางสาวไทยขึ้นมาใหม่ หลังจากยุติไป
ก่อนหน้านี้ โดยหม่อมเจ้ารัชพัฒน์ รัชนี ได้กล่าวต่อ นาวาอากาศเอกเพิ่ม บิดาของอาภัสรา ว่า
ต้องการสตรีที่เป็นคนของประชาชนในยุคนี้ มีความเปล่งประกายที่จะไปแข่งขันกับต่างชาติได้ ดัง
ค ากล่าวต่อไปนี้   
 

“...เพราะเราต้องการฟื้นฟูนางสาวไทยขึ้นมาอีก และนางสาวไทยคนใหม่นี้จะเป็น

นางสาวไทยของประชาชนในยุคนี้จริง ๆ และจ าต้องมี “ประกาย” พอท่ีจะส่งรัศมีไปแข่งขัน

กับนางงามแห่งชาติอื่นเขาได้โดยเฉพาะดรั่งเขาก าลังมองเมืองไทยเราอย่างไร คุณลุงจะรู้

แล้ว ผมเห็นว่าเด็กคนนี้ควรรับต าแหน่งและหน้าที่น้ีได้เป็นอย่างดี...”2 

ในขณะเดียวกันเหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่หม่อมเจ้ารัชนีพัฒน์ต้องการให้อาภัสรามา
ประกวดนางสาวไทย เนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสด้านลบต่อการประกวดนางสาวไทย ดังนั้นอา
ภัสราจึงเป็นสตรีคนหนึ่งที่จะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงของนางสาวไทยได้ เนื่องจากมีความ
เพียบพร้อมทั้งความงาม ชาติตระกูล และการศึกษา ท าให้อาภัสราตัดสินใจเข้าร่วมการประกวด
นางสาวไทยในปีนี้ในทีสุ่ด  

การประกวดนางสาวไทยจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยอาภัสราสามารถ
คว้าต าแหน่งนางสาวไทยคนที่ 14 ความงามของอาภัสราได้รับค าชื่นชมจาก คุณหญิงสมจิตต์ กุล

                                                           
1 สิงห์ ผูกพานิช.  (2508).  อาภัสรา หงสกุล นางงามจักรวาลจากประเทศไทย โดย ทานตะวัน.  หน้า 40  
2 แหล่งเดิม.  หน้า 46-47. 
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ละวณิชย์หนึ่งในคณะกรรมการได้กล่าวว่า “...ดิฉันเป็นกรรมการประกวดนางสาวไทยปี 2507 ด้วย
คนหนึ่ง รู้สึกว่าอาภัสราสวยที่สุดและสะดุดตามากที่สุด แต่นาทีแรกที่ได้พบเห็นเธอทีเดียว ...” 
จากนั้นได้รับการสวมมงกุฎจากสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี  ซึ่งการประกวดปีนี้เป็นปีแรกที่มี
การออกแบบมงกุฎตามแบบมงกุฎเพชรของนางงามจักรวาล คือท าจากโลหะและอัญมณี พร้อม
ด้วยสัญลักษณ์ตราวชิราวุธประดับเพชรแทนรูปแบบเดิมที่ท าจากผ้าก ามะหยี่ปักด้ินเงิน1  ส่วนเงิน
รางวัลอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ถ้วยทองค า สร้อยคอเพชราวุธ เงินสด 40,000 บาท รวมไปถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นปีที่ เพิ่มรางวัลจากการประกวดก่อนหน้านี้ตามสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

ต าแหน่งรองนางสาวไทยทั้ง 4 คน คือ อรัญญา นามวงษ์ , เนาวรัตน์ วัชรา, 
เสาวนีย์ วรปัญญาสกุล และ ละอองดาว กิริยา ได้รับรางวัลเป็น ถ้วยเงิน สร้อยคอเพชราวุธ และ
เงินสด 10,000 บาท ซึ่งในปีน้ีมีการมอบเงินรางวัล 5,000 บาทให้แก่ผู้เข้ารอบสุดท้ายด้วย 

หลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวไทยแล้ว อาภัสราได้รับเกียรติเป็นตัวแทนผู้
หญิงไทยไปประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนขององค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลคนแรกของไทย และคนที่ 
2 ของทวีปเอเชียต่อจาก อากิโกะ โคจิมะ นางงามจักรวาลจากประเทศญี่ปุ่น 

การเดินทางกลับมายังประเทศไทยของอาภัสรา หลังได้รับต าแหน่งนางงาม
จักรวาลถือเป็นวาระแห่งชาติที่ประชาชนชาวไทยทุกคนรอคอยหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายงานถึง
ความต่ืนตัวของประชาชนต่อการได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลของอาภัสราว่า “...มีการต้อนรับ
อาภัสราอย่างมโหฬารทุกวันจนกว่าจะกลับมา...”2 และได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นจ านวน
มาก เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแสดงถึงความนิยมของประชาชนต่อการได้รับต าแหน่ง
นางงามจักรวาลคนแรกในประวัติศาสตร์ 

จีรนันทน์ เศวตนันทน์ 
นางสาวไทยคนต่อมาคือ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ หรือ เล็ก เป็นนางสาวไทย

ประจ าปี พ.ศ. 2508 และได้รับต าแหน่งรองอันดับ 2 ของการประกวดนางงามจักรวาลในปี ค.ศ.
1966 จีรนันทน์ เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2484 บิดาและมารดาคือ 
พล.ต.ต.จรุง-นางอร่ามศรี เศวตนันทน์ ต่อมาจีรนันทน์ ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเขมะสิริ

                                                           
1 สจช. ก/ป7/2507/บ.19.4. งานวชิราวธุานุสรณ์.  
2 พิมพ์ไทย.  (2509, 14 มกราคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
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อนุสรณ์ และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และท าหน้าที่
สอนภาษาไทยให้แก่ ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์1  ต้ังแต ่พ.ศ. 2505 – 2507 

จีรนันทน์ ได้รับการทาบทามจาก คุณสนิท โชติกเสถียร ให้เข้าร่วมการประกวด
นางสาวไทยประจ าปี 2508 ซึ่งปีนี้ เป็นปีแรกที่พิธีกรจะพูดคุยกับผู้เข้าประกวดในรอบ 15 คน
สุดท้าย หลังจากนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องให้คณะกรรมการสัมภาษณ์หลังเวที โดยมี คุณหญิงสุ
เนตร พงษ์โสภณ เป็นผู้ซักถามเพื่อดูบุคลิกภาพ กิริยามารยาท รวมทั้งความรู้รอบตัว ปฏิภาณไหว
พริบของผู้ เข้าประกวด2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่ืนตัวให้ของสังคมที่ เห็นความส าคัญของ
บุคลิกภาพและคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของนางงาม มากกว่าความสวยงามทางร่างกายเพียงอย่าง
เดียว  

จีรนันทน์ เศวตนันทน์ สามารถคว้าต าแหน่งนางสาวไทยในปีนั้นไปครองได้ส าเร็จ
ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 25083 ด้วยเสียงเอกฉันทน์จากคณะกรรมการกว่า 594 คน เอาชนะผู้เข้า
ประกวดจากทั้งหมด 104 คน ได้รับมงกุฎ สร้อยทองค า สร้อยคอเพชราวุธ เสื้อคลุม เงินสด 
50,000 บาท ต๋ัวเครื่องบินไป – กลับญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง และกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทอาคเนย์
ประกันภัย 500,000 บาท โดยมี สุทิศา พัฒนุช, ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวช, กิ่งกมล อุบลรักษ์ และมลุ
ลี เอี่ยมศิริรักษ์ ได้ต าแหน่งรองนางสาวไทยตามล าดับ ได้รับถ้วยเงิน สร้อยคอเพชราวุธ และเงินสด 
15,000 บาท5  

การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลของจีรนันทน์
นั้น ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ในด้านค่าใช้จ่ายส าหรับการประกวด
นางงามจักรวาล รวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพถ่าย ชุดไทยประยุกต์ และ ชุดอาบน้ า ของจีรนันทน์
ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท าให้มีความพร้อมในการ
ประกวดนางสาวจักรวาลในปีนี้เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ของจีรนันทน์ ก่อนการเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลว่า “...เล็กพร้อมทุกอย่างค่ะ 
ไม่เคยเลิกล้มความต้ังใจ เขียนได้เลยค่ะว่า เล็กอยู่ในสภาพที่พร้อมจะไปประกวด... ”6 โดยจีร

                                                           
1 ธิดาของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์  ที่มา : สจช. ก/ป 7/2509/บ 8.  นางงาม. 
2 สจช. ก/ป7/2508/บ. 9.9.  งานวชิราวธุานุสรณ ์
3 การประกวดนางสาวไทยในปีนี้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 รวมทั้งมีการออกอากาศทางวิทยุ 
ททท.  ที่มา:  สจช.ก/ป /ด/2508/บ.9.9.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
4 สจช. ก/ป 7/2508/บ. 19.4.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
5 สจช. ก/ป 7/2508/บ. 9.9.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
6 เดลินิวส์.  (2509, 26 มิถุนายน).  ไม่ปรากฏหน้า. 
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นันทน์สามารถคว้ารางวัลรองอันดับ 2 จากการประกวดนางงามจักรวาลที่สหรัฐอเมริกามาได้ 
สร้างความชื่นชมยินดีแก่ชาวไทยเป็นอย่างมาก มีการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ถึงการ
ปรากฏตัวขณะเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังได้รับต าแหน่งของจีรนันทน์ ถึงความต่ืนตัวของ
ประชาชนที่เดินทางไปต้อนรับอย่างมากมายว่า 

 

“...รองนางสาวจักรวาลจีรนันทน์ เศวตนันทน์ ตื้นตันใจจนน้ าตาคลอขณะก้าวลงจาก

เครื่องบินเมื่อเที่ยงวาน ประชาชนนับร้อย เฮโลเข้าแย่งช่อดอกไม้และจับไม้จับมือแสดง

ความยินดี...ขณะที่เธอก้าวลงจากรถวงดนตรีลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์ ได้บรรเลง

เพลงมาร์ช The Longest Day ต้อนรับอย่างกึกก้อง... ”1 

การต้อนรับที่อบอุ่นจากประชาชนไทยต่อจีรนันทน์ ยังแสดงให้เห็นถึงความนิยม
ของเวทีนางสาวไทย และการปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับ เป็นคนของประชาชนอย่างแท้จริงสอดคล้อง
กับการรายงานข่าวว่า “...รองนางสาวจักรวาลเล่นหัวกับกลุ่มนักเรียนเหมือนเด็ก ๆ อย่างน่ารักส่ง
เสียงกรี๊ดกร๊าดด้วยการแย่งช่อดอกไม้...”2  

ประภัสสร พานิชกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2509 คือ ประภัสสร พานิชกุล หรือ 
แดง เกิดวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรคนที่ 3 ในจ านวน 4 คน โดยบิดาเป็นผู้มีเชื้อสายจีน
ซึ่งมีภรรยาหลายคนตามความนิยมของชาวจีนในยุคนั้น ส่วนมารดาเป็นชาวจังหวัดราชบุรี ได้
เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจเมื่อประภัสสรอายุ 11 ปี ท าให้ประภัสสรต้องเดินทางไปอยู่กับน้าสาวใน
เวลาต่อมา หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพเป็นครูสอนเสริมสวยอยู่ที่โรงเรียนนริศรา และได้รับ
ต าแหน่งนางงามบ้านหมี่ หลังจากนั้นได้รับการเชิญชวนจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เป็น
ตัวแทนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทย3  

การจัดประกวดในปีนี้มีการรณรงค์ให้หน่วยงานราชการส่งสตรีเข้าร่วมการ
ประกวด โดยหน่วยงานราชการจะได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าหน่วยงานเอกชน ท าให้เมื่อมีการแถลง
ข่าวการจัดงานในปีนี้เกิดขึ้น จึงได้รับความสนใจจากนายอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดพระนครและ
ธนบุรี เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว4 ท าให้มีผู้เข้าประกวดมากถึง 125 คน1 ซึ่งมากกว่าการประกวดใน
                                                           
1 แหล่งเดิม 
2 เดลินิวส์.  (2509, 13 สิงหาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
3 จิตประภัสสร เทียนสวุรรณ.  (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 123.  
4 ไทยรัฐ.  (2509, 17 พฤศจิกายน).  ไม่ปรากฏหน้า. 
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ปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีสาวงามที่มีคุณสมบัติด้านการศึกษาสูงขึ้น เช่น ลักษณาวดี ภวนารถนุรั กษ์ 
นักศึกษาวิชาการบริหารธุรกิจ จากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และ ภาสวรรณ พหุลรัตน์ 
ท างานในแผนกต้อนรับบริษัทต่างประเทศ เป็นต้น2 ท าให้การประกวดในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ 
รวมไปถึงมีการให้ต าแหน่งรองชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดนางงามโลก (Miss World) ที่ประเทศ
อังกฤษด้วย สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของของ นายเจิม ภูมิจิตร รองผู้อ านวยการกองประกวด
นางสาวไทยว่า  

 

“...เท่าที่ผมซาวเสียงดูมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว ปรากฏว่าปีนี้การประกวดนางสาว

ไทยได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้ามากกว่าปีก่อน บางรายน านางงามมาให้ดู

ตัวไว้แล้วก็มี เชื่อว่าทันทีที่เราประกาศรับสมัครนางสาวไทยออกไป จะมีสุภาพสตรีมา

สมัครมากมายกว่าปีที่แล้วแน่ คณะกรรมการของเราจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง 

จากนั้นก็จะมีหนังสือเวียนไปทุกจังหวัดและทุกอ าเภอเชิญชวนสุภาพสตรีเข้าประกวด...

เราจะส่งนางสาวไทยของเราไปประกวดนางงามจักรวาล ส่วนรองนางสาวไทยเรายังจะ

พิจารณาส่งเข้าประกวดนางสาวโลกที่อังกฤษอีก เพราะผลดีจากการส่งนางงามเข้า

ประกวด ประสบผลส าเร็จมาแล้วถึง 2 ปี ได้มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและคน

ไทยมากทีเดียว...”3  

ในขณะเดียวการประกวดนางสาวไทยในปีนี้ก าหนดให้มีการเปิดรับสมัครที่
โรงเรียนตัดผมตัดเสื้อดาวรุ่ง และที่ส านักงานกลางกองประกวดนางสาวไทย โดยมีการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์ในการประกวดให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยห้ามเสริมแต่งจนผิดจากรูปทรงเดิม และ 
ห้ามใช้สิ่งเสริมสวยบางอย่างเช่น ขนตาปลอม ผมปลอม การเขียนตา หรือการเขียนขอบตา เป็น
ต้น ดังรายงานข่าวต่อไปนี้  

 

“...ชุดประกวดนางสาวไทยปีนี้ ได้รับการชี้แจงจากคณะกรรมการที่แถลงข่าวว่า ผู้

ประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดประกวดที่กองประกวดก าหนดขึ้นและผ่านการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการกลางแล้ว ลักษณะของชุดประกวดคือ ตัวเส้ือด้านหน้าเป็นคอกลมลึก

                                                                                                                                                                      
1 สจช. ก/ป7/2509/บ.8.  นางงาม. 
2 พิมพ์ไทย.  (2509, 20 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
3 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
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พองาม ตัวกระโปรงยาวปิดกางเกง ...และห้ามใช้โครงหรือส าลี หรือฟองน้ าหรือส่ิงเสริม

สวยอื่น ๆ ท่ีจะท าให้รูปทรงผิดไปจากรูปทรงตามสัดส่วนของร่างกายจริงอย่างเด็ดขาด...”1 

แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการหาสุภาพสตรีที่มีความงามที่เป็นธรรมชาติ มาด ารงต าแหน่ง

นางสาวไทยของกองประกวดนางสาวไทย 

ในคืนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25102 การประกวดรอบตัดสิน ประภัสสร เป็นผู้เข้า
ประกวดหมายเลข 28 และเป็น 1 ในสาวงามที่ได้รับการคาดหมายว่าจะชนะเลิศในปีนี้  ประภัสสร 
ได้กล่าวกับสปัน คันธวงศ์ หนึ่งในผู้ออกแบบชุดราตรีให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยว่า “...หนูไม่มี
เงิน ตัด ๆ ผ่อนส่งดูเหมือนยังไม่เสร็จเลย หนูคงไม่มีหวังหรอกค่ะ...”3 ท าให้ประภัสสร ถูกกล่าวถึง
ในฐานะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยที่น่าสงสาร ท าให้สปัน คันธวงศ์ มอบชุดราตรีและแต่งหน้า
ให้กับประภัสสร จนสามารถชนะเลิศต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีนี้ได้ส าเร็จ โดยประภัสสรถูก
กล่าวถึงคุณสมบัติที่ท าให้ชนะการประกวดในครั้งนี้ว่า “...กล่าวขานกันว่าสาวประภัสสรสามารถ
เอาชนะใจกรรมการได้ก็เพราะความงามที่ดูเป็นธรรมชาติ ประกายตาคมซึ้ง รอยยิ้มหวานบริสุทธิ์
ไร้เดียงสา และสัดส่วนซึ่งงดงามลงตัวที่สุด...”4 

รางวัลของนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2509 ได้แก่ มงกุฎเพชร ถ้วยทองค า 
สร้อยคอเพชราวุธ คฑา เสื้อคลุม เงินสด 50,000 บาทและบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบิน
ไทย ไปกลับญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง ส่วนรองนางสาวไทย ประกอบด้วย อุไรวรรณ งามบุญสืบ,  นาตยา นิยม
พงษ์, ภาสวรรณ พหุลรัตน์ และ สุภาภรณ์ นิลเสรี ได้รับรางวัล ถ้วยเงิน สร้อยคอเพชราวุธ และเงิน
สด 15,000 บาท5  

                                                           
1 เดลินิวส์.  (2509, 17 พฤศจิกายน).  ไม่ปรากฏหน้า. 
2 การจัดงานวันวชิราวุธฯในปีนี้ ต้องจัดต้นปี พ.ศ. 2510 เนื่องจากต้องเลื่อนก าหนดการณ์จัดงานเพราะมีงานแสดงสินค้านานาชาติ
แห่งเอเชีย (Asian Trade Fair) ที่รัฐบาลเป็นผู้จัดงาน ที่มา :  ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.  (2558).  ก าเนิดประเทศไทยภายใต้เผด็จ
การ.  หน้า 238-239. ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยมีการประกวด “มิสเทรดแฟร์” หรือ 
นางงามแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย ซ่ึงมีสาวงามจาก ฮ่องกง มาเลเซีย ปากีสถาน พม่า ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และ อินเดียเข้าร่วม
การประกวดด้วย) 
3 สจช ก/ป8/2510/92.  บทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ. 
4 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  สาวงาม สาวมงกุฎ.  หน้า 68. 
5 ชาวไทย.  (2510, 5 ธันวาคม).  หน้า 16.  
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 ปีน้ีเป็นปีแรกที่มีเก้าอ้ีประจ าต าแหน่งให้นางสาวไทยนั่งตามแบบเวทีนางงาม
จักรวาล และประภัสสร ได้เป็นตัวแทนสตรีไทยไปประกวดราชินีแห่งภาคแปซิฟิก1 โดยทางสมาคม
นักเรียนวชิราวุธฯ กล่าวว่า “...การไปประกวดครั้งนี้ของประภัสสร ถือเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไป
ประกวดนางงามจักรวาล...” รวมทั้งเวทีนี้มีเงื่อนไขให้สามารถไปประกวดนางงามจักรวาล นางงาม
โลก และนางงามนานาชาติ ท าให้ประภัสสรได้รับโอกาสนี้และได้รับต าแหน่งนางสาวผู้สง่างาม
จากเวที Miss Queen of Pacific กลับมาดากชาวไทย2 

ด้านชีวิตครอบครัวหลังพ้นจากต าแหน่ง ประภัสสร หรือ จิตประภัสสรในปัจจุบัน 
สมรสกับ พล.ต.ต.เทอดพงษ์ เทียนสุวรรณ มีทายาทด้วยกัน 3 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กรุณพล เทียน
สุวรรณ ดารา นักแสดง พิธีกร ปัจจุบันเปิดร้านอาหารจิตประภัสสร นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2557 
ประภัสสรยังได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติ เรื่อง “กว่าชีวิตจะถึงจิตประภัสสร” จัดพิมพ์โดย
ส านักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ 

อภันตร ีประยุทธเสนีย ์
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2510 คือ อภันตรี ประยุทธเสนีย์ หรือ ปุ้ย เป็นบุตร

ของ พันเอก (พิเศษ)ยรรยง ประยุทธเสนีย์ ซึ่งเป็นข้าราชการทหารบกชั้นสูง ในด้านการศึกษาจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ และศึกษาต่อที่ The convent 
of the Holy Infant Jesus สาขาเลขานุการ ร่วมประกวดนางสาวไทยในนามราชตฤณมัยสมาคม
เป็นผู้ส่งเข้าประกวด โดยอภันตรีไม่เคยผ่านเวทีประกวดนางงามใด ๆ มาก่อนโดยกล่าวถึงเหตุผล
ในการเข้าร่วมการประกวดว่า มาประกวดนางสาวไทยผ่านค าแนะน าจากผู้ใหญ่ ดังนี้ 

 

“...สมัยก่อนดิฉันเรียนอยู่ปีนัง ตอนนั้นใกล้จบแล้วก็กลับบ้าน พอมาอยู่กับครอบครัว

ก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปแล้วเพราะเป็นโรคติดบ้าน ดิฉันเป็นลูกทหารบังเอิญตอน

นั้นผู้ใหญ่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยรอมาประกวดนางสาวไทยดีกว่าดิฉันเลยมีความรู้สึก

                                                           
1 การประกวดราชินีแห่งคาบสมุทรแปซิฟิค จัดขึ้นที่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 3-13 
มกราคม 2510 มีประเทศเข้าร่วมชิงชัยกว่า 30 ประเทศ โดยทางประเทศออสเตรเลียได้มีหนังสือส่งมายังกอง
ประกวดนางสาวไทย ให้ส่งสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งมี คณะกรรมการเป็นคนไทยคือพระองค์เจ้าเปรม
บุรฉัตรและชายา  
2 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 68. 
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ว่าดีเหมือนกันจะได้อยู่บ้านนาน ๆ แต่ไม่ได้คิดถึงว่าเราสวยอะไรเท่าไหร่แต่มีกองเชียร์

เชียร์กันใหญ่เลย...”1 

การประกวดนางสาวไทย พ.ศ. 2510 ได้มีการจัดประกวดขึ้นภายใต้การ
ด าเนินงานของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ เป็นปีที่ 4 หลังจากประสบความส าเร็จจากการจัด
ประกวดตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้     อภันตรี มีคู่แข่งคนส าคัญคือ รุ่งทิพย์ ภิญโญ เจ้าของ
ต าแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2510 ซึ่ง    อภันตรีและรุ่งทิพย์มีคะแนนเท่ากัน แต่
สุดท้ายคณะกรรมการได้ลงคะแนนเลือกให้ อภันตรี ครองต าแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ได้รับรางวัล 
มงกุฎ ถ้วยทองค า สร้อยคอวชิราวุธเพชร เสื้อคลุม เงินสด 50,000 บาท ต๋ัวไป - กลับญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง 
สร้อยไข่มุก จักรเย็บผ้า วิทยุทรานซิสเตอร์ นาฬิกาข้อมือสวิส บัตรเสริมสวย และ เครื่องแต่งกาย
จากพรเพ็ญไหมไทย  

รองนางสาวไทย ประกอบด้วย รุ่งทิพย์ ภิญโญ2, พินนะรัฐ ทนันไชย3, พัชรินทร์ 
ไพรอุดมและ บุญตา ศรีแผ้ว โดยรองนางสาวไทยได้รางวัล ถ้วยเงิน สร้อยคอเพชราวุธทองค า เงิน
สด 15,000 บาท สร้อยไข่มุก วิทยุทรานซิสเตอร์ นาฬิกาข้อมือสวิส และเครื่องแต่งกายจากพรเพ็ญ
ไหมไทย4 ต่อมาอภันตรีได้ เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล ณ  ไมอามี่  บีช รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกาโดยผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย 

ในขณะที่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยคนอ่ืน ๆ ในปีนี้ล้วนถูกทาบทามให้ไปแสดง
ภาพยนตร์และโด่งดังทั้งสิ้น เช่น ปรัศนียา หรือ จารุวรรณ ปัญโญภาส, วัลชุลี หรือ โฉมฉาย ฉัตร
วิไล และดวงนภา เอี่ยมสินธร หรือ ดวงนภา อรรถพรพิศาล เป็นต้น5 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าประกวด
นางสาวไทยเมื่อผ่านการประกวดจากเวทีนี้แล้ว หลายคนเป็นที่รู้จักของบุคคลในสังคม ท าให้มี
แมวมองมากมายได้ทาบทามให้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจนมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักจนถึงทุกวันนี ้

แสงเดือน แม้นวงศ์  
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี 2511 ได้แก่ แสงเดือน แม้นวงศ์ ส าเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนศึกษานารีและเป็นดรัมเมเยอร์ของโรงเรียน จากนั้นได้เข้าท างานเป็น

                                                           
1 ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล.  (2547).  มงกุฎ.  หน้า 173-174. 
2 ได้รองอันดับ 4 และขวัญใจช่างภาพจากการประกวด  Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่น 
3 เป็นหญิงไทยคนแรกที่ไปประกวด Miss World  โดยพินนะรัฐสามารถเข้ารอบ 15 คนสุดทา้ยด้วย 
4 พิมพ์ไทย.  (2511, 15 พฤศจิกายน).  หน้า 17.  
5 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 70. 



  65 

พนักงานดลกหัด ณ ธนาคารออมสิน ได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดโดยมีมารดาเป็นผู้ผลักดัน ให้
เข้ารับการดูตัวจากทางสปอนเซอร์ผู้สนใจในการสนับสนุนก่อนเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย1 

การประกวดในปีนี้ได้ก าหนดให้ มีการระบุในใบสมัครให้ชัดเจนว่าผู้เข้าประกวด
จะต้องมีผู้ส่งเข้าประกวดหรือสปอนเซอร์ เนื่องจากการเข้าประกวดต้องมีค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ตัว ทางกองประกวดไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้เข้าประกวดนางสาว
ไทย จะต้องมีผู้ดูแลด้านค่าใช้จ่ายเอง อีกทั้งถ้าสาวงามมีสปอนเซอร์ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีการ
รับรองความประพฤติเพราะคงไม่มีห้างร้านใดที่จะยอมเสียชื่อจากการสนับสนุนผู้มีความประพฤติ
อันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเข้าประกวดและถือเป็นการช่วยทางกองประกวดตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในเวลาเดียวกัน2 สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของแสงเดือน แม้นวงศ์ 
ท่ีได้กล่าวถึงการดูตัวโดยสปอนเซอร์ว่า “...ตอนนั้นเราก็อยากลองดูว่าเราจะสวยพอเข้าประกวดได้
ไหม...วันนั้นเข้าไปแคสติ้งเข้าไปทั้งชุดนักเรียนหน้าใสเข้าไปแต่เขามีอยู่แล้ว 2 คนแต่งตัวเต็มที่ก็คิด
ในใจคงไม่เลือกเราหรอกที่ไหนได้เขาเลือกคนที่ไม่ท าอะไรเลยคุณบุรินทร์ก็มองอย่าง Artist เราเอง
ก็ไม่ได้เตรียมตัว”3  

การประกวดนางสาวไทยในปีนี้  ได้มีการประกวดต าแหน่งขวัญใจช่างภาพ
สื่อมวลชน (Miss Photogenic) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การประกวดนางงามในประเทศไทย 
โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเป็นผู้ตัดสิน ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์จากไทย จีน และ อังกฤษ 
ช่างภาพกรมประชาสัมพันธ์ ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 ช่อง 7 และ ช่อง 94 มีการพัฒนาการ
ถ่ายทอดการประกวด จนสามารถน าผู้เข้าประกวดไปแสดงตัวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 45 ก่อนการ
ประกวดรอบตัดสิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมใหม่ของสังคมในขณะนั้น ผู้ได้รับต าแหน่งนี้ ได้แก่ ศรีมาย 
ทิพย์มณฑา ได้รับถ้วยเงิน และ เงินสด 10,000 บาท จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนมี
ความส าคัญกับการประกวดนางสาวไทยในยุคนี้เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับกิจกรรมแรกภายหลัง
จากได้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยต้องกระท าคือการเดินสายมอบช่อดอกไม้ขอบคุณสื่อมวลชน
ส านักต่าง ๆ6 อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกก็ได้ส่งผลให้เวทีนางสาวไทยมีการเปลี่ยนแปลง

                                                           
1 กองประกวดนางสาวไทย.  (2514).  สมุดภาพประกวดนางสาวไทย.  ไม่ปรากฏหน้า. 
2 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย.  วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า 91. 
3 แสงเดือน แม้นวงศ์ ได้เข้าประกวดนางสาวไทยในนาม ของบริษัท เมืองทองไซโก้ เป็นผู้ส่งเข้าประกวดและได้รับต าแหน่งนางสาว
ไทย หลังจากการได้รับต าแหน่งนั้นแสงเดือนได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับนาฬิกาไซโก้  
4 ชาวไทย. (2511, 19 พฤศจิกายน).  หน้า 7, 14. 
5 ชาวไทย. (2511, 22 พฤศจิกายน).  หน้า 7.  
6 ชาวไทย. (2512, 14 ธันวาคม).  หน้า 5. 
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เครื่องแต่งกายของผู้เข้าประกวด โดยใช้ผ้ายึดตัดเย็บส าเร็จรูปจากสหรัฐอเมริกา แทนการใช้ผ้า
ไหม ซึ่งทางกองประกวดเป็นผู้ด าเนินการให้นางงามทั้งหมด 

ในคืนวันตัดสิน แสงเดือน แม้นวงศ์ ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 
2511 ได้รับรางวัล มงกุฎ ถ้วยทองค าสร้อยคอเพชราวุธ เสื้อคลุม เงินสด 80,000 บาทต๋ัวเครื่องบิน
ไป-กลับญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง จักรเย็บผ้าซิงเกอร์, โทรทัศน์ รองนางสาวไทยท้ัง 4 ประกอบด้วย เนตรทราย 
ชลาธาร, ศรีมาย ทิพย์มณฑา, มิตทีรา ภัทรนาวิน และ จันทรพร สุรินทร์เปาว์ ได้รางวัลถ้วยเงิน 
สร้อยเพชราวุธ เงินสด 25,000 บาทโทรทัศน์ ฯลฯ1  

แสงเดือนได้เป็นตัวแทนสตรีไทยในการประกวดนางงามจักรวาล ที่หาดไมอามี่ 
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2512 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งกายในชุดประจ าชาติ ด้วยชุด
ไทยตามแบบละครร าสวมชฎา ถือเป็นรางวัลการแต่งกายชุดประจ าชาติรางวัลแรกของ
ประวัติศาสตร์การประกวดนางงามจักรวาลของไทย  

วารุณี แสงศิรินาวิน 
วารุณี แสงศิรินาวิน หรือ เปีย เป็นผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวไทยประจ า 

พ.ศ. 2512 โดยวารุณีเกิดที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
สตรีทัดสิงหเสนีย์ และได้รับการทาบทามจากสมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ผู้สนับสนุนส่งเข้าประกวด  

การประกวดนางสาวไทยในปีนี้ เป็นปีแรกที่มีการจัดอันดับรองนางสาวไทยจาก
ต าแหน่งรองอันดับ 1- 4 เพื่อหาผู้ปฏิบัติภารกิจแทนนางสาวไทยในกรณีที่นางสาวไทยไม่สามารถ
ท าหน้าที่ได้ เช่น เมื่อต้องเดินทางไปประกวดต่างประเทศ และความสะดวกในการส่งรองนางสาว
ไทยอันดับต่าง ๆ ไปประกวดต่างประเทศ2 ดังต่อไปนี้ ต าแหน่งนางสาวไทยเป็นตัวแทนประกวด
นางงามจักรวาล (Miss Universe) ต าแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ 1 เป็นตัวแทนประกวดนางงาม
โลก (Miss World) ต าแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ 2 เป็นตัวแทนประกวดนางงามนานาชาติ 
(Miss International) ต าแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ 3 เป็นตัวแทนประกวดนางงามราชินี
คาบสมุทรแปซิฟิค (Miss Queen of Pacific) และรองนางสาวไทยอันดับ 4 เป็นตัวแทนประกวด
นางงามเอเชีย (Miss Asia) โดยกองประกวดจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะต าแหน่งนางสาวไทย
เพื่อเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล ส่วนต าแหน่งอ่ืน ๆ จะเปิดโอกาสให้เอกชนรายเป็น
ผู้สนับสนุน3 
                                                           
1 ชาวไทย. (2511, 20 พฤศจิกายน).  หน้า 7, 14.  
2 ชาวไทย.  (2512, 24 ตุลาคม).  หน้า 1, 3. 
3 พิมพ์ไทย. (2512, 6 ธันวาคม).  หน้า 16. 
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ส าหรับเครื่องแต่งกายของผู้เข้าประกวด ทางกองประกวดได้จัดให้มีการประกวด
เครื่องแต่งกายชุดไทยจิตรลดาขึ้นเป็นครั้งแรก ส่งผลให้การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 
2512-2515 นางสาวไทยจะใช้เครื่องแต่งกาย 2 ชุดหลักคือ ชุดว่ายน้ าและชุดไทย   

ในคืนวันตัดสิน วารุณี แสงศิรินาวิน เป็นผู้ได้รับต าแหน่งนางสาวไทย และได้รับ
รางวัลประกอบด้วย มงกุฎ ถ้วยทองค า สร้อยคอเพชราวุธ เสื้อคลุม เงินสด 100,000 บาท และ
นาฬิกาข้อมือ ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทย คือ พนารัตน์ พิสุทธิศักด์ิ , ลัดดาวัลย์ ยิ่งยง, บุษรา
ภรณ์ ธีระทรัพย์ และปริยา ศรีวิชัย ได้รับรางวัล ถ้วยเงิน และสร้อยเพชราวุธ  

วารุณี เป็นผู้ที่ได้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยถึง 2 ปีติดต่อกัน เนื่องจากได้รับ
ต าแหน่งนางสาวไทยเมื่ออายุ 17 ปี ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขของการประกวดนางงามจักรวาลที่
ก าหนดให้ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ 18 ปี ท าให้ใน พ.ศ. 2513 วารุณี ต้องไปประกวด ราชินีเอ็กซ์โป 
ที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลใน พ.ศ. 25141 รวมทั้งในปีถัดมา
สถานการณ์สงครามอินโดจีนอยู่ในภาวะรุนแรง สื่อมวลชนและนักการเมืองได้แสดงความคิดเห็น
คัดค้านการประกวดนางสาวไทย โดยให้เหตุผลถึงความไม่เหมาะสมอันที่จะจัดงานสนุกสนาน
บันเทิง ขณะที่ภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านอาจจะลุกลามเข้ามาได้2 มีกระแสคัดค้านเผยแพร่
ออกมามากมายโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์3 ส่งผลให้คณะกรรมการจัดงานวชิราวุธมีมติให้งดประกวด
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 25134 แม้ไม่มีการประกวดนางไทย แต่ในงานวันวชิราวุธานุสรณ์
ประจ า พ.ศ. 2513 ยังมีการประกวดนางแบบ และ การประกวดสาวมัธนพาธาอยู่  

นิภาภัทร สุดศิริ 
นางสาวไทยคนต่อมาคือ นิภาภัทร สุดศิริ หรือ เล็ก ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย

ประจ าป ีพ.ศ. 2514 ในด้านการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย โดยได้รับการติดต่อจาก
โรงเรียนสอนตัดเสื้อเจียรพรรณให้เข้าร่วมการประกวด5 

การประกวดนางสาวไทยนี้ปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านอายุของผู้ เข้า
ประกวด โดยเปลี่ยนจาก 16-25 ปี เป็น 17-25 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติการประกวด
นางงามจักรวาล ซึ่งต้องมีอายุครบ 18 ปี เป็นผลมาจากการที่ วารุณี แสงศิรินาวิน นางสาวไทย

                                                           
1 พิมพ์ไทย. (2514, 27 มิถุนายน).  หน้า 1,16. 
2 สจช. ก/ป. 8 /2513/24.  กรณีการประกวดนางสาวไทย.  
3 พิมพ์ไทย. (2513, 26 ตุลาคม).  หน้า 4,10.  
4 สจช. ก/ป. 8 /2513/24.  กรณีการประกวดนางสาวไทย.  
5 พิมพ์สี.  (2530, สิงหาคม).  4 คุณแม่(อดีต)นางสาวไทย.  แพรว.  8(191): 136. 
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ประจ าปี พ.ศ. 2512 มีปัญหาด้านอายุในการประกวดนางงามจักรวาล เนื่องจากมีอายุไม่ครบ
เกณฑ์ก าหนดการประกวด1  

นิภาภัทรชนะเลิศการประกวดนางสาวไทย  ได้รับรางวัล สร้อยเพชราวุธ ถ้วย
ทองค า เสื้อคลุม เงินสด 100,000 ต๋ัวไปกลับญี่ปุ่น สร้อยไข่มุก จักรเย็บผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์2 และ
เป็นตัวแทนสตรีไทยเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล ณ ประเทศเปอร์โตริโก โดยรองทั้ง 4 
ประกอบด้วย สิรินยา ทัตตวร, เปรมฤดี เสริมสิริ, ศรัญญา ทองขจร และ เยาวเรศ ภูมิศิลป์ 

กนกอร บุญมา 
กนกอร บุญมา เป็นผู้ครอบครองต าแหน่งนางสาวไทยใน พ.ศ. 2515 โดยมี

ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอดีตนักเรียนเสริมสวยจากโรงเรียนเสริมสวยแอนนา เข้าร่วม
ประกวดนางสาวไทยโดยการชักชวนของอาจารย์ อรุณี สามโกเศศ เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยแอน
นา โดยมีผู้ส่งเข้าประกวดคือภัตตาคารแม่น้ า และได้รับต าแหน่งนางสาวไทยเป็นตัวแทนไป
ประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศกรีซ ได้รับรางวัลประกอบด้วย มงกุฎ ถ้วยทองค าสร้อยเพ
ชราวุธ เงินสด 100,000 บาท และมีรองนางสาวไทยอีก 4 คน ได้แก่ แสงอรุณ จิตต์ใจ, สุดเฉลียว 
รอดบุญธรรม, สุดสวาท สมโนชัย และ ปริศนา โลหะนันท์ ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ สร้อยทองค า
วชิราวุธ เงินสด 30,000 บาท3 

กล่าวโดยสรุปผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 ทั้ง 8 คน
นั้น ล้วนเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปประกวดยังเวทีต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศและ
ความงามของสตรีไทย ท าให้คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยนั้น มีการให้ความส าคัญ
จากการศึกษามากขึ้น มีนางสาวไทยหลายคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เช่น อา
ภัสรา และ จีรนันทน์ ฯลฯ ในขณะที่ผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจท าให้การประกวดมีผู้สนับสนุน
มากขึ้น มีการเพิ่มเงินรางวัลจากการประกวดในปี  พ.ศ. 2507 คือ 40,000 บาท จนถึง 100,000 
บาทในปี พ.ศ. 2515 

จากการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกวดในทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการประกวดนางงามจักรวาล รวมถึงการ
ส่งรองนางสาวไทยเข้าร่วมการประกวดอ่ืน ๆ ในเวทีนานาชาติ ส่งผลให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาว
ไทยทุกคนต้องปรับตัวต่อสังคม ที่มีความเป็นสากลนิยมมากยิ่งขึ้นจากการติดต่อและรับอิทธิพล
จากตะวันตก 
                                                           
1 พิมพ์ไทย. (2513, 16 มิถุนายน).  หน้า 1,16 
2 พิมพ์ไทย. (2515, 2 พฤศจิกายน).  หน้า 16.  
3 พิมพ์ไทย. (2515, 2 พฤศจิกายน).  หน้า 16. 
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การประกวดนางสาวไทยล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในสังคมไทยเสมอ 
กล่าวคือเมื่อสังคมเกิดความไม่สงบ ก็จะท าให้การประกวดนางสาวไทยไม่สามารถด าเนินได้ ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงกับผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ที่ต้องด ารงต าแหน่งต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ตลอดจน
การเติบโตของธุรกิจความงามไปจนถึงการพัฒนาขององค์กรสื่อมวลชนในยุคนี้ ท าให้เกิดอาชีพ
ใหม่ ๆ ขึ้น เช่น อาชีพแมวมอง ซึ่งมีส่วนส าคัญในการชักจูงสตรีไทยให้เข้าร่วมประกวดนางงามเวที
ต่าง ๆ ไปจนถึงการสนับสนุนสาวงาม ให้เข้าสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงมากมายในเวลาต่อมา 
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ได้ส่งผลต่อตัวผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย โดยเฉพาะ
บทบาทในด้านต่าง ๆ ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

3.2 บทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2515 
บทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 นั้น อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการประกวด ในระยะแรกลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ของนางสาวไทยจะไม่มีพันธะผูกพันกับกองประกวด ดังค าสัมภาษณ์ของจีรนันทน์ เศวตนันทน์ ว่า 
“...หน้าที่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่มีพันธะผูกพัน กองประกวดไม่ได้มายุ่งไรกับเรา จบแล้วก็จบ
กันเลย แต่งานการกุศลต่าง ๆ ก็คอยมาเชิญชวนเราไปไหนตลอด...”1  

เมื่อธุรกิจการค้ามีอิทธิพลต่อนางสาวไทยมากยิ่งขึ้น ท าให้ทางผู้จัดงานได้มีการออก
ข้อตกลง โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้านการกุศลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติแก่
นางสาวไทยและรองนางสาวไทย เพื่อรักษาคุณค่าและภาพลักษณ์ของต าแหน่งนางสาวไทยใน
เวลาต่อมา  

บทบาทของนางสาวไทยในยุคนี้ประกอบด้วย บทบาทการพัฒนาตนเองคือการพัฒนา
ตนเองด้านต่าง ๆ บทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาล บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์และ
สาธารณประโยชน์ที่นับมาเป็นบทบาทที่โดดเด่นของนางสาวไทยในยุคนี้ บทบาทด้านงานบันเทิง 
และ บทบาทการเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลดังต่อไปนี้ 

3.2.1 บทบาทการพัฒนาตนเอง 
นางสาวไทยในยุคนี้มีการพัฒนาตนเองมากกว่าในยุคแรก เนื่องจากต้องเป็นตัวแทน

สตรีไทยในการเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศ ท าให้การเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น น ามาซึ่งการดูแลรูปร่างหน้าตาให้มีความงดงาม 
ตามสากลนิยม ประกอบกับสังคมไทยห่างจากการประกวดนางสาวไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ท า

                                                           
1 พิมพ์สี.  (2530).  เล่มเดิม.  หน้า 209.  
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ให้บทบาทการพัฒนาตนเองที่ส าคัญอีกข้อหนึ่งคือ การธ ารงเกียรติของสตรีไทย เพื่อเรียกศรัทธา
และความนิยมของเวทีการประกวดนางสาวไทยให้กลับคืนมา โดยบทบาทการพัฒนาตนเองของ
นางสาวไทยในยุคนี้ประกอบด้วย การพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ และ การธ ารงเกียรติของสตรีไทย
ดังนี้  

การพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ  
บทบาทการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ของนางสาวไทยเริ่มต้นต้ังแต่ การดูแล

รูปร่างหน้าตา แม้จะไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในด้านรูปร่างหน้าตาของผู้เข้าประกวด
ว่า จะต้องมีส่วนประกอบของใบหน้า ตา จมูก ปาก เป็นอย่างไร แต่การที่อาภัสรา หงสกุล นางสาว
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2507 นั้นสามารถครองต าแหน่งนางงามจักรวาลได้ ท าให้อาภัสรา ถือเป็น
นางสาวไทยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมความงามของผู้หญิงไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่
สามารถครอบครองมงกุฎนางงามจักรวาลคนแรกของไทย จึงท าให้สตรีหลายคนต้องมีรูปโฉม 
ใบหน้าอ่อนหวาน มีกิริยามารยาทที่นุ่มนวลอ่อนโยนตามแบบฉบับกุลสตรีไทย ซึ่งเป็นเสมือนกับ
แบบฉบับของความงามของสตรีไทยในยุคนี้   

จากค่านิยมความงามที่เป็นธรรมชาติแบบอาภัสรา ได้ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกวดนางสาวไทย โดยเริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2510 ที่มีการเพิ่มความเข้มงวดในการเสริมสวยด้านต่าง 
ๆ มากยิ่งขึ้น โดยมีการออกกฎห้ามไม่ให้ผู้เข้าประกวดเสริมทรวดทรงตนเองจนขาดความเป็น
ธรรมชาติตามรายงานดังนี้ 

 

“...ห้าม ผู้ เข้ าประกวดใช้ของปลอม เสริมทรง หรือ เสริมสวยเด็ดขาด  โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาถือเอาความงามตามธรรมชาติเป็นหลักในการให้คะแนน

ความหวังในการเฟ้นหาตัวนางสาวไทยคนใหม่ คณะกรรมการมั่นใจจะได้คนสวยและมี

ความเหมาะสมไม่แพ้ อาภัสรา หงสกุล และ จีรนันทน ์เศวตนันทน์ อย่างแน่นอน... ”1  

 

แม้ว่าการห้ามผู้เข้าประกวดใช้ของปลอมเสริมทรงหรือเสริมสวยจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้ังขึ้นใหม่ แต่
ทางกองประกวดนางสาวไทย ยังยึดแบบอย่างความงามของอาภัสรา หงสกุล และ จีรนันทน์ เศวต
นันทน์ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบนิยมและมุ่งผลิตซ้ าความงามตามแบบฉบับของอาภัสรา และ จีรนันทน์ 
ตลอดการประกวดในยุคนี้ ซึ่งตรงกับค าสัมภาษณ์ของ นายเจิม ภูมิจิตร รองผู้อ านวยการกอง

                                                           
1 เดลินิวส์.  (2509, 17 พฤศจิกายน).  ไม่ปรากฏหน้า 
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ประกวดนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2510 ที่ได้กล่าวว่า “...เท่าที่เราหวังเอาไว้นะครับ ปีนี้เราจะได้
นางสาวไทยที่มีความงามและเก่งไม่แพ้ อาภัสรากับจีรนันทน์ สาว ๆ สมัยนี้สวยขึ้นทุกวันคุณว่า
จริงไหม?...”1 ท าให้ผู้ เข้าประกวดปีต่าง ๆ พยายามปรับปรุงตนเองทั้งด้านรูปลักษณ์และ
บุคลิกภาพให้สอดคล้องกับอาภัสราและจีรนันทน์ 

ในส่วนของบทบาทการเป็นตัวแทนของสตรีไทยในการประกวดนางงามจักรวาล
นั้น ส่งผลให้นางสาวไทยต้องพัฒนา ปรับปรุง รูปร่างหน้าตา และบุคลิกภาพของตนเองอย่างหนัก 
มากกว่านางสาวไทยในยุคประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความงาม
ทรวดทรงตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งจะให้ความส าคัญกับขนาดของทรวดทรง อันได้แก่ อก 
เอว สะโพก และความสูง ที่ต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กัน โดยบริษัท Miss Universe ได้ต้ังเกณฑ์
มาตรฐานความงามของผู้เข้าประกวดดังต่อไปนี้  

 

“...1. ท่ายืนตรงยืดหน้าอกไหล่ทั้งสองข้างต้องกว้างกว่าสะโพก 2. ล าคอ

ระหงคอเป็นฐานรองรับศีรษะอย่างถูกส่วน 3. ช่วงแขนควรทอดตามล าตัวอย่าง

เหมาะสม 4. ช่วงขาทั้งสองข้างควรได้สัดส่วนกลมกลืนกันกับสะโพก 5. ส้นเท้าเมื่อ

ชิดอยู่ควรมีช่องว่างระหว่างขาพอสมควรศีรษะต้องสง่างามเป็นศรีแก่ล าตัวทรงผม

รับกับศีรษะและกลมกลืนกับใบหน้า 7. ล าแขนควรอวบเต็มและอ่อนช้อยนิ้วควร

เรียวยาวไม่ลีบเล็บควรแต่งให้สะอาดอยู่เสมอ 8. หน้าอกให้พอดีไม่ใหญ่น่าเกลียด 

9. แผ่นหลังแบนราบไม่งอควรได้สัดส่วนกับความสูงของร่างกาย 10. เมื่ออายุเลย 

20 ปีขึ้นไปต้องสูง 160 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยขนาดหน้าอกเอวและสะโพกต้อง

ได้ส่วนใกล้มาตรฐานท่ีสุดคือ 33-22-35 เซนติเมตรตามล าดับ...”2 

โดยการดูแลร่างกายเพื่อเตรียมตัวไปประกวดนางงามจักรวาลของนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 
2507-2515 นั้น จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกชน ท าให้นางสาวไทย
จะไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง  

การเสริมสวยในยุคนี้ มีการน าวิทยาศาสตร์ความงามเข้ามาใช้มากขึ้น แต่ยังไม่มี
การท าศัลยกรรมตกแต่งโดยแพทย์ เห็นได้จากขั้นตอนการเตรียมตัวไปประกวดนางงามจักรวาล

                                                           
1 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
2 เอ้ือ บุษปะเกศ หงสกุล.  (2516, 12 สิงหาคม).  เบญจกัลยาณี 4 แบบ.  ภาษาและหนังสือ.  8: 2. 
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ของ นิภาภัทร สุดศิริ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2514 ที่มีการรายงานขั้นตอนการบ ารุงร่างกาย ทั้ง 
7 ขั้นของนิภาภัทร ไว้ดังนี้ 

 

“1. การบริหารด้วยมือเปล่าและเครื่องมือ เพื่อรักษาส่วนสัดให้เต่งตึงและ

กระปร้ีกระเปร่า 

2. นวด อาบ อบ เพื่อลดไขมันผิวสดชื่นเสริมด้วยครีมบ ารุงผิว  

3. ออกก าลังกายด้วยการวิ่งตอนเช้าเพื่อช่วยระบบหายใจและการไหลเวียน

ของโลหติ4. อาบน้ าแร่ (น้ าอุ่น) เพื่อให้สดชื่น  

5. อาบน้ าผึ้ง (เป็นการชโลมลูบไล้ทั้งร่างกายไม่ใช่การอาบ) 

6. ควบคุมอาหาร ลดแป้งไขมัน เพิ่มผลไม้ผัก  

7. บ ารุงรักษาผมด้วยครีมวิตามินในด้านค่าใช้จ่ายและเครื่องแต่งกายผู้เข้า

ประกวดนางสาวไทย”1 

จะเห็นได้ว่าการดูแลตนเองด้านความงามยังเป็นสิ่งที่มีความส าคัญกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งยึดถือตามแบบฉบับค่านิยมความงามของอาภัสรา
และจีรนันทน์ มีการน าวิทยาศาสตร์ความงามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปลักษณ์ของ
นางสาวไทย นอกจากนั้นนางสาวไทยในยุคนี้ยังต้องพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถ
สื่อสารกับบุคคลอื่นในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล 

การธ ารงเกียรติของสตรีไทย 
บทบาทการพัฒนาตนเองที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของนางสาวไทยในยุคนี้คือ การ

ธ ารงเกียรติของสตรีไทย ซึ่งเกิดจากภาพลักษณ์การประกวดในเวทีต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่งดการ
ประกวดนางสาวไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมถึงความไม่เหมาะสมด้านคุณสมบัติ
และความประพฤติของผู้ที่ได้รับต าแหน่ง ท าให้ความศักด์ิสิทธิ์ของต าแหน่งนางสาวไทย ซึ่งเป็น
บุคคลระดับชาติต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยจะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติประกอบด้วย ความมีเกียรติ ตระกูลดี ความรู้ดี โก้หรู มีความสวยเด่นพร้อม มีความ
ประพฤติดี มีคุณค่า ย่ิงใหญ่ เพราะนางสาวไทยเป็นสุดยอดต าแหน่งความงามของสตรีไทย เป็นผู้

                                                           
1 พิมพ์ไทย. (2515, 4 กรกฎาคม) หน้า 7,12  
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ที่ช่วยเหลืองานกุศลโดยไม่ได้รับผลตอบแทน และเป็นกุลสตรีไทย 1 สอดคล้องกับค ากล่าวหลัง
ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2507 ของ อาภัสรา หงสกุล ว่า “...หนูจะพยายามรักษา 
ชื่อเสียงเกียรติยศ นางสาวไทยให้ดีที่สุดตลอดไป โดยจะไม่ท าให้เสียหายเป็นที่เสื่อมเกียรติ...”2  

อีกปัจจัยที่ท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ระหว่าง  พ.ศ. 2507 – 2515 ต้อง
ค านึงถึงเกียรติและศักด์ิศรีของสตรีไทยอยู่ตลอดเวลา คือการที่ต้องเป็นตัวแทนสตรีไทย เป็นบุคคล
ระดับชาติ ที่น าความเป็นไทยไปเผยแพร่ยังเวทีระดับโลก โดยเฉพาะเวทีนางงามจักรวาล ดังค า
กล่าวของ อาภัสรา หงสกุล ก่อนการเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลที่สหรัฐอเมริกาว่า “...
ดิฉันขอดากกราบขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจช่วยดิฉัน
ตลอดมา ดิฉันขอสัญญาว่าจะกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเกียรติของผู้หญิงไทยอย่างเต็มที่.... ”3 ใน
ระหว่างการประกวดนางงามจักรวาลที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อาภัสราในฐานะตัวแทนสตรีไทย 
ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลของไทย ยังสามารถสร้างเกียรติยศ
แก่ครอบครัวและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งว่า “...นี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ส่งคนมาที่นี่และ
จะเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่หากคนไทยเป็นคน 1 ใน 15 ที่จะเข้าอยู่ในรอบสุดท้าย...ครั้งนี้จะเป็น
เกียรติยศของประเทศชาติและแก่พ่อแม่ของดิฉัน...”4  

นอกจากการธ ารงเกียรติของสตรีในบทบาทการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การประกวดนางงามจักรวาลแล้ว นางสาวไทยยังต้องธ ารงเกียรติของสตรีผ่านการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
สังคมด้วย สอดคล้องกับ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2508 ได้กล่าวเปิดใจ
ก่อนมอบมงกุฎให้นางสาวไทยคนใหม่ ในคืนวันตัดสินการประกวดนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 
2509 ถึงความภาคภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมว่า  

 

“...ถ้าเล็กไม่ได้ประกวดนางสาวไทย เล็กก็คงไม่ได้ท าตนเป็นประโยชน์ หน้าที่ของ

เล็กที่ได้ปฏิบัติมามันเป็นความภูมิใจอย่างที่สุดเล็กจะลืมไม่ได้...ช่วยดากกล่าวค าขอบคุณ

ต่อประชาชนด้วยค่ะ ที่ได้กรุณาสงสารเล็ก สนับสนุนเล็กด้วยดีตลอดมา ส าหรับเล็ก

                                                           
1 สจช. ก/ป 7/2507/บ.19.4 
2 แหล่งเดิม. 
3 สิงห์ ผูกพานิช.  (2508).  เล่มเดิม.  หน้า. 114 . 
4 แหล่งเดิม. 
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เพียงแต่ขอดากผลงานที่เล็กท ามาเอาไว้ในความทรงจ าของประชาชนและยังยินดีรับใช้

ประชาชนอยู่ตลอดเวลา...”1 

จะเห็นได้ว่าการธ ารงเกียรติและศักด์ิศรีของสตรีไทยนั้น เป็นบทบาทที่นางสาวไทยต้องกระท าทั้งใน
ระหว่างด ารงต าแหน่ง และ พ้นจากต าแหน่ง  

ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของสตรีไทยและเวทีการประกวด
นางงาม ของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยนั้น นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก น ามาซึ่งการ
ได้รับค าชื่นชมและยกย่องจากองค์กรต่าง ๆ เห็นได้จากเมื่อครั้งที่ อาภัสรา หงสกุลได้ด ารงต าแหน่ง
นางงามจักรวาล และได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ อาภัสรา จะได้รับการต้อนรับที่ดีจากทุก
หน่วยงานอยู่เสมอ จากบทสัมภาษณ์ของ นาวาอากาศเอก เพิ่ม หงสกุล ที่ได้รับค าชื่นชมจากทหาร
อเมริกัน ในฐานะคุณพ่อของนางงามจักรวาลดังต่อไปนี้  

 

“...ได้เดินทางผ่านฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกามากมายหลายแห่ง ก าหนดโปรแกรม

เชิญไปดูงาน และจัดเล้ียงรับรองอย่างเต็มที่ ครั้นจะปฏิเสธก็ไม่สมควรและย้ าอีกว่า ผม

รู้จักนายทหารอากาศอเมริกันที่เคยมาอยู่เมืองไทยมากมายหลายคน พอเขารู้ว่าผม

เดินทางไปที่นั่นเขาก็ต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่...คนที่นั่นเรียกปุ๊กว่า DAUGHTER OF AIR 

FORCE ก็แปลว่าลูกสาวทัพฟ้านั่นแหละครับ...เขาบอกว่าปล้ืมใจเหลือเกินท่ีลูกสาวทหาร

อากาศด้วยกันได้รับต าแหน่งอันสูงเกียรติเช่นนี้...”2 

สอดคล้องกับ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2508 ภายหลังจากได้ต าแหน่งรอง
อันดับ 2 นางงามจักรวาล และเดินทางมากลับมายังประเทศไทยนั้น ได้มีโอกาสเข้าพบท่านผู้หญิง
จงกล กิตติขจร พร้อมทั้งได้รับค ากล่าวชื่นชมว่าเป็นสตรีไทยผู้น าเกียรติและชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ พร้อมกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักดังนี้  

 

“...เป็นสตรีไทยผู้หนึ่งที่ได้สร้างเกียรติและชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ พร้อมกับได้

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ต่าง ๆ ชาติได้รู้จักดียิ่งขึ้น ในการเข้าพบประมาณ 30 นาที ท่าน

                                                           
1 เดลินิวส์.  (2509, 27 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
2 ก/ป 7/2509/บ 8.  นางงาม. 



  75 

ผู้หญิงได้อวยพรให้รองนางสาวจักรวาลประสบความโชคดีในชีวิตการงาน และให้รักษา

ชื่อเสียงกับเกียรติคุณความดีเอาไว้ให้ยั่งยืนนาน”1 

กล่าวโดยสรุปบทบาทการพัฒนาตนเองของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 
2515 คือ การประกาศความงดงามของสตรีไทยแก่สายตาชาวโลกและประชาสัมพันธ์ประเทศ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงจากบทบาทของนางสาวไทยในยุคก่อนหน้านี้ ที่เน้นการเป็นแบบอย่างของสตรีไทย
และประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญเป็นหลัก ท าให้นางสาวไทยในยุคนี้ต้องดูแลรูปร่างหน้าตาของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล
มากมาย  

ค่านิยมความงามของสตรีไทยในยุคนี้เกิดขึ้นหลังจากการที่ อาภัสรา หงสกุล 
สามารถครองต าแหน่งนางงามจักรวาลได้ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ส าคัญของสังคมไทย ส่งผลให้
ความงดงามและกิริยามารยาทของอาภัสรา กลายเป็นแบบอย่างแก่สตรีไทยในสังคมรวมไปถึงผู้
เข้าประกวดนางสาวไทย ให้พัฒนาตนเองดูแลรูปร่างหน้าตาของตนเพื่อด าเนินตามความส าเร็จ
ของอาภัสรา  

จากการพัฒนาตัวเองด้านต่าง ๆ การท าหน้าที่สังคม และการท าหน้าที่ตัวแทน
สตรีไทยในการประกวดนางงามจักรวาลท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้จึงเป็นเสมือนผู้
ธ ารงเกียรติของสตรีไทย ได้รับการต้อนรับจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเสมือนบุคคล
ส าคัญคนหนึ่งของสังคมไทย 

3.2.2 บทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาล 
การช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้ ถือว่าไม่

เด่นชัดเท่ากับนางสาวไทยในยุคช่วยชาติและประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ นางสาวไทยในยุคนี้มีการ
ช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลลดน้อยลง เนื่องจากการประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507-
2515 ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ล้วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เช่น พล
เอกประภาส  จารุ เสถี ย ร ด ารงต าแหน่ ง เป็ น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย พลโทกฤษณ์ สีวะรา ด ารงต าแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นต้น ท าให้ความสัมพันธ์
ของการประกวดนางสาวไทยกับรัฐบาลยังคงอยู่ โดยบทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาล 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 บทบาทหลักคือ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และ การปลอบขวัญทหาร
ไทยในช่วงสงครามเวียดนาม  

                                                           
1 เดลินิวส์.  (2509, 21 สิงหาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
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การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 
บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การติดต่อกับต่างประเทศของรัฐบาล ท าให้นางสาวไทยเป็นบุคคลที่มีส่วนในการประชาสัมพันธ์
ประเทศ เป็นอย่างมาก เริ่มจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ในพ.ศ. 2509 ที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ ถือเป็นบทบาทที่นางสาวไทยต้องแสดงความเป็นไทยให้สายตาชาวโลกได้เห็น1 โดยอาภัส
รา หงสกุล นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2507 และนางงามจักรวาลปี ค.ศ. 1965 ได้ถือป้ายประเทศ
น าขบวนนักกีฬาจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศแรกที่เดินเข้าสู่สนามกีฬา ส่วนจีรนันทน์ 
เศวตนันทน์ นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2508 และรองอันดับ 2 นางงามจักรวาล เป็นผู้ถือป้ายของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่เข้าสู่สนาม ร่วมกับสุภาพสตรีอีก 16 คน2 รวมทั้งเป็นผู้เชิญ
เหรียญรางวัลในการแข่งขันด้วย 3 ซึ่งก่อนหน้านี้ในระหว่างการประกวดนางงามจักรวาลที่
สหรัฐอเมริกา จีรนันทน์ได้มีการเผยแพร่ภาพตนเองใส่เสื้อยืด ที่มีการพิมพ์อักษรว่า “Asian 
Games in Bangkok” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมกีฬานี้อีกทางหนึ่งด้วย4  

ใน พ.ศ. 2509 ประภัสสร พาณิชกุล นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2509 ได้เดินทาง
ไปยังฮ่องกง, ไต้หวัน และเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะทูตสันถวไมตรี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง
และความงามของสตรีไทย5 นอกจากนั้นประภัสสรยังได้เดินทางไปประเทศลาวกับยุวพุทธิก
สมาคมมีการจัดงานบายศรีต้อนรับนางสาวไทยอย่างอบอุ่น6 ในพ.ศ. 2510 จีรนันทน์ เศวตนันทน์ 
ได้รับเชิญไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย “College of Editors Guild of the Philippines 
โดยมีการรายงานพาดหัวข่าวว่า “Chiranand invited to London” เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ในการประกวด Miss World ”7 รวมทั้งได้เข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีสาวงาม
มากมายจากหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมแฟชั่นโชว์นี้ด้วย8 ใน 

                                                           
1 ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 242. 
2 เดิมนั้นมีการระบุว่าจะคัดเลือกเอานักเรียนนายร้อย นายเรือ และนายอากาศ กับนักเรียนนายร้อยต ารวจเป็นผู้รับหน้าที่ถือป้ายชื่อ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งเช่ือว่าจะท าให้การเดินของนักกีฬามีความสวยงามและพร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น ดีกว่าใช้สุภาพสตรี  
3 ไทยรัฐ.  (2509, 13 ธันวาคม).  หน้า 1. 
4 ชาวไทย.  (2509, 1 กรกฎาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
5 กองประกวดนางสาวไทยงานวชิราวุธานุสรณ์.  (2510).  สมุดภาพนางสาวไทย.  ไม่ปรากฏหน้า.  
6 จิตประภัสสร เทียนสวุรรณ.  (2557).  เล่มเดิม.  หน้า 26. 
7 สจช. ก/ป8/2510/92. บทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ. 
8 บางกอกโพสต์.  (2510, 4 กันยายน).  ไม่ปรากฏหน้า. 
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พ.ศ. 2511 แสงเดือน แม้นวงศ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2511ได้รับเชิญไปยังประเทศญี่ปุ่น 
ไต้หวัน และฮ่องกง เพื่อช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย1  

ส่วนบทบาทที่เกี่ยวข้องกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้น จะ
มีการขอความร่วมมือกับนางสาวไทยให้เป็นตัวแทนประเทศในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น อา
ภัสรา หงสกุล นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ.2507 อภันตรี ประยุทธเสนีย์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 
2510 แสงเดือน แม้นวงศ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2511 และ วารุณี แสงศิรินาวิน นางสาวไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2512 ได้รับการมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ด่ายต้อนรับขององค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ให้เดินทางไปร่วมแสดงเครื่องแต่งกาย
ชุดไทยพระราชนิยม ในงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 25142  

การปลอบขวัญทหารในช่วงสงครามเวียดนาม 
การปลอบขวัญทหารในช่วงสงครามเวียดนามเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ เห็นถึง

ความส าคัญของนางสาวไทยในระดับประเทศและนานาชาติ เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2510 ภายหลังจาก
การเข้าร่วมเป็นด่ายพันธมิตรของไทยในสงครามเวียดนาม โดยมีบทบาทส าคัญในการปลอบขวัญ
ให้ก าลังใจทหารและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยในช่วงสงคราม เริ่มต้ังแต่ อภันตรี ประยุทธ
เสนีย์ นางสาวไทยประจ าปี  พ.ศ. 2510 ได้เดินทางไปบ ารุงขวัญทหารยังสมรภูมิเวียดนามใต้ 
ร่วมกับ แสงเดือน แม้นวงษ์นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 25113 ต่อมาใน พ.ศ. 2515 กนกอร บุญมา 
นางสาวไทยประจ าปีนี้  ได้ปฏิบั ติหน้าที่ เช่นเดียวกับนางสาวไทยในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
สถานการณ์ในเวลานั้นยังไม่มีความสงบทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการต่อสู้ระหว่างทหาร
ไทยกับด่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งกนกอรได้กล่าวว่า  

 

“...ตอนที่อยู่ในต าแหน่งนางสาวไทยจ าได้ว่าไปงานบ่อยมาก ๆ และสมัยนั้นทหาร

ไทยเรายังมีการสู้รบกับด่ายคอมมิวนิสต์อยู่ ดิฉันได้มีโอกาสไปปลอบขวัญทหารที่ปฏิบัติ

หน้าที่ตามชายแดนด้วย เพราะปีน้ันรู้สึกว่างานค่อนข้างมากเลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเป็นงาน

การกุศล อาจเป็นเพราะดิฉันเป็นนางสาวไทยคนสุดท้ายในยุคนั้นด้วย...”4 

 

                                                           
1 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 98.  
2 วิกร.  (2528, มกราคม).  เปิดอก “นางสาวไทยทั้ง 7”.  ดิฉัน.  8(189): 166.        
3 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 99.  
4 ชุลิดา อารีย์พิพัฒน์กุล.  (2547).  เล่มเดิม.  หน้า 230. 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐบาลของนางสาวไทยดังที่กล่าวมานั้น มี
ความแตกต่างจากนางสาวไทยในยุคแรก จากเหตุผลของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ผู้จัดการ
ประกวดที่เป็นหน่วยงานเอกชนไม่ใช่รัฐบาลดังเช่นอดีต แต่ด้วยความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลใน
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯกับหน่วยงานราชการ ท าให้นางสาวไทยในยุคนี้ยังมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับราชการอยู่แต่จะไปร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับการร้องขอมาเท่านั้น 

3.2.3 บทบาทต่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ าน ก ารกุ ศ ล  สั งคม คมส ง เค ราะห์  แ ล ะกิ จ ก รรม

สาธารณประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507-2515 นับว่าเป็นกิจกรรมที่
มีความโดดเด่นมากที่สุดของนางสาวไทยในยุคนี้ บทบาทต่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
นั้น มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ที่ได้กล่าวไว้
ก่อนขึ้นอ าลาต าแหน่งถึงความคาดหวังต่อนางสาวไทยคนถัดไปที่จะมีส่วนช่วยงานด้านการกุศล 
ซึ่งถือเป็นประเด็นที่นางสาวไทยให้ความส าคัญเป็นสิ่งแรก ก่อนท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนี้ “...เล็กดีใจ
ด้วยซ้ าไปค่ะ ที่ดีใจก็เพราะประเทศไทยเราจะได้นางสาวไทยคนใหม่เพิ่มขึ้นอีก และคงจะสวย
น่ารักกว่าเล็ก อีกอย่างก็จะได้มาช่วยกันท างานการกุศลให้มากยิ่งขึ้น...”1  สอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของ อาภัสราถึงบทบาทด้านการกุศลของนางสาวไทยนั้นมีมากมาย ในบางครั้งต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวถึงวันละ 4-5 งาน และต้องออกค่าใช้จ่ายเองต้ังแต่ก่อนการเดินทางไป
ประกวดนางงามจักรวาลว่า   
 

“...ตอนเป็นนางสาวไทยยังไม่มีงานพวกพรีเซ็นเตอร์ เพราะต้องไปงานการกุศลส่วน

ใหญ่ ไปวันละ 3-5 งาน คุณพ่อ คุณแม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ค่าคนขับรถ ค่า

เส้ือ ผ้า จนกระทั่ งไป เรียนต่อ  และเรียกกลับมาเพื่ อ เตรียมตั วไปประกวด  Miss 

Universe...”2  

 

การมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการกุศลของนางสาวไทยในยุคนี้นั้น เริ่มขึ้นต้ังแต่รูปแบบ
การรับสมัคร ที่มีการก าหนดให้มีสัญญากับกองประกวด โดยผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยจะต้อง
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสังคม สอดคล้องกับที่ นายค านึง ชาญเลขา 

                                                           
1 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
2 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 100. 
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เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ที่ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์นี้ไว้ ก่อนการประกวดนางสาวไทย
ใน พ.ศ. 2509 ว่า  
 

“...ผมจะให้ท าสัญญาไว้ก่อนและจะตกอยู่ภายใต้สัญญาของเราตลอดไปทีเดียว แต่

เป็นสัญญาเพื่อประเทศชาติและคนไทยส่วนรวมเท่านั้น เช่นตัวอย่างง่าย ๆ นี่แหละครับ 

ขอตัวมาเดินถือธงให้แกง่านกีฬาหรืองานแสดงสินค้านานาชาติ หรือจะส่งตัวไปช่วยปลอบ

ขวัญราษฎรประสบภัยธรรมชาติในที่ต่าง ๆ งานที่จะเป็นส่วนรวมเช่นนี้ต้องถือเป็นหน้าที่

ของนางสาวไทยและรองทุกคนจะต้องท า ผมตั้งใจจะเขียนขอ้ก าหนดข้อผูกพันไว้เช่นนี้ นับ

แต่ปีนี้เป็นต้นไปเลย...”1 

 

ท าให้บทบาทการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณกุศลของนางสาวไทยนั้น เริ่มขึ้นต้ังแต่
การมอบรายได้การขายบัตรเข้าชมการประกวดในทุก ๆ ปี ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ โดย
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ จะเป็นผู้พิจารณาในการน าไปช่วยเหลือกิจการด้านการกุศลทั้ง
หน่วยงานราชการและเอกชนต่อไป โดยเริ่มต้ังแต่การประกวดนางสาวไทยใน พ.ศ. 2507 ดังค า
กล่าวต่อไปนี้  

 
“...ผู้อ านวยการกองประกวดเปิดเผยว่า เฉพาะคืนตัดสินคืนน้ีคืนเดียว คาดว่าจะเก็บ

ค่าผ่านประตูได้ถึงแสนบาทเศษ เพราะขณะนี้จ าหน่ายบัตรล่วงหน้าไปได้ถึงเก้าหมื่นบาท

แล้ว...การประกวดนางสาวไทยปีนี้ จะท าเงินรายได้ร่วมสามแสนบาท เมื่อหักค่าใช้จ่าย

แล้ว เงินส่วนท่ีเหลือจะได้ส่งสมทบทุนการกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธต่อไป...”2 

 

โดยสามารถแบ่งงานด้านการกุศลได้เป็นกิจกรรมทางสังคมที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ 
กิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และกิจกรรมทางสังคมที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชนอ่ืน ๆ ดังนี้  

 

 
                                                           
1 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
2 สจช. ก/ป 7/2507/บ.19.4. 
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กิจกรรมทางสังคมที่จัดโดยภาครัฐ 
กิจกรรมทางสังคมที่จัดโดยภาครัฐที่นางสาวไทยมีส่วนร่วมประกอบด้วย การร่วม

ร้องเพลงการกุศล การร่วมงานกาชาดตามจังหวัดต่าง ๆ เริ่มต้ังแต่ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ นางสาว
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2508 ได้ร่วมร้องเพลงการกุศลอธิบดีกรมต ารวจ1 หลังจากได้รับต าแหน่ง ไป
จนถึงการร่วมงานกาชาดตามจังหวัดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ได้ท างานด้าน
การกุศลอย่างหนักจนล้มป่วยภายหลังจากการเดินทางไปช่วยงานการกุศลที่จังหวัดเชียงใหม่และ 
ล าปาง ในงานกาชาด ซึ่งจีรนันทน์ได้ร้องเพลงและถือขันเพื่อรับเงินบริจาคไปรอบ ๆ เวที มีการ
รายงานข่าวดังนี้  
 

“...ด่วน นางสาวไทย จีรนันทน์ เศวตนันทน์ เกิดล้มป่วยกระทันหันภายหลังจากตร า

งานหนักถูกรับเชิญให้ไปปรากฏตัวไม่เว้นแต่ละวันทั้ง ๆ ที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้ว ขณะท า

การแสดงเต้นโมเดิร์นด๊านซ์หน้าพระท่ีนั่งวันปิดงานกาชาด เมื่อคืนวานน้ี หมอส่ังห้ามออก

งานสังคมเด็ดขาดให้เก็บตัว  1 อาทิตย์ พ่อแม่เตรียมส่งตัวหนีออกงานสังคมต่างจังหวัด 

เพื่อให้พักผ่อนได้เต็มที่...”2  

นับต้ังแต่ด ารงนางสาวไทยมา จีรนันทน์ได้เงินบริจาคจากการร้องเพลงถึง 50,000 บาท สอดคล้อง
กับที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการได้รับบริจาคเงินจากการร้องเพลงเป็นจ านวนมากไว้ว่า “...เป็นความ
จริงค่ะ เล็กไม่สบายมาก และไม่สบายเรื่อยมาต้ังแต่อยู่เมืองไทย...จนกระทั่งไปแสดงหน้าพระที่นั่ง
เมื่อคืนนี้เกือบเป็นลมกลางเวที”3 

กิจกรรมทางสังคมที่จัดโดยองค์กรสื่อมวลชน 
สื่อมวลชนนับว่ามีความส าคัญต่อนางสาวไทยในยุคนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น

กิจกรรมทางสังคมที่จัดโดยองค์กรสื่อจึงเป็นสิ่งที่นางสาวไทยทุกคนให้ความส าคัญ เนื่องจากสื่อ
เป็นผู้มีอิทธิพลในการสร้างภาพลักษณ์ของนางสาวไทย ต้ังแต่เริ่มประกวดจนถึงวันตัดสิน และ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวไทยในปีนั้น ๆ4  

                                                           
1 สจช. ก/ป7/25082บ9.9. งานวชิราวุธานุสรณ์. 
2 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
3 เดลินิวส์.  (2509, 12 มกราคม).  ไม่ปรากฏหน้า 
4 อังคเรศ บุญทองล้วน.  (2537).  กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการประกวดนางสาวไทย.  หน้า 100. 
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กิจกรรมทางสังคมที่จัดขึ้นโดยสื่อมวลชน เริ่มต้นต้ังแต่ภายหลังจากสิ้นสุดการ
ประกวด นางสาวไทยจะเดินสายขอบคุณสื่อตามช่องต่าง ๆ และปฏิบัติกิจกรรมด้านการกุศลที่
เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนมากมาย เช่น การเล่นละครการกุศลทางสถานีโทรทัศน์ของ อภันตรี ประ
ยุทธเสนีย์ นางสาวไทย พ.ศ. 2510 เรื่องช้องนาง, ธิดาเย้า1 รวมไปถึง ในพ.ศ. 2511 นางสาวไทย 
และรองนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2507-2511 ร่วมกันจัดงานแสดงทางโทรทัศน์ เพื่อหาเงินช่วย
ทหารทั่วประเทศและทหารชายแดน โดยแบ่งการแสดงออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ร้องเพลง ร า 
เป็นโฆษก ตามความถนัดของนางงามแต่ละบุคคล2 ตลอดจนงานการกุศลของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ในพ.ศ. 2512 คณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ โดยนายก าพล วัชรพล ได้เชิญ อภันตรี ประยุทธเสนีย์ 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2510 ท าหน้าที่เทพีเขี่ยบอลงานกุศล ในการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม
ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดลพบุรี เพื่อน ารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)  

กิจกรรมการกุศลจากหน่วยงานเอกชน 
กิจกรรมการกุศลจากหน่วยงานเอกชนนางสาวไทยจะได้รับเกียรติเป็นผู้เปิดงาน 

เป็นผู้มอบรางวัลต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากเป็นบุคคลส าคัญที่สังคมรู้จักและยกย่องสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของประภัสสร พาณิชกุล นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2509 ถึงการปฏิบัติกิจกรรมการกุศล
ขณะด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ที่มักจะถูกเชิญไปเปิดงานต่าง ๆ ทั้งงานฟุตบอลประเพณี จุฬา - 
ธรรมศาสตร์ หรือไปจัดงานบอลเพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้  

 

“...งานจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์หารายได้การกุศล นางสาวไทยต้องไปทุกวันเรา

เลือกไม่ได้ เมื่อเป็นงานการกุศลจริง ๆ ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งส้ิน สมัยดิฉันมีน้ า

ท่วมหนักที่อุดรฯ หนองคายเราก็ต้องไป ไปจัดงานบอลที่ขอนแก่น...”3  

การร่วมงานการกุศลของชาวโคราช เพื่อน าเงินช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 
ท่ามกลางผู้คนต้ังแต่เด็กจนถึงคนแก่เบียดเสียดยลโฉมกันอย่างหลามไหล4 รายงานข่าวในที่ 7 
พฤศจิกายน 2509 ดังกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้านการกุศลของ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ซึ่งได้รับค า
เชิญจากสมาคมธรรมศาสตร์และมูลนิธิธรรมศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และได้รับการต้อนรับเป็น

                                                           
1 พิมพ์ไทย.  (2511, 13 กรกฎาคม).  หน้า 14. 
2 พิมพ์ไทย.  (2511, 28 ธันวาคม).  หน้า 11.  
3 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 99. 
4 เดลินิวส์.  (2509, 7 พฤศจิกายน).  หน้า 16 
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อย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานมี
กิจกรรมการแข่งขันชกมวย และฉายภาพยนตร์ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุน
ทรัพย์ ได้รับมอบเงินการกุศลทั้งสิ้น แปดหมื่นบาทเศษ รวมทั้งเป็นผู้ขายบัตรสมนาคุณกาชาดใบ
ละ 10 บาท ได้เงินเป็นจ านวน 2,000 บาท นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดใหญ่ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จีรนันทน์ได้ร่วมขับร้องเพลง สวรรค์ในเรือนใจ ร่วมพิธีกวนข้าว
กระยาทิพย์ มีผู้คนมากมายมาตอนรับ มีการรายงานว่า “...ที่วัดใหญ่นี้เองรองนางสาวจักรวาลต้อง
พบกับความบอบช้ า คือถูกยื้อยุดข้อมือจากผู้คนนับร้อยนับพันจนข้อมือทั้งสองข้างแดงเป็นผื่น...”1 
แสดงถึงความนิยมและการเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในตัวนางสาวไทย  

นอกจากนั้น อาภัสรา หงสกุล ยังได้ท าหน้าที่สวมมงกุฎ คล้องพวงมาลัย และ
สายสะพาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับต าแหน่ง มิสเอ.ซี.2 จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ได้ร่วมโยนโบว์ลิ่งในงานวัน
ฉลองเปิดสถานโบว์ลิ่งแห่งใหม่ชื่อว่า อโศกโบว์ล3 และได้ร่วมแจกของขวัญในงานประกวดดนตรี
ประเภทชาโดว์โดยยุวสมาคมแห่งประเทศไทย4 ตลอดจนในพ.ศ. 2510 ประภัสสร พาณิชกุล ได้
ร่วมแจกอาหารเด็กยากจนของสมาคมสตรีไทย5 

กิจกรรมการกุศลด้านการร้องเพลงและการแสดงละครนั้น มีนางสาวไทยหลายคนได้
ช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลโดยการอัดแผ่นเสียง ตลอดจนงานการกุศลอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดังนี้ ใน
พ.ศ. 2509 จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ได้แสดงละครการกุศลเรื่อง “อานุภาพพ่อขุนรามค าแหง” เพื่อหา
รายได้สร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง ณ โรงละครแห่งชาติ6 และได้รับเชิญจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล ให้อัดแผ่นเสียงร้องเพลง “วันนั้น” คู่กับ ชรินทร์ นันทนาคร และเพลง 
“สวรรค์ในใจ” ที่ห้องอัดเสียงอัศวินภาพยนตร์ เป็นจ านวน 1 หมื่นแผ่น เพื่อจ าหน่ายในราคาแผ่น
ละ 20 บาท เพื่อน าเงินที่ได้มาบ ารุงมูลนิธิสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย สมาคมปราบ
ยาเสพย์ติดให้โทษ และสมทบทุนสร้างสถานพักฟื้นคนชรา ของกรมประชาสงเคราะห์7 

                                                           
1 สจช. ก/ป7/2509/บ.8.  นางงาม.  
2 การประกวดมิส เอ.ซี จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศิจิกายน 2509 โดยผู้ได้รับต าแหน่งได้แก่ นงเยาวดี ทัตตานนท์ ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมาคม
ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ในงาน เอ.ซี.บอลล์ ประจ าปี 2509 ณ สวนลุมพินี  
3 เดลินิวส์.  (2409, 10 มิถุนายน).  ไม่ปรากฏหน้า.  
4 สจช.  ก/ป7/2508/บ9.9.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
5 ไทยรัฐ.  (2510, 14 มกราคม).  หน้า 9. 
6 รัตนา.  (2531, 2 สิงหาคม).   สัมภาษณ์พิเศษช่วงชีวิตที่เลือนหายไปจากสังคม ของจีรนันทน์ เศวตนันทน์.  สกุลไทย 34(1763): 
24.  
7 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
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การปฏิบัติกิจกรรมด้านการกุศลของนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 
เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ซึ่งเห็นความส าคัญของการกิจการ
ด้านนี้ เริ่มต้ังแต่การออกกฎเกณฑ์แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย การน าเงินค่าบัตรผ่านประตูไป
บริจาคแก่องค์กรการกุศล การปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวไทยในด้านการกุศลนั้น ประกอบด้วย 
กิจการจากภาครัฐ รวมถึงงานสังคมสงเคราะห์ที่จัดโดยองค์กรสื่อมวลชน ซึ่งนับว่าในยุคนี้ องค์กร
สื่อมีความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์นางสาวไทยเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาว
ไทย จะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมที่จัด
ขึ้นโดยองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ ซึ่งจะให้เกียรตินางสาวไทยเป็นผู้เปิดงาน หรือเป็นสัญลักษณ์ประจ า
งานนั้น ๆ เพื่อเรียกความสนใจจากประชาชนและผู้มาร่วมงาน ดังที่กล่าวข้างต้น กิจกรรมการกุศล
จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญของนางสาวไทยในยุคนี้ที่นอกจากเป็นการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วมสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ยังท าให้ภาพลักษณ์ของนางสาวไทยเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่าต่อสังคมในยุคนี้เป็นอย่างมาก  

3.2.4 กิจกรรมด้านบันเทิง 
บทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507-2515 ด้านการค้าและพาณิชย์นั้น มี

ความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกล่าวคือ เมื่อมีการเติบโตของสินค้าต่าง ๆ ท าให้การ
โฆษณามีความส าคัญในการเพิ่มยอดขายของสินค้าชนิดนั้น รวมทั้งการพัฒนาสื่อโดยเฉพาะ
โทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับการที่นางสาวไทยเป็นด ารงต าแหน่งอันเป็นที่รู้จักของสังคม ท าให้มี
องค์กรเอกชนมากมายมีความต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนผ่านตัวนางสาวไทย เริ่มต้ังแต่
การเป็นสนับสนุนการประกวด การให้นางสาวไทยเป็นผู้ประชาสัมพันธ์สินค้า รวมไปถึงงานบันเทิง
ต่าง ๆ ประกอบด้วยบทบาทในการโฆษณาสินค้าและบทบาทด้านการแสดง     

เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2509 ที่การพัฒนาการถ่ายทอดสดของช่อง 7 สามารถถ่ายทอดสด 
การจัดงานเลี้ยงวันเกิดของ อาภัสรา หงสกุล ซึ่งนับว่าเป็นการถ่ายทอดสดการจัดงานฉลองวันเกิด
ของนางสาวไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งจัดที่ช่อง 7 มีรายงานการเตรียมงานต้อนรับซึ่งมี พลเอกถาวร ช่วย
ประสิทธิ์เป็นหัวหน้าด่ายจัดรายการ ดังนี้ 
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“...นางงามจักรวาลจะเดินทางมาถึงเมืองไทย เพื่อฉลองวันเกิดของเธอในวันรุ่งขึ้น 

คือวันที่ 15 และสถานที่ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองอายุย่างเข้า 19 ปีของเธอ จะมีขึ้นที่ ที.วี.

ช่อง 7...มีพลเอกถาวร ช่วยประสิทธิ์เป็นหัวหน้าด่ายจัดรายการ...”1 

นอกจากนั้นยังมีการให้บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  เข้ามาร่วมการจัดแสดงสินค้า ท าให้งานวันเกิดของ
อาภัสราถือเป็นมิติใหม่ของวงการสื่อมวลชนที่สามารถถ่ายทอดสดงานเลี้ยงวันเกิดของบุคคล
ส าคัญได้ 

การจัดการถ่ายถอดสดงานเลี้ยงวันเกิดของอาภัสรา หงสกุล แสดงให้เห็นถึง
ความเกี่ยวข้องกันของ ชื่อเสียงของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนใน
สังคม กับการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ซึ่งน ามาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์
ทางการธุรกิจในเวลาต่อมา  

บทบาทด้านการโฆษณาสินค้า 
บทบาทด้านการโฆษณาสินค้าของนางสาวไทย เริ่มตั้งแต่การจัดหาผู้เข้าประกวด

นางสาวไทยเข้าประกวด ซึ่งเอกชนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่วนหน่วยงานราชการได้ส่งผู้เข้า
ประกวดลดน้อยลง2 มีสถาบันเสริมความงามและแมวมอง เป็นผู้ส่งนางสาวไทยส่งเข้าประกวด 
เช่น นิภาภัทร สุดศิริ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2514 มีห้องตัดเสื้อเจียรพรรณส่งเข้าประกวด 
จันทร์พร สุรินทร์เปาว์ รองนางสาวไทย ประจ าปีพ.ศ. 2511 ที่มีโรงเรียนสอนตัดเสื้อพัชรินเป็นผู้ส่ง
เข้าประกวด3 และแสงอรุณ จิตต์ใจ รองนางสาวไทย ประจ าปีพ.ศ. 2515 ที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อ
ดวงใจเป็นผู้ส่งเข้าประกวด4 เป็นต้น  

นอกจากองค์กรธุรกิจจะเป็นผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยแล้ว ยังให้
นางสาวไทยท าหน้าที่โฆษณาสินค้าให้แก่ตนเองด้วย ดังเช่น แสงเดือน แม้นวงษ์ นางสาวไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2511 เป็นนางสาวไทยคนแรกที่ได้รับต าแหน่งในนามของผู้จัดส่งที่เป็นบริษัทการค้า 
คือบริษัทเมืองทองซึ่งเป็นผู้แทนจ าหน่ายนาฬิกา SEIKO ซึ่งผลประโยชน์ทางอ้อมที่บริษัทผู้ส่งเข้า
ประกวดจะได้รับการประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นสื่อโมษณาดังจะเห็นได้จากภาพของแสงเดือน แม้น
วงศ์ที่ตีพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

                                                           
1 พิมพ์ไทย.  (2509, 13 มกราคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
2 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 167. 
3 ชาวไทย.  (2511, 5 ธันวาคม).  หน้า. 1,16. 
4 พิมพ์ไทย.  (2515, 5 ธันวาคม).  หน้า.  1,16. 
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แม้ว่าบริษัทการค้าจะไม่ได้เป็นผู้จัดส่งนางสาวไทยเข้าร่วมประกวด แต่ด้วย
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของต าแหน่งนางสาวไทย ท าให้มีเจ้าของธุรกิจมากมายได้เชิญ
นางสาวไทยไปถ่ายโฆษณา เริ่มจาก อาภัสรา หงส์สกุล ซึ่งได้ถ่ายโฆษณาไว้หลายชิ้น เช่น ยาสีฟัน 
สถานออกก าลังกาย เครื่องส าอาง ฯลฯ โดยอาภัสรา ได้กล่าวถึงภายหลังจากการที่ได้รับต าแหน่ง
นางงามจักรวาลและเดินทางกลับมายังประเทศไทย ถึงความน่าเชื่อถือของต าแหน่งนางงาม
จักรวาลที่มีผลต่อการได้รับโอกาสให้ถ่ายแบบโฆษณาว่า  
 

“...ตอนกลับมาจากการประกวด Miss Universe ได้เป็นพรีเซนเตอร์หลายชิ้น โดยได้

ค่าตอบแทน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครท ามาก่อนเลย ตอนน้ันเป็นเป็นท่ีฮือฮาเหมือนกันว่าเสีย

เกียรติ เพราะเป็นนางงามสมัยนั้นรับเงินไม่ได้ แต่พอเห็นว่าที่เมืองนอกท า กลับมาก็ท า ซึ่ง

ค่าตัวค่อนข้างแพง เล่นหนังหนึ่งเรื่องได้ 300,000 บาท ซึ่งดารายอดนิยมได้ 50,000 บาท 

โฆษณาก็เป็นแสน ซึ่งตอนนั้นมากที่สุด...ส าหรับการท าธุรกิจในตอนนี้ ถ้ามีต าแหน่งก็ช่วย 

ไม่ว่าจะท าอะไร เพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์เองได้ ซึ่งเราเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่...”1 

นางสาวไทยคนอ่ืน ๆ ที่มีงานด้านการโฆษณาสินค้า เช่น นิภาภัทร สุดศิริ นางสาวไทยประจ าปี 
พ.ศ. 2514 ได้เป็นแบบโฆษณาให้กับการบินไทย นอกจากนั้นนางสาวไทยในยุคนี้นิยมเป็น
นางแบบให้กับโรงเรียนสอนท าผม และร้านตัดเสื้อชื่อดัง อีกด้วย  

บทบาทด้านการแสดง 
บทบาทในด้านการแสดงของนางสาวไทยในยุคนี้ ปรากฏในรูปแบบทั้งละครและ

ภาพยนตร์ เช่น อาภัสรา หงสกุล ได้เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่อง พรายพิฆาต ซึ่งการแสดง
ภาพยนตร์ในครั้งนี้ อาภัสราได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นจ านวน สามแสนบาท2 โดย น้อย กมลวาทิน 
ผู้อ านวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไว้ว่า 

 
“...ผมค านึงถึงเรื่องเกียรติของนางสาวจักรวาล ซึ่งแกเป็นขวัญใจของประชาชนมาก 

จึงยอมสู้ราคาให้คุณปุ๊กแกมาแสดงน าในหนังของผม และเป็นหนังที่สร้างอย่างมาตรฐาน 

ลงทุนมากก็อยากจะท าทุกอย่างให้ดีที่สุด...”3  

                                                           
1 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 102.  
2 บางกอกโพสต์.  (2509, 4 พฤศจิกายน).  ไม่ปรากฏหน้า.  
3 เดลินิวส์.  (2509, 3 พฤศจิกายน).  ไม่ปรากฏหน้า.  
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ในขณะเดียวกันทางผู้สร้างภาพยนตร์ได้แบ่งรายได้จากต่างประเทศของภาพยนตร์เรื่องนี้ ร้อยละ 
20 และรายได้จากในประเทศร้อยละ 30 ให้แก่อาภัสราอีกด้วย จากการรายงานข่าวดังกล่าวมีการ
อธิบายถึงรูปแบบของภาพยนตร์และบทบาทต่าง ๆ ของอาภัสราอย่างละเอียด ทั้งนี้สอดคล้องกับ
สถานภาพและต าแหน่งนางสาวไทยและนางงามจักรวาลของอาภัสรา ที่ย่อมได้รับการสนใจจาก
สังคมและอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอหากบทบาทต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น ไม่เหมาะสม โดยภายหลัง
จากการตอบตกลงเซ็นสัญญาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ของอาภัสรา ทางคณะผู้จัดท าภาพยนตร์ได้
จัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่นางงามจักรวาลในเวลาต่อมา 

การร่วมงานกับบริษัทเอกชนในครั้งนี้ท าให้นายค านึง ชาญเลขา เลขาธิการ
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ได้แสดงทัศนะไม่เห็นด้วยเนื่องจากการที่นางสาวไทยอันมีฐานะทาง
สังคมอันทรงเกียรติ การเห็นความส าคัญขององค์กรธุรกิจก่อนการท างานให้ประชาชนจึงเป็นเรื่อง
ที่ไม่สมควร ท าให้มีการสร้างกฎระเบียบใหม่เพื่อให้นางสาวไทยกลับมาเป็นคนของประชาชนโดย
แท้จริงดังนี้  
 

“...ผมรู้สึกสลดใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อผมได้ยินข่าวว่าอาภัสรา หงสกุลท่ีสมาคมของ

เราส่งเสริมเธอจากหญิงไทยธรรมดาขึ้นมาเป็นนางสาวไทย...ยอมทุ่มเงินเป็นเรือนแสน

ส่งไปชิงนางสาวจักรวาลจนได้มาแล้ว เพื่อให้กลับมาเป็นคนของชาติและของประชาชนทั่ว

ประเทศคาดไม่ถึงว่าจะตกอยู่ภายใต้สัญญาเพื่อการค้าของบริษัทเอกชนเช่นนี้...ในการ

ประชุมกรรมการบริหารของสมาคมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมจึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ต่อไปน้ีจะได้

วางระเบียบและก าหนดเป็นข้อผูกไว้กับนางสาวไทยทุก ๆ คน ในอนาคต รวมทั้งรอง

นางสาวไทยอีก 4 ต าแหน่ง เมื่อได้รับเกียรติอันนี้จากสมาคมของเราไปแล้วแม้จะออกไป

ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือไปรับจ้างท างานให้แก่ใคร ๆ ก็ตาม แต่ถ้าเป็นงานที่

ประเทศชาติหรือประชาชนส่วนรวมเรียกร้องต้องการให้ไปรับใช้ จะต้องรีบท าทันที...”1 

 

สาเหตุส าคัญมาจากการที่อาภัสราไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทที่ผู้มัดสัญญา ให้ไปท าหน้าที่เชิญ
ธงชาติน าขบวนนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ใน พ.ศ. 2509 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แต่
ภายหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักท าให้อาภัสราต้องมาท าหน้าที่นี้ในที่สุด2  

                                                           
1 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
2 แหล่งเดิม 
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นอกจากนั้นอาภัสรายังได้ร่วมแสดงละครเรื่อง “คนใจบอด” ร่วมกับ เพชรา เชาว
ราษฎร์ และ ประภัสสร พาณิชกุล นางสาวไทย ประจ าปี พ.ศ. 25091 อภันตรี ประยุทธเสนีย์ 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2510 ได้แสดงเรื่อง “แสงสูรย์” ร่วมกับ ภิญโญ ทองเจือ และเรื่อง “ศึก
ถลาง” ร่วมกับ แสงเดือน แม้นวงศ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2511 และ วารุณี แสงศิรินาวิน 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2512  

กล่าวโดยสรุปกิจกรรมด้านความบันเทิงของนางสาวไทยในยุคนี้ เริ่มต้นจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทางโทรทัศน์ ท าให้ธุรกิจการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เติบโตขึ้น ชื่อเสียง
ของนางสาวไทยจึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มธุรกิจการค้าต่าง ๆ โดยเป็นผู้สนับสนุนนางสาวไทย
ต้ังแต่การประกวด ไปจนถึงให้นางสาวไทยเป็นผู้ประชาสัมพันธ์สินค้า ในส่วนของบทบาทด้านการ
แสดงนั้นถือเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่นางสาวไทยได้เป็นจ านวนมาก แต่ยังเป็นสิ่งที่
คณะผู้จัดการประกวดนางสาวไทยมองว่าไม่เหมาะสม ท าให้ต้องมีการออกกฎเกณฑ์เพื่อให้
นางสาวไทยยังคงเป็นบุคคลที่เน้นการท างานเพื่อประชาชนมากกว่าตนเอง  

3.2.5 การเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล  
บทบาทการเป็นตัวแทนสตรีไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลของผู้

ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยนั้น เกิดขึ้นจากการที่บริษัท Miss Universe ต้องการให้รัฐบาลไทยส่ง
สตรีไทยเข้าร่วมประกวดเพื่อค้นหาต าแหน่งนางงามจักรวาล สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ จึงเห็น
ว่าการส่งสตรีไทยไปประกวดนางงามจักรวาลจะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในช่วงเวลาที่
รัฐบาลให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทางหนึ่ง ท าให้คณะกรรมการจัดงานมีมติให้
รื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยขึ้น เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของกองประกวดนางงามจักรวาลที่
ต้องการสาวงามในฐานะตัวแทนของประเทศนั้น ๆ ในขณะเดียวกันผู้จัดการประกวดนางสาวไทยมี
ความเชื่อว่าสตรีไทยมีความงดงาม มีกิริยาที่อ่อนหวาน ไม่แพ้ชาติไทยในโลก โดยนางสาวไทยคน
แรกที่เป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลคนแรกและได้รับต าแหน่งนี้ คือ อา
ภัสรา หงสกุล ดังแถลงการณ์ของกองประกวดนางสาวไทยดังต่อไปนี้  

 

“น่าจะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่งานวชิราวุธานุสรณ์จะต้องผนวกการจัดการ

ประกวดเกี่ยวกับความงามของสตรีเข้าไว้ด้วยกัน เพราะได้จัดติดต่อกันเป็นเวลาหลาย

ปีแล้ว ส าหรับปีนี้คณะอ านวยการจัดงานมีมติเห็นพ้องกันว่าโดยที่ประเทศไทยเราจะ

ละทิ้งการประกวดความงามของสตรีที่เรียกว่านางสาวไทย มาเป็นเวลานานแล้ว 

                                                           
1 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 120 . 
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ในขณะที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการจัดประกวดนางสาวประจ าชาติของเขาทุกปี 

เฉพาะอย่างยิ่งที่น่าใจก็คือประเทศใกล้เคียงของเราได้จัดการประกวด และส่งนางสาว

ประจ าชาติของเขาไปประกวดนางสาวโลกและได้รับต าแหน่งอันมีเกียรติมาแล้ว... อีก

ประกาศหนึ่งคงเป็นที่ยอมรับกนัอย่างน่าภาคภูมิใจแล้ววา่สภาพสตรีไทยเรามีทั้งความ

อ่อนหวานละมุนละไม และมีทั้งความงามตามธรรมชาติ ประกอบด้วยผิวพรรณอัน

ละเอียดอ่อน ไม่แพ้ความงามของสตรีชาติหนึ่ งชาติใดในโลก เมื่อเป็นเช่นนี้ 

ประกอบด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วจึงน่าจะได้ช่วยกันส่งเสริม ให้ความงามของสตรีไทย

เด่นชัดและปรากฏแก่สายตาชาวโลกทั่วไป การคัดเลือกและการส่งเสริมจะกระท าได้

กว้างขวางและเป็นธรรมก็ด้วยการจัดประกวดประชันกันขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุหลาย

ประการที่กล่าวมาแล้วนี้ คณะกรรมการอ านวยการจัดงานวิชราวุธนุสรณ์ จึงได้มีมติ

เห็นพ้องต้องกันให้จัดการประกวดนางสาวไทยขึ้นในงานนี้ด้วย โดยมีเจตจ านงไว้ว่า 

จะส่งเสริมสุภาพสตรที่เข้าประกวด และได้รับการคัดเลือกให้ไปประกวดนางสาวโลก ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป หากสุภาพสตรีที่ได้รับคัดเลือกนั้น มีทั้งความงามและ

คุณสมบัติเหมาะสมพอจะส่งไปประกวดได้”1 

 

บทบาทของนางสาวไทยที่ส าคัญที่สุดในการเดินทางไปประกวดยังเวทีระดับโลก
คือ การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและความงดงามของสตรีไทย สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ จีร
นันทน์ เศวตนันทน์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนางงามจักรวาลที่
สหรัฐอเมริกา2 พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศได้เป็นปีที่ 2 
ต่อจากอาภัสรา ที่สามารถครอบครองต าแหน่งนางงามจักรวาลได้ ซึ่ง จีรนันทน์ได้เผยว่า “...คน
ทางบ้านหนูเขาไม่คาดคิดด้วยซ้ าไปว่าหนูจะได้เข้ารอบสุดท้าย เขาส่งหนูมาเพื่อแสดงถึงสปิริต
เมืองไทยเท่านั้น แต่ว่าบัดนี้หนูสามารถจะน าเกียรติกลับไปบ้านเมืองได้แล้ว...”3 หลังจากเสร็จสิ้น
การประกวดที่ไมอามี่ จีรนันทน์ได้เดินทางไปนิวยอร์ค สวมชุดไทยสีชมพู เพื่อเผยแพร่ความเป็น
ไทยก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร4 

                                                           
1 กองประกวดนางสาวไทย งานวชิราวุธานุสรณ์.  (2507).  สมุดภาพนางสาวไทย.  หน้า 2. 
2 โดยผู้ที่ได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลได้แก่ สาวงามจากสวีเดน ต าแหน่งรองอันดับ 1 ได้แก่สาวงามจากฟินแลนด์ 
3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์.  (2509, 18 กรกฎาคม.  ไม่ปรากฏหน้า. 
4 แหล่งเดิม. 
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การน าความภาคภูมิใจกลับมายังประเทศไทยของจีรนันทน์ เศวตนันทน์ 
ภายหลังจากได้รับต าแหน่งรองนางงามจักรวาล องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ 
นครนิวยอร์ค ได้จัดงาน “Thai Evening” เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่ความส าเร็จครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ มี
การเชิญแขกร่วมงานนับพันคนรวมถึงอาภัสรา หงสกุลด้วย โดยจีรนันทน์ได้ร่วมร้องเพลง Getting 
to know you เดินแฟชั่นชุดไทย และแจกของขวัญแก่ผู้ร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ท าด้วยผ้า
ไหมไทย1 จีรนันทน์ ยังได้เดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีที่
จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย และชาวอเมริกันทั้งยัง
ได้ตีพิมพ์ข่าวลงหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา2 นอกจากนั้นจีรนันทน์ยังได้เดินทางไปเข้าเด้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย3 จากความส าเร็จของอาภัสราและจีรนันทน์  นับเป็น
ช่วงเวลาที่นางสาวไทยประสบความส าเร็จบนเวทีนางงามจักรวาลเป็นอย่างมาก ท าให้สตรีไทย
กลายเป็นสินค้าส่งออกความงามที่โลกรู้จัก4 

การเผยแพร่ความเป็นไทยที่สามารถสื่อสารให้นานาชาติได้รับรู้อย่างชัดเจนที่สุด
คือ การแต่งกายด้วยชุดไทย การประกวดนางงามจักรวาลจะมีการประกวดในรอบชุดประจ าชาติ
ซึ่งนางสาวไทยจะน าชุดไทยที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปสวมใส่ โดยคุณค่าของชุดประจ าชาติไทยจะ
สามารถสื่อสารถึง เรื่องราวภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ดัง
ตารางต่อไปนี้5 
 

 

 

 

                                                           
1 หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย.  (2509, 19 กรกฎาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
2 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
3 ชาวไทย.  (2509, 7 สิงหาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
4 ไทยรัฐ.  (2509, 19 กรกฎาคม).  หน้า 16 . 
5 ประภัสสร พาณิชกุล นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2509 ไม่ได้เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กอง
ประกวดนางงามจักรวาลก าหนดไว้ ที่มา :  ดนัย เรียบสกุล.  (2554, มกราคม - มิถุนายน).  ชุดประจ าชาติไทย  .อารยธรรมศึกษา
โขง – สาละวิน.  7(1): 45-56. 
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ตาราง 1 ชุดประจ าชาติที่นางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 สวมใส่ในการประกวดนางงาม
จักรวาล 

นางสาวไทย ชุดที่สวมใส่ 

อาภัสรา หงสกุล ชุดไทยพระราชนิยมสีส้ม 

จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ชุดไทยพระราชนิยมสีทอง 

อภันตรี ประยุทธเสนย์ ชุดไทยพระราชนิยมสีส้ม 

แสงเดือน แม้นวงศ์ ชุดไทยละครสีแดงและสีเขียว 

วารุณีแสง ศิรินาวิน ชุดไทยพระราชนิยมสีชมพู 

นิภาภัทร สุดศิริ ชุดไทยท้องถิ่นนิยมสีด า 

กนกอร บุญมา ชุดไทยละครสีแดงและสีเขียว 

ที่มา: ดนัย เรียบสกุล.  (2554, มกราคม - มิถุนายน).  ชุดประจ าชาติไทย  .อารยธรรม
ศึกษาโขง – สาละวิน.  7(1): 45-56. 

ความส าเร็จของการประกวดชุดประจ าชาติของนางสาวไทยคือ การที่แสงเดือน แม้น
วงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจ าชาติ ในการประกวดนางงามจักรวาลปี ค.ศ. 1969 
ด้วยชุดนางละครไทยและยังถูกเชิญให้ไปเยือนสถานีโทรทัศน์ของฮ่องกง ซึ่งสมาพันธ์หุ่นขี้ผึ้งได้ปั้น
รูปจ าลองของ แสงเดือน แม้นวงศ์ ในชุดไทยเรือนต้น สวมมงกุฎ พร้อมทั้งคาดสายสะพาย Miss 
Thailand ซึ่งถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งร่วมกับดาราฮ่องกงชื่อดัง และ บุคคลส าคัญที่หลาย
คน นับเป็นเกียรติแก่ตัวนางสาวไทยและประเทศชาติ1 

นอกจากการเผยแพร่ความเป็นไทยผ่านชุดประจ าชาติแล้วยังมีชุดอ่ืน ๆ ที่นางสาว
ไทยใช้ในการท ากิจกรรมที่ต่างประเทศ ซึ่งล้วนได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศ สอดคล้องกับ
ที่ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ กล่าวว่า “...ทุกชุดที่เอาไปจากเมืองไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
ของขวัญแบบไทย ๆ ที่เอาไปก็เหมือนกัน กรรมการเค้าชอบกันเหลือเกิน2” ในขณะเดียวกันการ
สวมชุดไทยของอาภัสรา หงสกุล นางงามจักรวาลคนแรกของไทย ก็เป็นเสมือนภาพคุ้นเคยเป็น
สัญลักษณ์ประจ าตัวของอาภัสรา เวลาไปปรากฏตัวยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น การสวมชุดไทยแสดง
                                                           
1 ประเสริฐ เจมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 72. 
2 ไทยรัฐ.  (2509, 19 กรกฎาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
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นาฏศิลป์ไทยในการประกวด มิสยูเอสเอ โดยอาภัสราร่ายร าอย่างสวยงาม1 รวมไปถึงในระหว่างที่ 
อาภัสราเดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยม       นายอิซากุ ซาโต 
นายกรัฐมนตร ีมีการรายงานข่าวอาภัสราสวมใส่ชุดไทยโดยส านักข่าวต่าง ๆ มากมาย2  

อาภัสรา ยังได้เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ทางปรมาณู มีการปรากฏตัวในรายการทาง
โทรทัศน์ที่สหรัฐอเมริกา คือรายการสัมมนานักสืบตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งนางงามจักรวาล 
อาภัสรา ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเขียนบันทึกการเดินทางที่มีชื่อว่า “อนุทินหนึ่งใน
จักรวาล” และมอบลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ให้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในเวลาต่อมา3  

จากเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลของนางสาวไทย แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญในการปรากฏตัวของสตรีไทยต่อสังคมภายนอก ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการมุ่ง
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมไทยแก่นานาชาติ การได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย ต าแหน่งนางงามจักรวาลของอาภัสรา หงสกุล ต าแหน่งรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นางงามจักรวาลของจีรนันทน์ เศวตนันทน์ และ ต าแหน่งชุดประจ าชาติยอดเยี่ยม ของ
แสงเดือน แม้นวงศ์ จึงเป็นเสมือนความส าเร็จของนางสาวไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ
ไทยในระดับนานาชาติ 

3.3 สรุป 
การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง ภายหลัง

จากยุติการจัดการประกวดไปกว่า 10 ปี โดยปัจจัยที่ท าให้ต้องมีการจัดการประกวดนางสาวไทย
ขึ้นอีกครั้ง ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือปัจจัยภายในประเทศ และ ปัจจัยภายนอกประเทศ  

ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่รัฐบาลของ 
จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน์ ให้การสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และธุรกิจการค้า ท าให้มีการแข่งขันทางการค้าผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะธุรกิจโทรทัศน์ขึ้น มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคม
มากมายเปิดโอกาสให้สตรีสามารถออกมาท างานนอกบ้านและมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถท ารายได้ให้แก่ประเทศจ านวน
มากเช่นกัน  

                                                           
1 สยามนิกร.  (2509, 24 พฤษภาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
2 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
3 สจช. ก/ป7/2509/บ.8. นางงาม. 
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ปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมตะวันตก ที่ส่งผลต่อต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคมไทยหลายด้าน ทั้งการแต่งกาย เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับการติดต่อจากองค์กร Miss Universe ให้ไทยส่งสาวงามที่เป็น
ตัวของประเทศเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศและ
ความงดงามของสตรีไทยรูปแบบหน่ึง  

ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดได้ผลักดันให้มีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
ในพ.ศ. 2507 โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ โดยจัดการประกวดในวันวชิราวุธานุสรณ์ รูปแบบ
การประกวดในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งกฎเกณฑ์การรับสมัคร การพิจารณา
คุณสมบัติด้านการศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายให้ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการประกวดนางงามจักรวาล ในขณะที่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ท าให้องค์กรจากเอกชน เข้ามามีบทบาทในการประกวดนางสาวไทยมากขึ้น ทั้งการ
เป็นผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวด เป็นกรรมการตัดสิน เป็นผู้รับสมัครผู้เข้าประกวด น ามาซึ่งจุดเริ่มต้น
ของการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบธุรกิจการประกวดความงาม แม้ว่าการประกวดนางสาว
ไทยในยุคนี้จะด าเนินการภายใต้หน่วยงานเอกชนแต่ยังมีความส าคัญในระดับชาติเช่นเดิม เห็นได้
จากการมีบุคคลส าคัญของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกวดทั้งการเป็นผู้มอบรางวัล ดลกดน 
และสนับสนุนด้านต่าง ๆ  

ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้มีความแตกต่างจากยุคที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
คุณสมบัติด้านภาษาและบุคลิกภาพ เนื่องจากนางสาวไทยต้องเป็นตัวแทนสตรีไทยเพื่อเข้าร่วม
ประกวดนางงามจักรวาล ภายใต้วัตถุประสงค์คือการมุ่งประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับนานาชาติ ส่งผลให้นางสาวไทยจะต้องพัฒนาตนเองด้านความงามให้มีความพร้อม มี
ความสามารถที่เป็นสากล มีการดลกดนที่เข้มงวดมากกว่าในยุคแรก โดยความส าเร็จของการได้รับ
ต าแหน่งนางงามจักรวาลของ อาภัสรา หงสกุล ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 นางงามจักรวาลของ 
จีรนันทน์ เศวตนันทน์ และ รางวัลชุดประจ าชาติยอดเยี่ยมของ แสงเดือน แม้นวงศ์ นอกจากการ
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศแล้ว ยังท าให้ความนิยมของเวทีนางสาวไทยกลับคืนมาและได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการสร้างบรรทัดฐานด้านความงามที่ส่งอิทธิพลแก่
การประกวดนางสาวไทยในยุคนี้เป็นอย่างมาก  

บทบาทผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
ยุคเดิมที่มุ่งช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลเป็นหลัก เป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น มีความ
เกี่ยวโยงในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน เนื่องจากการประกวดในยุคนี้มีเอกชนเป็นผู้
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จัดงานแทนรัฐบาล ท าให้นางสาวไทยถูกลดบทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลลง โดยมี
หน้าที่ไปช่วยงานราชการตามที่ได้รับการร้องขอมาเพียงเท่านั้น ในขณะที่บทบาทด้านการกุศลของ
นางสาวไทยในยุคนี้โดดเด่นเป็นอย่างมาก มีการออกงานตามสมาคมต่าง ๆ ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
การกุศลได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของนางสาวไทยในฐานะคนของประชาชน ส่วนบทบาทงาน
บันเทิงเกิดจากการที่ต าแหน่งนางสาวไทยเป็นที่รู้จักของคนในสังคม ท าให้ได้รับความสนใจจาก
ธุรกิจการโฆษณาเป็นอย่างมาก พัฒนาการดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดเจนถึงการเริ่มต้นของธุรกิจความ
งามในเวทีนางสาวไทย แต่อย่างไรก็ตามบทบาทด้านการบันเทิงของนางสาวไทยในยุคนี้ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับของสังคมมากนัก เนื่องจากประชาชนและผู้จัดการประกวดยังมองว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้
ต าแหนง่นางสาวไทยมุ่งหารายได้แก่ตนเองจนลืมหน้าที่ต่อประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก 

การประกวดนางสาวไทยในยุคนี้ด าเนินมาจนถึง พ.ศ. 2515 ถือเป็นปีสุดท้ายที่มีการ
จัดการประกวดนางสาวไทย เนื่องจากในปีถัดมาได้เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขึ้น จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ นายสัญญา ธรรมศักด์ิได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก จอมพล 
ถนอม กิตติขจร ที่ลาออก ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวาง มีแนวคิดอุดมการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยเฉพาะแนวคิดด้านสิทธิสตรี ส่งผลให้สังคมมองการประกวดนางงามเป็นการใช้สตรีเพื่อหา
ผลประโยชน์รูปแบบหนึ่ง ท าให้การประกวดนางสาวไทยและงานวันวชิราวุธานุสรณ์ได้ถูกยกเลิก
ไปและได้รื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในพ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นยุคการประกวดเพื่อการพาณิชย์ดังจะกล่าวถึง
ในบทต่อไป  
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บทท่ี 4 
บทบาทของนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ.2527 - 2542 

ช่วง พ.ศ. 2527 – 2542 นั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยมีการพัฒนาในหลายด้าน เริ่ม
ต้ังแต่การเกิดแนวคิดการพัฒนาตนเองของสตรีในด้านสติปัญญาและความสามารถซึ่งเป็นผลมา
จากการรณรงค์ขององค์กรสตรีต่าง ๆ  รวมทั้งพัฒนาการด้านเศรษฐกิจที่มีรูปแบบเป็นทุนนิยมมาก
ขึ้น มีการเติบโตของกลุ่มภาคธุรกิจหลากหลายมิติ  ตลอดจนมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อการประกวดนางสาวไทยในด้านต่าง ๆ ทั้ง
การมีกลุ่มผู้จัดการประกวดและกลุ่มผู้สนับสนุนการประกวดจากภาคเอกชนมาเข้าร่วมสนับสนุน
เป็นจ านวนมาก รูปแบบการประกวดที่สอดคล้องกับการประกวดนางงามจักรวาลมากยิ่งขึ้น ผู้
ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยมีคุณสมบัติด้านความงาม การศึกษา สติปัญญา และไหวพริบปฏิภาณ
ตามพัฒนาการทางสังคม ท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้มีอิสระทางความคิดมากขึ้น  

บทบาทของนางสาวไทยในยุคนี้ ถูกก าหนดโดยผู้จัดการประกวดนางสาวไทยกับกลุ่ม
ธุรกิจต่าง ๆ ท าให้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการค้าและพาณิชย์เป็นหลัก นอกจากนั้น
นางสาวไทยยังมีบทบาทด้านสาธารณกุศลที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงโครงการที่ตนเอง
เป็นผู้ริเริ่ม ตลอดจนเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลเพื่อเผยแพร่ความ
งามของสตรีไทยและวัฒนธรรมไทยต่อไป 

 ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการศึกษาโดยเริ่มจาก พัฒนาการทางสังคมที่ส่งผลต่อเวทีการ
ประกวดนางสาวไทย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การด าเนินการจัดการประกวดนางสาวไทย ผู้ด ารง
ต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 และบทบาทด้านต่าง ๆ ของนางสาวไทยในยุคนี้ 

4.1 พัฒนาการทางสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2527-2542 
การประกวดนางสาวไทยยุติลงภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่สังคมไทยเผชิญปัญหาหลาย ๆ ด้าน ทั้งความไม่สงบทางการเมือง มีการเดินขบวน
ประท้วงเรียกร้องต่าง ๆ มากมาย เช่น การเรียกร้องของกลุ่มกรรมกรลูกจ้างเพื่อขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 
การเรียกร้องของชาวนาเพื่อขอให้ทางราชการคุ้มครองเรื่องผลผลิตทางการเกษตรที่ท้อง
สนามหลวง ในพ.ศ. 25171 การประท้วงของกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนเพื่อเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา

                                                           
1 บุญเรือง เนียมหอม.  (2522).  การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกบัการเมือง.  หน้า 56. 
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ถอนก าลังทหารออกจากประเทศไทย ที่มีความรุนแรงมีผู้เสียชีวิต ในพ.ศ. 2519 เป็นต้น1 รวมถึง
ปัญหาทางเศรษฐกิจ คือการขึ้นราคาน้ ามันจากกลุ่มโอเปค (OPEC) เมื่อ พ.ศ. 2516 ส่งผลให้
รัฐบาลต้องรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟป้ายโฆษณาตามท้องถนน มีการก าหนดเวลาเปิด - ปิด ของ
สถานเริงรมย์2 ตลอดจนการเกิดแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสตรีที่ไม่สนับสนุนให้สตรีเข้าร่วมการ
ประกวดนางงาม ท าให้กระแสการประกวดนางงามในประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น ถึง
ภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมทั้งรูปแบบการประกวดและบุคลิกภาพของนางงาม จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้
รัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักด์ิ และรัฐบาลชุดต่อ ๆ มา ไม่สนับสนุนให้มีการจัดการประกวด
นางสาวไทยขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2516 - 2526  

ต่อมาในพ.ศ. 2527 เมื่อสภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีการพัฒนาระบบการสื่อสารและ
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เติบโต และต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าตนเอง 
ตลอดจนมีการติดต่อจากบริษัท Miss Universe ผู้จัดการประกวดนางงามจักรวาล ให้ส่งสตรีไทย
เข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้การประกวดนางสาวไทยถูกรื้อฟื้นขึ้นอีก
ครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2527 แม้ว่าจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่กระแสแนวความคิดไม่สนับสนุนให้
สตรีเข้าร่วมประกวดนางงามยังคงอยู่ ส่งผลให้ผู้จัดการประกวดต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกวดให้มีความเป็นสากลและน าเสนอภาพลักษณ์ของสตรีที่มีสติปัญญาและการศึกษาที่ดีให้
ได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป  

4.1.1 แนวคิดทางสังคมเกี่ยวกับสตรี  
การประกวดนางสาวไทยด าเนินมาจนถึง พ.ศ. 2515 แต่ต้องหยุดชะงักลงเพราะ

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท าให้สังคมไทยว่างเว้นจากการมีผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยถึง 10 
ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2526 ในช่วงนี้นับเป็นเวลาที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่าง 
ๆ มากมาย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรี ซึ่งส่งผลต่อการประกวดนางสาวไทยและการ
ประกวดความงามเวทีอ่ืน ๆ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

สังคมไทยระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2526 นับเป็นช่วงเวลาที่มีแนวคิดต่าง ๆ เกิดขึ้น
มากมาย โดยเฉพาะเรื่องความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน และยอมรับฐานะของสตรีในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ ส่งผลต่อการจัดการประกวดนางงามในเชิงคัดค้านไม่เห็นด้วย โดยกลุ่มที่มี

                                                           
1 รอง ศยามานนท์.  (2520).  ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ.  หน้า 429. 
2 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  การประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2530).  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 155. 
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บ ท บ าท เป็ น ผู้ น า ใน ก า ร คั ด ค้ า น ก า รป ระ ก ว ด น า ง ง า ม  ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมนิสิตหญิงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1 เป็นต้น  

จากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
เกี่ยวกับสตรีและการประกวดความงาม กล่าวคือบุคคลในสังคมมองการประกวดนางงามเป็น
สัญลักษณ์ของการกดขี่ทางเพศ ใช้สตรีเป็นวัตถุสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และการประกวดความ
งามยังเป็นธุรกิจการค้ารูปแบบหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับรูปร่าง หน้าตา สัดส่วน ลักษณะทาง
ภายนอกของสตรี มากกว่าสติปัญญาและความสามารถ ท าให้การประกวดนางสาวไทยได้ถูกยุติ
ลง และการประกวดความงามเวทีอ่ืน ๆ ก็ไม่รับการยอมรับมีการกล่าวโจมตีการประกวดความงาม
อยู่เสมอ ดังบทความเรื่อง ประวัติศาสตร์การประกวดนางสาวไทย ดังต่อไปนี้ 

 

“...การประกวดนางงามเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ทางเพศและการประกวด

นางงามถือเป็นธุรกิจการค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งเห็นผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ นิยมความ

สวยงามทางรูปร่าง สัดส่วนของผู้หญิงเป็นของดีมีราคา ส่วนผลของการประกวดที่ออกมา

ก็มี 2 ทาง ทางดีคือได้รางวัลตา่ง ๆ และทางเสียก็คือบางคนอาจถูกคนบางกลุ่มชักจูงเข้าสู่

ขบวนการค้าหญิงโดยให้หลับนอนกับชาย เพื่อแลกกับเงินหรือเป็นภรรยาน้อยของชายผู้

มั่งคั่ง...”2 

 

กระแสคัดค้านจากสังคมได้ส่งผลให้ ในเวลาต่อมาเมื่อบริษัท Miss Universe 
เดินทางมาดูสถานที่ของประเทศไทยใน  พ.ศ. 2526 และเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) แม้ว่าด่ายไทยมีสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ให้การสนับสนุน และได้มีการเสนอผ่านคณะกรรมการร่วมรัฐบาลและ
เอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)3 เพื่อพิจารณาให้มีการจัดการประกวดนางงามจักรวาล
ในประเทศไทยขึ้นแล้ว แต่ข้อเสนอดังกล่าวถูกโต้แย้งจากผู้ไม่เห็นด้วยกับการจัดประกวดนางงาม
จักรวาลในประเทศไทย ผ่านหนังสือพิมพ์ รวมทั้งมีบทความต่าง ๆ เช่น ร่วมกันคัดค้านการประกวด

                                                           
1 ชลธิชา พันธุ์พานิช.  (2537).  สิทธิคุณค่าของความเป็นมนุษย์กับการประกวดนางงาม.  วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศา
สตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  หน้า 36. 
2 ชลธิชา พันธุ์พานิช.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า. 45. 
3 มติชน.  (28 กันยายน 2526).  หน้า 3 
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นางงามการกดขี่ทางเพศ1 ประกวดขาอ่อน ได้ไม่เท่าเสีย2 นางงามจักรวาลประเมินผลได้ผลเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคม3 และ กรณีประกวดนางสาวไทย4เป็นต้น โดยเหตุผลส าคัญที่สังคมให้การ
คัดค้านคือ การประกวดนางงามจักรวาลเป็นธุรกิจที่มุ่งแสวงหาผลก าไรของผู้จัด มีการกดขี่ทาง
เพศ มีการลงทุนสูง และ ช่วงเวลาที่จัดประกวดอยู่ในฤดูดน ท าให้สภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อการ
จัดงาน5  รวมทั้งเป็นการปลูกดังค่านิยมที่ไม่ดีให้กับเยาวชนที่เป็นผู้หญิง ให้ใช้เรือนร่างของตนเอง
ประกอบอาชีพแทนการท างานในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งในช่วงเวลานี้นับว่าแรงงานสตรีมีความส าคัญ
กับภาคการผลิตโดยคิดเป็น 47.6 % ของแรงงานทั้งประเทศ6 มีผลท าให้ความคิดที่จะจัดการ
ประกวดนางงามจักรวาลในประเทศไทยใน พ.ศ. 2526 ต้องล้มเลิกไป  

นอกจากนั้นยังมีกระแสคัดค้านการประกวดจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ หลายฉบับ 
เนื่องจากการประกวดนางสาวไทยมีการแต่งกายที่เผยสัดส่วนผู้เข้าประกวดมากขึ้นมีการออก
หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการห้ามนักเรียน – นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนี้ หากด่าดืนจะไล่
ออกจากสถานศึกษา ดังรายงานข่าวต่อไปนี้ 

 
“...ประกวดนางงามต่าง ๆ จึงไม่มีอะไรฮือฮาเท่ากับการประกวดนางสาวไทย 

เพราะนุ่งน้อยห่มน้อยมากที่สุด ฮือฮากระทั่งกระทรวงศึกษาธิการทนไม่ไหว ต้องประกาศ

ออกมาว่า ถ้าเผ่ือผู้เข้าประกวดนั้นเป็นนักเรียน นักศึกษา และหากทางกระทรวงค้นพบ

หลักฐานได้จะไล่ออกจากสถานศึกษาทันที...”7 

 

สังคมไทยในช่วงเวลานี้จึงมุ่งเน้นให้สตรีพัฒนาตนเองด้านสติปัญญา มีบทบาทความ
รับผิดชอบมากขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับในศักยภาพและความสามารถเทียบเท่ากับบุรุษ แนวคิด
นี้ได้ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับต าแหน่งนางสาวไทย โดยนอกจาก
การมีรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงามแล้ว ต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ มีความเป็น

                                                           
1 มติชน.  (5 เมษายน 2529).  หน้า 9. 
2 มาตุภูมิ.  (26 กันยายน 2526).  หน้า. 4 
3 มติชน.  (17 ตุลาคม 2526).  หน้า 5 
4 มติชน.  (5 เมษายน 2527).  หน้า 4.  
5 ไทยรัฐ.  (29 ตุลาคม 2526).  หน้า 9 
6 มติชน.  (5 เมษายน 2529).  หน้า 9. 
7 สยามรัฐ.  (2528, 17 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
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ธรรมชาติ และมีส่วนสูงตามมาตรฐานสากล ดังค ากล่าวของ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร  หนึ่งใน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทยว่า  

 

“...หลักการเกณฑ์การตัดสินของเราก็มีฟอร์มอยู่ นอกจากจะต้องดูรูปร่างหน้าตา 

ท่วงท่าต่าง ๆ  แล้วยังต้องดูปฏิภาณไหวพริบประกอบด้วย...ดิฉันมองวา่การประกวดนางสาว

ไทยของเราเดี๋ยวนี้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนผู้เข้าประกวดไม่ว่าจะเรื่องการแต่ งตัว 

การเดิน เธอกระมิดกระเมี้ยน เดี๋ยวนี้เป็นธรรมชาติ...ที่ผ่านมานางสาวไทยเราไม่เข้ารอบ

เพราะเตี้ยเกินไป นางสาวไทยของเราบางทีได้คนสูงแต่องค์ประกอบอย่างอื่นไม่สมบูรณ์

แบบ คนของเราสวยเมื่อไปเทียบกับเขาแล้วของเราเตี้ยเลยอดต าแหน่ง...เดี๋ยวนี้สายตาที่

มองนางงามเป็นสากลขึ้นคือมองหลาย ๆ อย่าง ไม่ใช่สวยเฉพาะหน้า แต่มี ส่วนอื่น

ประกอบด้วย...”1  

 

แม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ ไม่ เห็นด้วยกับการจัดการประกวดนางสาวไทย แต่ยังมีกลุ่ม
ผู้สนับสนุนให้มีการประกวดขึ้นโดยให้เหตุผลว่า การประกวดนางงามจะให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาตนเองของสตรีในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สังคมยอมรับคุณค่าสติปัญญา ความสามารถของสตรี
ผ่านเวทีประชันความงาม2 ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรี ให้มีความกล้าแสดงออกทาง
ความคิด ค าพูด ความมั่นใจ มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เมื่อมีการรื้อฟื้นประกวดนางสาวไทยต้ังแต่ พ.ศ. 
2527 ขึ้น มีการเพิ่มเกณฑ์การตัดสินในรอบ 5 คนสุดท้าย โดยเพิ่มการพิจารณาด้านบุคลิกภาพ 
และปฏิภาณไหวพริบ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าพ.ศ. 2530 
ที่กล่าวไว้ว่า “...หากตอบค าถามอะไรไม่ได้จะกลายเป็นว่าผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปีนี้โง่ดังนั้น
อยากให้ทุกคนกล้าที่จะพูดคุย...”3 รวมไปถึงค ากล่าวของ สุรางคนางค์ สุนทรพนาเวช รองนางสาว
ไทยปี 2534 ที่กล่าวถึงการที่ตนได้รับต าแหน่งรองนางสาวไทยนั้นนอกจากความงดงามภายนอก
แล้ว ตนเองยังมีคุณสมบัติด้านการศึกษา ความสามารถ ความคิด บุคลิกภาพด้วยดังข้อความ
ต่อไปนี ้

 

                                                           
1 มติชน.  (2 เมษายน 2529).  หน้า 3. 
2 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 214. 
3 มติชน.  (2532, 31 มีนาคม).  หน้า 20. 
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  “...การท่ีตาได้รองนางสาวไทยเพราะตาเรียนธรรมศาสตร์ เพราะว่าเรามีการศึกษา 

การมีการศึกษาท าให้เรามีความคิดในการที่เราจะพูดต่อหน้าคณะกรรมการมีส่วนให้

กรรมการให้คะแนนบุคลิกภาพ และคิดว่าตนเองสวยตั้งแต่เริ่มเข้าประกวด เพราะว่าท าให้

เราเริ่มสนใจความสวยคิดว่าตนเองสวยตอนนั้น...”1 

 

นอกจากน้ันกลุ่มผู้สนับสนุนยังกล่าวว่าการประกวดนางสาวไทย เป็นเวทีที่มีเกียรติ มี
ความเป็นสากล การท ากิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นการน าเสนอสิ่งที่ดีไม่ใช่เรื่องของกามารมณ์ ดังนั้น
สังคมไทยควรเปิดกว้างมากขึ้น ดังเช่น หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ได้กล่าวไว้ว่า 
 

“...การประกวดนางสาวไทยไม่เสียหาย เป็นการโชว์ส่ิงที่ดี สามารถลบภาพพจน์

ด้านกามารมณ์และข่าวสงครามอย่างที่ต่างชาติเพ่งเล็งได้...การประกวดนางสาวไทยมีมา

นานถึง 51 ปี และเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยโชว์ส่ิงที่สวยงามอย่าไปคิดเรื่องกามารมณ์อย่าง

เดียว ชุดที่ประกวดก็เป็นธรรมดาเป็นสากลคนยอมรับไม่ใช่นุ่ง ๆ เปิด ๆ ปิด ๆ...คนที่มา

ประกวดก็ลูกหลานคนดีมีสกุล มาประกวดอย่างมีเกียรติไม่ได้ลับ ๆ ล่อ ๆ โลกปัจจุบันเป็น

อย่างไร ทุกคนตั้งแต่ชาวบ้านถึงรัฐมนตรีควรเปิดใจกว้างยอมรับ อย่าคิดแคบ ๆ ...”2 

 

กล่าวโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของสตรีในยุคนี้เป็นผลมาจากการที่สังคมไทย
มีการแสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเปิดเผยขึ้น ประกอบกับมีการชุมนุมของนัก
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นความเท่าเทียมระหว่างบุรุษกับสตรี และเมื่อมีการประกวดความงาม
ขึ้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงมองว่าเป็นการกดขี่สตรีและใช้สตรีแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ น ามา
ซึ่งการคัดค้านการประกวดความงามเวทีต่าง ๆ อย่างไรก็ตามด้วยกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ได้ผลักดันให้การประกวดนางสาวไทยเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่แนวคิดที่เปลี่ยนไปของสตรีในยุคนี้ได้ส่ง
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกวด คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย และ
บทบาทต่าง ๆ ของนางสาวไทยต่อไป 
 

                                                           
1 ชลธิชา พันธุ์พานิช.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า 163.  
2 ไทยรัฐ.  (2528, 15 พฤษภาคม).  หน้า 18. 
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4.1.2 พัฒนาการทางเศรษฐกิจกับการประกวดนางสาวไทย 
สภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานี้มีการเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมาก อันเป็น

ผลมาจากการเข้าไปมีบทบาทในรัฐบาลของกลุ่มนักธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตในทุกมิติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการประกวดนางสาวไทย
หลายประการดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในยุคนี้เริ่มตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 
ที่กลุ่มภาคธุรกิจสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาลอย่างเปิดเผย 
รวมทั้งสนับสนุนเงินให้แก่พรรคการเมืองต่าง ๆ ให้ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากพรรค
การเมืองเหล่านั้นต้องใช้เงินบริหารพรรค ให้สามารถสร้างความนิยมจากประชาชน1 ส่งผลให้กลุ่ม
นายทุนสามารถเข้าไปมีส่วนในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง  

ด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารนั้น มีการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ในการประกวดนางสาวไทย 
รวมทั้งถ่ายทอดการประกวดให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชม ส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาส่งเสริมการ
ขายเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากงบประมาณด้านการโฆษณาจากสื่อทุก
ประเภท ใน พ.ศ. 2526 มีมูลค่า 3,535 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2525 ถึง 30.35%2  

จากการเติบโตดังกล่าวท าให้การโฆษณาเชิงธุรกิจ เข้ามามีอิทธิพลต่อการประกวด
นางสาวไทยในยุคนี้เป็นอย่างมาก เริ่มจากการเข้ามาของบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ ที่ต้องการ
พัฒนาสินค้าให้เหนือคู่แข่ง และใช้การประกวดนางสาวไทยเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์
สินค้าตน ทั้งการให้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานและส านักงานของบริษัท 
คอลเกต ปาล์มโอลีฟ ในระหว่างการเก็บตัว และการสนับสนุนรางวัลต่าง ๆ 3 ดังค ากล่าวของ  
มร. แวนก๊าส ที่กล่าวถึงการให้การสนับสนุนการประกวดนางสาวไทยของบริบริษัทคอลเกต  
ปาล์มโอลีฟ ว่า 

 

 

                                                           
1 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย.  วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หน้า.  103 – 104. 
2 ธนัญญา ประภาสะโนบล.  (2527).  วิวัฒนาการของการโฆษณาในประเทศไทย.  หน้า. 121.  
3 มติชน.  (2532, 31 มีนาคม).  หน้า 20. 
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“...ทางด้านโปรโมชั่นเรามีแคมเปญใหญ่อิงกับนางสาวไทย... เราจะจัด

ประกวดนางสาวไทยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธซึ่งแถลงข่าวไปแล้วในนามของ

คอลเกต ปาล์มโอลีฟ เพราะตอนนั้นยังไม่ Launch สินค้าตัวนี้...แต่ความจริงแล้วเรา

ต้องการเอาสบู่ปาล์มโอลีฟไปผูกกับนางสาวไทย...ถ้าประสบความส าเร็จเราจะท าไป

ทุกปี...”1 

การเป็นผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ จึงเป็นช่องทางการ
สร้างความเชื่อถือในสินค้าของตนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทคอลเกต -ปาล์มโอลีฟ ได้ใช้เงินหลาย
ล้านบาทส าหรับการได้รับสิทธิ์ในพื้นที่โฆษณา และใช้สิทธิ์ในตัวนางสาวไทยเป็นตัวแทนสร้าง
ภาพลักษณ์ให้สินค้าของตน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการแข่งกันกับบริษัท ลิเวอร์ บราเธอร์ ผู้ผลิต
สบู่ลักส์ ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าประเภทเดียวกันประมาณ 30% ในช่วงเวลานั้น2 

ในช่วง พ.ศ. 2531-2533 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด มีการเกิด
ธุรกิจต่าง ๆ มากมาย ทั้งสนามกอล์ฟ รีสอร์ท บ้านจัดสรร รวมทั้งการซื้อ - ขายที่ดินเพื่อเก็งก าไร มี
การกู้ เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เพื่อลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
หลักทรัพย์ เงินตราจากต่างประเทศ อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี การประกอบรถยนต์ ผลจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดนี้ ท าให้ในช่วง พ.ศ. 2539 – 2540 เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ไม่
สามารถหาผลตอบแทนได้เพียงพอ ต่อต้นทุนของปัจจัยการผลิต เป็นเหตุให้ธุรกิจเหล่านี้ขาดทุน 
เกิดหนี้ภายในและนอกประเทศสูงถึง 355.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ร้อยละ 197.9 ของ
ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ใน พ.ศ. 2539 น ามาซึ่งการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 25403 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นใน พ.ศ. 2540 แต่การประกวดนางสาวไทยก็ยังคง
จัดการประกวดอยู่เช่นเดิม  

กล่าวโดยสรุปพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เริ่ม
ต้ังแต่การมีนักธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้น ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสาร น ามาซึ่งความเติบโตของธุรกิจโฆษณา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีการร้ือฟื้นการประกวด
นางสาวไทยขึ้นใหม่ เนื่องจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ต้องการใช้เวทีนางสาวไทยเป็นช่องทางในการ

                                                           
1 ยุทธจักรสบู่ 2 พันล้าน ระเบิดยกที่หนึ่ง.  (2528, มีนาคม).  คู่แข่ง.  5(54): 147. 
2 อังเรศ บุญทองล้วน.  (2537).  กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการประกวดนางสาวไทย.  หน้า 102. 
3 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 104. 
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ประชาสัมพันธ์สินค้าตนเอง ในขณะที่บางช่วงเวลาที่ประเทศประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่
การประกวดนางสาวไทยก็ยังสามารถด าเนินการได้อยู่เช่นเดิม  

4.1.3 ผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทย  
การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 นั้นเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยี

ทางการสื่อสาร ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ มีส่วนส าคัญในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารต่าง ๆ ในการประกวดนางสาวไทย รวมทั้งมีการถ่ายทอดการประกวดผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่สามารถถ่ายทอดการประกวดไปได้ทั่ว
ประเทศ ตามโครงการขยายสัญญาณโทรทัศน์จากส่วนกลางไปชนบท ท าให้การประชาสัมพันธ์
การประกวดนางสาวไทยเป็นไปอย่างทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

แม้ว่าในระยะแรกของการประกวดนางสาวไทยจะไม่ได้รับการยอมรับจะประชาชน 
แต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประกวดที่มุ่งเน้นให้สตรีได้แสดงความสามารถทางสติปัญญา
มากขึ้นของกองประกวดนางสาวไทย และการร่วมมือกันของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ท าให้กระแสความ
นิยมของการประกวดนางสาวไทยกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการประกวดนางสาวไทยขึ้นทั้งกลุ่มผู้จัดงาน กลุ่มธุรกิจ และกลุ่ม
ผู้สนับสนุนการประกวด ดังต่อไปนี้ 

การประกวดนางสาวไทยถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2527 เริ่มต้นจากการเข้ามาของ
บริษัท Miss Universe ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประกวดนางงามจักรวาล
ประจ าปี 1983 แม้ว่าจะไม่ส าเร็จ แต่ก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้มีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาว
ไทยใน พ.ศ. 2527 ขึ้น ต่อมาเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ถึงการรื้อฟื้นประกวดนางสาวไทยใหม่ขึ้น
ผ่านสื่อต่าง ๆ นั้น ในระยะแรกได้มีบุคคลหลายด่ายออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดการ
ประกวดนี้ เนื่องจากการประกวดนางสาวไทยควรเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ มากกว่าเอกชน
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่หวังประโยชน์จากสถานภาพของต าแหน่งนางสาวไทย ดังการรายข่าวต่อไปนี้    

 
“...แรกทีเดียวการจัดประกวดนางงามในประเทศของเราถือได้ว่าเป็นงานของรัฐ

...ค าว่านางสาวไทยจึงค่อนข้างมีความหมายในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศ แต่ต่อมา

กิจกรรมนี้ได้ค่อย ๆ แปรเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของภาคเอกชน ค าว่านางสาวไทยก็เป็นเพียง

แค่การสมมติขึ้นของคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง...”1 

 

                                                           
1 มติชน.  (2527, 5 เมษายน).  หน้า 4.  
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แต่ด้วยความพยายามของ ผู้จัดงานหลักคือสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ที่ร่วมกับ
กลุ่มธุรกิจการค้า และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สามารถผลักดันให้การประกวดนางสาว
ไทยเกิดขึ้นได้อีกครั้ง  

วัตถุประสงค์หลักของการประกวดนางสาวไทยในยุคนี้ นอกจากการคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งนางสาวไทยแล้ว ยังต้องการเฟ้นหาตัวแทนของสตรีไทยเพื่อไปประกวด
ยังเวทีนางงามจักรวาลที่จัดขึ้นในทุกปี ท าให้มีการเพิ่มข้อตกลงขึ้นใหม่ระหว่างผู้จัดการประกวด
นางสาวไทย กับบริษัท Miss Universe เรื่องการส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด
นางงามจักรวาลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้ “...ผู้จัดการประกวดในประเทศไทยต้องจัดการ
ประกวดเพื่อคัดเลือกสาวงามส่งให้แก่บริษัทนางงามจักรวาล โดยการประกวดในประเทศไทยจะช้า
กว่าวันที่ 15 มีนาคม ไม่ได้และสาวงามที่ได้รับการคัดเลือกแล้วต้องเตรียมตัวเดินทางทันที ที่มี
ค าสั่งมาถึง...”1 

ในขณะเดียวกันผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสังคมช่วงนี้ ท าให้การประกวด
นางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 มีกลุ่มผู้สนับสนุนจากภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถ
แบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สนับสนุนการจัดงานหลักซึ่งให้การ
สนับสนุนกองประกวดนางสาวไทย และกลุ่มผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวดที่ให้การสนับสนุนผู้เข้า
ประกวดในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้รับรางวัลจากการประกวดดังต่อไปนี้  

กลุ่มผู้สนับสนุนการจัดงานหลัก 
กลุ่มผู้สนับสนุนการจัดงานหลัก มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากการประกวดนางสาวไทยใน

ยุคเดิม เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ต้องการใช้การประกวดนางสาวไทยเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าของตน ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นกลุ่มบริษัทผลิต
เครื่องส าอาง บริษัทรถยนต์ บริษัทเครื่องอุปโภค - บริโภค โรงเรียนเสริมสวย สถาบันพัฒนา
บุคลิกภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มโรงแรม - รีสอร์ท ซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะได้รับผลตอบแทน
ทางตรงและทางอ้อม โดยผลตอบแทนทางตรงคือ กลุ่มผู้สนับสนุนหลักจะได้รับการประดับป้ายชื่อ
สินค้าของตนบนสถานที่ต่าง ๆ ในระหว่างที่มีกิจกรรมการประกวด รวมทั้งมีสัญลักษณ์สินค้าของ
ตนอยู่ตอนท้ายช่วงการโฆษณาการประกวดนางสาวไทย ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นเวลา
ประมาณ 3 เดือน ในส่วนผลตอบแทนทางอ้อม คือภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงแก่สินค้าตน ใน
ฐานะผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทย ดังเช่น บริษัทแคทรีน่าผู้สนับสนุนชุดว่ายน้ าที่ใช้ในการ
ประกวด ได้ใช้ความงามทางสรีระ สัดส่วนที่งดงามและมีความเป็นสากลของผู้เข้าประกวดนางสาว

                                                           
1 สัมภาษณ์ ชุมพล ยูสานนท์.  (2551, 6 มกราคม).  สัมภาษณ์โดย สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  
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ไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้แก่สินค้าของตน1 รวมถึงโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี โดยล ายงค์ 
บุญยรัตนพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้แสดงทัศนะว่าการสนับสนุนชุดแก่นางสาวไทยน ามาซึ่ง
ชื่อเสียงให้โรงเรียนของตน ดังค ากล่าวต่อไปนี้ “...เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะท าชุดให้นางงามคนไหน
ได้รางวัลอะไรก็ตามที เราไม่อยากได้อะไรนอกจากชื่อเสียง...”2 เป็นต้น 

กลุ่มผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวด 
กลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มต่อมา คือ กลุ่มผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวด ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม โดยมีกลุ่มพี่เลี้ยงนางงาม และกลุ่มธุรกิจการค้า เข้ามาสนับสนุนผู้เข้าประกวดนางสาว
ไทยในยุคนี้มากขึ้น แตกต่างจากการประกวดในยุคเดิมที่ผู้เข้าประกวด จะได้รับการสนับสนุนจาก
จังหวัดต่าง ๆ โดยมีภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดลกสอน ซึ่งมีเป้าหมายคือรางวัลจากการ
ประกวดและการสร้างชื่อเสียงประชาสัมพันธ์จังหวัดของตนเอง ส าหรับการประกวดในยุคนี้กลุ่ม
ผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวดได้แปรเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เลี้ยงนางงาม และกลุ่มสปอนเซอร์ห้างร้านต่าง ๆ  

บทบาทของกลุ่มพี่เลี้ยงนางงาม เริ่มต้ังแต่การดลกสอน สนับสนุนเครื่องแต่งกาย 
และเครื่องประดับต่าง ๆ แก่ผู้เข้าประกวด ซึ่งผลตอบแทนที่พี่เลี้ยงนางงามได้รับ คือเงินรางวัลที่ได้
หลังจากการประกวดสิ้นสุดลงตามข้อตกลงหากผู้ที่ตนสนับสนุนได้รางวัล ส าหรับบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในด้านการเป็นพี่เลี้ยงนางงามในยุคนี้ ได้แก่ ชุลี ใจยงค์ หรือ ป้าชุลี ที่ประสบความส าเร็จ
ในการส่งสตรีเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่าง ๆ มากมาย จนเกิดเป็นวาทกรรมในยุคนั้นว่า 
“นางงามจากค่ายป้าชุลี” รวมไปถึง ศรีเวียง ตันฉาย (ชุลีอีสาน) เป็นต้น การเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นของกลุ่มพี่เลี้ยงนางงามได้แปรเปลี่ยนให้การประกวดนางสาวไทยในยุคนี้เป็นรูปแบบธุรกิจเชิง
พาณิชย์มากยิ่งขึ้น ดังทัศนะของ ชุลี ใจยงค์ ว่า “...เมื่อก่อนรู้สึกจะท าแบบเป็นราชการ พวก
คุณนายผู้ว่าฯนี่จะต้องเตรียมเทรนนางงามหลายอย่างเลย แต่ในปัจจุบันก็ต้องมีบริษัทห้างร้านส่ง
แทน เพราะคล้ายกับว่าสมัยนี้อะไรก็เป็นธุรกิจกันไปมด ทุกคนจะต้องมีผลพลอยได้จากความ
เหนื่อยยาก...”3 

บทบาทของกลุ่มธุรกิจการค้าหรือสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนนางงาม คือการ
ให้เงินสนับสนุนผู้เข้าประกวดในการเตรียมความพร้อมก่อนการประกวด ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ
สถานเสริมสวย เครื่องส าอาง เครื่องแต่งกาย กลุ่มโรงแรม - รีสอร์ท กลุ่มชมรม - สมาคม ธุรกิจ
อุปโภค - บริโภค เป็นต้นโดยสปอนเซอร์เหล่านี้จะออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าประกวด เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสวย นวดหน้า อบไอน้ า การท าหน้าอก ท าจมูก เขียนค้ิวถาวร ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
                                                           
1 มติชน.  (2532, 19 มีนาคม).  หน้า 20. 
2 มติชน.  (2532, 21 มีนาคม).  หน้า 20. 
3 มติชน.  (2532, 26 มีนาคม).  หน้า 9. 
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โดยเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทต่อผู้เข้าประกวด 1 คน1 ท าให้เป็นการตอกย้ าความเป็นยุคแห่ง
ธุรกิจความงามยิ่งขึ้น สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ ภัสราภรณ์ ชัยมงคล นางสาวไทยประจ าปี 
พ.ศ. 2533 ว่า“...การประกวดนางสาวไทย...ต้องพึ่งพาสถานเสริมสวย เพื่อขัดผิว นวดหน้า นวด
ตัว และอีกสารพัดอย่าง ให้ตัวเองสวยพร้อมสรรพที่สุดก่อนเข้าประกวด ซึ่งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ก็ได้รับการสนับสนุนจากค่าสายสะพายของสปอนเซอร์...คือ สปอนเซอร์จะให้เงินมาก้อนหนึ่ง...”2 

การที่สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวดนางสาวไทยใช้เงินจ านวนมากเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวของผู้เข้าประกวดนั้น เพื่อต้องการให้ผู้เข้าประกวดนางงาม เป็นสื่อใน
การประชาสัมพันธ์สินค้าของตนโดยการสวมสะพายชื่อสินค้าตนขึ้นเวทีการประกวด ผ่านสื่อต่าง ๆ 
ทั้ง โทรทัศน์ทางช่อง 7 สี และหนังสือพิมพ์ที่มีการแพร่ภาพในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนางสาว
ไทยอยู่เสมอ ตลอดจนนิตยสารรายสัปดาห์ต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าประกวดมักจะกล่าวถึงสปอนเซอร์ที่ให้
การสนับสนุนตนเองเมื่อมีโอกาสได้พูด ดังค าสัมภาษณ์ของ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางสาวไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2531 ว่า “สปอนเซอร์ที่ส่งประกวดในครั้งนี้ก็ที่บ้าน ใช้ชื่อ ลิตเติล ด๊ักส์ โฮเต็ล...ที่ดิส
โก้ ด๊ักส์ มันอยู่ในลิตเติล ด๊ักส์ โฮเต็ล เป็นของคุณน้าดิฉันเอง”3 แสดงให้เห็นถึงการท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนของตนเองอย่างชัดเจน 

กล่าวโดยสรุปการประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 เกิดขึ้นจาก
การผลักดันของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลัก รวมทั้งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาสตรีที่มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งนางสาวไทย และเฟ้นหาตัวแทนสตรี
ไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล  

ในยุคนี้มีกลุ่มธุรกิจผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 
เนื่ องจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนผ่านการแพร่ภาพทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่สามารถออกอากาศได้ทั่วประเทศ ในส่วนของตัวผู้เข้าประกวด
นางสาวไทยนั้น ได้มีกลุ่มพี่เลี้ยงนางงามให้การดลกสอนเตรียมความพร้อมในการประกวด เกิดเป็น
นางงามค่ายต่าง ๆ ขึ้น และยังมีกลุ่มสปอนเซอร์ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกวดอีกทางหนึ่ง 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นการสะท้อนภาพการเช้าสู่ยุคแห่งธุรกิจเต็มรูปแบบของการประกวด
นางสาวไทย ภายใต้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากการเฟ้นหาสาวงามของ
พี่ เลี้ยงนางงาม สู่การได้รับเงินสนับสนุนการประกวดของสปอนเซอร์ ไปจนถึงภารกิจการ

                                                           
1 สุดใจ เพียรสุขใจ.  (2531, พฤษภาคม).  ปฏิรูปความสวย นางสาวไทยยุคไฮเทค.  กรุงเทพ 30.  2(19): 100. 
2 กัลย์.  (2533, สิงหาคม).  โฉมเอย โฉมงาม นางสาวไทย.  แพรว.  375: 126.  
3 รุจนีย์.  (2531, 19 มีนาคม).  ก่อนจะขึ้นเวที.  ขวัญเรือน.  19: 150.  
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ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มผู้สนับสนุนการจัดการประกวดของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย 
อย่างไรก็ตามการประกวดนางสาวไทยจะไม่สามารถจัดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความนิยม การ
สนับสนุน ชื่นชม ยกย่องและยอมรับจากประชาชน 

4.2 ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542  
4.2.1 รูปแบบการประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 

การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ประกวดหลายด้าน ทั้งการก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ ขึ้นใหม่ การเปลี่ยนรูปแบบเครื่องแต่งกาย และ
การเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากขึ้น ทั้งในด้านรูปลักษณ์ภายนอกและสติปัญญา 
ท าให้บุคคลที่มีความต้องการจะครอบครองต าแหน่งนี้ต้องปรับเปลี่ยนตนเอง ให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติที่กองประกวดต้องการ   

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้ ผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่จ าเป็นต้องมีพี่เลี้ยง เป็น
ผู้สนับสนุนดลกดนทักษะและแนะน าสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ชนะการประกวด ในขณะเดียวกันการมอบเงิน
รางวัลแก่ผู้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้นของกองประกวดนางสาวไทย จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจผู้ส่ง
นางงามเข้ามามีส่วนส าคัญกับการประกวดนางสาวไทยในยุคนี้ดังบทความต่อไปนี้ 
 

“...สมัยนี้ต้องเข้าค่ายหรือคอกหรือเล้า มีเจ้าของค่ายเจ้าของคอกและเจ้าของเล้า

ดูแลคัดเลือก ดลกปรือเก็บตัว กันเป็นแรมปีแรมเดือน เสียค่าใช้จ่ายเล้ียงดูนางงามในสังกัด 

หรือ นางงามในคอก เป็นเรือนแสนเพื่อเข้าชิงชัยชนะ...สมัยก่อนรางวลัส าหรับนางสาวไทย

ก็มีแค่ขันน้ าพานรอง มงกุฎ สายสะพาย เงินสดสักส่ีห้าพันบาท ก็นับว่าเพียงพอกับ

ต าแหน่งนางสาวไทยเพราะประกวดเอาเกียรติยศมากกว่าสมัยนี้มีทั้งมงกุฎเพชร 

สายสะพายดังเพชร เงินสดเป็นแสน ๆ รถยนต์ ตั๋วเครื่องบิน และรางวัลมีค่าอีกมากมาย

...”1 

ในด้านการแต่งกายมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นสากลมากขึ้น มีการก าหนดให้ผู้
เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทยจิตรลดาที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง 2 และการแต่งกาย
ชุดว่ายน้ าซึ่งทางกองประกวดเป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งจะมีลักษณะรัดรูป เผยสัดส่วนของผู้เข้าประกวด
อย่างชัดเจน และเพิ่มการเปิดเผยสัดส่วนมากกว่าเดิมในปีต่อ ๆ มา มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ

                                                           
1 มติชน.  (2529, 1 เมษายน).  หน้า 7. 
2 กองประกวดนางสาวไทย.  (2530).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2530.  หน้า 19.  
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ไม่เหมาะสมของชุดว่ายน้ าหลายครั้ง แต่ในทางตรงข้ามผู้เข้าชมการประกวดนางสาวไทยกลับเพิ่ม
มากขึ้นทกุปี ดังรายงานข่าวว่า  
 

 “...การประกวดนางสาวไทยเริ่มบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง คราวนี้ชุดประกวดเริ่ม

อะร้าอร่าม คือเป็นชุดว่ายน้ าเต็มรูป เน้นสัดส่วนนางงามอย่างชัดเจนขึ้น...ในปีต่อ ๆ มา 

ชุดว่ายน้ าที่รัดรูปอยู่แล้ว ก็เริ่มเว้า ๆ แหว่ง ๆ เรียกเสียงวี้ดว้ายกระตู้วู้จากผู้เข้าประกวดว่า

โป๊เหลือเกิน แต่ก็จะดูเป็นท่ีถูกอกถูกใจของผู้ชม...ในช่วงหลัง ๆ ไม่ใช่เฉพาะเว้า ๆ แหว่ง ๆ 

เท่านั้น บางปีชุดว่ายน้ าก็เว้าลึกไปถึงไหนต่อไหน จนเป็นที่หวาดเสียวไปท้ังเมือง...”1 

ส าหรับทัศนคติของผู้เข้าประกวดนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน กล่าวคือนางสาว
ไทยหลายคนในยุคก่อน ตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดเพราะถูกชักชวนมาประกวดเพื่อช่วยเหลือ
ชาติ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของตนมากกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แต่เจตจ านงในการ
เข้าประกวดของนางสาวไทยในยุคนี้ คือการได้รับใบเบิกทาง เพื่อสร้างรายได้ เข้าสู่วงการบันเทิง 
และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 

ในส่วนของรูปแบบการประกวดในยุคนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการเก็บตัวผู้
เข้าประกวดต่างจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนั้น มีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อ
สังคมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ดีแก่การประกวด ไปจนถึงมีการก าหนดคุณสมบัติด้านการศึกษา
ของผู้เข้าประกวดสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากพัฒนาการทางสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้จาก
การตัวอย่างของการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางสาวไทยใน พ.ศ. 2530 ดังต่อไปนี ้

 

“...ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี ต้องเป็นโสดไม่เคย

ผ่านการสมรสหรือให้ก าเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด มีการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นม.3 หรือ

เทียบเท่า ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นท่ีรังเกียจของสังคม เป็นผู้

มีสุขภาพดีไม่มีโรคที่สังคมรังเกียจและหรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม...”2 

 

 

                                                           
1 มติชน.  (2534, 30 มีนาคม).  หน้า 6. 
2 กองประกวดนางสาวไทย.  (2530).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2530. ไม่ปรากฏหน้า.  
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4.2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 
จากพัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 

2527 - 2542 มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากขึ้น โดยในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงเรื่องราวชีวิตโดยสังเขป
เพื่อให้เห็นพัฒนาการ ชีวิตของนางสาวไทยแต่ละบุคคลประกอบด้วย สาวิณี ปะการะนัง นางสาว
ไทยประจ าปี 2527 ธารทิพย์ พงษ์สุข นางสาวไทยประจ าปี 2528 ทวีพร คลังพลอย นางสาวไทย
ประจ าปี 2529 ชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าปี 2530 ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางสาวไทย
ประจ าปี 2531 ยลดา รองหานาม นางสาวไทยประจ าปี 2532 ภัสราภรณ์ ชัยมงคล นางสาวไทย
ประจ าปี 2533 จิระประภา เศวตนันทน์ นางสาวไทยประจ าปี 2534 อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาว
ไทยประจ าปี 2535 ฉัตฑริกา อุบลศิริ นางสาวไทยประจ าปี 2536 อารียา สิริโสภา นางสาวไทย
ประจ าปี 2537 ภาวดี วิเชียรรัตน์ นางสาวไทยประจ าปี 2538 สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ นางสาว
ไทยประจ าปี 2540 ชลิดา เถาว์ชาลี นางสาวไทยประจ าปี 2541 และ อภิสมัย ศรีรังสรรค์ นางสาว
ไทยประจ าปี 2541 รวมไปถึงเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการประกวดนางสาวไทยและผู้
ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในปีน้ัน ๆ ดังต่อไปนี ้

สาวิณี ปะการะนัง 
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2527 คือ สาวิณี ปะการะนัง หรือ เอ๋ 

เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 เป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นธิดาของ นายสุข กับ นางวณี 
ปะการะนัง ในวัยเด็กได้เดินทางไปอาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และส าเร็จการศึกษา 
ระดับไฮสกูล จากน้ันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สอนแอโรบิคแดนซ์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าร่วมการ
ประกวดนางสาวไทย ประจ าปีพ.ศ. 2527 เคยได้รับต าแหน่งธิดาโดมที่รัฐแคลิฟอร์เนีย1  ซึ่งสาวิณี
กล่าวถึงการประกวดธิดาโดมถึงบุคลิกภาพของตนและการได้รับการสนับสนุนจากมารดาว่า “...ยัง
จ าได้เลยว่า คุณแม่เอ๋พูดค าแรกเลยว่า อุ๋ย ลูกลิงอย่างเอ๋หรือคะจะไปประกวดกับเขาได้ แขนขา
ยาว ตัวก็ด าอย่างนี้...แต่คุณแม่ก็โอเค ให้มาประกวด แล้วก็ตัดชุดราตรีที่ใช้ประกวดให้เองด้วยค่ะ
...”2 

การประกวดนางสาวไทยในปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีการรื้อฟื้นการประกวดขึ้น แม้ว่า
จะมีกระแสการคัดค้านจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการแนวความคิดของ
สตรีดังที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นแล้ว แต่ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเข้ามาของบริษัท Miss 
Universe ที่ต้องการให้ประเทศไทยส่งสตรีรวมประกวดนางงามจักรวาล จึงท าให้คณะผู้จัดงานได้

                                                           
1 มติชน.  (2527, 9 เมษายน).  หน้า 2.  
2 ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล.  (2547).  มงกุฎ.  หน้า 280. 
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จัดการประกวดนางสาวไทยในปีนี้ขึ้น โดยสถานที่ที่ใช้ในการประกวดนั้นจัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ 
พาเลซ พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากไม่ได้จัดการประกวดที่กรุงเทพมหานคร ท าให้ใน
ปีนี้มีผู้เข้าชมการประกวดไม่มาก จึงมีการเสนอให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่ โดยให้จัดภายใน
กรงุเทพมหานครร่วมกับงานใหญ่ ๆ ที่มีความส าคัญ มากกว่าการไปจัดที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นเสมือน
นางสาวพัทยาไม่ใช่นางสาวไทย ดังรายงานข่าวนี้ 
 

“...การประกวดนางสาวไทยน่าจะอยูใ่นกรุงเทพฯ และจะต้องจัดคู่กับงานอะไรก็ได้ 

ซึ่งเป็นงานใหญ่ของกรุงเทพฯ อย่างเช่น งานฉลองรัฐธรรมนูญ หรือ งานวชิราวุธานุสรณ์ 

ซึ่งถือกันว่าเป็นงานใหญ่ประจ าปีของในยุคนั้น...เมื่อไปจัดงานท่ีอื่นก็มีสิทธิ์เพียงแค่จะเป็น

ตัวแทน หรือนางสาวของสถานที่นั้นเท่านั้น อย่างคราวนี้ ผู้คนคงจะยอมรับแค่เป็น 

“นางสาวพัทยา” มากกว่าจะยอมรับอย่างลึก ๆ ว่าเป็นนางสาวไทย...”1 

จึงท าให้การประกวดในปีต่อมาถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในพ.ศ. 2528 
จัดการประกวดที่สวนสยาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครและปีถัด ๆ มา จัดการประกวดที่
โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่า เนื่องจากผู้จัดการประกวดนางสาวไทยได้รับการสนับสนุนสถานที่
จัดงานจากทางโรงแรม2  

เมื่อถึงการประกวดในรอบตัดสินในวันที่ 7 เมษายน 2527 สาวิณี ปะการะนัง ซึ่ง
บริษัทเป๊ปซี่เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2527 โดยต าแหน่งรอง
นางสาวไทยประกอบด้วย วรัญญา วรากรณ์, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, ประทุมทิพย์ ฉันทะ และพิศเพลิน 
พงษ์เจริญ จากจ านวนผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 54 คน”3 โดยความงดงามของสาวิณี ได้รับค ากล่าวชื่น
ชมว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจากเจิม ภูมิจิตร ประธาน
กรรมการการตัดสินว่า “...คุณสาวิณีมีคุณสมบัติเหมาะสมหลายอย่างถ้าพูดถึงความสวย ถึงแม้
ไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่ไม่แพ้คนอ่ืน ส่วนคุณสมบัตินั้นชนะคนอ่ืน เช่นว่า ด้านภาษาพูดได้หลายภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ...”4 

จากนั้นสาวิณี ปะการะนัง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนางงาม
จักรวาลในปี  1984 ท่ี  James L. Knight Convention Center รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดย

                                                           
1 ไทยรัฐ.  (2527, 9 เมษายน).  หน้า 5. 
2 สุพัตรา.  (2532).  เล่มเดิม.  หน้า 226.  
3 มติชน.  (2527, 8 เมษายน).  หน้า 1.  
4 ไทยรัฐ.  (2527, 9 เมษายน).  หน้า 16. 
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สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในรอบการสัมภาษณ์ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมี
ความมั่นใจ ย้ิมแย้มแจ่มใส สร้างความแปลกใจแก่พิธีกรถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของสตรีไทยเป็นอย่างมาก จากนั้นได้เดินรอบชุดว่ายน้ าและชุดราตรี ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ประกวด อยู่ที่ 8.905 ได้คะแนนเป็นล าดับที่ 6 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 81 ประเทศ1 ซึ่งถือเป็นการ
ประสบความส าเร็จอย่างมากของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย หลังจากที่ไม่ได้เข้าร่วมประกวด
นางงามจักรวาลเป็นเวลาหลายปี  

ธารทิพย์ พงษ์สุข 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2528 คือ ธารทิพย์ พงษ์สุข มีภูมิล าเนาที่ อ าเภอทุ่ง

ช้าง จังหวัดน่าน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ก่อนเข้าร่วมการ
ประกวดนางสาวไทย ธารทิพย์เคยประกวดเวทีต่าง ๆ และได้ต าแหน่งมาก่อน เช่น ต าแหน่งรอง
นางสาวน่าน รองนางสาวแพร่ รองนางสาวไหมขอนแก่น จากนั้นได้รับการดลกดนการเป็นนางงาม
จาก ชุลี ใจยงค์ พี่เลี้ยงนางงามชื่อดัง โดยได้รับค าชื่นชมถึงรูปร่าง และผิวพรรณ ที่งดงาม ว่า “...
ธารทิพย์ พงษ์สุข เด็กบ้านนอกจังหวัดน่าน ผิวพรรณดี รูปร่างสวย บ้านอยู่ป่าทุ่งช้าง แข้งขาสวย 
สะโพกอกกลม แต่ความรู้น้อย...”2 โดยธารทิพย์ ได้รับการสนับสนุนเพื่อเข้าประกวดจากน้ ามันพืช
มรกต จนสามารถครองต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2529 ได้ส าเร็จ โดยมีรองทั้ง 4 คน 
ประกอบด้วย ลีลาวดี วัชโรบล, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, สุจิตรา รัตนประยูร และ ดวงฤทัย กุญชร 

การประกวดในปีนี้เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากเมืองพัทยา มาจัดที่สวนสยาม เขต
มีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งใช้เวทีขนาดใหญ่บริเวณกลางทะเลน้ าจืด พร้อมทั้งมีการแสดงคอนเสิร์ตตลอด
การประกวด โดยทางผู้จัดงานต้องการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการ
ประกวดในปี 2527 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนน้อย สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
ผู้จัดการประกวดดังต่อไปนี้ 
 

“...การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้  ถ้านับตัวเวทีด้วยก็นับได้ว่าเป็นการทุ่มทุนครั้ง

ยิ่งใหญ่อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกที่สวนสยามจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งมูลค่านับ

ล้านบนเวทียักษ์กลางทะเลน้ าจืดพร้อมระบบแสงเสียง โดยน านักร้อง 22 คู่ ที่ร้องเพลง

ในชุด 18 กะรัตพร้อมด้วยวงดนตรีคณะเดอะวอล...”3 

                                                           
1 สาวิณี ปะการะนัง บนเวทีประกวดนางงามจักรวาล 1984.  (2563).  (วีดีทัศน์). 
2 อังคเรศ บุญทองล้วน.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า 48.  
3 สยามรัฐ.  (2528, 17 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
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โดยในปีนี้มี ผู้ สมัครเข้าแข่งขันทั้ งสิ้น  87 คน เพิ่ มขึ้นจากพ.ศ. 2527 ซึ่ งเป็นผลจากการ
ประชาสัมพันธ์และสังคมให้การยอมรับการประกวดมากขึ้น โดยเฉพาะมุมมองของผู้เข้าประกวดที่
ให้ความเห็นว่า การประกวดนางสาวไทยเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้เงินรางวัลหาเลี้ยงชีพ 
เป็นการปูพื้นฐานที่ดีในอนาคต และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง1 

ทวีพร คลังพลอย 
ทวีพร คลังพลอย หรือ วี เป็นสาวงามผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 

2529 เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรสาวคนที่ 7 ในจ านวน 8 คน ของนายธีระ และนางประทวน 
คลังพลอย ก่อนเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทย ทวีพรได้ศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และเข้าประกวดโดยได้รับการชักชวนจากพี่ชายโดยมีบริษัทเอสแอนด์พี
กรุ๊ปเป็นผู้สนับสนุน 

การประกวดนางสาวไทยในปีนี้ได้เปลี่ยนสถานที่จากสวนสยาม เขตมีนบุรี มาจัด
ท่ีห้องคอนเวนชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยคณะกรรมการได้ประกาศผลการ
ตัดสินให้ ทวีพร คลังพลอย หมายเลข 29 เป็นนางสาวไทยประจ าปีนี้ ได้รับเงินรางวัล 300,000 
บาท มงกุฎเพชร รถยนต์ 1 คัน ทีวี ตู้เย็น และของรางวัลอ่ืน ๆ”2 โดยมีรองทั้ง 4 ประกอบด้วย สรา
รัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, สุมิตรา กิจประเสริฐ, วิรินทรา วิริยาภรณ์ และพัชรีภรณ์ จันทร์สว่าง 

หลังเสร็จสิ้นการประกวดนางสาวไทยในปีนี้ เป็นปีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ
ไม่เหมาะสมของต าแหน่งที่ได้รับเป็นอย่างมาก มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวถึงความงามของผู้
ได้รับต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ ว่ามีความเหมาะสมมากกว่า ทวี
พร คลังพลอย มีบทสัมภาษณ์จากผู้ เข้าประกวดมากมายถึงการไม่ยอมรับค าตัดสินของ
คณะกรรมการ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น มีคนที่รูปร่างหน้าตาสวยมากมายที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ มีการ
ติดสินบนในการตัดสิน เป็นต้น สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์จาก พัชรินทร์ ขาวละออ ผู้เข้าประกวด
หมายเลข 41 ที่ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 

 

                                                           
1 อังคเรศ บุญทองล้วน.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า 48. 
2 มติชน.  (2529, 5 เมษายน).  หน้า 22. 
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“...ผลการตัดสินหรอคะ ก็ดูเอาสิคะ อย่างต าแหน่งขวัญใจนางงาม ก็ให้เราเขียน

ลงไปในแผ่นกระดาษแล้วส่งให้พ่ีเล้ียง พ่ีเล้ียงก็จะน าเอาแผ่นกระดาษของเราไปอีกที ช่วง

นี้มีอะไรหรือไม่ ไม่ทราบ แต่ตัวคนที่ได้ต าแหน่งนี้ก็ไร้เดียงสาดีนี่คะ ไร้เดียงสามาก น่ารัก 

ส่วนผลการตัดสินทั้งหมด ตามหลักแล้วไม่ยุติธรรมแน่นอน สวยอย่างไรก็ไม่ได้ เพื่อนที่ได้

ติด 1 ใน 5 รอบท้ายสุด มีสปอนเซอร์เชียร์แรงเกินไปผิดปกติ...”1 

ในขณะเดียวกัน ประกอบเกียรติ ชาญเลขา ประธานคณะกรรมการตัดสินได้ให้สัมภาษณ์ ถึง
เหตุผลที่มอบต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีนี้ให้กับทวีพรว่า เป็นบุคคลที่มีความงดงาม มีมารยาท 
และความรู้ดังนี้  “...เลือกตรงที่ความงาม ความสวย การเดิน การพูดจา ที่ผ่านมานี่ก็พัฒนาขึ้นกัน
มาก เน้นให้ผู้เข้าประกวดรู้จักสังคม มีมารยาท มีความรู้รอบตัว แต่การศึกษาไม่ส าคัญเท่ากับความ
งาม...”2 นอกจากนั้นยังมีกรรมการบุคคลอ่ืนได้แสดงทัศนะว่า กรรมการนั่งดูการประกวดอย่าง
ใกล้ชิดท าให้เห็นรูปร่างหน้าตาของงามได้ชัดเจนมากกว่า เหตุผลที่ ทวีพร ได้คะแนนมากกว่า สรา
รัตน์ นั้นเกิดจากการที่พี่เลี้ยงของสรารัตน์ใช้แป้งทาตามร่างกายมากเกินไปจนเห็นได้ชัดเจนว่าอาจ
จงใจปกปิดจุดด้อยของตนเอง3 

แม้ว่าจะมีกระแสโจมตีถึงการความไม่เหมาะสมในการได้รับต าแหน่งนางสาว
ไทยของ ทวีพร คลังพลอย แต่เมื่อได้รับต าแหน่งแล้ว ทวีพร ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่และอดทนต่อ
กระแสด้านลบของสังคมให้ได้ ดังค าสัมภาษณ์ว่า “...เสียงว่าหรือเสียงโห่ที่มีขณะนั้นก็ไม่ได้สนใจ 
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นคนตัดสินให้เราได้ แต่กรรมการตัดสินตังหากล่ะและเราเองก็ไม่ได้ตัดสิน
ว่าเราเองจะได้...”4 โดยทวีพรได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล
ประจ าป ี1986 ณ กรุงปานามาซิตี ประเทศปานามา 

ชุติมา นัยนา 
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ประจ าปี พ.ศ. 2530 คือ ชุติมา นัยนา หรือ อุมาพร 

นัยนานนท์5เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยก าเนิด เป็นลูกสาวคนเล็กของ นาวาเอกพาณิชย์ และ 
นาวาตรีหญิงญดา นัยนานนท์ มีพี่สาว 1 คน จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และได้เข้ารับการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

                                                           
1 มติชน.  (2529, 6 เมษายน).  หน้า 7. 
2 เดลินิวส์.  (2529, 5 เมษายน).  หน้า 20. 
3 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม 
4 มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
5 ชุติมา เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในระหว่างเดินทางไปประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ซึ่งต้องสวมชุดว่ายน้ าและบิดาไม่เห็นด้ายกับการประกวด
นี้ จึงต้องตั้งชื่อขึ้นใหม่และใช้ช่ือนี้ประกวดนางสาวไทยต่อมา ที่มา: มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
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ก่อนเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทย ชุติมาเคยได้รับต าแหน่งชนะเลิศจากเวที
นางสาวถิ่นไทยงาม ซึ่งไม่ได้การสนับสนุนจากบิดา เนื่องจากเป็นกังวลเรื่องกายแต่งกายที่เปิดเผย
รูปร่างมากเกินไป ดังค าสัมภาษณ์ว่า “...ครั้งแรกคุณพ่อไม่สนับสนุนแต่คุณแม่สนับสนุน ตอนหลัง
พวกญาติ ๆ มาช่วยพูดว่าต าแหน่งที่ได้รับคือนางสาวถิ่นไทยงามนั้นไม่เสียหายอะไร และเป็น
ต าแหน่งที่มีเกียรติ คุณพ่อก็ฟังและอนุญาตให้มาประกวดนางสาวไทยได้อีกครั้ง...”1   

หลังจากได้รับการอนุญาตจากบิดาด้วยเหตุผลว่า การประกวดนางสาวไทยไม่ได้
สร้างความเสียหายแต่อย่างใดและเป็นต าแหน่งที่มีเกียรติ ชุติมาจึงสามารถเข้าร่วมการประกวด
นางสาวไทยได้ และยังใช้ทัศนะที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ของบิดาตน เป็นแรงบันดาลใจในการ
ประกวด เห็นได้จากการตอบค าถามคณะกรรมการว่า “...ตอนสัมภาษณ์รอบแรกนางงามส่วนใหญ่
จะพรีเซนต์กันสวยงามมาก ว่าอยากมาประกวดเพราะอย่างงั้นอย่างนี้ มั่นใจอะไรต่าง ๆ เอ้ก็บอก
ว่ามาประกวดเพราะอยากเอาชนะคุณพ่อคุณแม่ ค่ะ ก็ ไม่ ได้มั่นใจนะคะแต่อยากมาหา
ประสบการณ์”2 

โดยภายหลังจากที่ชุติมาได้รับต าแหน่งนางสาวไทยแล้ว นาวาเอกพาณิชย์ ผู้เป็น
บิดาได้กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวว่าแท้จริงแล้วการประกวดนางงามเป็นกิจกรรมที่ดี
กิจกรรมหนึ่งดังต่อไปนี้ “...ที่ผมไม่เห็นด้วยกับลูกสาวตอนต้นนั้นเพราะเห็นว่า การแต่งกายอย่าง 
การศึกษาอย่าง เป็นห่วงต้ังแต่แรกที่เขาไปประกวดนางสาวถิ่นไทยงามก็จะไปดึงตัวกลับ แต่แล้ว
คล้าย ๆ ว่าผมก็เชื่อมั่นว่าการที่เขาไปประกวดเป็นทางที่ดีและไม่มีใครพาเขาไปเสียในทางอื่นก็เลย
ยอมเขา...”3จะเห็นได้ว่าเมื่อสังคมมองการประกวดนางสาวไทยแบบผิวเผิน ก็จะเป็นกิจกรรมที่
เพียงแค่ประชันความงามของสตรีเพียงเท่านั้น แต่หากได้ทราบถึงรูปแบบการประกวด เป้าหมายที่
แท้จริง ของกิจกรรมนี้จะสามารถเปลี่ยนมุมมองของสังคมให้เห็นว่านางสาวไทยเป็นต าแหน่งที่มี
เกียรติเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว  

การประกวดนางสาวไทยประจ าปี 2530 มีการเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ตก่อนการ
ประกวดรอบตัดสินที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ท าให้ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนมากขึ้น มีกลุ่มธุรกิจการค้าแสดงเจตจ านงที่จะเป็นผู้สนับสนุนผู้เข้า
ประกวดมากมาย เพราะต้องการให้นางงามสวมสายสะพายท่ีมีชื่อสินค้าของตน ปรากฏตัวตามสื่อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะช่อง 7 สี ที่สามารถแพร่ภาพการประกวดนางสาวไทยไปได้ทั่วประเทศ4 มีการ
                                                           
1 มติชน.  (2530, 29 มีนาคม).  หน้า 7. 
2 ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล.  (2547).  เล่มเดิม.  หน้า 323.  
3 มติชน.  (2530, 29 มีนาคม).  หน้า 7. 
4 ไทยรัฐ.  (2530, 1 มีนาคม).  หน้า 2. 
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เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายโดยให้ใช้ชุดว่ายน้ าที่มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยอิงรูปแบบจากชุด
ว่ายน้ าที่ใช้ในการประกวดนางงามจักรวาล  

ด้วยความฉลาดและความสวยงามของชุติมา ท าให้สามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขัน
คนอ่ืนและด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2530 โดยรางวัลที่ได้รับในปีนี้ประกอบด้วย 
มงกุฎเพชร, ถ้วยเกียรติยศ, เงินสด 300,000 บาท, รถยนต์ 1  คัน, ทีวีสี 1เครื่อง, ตู้เย็นขนาด 5 คิว 
1 ตู้, ผลิตภัณฑ์ปาล์มโอลีฟใช้ตลอดปี และรางวัลอ่ืน ๆ1 ส่วนต าแหน่งรองทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 
ดวงเดือน จิไธสงค์, ศิริกัลยา โชคมณีพันธ์, มัลลิกา เกรียงไกร และ ประภาพรรณ บ ารุงไทย 
จากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี 1987 ท่ี
ประเทศสิงคโปร์ 

ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก 
ต่อมานางสาวไทยประจ า พ.ศ. 2531 คือ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก หรือ ปุ๋ย เป็น

ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และไปเติบโตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาต้ังแต่เด็ก ท าให้ภรณ์ทิพย์มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษดีเยี่ยม แต่ด้วยการที่เติบโตมาจากการเลี้ยงดูแบบไทย ๆ ท าให้ภรณ์ทิพย์มีบุคลิ
ภาพที่อ่อนหวานตามแบบกุลสตรีไทย ดังค าสัมภาษณ์ว่า “...ดิฉันไม่เคยคิดว่าดิฉันเป็นอเมริกัน 
แม้จะไปโตที่นั่น แต่พ่อแม่ก็เลี้ยงแบบไทย ดิฉันไม่ได้หวังว่าจะชนะต าแหน่ง เพราะต าแหน่งนี้มัน
ใหญ่เหลือเกิน...”2 ดังนั้นแม้จะมีปัญหาเล็กน้อยในการสื่อสารภาษาไทย ก็ยังมีกิริยาท่าทางและมี
นิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไทยอยู่  

การประกวดนางสาวไทยในปีนี้มีกลุ่มธุรกิจห้างร้านให้การสนับสนุนมากมาย
เช่นเดิม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของไทยใน พ.ศ. 2531 ที่มีการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ดัง
การรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า “...เศรษฐกิจปีนี้ดี เพราะมีสินค้าเป็นจ านวนมากสนใจ
ส่งนางงามเข้าประกวด...”3 ส่งผลให้การจัดการประกวดมีรูปแบบการจัดงานที่ใหญ่ขึ้น  

ด้วยคุณสมบัติด้านภาษาและความงามท าให้ ภรณ์ทิพย์ สามารถคว้าต าแหน่ง
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2531 ไปได้ โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย มงกุฎเพชร ถ้วยเกียรติยศ 
เงินสด 300,000 บาทรถยนต์ 1  คันทีวีสี 1เครื่อง ตู้เย็นขนาด 5 คิว 1 ตู้ ผลิตภัณฑ์ปาล์มโอลีฟใช้
ตลอดปี และรางวัลอ่ืน ๆ4 ส าหรับต าแหน่งรองนางสาวไทยนั้นประกอบด้วย ปรียานุช ปานประดับ 
พิมพิไล ไชยโย ศุภรานันท์ พันธ์ชูจิตร และ อิสราภรณ์ จงเจริญ แม้ว้าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง

                                                           
1 กองประกวดนางสาวไทย.  (2530).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2530. หน้า 20. 
2 มติชน.  (2531, 22 พฤษภาคม).  หน้า 2. 
3 ไทยรัฐ.  (2531, 1 มีนาคม).  หน้า 2. 
4 กองประกวดนางสาวไทย.  (2531).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2531. หน้า 14. 
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การใช้ภาษาไทยของภรณ์ทิพย์ แต่คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานคณะกรรมการการตัดสิน
นางสาวไทยประจ าปีนี้ ได้แสดงทัศนะว่า การพูดภาษาไทยไม่ชัดนั้นไม่ใช่ปัญหากับการเป็น
นางสาวไทย เพราะเมื่อเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็น
หลักจึงถือเป็นจุดดีมากกว่าจุดด้อย ดังนี้ 
 

 “...ความจริงปีนี้เกณฑ์ตัดสินเราพูดได้เพียงอยากได้นางสาวไทยที่มีหน้าตาไทย ๆ 

เปน็หลัก นอกนั้นก็ดูรูปร่าง บุคลิกและปฏิภาณไหวพริบ...คนน้ีเค้าเหมาะสมแล้ว...เรื่องพดู

ไทยไม่ชัดเจนดิฉันว่าไม่เป็นไร อย่างน้อยเค้าก็ฟังได้พูดได้เพียงแต่ส าเนียงเป็นดรั่ง...แต่ถ้า

จะพูดถึงภาษาอังกฤษที่เค้าจ าเป็นต้องใช้เวลาไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนั้น ดิฉันว่าคนนี้มี

ภาษีดีกว่านะคะ...”1 

ความส าเร็จสูงสุดของภรณ์ทิพย์ในฐานะนางสาวไทยคือการได้รับต าแหน่ง
นางงามจักรวาลและชนะเลิศชุดประจ าชาติ ประจ าปี 1988 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 
2531 ณ Lin Kou Stadium ประเทศไต้หวัน ในปีนี้มีผู้เข้าประกวด 66 คน จากทั่วโลก ในระหว่าง
การประกวดนางงามจักรวาลนั้น มีการชื่นชมภรณ์ทิพย์ จากผู้ดลกซ้อมการเต้นร าและผู้ประสานงาน
ด้านการแต่งกายระหว่างการประกวดนางงามจักรวาล ถึงความงดงามของรูปลักษณ์ภายนอก 
ความฉลาด ความไร้เดียงสา และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษว่า  
 

“...จากการพบปะและเห็นภาพของเธอ นางสาวไทยเป็นผู้หญิงที่สวยมาก (VERY 

PRETTY) ก็เหมือนกับนางสาวสวย ๆ หลาย ๆ คนจากประเทศอื่น ๆ แต่เมื่อได้พูดคุยกับ

เธอซึ่งพูดภาษาอังกฤษที่หาที่ติไม่ได้ (PERFECT ENGLISH) ได้ค้นพบความเฉลียวฉลาด 

(INTELLIGENT) ในความไร้เดียงสา (INNOCENT) ของเธอ ก็ท าให้อดที่จะรักเธอไม่ได้ 

และท าให้เราเห็นว่าเธอเป็นนางงามที่งดงาม (BEAUTIFUL) มากที่สุด...”2 

ท าให้ภรณ์ทิพย์ ได้รับต าแหน่งนางจักรวาลประจ าปี  1988 และเป็นนางงาม
จักรวาลคนที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจาก อาภัสรา หงสกุล นางงามจักรวาลปี 1965 มีกลุ่มบุคคล
หลายกลุ่มวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ให้ภรณ์ทิพย์ได้เป็นนางงามจักรวาลมากมาย เช่น เป็นบุคคลที่มี

                                                           
1 มติชน.  (2531, 4 เมษายน).  หน้า 10. 
2 มติชน.  (2531, 22 พฤษภาคม).  หน้า 2. 
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ปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการเสริมสวย 
และความเป็นธรรมชาติ เป็นต้น ดังบทสัมภาษณ์ของ กมลทิพย์ พยัฆวิเชียร ผู้จัดการด่าย
การตลาด บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการจัดการประกวดนางสาวไทย ที่ได้
กล่าวไว้ว่า “...สิ่งที่ท าให้ภรณ์ทิพย์พิชิตใจคณะกรรมการตัดสิน เพราะความฉลาด สามารถตอบ
ค าถามกรรมการได้อย่างจะแจ้ง...นอกจากนี้ความฉลาดหลักแหลม ความคิดความอ่านที่ดีแล้ว 
การพูดภาษาได้ท้ังภาษาอังกฤษ สเปน ท าให้เธอได้เปรียบผู้อื่นอีกมาก... ”1 

หลังจากได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลแล้ว ได้เกิดกระแส “ปุ๋ย ฟีเวอร์” เรียกร้อง
ให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานต้อนรับ ภรณ์ทิพย์ ให้ยิ่งใหญ่เช่นเมื่อครั้งที่ อาภัสรา ได้รับ
ต าแหน่งมา เนื่องจากเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และเป็นการแสดงความอบอุ่น
ให้กับนางงามจักรวาล รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับ
รายงานข่าวจากส านักพิมพ์มติชนรายวัน ว่า  
 

 “...เป็นความจ าเป็นที่เมืองไทยควรจัดงานต้อนรับเธอ เพื่อแสดงความดีใจและควร

จะขอบคุณเธอด้วยซ้ าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั่วโลกก าลังมองดูเราอยู่ ถ้าเรา

เงียบ ๆ ไม่มีพิธีอะไรเลย เขาจะหาว่าคนไทยนี่ยังไงกันนะ ประสาทหรือเปล่า ไม่มี

ความรู้สึกเลยหรอ ถ้าจะจัดงานควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและเอกชนร่วมกัน...”2 

การประสบความส าเร็จของกองประกวดนางสาวไทยในยุคนี้ที่สามารถคัดเลือก
ตัวแทนจากประเทศไทย ให้ได้รับชัยชนะในเวทีนางงามจักวาลได้ จึงเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนให้
ประชาชนนิยมในตัวนางสาวไทยมากยิ่งขึ้น และจุดประกายดันให้ผู้หญิงหลาย ๆ คน อยากเป็น
แบบภรณ์ทิพย์ (พี่ปุ๋ย) คือมีลักษณะความงามที่เป็นแบบสากล มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ
เชื่อมั่นในตนเอง และช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ มากมาย  

ยลดา รองหานาม 
ยลดา รองหานาม  หรือ น้อง คือ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2532 เป็นชาว

กรุงเทพมหานคร ก่อนมาประกวดนางสาวไทย ได้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสอบ
ได้ภาคสมทบที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาวัดผล จาก

                                                           
1 มติชน.  (2531, 25 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
2 มติชน.  (2531, 28 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
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การที่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ท าให้ยลดามีความสามารถในการจัดระเบียบร่างกายและมี
บุคลิกภาพที่ดี1  

การประกวดในปีนี้ มีผู้เข้าประกวดมากมายที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และ
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดรอบแรกเป็น
ภาษาอังกฤษ มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับนักเรียนนอกที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
เพชรรัตน์ ศรีแก้ว เดินทางมาจากลอสแองเจลิส กชกร เทือกสุบรรณ เดินทางมาจากชิคาโก กฤษติ
กา ศิริจรรยา เดินทางมาจากวอชิงตัน และ อริสา เจริญผล เดินทางมาจากลอนดอน  

รูปแบบการตอบค าถามในรอบสัมภาษณ์ของผู้เข้าประกวดนั้น ได้มีการเชื่อมโยง
ถึงประเด็นทางสังคมด้านต่าง ๆ ทั้ง เด็กด้อยโอกาส คุณภาพชีวิตคนจน การสร้างภาพพจน์ที่ดีของ
สตรีไทย การศึกษาและอาหารมากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการประกวดที่เปลี่ยนไป การเฟ้นหาผู้ด ารง
ต าแหน่งนางสาวไทยจึงถือหลักด้านปฏิภาณไหวพริบมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทัศนะของ อริสา 
เจริญผล ที่ได้กล่าวไว้ว่า “...มาประกวดครั้งนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเตรียมแต่สมองที่จะตอบค าถาม
กรรมการเท่านั้น...”2 

การได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลของภรณ์ทิพย์ ยังส่งผลให้ความนิยมต่อเวที
การประกวดนางสาวไทยมีมากขึ้นจากเดิม เห็นได้ราคาบัตรในรอบตัดสินการประกวดนางสาวไทย
ประจ าปีพ.ศ. 2532 ขึ้นจาก 2,000 เป็น 4,000 บาท และจ าหน่ายได้หมดก่อนที่การประกวดจะเริ่ม
ข้ึน3 ทั้งยังมีการเพิ่มที่นั่งในการประกวดรอบตัดสิน4 และมีช่างภาพจ านวนมากมาร่วมถ่ายภาพการ
ประกวด โดยมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุภายในงานการประกวดรอบตัดสิน โดยมี
ช่างภาพบางคนปีนโต๊ะเพื่อถ่ายภาพผู้เข้าประกวดจนได้รับอุบัติ เหตุ ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความนิยมและความสนใจในการประกวดนางสาวไทยประจ าปีนี้ได้อีกประการ ดังรายงานว่า “...
ระหว่างการประกาศชื่อนางงามที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ปรากฏว่า ช่างภาพปีนโต๊ะเพื่อบันทึกภาพใน
แง่มุมที่สวยที่สุด และโต๊ะทานน้ าหนักไม่ไหว พังครืนลงมา แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ...”5 

การประกวดรอบตัดสินนั้นจัดขึ้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532 ที่ห้องบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ผลการตัดสินคือ ยลดา รองหานาม ได้รับต าแหน่ง
นางสาวไทย โดยได้ตอบค าถามในการประกวดรอบสุดท้าย เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

                                                           
1 มติชน.  (2532, 3 เมษายน).  หน้า 22. 
2 มติชน.  (2532, 25 มีนาคม).  หน้า 20. 
3 มติชน.  (2532, 1 เมษายน).  หน้า 1. 
4 มติชน.  (2532, 2 เมษายน).  หน้า 20. 
5 มติชน.  (2532, 2 เมษายน).  หน้า 20. 
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ของกรุงเทพมหานครด้วยความมั่นใจว่า “...อย่างสมัยก่อนนะคะ กรุงเทพฯเป็นเมืองที่สวยงาม
เรียกได้ว่าเป็นเมืองสวรรค์...สมัยก่อนนี้รถไม่ค่อยมีผู้คนไม่ค่อยจะมีวัตถุนิยมเท่าไหร่ สมัยนี้ก็นิยม
วัตถุมาก ก็คือชอบรถคันโน้นคันนี้คันไหนสวย รถมากขึ้นทีนี้เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือจราจรติดขัด
...”1 แสดงถึงการน าสถานการณ์ในสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดนางสาวไทย 

คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานกรรมการการตัดสิน ได้ให้เหตุผลถึงการ
เลือกยลดาเป็นนางสาวไทย ว่าเป็นบุคคลที่มีความงามโดดเด่น มีผิวพรรณที่ดี มีหน้าตาเป็นไทย มี
รูปร่างสูงโดดเด่น ดังนี้“...คนนี้สวยแบบไทยแท้ ๆ โดยเฉพาะรูปร่างเด่นได้สัดส่วน ถึงผิวจะไม่ขาว
แต่ก็เป็นผิวพรรณของคนไทย ส่วนสูงยังได้ขนาดมาตรฐาน ยิ่งตอนเหลือ 20 คน นี่เขาจะเด่นกว่า
คนอ่ืน ๆ มากทีเดียว...”2ในขณะที่ผู้ด ารงต าแหน่งรองนางสาวไทยประกอบด้วย เพชรรัตน์ ศรีแก้ว
ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 รักษ์สุดา สินวัฒนาได้ต าแหน่งรองชนะอันดับ 2 จริญญา หาญ
ณรงค์ ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 3 และ ทิพาพร เพชรรัตน์ ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 43  

จากนั้นยลดาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลที่ 
Fiesta Americana Condesa Hotel เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การประกวดชุดประจ าชาติ โดยในปีน้ีมีผู้เข้าประกวด 76 คน จากทั่วโลก 

ภัสราภรณ์ ชัยมงคล 
ต่อมาใน พ.ศ. 2533 ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในปีนี้ คือ ภัสราภรณ์ ชัยมงคล 

เป็นชาวจังหวัดสงขลา ได้รับฉายาว่าหมวยอินเตอร์ ก่อนประกวดนางสาวไทยได้เรียนอยู่ที่ สาขา
การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

การประกวดในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดประมาณ 120 คน  ผู้ เข้า
ประกวดนางสาวไทย ต้องเดินทางไปท ากิจกรรมที่จังหวัดตรัง4 โดยได้รับการสนับสนุนจาก นาย
สุรินทร์ โตทับเที่ยง หรือ เจ้าพ่อปุ้มปุ้ย ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง โดยมีการให้ผู้ที่สนใจสามารถ
ร่วมติดตามผู้เข้าประกวดในตลอดระยะเวลาที่ท ากิจกรรมโดยเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท5 แสดง
ถึงการที่ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนมากขึ้น รวมทั้งการได้รับความนิยมจาก
ประชาชนในเขตภูมิภาคของเวทีนาวสาวไทยด้วย 

                                                           
1 นางสาวไทย พ.ศ.2532.  (2560).  (วีดีทัศน์).  
2 มติชน.  (2532, 3 เมษายน).  หน้า 22. 
3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดราชินีบุปผชาติหรือฟลาวเวอร์ควีน ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ที่มา :มติชน .  
(2533, 14 เมษายน).  หน้า 7. 
4 ผู้จัดการ.  (2533, 19-25 มีนาคม).  หน้า 8. 
5 มติชน.  (2533, 2 มีนาคม).  หน้า 24. 
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ในส่วนของเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการประกวด มีการเพิ่มการเปิดเผยร่างกายใน
ชุดว่ายน้ ามากขึ้น โดยปรับให้มีส่วนเว้าด้านล่างมาก ส่งผลให้ผู้เข้าประกวดหลายคนเกิดความไม่
มั่นใจขณะสวมใส่ชุดว่ายน้ าเดินโชว์ตัวบนเวที แต่กลับเรียกความสนใจกับผู้ชมการประกวดได้เป็น
อย่างดี ในขณะเดียวกันทางกองประกวดให้เหตุผลถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนชุดว่ายน้ าว่า 
ต้องการน าเสนอสัดส่วน และบุคลิกภาพกล้าแสดงออกของผู้เข้าประกวดที่แท้จริง เมื่อต้องปรากฏ
ตัวต่อหน้าประชาชน1  

มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมของผู้เข้าประกวดในปีนี้อยู่หลายครั้ง 
โดยทางผู้จัดการประกวดได้ให้ความเห็นว่าหากท าศัลยกรรมและเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของ
ตนเองก็สามารถท าได้ ยกเว้นการสักค้ิว ติดขนตาปลอม ซึ่งเป็นสิ่งที่สากลยังไม่ให้การยอมรับ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดไม่ได้มีข้อห้ามในการท าศัลยกรรม เช่น จมูก หน้าอก 
ผิวหนัง เป็นต้น สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนกที่กล่าวว่า “...เรื่องนี้ไม่ใช่
ประเด็นส าคัญ จุดส าคัญอยู่ที่ความสามารถของผู้หญิงคนนั้น คือ ต้องสวย เดินสวย พูดดี มีความ
มั่นใจในตนเอง และที่ส าคัญต้องฉลาด...”2  

ในการประกวดรอบตัดสินมีความวุ่นวายเล็กน้อย เมื่อมีการแจกใบปลิวเพื่อโจมตี
ข่าวเสียหายของผู้เข้าประกวดบางคนแต่ทางผู้จัดงานได้จัดการเก็บใบปลิวเหล่านั้นจนหมดไป เป็น
การแสดงถึงการมุ่งหวังชัยชนะของผู้เข้าประกวดรวมทั้งพี่เลี้ยงของผู้เข้าประกวด โดยไม่ได้ค านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้เข้าประกวดคนอ่ืน ๆ ที่จะเกิดตามมา จากนั้นกรรมการได้ลงความเห็นให้ ภัสรา
ภรณ์ ชัยมงคล เป็นผู้ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2533 ซึ่งภัสราภรณ์ตอบค าถามใน
การประกวดรอบตัดสินเกี่ยวกับ วงการโฆษณาในประเทศไทยว่า “...โฆษณาเป็นงานที่ท้าทาย 
และหญิงก็เรียนทางด้านการตลาดมา เลยอยากใช้ความสามารถตนเองในการสร้างสรรค์...วงการ
โฆษณาในไทยทัดเทียมกับต่างประเทศ การออกแบบโฆษณานี่เราสู้ต่างประเทศเขาได้...”3 

ผู้ด ารงต าแหน่งรองนางสาวไทยได้แก่ เบญจมาภรณ์ เดชสุภา รองชนะเลิศอันดับ 
2 ได้แก่ วิภาวรรณ จันทรวงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ภัชธียา กลิ่นสนิท และ รองชนะเลิศ
อันดับ 4 ได้แก่ ทิพย์สุดา วัฒนศฤงฆาร ภายหลังจากการตัดสินได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ
ไม่เหมาะสมของผลการตัดสินเป็นอย่างมาก มีการเขียนบทความแสดงทัศนะว่าการประกวดในปีนี้
บุคคลที่มีรูปร่างหน้าตางดงามไม่ได้ต าแหน่งซึ่งเป็นบุคคลที่ดวงไม่ถึง4  
                                                           
1 ไทยรัฐ.  (2533, 4 มีนาคม).  หน้า 21. 
2 ไทยรัฐ.  (2533, 4 มีนาคม).  หน้า 21. 
3 นางสาวไทย (2533).  (2562).  (วีดีทศัน์). 
4 มติชน.  (2533, 5 มีนาคม).  หน้า 22. 
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ภายหลังจากได้รับต าแหน่งภัสราภรณ์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการ
ประกวดนางงามจักรวาลปี 1990 ซึ่งรอบตัดสินได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2533 ณ 
Shubert Theatre รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีผู้เข้าประกวด 71 คน จากทั่ว
โลก ซึ่งภัสราภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศขวัญใจช่างภาพ (Miss Photogenic) มาได้ ซึ่งถือเป็น
นางสาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากการประกวดนางงามจักรวาล 

จิระประภา เศวตนันทน์ 
นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2534 คือ จิระประภา เศวตนันทน์ หรือเก๋ มีชื่อจริงว่า 

อุมาภรณ์ เศวตนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เป็นธิดาของ พ.ต.ต.ตะวัน เศวต
นันทน์ นายต ารวจประจ ากรมต ารวจ และ นางศิริลักษณ์ เศวตนันทน์ ศึกษาที่โรงเรียนเซ็นต์จอห์น 
ซึ่งจิระประภาได้เข้าร่วมการประกวดนางงามเวทีอ่ืน ๆ มาแล้วหลายครั้ง โดยได้รับต าแหน่งมิส
พัทยา นางงามสันติภาพ จ.กาญจนบุรี และ นางงามปีใหม่ ของ ททบ. 5 ก่อนจะมาเข้าร่วมการ
ประกวดนางสาวไทย1  

การประกวดในปีนี้  มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 138 คน มีผู้ เข้า
ประกวดลูกครึ่งเดินทางมาประกวดกันมากมาย มีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจด้านความงาม
เนื่องจากมีการเพิ่มเงินสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าประกวดมากขึ้น โดยบางรายได้เงินสนับสนุนถึง 
300,000 บาท ดังรายงานข่าวต่อไปนี้ 

 
“...มีกระแสข่าวระบุว่า ในปีนี้ธุรกิจนางงามอู้ฟู่ขึ้นมาก ดูได้จากสปอนเซอร์ที่เข้า

อุปถัมภ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายของนางงามนั้น จะทุ่มกันไม่อั้น ผู้ประกวดคนใดมีแววว่าจะคว้า

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ค่าตัวก็จะพุ่งพรวดพราด สาวงามบางรายมีค่าตัวสูงถึง 3 แสน

บาท ส่วนคนท่ีมีความงามพอถูไถไปได้ ค่าตัวก็เฉียด ๆ แสนเข้าไปแล้ว...”2 

จากพัฒนาการประกวดการดังกล่าว ท าให้มาตรฐานทางสรีระของผู้เข้าประกวดในปีนี้สูงขึ้นจากปี
ก่อน ๆ โดยส่วนสูงเฉลี่ยของนางงามทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 170 เซนติเมตร3  
 
 

                                                           
1 มติชน.  (2534, 2 เมษายน).  หน้า 6. 
2 มติชน.  (2534, 25 มีนาคม).  หน้า 2. 
3 ไทยรัฐ.  (2534, 22 มีนาคม).  หน้า 17. 
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ในส่วนของกิจกรรมการประกวด มีการเก็บตัวท ากิจกรรมที่จั งหวัดตรัง และมีการ
มอบรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 7 รางวัล เช่น นางงามความสามารถดีเด่น นางงามบุคลิกภาพดีเก่น 
นางงามผมงาม นางงามใบหน้างาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดความสามารถด้านการ
แสดงทั้งการ ร าไทย ร้องลิเก ดนตรีไทย เปียโน เพิ่มขึ้นมาด้วย  

จิระประภา ได้รับต าแหน่งขวัญใจชาวตรัง แม้ว่าจะไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้ 
ต่อมาในคืนวันประกวดรอบตัดสินซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกของยุคนี้1 ที่ผู้เข้าประกวด 2 คนสุดท้ายมี
คะแนนเท่ากัน คือ จิระประภา และ วรรณิดา ท าให้คณะกรรมการต้องมีการลงความคิดเห็นตัดสิน
ผู้เหมาะสมที่จะได้รับต าแหน่งนางสาวไทยอีกครั้ง ด้วยความโดดเด่นของจิระประภา การมีความ
สวยงามแบบไทย ๆ มีบุคลิกภาพที่ ดี  และเกิดที่ เมืองไทย แตกต่างจากวรรณิดาที่ เกิดใน
ต่างประเทศ2 รวมทั้งการตอบค าถามอย่างมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้กรุงเทพมหานครปรับปรุง
นอกจากการจราจรว่า “...คิดว่าเรื่องการรักษาความสะอาดนะคะ เพราะว่าประเทศไทยสังเกตได้
ว่าตามถนนหนทางจะมีเศษขยะทิ้งอยู่มาก และพนักงานท าความสะอาดของ กทม. ก็ไม่สามารถ
ท าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ก็อยากให้พี่น้องประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดค่ะ...”3 

ท าให้จิระประภา ได้รับชัยชนะในการประกวดรอบสุดท้าย เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2534 โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย มงกุฎเพชร, สายสะพาย, ถ้วย
เกียรติยศ, เงินสด 350,000 บาทรถยนต์ 1  คัน, ทีวีสี 1เครื่อง, ตู้เย็นขนาด 5 คิว 1 ตู้, ผลิตภัณฑ์
ปาล์มโอลีฟใช้ตลอดปี และรางวัลอ่ืน ๆ4  ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทยประกอบด้วย วรรณิดา 
กุญชร, อภัสนันท์ สุทธิกุล, ศิรินทรา ไสยประจ า และ สุรางคนา สุนทรพนาเวช 

ภายหลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวไทย จิระประภาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวดนางงามจักรวาลปี 1991 ซึ่งเป็นการจัดการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 40 ณ Aladdin 
Theatre for the Performing Arts ลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีผู้เข้า
ประกวด 73 คน จากทั่วโลก 

 

 

                                                           
1 ก่อนหน้านี้เคยมีนางสาวไทยที่คะแนนเท่ากับรองนางสาวไทย คือในปี พ.ศ. 2510 คือ อภันตรี ประยุทธเสนีย์ และ รุ่งทิพย์ ภิญโญ 
ซึ่งอภันตรีสามารถเอาชนะคะแนนรอบสุดท้ายและคว้ามงกุฎนางสาวไทยไปครองได้  
2 ไทยรัฐ.  (2534, 31 มีนาคม).  หน้า 22. 
3 นางสาวไทย พ.ศ.2534.  (2560).  (วีดทีัศน์). 
4 กองประกวดนางสาวไทย.  (2534).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2534. หน้า 16. 
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อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ 
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ คือผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2535 เป็น

ชาวจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่และได้เป็นนางสาวไทยปี พ.ศ. 
2535 เมื่อวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2535 จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอรอนงค์ กล่างถึงเหตุผลที่มาร่วมประกวดในครั้งนี้ว่า 
ต้องการหาประสบการณ์และมุ่งหวังน าเงินรางวัลไปเป็นเงินทุนการศึกษา ดังค ากล่าวต่อไปนี้ “...
เหตุผลหลักที่เข้ามาประกวดเพราะต้องการหาประสบการณ์ และถ้าได้เงินจากการประกวดจะเป็น
ทุนส าหรับการศึกษาต่อไป...”1 

การประกวดในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประกวดที่มาจากต่างประเทศ
เหมือนเช่นทุกปี โดยการตัดสินรอบ 4 คนนั้น มีผู้เข้าประกวดที่เป็นลูกครึ่งผ่านเข้ามาได้ถึง 3 คน 
โดยมีอรอนงค์คนเดียวที่มีความงดงามแบบไทยแท้ เห็นได้จากการแสดงความสามารถการฟ้อน
สาวไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ท าให้สามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดคนอ่ืนและด ารง
ต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2535 โดยรางวัลที่ได้รับในปีนี้ประกอบด้วย มงกุฎเพชร, 
สายสะพาย, ถ้วยเกียรติยศ, เงินสด 350,000 บาท, รถยนต์ 1  คัน, ทีวีสี 1 เครื่อง, ตู้เย็นขนาด 5 
คิว 1 ตู้, ผลิตภัณฑ์ปาล์มโอลีฟใช้ตลอดปี และรางวัลอ่ืน ๆ2 ส าหรับต าแหน่งรองนางสาวไทย
ประกอบด้วย จิดาภา ณ ล าเลียง, นารถวลี ศรีสกุล, ฟ้ารุ่ง ชารีรักษ์ และ อลิสา สุวรรณวงศ ์ 

ภายหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง อรอนงค์ว่ามีความสวยน้อยกว่า จิดาภา ซึ่งเป็น
รองนางสาวไทย โดยคณะกรรมการการตัดสินได้ออกมาชี้แจงว่าต้องการนางสาวไทยที่มีความเป็น
ไทยแท้ มีผิวพรรณที่ดีและมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดังต่อไปนี้ 
 

“...ผลที่ออกมาเป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะกรรมการส่วนใหญ่ต้องการได้นางสาวไทยที่

เป็นไทยแท้ เพื่อไปแข่งขันกับนางงามต่างประเทศ ให้ความเห็นส่วนตัวของตนแล้วคิดว่า

นางสาวอรอนงค์ สามารถชนะใจกรรมการได้เพราะมีผิวพรรณที่สวยงามกว่าเพื่อนใน

จ านวน 5 คนสุดท้าย แบบไทย ๆ มากที่สุดทั้งยังมีความสามารถเรื่องการร านาฏศิลป์ซึ่ง

เป็นการแสดงออกความเป็นไทยแท้ของเธอ...”3 

 
                                                           
1 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 119.  
2 กองประกวดนางสาวไทย.  (2535).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2535. หน้า 15. 
3 ไทยรัฐ. (2535, 29 มีนาคม).  หน้า 22. 
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อรอนงค์ได้ปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงาม
จักรวาลประจ าปี 1992 ท่ีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการจัดการประกวดนางงามจักรวาลครั้งแรกใน
ประเทศไทยด้วย โดยอรอนงค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดชุดประจ าชาติ  

ฉัตฑริกา อุบลศิริ 
นางสาวไทยคนต่อมาคือ ฉัตฑริกา อุบลศิริ หรือ ปุ๊ก เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ที่

สามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอ่ืนเป็นนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นสาวงามที่ถูกจับ
ตามองและคาดหมายว่าจะได้ครอบครองมงกุฎมาตั้งแต่เริ่มมีการประกวด1  

การประกวดในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 152 คน ทั้งยังเข้มงวดกับผู้เข้าประกวดมาก
เป็นพิเศษ โดยห้ามพี่เลี้ยงพอกแป้งหากพบว่ามีการกระท าดังกล่าวจะเอาน้ าลูบออกทันที เพื่อให้
กรรมการเห็นผิวพรรณที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ระดับการศึกษาของผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่จะ
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย2 รูปแบบการประกวดได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการคัดเลือกรอบ
สุดท้ายให้เหลือผู้เข้าประกวดเพียง 3 คน และสวมใส่ชุดราตรียาว ซึ่งการประกวดก่อนหน้านี้
นางสาวไทยจะใส่ชุดว่ายน้ ารับมงกุฎ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเวทีการประกวดนางงามจักรวาล
และความสง่าเมื่อสวมมงกุฎของนางสาวไทย3 

ในการประกวดรอบตัดสิน ฉัตฑริกา ได้ตอบค าถามเกี่ยวกับแนวคิดของสตรีใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นให้สตรีกล้าแสดงความคิดเห็นทัดเทียมกับสุภาพบุรุษ จนสามารถ
เอาชนะผู้เข้าประกวดคนอ่ืน ๆ ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยในที่สุด ทัศนะของกรรมการที่มอบ
ต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีนี้ให้แก่ ฉัตฑริกา เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีรูปร่างได้สัดส่วน มีใบหน้า
หวานแบบไทย และยังมีสติปัญญาที่ดี ดังต่อไปนี้ “...นางสาวฉัตฑริกาเหมาะสมที่สุดที่ได้สวม
มงกุฎเพชรเพราะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างที่ได้สัดส่วน สูงโปร่ง ผิวพรรณเนียนงาม หน้าอกไม่หย่อน
ยานแต่ชูช่อรับกับสัดส่วนเอวและสะโพก ส่วนใบหน้าที่หวานแบบไทย ๆ และที่ส าคัญ คือมี
สติปัญญาเฉียบแหลมตอบค าถามด้วยความมั่นใจ...”4 

โดยรางวัลที่นางสาวไทยในปีนี้ได้รับประกอบด้วย มงกุฎเพชร, สายสะพาย, ถ้วย
เกียรติยศ, เสื้อคลุม, เงินสด 500,000 บาท, รถยนต์มิตซูบิชิ 1.6 เกียร์ออโต้ 1  คัน, ทีวีสี 1เครื่อง, 

                                                           
1 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  สาวงามสาวมงกุฎ.  หน้า 104. 
2 ไทยรัฐ.  (2536, 29 มีนาคม).  หน้า 4. 
3 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  หน้าเดิม. 
4 ไทยรัฐ.  (2536, 29 มีนาคม).  หน้า 15. 
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วีดีโอ 1 เครื่อง, ตู้เย็นขนาด 5 คิว 1 ตู้, ผลิตภัณฑ์ปาล์มโอลีฟใช้ตลอดปี และรางวัลอ่ืน ๆ1 ส่วน
ต าแหน่งรองนางสาวไทยประกอบด้วย มาริสา ทิพย์วังเมฆ และ กชกร นิมากรณ์  

หลังจากนั้นฉัตฑริกา ได้เข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี 1993 ท่ี
จัดขึ้นเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ณ Auditorio Nacional เมืองเม็กซิโกซิต้ี  ประเทศ
เม็กซิโก มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 79 คน จากทั่วโลก 

อารียา สิริโสภา 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2537 คือ อารียา สิริโสภา หรือ ป๊อป อาศัยอยู่ที่

สหรัฐอเมริกาต้ังแต่เด็กและจบการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต 
(Michigan State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยรับราชการเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มียศร้อยโทหญิง จนได้รับฉายาที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “หมวดป๊อป” โดย
ภายหลังได้ลาออกจากการเป็นอาจารย ์

อารียาได้กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทย คือต้องการเงิน
เพื่อไปเที่ยวยุโรป ดังนี้  “...หลายคนบอกว่า เป็นนางสาวไทยเข้าประกวดเพราะอยากได้
ประสบการณ์...ไม่ใช่ค่ะ อยากได้เงิน เพราะอยากไปเที่ยวยุโรปต่อ...”2 แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่
โดดเด่นกล้าคิดกล้าพูด ตามรูปแบบของนางงามที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ โดยคุณหญิง
จินตนา ยศสุนทร คณะกรรมการตัดสินนางสาวไทย ได้กล่าวถึงอารียาว่าเป็นบุคคลที่สวยและมี
การศึกษาที่ ดี  ดังนี้  “...ดิฉันให้คะแนนนางสาวไทยคนนี้ เพราะเขาสวย...สวยที่สุด ต้ังแต่ 
รอบแรก ๆ...เรื่องการศึกษาของเขาก็ส าคัญเหมือนกัน...”3 

ในการประกวดรอบตัดสินอารียาตอบค าถามเกี่ยวกับการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
โดยแสดงทัศนะถึงความส าคัญของการได้รับการศึกษาที่สูง หากบุคคลมีการศึกษาที่สูงจะมีความ
มั่นใจในตนเอง อยากให้คนไทยศึกษาให้สูง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยรูปแบบหนึ่ง 
คณะกรรมการจึงคัดเลือกให้อารียาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในปีนี้ โดย พล.ต.ท. สันต์ ศรุ
ตานนท์ หนึ่งให้คณะกรรมการการตัดสินได้กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกอารียาเป็นนางสาวไทยว่า 
“...อารียา สิริโสภา บัณฑิตสาวจากอเมริกาผู้มีใบหน้าสวยหวานแบบไทยแท้ ส่วนผู้ที่ได้ต าแหน่ง
รองอันดับ 1  เป็นสาวงามจากสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ความงามของนางสาวไทยคนใหม่ได้รับการ
กล่าวถึงในสายตาสื่อมวลชนว่า ผู้มีใบหน้าหวานหยดย้อย ประทับลักยิ้มบุ๋มทั้งสองแก้ม...”4 

                                                           
1 กองประกวดนางสาวไทย.  (2536).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2536. หน้า 17. 
2 ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล.  (2547).  เล่มเดิม.  หน้า 393. 
3 อังคเรศ  บุญทองล้วน.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า 59. 
4 อังคเรศ  บุญทองล้วน.  (2537).  เล่มเดิม.  หน้า 59. 
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โดยรางวัลที่นางสาวไทยในปีนี้ได้รับคือ มงกุฎเพชร, เครื่องประดับเพชรมูลค่า 
300,000 บาท , สายสะพาย , ถ้วยเกียรติยศ , เงินสด 500,000 บาท , รถยนต์มิตซูบิชิ  1 คัน , 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอ่ืน ๆ รวมมูลค่า 1,500,000 บาท ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทย
ประกอบด้วย ปรารถนา ไชยโรจน์ และ อารีวรรณ จตุทอง 

หลังจากนั้นอารียาได้เดินทางไปเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี 
1994 จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ Philippine International Convention Center 
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าประกวด 77 คน จากทั่วโลก โดยอารียาสามารถคว้า
รางวัลนางงามยิ้มสวย (Miss Kodak Smile) มาได้  

ภาวดี วิเชียรรัตน์ 
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี 2538 คือ ภาวดี วิเชียรรัตน์ หรือ มะปราง 

โดยก่อนประกวดนางสาวไทยนั้น ภาวดีเคยได้รับต าแหน่งเทพีสงกรานต์ที่วัดไทยในแอลเอ และ
ต าแหน่งประกวดธิดาโดม ก่อนเดินทางมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย โดยให้เหตุผลในการประกวด
นางสาวไทยเพราะต้องการหาทุนการศึกษาต่อ1  

การประกวดในปีนีจ้ัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร มีการ
ให้รางวัลพิเศษคือ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยพิจารณาจากผู้ที่
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การพูดถูกต้องตามอักขระวิธี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชน แสดงถึงการให้ความส าคัญแก่การเป็นแบบอย่างด้านวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยของเวที
นางสาวไทย  

ภาวดีสามารถเอาชนะผู้ เข้าประกวดคนอ่ืน ได้เป็นนางสาวไทย  ของรางวัล
ประกอบด้วยมงกุฎเพชร, สร้อยคอเพชร, สายสะพาย, ถ้วยเกียรติยศ, เงินสด 700,000 บาท, 
รถยนต์มิตซูบิชิ 1  คัน, และของรางวัลอ่ืน ๆ โดยรองนางสาวไทยอันดับ 1 คือ น้ าทิพย์ วีระขจร 
และ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ จิตรานุช ธรรมมงคล 

หลังได้รับต าแหน่งภาวดีได้ให้สัมภาษณ์ ถึงภารกิจที่ ต้องการท าคือการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพราะมองว่าการท่องเที่ยวจะสามารถพัฒนาประเทศได้ ดังนี้ “...
มะปรางอยากช่วยด้านการท่องเที่ยว เพราะเมืองไทยของเรานี่สวยมาก ถ้าคนทราบว่าเมืองไทย
สวยเขาต้องการมา และถ้าการท่องเที่ยวของดีนะคะ เมืองไทยของเราก็จะเจริญดีขึ้นค่ะ... ”2 ต่อ

                                                           
1 ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล.  (2547).  เล่มเดิม.  หน้า 408. 
2 Miss Thailand 1995 News and Selection of Thai Representative for Miss Universe 1996.  (2555).  (วีดีทัศน์). 
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มาภาวดีได้เดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี 1995 จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2538 ณ กรุงวินด์ฮุก สาธารณรัฐนามิเบีย มีตัวแทนสาวงามเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 82 ประเทศ 

สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ 
หลังจากงดการจัดการประกวดนางสาวไทยใน พ.ศ. 2539 เนื่องจากเนื่องจาก

งานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกลับมาจัดการประกวดอีกครั้ง ใน 
พ.ศ. 2540 โดย สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ หรือ น้ าดน คือผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปีนี้ 
สรวงสุดา เป็นชาวอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 จบ
การศึกษาระดับชั้น  ม .6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  และระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

เนื่องจากบิดาต้องท างานอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ท าให้ในวัยเด็กสรวงสุดา
ต้องช่วยมารดาท างานอยู่เสมอ และมีความต้องการประกอบอาชีพรับราชการทหารเนื่องจากเคยมี
ประสบการณ์ขโมยขึ้นบ้านในวัยเด็กดังค ากล่าวที่ว่า  

 

“...การที่ขโมยขึ้นบ้านและเขาท าร้ายแม่เรา เราท าอะไรไม่ได้มันเลยท าให้เราดัง

ใจว่า เป็นผู้หญิงอ่อนแอเราจะถูกคนรังแก...นั่นคือความรู้สึกว่า อ๋อฉันเป็นผู้หญิงใช่ไหม 

ฉันปกป้องแม่ไม่ได้ใช่ไหม ฉันจะต้องท าอะไรก็ได้ที่ให้รู้สึกว่าอย่ามารังแกแม่ฉัน อย่ามา

รังแกฉัน เลยสมัครเรียนรักษาดินแดน...นั่นคือส่ิงที่ท าให้ ฉันรู้สึกว่าฉันถูกดลกอย่างมี

หลักการ...”1 

ต่อมาสรวงสุดาได้รับการดลกดนโดยสมชาย นิลวรรณ ซึ่งมีการดลกสอนในด้านการ
เดินและการพัฒนาสรีระต่าง ๆ เพื่อเป็นนางงามโดยกล่าวถึงการเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยที่
เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองดังค ากล่าวต่อไปนี้  

 
“...คือจริง ๆ ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่า ความโชคดีของเราคอืเราเจอพี่เลี้ยงที่

ดี...เรามาอยู่กับบ้านลุงสมชาย นิลวรรณ และลุงสมชายเอง เขาก็มีที่พ้ืนฐานในการดลกพี่ ๆ 

ทั้งพี่ปุ๊ก ฉัตฑริกา พี่ลูกเกด เมทินี ซึ่งแต่ละพี่ ๆ เขาจะมีพื้นฐานในการดลก พอเราเป็นน้อง

ใหม่เรามา เราก็ต้องถูกดลกเหมือนพี่ ๆ ซึ่งส าหรับตัวดนแล้ว... เราไม่รู้หรอกว่าส่ิงที่เราท า 

                                                           
1 เก้ง กวาง บ่าง ชะนี | สรวงสดุา - อรอนงค์ | 08-09-60 | Ch3Thailand.  (2560).  (วีดีทัศน์). 
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เราจะได้ไปต่อในความเป็นนางสาวไทยไหม แต่นั่นคือโอกาสของเด็กคนหน่ึงในการเป็นจุด

เปล่ียนของชีวิต ไม่อย่างงั้นเราคงไปปีนต้นไม้ ไปเป็นทหาร...”1 

การประกวดในปีนี้จัดขึ้นที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว 
โดยสรวงสุดาได้รับต าแหน่งนางสาวไทยและได้รางวัลประกอบด้วย มงกุฎเพชร, สายสะพาย, ถ้วย
เกียรติยศ, เสื้อคลุม, เงินสด 780,000 บาท, รถยนต์มิตซูบิชิ 1 คัน, สร้อยคอเพชรมูลค่า 300,000 
บาท, ทีวีสี 1เครื่อง, เครื่องเสียง 1 ชุด, ตู้เย็นขนาด 6 คิว 1 ตู้, ผลิตภัณฑ์ปาล์มโอลีฟใช้ตลอดปี 
และรางวัลอ่ืน ๆ2 ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทยคือ วรรัตน์ สุวรรณรัตน์ และ ณาตยา พิมลพันธุ์ 
และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี 1997 โดยจัดขึ้นวันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนสาวงามเข้าร่วม
ประกวดทั้งหมด 74 ประเทศ 

ชลิดา เถาว์ชาลี 
ต่อมาผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2541 คือ ชลิดา เถาว์ชาลี หรือ 

นก เกิดที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เป็นบุตรีของ ดร.
ชัชว์ และนางเพ็ญศิริ     เถาว์ชาลี หลังจากนั้นได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย โดยเริ่มเข้าศึกษาที่
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ และ
กลับไปยังมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมปลายท่ี Downer 
Grove High School เตรียมพยาบาลที่ University of Illinois at Chicago ต่อด้วยระดับปริญญา
ตรีสาขาวิทยาศาสตร์พยาบาลจาก Aurora University  

การประกวดรอบตัดสินขึ้นที่  ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
ลาดพร้าว และ ชลิดาสามารถครอบครองต าแหน่งนางสาวไทยได้ โดยตอบค าถามในการแข่งขัน
รอบตัดสินเกี่ยวกับเยาวชนที่ติดยาเสพติดและโทษว่าเกิดจากครอบครัวว่า  

 
“...นกคิดว่าไม่จริงเสมอไปนะคะ เพราะว่าบางครั้งครอบครัวที่ไม่อบอุ่นท าให้คน

เหงาและหันไปพึ่งพายาเสพติดซึ่งเป็นส่ิงที่ผิดได้ แต่ว่าเขามีทางเลือกอื่นที่จะแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาโดยใช้ยาเสพติดเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว เขาก็ยังจมอยู่กับปัญหานั้นมัน

                                                           
1 แหล่งเดิม 
2 กองประกวดนางสาวไทย.  (2540).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2540. หน้า 17. 
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ไม่ได้ท าอะไรเลย นกคิดว่าแทนที่จะใช้ยาเสพติดเขาควรจะใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหา

และให้หลุดพ้นมาจากปัญหานั้นค่ะ...”1 

ส าหรับรางวัลที่ได้รับในปีนี้ประกอบด้วย มงกุฎเพชรจากเพชรยูบิลี่, สายสะพาย, 
ถ้วยเกียรติยศ, เสื้อคลุม, เงินสด 800,000 บาท, รถยนต์มิตซูบิชิ 1  คัน, สร้อยคอเพชรมูลค่า 
300,000 บาท, ผลิตภัณฑ์จากฟิตเน่, ทีวีสี 1เครื่อง, เครื่องเสียง 1 ชุด, ตู้เย็นขนาด 5.9 คิว 1 ตู้, 
ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวนีเวียโดยบริษัท ไบเออร์สด๊อฟ (ประเทศไทย) จ ากัดใช้ตลอดปี และรางวัล 
อ่ืน ๆ2 โดยรองนางสาวไทยประกอบด้วย สิริดา ชุณหชาติ และ มัณฑนา โห่ศิริ 

จากนั้นได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี 1998 ท่ี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มี ตัวแทนสาวงามเข้าร่วมประกวดทั้ งหมด 81 ประเทศ 
นอกจากน้ันชลิดายังท าหน้าเป็นผู้ถือป้ายประเทศเกาหลีใต้ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 
ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพมหานครด้วย  

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ 
นางสาวไทยคนสุดท้ายในยุคนี้คือ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือ เบิร์ท เกิด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เป็นชาวจังหวัดนครปฐม จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนฐานบิน
ก าแพงแสน มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนสตรีวิทยา และจบการศึกษาปริญญาตรีจาก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประกวดนางสาวไทยของอภิสมัยได้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของอาชีพแพทย์ ที่การประกวดจะท าให้ความน่าเชื่อถือใน
วิชาชีพลดลง แต่ก็มีบุคคลที่ออกมาสนับสนุนว่าแท้ที่จริงเป็นสิทธิส่วนบุคคลและยกระดับเวทีให้มี
คนเก่งมาประกวดมากยิ่งขึ้น3 

การประกวดรอบตัดสินจัดขึ้นที่  ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
ลาดพร้าวซึ่ง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ เป็นแพทย์คนแรกที่ได้ต าแหน่งนางสาวไทย ต้ังแต่เริ่มมีการ
ประกวดมา โดยรางวัลที่ ได้รับในปีนี้ประกอบด้วย มงกุฎเพชรจากผลิตภัณฑ์ฟิตเน่พลัส , 
สายสะพาย, ถ้วยเกียรติยศ, เสื้อคลุม, เงินสด 800,000 บาท, รถยนต์มิตซูบิชิ 1  คัน, สร้อยคอ
เพชรมูลค่า 300,000 บาท, ผลิตภัณฑ์จากฟิตเน่, ทีวีสี 1เครื่อง, เครื่องเสียง 1 ชุด, ตู้เย็นขนาด 6 
คิว 1 ตู้, เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง, ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวนีเวียโดยบริษัท ไบเออร์สด๊อฟ (ประเทศไทย) 

                                                           
1 การประกวดนางสาวไทย2541๔/๔.  (2562).  (วีดีทัศน์). 
2 กองประกวดนางสาวไทย.  (2541).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2541. หน้า 12. 
3 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 110. 
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จ ากัดใช้ตลอดปี และรางวัลอื่น ๆ1 ส่วนต าแหน่งรองนางสาวไทยคือ นฤมล จินะแก้ว และ   พรพิมล 
นิยมวานิช 

หลังจากนั้นอภิสมัยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล
ประจ าปี 1999 จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ณ เมืองชากัวรามาส ประเทศตรินิแดด
และโตเบโก โดยในปีนี้มีตัวแทนสาวงามเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 84 ประเทศ อภิสมัยถือเป็น
นางสาวไทยคนสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล ก่อนการเกิดขึ้นใหม่ของเวทีมิส
ไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส (Miss Thailand Universe) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของช่อง 7 สี ซึ่งได้รับสิทธิ์การส่ง
นางงามเข้าประกวดนางงามจักรวาลแทนเวทีนางสาวไทย ท าให้การประกวดนางสาวไทยต้ังแต่ 
พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาย้ายไปออกอากาศที่ช่องไอทีวี โดยเปลี่ยนรูปแบบการประกวดใหม่ไม่มีการ
สวมใส่ชุดว่ายน้ า และมีวัตถุประสงค์หลักในการประกวดคือ การค้นหาทูตวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ซึ่งผู้ชนะในปี พ.ศ. 2543 ได้แก่ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี2  

 กล่าวโดยสรุปผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 
ทั้ง 15 คนนั้น ล้วนเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปประกวดยังเวทีนางงามจักรวาลทั้งสิ้น  ตาม
พันธะสัญญาที่กองประกวดนางสาวไทยกระท าร่วมกับบริษัท Miss Universe  เพื่อประชาสัมพันธ์
ประเทศ ความงามของสตรีไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ผลจากการเข้าร่วมการประกวด
นางงามจักรวาลของประเทศไทย สามารถส าเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ ภรณ์ทิพย์ 
นาคหิรัญกนก สามารถคว้าต าแหน่งนางงามจักรวาลให้กับประเทศไทยได้อีกครั้งและสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ ท าให้การประกวดนางสาวไทยในยุคนี้ได้รับสนใจและเป็นที่
นิยมของประชาชนอย่างมาก  

ในขณะที่เงินรางวัลจากการประกวดนางสาวไทยในยุคนี้มีการเพิ่มเงินรางวัลจาก
การประกวดยุคเดิม อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้กลุ่ม
ธุรกิจต้องการโฆษณาสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าตนผ่านเวทีการประกวดนางสาวไทย 
กองประกวดนางสาวไทยจึงมีผู้สนับสนุนมากขึ้น ส่งผลให้มีสตรีที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากมาย 
ทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมการแข่งขัน ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้จึงมีระดับ
การศึกษาสูงขึ้น มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันได้เกิด
ระบบธุรกิจความงามอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกลุ่มพี่เลี้ยงนางงามเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้เข้า

                                                           
1 กองประกวดนางสาวไทย.  (2542).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2542. หน้า 12. 
2 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 112. 
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ประกวดในหลาย ๆ ด้าน ท าให้นางสาวไทยในยุคนี้ต้องพึ่งพาการดูแลจากพี่เลี้ยงเพื่อแลกกับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

ในด้านสังคมผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยทุกคนต้องปรับตัวต่อสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป ที่เป็นสากลนิยมมากยิ่งขึ้น การสวมใส่ชุดในการประกวดโดยเฉพาะชุดว่ายน้ า ได้มีการ
เปิดเผยสัดส่วนเพื่อแสดงความงดงามทางสรีระมากขึ้น ในขณะที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงประชาชนผ่านการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้ในหลาย ๆ ครั้ง นางสาว
ไทยถูกสังคมโจมตี โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความไม่ เหมาะสมของผลการตัดสิน จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลต่อบทบาทต่าง ๆ ของนางสาวไทยยุคนี้ ในหลายด้านดังจะกล่าวถึง
ในหวัข้อถัดไป 

4.3 บทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2542 
บทบาทของนางสาวไทยในยุคนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ 

เจ้าของเวทีการประกวดกับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ น าโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ในการก าหนดรูปแบบ
ของภารกิจต่าง ๆ ที่นางสาวไทยจะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการผูกมัด
หน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น โดยผู้ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยต้องเซ็นสัญญากับกองประกวด
เป็นเวลา 15 เดือนต้ังแต่ได้รับต าแหน่ง ต้องย้ายมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวก
ในการติดต่อกับกองประกวด มีการก าหนดกรอบบทบาทด้านสาธารณกุศลให้ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่
ต่ าว่า 12 ครั้ง ต้องเป็นตัวแทนสตรีไทยไปประกวดนางงามจักรวาล รวมไปถึงนางสาวไทยจะต้อง
ยกเลิกสัญญาในด้านกิจกรรมความบันเทิง การประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ ที่ได้ท าไว้ก่อนได้รับ
ต าแหน่ง เพื่อปฏิบัติตามสัญญาของกองประกวดและสปอนเซอร์เท่านั้น1  

จากเงื่อนไขดังกล่าวจะเห็นได้ว่านางสาวไทยในยุคนี้มีบทบาทหลากหลายมิติมากขึ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะถูกก าหนดโดยกองประกวดและกลุ่มธุรกิจการค้า สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ 
ซ่อนกลิ่น นาคหิรัญกนก มารดาของ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ที่กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ของภรณ์ทิพย์ ใน 1 วัน จะต้องออกงานต่าง ๆ จนท าให้ไม่ได้ออกก าลังกาย และทานอาหารไม่ครบ
ทุกมื้อส่งผลต่อการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลดังนี้ 
 

 

                                                           
1 กองประกวดนางสาวไทย.  (2530).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2530. หน้า 20-21. 
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“...คือเราไม่มั่นใจกันเท่าไหร่ เพราะรู้ว่าปุ๋ยเขาไม่ค่อยพร้อม เค้ามีเวลาเตรียมตัว

น้อยมาก ก่อนที่จะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สแค่อาทิตย์เดียว เค้าก็ยังต้องมีโปรแกรมไปโน่น

มานี่ไม่ได้หยุด...วันนึงออกตั้ง 5-6 งาน นอนดึกตื่นเช้าทุกวัน ไม่ได้ออกก าลังกาย ไม่ได้

ทานอาหารครบมื้อ น้ าหนักก็ลดไปตั้ง 2 กิโล...”1 

การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของนางสาวไทยในยุคนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพของนางสาวไทย 
เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันทุกวัน เริ่มท างานแต่เช้าและกลับถึงบ้านดึก ดังค ากล่าวของ 
ชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2530 ว่า  
 

“...เอ้ต้องออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเช้า กว่าจะกลับเข้าบ้านก็ประมาณเที่ยงคืนตี

สองทุกคืน ไม่มีวันไหนที่จะได้อยู่บ้านเร็ว ๆ บางวันงานติดกันส่ีงาน เอ้ไม่ไหว บางครั้งก็

ต้องแอบไปเป็นลมอยู่ข้างหลัง เพราะถ้าเอ้เหนื่อยมาก ๆ จะเป็นลมง่าย...”2 

 

อย่างไรก็ตามการที่นางสาวไทยในยุคนี้มีบทบาทมากมายในสังคม ได้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยม

ในตัวนางสาวไทยได้อีกทางหนึ่ง 

บทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 ประกอบด้วย บทบาทการพัฒนา

ตนเอง บทบาทการช่ วยเหลื อกิจการของรัฐบาล  บทบาท ด้านสั งคมสงเคราะห์ และ

สาธารณประโยชน์ บทบาทด้านงานบันเทิง และ บทบาทการเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการ

ประกวดนางงามจักรวาลดังต่อไปนี้ 

4.3.1 บทบาทการพัฒนาตนเอง 
บทบาทด้านการพัฒนาตนเองของนางสาวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็นผล

มาจากภายหลังจากรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยขึ้นอีกครั้ง ในพ.ศ. 2527 มีกลุ่มบุคคลมากมาย
ออกมาแสดงทัศนะคัดค้านการประกวดและกล่าวถึงความไม่เหมาะสมในการจัดการประกวด ด้วย
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสตรีมากขึ้น จึงมองว่าการประกวดเป็นการกด
ขี่สตรี โดยใช้สตรีเป็นวัตถุทางเพศและการค้า ท าให้นางสาวไทยในยุคนี้ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่

                                                           
1 มติชน.  (2531, 1 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
2 มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
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ยอมรับของสังคม โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมประกอบด้วย ความสวยงาม พร้อมทั้งมี
สติปัญญาที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณ เพื่อธ ารงเกียรติของนางสาวไทย ซึ่งต าแหน่งนี้จะติดตัวนางสาว
ไทยไปตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ สอดคล้องกับค ากล่าวของ อารียา สิริโสภาว่า “...เรา
เป็นนางสาวไทยประจ าปี 2537 คือเราเป็นตลอดชีวิต คนก็ยังมองว่าเราเป็นนางสาวไทยประจ าปี
นั้น ๆ ...ไม่ว่าเราจะไปเป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นนักเขียน หรือเป็นทหาร สิ่งที่ติดตัวเรามาคือค าว่า
นางสาวไทย...”1 

บทบาทการพัฒนาตนเองของนางสาวไทยในยุคนี้จึงมากกว่าการดูแลตนเองให้มี
ความงดงาม แต่ยังต้องพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ความอดทนอดกลั้น และ การ
สูญเสียชีวิตความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้   

การดูแลความงามและบุคลิกภาพ 
การดูแลความงามและบุคลิกภาพ เป็นบทบาทพื้นฐานของผู้ด ารงต าแหน่ง

นางสาวไทย เนื่องจากต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล และต้อง
แข่งขันกับผู้เข้าประกวดจากภายนอก การดูแลความงามจึงเป็นบทบาทที่มีความส าคัญที่นางสาว
ไทยทุกคนต้องปฏิบั ติ  ทั้ งการดูแลผิวพรรณ  หน้า ผม ดังค ากล่าวของ สิริวงษ์  วงษ์สกุล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนตัดผมจันทนาถึงภรณ์ทิพย์ก่อนเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลว่า 
“...ก่อนไปไต้หวันปุ๋ยเค้าก็แวะมาที่ร้านค่ะ มาขอค าแนะน าเรื่องการท าผมให้ตัวเอง เพราะไปที่โน่น
ปุ๋ยต้องช่วยตัวเองทุกอย่าง แต่งหน้าท าผมเอง...ปุ๋ยเค้าเป็นคนพิถีพิถันกับทรงผมมาก เห็นได้จาก
การที่เขาสนใจขอค าแนะน าและเรียนรู้วิธีที่จะท าผมให้กับตัวเองจากเรา...”2นอกจากนั้นนางสาว
ไทยจะต้องดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการออกก าลังกายและรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ ซึ่ง ชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2530 ได้น าเสนอไว้ว่า “...ส าหรับตัวเอ้เอง
นี่นะคะ เอ้จะออกก าลังกายตอนเช้า และรับประทานอาหารพวกผลไม้ ด่ืมน้ าส้มคั้น ออกก าลังกาย
ด้วยการวิ่ง และว่ายน้ าวันเสาร์ – อาทิตย์...”3 

 

 

 

                                                           
1 ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล.  (2547).  เล่มเดิม.  หน้า 395-396.  
2 มติชน.  (2531, 29 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
3 มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
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พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 
ในยุคที่สังคมไทยมีการติดต่อกับโลกภายนอก และมีการรับวัฒนธรรมตะวันตก

เข้ามามากขึ้นผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยก็ย่อมต้อง พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษด้วย 
เนื่องจากเป็นภาษาที่ส าคัญในการประกวดนางงามจักรวาล หลาย ๆ ครั้งเมื่อมีการสัมภาษณ์ถึง
ความพร้อมในการประกวด ส่วนใหญ่นางสาวไทยมักจะมีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาตนเอง 
มากกว่าภาษาอังกฤษดังเช่นค าสัมภาษณ์ของชุติมา นัยนาว่า “...ตอนนี้เอ้ก็เตรียมดลกภาษา แต่
การแสดงไม่มีเวลาซ้อมเลย คิดว่าจะไปเซิ้งให้เขาดู...ที่กลัวก็มีเรื่องภาษานิดหน่อย เพราะกลัวว่า
พูดกับเขาแล้วไม่เข้าใจ...ไปครั้งนี้เอ้ก็คิดจะเอาบุคลิกของตนเอง ความมั่นใจ และก็ยิ้มแบบไทย ๆ 
นี่แหละค่ะ ไปสู้กับเขา...”1 

ภาพลักษณ์ของสตรีไทยในระดับสากล ยังมองว่าสตรีไทยขาดทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอยู่ เห็นได้จากการประกวดนางงามจักรวาลในรอบการสัมภาษณ์ ในหลาย ๆ ครั้ง 
เมื่อตัวแทนจากประเทศไทยบางปีที่สามาถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนั้น มักจะสร้างความแปลกใจให้แก่
พิธีกรชาวต่างชาติอยู่เสมอ ดังตัวอย่าง การประกวดนางงามจักรวาลปี 1984 ที่ สาวิณี ปะการะนัง 
นางสาวไทยประจ าพ.ศ. 2527 สามารถโต้ตอบกับพิธีกรเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ซึ่ง บ็
อบ บาร์ค เกอร์  (Bob Barker) ผู้ท าหน้ าที่ พิ ธีกรในปีนั้ น ได้แสดงอาการประหลาดใจ ถึ ง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย สอดคล้องกับ การรายงานข่าวของ ภรณ์ทิพย์ 
นาคหิรัญกนก นางสาวไทยประจ าปีพ.ศ. 2531 ในระหว่างการท ากิจกรรมการประกวดนางงาม
จักรวาลประจ าปี 1988 ที่ประเทศไต้หวัน ก็ได้สร้างความแปลกใจแก่นักข่าวจากประเทศต่าง ๆ ถึง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของสตรีไทย ดังนี้ 

 

“...นางสาวไทยของเราก าลังเป็นที่นิยมชมชื่นของบรรดาส่ือมวลชนทั้งหลายที่

เดินทางไปท าข่าวการประกวดครั้งนี้ มีการติดตามถ่ายภาพตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก 

แม้กระท่ังตอนที่เธอก าลังหม่ าอาหาร ท่ามกลางความแปลกใจนิด ๆ ว่าเอ๊ะ ท าไมนางสาว

ไทยคนนี้พูดภาษาอังกฤษคล่องจัง...”2 

 

 

                                                           
1 มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
2 มติชน.  (2531, 22 มีนาคม).  หน้า 2. 
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การได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลของภรณ์ทิพย์ เป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในปีถัดมา ให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและระดับการศึกษาที่ดี 
เช่นเดียวกับภรณ์ทิพย์ ดังการรายงานข่าวการประกวดนางสาวไทยใน พ.ศ. 2534 ว่า “...ถือเป็นสุด
ยอดของการประกวดนางสาวไทยที่ปีนี้มีสาวสวยแถมรวยความรู้อีกต่างหากพากันหอบหลักฐาน
มาสมัครเพียบ...”1 ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานเวทีการประกวดนางสาวไทยให้มีสตรีที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมประกวดมากขึ้น 

ความอดทนอดกลั้น 
ในขณะที่สังคมไทยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น การรับรู้ถึง ตัวตน 

บทบาทต่าง ๆ ข่าวสาร เกี่ยวกับนางสาวไทย สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ท าให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อตัวนางสาวไทยได้มากขึ้นตามไปด้วย นางสาวไทยในยุคนี้จึงต้องมี 
ความอดทนอดกลั้น ต่องานที่ท าและต้องอดทนต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม ดังค า
สัมภาษณ์ของทวีพร คลังพลอยต่อไปนี้  
 

“...วีอยากให้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส าหรับผู้ที่จะมาเป็นนางสาวไทยคนต่อไป...วี

อยากจะให้ทุกคนนึกถึงปัจจัยที่ว่าด้วยการท างานทุกอย่างจะต้องมีความอดทน อดทนต่อ

ทุกส่ิงทุกอย่าง อย่างเช่นค าวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นและอดทนต่องานที่เราไปท า ต้องไป

ออกจากสังคมหรืองานอะไรก็ตามจะต้องมีความอดทนคืออดทนต่อความเหนื่อยยาก...

งานนี่ถึงแม้เราเหนื่อยเราก็ต้องบอกว่าไม่เหนื่อย เมื่อยเราก็ต้องบอกว่าไม่เมื่อย สนุกไหม 

เราก็บอกว่าสนุก...นอกจากนั้นแล้วเราต้องมีความอดกลั้นด้วย เขาว่าอะไรมาเราก็ยิ้มสู้เขา้

ไปนะคะ...”2 

 

การธ ารงภาพลักษณ์ที่ดีของนางสาวไทยนอกจากจะต้องอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่าง ๆ แล้ว ยังต้อง
รู้จักการวางตัวในสังคมด้วยเช่นกันทั้งการมีมารยาทที่ดี และความเสียสละ ดังค ากล่าวของชุติมา 
นัยนา ที่ว่า “...คิดว่าต้องระวังเรื่องมารยาท การวางตัวในสังคม เพื่อไม่ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ เมื่อ

                                                           
1 มติชน.  (2534, 6 เมษายน).  หน้า 20. 
2 มติชน.  (2530, 22 มีนาคม).  หน้า 6. 
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ได้รับต าแหน่งแล้วต้องท าให้ดีที่สุด คือเวลาเชิญออกงานเราต้องไปงานให้เขาทุกครั้งไม่มีการที่จะ
หนีไปไหน...”1 

การวางตัวในท่ีสาธารณะ 
การด ารงต าแหน่งนางสาวไทยถือเป็นที่รู้จักของคนในสังคม ท าให้การสูญเสีย

ชีวิตความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นางสาวไทยหลาย ๆ คนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือน
ปกติก่อนการได้รับต าแหน่ง ไม่สามารถเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้า รับประทานอาหารข้างทาง
ได้ ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยต้องเสียสละสิทธิความเป็นตัวของตัวเองเพื่อแลกกับสถานภาพ
นางสาวไทยที่ได้รับดังการรายงานข่าวชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของ ภรณ์ทิพย์ ว่า  
 

“...ระหว่างอยู่ในต าแหน่ง ส าหรับตัวปุ๋ยเธอแทบจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองให้

เห็นเลยด้วยซ้ า เพราะแต่ละวันทุกอย่างมีก าหนดการตีกรอบมาให้เรียบร้อย อยากไป

ชอปปิงก็ไปไม่ได้ เพราะปัญหาความปลอดภัย อยากกินอาหารข้างถนนก็ไม่ได้รับอนุญาต

...เธอแทบจะเอาถุงคลุมหัวออกจากโรงแรม หนีเที่ยวให้หายเบื่อ... ”2 

 

สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ จิระประภา เศวตนันทน์ นางสาวไทยประจ า พ.ศ. 2534 ที่กล่าวถึง

การเป็นนางสาวไทยแล้วจะท าให้เป็นที่สนใจของสังคม ไม่สามารถขึ้นรถประจ าทางไปยังสถานที่

ต่าง ๆ ได้เหมือนดังเดิม ดังต่อไปนี้ 

 

“...ชีวิตของเก๋ต้องเปล่ียนไปอย่างแน่นอนนะคะ แต่ตัวเองก็จะพยายามท าตัวให้

เหมือนเมื่อก่อนที่จะได้รับต าแหน่งนางสาวไทย ที่เปล่ียนแปลงอาจจะเป็นว่า เมื่อก่อนเก๋

ขึ้นรถเมล์ไปเรียนหนังสือได้แต่ตอนน้ีคงจะท าอย่างเก่าไม่ได้แล้ว เพราะไม่อยากจะตกเป็น

เป้าสายตาใคร ปกติแล้วจะขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนประจ าค่ะ ไม่ใช่ว่าต่อไปนี้เก๋จะขึ้นรถเมล์

                                                           
1 มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
2 วิไล รัมภาภรณ์.  (2538).  รู้จักยังไม่มากพอที่จะรัก ยังไม่รู้จักมากพอที่จะเกลียด.  หน้า 111. 
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ไม่ได้แล้วนะคะ ถ้าจะขึ้นรถเมล์ก็คงจะต้องท าตัวเป็นคนธรรมดา ๆ ไม่แต่งหน้าทาปาก

อะไรอย่างนี้ค่ะ...”1 

กล่าวโดยสรุปบทบาทการพัฒนาตนเองของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 
2542 นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาของสังคม และ
ความส าคัญของการเป็นตัวแทนสตรีไทยไปประกวดนางงามจักรวาล ส่งผลให้นางสาวไทยในยุคนี้
นอกจากการดูแลสุขภาพและความงามของตนแล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองในด้านความสามารถ 
สติปัญญา และการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย ในขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนที่มากขึ้นอันเป็นผลมาจากการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดกระแสข่าว
ต่าง ๆ ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความรู้สึกของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาว
ไทยอยู่เสมอ จึงท าให้นางสาวไทยในยุคนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทน อดกลั้น ต่อข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งเสียสละชีวิตความเป็นส่วนตัวของตนเองตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ งหรือ
จนกว่าจะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน 

4.3.2 บทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาล 
บทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลของนางสาวไทยในยุคนี้ กล่าวคือมีการ

ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลลดน้อยลง เนื่องจากการประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 
2527 – 2542 จัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 
และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานเอกชนทั้งสิ้น ท าให้ความสัมพันธ์ของการ
ประกวดนางสาวไทยกับรัฐบาลลดน้อยลง ตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกวดที่เน้นไป
ในด้านการค้าและการพาณิชย์มากกว่า  

ส าหรับบุคคลที่มีบทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลเด่นชัดที่สุดคือ ภรณ์ทิพย์ 
นาคหิรัญกนก นางสาวไทยประจ าปี 2531 เนื่องจากเป็นนางสาวไทยที่ได้รับต าแหน่งนางงาม
จักรวาลซึ่งถือเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของประเทศ ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐมองเห็นความส าคัญของต าแหน่งที่ได้รับมา เห็นได้จากค ากล่าวแสดงความยินดีของ 
พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ รักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กล่าวถึงการได้รับต าแหน่ง
นางงามจักรวาลของภรณ์ทิพย์ เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย และมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์
ความสามารถของสตรีไทย และ การท่องเที่ยวของไทยแก่ประเทศอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 

                                                           
1 มติชน.  (2534, 7 เมษายน).  หน้า 5. 
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“...ขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงไทยที่สวยที่สุดในโลก การได้เป็นนางงามจักรวาล

เป็นการแนะน าสตรีไทยให้โลกรู้จัก ผู้หญิงไทยคนอื่น ๆ ควรจะภูมิใจ และในฐานะที่เป็น

ผู้ชายก็รู้สึกภูมิใจด้วย การได้ต าแหน่งนางงามจักรวาลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว

มากยิ่งขึ้น...”1 

การได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลของ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ท าให้ ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีกิตติมศักด์ิจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยการออกหนังสือเดินทาง
ทางการทูตให้เป็นระยะเวลา 1 ปี2 ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเพราะต าแหน่งนี้จะมอบให้แก่พระบรม
วงศานุวงศ์ หรือข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ภรณ์ทิพย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ทูต
สันถวไมตรีกิตติมศักด์ิจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม
กรรมาธิการว่าด้วยกิจการเพื่อสังคมและมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ในฐานะตัวแทนประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกให้ความสนใจกับปัญหาเด็ก
อย่างกว้างขวาง ภรณ์ทิพย์ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยความเชื่อมั่น มีท่วงท่างามสง่า และมีทัศนะ
การมองปัญหาอย่างชัดเจน โดยใจความส าคัญของการปราศรัยประกอบด้วย ปัญหาสวัสดิการ
การสงเคราะห์เด็ก รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเด็กในทางมิชอบ และเรียกร้องให้ทั่วโลกให้
ความส าคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ และจบการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยประโยคที่ว่า “...หลังจาก
นั้นชัยชนะของเราก็จะเป็นชัยชนะของเด็ก ๆ ทั่วโลกร่วมกัน แล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้สืบ
เจตนารมณ์ที่ส าคัญอย่างยิ่งในอนาคต...”3 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการประกวดนางสาวไทยในยุคนี้จะไม่ได้จัดขึ้นโดยรัฐบาล แต่
ด้วยชื่อของต าแหน่งนางสาวไทยนั้น ได้ส่งผลให้นางสาวไทยเป็นบุคคลของประเทศชาติทางหนึ่ง 
การปฏิบัติภารกิจ ต่าง ๆ จึงต้องมีการพูดถึงประเทศไทยอยู่เสมอ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
ภรณ์ทิพย์ที่ว่า “...ถ้าปุ๋ยเกิดได้ต าแหน่งนางงามจักรวาลขึ้นมา ซึ่งปุ๋ยก็ไม่คิดว่าจะได้ ปุ๋ยก็จะไม่ได้
เป็นนางงามจักรวาลเพื่อตัวเอง ปุ๋ยก็ต้องเป็นเพื่อประเทศชาติ...”4 ในขณะเดียวกันผู้ด ารงต าแหน่ง
นางสาวไทย ก็ยังมีความสนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่ เห็นได้จาก ชุติมา นัยนา นางสาว
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2530 เคยให้สัมภาษณ์ว่าติดตามการท างานของรัฐบาลอยู่เสมอทั้ง พล.อ.เปรม 

                                                           
1 มติชน.  (2531, 25 เมษายน).  หน้า 2. 
2 ไทยรัฐ.  (2531, 4 มิถุนายน).  ไม่ปรากฏหน้า. 
3 วิไล รัมภาภรณ์. (2538).  เล่มเดิม.  หน้า 181-185. 
4 มติชน.  (2531, 25 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
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ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบก โดยดูรูปแบบการบริหาร
บ้านเมืองอยู่เสมอ1 

กล่าวโดยสรุปบทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลของนางสาวไทยในยุคนี้ ไม่มี
ความเด่นชัดมากเนื่องจากการประกวดนางสาวไทยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจการค้ามากกว่า จะมีเพียงแค่ 
ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ที่ได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาล ท าให้มีส่วนช่วยงานรัฐบาลด้านต่าง ๆ 
เช่น การประชาสัมพันธ์ความสามารถของสตรีไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ เป็นทูต
สันถวไมตรีกิตติมศักด์ิจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น  ส าหรับนางสาวไทยคนอ่ืน ๆ แม้จะ
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางตรงกับรัฐบาลในด้านการปฏิงานแต่ยังติดตามข่าวสารบ้านเมือง และการ
บริหารงานของรัฐบาลอยู่เสมอ 

4.3.3 บทบาทต่อสงัคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการกุศล สังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เห็นได้
จากระเบียบการประกวดนางสาวไทยประจ า พ.ศ. 2530 ว่า “...นางสาวไทยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
งานอันเป็นสาธารณกุศลหรืออ่ืน ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง...”2 ท าให้นางสาวไทยในยุคนี้มีการออกงานช่วยเหลือการกุศลและ
บริจาคเงินรางวัลช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์
คนพิการ เป็นต้น3   

แม้ว่าบทบาทของนางสาวไทยในยุคนี้จะเปลี่ยนไปในรูปแบบของการค้าและการ
พาณิชย์มากขึ้น ด้วยลักษณะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การเป็นคนของประชาชนและต้อง
ปฏิบัติภารกิจของสังคม การพบกับประชาชน ก็ยังมีความส าคัญเป็นภารกิจที่ส าคัญของนางสาว
ไทยอยู่  เห็นได้จากค ากล่าวของ ทวีพร คลังพลอย นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2529 ได้ให้
สัมภาษณ์ถึงความประทับใจในงานการกุศลทุกงานที่ได้เข้าว่า “...จะบอกว่าประทับใจอะไรที่สุดคง
ไม่ได้ เพราะงานส่วนมากเป็นงานการกุศลไปโชว์ตัว ไปช่วยเหลือ พบปะเยี่ยมเยียนสถานที่ต่าง ๆ 
ไปไหนก็ประทับใจ...”4สอดคล้องกับค ากล่าวของ ชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2530 ท่ี
ได้กล่าวไว้ก่อนการอ าลาต าแหน่งนางสาวไทยของตนว่า “...เอ้ นะคะก็ทั้งดีใจและเสียใจ ดีใจก็คือ
จะได้น.ส.ไทยมาแทน เสียใจก็คือเราคงจะมีเวลาพบประชาชนและมีโอกาสพูดคุยกับประชาชน

                                                           
1 มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
2 กองประกวดนางสาวไทย.  (2530).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2530. หน้า 20. 
3 สุพัตรา กอบกิจสุขสกลุ.  (2531).  เล่มเดิม.  หน้า 256. 
4 มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
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น้อยลง...”1บทบาทด้านสังคมของนางสาวไทยในยุคนี้จึงมีความส าคัญที่จะเป็นช่องทางสร้างความ
ใกล้ชิดระหว่างตัวนางสาวไทยกับประชาชน น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มคุณค่าของการเป็น
นางสาวไทย  

กิจกรรมทางสังคมในยุคนี้เริ่มต้นต้ังแต่การเก็บตัวท ากิจกรรม ที่มีการจัดให้นางสาว
ไทยท างานการกุศลอย่างเป็นรูปธรรมและมีการท าโครงการรณรงค์เพื่อสังคมต่าง ๆ เมื่อได้รับ
ต าแหน่งนางสาวไทยแล้ว ก็ยังต้องท ากิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์อยู่เสมอ ทั้งการ
สงเคราะห์เด็ก การแสดงทัศนคติที่ดีต่อสังคม ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

กิจกรรมเก็บตัวระหว่างประกวดนางสาวไทย 
เริ่มต้ังแต่เมื่อมีการเก็บตัวผู้เข้าประกวด กองประกวดได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ

นางสาวไทยออกเดินทางไปท ากิจกรรมด้านการกุศลมากมาย ดังเช่น การประกวดนางสาวไทยใน
ปี พ.ศ. 2532 มีการน าผู้เข้าประกวดร่วมเดินทางไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ 
ปากเกร็ด มีการรายงานข่าวว่ามีผู้เข้าประกวดร้องไห้เพราะไม่เคยเห็นเด็ก ๆ อยู่ในสภาพนี้มาก่อน2 
ในปีถัดมาได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดเดินทางไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา เด็กพิการและทหาร
บาดเจ็บ3 และการประกวดในปี พ.ศ. 2534 มีการให้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยร่วมเก็บขยะกับ
โครงการตาวิเศษ ย่านถนนวิภาวดี4 แสดงให้เห็นถึงการปลูกดังค่านิยมในการพัฒนาสังคมกับตัวผู้
เข้าประกวดของกองประกวดนางสาวไทย 

การแสดงทัศนคติที่ดีต่อสังคม 
บทบาทต่อมาคือการแสดงทัศนคติที่ดีต่อสังคม เริ่มต้ังแต่การประกวดนางสาว

ไทยเริ่มขึ้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องพบกับการสัมภาษณ์จากสื่อต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจากยุคก่อน 
ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความคิดต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคมให้ประชาชนได้รับรู้ สะท้อนให้เห็น
ถึงความปรารถนาที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทยให้ดีขึ้น ในประเด็นดังต่อไปนี้ จิ
ระประภา เศวตนันทน์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2534 ได้ให้ความส าคัญกับ ปัญหาโสเภณีที่เกิด
จากการไม่รักนวลสงวนตัวของผู้หญิงไทย โดยกล่าวว่า “...สิ่งที่เป็นปัญหาของสังคมไทยในขณะนี้
เท่าที่มองคือ ปัญหาโสเภณีที่แก้กันไม่ตก จึงอยากจะขอให้ผู้หญิงไทยเรา รักนวลสงวนตัวมากขึ้น
ค่ะ...”5 ในขณะเดียวกันจิระประภา ยังมีความสนใจในปัญหาเรื่องการคมนาคมในกรุงเทพฯ โดยมี

                                                           
1 มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
2 มติชน.  (2532, 29 มีนาคม).  หน้า 1. 
3 ผู้จัดการ.  (2533, 19-25 มีนาคม).  หน้า 8. 
4 มติชน.  (2534, 25 มีนาคม).  หน้า 2. 
5 มติชน.  (2534, 30 มีนาคม).  หน้า 20. 
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การเสนอให้เพิ่มรถเมล์เพื่อความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และช่วยลดเวลาในการ
เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ “...ปัญหาที่เห็นมากที่สุดคือรถเมล์ไม่พอเพียงค่ะ โดยเฉพาะ
ช่วงเช้ารถเมล์มาแต่ละคันจะแน่นมากเลย ถึงกับห้อยโหนกันออกมานอกรถบางครั้งรอต้ังครึ่งค่อน
ชั่วโมงก็ยังไม่ได้ไปเลยค่ะ เพราะรถเต็มเบียดขึ้นไม่ได้...”1 

ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นนางสาวไทยที่ให้ความส าคัญกับสังคมเช่นกัน โดย
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาว่า “...ปุ๋ยคิดเสมอว่า ทุกอย่างในชีวิตเรานั้นอาจมีใครเอาไป
จากเราได้ แต่ความรู้ การศึกษานี้ จะอยู่กับเราตลอดชีวิตของเรา...”2 นอกจากนั้น ภรณ์ทิพย์ได้
แสดงทัศนะด้านสิ่งแวดล้อมโดยเชิญชวนให้ประชาชนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจปัญหา 
และค านึงว่าธรรมชาติที่ดีไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้   

 

“...ส่ิงแรกที่สุด เราไม่ควรจะขจัดแหล่งก าเนิดธรรมชาติของเราเองไปเสีย ไม่ว่าจะ

เป็น สัตว์ น้ า ป่าไม้หรือทุกอย่าง และเที่ยวทึกทักว่า ทุกอย่างจะมีอยู่ตลอดไป ความผิด

ของมนุษย์ก็คือ การที่ทึกทักเอาว่าทุกส่ิงทุกอย่างจะจีรัง และพอส่ิงเหล่านั้นหมดไปถึงจะ

นึกออกว่า ตายแล้ว มันหมดไปแล้ว เราท าอะไรลงไป...เราควรรู้สภาพของเราในขณะนี้ 

และหาทางที่จะเล่ียงไม่ท าผิดซ้ าเติมอีกต่อไป...”3 

การสงเคราะห์เด็ก 
บทบาทด้านการสงเคราะห์เด็ก เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญ

กนก นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2531 ให้ความส าคัญในการพัฒนาเด็กเป็นอย่างมาก โดยมี
ความคิดที่จะช่วยเหลือเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความ
บริสุทธิ์ และต้องการช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งภรณ์ทิพย์ได้กล่าวไว้ว่า  
 

 

 

 

                                                           
1 มติชน.  (2534, 7 เมษายน).  หน้า 5. 
2 วิไล รัมภาภรณ์. (2538).  เล่มเดิม.  หน้า 92.  
3 แหล่งเดิม.  หน้า 263. 
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“...ดิฉันรักเด็ก ๆ เนื่องจากเด็ก ๆ เป็นส่ิงบริสุทธิ์ เด็กยากจนน้ัน เพียงส่ิงเล็ก น้อยก็
ท าให้ชีวิตของเขามีค่า ส่ิงเล็กน้อยที่เราให้เขา กลับเป็นส่ิงมีความหมายมากกับชีวิตของ

เขา ท าให้ดิฉันอยากช่วยเหลือพวกเขามากขึ้น การช่วยเหลือเด็ก  ๆ ท าให้ดิฉันมีความสุข 

โดยที่ดิฉันไม่ปรารถนาส่ิงตอบแทน...”1 

หลั งจ ากด า รงต า แหน่ งน างสาวไท ยแล้ ว  ภ รณ์ ทิ พ ย์ ไ ด้ ท า งาน ด้ าน
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสมากมายเริ่มต้ังแต่การแบ่งเงินรางวัล และขายของ
รางวัลที่ได้รับบางอย่างจากการประกวดนางสาวไทย ให้เป็นทุนช่วยเหลือเด็กก าพร้าในประเทศ
ไทย สอดคล้องกับค ากล่าวของ อมรรัตน์ ศิริปรีชาพงษ์ น้าสาวของภรณ์ทิพย์ที่ได้เปิดใจไว้ว่า 
 

 “...ก่อนหน้าที่ปุ๋ยจะไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส ปุ๋ยได้ขายของรางวัลที่ได้จากการ

ประกวดนางสาวไทยไปหลายชิ้นเพื่อน าเงินไปมอบเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กก าพร้าในไทย 

ยกเว้นรถเลดี้แชมป์ มิตซูบิชิสีชมพูอ่อนหวานที่เป็นรางวัลอีกชิ้นหนึ่งจากการประกวด

นางสาวไทยเพราะกองประกวดเขาห้ามขายเลยต้องเก็บไว้...”2 

ความต้ังใจในการสงเคราะห์เด็กของภรณ์ทิพย์ท าให้มูลนิธิไทย – อเมริกัน ชื่นชม
และยกย่อง มีการส่งจดหมายมาอวยพรก่อนการเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล และกล่าวชื่อ
ชมภรณ์ทิพย์ในฐานะผู้หญิงที่งดงามที่สุดของเด็ก ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
“...มูลนิธิไทย - อเมริกัน ส่งจดหมายถึงปุ๋ยอวยพรให้เธอโชคดีในการประกวดครั้งนี้ 

และสุดท้ายของจดหมายความว่า ไม่ว่าผลการประกวดจะเป็นอย่างไร ปุ๋ยก็เป็นผู้หญิงที่

งดงามที่สุดของเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เพราะความงามของปุ๋ยนั้นไม่ใช่เพียง

รูปสมบัติแต่ปุ๋ยยังมีหัวใจที่งดงาม...และนั่นคือความงามที่ยั่งยืนตลอดกาล...”3 

เมื่อภรณ์ทิพย์ได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลประจ าปี ค.ศ. 1988 งานด้านการ
สงเคราะห์เด็กได้สร้างความต่ืนตัวให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมาก หลาย ๆ ครั้งที่ได้ปรากฏตัว ออก
รายการทีวี หรือพบปะบุคคลต่าง ๆ ภรณ์ทิพย์จะน าข้อมูลเกี่ยวกับเด็กยากจนและด้อยโอกาสของ
ประเทศไทย ไปเสนอเพื่อขอรับการช่วยเหลือดังเช่น ที่สถานีโทรทัศน์ของอเมริกา ดังค ากล่าวว่า “...

                                                           
1 แหล่งเดิม.  หน้า 81 
2 มติชน.  (2531, 28 พฤษภาคม).  หน้า 10. 
3 มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
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ปุ๋ยมีเพื่อนช่วยติดต่องานปรากฏตัวตามรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ในอเมริกา เช่น สตาร์เซ
อร์ช รายการแฟมิลีฟิวด์ เพื่อช่วยหาเงินให้องค์กรการกุศล...งานโปรเจ็กต์ส าคัญมากมาย...”1 ไป
จนถึงการเข้าพบมิสเตอร์มัลคัม ฟอร์บส์ กับ เอลิซาเบท เทย์เลอร ์ดังบทสัมภาษณ์ใจความว่า  
 

 “...เขารู้ว่าปุ๋ยช่วยเด็กยากจน เขาบอกกับปุ๋ยว่าตัวเขาเองก็ช่วยอุปการะเด็กคน

หน่ึงมา 5 ปีแล้ว โดยบริจาคผ่าน ซี.ซี.เอฟ คริสเตียน ชิลเดรน ฟันด์ เขาได้เห็นภาพเด็กทุก 

ๆ ปี ทางองค์การส่งมาให้พร้อมจดหมาย แต่เขาไม่เคยส่งรูปไปให้เด็กดูเลย ปุ๋ยบอกว่าเด็ก 

ๆ ไทยเป็นเด็กที่น่ารักมาก...วันท่ีปุ๋ยไปเยี่ยมเด็ก ๆ นั้นนะคะเป็นวันที่ปุ๋ยรับมิสเตอร์มัลคัม 

ฟอร์บส์ กับ เอลิซาเบท เทย์เลอร์ด้วย แปลกดีไหมคะ เป็นนางสาวไทยนี่ตอนเช้าปุ๋ยได้พบ

เด็ก ๆ ที่ยากจนท่ีสุดในโลก พอตอนบ่ายปุ๋ยได้พบกับคนที่รวยที่สุดในโลก...”2 

 

นอกจากนั้นได้มีร้านขนมไทยที่ลอสแองเจลิสชื่อเสริมมิตร ได้จัดท ากล่องบริจาค
โดยมีรูปของภรณ์ทิพย์วางไว้จ าหน่าย เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในประเทศไทย 3  รวมทั้งการ
ประมูลรูปขนาดเท่าตัวจริงของภรณ์ทิพย์ ในงานเลี้ยงก่อนการประกวดนางสาวไทยรอบตัดสิน
ประจ าปีพ.ศ. 2532 ซึ่งผู้ชนะการประมูลในราคา 50,000 บาท ได้แก่ ดิสโก้เธค นาซ่าสเปซีโดรม4 
และในปัจจุบันภรณ์ทิพย์ก็ยังท าโครงการช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยเพื่อมอบทุนการศึกษากับ
นักเรียนและช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ มากมายภายใต้ชื่อ มูลนิธิแองเจิ้ลวิง (Angels 
Wings Foundation International)5 

โครงการรณรงค์ต่าง ๆ 
นอกจากน้ันนางสาวไทยยังในยุคนี้ยังได้ปฏิบัติ โครงการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น ทวีพร 

คลังพลอย นางสาวไทยประจ าปี 2529 ได้ร่วมแสดงทัศนะในงานรามค าแหง 32 จัดขึ้นที่โรงแรม
บางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร6 ชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2530 ได้ถูกรับเชิญไป
ร่วมงานสังสรรค์สมาชิกสโมสรโรตารี่ บางเขน ภายหลังจากได้รับต าแหน่งนางสาวไทย ซึ่งได้รับ

                                                           
1 วิไล รัมภาภรณ์. (2538).  เล่มเดิม.  หน้า 113.  
2 มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
3 มติชน.  (2531, 28 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
4 มติชน.  (2532, 2 เมษายน).  หน้า 21. 
5 ศศิมา ตาแสง.  (2551).  100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย.  หน้า 118. 
6 มติชน.  (2532, 18 มีนาคม).  หน้า 19. 
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ความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจ านวนมาก1 นอกจากนั้นได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ
แห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ต้องการให้คนไทยทั่วประเทศสามารถอ่านออกเขียนได้ รวมไปถึง ภาวดี วิเชียรรัตน์ นางสาวไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2539 ได้จัดโครงการ Care for Kids 2 เป็นต้น การด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังที่กล่าว
มานี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความสามารถของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้อย่าง
ชัดเจน ในการมีอิสระทางความคิดและเลือกท าประโยชน์แก่สังคมตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่านางสาวไทยและกองประกวดนางสาวไทยในยุคนี้
ยังให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านการกุศลอยู่ เริ่มต้ังแต่มีการก าหนดข้อตกลงในการท างานเพื่อ
สังคมที่ออกโดยกองประกวดนางสาวไทย ไปจนถึงการน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเก็บตัวในระหว่างท าการประกวด ท าให้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมเป็นอย่างดี หากต้องการชนะการประกวด ในขณะเดียวกัน
ภายหลังจากการได้รับต าแหน่งแล้ว นางสาวไทยหลายคนได้ด าเนินโครงการเพื่อสังคม สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนให้กลับมายอมรับและเห็นคุณค่าของการ
ประกวดนางสาวไทยอีกครั้งหนึ่ง  

4.3.4 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการพาณิชย ์
บทบาทด้านความบันเทิงและการพาณิชย์ของนางสาวไทยในยุคนี้นั้นถือเป็นบทบาท

ที่ส าคัญของนางสาวไทยในยุคนี้ เนื่องจากสังคมไทยเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การค้า ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการประกวดความงาม ยังสามารถผลิตบุคลากรเข้าสู่วงการ
บันเทิงได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่างเว้นจากการประกวดนางสาวไทยไปเป็นเวลา 12 ปี โดยยังมี
นางงามจากเวทีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างชื่อเสียงและมีผลงานในวงการบันเทิงมากมาย เช่น ศิริขวัญ 
นันทศิริ ผู้ชนะจากเวทีนางสาวไทยจักรวาล เรวดี ปัตตะพงศ์ ผู้ชนะจากเวทีมิสออด๊าซ นัยนา ชี
วานันท์ จากเวทีนางงามแฟซ่า รวมทั้งเพ็ญพักตร์ ศิริกุล ผู้ได้รับต าแหน่งนางงามตุ๊กตาทอง พ.ศ. 
2519 ก็กลายเป็นดาราที่มีชื่อเสียง เป็นต้น  

เมื่อได้มีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยขึ้นใน พ.ศ. 2527 กิจกรรมด้านความ
บันเทิงของนางสาวไทยได้ขยายขอบข่ายงาน โดยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าและพาณิชย์
มากยิ่งขึ้น การประกวดนางสาวไทยจึงกลายเป็นการลงทุนทางธุรกิจที่มีการมุ่งสร้างผลก าไร และมี

                                                           
1 มติชน.  (2530, 2 เมษายน).  หน้า 8. 
2 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 129. 
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กระบวนการแสวงหาผลประโยชน์กับการประกวดนี้เป็นระบบ ทั้งการมีผู้สนับสนุนการประกวด 
ผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวด ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ และ ธุรกิจการค้าต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้
บทบาทของของนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 จึงมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านความบันเทิง
การค้าและพาณิชย์มากกว่ากิจกรรมด้านอ่ืน ๆ  

กองประกวดมีข้อสัญญาทางธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายทางตรงต่อตัวนางสาวไทย 
แตกต่างจากในยุคก่อน ที่ธุรกิจเป็นผลทางอ้อมจากการที่นางสาวไทยเป็นที่รู้จักของคนในสังคม
ดังเช่นที่ผ่านมา การก าหนดข้อสัญญาดังกล่าวที่ว่าด้วยสิทธิและผลประโยชน์ของนางสาวไทยและ
กองประกวดนางสาวไทย เช่น การท านิติกรรมหรือข้อตกลงใด ๆ ในการถ่ายโฆษณา งานแสดง 
ของนางสาวไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดก่อน ไปจนถึงค่าตอบแทนที่นางสาว
ไทยได้รับจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านกองประกวดถือเป็นสิทธิ์ของกองประกวดและจะมีการแบ่ง
ให้นางสาวไทยตามความเหมาะสม เป็นต้น1 สอดคล้องกับค ากล่าวของ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ 
นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการหักรายได้จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจของ
ช่อง 7 และกองประกวด เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพี่เลี้ยงดูแลตนเองว่า  
 

“...เรามีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมที่ให้เราไปร่วมไม่ว่าจะเป็นงานของราชการ

หรือเอกชนที่ต้องให้เราไปร่วมงาน ซึ่งตอนนั้นช่อง 7 ดูแล จะมีผู้จัดการกองประกวดไปด้วย

ทุกครั้ง เวลาออกงานภาคเอกชน รายได้ที่ได้จากการไปโชว์ตัว จะผ่านทางช่อง 7 และช่อง 

7 จะแบ่งให้ ซึ่งเขาก็มีรายจ่ายในการจ้างพี่เลี้ยงและอื่น ๆ ซึ่งทางเขาคงไม่ได้อะไร...”2 

หากพิจารณาถึงรายได้ที่นางสาวไทยได้รับ นอกจากรางวัลต่าง ๆ ที่กองประกวดมอบ
ให้หลังจากได้รับต าแหน่งแล้ว กองประกวดไม่ได้มีการให้ค่าใช้จ่ายแก่นางสาวไทยเป็นรายเดือนอีก 
ดังนั้นการท ากิจกรรมด้านพาณิชย์จึงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นางสาวไทยอีกทางหนึ่ง สอดคล้อง
กับค ากล่าวของสาวิณี ปะการะนัง นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2527 ดังต่อไปนี ้

 

                                                           
1 กองประกวดนางสาวไทย.  (2530).  สูจิบัตรนางสาวไทย ปี 2530. หน้า 21. 
2 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 133. 
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“...ในระหว่างด ารงต าแหน่งนางสาวไทย 1 ปี ทางกองประกวดไม่ได้มีเงินเดือนให้ 

แต่ถ้าภารกิจใดของนางสาวไทยมีค่าตอบแทน ทางกองประกวดจะพักค่าใช้จ่ายไว้อย่าง

น้อยร้อยละ 40 ซึ่งหากนางสาวไทยไม่มีงานก็จะไม่มีรายได้...”1 

ดังนั้นกิจกรรมด้านบันเทิงและพาณิชย์จึงมีความส าคัญกับนางสาวไทยในยุคนี้เป็น
อย่างมาก เพราะเป็นสัญญาด้านผลประโยชน์ของผู้จัดการประกวดกับผู้สนับสนุนการประกวด ไป
จนถึงเป็นแหล่งรายได้ของตัวผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยอีกทางหนึ่ง  

กิจกรรมด้านความบันเทิงและพาณิชย์ของนางสาวไทย ระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 
ประกอบด้วย บทบาทในการแสดงตัวตามงานบันเทิงต่าง ๆ บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า 
บทบาทด้านการแสดง บทบาทด้านพิธีกร และบทบาทด้านการเป็นนักร้อง ดังต่อไปนี้ 

การแสดงตัวในงานบันเทิงต่าง ๆ 
นางสาวไทยในยุคนี้ได้มีการแสดงตัวในงานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย โดยมากจะ

ถูกเชิญไปเป็นเกียรติกับงาน เพื่อเปิดงานและดึงดูดความสนใจจากประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรม
นั้น ๆ เช่น ชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าปี 2530 ได้เข้าร่วมงานบิวต้ีแฟร์ 87 ที่ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว และได้ประสบอุบัติเหตุเวทีพังบริเวณลานน้ าพุในวันเปิดงาน ท าให้
กระโปรงที่สวมใส่ขาดเป็นความยาว 2 นิ้ว โดยได้กล่าวความรู้สึกไว้ว่า “...ก่อนเวทีจะพังน่ะเอ้ก็มี
ความรู้สึกเหมือนกันว่าคล้าย ๆ เวทีจะล้มแล้วมันก็ล้มลงมา ตอนนั้นตกใจแล้วก็ใจสั่นไปหมดเลย
ค่ะ แต่ไม่เจ็บตรงไหน...”2 ในขณะที่ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมคอนเสิร์ต 
“เพื่ออีสานเขียว” ที่สหรัฐอเมริกา จัดโดย พ.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา3 ในคอนเสิร์ตมีการ
แสดงของวงคาราบาวและเพื่อนซานฟรานซิสโก และถ่ายทอดสดข้ามทวีปมาให้ยังประเทศไทยใน
รายการโลกดนตรี ทางช่อง ททบ.5 4  ยลดา รองหานาม นางสาวไทยประจ าปี 2532 ได้ไปร่วม
รายการที่นี่กรุงเทพฯ ที่ออกอากาศทางช่อง 7 สี และได้เข้าร่วมเดินแฟชั่นสวมชุดที่ตัดโดยห้องเสื้อ
ระพี ในงานประกวดนางสาวสงกรานต์แห่งประเทศไทย ของเขตบางกอกใหญ่ มีการแพร่ภาพ
ออกอากาศทางช่อง 55 และอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2535 เข้าเยี่ยมชม
คอนเนอร์รองเท้า Naturalizer ณ ห้องสรรพสินค้าไทยเยาฮัน โดนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี6 

                                                           
1 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 33. 
2 มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
3 หัวหน้าศูนย์ปฏบิัติการข่าว ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพบก 
4 มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 2.  
5 มติชน.  (2532, 6 เมษายน).  หน้า 20. 
6 สยามรัฐ.  (2535, 25 เมษายน).  หน้า 10. 
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การเดินทางไปขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด   
เนื่องจากเป็นการประกวดนางสาวไทยในยุคนี้ เป็นยุคแห่งธุรกิจการค้าท าให้

นางสาวไทยต้องเดินทางไปขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด  รายต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
รายการโทรทัศน์ ซึ่งมีการรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ ดังนี้  

 

“...เล้ียงคนสวย...เลวิส พอเกอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยปีนี้ ได้จัดงานเล้ียงแสดง

ความยินดีกับธารทิพย์ พงษ์สุข นางสาวไทย และนางสาวไทยผิวเนียน รวมทั้งรองนางสาว

ไทยและขวัญใจนางงาม...”1 

บทบาทด้านการแสดง 
บทบาทด้านการแสดงของนางสาวไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมานั้น ได้รับการ

สนับสนุนจากช่อง 7 สี ที่เป็นผู้ร่วมจัดการประกวด ท าให้สามารถน านางสาวไทยไปเป็นนักแสดง
ในช่องของตนได้ ในขณะเดียวกันการแข่งขันที่เข้มข้นธุรกิจโทรทัศน์ และวงการภาพยนตร์ไทย ท า
ให้การประกวดนางสาวไทยเป็นการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่วงการบันเทิงได้อีกทางหนึ่ง2 
สอดคล้องกับค ากล่าวของอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2535 ที่กล่าวถึง
ความส าคัญของต าแหน่งนางสาวไทย ที่เป็นใบเบิกทางให้ตนเองเข้าสู่วงการบันเทิงได้ ดังต่อไปนี้ 
“...ก่อนหน้าประกวดนางสาวไทย ไม่เคยท างานวงการบันเทิงมาก่อน ถือว่าการประกวดนางสาว
ไทยเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาท างาน ซึ่งถ้าไม่ได้ (ต าแหน่ง) ก็คงไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง พอได้ก็เป็น
การเปิดโอกาส และเป็นบันไดให้ก้าวมาอยู่ทุกวันนี้...”3 

การเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงของนางสาวไทยได้นั้น ขึ้นอยู่กับเวลา
และโอกาสที่เหมาะสม กล่าวคือ นางสาวไทยบางคนได้เป็นนักแสดงต้ังแต่ยังด ารงต าแหน่ง และ 
นางสาวไทยบางคนได้เป็นนักแสดงหลังจากพ้นจากต าแหน่งนางสาวไทยไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น 
สาวินี ปะการะนัง นางสาวไทยประจ าปี 2527 ได้แสดงละครเรื่อง หัวใจนี้เพื่อเธอคู่กับสรพงษ์ 
ชาตรี ต่อมา ชุติมา นัยนา ได้แสดงละครเรื่องแผลเก่าและเรื่องผยองและมีผลงานการแสดงอีก
มากมาย นางสาวไทยประจ าปี 2532 ยลดา รองหานาม ได้แสดงละครเวที เรื่อง เฮฮาหน้าเตียง 
โดยได้ให้สัมภาษณ์ว่า “...ที่จะมีก็เป็นละครเวทีมณเฑียรทอง เรื่องเฮฮา หน้าเตียง บทจะกรี๊ดกร๊าด

                                                           
1 มติชน.  (2528, 28 พฤษภาคม).  หน้า 12. 
2 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 118. 
3 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 134. 
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เอาแต่ใจตัวเอง...เปรี้ยว...”1 โดยยลดามองว่าการแสดงละครและงานพิธีกร เป็นความสามารถที่
เหมาะสมกับตนเองและได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่จริง ๆ2 นางสาวไทยคนต่อมาที่ผลงานด้านการ
แสดงคือ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ได้แสดงละครเรื่อง นางเสือง ละครเร่ ทวิภพ ออกอากาศทางช่อง 7 
สี และมีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง อารียา สิริโสภา นางสาวไทยประจ าปี 2537 ได้แสดง
ละครเรื่องนิรมิต สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2540 ได้แสดงละครเรื่อง
อ านาจ เริงมายา และมีผลงานด้านการแสดงอีกมากมาย ตลอดจน ชลิดา เถาว์ชาลี นางสาวไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2541 ได้แสดงละครเรื่องลูกทาสและสี่แผ่นดิน เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีรองสาวไทย และ ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปีต่าง ๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในงานด้านการบันเทิงมากมาย เช่น วรัญญา วรากร รองนางสาวไทยปี 2527 เคย
ได้รับหน้าที่พิธีกรคู่กับไตรภพ ลิมปพัทธ์ ในรายการเกมละครปริศนา วาสิฎฐี ศรีโลฟุ้ง รองนางสาว
ไทยปี 2527 ได้แสดงละครเรื่องเชลยศักด์ิ ออกอากาศทางช่อง 7 สี ต่อมา ชไมพร จตุรภุช ผู้เข้า
ประกวดนางสาวไทยพ.ศ. 2527 เริ่มงานแสดงละครกับทางช่อง 7 สี เรื่อง เทพสามฤดู จากนั้นได้มี
ผลงานต่อมาเรื่อย ๆ จนได้รับรางวัลมากมายทั้งรางวัลโทรทัศน์ทองค าสาขาดาราสนับสนุนหญิง
ดีเด่นจากละครเรื่องจ าเลยรัก รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจ าปี  2533 ผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่น สาขานักแสดงสมทบหญิง จากละครเรื่องเลื่อมพรายลายรัก เป็นต้นลีลาวดี วัชโรบล รอง
นางสาวไทย ปี 2528 เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงเป็นนางเอก ได้แสดงภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์หลายเรื่อง เช่น นายร้อยสอยดาว คู่กับ อธิป ทองจินดา รักกันเล่นๆ (ไม่เห็นเป็นไร) คู่กับ 
สรายุทธ คณานุรักษ์ ละครเรื่อง ปืนเถื่อน คู่กับ สรพงษ์ ชาตรี และละครอีกหลายเรื่อง ต่อมา รักษ์
สุดา สินวัฒนา รองนางสาวไทยประจ า พ.ศ. 2532 มีผลงานด้านการแสดง ละครเรื่อง ก าแพงบุญ 
ละอองดาว ลอดลายมังกร และ ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง ปีศาจสงคราม แรงรักพยาบาท สงคราม
เมีย เป็นต้น รองนางสาวไทยคนต่อมาที่เป็นนักแสดงคือ ปรียานุช ปานประดับ รองนางสาวไทย 
พ.ศ. 2531 และมิสเอเชียแปซิฟิก ประจ าปี 1988 ได้แสดงละคร เรื่อง สงครามเงิน ปราสาทมืด น้ า
เซาะทราย และได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค า ดาราน าหญิงดีเด่น จากเรื่อง สงครามเงิน ปี 2532 
และ วรรัตน์ สุวรรณรัตน์ รองนางสาวไทยปี 2540 ได้แสดงละครเรื่องเพชรตาแมว และ อังกอร์ 
นอกจากน้ันเวทีนางสาวไทยยังมีนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายเคยเข้าร่วมประกวดด้วย เช่น ตรีจินดา 
อากิล่าส์สกุล หรือ คริสติน่า อากิลาร์ เป็นต้น3 

 
                                                           
1 มติชน.  (2533, 12 เมษายน).  หน้า 16. 
2 มติชน.  (2533, 14 มีนาคม).  หน้า 16. 
3 ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  เล่มเดิม.  หน้า 127. 
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บทบาทการโฆษณา 
งานด้านการโฆษณา นับเป็นกิจกรรมทางพาณิชย์ที่ส าคัญของนางสาวไทย

เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงที่นางสาวไทยจะต้องท าให้แก่กองประกวดและผู้สนับสนุนการประกวด 
โดยเฉพาะ บริษัทคอลเกต – ปาล์มโอลีฟ ไปจนถึงบริษัทอ่ืน ๆ เช่น ธารทิพย์ พงษ์สุข นางสาวไทย
ประจ าปี 2528 ได้ถ่ายแบบโฆษณา ภาพยนตร์โฆษณา และโปสเตอร์สบู่ปาล์มโอลีฟ ให้กับบริษัท
คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการประกวดนางสาวไทย ได้รับค่าตอบแทน 50,000 
บาท ซึ่งการถ่ายแบบและภาพยนตร์โฆษณาของบริษัทปาล์มโอลีฟต้ังแต่ พ.ศ. 2528 – 2535 นั้น 
ถือเป็นผลงานคลาสสิกและภาพจ าของนางสาวไทยในยุคนี้เป็นอย่างดี1 

ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยท าให้ในเวลาต่อมา กิจกรรม
การถ่ายแบบโฆษณาให้กับบริษัทคอลเกต – ปาล์มโอลีฟของนางสาวไทยนั้น เป็นบทบาทที่ได้ถูก
ระบุไว้ในข้อสัญญาอย่างชัดเจนโดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย เล่นภาพยนตร์โฆษณากับ
บริษัท 3 เรื่อง โดยที่บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่นางสาวไทย2 นอกจากนั้นนางสาวไทย
ยังต้องถ่ายแบบโฆษณาให้กับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนตนเองในระหว่างประกวดด้วย เช่น ธารทิพย์ 
พงษ์สุข นางสาวไทยประจ าพ.ศ. 2528 ได้เป็นแบบโฆษณาให้กับน้ ามันพืชมรกต3 ภัสราภรณ์ ชัย
มงคล ได้ถ่ายแบบโฆษณาให้กับโครงการ ชวนชื่น ฟลอร่าวิลล์4 เป็นต้น 

บทบาทงานพิธีกร 
นางสาวไทยคือบุคคลที่มีความสามารถและทักษะในการพูดเป็นอย่างดี ท าให้

บทบาทในงานพิธีกร เป็นสิ่งที่นางสาวไทยหลายคนได้ปฏิบัติ ดังเช่น ธารทิพย์ พงษ์สุข นางสาว
ไทยประจ าปี 2528 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเขียนบทละคร และ งานพิธีกร โดยได้ผลิต
รายการโทรทัศน์ชื่อ เศรษฐกิจทั่วไทย และรายการรอบบ้านผ่านเมือง5 ยลดา รองหานาม นางสาว
ไทยประจ าพ.ศ. 2532 เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องการเป็นนักกีฬาแบตมินตันและวอลเลย์บอล แต่เมื่อ
ได้รับต าแหน่งนางสาวไทยแล้ว จึงเข้าสู่วงการบันเทิง โดยการเป็นเป็นพิธีกรรายการตามล่าหาที่สุด 
และรายการช้อปปิ้ง กริ๊ง 7 สี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้ 

 

                                                           
1 แหล่งเดิม.  หน้า 154. 
2 เทพีมีเดียฟื้น.  (2530, เมษายน).  คู่แข่ง.  7(79): 71. 
3 สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 132. 
4 มติชน.  (2533, 10 มีนาคม).  หน้า 24. 
5 มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
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“...ท ารายการน้ีตื่นเต้นนะคะ เพราะเป็นรายการแรกที่เป็นพิธกีรคูช่ายหญงิ วัน

แรกที่เทสต์หน้ากล้องนี่ตื่น น้องเป็นคนที่ไม่ค่อยถกูกับกล้องเท่าไหร่ แม้ว่าจะได้รางวัล

ขวัญใจชา่งภาพมา แต่ไม่รูว้่าเวลามองกล้องแล้วต้องยังไง เพราะเวลาเขา้กล้องนีต่้องมี

เทคนิค...”1 

นอกจากนั้นยังมีนางสาวไทยที่เคยรับหน้าที่เป็นพิธีกรอีก เช่น อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทย 
พ.ศ. 2535 เป็นพิธีกรรายการยุทธการเด็ดดอกฟ้า ชลิดา เถาว์ชาลี นางสาวไทย พ.ศ. 2541 เป็น
พิธีกรรายการ อัศจรรย์ไทยแลนด์ และ พฤหัสอัศจรรย์ รวมไปถึง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ นางสาวไทย 
พ.ศ. 2542 เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียง และเคยเป็นพิธีกรรายการเพราะฉันคือผู้หญิง เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปกิจกรรมด้านการบันเทิงและพาณิชย์ของนางสาวไทยในยุคนี้ 
เริ่มต้นจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท าให้ธุรกิจการการค้าและการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ได้เติบโต
ขึ้น น ามาซึ่งการมีผู้สนับสนุนการจัดการประกวดนางสาวไทยมากขึ้น และมีการเกิดขึ้นของกลุ่ม
ผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวดหรือสปอนเซอร์ที่ต้องใช้การประกวดนางสาวไทยประชาสัมพันธ์สินค้า
ของตน กิจกรรมด้านการค้าและพาณิชย์จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประกวดอย่างเต็มรูปแบบ  

ในชณะที่เวทีนางสาวไทยสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น ทั้งการ
ถ่ายแบบ การแสดง และการเป็นพิธีกร ท าให้นางสาวไทย รองนางสาวไทย และผู้เข้าประกวด
นางสาวไทย ในยุคนี้หลายคนมีผลงานในวงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้  

4.3.5 การเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล  
บทบาทการเป็นตัวแทนสตรีไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลของผู้ด ารง

ต าแหน่งนางสาวไทยนั้น เกิดขึ้นจากการที่บริษัท Miss Universe ต้องการใช้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพการประกวดนางงามจักรวาลในปี 1983 แม้การการประกวดจะไม่ได้มีขึ้นเพราะการ
คัดค้านจากสังคมและปัจจัยด้านความพร้อม แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย
เข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลอีกครั้งในปี 1984 ที่สหรัฐอเมริกา  

การเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลจึงเป็นหน้าที่ท าส าคัญประการหนึ่งของนางสาว
ไทยในยุคนี้ โดยเห็นได้จากข้อก าหนดของกองประกวดที่ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยจะต้องเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล ซึ่งนางสาวไทยทุกคนในยุคนี้ได้ปฏิบัติ
ภารกิจนี้เป็นอย่างดี เริ่มต้ังแต่     สาวิณี ปะการะนัง นางสาวไทยประจ าพ.ศ. 2527 ไปจนถึง 
อภิสมัย ศรีรังสรรค์ นางสาวไทยประจ าพ.ศ. 2542  ซึ่งเป็นนางสาวไทยคนสุดท้ายที่ร่วมประกวดใน
เวทีนี้ ก่อนที่จะยุติบทบาทเป็นทูตวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีถัดมา  
                                                           
1 มติชน.  (2533, 12 เมษายน).  หน้า 16. 
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ความส าเร็จสูงสุดบนเวทีนางงามจักรวาลคือการที่ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก 
นางสาวไทยประจ าปี 2531 สามารถครอบครองต าแหน่งนี้ไว้ได้ ในขณะเดียวกันนางสาวไทยคน
อ่ืน ๆ ก็ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนสตรีไทยบนเวทีนางงามจักรวาลเช่นกัน โดยในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง
บทบาทการเป็นตัวแทนสตรีไทยในเวทีนางงามจักรวาลไว้ประกอบด้วย การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วม
การประกวด การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างท าการประกวด การเผยแพร่ความไทย และรางวัล 
ต่าง ๆ ที่นางสาวไทยได้รับจากการประกวดดังต่อไปนี้ 

การเตรียมความพร้อมในการประกวดนางงามจักรวาล 
ก่อนเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลนอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่

กองประกวดก าหนดให้ท าแล้ว นางสาวไทยยังต้องพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งความงาม 
สติปัญญา และ บุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดนางงามจักรวาล ดังบท
สัมภาษณ์ของ สาวิณี ปะการะนัง นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2527 ที่กล่าวถึงความต้ังใจในการไป
ประกวดนางงามจักรวาลซึ่งเป็นเวทีที่ตนเองติดตามมาต้ังแต่เด็ก ๆ ว่า “การประกวดนางงาม
จักรวาลไม่มีปัญหาอะไรน่าหนักใจ ยินดีมากและจะท าให้เต็มที่ที่สุด การเตรียมตัวแล้วแต่กอง
ประกวด และเคยดูการประกวดนางงามจักรวาลมาตั้งแต่เด็ก ๆ”1 ในขณะเดียวกันนางสาวไทยต้อง
เตรียมความสามารถพิเศษและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการประกวดนางงาม
จักรวาล ดังเช่น ชุติมา นัยนา นางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2530 ได้กล่าวถึงความพร้อมของตนและ
การน าความสามารถด้านการเซิ้งไปแสดงให้ทั่วโลกชม พร้อมทั้งให้ความส าคัญในกับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษไปจนถึงบุคลิกภาพและรอยย้ิมแบบไทย ว่า  

 

“...ตอนนี้เอ้ก็เตรียมดลกภาษา แต่การแสดงไม่มีเวลาซ้อมอะไรเลย คิดว่าจะไปเซิ้ง

ให้เขาดูเพราะเอ้เคยหัดเซิ้งที่โรงเรียนบดินทร์มาสมัยเรียนหนังสือที่นั่น...เรื่องภาษาดีขึ้น

แล้วค่ะ แต่คิดว่าถ้าเวลาโดนสัมภาษณ์หากเอ้ติด 1 ใน 10 คงจะใช้ล่ามเพราะท าให้เกิด

ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น...เอ้จะเอาบุคลิกภาพของตนเอง ความมั่นใจ แล้วก็ยิ้มแบบ

ไทย ๆ นี่แหละค่ะไปสู้เขา...”2 

 

                                                           
1 มติชน.  (2527, 9 เมษายน).  หน้า 2.  
2 มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
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นอกจากการเตรียมตัวด้านทักษะความสามารถและความงามแล้ว นางสาวไทย
บางคนมีการขอพรจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ตนเองนับถือเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอีกทางหนึ่ง ดังเช่น 
ชุติมา นัยนา ได้กล่าวถึงการขอพระจากพระพรหมเอราวัณของตนว่า “...ก่อนไปประกวดนางงาม
จักรวาลได้ดันว่ามีคนมาบอกอยากกินขนมปังน้ าแดง ก็เลยไปบอกท่าน (พระพรหม) ไว้ว่า ถ้าติด
จะกลับมาแก้บนให้ท่าน...”1 ในขณะที่ครอบครัวของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย ก็มีความเชื่อถือ
ในสิ่งศักด์ิเช่นกัน เห็นได้จาก การที่ ซ่อนกลิ่น นาคหิรัญกนก น้าสาวของภรณ์ทิพย์ได้กล่าวถึงการ
ขอพรจากพระพรหมก่อนการเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลดังต่อไปนี้  

 

“...คือก่อนที่จะมาเมืองไทยนั้นดิฉันไปบนพระพรหมที่บ้านเพื่อนอาจารย์...บนไว้

ถ้าปุ๋ยได้ต าแหน่งนางสาวไทยก็จะกลับมาแก้บนท่านด้วย หมู เห็ด เป็ด ไก่ และ เหล้ายา

ปลาปิ้ง พร้อมกับมาลัย 7 สี ยาว 7 ศอก...หลังจากนั้นดิฉันคิดว่าจะบนท่านต่อ บนให้กับ

การประกวดมิสยูเวิร์สของปุ๋ยไงคะ...”2 

จากที่กล่าวมาข้างต้นหน้าที่การเป็นตัวแทนของประเทศของนางสาวไทย จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ

และส่งผลต่อบทบาทในการเตรียมของนางสาวไทยในหลายด้าน  

การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างประกวดนางงามจักรวาล 
ต่อมาเมื่อเดินทางไปเก็บตัวร่วมท ากิจกรรมกับกองประกวดนางงามจักรวาลแล้ว 

การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างประกวดนางงามจักรวาล เป็นสิ่งที่นางสาวไทยทุกคนของเผชิญ 
ดังเช่น การประกวดนางงามจักรวาลปี 1989 ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโกนั้น มีสภาพอากาศที่
ร้อนมากท าให้ยลดา มีอาการคันที่นัยน์ตา ผู้สื่อข่าวชาวไทยรายงานว่า  
 

“...เพราะอากาศร้อนมากเลยท าให้เขาเกิดอาการแพ้เครื่องส าอาง เนื่องจากมาส

คาร่าที่ใช้นั้นสร้างปฏิกิริยา ดิฉันจึงต้องไปซื้อคลินิกข์เครื่องส าอางที่ขึ้นชื่อว่าอ่อนที่สุดมา

เปล่ียนให้ท้ังชุด เธอจึงค่อยยังชั่วและสามารถขึ้นยืนประชันโฉมกับสาวงามอีก 75 ประเทศ

บนเวทีวันประกวดจริงได้อย่างไม่มีปัญหา...”3 

                                                           
1 มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
2 มติชน.  (2531, 1 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
3 มติชน.  (2532, 30 พฤษภาคม).  หน้า 20. 
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จะเห็นได้ว่าการเดินทางไปประกวดยังต่างประเทศนั้นเกิดปัญหาเฉพาะหน้าได้เสมอ โดยเฉพาะ
เรื่องสุขภาพ นางสาวไทยจึงต้องดูแลตนเองและต้องมีพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยเหลือได้ด้วย  

การเผยแพร่ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก 
บทบาทที่ส าคัญอย่างหนึ่งบนเวทีการประกวดนางงามจักรวาลของนางสาวไทย 

คือ การเผยแพร่ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก นางสาวไทยทุกคนได้น าวัฒนธรรมไทยทั้งด้านการ
แต่งกาย การไหว้ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย เผยแพร่กับผู้อ่ืนอยู่ เสมอ 
ดังเช่น การประกวดนางงามจักรวาลปี 1987 ที่ ชุติมา นัยนา เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วม
การประกวด ซึ่งได้น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยให้แก่เพื่อนนางงามจากประเทศ
อ่ืน จนหลายคนอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ “...เอ้บอกเขาไปว่า เมืองไทยมี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รู้สึกคนสิงคโปร์ต่ืนเต้นและอยากมาเที่ยวเมืองไทยกันมาก และเอ้ได้
ชวนเพื่อนนางงามประเทศปานามา อิสราเอล ฮ่องกงมาเที่ยวเมืองไทยด้วย ซึ่งเขาก็ตอบรับที่จะมา
...”1 

ในขณะที่ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนกได้น าวัฒนธรรมไทยด้านการไหว้ ไปเผยแพร่
บนเวทีนางงามจักรวาลที่ประเทศไต้หวัน โดยกล่าวว่าคนในกองประกวดชอบการไหว้แบบไทยมาก
ดังนี้   

 

“...การไปร่วมประกวดนางงามจักรวาลนี้ จึงนับเป็นงานทางการงานแรกที่ปุ๋ย

ภูมิใจและเห็นว่าเป็นการท าหน้าที่ของสาวไทย ตอนน้ีคนในกองประกวดรู้จักการไหว้แบบ

ไทยเรา และชอบกันมากค่ะ ปุ๋ยสอนให้เขารู้ว่าการไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มลง และเวลาไหว้พระ

ต้องกราบแบมือ...”2 

นอกจากนั้นนางสาวไทยยังใช้การแต่งกายด้วยชุดไทย สื่อความหมายของความ
เป็นไทย เริ่มต้ังแต่ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลยังประเทศต่าง ๆ เช่น 
ชุติมา นัยนา ได้สวมชุดผ้าไหมไทยสีเขียว รวมทั้งน าชุดโจงกระเบนส าเร็จรูปสีทอง สไบสีชมพู ไป
ใส่ในระหว่างการเก็บตัวที่ประเทศสิงคโปร์3 เป็นต้น  

การแข่งขันรอบต่าง ๆ เช่น การประกวดนางงามจักรวาลในปี 1990 ที่ภัสราภรณ์ 
ชัยมงคล เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและใส่ชุดไทยในการประกวดรอบขวัญใจ
                                                           
1 มติชน.  (2530, 29 พฤษภาคม).  หน้า 2. 
2 มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
3 มติชน.  (2530, 28 เมษายน).  หน้า 2. 
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ช่างภาพ (Miss Photogenic)บนเวทีนางงามจักรวาลจนสามารถครอบครองรางวัลนี้ได้เป็นคนแรก
ของนางสาวไทย จากการลงคะแนนจากสื่อมวลชนทั่วโลกประมาณ 200 คน โดยภัสราภรณ์ ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า “...ดีใจและต่ืนเต้นมากค่ะ นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะได้ต าแหน่งขวัญใจช่างภาพในครั้งนี้
...”1 รวมทั้งกล่าวถึงเหตุผลที่ได้รับรางวัลนี้ว่า “...เป็นเพราะชุดไทยศิวาลัยประยุกต์ตัดด้วยผ้าไหมสี
ด ายกด้ินทองทั้งตัว ปักหน้านางและชายด้วยเลื่อมสีทอง สไบปักเลื่อมลายกระหนกสวยงามมากที่
น าไปสวมใส่นั้นมีความสวยงามโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งภัสราภรณ์กล่าวทั้งน้ าตาแห่งความดีใจที่
ได้รับรางวัลนี้...” 2  

ส าหรับชุดประจ าชาติที่นางสาวไทยยุคนี้ใช้สวมใส่ ประกอบด้วยชุดไทยประยุกต์ 
ชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยพื้นถิ่น โดยชุดไทยประยุกต์เป็นชุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ยุคนี้ โดยในแต่ละปีจะมีการสลับสับเปลี่ยนรูปแบบและสีสันของชุดให้แตกต่างกันออกไป มีห้อง
เสื้อระพีเป็นผู้ออกแบบและจัดท าชุดขึ้น นางสาวไทยในยุคนี้จะได้สวมใส่ชุดที่มีเทคนิคการตัดเย็บ
ทันสมัยมากขึ้น เช่น การใช้ซิปเดรสเข้ามาใส่ในชุดไทยเป็นต้น เนื่องจากเพื่อเกิดความสะดวก
เพราะนางสาวไทยต้องเป็นผู้สวมใส่ชุดนี้ด้วยตัวเอง และความสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนชุดใน
ระหว่างท าการประกวดนางงามจักรวาล โดยนางสาวไทยแต่ละปีสวมใส่ชุดดังตารางต่อไปนี้3 

ตาราง 2 ชุดประจ าชาติที่นางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 สวมใส่ในการประกวดนางงาม
จักรวาล 

นางสาวไทย ชุดที่สวมใส่ 

สาวิณี ปะการะนัง ไทยประยุกต์พร้อมพวงมาลัย 

ธารทิพย์ พงษ์สุข ไทยพระราชนิยมสีฟ้า / ขาว 

ทวีพร คลังพลอย ไทยประยุกต์สีแดงเลือดหมู 

ชุติมา นัยนา ไทยพื้นถิ่นนิยมสีส้มแสด/ขาว 

ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไทยพระราชนิยมสีม่วงเม็ดมะปราง 

ยลดา รองหานาม ไทยประยุกต์สีฟ้าน้ าเงิน 

                                                           
1 มติชน.  (2533, 13 พฤษภาคม).  หน้า 21. 
2 มติชน.  (2533, 13 เมษายน).  หน้า 21. 
3 เมนาถ ธนลัษณมณี.  (2560).  พัฒนาการชุดประจ าชาติของนางสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาล .  การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  หน้า 23. 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ภัสราภรณ์ ชัยมงคล ไทยประยุกต์สีเขียวเหลือบด า 

จิระประภา เศวตนันทน์ ไทยประยุกต์สีเขียวมรกต 

อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ไทยประยุกต์สีครีมงาช้าง 

ฉัตฑริกา อุบลศิริ ไทยประยุกต์สีส้มแสด 

อารียา ศิริโสภา ไทยท้องถิ่นนิยมสีทอง/แดง 

ภาวดี วิเชียรรัตน์ ไทยประยุกต์สีม่วงเปลือกมังคุด 

สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ ไทยประยุกต์สีแดง 

ชลิดา เถาว์ชาลี ไทยพระราชนิยมสีขาว/ฟ้า 

อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ไทยพระราชนิยมสีขาวครีมงาช้าง 

ที่มา: เมนาถ ธนลัษณมณี.  (2560).  พัฒนาการชุดประจ าชาติของนางสาวไทยในการ
ประกวดนางงามจักรวาล.  การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  หน้า 23. 

ความส าเร็จของการประกวดชุดประจ าชาติไทยนั้น นอกจากจะประเมินจากการ
ที่นางสาวไทยได้สวมใส่ชุดไทยแสดงความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้แล้ว ยังมีรางวัลที่ได้รับจากการ
ประกวดชุดประจ าชาติยอดเยี่ยมบนเวทีนางงามจักรวาลดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดชุด
ประจ าชาติในปี 1988 โดยภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ได้สวมชุดไทยจักรีประยุกต์สีม่วงเม็ดมะปราง
ทั้งชุด ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อระพีมูลค่า 90,000 บาท1 มีลักษณะการออกแบบเป็นเชิง
ประเพณีไทย เป็นชุดไทยจักรีประยุกต์และตัดเย็บเป็นเสื้อทิ้งสไบ ด้านหลังตัดเย็บแบบมีซิปท าให้
สวมใส่ง่ายสะดวกทันเวลา การสวยใส่ชุดนี้และการได้รับรางวัลชุดประจ าชาติยอดเยี่ยมของภรณ์
ทิพย์ ได้รับความชื่นชมในความงดงาม สง่า และความประณีตของชุด ดังค าสัมภาษณ์ของ มาริโอ 
วาเลติโน หนึ่งในคณะกรรมการการตัดสิน ว่า 

 

                                                           
1 มติชน.  (2531, 29 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
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“...ชุดราตรีท่ีภรณ์ทิพย์ใส่นั้นสวยสง่า ในห้าคนสุดท้ายนั้นถ้าคดิกันแล้วชุดของไทย

ไม่ได้ดูทันสมัย แต่ดูคลาสสิค หรู และดีมือละเอียดมากกว่าชุดของนางงามคนอื่น ๆ ส่วน

ชุดไทยผมไม่ทราบว่าไทยจริง ๆ เป็นอย่างไร แต่เคยเห็นจากภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯทาง

ทีวี ทางหนังสือพิมพ์ ว่าคล้าย ๆ กับแบบน้ีชุดนี้ดูสวยที่ดีมือปัก และการจับเดรพ ดูก็รู้ไม่ได้

ใช้เครื่อง รู้เลยว่าตั้งใจท ามา...”1 

ในขณะที่ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ได้กล่าวความรู้สึกถึงความภูมิใจของตนที่ได้รับรางวัลและการ
น าเสนอวัฒนธรรมไทยในชุดประจ าชาติที่สวมใส่ว่า “...ปุ๋ยดีใจที่กรรมการซึ่งตัดสินให้ประเทศไทย
ได้ชุดประจ าชาติยอดเยี่ยม...ปุ๋ยเอาวัฒนธรรมขึ้นไปบนเวทีด้วย ไม่ได้ใส่เฉพาะชุดอย่างเดียว... ”2 
การได้รับรางวัลของภรณ์ทิพย์จึงสะท้อนให้เห็นว่า การจะชนะรางวัลชุดประจ าชาติได้นั้น ไม่ใช่
เพียงแค่นางงามต้องสวมใส่ชุดที่งดงามเท่านั้น หากแต่ต้องใส่จิตวิญญาณของตน และน าความ
เป็นวัฒนธรรมของชาติตนผ่านชุดท่ีสวมใส่ด้วย  

การประกวดนางงามจักรวาลในปีถัดมา ตัวแทนประเทศไทยคือ ยลดา รองหา
นาม นางสาวไทยประจ าปี 2532 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุดประจ าชาติมาได้
อีก3 โดยสวมใส่ชุดไทยประยุต์ที่ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อระพี โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
การออกแบบช่วงคอมาจากมโนราห์ และปักด้ินทองเพื่อให้เกิดความโดดเด่นเมื่อกระทบกับแสงไฟ
บนเวทีนับเป็นการได้รับรางวัลชุดประจ าชาติของไทยบนเวทีนางงามจักรวาลอีกครั้งหนึ่ง4  

ส าหรับรางวัลชุดประจ าชาติที่นางสาวไทยในยุคนี้ได้รับอีก 1 รางวัล คือ การ
ประกวดนางงามจักรวาลประจ าปี 1992 โดยการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยนั้น จัดขึ้นที่ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยตัวแทนจากประเทศไทยคือ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทยประจ าปี 
2535 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 15 การประกวดชุดประจ าชาติมาได้ ด้วยชุดไทยดุสิต
สีครีม จากการออกแบบตัดเย็บจากห้องเสื้อระพี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมากจากวรรณคดีไทยเรื่อง
กินรี เป็นชุดไทยประยุกต์ที่มีการเพิ่มกรองคอปักด้วยด้ินเลื่อมทองเพิ่มความโดดเด่น พร้อม
เครื่องประดับบนศีรษะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากปีก่อน ๆ  โดย  อรอนงค์ ได้กล่าวถึงความภูมิใจที่
ได้รับรางวัลนี้และมอบรางวัลนี้ให้คนไทยเป็นเจ้าของ ว่า “...ชุดไทยเป็นชุดที่ดูเรียบแต่เก๋ในตัว 

                                                           
1 เมนาถ ธนลัษณมณี.  (2560).  เล่มเดิม.  หน้า 38-40. 
2 มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
3 มติชน.  (2532, 30 พฤษภาคม).  หน้า 20. 
4 เมนาถ ธนลัษณมณี.  (2560).  เล่มเดิม.  หน้า 40-41. 
5 มติชน.  (2535, 4 พฤษภาคม).  หน้า 22. 
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รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้น้องอรไม่คิดว่าเป็นรางวัลของน้องอรคนเดียว หากแต่เป็นรางวัลที่คนไทยทั้ง
ประเทศก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของด้วยค่ะ...”1 

กล่าวโดยสรุปการเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลของนางสาวไทย ซึ่งเป็น
บทบาทที่ส าคัญด้านหนึ่ง ที่นางสาวไทยจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่สุดทั้งความงาม
และความสามารถ เพื่อร่วมแข่งขันกับผู้เข้าประกวดจากประเทศทั่วโลก ส าหรับเป้าหมายในการส่ง
นางสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลนั้น คือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เผยแพร่ความงดงาม
และความสามารถของสตรีไทยแก่นานาชาติ ซึ่งนางสาวไทยทุกคนล้วนท าหน้าที่นี้อย่างเต็มที่  

ในขณะที่การได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการประกวดนางงามจักรวาลของนางสาว
ไทยในยุคนี้ประกอบด้วย ต าแหน่งงามจักรวาลและชนะเลิศชุดประจ าชาติของ ภรณ์ทิพย์ นาค
หิรัญกนก ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดประจ าชาติของ ยดลา รองหานาม และ อรอนงค์ 
ปัญญาวงศ์ และต าแหน่งขวัญใจช่างภาพของภัสราภรณ์ ชัยมงคล จึงเป็นเครื่องยืนยันความส าเร็จ
ในบทบาทของนางสาวไทยยุคนี้ ที่สามารถน าชื่อเสียงเกียรติยศและความภาคภูมิใจกลับมายัง
ประเทศไทยและท าให้การประกวดนางสาวไทยได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น 

4.4 สรุป 
ภายหลังจากยุติการจัดการประกวดนางสาวไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2516 – 2526 เนื่องจากเกิด

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขึ้นราคาน้ ามันของ
ตลาดโลก ตลอดจนมีการต่อต้านการประกวดความงามจากองค์กรต่าง ๆ อันเป็นผลจากการ
พัฒนาแนวคิดสตรีให้มีความทัดเทียมกับบุรุษ โดยมองว่าการประกวดความงามเป็นการกดขี่ทาง
เพศและใช้สตรีเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้การประกวดนางสาวไทยต้องยุติลงเป็นเวลา 
10 ปี 

ต่อมาสังคมไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีการเกิดธุรกิจการค้าต่าง ๆ ที่มุ่งหวัง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน ผ่านสื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น 
ประกอบกับการเข้ามาของบริษัท Miss Universe ที่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด
นางงามจักรวาล เป็นผลให้มีการผลักดันให้รื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยขึ้นใหม่โดยเริ่มมีการ
ประกวดอีกครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯเป็นผู้จัดการประกวด 

กลุ่มผู้สนับสนุนการประกวดนางสาวไทยในยุคนี้เพิ่มขึ้นจากยุคก่อน ๆ เนื่องจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ท าให้กองประกวดนางสาวไทยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัด

                                                           
1 มติชน.  (2535, 7 พฤษภาคม).  หน้า 22. 
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งานมากขึ้น ส่งผลให้มีรูปแบบการประกวดที่ยิ่งใหญ่ขึ้น มีสถานที่จัดงานที่รองรับผู้ชมได้เป็น
จ านวนมาก มีการตกแต่งเวทีการประกวดให้มีความเป็นสากล รวมทั้งมีเงินรางวัลและของรางวัล
ต่าง ๆ มากขึ้น จึงท าให้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในยุคนี้มีจ านวนมากขึ้นจากยุคก่อนหน้านี้ ส่งผล
ให้เกิดการแข่งขันของผู้เข้าประกวดและกลุ่มพี่เลี้ยงนางงาม ซึ่งเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุน ดลกสอน และแนะน าวิธีการต่าง ๆ แก่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย โดยมีข้อตกลงทาง
ผลประโยชน์จากเงินรางวัล เกิดเป็นธุรกิจการประกวดความงามอย่างเต็มรูปแบบ 

ค่านิยมเกี่ยวกับสตรีในสังคมช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไป มีการมุ่งเน้นให้สตรีพัฒนาตนเองทาง
สติปัญญาและความสามารถ อิทธิพลของค่านิยมนี้ส่งผลให้การประกวดนางสาวไทยระหว่าง พ.ศ. 
2527 - 2542 ได้มุ่งเฟ้นหาสตรีที่มีความงาม พร้อมด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ ความฉลาด ทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง และมีการศึกษาที่ดี ท าให้คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้มี
พัฒนาการสูงขึ้นจากยุคเดิม ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยในยุคนี้ มีความหลากหลายทางด้าน
การศึกษาและการประกอบอาชีพมากขึ้น นางสาวไทยหลายคนจบการศึกษาจากต่างประเทศ และ
น าเสนอตนเองในรูปแบบของผู้หญิงเก่งมากขึ้น สอดรับกับพัฒนาการทางสังคม นางสาวไทยยุคนี้
ปฏิบัติจึงมีอิสระในการท ากิจกรรมทางสังคมมากขึ้น สามารถริเริ่มด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของ
ตนเองได้ และเปลี่ยนบทบาทการน าเสนอตนเองจากการเป็นกุลสตรีที่ เรียบร้อยงดงามเป็น
แบบอย่างของผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า ตามแบบฉบับของความงามที่เป็นสากล  

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลให้บทบาทผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2542 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการเพิ่มขึ้นของบทบาทต่าง ๆ ในทุกมิติ โดย
บทบาทการพัฒนาตนเองนั้นนอกจากนางสาวไทยในยุคนี้จะต้องดูแลตนเองในด้านความงาม ยัง
ต้องพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา ความสามารถ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษา
หลักที่ใช้ในการประกวดนางงามจักรวาล นอกจากนั้นยังต้องเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้นจาก
ข่าวสารด้านลบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์และเกียรติยศของตนเอง  

ในขณะที่บทบาทการช่วยเหลือกิจการของรัฐบาลของนางสาวไทยในยุคนี้ไม่มีความโดด
เด่นมากนัก เพราะเป็นยุคที่เอกชนเข้ามาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญ
กนก ซึ่งได้รับต าแหน่งนางงามจักรวาลท าให้รัฐบาลให้ความส าคัญมากกว่านางสาวไทยคนอ่ืน ๆ 
ในฐานะบุคคลที่ท าชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับรัฐบาล
แต่นางสาวไทยในยุคนี้ยังให้ความสนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ 

บทบาทด้านการกุศลของนางสาวไทยในยุคนี้ยังมีความส าคัญอยู่เช่นเดิม เห็นได้จากการ
ระบุในข้อตกลงของกองประกวดในนางสาวไทยที่นางสาวไทยจ าเป็นต้องท ากิจกรรมเพื่อสังคม
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หลังได้รับต าแหน่ง รวมทั้งการมีกิจกรรมการกุศลในระหว่างการเก็บตัวของกองประกวด ไปจนถึง
การตอบค าถามนักข่าวเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ท าให้นางสาวไทยในยุคนี้ต้องมีทัศนคติที่ดี 
มีความรู้และความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมอย่างชัดเจน  

กิจกรรมความบันเทิงและพาณิชย์ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่นางสาวไทยในยุคนี้ต้องปฏิบัติ 
โดยเป็นข้อบังคับของกองประกวดที่นางสาวไทยจะต้องถ่ายโฆษณาให้ผู้สนับสนุนการประกวด 
รวมทั้งมีการระบุในสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของนางสาวไทยชัดเจน ซึ่งนางสาวไทยในยุคนี้
นอกจากเงินรางวัลแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ท าให้งานด้านการพาณิชย์เป็นบทบาทที่
นางสาวไทยยุคนี้ต้องท าเพื่อเป็นช่องทางการหารายได้ของตน เจตจ านงการเข้าร่วมประกวด
นางสาวไทยของผู้เข้าประกวดในยุคนี้จึงเปลี่ยนจากการมุ่งหวังการเลื่อนสถานภาพทางสังคม เป็น
การมุ่งหวังการประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจเพราะการประกวดเป็นเสมือนประตูที่เปิดสู่วงการ
บันเทิง ท าให้มีนางสาวไทย รองนางสาวไทย และ ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในยุคนี้ประกอบอาชีพ
ในวงการบันเทิงมากมาย  

บทบาทการเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลนั้น นางสาวไทยในยุคนี้
ทุกคนล้วนปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ความเป็นไทย และประกาศความสามารถของสตรีไทยให้ทั่วโลกได้รู้ 
ทั้งยังสามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ กลับมาได้มากมาย คือต าแหน่งนางงามจักรวาล ต าแหน่งขวัญใจ
ช่างภาพ ต าแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศชุดประจ าชาติ ซึ่งสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่
คนไทยเป็นอย่างมาก   

การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามจักรวาลของนางสาวไทยด าเนินการมา
จนถึง พ.ศ. 2542 เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากมีเวทีการประกวดใหม่คือ Miss Thailand Universe ท่ี
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้จัดการประกวดและได้รับลิขสิทธิ์การส่งสตรีไทยเข้าร่วม
การประกวดนางงามจักรวาลแทนเวทีการประกวดนางสาวไทย ท าให้ถ่ายทอดการประกวด
นางสาวไทยใน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนไปออกอากาศทางช่อง ไอทีวี และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การ
ประกวดเป็นการเฟ้นหาทูตวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป   
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ .ศ . 2477 – 2542 เป็น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยในแต่ละยุคซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 3 
ประการ ดังต่อไปนี้ประการแรกพัฒนาการทางสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งล้วนส่งอิทธิพลต่อการประกวดนางสาวไทยในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยการประกวดนางสาวไทยในยุคที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2477 - 2497 เกิดขึ้นภายใต้การ
งานวันฉลองรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นกิจกรรมดึงดูดความสนใจให้ประชาชนมาชมงาน ทั้งยังเป็นการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาล ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะความไม่ปกติต่าง ๆ ขึ้น เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2 และปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ท าให้การประกวดนางสาวไทยในระยะแรกนี้มีลักษณะไม่ต่อเนื่องและต้องยุติลง
ต้ังแต่ พ.ศ. 2498 – 2506 

เมื่อสังคมไทยมีการติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2515 ท าให้
ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน
ไทยทั้งด้านการแต่งกาย เครื่องอุปโภค - บริโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สอดคล้องกับ
การที่รัฐบาลในยุคนี้ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงมีการผลักดัน
ให้ส่งตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศและความ
งดงามของสตรีไทยในระดับสากล ท าให้การประกวดนางสาวไทยถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในพ.ศ. 2507 
จัดเป็นยุคที่ 2 ของการประกวด อย่างไรก็ตามอิทธิพลจากสังคมได้ส่งผลให้การจัดการประกวด
นางสาวไทยยุคที่  2 ยุติลงในพ.ศ. 2516 – 2526 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ 16 ตุลาคม 2516 
ปัญหาน้ ามันขึ้นราคา และข้าวยากหมากแพง  

ภายหลังการว่างเว้นจากการประกวดนางสาวไทยเป็นเวลา 10 ปี ในระหว่างพ.ศ. 2527 – 
2542 สังคมไทยให้ความส าคัญกับสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างมนุษย์มากขึ้น มีองค์กร 
ชุมนุม และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายซึ่งล้วนต่อต้านการประกวดความงามของสตรี
ทั้งสิ้น ในด้านเศรษฐกิจสังคมไทยเข้าสู่ยุคแห่งทุนนิยมเต็มรูปแบบ มีการเกิดขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
การค้าต่าง ๆ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ามาซึ่งศักยภาพในการโฆษณาที่สูงขึ้น กลุ่ม
ธุรกิจจึงสนับสนุนให้มีการประกวดนางสาวไทยเพื่อใช้นางสาวไทยเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
สินค้าของตน จึงร่วมกันผลักดันให้มีการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยขึ้น เป็นยุคที่ 3 ท่ามกลาง
กระแสการคัดค้านจากองค์กรการเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
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แม้ว่าการประกวดนางสาวไทยในบางยุคจะไม่ได้จัดการประกวดในลักษณะต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี เนื่องจากมีสภาวการณ์ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ส่งผลให้ต้องยุติการประกวดนางสาว
ไทยในบางช่วงเวลา แต่การประกวดความงามในเวทีอ่ืน ๆ ยังคงด าเนินการอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มัก
ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ถูกกล่าวโจมตีในด้านลบอยู่เสมอ ท่ามกลางกระแสสังคมไทยที่ไม่
เห็นด้วยในการให้สตรีเปิดเผยความงดงามของตนในที่สาธารณะ  

ประการที่สองผู้จัดการประกวดถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการก าหนด
บทบาทของนางสาวไทย ในการวางกรอบภารกิจต่าง ๆ และมอบหมายกิจกรรมทางสังคม ซึ่งส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของนางสาวไทยในแต่ละยุค เริ่มจากการมีรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกา ร
ประกวดในยุคแรก ท าให้นางสาวไทยมีฐานะเสมือนข้าราชการคนหนึ่งที่ช่วยเหลือกิจการของรัฐ สู่
การให้เอกชนเป็นเจ้าของเวทีการประกวดในยุคที่ 2 และ 3 ซึ่งการจัดการประกวดมีความเป็น
สากลมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านสถานที่จัดงาน เกณฑ์การตัดสิน และโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่ผู้เข้า
ประกวดสวมใส่ โดยมีกระแสด้านลบเกี่ยวกับรูปแบบเครื่องแต่งกายที่เน้นการเปิดเผยเรือนร่างของ
สตรีเกินความเหมาะสมอยู่บ่อยครั้ง  

ประการที่สามผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยจะเป็นผู้ก าหนดบทบาทต่าง ๆ ของตนเริ่ม
ต้ังแต่การเป็นผู้เข้าประกวด ที่ต้องท ากิจกรรมร่วมกับกองประกวดและน าเสนอตนเองให้มีความ
โดดเด่นจนได้รับต าแหน่งนางสาวไทย หลังจากนั้นต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประชาชนจ านวนมากต้องการชื่นชมความงามของสตรีที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด
ในประเทศ ท าให้นางสาวไทยต้องเตรียมความพร้อมด้านความงามของตนเองอยู่เสมอ ในขณะที่
แนวคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของสตรีภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ถือเป็นจุดเปลี่ยนให้
ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาวไทยต้องปรับตัวอย่างหลายมิติ ในการน าเสนอภาพลักษณ์ของตนเป็น
บุคคลที่มีมากกว่าความงดงามของรูปร่างหน้าตาแต่ต้องมีสติปัญญาและความสามารถ เพื่อฟื้นฟู
ภาพลักษณ์การเป็นนางงามให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยใน
แต่ละยุค โดยบทบาทของนางสาวไทยยุคที่ 1 จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือกิจกรรมของรัฐบาล 
เนื่องจากมีรัฐบาลเป็นผู้จัดการประกวดและก าหนดขอบข่ายภารกิจต่าง ๆ ผู้ด ารงต าแหน่งนางสาว
ไทยยุคนี้จึงต้องอุทิศตนเองแก่งานราชการ มุ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลผ่าน
สถานภาพนางสาวไทยของตนซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในสังคม ส าหรับผลตอบแทนที่ได้รับคือการ
พบปะผู้คนตามงานสมาคมต่าง ๆ น ามาซึ่งโอกาสทางสังคม การประกอบอาชีพและโอกาสในการ
เลือกคู่ครองที่ดี  
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นางสาวไทยในยุคที่ 2 มีบทบาททั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยบทบาท
ภายในประเทศนั้นได้ปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการช่วยเหลือกิจกรรมของรัฐบาล เป็นการมุ่งเน้น
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นผลจากการมีองค์กรเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานแทน
รัฐบาล สาเหตุที่นางสาวไทยในยุคนี้มีบทบาทด้านงานกุศลมากเนื่องจากต้องการฟื้นฟูภาพลักษณ์
การเป็นนางงามให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในส่วนของกิจกรรมการบันเทิงและพาณิชย์เริ่มเข้ามามี
อิทธิพลต่อนางสาวไทยในยุคนี้อยู่บ้าง แต่ประชาชนและผู้จัดการประกวดมุ่งเน้นงานด้านอ่ืน ๆ 
มากกว่า ในส่วนของบทบาทภายนอกประเทศถือว่ามีความส าคัญกับนางสาวไทยในยุคนี้เป็นอย่าง
มากเพราะนางสาวไทยต้องเป็นตัวแทนสตรีไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเทศให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  

บทบาทของนางสาวไทยในยุคที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจการค้ามากยิ่งขึ้น จาก
การมีผู้จัดการประกวดและผู้สนับสนุนการประกวดล้วนเป็นองค์ภาคธุรกิจ มีการเพิ่มรางวัล ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ท าให้ เป้าหมายในการเข้าสู่การประกวดของผู้ เข้าประกวดนางสาวไทย
เปลี่ยนแปลงไป จากการมุ่งหวังสถานภาพทางสังคมเป็นการมุ่งหวังรางวัลและโอกาสการท างาน
ในวงการบันเทิง การประกวดนางสาวไทยยุคนี้จึงมีการแข่งขันด้านคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
มากขึ้น นอกเหนือจากความงดงามภายนอกคือรูปร่าง หน้าตา เป็นการน าเสนอความงดงามจาก
ภายในคือการศึกษา ภาษา และทักษะความสามารถ ดังนั้นการจะเป็นนางสาวไทยในยุคนี้ได้
จะต้องผ่านการดลกดนอย่างหนัก เพื่อให้มีความโดดเด่นเหนือผู้เข้าประกวดคนอ่ืน ๆ บทบาทของ
นางสาวไทยในยุคนี้จึงต้องน าเสนอภาพลักษณ์ของสตรียุคใหม่ที่มีความเป็นสากล ส าหรับบทบาท
ที่โดดเด่นที่สุดคือบทบาทในด้านการบันเทิงและการพาณิชย์ ทั้งการเป็นนักแสดง พิธีกร แบบ
โฆษณา เนื่องจากนางสาวไทยต้องใช้บทบาทด้านนี้เป็นช่องทางเป็นการหารายได้ให้ตนเอง 
อย่างไรก็ตามบทบาทด้านการกุศลและการเป็นตัวแทนสตรีไทยไปประกวดนางงามจักรวาลของ
นางสาวไทยในยุคนี้ยังมีความส าคัญอยู่เช่นเดิม  

นอกจากบทบาทดังที่กล่าวมาแล้วนางสาวไทยทุกยุคยังมีบทบาทที่ต้องกระท าต่อตัวเอง
ภายหลังจากได้รับต าแหน่ง คือการธ ารงรักษาเกียรติยศของนางสาวไทย เป็นแบบอย่างดีที่แก่สตรี
ไทย อดทนอดกลั้นต่อปัญหาต่าง ๆ วางตัวในสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งสูญเสียความเป็น
ส่วนตัว นอกจากนั้นยังต้องดูและรูปร่างหน้าตาของตนรวมทั้งจัดเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อ
ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในขณะที่การเป็นตัวแทนประเทศเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล 
ท าให้บทบาทการพัฒนาตนเองของนางสาวไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ 
ด้าน ทั้ง ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ สติปัญญา และความสามารถ เพื่อแข่งขันกับสาวงามจากทั่ว
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โลก และให้ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่ความเป็นไทย ความงดงามของสตรีไทยและสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ประเทศมากที่สุด  

งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสาวไทยระหว่าง พ .ศ . 2477 – 2542 จึง
ท าให้เห็นพัฒนาการทางสังคมไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของนางสาวไทย โดย
สามารถขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ทางสังคมเกี่ยวกับสตรี
ผ่านบทบาทของนางสาวไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2477 - 2542 เริ่มจากการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์กิจการงาน
ราชการและประชาสัมพันธ์ประเทศ สู่การอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบธุรกิจความงาม การ
แปรเปลี่ยนบทบาทตามบริบทของสังคมได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนางสาวไทยทั้งในด้านบวก
และด้านลบ แต่สิ่งที่คงคุณค่าของต าแหน่งนางสาวไทยที่แท้จริง คือการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ต่อ
ตนเองและสังคมในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจของสตรี
ไทย ทั้งด้านความงาม สุขภาพ สติปัญญา ทัศนคติ และการอุทิศตนเพื่อสังคมได้อย่างชัดเจน 
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ต้ังแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2518. หน่วยศึกษานิเทศ  
กรมดลกหัดครู. 

ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  สาวงาม สาวมงกุฎ.  กรุงเทพฯ: พริ้นโพร.  
ประทุมพร วัชรเสถียร.  (2547).  พระอาทิตย์ขึ้นที่สีลม.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  สาวงาม สาวมงกุฎ.  กรุงเทพฯ: พริ้นโพร. 
ประชาชาติ.  (2479, 11 มีนาคม).  หน้า 30. 
ประมวญวัน.  (2481,  8 มกราคม).  หน้า 18. 
ประมวณวัน.  (2481, 13 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
ประมวณวัน.  (2481, 13 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
ประเสริฐ เจิมจุติธรรม.  (2545).  สาวงาม สาวมงกุฎ.  กรุงเทพฯ: พริ้นต์โพร. 
ผู้จัดการ.  (2533, 19-25 มีนาคม).  หน้า 8. 
ผู้จัดการ.  (2533, 19-25 มีนาคม).  หน้า 8. 
พิมพ์ไทยรายวัน.  (2491, 12 ธันวาคม).  ไม่ปรากฎหน้า.  
พิมพ์ไทยรายวัน.  (2491, 12 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.   
พิมพ์ไทย.  (2509, 14 มกราคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
พิมพ์ไทย.  (2511, 13 กรกฎาคม).  หน้า 14. 
พิมพ์ไทย.  (2511, 15 พฤศจิกายน).  หน้า 17.  
พิมพ์ไทย.  (2511, 28 ธันวาคม).  หน้า 11.  
พิมพ์ไทย. (2512, 6 ธันวาคม).  หน้า 16. 
พิมพ์ไทย. (2513, 16 มิถุนายน).  หน้า 1,16 
พิมพ์ไทย. (2513, 26 ตุลาคม).  หน้า 4,10.  
พิมพ์ไทย. (2514, 27 มิถุนายน).  หน้า 1,16. 
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พิมพ์ไทย. (2515, 2 พฤศจิกายน).  หน้า 16.  
พิมพ์ไทย. (2515, 2 พฤศจิกายน).  หน้า 16. 
พิมพ์ไทย.  (2509, 19 กรกฎาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
พิมพ์ไทย.  (2509, 20 ธันวาคม).  ไม่ปรากฏหน้า. 
พิมพ์ไทย. (2515, 4 กรกฎาคม) หน้า 7,12 
พิมพ์สี.  (2530).  4 คุณแม่(อดีต)นางสาวไทย.  แพรว.  ปีที่ 8 (ฉบับที่ 191 สิงหาคม 2530)  

หน้า 128-147. 
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.  (2558).  ก าเนิดประเทศไทยภายใต้เผด็จการ.  กรุงเทพฯ: มติชน. 
มติชน .  (2533, 14 เมษายน).  หน้า 7. 
มติชน.  (17 ตุลาคม 2526).  หน้า 5 
มติชน.  (2 เมษายน 2529).  หน้า 3. 
มติชน.  (2527, 5 เมษายน).  หน้า 4.  
มติชน.  (2527, 8 เมษายน).  หน้า 1.  
มติชน.  (2527, 9 เมษายน).  หน้า 2.  
มติชน.  (2527, 9 เมษายน).  หน้า 2.  
มติชน.  (2528, 28 พฤษภาคม).  หน้า 12. 
มติชน.  (2529, 1 เมษายน).  หน้า 7. 
มติชน.  (2529, 5 เมษายน).  หน้า 22. 
มติชน.  (2529, 6 เมษายน).  หน้า 7. 
มติชน.  (2530, 2 เมษายน).  หน้า 8. 
มติชน.  (2530, 22 มีนาคม).  หน้า 6. 
มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2530, 26 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2530, 28 เมษายน).  หน้า 2. 
มติชน.  (2530, 29 พฤษภาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2530, 29 มีนาคม).  หน้า 7. 
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มติชน.  (2530, 29 มีนาคม).  หน้า 7. 
มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2530, 31 มีนาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2531, 1 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
มติชน.  (2531, 1 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
มติชน.  (2531, 22 พฤษภาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2531, 22 พฤษภาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2531, 22 มีนาคม).  หน้า 2. 
มติชน.  (2531, 25 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 25 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 25 เมษายน).  หน้า 2. 
มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 2.  
มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 27 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 28 พฤษภาคม).  หน้า 10. 
มติชน.  (2531, 28 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 28 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
มติชน.  (2531, 29 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
มติชน.  (2531, 29 พฤษภาคม).  หน้า 7. 
มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2531, 3 เมษายน).  หน้า 6. 
มติชน.  (2531, 4 เมษายน).  หน้า 10. 
มติชน.  (2532, 1 เมษายน).  หน้า 1. 
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มติชน.  (2532, 18 มีนาคม).  หน้า 19. 
  มติชน.  (2532, 19 มีนาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 2 เมษายน).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 2 เมษายน).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 2 เมษายน).  หน้า 21. 
  มติชน.  (2532, 21 มีนาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 25 มีนาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 26 มีนาคม).  หน้า 9. 
  มติชน.  (2532, 29 มีนาคม).  หน้า 1. 
  มติชน.  (2532, 3 เมษายน).  หน้า 22. 
  มติชน.  (2532, 3 เมษายน).  หน้า 22. 
  มติชน.  (2532, 30 พฤษภาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 30 พฤษภาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 31 มีนาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 31 มีนาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2532, 6 เมษายน).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2533, 10 มีนาคม).  หน้า 24. 
  มติชน.  (2533, 12 เมษายน).  หน้า 16. 
  มติชน.  (2533, 12 เมษายน).  หน้า 16. 
  มติชน.  (2533, 13 พฤษภาคม).  หน้า 21. 
  มติชน.  (2533, 13 เมษายน).  หน้า 21. 
  มติชน.  (2533, 14 มีนาคม).  หน้า 16. 
  มติชน.  (2533, 2 มีนาคม).  หน้า 24. 
  มติชน.  (2533, 5 มีนาคม).  หน้า 22. 
  มติชน.  (2534, 2 เมษายน).  หน้า 6. 
  มติชน.  (2534, 25 มีนาคม).  หน้า 2. 
  มติชน.  (2534, 25 มีนาคม).  หน้า 2. 
  มติชน.  (2534, 30 มีนาคม).  หน้า 20. 
  มติชน.  (2534, 30 มีนาคม).  หน้า 6. 
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  มติชน.  (2534, 6 เมษายน).  หน้า 20. 
มติชน.  (2534, 7 เมษายน).  หน้า 5. 
มติชน.  (2534, 7 เมษายน).  หน้า 5. 
มติชน.  (2535, 4 พฤษภาคม).  หน้า 22. 
มติชน.  (2535, 7 พฤษภาคม).  หน้า 22. 
มติชน.  (28 กันยายน 2526).  หน้า 3 
มติชน.  (5 เมษายน 2527).  หน้า 4.  
มติชน.  (5 เมษายน 2529).  หน้า 9. 
มติชน.  (5 เมษายน 2529).  หน้า 9. 
มาตุภูมิ.  (26 กันยายน 2526).  หน้า. 4 
เมนาถ ธนลัษณมณี.  (2560).  พัฒนาการชุดประจ าชาติของนางสาวไทยในการประกวดนางงาม

จักรวาล.  สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

ยุทธจักรสบู่ 2 พันล้าน ระเบิดยกที่หนึ่ง.  (2528).  คู่แข่ง.  ปีที่ 5 (ฉบับที่ 54 มีนาคม 2528):  
หน้า 138-159. 

รอง ศยามานนท์.  (2520).  ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ:  
ไทยวัฒนาพาณิช.  

รุจนีย์.  (2531).  ก่อนจะขึ้นเวที.  ขวัญเรือน.  ปีที่ 19 (มีนาคม 2531): หน้า 144-157. 
รอง ศยามานนท์.  (2520).  ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ:  

ไทยวัฒนาพาณิช.  
รัตนา.  (2531).   สัมภาษณ์พิเศษช่วงชีวิตที่เลือนหายไปจากสังคม ของจีรนันท์ เศวตนันท์.   

สกุลไทย. ปีที่ 34 (ฉบับที่ 1763 สิงหาคม 2531).  หน้า 22-24.  
วิกร.  (2528).  เปิดอก “นางสาวไทยทั้ง 7”.  ดิฉัน.  ปีที่ 8 (ฉบับที่ 189 มกราคม 2528):  

หน้า 39-173.        
วิกร.  (2528).  เปิดอก “นางสาวไทยทั้ง 7”.  ดิฉัน.  ปีที่ 8 (ฉบบัที่ 189 มกราคม 2528):  

หน้า 39-173.        
วิศเวศ วัฒนสุข.  (2553).  กันยาเทียนสว่าง เปิดต านานนางสาวสยาม.  กรุงเทพ :  

ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป. 
วิไล รัมภาภรณ์.  (2538).  รู้จักยังไม่มากพอที่จะรัก ยังไม่รู้จักมากพอที่จะเกลียด. กรุงเทพฯ:  
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ดอกหญ้า. 
ศรีกรุง.  (2482, 17 พฤษภาคม).  หน้า 1. 
ศรีกรุง.  (2483, 21 สิงหาคม).  หน้า 16. 
ศศิมา ตาแสง.  (2551).  100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย.  นนทบุรี:  

อานันท์ทวีปอินเตอร์เนชั่นแนล. 
สจช.ก/ป /ด/2508/บ.9.9.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
สจช. ก/ป 7/2509/บ 8.  นางงาม. 
สจช ก/ป8/2510/92.  บทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ. 
สจช.  ก/ป7/2508/บ9.9.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
สจช. (3) สร. 0201.21.2/30. 
สจช. ก/ป 7/2508/บ. 19.4.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
สจช. ก/ป 7/2508/บ. 9.9.  งานวชิราวุธานุสรณ์. 
สจช. ก/ป. 8 /2513/24.  กรณีการประกวดนางสาวไทย.  
สจช. ก/ป7/2507/บ19.14, งานวชิราวุธานุสรณ์. 
สจช. ก/ป7/2507/บ19.14, งานวชิราวุธานุสรณ์. 
สจช. ก/ป7/25082บ9.9. งานวชิราวุธานุสรณ์. 
สจช. ก/ป7/2509/บ.8 นางงาม 
สจช.  มท. 2. 2. 13/14. เรื่องส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งนางสาว ถวิล ณ นคร  

เข้าประกวดนางสาวไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2482.  
สจช. ศธ. 0701. 23. 2/26 เรื่องงานฉลองรัฐธรรมนูญปี 2481  
ส.พลายน้อย.  (2543).  วันก่อนคืนเก่า: ชีวิตชาวไทยสมัยบ้านยังดีเมืองยังงาม.   

กรุงเทพฯ : พิมพ์ค า. 
สมบัติ จันทรวงศ์,รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ).  (2519).  รักเมืองไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ:  

ไทยวัฒนาพานิช. 
สมภพ มานะรังสรรค์, (2524). การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย  

(พ.ศ.2488-ปัจจุบัน). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สร้างสรรค์. 
สยามนิกร. (2509, 24 พฤษภาคม).  ไม่ปรากฏหน้า.  
สิงห์ ผูกพานิช.  (2508).  อาภัสรา หงสกุล นางงามจักรวาลจากประเทศไทย โดย ทานตะวัน.   

พระนคร, แพร่พิทยา 
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สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม: กรณีศึกษาการ 
ประกวดนางสาวไทย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) กรุงเทพฯ:  
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

สุดใจ  เพียรสุดใจ.  (2531).  ปฏิรูปความสวย – นางสาวไทยยุคไฮเทค.  กรุงเทพ 30.  ปีที่ 2  
(ฉบับที่ 19 พฤษภาคม 2531): หน้า 94-110.         

สยามนิกร.  (2493, 11 ธันวาคม).  หน้า 9. 
สยามนิกร.  (2493, 15 ธันวาคม).  หน้า 7. 
สยามนิกร.  (2494, 19 ธันวาคม).  หน้า 5. 
สยามรัฐ.  (2528, 17 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
สยามรัฐ.  (2528, 17 พฤษภาคม).  หน้า 3. 
สยามรัฐ.  (2535, 25 เมษายน).  หน้า 10. 
สาวิณี ปะการะนัง บนเวทีประกวดนางงามจักรวาล 1984.  (2563).  (วีดีทัศน์). 
สุจิรา อรุณพิพัฒน์.  (2550).  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการผลิตนางงาม: กรณีศึกษาการ 

ประกวดนางสาวไทย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) กรุงเทพฯ:  
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

สุดใจ  เพียรสุดใจ.  (2531).  ปฏิรูปความสวย – นางสาวไทยยุคไฮเทค.  กรุงเทพ 30.  ปีที่ 2  
(ฉบับที่ 19 พฤษภาคม 2531): หน้า 94-110.         

สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล.  (2532).  การประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2530).   
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

ส านักนายกรัฐมนตรี.  (2484).  การแต่งกายสมัยสร้างชาติ.  พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ  
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ชื่อ-สกุล นายธนสรณ์ สุมังคละกุล 
วัน เดือน ปี เกิด 18 พฤษภาคม 2534 
สถานที่เกิด พระนครศรีอยุธยา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   

จาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2563 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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