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วรรณกรรม / Literature 

 เมื่อครัง้คณุตาคณุยายยงัเป็นเด็ก ๆ การแต่งกายของคนไทยเราก็มีหลายอย่างมีทัง้แบบไทย ๆ เราและมีแบบฝรั่งเขา้มา
ปนบา้งแลว้แลว้แต่ใครจะนิยมแต่งอย่างไรบางคนก็แต่งกายตามนิยม แต่บางคนอย่างไรก็อย่างนัน้ไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่
ขา้ราชการมีการแต่งกายแบบฝรั่งบา้งไทยบา้งปน ๆ กนัไป 

เวลาอยู่กบับา้นพวกผูห้ญิงที่อายมุาก ๆ ยงัชอบนุ่งผา้โจงกระเบนอยู่ผา้โจงกระเบนนีใ้ชผ้า้ยาวมากตัง้ ๓ หลาเวลาอยู่
กบับา้นสบาย ๆ มกันิยมนุ่งผา้พืน้สีแก่ ๆ คือผา้สีลว้นๆไม่มีลายหรือดอกดวงโดยมากนิยมสีด าที่ยอ้มดว้ยมะเกลือบางคนก็นุ่งสี
เขียวสมอสีกรมท่าสีอื่น ๆ ไม่นิยมเพราะฉดูฉาดแลสกปรกง่ายสูส้ีแก่ ๆ อย่างนีไ้ม่ไดผ้า้ลายก็นิยมนุ่งผา้นุ่งอยู่กบับา้นไม่นิยมลง
แปง้ปลอ่ยใหนุ้่ม ๆ อย่างนัน้เองเวลานุ่งจึงท าใหช้ายกระเบนเหี่ยว ๆ ยงัไงชอบกลไม่สวยถา้คนสาว ๆ หน่อยสมยัใหม่ขึน้ก็นุ่ง
ผา้ซิ่นบางคนเอาผา้ลายนั่นเองมาแบ่งครึง่หรือผา้มีเชิงหรือเป็นริว้ ๆ นีม้กัมีสีสนัสดสวยดีเสียแต่สัน้จึงตอ้งมีผา้ต่อที่เอวแลว้แต่
ใครจะสงูหรือเตีย้ผา้ต่อที่เอวนีม้กัใชส้ีด  าต่อบางคนสงูมากผา้ต่อที่เอวก็ตอ้งยาวตามท าใหส้วมเสือ้แลว้มองเห็นรอยต่อผา้ด าได้
ชดัเจน 

When Grandpa and Grandma were young, there were many dress styles, both Thai and western styles, 
depending on who liked which dress.  Some people dressed as popular but some people do not.  Some 
government officials dressed in western style, some mixed in Thai. When they were at home, the older women still 
liked to wear “jongkraben” cloth, the one of which needed such big piece of cloth 3 yards long.  

When comfortable home, they often wore dark colored cloths or wholly one colored fabric without pattern or 
designs of flowers, most popular was cloths dyed black with ebony, some people wear cloths of anchor green, 
navy blue.  Cloths of colors other than the mentioned were not so popular because they were showy and got dirty 



easily, which could not compete with dark colors.  The patterned cloths, which were popular to wear at home, put 
no starch but let them be soft.  In that way, when wearing it, it made the rim look weird.  Young and modern people 
dressed their own chintz by dividing it in half or have a pattern or streaky cloth.  This is often colorful and beautiful, 
but it is short.  No matter tall or short, the fabric at the waist was often in black for some people.  If the body was 
tall, the longer fabric at the waist must be longer, so the seamed part of the cloth was clearly. 

เหตผุล / Reason 

ภาพนีเ้ป็นภาพที่จินตนาการมาจากวรรณกรรมเรื่องเมื่อคณุตาและคณุยายยงัเด็กโดยสะทอ้นผ่านจากในกระจกแสดง
ถึงเมื่อคณุยายยงัเป็นเด็กนัน้คณุแม่ของคณุยายแต่งตวัใหค้ณุยายและในปัจจุบนัคณุยายก็ไดแ้ต่งตวัต่อใหก้บัหลานที่โตเป็นสาว
แลว้โดยในภาพจะโชวถ์ึงลวดลายของผา้แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผา้ซิ่นธรรมดาผา้แถบซึ่งทัง้หมดนีก้็คือผา้นุ่งที่คนสมยัก่อนนุ่งกนั
นอกจากนีย้งัมีเรื่องของคนอ่ืนในหนงัสือเรื่องนีเ้ขา้มาเก่ียวอย่างเช่นเรื่องโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งคนในสมยัโบราณทุกบา้นจะมีโต๊ะ
เครื่องแปง้เอาไวใ้หส้ตรีประดบัและแต่งตวัมีเครื่องหอมส าหรบัเอาไวใ้หผู้ห้ญิงแต่งเติมร่างกายก่อนจะออกไปขา้งนอกและยงัมี
อีกหลาย ๆ สิ่งแสดงถึงความสวยงามของไทยที่มีความเป็นเอกลกัษณส์ง่ต่อจากรุน่สูรุ่่นและค่อยๆกา้วสูส่ากลโลก 

I want to present about, when Grandma was a child, Grandma's mother dressed her up, and now Grandma 
does for children who even grow up a girl.  The picture will show the patterns of different types of cloth, either a 
plain sarong, a barn cloth, all of which people wore in the past.  There are also other people's stories in this book 
coming about, such as the vanity, which people in ancient times, every home had a dressing table for women to 
decorate and dress for women before going out.  Still, there are many more to presents the beauty of Thailand that 
was unique and passed down from generation to generation and gradually stepping into world class. 


