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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี ค วามมุ่ ง หมายให้ ผู้ อ่ า นได้ ท ราบถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของชุ ด ไทย หรื อ
“ชุดไทยพระราชนิยม” โดยให้ทราบถึงวิวัฒนาการของชุดไทย ลักษณะและโอกาสที่เหมาะสมในการนามาใช้
ของชุ ดไทยพระราชนิ ย ม ทั้ง ๘ ชุด ซึ่งในห้ ว งพระราชพิ ธีส าคัญ ที่ เพิ่งผ่ านพ้ นมานั้น ชุดไทยพระราชนิ ยม
ได้ถูกน ามาใช้เป็ นเครื่องแต่งกายเข้าร่วมงานพระราชพิธีในหลากหลายโอกาสอย่างแพร่ห ลาย ซึ่งผู้ที่นามา
สวมใส่นั้นหากได้รับความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาแล้ว จะยิ่งทาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติไทยมากยิ่งขึ้น

Abstract
The purpose of this article is to ellaborate on history of Thai dress or
“ Thai Pra Rachaniyom Dress (Thai Royal Dress)” . It included the evolution, characteristics
and the appropriate opportunities for Thai royal dress which are 8 dresses depended on
occasion. Thai Royal Dress has been wearing by thais on various occasion esspecially in
Royal Ceremonies. Therefore, it is essenntial that people have background knowledge of
the dress. Then they can understand the value behind and pride in their own identity
and culture.

บทนา
ชุดไทยเป็นชุดประจาชาติไทย ที่ ปัจจุบันชุดไทย อาจมิได้เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนส่วนใหญ่ ต่างลุ่มหลงในวัฒ นธรรมต่างชาติ นิยมแฟชั่นการแต่งกายที่ค่อนข้าง
ทั น สมั ย จึ ง ท าให้ ชุ ด ไทยถู ก ลดความส าคั ญ ลง แต่ ถ๒ึ ง อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ชุ ด ไทยอาจมิ ไ ด้ ถู ก สวมใส่
ในชีวิตประจาวันทุกๆ วัน แต่ชุดไทยได้ถูกนามาเป็นเอกลั กษณ์ของชาติไทย ที่ใส่ในวันสาคัญ ต่างๆ มากมาย
อาทิ ในวัน พิ ธีม งคลสมรส และงานพระราชพิ ธีส าคั ญ เป็ น ต้ น และให้ ห้ ว งพระราชพิ ธีที่ ส าคั ญ ที่ ผ่ านมา
ชุดไทยถูกน ามาใช้กัน มากขึ้น ผู้คนต่างเริ่มสนใจที่จะหาชุดไทยมาสวมใส่ ประชาชนทั่วไปสวมใส่กันอย่าง
แพร่ ห ลาย ซึ่งหากได้ ท ราบถึงความเป็ น มาของชุ ดไทยนั้ น จะท าให้ ผู้ ส วมใส่ ได้ เกิ ดความรู้สึ ก ภาคภู มิ ใจ
ในความเป็นไทยมากยิ่งขึน้

ประวัติของชุดไทย

การแต่งกายของสุภ าพสตรีไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช ภายหลั ง จากที่ ได้รับ เอาอารยธรรมตะวัน ตกเข้ ามาสู่
วงสังคมแทบทุกด้าน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกาย มีทั้งการลอกเลียนแบบมาทั้งหมด และดัดแปลงเฉพาะ
บางส่วน ผสมผสานกับการแต่งกายดั้งเดิมของไทย โดยเริ่มจากเจ้านายในราชสานัก และผู้มีฐานะ สถานภาพดี
ในสั งคม จากนั้ นค่อยแพร่ห ลายออกไปยังราษฎรทั่วไปอย่างกว้างขวาง จนปัจจุบันกล่าวได้ว่า สังคมเมือง
รับเอาวัฒนธรรมการแต่งกาย ของตะวันตกมาใช้ในชีวิตประจาวัน จนเรียกได้ว่า ถูกอิทธิพลตะวันตกครอบงา
กั น ไปหมด จนเกื อ บจะไม่ มี เ ครื่ อ งแต่ ง กายที่ เ ป็ น แบบฉบั บ ประจ าชาติ เหมื อ นดั ง เช่ น การแต่ ง กาย
ของบางประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกัน
ชุดไทยพระราชนิ ย ม เกิดจากพระราชด าริ ของสมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินี นาถ
ที่ ต้ องการให้ มี เครื่ องแต่ งกายชุ ดประจ าชาติ ข องสุ ภ าพสตรี ขึ้ น ส าหรับ ใช้ เป็ น ฉลองพระองค์ ในกาลสมั ย
ที่ ต้ อ งโดยเสด็ จ พระราชด าเนิ น พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเยื อ นสหรัฐ อเมริ ก า
และประเทศยุโรป รวม ๑๕ ประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นเวลา ๗ เดือน ดังพระราชดารัส
“แต่ไหนแต่ไรมา คนไทยชอบแต่งกายกัน ตามสบาย ให้เหมาะแก่ความสะดวก ความประหยัด
และอากาศของเมืองเราเท่านั้น ฉะนั้นเครื่องแบบประจาชาติของเราจึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่มีเป็นประจา
อยู่เป็นแบบฉบับ อย่างเพื่อนบ้านใกล้เคียง จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก เช่น ส่าหรีของอินเดีย เครื่องแต่งกาย
ของชาวจีน และกิโมโนของญี่ปุ่น บรรดาพวกผู้ หลักผู้ใหญ่ที่ ใกล้ชิด ต่างก็แนะนาให้ข้าพเจ้านุ่งซิ่นอย่างไทยๆ
นี่ แหละไปทุ ก หนทุ กแห่ ง ข้ าพเจ้ าก็ ยั งไม่ก ล้ าตกลงใจที่ จะกระท าตาม เพราะมี ปั ญ หาขั ดข้ อ งเรื่อ งเสื้ อ ผ้ า
ที่จะสวมกับผ้าซิ่น ด้วยเรายังไม่มีเสื้อที่จะใช้เป็นแบบฉบับ...”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงสอบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเครื่องแต่งกาย
ของสุภาพสตรีไทย โดยทรงศึกษาจากพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายใน รวมทั้ง
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีไทย แต่ให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับ
กาลสมัย พร้อมกับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณ อุไ๓ร ลือ บารุง ช่างตัดฉลองพระองค์ ร่วมกัน ออกแบบ
ทรงเสนอรูปแบบที่หลากหลาย และได้ฉลองพระองค์เป็นแบบอย่างตามกาลโอกาส
จนกระทั่ง ปี พ.ศ.๒๕๐๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชวินิจฉัย
เลือกแบบชุดไทยประยุกต์ ให้ยุติแน่นอนเป็น ๘ แบบด้วยกัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ท่านผู้ หญิ งมณี รั ตน์ บุ นนาค (ม.ล.มณี รัตน์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์ ในขณะนั้น) เป็นผู้คิดตั้งชื่อ ชุด
ให้ เหมาะสมกับ แบบของชุดต่างๆ นั้ น เพื่ อน าชุ ดไทยประยุก ต์ ทั้ ง ๘ แบบ ไปจัดแสดงเผยแพร่ในโอกาส
ฉลองครบ ๑๐๐ ปี กาชาดสากล วัน ที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๐๗ และเพื่อใช้เรียกขานเป็นแบบฉบับเครื่องแต่งกาย
ชุดประจาชาติของสตรีไทยต่อไป
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ฯ ได้นาชื่อพระตาหนักและพระที่นั่งต่างๆ มาใช้เป็นชื่อของชุ ดไทยประยุกต์
ทั้ ง ๘ ชุ ด โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ แบบ ตลอดจนโอกาสในการเลื อ กใช้ ชุ ด นั้ น ๆ และโดยที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มิได้ทรงกาหนดบังคับให้ชุดไทยประยุกต์ดังกล่าว เป็นแบบแผน
เครื่องแต่งกายที่สุภาพสตรีไทยทุกคนต้องแต่ง เพียงแต่ทรงมีพระราชนิยมทรงฉลองพระองค์แบบต่างๆ นั้น

ประชาชนทั่วไปจึงเรียกขานกัน ในภายหลังว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” จากการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชุดแต่งกายประจ าชาติ ทาให้ พสกนิกรของพระองค์โดยเสด็จพระราชดาเนิน ใช้ชุดแต่งกาย
ประจ าชาติ และใช้ ผ้ าไหมทอพื้ น เมื อง แทนผ้ าไหมโดยทั่ ว ไป เท่ ากับ เป็ น การช่ว ยยกระดับ การครองชี พ
ของครอบครัวเกษตรกรไทยให้ สู งขึ้น นั บ ว่าเป็ นการเสด็จพระราชกุศลที่ ส มควรยกย่อง และน่ าสรรเสริญ
เป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง ๘ ชุด
ชุดผ้าซิน่ ป้าย ๓ ชุด
๑. ชุดไทยเรือนต้น เสื้ อเข้ารูปคอกลมชิดคอ มีสาปติดกระดุม ด้านหน้า
๕ เม็ด แขนสามส่วนเข้าชุดกับผ้าชิ้นป้ายหน้า หรือเป็นเสื้อแขนกระบอก
นุ่ ง กั บ ผ้ า ซิ่ น ทอลายขวาง ใช้ ไ ด้ ใ นหลายโอกาส เช่ น เป็ น ชุ ด เช้ า
ไว้ใส่บาตร ไปวัด หรือ ไปงานมงคล ต่าง ๆ
ชุ ด ไทยเรือ นต้ น คื อ ชุ ด ไทยแบบล าลอง ใช้ ผ้ าฝ้ า ยหรือ ผ้ าไหม
มีล ายริ้วตามขวางหรือตามยาว หรือใช้ผ้ าเกลี้ ยง มีเชิงตัวซิ่นยาวจรด
ข้ อ เท้ า ป้ า ยหน้4 า เสื้ อ ใช้ ผ้ า สี ต ามริ้ ว หรื อ เชิ ง สี จะตั ด กั บ ซิ่ น หรื อ เป็ น
สีเดียวกันก็ได้ เสื้อคนละท่อนกับซิ่น แขนสามสวนกว้างพอสบาย ผ่าอก
ดุม ห้ าเม็ ด คอกลมตื้ น ๆ ไม่ มีขอบตั้ง เหมาะส าหรับ ใช้แ ต่งไปในงานที่
ไม่ เป็ น พิ ธีและต้อ๔งการความสบายเช่น ไปงานกฐิน ต้น หรือเที่ ยวเรือ
เที่ยวน้าตก
๒. ชุดไทยจิตรลดา เสื้อเข้ารูปคอกลมมีขอบ คอตั้ง สาปติดกระดุม
ด้านหน้ า ๕ เม็ ด แขนยาวจรดข้อ มือ เข้ าชุ ดกั บ ผ้ าซิ่น ป้ ายหน้ า หรือ
เป็ น เสื้ อแขนกระบอก นุ่งกับผ้ าซิ่นทอลายขวาง ใช้ได้ในหลายโอกาส
เช่น เป็น ชุดเช้าไว้ใส่บาตร ไปวัด หรือไปงานมงคลต่าง ๆ
ชุดไทยจิตรลดา คือ ชุดไทยพิธีกลางวัน ใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิง หรือ
เป็นยกดอก หรือตัวก็ได้ ตัดแบบเสื้อกับซิ่นยาวป้ายหน้า อย่างแบบ
ลาลอง เสื้อแขนยาวผ่าอก คอกลมมีขอบตั้งน้อย ๆ ใช้ในงานที่ผู้ชาย
แต่ งเต็ ม ยศ เช่ น รับ ประมุ ข ที่ ม าเยื อ นอย่ างเป็ น ทางการ ที่ ส นามบิ น
ผู้ แ ต่ ง ไม่ ต้ อ งประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แต่ เนื้ อ ผ้ า ควรงดงาม
ให้เหมาะสมโอกาส

๓. ชุดไทยอัมรินทร์ ลักษณะเดียวกับชุดไทยจิตรลดา ตัดด้วยผ้าไหมเลื่อน
และยกดอกเต็มตัวด้วยดิ้นทอง เข้าชุดกับผ้าซิ่นป้ายหน้า หรือเป็นเสื้อ

แขนยาวคอกลมตั้งติดคอ นุ่งกับผ้าซิ่นไหมยกทอง ตัดแบบซิ่นป้าย
สาหรับแต่งในงานพิธีใช้ได้ในหลายโอกาส
ชุดไทยอมรินทร์ คือ ชุดพิธีตอนค่า ใช้ย กไหมที่ มีท องแกม หรือ
ยกทองทั้งตัวเสื้อกับซิ่นแบบนี้อนุโลมให้ สาหรับผู้ไม่ประสงค์คาดเข็มขัด
ผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้าง ๆ ไม่มีขอบตั้ง และแขนสามส่วนก็ได้ เพราะ
ความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้า และเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงาน
เลี้ยงรับรอง ไปดูละครในตอนค่าและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนาม
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผู้แต่งชุดไทยอมรินทร์ ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๕

ชุดจีบหน้านาง ๕ ชุด
๑. ชุดไทยบรมพิมาน เสื้อเข้ารูปคอกลมมีขอบคอตั้ง ติดซิปหลัง แขนยาว
จรดข้อมือ เข้าชุดผ้าจีบหน้าบางมีชายพก หรือเป็นเสื้อเข้ารูปแขน
กระบอก คอตั้ง ติดคอ ผ่าหลัง อาจจะเย็บติดกับผ้านุ่งก็ได้ หรือแยกเป็น
คนละท่อนก็ได้ เช่นกัน ส่วนผ้านุ่ง ใช้ผ้าซิ่น ไหมยกดิ้นทอง ตัดแบบ
หน้ านางมี ช ายพก ส าหรับ แต่งในงานราชพิ ธี หรือในงานเต็มยศหรือ
ครึ่งยศ เช่น งานฉลองสมรส พิธีหลั่งน้าพระพุทธมนต์
ชุดไทยบรมพิ ม าน คือ ชุ ดไทยพิ ธีต อนค่ า ที่ ใช้เข็ม ขัดใช้ ผ้ าไหม
ยกดอกหรือยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ ตัวเสื้อ และซิ่นตัดแบบติดกัน
ซิ่นมีจีบข้างหน้าและมีชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาว คอกลม
มีขอบตั้ง ผ่าด้านหลัง หรือด้านหน้าก็ได้ ผ้าจีบยาวจรดข้อเท้า แบบนี้
เหมาะสาหรับผู้มีรูปร่างสูงบาง สาหรับใช้ในงานเต็มยศ และครึ่งยศ เช่น
งานอุทยานสโมสร หรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ
ในคืนที่มีอากาศเย็น ใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร ผู้แต่งประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. ชุดไทยศิวลัย เป็นชุดไทยกแบบชุดไทยบรมพิมาน แต่มีสไบห่มทับสไบ
ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้น เข้าชุดกับผ้าจีบหน้าบางมีชายพก หรือเป็นเสื้อ

ตัวในไม่มีแขน ไม่มีคอ ห่มทับด้วยสไบ แบบมีชายเดียว ทิ้งชายสไบยาว
ด้านหลัง ปักด้วยลูกปัดทอง นุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบ
หน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด เครื่องประดับ สร้อยคอ รัดแขน
สร้อยข้อมือ เป็นเครื่องแต่งกาย ของสตรีบรรดาศักดิ์ ปัจจุบันใช้ในงาน
เลี้ยงฉลองสมรส หรือเลี้ยงอาหารค่า
ชุดไทยศิวาลัย มีลักษณะเหมือนชุดไทยบรมพิมาน แต่ว่าห่มสไบ
ปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่ง ใช้ในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีเต็มยศ เหมาะแก่
การใช้แต่งช่วงที่มีอากาศเย็น
๖
๓. ชุ ด ไทยจั ก รี เสื้ อ เปิ ด ไหล่ เข้ ารู ป อยู่ ชั้ น ใน ห่ ม ทั บ ด้ ว ยสไบชายเดี ย ว
เข้าชุดกับผ้าจีบหน้าบางมีชายพก หรือเป็นเสื้อตัวในไม่มีแขน ไม่มีคอ
ห่มทับด้วยสไบ แบบมีชายเดียว ปักดิ้นทอง ชุดไทยจักรี เดิมจะไม่ปัก
นุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด
เครื่องประดับ สร้อยคอ รัดแขน สร้อยข้อมือ สาหรับแต่งในงาน
เลี้ยงฉลองสมรส หรือราตรีสโมสรที่ไม่เป็นทางการ
ชุดไทยจักรี คือชุดไทยประกอบด้วยสไบเฉี ยง ใช้ผ้ายกมีเชิง หรือ
ยกทั้งตัวซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพกใช้ เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบน
เป็นสไบจะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกัน หรือจะมีผ้าสไบห่ม
ต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่
เห็ น สมควรความสวยงามอยู่ที่ เนื้อผ้ าการเย็บและรูปทรงของผู้ ที่ส วม
ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่าคืน

๔. ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดนี้มี ๒ แบบ เสื้อเหมือนชุดไทยจักรี และชุดไทย
ศิวลัย แต่ห่มสไบ ๒ ชั้น ชั้นแรกเป็นแพรจีบรองพื้น และห่มทับด้วยสไบ
กรองทอง หรือสไบปักทิ้งชายสไบไว้ที่เอวต้นหน้า และโอบใต้แขน
ด้านขวาทิ้งชายไว้ด้านหลัง เข้าชุดกับผ้าจีบหน้าบาง มีชายพก หรือเป็น
ผ้าซิ่นไหมยกดิ้นทอง มีเชิงสีทองตัดแบบหน้านางมีชายพก ห่มด้วยสไบ
ปักลูกปัดสีทอง เป็นเครื่องแต่งกาย สตรีสูงศักดิ์สมัยโบราณ ปัจจุบันใช้
เป็นเครื่องแต่งกายชุดกลางคืนที่หรูหรา หรือเจ้าสาวใช้ในงานฉลอง
สมรสยามค่า เครื่องประดับที่ใช้รัดเกล้าต่างหู สร้อยคอ สังวาล
สร้อยข้อมือ

ชุดไทยจักรพรรดิ คือ ชุดไทยห่มสไบคล้ายไทยจักรี แต่ว่ามี
ลักษณะเป็นพิธีรีตรองมากกว่า ท่อนบนมีสไบจีบรองสไบทึบ ปักเต็มยศ
บนสไบชั้ น นอก ตกแต่ ง ด้ ว ยเครื่ อ งประดั บ อย่ างสวยงาม ใช้ ส วมใน
พระราชพิธี หรืองานพิธีต่าง ๆ ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ
๗
๕. ชุดไทยดุสิต เสื้อเข้ารูปไม่มีแขน คอด้านหน้าและด้านหลังกว้าง ผ่าหลัง
ติดซิป ตัดเสื้อปีกด้วยไขมุก ลูกปัด หรือเลื่อม เข้าชุดกับผ้าชิ้นจีบหน้า
บาง มีชายพก หรือเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนเข้ารูป ปักแต่งลายไทย
ด้วยลูกปัดใช้กับผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทองลายดอกพิกุล ตัดแบบหน้ านาง
มีชายพก ใช้ในงานราตรีสโมสร หรือเป็นชุดฉลองสมรสเครื่องประดับ
ที่ใช้ต่างหู สร้อยคอ แหวน
ชุดไทยดุสิต คือ ชุดไทยคอกว้าง ไม่มีแขนใช้ในงานกลางคืนแทน
ชุดราตรีแบบตะวันตก ตัว เสื้ ออาจปักหรือตกแต่งให้ เหมาะสมกับงาน
กลางคืน ตัวเสื้ ออาจเย็บติด หรือแยกคนละท่ อนกับซิ่นก็ได้ ซิ่นใช้ผ้ า
ยกเงิน หรือทองจีบชายพก ผู้แต่งอาจใช้เครื่องประดับแบบไทย หรือ
ตะวันตกตามควรแก่โอกาส

นอกจากนี้ ยั งมี ชุ ดไทยประยุ กต์ เป็ น ชุ ดที่ ดั ด แปลงมาจากชุด ไทยจัก รี นิ ย มใส่ กัน แพร่ห ลาย
โดยใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว นุ่ งซิ่น จีบ หน้านาง มีชายพก คาดเข็ม ขัดท่อนบน เป็นเสื้อคอกลม คอกว้าง
หรือคอแหลม ไม่มีแขนเหมือนเสื้ อราตรีป กติ ตัว เสื้ อจะนิยมปักด้วยเครื่ องตกแต่งต่างๆ เช่น เลื่อม ลูกปั ด
อย่างงดงาม สาหรับสุภาพสตรีใช้ในงานสตรีสโมสร หรืองานมงคลสมรส
สมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินี นาถ นอกจากทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ
ได้ อ ย่ า งงดงามแล้ ว ยั ง ทรงน าผ้ า ไหมไทยไปให้ ช่ า งออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก
เช่น นายปิ แอร์ บัลแมง ออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์แบบตะวันตกตามสากลนิยมได้อย่างสวยงาม
จนทรงได้รั บ การยกย่ องว่า ทรงเป็ น สุ ภ าพสตรีที่แต่งพระวรกายงดงามที่สุ ดผู้ ห นึ่ งในโลก จากผู้ เชี่ยวชาญ
การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี จานวน ๒,๐๐๐ คน จึงได้มีมติเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๓ และพุทธศักราช
๒๕๐๕ ให้ ถ วายพระเกีย รติ ส มเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ แห่ งพระราชอาณาจั กรไทยว่ า
เป็ น สุภ าพสตรีที่ทรงแต่งพระวรกายงดงามที่สุ ดในโลกท่านหนึ่ง ถึง ๒ ปี ซ้อน โดยทรงได้รับยกย่องว่าเป็น
พระราชินี ที่ ท รงเข้ าพระราชหฤทั ย ในการน าเอาผ้ าไหมไทยอัน งดงามยิ่ ง มาประดิ ษ ฐ์ เป็ น ฉลองพระองค์
แบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืนงดงาม

๘
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