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บทคััดย่่อ

บทความวิิจััยเรื่่�องการศึึกษารููปแบบวััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีชาวไทยเชื้้�อสายจีีนของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าใน
จัังหวััดฝั่่�งทะเลอัันดามััน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษารููปแบบวััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าในจัังหวััดระนอง
พัังงา ภููเก็็ต เป็็นงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพ ศึึกษาข้้อมููลจากเอกสาร สััมภาษณ์์ และสัังเกต นำำ�เสนอผลการวิิจััยด้้วยวิิธีีพรรณนาวิิเคราะห์์
ผลวิิจััยพบว่่า ชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋า คืือกลุ่่�มชาวไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�มีีเชื้้�อสายผสมระหว่่างเชื้้�อชาติิจีีนและเชื้้�อชาติิไทย
พื้้�นถิ่่�นหรืือเชื้้�อชาติิมลายูู ปรากฏพบในรััฐปีีนััง มะละกา ประเทศมาเลเซีีย ประเทศสิิงคโปร์์และจัังหวััดฝั่่�งทะเลอัันดามัันของ
ประเทศไทย ได้้แก่่ ตรััง สตููล กระบี่่� ระนอง พัังงา และภููเก็็ต และการวิิจััยพบอีีกว่่า การแต่่งกายของสตรีีบาบ๋๋ามีี 5 รููปแบบ
1) ชุุดเสื้้อ� คอตั้้ง� มืือจีีบ สวมใส่่เป็็นชุดุ ลำำ�ลอง 2) ชุุดครุุยยาว สวมใส่่ในพิิธีวิี วิ าห์์ 3) ชุุดครุุยท่่อน (ปั่่วตึ่่
� ง� เต้้) สวมใส่่ในโอกาสพิิเศษ
ที่่�ไม่่เป็็นทางการ 4) ชุุดย่่าหยา สวมใส่่ในงานบุุญประเพณีี และ 5) ชุุดเสื้้�อลููกไม้้ สวมใส่่สำำ�หรัับสตรีีสููงวััยในทุุกโอกาส ในส่่วน
สีีเสื้้�อผ้้าจะนิิยมสีีแดง ชมพููอ่่อนหรืือสีีสัันสดใสในงานมงคล และนิิยมสีีดำำ� น้ำำ��ตาลเข้้ม สีีขาวในงานอวมงคล นอกจากนี้้�สตรีี
ชาวบาบ๋๋ายัังคงนิิยมนุ่่�งโสร่่งผ้้าปาเต๊๊ะ ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นถึงึ การผสมผสานระหว่่างตััวเสื้้อ� แบบสตรีีจีนี และการนุ่่�งโสร่่งปาเต๊๊ะแบบ
สตรีีมลายูู โดยมีีลวดลายผีีเสื้้�อ ลายดอกไม้้ ลายพฤกษา ลายหงส์์ ลายนกยููง ลายเลขาคณิิต และนิิยมเกล้้าผมมวยสููง
(ชัักอิิโบย) ตลอดจนการสวมเครื่่�องประดัับที่่�บ่่งบอกถึึงฐานะทางสัังคมและความเชื่่�อในทุุกโอกาสตามวััฒนธรรมประเพณีี
คำำ�สำำ�คััญ ชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋า, ย่่อหยา, บาจููปัันจััง, เครื่่�องแต่่งกาย

Abstract

This research intended to explore the style of traditional costume of women in Baba ethnic
which residing in the provinces of Ranong, Phang Nga, and Phuket. This is a qualitative research. The
sources of data were literature reviews, interviews, and observations and the result was presented as
descriptive analysis result.
It is found that Baba Ethnic is a group of Chinese – local Thai or Malaya descendants residing in
Penang and Malaka of Malaysia, Singapore, and Andaman provinces in Thailand including Trang, Satul,
Krabi, Ranong, Phang Nga, and Phuket. The traditional costume worn by Baba women could be divided
______________________
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into 5 styles: 1) the casual stand collar long sleeve shirt with pleated cuffs (A Po shirt), 2) the long wedding
gown (Baju Panjang), 3) the knee long gown (Po Tueng Te) worn in casual occasions, 4) Yaya (Ke Ba Ya)
worn by adult women in religious ceremonies, and 5) lace dress worn by senior women. In the color
section, clothing is popular with red, light pink or vivid colors at auspicious occasions and popular black,
dark brown, white at inauspicious occasions. In addition, Baba women always wear Malaya style batik
sarong called Pateh with Chinese style shirt. The sarong patterns are butterflies, flowers, floral motif,
swan, peacock, and geometric. The popular hair style was the high bun called Chak E Boi. The accessories
worn by these women depend on the occasions, social status, and beliefs.
Keywords: Baba Ethnic, Nyonya, Baju Pangjang, Costume

บทนำำ�

“จีีนโพ้้นทะเล” คำำ�นี้้�มัักจะนิิยมในภาษาจีีนกลาง
เรีียกว่่า “หััวเฉีียว” และภาษาจีีนแต้้จิ๋๋�วคืือ “ฮั่่�วเคี้้�ยว” ใน
ส่่วนของคำำ�ไทยนั้้�นที่่ใ� ช้้เรีียกชาวจีีนโพ้้นทะเล ซึ่่ง� ถอดใจความ
สำำ�คัั ญ ได้้ ว่่ า มาจากศัั พท์์ ภ าษาอัั ง กฤษว่่ า Oversea
Chinese หรืือชาวจีีนที่่�อยู่่�ห่่างไกลจากบ้้านเกิิดเมืืองนอน
ของตนเอง มิิเพีียงแต่่ชาวจีีนที่่อ� าศััยอยู่่�ในประเทศไทยเพีียง
เท่่านั้้�น แต่่คำำ�ว่่าจีีนโพ้้นทะเลยัังสามารถใช้้กัับชาวจีีนที่่�
อพยพมาอาศััยอยู่่�ทั่่�วทุุกมุุมโลก นัักวิิชาการชาวตะวัันตกที่่�
ศึึ ก ษาเรื่่� อ งราวการย้้ า ยถิ่่� น ฐานของชาวจีี น เข้้ า มาใน
สยามประเทศ ได้้ประมาณการจำำ�นวนของชาวจีีนที่่�อพยพ
โดยคาดการณ์์ว่า่ อาจจะเป็็นหนึ่่ง� ในสามของจำำ�นวนประชากรไทย
ทั้้�งหมด โดยมีีที่่�มากล่่าวกัันว่่า “ผู้้�โดยสาร เป็็นสินค้
ิ ้าที่่�มีีค่่า
มากที่่� สุุ ด จากเมืืองจีี น มายัั ง สยาม” ซึ่่� ง ชาวจีี นที่่� อ พยพ
เข้้ า มาในสยามสมัั ย นั้้� น ตรงกัั บ ช่่ ว งกลางถึึ ง ปลายพุุ ท ธ
ศตวรรษที่่� 24 กล่่าวคืือในรััชสมััยของการสืืบเนื่่�องระหว่่าง
รััชกาลที่่� 3 และรััชกาลที่่� 4 มีีจำำ�นวนประชากรจีีนที่่�อยู่่�แถบ
กวางตุ้้�ง กวางสีี ฮกเกี้้�ยน และไหหลำำ� เข้้ามาอยู่่�ในไทยมาก
เป็็นที่่�สุุด (สุุภางค์์ จัันทวานิิช, 2534, หน้้า 15)
สมััยพระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ใน
ประเทศไทยมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเกณฑ์์ไพร่่พลเพื่่�อเป็็น
แรงงาน ประกอบกัับสถานะทางเศรษฐกิิจของประเทศจีีน
ในสมััยนั้้�นประสบปััญหาทั้้�งในด้้านการเมืือง การปกครอง
และระบอบเศรษฐกิิ จ จึึ ง ทำำ� ให้้ ช าวจีี น อพยพเข้้ า มาใน
ประเทศไทยเป็็ นจำำ�นวน มาก ทั้้� ง ในพระนคร ตลอดจน
หััวเมืืองชายฝั่่�ง ประจวบเหมาะกัับเมืืองถลาง (ภููเก็็ต) มีีการ
ประกอบธุุรกิิจด้้านการทำำ�เหมืืองแร่่ดีีบุุก จนกระทั่่�งในปีี พ.ศ.
2444 แรงงานที่่�ใช้้เพื่่อ� ประกอบกิิจการด้้านเหมืืองแร่่ดีบุี กุ ใน
ภููเก็็ตเริ่่�มขาดแคลน เนื่่�องจากค่่าจ้้างแรงงานและสวััสดิิการ
แรงงานจีีนในสิิงคโปร์์ และปีีนัังค่่อนข้้างสููงกว่่าแรงงานจีีน

ในภาคใต้้ พระยารัั ษ ฎานุุ ป ระดิิ ษ ฐ์์ (คอลซิิ ม บี้้� )
สมุุหเทศาภิิบาลมณฑลภููเก็็ตในสมััยนั้้�น จึึงหาวิิธีีการจััด
คนจีีนเข้้ามาใหม่่โดยให้้ส่ง่ เรืือไปรัับปีีละ 3 เที่่�ยว จึึงส่่งผลให้้
ภููเก็็ตมีีจำำ�นวนประชากรชาวจีีนที่่ม� าทำำ�เหมืืองแร่่ดีบุี กุ มากขึ้้น�
เกิิดเป็็นความเจริิญรุ่่�งเรืืองทางด้้านเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็ว
(พััฒน์์ จัันทร์์แก้้ว, 2533, หน้้า 90-92) แม้้จะเริ่่ม� ต้้นจากการ
เป็็ นกุุ ลีี ห รืือกรรมกรเหมืืองแร่่ ดีี บุุ ก จนกลายเป็็ นพ่่ อ ค้้ า
เจ้้าของตลาด สร้้างโรงงาน และสิ่่ง� อื่่น� ๆ เพิ่่�มขึ้้น� ตามอััตรากำำ�ลังั
ของตนเองจนก่่อให้้เกิิดความมั่่�งคั่่ง� ร่ำำ��รวย จนสตรีีชาวพื้้�นถิ่่น�
เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในความมุ่่�งมั่่�นและเกิิดเป็็นสััมพัันธภาพ
ของการสร้้างชีีวิติ ครอบครััวระหว่่างสตรีีและบุุรุษุ ต่่างเชื้้อ� ชาติิ
ทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบทางวััฒนธรรมที่่�แปลกใหม่่แต่่มีีการผสม
กลมกลืืนกัันได้้อย่่างสวยงาม เมื่่�อก่่อเกิิดบุุตรสาวและบุุตร
ชายที่่�เป็็นพยานรัักของสองแผ่่นดิิน โดยเรีียกกัันทั่่�วไปว่่า
“ลููกผสม” หากเป็็นบุุตรชายเรีียกว่่า “บาบ๋๋า” (บา-หบา)
หากเป็็นบุตุ รสาวเรีียกว่่า “ย่่อหยา” หรืือยอนหยา ซึ่่ง� ลููกผสม
ดัั ง กล่่ า วปรากฏพบในกลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์� บาบ๋๋ า ที่่� อ าศัั ย อยู่่�ใน
จัังหวััดฝั่่�งอัันดามัันของประทศไทย ประกอบด้้วยจัังหวััด
กระบี่่� พัังงา ระนอง ตรััง สตููล และภููเก็็ต เมื่่�อวััฒนธรรมของ
ชาวจีีน และชาวพื้้�นถิ่่�นเกิิดการผสมกลมเกลีียวกััน
	วััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีชาวไทยเชื้้�อสาย
จีีนในกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋า จึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีระเบีียบ
แบบแผนและเอกลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่นมาเป็็นระยะเวลายาวนาน
และเป็็นวััฒนธรรมที่่�สามารถบอกเล่่าเรื่่�องราวของการสืืบ
เนื่่อ� งและความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างความหลากหลายทางเชื้้อ� ชาติิ
จากสมััยอดีีตกาลจนถึึงปััจจุุบัันได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งปรากฏให้้
เห็็นถึึงความคล้้ายคลึึง และการผสมผสานในวิิถีีของสตรีี
มลายูู สตรีีมอญและสตรีีชาวจีีน กล่่าวคืือ การนุ่่�งโสร่่งปาเต๊๊ะ
ที่่�เกิิดจากการใช้้ภููมิปััิ ญญาการวาดมืือและเขีียนเทีียนตลอด
ทั้้�งผืืน (จาวา ตููเลส) ที่่�ไม่่มีีการตััดเย็็บอย่่างสำำ�เร็็จรููปอย่่าง

62

สตรีีมลายูู ชายเสื้้�อสั้้�นระดัับสะโพกคล้้ายสตรีีมอญ และคอ
เสื้้อ� ตั้้ง� สููงปิิดถึึงลำำ�คอ ตััวเสื้้อ� มีีแขนยาว บางโอกาสมีีเสื้้อ� คลุุม
ยาวประมาณน่่ อ งสวมทัั บ เสื้้� อ ตัั ว ในอย่่ า งสตรีี สูู ง ศัั ก ดิ์์� ใ น
ราชสำำ�นักั ของจีีน ดัังนั้้�นวัฒ
ั นธรรมการแต่่งกายของสตรีีบาบ๋๋า
จึึงมีีเอกลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่นที่่มี� กี ารผสมกลมกลืืนได้้อย่่างลงตััว
และเกิิดความสวยงาม นอกจากนี้้�ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ควรค่่าแก่่
การศึึกษาวััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีชาวบาบ๋๋านั้้�น มิิได้้
เกิิดการสวมใส่่เพื่่�อความสวยงามเพีียงเท่่านั้้�น แต่่ยัังคงมีีนััย
สำำ�คััญของการกำำ�หนดสีีสััน ลวดลายเนื้้�อผ้้าที่่�สอดแทรก
ความเชื่่�อ อีีกทั้้�งสามารถแบ่่งแยกระดัับช่่วงอายุุ บ่่งบอกถึึง
ฐานะทางสัังคมและโอกาสในการสวมใส่่ตามวััฒนธรรม
ประเพณีีได้้อย่่างชััดเจน
	ปััจจุุบัันการดำำ�รงชีีวิิตของมนุุษยชาติิ มีีการปรัับ
เปลี่่�ยนไปตามความนิิยมทางด้้านปััจจััย 4 มนุุษย์์ ล้้วนแล้้ว
แต่่มีีการเสาะแสวงหาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่อการดำำ�รง
ชีีวิิตเพื่่�อความสะดวกสบาย ความรวดเร็็ว รวมทั้้�งการแบก
รัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบต่่าง ๆ ตามบทบาทและการ
แข่่งขัันทางสัังคม อีีกทั้้�งมนุุษย์์มีคี วามคิิดที่่�แปลกใหม่่ก้า้ วทััน
ตามยุุคแห่่งการพััฒนาทางสัังคม เศรษฐกิิจและการปกครอง
มีีระบบการศึึกษาที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งอาจจะเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่่งผล
ให้้วััฒนธรรมแบบดั้้�งเดิิมเปลี่่�ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดัังที่่�
งามพิิศ สััตย์์สงวน (2544, หน้้า 26-27) กล่่าวว่่าการ
เปลี่่� ย นแปลงทางวัั ฒ นธรรม เป็็ น การเปลี่่� ย นแปลงใน
ครอบครัั ว เครืือญาติิ เ ศรษฐกิิ จ การเมืืองการปกครอง
การขััดเกลาทางสัังคม การศึึกษา ศาสนา ความเชื่่อ� การแพทย์์
การสาธารณสุุข ค่่านิิยม ประเพณีี พิิธีกี รรม สััญลัักษณ์์ รวมทั้้�ง
วัั ฒ นธรรมทางวัั ต ถุุ แ ละกระบวนการเปลี่่� ย นแปลงทาง
วััฒนธรรม เกิิดจากการประดิิษฐ์์คิดิ ค้้นใหม่่ การค้้นพบ การแพร่่
กระจายเกิิดจากการติิดต่่อทางวััฒนธรรม ภาวะความทััน
สมััยและนวััตกรรม
	จากปััจจัั ย สำำ�คัั ญ ดัั ง กล่่ า ว ส่่ ง ผลต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการมาอย่่างต่่อเนื่่�องตามลำำ�ดัับของ
ยุุคสมััย ตลอดจนมีีความเสี่่ย� งที่่�อยู่่�ในระดัับสููงต่่อการสููญหาย
ไปจากวััฒนธรรมของการแต่่งกายสตรีีในกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋า
ซึ่่ง� อาจจะเกิิดจากที่่�มนุุษย์์รับั อิิทธิิพลของวััฒนธรรมร่่วมสมััย
และการนำำ�นวัั ต กรรมเทคโนโลยีี ส มัั ย ใหม่่ ม าเข้้ า มามีี
บทบาทต่่อการดำำ�รงชีีวิิต มีีการปฏิิบััติิตนอย่่างเรีียบง่่าย
ส่่งผลให้้วัฒ
ั นธรรมแบบดั้้ง� เดิิมเปลี่่ย� นแปลงไปตามกาลเวลา
ทำำ�ให้้จารีีตและธรรมเนีียมทางด้้านวััฒนธรรมการแต่่งกายที่่�

ปฏิิบััติิอยู่่�บนพื้้�นฐานของความถููกต้้องเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
และพััฒนาไปตามระบบของสัังคมและเศรษฐกิิจ โดยมีี
กระบวนการที่่�เป็็นไปอย่่างช้้า ๆ และในที่่�สุดุ ก็็ถูกู กลืืนกิินไป
ด้้วยอิิทธิิพลของนวััตกรรมในสมััยใหม่่ นอกจากบทความ
ฉบัับนี้้�เป็็นผลมาจากการศึึกษาวิิจัยั แล้้ว ยัังเป็็นกระบอกเสีียง
ในการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของ
ท้้องถิ่่�นให้้ธำำ�รงไว้้คู่่�กัับสัังคม หากมีีเพีียงแต่่ภาพเก่่าโบราณ
แขวนไว้้ให้้ลููกหลานได้้มองเห็็นเป็็นตำำ�นาน วััฒนธรรมและ
รากฐานดั้้�งเดิิมของชาวบาบ๋๋าคงเลืือนหายไปตามกาลเวลา

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย

เพื่่�อศึึกษารููปแบบการแต่่งกายของสตรีีชาติิพัันธุ์์�
บาบ๋๋าในจัังหวััดระนอง พัังงา ภููเก็็ต

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

การวิิจััยเรื่่�องการศึึกษารููปแบบวััฒนธรรมการ
แต่่งกายของสตรีีชาวไทยเชื้้อ� สายจีีนของกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋า
ในจัังหวััดฝั่่ง� ทะเลอัันดามััน ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั เชิิงคุุณภาพ
(Qualitative Research) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษารููปแบบ
การแต่่งกายของสตรีีชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋าในจัังหวััดระนอง พัังงา
ภููเก็็ต ซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ศึกึ ษาข้้อมููลจากเอกสาร (Documentary)
และการเก็็บรวบรวมข้้อมููลภาคสนาม (Field Study) โดยมีี
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย ดัังนี้้�
1.	รููปแบบการวิิจััย
		 1.1 การศึึกษาจากเอกสาร (Documentary
Research) ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาค้้นคว้้าเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
วััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีชาวไทยเชื้้�อสายจีีน และ
วััฒนธรรมการแต่่งกายของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋า
		 1.2 ก า ร สัั ม ภ า ษ ณ์์ แ บ บ เ จ า ะ ลึึ ก
(In – depth interview) เป็็นแบบสััมภาษณ์์มีีโครงสร้้าง
(Unstructured Interviews) เพื่่อ� ใช้้สัมั ภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�รู้้� (Key
Informants) คืือนัักวิิชาการและผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�มีคี วามรู้้�เกี่่ย� ว
กัับวััฒนธรรมการแต่่งกายชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋า และกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
(Casual Informants) คืือผู้้�ที่่นิ� ยิ มสวมใส่่เครื่่อ� งแต่่งกายตาม
แบบอย่่างสตรีีบาบ๋๋าในหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน รวมทั้้�ง
ประชากรผู้้�มีี เชื้้� อ สายบาบ๋๋ า โดยการสัั ม ภาษณ์์ เ กี่่� ย วกัั บ
ในประเด็็นประวััติคิ วามเป็็นมา รููปแบบการแต่่งกาย โอกาส
ในการสวมใส่่ รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงบริิบทของสัังคมที่่�
ส่่งผลต่่อรููปแบบวััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋า
ตลอดจนความนิิยมต่่อการสวมใส่่ตามวััฒนธรรมประเพณีี

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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หรืือการดำำ� รงชีี วิิ ต และแนวทางการอนุุ รัั ก ษ์์ โดยแบบ
สัั ม ภาษณ์์ เชิิ ง ลึึ ก มีี ข้้ อ คำำ�ถ ามเพื่่� อ รวบรวมข้้ อ มูู ล ของ
กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 5 ส่่วน คืือ
		ส่่ วนที่่� 1 ประวัั ติิ ส่่ วนตัั ว ได้้ แ ก่่ ชื่่� อ -สกุุ ล
สถานภาพ และข้้อมููลทั่่�วไป
		ส่่วนที่่� 2 ความรู้้�เรื่่�องวััฒนธรรมการแต่่งกาย
ของสตรีีกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋าในสมััยอดีีตและปััจจุุบันั
		ส่่วนที่่� 3 เครื่่อ� งประดัับของสตรีีชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋า
ที่่�สวมใส่่ในโอกาสต่่าง ๆ
		ส่่วนที่่� 4 แนวทางอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมแต่่งกาย
ของสตรีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าในฝั่่�งทะเลอัันดามััน
		ส่่วนที่่� 5 คำำ�ถามปลายเปิิด ให้้แสดงความคิิด
เห็็นและข้้อเสนอแนะ
			 1.2.1 กลุ่่�มผู้้�รู้้� ได้้แก่่ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิทิ างด้้าน
วิิชาการที่่�มีีประสบการณ์์และเชี่่�ยวชาญด้้านวััฒนธรรมการ
แต่่ ง กายของชาติิ พัั นธุ์์� บาบ๋๋ า ครูู ภูู มิิ ปัั ญญา นัั ก วิิ ช าการ
วััฒนธรรมจัังหวััดระนอง พัังงา และภููเก็็ต เพื่่อ� การสััมภาษณ์์
เกี่่�ยวกัับประวััติิความเป็็นมา รููปแบบ สีีสััน โอกาสในการ
สวมใส่่ ตลอดจนแนวทางการอนุุรัักษ์์ในรููปแบบของข้้อมููล
ทางวิิชาการ ประกอบด้้วย
				
1) รองศาสตราจารย์์ ดร.สาวิิตร
พงศ์์วััชร์์ ครููภููมิิปััญญา
				
2) อ า จ า ร ย์์ ฤ ดีี ภูู มิิ ภูู ถ า ว ร
ข้้าราชการบำำ�นาญ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการแต่่งกายบาบ๋๋า
				
3)	คุุณจรููญรััตน์์ ตััณฑวณิิช ผู้้�ดููแล
บ้้านพระพิิทัักษ์์ชิินประชา จัังหวััดภููเก็็ต
				
4)	คุุ ณ ศุุ ภพ รพงษ์์ ชัั ย พรพงษ์์
ผู้้�สืืบทอดวััฒนธรรมบาบ๋๋า บ้้านเทีียนสืือ จ.ระนอง
			 1.2.2 การสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ ได้้แก่่
บุุคลากรหน่่วยงานราชการ และผู้้�ประกอบธุุรกิิจด้้านเครื่่�อง
แต่่งกายบาบ๋๋าในจัังหวััดระนอง พัังงา และภููเก็็ต
				
1)	คุุณสุุมาลีี มาอา ประธานคณะ
กรรมการพััฒนาสตรีี จัังหวััดระนอง
				
2) ดร.วชิิราภรณ์์ ชนะศรีี อาจารย์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ต ผู้้�สวมใส่่ชุุดพื้้�นเมืือง
				
3)	คุุณศิิริพิ ร สุุดตรง ครููโรงเรีียน
เฉลิิมพระเกีียรติิฯ ภููเก็็ต ผู้้�สวมใส่่ชุุดพื้้�นเมืือง
				
4)	คุุ ณ ป ร ะ ภัั ส ส ร โ อ จัั น ท ร์์
ครููโรงเรีียนดีีบุุกพัังงาวิิทยายน ผู้้�สวมใส่่ชุุดพื้้�นเมืือง

				
5)	คุุ ณจิิ รศัั กดิ์์� อัั งคทาย าท
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจเครื่่�องแต่่งกายพื้้�นเมืือง จัังหวััดภููเก็็ต
				
6)	คุุณปิิยณััฏฐ์์ อิิสสระสงคราม
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจเครื่่�องแต่่งกายพื้้�นเมืือง จ.ระนอง
				
7)	คุุ ณ ส ม ช า ย เ จริิ ญ ฤ ท ธิ์์�
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจเครื่่�องแต่่งกายสตรีีพื้้�นถิ่่�น จัังหวััดพัังงา
				
8)	คุุ ณ พิิ สุุ ท ธิ์์� อัั จฉริิ ย าภิิ มุุ ข
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจเครื่่�องประดัับบาบ๋๋าและอััญมณีี
			 1.2.3 การสััมภาษณ์์ประชากรชาวผู้้�มีีเชื้้อ�
สายบาบ๋๋าที่่�อาศััยอยู่่�ในบริิเวณชุุมชนย่่านเมืืองเก่่าจัังหวััด
ระนอง พัังงาและภููเก็็ตที่่�มีีอายุุ 50 ปีีขึ้้�นไป เนื่่�องจากเป็็น
ผู้้�มีีวัยั วุุฒิสิ ามารถถ่่ายทอดภููมิปััิ ญญาและความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การ
ถ่่ายทอดจากบรรพบุุรุุษในการสััมภาษณ์์ได้้เป็็นอย่่างดีี
				
1)	คุุณขนััด หวัังเกีียรติิ ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ด้้านการแต่่งผมเจ้้าสาวโบราณบาบ๋๋า จัังหวััดภููเก็็ต
				
2)	คุุณมาลีี เอี่่�ยวผดุุง ผู้้�มีีเชื้้�อสาย
จีีนกวางตุ้้�ง ในย่่านเมืืองเก่่า จัังหวััดภููเก็็ต
				
3)	คุุณจููเสี้้ย� ว แซ่่หลิิม ชาวไทยเชื้้อ�
สายจีีนที่่�อาศััยบริิเวณย่่านเมืืองเก่่า จัังหวััดภููเก็็ต
				
4)	คุุ ณ กมลวรรณ บุุ ญ ญวงศ์์
ชาวไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�อาศััยบริิเวณย่่านเมืืองเก่่า จ.ระนอง
				
5)	คุุณนิิภา อุุตรา ชาวไทยเชื้้อ� สาย
จีีนที่่�อาศััยบริิเวณย่่านเมืืองเก่่า จัังหวััดระนอง
				
6)	คุุ ณ ป ร ะ ดิิ ษ ฐ์์ โ ม ร า ศิิ ล ป์์
ชาวไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�อาศััยบริิเวณย่่านเมืืองเก่่า จ.ระนอง
				
7)	คุุณกััญญรััตน์์ ตัันสกุุล ชาวไทย
เชื้้�อสายจีีนที่่�อาศััยในย่่านเมืืองเก่่าตะกั่่�วป่่า จ.พัังงา
				
8)	คุุ ณ จำำ� ปา ศรีี มุุ ข ชาวไทย
เชื้้�อสายจีีนที่่�อาศััยในย่่านเมืืองเก่่าตะกั่่�วป่่า จ.พัังงา
		 1.3 การสัังเกตภาพถ่่ายโบราณ เกี่่�ยวกัับรููป
แบบการแต่่งกายที่่�ปรากฏพบในพื้้�นที่่วิ� จัิ ยั เช่่น การแต่่งกาย
ในความเชื่่�อ การแต่่งกายประเพณีี การแต่่งกายในพิิธีีกรรม
และการแต่่งกายในโอกาสสำำ�คััญ เป็็นต้้น
			 1.3.1	ชุุ ม ชนหาดส้้ ม แป้้ น ชุุ ม ชนหงาว
จัังหวััดระนอง
			 1.3.2	ชุุมชนตลาดเก่่า อำำ�เภอตะกั่่�วป่่า
จัังหวััดพัังงา
			 1.3.3	ชุุมชนย่่านเมืืองเก่่า ถนนถลาง ถนน
ดีีบุุก ถนนพัังงา จัังหวััดภููเก็็ต
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			 1.3.4	พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ ภูู เ ก็็ ต ไทหัั ว จัั ง หวัั ด
ภููเก็็ต
			 1.3.5	พิิพิิธภััณฑ์์บ้้านเมืืองแร่่นอง
			 1.3.6	บ้้ า น 100 ปีี เทีี ย นสืือ จัั งหวัั ด
ระนอง
		 1.4 การสัังเกตรููปแบบการแต่่งกายของสตรีี
ชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าในจัังหวััดระนอง พัังงา และภููเก็็ตในโอกาส
สำำ�คัั ญ ตามวัั ฒ นธรรมประเพณีี แ ละการดำำ� รงชีี วิิ ต เช่่ น
ประเพณีีวิวิ าห์์บาบ๋๋า งานถนนสายวััฒนธรรม ฯลฯ
2. ขอบเขตการวิิจััย
เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์การวิิจััย ผู้้�
วิิจัยั เลืือกพื้้�นการวิิจัยั แบบเจาะจงในจัังหวััดชายฝั่่ง� อัันดามััน
ของประเทศไทย 3 จัังหวััด คืือ พัังงา ระนอง และภููเก็็ต
เนื่่อ� งจากมีีชุมุ ชนย่่านเมืืองเก่่าและอยู่่�ในแผนการอนุุรักั ษ์์ของ
คณะรััฐมนตรีี และยัังคงมีีวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตแบบชาติิพัันธุ์์�
บาบ๋๋าและปรากฏเอกลัักษณ์์ด้า้ นวััฒนธรรมการแต่่งกายแบบ
ดั้้�งเดิิม ได้้แก่่
		 2.1 ขอบเขตด้้านพื้้�นที่่�
			 2.1.1	ชุุ ม ชนหาดส้้ ม แป้้ น ชุุ ม ชนหงาว
จัังหวััดระนอง
			 2.1.2	ชุุมชนตลาดเก่่า อำำ�เภอตะกั่่�วป่่า
จัังหวััดพัังงา
			 2.1.3	ชุุมชนย่่านเมืืองเก่่า ถนนถลาง ถนน
ดีีบุุก ถนนพัังงา จัังหวััดภููเก็็ต
		 2.2 ขอบเขตด้้านเนื้้�อหา
			 2.2.1 พััฒนาการการแต่่งกายของสตรีี
ชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าในจัังหวััดระนอง พัังงา ภููเก็็ต
			 2.2.2	รูู ป แบบการแต่่ ง กายของสตรีี
ชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าในจัังหวััดระนอง พัังงา ภููเก็็ต
			 2.2.3	สีีสันั และลวดลายบนเครื่่อ� งแต่่งกาย
ของสตรีีชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าจัังหวััดระนอง พัังงา ภููเก็็ต

เกิิดเป็็นยุุคอาณานิิคมที่่�อยู่่�ภายใต้้การปกครองของอัังกฤษ
และสิ่่ง� ที่่�ได้้รับั ประโยชน์์ไปกว่่านั้้�นคืือ ชาวบาบ๋๋าส่่วนใหญ่่ได้้
รัับการศึึกษาที่่�สูงู ขึ้้น� และรัับอิิทธิิพลทางวััฒนธรรมตะวัันตก
โดยเฉพาะในดิินแดนที่่�กำำ�ลังั จะพััฒนาอย่่างในปีีนังั มะละกา
และสิิงคโปร์์ จึึงส่่งผลให้้วััฒนธรรมบาบ๋๋าของประเทศใกล้้
เคีียงเกิิดความเบาบางลงไปตามสภาพของเศรษฐกิิจและ
บริิบทของสัังคมและวััฒนธรรมด้้านต่่าง ๆ ดัังนั้้�นการสวมใส่่
เสื้้�อผ้้าแบบสตรีีท้้องถิ่่�นดั้้�งเดิิม จึึงมีีการพััฒนาโดยการใช้้ผ้้า
เนื้้�อดีีหรืือวิิธีีการตััดเย็็บแบบตะวัันตก แต่่ชาวบาบ๋๋าก็็มิิได้้
ละทิ้้�งรากฐานของตนเองไปเสีียทีีเดีียว ยัังคงไว้้ซึ่่ง� เอกลัักษณ์์
การแต่่งกายแบบชาวบาบ๋๋าผสมมลายูู คืือการนุ่่�งโสร่่งปาเต๊๊ะ
ตามวิิถีขี องสตรีีมลายูู บางโอกาสอาจจะมีีเสื้้อ� คลุุมด้้านนอก
ตามแบบอย่่างของสตรีีชาวจีีน ตกแต่่งร่่างกายด้้วยเครื่่�อง
ประดัับที่่�ทำำ�ด้้วยทองคำำ� เพชร ไข่่มุุก หรืือหยกอย่่างวิิจิิตร
งดงาม ผลจากการศึึกษาวิิจััยพบว่่า วััฒนธรรมการแต่่งกาย
ของสตรีีชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในจัังหวััดระนอง จัังหวััดพัังงา
จัังหวััดภููเก็็ต แบ่่งออกเป็็น 5 รููปแบบ ดัังนี้้�
1.	ชุุดเสื้้�อคอตั้้�งมืือจีีบ (เสื้้�ออาโป๋๋)
เสื้้�อคอตั้้�ง แขนจีีบหรืือที่่�เรีียกว่่า “เสื้้�อคอตั้้�งมืือจีีบ”
นิิยมสวมใส่่เป็็นเสื้้�อด้้านใน และขณะอยู่่�ประจำำ�บ้้าน ซึ่่�งมีี
ลัักษณะรอบคอเสื้้�อตั้้�งขึ้้�นคล้้ายลัักษณะคอจีีน ตััวเสื้้�อสั้้�น
ระดัับสะโพก แขนยาวระดัับข้้อมืือจัับจีีบประมาณ 2 – 3 จีีบ
ในสมัั ย อดีี ต เสื้้� อ คอตั้้� ง มีี เ ฉพาะรัั ง ดุุ ม เพีี ย งเท่่ า นั้้� น ไม่่ มีี
กระดุุมติิดอยู่่�ตายตััว หากแต่่ต้้องการสวมใส่่ก็็จะนำำ�กระดุุม
ทองที่่�ทำำ�จากเหรีียญกษาปณ์์ของประเทศอัังกฤษ เรีียกว่่า
“กิ่่�มตู้้�น” มาสอดห่่วงเข้้าด้้วยกััน นิิยมตััดเย็็บด้้วยผ้้าป่่าน

ผลการวิิจััย

การแต่่งกายของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋า มีีการผสม
ผสานวััฒนธรรมที่่�หลากหลายเชื้้อ� ชาติิ ได้้แก่่ มลายูู จีีน มอญ
และไทยให้้ผสมกลมกลืืนกัันอย่่างสวยงามและลงตััว ซึ่่ง� อาจ
จะมีีรููปแบบที่่�คล้้ายคลึึงกัับอาณาบริิเวณของภููมิิประเทศ
ใกล้้เคีียง เช่่นชาวปีีนังั และมะละกาในประเทศมาเลเซีีย รวมทั้้�ง
ประเทศสิิ ง คโปร์์ เนื่่� อ งจากมีี ก ารติิ ด ต่่ อ ค้้ า ขายทางการ
เดิินเรืือ ต่่อมาในภายหลัังช่่วงเวลาประมาณกลางศตวรรษที่่� 19

ภาพที่่� 1 การแต่่งกายชุุดเสื้้�อคอตั้้�งแขนจีีบของสตรีีบาบ๋๋า
ในงานวิิวาห์์บาบ๋๋า ประจำำ�ปีี 2562 จัังหวััดภููเก็็ต
ที่่�มา : ภาพถ่่ายโดยผู้้�วิิจััย เมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2562

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
65

หรืืออาจจะนำำ�ผ้า้ ลููกไม้้จากตะวัันตกเข้้ามาเย็็บติิดกัับชายเสื้้อ�
ด้้านล่่าง ในสมััยปััจจุุบัันนิิยมติิดกระดุุมสีีทองไว้้สำำ�เร็็จรููป มีี
กระดุุมผ่่าหน้้าจำำ�นวน 5 เม็็ด บริิเวณคอเสื้้�อจำำ�นวน 2 เม็็ด
และปลายแขนเสื้้�อข้้างละ 2 เม็็ด ซึ่่�งลัักษณะของกระดุุมที่่�
เลืือกใช้้ ใ นปััจจุุ บัั น เป็็ น กระดุุ ม สีี ท อง มีี ลัั ก ษณะกลม
หลากหลายรูู ป แบบ เช่่ น ลายดอกพิิ กุุ ล ลายฟัั ก ทอง
ลายมะยม หรืือกระดุุมทองเกลี้้�ยง เป็็นต้้น
	จากการสััมภาษณ์์ กััญญรััตน์์ ตัันสกุุล (2562, 2
กรกฎาคม) อายุุ 83 ปีี ชาวไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�อาศััยอยู่่�ใน
บริิเวณย่่านเมืืองเก่่าตะกั่่�วป่่า จัังหวััดพัังงา ซึ่่�งมีีอาชีีพเป็็น
ช่่างเสริิมสวยและช่่างตััดเย็็บเสื้้อ� ผ้้า โดยมีีประสบการณ์์ทาง
วิิชาชีีพประมาณ 50 ปีี กล่่าวว่่า เสื้้�อคอตั้้�งเป็็นเสื้้�อตััวในที่่�
สตรีีบาบ๋๋าในสมััยโบราณนิิยมสวมใส่่เมื่่อ� อยู่่�ประจำำ�บ้า้ น หาก
ออกไปทำำ�กิิจธุุระ ไปงานบุุญหรืืองานพิิธีีการสำำ�คััญ สำำ�หรัับ
สตรีีวัยั สาวจะใส่่เสื้้อ� คอตั้้ง� แขนจีีบหรืือเสื้้อ� ย่่าหยา แต่่สำำ�หรัับ
ผู้้�มีีฐานะร่ำำ��รวยก็็จะนิิยมสวมเสื้้�อครุุยยาวสวมทัับ ติิดด้้วย
เข็็มกลััดเพีียงน้้อยชิ้้�น จะสวมมงกุุฏหรืือติิดเครื่่�องประดัับ
มากสำำ�หรัับเจ้้าสาวเท่่านั้้�น นอกจากนี้้�ฉัตั รปวีีน์์ ถิิรณิิชารุุจศิิริิ
(2562, 9 กรกฎาคม) นัักวิิชาการวััฒนธรรมชำำ�นาญการพิิเศษ
สำำ�นัั ก งานวัั ฒ นธรรม จัั ง หวัั ด ระนอง ยัั ง ให้้ ข้้ อ มูู ล ใน
ทิิศทางเดีียวกัันว่่าคำำ�ว่่า “อาโป๋๋” คืือสตรีีผู้้�หญิิงที่่�อยู่่�ใน
สถานะของน้้า หรืือป้้า หรืืออา หรืือเป็็นสตรีีวััยกลางคน
ลัักษณะการสวมเสื้้อ� คอตั้้ง� จะพบเห็็นได้้มากในสตรีีวัยั สาวถึึง
วััยกลางคน จึึงนำำ�มาเป็็นชื่่�อเรีียกตััวเสื้้�อติิดปากกัันในกลุ่่�ม
ชาวพื้้�นถิ่่�น โดยคอเสื้้�อจะตั้้�งขึ้้�นแบบจีีน มีีกระดุุมคอ 2 เม็็ด
แขนเสื้้�อเย็็บจีีบยาวถึึงระดัับข้้อมืือประมาณ 3 จีีบ มีีกระดุุม
ผ่่าหน้้า 5 เม็็ด ไว้้สำำ�หรัับเป็็นเสื้้�อตััวในก่่อนสวมครุุยทัับหรืือ
เป็็นเสื้้�อลำำ�ลองก็็ได้้
2.	ชุุดครุุยยาว (บาจูู ปัันจััง) สวมใส่่ในพิิธีีวิิวาห์์
เสื้้อ� ครุุยยาวถืือได้้ว่า่ เป็็นเอกลัักษณ์์ในการแต่่งกาย
ของสตรีีบาบ๋๋า มีีลักั ษณะเป็็นเสื้้อ� ตััวยาวประมาณน่่อง ปลาย
แขนเรีียว ยาวระดัับข้้อมืือ ตััวเสื้้�อหลวม มีีลัักษณะเป็็นเสื้้�อ
ผ่่ า หน้้ า ตลอดตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งคอจนถึึ ง ปลายเสื้้� อ ตัั ด เย็็ บ ด้้ ว ย
ผ้้าป่่าน ผ้้าซาติิน บ้้างก็็ใช้้ผ้า้ แพรจีีนทึบึ (โบกู๊๊�นส้้า) ชุุดครุุยยาว
เรีียกตามภาษามลายููว่า่ “บาจูู ปัันจััง” บาจูู แปลว่่าเสื้้อ� ส่่วน
ปัันจััง แปลว่่ายาว จากภาพโบราณโดยส่่วนใหญ่่สตรีีบาบ๋๋า
จะนิิยมใส่่สีชี มพูู หรืือแดงเฉพาะวัันสมรส ภายหลัังนิิยมลาย
ดอกไม้้ขนาดเล็็กและปรัับเปลี่่ย� นเป็็นผ้า้ เนื้้�อบาง นอกจากนี้้�
สตรีีที่่�ผ่่านการแต่่งงานมาแล้้วจะนิิยมสวมใส่่ชุุดครุุยยาวที่่�

เป็็ นผ้้ า เนื้้� อ หนาเน้้ น หนัั ก ไปทางสีี เข้้ ม เช่่ นน้ำำ�� ตาลอ่่ อ น
น้ำำ��ตาลเข้้ม หรืือสีีอิิฐ ลวดลายของเนื้้�อผ้้าเป็็นตารางเล็็ก ๆ
เนื่่อ� งจากภููมิปิ ระเทศทางภาคใต้้เป็็นดินิ แดนที่่�มีสี ภาพอากาศ
ค่่อนข้้างร้้อน จึึงเป็็นไปได้้ว่่าสตรีีบาบ๋๋าได้้ปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อ
ความคล่่องตััวและเหมาะสมต่่อสภาพอากาศมากยิ่่�งขึ้้�น

ภาพที่่� 2 ชุุดแต่่งงานของชาวจีีนภููเก็็ต เจ้้าบ่่าวสวมชุุดฝรั่่�ง
นายเบี่่�ยวเหล็็ง และเจ้้าสาวในชุุดครุุยยาว
นางง่่วนขีีม ผลิิพััฒน์์ (แซ่่แต่่) ถ่่ายเมื่่�อวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2474
ภาพจากพิิพิิธภััณฑ์์ภููเก็็ตไทหััว จ.ภููเก็็ต
ที่่�มา : ภาพถ่่ายโดยผู้้�วิิจััย เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม 2562

	จากบทความในหนัังสืือเรื่่�อง Straits Chinese
Gold Jewellery กล่่าวว่่าในวัันที่่�สำำ�คััญของประเพณีีการ
แต่่งงาน เจ้้าสาวยอนหยาจะนิิยมแต่่งกายในรููปแบบชุุด Baju
panjang ในขณะที่่�เจ้้าบ่่าวสวมชุุดสููททางตะวัันตก ซึ่่ง� ชุุดเจ้้า
สาวนิิยมตััดเย็็บด้้วยผ้้าไหมสีีแดงเข้้ม หรืือผ้้าซาติินเบอร์์กันดี
ั ี
มีีการปัักลวดลายดอกโบตั๋๋�นที่่�วิิจิิตรงดงาม ซึ่่�งนััยสำำ�คััญ
และความหมายที่่�สื่อ่� ถึึงความสง่่างาม และเกีียรติิยศแห่่งสตรีี
บางโอกาสก็็ จ ะถูู ก นำำ�ตัั ว เสื้้� อ คลุุ ม มาประดัั บ ตกแต่่ ง ด้้ ว ย
ขนกระต่่ า ย ในส่่ วน ของผ้้ า นุ่่�งจะนิิ ย มนุ่่�งโสร่่ ง ที่่� เรีี ย กว่่ า
“ซองเก็็ต” (Songket) ใช้้วิิธีีการถัักทอด้้วยดิ้้�นทองอย่่าง
สวยงาม สวมใส่่เครื่่อ� งประดัับทองคำำ� เพื่่อ� ให้้เกิิดความเหมาะสม
กัับเครื่่อ� งแต่่งกายของชุุดเจ้้าสาว และจะนิิยมสวมใส่่ในพิิธีกี าร
สำำ�คัญ
ั ของวัันมงคลสมรส คืือประเพณีีการยกน้ำำ��ชาให้้กับั พ่่อ
และแม่่ (Lillian Tong, 2014, p 33)
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	จากการสััมภาษณ์์ สาวิิตร พงศ์์วััชร์์ (2562, 15
ตุุลาคม) ครููภูมิู ปััิ ญญาและผู้้�เชี่่ย� วชาญทางด้้านวััฒนธรรมใน
จัั ง หวัั ด ภูู เ ก็็ ต ได้้ ใ ห้้ ข้้ อ มูู ล ว่่ า การแต่่ ง กายของชาวไทย
เชื้้�อสายจีีนในชุุดครุุยยาว ยัังปรากฏให้้เห็็นถึึงรููปแบบการ
แต่่งกายที่่�คล้้ายคลึึงกัันในจัังหวััดชายฝั่่ง� ทะเลตะวัันตก โดยสตรีี
บาบ๋๋ายัังคงนุ่่�งโสร่่งปาเต๊๊ะกัับเสื้้อ� คอตั้้ง� ปลายแขนจีีบ แขนเสื้้อ�
ยาวถึึงข้้อมืือเช่่นเดิิมในทุุกโอกาส แต่่จะนิิยมสวมชุุดครุุยยาว
สำำ�หรัับเจ้้าสาวในพิิธีีวิิวาห์์ และสำำ�หรัับ “นายหััวหญิิง”
สตรีีสููงวััยโอกาสสำำ�คััญ การสวมครุุยยาวจะใช้้ในพิิธีีผ่่างเต๋๋
(การยกน้ำำ��ชาตอนเช้้า) และจะต้้องเกล้้ามวยสููงเหนืือศีีรษะ
ซึ่่�งเรีียกว่่าผมทรงชัักอิิโบย ประดัับศีีรษะด้้วยดอกไม้้ไหว
ทำำ�ด้ว้ ยเส้้นทองคำำ� ล้้อมมวยผมด้้วยดอกมะลิิ สวมเครื่่อ� งประดัับ
ทองคำำ� พลอย เพชรซีีก เพชรลููก หรืือสวมใส่่เครื่่�องประดัับ
เพิ่่�มมากกว่่าปกติิ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงความ
มั่่�งคั่่�งในฐานะทางสัังคมของตน
ในขณะที่่�ระบบการเมืืองการปกครองเกิิดการปรัับ
เปลี่่� ย น เมื่่� อ หลัั ง สงครามโลกครั้้� ง ที่่� 2 ทำำ� ให้้ ส ตรีี บ าบ๋๋ า
รัับวััฒนธรรมทางตะวัันตกมากขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ หัันมานิิยมสวมใส่่
ชุุดวิิวาห์์แบบสากลนิิยม มีีลักั ษณะเป็็นชุดุ เจ้้าสาวสีีขาวล้้วน
ตััดเย็็บด้้วยผ้้าลููกไม้้แบบตะวัันตก ยาวกรอมถึึงระดัับเท้้า
ปลายแขนเสื้้อ� ยาวถึึงข้้อมืือ รวมทั้้�งมีีผ้า้ ลููกไม้้โปร่่งบางสีีขาว
คลุุมศีีรษะไว้้ โดยเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันโดยทั่่�วไปสำำ�หรัับชุุดเจ้้าสาว
บาบ๋๋าแบบสากลนิิยมว่่า “บุ๋๋�นเบ้้ง”
3.	ชุุดครุุยท่่อน (ปั่่วตึ่่
� �งเต้้)

ภาพที่่� 4 เสื้้�อครุุยท่่อน หรืือเสื้้�อครุุยครึ่่�งท่่อน
ที่่�มา : ฤดีี ภููมิิภูถู าวร. (2553). วิิวาห์์บาบ๋๋าภููเก็็ต. กรุุงเทพฯ:
เวิิลด์์ออฟเซ็็ท พริ้้�นติ้้�ง, หน้้า 49

เสื้้� อ ครุุ ย ครึ่่� ง ท่่ อ น เรีี ย กตามภาษาฮกเกี้้� ย นว่่ า
“ปั่่วตึ่่
� �งเต้้” มาจากคำำ�ว่่า “ปั่่�ว” หรืือ “ป่่อ” แปลว่่า ผ้้า “ตึ๋๋�ง”
แปลว่่า ยาว ส่่วน “เต้้” แปลว่่า สั้้น� สรุุปความแปลว่่าลัักษณะ
เสื้้อ� ตััวไม่่สั้้น� ไม่่ยาว คืือความยาวประมาณครึ่่ง� สะโพก (ปราณีี
สกุุลพิิพััฒน์์ และคณะ, 2555, หน้้า 79) เสื้้�อครุุยท่่อนหรืือ
ชุุดครุุยสั้้�น มีีลัักษณะเป็็นเสื้้�อครุุยผ้้าบางหรืือผ้้าป่่าน ซึ่่�งจะ
สวมเสื้้�อคอตั้้�งแขนจีีบไว้้ด้้านในเป็็นชั้้�นแรกและคลุุมทัับด้้วย
เสื้้�อครุุยครึ่่�งท่่อน ทั้้�งนี้้�เสื้้�อครุุยครึ่่�งท่่อนเป็็นเสื้้�อผ่่าหน้้า ไม่่มีี
กระดุุมจึึงนิิยมใช้้เข็็มกลััดทอง ซึ่่�งเรีียกว่่า “โกส้้าง” หรืือ
“โกสััง” กลััดไว้้เพื่่�อไม่่ให้้สาบเสื้้�อหลุุดออกจากกััน ชุุดครุุย
ท่่อนได้้ตััดทอนลงมาจากเสื้้�อครุุยยาวที่่�ใช้้สำำ�หรัับการสวมใส่่
ในโอกาสพิิเศษ หรืือการออกงานทางสัังคมอย่่างเต็็มรููปแบบ
จากการสััมภาษณ์์จรููญรััตน์์ ตััณฑวณิิช (2562, 8 พฤษภาคม)
ผู้้�มีีความรู้้�เรื่่�องการแต่่งกายบาบ๋๋า บ้้านพระพิิทัักษ์์ชิินประชา
จัังหวััดภููเก็็ต ให้้ข้อ้ มููลว่่า เสื้้อ� ครุุยท่่อนปััจจุุบันั หาผู้้�สวมใส่่ได้้
ยากเพราะจะต้้องใช้้เสื้้อ� จำำ�นวน 2 ตััวสวมทัับกััน เสื้้อ� ตััวนอก
เป็็นผ้้าโปร่่งบาง หรืือผ้้าป่่านเนื้้�อบาง ตััดเย็็บในลัักษณะหลวม ๆ
สวมทัับเสื้้�อตััวใน ไม่่มีีรัังกระดุุม จะนิิยมใช้้เข็็มกลััดโกสัังติิด
ไว้้ระหว่่างสาบเสื้้�อด้้านหน้้า จำำ�นวน 3 ตััว (เข็็มกลััดแม่่ลููก)
และนุ่่�งโสร่่งปาเต๊๊ะวาดมืือจากชวา
4.	ชุุดย่่าหยา (เคบาย่่า)
		 เสื้้�อเคบาย่่า คืือตััวเสื้้�อที่่�ได้้พััฒนารููปแบบมา
จากเสื้้อ� ครุุยท่่อนในสมััยอดีีต เนื่่อ� งจากประเทศไทยมีีสภาพ
อากาศค่่อนข้้างร้้อน และเพื่่อ� ให้้การสวมใส่่เกิิดความคล่่องตััว
จึึ ง ปรัั บ เปลี่่� ย นเป็็ น เสื้้� อ ย่่ า หยา ดัั ง ที่่� ส ตรีี ช าวภูู เ ก็็ ต นิิ ย ม
สวมใส่่ในงานพิิธีกี ารต่่าง ๆ เช่่นงานบุุญ งานประเพณีี ตลอดจน
งานสัังคม หรืือสวมใส่่เป็็นชุุดลำำ�ลองที่่�ไม่่เป็็นทางการ โดย
ตััวเสื้้�อทิ้้�งชายด้้านหน้้าให้้มีีปลายแหลม ปลายเสื้้�อด้้านหลััง
อยู่่�ระดัับสะโพก นิิยมตััดเย็็บเป็็นคอวีีหรืือมีีระบายบริิเวณ
คอเสื้้อ� ยาวตลอดจนถึึงริิมเสื้้อ� ด้้านล่่าง ปลายแขนยาวระดัับ
ข้้อมืือ มีี 3 รููปแบบ ดัังนี้้�
		 4.1 เคบาย่่าลิินดา (Kebaya Renda)
			 เป็็นเสื้้�อแขนยาวผ้้าหน้้าเนื้้�อผ้้าค่่อนข้้าง
บาง และไม่่หนาจนเกิินไป ประดัับด้้วยลููกไม้้ฉลุุลวดลาย
บริิ เวณปลายแขน สาบเสื้้� อ และบริิ เวณริิ ม สะโพกเป็็ น
ลัักษณะลวดลายของดอกไม้้ หรืือลายพฤกษา ลัักษณะตััว
เสื้้�อตััดเย็็บอย่่างหลวมๆ ไม่่เข้้ารููปมากนััก นิิยมติิดสาบเสื้้�อ
ด้้านหน้้าด้้วยเข็็มกลััด ในลัักษณะลวดลายต่่าง ๆ เช่่นลาย
ดอกไม้้ ลายใบไม้้ ลายแมลงปอ และลายผีีเสื้้�อ เป็็นต้้น

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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ภาพที่่� 5 การแต่่งกายชุุดเคบาย่่า ภาพจากการศึึกษาดููงาน ณ
พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิถลาง จัังหวััดภููเก็็ต
ที่่�มา : ภาพถ่่ายโดยผู้้�วิิจััย เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤษภาคม 2562

		 4.2 เคบาย่่าบีีกูู (Kebaya Biku)
			 เป็็นนิิยมอย่่างมากในช่่วงประมาณ พ.ศ.
2473 – 2483 เป็็นการพััฒนารููปแบบการแต่่งกายให้้ทันั สมััย
มากขึ้้�น สำำ�หรัับสตรีีชาวบาบ๋๋า เนื่่�องจากนวััตกรรมในการ
ตััดเย็็บและความทัันสมััยด้้านเทคโนโลยีีมีเี พิ่่�มมากขึ้้น� จึึงทำำ�ให้้
วิิธีีการตััด การเย็็บ การต่่อ และการปัักมีีความสะดวกและ
สวยงามมากขึ้้น� ทำำ�ให้้รูปู แบบของตััวเสื้้อ� ปรัับเปลี่่ย� นให้้มีกี าร
ฉลุุลายเล็็ก ๆ บริิเวณริิมสาบเสื้้�อด้้านหน้้า และมีีการเย็็บ
คล้้ายกัับการคััดเวิิร์์ค (การสอบริิมผ้้า) บริิเวณรอบสะโพก
โดยส่่วนใหญ่่นิิยมลายหอยแครง (ฤดีี ภููมิิภููถาวร, 2553, หน้้า
54) ลัักษณะของเสื้้�อเคบาย่่าบีีกููยัังคงใช้้ผ้้าเนื้้�อหน้้าในการ
ตัั ดเย็็ บ และผ่่ าหน้้ ายาวตลอดช่่ วงตัั วจ ากหน้้ าอกจนถึึ ง
ปลายเสื้้อ� ปลายเสื้้อ� ด้้านหน้้าแหลมและยาวทิ้้�งตััวลงมา ไม่่ตัดั เย็็บ
ให้้เข้้าตััวมากนััก และยัังคงใช้้เข็็มกลััดโกส้้าง หรืือเข็็มกลััด
ลวดลายต่่าง ๆ ติิดไว้้ไม่่ให้้สาบเสื้้�อด้้านหน้้าแยกออกจากกััน

ภาพที่่� 6 การแต่่งกายชุุดเคบาย่่าบีีกูู
ที่่�มา : เอนก นาวิิกมููล และธงชััย ลิิขิิตพรสวรรค์์. (2561).
สมุุดภาพเมืืองระนอง. นนทบุุรีี: พิิมพ์์ดีี, หน้้า 129.

		 4.3 เคบาย่่าซููแลม (Kebaya Sulam)
			 เคบาย่่ า ซูู แ ลมมีี ค วามคล้้ า ยคลึึ ง กัั บ
ลัักษณะของเสื้้�อเคบาย่่าบีีกููอยู่่�มาก เพีียงแต่่แตกต่่างกัันที่่�
การฉลุุลวดลายบนตััวเสื้้อ� ปลายแขนและบริิเวณรอบสะโพก
มีีความประณีีตและมีีรายละเอีียดมากขึ้้�น รวมทั้้�งตััวเสื้้�อมีี
สีีสัันสดใส อีีกทั้้�งลัักษณะตััวเสื้้�อมีีการเข้้ารููปให้้มองเห็็น
ทรวดทรงอย่่างชััดเจน ตลอดจนการผสมผสานลวดลายการ
ปัักด้้ า ยไหมสีี ต่่ า งๆ ให้้ เ กิิ ด เป็็ น ลวดลายของสัั ต ว์์ ต าม
ความเชื่่�อ เช่่น ลายพฤกษาหรืือลายสััตว์์ในอุุดมคติิ จากการ
สััมภาษณ์์ศุุภพรพงษ์์ชััย พรพงษ์์ (2562, 9 กรกฎาคม)
กล่่าวว่่า เสื้้อ� เคบาย่่าหรืือเสื้้อ� ย่่าหยา ปััจจุุบันจ
ั ะนิิยมสำำ�หรัับ
สตรีีวัยั สาวถึึงสตรีีวัยั กลางคน ตััวเสื้้อ� จะมีีสีสัี นั สดใส เช่่น สีีแดง
สีีเหลืืองดอกบวบ สีีเหลืืองขมิ้้�นและปัักลวดลายบนริิมเสื้้�อ
ด้้ ว ยสีี ต รงกัั นข้้ า ม หากเป็็ นตัั ว เสื้้� อ สีี เ หลืืองก็็ จ ะนิิ ย มปััก
ฉลุุลายต่่าง ๆ ด้้วยไหมสีีแดง สีีน้ำำ��เงิินหรืือสีีม่ว่ ง ปััจจุุบันั การ
แต่่งกายชุุดย่่าหยามีีความเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก โดยมีี
การตััดเย็็บจนเข้้ารููปมากเกิินไป ปลายเสื้้�อด้้านหลัังสููงขึ้้�น
มากกว่่าปกติิ เพราะช่่างที่่�มีีความรู้้�และมีีฝีีมืือการตััดเย็็บผ้้า
พื้้�นเมืืองในปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนน้้อยและหาได้้ค่่อนข้้างยาก
เพราะในอดีีตเสื้้อ� ย่่าหยาจะไม่่มีกี ารเจาะกระดุุม ไม่่มีสี าบปิิด
ระหว่่างอกเสื้้อ� แต่่จะใช้้เข็็มกลััดโกสัังเป็็นตัวยึ
ั ดึ สาบเสื้้อ� แทน
กระดุุม
5.	ชุุดเสื้้�อลููกไม้้
		 การแต่่งกายชุุดเสื้้�อลููกไม้้นิิยมสวมใส่่สำำ�หรัับ
สตรีีที่่�มีวัี ัยวุุฒิิ อายุุประมาณ 60-80 ปีีขึ้้�นไป รููปแบบของตััว
เสื้้อ� เป็็นผ้า้ ลููกไม้้มีหี ลายรููปแบบ เช่่นแขนสั้้�น แขนสี่่�ส่วน
่ รวม
ทั้้�งลัักษณะคอเสื้้�อมีีความสวยงามตามยุุคสมััย โดยนิิยมเป็็น
คอกลม คอฮาวาย คอวีี วิิธีกี ารตััดเย็็บจะนิิยมใช้้เป็็นซิปิ หลััง
บ้้ า งก็็ เ ป็็ น กระดุุ ม สอดห่่ ว งด้้ า นหน้้ า ตั้้� ง แต่่ ห น้้ า อกตลอด
ริิมเสื้้�อ ลัักษณะในการตััดเย็็บจะไม่่เข้้ารููปมากนััก สวมใส่่ได้้
อย่่างสะดวกสบายเหมาะกัับสภาพอากาศในภาคใต้้ จากการ
สััมภาษณ์์ จำำ�ปา ศรีีมุุข (2562, 2 กรกฎาคม) ชาวไทยเชื้้�อ
สายจีีนที่่�อาศััยบริิเวณย่่านเมืืองเก่่าตะกั่่�วป่่า จัังหวััดพัังงา
กล่่าวว่่า ชนิิดของผ้้าผ้้าลููกไม้้ที่่�นำำ�มาตััดเย็็บจะเป็็นไปตาม
กำำ�ลัังทรััพย์์ของผู้้�สวมใส่่ ตั้้�งแต่่ราคาหลาละ 350 – 1,500
บาท นิิยมสีีขาว สีีเทา สีีอิิฐ สีีกะปิิ สีีม่่วง สีีน้ำำ��ตาล เป็็นต้้น
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ภาพที่่� 7 การแต่่งกายชุุดผ้้าลููกไม้้ของสตรีีพื้้�นถิ่่�น
ที่่�มา : ภาพถ่่ายโดยผู้้�วิิจััย เมื่่�อวัันที่่� 20 กัันยายน 2562

	จากการสัังเกตของผู้้�วิิจััย พบว่่าในความแตกต่่าง
ของวััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีในจัังหวััดระนอง พัังงา
และภููเก็็ต ปรากฏให้้เห็็นว่่า มีีรููปแบบของตััวเสื้้�อชนิิดหนึ่่�งที่่�
ไม่่ปรากฏพบในจัังหวััดภููเก็็ต แต่่มีปี รากฏภาพถ่่ายโบราณใน
จัังหวััดพัังงาและจัังหวััดระนอง เรีียกว่่า “เสื้้�ออาจ้้อ” เป็็น
เสื้้�อคอกลม ตััวเสื้้�อเป็็นทรงตรงไม่่เข้้ารููป ไม่่มีีการจัับตะเข็็บ
ของตััวเสื้้�อ แขนสามส่่วน ปลายแขนบานเพีียงเล็็กน้้อย
เท่่านั้้�น และตััวเสื้้�อมีีความยาวคลุุมระดัับสะเอวประมาณ
2.5 นิ้้�ว ด้้านหน้้ามีีกระเป๋๋าเจาะอยู่่�บริิเวณด้้านหน้้าอก จำำ�นวน
2 ใบ มีีความกว้้าง 5.5 นิ้้�ว ความยาว 6 นิ้้�ว มีีกระดุุม จำำ�นวน
5 เม็็ด นุ่่�งกัับโสร่่งปากีีซอเร (ผ้้าปาเต๊๊ะจากอิินโดนีีเซีีย) ซึ่่ง� เป็็น
ผ้้าที่่�มีลี วดลายทั้้�งสองด้้านสามารถสวมใส่่ได้้ทั้้ง� เวลากลางวััน
และกลางคืืน ตลอดจนสวมสร้้อยคอยาวเส้้นเล็็ก ๆ

ภาพที่่� 8 รููปแบบการแต่่งกายชุุดเสื้้�ออาจ้้อ
ภาพจากการศึึกษาข้้อมููลบ้้านร้้อยปีี เทีียนสืือ จัังหวััดระนอง
ที่่�มา : ภาพถ่่ายโดยผู้้�วิิจััย เมื่่�อวัันที่่� 9 กรกฎาคม 2562

	จากการสัังเกตของผู้้�วิิจััยยัังปรากฏให้้เห็็นอีีกว่่า
รููปแบบการแต่่งกายของสตรีีบาบ๋๋าในสมััยโบราณมัักจะแบ่่ง
แยกโอกาส และช่่วงอายุุของการสวมใส่่ อีีกทั้้�งการแต่่งกาย
ของสตรีีบาบ๋๋า จัังหวััดพัังงา จัังหวััดระนองและจัังหวััดภููเก็็ต
ปััจจุุบัันยัังคงมีีการนุ่่�งผ้้าโสร่่งปาเต๊๊ะแบบไม่่ตััดสำำ�เร็็จรููป
สำำ�หรัับสตรีีที่่�อยู่่�ในช่่วงวััย 60 ปีี ขึ้้�นไปในทุุกโอกาส แต่่ใน
ส่่วนของสตรีีที่่�มีีช่่วงอายุุ 45-60 ปีี จะนิิยมนุ่่�งโสร่่งผ้้าปาเต๊๊ะ
ที่่�ตัดั สำำ�เร็็จรูปู ขึ้้น� ในโอกาสสำำ�คัญ
ั ตามวััฒนธรรมประเพณีี เช่่น
งานมงคลสมรส งานบุุญประจำำ�ปีี งานบุุญเทศกาล เป็็นต้้น
	สิ่่� ง สำำ�คัั ญ ประการหนึ่่� ง ในการเลืือกซื้้� อ ผ้้ า โสร่่ ง
ปาเต๊๊ะของสตรีีชาวบาบ๋๋า จะใช้้มืือสััมผััสกัับผืืนผ้้า หากเป็็น
ผ้้าเนื้้�อแท้้จะนิ่่�มมืือ มีีกลิ่่น� หอมเทีียนและมีีสภาพความคงทน
แต่่ในปััจจุุบัันสตรีีรุ่่�นหลัังมัักจะนิิยมในความสวยงามของ
ผ้้าโสร่่งปาเต๊๊ะ และมีีราคาย่่อมเยามากกว่่าความคงทนใน
การใช้้งาน หากแต่่ในโอกาสสำำ�คัญั ก็็จะเลืือกซื้้อ� ผ้้าโสร่่งปาเต๊๊ะ
ที่่� มีี ร าคาแพงมาสวมใส่่ เ พื่่� อ เพิ่่� ม สง่่ า ราศีี ใ ห้้ กัั บ ตนเอง
จากคำำ�บอกเล่่าของ ขนััด หวัังเกีียรติิ ที่่�กล่่าวไว้้ในหนัังสืือเรื่่อ� ง
พััสตราภรณ์์ ยอนหยา เกี่่�ยวกัับผ้้าโสร่่งปาเต๊๊ะ กล่่าวว่่า สตรีี
บาบ๋๋าสมััยอดีีตนิิยมนำำ�มานุ่่�งในวัันเข้้าพิิธีีแต่่งงานต้้องนุ่่�งผ้้า
ที่่�ผลิิตจากเกาะชวา ประเทศอิินโดนีีเซีีย เรีียกว่่า “ลาส้้อม”
(Lasem) เช่่น รููปปลา ดอกไม้้ นก หงส์์ฟ้้า หรืือสััตว์์ชนิิด
ต่่างๆที่่�เป็็นมงคล ซึ่่�งคุุณขนััด หวัังเกีียรติิ ได้้รัับมรดกจาก
บรรพบุุรุุษเมื่่�อสมััย 50-60 ปีีก่่อน และในปััจจุุบัันค่่อนข้้าง
หายากและมีีราคาแพงผืืนละประมาณ 8,000 – 10,000 บาท
ขึ้้�นอยู่่�กัับเนื้้�อผ้้าและลวดลาย (วิิกรม กรุุงแก้้ว, 2560,
หน้้า 22) ปััจจุุบัันการซื้้�อหาผ้้าโสร่่งปาเต๊๊ะของสตรีีพื้้�นถิ่่�น
ปรากฏพบแหล่่งซื้้�อขายอย่่างมากมายในบริิเวณถนนย่่าน
เมืืองเก่่าจัังหวััดภููเก็็ต โดยเป็็นแหล่่งธุุรกิิจของการท่่องเที่่�ยว
เชิิงวััฒนธรรมและปรากฏอยู่่�ในโปรแกรมการท่่องเที่่�ยวของ
บริิษััทการท่่องเที่่�ยว จากการสััมภาษณ์์จิิรศัักดิ์์� อัังคทายาท
(2562, 27 สิิงหาคม) ผู้้�ประกอบธุุรกิิจเช่่าซื้้�อเครื่่�องแต่่งกาย
พื้้�นเมืือง จัังหวััดภููเก็็ต กล่่าวว่่า ปััจจุุบัันธุุรกิิจการเช่่าซื้้�อ
เครื่่�องแต่่งกายพื้้�นเมืืองนิิยมกัันเป็็นจำำ�นวนมาก เนื่่�องจาก
หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน มีีนโยบายให้้พนัักงานสวมใส่่
ในวัันปฏิิบััติิหน้้าที่่� หรืือโอกาสพิิเศษ ถึึงแม้้ว่่ารููปแบบของ
เนื้้�อผ้้าหรืือการตััดเย็็บจะมีีการปรัับเปลี่่ย� น เพื่่อ� ลดต้้นทุนุ ใน
การจััดจำำ�หน่่ายลง แต่่วิธีิ ีการจำำ�หน่่ายเครื่่�องแต่่งกายพื้้�นถิ่่�น
ในราคาย่่ อ มเยา อาจจะเป็็ น แนวทางในการอนุุ รัั ก ษ์์
วััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีพื้้�นถิ่่�นให้้คงอยู่่�ได้้

วารสารสถาบัันวััฒนธรรมและศิิลปะ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
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การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

“ชาวบาบ๋๋า” ทางภาคใต้้ของประเทศไทย เป็็น
กลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั หนึ่่�งที่่�มีกี ารผสมผสมผสานระหว่่างเชื้้อ� ชาติิจีนี
และชาวพื้้�นถิ่่�นเข้้าไว้้ด้้วยกััน เมื่่�อมีีทายาทสืืบสกุุลเป็็นบุุตร
ชายจะเรีียกแทนตััวว่่า “บาบ๋๋า” (Baba) เมื่่�อมีีบุุตรสาวก็็จะ
เรีียกแทนตััวว่่า “ยอนหยา” (Nyonya) แต่่ทั้้�งนี้้�จะไม่่นิิยม
เรีียกลููกผสมระหว่่างพ่่อที่่�เป็็นชาวจีีน และแม่่เป็็นชาวพื้้�นถิ่่น�
ในจัังหวััดฝั่่ง� ทะเลอัันดามัันว่า่ “เพอรานากััน” (Perranakan)
เนื่่�องจากคำำ�ว่่าชาติิพัันธุ์์�เพอรานากัันจะนิิยมใช้้เรีียกผู้้�มีีเชื้้�อ
สายผสมที่่�มีีถิ่่�นฐานอาศััยอยู่่�บริิเวณช่่องแคบมะละกา ปีีนััง
และสิิ ง คโปร์์ เ พีี ย งเท่่ า นั้้� น แต่่ จัั ง หวัั ด ทางภาคใต้้ ข อง
ประเทศไทยนิิยมใช้้คำำ�ว่่า “บาบ๋๋า” เป็็นคำำ�เรีียกแทนตััวของ
บุุคคลลููกผสม รวมกัันทั้้�งผู้้�หญิิงและผู้้�ชาย โดยปรากฏพบ
การตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�ในจัังหวััดระนอง ตรััง สตููล พัังงา กระบี่่�
และภููเก็็ต
	วััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีชาวบาบ๋๋าซึ่่�งมีี
เอกลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่น ทั้้�งในรููปแบบของตััวเสื้้�อที่่�มีีการผสม
ผสานหลายวััฒนธรรม ตลอดจนลวดลายและประเภทของ
เครื่่อ� งประดัับชนิิดต่่าง ๆ ตลอดจนวััตถุุประสงค์์ในการสวมใส่่
โดยสามารถอธิิบายโดยวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้ว่่า ในสมััยอดีีต
วััฒนธรรมการแต่่งกายของสตรีีปรากฏให้้เห็็นอย่่างเด่่นชััด
ในกลุ่่�มของสตรีีที่่มี� ฐี านะทางสัังคมค่่อนข้้างดีี โดยปรากฏให้้
เห็็นจากการสวมใส่่เครื่่อ� งประดัับทองคำำ�และอััญมณีีรูปู แบบ
ต่่าง ๆ ตลอดจนการเลืือกสรรเนื้้�อผ้้าที่่�นำำ�มาตััดเย็็บอยู่่�ใน
ระดัับดีี มีีราคาค่่อนข้้างสููง มีีความประณีีตในการถัักทอด้้วย
เส้้นไหมที่่�นำำ�เข้้าจากนานาอารยประเทศ เช่่น ผ้้าแพรจากจีีน
ผ้้าป่่านมััสลิินจากตะวัันออกกลาง ผ้้าซองเก็็ตแบบชวา
เป็็นต้น้ ดัังนั้้�นผลจากการศึึกษาวััฒนธรรมการแต่่งกายของ
สตรีีบาบ๋๋าสามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููล ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. ผลการวิิจัยั พบว่่า ชาติิพันธุ์์�
ั บาบ๋๋า คืือกลุ่่�มชาวไทย
เชื้้� อ สายจีี นที่่� มีี เชื้้� อ สายผสมระหว่่ า งเชื้้� อ ชาติิ จีี น และ
เชื้้�อชาติิไทยพื้้�นถิ่่�นหรืือเชื้้�อชาติิมลายูู ซึ่่�งปรากฏพบในแถบ
บริิเวณรััฐปีีนััง มะละกา ของประเทศมาเลเซีีย ประเทศ
สิิงคโปร์์และในจัังหวััดฝั่่�งทะเลอัันดามัันของประเทศไทย
ประกอบด้้ ว ยจัั ง หวัั ด ตรัั ง สตูู ล กระบี่่� และยัั ง คงรัั ก ษา
แบบแผนวััฒนธรรมการแต่่งกายได้้เป็็นอย่่างดีีใน จัังหวััด
ระนอง พัังงาและภููเก็็ต
2. การแต่่งกายของสตรีีบาบ๋๋า แบ่่งออกเป็็น 5 รููป
แบบหลััก ได้้แก่่

		 2.1	ชุุดเสื้้อ� คอตั้้ง� มืือจีีบ (เสื้้อ� อาโป๋๋) นิิยมสวม
ใส่่เป็็นชุุดลำำ�ลองหรืือขณะที่่�อยู่่�ประจำำ�บ้้าน
		 2.2	ชุุดครุุยยาว (บาจูู ปัันจััง) สวมใส่่ในพิิธีี
วิิวาห์์
		 2.3	ชุุดครุุยท่่อน (ปั่่วตึ่่
� �งเต้้) สวมใส่่ในโอกาส
พิิเศษที่่�ไม่่เป็็นทางการ
		 2.4	ชุุดย่่าหยา (เคบาย่่า) สวมใส่่สำำ�หรัับสตรีี
วััยกลางคน ในงานบุุญประเพณีี
		 2.5	ชุุดเสื้้�อลููกไม้้ สวมใส่่สำำ�หรัับสตรีีสููงวััย
		นอกจากนี้้�ยัังปรากฏลัักษณะรููปแบบของตััว
เสื้้�อที่่�นิิยมสำำ�หรัับสตรีีที่่�มีีช่่วงอายุุ 80 ปีี ขึ้้�นไปเรีียกว่่า
“ชุุดเสื้้�ออาจ้้อ” หรืือ เสื้้�อแบบอย่่างของทวด โอกาสสวมใส่่
เมื่่อ� อยู่่�ประจำำ�บ้า้ น พบมากในจัังหวััดพัังงาและระนอง จากการ
สััมภาษณ์์ผู้้�มีีเชื้้�อสายบาบ๋๋าในจัังหวััดระนองได้้กล่่าวถึึงการ
แต่่งกายแบบเสื้้�ออาจ้้อว่่า ปััจจุุบันั เสื้้�ออาจ้้อเริ่่�มมีีการนำำ�มา
ตััดเย็็บใหม่่ และสวมใส่่กัันในสตรีีวััยกลางคน และไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องสวมใส่่เมื่่�ออยู่่�ประจำำ�บ้้านเท่่านั้้�น แต่่จะนิิยมสวมใส่่ใน
โอกาสเป็็นชุดุ ลำำ�ลอง ใช้้คู่่�กับั ผ้้าโสร่่งปาเต๊๊ะสองหน้้าสองลาย
ชื่่�อว่่า ปากีีซอเร (Paki Sore)
3. สตรีี ช าวบาบ๋๋ า ยัั ง คงนิิ ย มนุ่่�งโสร่่ ง ผ้้ า ปาเต๊๊ ะ
ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นถึงึ การผสมผสานระหว่่างตััวเสื้้อ� แบบสตรีีจีนี
และการนุ่่�งโสร่่งปาเต๊๊ะแบบสตรีีมลายูู หากใช้้ในโอกาสสำำ�คัญ
ั
จะนิิ ย มใช้้ ผ้้ า ที่่� ใ ช้้ เ ทคนิิ ค การเขีี ย นเทีี ย นด้้ ว ยจัั นติ้้� ง
ตลอดทั้้�งผืืน มีีราคาสููงและเป็็นผ้้าเนื้้�อดีี เรีียกว่่า “จาวอตููเลส”
(Java Tulis) หากนุ่่�งในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วัันจะนิิยม
ผ้้าโสร่่งปาเต๊๊ะธรรมดาหรืือเรีียกว่่า “ผ้้าถุุง” โดยมีีการเย็็บริิม
ให้้ติิดกััน
4.	สีีสัันและลวดลายของเครื่่�องแต่่งกาย โดยแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ประเด็็น คืือ
		 4.1 ความเชื่่�อ พบว่่า สีีที่่�ใช้้ในพิิธีีการงาน
มงคลของสตรีีบาบ๋๋านิิยมสีีชมพููเข้้ม สีีแดง เชื่่�อว่่าจะทำำ�ให้้
เกิิดสิิริิมงคลแก่่บ่่าวสาวและผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีี และลวดลายที่่�
ปรากฏพบ มีีลายนกยููงมีีความเชื่่�อถึึงความอุุดมสมบููรณ์์
ลายผีีเสื้้�อมีีความเชื่่�อถึึงการมีีชีีวิิตคู่่� ลายหงส์์มีีความเชื่่�อถึึง
ความสัันติิสุุข ลายดอกไม้้มีีความเชื่่�อถึึงความสง่่างาม
		 4.2	พิิธีีกรรม พบว่่า วััฒนธรรมการแต่่งกาย
ในพิิธีกี รรมของชาวบาบ๋๋าจะมีีความคล้้ายคลึึงกัับการแต่่งกาย
ตามประเพณีี โดยแบ่่งระดัับของสีีของเป็็น 2 หมวดหมู่่� คืือ
1) สีีในพิิธีีกรรมอวมงคล เช่่น พิิธีีไหว้้ศพจะใช้้สีีขาวล้้วน
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สำำ�หรัับบุุตรหลาน และใช้้สำำ�หรัับญาติิพี่่�น้้องนิิยมใช้้สีีขาว
สลัับดำำ� และไม่่นิิยมปรากฏลวดลายบนผืืนผ้้า แต่่ทั้้�งนี้้�ใน
พิิธีกี รรมการไหว้้เทพเจ้้าของเทศกาลถืือศีีลกิินผักั จะมีีจารีีต
ในการให้้สวมใส่่เครื่่�องแต่่งกายสีีขาวล้้วน แต่่มิิได้้เป็็นงาน
อวมงคล 2) สีีในพิิธีีกรรมมงคล เช่่น พิิธีีกรรมไหว้้พระจัันทร์์
พิิธีกี รรมรัับขวััญหลาน พิิธีแี ต่่งงาน จะสวมใส่่เครื่่อ� งแต่่งกาย
ที่่�มีสีี สัี นั สดใส หรืือสีีและลวดลายมงคลตามความเชื่่อ� ของชาว
จีีน เช่่น สีีเหลืือง สีีแดง สีีทอง เป็็นต้น้ และมีีลวดลายพฤกษา
ลายดอกไม้้ ลายสััตว์์ในอุุดมคติิ เป็็นต้น้
		 4.3	วััฒนธรรมประเพณีี พบว่่า วััฒนธรรม
การแต่่งกายของสตรีีบาบ๋๋าในสมััยโบราณจะนิิยมสวมชุุดพื้้�นถิ่่น�
ในทุุกโอกาส แต่่ปััจจุุบัันจะนิิยมสวมใส่่ขึ้้�นในโอกาสสำำ�คััญ
ตามวััฒนธรรมประเพณีีเท่่านั้้�น เช่่น งานไปร่่วมงานอุุปสมบท
งานมงคลสมรส งานบุุญสารท งานบุุญประจำำ�ปีี งานบุุญ
เทศกาล เป็็นต้้น และจะนิิยมสวมใส่่ลวดลายและสีีสัันสดใส
หรืือเป็็นสีตี รงกัันข้า้ ม เช่่น เสื้้อ� สีีเหลืือง นุ่่�งโสร่่งสีีเหลืืองแดง
เป็็นต้้น
5.	ตััวเสื้้อ� ของสตรีีบาบ๋๋าไม่่นิยิ มมีีกระดุุมจะใช้้เข็็มกลััด
แม่่ลููก เรีียกว่่า “โกสััง” เป็็นเข็็มกลััดสามชิ้้�นรั้้�งสาบเสื้้�อ
ไว้้เพื่่�อให้้ให้้หลุุดออกจากกััน และสวมใส่่เครื่่�องประดัับตาม
ฐานะ เช่่น เข็็มกลััดปิินตััง แหวนบาเย๊๊ะ กำำ�ไลข้้อเท้้าทอง
ต่่างหููระย้้า สร้้อยคอทองและประดัับศีีรษะด้้วยมงกุุฎดอกไม้้
ไหวเฉพาะเจ้้าสาวเท่่านั้้�น
การแต่่งกายของสตรีีในกลุ่่�มชาติิพัันธ์์บาบ๋๋าที่่�เกิิด
จากการศึึกษาในจัังหวััดฝั่่�งทะเลอัันดามััน ปััจจุุบันมี
ั ีปรากฏ
ให้้เห็็นอย่่างเด่่นชััดอยู่่�เพีียง 3 จัังหวััดเท่่านั้้�น ได้้แก่่ จัังหวััด
พัังงา ระนอง และภููเก็็ต ซึ่่�งเป็็นจัังหวััดที่่�มีีการอนุุรัักษ์์
วัั ฒ นธรรมการแต่่ ง กายแบบพื้้� น เมืืองตามนโยบายของ
ภาครััฐและเอกชน แต่่ในจัังหวััดที่่�ปรากฏการตั้้ง� ถิ่่น� ฐานของ
ชาวบาบ๋๋าอื่่น� ๆ เช่่น จัังหวััดกระบี่่� สตููล ตรััง ยัังมีีปรากฏอยู่่�บ้้าง
เพีียงส่่วนน้อ้ ย และมีีรูปู แบบการตััดเย็็บและวิิธีกี ารสวมใส่่ที่่�
ผิิดเพี้้�ยนไปจากรููปแบบดั้้ง� เดิิม เนื่่อ� งจากเป็็นไปได้้ว่า่ ในพื้้�นที่่�

ดัังกล่่าวเป็็ นจัังหวััดที่่� มีีการตั้้�งถิ่่� นฐานของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
จำำ�นวนน้้อยกว่่าจัังหวััดอื่่�น ๆ อีีกทั้้�งไม่่ได้้อยู่่�ในแผนการ
อนุุรักั ษ์์เมืืองเก่่าตามนโยบายของรััฐบาล จึึงทำำ�ให้้วัฒ
ั นธรรม
การแต่่งกายแบบดั้้�งเดิิมเริ่่�มสููญหายไป อีีกทั้้�งเมื่่�อสัังคมและ
วััฒนธรรมประเพณีีเกิิดการพััฒนาไปตามยุุคสมััย มีีความ
เจริิญก้้าวหน้้าในด้้านเศรษฐกิิจตามสถานการณ์์ปััจจุุบััน
ระบบและจารีีตประเพณีีแบบดั้้ง� เดิิมก็็เกิิดการปรัับเปลี่่ย� นไป
ตามบริิบทของสัังคมเช่่นเดีียวกััน แต่่ทั้้ง� นี้้�วัฒ
ั นธรรมของกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�ชาวบาบ๋๋าก็็มิิได้้จืืดจางลง แต่่อาจจะมีีการปรัับ
เปลี่่ย� นไปบ้้างเพื่่อ� ให้้เกิิดความเหมาะสมกัับยุุคสมััยใหม่่ เช่่น
รสชาติิอาหาร ค่่านิิยม และการแต่่งกาย หรืืออาจจะลดน้้อย
ลงตามสภาพแวดล้้อมในการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�คนปััจจุุบััน
อย่่างไรก็็ตามแม้้ว่่าวัันเวลาจะผัันผ่่านนัับหลายร้้อยปีี สตรีี
ชาวบาบ๋๋าก็็ยัังคงร่่วมกัันอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมในทุุก ๆ ด้้านให้้
เป็็นอััตลัักษณ์์ประจำำ�กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� รวมทั้้�งการปลููกฝัังให้้
เยาวชนรุ่่�นหลัังได้้มีีจิิตสำำ�นึึกในคุุณค่่าของมรดกแห่่งศิิลป์์
และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นในชาติิพัันธุ์์�บาบ๋๋าดำำ�รงอยู่่�คู่่�กัับสัังคม
ชาวบาบ๋๋าและประเทศชาติิต่่อไป

ข้้อเสนอแนะ

หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน นำำ�ผลการศึึกษาวิิจัยั
ไปใช้้ประโยชน์์เพื่่�อเป็็นการถ่่ายทอดความรู้้� ให้้นัักเรีียน
นัักศึึกษาและผู้้�สนใจได้้ศึึกษา ตลอดจนเป็็นการส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
	ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. การศึึกษาพััฒนาการการแต่่งกายสตรีีบาบ๋๋า
จากอดีีตจนถึึงยุุคสมััยปััจจุุบัันเพื่่�อเป็็นการอนุุรัักษ์์
2. ควรมีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบวััฒนธรรมการแต่่งกาย
สตรีี บ าบ๋๋ า ของฝั่่� ง อัั น ดามัั น กัั บ ชาวไทยเชื้้� อ สายจีี น ใน
ปีีนััง ประเทศมาเลเซีีย เพื่่�อเป็็นการศึึกษาความเหมืือนและ
แตกต่่าง อัันจะนำำ�ไปสู่่�การอนุุรัักษ์์และสานสััมพัันธ์์ในระดัับ
อาเซีียนต่่อไป
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