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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของภาคใต้ในครั้งนี้อันมีจุดมุ่งหมาย

หลักเพื่อการศึกษาแนวคิด อิทธิพล และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแต่งกายของคนไทย ในแถบภาคใต้ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการแต่งกาย จึงได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้ ในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้ศึกษาได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาประกอบ
กับการวิเคราะห์ถึงสภาพสังคมที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของคนแถบภาคใต้ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบได้ว่า 
สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศทางภาคใต้ของไทยนั้น มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ มีฝั่งทะเลขนาบทั้งสองด้าน ทำให้เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญ ในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ตั้งแต่
สมัยอยุธยาโดยได้มีการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ ประเทศที่มีการติดต่อค้าขายกับไทยทางภาคใต้ได้แก่ 
อินเดีย จีน อาหรับ-เปอร์เซีย ชวา-มลายู และชาวตะวันตก ทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งด้านการใช้ภาษา 
อาหารการกิน และการแต่งกายรวมถึงวัสดุและกรรมวิธีในการผลิตผ้า เช่น การทอผ้า การย้อม เป็นต้น 

การแต่งกายของคนในแถบภาคใต้นั้น นอกจากจะรับอิทธิพลมาจากต่างประเทศแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศด้วย เนื่องจากทางภาคใต้มีอากาศร้อนช้ืนและบางจังหวัดมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับทะเล การสวมเครื่องแต่ง
กายส่วนมากจึงเป็นการนุ่ง - ห่มผ้าฝ้ายแบบบาง ๆ เนื่องจากสามารถระบายอากาศได้ดี ซึ่งในอดีตจะนิยมนุ่งแค่
ผ้าถุงไม่สวมเสื้อ นอกจากนี้ทางภาคใต้มีประชากรที่มาจากหลากหลายเชื่อชาติ ลักษณะการแต่งกายจึงมีความ
แตกต่างกันไปตามพิธีการหรือกฎข้อปฏิบัติของแต่ละวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมการแต่งกายของคนในภาคใต้นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น 
อีกทั้งในปัจจุบันนี้ห้างร้านต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นมากมาย ผู้คนสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ทันตามกระแส ไม่
ว่ารูปแบบการแต่งกายจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร การแต่งกายของคนภาคใต้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึง
วัฒนธรรม ลวดลายผ้าที่แสดงถึงความเป็นพ้ืนถ่ินได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับในปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาใส่ผ้า
ทอ ผ้าพื้นเมืองที่ผลิตโดยกลุ่มชาวบ้านเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นการช่วยสืบสานอนุรักษ์การแต่งกายที่
เป็นอัตลักษณ์ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 
คำสำคัญ : วิวัฒนาการ, วัฒนธรรม, การแต่งกาย, ภาคใต้ 
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Abstract 
This study of evolution of clothing in Southern culture from the past to the present mainly 

aimed at understanding ideas, influences, and environmental factors that affected the clothing of 
Thai people in the Southern parts since the past and to the present. It also shows the evolution 
of clothing, collected as explicit knowledge. In this study, the researcher made surveys and 
collected information from different sources, applied descriptive analysis method, and analyzed 
societal factors that influenced clothing of people who lived in the southern area. The study shows 
that the environmental and geographical conditions of Southern Thailand, abundant with a wide 
varieties of natural resources and with the sea on both sides of the area, made it an important 
seaport in trading with other countries since Ayutthaya period, according to historical evidence. 
Countries that traded with Southern Thailand were India, China, Arab-Persia, Java-Malay, and 
Western countries. Accordingly, culture integration arose, in terms of language, food, clothing, as 
well as materials and methods used in the making of clothes such as weaving and dyeing. 

Apart from the influences of other countries, the clothing of Southern Thais was also 
determined by the weather in that part, as it was quite hot, while some provinces were also located 
near the sea. The apparels then usually were thin cotton fabrics, because it was good at ventilation. 
In the past, wearing only a sarong or tube skirt without a top was quite popular. Moreover, the 
South of Thailand was consisted of a diversity of races and religions, the way people dressed also 
varied by the formality or rules and regulations of each culture.  

The clothing culture of Southern Thais, from the past to the present, has been evolving 
according to the progression of times. For instance, the social media influences clothing of people. 
Furthermore, in the present, there are many malls and shops mushrooming; people have various 
options of trendy garments and outfits to choose from. Besides, there are online shopping channels 
where people can easily have access. However, no matter how much the clothing trend changes, 
the way Southerners dress still shows their identity and reflects their long-rooted culture. The 
patterns on their cloth perfectly depict their locality. In addition, nowadays, more new age people 
have turned to wear weaved clothes or local apparels made by local folks, which is considered a 
distribution of income to the community. It is to carry on and preserve this culture of clothing full 
of identity not to disappear by time. 
Keyword: Evolution, Culture, Clothing, Southern 
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1. บทนำ 
เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ห่อหุ้มและปกปิดร่างกาย เพื่อให้ความอบอุ่น และป้องกันอันตรายต่าง ๆ 

ที่อาจเกิดกับร่างกายได้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต ในหนังสือคู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย ของ พวกผกา 
คุโรวาท  ได้กล่าวถึงเรื่องการแต่งกายของมนุษย์ไว้ว่า เครื่องแต่งกายถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านาน 
มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเทคโนโลยี นอกจากนี้เครื่องแต่งกายยังบ่งบอกถึงความเป็นชาติ
พันธุ์ คติความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น ในสมัยโบราณเมื่อมีการเฉลิมฉลองหรือประเพณีสำคัญต่าง ๆ จะมีการ
ประดับหรือตกแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงาม เพื่อแสดงถึงฐานะหรือตำแหน่งของตัวบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม ทางด้านศาสนาเครื่องแต่งกายมีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกัน การแต่งกายของ
นักบุญ หรือผู้นำทางศาสนามีการปฏิบัติและมกีฎข้อบังคับการแต่งกายที่แตกต่างกัน ในศาสนาอิสลามการแต่งกาย
ของผู้หญิงมุสลิมจะต้องแต่งกายให้มิดชิด คลุมฮิญาบ (Hijab) เพื่อปกปิดบริเวณใบหน้าและผม เครื่องแต่งกายมี
ความแตกต่างกันไปตามคติความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนลักษณะทางภูมิอากาศในบริเวณนั้น ๆ 
การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ
มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจปัจจุบันได้ดีถ้าหากไม่ศึกษาอดีต การศึกษาอดีตนั้นทำให้มนุษย์เข้าใจความเป็นมาและทำให้
ทราบถึงคุณค่าและพัฒนาการที่ส่งต่อมายังยุคปัจจุบัน ว่ามีที่มาอย่างไร เป็นการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เครื่อง
แต่งกายภาคใต้ ทำให้เข้าใจวิถีชีวิต สภาพสังคมศึกษาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ต้องการ
ศึกษาต่อไป 
 

2. ส่วนเนื้อหาย่อย 

เครื ่องแต่งกายมีความแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยและความเปลี ่ยนแปลงตามสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในหนังสือคู่มือประวัติเครื่องแต่งกายของ พวงผกา คุโรวาท ได้ให้ความหมายของ คำว่า “เครื่องแต่ง
กาย” ว่าหมายถึงสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกาย การแต่งกายของมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์สามารถค้นคว้า
ได้จาก หลักฐานทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์ เช่นชาวอียิปต์ (Egypt) โบราณมีการจารึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย
การขีดเขียนลงบนแผ่นศิลา, วาดภาพลงบนฝาผนังภายในถ้ำ และการบันทึกด้วยอักษรภาพลงบนแผ่นกระดาษ
ปาปิรัส (Papyrus) มานานนับพันปี จากหลักฐานเหล่านี้ เป็นสิ่งทีช่่วยช้ีนำให้รู้และเข้าใจถึงแนวทางการแต่งกาย ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัย ในประเทศไทยการแต่งกายแต่ละภาคก็มีความ
แตกต่างกัน เช่น ทางภาคเหนือมีวัฒนธรรมการใช้ผ้าเป็นของตนเอง ตั้งแต่การทอ การสร้างลวดลาย จนถึงการนุ่ง - 
ห่ม  ลักษณะการแต่งกายปรากฏหลักฐานในภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลายแห่ง เช่น จิตรกรรมฝาผนังวิหารลาย
คำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบวกครกหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เขียนเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ภาคกลางมีแหล่งทอผ้าพื้นบ้านที่สำคัญได้แก่ กลุ่มทอผ้าเชื้อสายไทพวน บ้านหาดเสี้ยว บ้านหาดสูง 
บ้านใหม่ และบ้านแม่ราก ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย มีการทอซิ่นและผ้าชนิดอื่น ๆ อีกหลาย
ชนิดส่วนมากจะเป็นผ้าเนื้อหนาลายตารางอย่างผ้าขาวม้า ภาคอีสานมีการผลิตผ้าพื้นบ้านอยา่งแพร่หลาย มีการแยก
ออกเป็นกลุ่มย่อยตามวัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่ม เช่น ลาวกาว ลาวพวน ลาวโซ่ง ลาวคั่ง กลุ่มชนเหล่านี้มีวัฒนธรรม
คล้ายคลึงกัน แต่วัฒนธรรมการทอผ้าและการใช้ผ้าแตกต่างกันบ้าง  ผ้าที่ทอจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม  ได้แก่ เสื้อ ซิ่น 
(ผ้านุ่ง) ซ่ง (กางเกง) โสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ เครื่องนอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม และเครื่องใช้ที่จะถวายพระในงาน
บุญประเพณีต่าง ๆ 
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รูปที ่1 ภาพเขียนฝาผนังถ้ำ ณ ถ้ำกะโหลกผี จังหวัดกระบี ่

ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เลม่ที่ 1  
 

ภาคใต้ซึ่งอยู่ในดินแดนแหลมมลายู เป็นถิ่นที่มีมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏ

หลักฐานจากการขุดค้นของนักโบราณคดีพบเครื่องมือขวานหินขัดอาวุธที่ทำด้วยกระดูกสัตว์ ภาชนะท่ีทำจากดินเผา 

และภาพเขียนสีแบบต่าง ๆ ภายในถ้ำทำให้เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณเมื่อราวหลาย

พันปีมาแล้ว เช่น ถ้ำกะโหลกผี จังหวัดกระบี่ เขตอำเภอเมืองและอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ พึ่งพาอาศัยป่าในการ

ดำรงชีวิต ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่ใกล้กับชุมชนนั้น ๆ นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีอาณาเขตติดกับทะเลการ

ดำรงชีวิตหรือแหล่งอาหารก็มาจากทะเลเช่นเดียวกัน ในส่วนของเครื่องนุ่ง  - ห่มมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคนใน

ภาคใต้ผลิตเครื่องนุ่ง - ห่มเพื่อสวมใส่สำหรับให้ความอบอุ่นและปกปิดร่างกาย เครื่องแต่งกายในยุคอดีต มนุษย์

ห่อหุ้มร่างกายจากสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น จากพืช และขนสัตว์ ต่อมามนุษย์มีการเรียนรู้ ถึงวิธีที่จะดัดแปลง

เครื่องแต่งกายจากธรรมชาติให้มีความเหมาะสมและสะดวกมากขึ้น เช่น มีการผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด เป็นต้น  

(พวงผกา  คุโรวาท, 2540: 7) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าการแต่งกายของคน

แถบภาคใต้ในอดีตนั้นมีการใช้ “เครื่องมือเครื่องใช้หิน” แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยใน

อาณาบริเวณนี้ รู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมากจากหิน ไว้สำหรับถลกหนังและขนสัตว์เพื่อนำมาใช้เป็น

เครื ่องนุ ่ง - ห่ม เครื ่องมือหินดังกล่าวพบทั ่วไปในภาคใต้ตั ้งแต่จังหวัดชุมพร, สุราษฎร์ธานี, กระ บี ่, พังงา, 

นครศรีธรรมราช, และยะลา นอกจากนี้มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตผ้าจากพืชเส้นใย (fiber plants) เป็น

เครื่องนุ่ง - ห่ม โดยวิธีการใช้หินทุบเปลือกไม้ (bark cloth-beaters) เพื่อนำเส้นมาผลิตเป็นผ้า เป็นการนำวัตถุดิบ

จากธรรมชาติมาผลิตเป็นผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องมือหินกะเทาะ 

เช่น ขวานหินขัด, หม้อสามขา และข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ ด้วย (ซัลมา  วงศ์ศุภรานันท์, 2555: 33 - 35) 

เมื่อสามรถทอผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มเองได้แลว้ การแต่งกายของคนในแถบภาคใต้ได้มีการวิวัฒนาการต่อมาเปน็ลักษณะ

การนำผ้ามา “ห่ม” หรือ “นุ่ง” แบบง่าย ๆ มีการนำเข็มขัดที่ได้จากการสานเชือกมาผูกเอวไว้ “การผูกผ้าให้เป็น

ปม” โดยเปลือยท่อนบน  
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รูปที ่2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงการแต่งกายของหญิงสาวชาวใต้ จากจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารพระนอน 

วัดจะทิ้งพระอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ที่มา : http://www.sathingpra.go.th 
 

เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ส่วนมากจะทอด้วยเส้นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบ แว (spindle whorl) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเส้นใยให้เป็นเกลียว เพ่ือทำเส้นด้ายสำหรับทอผ้า เส้นใยที่ปั่นด้วยแวจะเป็นเส้นใยสั้น ๆ คุณภาพไม่ดี
นัก แต่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคสมัยนั้น แวขนาดใหญ่ใช้ปั่นเส้นใยจากพืช เช่น ใยป่าน (Sisal) ลินิน (Flax) 
ป่านกัญชา (hemp) การปั่นจะช่วยให้เส้นใยบิดเป็นเกลียวเสมอกัน พบทั่วไปในเอเชีย โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศ
ไทยพบแวที่ทำด้วย หิน, กระดูกสัตว์ และดินเผา มีหลักฐานทางโบราณคดีค้นพบท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัด
สงขลา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีเครื่องมือที่สามารถผลิตผ้าใช้ได้เอง
ภายในชุมชนแล้ว (อุบลศรี อรรถพันธุ์, 2554 : 6 - 8) นอกจากน้ีได้มีการบันทึกไว้ว่าวิธีการผลิตผ้านั้นอาจจะมาจาก
การติดต่อและรับเอากรรมวิธีการผลิตผ้ามาจากต่างประเทศ เพราะเนื่องจากพบหลักฐานการติดต่อกับประเทศ
ใกล้เคียงทั้งจากฝั่งตะวันตกและตะวันออก ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และจีนตอนใต้ นอกจากน้ียังมีการผลิตลูกปัดหิน
และแก้วเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับอีกด้วย  
 

 
รูปที่ 3 spindle whorl (อุปกรณส์ำหรับปั่นเส้นใยใหเ้ป็นเกลยีว) 
ที่มา: staff.royalbcmuseum.bc.ca 
 

ในยุคต่อมาได้มีการพัฒนากรรมวิธีการทอ มีการคิดผลิตเครื่องป่ันเสน้ด้ายที่มีคุณภาพมากขึ้น คิดค้นวิธีการ
นำปุยของฝ้ายมาปั่นให้ฟูและบิดเป็นเส้น โดยการนำฝ้ายมาตากให้แห้งสนิทแล้วนำไปอิ้วหรือแยกเมล็ดออกจากปุย
ฝ้าย จากนั้นนำไปดีดด้วยกงดีดฝ้ายให้ปุยฝ้ายแตกฟู แล้วล้อฝ้ายให้เป็นเส้นกลมยาวเพื่อนำไปเข็นเป็นเส้นด้าย ปุย
ฝ้ายที่ได้มักมีสีขาวและสีน้ำตาลอ่อน เส้นด้ายฝ้ายที่นำไปทอผ้าจะเป็นสีธรรมชาติ (อุบลศรี  อรรถพันธุ์, 2554 : 6 - 
10) ถ้าต้องการผ้าทีม่ีสีสันก็จะนำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติที่สกัดมาจากพืชในท้องถิ่น เช่น ขมิ้น, อันชัน, ใบหว้า, ใบหู
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กวาง หรือเปลือกไม้ให้สี เป็นต้น หากต้องการผ้าที่มีสีสัน ใช้ต้นครามมาต้มสกัดเป็นสีและนำไปย้อมผ้า ต้นครามเคย
เป็นสินค้าส่งออกของภาคใต้ ลักษณะลำต้นเป็นไม้พุ่มเตี้ย มักจะขึ้นในบริเวณที่เป็นพื้นที่โคก สันนิษฐานว่า พบมากที่
บ้านโคกคราม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่มที่ 1, 2542 : 361) 
นอกจากนี้ยังรับเอาวัฒนธรรมการทอผ้าจากชาวจีน โดยการนำใยที่หุ้มดักแด้ของตัวไหม (รังไหม) มาทอเป็นผืนผ้า
เรียกว่า “ผ้าไหม” ผ้าไหมนี้จะมีลักษณะมัน เงา และลื่น มีคุณสมบัติให้ความอบอุ่นเมื่ออากาศหนาว และสามารถ
ระบายอากาศได้ดีเมื่ออากาศร้อนและแห้งได้ไว น้ำหนักเบาทำให้สวมใส่สบาย ผ้าไหมจึงเป็นที่นิยมเพราะเอื้อต่อ
สภาพภูมิอากาศทีม่ีทั้งฝน และอากาศร้อนทีอ่บอ้าวของภาคใต้  

สภาพแวดล้อมและสังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการปรับตัว

และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ เมื่อมนุษยม์ีการรวมตัวกัน เกิดเป็นโครงสร้างทางสังคมรวมกลุ่มเป็นชุมชน 

บ้านเมือง รัฐ และอาณาจักรต่าง ๆ ยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสงัคมร่วมกัน ซึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยเคยเปน็

ที่ตั้งของอาณาจักรโบราณมาแล้ว เช่น อาณาจักรฟูนัน, อาณาจักรทวาราวดี และอาณาจักรศรีวิชัย เป็นต้น 

พุทธศตวรรษที่ 6 - 11 เป็นยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรฟูนัน ได้มีการจดบันทึกไว้ในจดหมายเหตุจีนว่า ใน
สมัยนี้มีความมั่งคั่งและรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายทางทะเล สินค้าที่สำคัญได้แก่ ไข่มุก, ไม้หอม, ไหม, แหวนทอง, 
กำไล, ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา และผ้าที่ทอด้วยไหมเงินและไหมทอง เป็นต้น กลุ่มคนชั้นสูงสวมใส่เครื่องประดับ 
หรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงินและทองคำ นุ่ง - ห่ม ผ้าที่ทอด้วยไหมเงินและไหมทอง  รูปแบบของเครื่องแต่งกายของ
ผู้หญิงและผู้ชายสามัญชนท่ัวไปมีการแตง่กายลักษณะคล้ายกับส่วนกลาง คือท่อนบนเปลือยอก ส่วนท่อนล่างนิยมนุ่ง
โสร่งเพียงผืนเดียวเนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าว 

ต่อมาอาณาจักรลังกาสุกะ (Langasuga) พุทธศตวรรษที่ 9 - 11 ในหนังสือประวัติศาสตร์ปัตตานีของ 
ครองชัย หัตถา ได้มีการกล่าวว่า จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์เหลยีง บันทึกการแต่งกายของคนในอาณาจักรรัฐลังกา
สุกะหรือลังยาสูที่เจริญรุ่งเรืองในภาคใต้ของประเทศไทย ไว้ว่า “ ...ประชาชนท้ังชายและหญิงสยายผม และสวมเสื้อ
ไม่มีแขนทำด้วยผ้ากันมัน (Kan - Man) ทอด้วยฝ้ายกิเป (Ki - pei) พระราชาและขุนนางในราชอาณาจักรมีผ้าสีแดง
รุ่งอรุณ คลุมข้างบนหลังอีกชั้นหนึ่ง ผ้านี้คลุมอยู่บนบ่าทั้งสองข้าง ทั้งพระราชาและขุนนางต่างก็คาดเข็มขัดทอดว้ย
เชือกทอง...” 

“...เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั้งชายและหญิงในการเปลือยกายท่อนบนปล่อยผมเป็นกระเชิงมาด้านหลัง ผ้าที่
สวมใส่ทำด้วยผ้ากันมัน (Kan - Man)...”(ครองชัย  หัตถา, 2548 : 23)  

นอกจากน้ียังมีการบันทึกไว้ในพงศาวดารจีนอีกว่า “…คนไทยเมืองลังกาสุกะนิยมใช้ผ้าฝ้ายไม่มลีาย ไมส่วม
เสื ้อ ปล่อยผม สวมโสร่งผ้าฝ้าย ขุนนางมีผ้าคลุมไหล่ที ่มาจากจีน เรียกว่า ผ้าหยัน - เซีย (Yun - Hsis) สวม
เครื่องประดับทองคำ…” (จุรีรัตน์  บัวแก้ว และคณะ, 2439 - 2543 : 46) ซึ่งลักษณะการแต่งกายเช่นนี้เป็นการ
ผสมผสานวัฒนธรรมจากอินเดียที่แพร่อารยธรรมตลอดคาบสมุทรมลายูและแสดงให้เห็นรูปแบบการแต่งกายที่
แตกต่างกันในระหว่างชนช้ันสูงและสามัญชน 
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รูปที ่4 ภาพวาดราชทูตลังกาสุกะ (จากบันทึกจดหมายเหตุจีน สมัยราชวงศ์เหลียง) 
ที่มา: southerninfo.in.th 
 

ในบันทึกปรากฏภาพวาดและคำอธิบายการแต่งกายของบุคคลชื่อ “อชิตะ” ราชทูตจากลังกาสุกะ มีคำ
บรรยายภาพว่า "เป็นคนหัวหยิกหยอง น่ากลัว นุ่งผ้า โจงกระเบน ห่มสไบเฉียง สวมกำไลที่ข้อเท้าท้ังสอง ผิวค่อนข้าง
ดำ" โดยเดินทางไปเยือนราชสำนักจีนในปี ค.ศ. 515 สมัยพระเจ้าอู่ตี้ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์เหลียง ทางการจีนได้เขียน
ภาพไว้เป็นท่ีระลึกเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการแต่งกายของคนภาคใต้(ครองชัย หัตถา, 2552)  รูปแบบเครื่องแต่งกาย
ของคนภาคใต้ในอาณาจักรลังกาสุกะ (Langasuga) สามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้หญิงและผู้ชายสามัญชน ไว้ผมยาวถึง
กลางหลัง ไม่นิยมสวมเสื้อ นุ่งโสร่งผ้าฝ้าย รูปแบบการแต่งกายของชนชั้นสูง สวมเสื้อไม่มีแขน มีผ้าคลุมไหล่ ท่อน
ล่างนุ่งโจงกระเบนแบบอินเดีย รัดเข้มขัดที่ถักด้วยเชือกทอง สวมเครื่องประดับที่ทำจาก เพชร ทองคำ และเครื่องเงนิ 
รูปแบบของเครื่องแต่งกายได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและอาหรับ ผ้าไหมจากจีน เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้ากัน 

ในพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 นครลังกาสุกะตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย และแผ่
อำนาจปกครองเข้ามาในแหลมมาลายู โดยได้เข้าปกครองเมืองไชยา ตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) ปัตตานี กลันตัน 
ตรังกานู ปาหังและเคดาห์ มีบันทึกของชาวจีนช่ือ หวางตาหยวน (Wanh - Ta - Yuan) บันทึกเกี่ยวกับการแต่งกาย
ของชนพื้นเมืองไว้ว่า “…เรียกรัฐนี้ว่า ทินเชียลู่ (Thin - Cia - Lu) ผมของชายและหญิงซึ่งอยู่ในบริเวณนี้ ทำเป็นจุก
และใส่เสื้อสั้น ประดิษฐ์จากผ้าฝ้ายสีเขียว พันรอบกาย…” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 10 : 2542) นคร
รัฐตามพรลิงหรือนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายูได้รับอารยธรรม
จากอินเดียทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ จากการบันทึกของชาวจีนได้กล่าวถึงผู้คนในอาณาจักรตามพรลิงคว์า่
แต่งกายด้วยผ้าฝ้ายผ้าแพรเลี่ยนผ้าทอยกดอกผ้ามีลวดลายด้วยเส้นเงินเส้นทองความว่า  

“…อากาศในรัฐนี้อุ่นสบายผู้ชายและผู้หญิงล้วนเกล้าผมไว้เป็นปมเครื่องแต่งกายมีเสื้อผ้าขาวและนุ่งผ้าฝ้าย
ดำในพิธีแต่งงานพวกเขาใช้แพรเลี่ยน ผ้ายกดอกผ้ามีลวดลายเส้นเงินเส้นทอง…” (อุบลศรี อรรถพันธุ์, 2554 : 20) 

 จากบันทึกแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการใช้ผ้าที่มีการพัฒนาขึ้น และเริ่มมีการใช้ผ้าในโอกาสต่าง ๆ ทั้ง
การทอแบบมีลาดลายไว้ใช้เองซื้อผ้ามาจากประเทศอินเดียและจีนพร้อมกับนำรูปแบบการนุ่งห่มผ้าของชาวอินเดีย
มาเป็นต้นแบบในการนุ่งห่มของตนด้วย และนอกจากน้ียังปรากฏหลักฐานรูปแบบการแต่งกายแบบอินเดยีปรากฏอยู่
ในงานประติมากรรม เช่นรูปเทวดา นักดนตรี โดยสรุปแล้วนครรัฐตามพรลิงค์หรือจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้คนแต่ง
กายด้วยผ้าฝ้าย ผ้าแพรเลี่ยน ผ้าทอยกดอก ผ้ามีลวดลายด้วยเส้นเงิน เส้นทอง ผู้ชายและผู้หญิงเกล้าผมไว้เป็นปม 
เป็นลักษณะการ นุ่ง–ห่มผ้าฝ้าย ด้วยการพันร่างกายเช่นเดียวกับชาวอินเดีย เรียกว่าการนุ่งผ้าแบบโธตี (Dhoti) การ
นุ่งผ้าแบบโธตีเป็นวัฒนธรรมนุ่งห่มร่วมกันของเอเชียใต้ (อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังคลาเทศ) ผ้านุ่งยาวมีวิธีการ
นุ่งหลากหลาย เช่น การนุ่งปล่อยชายเป็นถุง แบบเดียวกับโสร่ง หรือพับจีบชายผ้าข้างซ้ายลอดหว่างขาเหน็บไว้
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ด้านหลัง และชายผ้าข้างขวาพับเหน็บไว้ด้านหน้าเป็นชายพกปล่อยชายผ้ายาวลงมาถึงเกือบข้อเท้า บางแห่งเรียก 
ปัญจะ เพราะมาจากความยาวผ้าขนาด 5 หลา และยังมีชื่ออื่น ๆ การนุ่งผ้าลักษณะนี้ คือนุ่งผ้าผืนเดียวพันรอบตัว 
โดยมีชื่อเรียกและวิธีนุ่งตลอดจนรูปแบบของผ้าปรับเปลี่ยนแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ (เนตรชนก  แตงทับทิม, 
2560 : 22 - 27) 

 

 
รูปที ่5 ภาพแสดงการนุ่งผ้าแบบโธตี (Dhoti) 
ที่มา : ภาพโดยผู้เขยีน 

 

ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13 - 18 ได้มีการบันทึกหลักฐานทางโบราณคดีไว้ว่าในดินแดน
แถบภาคใต้มีความเจริญรุ่งเรือง มีการติดต่อระหว่างดินแดนในย่านเอเชียอาคเนย์กับอินเดีย ทำการค้าขายได้แก่  
ผ้าไหม (Silk), ผ้าซาติน (Satin), โปรเคท (Broket), ลาบูชี (Labuci) ผ้าที่นำเข้าจากเปอร์เซีย ผ้าบาลดู (Baldu) จาก
อินเดีย ผ้าไหมลิมา (Kain Lima) นำมาสู่การเผยแพร่อารยธรรมในภูมิภาคนี้ก่อนชนชาติอื่น ทั้งทางด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ส่งต่ออิทธิพลมากับพ่อค้าอินเดีย อาหรับ และจีน เดินเรือค้าขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ในหนังสือการแต่งกายไทยของคณะอนุกรรมการแต่งกายไทย มีการ
กล่าวถึงการแต่งกายของคนพื้นถิ่นภาคใต้ในสมัยศรีวิชัยว่าเป็นการรับอิทธิพลมาจากรัฐฟูนัน ซึ่งเคยมีอำนาจควบคุม
ทะเลจีนใต้ มีการใช้ผ้าจากจีน และเครื่องประดับ จากชาวอินเดีย ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงเกล้าผมเป็นรูปพุ่ม
ทรงข้าวบิณฑ์ รวบผมด้วยรัดเกล้า นุ่งผ้าครึ่งแข้ง ปลายบานออกเล็กน้อย ขอบผ้าชั้นบนทำเป็นวงโค้งเห็นส่วนท้อง 
คาดเข็มขัดปล่อยชายผ้าลงทางด้านขวา สวมเครื่องประดับ เช่น ต่างหูแผ่นกลม กรองคอเส้นเกลี้ยง มีทับทรวง 
ประบ่า ลำแขน ประดับด้วยทองกร หรือพาหุรัดทำด้วยโลหะลูกปัดนิยมใส่กำไรมือและเท้า เครื่องแต่งกายของผู้ชาย
นุ่งผ้าชายพกต่ำปล่อยชาย คาดเข็มขัดโลหะ สวมเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำและโลหะ (คณะอนุกรรมการแต่ง
กายไทย, 2543) 
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                                              (ก)          (ข)             
รูปที ่6 (ก) พระวิษณุ  (ข) ภาพแสดงการแต่งกายสมยัศรีวิชัย 

ที่มา : สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัตศิาสตร์และโบราณคดี 
 

(ก) พระวิษณุ อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่15) เดิมอยู่ที่เขาพระนารายณ์ อําเภอ 

กะปง จังหวัดพังงา ต่อมาเคลื่อนย้ายไปเก็บรกัษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตั้งแต่ พ.ศ. 

2532 ถึงปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (สมหมาย  มาอ่อน, 2554 : 21) 

(ข) ภาพแสดงการแต่งกายสมัยศรีวิชัย 

อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองและมีอำนาจมากขึ้น มีศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอยู่ที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในปัจจุบัน ศรีวิชัยได้ขยายอาณาเขตออกไปยังชวาและปลายแหลมมลายู จากไชยาลงไปทางใต้ จึงปรากฏร่องรอยของ

ศิลปะสมัยศรีวิชัย ซึ่งส่วนมากจะเป็นศิลปกรรมในพุทธศาสนามหายาน เช่น พระพิมพ์ดินดิบ พระพุทธรูป และ  

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นต้น โดยเครื่องแต่งกายสามารถศึกษาได้จากผลงานศิลปกรรม ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 

18 ได้เสื่อมอำนาจลง ตกอยู่ภายใต้อำนาจของชวา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาคใต้เคยเป็นแหล่งการค้าที่

สำคัญเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่ติดกับทะเล จึงมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการส่งต่อ

ศิลปวัฒนธรรม มาผสมผสานกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่สืบต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ลักษณะวัฒนธรรมที่มีกลิ่นอายแบบมลายูโดยเฉพาะศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากการรับอิทธิพลมาจากประเทศ

เพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถาปัตยกรรม ลวดลาย การแกะสลัก การฉลุประดับตกแต่งบนบ้าน เช่น ลวดลายที่

พบในหมู่บ้านประแว ตำบลประแว เรือนในหมู่บ้าน ตันหยงลูโล๊ะ เป็นต้น มีลักษณะคล้ายกับลวดลายของผ้า  

ซึ่งส่วนมากจะมาจากความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ในหนังสือผ้าพิมพ์ลาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่รู้จักกันในนามสุวรรณภูมินั้น ได้มีการติดต่อซื้อขายและมีชาวต่างชาติมาอาศัย

อยู่มากเป็นการนำเอาวัฒนธรรมจากหลากหลายที่เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ศึกษาได้จากหลักฐานทาง

ประวตัิศาสตร์ที่ได้จดบันทึกไว้ นอกจากนี้แล้วคนในแถบภาคใต้ยังมีการใช้ผ้าทั้งที่ทอในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

ผ้าที่ทอในประเทศ ได้แก่ผ้ายกไหม ผ้ายกดิ้น จากนครศรีธรรมราช ส่วนผ้าที่สั่งทำจากต่างประเทศตามแบบที่ช่างไทย

ได้ออกแบบไปได้แก่ ผ้าพิมพ์หรือผ้าลายอย่าง สั่งทำจากอินเดีย และผ้ายกไหมจากจีน ซึ่งผ้าเหล่านี้เริ่มมีการค้าขาย

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วและมีการบันทึกหลักฐานชัดเจนคือสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ 
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                                                (ก)                                       (ข)  
รูปที่ 7  (ก) ผ้าพิมพ์ลาย (ข) ผ้าสมปัก 
ที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
 

ในสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20 - 23) ชาวใต้มีการค้าผ้ากับอินเดีย พ่อค้าอินเดียควบคุมทั้งการผลิต
และการค้าผ้ารายใหญ่ให้กับนานาประเทศ การผลิตผ้าของอินเดียมีลวดลายที่สวยงามและมีวิธีการผลิตที่ทันสมัยมี
การทอแบบผสมโลหะหรือการยกดิ้นเงินดิ้นทองผสมลงไปในเนื้อผ้า อินเดียได้มีการส่งออกสินค้าทั้งทางฝั่งยุโรปและ
เอเชียเนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในขณะนั้น ในบันทึกการเดินทางของมาร์โค โปโล (Marco Polo) 
(The Travels of Marco Polo) ราว พุทธศตวรรษที่ 18 ได้มีการบันทึกไว้ว่า “…เรือกระโดงใหญ่ 4 เสา มีลูกเรือ 
300 - 400 คน เดินทางระหว่าง อินเดีย จีน ชวา และฟิลิปปินส์ ค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าต่าง  ๆ ได้แก่ ไข่มุก 
ทองคำ ผ้าไหม น้ำกุหลาบ น้ำหอม งาช้าง เครื่องถ้วย เครื่องเทศ เหล็กกล้า ผ้าซาติน ผ้ายกทอง และผ้าพิมพ์ สินค้า
เหล่านี้เดินทางมาพร้อมกับเรือแถบฝั่งชายทะเลของเอเชียทางแถบภาคใต้ เช่น ชุมพร ไชยา ปากน้ำ พุมเรียง ถลาง 
ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา เมืองตานี…” (ณัฏฐภัทร  จันทวิช, 2545) แสดงให้เห็นว่ามีความเจริญขึ้นทางด้านการ
คมนาคม ขนส่งและการติดต่อค้าขาย อีกทั้งสินค้าประเภทผ้ามีความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนสามารถก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในการใช้วัสดุ กรรมวิธีการผลิต 
และรูปแบบโดยมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ของผู้คนอันหลากหลายที่เข้ามาอยู่อาศัยในภาคใต้  

โดยสรุปแล้วการแต่งกายของคนภาคใต้สมัยอยุธยาลักษณะโดยรวมของการแต่งกายคล้ายชาวไทยในภาค
กลาง ผู้หญิงที่มีฐานะนิยมไว้ผมยาว สวมเครื่องประดับที่ทำจากทองและอัญมณี สวมเสื้อทั้งแบบแขนสั้นและแขน
ยาว เอวเข้ารูป ปลายเสื้อยาวลงมาแนบพอดีกับช่วงสะโพก ท่อนล่างนุ่งผ้าถุงหรือโจงกระเบนยาวครึ่งแข้ง ผ้าที่ใช้มี
ทั้งที่ซื้อและผ้าที่ทอเองในชุมชน ลวดลายผ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากลวดลายมลายู ผู้หญิงชาวบ้านจะไม่นิยมสวมเสื้อ
ส่วนมากจะใช้การห่มผ้าสไบเฉียงปิดหน้าอก นุ่งผ้าพื้นเมืองยาวครึ่งแข้ง ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง ไม่สวมเสื้อ การแต่งกาย
ของผู้คนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์บ้านเมือง ในบางช่วงเวลาต้องแต่งตามกฎมณเฑียรบาลที่ออกกฎโดย
ส่วนกลาง บังคับใช้ตั้งแต่กลุ่มคนช้ันสูง พ่อค้า ตลอดจนสามัญชนท่ัวไป  

ในสมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 24 - 25) หัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ทางภาคใต้ เรียกรวมกันว่า “หัวเมือง
ปักษ์ใต้” กรุงรัตนโกสินทร์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ รวมถึงดินแดนที่ห่างไกลทางฝั่งยุโรป จึงได้รับ
วัฒนธรรมการแต่งกายและการใช้เครื่องประดับแบบตะวันตกมาใช้ ทางภาคใต้ของไทยนั้นการแต่งกายยังมีความ
คล้ายคลึงกับในสมัยอยุธยาอยู่ ผู้หญิงชาวบ้านยังคงห่มสไบ  มีผ้าคล้องคอยาวพาดไว้ท่ีไหล่ นุ่งผ้าพื้นเมือง ใช้ผ้าทอที่
มีลวดลายบ้างในโอกาสที่มีเทศกาลหรือเข้าร่วมงานพิธีสำคัญ ผู้ชายไม่นิยมสวมเสื้อ ท่อนล่างยังคงนุ่งผ้าโสร่ง สมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการแต่งกาย โดยการออกกฎข้อบังคับให้
แต่งตาม “ยูนิฟอร์ม Uniform” สวมเสื้อราชปะแตน (Raj pattern) กางเกงขายาว ฝ่ายหญิงเปลี่ยนจากนุ่งโจงมา
เป็นนุ่งจีบ ใส่เสื้อแขนกระบอกและห่มผ้าสไบทับ ในช่วงปลายรัชกาล เปลี่ยนแบบเสื้อเป็นผ้าแพร ผ้าลูกไม้ ตัดคล้าย

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://library.tcdc.or.th/search/q/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A
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ยุโรป คอเสื้อตั้งสูงแขนพอง คาดเข็มขัด สวมรองเท้าส้นสูง  สามัญชนทั่วไปไม่สวมเสื้อ นุ่งโจงกระเบนผ้าลาย นุ่ง
กางเกงขากว้างครึ ่งแข้ง คาดผ้าใต้เอว ผู ้หญิงนุ ่งโจงกระเบน ห่มสไบและคาดผ้าแถบ ครั ้นถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 7 (พ .ศ. 2394 - 2411) ทรงยกเลิกประเพณีที่ล้าสมัยและทรง
กำหนดระเบียบการแต่งกายเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ (จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง, 2543 : 78) นอกจากนี้
การกำหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายยังมีความแตกต่างกันทางด้านฐานะและสภาพแวดล้อมของผู้สวมใส่ โดยรูปแบบ
เครื่องแต่งกายที่เป็นราชประเพณีนั้นราชวงศ์และขุนนางสวมใส่ก่อนแล้วค่อยส่งต่ออิทธิพลมาสู่กลุ่มพ่อค้าและ
ประชาชนในภาคต่าง ๆ ตามลับดับ การแต่งกายของคนในพ้ืนท่ีภาคใต้ ก็ได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาใช้ด้วยเช่นกัน
โดยสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 

 

 
 

รูปที่ 8 รูปแบบการแต่งกายกลุ่มคนเช้ือสายจีน (ฮกเกีย้น) 

ที่มา: http://www.reurnthai.com 
 

กลุ่มคนเชื้อสายจีน - มลายู (ส่วนมากเป็นชาวจีนใต้ที่มาจากมณฑลทางภาคใต้ในเขตมณฑลฮกเกี๊ยนและก
วางตุ้งโดยเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างจีนและมลายูเข้าด้วยกัน เรียกว่ากลุ่ม“เปอรานากัน (Peranakan)” 
มีความหมายว่า "เกิดที่นี่" เป็นการเดินทางของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มฮกเกี้ยนที่เดินทางเข้ามาค้าขายใน
บริเวณดินแดนคาบสมุทรมลายูและได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับหญิงชาวมลายู ถ้าได้ลูกชายจะเรียกว่า บ้าบ๋า หรือ
บาบ๋า (Baba) ส่วนลูกสาวจะเรียกว่า ยอนหยาหรือย่าหยา (Nyonya) การแต่งกายเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมแบบ
จีนและการนุ่งผ้าปาเต๊ะแบบมลาย ูผู้หญงิจะสวมเสื้อเนื้อผ้าโปร่งบาง มีลูกไม้เลียนด๊า (ผ้าลูกไม้ที่นำเข้าจากฮอลันดา)  
แขนยาว, เอวรัดรูป ปักลายฉลุทั้งที่คอเสื้อ ชายเสื้อ และปลายแขน ตัวเสื้อด้านหน้าปลายแหลมยาว ความยาวตัวเสือ้
จะอยู่ระดับสะโพกบน ปกเสื้อด้านหน้าแบะออกสำหรับติดโกสังหรือกระดุมทองฝังเพชรที่ร้อยเชื่อมด้วยสร้อยทอง 
นิยมนุ่งผ้าซิ่นปาเต๊ะ (อติยศ สรรคบุรานุรักษ์, ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์, 2561: 1 - 9) 
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รูปที ่9 ภาพแสดงเครื่องแต่งกายแบบ บ้าบ๋า (Baba) - ย่าหยา (Nyonya) 
ที่มา: ภาพโดยผู้เขียน 

 

รูปแบบของเสื้อย่าหยา มีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น เสื้อคอตั้งแขนจีน, เสื้อครุยครึ่งท่อน, เสื้อเคบายาลินดา, 
เสื้อเคบายาบีทู, เสื้อเคบายาซูแลม, เสื้อผ้าลูกไม้และผ้าลูกไม้ต่อดอก เป็นต้นส่วนผู้ชายยังคงแต่งกายคล้ายรูปแบบ
จีนดั้งเดิมอยูค่ือสวมเสื้อคอตั้ง ผู้ชาย สวมเสื้อคอจีนแขนยาว กระดุมห่วง กรรมกรและคนช้ันแรงงานสวมเสื้อกุนเฮง 
แขนยาว คอกลม กระดุมห่วง สวมกางเกงจีน (กางเกงขายาว) ชุดสำหรับพีการหรือโอกาสพิเศษจะสวมเสื้อคอตั้งมี
กระเป๋า 2 ข้าง ทั้งบนและล่าง แขนยาว ติดกระดุม 5 เม็ด เรียกว่าชุดจงซาน หรือ ชุดนายเหมือง ลักษณะคล้ายกับ
ชุดราชปะเเตน (เป็นการกำหนดรูปแบบโดยมีผลมาจากจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐ (นิทรรศการ
ออนไลน์:ชุด “รูปแบบของเสื้อที่ใช้ในการแต่งกายชุดย่าหยา”) รูปแบบการแต่งกายลักษณะนี้เป็นการผสมผสาน
วัฒนธรรมที่ทำให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี ้

กลุ่มชาวไทยมุสลิมชนดั้งเดิมของภาคใต้นับถือศาสนาอิสลาม และมีเชื้อสายมาลายู โดยย้อนไปเมื่อพุทธ
ศตวรรษที่ 19 - 20 พ่อค้าชาวอาหรับได้เข้ามาทำการค้าขายในเกาะชวา และบาหลี ได้นำศาสนาอิสลามเข้ามา
เผยแพร่ยังเกาะสุมาตราและมะละกา ตลอดแหลมมลายูและภาคใต้ของไทย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการผสมผสาน
ทางด้านศิลปกรรมแบบอิสลามและศิลปะอินเดียสมัยโมกุล (Mughal) ปรากฏอยู่ในงานลวดลายผ้าและงาน
สถาปัตยกรรม (ซัลมา  วงศ์ศุภรานันต์, 2555 : 20 - 22) การแต่งกายตามประเพณีอันเก่าแกถู่กกำหนดรูปแบบและ
การวางกรอบการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงล้วนมีการแต่งกายที่ เป็นไปตามหลัก
ศาสนา การคลุมฮิญาบของสตรี ตามคำสอนของศาสนากำหนดให้ปกปิดอวัยวะทุกส่วนให้มิดชิด ยกเว้นใบหนา้และ
มือ เพศชายปกปิดสะดือถึงหัวเข่า รวมถึงห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากไหมและทองคำเป็นต้น (เขมชาติ  เทพไชย, 
2555 : 33) ผู้หญิงมีผ้าคลุมศีรษะ ใส่เสื้อผ้ามัสลิน หรือลูกไม้ตัวยาวแบบมลายูนุ่งซิ่นปาเต๊ะ หรือซิ่นทอแบบมาลายู 
ผู้ชายใส่เสื้อคอตั้ง สวมกางเกงขายาว และมีผ้าโสร่งผืนสั้นพันรอบเอวถ้าอยู่บ้านหรือลำลองจะใส่โสร่ง ลายตารางทอ
ด้วยฝ้าย และสวมหมวกถักหรือเย็บด้วยผ้ากำมะหยี่ 
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(ก)                                        (ข) 

รูปที่ 10 (ก) ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาวไทยมุสลิม  (ข) ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาวไทยพุทธ 
ที่มา : ภาพโดยผู้เขยีน 
 

กลุ่มชาวไทยพุทธ ชนพ้ืนบ้าน แต่งกายคล้ายชาวไทยภาคกลาง ผู้หญิงนิยมนุ่งโจงกระเบน หรือ ผ้าซิ่นด้วย
ผ้ายกอันสวยงาม ใส่เสื ้อสีอ่อนคอกลม แขนสามส่วน ส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงชาวเล หรือ โจงกระเบนเช่นกัน  
สวมเสื้อผ้าฝ้ายและ มีผ้าขาวม้าผูกเอว หรือพาดบ่าเวลาออกนอกบ้านหรือไปงานพิธีต่าง ๆ (จุรีรัตน์  บัวแก้ว, 2540) 
ผ้ายกดิ้น “ผ้าซองเก็ต (Songket)”จะได้รับความนิยมมาก โดยเป็นผ้าของมาเลเซีย ผลิตที่รัฐกลันตันและตรังกานู 
แถบคาบสมุทรมลายู คาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากผ้าไหมยกทองของอินเดีย โครงสร้างผ้าประกอบด้วยสังเวียน  
(ขอบผ้า) ท้องผ้าทอยกเส้นโลหะทอง (แล่งทอง) เป็นลายเรขาคณิต ผ้าซองเก็ตมีเอกลักษณ์คือลายกรวยเชิงที่มีรูป
สามเหลี่ยมแหลมคล้ายใบหอก ชาวมาเลย์นิยมใส่ผ้าซองเก็ตในพิธีสำคัญ เป็นผ้านุ่งของทั้งชายและหญิง หรือนำมา
ตัดเป็นชุดบาจู มลายู สำหรับชุดผู ้ชาย หรือชุด บาจู กูหรง สำหรับผู้หญิง  (นิทรรศการผ้า “ภูษา แพรพรรณ  
สายสัมพันธ์อาเซียน” ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2558) การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ เผยแพร่
เข้ามาทางราชสำนักก่อนและไปสู่สามัญชน ทั้งทางด้านรูปแบบการแต่งกายและลวดลายผ้าเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่แสดง
ถึงความหมายแห่งความเป็นมงคล เช่น ดอกโบตั๋น ดอกเบญจมาศ สัตว์ มงคล เช่น นก หงส์ 

  

 
รูปที ่11 ลักษณะลวดลายผ้าปาเตะ๊ 
ที่มา : www. Indonesian batik fabric.com 
 

ในหนังสือผ้าทอภาคใต้ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการแต่งกายและผ้าทอแบบต่าง ๆ ในภาคใต้ได้ผลิตผ้าทั้งผ้า

ไหมและผ้าฝ้ายขึ้นใช้เองในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นสินค้าจนมีช่ือเสียง เชน่ผ้ายกทองจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผ้า

ทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา, ผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง, ผ้าจวนตานี จังหวัดปัตตาน ี(อุบลศรี  อรรถพันธุ,์ 2554 : 6 

- 33) การผลิตผ้าและทอผ้าในภาคใต้ ผู้ทอได้ใช้ภูมิปัญญาในการคัดสรรวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าลวดลาย

ผ้ารวมทั้งผู ้ทอมีภูมิปัญญาในการท่อสืบสานทอลวดลายผ้าดังเดิมและมีการคิดประดิษฐ์ลวดลายใหม่เป็นการ
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ผสมผสานวัฒนธรรมลวดลายผ้าต่างจากต่างชาติเข้ามาผสมกับลวดลายดั้งเดิมของตนเอง จนมาถึงในยุคปัจจุบันการ

แต่งกายของคนในพ้ืนถ่ินภาคใต้ จะนิยมแต่งกายแบบสมัยใหม่ตามความนิยม ของผู้สวมใส่ และแต่งตามหลักศาสนา 

เครื่องแต่งกายมีทั้งเส้นใยสังเคราะห์และผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติเน้นความโปร่ง เบา สบาย เนื่องจากสภาพ

อากาศทางภาคใต้ร้อนชื้น และมีฝนตกมาก เสื้อผ้าจำเป็นต้องระบายอากาศได้ดี และในปัจจุบันคนนิยมหันมาแต่ง

กายแบบพ้ืนเมืองมากยิ่งข้ึน เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและยังเป็นการอนุรักษ์การใช้ผ้าพื้นเมืองไม่ให้

สูญหายไป 
 

 
รูปที่ 12 วิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดตีสู่ปจัจุบันของภาคใต้ 

ที่มา : ภาพโดยผู้เขยีน 
 

3. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องวิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดีตสู่

ปัจจุบันของภาคใต้ โดยมุ่งประเด็นเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการแต่งกายของภาคใต้และแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างบริบททางสังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีที่ส่งผลต่อลักษณะ
เครื่องแต่งกายของคนแถบภาคใต้ การศึกษาครั้งน้ีเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวม
และศึกษาหาข้อมูลจากตำรา นิตยสาร วารสาร งานวิจัย บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึง
วิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของภาคใต้ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดตาม
ขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ จึงสรุปออกมาเป็นผลการศึกษาวิวัฒนาการวัฒนธรรมการแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของ
ภาคใต้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิด และสะท้อนมุมมองต่อการแต่งกายและให้ได้มาเป็นองค์ความรู้ ดังนี้  

มนุษย์ได้มีการใช้เครื่องแต่งกายมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถค้นพบได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้มีการจารึกและจดบันทึกไว้ ซึ่งทางภาคใต้ของไทยในสมัยโบราณเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรต่าง ๆ 
ที่มีความเจริญรุ ่งเรืองโดยเริ ่มพบหลักฐานว่ามีการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่นการนำพืชเส้นใยผ่าน
กระบวนการปั่นและนำไปทอ ต่อมาเริ่มรู้จักการสร้างเครื่องมือ การผลิตผ้าเองได้ นำผ้าที่ผลิตได้มาทำเป็นเครื่องแต่ง
กายใช้เอง โดยจะมีลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันระหว่างชนช้ันที่มีฐานะร่ำรวยและบุคคลธรรมดาสามัญ โดยจะ
มีกฎข้อบังคับการใช้เครื่องแต่งกายแตกต่างกันออกไปเช่นชนช้ันกษัตริย์จะแต่งเครื่องแต่งกายด้วยเครื่องถนิมพิมพา
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ภรณ์ และการสวมใส่ลวดลายผ้าที่มีความประณีตปักจากช่างฝีมือดี ใช้วัสดุที่มีค่า เช่นการทอแบบยกดิ้นเงินดินทอง
สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงถึงฐานะของบุคคลผู้สวมใส่ ส่วนคนชนชั้นรองลงมาคือเหล่าขุนนางแต่งกายตามระดับฐานะ
ของตนเอง และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบข้อกำหนด เช่น บุคคลที่ได้รับเสื้อผ้าพระราชทาน ต่อมาชนชั้นพ่อค้า
แต่งกายตามแบบที่ตนเองมีกำลังซื้อ ส่วนชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดที่เรียบง่าย เครื่องแต่งกายที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน อาจจะสวมผ้าที่มีลวดลายบ้างในพิธีสำคัญ โดยเน้นการใช้งานและความคงทนของเครื่องแต่งกายเป็นหลัก 

พื้นที่ภาคใต้มีความปะปนกันของวัฒนธรรมเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ จึงได้รับเอา
วัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามา ภาคใต้มีภูมิประเทศที่ติดกับทะเลจึงมีเรือสินค้ามาจอดเทียบจำนวนมากมีการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายโดยเฉพาะผ้าผ้าลายพิมพ์ต่าง ๆ ที่มาจากอินเดียผ้าแพรจากจีนผ้าลูกไม้ทางฮอลันดา
ลักษณะของเครื่องแต่งกายหลากหลายประกอบกับทางภาคใต้มีคนหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่มากทำให้ส่งผลต่อ
ลักษณะของการแต่งกายจึงแตกต่างกันออกไป เช่นคนเชื้อสายจีนมักนิยมนุ่งผ้าแพรมุสลิมจะแต่งกายตามหลัก
บัญญัติของศาสนา โดยสรุปหลักการแต่งกายของภาคใต้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมประเพณีศาสนาและค่านิยมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ๆ การแต่งกายของคนทั่วไปส่วนมากจะนุ่งห่มเสื้อผ้าแบบสบาย ๆ บางชุมชนจะมีการผลิตผ้าขึ้น
เองแต่เป็นส่วนน้อย ส่วนคนที่มีกำลังซื้อก็จะซื้อหาเสื้อผ้าเท่าที่ตนเองมีกำลังทรัพย์ การแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
การแต่งกายเป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ
พันธุ์ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม การแต่งกายสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน ในปัจจุบันการแต่งกายจะเป็นไปตามกระแสนิยมแต่คนพื้นเมืองหรือชาวบ้านตามชนบทของภาคใต้ยังใช้
เครื่องแต่งกายคล้ายแบบเดิมคือการนุ่งผ้าถุงหรือผ้าปาเต๊ะ วัฒนธรรมทางภาคใต้ถูกผสมผสานกับชาติอื่นมาตั้งแต่
อดีตจึงทำให้พฤติกรรมแนวความคิดถูกหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ทีม่ีความโดดเด่นมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงแม้จะแต่งกายตามกระแสแฟชั่นนิยมแต่ก็ยังอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย
ให้คงอยู่ หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนก็มีการรณรงค์ให้บุคลาการสวมใส่ผ้าพื้นเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
อนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน เอกลักษณ์ประจำชาติไทย และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่า
และรักวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย ตลอดจน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ให้คงอยู่สืบไป 
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