เสน่ห์ "บานง" " กูรง" วัฒนธรรมการแต่งกาย
สตรีมุสลิมชายแดนใต้
สุนยี ์ วัฑฒนายน*
บทนำ
จังหวัดชายแดนใต้ ทีจ่ ะกล่าวถึงในทีน่ ้ี หมายถึง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัด
นราธิวาส ซึง่ เป็นจังหวัดทีท่ กุ คนรูจ้ กั กันเป็นอย่างดี ประมาณต้นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา พืน้ ที่
ดังกล่าวได้ลกุ เป็นไฟ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ มีการปล้นปืนในค่ายทหาร เกิดการเข่นฆ่าไม่เว้น
แต่ละวัน โรงเรียนถูกลอบเผาทำลาย ชาวบ้านถูกลอบยิง มีการลอบวางระเบิดเพือ่ หวังทำลายชีวติ
ของทหาร ตำรวจ โดยใช้ยทุ ธวิธตี า่ งๆ ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบในการก่อการร้ายอยูต่ ลอดเวลา
มีการใช้ระเบิดทัง้ ชนิดแสวงเครือ่ งและคาร์บอมบ์อย่างต่อเนือ่ ง จนชาวบ้านหวาดผวาต้องเรียนรูแ้ ละ
หาวิธกี ารทีจ่ ะดำรงชีวติ ให้อยูร่ อดอย่างไรให้มคี วามปลอดภัยทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ เนือ่ งจากรัฐบาลไม่
สามารถทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้จงึ ทำให้เหตุการณ์บานปลายต่อเนือ่ งมาจนถึงทุกวันนี้ สือ่ มวลชนได้
ตีแผ่เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ จนทำให้เป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก ในความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ผลพลอยได้ทต่ี ามมาคือ
มีผคู้ นรูจ้ กั จังหวัดชายแดนใต้เพิม่ ขึน้ ผูใ้ หญ่ทง้ั ภาครัฐและภาคเอกชนให้การดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดี
วัฒนธรรมภาคใต้ได้ถูกเผยแพร่ มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบการทำสารคดีและ
รูปแบบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสามจังหวัดชายแดนใต้ มีการแนะนำและหาเหตุจงู ใจให้ผคู้ นมาท่องเทีย่ วซึง่
ได้รบั ความสนใจและเอาใจช่วยให้เหตุการณ์สงบโดยเร็ว ประชาชนทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างเห็น
อกเห็นใจจนถึงปัจจุบนั นีเ้ หตุการณ์ตา่ งๆ ก็ยงั คงเกิดขึน้ อย่างสมํา่ เสมอ สลับผลัดเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ น
สามจังหวัดชายแดนใต้ หากรัฐบาลให้ความสนใจในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวคาดว่าความสงบสุขคงจะกลับ
มาเหมือนเดิมในเร็ววัน
*อาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ กล้ชายฝัง่ ทะเลมีความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางได้หลายช่องทาง ทั้งทางรถไฟ
รถประจำทาง รถส่วนตัว และทางเครือ่ งบิน โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสจะมีเทีย่ วบินๆวันละหนึง่ เทีย่ ว
อาณาเขตของสามจังหวัดจะมีพน้ื ทีบ่ างส่วนติดกับประเทศสหพันธ์รฐั มาเลเซีย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภาษาจึงมีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน ได้มกี ารถ่ายเททางวัฒนธรรม ประชากรมีการติดต่อ
และไปมาหาสูก่ นั โดยเฉพาะประชากรทีอ่ าศัยในอำเภอทีอ่ ยูต่ ดิ เขตรอยต่อ เช่น อำเภอสุไหง-โกลก
อำเภอแว้ง อำเภอศรีสาคร และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม
ภาษาทีใ่ ช้เป็น "ภาษามลายูถน่ิ " หรือ "ภาษายาวี" ซึง่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร และมีความคล้ายคลึง
กับภาษามลายู ในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไน
ลักษณะสังคมชุมชนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายูถน่ิ นัน้ มักตัง้ บ้านเรือนอยูเ่ ป็นกลุม่
ไม่ปะปนกับชุมชนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ อยูเ่ ป็นหมูบ่ า้ นประกอบอาชีพด้วยกันในชุมชนเดียวกัน รูปแบบ
ของชุมชนมักเกิดขึน้ โดยถือศาสนสถานเป็นจุดศูนย์กลาง เช่น มัสยิด สุเหร่า เพราะต้องอาศัยคนที่
รวมกันเข้าเป็นชุมชนทีส่ นับสนุนค้ำจุน
ปัจจุบนั ผูท้ พ่ี ดู ภาษามลายูถน่ิ สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่เพราะได้มกี ารพัฒนาทางด้าน
การศึกษาเพิม่ ขึน้ สำหรับชาวไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธก็สามารถพูดภาษามลายูถน่ิ ได้เช่นกัน เกิดการ
เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน มีการสร้างบ้านเรือนถิน่ ฐานอยูใ่ กล้กนั มากขึน้ นับเป็นวิวฒ
ั นาการทางด้านวัฒนธรรม
แห่งยุคโลกาภิวฒ
ั น์
วัฒนธรรมและการแต่งกายของสตรีมสุ ลิมชายแดนใต้
การแต่งกายของชาวไทยมุสลิม นิยมแต่งกายกันตามลัทธิศาสนาทีต่ นนับถือ ผูท้ น่ี บั ถือศาสนา
อิสลามจะแต่งกายแบบทีน่ ยิ มทัว่ ไปของชาวมุสลิมทีเ่ รียกว่าชุด "ฮีญาบ" และชุดพืน้ เมืองทีเ่ รียกว่า "ชุด
บานง" และชุดกูรง" ผูท้ ศ่ี กึ ษาในทางศาสนามักนิยมแต่งกายตามแบบชาวอาหรับ (สวมเสือ้ เป็นชุดยาว
แขนยาว และสวมกางเกงขายาวสีเดียวกันไว้ขา้ งใน) ส่วนการแต่งกายของคนรุน่ ใหม่จะวิวฒ
ั นาการ
ไปตามรูปแบบของชาวยุโรป โดยเฉพาะบุคคลทีม่ อี าชีพรับราชการ ทำธุรกิจ หรือ ทำงานรัฐวิสาหกิจ
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึง
กัน เช่น การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน งานแต่งงาน การเข้าสุหนัต วันฮารีรายอ วันอัฎอัตฮา
วันเมาลิด วันอาซูรอ การแข่งขันนกเขาชวา การแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็นต้น
การแต่งกายของสตรีทกุ ชาติทกุ ภาษาจะให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะสตรี
เปรียบการแต่งกายเป็นศิลปะบนเรือนร่างทีม่ คี วามสวยงามละเอียดอ่อนและต้องการความประณีตงดงาม
การแต่งกายทีด่ ดู ี นอกจากช่วยส่งเสริมให้มบี คุ ลิกดีสง่างามยังทำให้ดนู า่ เชือ่ ถือหรือได้รบั ความไว้วาง
ใจจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี การแต่งกายเป็นสิ่งบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ อารมณ์ และ
ลักษณะนิสยั นอกจากนัน้ ยังบ่งบอกถึงลักษณะวัฒนธรรม ชาติพนั ธ์ วิถชี วี ติ และความเป็นอยู่ ของผูท้ ่ี
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อยูใ่ นสังคมนัน้ ๆได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของสตรีมสุ ลิมในจังหวัดชายแดนใต้ทม่ี ลี กั ษณะ
เฉพาะและโดดเด่นทีไ่ ด้ยดึ ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาตัง้ แต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั
สตรีมสุ ลิมให้ความสำคัญกับการแต่งกายทีเ่ ป็นวัฒนธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมและศาสนา
โดยการแต่งกายของสตรีมสุ ลิมจะมีลกั ษณะทีใ่ ช้ผา้ ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดทีเ่ รียกว่าชุด "ฮีญาบ" ซึง่
ถือว่าเป็นชุดที่จะทำให้ผู้หญิงปลอดภัยจากการลวนลามและแทะโลม การแต่งกายสำหรับสตรีมุสลิม
ประกอบไปด้วย ผ้าโสร่ง เสือ้ กูรง เสือ้ บานงหรือกือบายอ แล้วคลุมศีรษะด้วยผ้าแพรหรือผ้าลายดอก
จึงนับว่าเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญ ของชุดการแต่งกาย ซึง่ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเครือ่ งอาภรณ์ประดับร่าง
กายเท่านัน้ แต่เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งยึดถือปฏิบตั ิ ตามหลักศาสนา ทีจ่ ำเป็นต้องมี จำเป็นต้องใช้ประกอบในการ
ดำรงชีวติ ประจำวัน รูปแบบการแต่งกายของสตรีมสุ ลิมจังหวัดชายแดนใต้จงึ มีลกั ษณะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของตนเองและมีลกั ษณะคล้ายกับการแต่งกายของสตรีมสุ ลิมของประเทศสหพันธ์รฐั มาเลเซียและสตรี
มุสลิมของประเทศอินโดนีเซียซึง่ ก็อาจเป็นไปได้วา่ เป็นการไหลทางวัฒนธรรมอันเนือ่ งจากเป็นประเทศ
บ้านใกล้เรือนเคียงกัน มีการนับถือศาสนาเดียวกัน มีการติดต่อไปมาหาสูก่ นั ทำการค้าขายด้วยกัน
ดังนัน้ การแต่งกายจึงมีลกั ษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกัน การแต่งกายแบบพืน้ เมืองดัง้ เดิมของสตรีมสุ ลิม
ในจังหวัดชายแดนใต้ทส่ี บื ทอดกันมา ได้ถกู วิวฒ
ั นาการจากรุน่ สูร่ นุ่ มาจนถึงปัจจุบนั ได้แก่ "ชุดบานง"
และ "ชุดกูรง"
ลักษณะของชุดบานงและชุดกูรง
ชุดบานงและกูรง เป็นชุดเครือ่ งแต่งกายของสตรีไทยมุสลิมชายแดนใต้ทเ่ี ป็นเอกลักษณ์และมี
ความงดงามยิง่ คำว่า "บานง" มาจากภาษามลายูกลางว่า บันดง (Banduang) หมายถึง เมืองทาง
ตะวันตกของเกาะชวา
"ชุดบานง" เป็นเสือ้ ชุดทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เสือ้ ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นเสื้อเข้ารูปพอดีตัว คอวี ผ่าหน้าตลอดตัว สาบเสื้อตลบออกด้านนอกตั้งแต่คอเสื้อจนถึง
ชายเสือ้ ส่วนของชายเสือ้ ด้านหน้ามีลกั ษณะปลายแหลมยาวลงมา แขนเสือ้ ยาวรัดรูปจรดถึงข้อมือ
ความยาวเสือ้ ยาวถึงระดับสะโพกหรือถึงระดับเข่า ส่วนของผ้าโสร่งหรือกระโปรงเป็นผ้าถุงธรรมดา ผ้า
ถุงสำเร็จ ผ้าทอยกดอกหรือผ้าพัน ยาวถึงข้อเท้า เสือ้ บานง เป็นเสือ้ ทีด่ ดั แปลงมาจาก "เสือ้ กูรง" มี 2
ลักษณะ คือ" เสือ้ บานงมาตรฐาน" และ"เสือ้ บานงแมแด" "เสือ้ บานงมาตรฐาน" มีลกั ษณะเป็นเสือ้ คอ
ปีน ผ่าหน้าและพับริมปกเกยซ้อนไว้ตลอด มีสาบพับยาวตลอดชายถึงเสือ้ มักตัดด้วยเนือ้ ผ้าค่อนข้าง
บาง อาจปักฉลุลวดลายตรงชายเสือ้ อย่างสวยงาม ใช้กระดุมลักษณะเป็นเข็มกลัดทำด้วยทองคำประดับ
ด้วยเพชรพลอย จำนวน 3 เม็ด เพือ่ เป็นการแสดงถึงฐานะและเพิม่ ความสวยงามยิง่ ขึน้ แขนเสือ้ ยาว
ถึงข้อมือแต่ไม่กว้างมากนัก นิยมใช้กบั กระโปรงป้ายหรือกระโปรงจีบหน้านาง ส่วน"เสือ้ บานงแมแด"
คำว่า "บานงแมแด" ภาษามลายูกลาง เรียกว่า "บันนงเมดา" เป็นชือ่ เมืองทางเหนือของเกาะ สุมาตรา
เป็นเสื้อที่ได้รับอิทธิพลจากอินโดนีเซีย ผ้าที่ใช้ตัดเสื้อนิยมตัดด้วยผ้าลูกไม้ ผ้ากำมะหยี่ ผ้าต่วนและ
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ผ้าชีฟอง "เสือ้ บานงแมแด" อาจจะนุง่ กับผ้าถุงธรรมดา ผ้าถุงสำเร็จ ผ้าพัน หรือกระโปรงยาว ปลาย
บานก็ได้ มีลกั ษณะเป็นเสือ้ คอสามเหลีย่ มหรือคอวีกว้างปิดทับด้วยลิน้ สามเหลีย่ ม แขนยาวแคบ ความ
ยาวเสือ้ คลุมสะโพกล่างสวมเข้าชุดกับกระโปรงยาวจีบหน้านาง และคลุมทับด้วยผ้าคลุมศีรษะทีใ่ ช้ผา้ ชนิด
เดียวกันหรือใช้ผา้ คลุมชนิดปักตกแต่งก็ได้ การแต่งกายของหญิงไทยมุสลิมด้วย "ชุดบานง" ดังทีก่ ล่าว
มานี้ เป็นสิง่ หนึง่ ทีแ่ สดงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ภาคใต้เป็นอย่างดี ควรแก่การอนุรกั ษ์สบื ไป
ภาพที่ 1 ชุดบานงมาตรฐาน
กระโปรงตัดเย็บด้วยผ้าปาเต๊ะ(ผ้าพัน)ที่มีลวด
ลายสวยงามมาตัดเย็บเป็น กระโปรงจีบหน้านาง
เสื้อตัดเย็บด้วยผ้าต่วนสีน้ำตาลแดงเข้าชุดกับสี
ลายปาเต๊ะ แขนยาวรัดรูป ปลายแขนบาน 2 ชัน้
ติดกระดุมเป็นเข็มกลัดรูปผีเสือ้ 3 เม็ด คลุม
ศีรษะด้วยผ้าคลุมลูกไม้สนี ำ้ ตาลอ่อน ประดับด้วย
เข็มกลัดรูปดอกไม้สฟี า้ อ่อน บ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์ในการแต่งกายของสตรีมสุ ลิมชายแดน
ใต้ได้อย่างสวยงามและดูมเี สน่หย์ ง่ิ นัก

ภาพที่ 2 ชุดบานงแมแด
ใช้ผา้ ไนลอนหรือผ้าใยสังเคราะห์ตดั เย็บเป็นตัว
เสือ้ และกระโปรงเข้าชุดกันด้วยผ้าสีเขียวอ่อนและ
ปักตกแต่งลวดลายทีแ่ ขนเสือ้ ตัวเสือ้ ปักตกแต่ง
ตั ้ ง แต่ ส าบเสื ้ อ รอบคอที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ น คอ
สามเหลีย่ มยาวจนถึงชายเสือ้
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"ชุดกูรง" มีลกั ษณะเป็นเสือ้ คอกลมชิดคอ ผ่าหน้าจากกลางคอลงมาเล็กน้อยพอสวมศีรษะ
ได้ติดระดุมคอ 1 เม็ด หรือเข็มกลัด 1 ตัว แขนกระบอกยาวเกือบจรดข้อมือหรือต่ำกว่าข้อศอกใต้
รักแร้ ระหว่างตัวเสือ้ และแขนต่อด้วยผ้าสีเ่ หลีย่ มเล็ก ๆ ตัวเสือ้ หลวมยาวคลุมสะโพก(คล้ายเสือ้ Kurt
ของผูห้ ญิงปากีสถาน) เสือ้ กูรงมักสวมเป็นชุดกับผ้าปาเต๊ะ หรือจะใช้ผา้ ชนิดเดียวกัน กับเสือ้ ทำเป็น
ผ้าถุงธรรมดา หรือนุ่งจีบรวมไว้ข้างเดียวที่สะเอวข้างใดข้างหนึ่งตามแบบการนุ่งผ้าของชาวรัฐยะโฮร์
ประเทศสหพันธ์รฐั มาเลเซีย และหากไปงานหรูหราก็อาจนุง่ ผ้ายกเงินยกทองทีเ่ รียกว่า "ผ้าซอแก๊ะ" การ
แต่งกายแบบนีม้ ผี า้ คลุมศีรษะหรือคลุมไหล่เปิดให้เห็นเฉพาะใบหน้าซึง่ เป็นไปตามหลักศาสนาดังทีไ่ ด้
กล่าวข้างต้นแล้ว ผ้าคลุมศีรษะนีม้ ลี กั ษณะเป็นผ้าโปร่งปักเลือ่ มงดงามมีขนาดเล็กกว่าผ้าคลุมศีรษะโดย
ทัว่ ไป นอกจากนัน้ ยังนิยมสวมเครือ่ งประดับ เช่น เข็มกลัด สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไลมือ และ
ต่างหูที่ทำจากทองคำ เป็นต้น สมัยก่อนผู้หญิงที่แต่งกายแบบนี้มักจะเกล้าผมมวยหรือถักเปีย
ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นสตรีมสุ ลิมแต่งกายโดยสวมใส่ชดุ กูรงให้เห็นกันอยูท่ ว่ั ไป
ภาพที่ 3 ชุดกูรง
เสือ้ และกระโปรงตัดเย็บด้วยซอแก๊ะหรือผ้า
ปักดิ้นเงินดิ้นทองสีน้ำตาล ปักลวดลาย
โบราณทีม่ คี วามสวยงามเหมาะสำหรับสวม
ใส่ไปงานทีเ่ ป็นพิธกี าร

ภาพที่ 4 ชุดกูรง
ตัดเย็บด้วยผ้าชีฟองสีส้มอ่อนมีลวดลาย
ดอกสีมว่ งอ่อน สีแดงเข้าชุดกันทัง้ ตัวเสือ้
และกระโปรงความยาวคลุมเข่าคลุมศีรษะ
ด้วยผ้าคลุมผมผ้าป่านสีมว่ งอ่อนดูสดใส
สวยงามอย่างมีเสน่ห์
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"ชุดบานง" และ "ชุดกูรง" เป็นชุดพืน้ เมืองดัง้ เดิม ทีส่ ตรีมสุ ลิมในยุคปัจจุบนั มักใช้สวมใส่
ในงานประเพณีหรือวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วกับศาสนาเท่านัน้ ส่วนคนรุน่ เก่ายังใช้สวมใส่ในชีวติ ประจำวัน
บ้าง หรือกลุม่ อาจารย์ทส่ี อนในโรงเรียนสอนศาสนา "โรงเรียนปอเนาะ" โดยเฉพาะ "ชุดกูรง" จะพบ
เห็นได้มากกว่า "ชุดบานง" เนือ่ งจาก "ชุดบานง" จะมีลกั ษณะเป็นทางการ ในยุคปัจจุบนั คนรุน่ ใหม่
ได้มกี ารพัฒนารูปแบบการแต่งกายให้มคี วามทันสมัยมากยิง่ ขึน้ โดยมีการคล้อยตามแฟชัน่ สมัยใหม่มาก
ขึน้ แต่ยงั คงยึดมัน่ ในหลักศาสนาทีว่ า่ ต้องแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารปกปิดมิดชิด "ฮีญาบ" คือลักษณะ
ตัวเสือ้ เป็นเสือ้ ตัวยาวคลุมสะโพก มีคอปก หรือไม่มปี กก็ได้แต่ตอ้ งชิดคอ แขนเสือ้ ยาวถึงข้อมือ สวม
เข้าชุดกับกระโปรงยาวถึงข้อเท้า หรือ กางเกงขายาวพอดีตวั และสิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื ผ้าคลุมศีรษะทีมกี าร
ตกแต่งสวยงามมีสีสันสดใส ลักษณะ "ชุดบานง" และ "ชุดกูรง" ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น
มักนิยมสวมใส่ในงานพิธกี ารต่างๆ หรือวันสำคัญทางศาสนา เช่น พิธนี กิ ะ๊ งานรอมฏอน วันฮารีรายอ
งานวันเมาลิด การแสดง การจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น ความสวยงามของชุดอยูท่ ก่ี ารเลือกใช้ผา้
สำหรับตัดเย็บ การเลือกใช้วสั ดุสำหรับตกแต่ง นอกจากนัน้ การเลือกใช้ผา้ คลุมผมหรือผ้าคลุมศีรษะ
ทีเข้าชุดกันมักทำให้ "ชุดบานง" และ "ชุดกูรง" ดูสวยงามโดดเด่นยิง่ ขึน้ และด้วยรูปร่างหน้าตาทีม่ คี วาม
คมเข้มสวยงามตามแบบฉบับของสาวมุสลิม เมื่อได้สวมใส่ชุดที่มีความสวยงามแปลกตาอย่าง
"ชุดบานง" และ " ชุดกูรง" จึงทำให้สตรีมสุ ลิมชายแดนใต้ดมู เี อกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง
การเลือกใช้และการดูแลรักษาผ้า
การเลือกใช้ผา้ สำหรับตัดเย็บ สามารถเลือกใช้ได้กบั ผ้าหลายชนิด ทัง้ นีจ้ ะเลือกใช้ผา้ ชนิดใด
ลักษณะใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั โอกาสที่ใช้สวมใส่ ผ้าทีใ่ ช้ตดั "ชุดบานง"และ"ชุดกูรง" ได้แก่ ผ้าต่วน
ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลูกไม้ ผ้ากำมะหยี่ ผ้าชีฟอง และผ้าซอแก๊ะฯ เลือกใช้ได้ทง้ั ประเภทผ้าพืน้ และผ้า
ทีม่ ลี วดลาย สีผา้ และลวดลายทีน่ ยิ มใช้มกั จะมีสสี นั สดใส สีตดั กัน หรือสีใกล้เคียง
ชนิดของผ้าทีเ่ หมาะสำหรับตัดเสือ้ "ชุดบานง และ "ชุดกูรง"
เสือ้ ผ้าเป็นเครือ่ งนุง่ ห่มทีเ่ ป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการดำรงชีวติ ประโยชน์ของเสือ้ ผ้านอกจากช่วย
ปกปิดร่างกาย ช่วยให้รา่ งกายอบอุน่ และช่วยให้ผทู้ ม่ี รี สนิยมในการแต่งกายมีความสดใสสวยงามมีชวี ติ
ชีวาหรือดูสง่าภูมฐิ านแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้มบี คุ ลิกภาพทีด่ ี การเลือกใช้ผา้ สามารถเลือกใช้ได้หลาย
ประเภทหลายลักษณะขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจ ความเหมาะสมระหว่างผ้ากับแบบตลอดจนงบประมาณ
ของผูส้ วมใส่ ผ้าเนือ้ ดีราคาย่อมสูงแต่เมือ่ ตัดเย็บและสวมใส่แล้วย่อมทำให้ดสู วยงาม สง่า และมีบคุ ลิก
ทีด่ ี การดูแลรักษาต้องปราณีตและรูจ้ กั วิธที จ่ี ะทำให้เสือ้ ผ้านัน้ ใช้ได้ทนนาน
ลักษณะผ้าชนิดต่างๆ
1. ผ้าต่วน (Satin and Sateen) มีลกั ษณะคล้ายผ้าลายสอง มีผวิ สัมผัสเรียบมันเป็นเงางาม
เหมาะ สำหรับใช้ตดั ชุดโอกาสพิเศษ
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2. ผ้าฝ้าย (Cotton) เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติทไ่ี ด้จากเมล็ดฝ้าย มีการระบายความร้อนได้
ดี ค่อนข้างทนทานมีผวิ สัมผัสนุม่ สบายซับเหงือ่ ได้ดี
3. ผ้าไหม (Silk) จัดเป็นผ้าทีไ่ ด้จากเส้นใยธรรมชาติทม่ี รี าคาแพง เส้นใยเหนียวคงทน มีผวิ
สัมผัส มันแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับใช้ตดั เป็นชุดโอกาสพิเศษ
4. ผ้ากำมะยี(่ Velvet) เป็นผ้าทีม่ คี วามสวยงาม และมีความนุม่ ในการสวมใส่ มีลกั ษณะเป็น
ขนนุม่ มีความมันแวววาว เหมาะสำหรับใช้ตดั ชุดโอกาสพิเศษ
5. ผ้าลูกไม้ (Lace) มีทง้ั ชนิดทีเ่ ป็นใยสังเคราะห์ และจากใยธรรมชาติ ความสวยงามขึน้ อยู่
กับเนือ้ ผ้าและลายดอกในตัวผ้า
6. ผ้าชีฟอง(Chiffon) มีลกั ษณะเป็นผ้าเนือ้ บางเบา พลิว้ แต่มนี า้ํ หนัก เนือ้ โปร่งบาง
การดูแลรักษาผ้าแต่ละชนิด
1. ผ้าต่วน (Satin and Sateen) การทำความสะอาดเบือ้ งต้นควรซักมือ ใช้ความร้อนปานกลาง
ในการรีด ไม่ควรใช้นำ้ ยาซักผ้าขาว ควรตากในทีร่ ม่ เพราะจะทำให้สผี า้ ทนนาน สีไม่ซดี เร็ว
2. ผ้าฝ้าย (Cotton) ซักในน้ำร้อนได้ และใช้ผงซักฟอกที่มีฟองมาก รีดได้ที่อุณหภูมิสูง
การดูแลรักษาเบือ้ งต้นสามารถซักได้ทง้ั มือและเครือ่ ง การรีดใช้ความร้อนปานกลางจนถึงความร้อนสูง
ข้อเสียของผ้าฝ้ายคือสีมกั จะซีดเร็ว ควรตากในทีร่ ม่ มีลมพัดผ่าน
3. ผ้าไหม (Silk ) ควรทำความสะอาดด้วยการซักแห้งในน้ำสบูอ่ นุ่ ๆ และตากในทีร่ ม่ หรือม้วน
ผ้าในผ้าเช็ดตัวเพือ่ บีบเอาน้ำออกแทนการตาก การรีดควรรีดด้านในของผ้าในขณะทีผ่ า้ ยังมีความชืน้
บริเวณทีย่ บั มากควรรีดรอยยับด้วยการรีดบนผ้าชืน้ หากผ้าไหมสกปรกควรซักผ้า ไหมทีเ่ ปือ้ นทันทีเพราะ
เหงือ่ ไคลจะทำลายเส้นใยให้เสือ่ มเร็วกว่ากำหนด
4. ผ้ากำมะหยี (่ Velvet) ไม่สามารถซักด้วยน้ำได้ เพราะจะทำให้ขนกำมะหยีเ่ สียหาย เกิดรอย
หักและเสียรูปทรง ควรใช้วธิ ซี กั แห้งเพราะจะทำให้ขนฟูนมุ่ การรีดใช้ความร้อนปานกลางรีดด้านในหรือ
ด้านผิด
5. ผ้าลูกไม้ (Lace) ลูกไม้เนื้อดี ควรแยกซักด้วยมือ ไม่ควรบิดมากเพราะจะทำให้เสีย
รูปทรง ควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน ไม่ควรซักเครือ่ ง การรีดควรรีดด้วยความร้อนปานกลาง
7. ผ้าชีฟอง(Chiffon) ควรซักด้วยมือ ไม่ตอ้ งขยีม้ าก ใช้วธิ บี บี เบาๆ ไม่ควรบิดผ้า ก่อนตาก
ให้สะบัดแล้วตากหรือใช้วธิ ซี กั แห้งจะทำให้ผา้ ทนนานไม่เสียรูปทรง การรีดไม่ควรใช้ความร้อนสูง
ลักษณะผ้าคลุมผมและวิธกี ารใช้ผา้ คลุมผม
ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผมเป็นส่วนประกอบหนึง่ ในการแต่งกายชุดบานงและชุดกูรงของสตรีมสุ ลิม
ทุกคนที่ต้องคลุมผมเมื่อยามที่ออกภายนอกหรืออยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นไปตามหลักศาสนาและยึดเป็น
ประเพณีปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา ผ้าคลุมผม มีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของผูใ้ ช้
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หรือประโยชน์ใช้สอย ลักษณะเป็นผืนผ้าสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าหรือผ้าสามเหลีย่ มก็ได้ ขนาด
หรือความยาว โดยทัว่ ไป ประมาณ 1 x 1 เมตร หรือ 1.20 เมตร x 1.20 เมตร หรือตามความชอบ
ผ้าทีน่ ำมาใช้ทำผ้าคลุมผมได้ดแี ละสวยงามมีหลายชนิด เช่น ผ้าป่าน ผ้าบาวา ผ้าแมกไซ ผ้าเนือ้ ทราย
วัสดุทน่ี ยิ มนำมาตกแต่งผ้าคลุมผม มีหลายประเภท เช่น ไหมปัก ดิน้ เงิน ดิน้ ทอง เพชรเทียม เลือ่ ม
ลูกปัด มุก ฯลฯ สตรีมสุ ลิมในจังหวัดชายแดนใต้ มักนิยมใช้ผา้ คลุมผมทีม่ สี สี ดใส และนิยมนำมา
ปักตกแต่ง เพือ่ เพิม่ คุณค่า และเพิม่ ความสวยงามยิง่ ขึน้ วิธกี ารใช้ผา้ คลุมผมให้สวยงามมีหลายรูปแบบ
และอาจมีการใช้รว่ มกับ เข็มกลัดเพชรหรือพลอย เพือ่ ยึดหรือกลัดไม่ให้ผา้ คลุมผมหลุดได้งา่ ย ปัจจุบนั
สตรีมสุ ลิมชายแดนใต้ นิยมใช้ผา้ คลุมผมทีน่ อกจากเป็นการยึดปฏิบตั ติ ามหลักคำสอนทางศาสนาแล้ว ยัง
นิยมใช้ผา้ คลุมผมเป็นแฟชัน่ ทีม่ รี ปู แบบการโพกทีส่ วยงามแปลกตา หลากหลายรูปแบบและวิธกี าร ส่วน
การเลือกใช้ผา้ คลุมผมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจและค่านิยมของบุคคลนัน้ ๆ เนือ่ งจากผ้าคลุมผมทีม่ ี
การตกแต่งสวยงามด้วยวัสดุตา่ งๆ นัน้ มีราคาแพง ราคาขายจะอยูท่ ป่ี ระมาณผืนละ 200-2,000 บาท
หากเป็นผ้าคลุมผมธรรมดาตกแต่งไม่มากนัก ราคาขายจะอยูท่ ป่ี ระมาณผืนละ 100-150 บาท

ภาพที่ 5 ผ้าคลุมผมทีม่ กี ารปักตกแต่งลวดลายด้วยวัสดุตา่ งๆ
บทสรุป
เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายของสตรีมสุ ลิมชายแดนใต้ ในยุคปัจจุบนั ได้มกี ารประยุกต์ใช้ โดยยึดแบบ
พืน้ เมือง และมีการผสมผสานประยุกต์กบั แบบแบบสมัยใหม่เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบนั
แต่การแต่งกายยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
ในยามทีเ่ หตุการณ์บา้ นเมืองเกิดความไม่สงบ ประชาชนต่างดำรงชีวติ ด้วยความตืน่ ตระหนก
มีชวี ติ อยูอ่ ย่างระมัดระวัง แต่ละคนต่างต้องหาวิธปี อ้ งกันหรือดูแลตัวเองเพือ่ ให้มชี วี ติ รอด ชุมชนยัง
มีความหวาดระแวงต่อกัน แต่ชวี ติ ต้องดำเนินไปข้างหน้า การรูจ้ กั แก้ปญ
ั หา รูจ้ กั เอาตัวรอด จึงจะทำ
ให้มชี วี ติ อยูต่ อ่ ไปในสังคมแห่งนีไ้ ด้ ประชาชนบางกลุม่ ทีม่ คี วามกดดันและรับไม่ได้กบั เหตุการณ์ทเ่ี กิด
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ขึน้ จะละทิง้ ถิน่ ฐานไปอยูท่ จ่ี งั หวัดแถบอืน่ ๆ ของประเทศไทย ส่วนประชาชนทีย่ งั ยึดมัน่ ยังมีความรัก
และความผูกพันต่อผืนดินเกิดแห่งนี้ ยังคงยืนหยัดทีจ่ ะอยูต่ อ่ ไปเพือ่ รักษาบ้านเกิด โดยร่วมกันจรรโลง
ประเพณีวฒ
ั นธรรมพืน้ บ้านให้คงอยู่ ดังนัน้ ความภาคภูมใิ จในการแต่งกายด้วยชุดพืน้ เมืองทีเ่ รียกว่า
"บานง" และ "กูรง" จึงกอปรด้วยความงาม ทีแ่ ฝงด้วยศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบทีจ่ ะให้ชมุ ชน
และสังคมแห่งนี้ยังคงดำรงสืบทอดวัฒนธรรม และประเพณีอันสวยงามที่เป็นเสน่ห์ของชายแดนใต้
ตลอดไป
ผูเ้ ขียนเป็นอาจารย์สอนประจำสาขาวิชาผ้าและเครือ่ งแต่งกาย ภาควิชาคหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม
ในการแต่งกายของสตรีมสุ ลิมชายแดนใต้เป็นอย่างดี หากทุกคนไม่ชว่ ยกันอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ทางการแต่งกายเหล่านีเ้ อาไว้แล้วสิง่ ดีงามเหล่านีจ้ ะตกทอดไปสูร่ นุ่ ลูก รุน่ หลานหรือรุน่ ต่อไปๆ ได้อย่างไร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของชาว
จังหวัดนราธิวาส จึงขอเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยกันสนับสนุนและจรรโลงไว้ซง่ึ สิง่ สวยงามทีเ่ ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนใต้ทไ่ี ด้ยดึ ปฏิบตั สิ บื ทอดมานานนับหลายปีให้ยงั คงอยูก่ บั วิถชี วี ติ ของสตรี
มุสลิมจังหวัดชายแดนใต้แห่งนีต้ ลอดไปอย่างยัง่ ยืน
คำสำคัญ
บานง
บานงแมแด
ซอแก๊ะ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รอมฎอน
มาแกปูโล๊ะ
การเข้าสุหนัต
วันฮารีรายอ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วันอัฎอัตฮา

หมายถึง

วันเมาลิด

หมายถึง

ชุดพืน้ เมืองของสตรีชาวไทยมุสลิมภาคใต้
ชุดพืน้ เมืองของสตรีชาวไทยมุสลิมภาคใต้
ผ้าทีใ่ ช้สวมใส่กบั ชุดมลายู ซึง่ มีการปักตกแต่งด้วยดิน้ เงิน
และดิน้ ทอง
เดือนแห่งการถือศีลอด ของ มุสลิม
การกินเหนียว
การทำพิธตี ดั ขริบอวัยวะเพศชาย
เป็นวันรืน่ เริงเนือ่ งมาจากการการสิน้ สุดการถือศีลอดในเดือน
รอมฏอน
วันรืน่ เริงเนือ่ งในวันเชือดสัตว์พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คน
ยากจนและประชาชนทัว่ ไปตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ
เป็นเวลาเดียวกันกับการประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ นครเมกกะ
วันสมภพของนบีมฮู มั หมัด นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองแล้วยัง
เป็นการรำลึกถึงวันทีท่ า่ นลีภ้ ยั และเป็นมรณกรรมของท่านอีก
ด้วย
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นิกะ๊
อาซูรอ

หมายถึง
หมายถึง

ฮีญาบ
กูรง
กือบายอ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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การทำพิธจี ดทะเบียนสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม
การผสม การรวมกัน ซึง่ การกวนอาซูรอ มักนิยมทำกัน
ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และหรือตรง
กับวันที่ 10 ของเดือนมุฮรั รอม อันเป็นเดือนแรกของ
ฮิจเราะห์ศกั ราชตามศาสนาอิสลาม
การแต่งกายทีต่ อ้ งปกปิดมิดชิด
การแต่งกายของหญิงไทยมุสลิมตามประเพณีดง้ั เดิม
การแต่งกายของหญิงไทยมุสลิมตามประเพณีดง้ั เดิม
*************************
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