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	 หลายท่านคงได้มีโอกาสชมละครซีรีส์ประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์	เรื่อง	บ้าบ๋า	ย่าหยา...รักยิ่งใหญ่จากใจ
ดวงน้อย	(The	Little	Nyonya)	ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยจบไปเมื่อไม่นานมานี้	ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของบ้าบ๋าย่าหยา
หรือชาวเปอรานากัน	(Peranakans)	ซึ่งเป็นกลุ่มชนชาวจีนเชื้อสายมลายูที่ถูกกลืนหายไปกับสงครามโลกครั้งที่	2	ระหว่าง	พ.ศ.	2482-
2488	(ค.ศ.	1939-1945)	สะท้อนถึงความรักและการต่อสู้ชีวิตอย่างไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาของสาวน้อยผู้อาภัพที่ถูกปลูกฝังคุณธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงามมาจากบรรพบุรุษ	เนื้อเรื่องในละครมีหลายฉากที่มีการน�าเครื่องถ้วยจีนประเภทหนึ่งมาประกอบการแสดงด้วย	จึง
ท�าให้ผูเ้ขยีนเกดิความสนใจทีจ่ะเขยีนบทความนีข้ึน้	เช่น	ฉากนางเอกในรุน่ทีห่นึง่	(จวีเ๋ซยีง)	น�าโถทีใ่ส่อฐัขิองมารดา	ซึง่เสยีชวีติลงระหว่าง
การเดินทางติดตัวไป	ฉากพระเอกในรุ่นที่สอง	(เฉินซี)	ก�าลังพูดคุยกับพ่อค้าเกี่ยวกับการค้าขายโบราณวัตถุ	ฉากพระเอกเฉินซีแนะน�าวิธี
ศึกษาโบราณวัตถุและชักชวนให้นางเอกในรุ่นที่สอง	(เยวี่ยเหนียง)	 ลองท�าธุรกิจรับซื้อโบราณวัตถุและภาพถ่ายของนางเอกในรุ่นที่หนึ่ง
ก�าลังยืนถือโถ	เป็นต้น
	 เมื่อมาถึงตอนนี้	 หลายท่านคงเริ่มเกิดข้อสงสัยและต้องการทราบว่า	 แล้วบ้าบ๋า	 ย่าหยา	 เป็นใคร?	 ชาวเปอรานากันคือกลุ่มคน
พวกไหน?	 ราวพุทธศตวรรษที	่24-25	(คริสต์ศตวรรษที	่19)	 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนจากมณฑลฝูเจี้ยน	(ชาวไทยมักจะรู้จักคุ้นเคยกับค�าว่า					
“ฝูเจี้ยน”	ในส�าเนียงจีนแต้จิ๋วว่า	“ฮกเกี้ยน”	มากกว่า)	ได้เดินทางเข้ามาค้าขายบริเวณคาบสมุทรมลายู	และตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ
มะละกา	ปีนัง	และสิงคโปร์	 เนื่องจากถิ่นฐานเดิมของชาวจีนกลุ่มนี้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเลเช่นเดียวกัน	รวมทั้งมีการอพยพครั้ง
ใหญ่ของชาวจนีทีไ่ปท�างานสร้างทางรถไฟหรอืขดุทอง	ท�าให้เกดิสายเลอืดหรอืกลุม่ชาวจนีกลุม่ใหม่ทีม่เีชือ้สายของผูช้ายชาวจนีกบัผูห้ญงิ
ชาวมลายู	ซึ่งหากเป็นผู้ชายจะถูกเรียกว่า	“บ้าบ๋า”	(Baba)	ส่วนผู้หญิงจะถูกเรียกว่า	“ย่าหยา”	(Nyonya)	
	 ค�าว่า	“บ้าบ๋า	ย่าหยา”	เพี้ยนมาจากค�าว่า	“บาบา	นนยา”	(Baba-Nyonya)	ในภาษามลายูและชวา	“บาบา	เหนียงเหร่อ”	(Baba	
Niangre)	ในภาษาจีน	“บาบา”	เป็นค�าภาษามลายูที่ยืมมาจากภาษาเปอร์เซีย	และเป็นค�าให้เกียรติแก่ปู่ย่าตายาย	ใช้เรียกชาวเปอรานา
กันที่เป็นผู้ชาย	ส่วน	“นนยา”	เป็นค�าภาษาชวาที่ยืมมาจากค�าว่า	“dona”	ในภาษาดัชต์	หมายถึงผู้หญิงต่างประเทศแต่งงาน	เนื่องจาก
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ภาษาชวามคีวามโน้มเอยีง	เพือ่เน้นถงึผูห้ญงิต่างประเทศ	ภายหลงั
ได้ใช้เรยีกชาวเปอรานากนัทีเ่ป็นผูห้ญงิ	ทัง้สองค�าจงึหมายถงึกลุม่
ลูกครึ่งจีนกับมลายูที่มีวัฒนธรรมผสมผสานและสร้างวัฒนธรรม
แบบใหม่ขึ้นโดยน�าส่วนดีระหว่างชาวจีนกับชาวมลายูมารวมกัน	
ส่วนค�าว่า	“เปอรานากัน”	มีความหมายว่า	“เกิดที่นี่”	
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	ได้นิยาม
ค�าว่า	“บ้าบ๋า”	และ	“ย่าหยา”	ว่า	“เรียกชายที่เป็นลูกครึ่งจีนกับ
มลายูที่เกิดในมลายูและอินโดนีเซียว่า	 “บ้าบ๋า”	 คู่กับ	 “ย่าหยา”	
ซึง่หมายถงึหญงิลกูครึง่จนีกบัมลายทูีเ่กดิในมลายแูละอนิโดนเีซยี”	
อย่างไรก็ตาม	ชาวเปอรานากันในจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าใจว่า	ทั้งผู้
หญิงและผู้ชายที่เป็นลูกครึ่งผสมระหว่างชาวจีนกับชาวมลายูรวม
เรยีกกนัว่า	“บ้าบ๋า”	ส่วน	“ย่าหยา”	เป็นเพยีงชือ่ของชดุสตรเีท่านัน้	
อาจเป็นการสบัสนหรอืเข้าใจผดิในวฒันธรรมของชาวเปอรานากนั
รุ่นหลังในจังหวัดภูเก็ต	 ซึ่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งต้นวัฒนธรรม	
เนื่องจากมีความหมายแตกต่างจากมาเลเซีย	 สิงคโปร์	 และ
อินโดนีเซีย	เพราะสามประเทศนี้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยตรง		
	 เมื่อกลุ ่มชาวจีนกลุ ่มนี้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 ก็ได้น�า
วฒันธรรมของตนกระจายไปด้วย	พร้อมทัง้สร้างวฒันธรรมรปูแบบ
ใหม่ที่แตกต่างไปจากของบรรพบุรุษ	วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่นี้ถูก
เรียกว่า	“วัฒนธรรมเปอรานากัน”	ต่อมาราวกลางพุทธศตวรรษที่	
24	(ต้นคริสต์ศตวรรษที่	19)	มีชาวจีนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพิ่ม
มากขึ้น	 ท�าให้สายเลือดมลายูของชาวเปอรานากันจางลง	 จนรุ่น
หลงัแทบจะเป็นจนีเตม็ตวั	แต่กม็ไิด้ท�าให้วฒันธรรมผสมผสานของ
ชาวเปอรานากันจืดจางลงไป	 การผสมผสานนี้ยังเห็นได้จากการ
แต่งกายแบบมลายู	เช่น	ซารุง	กบายา	และชุดย่าหยา	ซึ่งถือเป็น
วฒันธรรมการแต่งกายอนัสวยงามทีผ่สมผสานรปูแบบของชาวจนี
และชาวมลายูเข้าด้วยกันอย่างงดงาม	 ผู้หญิงจะสวมเสื้อฉลุลาย
ดอกไม้	 รอบคอ	 เอว	 และปลายแขนอย่างงดงาม	 นิยมนุ่งผ้าซิ่น
ปาเต๊ะ	 ผู้ชายยังคงแต่งกายคล้ายเสื้อแบบจีนดั้งเดิม	 อาหารแบบ
เฉพาะตัว	 และภาษาที่ผสมผสานค�าทั้งมลายู	 จีน	 และอังกฤษไว้
ด้วยกัน
	 เนือ่งจากชาวเปอรานากนัเป็นผูท้ีส่บืเชือ้สายมาจากพ่อค้า
ชาวจนีในระยะแรกทีแ่ต่งงานกบัชาวมลาย	ูส่วนมากเป็นพ่อค้าทีม่ี
ฐานะร�่ารวย	 ด�ารงชีวิตอยู่อย่างด	ี และมีวัฒนธรรมทางรสนิยมที่
ค่อนข้างสุรุ่ยสุร่าย	ส�าหรับคฤหาสน์หลังใหญ่จะเต็มไปด้วยเครื่อง
เรือนที่มีการฝังมุกแกะสลักอย่างงดงาม	 จนกระทั่งราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่	25	(ต้นคริสต์ศตวรรษที่	20)	 ผู้ชายบาบาที่จะสวมชุด
แบบจีนได้เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าแบบตะวันตก	 ผู้หญิงนนยาที่สวม
ชดุมลายมูสีสีนัเรยีกว่า	“บาจดูรูง”	(baju	kurong)	กเ็ปลีย่นมาสวม
กระโปรงและเสือ้ชัน้ในของบาตกิส�าหรบัชดุปกตปิระจ�าวนั	และถกั

เสือ้ชั้นในและกระโปรงไหมส�าหรบัโอกาสพิเศษ	ทัง้สองชนดิจะผกู
ด้วยเข็มหมุดฝังเพชร	และสั่งเครื่องถ้วยจากประเทศจีน	
	 งานฝีมอืของชาวเปอรานากนัส่วนใหญ่จะว่าจ้างบคุคลอืน่
ให้เป็นผู้ผลิต	 แต่ส�าหรับงานลูกปัดและเย็บปักตามแบบฉบับของ
ชาวเปอรานากัน	 สมาชิกชุมชนชาวเปอรานากันเป็นผู้ผลิตเอง	 ผู้
หญิงโสดชาวเปอรานากันมักทุ่มเทเวลาให้กับการร้อยลูกปัดและ
เย็บปักถักร้อย	 สามารถผลิตงานฝีมือที่มีความละเอียดอ่อนและ
วิจิตรตระการตาหลายอย่าง	อันเป็นการผสมผสานศิลปะของชาว
ยุโรปและชาวจีนได้อย่างเป็นเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวา	 ทั้งนี้
คณุภาพและปรมิาณของงานลกูปัดและงานเยบ็ปักเป็นเครือ่งหมาย
ในการแสดงถึงความพร้อมในการเข้าพิธีสมรสของหญิงสาวดัง
กล่าว	 งานฝีมือหลายอย่างได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้เตรียมการในงาน
แต่งงาน	 อาทิ	 รองเท้าลูกปัด	 ม่านลูกปัดส�าหรับเตียงเจ้าสาว	
ผ้าเชด็หน้า	หรอืผ้าคลมุส�าหรบัภาชนะทีใ่ช้ประกอบพธิี	ทองค�า	ผ้า
ไหม	 หรือเครื่องถ้วยก็ตาม	 สิ่งของต่างๆ	 ล้วนมีลวดลายหรือ
สัญลักษณ์ที่เป็นมงคล	 แสดงถึงความมั่งคั่ง	 ความอุดมสมบูรณ์	
ความสุข	และการมีอายุยืน	เช่น	ลายหงส์	ลายค้างคาว	ลายนก
กระเรียน	และลายดอกโบตั๋น	
	 จากประสบการณ์เกี่ยวกับการน�าชมเครื่องถ้วยที่จัดแสดง
ในพพิธิภณัฑสถานเครือ่งถ้วยเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ท�าให้ผูเ้ขยีน
ทราบว่า	คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า	ค�าว่า	“เครื่องถ้วย”	หมายถึง
ภาชนะที่เป็นรูปทรงของถ้วยเพียงอย่างเดียว	 จึงก่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่ชัดเจน	 ค�าว่า	 “เครื่องถ้วย”	(Ceramics)	 ปรากฎครั้ง
แรกในหนงัสอืเรือ่ง	“ต�านานเรือ่งเครือ่งโต๊ะและถ้วยป้ัน”	ซึง่สมเดจ็
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	ทรงนิพนธ์ขึ้น	
ต่อมาได้ถูกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในหนังสือหรือรายงาน			
ต่างๆ	ทีก่รมศลิปากรจดัพมิพ์ขึน้	และสบืทอดมายงันกัวชิาการรุน่
ต่อมา	จนกลายเป็นค�าที่ยอมรับกันในวงการวิชาการ	ค�านี้มีความ
หมายเหมอืนกบัค�าว่า	“เครือ่งป้ันดนิเผา”	(Pottery)	สามารถครอบ	
คลมุถงึภาชนะทกุรปูทรง	ไม่ว่าจะเป็นจาน	ชาม	กระปกุ	ถ้วย	ครก	
ไห	 รูปปั้น	 หรือเครื่องประดับสถาปัตยกรรม	 และทุกประเภท	
อย่างไรก็ตาม	หากแบ่งชนิดของเครื่องถ้วยตามแบบจีนจะมีเพียง	
2	ชนิด	ได้แก่	ค�าว่า	“Pottery”	จะบ่งบอกถึงเครื่องถ้วยที่ถูกเผา
ในอุณหภูมิต�่าและอุณหภูมิปานกลาง	ส่วนค�าว่า	“Porcelain”	จะ
บ่งบอกถึงเครื่องถ้วยที่ถูกเผาในอุณหภูมิสูง	 ในภาษาไทย	 ค�าว่า	
“เครือ่งป้ันดนิเผา”	ใช้ในความหมายทีก่ว้างกว่าและสือ่ความเข้าใจ
ได้ชดัเจนกว่าค�าว่า	“เครือ่งถ้วย”	ซึง่เป็นค�าทีน่ยิมใช้กนัในปัจจบุนั	
อย่างไรกต็าม	แม้ผูเ้ขยีนจะมคีวามเหน็ว่า	ค�าว่า	“เครือ่งป้ันดนิเผา”	
เป็นค�าทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ	แต่ค�าว่า	“เครือ่งถ้วย”	กก็ลาย
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เป็นค�าที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่แล้ว	 จึงไม่จ�าเป็นต้องให้ความ
ส�าคัญมากนัก	และค�าว่า	“Pottery”	ก็มีความหมายไม่ครอบคลุม
เท่ากับค�าว่า	“Ceramics”	
	 เมือ่	20	กว่าปีทีแ่ล้ว	ผูเ้ขยีนได้เดนิทางไปเกบ็ข้อมลูในภาค
ใต้	 และได้มีโอกาสเข้าศึกษาเครื่องถ้วยนนยาจากบ้านของคุณลุง
ท่านหนึง่ในจงัหวดัปัตตานี	ตอนนัน้ผูเ้ขยีนยงัไม่รูจ้กัเครือ่งถ้วยนน
ยา	ทราบแต่เพียงว่า	 เป็นเครื่องถ้วยจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตกแต่งด้วย
การลงยาสนีนู	มลีวดลายแลดสูะดดุตา	คณุลงุผูเ้ป็นเจ้าของได้บอก
กับผู้เขียนว่า	 ชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์เดินทางเข้ามาหาซื้อ
เครื่องถ้วยกลุ่มนี้กันมาก	 ขณะนั้นผู้เขียนยังมิได้สนใจในสิ่งที่คุณ
ลงุบอกสกัเท่าไร	แต่ขณะนีผู้เ้ขยีนเข้าใจแล้วว่า	การทีช่าวมาเลเซยี
และชาวสิงคโปร์เดินทางเข้ามาเสาะแสวงหากันมาก	 เนื่องจาก
เครื่องถ้วยลงยาสีบนเคลือบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของที่ผู้ที่มีฐานะ
ร�า่รวยและนกัธรุกจิชัน้สงูในสมยันัน้สัง่เข้ามาจากประเทศจนี	ชาว
มาเลเซียและชาวสิงคโปร์	 จึงต้องการเก็บรวบรวมมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส�าคัญของชาวเปอรานากันให้คงอยู่		
	 เครือ่งถ้วยทีป่รากฏในฉากละครดงักล่าวเป็นเครือ่งถ้วยจนี
ประเภทลงยาสีบนเคลือบกลุ่มหนึ่งที่นักวิชาการด้านเครื่องถ้วย
เรียกกันว่า	“เครื่องถ้วยนนยา”	(Nyonya	Wares)	นอกจากค�าว่า	
“นนยา”	จะเป็นชื่อเรียกหญิงลูกครึ่งจีนกับมลายูแล้ว	ยังใช้เป็นชื่อ
เรียกแบบของอาหาร	 ขนม	 ชุดสตรี	 และเครื่องถ้วยจีนประเภท				
ลงยาสีบนเคลือบกลุ่มหนึ่งที่ปรากฏบริเวณเขตอาณานิคม	ซึ่งชาว
จนีมาตัง้ถิน่ฐาน	ท�าให้เกดิชือ่เรยีกของเครือ่งถ้วยจนีกลุม่นีอ้กีอย่าง
หนึ่งว่า	 “เครื่องถ้วยจีนชนิดเนื้อกระเบื้องเขตอาณานิคม”	(Straits	
Chinese	Porcelain)	ปัจจบุนัเครือ่งถ้วยนนยามรีาคาสงูขึน้และไม่
ค่อยพบเห็นในตลาดการค้าศิลปโบราณวัตถุแล้ว		
	 เครื่องถ้วยนนยาสามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	 ได้แก่	
ประเภทลงยาสีบนเคลือบและประเภทเขียนลายสีน�้าเงินใต้เคลือบ	
หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ	ตามภาษาชาวบ้านว่า	 “เครื่องลายคราม”	
โดยทัว่ไป	เครือ่งถ้วยลงยาสบีนเคลอืบจะมรีาคาแพงกว่าเครือ่งลาย
คราม	 ถูกตกแต่งอย่างฟุ่มเฟือย	 เนื่องจากต้องผ่านขบวนการเผา
หลายครัง้	ครัง้แรกจะเผาในอณุหภมูติ�า่	เพือ่ให้เนือ้ภาชนะสกุ	เรยีก
ว่า	“เผาดิบ”	(Biscuit)	จากนั้นจึงน�าไปชุบน�้าเคลือบ	แล้วเผาครั้ง
ที่	2	 ในอุณหภูมิที่สูงขึ้น	 เพื่อเตรียมเป็นหุ่นภาชนะเคลือบสีขาว
ส�าหรบัลงยาส	ีโดยการน�าน�า้เคลอืบผสมกบัน�า้มนัการบรู	(Camphor)	
ซึ่งเป็นน�้ามันที่มีคุณสมบัติท�าให้สีแห้งเร็ว	 สามารถละลายตัวสีให้
มีความข้นเพียงพอที่จะท�าให้ตัวสีติดกับผิวเคลือบที่เรียกว่า	“การ
ลงยา”	 โดยไม่ท�าลายความสดใสของสี	มีความหนา	และแข็งตัว
ง่าย	เมื่อถูกอากาศ	แล้วน�าเข้าเผาอบภายในเตา	หากตกแต่งด้วย
สีทองก็ต้องท�าการเผาอบครั้งสุดท้ายในอุณหภูมิที่ต�่ากว่า		

ที่มา:	Straits	Chinese	Porcelain.	ค้นเมื่อ	13	สิงหาคม	2553,	
จาก	http://www.flickr.com/photos/eatzybitzy	
/516308510/sizes/z/in/photostream/				

ที่มา:	Straits	Chinese	Porcelain.	ค้นเมื่อ	13	สิงหาคม	2553,	จาก	
http://www.flickr.com/photos/kamcheng/3556703951/
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	 ลวดลายที่ใช้ตกแต่งมีเพียง	2-3	 ลาย	 และเป็นลายแบบ
ง่ายๆ	ลวดลายเหล่านีจ้งึเหมาะส�าหรบัชนชัน้สามญัมากกว่าพ่อค้า
หรือนักธุรกิจที่ร�่ารวย	ซึ่งชื่นชอบเครื่องถ้วยที่ตกแต่งแบบจีนอย่าง
คลาสสิค	 ดอกไม้และนกนานาชนิดจะเป็นแบบที่พบเห็นได้ทั่วไป	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ลายหงส์ท่ามกลางดอกโบตัน๋	ซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ของการมทีรพัย์สมบตั	ิความสงบ	ความสวยงาม	และความรกั	จะ
พบมากที่สุด	จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องถ้วยนนยาหรือเครื่อง
ถ้วยจีนชนิดเนื้อกระเบื้องบริเวณเขตอาณานิคม	ขอบปากของจาน
หรือชามมักหยักเป็นรูปกลีบดอกไม้เล็กๆ	 ตกแต่งด้วยลายพุทธ
มงคลแปด	อาทิ	ธรรมจักร	ฉัตร	สังข์	ธง	แจกัน	ดอกบัว	และปลา
คู่	 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนา
มหายาน	ส่วนก้นภาชนะมักประทับเครื่องหมายปีรัชสมัยหรือร้าน
ค้าผู้ผลิต	
	 การตกแต่งเครือ่งถ้วยนนยาประเภทลงยาสบีนเคลอืบ	แบ่ง
ออกเป็น	5	แบบ	ได้แก่
	 1.	แบบที่ลงยาสีบนเคลือบสีขาวทั้งด้านในและด้านนอก
	 2.	แบบที่ลงยาสีบนเคลือบสีขาว	 เว้นริมของขอบพื้นหลัง
ที่เป็นสี
	 3.	แบบที่ลงยาสีบนเคลือบบนพื้นหลังด้านนอก	 ด้านใน
เคลือบสีขาว	ไม่ตกแต่งลวดลาย
	 4.	แบบที่ลงยาสีบนเคลือบบนพื้นหลังด้านนอก	 ด้านใน
เคลือบสีขาว	ตกแต่งลวดลายแบบง่ายๆ	
	 5.	แบบที่ลงยาสีบนเคลือบทั้งบนพื้นหลังด้านในและด้าน
นอก	ด้านใดด้านหนึ่ง	อาจตกแต่งลวดลายด้วย

	 รูปทรงส่วนใหญ่ของเครื่องถ้วยนนยาประเภทลงยาสีบน
เคลอืบและวธิลีงยาจะมลีกัษณะเหมอืนกบัเครือ่งถ้วยเบญจรงค์และ
เครื่องถ้วยน�้าทองที่อาณาจักรสยามสั่งเข้าจากประเทศจีนระหว่าง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	3)	ถึงรัช-
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	4)	แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์	 เช่น	จาน	ชาม	ชามฝา	ปิ่นโต	 โถ	ช้อนกลาง	
ตลบัทรงกระบอกเตีย้	แจกนั	พาน	กระโถน	กระถางต้นไม้	กระถาง
ธูป	 กระบอกชา	 กระบอกใส่ตะเกียบ	 ถ้วยมีเชิง	 และชุดน�้าชา
ประกอบด้วยกาทรงต่างๆ	ถ้วย	และถาด	แต่ลวดลายที่ลงยาจะมี
ความแตกต่างจากของเครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยน�้าทอง
อย่างชัดเจน	นอกจากนี้	ยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเครื่องถ้วย
ยุโรป	 เช่น	ถ้วยมีหูพร้อมจานรองส�าหรับชงชาหรือกาแฟ	 เหยือก
ใส่นม	 ที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนารูปทรงและการ
เปลีย่นแปลงรสนยิมของผูใ้ช้	สขีองพืน้หลงัมกัเป็นสเีขยีวทีม่คีวาม
แตกต่างกันหลายระดับสี	 เช่น	สีเขียวอ่อน	สีเขียวเข้ม	 และสีฟ้า	

นับตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่	 24	 (กลางคริสต์ศตวรรษที่	 19)	
เป็นต้นมา	การลงยาพืน้หลงัสเีขยีวจะมกีารใช้สนี�้าเงนิ	สแีดง	สส้ีม	
สีเหลือง	สีชมพู	และสีชมพูอมสีม่วง	ร่วมด้วย	
	 เครือ่งถ้วยนนยาประเภทลงยาสบีนเคลอืบทีม่อีายเุก่าทีส่ดุ
จะถูกผลิตขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิเต้ากวงแห่งราชวงศ์ชิง	 พ.ศ.	
2364-2393	(ค.ศ.	1821-1850)	 ส่วนใหญ่ถูกผลิตระหว่างรัชสมัย
จักรพรรดิถงจื้อ	พ.ศ.	2405-2417	(ค.ศ.	1862-1874)	ถึงรัชสมัย
จักรพรรดิกวงสู	พ.ศ.	2418-2451	(ค.ศ.	1875-1908)	ตรงกับ
ระหว่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์		
เครื่องถ้วยนนยาที่ถูกผลิตในรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อและรัชสมัย
จักรพรรดิกวงสูหลายชิ้นจะเลียนแบบเครื่องหมายปีรัชสมัยของ
จักรพรรดิที่มีชื่อเสียงในต้นสมัยราชวงศ์ชิง	 ได้แก่	 จักรพรรดิหย่ง
เจิ้งและจักรพรรดิเฉียนหลง	
	 ส่วนการตกแต่งเครือ่งถ้วยนนยาประเภทขยีนลายสนี�้าเงนิ
ใต้เคลอืบ	มผีูเ้รยีกชือ่ของเครือ่งถ้วยประเทนีแ้ตกต่างกนัออกไปว่า	
“เครื่องถ้วยซ่างไห่หรือเครื่องถ้วยเซี่ยงไฮ้”	 (Shanghai	Wares)	
เพราะเชื่อว่า	เครื่องถ้วยกลุ่มนี้ถูกส่งออกที่เมืองท่าซ่างไห่หลังจาก
ทีร่าชวงศ์ชงิพ่ายแพ้ในสงครามฝ่ิน	และถกูบงัคบัให้เปิดเมอืงท่าดงั
กล่าว	วธิตีกแต่งบนเครือ่งถ้วยเขยีนลายสนี�้าเงนิใต้เคลอืบจะเขยีน
ลายด้วยออกไซด์ของแร่โคบอลต์บนตัวภาชนะที่ผ่านการเผาดิบ
แล้ว	 จากนั้นจึงน�าไปชุบน�้าเคลือบ	 แล้วน�าไปเผาอีกครั้งหนึ่ง	
เนือ่งจากเครือ่งถ้วยประเภทนีต้้นทนุการผลติต�่าและมรีาคาถกู	จงึ
ได้รับความนิยมมากในระดับชนชั้นสามัญ	 แบ่งออกเป็น	2	 แบบ	
ได้แก่
	 1.	แบบที่เขียนลายสีน�้าเงินใต้เคลือบ	เขียนลายผีเสื้อหรือ
แมลง	บางครั้งเรียกว่า	“ลายบาติก”	(Batik	Pattern)	ลายแบบนี้	
นกัค้าโบราณวตัถใุนเมอืงไทยมกัจะเรยีกกนัว่า	“ลายผกัช”ี	รปูทรง
ส่วนใหญ่เป็นจาน	 ชามโถ	 กา	 ตลับทรงสูง	 เชิงเทียน	 และตลับ	
เป็นต้น		
	 2.	แบบทีเ่ขยีนลายสนี�า้เงนิใต้เคลอืบ	เขยีนลายผเีสือ้สลบั
กบัลายดอกไมส้ีฤ่ดู	ไดแ้ก่	ดอกเหมย	ดอกโบตั๋น	ลายดอกบวั	และ
ดอกเบญจมาศ

	 ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาหรือส�ารวจที่ตั้งของแหล่งผลิต
เครือ่งถ้วยนนยาประเภทลงยาสบีนเคลอืบอย่างชดัเจน	แต่หากเรา
น�ามาศึกษาเปรียบเทียบกับลักษณะและรูปทรงของเครื่องถ้วยนน
ยาประเภทเขียนลายสีน�้าเงินใต้เคลือบ	 ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า	
เครื่องถ้วยนนยาประเภทลงยาสีบนเคลือบอาจผลิตจากเตาใดเตา
หนึ่งของกลุ่มเตาเต๋อฮั่วในมณฑลฝูเจี้ยนเช่นเดียวกัน		
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	 ความแตกต่างของการใช้เครื่องถ้วยนนยาทั้งสองประเภท
สามารถชี้ให้เห็นถึงระดับของกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่
บริเวณอาณานิคม	 รวมถึงกลุ่มลูกครึ่งจีนกับมลายูว่า	 ชาวเปอรา
นากันบริเวณช่องแคบมีทั้งชนชั้นสูงที่เป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจที่
ร�่ารวยและชนชั้นสามัญที่ประกอบอาชีพทั่วไป	 ซึ่งเห็นได้จาก
ประเภทของเครือ่งถ้วยทีใ่ช้มคีวามแตกต่างกนั	ชิน้ทีใ่ช้ภายในครวั
เรอืนของชนชัน้สามญัมกัเป็นเครือ่งลายครามทีม่คีณุภาพปานกลาง
และลวดลายเป็นแบบทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไป	ส่วนชิน้ทีม่คีณุภาพด	ีฝีมอื
การลงยาสี	มีความประณีต	และมีเสน่ห์ของสีสันอันงดงาม	ชวน
ให้หลงใหล	มกัเป็นเครือ่งถ้วยนนยาประเภทลงยาสบีนเคลอืบทีน่�า
มาใช้บนแท่นบูชาบรรพบุรุษ	 บนโต๊ะอาหารส�าหรับใช้ในโอกาส
พิเศษ	 หรือเป็นชุดอาหารเย็น	 ที่มีจ�านวน	144	 ชิ้นส�าหรับใช้ใน
โอกาสรืน่เรงิ	เครือ่งถ้วยนนยาทีม่คีณุภาพดแีละประณตีนีจ้งึแสดง
ถึงความหรูหราและความฟุ่มเฟือยของผู้ที่มีฐานะทางสังคมสูง	
ตลอดจนวฒันธรรมในการเลอืกใช้เครือ่งถ้วยของชาวเปอรานากนั
ที่แตกต่างกัน			
	 ปัจจบุนัประเทศสงิคโปร์ได้จดัตัง้พพิธิภณัฑสถานเปอรานา
กนัขึน้	เพือ่เกบ็รวบรวมศลิปวตัถ	ุโดยเฉพาะอย่างยิง่เครือ่งถ้วยนน
ยา	ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส�าคัญของวัฒนธรรมเปอรานากัน	นอก
เหนือจากศิลปวัตถุประเภทอื่นๆ	และจัดแสดงวัฒนธรรมของชาว
เปอรานากนัอย่างครบถ้วนและดทีีส่ดุเป็นแห่งเดยีวในโลกทีน่�าเสนอ
ภาพรวมทั้งหมดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ศูนย์กลาง
ต่างๆ	ของวัฒนธรรมเปอรานากัน	ได้แก่	สิงคโปร์	มะละกา	และ
ปีนัง	รวมทั้งเจาะลึกถึงแหล่งที่มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเปอรา
นากันในภูมิภาคเดียวกัน	 เช่น	 ไทย	 พม่า	 และอินโดนีเซีย	
พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้จึงมีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑสถาน				
บาบานนยา	(Baba	Nyonya	Museum)	 ในรัฐมะละกา	 และ
พิพิธภัณฑสถานรัฐปีนัง	(Penang	State	Museum)	 ที่น�าเสนอ
เฉพาะวัฒนธรรมเปอรานากันในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น	 ภายใน
พิพิธภัณฑสถานยังมีการใช ้เทคนิคการจัดแสดงที่น�าเสนอ
ประสบการณ์อย่างครบถ้วนให้แก่ผู้เข้าชม	ตั้งแต่การเรียนรู้และมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัศลิปวตัถทุีจ่ดัแสดงผ่านเทคโนโลยอีนัทนัสมยั	ตลอด
จนมกีารชมิอาหารนนยา	และเลอืกซือ้สนิค้า	ผูเ้ขยีนจงึขอใคร่เชญิ
ชวนทุกท่านที่มีโอกาสไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์	 อย่าลืมแวะชม			
พพิธิภณัฑสถานเปอรานากนัสกัครัง้หนึง่	เพือ่เรยีนรูว้ฒันธรรมของ
ชาวเปอรานากันจากเครื่องถ้วยนนยาที่จัดแสดงอยู่มากยิ่งขึ้น

บทบาทวัฒนธรรมเปอรานากัน (บ้าบ๋า ย่าหยา) ที่มีต่อเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวสิงคโปร์

	 ละครซีรีส์เรื่อง	 “บ้าบ๋า	 ย่าหยา...รักยิ่งใหญ่จากใจดวง
น้อย”	มีบทบาทส�าคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวเปอรานา
กนัให้ชาวต่างชาตไิด้รูจ้กัมากขึน้	แต่อกีบทบาทส�าคญัหนึง่คอืการ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์โดย
การน�าจุดขายหลักคือด้านวัฒนธรรม	 ซึ่งเป็นกลยุทธ์เดียวกันกับ
ประเทศเกาหลีที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการใช้จุดขายนี้	
ประเทศสิงคโปร์และประเทศเกาหลีต่างมีข้อด้อยที่เหมือนกันคือ	
การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตด้ิานการท่องเทีย่ว	ดงันัน้การส่ง
ออกสินค้าวัฒนธรรมจึงเป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยให้ประเทศเป็นที่
รู้จักมากขึ้น		
	 ละครที่ประสบความส�าเร็จและมีแฟนละครจ�านวนมาก	
ท�าให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมา	 คือ	 ธุรกิจทัวร์ตามรอยละคร	 ซึ่งมีจุด
ขายบริการเยี่ยมชม	ทิวทัศน์	และสถานที่ที่ใช้ถ่ายท�าเป็นฉากหนัง	
ละคร	 หรือที่เรียกกันว่า	 “Drama	Tour”	 สามารถสร้างรายได้
มหาศาลเข้าประเทศ	ยกตัวอย่างเช่น	ในปี	2547	มีแฟนละครซีรีส์
เกาหลีจากประเทศญี่ปุ่น	 เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีมากขึ้น	
ท�ารายได้เข้าประเทศเกาหลีสูงถึง	200,000	ล้านบาทต่อปี	แม้แต่
นักท่องเที่ยวไทยเองก็เดินทางไปเที่ยวเกาหลีกันเพิ่มมากขึ้นเช่น
เดียวกัน	 โดยในปี	2550	 นั้นมีคนไทยไปเที่ยวเกาหลีจ�านวนถึง	
105,742	คน	เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	24.23	เลยทีเดียว	ดัง
นั้นในมิติของการค้าแล้วการสร้างละครซีรีส์ประวัติศาสตร	์ เรื่อง	
“บ้าบ๋า	ย่าหยา...รกัยิง่ใหญ่จากใจดวงน้อย”	จงึไม่ใช่แค่	“ละคร”แต่
เป็น	“สนิค้า”	ทางวฒันธรรมทีป่ระเทศสงิคโปร์ตัง้ใจส่งออกไปขาย
ยังต่างประเทศ	 เป็น	 “สินค้าบุกเบิกตลาด”	 ที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ
และมีกระบวนการวางแผนเป็นอย่างดีของรัฐบาลและภาคเอกชน	
ที่ต้องการใช้พลังทางศิลปะและวัฒนธรรม	เป็นใบเบิกทางกระตุ้น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ผู้เขียนเองก็อยากให้รัฐบาลไทยและ
ภาคเอกชนไทยกระตือรือร้นมากขึ้นในการน�าจุดแข็งทรัพยากร-
ธรรมชาตทิีป่ระเทศไทยมอียูแ่ล้ว	มาผสมผสานกบัทกัษะด้านธรุกจิ
บันเทิง	 เพื่อน�ามาสร้างหนังหรือละครซีรีส์	 ที่สามารถเป็นจุดขาย
ทางวฒันธรรมดงัเช่นเดยีวกบัประเทศสงิคโปร์	และประเทศเกาหลี	
เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้มี
การเติบโตสูงขึ้น
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