ภูมป
ิ ญ
ั ญาของเรา..
การกาเนิดขึ้นและการดารงอยูํของชุมชนในแตํละแหํงแตํละพื้นที่
ผํานห๎วงเวลาแหํงกาลเวลาอันยาวนานเกิดการสั่งสมประสบการณ์ที่ผําน
กระบวนการเรียนรู๎ การสังเกต บํมเพาะและสั่งสอนถํายทอดเรื่องราวจากรุํน
สูํรุํน รุํนแล๎วรุํนเลําจนกลายเป็นคุณคํา คํานิยมของสังคมที่แสดงออกทาง
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นนามธรรมเชํน ประเพณี ความเชื่อ
หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม เชํน สถาปัตยกรรม ผ๎า เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ อาหาร ศิลปะการแสดง เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้เราเรียกวํา ภูมิปัญญา
ด๎วยภูมิปัญญาที่ สั่งสมและสืบสาน ถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งสูํอีก
รุํนหนึ่งโดยการเรียนรู๎ในวิถีการดาเนินชีวิตของสังคมในแตํละท๎องถิ่นและ
ถือปฏิบัติสืบตํอกันมาอยํางยาวนานจนกลายเป็น “วัฒนธรรม”
ชุ ม ชนท๎ อ งถิ่ น แตํ ล ะแหํ ง แตํ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี วิ ถี ค วามเป็ น อยูํ ที่
เหมือนกันหรือแตกตํางกันขึ้นอยูํความซับซ๎อนของสภาพวัฒนธรรมชุมชน
โดยเฉพาะเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อาชีพและการศึกษา ซึ่งสามารถกลําวได๎วํา
วัฒนธรรมมีความสาคัญหลายประการเชํน เป็นเครื่องมือกํอให๎เกิดความ
สามัคคี เป็นเครื่องมือให๎ความบันเทิง เป็นเครื่องสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิต
ของคนในท๎องถิ่น เป็นมรดกที่สาคัญของชุมชน เป็นเครื่องมือให๎การศึกษา
เป็นเครื่องฝึกพัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมให๎แกํ
เด็ก หรือแม๎กระทั่งเป็นเครื่องมือสาหรับควบคุมสังคม
จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอาเภอเทพา ซึ่งประกอบด๎วย
ลั ก ษณะพื้ น ที่ ๓ รู ป แบบทั้ ง เนิ น เขา ที่ ร าบและชายฝั่ ง ทะเล มี ส ภาพ
ภูมิอากาศที่มีลมมรสุมพัดผํานตลอดทั้งปี มีพืชพันธุ์ที่เป็นพืชเฉพาะ มีวิถี
ชีวิตความเป็นอยูํของชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามที่อยูํ
รํ ว มกั น อยํ า งเอื้ อ เฟื้ อ และสมานฉั น ท์ และมิ ติ ท างสั ง คมอื่ น ๆ ตํ า งเป็ น
ประสบการณ์แหํงการเรียนรู๎อันกํอเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ไมํแตกตํางกับความ
เป็นอยูํในพื้นที่ใกล๎เคียงอื่นมากนักถํายทอดจากรุํนสูํรุํนผํานมิติกาลเวลา
ทํามกลางกระแสแหํงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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ภูมิปัญญาที่สะท๎อนถึงความเป็น “อัตลักษณ์” ของสังคมสามารถ
แยกออกเป็นประเภทตําง ๆ ได๎ ๘ ประเภทคือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ภูมิปัญญาด๎านอาหารการกิน
ภูมิปัญญาด๎านการแตํงกาย
ภูมิปัญญาด๎านที่อยูํอาศัย
ภูมิปัญญาด๎านความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาด๎านภาษาและการสื่อสาร
ภูมิปัญญาด๎านอาชีพ
ภูมิปัญญาด๎านแพทย์แผนไทย
ภูมิปัญญาด๎านศิลปกรรม

ภูมป
ิ ญ
ั ญาด้านอาหารการกิน
ภู มิ ปั ญ ญาด๎ า นอาหารการกิน ของคนใต๎ เ กิ ด ขึ้ น จากการสั่ ง สม
ประสบการณ์ที่เป็นไปตามสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ
พื้นถิ่นฐาน รวมถึงการรับเข๎ามาของวัฒนธรรมจากถิ่นอื่นรํวมผสมผสาน
ตามคุณลักษณะเฉพาะของท๎องถิ่นและพื้นถิ่นฐานนั้น ๆ อาหารการกินอัน
เกิดจากเทคนิควิธีการของคนในแตํละท๎องถิ่นคิดค๎นและปรังปรุงตํอ ๆ กัน
มาจนเกิดเป็น “ลักษณะการกิน” สืบทอดถึงทุกวันนี้
คนใต๎จะนิยมรับประทานข๎าวเจ๎าเป็นอาหารหลัก สํวนข๎าวเหนียว
จะใช๎ประกอบเป็นของหวานหรือในพิธีตําง ๆ นิยมอาหารที่มีรสจัด เชํน
เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด หากเป็นแกงก็จะมีรสกะปิเข๎มและมักจะมีสีเหลืองจัดและ
รสฉุ น ของ “ขมิ้ น ” ซึ่ ง การใช๎ ข มิ้ น ในสํ ว นผสมของเครื่ อ งแกงจะเป็ น
เอกลั กษณ์ข องภาคใต๎ จึ ง ทาให๎ ทุ กมื้อ อาหารของคนใต๎ จ ะต๎ อ งมี อ าหาร
ประเภทรสเผ็ดและประเภทที่มีน้าแกง (แกงส๎ม หรือแกงเหลือง แกงไตปลา
แกงกะทิ) หมุนเวียนอยูํเสมอ รวมถึงสิ่ งที่ขาดไมํได๎เลยคือจะต๎องมีน้าชุบ
(น้าพริก) กับผักเหนาะ (ผักจิ้ม) ประเภทตามฤดูกาลเชํน สะตอ เนียง เรียง
ยอดจิก ยอดสมุย (สะ-หมฺรุย) หรือผักพื้นบ๎านอื่น ๆ ที่มีอยูํรอบบ๎านที่อยูํ
อาศัย
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นอกจากอาหารคาวแล๎ว ครั วคนใต๎ยั งมีอาหารหวานหรื อขนม
หวานอันประกอบด๎วยเครื่องปรุงหลัก ๓ อยํางคือ แป้ง น้าตาลและกะทิหรือ
มะพร๎ า วขู ด หรื อ อาจจะใช๎ พื ช อื่ น แทนแป้ ง เชํ น เผื อ ก มั น ถั่ ว ฟั ก ทอง
ข๎ าวโพด ข๎ า วฟ่ าง สํ วนน้ าตาลอาจจะใช๎ น้ าตาลโตนด น้ าตาลมะพร๎ า ว
น้าตาลทราย เป็นต๎น ทั้งนี้ขนมหวานไมํได๎กระทาขึ้นโดยทั่วไปจะทาขึ้นใน
เฉพาะโอกาสพิเศษ เชํน การทาบุญเลี้ยงพระ มีงานมงคล หรืองานออกปาก
กินแรง (บางพื้นที่เรียก ออกปากกินวาน) เชํน เกี่ยวข๎าว หามเริน (ย๎ายบ๎าน)
เป็นต๎น
ในสํวนของผลไม๎นั้นซึ่งจะใช๎ผลไม๎ตามฤดูกาลที่อาจจะนามาปรุง
เป็นขนมหวาน เชํน ขนุน จาปาดะ ทุเรียน หรือนามากินสด ๆ รวมไปถึง
ผลไม๎ป่าเชํน ลูกขลบ (ตะขบ) ลูกหวายลิง ลูกมําว ลูกหว๎า ลูกเหฺมฺลํ ลูกโทะ
ลูกกาชา ลูกพลา เป็นต๎น
ภูมิปัญญาด๎านอาหารหารกินของคนใต๎มีวัฒนธรรมการกินสอด
ประสานแทรกอยูํมากมายเชํน ในการกินอาหารแตํละมื้อจะต๎องเหลือข๎าว
สวยติดหม๎อไว๎เสมอเพื่อเป็นขวัญหม๎อ หรืออีกนัยหนึ่งสะท๎อนถึงความมี
น้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํวําญาติมิตรซึ่งเดินทางมาจากแดนไกลเมื่อมาถึงเรินจะ
ได๎มีข๎าวกินทันที การห๎ามมิให๎เด็กกิน “กับข๎าว” เลํนหรือกินมากเพราะจะ
ทาให๎เป็ น “เดื อน” (เป็นพยาธิ ) หากแตํจ ะเป็นการสอนเรื่อ งการมีน้ าใจ
เอื้อเฟื้อตํอผู๎อื่นอยํางมีนัยเชํนกัน

ข้าวยา
ข๎ า วย าเป็ น อาหารพื้ น เมื อ งของภาคใต๎ เป็ น อาหารที่ นิ ย ม
รับประทานกันในตอนเช๎า เป็นอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการครบทั้ง ๕
หมูํโดยนาพืชผักที่มีอยูํในท๎องถิ่นเชํน ตะไคร๎ ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ดอกดา
หลา สะตอเบา (กระถิน) มาฝานผสมกันเรียกวํา “หมวด” คลุกเคล๎าด๎วยกุ๎ง
แห๎ง ป่น มะพร๎าวคั่ว เนื้อ ปลาตาโตป่น ราดด๎ วยน้าบูดู ที่ผํานการปรุ งรส
(เคี่ยว) มาเรียบร๎อยแล๎วตามความชอบของแตํละคน เพิ่มรสชาติด๎วยมะนาว
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

พริกป่น พริกสด หรือรับประทานกับไขํไกํต๎ม ไกํทอดก็จะเพิ่มคุณคําทาง
อาหารยิ่งขึ้นด๎วย
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เต้าคั่ว (สลัดทะเลสาบ)
เต๎าคั่ว ทําวคั่ว หรือ สลัดทะเลสาบเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต๎
อีกชนิดหนึ่ง เป็นอาหารที่นิยมกันโดยทั่วไปรับประทานเป็นมื้อหลักก็ได๎
หรือเป็นอาหารวํางก็ได๎ มีสํวนประกอบด๎วย บี่หุ๏น (เส๎นหมี่) ลวก ผักบุ๎งหั่น
ลวก ถั่วงอกลวก ไขํไกํต๎มผําครึ่งซีก กุ๎งชุบแป้งทอดหั่นเป็นชิ้น เต๎าหู๎ทอด
หั่นเป็นชิ้น อาจมีหมูต๎มหรือเนื้อไกํหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ พอคา แตงกวาหั่นชิ้น
บาง ๆ เล็ ก ๆ ราดด๎ วยน้ าเต๎ าคั่ วซึ่ ง ผํ านการเคี่ ย วจากน้ าตาลปี๊ บ น้ าปลา
น้าส๎มสายชู กระเทียมสับจนเป็นน้ากึ่งข๎นกึ่งใส มีรสหวานและรสเค็มนารส
เปรี้ยว รสชาติของเต๎าคั่วจะแตกตํางกันที่น้าเต๎าคั่วซึ่งขึ้นอยูํกับความชอบ
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ของคนแตํละพื้นถิ่นฐาน

ละแซ หรือ ละแส
ละแซ เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต๎อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอาหาร
ของชาวมุสลิมนิยมรับประทานเป็นอาหารเช๎า หรืองานเทศกาลตําง ๆ เป็น
เส๎นแป้งนิ่มม๎วนเป็นก๎อนยาว กรรมวิธีการทาไมํแตกตํางจากการทาเส๎น
ขนมจีน กลําวคือ ใช๎แป้งข๎าวเจ๎าโดยนาแป้งข๎าวเจ๎ามาแชํน้าให๎นิ่มและนาไป
โมํกํอนหมักประมาณ ๗ วัน แล๎วจึงนามานวดในเครื่องนวดแป้ง หรือใช๎
แป้งข๎าวเจ๎าสาเร็จนามานวดจนนิ่มพอประมาณ ตีเป็นแผํนบางแล๎วม๎วนเป็น
ชิ้น ๆ แล๎วนึ่งให๎สุก เวลาจะรับประมาณใช๎มีดหรือกรรไกรตัดตามแนวขวาง
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ก็จะได๎ทํอนชิ้นพอดีคา หลังจากนั้นใช๎น้าแกง (กรรมวิธีเดียวกันกับน้าแกง
ขนมจีน หากแตํจะเป็นเฉพาะน้าแกงหวาน) ปรุงสุกแล๎ว ราดลงจนทํวมชิ้น
ละแซ เติมถั่วงอก ผักบุ๎งหั่น พริกป่น หรือพริกสด ตามความชอบ

ข้าวดอกราย
ข๎าวดอกราย เป็นอาหารพื้นเมืองของเทพาชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภู มิ
ปัญญาด๎านอาหารเฉพาะถิ่นของชาวบ๎านบ๎านสะกอมทั้งพื้นที่อาเภอเทพา
และพื้นที่อาเภอจะนะ มีสํวนประกอบคือ ข๎าวสวย ตะไคร๎ พริกสด กะปิ
ปลายํางแกะเนื้อ หัวหอมแดงและมะขามเปียก โดยนาตะไคร๎มาหั่นซอยเป็น
แวํนแล๎วนามาตาโขลกพร๎อมกับพริกสด หอมแดง ตาพอละเอียด นาเนื้อ
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ปลายํางมาผสมพร๎อมกับใสํกะปิและมะขามเปียก คลุกให๎เข๎ากัน หลังจาก
นั้นนาข๎าวสวยที่เตรียมไว๎คลุกให๎เข๎ากันกับเครื่อง รับประทานกับปลกแห๎ง
แดดเดียวทอด และเครื่องเคียงเชํน แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ ยอดกระถิน
หรือผักพื้นถิ่นอื่น ๆ

กะปิเทพา
กะปิ เป็นสํวนประกอบสาคัญในการประกอบอาหารโดยเฉพาะ
พื้นถิ่นใต๎จากกุ๎งฝอยสูํกระบวนการแปรรู ปตามภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมา
หลายชั่วอายุคนจนได๎รูปแบบและรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์และมีมนต์เสนํห์
ปลายจวักมิเสื่อมคลาย กุ๎งฝอยหรือ กุ๎งเคย ขนาดเล็กที่ไมํสามารถนาไป
จาหนํายได๎หมักกับเกลือในอัตรา ๑๐ : ๑ จากนั้นนาเข๎าเครื่องบดละเอียด
แล๎วนามาตากแดด พอหมาดก็นาเข๎าเครื่องบดซ้าอีกครั้ง เมื่อละเอียดได๎ที่
แล๎วนามาบรรจุใสํโอํงไว๎อยํางน๎อย ๒ วัน นาออกมาตากแดดอีกครั้งโดยบิ
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

กะปิให๎เป็นก๎อนแบน ๆ แล๎วนาเข๎าเครื่องบดอีกครั้ง นาไปบรรจุภาชนะปิด
ให๎แนํน ตั้งทิ้งไว๎ประมาณ ๑-๒ เดือนก็สามารถนาออกบริโภคหรือจาหนําย
ตํอไป
อาเภอเทพามีเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารเป็นสัญลักษณ์ของเทพา
นั่นคือ “ไกํทอดเทพา” ซึ่งมีกรรมวิธีประกอบเป็นเนื้อไกํทอดที่ไมํมีหนัง มี
สูตรเฉพาะที่ทาให๎เนื้อไกํสุกทั่วชิ้น ไมํอมน้ามันและเนื้อไมํแฉะแม๎เก็บไว๎
ค๎างคืนก็ตาม ซึ่งจะรับประทานรํวมกับข๎าวสวยใสํกระทงใบบัวหรือใบตอง
ราดด๎วยแกงเขียวหวานไกํ หรือข๎าวเหนียวที่มีหอมเจียวเติมสีสันและความ
หอมนํากิน
ทั้งนี้ จะเห็นได๎วําภูมิปัญญาด๎านอาหารการกินของคนเทพานั้น
แทบไมํแตกตํางกับวิถีการดารงชีวิตในภูมิภาคใกล๎เคียง อาจจะแตกตํางกัน
บ๎างที่รสชาติของอาหารและวัฒนธรรมของศาสนาโดยเฉพาะอยํางยิ่งชาว
มุสลิมซึ่งเน๎นและให๎ความสาคัญกับ “เครื่องเทศ” ในการประกอบอาหาร
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ภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย
เครื่ องนุํ งหํม ปัจ จัยความต๎องการพื้นฐานสาคัญ ของมนุษ ย์ ซึ่ ง
นอกจากเพื่อการปกปิดสงวนรํางกาย ป้องกันรํางกายจากความร๎อนและ
ความหนาว ยังเป็นสิ่งสะท๎อนอัตลักษณ์แหํงถิ่นฐานของมนุษย์ด๎วยเชํนกัน
ในภูมิปัญญาด๎านการแตํงกาย แม๎แตํในประเทศไทยเองสภาพทางกายภาพ
ทาให๎เครื่องแตํงกายของคนแตํละภาคแตํละพื้นที่ก็แตกตํางกัน หรือแม๎แตํ
ในภู มิ ภาคเดี ย วกั น แตกตํ างกั น ที่ ศ าสนาและวั ฒ นธรรม การแตํ ง กายก็
แตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด หากแตํการแตํงกายที่สืบทอดกันมานั้นล๎วน
เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาด๎านการแตํงกายทั้งสิ้น
ลักษณะการแตํงกายของคนใต๎โดยทั่วไปเป็นภูมิปัญญาอันเกิดมา
จากการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่มีอากาศร๎อนอบอ๎าว มีฝนตกชุก
จึงมีเครื่องแตํงกายน๎อยชิ้นเพื่อปกปิดรํางกายตามเหมาะสมเทํานั้น
หากแตํในอีกมิติวัฒนธรรมหนึ่งของชาวมุสลิมที่มีการแตํงกาย
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นการแตํงกายที่เป็นไปตามข๎อบัญญัติ หลักคาสอน
ทางศาสนาที่กาหนดไว๎อยํางชัดเจนในอัล-กรุอํานโดยเฉพาะสตรีมุสลิมที่จะ
เน๎น “มิดชิด” ปกปิดทั่วรํางกายยกเว๎นใบหน๎าและฝ่ามือเทํานั้น ซึ่งวํากันวํา
หญิงมุสลิมจะแตํงกายด๎วยเสื้อผ๎าอาภรณ์อยํางไร รูปแบบใดไมํสาคัญ ที่
สาคัญคือจะต๎องปกปิดอวัยวะสํวนที่ศาสนาให๎ปกปิด
การแตํงกายของหญิงมุสลิมในแบบประเพณีดั้งเดิมและยังคงเป็น
ที่นิยมคือ ชุดกุรง เป็นเสื้อคอกลมติดคอ ผําหน๎าพอสวมศีรษะได๎ ติดกระดุม
คอ ๑ เม็ดหรือเข็มกลัด ๑ ตัว แขนทรงกระบอกยาวพ๎นข๎อศอกหรือเกือบถึง
ข๎อมื อ ตั วเสื้ อหลวมยาวคลุม สะโพก สวมกับผ๎าถุง เป็นปาเต๏ะหรือผ๎ าถุ ง
ธรรมดาก็ได๎ มีผ๎าคลุมศีรษะ ซึ่งสามารถดัดแปลงแตํงเติมลวดลาย ลายฉลุ
ได๎เพื่ อความสวยงาม นอกจากนี้ห ญิงมุสลิมนิ ยมสวมเครื่องประดั บเพื่ อ
ความสวยงามหรือเพื่ อแสดงฐานะซึ่ งเป็นเครื่องประดับประเภททองค า
เพชร ไขํมุก เชํน เข็มกลัด สร๎อยคอ สร๎อยข๎อมือ กาไลข๎อมูล ตํางหู
ทั้งนี้และทั้งนั้น ภูมิปัญญาด๎านการแตํงกายของชาวเทพาก็ยังคง
ถือรูปแบบการแตํงกายแบบประเพณีเดิมกลําวคือ จะแตํงกายตามประเพณี
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เมื่อมีเทศกาลหรือวันสาคัญทางศาสนา เชํน วันพระ วันเข๎าพรรษา วันสารท
เดือนสิบ เป็นต๎น เชํนเดียวกับกับชาวไทยมุสลิมที่แตํงกายด๎วยเครื่องแตํง
กายตามข๎อบัญญัติทางศาสนา และจะแตกตํางกันไปตามพิธีหรือเทศกาล
เชํน ชุดแตํงงาน เจ๎าบําว-เจ๎าสาว งานวันตรุษ (ฮารีรายอ) หรืองานสาคัญ ๆ
ของศาสนา ซึ่ ง มีการปรั บ ประยุ กต์ร ะหวํ างแบบพื้ น เมื อ งกับ แบบสากล
หากแตํยั ง คงไว๎ ซึ่ งหลักในการแตํง กายที่ ป กปิ ดรํ างกายมิ ดชิ ด เรีย บร๎ อ ย
สะอาด ประหยัดและรักษาเอกลักษณ์แหํงศาสนาไว๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

ภูมป
ิ ญ
ั ญาด้านทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
ในการสร๎างที่อยูํอาศัยของชาวภาคใต๎ในสมัยกํอนซึ่งนิยมสร๎าง
ชุมชนอยูํใกล๎กับเส๎นทางสัญจรคือ ทางน้า และจะมีการสร๎างที่อยูํอาศัย
ลักษณะเป็นบ๎านหรือเรือน ซึ่งเรียกกันโดยสาเนียงภาษาใต๎วํา “เริน” ใน ๒
ลักษณะ คือ เรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ

๑. เรือนเครือ
่ งผูก
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

เป็นเรือนที่ใช๎วัสดุตําง ๆ ประกอบกันเข๎ากับโครงสร๎างและตัว
เรือน โดยการผูกยึดด๎วยเชือก เถาวัลย์ วัสดุหลักมักเป็นไม๎ไผํและไม๎ยืนต๎น
ขนาดเล็กที่ล๎วนแล๎วแตํหาได๎ในท๎องถิ่นเพียงนามาผูกยึด สอดสานร๎อยเข๎า
ด๎วยกันประกอบกันเป็นเรือน เรือนเครื่องผูกมีขนาดเล็ก ยกพื้นไมํสูงมาก
นักมีขนาดเล็ก (๒ ชํวงเสา) ไมํมีความคงทนถาวรและให๎ความปลอดภัยไมํ
มากนัก เรือนไทยภาคใต๎บารุงรักษาและซํอมแซมได๎งําย สํวนประกอบแทบ
ทุกสํวนของ เรือนไทยภาคใต๎ และยิ่งเฉพาะเรือนเครื่องผูก เชํน เครือ่ งมุง
เครื่องกั้น พื้นเรือน และแม๎แตํโครงสร๎างบางชิ้นสามารถถอดเปลี่ยน
ซํอมแซมได๎เมื่อชารุดหรือหมดอายุการใช๎งาน คนในเรือนชํวยกันซํอมแซม
รักษาได๎งําย รวมทั้งยังปลูกสร๎างตํอเติมได๎งําย คนในครอบครัวอยํางน๎อยมี
คนที่มคี วามรู๎ความสามารถเชิงชํางสามารถปลูกสร๎างตํอเติมบ๎านได๎เอง โดย
สํวนประกอบตําง ๆ ไมํเสียหายซึ่งมีภูมิปัญญาในการสร๎างเรือนไทยเครื่อง
ผูกดังนี้
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๑.๑ การใช้ตน
ี เสาหรือบาทเสา
เกิดจากการศึกษาลักษณะธรรมชาติของท๎องถิ่นเนื่องจากภาคใต๎
ฝนตกมาก ทาให๎ดินชื้นฉ่าน้า เสาบ๎านที่ฝงั ดินจะผุเร็ว ทาให๎อยูํอาศัยได๎ไมํ
นาน ประกอบกับมีตัวปลวกคอยกัดกิน จึงมีการนาวัสดุที่ทนทานมารองรับ
เสาบ๎าน บางแหํงอาจใช๎ตุํมไหเล็ก ๆ ใสํทรายให๎เต็มแล๎วคว่าปากไหลงใช๎
รองรับเสา ต๎นเสาจะไมํผุหรือเมื่อปลวกขึ้นก็ดูแลได๎งําย และจะเป็นเรือนยก
พื้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเมื่อเกิดน้าทํวม
นอกจากนี้ การใช๎ตีนเสาหรือบาทเสา ทาให๎สามารถเคลื่อนย๎าย
บ๎านได๎งําย เมื่อไมํต๎องการจะอยูํอาศัย ณ จุดเดิม อาจเป็นเพราะความเชื่อที่
ทาให๎เกิดเจ็บไข๎ได๎ป่วยหรือเหตุผลอื่นใดก็จะไหว๎วานให๎เพื่อนบ๎านชํวย
หามเรือนไปตั้ง ณ จุดอื่น เกิดสานวน “ออกปากหามเริน”

๑.๒ การใช้ฟากปูพน
ื้ เรือน
ฟากที่ปูพื้นเรือนอาจจะทากับไม๎ไผํ หรือไม๎หมากผําตามยาวของ
ลาต๎น เหลาให๎กลมหรือแบนใช๎หวานผูกรัดให๎แนํน การจัดวางซี่ฟากจะวาง
ไว๎หํางกันเล็กน๎อย การปูฟากทาให๎อากาศถํายเทได๎สะดวก ไมํร๎อนและ
รักษาความสะอาดได๎งําย

๑.๓ การใช้ไม้ไผ่สานฝาทาฝา
บ้าน
โดยการนาไม๎ไผํมาผําซีกแล๎วทุบให๎แบนนามาสานเป็นฝากั้นบ๎าน
ชํองวํางระหวํางไม๎ไผํแตํละอันจะทาให๎อากาศถํายเทได๎สะดวก นอกจากนั้น
สามารถสะท๎อนงานศิลปะได๎จากการสานฝาลายตําง ๆ เชํน ลายขัดสอง ลาย
ลูกแก๎ว ซึ่งทาให๎เกิดความสวยงามอีกด๎วย

๑.๔ วัสดุใช้มงุ หลังคา
วัสดุที่ใช๎มุงหลังคาเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่นสํวนใหญํ
จะใช๎ใบไม๎ชนิดตําง ๆ อาทิ ใบสิเหรง (เหรง) ใบจาก ใบสาคู หรือบางพื้นที่
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อาจจะใช๎เปลือกต๎นเสม็ด วัสดุเหลํานี้ไมํเก็บความร๎อน ทาให๎บ๎านเรือนไมํ
ร๎อน นําอยูํอาศัย ซึ่งการสร๎างหลังคาบ๎านจะใช๎หลังคาแหลม คือหน๎าจั่วสูง
ทาให๎น้าฝนไหลลงอยํางรวดเร็ว หลังคาไมํทานน้า ไมํซึมซับน้า ทาให๎ผุช๎า
ชาวบ๎านมักจะเลือกใช๎ใบจาก ใบสาคู เพราะผิวใบลื่นและหนา ลักษณะ
หลังคา หลังคาแหลม หน๎าจั่วสูง

๑.๕ บันได
การมีใต๎ถุนเรือนสูงโลํง จะต๎องทาบันได (ลูกได)ให๎สามารถขึ้น
เรือนได๎สะดวก บันไดเรือนไทยเครื่องผูกจะสามารถยกลากขึ้นเรือนได๎เพื่อ
ป้องกันสัตว์ร๎าย ตํอมาภายหลังเมือ่ สร๎างเรือนไทยเครื่องสับแล๎ว บ๎านจัดเป็น
สิ่งปลูกสร๎างถาวรบันไดบ๎านจึงติดตั้งติดเรือนไว๎ นับวําเป็นภูมิปัญญาใน
การ พัฒนาที่อยูํอาศัยของคนไทย

๑.๖ นอกชาน
นอกจากตัวเรือนแล๎ว ภูมิปัญญาของชํางพื้นบ๎านและชาวบ๎านยัง
คานึงถึงประโยชน์ใช๎สอยของพื้นที่บ๎านเรือนด๎วย เชํนสานกระบุง ตะกร๎า
หรือ นันทนาการตําง ๆ โดยการมีใต๎ถุนบ๎านที่สูงโลํง ทาให๎เดินผํานได๎
สะดวก สามารถทางานอดิเรกได๎ เป็นลานเลํนของเด็ก ๆ หรือเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาชีพได๎

๒. เรือนเครือ
่ งสับ
เป็นเรือนที่เกิดขึ้นหลังเรือนเครื่องผูก เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช๎
ในการแปรรูปเชํน ขวาน เลื่อย สาหรับตัดโคํน และตัดแตํงต๎นไม๎ให๎เป็น
เหลี่ยมได๎งําย เรือนเครื่องสับจึงใช๎ไม๎เหลี่ยม ขั้นแรกอาจมีแคํ มีด พร๎า ขวาน
สาหรับสับตกแตํง จึงเรียกเรือนทีใ่ ช๎สร๎างในลักษณะนี้วํา เรือนเครือ่ งสับ
ลักษณะของรูปแบบและโครงสร๎างโดยทั่วไปจะเหมือนกับเรือนเครื่องผูก
แตํจะมีคุณลักษณะพิเศษขึน้ มาคือ

๒.๑ ช่องลม
เนื่องจากเรือนเครื่องสับจะใช๎ฝากั้นเป็นไม๎กระดานกระดาน ทา
ให๎ลมสะพัดผํานได๎ยาก ภายในตัวเรือนอาจจะร๎อนอบอ๎าว ทาให๎ในการ
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สร๎างฝาบ๎านนั้นต๎องเว๎นชํองลมเอาไว๎ เพื่อระบายอากาศ โดยจะเว๎นไว๎ที่ขื่อ
คือการใช๎ขื่อสองชั้น ซึ่งเรียกวํา “คอสอง” นอกจากนั้นอาจพิจารณาใสํชํอง
ลม ที่สํวนอื่นของบ๎านก็ได๎ เพื่อให๎ระบายอากาศได๎มากขึน้ ชํองลมจะกั้น
ด๎วยระแนงถี่หรือหํางขึ้นอยูํ กับความต๎องการและความสวยงามของ
ลวดลายและรูปแบบที่ประดิษฐ์ขนึ้

๒.๒ การใช้เดือย
จะมีการใช๎เดือยลิ่มแทนตะปู เนือ่ งจากตะปูหายากและยังขึ้นสนิม
อีกด๎วย ทาให๎ต๎องซํอมแซมบํอย ชํางพื้นบ๎านจึงหาวิธีแก๎ปัญหาด๎วยการบาก
เจาะ ตํอไม๎เข๎ามุมไว๎ฝังแกนหมุนเปิดปิด ประตู หน๎าตํางรวมถึงการถอด
กลอนแทนการใช๎ตะปู นอกจากนีก้ ารใช๎การ บาก เจาะ เข๎าเดือย ใสํลิ่ม หรือ
สลัก ก็ถอดเปลี่ยนได๎ไมํยาก

ลักษณะเรือนไทยมุสลิม
ในการกํอสร๎างบ๎านเรือนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของมนุษย์
เพื่อป้องกันอันตรายจากลมฟ้าอากาศและสัตว์ร๎ายซึ่งเหมาะสมกับลักษณะ
ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ตลอดจนจารีตประเพณีทางสังคม และรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตสาหรับเรือนไทยมุสลิม นอกจากจะสร๎างขึน้ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์ดังกลําวแล๎ว ยังสะท๎อนให๎เห็นอิทธิพลของ
ศาสนาอิสลามที่มีตํอการสร๎างบ๎านเรือนอยํางแท๎จริง ทั้งในรูปแบบการใช๎
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

พื้นที่ การอยูํอาศัย การประกอบกิจกรรมในการดารงชีวิต ศาสนาและการ
ประดับตกแตํงตัวเรือนให๎งดงาม
โดยทั่วไปเรือนมุสลิมเป็นเรือนแฝด และสามารถตํอขยายไปได๎
ตามลักษณะของครอบครัวขยาย โดยมีชานเชื่อมตํอกันและมีการเลํนระดับ
พื้นเรือนให๎ลดหลั่นกันไป เชํน พื้นบริเวณเฉลียงด๎านบันไดหน๎าแล๎วยกพื้น
ไปเป็นระเบียง จากพื้นระเบียงจะยกระดับไปเป็นพื้นตัวเรือนจากตัวเรือนจะ
ลดระดับไปเป็นพื้นครัว จากพื้นครัวจะลดระดับเป็นพื้นที่ซักล๎าง ซึ่งอยูํติด
กับบันไดหลัง
การลดระดับพื้นจะเห็นได๎ชัดวํา มีการแยกสัดสํวนจากกันในการ
ประกอบกิจกรรมตําง ๆ บางตัวเรือนเมื่อสร๎างตัวเรือนหลักเสร็จแล๎ว ยังต๎อง
กาหนดพื้นที่ให๎เป็นบริเวณที่ใช๎ทาพิธีละหมาด ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ต๎องกระทา
วันละ ๕ ครั้ง
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สาหรับ การกั้นห๎องเพื่อเป็นสัดสํวนเรือนไทยมุสลิมจะกั้นแตํที่
จาเป็นนอกนั้นจะปลํอยพื้นที่ให๎โลํง เพราะชาวไทยมุสลิมใช๎เรือนเป็นที่
ประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนั้นยังไมํนิยมตีฝาเพดาน เพราะภาคใต๎มี
อากาศร๎อนและฝนตกชุก อากาศอบอ๎าว และจะเว๎นชํองลมใต๎หลังคาให๎ลม
โกรกอยูํตลอดเวลา
การที่ ตั วเรื อ นยกพื้ น สู ง ชาวไทยมุ ส ลิ ม จึ ง สามารถใช๎ ใ ต๎ ถุ น
ประกอบกิจกรรมตํางๆ ที่ สํงเสริมการดารงชีวิตได๎เป็นอยํางดี เชํน ใช๎เป็น
บริเวณประกอบอาชีพเสริม คือ ทากรงนก สานเสื่อกระจูด หรืออาจใช๎วาง
แครํเพื่อพักผํอน บางบ๎านอาจกั้นเป็นคอกสัตว์ เป็นต๎น
เนื่องจากประเพณีความเป็นอยูํของชาวไทยมุสลิมจะแยกกิจกรรม
ของชายและหญิงอยํางชัดเจน ตัวเรือนจึงนิยมมีบันไดไว๎ทั้งทางขึ้นหน๎าบ๎าน
และทางขึ้นครัว โดยทั่วไปผู๎ชายจะใช๎บันไดหน๎า สํวนผู๎หญิงจะใช๎บันได
หลั ง บ๎าน รวมทั้ ง เป็น การไมํร บกวนแขกในการเดิ น ผํานไปมาอีกด๎ วย
ลักษณะเดํนทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยมุสลิม คือการสร๎าง
เรื อ นโดยการสร๎ างสํ วนประกอบของเรือ นกํอน แล๎ วจึง น าสํวนตําง ๆ
เหลํานั้นขึ้นประกอบกันเป็นตัวเรือนอีกทีหนึ่ง ขณะเดียวกัน เมื่อต๎องการ
ย๎ายไปประกอบในพื้นที่อื่น ๆ ตัวเรือนก็สามารถแยกออกได๎เป็นสํวน ๆ ได๎
เสาเรือนจะไมํฝังลงดิน แตํจะเชื่อมยึดกับ ตีนเสาหรือฐานเสาเพื่อป้องกัน
ปลวกและความชื้น
นอกจากนี้เรือนไทยมุสลิมยังแยกสํวนที่อยูํอาศัย (แมํเรือน) ออก
จากครัว โดยใช๎เฉลียงเชื่อมตํอกัน ทั้งนี้เพราะเชื่อวําบริเวณแมํเรือนเป็น
บริเวณที่สะอาด สํวนบริเวณครัวนั้นสามารถทาสกปรกได๎และต๎องทาความ
สะอาดได๎โดยงํายเชํนกัน ซึ่งมุสลิมจะมีวิถีปฏิบัติคือ ความสะอาดเป็นสํวน
หนึ่งของความศรัทธา
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เรือนไทยภาคใต้คุณค่าแห่งภูมิปัญญา
และสถาปัตยกรรม
๑.

หลังคาเป็นหลังคาทรงสูง มี

ความลาดชัน
เพื่อให๎น้าฝนไหลผํานโดยสะดวก โดยทั่วไปมี ๓ แบบ คือ หลังคา
จั่ว หลังคาปั้นหยา หลังคาบานอ หรือ บลานอ และมีการตํอชายคาออกไป
คลุมบันได เพื่อป้องกันแดดและฝน
หลังคาจั่ว ชาวมุสลิมเรียกวํา “แมและ” เชื่อวําได๎รับอิทธิพลจาก
เรือนไทยภาคกลาง แตํจะมีข๎อแตกตํางไปจากภาคกลางตรงที่มีปั้นลมปีกนก
ที่ได๎รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมจากมาเลเซีย ไมํเหมือนปั้นลม
ไทย ซึ่งปลายปั้นลมทั้งสองข๎างจะมีเหงาปั้นลมประดับอยูํ
หลั ง คาปั้ น หยา หรื อ หลั ง คาลี ม ะ ค าวํ า “ลี ม ะ” แปลวํ า “ห๎ า ”
หมายถึ ง หลั ง คาที่ นั บ สั น หลั ง คาได๎ ๕ สั น เป็ น รู ป ทรงหลั ง คาที่ ไ ด๎ รั บ
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมของชาวตะวันตก หลังคาทรง
ปั้นหยานี้นับได๎วําเป็นเอกลักษณ์ของบ๎านเรือนภาคใต๎
หลังคาบลานอ ชาวมุสลิมเรียกวํา “บาลานอ” หรือ “บลานอ” ซึ่ง
หมายถึ ง ชาวฮอลั น ดาหลั ง คาแบบนี้ เ ชื่ อ วํ า ได๎ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
สถาปัตยกรรมของชาวฮอลันดา เป็นหลังคาที่มีโครงสร๎างเชํนเดียวกับ
หลังคาปั้นหยา แตํเป็นหลังคาปั้นหยาที่มีจั่วติดอยูํ เพื่อระบายอากาศและดู
สวยงาม หลังคาชนิดนี้จะมีรูปแบบที่สวยงามกวําแบบอื่น เหมาะที่จะมีจั่ว
อยํางน๎อย ๓ จั่วโดยมีหลังคาจั่วแฝด และมีจั่วขนาดเล็กสร๎างคุมเฉลียงบ๎าน
ติดกับบันไดทางขึ้น เพื่อใช๎รับรองแขกอยํางไมํเป็นทางการ นอกจากนั้นชําง
ไม๎ยังแสดงฝีมือเชิงชํางในการประดิษฐ์ลวดลายด๎วยการแกะสลักไม๎ ปูนปั้น
เป็นลวดลายประทับยอดจั่ว และมีการเขียนลายบนหน๎าจั่ว หรือตีไม๎ให๎มี
ลวดลายเป็นแสงตะวัน
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นอกจากหลังคาทั้ง ๓ แบบ ดังกลําวแล๎ว เรือนไทยภาคใต๎โบราณ
ยังมีลักษณะเดํน คือ การประดิษฐ์ลวดลายไม๎แกะสลักทั้งบริเวณชํองลมและ
ประดับฝาเรือนอีกด๎วย

๒.

ไม่นิยมฝังเสาเรือนลงไปใน

ดิน
จะใช๎ตีนเสาหรือฐานเสาที่ทาด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ศิลาแลง หรือเสากํอ
อิฐฉาบปูนรองรับ วิธีสร๎างเรือนจะประกอบสํวนตําง ๆ ของเรือนบนพื้นดิน
กํอนแล๎วจึงยกสํวนโครงสร๎างตําง ๆ ขึ้นประกอบเป็นตัวเรือนอีกทีหนึ่ง ซึ่ง
การสร๎างเรือนวิธีนี้ทาให๎สะดวกในการย๎ายบ๎าน ซึ่งนิยมย๎ายบ๎านทั้งหลังโดย
ใช๎คนหาม โดยถอดสํวนที่มีน้าหนักมาก เชํน ฝา กระเบื้องมุง หลังคา ฯลฯ
ออกเสียกํอน

๓. ไม่นิยมสร้างรั้วกั้นบริเวณเรือน
แต่จะปลูกไม้ผลแทน
เชํน มะพร๎าว มะมํวง ขนุน กล๎วย เพื่อให๎รํมเงา และเป็นการแสดง
อาณาเขตของบ๎านเรือน ซึ่งนิยมสร๎างแยกกันเป็นหลัง ๆ

๔. การวางตัวเรือนจะหันหน้าเข้า
หาเส้นทางสัญจรทั้งทางน้าและทางบก
ซึ่งสามารถรับลมบกและลมทะเลได๎ และในความเชื่อของการตั้ง
บ๎านตั้งเรือนวํา ห๎ามปลูกเรือนขวางหวัน (ตะวัน)

๕. มี อ าคารประกอบบ้า นเรือ น เชํ น
ศาลา ซึ่งมีรูปทรงของหลังคาคล๎ายกับรูปแบบเรือนพักอาศัย เชํน หลังคาจั่ว
หลังคาปั้นหยา ศาลาเหลํานี้จะสร๎างขึ้นเป็นเอนกประสงค์ตามลักษณะการ
ใช๎สอยตําง ๆ ที่เป็นกิจกรรมในครัวเรือน เชํน การเตรียมอาหาร การสาน
เครื่องเรือน การสานหรือซํอมเครื่องมือเครื่องใช๎ในการประกอบอาชีพ อาจ
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ใช๎เป็นที่ประชุมหรือพบปะสังสรรค์ของชาวบ๎านหรือกระทั่งใช๎สาหรับเป็น
ที่หลบแดดฝนระหวํางเดินทาง

๖. สถานที่หรืออาคารประกอบตัว
เรื อ นจะอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพ
เชํ น เรือ นชาวนา จะมี เริ น ข๎ าว (ยุ๎ ง ข๎ าว) ขนาดเล็ กสาหรั บ เก็บ
ข๎าวเปลือกไว๎บริเวณใกล๎บ๎าน เรือนชาวสวนยางพาราจะมีโรงสาหรับทาน้า
ยางให๎เป็นยางแผํนและที่ตากยาง เรือนชาวประมงจะมีที่ตากปลา เป็นต๎น
หากพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการในการสร๎างบ๎านเรือนของคน
เทพาแล๎วในอดีตตํางยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์เดิมของแนวคิดตามวิถี
ภูมิปัญญาอยูํซึ่งจะเป็นเรือนยกพื้นสูง หลังคามุงจาก มุงเหรง (สิเหรง) ลาด
ชัน ใช๎จากหรือเหรงกั้นเป็นฝา ใต๎ถุนบ๎านมีแครํและเป็นลานเอนกประสงค์
สาหรับกิจกรรมของครอบครัว บางบ๎านซึ่งมีฐานะก็ใช๎กระเบื้องดินเหลี่ยม
มุงหลังคา ใช๎ไม๎แผํนกั้นเป็นฝาบ๎าน แม๎ แตํวิถีชีวิตของมุสลิมก็ตามหากแตํ
จะโดดเดํนกวําบ๎านเรือนของชาวไทยพุทธคือบ๎านเรือนของมุสลิมจะเน๎นสี
เขียวหรือสีน้าเงิน
จากวันนั้นถึงวันนี้ บ๎านเรือนของคนเทพาในลักษณะดังกลําวได๎มี
การรื้ อ ถอนไปเพื่ อ กํ อ สร๎ า งแบบใหมํ ต ามวิ ถี สั ง คมใหมํ ที่ เ น๎ น “ความ
ทั น สมั ย ” โดยการถมดิ น กํ อ สร๎ า งบ๎ า นด๎ ว ยอิ ฐ ถื อ ปู น ติ ด กระจก ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเทํากับวําเน๎นความหรูหราที่ต๎องแลกกันด๎วยเงินตรา
ทั้งที่ภูมิปัญญาเดิมสามารถปรับตัวเองโดยนาธรรมชาติที่มีอยูํทั้งหมดมา
ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม ปัญหาบางอยํางก็ตามมาเชํน น้าทํวม โดยที่มนุษย์คง
ลืมไปแล๎ววํา สสารทุกชนิดต๎องการที่อยูํ และน้าก็เชํนกัน ธรรมชาติไมํได๎
ตั้งใจที่จะทาร๎ายเรา หากแตํเราตํางหากที่ทาลายธรรมชาติโดยลืมสัจธรรม
ของภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
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ภูมป
ิ ญ
ั ญาด้านความเชือ
่ ประเพณี
และวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เครือญาติและในชุมชนซึ่งให๎
ความสาคัญกับธรรมชาติซึ่งเป็นสภาพแวดล๎อมเป็นปัจจัยทางของชุมชน
เหนือขึ้นไปมีความเชื่อ และศาสนาครอบอยูํ จึงกํอเกิดภูมิปัญญาด๎านความ
เชื่ อ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมในอั น ที่ จ ะสื บ ทอดเกี ย รติ ภู มิ ท๎ อ งถิ่ น ให๎
ลูกหลานดารงอยูํภายใต๎กฎของ “ความกตัญญู” ตํอบรรพบุรุษ
ประเพณี ห รื อ พิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ ของ คนใต๎ ที่ ส ะท๎ อ นถึ ง
ความสัมพันธ์ของครอบครัวอยํางเห็นได๎ชัดคือ ประเพณีรับสํงตายาย และ
ประเพณีโนราลงครู

ประเพณีรับส่งตายาย
เป็นประเพณีนักขัตฤกษ์ที่สาคัญที่สุดของคนใต๎โดยเชื่อกันวําใน
ปลายเดือน ๑๐ ของแตํละปี ญาติพี่น๎องที่ลํวงลับจะได๎รับการปลํอยตัวจาก
เมืองผีมาพบญาติพี่น๎องบนโลกมนุษย์ในวันแรม ๑ ค่าเดือ น ๑๐ และจะ
กลับไปในวันแรม ๑๕ ค่าเดือน ๑๐ จึงเป็นโอกาสที่สาคัญยิ่งของคนใต๎ที่
พยายามหาอาหารตําง ๆไปทาบุญที่วัดเพื่ออุทิศสํวนกุศลแกํผู๎ลํวงลับโดยจัด
อาหารไว๎เป็น สารับ หรือ หฺมฺรบ ใช๎กระบุงทรงเตี้ยสานด๎วยตอกไม๎ไผํใสํ
อาหารแห๎ง ของหวาน ของคาวรวมถึงสิ่งของที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน เชํน
น้ามันก๏าด ไม๎ขีดไฟ
แตํ สิ่ ง ที่ เ ป็ น “หั ว ใจ” ของหฺ มฺ ร บ คื อ ขนมแห๎ ง ๕ อยํ า ง
ประกอบด๎วย ขนมพอง (มีความหมายถึงแพไว๎ลอยข๎ามห๎วงมหรรรณพ)
ขนมลา (เป็นแพรพรรณเครื่องนุํงหํม) ขนมกง (เป็นเครื่อง ประดับ) ขนม
ดีซา (เป็นเงินเบี้ยสาหรับใช๎สอย) และขนมบ๎า (สาหรับใช๎เลํนสะบ๎าต๎อนรับ
สงกรานต์)
ทั้งนี้ประเพณีรับสํงตายาย ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ประเพณี
ชิงเปรต แม๎วําในปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของประเพณีไปบ๎าง
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เพื่อความเหมาะสมตามยุคสมัย หากแตํยังคงเป็นประเพณีที่สะท๎อนให๎เห็น
ถึงความผูกพัน ความกตัญญูตํอบรรพชน และเสริมสร๎างความสัมพันธ์ใน
หมูํญาติพี่น๎องในอันที่จะมีโอกาสถามไถํสารทุกข์สุขดิบกันอยูํเชํนเดิม

ประเพณีโนราลงครู
เป็นพิธีกรรมในการนับถือผีบรรพบุรุษซึ่งยังมีการจัดพิธีและแนว
ปฏิบัติรองรับกันอยํางเข๎มแข็งโดยจะมีบรรพบุรุษรุํนใดรุํนหนึ่งจะต๎องสืบ
ทอดการทาพิธีการ “ลงครู” คือ เชิญผีบรรพบุรุษของตนที่ลํวงลับเข๎ามา
“ทรง”ลูกหลานในตระกูลของตนและจะกลายเป็น “ครูหมอ” เพื่อชํวยปก
ปักดูแลรักษาลูกหลานในวงศ์ตระกูลให๎มีความสุข ปราศจากอันตรายใด ๆ
การลงทรง เรียกวํา ลงครูโนรา ผู๎ที่ประกอบพิธีคือ ราชครูผู๎ซึ่งเป็นโนรา
ใหญํประจาคณะโนรา มีความสามารถทางด๎านเวทมนตร์ เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

มีบารมี เป็นผู๎นาทางจิตใจ เมื่อราชครูทาพิธีเชิญผีเข๎ามาสิง “รําง” รํางทรงจะ
ครองฐานะเป็นบรรพบุรุษของสายสกุลชั่วคราว พิธีกรรมลังจากนั้นจะเป็น
การสนทนาระหวํางลูกหลานญาติพี่น๎องกับผีบรรพบุรุษโดยผํานทางรําง
ทรง มีพิธีรดน้าขอขมาลาโทษ ลูกหลานของตระกูลทุกคนจะต๎องเข๎ารํวม
พิธีกรรมนี้และหากไมํเข๎ารํวมจะถือเป็นการดูหมิ่นผีครูหมอ ลู กหลานคน
นั้นจะต๎องได๎รับโทษอาจจะเจ็บป่วยไมํมีสาเหตุหรือเสียสติก็มี เรียกวํา “ถูก
ทัก” หรือ “ถูกครูหมอ” ซึ่งจะต๎องมีการขอขมาลาโทษในการลงทรงตํอไป
การเข๎าทรงผีครูหมอจะมีการทาติดตํอกันทุกปีหรือสองสามปีครั้ง
ตามแตํผีครูหมอจะกาหนด จะมีพิธีกรรมติดตํอกัน ๓ วัน โดยมากจะเริ่มใน
วันพุธและจบลงในวันศุกร์ บทร๎องโนราสํวนมากจะเป็นบทที่เป็นตัวแทน
ความรู๎สึกเรื่องคุณงามความดีของบรรพบุรุษในอดีต ดังนั้น ๓ วันดังกลําว
จะเป็น ๓ วันของการทบทวนประวัติศาสตร์ของวงศ์ตระกูล สัมพันธ์ภาพ
ของลูกหลานและชุมชนอยํางแท๎จริง
การนั บ ถื อ ผี ค รู ห มอถื อ เป็ น การนั บ ถื อ บรรพบุ รุ ษ ผู๎ มี ค วามรู๎
ความสามารถเฉพาะด๎านเชํน โนรา หนังตะลุง ตีเหล็ก หมอตาแย (ปิดัน) ซึ่ง
เชื่อวํามีครูหมอหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูํในองค์ความรู๎นั้นซึ่งลูกหลานจะต๎องมี
หน๎าที่ในการรับชํวงสืบทอดตํอกันไป อาจะเรียกวํา ครูหมอโนรา ครูหมอ
หนังตะลุง ครูหมอเหล็ก ครูหมอปิดัน เป็นต๎น
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ประเพณีโนราลงครูจึงนับเป็นที่มาของการนับถือผีครูหมอและ
เป็นที่มีของวิธีการนับญาติโดยไมํต๎องรู๎จักนามสกุล ทั้งนี้เมื่อสังคมมีการ
ขยายตัวออกไปคนในวงศ์ตระกูลก็อาจแยกย๎ายไปตั้งรกรากบนถิ่นฐานอื่น
แตํมีเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ทาให๎ ทุกคนต๎องกลับมา ณ จุดเริ่มต๎นของบรรพ
บุรุษและการถํายทอดเรื่องราวของตระกูล ปู่ยําตายายก็เกิดขึ้นทํามกลาง
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันเพราะทุกคนคือ ครอบครัวเดียวกัน
ปัจจุบันประเพณีรับสํงตายายและประเพณีโนราลงครูในพื้นที่
อาเภอเทพายังคงดาเนินสืบทอดคุณคําความงดงามของความสัมพันธ์ในวิถี
ชีวิตของมนุษย์อยูํอยํางตํอเนื่องในหลักพระพุทธศาสนาและองค์ความรู๎
เฉพาะทั้ ง ครู ห มอโนรา ครูห มอเหล็ ก ครู หมอตาแย เพราะเราเองคงไมํ
สามารถปฏิเสธได๎วํา เราเติบโตขึ้นมาด๎วยตัวของเราเองโดยไมํมีบรรพบุรุษ
เป็นผู๎สั่งสอน อบรม บํมเพาะและถํายทอดวิถีแหํงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้

ภูมิปัญญาด้านความภาษาและการ
สื่อสาร
ภาษาเป็นสิ่งที่สะท๎อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นฐานได๎อีกมิติ
หนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน เพราะนอกจากภาษาที่จะใช๎แหลง (พูด) เพื่อการ
สื่อสารแล๎วนั้น ยังได๎บํงบอกถึงความเป็น “อัตลักษณ์” เฉพาะของชุมชนได๎
เป็นอยํางดี สาหรับภาษาใต๎ก็เชํ นกันซึ่ งจะมี คาเฉพาะหรือศั พท์เฉพาะที่
สะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ภู มิ ถิ่ น เชํ น สงขลาหอน นครหมา ซึ่ ง ค าวํ า
“หอน” และคาวํา “หมา” ในที่นี้หมายถึง ไมํ(รูปปฏิเสธ) คนสงขลาชอบพูด
คาวํา “หอน” เชํน หอนไป แปลวํา ไมํเคยไป หอนกิน แปลวํา ไมํเคยกิ น
ในขณะที่คนนครศรีธรรมราชจะพูดคาวํา “หมา” เชํน หมาไป แปลวํา ไมํไป
หมากิน แปลวํา ไมํกิน เป็นต๎น
ภาษาไทยถิ่ น ใต๎ เป็ น ภาษาถิ่ น ที่ ใ ช๎ ใ นภาคใต๎ นั บ ตั้ ง แตํ จั ง หวั ด
ชุมชนลงมาจนถึงชายแดนพ๎นไปยังบางหมูํบ๎านในรัฐกลันตัน ปะลิส เคดาร์
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งภาษาไทยถิ่นใต๎มี เพียงภาษาพูดเทํานั้นโดยไมํมีภาษา
เขียน สามารถแบํงออกเป็น ๓ กลุํมคือ
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ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก
ได๎แกํภาษาไทยถิ่นใต๎ที่พูดกันมากทางฝั่งทะเลตะวันออก พื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี กลุํมนี้จะออกเสียงตัวสะกด
ก.ไกํได๎ชัดเจนและออกเสียง ง.งู เป็น ฮ.นกฮูก เชํน เงิน เป็น เฮิน งาน เป็น
ฮาน เป็นต๎น

ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก
เป็ น ภาษาไทยถิ่ น ใต๎ ที่ พู ด กั น มากทางฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก พื้ น ที่
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานีกลุํมนี้จะออกเสียงตัวสะกด
ก.ไกํ ไมํชัด เชํน ดอกไม๎ จะเป็น เดาะไม๎ หัวแตก จะเป็น หัวแตะ

ภาษาไทยถิ่นใต้สาเนียงเจ๊ะเห
เป็นภาษาไทยถิ่น ใต๎ที่พูดกันในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวั ด
ปัตตานีบางสํวนเชํน อาเภอยะหริ่ง อาเภอปะนาเระ และอาเภอสายบุรี เป็น
ภาษาที่ไหลเสียงตามพยัญชนะและสระ เชํน ไหลํไก๎ ลูํกูํ แล๎วแก๎ว เป็นต๎น
จะเป็นการสื่อสารเฉพาะบุคคลท๎องถิ่นซึ่งไมํสามารถสื่อสารกับกลุํมคนจาก
นอกถิ่นได๎ซึ่งบางครั้งอาจะเกิดการเข๎าใจผิดในลักษณะของเสียงหรือคา
เชํนกัน ปัจจุบันมีการปรับโดยการนาภาษาไทยถิ่นใต๎มาใช๎ในการสื่อสารกับ
คนตํางถิ่น
นอกจากนี้ชาวเทพาเราก็มีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองคือ
ภาษาสะกอม ซึ่งวํากันวําเป็นภาษาที่ได๎รับการถํายทอดจากพื้นถิ่นภาคกลาง
มีคาศัพท์เฉพาะและมีสาเนียงที่ เน๎นเสียงหนักเบาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่
ควรคําแกํความภาคภูมิใจของชาวสะกอม (นายสะหม๎อ : ตัวหนังตะลุง ซึ่ง
เป็นคนสะกอมจะพูดสาเนียงนี้)
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หากจะกลําววํา “สาเนียงสื่อภาษา..” สาหรับคนใต๎หรือคนเทพา
นั้นจะสามารถอธิบายสุภาษิตนี้ได๎เป็นอยํางดีที่ยังคงเอกลักษณ์ของการ “แห
ลงไมํชับ” หรือ ภาษาทองแดง อันเป็นเอกลักษณ์ของคนใต๎ แม๎วําจะมีการ
“ดัดลิ้น” ให๎เข๎ากับภาษาไทยกลางได๎อยํางรื่นหูแล๎วก็ตาม ภาษาใต๎ทองแดง
ก็ยังคง “จริงใจ” อยูํมิเสื่อมคลาย

ภูมิปัญญาด้านอาชีพ
ด๎วยสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต๎อันประกอบด๎วยชายฝั่ง
ทะเลที่มีแนวเขาสูงทอดยาวขนาดไปกับชายฝั่งทะเล ทาให๎ภาคใต๎สามารถ
แบํงพื้นที่ออกเป็น ๓ ประเภทใหญํ ๆ คือ พื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ที่ราบลุํม
และพื้ น ที่ ที่ ร าบเชิ ง เขา และด๎ ว ยสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ เ ชํ น นี้ ท าให๎ ก าร
ประกอบอาชีพของคนใต๎และวิถีชีวิตของคนเทพาในแตํละพื้นที่แตกตํางกัน

พื้นที่ชายฝั่งทะเล
เป็นพื้นที่ที่ ทอดแนวยาวไปตามชายฝั่งทะเล ผู๎คนสํ วนใหญํจ ะ
ประกอบอาชีพประมงจับปลา ปู กุ๎ง หอย สํวนใหญํจะเป็นชาวมุสลิม ในยุค
แรกมีการตั้ง “หนา” หรือ “ทับ” เป็นที่พักชั่วคราวตํอมามีการชักชวนกันมา
เกิดเป็นชุมชนใหญํตลอดแนวชายฝั่งทะเลดังเชํนปัจจุบัน
การหาปลาทาได๎งํายโดยไมํต๎องใช๎เครื่องมือจับปลามากมายเพราะ
เป็นการหาปลาตามชายฝั่ งน้าตื้น หรื อใช๎ “เรือมาด” เรือขนาดเล็กใช๎ใ บ
บรรจุคนได๎ ๒-๓ คนออกหาปลาในตอนเย็นใช๎อวนเข็นโดยการปักปลาย
อวนข๎างหนึ่งกับริมฝั่งและอีกด๎านหนึ่งอยูํบนเรือแล๎ววนครึ่งวงกลมเข๎าหา
ฝั่ง หรือใช๎ “เรือเชียด” ในการจับกุ๎ง โดยการนาเรือมาดมาติดปีก “เชียด” ที่
ทาด๎วยไม๎ไผํคล๎ายหวียื่นออกมาครูดผํานผิวน้าลงไปกวาดบนพื้นเลน กุ๎งจะ
ตกใจและกระโดดขึ้นมา
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ชาวประมงสํวนใหญํประกอบอาชีพจับสัตว์น้าประเภทกุ๎ง หมึก
หอย ปู ปลาตามฤดูกาลโดยใช๎ “ภูมิปัญญา” ที่เกิดจากประสบการณ์ การ
สังเกตและธรรมชาติ สํวนหนึ่งเพื่อการบริโภคและเมื่อเหลือจากการบริโภค
แล๎วก็จะนาไปขายเป็นอาหารสดหรือแปรรูป หมัก ตากแห๎งเพื่อบริโภคหรือ
เพื่อขายได๎อีกทอดหนึ่งตํอไป ทาให๎เรามีเคย(กะปิ)และปลาเค็มกินได๎ตลอด
ปี
ภูมิปัญญาของชาวประมงอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์เป็น
การบอกเลําจากรุํนตํอรุํนเกิดจากการสังเกตเชํน แหลํงปลาชุม การไดหมึก
การตกปู การตกกุ๎ง หรือแม๎กระทั่งสิ่งบอกเหตุพายุ เป็นต๎น

พื้นที่ที่ราบลุ่ม
เป็นพื้นที่ที่ราบเชื่อมตํอระหวํางพื้นที่เชิงเขากับพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ซึ่ง เหมาะสมกับกับการทานาเนื่ องจากมี ลักษณะเป็น แอํ ง มีน้ าขั งหรือ มี
แมํน้า ลาคลองไหลผําน การทานาในที่ลุํมสามารถแบํงออกได๎ ๓ ลักษณะ
คือ นาดา (เป็นการทานาในที่ที่มีน้าอุดมสมบูรณ์หรือทํวมขังเป็นเวลานาน
เมื่อเทือกพร๎อมแล๎วสาหรับการดานา ชาวนาก็จะนากล๎าข๎าวมาปักดา) นา
หวําน (เป็นการทานาในที่ที่มีน้าน๎อยหรือพื้นที่เป็นนาดอน ซึ่งจะขึ้นอยูํกับ
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ปริมาณน้าฝนในแตํละปี หากปริมาณน้าฝนน๎อยไมํสามารถปักดาได๎ก็จะทา
เป็นนาหวํานแทนการปักดากล๎าโดยวิธีการหวํานเมล็ดพันธุ์ข๎าวลงในเทือก
นาที่เตรียมไว๎แล๎ว) และนาปรัง (เป็นการทานานอกฤดูกาลในพื้นที่ที่มีน้าใน
การท านาได๎ต ลอดปี ซึ่ งอาจจะเป็ นใกล๎ แมํ น้าลาคลอง หรือ คลองสํง น้ า
ชลประทาน)
เมฆทะมึนบนท๎องฟ้าด๎านทิศตะวันออกยามเดือน ๘ เป็นการมาถึง
แหํงวสันตฤดู สายลมและเมฆฝนหอบความชุํมชื้นเป็นสายฝนสูํพื้นทุํงนา
เป็นสัญญานของการเริ่มต๎นฤดูการทานาในปีนี้ การทานาของคนเทพาสํวน
ใหญํจะเป็นนาดาโดยใช๎เครื่องมือที่สาคัญในการทานาคือ ไถ คราดและแอก
หรือเรียกรวมกันวํา เครื่องไถ ใช๎จอบขุดดินขึ้นมาวางบนคันนา แตํงคันนา
ให๎เสมอเพื่อเก็บกักน้า หลังจากนั้นจะไถประมาณ ๒-๓ ครั้งแล๎วคราดไดให๎
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ดินรํวนเป็นโคลนตม บางครั้งอาจใช๎ควายหลาย ๆ ตัวเดินเหยียบย่าวัชพืชใน
ที่นาจนกลายเป็นโคลน เรียกวํา การเวียนควาย หรือ ลุยนา หลังจากนั้นก็ทา
ดินโคลนให๎เรียบเรียกวํา ทาเทือก เป็นชํวงที่ กลิ่นไอโคลนกระจายคลุ๎งทั่ว
ทุํงเป็นชํวงเวลาที่สนุกสนานของเด็ก ๆ ที่ได๎ลิ้มรสหวานฝาดของ “ลูกหว๎า”
อีกครั้งรวมถึงการผูกตั๊กแตนลํอนกนางแอํนที่โฉบกินเหยื่อเหนือท๎องทุํงแม๎
จะไมํต๎องการเป็นอาหารเพียงแตํจะเป็นบทพิสูจน์ “ฝีมือ” ที่สามารถจับสัตว์
ปีกวํองไวตัวนี้ไว๎ในอุ๎งมือได๎ตํางหาก
อีกฟากหนึ่งบริเวณข๎างบ๎านหรือที่ราบที่น้าทํวมไมํถึงจะเป็นการ
เตรียมพื้นที่สาหรับการ “หวํานกล๎า” ซึ่งจะเป็นการเตรียมกล๎าข๎าวสาหรับ
ไปปลูกในท๎องทุํงตํอไป เมื่อกล๎าสูงพอประมาณก็จะมีการ “ถอนกล๎า” โดย
ใช๎แรงงานในครัวเรือนหรืออกบ๎านเพื่อนบ๎านลงแรงชํวยกัน ถอดกล๎ารวบ
ได๎ประมาณกามือใหญํก็จะเอาดินที่ติดอยูํกับโคนกล๎าออกโดยการฟัดกับ
ข๎างเท๎าด๎านในข๎างใดข๎างหนึ่งตามถนัด แล๎วมัดรวมตั้งไว๎โดยเชือกที่ได๎จาก
ทางสิเหรง หลังจากนั้นก็ตัดปลายกล๎าให๎เสมอกันรอการเคลื่อนย๎ายไปยัง
ท๎องนาตํอไป
มัดกล๎าประมาณ ๖-๑๐ มัด เสียบกลางอยูํด๎านละเทํา ๆ กันบนไม๎
คานยาวประมาณ ๒ เมตรถูกยกขึ้นบนบําสูํปลายทางข๎างหน๎าคือท๎องทุํงที่
ชุํมน้าบนเส๎นทางเล็กที่เรียกวํา หัวนา เที่ยวแล๎วเที่ยวเลําจนเพียงพอในแตํละ
ป้อง (บางพื้นที่เรียก บิ้ง) พร๎อมแล๎วสาหรับการปักดา การดานาเป็นศิลปะ
อยํางหนึ่งที่จะต๎องมีการคานวณระยะหํางและความตรงของต๎นกล๎า โดยเริ่ม
ดาจากหัวนาด๎านหนึ่งไปยังหัวนาอีกด๎านหนึ่งในทิศทางถอยหลังตรงกัน
ข๎าม
การออกปากดานาเป็นเรื่องปกติของการชํวยเหลือกันในชุมชนทีม่ ี
ข๎าวเหนียวคง (ข๎าวโพด) อุํน ๆ ซาวมะพร๎าวขูดวางอยูํบนใบตองพร๎อมปลา
หลังเขียวตัวสองตัวเป็นของวํางที่หากินได๎บนหัวนา
จากนี้กล๎าข๎าวจะเจริญเติบโตเป็นต๎นข๎าวด๎วยน้าฝนและห๎วงเวลา
สีเขียวเริ่มปรากฏทั่วท๎องทุํง ต๎นข๎าวตั้งต๎นได๎แล๎ว มีน้าขังในท๎องนา มีการ
เปิดหัวนาเพื่อระบายน้าจากป้องหนึ่งไปอีกป้องหนึ่ง เป็นชํวงสนุกอีกอยําง
หนึ่งของเด็ก ๆ ที่จะได๎ “ดักซํอน” กันตามชํองน้าไหลหรือการหยํอนเบ็ดตก
ปลาน้าตื้นที่เห็นตัวปลาแหวกวํายอยูํตามกอข๎าวโดยใช๎เหยื่อซึ่งเป็นไส๎เดือน
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หรือตั๊กแตนที่ไลํจับเอาบนหัวนาก็ได๎ อยํางน๎อยก็ปลาซิวปลาหมอสัก ๑๐
ตัวหรือปลาชํอนตัวเขื่องสักตัวพอสาหรับหมกใบขมิ้น แกงส๎มหรือ คลุก
ขมิ้นทอด มีน้าชุบ (ละ) ลายเคย ใสํพริกบีบมะนาวกับยอดจิกนา ยอดสะตอ
เบา ยอดเหมํา เป็นผักเหนาะ ข๎าวสวยร๎อน ๆ ควันหอมกรุํนบนหนา (ขนา)
นาที่มีไอเย็นของละอองน้าพัดผําน เมฆปุยขาวลอยอ๎อยอิ่งบนท๎องฟ้า มีเสียง
นกลําแมลงเซ็งแซํอยูํบนกิ่งหว๎าเป็นดนตรีบรรเลงกลํอม มันเป็ นความสุขที่
หาได๎ไมํยากในท๎องนาของเทพา
ต๎นข๎าวเจริญเติบโตขึ้นสะบัดใบพลิ้วลูํเลํนลม น้าเริ่มขอดลง ข๎าว
ตั้งท๎องเตรียมออกรวง
เข๎าสูํชํวงเดือน ๓ ข๎าวที่ตั้งท๎องเริ่มสุกเหลืองอรํามไปทั่วท๎องทุํง
ท๎องฟ้าแดดเริ่มแรง ไอร๎อนที่เพิ่มขึ้นยิ่งทวีกลิ่นหอมของต๎นและรวงข๎าว
การออกปากขอชํวยเพื่อนบ๎านเก็บข๎าวก็มีขึ้นอีกครั้ง โดยใช๎ “แกะ” หรือ
“แกระ” เก็บทีละรวงๆ นามามัดรวมกันเข๎าเรียกวํา “เลียง” แล๎วก็หาบเลียง
ข๎าวกลับไปเก็บไว๎ที่ “เรินข๎าว”
ทํามกลางอากาศร๎อนอบอ๎าวที่มีเพียงแคํหมวกสานใบเดียวในการ
ป้องกันแสงแดดจะหายไปด๎วย “ลอดชํอง” สีเขียวตัวโตที่ดาผุดดาวํายอยูํใน
กะทิอันเข๎มข๎นหอมหวานชื่นใจหรือบางครั้งอาจจะเป็น “ขนมควายลุย” ใน
น้ากะทิหวานเข๎มข๎น ล๎างคอด๎วยน้าใสเย็นในเพล๎งบนหนา
บนท๎องทุํงยามนี้จะสนั่นด๎วยเสียง “ปี่ซัง” ของเด็ก ๆ ที่วิ่งเลํนอยูํ
ตามทุํงนา หรือไมํก็ “วิดลูกคลัก” (ปลาน้าแห๎ง) มอมแมม ยามเย็นแดดรํม
ลมตกก็จะมีเสียง “แอก” จากวําวควายหลาย ๆ ตัวที่มีสีสันสดใสลอยลมบน
สูงลิบและจะถูกปลํอยทิ้งค๎างคืนบนท๎องฟ้าให๎เสียงแอกเป็นเสียงดนตรีขับ
กลํอมพักผํอนให๎หายอํอนเพลียจากการตรากตรางานมาตลอดทั้งวันหรืออา
จะนอนนับดาวฟังเสียงแอกจนเคลิ้มเข๎าสูํห๎วงภวังคจิตอยํางมีความสุขแหํง
ราตรีกาลเก็บแรงไว๎สู๎กับงานที่จะมาถึงยามอรุณรุํงของพรุํงนี้ตํอไป
ข๎าวเลียงที่ได๎เก็บไว๎ในเริมข๎าวนั้นจะถูกนาออกมานวดด๎วยเท๎า
หรือเครื่องนวดข๎าวที่มีจากไม๎ไผํสาน เมื่อได๎เป็นข๎าวเปลือกก็จะนามาทิ่ม
(ตา)ใน “ครกทิ่มข๎าว” (ครกตาข๎าว) หรือนามาสีในครกสีข๎าว ลักษณะเป็น
แทํงไม๎กลมแนวตั้ง ๒ ทํอน ยาวประมาณ ๑ เมตร ทํอนลํางเป็นฐาน ทํอน
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บนหมุนเคลื่อนไหวโดยมีแกนกลาง มีรูสาหรับใสํข๎าวเปลือก ขัดรํองทั้ง
สองทํอนเข๎าหาในหน๎าเดียวกันเพื่อกะเทาะเปลือกข๎าว มีภาชนะรองรับข๎าง
เปลือกที่กะเทาะเปลือกแล๎วใช๎ “ดัง” (กระด๎ง) ฝัดแยกเมล็ดข๎าวกับเปลือก
ข๎าวออกก็จะได๎ข๎าวสารเอาไว๎หุงกินตํอไป การนาข๎าวเลียงออกมานวดนั้น
จะเอาข๎าวเลียงของการทานาเมื่อปีที่แล๎วออกมาใช๎กํอน สํวนข๎าวเลียงของปี
นี้ก็จะบริโภคในปีตํอไป หากปีไหนได๎ผลผลิตน๎อยข๎าวเลียงอาจจะหมด
กํอนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในปีถัดไปจะเรียกวํา ข๎าวไมํพอต๎น ก็จะแก๎ปัญหาด๎วย
การ “ยืมข๎าว” ของเพื่อนบ๎านแล๎วคํอยใช๎คืนกันในปีถัดไป
จะเห็นได๎วําในวิถีความเป็นอยูํของชุมชนที่อยูํในพื้นที่ราบลุํมนั้น
จะมีอาชีพหลักคือ การทานา ควบคูํไปกับการหาปลาน้าจืด กุ๎งตามแหลํงน้า
ตําง ๆ รวมไปถึงการหาของป่า เชํน หวาย ยํานลิบู มาทาเป็นวัสดุเครื่องใช๎
ในครัวเรือนซึ่งจะเห็นได๎วําภูมิปัญญาหลาย ๆ ด๎ าน เชํน งานหัตถกรรม
เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องนวดข๎าว เครื่องสีข๎าว ของเด็กเลํน เครื่องปั้นดินเผา
และเครื่องมือเครื่องใช๎ อื่น ๆ อีกมากมายตํางมีต๎นกาเนิดจากภูมิปัญญาของ
คนในพื้นที่ที่ราบลุํมนี้เป็นสํวนใหญํ
ในพื้นที่อาเภอเทพา พื้นที่นาสํวนใหญํจะอยูํในพื้นที่ตาบลลาไพล
ตาบลทํ ามํวง ตาบลเกาะสะบ๎า เนื่ องจากเป็ นพื้น ที่ที่ มีแหลํง น้าจื ดและมี
ปริมาณน้าเพียงพอ หากแตํในปัจจุบันสภาพพื้นที่นาถูกปลํอยให๎รกร๎ างวําง
เปลําหรือมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เชํน ยางพารา ปาล์มน้ามัน หรือ
พืชสวนอื่น ๆ
ปัจจุบันการทานาน๎อยลง ๆ ทุกปี เมื่อความงดงามและสีสันของ
ท๎องทุํงหายไป วิถีความสัมพันธ์ของผู๎คนก็เลือนหายไปทาให๎เราลืมภาพ
ของคนนับสิบชํวยกัน “ดานา” หรือชํวยกัน “เก็บข๎าว” ที่เรียกวํา “ออกปาก
กินแรง” กัน ลืมรสชาติอันหวานหอมของลองชํองน้ากะทิที่ทามาเลี้ยงคน
ชํวยเก็บข๎าว ลืมเสียงปี่ซัง ลืมวําวควายพร๎อมเสียง “แอก” ที่ติดลมบนดังขับ
กลํอมเรายามรัตติกาลในวัยเยาว์แล๎วหรือ อยํางไรก็ตามเชื่อมั่นวําสิ่งเหลํานี้
มิได๎หายไปจากความทรงจาของพวกเราทุกคน เพราะทุกวันนี้เรายังคงได๎
กลิ่นโคลน กลิ่นหอมของรวงข๎าวสุก ได๎ยินเสียงแอกวําวควายแวํวอยูํในหู
อยูํทุกเมื่อเชื่อวัน หากแตํมันโดน “บดบัง” และพันธนาการด๎วยความเจริญ
ทางด๎านวัตถุและความสะดวกสบายของเทคโนโลยีตํางหาก
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พื้นที่ที่ราบเชิงเขา
ชุมชนบนพื้นที่ที่ราบเชิงเขา ชายเขา หรือไหลํเขาเกิดขึ้นจากการ
ขยายพื้ นที่ ทามาหากิน จากที่ร าบลุํ มเข๎าไปในป่ า อาจจะด๎ วยเหตุ ผ ลการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากร หรือการย๎ายชุมชนด๎วยเหตุภัยธรรมชาติ การ
ทามาหากินของผู๎คนในชุมชนนี้สํวนใหญํจะเป็นการปลูกพืชไรํ ทานาไรํ
หรือนาข๎าวไรํ ซึ่งเป็นการทานาตามพื้นที่ที่เป็นควน ไหลํเขาหรือเชิงเขา
โดยใช๎พันธุ์ข๎าวที่ไมํต๎องการน้ามากนักเชํน ข๎าวพันธุ์ดอกยอม ชาวบ๎านจะ
เรียกข๎าวชนิดวํา ข๎าวดอกยอม หรือข๎าวไรํ ทาไรํเลื่อนลอย เก็บของป่าเพื่อ
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

การดารงชีพ และเมื่อมีการตั้ งรกรากนาน ๆ เข๎าก็มีการปลูกไม๎ยืนต๎น เชํน
มะพร๎าว หมาก ไม๎ผลตําง ๆ ตามความเหมาะสมของพันธุ์ไม๎แตํละชนิด
ข๎าวไรํ เป็นการทานาอยํางหนึ่งโดยใช๎พันธุ์ข๎าวที่ไมํต๎องการน้า
มากนัก การเตรียมพื้นที่โดยการแผ๎วถางต๎นไม๎ตามพื้นที่ที่ต๎องการแล๎วทา
การ “เผาปรน” เผาละเอียดจนแทบไมํเหลือแม๎กระทั่งเศษไม๎ เมื่อมีฝนตกดิน
ชุํมก็จะเริ่มเพาะปลูกโดยใช๎ไม๎กลมขนาดกามือพอเหมาะ สูงพอประมาณ
เหลาปลายแหลมมน ๒ ทํอนซ๎ายขวา เรียกวํา “ไม๎สัก” เดินปักทิ่มกะระยะ
สลับซ๎ายขวาเป็นแถวจนเต็มพื้นที่ โดยมีคนปลูกซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ข๎าวอยูํใน
กระบอกไม๎ ไ ผํ ย าวหยอดเมล็ ด ตามหลั ง แล๎ ว กลบหลุ ม โดยใช๎ โ คนของ
กระบอกไม๎ไผํทิ่มกลบ บ๎างก็ผสมเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงโมหรือแตงไทย
เข๎าไปเพื่อปลูกไปพร๎อมกัน
เมื่อข๎าวแตกหนํอก็จะต๎องดูแลไมํให๎หญ๎าขึ้นปกคลุมโดยใช๎จอบ
หรือใช๎ “กรี” ซึ่งอุปกรณ์ดายหญ๎าชนิดหนึ่งทาด๎วยเหล็กแผํนบาง หักมุม
ฉากกับด๎ามถือสอดด๎ามด๎วยไม๎ไผํเพื่อการถือกระชับมือ จนกระทั่งข๎าวตั้ง
ท๎องออกรวง พื้นที่วํางข๎างขอนอาจจะปลูก “แส๎” พืชหัวชนิดหนึ่งคล๎าย
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ต๎นหอมแตํมีขนาดเล็กกวํา และบางทีบนขอนก็อาจจะมี “เห็ดแครง” อาหาร
อันโอชะเมื่อนามาแกงกะทิ
ข๎ าวไรํ เ มื่ อ ออกรวงจะเป็ น อาหารอั น โอชะของ “นกคุ ล า” นก
ท๎องถิ่นชนิดหนึ่งตัวเล็ก ๆ สีดา อาศัยอยูํรวมกันเป็นฝูง ชาวไรํจะป้องกัน
โดยสร๎างหุํนไลํกา สร๎างขนาสูงไว๎กลางไรํแล๎วมีเกราะไม๎สาหรับเคาะโหํไลํ
ฝูง นกเมื่อ ลงจิ กกิน เมล็ ด ข๎าว ยามนี้ จะมี แตํ เ สีย งเคาะเกราะและเสี ยงโหํ
กึกก๎องสะท๎อนแนวควนตั้งแตํเช๎ายันเย็น บางแหํงอาจใช๎ “นวัตกรรม” เชํน
นาไม๎ไผํมาตัดทํอนเว๎นข๎อแล๎วร๎อยเชือกที่ข๎อทํอนแขวนเป็นราวใกล๎กับ
ทํอนไม๎ที่พาดไว๎เป็นแนวขวาง เมื่อใช๎เชือกดึงบังคับให๎กระบอกเคลื่อนที่
แล๎วปลํอยเชือกให๎กระบอกไปตีกับไม๎ที่พาดไว๎เป็นเสียงดังไลํนก
หากเหนื่อยจากการไลํนกก็พักด๎วยแตงไทยหอม ๆ กับกะทิเข๎มข๎น
ก็พอจะมีแรงสู๎กับนกคุลาตํอไป
เมื่อข๎าวสุกเต็มที่ก็ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็ใช๎วิธีการออกปากขอชํวย
เพื่อนเก็บข๎าวเชํนกัน ซึ่งครั้งนี้นอกจากจากเลี้ยงด๎วยลอดชํองน้ากะทิแล๎ว
อาจจะมีแตงไทยน้ากะทิให๎เลือกเป็นพิเศษอีกด๎วยเชํนกั น หลังจากเลี้ยง
อาหารมื้อเที่ยงจากแกงกะทิเห็ดแครง ไกํบ๎านต๎มขมิ้น ผัดเผ็ดไกํบ๎าน น้าชุบ
ลายเคยเหนาะด๎วยยอดจิกควน ยอดสมุย แส๎หรือหนํอไม๎ต๎มที่หาได๎ข๎าง ๆ
ไรํก็เพียงพอแล๎วสาหรับน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํที่มีตํอกัน
ข๎าวที่เ ก็บได๎ก็มัด เลีย งแล๎วน ากลับ มาเก็บ ไว๎ใ นเริน ข๎าวเชํ นกัน
เพียงแตํแยกสํวนไว๎เฉพาะข๎าวไรํเพื่อสะดวกในการนาไปรับประทานตํอไป
เนื่องจากข๎าวไรํเมล็ดจะแข็งกวําข๎าวนา ทาให๎จะต๎องมีวิธีการหุงเฉพาะ
โดยวิถีชีวิตพื้นฐานของคนใต๎ที่มีจิตใจโอบอ๎อมอารีซึ่งแม๎จะอาศัย
อยูํในพื้นที่ที่แตกตํางกันออกไป แตํอยํางหนึ่ งที่เกิดขึ้นทํามกลางความตําง
เหลํ า นั้ น คื อ “น้ าใจ” และการชํ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนแบํงปันผลผลิตที่มีอยูํในท๎องถิ่นตนกับผู๎มาเยือนหรือการไป
เยี่ยมเยือนในหมูํบ๎านหรือชุมชนตํางถิ่นที่จะต๎องมีของติดไม๎ติดมืออยูํเสมอ
น้าใจและการชํวยเหลือซึ่งกันและกันเป็นวัฒนธรรมความเป็นอยูํ
ของคนใต๎มาช๎านาน ในอดีตเราจะเห็น “เพล๎ง” (ไห) ซึ่งเป็นภาชนะดินเผา
ภายในบรรจุ น้ าสาหรั บ ดื่ ม มี กระบวยที่ ท าด๎ วย “พร๎ ก ” (กะลา) ตั้ ง ไว๎ ที่
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“หลา” (ศาลา)ไว๎ สาหรับคนเดิน ทางผํานไปมาได๎ดื่ มกิน พักร๎ อน หุงหา
อาหาร หรื อ พั ก ค๎ า งคื น หรื อ บางที่ อ าจจะมี บํ อ น้ าที่ ถื อ ได๎ วํา เป็ น บํ อ น้ า
สาธารณะที่มี “ตีหมา” ทาด๎วย “เตห๏าะ”(กาบหมากหรือกาบหลาวโอน)ไว๎
สาหรับคนเดินทาง
ในอดีตการเดินทางไปมาหาสูํระหวํางชุมชนจะมีเส๎นทางหลักอยูํ
๒ เส๎ น ทางคือ ทางน้า (แมํ น้าเทพา) และทางบกโดยการใช๎ช๎าง ม๎ าเป็ น
พาหนะ เดินเท๎า ในการเดินทางสูํจุดศูนย์กลางคือ ตลาดนัดเทพา (ตลาดแขก
ในเขตเทศบาลตาบลเทพาในปัจจุบัน) พวกเหนือไกลออกไปทางทิศใต๎ของ
เทพาอยํางโหมฺ (ชาว) สะบ๎าย๎อย เขาแดง ทุํงโพธิ์ ทําไทร ลาไพล หากจะ
เดินทางก็ใช๎การลํองเรือจากต๎นน้าลงมาแวะค๎าขายแลกเปลี่ยนกับชุม ชน
บริ เ วณสองฝั่ ง น้ าเรื่ อ ยลงมาจนมาถึ ง ตลาดเทพา หรื อ อี ก ด๎ านหนึ่ ง ที่ ไ มํ
สามารถชุมชนอยูํหํางไกลจากแมํน้าก็ใช๎การเดินด๎วยเท๎านาสินค๎าบรรทุก
หลังช๎าง หลังม๎าหรือหาบ แบบ คอน ทูนเดินทางกันเป็นกลุํมข๎ามคลองลาพี่
ละ(ต๎นน้าจากตาบลวังใหญํ) ผํานหน๎ามัสยิดฟูลาลลนาอีม ผํานหน๎าวัดสุริยา
ราม (วัดหน๎าสถานี) ข๎ามทางรถไฟไปก็จะเจอการต๎อนรับและอัธยาศัยอัน
อบอุํนของพี่น๎องแขกและพี่น๎องจีน ซึ่งโหมฺวังใหญํ เกาะสะบ๎า รวมถึงโหมฺ
น้าขาว จะนะ ก็ใช๎วิธีการในลักษณะเชํนนี้เดินทางเข๎าสูํศูนย์กลางแหํงวิถี
ชุมชนที่เรียกวํา เอาผัก เอาหญ๎า เอาปลา เอาไกํ มาแลกข๎าว แลกเคย (กะปิ)
จะเห็นได๎วํารูปแบบและวิธีการเดินทางในอดีตนั้นไมํวําจะเป็น
เพื่อการค๎าขายหรือการเยี่ยมเยียนซึ่งต๎องใช๎เวลาในการเดินทางนานข๎ามวัน
ข๎ามคืน ทาให๎เกิดวัฒนธรรม “เกลอ” หรือ “ผูกเกลอ” ขึ้น ซึ่งจะเป็นการผูก
น้าใจของคนพื้น ที่ห นึ่ งกับคนอี กพื้ น ที่ห นึ่ งที่ จะให๎ การเคารพนับ ถือ กัน
ชํวยเหลือกันเสมือนญาติพี่น๎อง และจะมีการสืบทอด “เกลอ” กันตํอ ๆ กัน
มา สิ่งเหลํานี้ได๎สะท๎อนให๎เห็นความสัมพันธ์ตามวิถีที่แท๎จริงของ “เกลอ
ควน” “เกลอนา” และ “เกลอเล” ที่ผูกสัมพันธ์ร๎อยรัดกันด๎วยน้าใจและความ
โอบอ๎อมอารีตํอกันนานนับหลายชั่วอายุคน
หากแตํ วัน นี้ เ มื่ อ ความเจริ ญ ถึ ง ระดั บ ที่ เ ราสามารถสื่ อ สารด๎ ว ย
เทคโนโลยีที่จะเอื้อให๎พวกเราเกิดความสัมพันธ์ได๎อยํางลึกซึ้งได๎งํายกวําใน
อดี ต เรากลั บพบวําความสั มพั น ธ์ข องเรานั บ วั นยิ่ ง หํางกัน ไปมากยิ่ ง ขึ้ น
เสมือนหนึ่งวําเราคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีอยูํบนหน๎าแผํนดินนี้กระมัง
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ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษาเมื่อยามเจ็บไข๎
ได๎ป่วยหรือการป้องกันรักษาโรคที่ผํานการสังเคราะห์จากประสบการณ์
ของคนรุํนแล๎วรุํนเลําโดยใช๎พืชที่มีอยูํในชุมชนหรือในพื้นถิ่นฐานนั้นผสาน
กันเข๎ากับความเชื่อและหลักธรรมะที่ทาให๎คนในอดีตมี “สมุนไพร” ใช๎ใน
การรักษาโรคทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกรํางกาย ในระบบกล๎ามเนื้อ
กระดูก เส๎นเอ็น หลอดเลือดตําง ๆ ซึ่งนอกจากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
แล๎วยังรวมไปถึงการนวดแผนโบราณเพื่อเป็นการคลายเส๎น กระตุ๎นระบบ
ไหลเวียนของเลือด การขัดยอกของเส๎นเอ็น กล๎ามเนื้อตําง ๆ
ด๎วยภูมิปัญญาเหลํานี้ทาให๎เราต๎องเชื่อและยืนยันได๎วําสิ่งเหลํานี้
“เป็นจริง” เชํน
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

-

การป้องกันเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน ให๎นาพริกขี้หนูสด
๑๐ เม็ดหํอใสํกระดาษใสํกระเป๋าเสื้อ
พริกขี้หนูเข๎าตา ให๎อมเกลือเม็ดหรือเอาเกลือเม็ดตั้งบนลิ้น
เมาเห็ด เมากลอย ให๎กินลูกพลา (ลูกพลับพลา)
ปวดหัว ใช๎ใบยอสดใสํในน้าร๎อนประมาณ ๕ นาที เอาใบยอ
มาปะที่หน๎าผาก
กินเข็ดมูน (บอระเพ็ด)กับลูกแว๎ง (มะเขือพวง) จะไมํมีรสขม
กินมังคุดหลังกินทุเรียนจะดับกลิ่นทุเรียนได๎
ดับกลิ่นสะตอด๎วยการกินถัวฝักยาว หรือมะเขือเปราะ
กลิ่นเหล๎าดับกลิ่นด๎วยยอดยามู(ฝรั่ง)อํอน
ขี้เหล็กจะไมํขมเมื่อต๎มกับใบยอป่า หรือใบยํานาง
ถูกหมามุํยคันให๎กินลูกมะขามป้อม
พริกขี้หนูเข๎าตาให๎เอาน้าเย็นราดหัวแมํเท๎า
อาหารอัน ตราย กินแล๎ วอาจตายได๎ เชํ น ห๎ ามกินมัง คุดกับ
น้าตาลทราย ห๎ามกินแตงโมกับลูกแป้งหรือตาแป (แป้งข๎าว
หมาก) ห๎ามกินลูกเหฺมฺร(มังเร)กับน้าตาลทราย หรือห๎ามแกง
นกเปล๎ากับยอดกระพ๎อ เป็นต๎น
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ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม
งานศิ ล ปกรรมเป็ น อี กหนึ่ ง ของภู มิ ปั ญ ญาที่ สะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึ ง
สุนทรียภาพท๎องถิ่นอยํางแท๎จริงโดยคุณคําแหํงความงดงามเหลํานี้ปรากฏ
แฝงอยูํ ในเครื่องมื อเครื่อ งใช๎ ภาชนะเครื่อ งจักสาน ของเลํน การละเลํ น
วรรณกรรมหรือแม๎กระทั่งปริศนาคาทาย ภูมิปัญญาที่ปรากฏจะเกิดขึ้นตาม
วิถีแหํงชุ มชนทั้ง การสืบ ทอด การทดลอง การสังเกต การเรี ยนรู๎ ภายใต๎
ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ เชํน
-

-

-

ภาพจากอินเตอร์เน็ต

-

งานหัตถกรรม เชํน เสื้อผ๎า ลวดลายบ๎านเรือน เครื่องใช๎ใน
ครัวเรือน อุปกรณ์ลําสัตว์ดักสัตว์ ตีหมา เฌอ แกะ ฆะหา
หรือฆะฮา ( : แทํงไม๎สาหรับรองอํานอัลกรุอําน)
งานจั กสาน เชํ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช๎ ที่ ใ ช๎ วั สดุ ห รื อ พื ช ใน
ท๎องถิ่น อาทิ เตย ไม๎ไผํ จาก ดอกหญ๎า กระจูด ยํานลิบู (ลิเภา)
คล๎า ใยมะพร๎าว ใยโหนด เป็นต๎น
การละเลํน เชํน ซัดราว หมาชิงเสา ตี่จับ ขี่ม๎าสํงเมือง เตย ชี
โพ(ปิดตาลักซํอน) เป็นต๎น
ของเลํน เชํน ลูกขําง ขายํางหรือทองสูง หมากขุม ฉับโผง
กุบกับ บื่อบื่อ เป็นต๎น
การแสดง เชํน หนังตะลุง มโนรา ลิเกฮูลู สีละ เป็นต๎น
ปริศนาคาทาย

ขอขอบคุณ ภาพ(บางภาพ) จากอินเตอร์เน็ตทีอ
่ นุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนรู้
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