เล่าเรื่องเมืองเทพา
อํา เภอเทพาในสมัย โบราณมีฐานะเป็นเมืองชื่อ "เทพา" เมืองเทพาเป็นเมืองเล็ก ๆ มีชื่อ
ปรากฏในประวั ติ ศ าสตร์ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ตั้ ง แตํ สุ โ ขทั ย กรุ งศรี อ ยุ ธ ยาและสมั ย กรุ ง รัต โกสิ น ทร์
เรื่ อ งราวที่ เ ลํ า ตํ อ กั นมามากพอสมควร แตํห ลั ก ฐานตํ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ เมื องนี้ มี น๎ อ ยมาก อาจจะ
สูญหายไปตามยุคตามสมัย แตํเดิมเมืองเทพาและเมืองจะนะ (อําเภอจะนะในปัจจุบัน) ตํางเป็นเมือง
จัตวาขึ้นตรงตํอเมืองสงขลาทุก ๆ ปีเจ๎าเมืองจะต๎องนําต๎นไม๎เงินต๎นไม๎ทองไปถวายเจ๎าเมืองสงขลา
ครั้งตํอมาเมื่อประมาณปีพ .ศ.๒๓๒๙ ในสมัยแผํนดินสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแหํงราชวงศ์
จักรีได๎โปรดยกเมืองเทพาและเมืองจะนะไปขึ้นกับสงขลาซึ่งเป็นเมืองตรี
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ประมาณปีพ.ศ.๒๔๔๔๒๔๔๗ ได๎ปรับปรุง กิ จการบ๎า นเมืองและกิจการเกี่ ยวกับการปกครองหัวเมืองตําง ๆ ทรงจัดตั้ ง
มณฑลขึ้น จึงแยกเมืองเทพาและเมืองจะนะออกจากสงขลาตั้งขึ้นเป็นอําเภอเรียกวํา "อําเภอเทพา"
(ไมํรวมอําเภอจะนะ)ขึ้นกับจังหวัดสงขลา โดยตั้งที่วําการอําเภอที่บ๎านพระพุทธหมูํที่ ๒ ตําบลเทพา
ตั้งอยูํบนริมน้ําเทพาและใกล๎กับชายฝั่งทะเลหลวงด๎านตะวันออก ด๎วยการที่ตั้ง ที่วําการอําเภออยูํ
ริมน้ําก็เพื่อสะดวกในการติดตํอค๎าขายซึ่งสมัยกํอนติดตํอโดยทางเรือเป็นสํวนใหญํ
ตํอมาปี พ.ศ.๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีพระบรมราชโองการให๎
สร๎างทางรถไฟจากเพชรบุรีจรดจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยบุคคลที่มีบทบาทในการกํอสร๎างทาง
รถไฟสายนี้คือ ขุนนิพัทธ์จีนนคร (นายเจียกี ซี : ต๎นตระกูล จิระนคร)ในหน๎าที่ผู๎ตรวจการและ
ผู๎จัดการทั่วไปของบริษัทรับเหมากํอสร๎างทางรถไฟ
นายเจียกีซี ควบคุมงานถางบุกเบิกป่าเป็นแนวกว๎าง ๔๐ เมตรเพื่อเป็นแนวสําหรับการถมดิน
ถมหินสําหรับวางรางรถไฟระยะหลายร๎อยกิโลเมตรโดยแบํงงานออกเป็นชํวง ๆ ละ ๓๐ กิโลเมตร
แตํละชํวงมีโรงงานขนาดใหญํกวํา ๑๐ แหํง แตํละแหํงมีคนงานประมาณ ๒๐๐ คน (ประมาณคนงาน
๒,๐๐๐ คนตํอระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร) คนงานกํอสร๎างสํวนใหญํเป็นชาวจีนหลายภาษาจึงมีการแบํง
หน๎าที่กันทําโดยใช๎ชาวจีนแคะทําหน๎าที่บุกเบิกเส๎นทางถางป่า ชาวจีนแต๎จิ๋ว ทําหน๎าที่โกยดินถมทาง
ให๎มีความสูงประมาณ ๔.๕ เมตร โดยมีชาวจีนกวางตุ๎งทําหน๎าที่โรยหินบนดินถม ซึ่งมีนายชํางชาว
อิตาลีเป็นวิศวกรเทคนิค ในบางจุดเมื่อกํอสร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎วถูกน้ําป่ากัดเซาะชํารุดเสียหายก็
ต๎องมีการซํอมแซมใหมํ
นายเจียกีซีจะทําการสํารวจและขุดหินเพื่อนําไปใช๎ในการถมทางรถไฟทําให๎รู๎จักพื้นที่ป่า
เขา แหลํงน้ํา แรํธาตุและทรัพยากรตําง ๆ ในพื้นที่เป็นอยํางดี และเมื่องานกํอสร๎างทางรถไฟเสร็จสิ้น
ที่อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายเจียกีซีรํวมกับฝรั่งทําเหมืองแรํดีบุก วุลแฟรมและได๎ประกอบ
คุ ณ งามความดี แ กํ แ ผํ น ดิ น จนได๎ รั บ พระบรมราชโองการโปรดเกล๎ า ฯ จากพระบาทสมเด็ จ
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พระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ ให๎เป็น “ขุนนิพัทธ์จีนนคร” และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให๎ด๎วย
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒
ในพื้นที่ของอําเภอเทพา นายเจียกีซี ได๎สํารวจและขุดหินจากภูเขาสูงในพื้นที่ตําบลวังใหญํ
ที่ชาวบ๎านเรียกวํา เขาสูง เพื่อทําเหมืองแรํดีบุกสืบตํอมาจดหมดสัมปทานและถูกทิ้งร๎างจนกลายเป็น
แหลํงน้ําขนาดใหญํ เป็นอูํน้ํา (แหลํงที่เกิด เชํน อูํข๎าว อูํน้ํา ) ของคลองลําพี่ละ และคลองลําไพล ซึ่ง
แหลํงน้ําขนาดใหญํ นี้ชาวบ๎านเรียกวํา “อูํขุนนิพัทธ์จีนนคร” นาน ๆ เข๎าชื่อจะถูกเรียกให๎สั้นลงเพื่อ
งํายในการสื่อสารจึงเหลือเพียงแคํ “อูํขุนนคร” จนปัจจุบัน
เมื่อรถไฟสายใต๎ผํานอําเภอเทพาได๎นําความเจริญด๎านการคมนาคมสูํชุมชนสถานีทํามํวง ซึ่ง
ตั้งอยูํหํางจากที่วําการอําเภอประมาณ ๘ กิโลเมตรโดยมีเส๎นทางสัญจรทางน้ําคือแมํน้ําเทพาและ
เส๎นทางบกผํานบ๎านเจ๎าเมืองเทพา ผํานวัดเทพาไพโรจน์ไปยังที่วําการอําเภอเทพา
จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๗๕ ทางราชการได๎ย๎ายที่วําการอําเภอเทพา มาตั้งที่บ๎านทําพรุหมูํที่ ๑
ตําบลเทพา (ที่ตั้งปัจจุบัน) ซึ่งใกล๎กับสถานีรถไฟทํามํวง ครั้นเมื่อย๎ายที่วําการอําเภอเทพามาตั้งใกล๎
สถานีรถไฟแล๎ว ทางการรถไฟจึงได๎เปลี่ยนชื่อสถานีทํามํวงมาเป็น "สถานีเทพา"ตามชื่ออําเภอไป
ด๎วย

ด๎วยสถานีเทพาเป็นสถานีใหญํที่รถไฟจะต๎องจอดพักเพื่อเติมน้ําเติมฟืน หรือสับเปลี่ยนราง
(ซึ่งยังมีชาวบ๎านเรียกสถานีนี้วํา “หัวแจ” ซึ่งหมายถึง หัวประแจสําหรับการสับเปลี่ยนราง และยังมี
รํองรอยเป็นถังบรรจุน้ําขนาดใหญํให๎เห็นและลานกว๎างฝั่งตรงข๎ามสถานีเป็นลานไม๎ฟืน ) และเป็น
จุดกําเนิดขึ้นของ “ไกํทอดเทพา” หรือ “ข๎าวแกงไกํทอด” ซึ่งเป็นอาหารสําหรับผู๎สัญจรไปมาโดย
ทางรถไฟจนกลายเป็นอาหารสัญลักษณ์ของอําเภอเทพา (มีคนกลําวไว๎วํากินข๎าวแกงไกํทอดสถานี
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๒

เทพาแล๎วไปกินส๎มจุกสถานีจะนะ) ทําให๎สถานีเทพากลายเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนอําเภอเทพา
โดยพิจารณาจากรํองรอยโดยใช๎ศาสนสถานเป็ นเกณฑ์กลําวคือ วัดสุริยาราม และมัสยิด ฟูลาลลนา
อีม ทางทิศใต๎ของสถานีอันแสดงถึงความสัมพันธ์ของสองศาสนาสองวัฒนธรรมเข๎าด๎วยกัน มีก ลุํม
ชุมชนมุสลิมตั้งบ๎านเรือนอยูํติดกับแมํน้ําเทพาทางทิศตะวันออกของสถานี บริเวณนั้นจะมีตลาด ซึ่ง
บริเวณนี้ปัจจุบันคือ “ตลาดแขก” และเป็นกลุํมชาวจีนที่มาตั้งรกรากทํามาค๎าขายในพื้นที่ตั้งบริเวณ
รอบสถานีเทพา การค๎าขายสินค๎าเกิดขึ้นที่นี้โดยการสัญจรทางน้ําโดยใช๎แมํน้ํา เทพาเป็นหลัก หรือ
การเดินเท๎าลัดเลาะตามป่า โดยพาหนะคือ ช๎างหรือม๎า วํากันวําการเดินทางจากลําไพลไปยังเทพาใน
อดีตเมื่อประมาณ ๘๐ ปีที่แล๎วนั้นต๎องพักค๎างคืนถึง ๒ คืนในการเดินทางไปและกลับ ตํอมามีการ
ขยายการพั ฒนาเมืองเทพาออกไปทางทิศตะวันตกของสถานีเป็ นที่ตั้งของชุม ชนดังที่เป็นอยูํ ใ น
ปัจจุบัน
นอกจากนี้ในรูปแบบของการปกครองในอดีตซึ่งจะมี “ทํานขุน” เป็นผู๎ปกครองชุมชนตําง ๆ
ในอําเภอเทพานั้น ทําให๎มีชื่อบุคคลเหลํานี้ปรากฏขึ้นในฐานะ “ผู๎ปกครอง” ชุมชนแตํละพื้นที่ เชํน
ขุนลํำไพลพลำนนท์ (ต๎นตระกูลแก๎ววิชิต) ปกครองพื้นที่ตําบลลําไพล ขุนภำรกิจโกศล (ต๎นตระกูล
ภารกิจโกศล) ปกครองพื้นที่ตําบลวังใหญํ ขุนสกลสะกอมไกร (ต๎นตระกูลเจริญชล) ปกครองพื้นที่
ตําบลสะกอม และ ขุ นลํำ ไพลรำษฎร์รัก ษำ (ต๎นตระกู ลลําหมัน ) ชาวมุสลิมปกครองพื้ นที่ตําบล
ลําไพล
ด๎วยการสืบทอดของชุมชนได๎กํอเกิดความสัมพันธ์ของ “สายสกุล” จากต๎นตระกูลในอดีต
เป็นบรรพบุรุษจากรุํนสูํรุํนจนถึงปัจจุบันสร๎างความภาคภูมิใจของลูกหลานและความสัมพันธ์ฉันท์พี่
น๎ อ งเครื อ ญาติ เ ฉกเชํ น ความสั ม พั น ธ์ ข องสายสกุ ล “นาวาทอง” ซึ่ ง ได๎ รั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ต๎นตระกูลจากตําบลทําข๎าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผูกสัมพันธ์กับสกุล “คงนุ๎ย” สกุล “สุกพุด” สกุล “แก๎วได๎ปาน” (ซึ่งมีเชื้อสายเปอร์เซียอพยพมา
จากบ๎านสะพานไม๎แกํน อําเภอจะนะ) รวมถึงสกุล “ดําแดง” ซึ่งมีขุนอินมนเฑียรและนางพัดเป็นต๎น
ตระกูล มาผูกสายสัมพันธ์กับสกุล “แก๎ววิชิต” ครั้งขุนลําไพลพลานนท์ (หนู แก๎ววิชิต ) สมรสกับ
นางนวล ดําแดง เป็นต๎น
จากความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะดั ง กลํ า วเป็ น ตั ว อยํ า งของสั ม พั น ธภาพที่ ผู ก เชื่ อ มโยงกั น
ระหวําง “สายตระกูล” กับความเป็นญาติพี่น๎องเกี่ยวดองกันมาด๎วยความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และ
ความโอบอ๎อมอารีตํอกันสืบตํอถึ งปัจจุบันจนกลายเป็นจริยอันงดงามและทรงคุณคําของชุมชนและ
สังคมของเทพาของเรา

สภาพภูมิศาสตร์
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อําเภอเทพาอยูํทางภาคใต๎ของประเทศไทยเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ที่วําการอําเภอ
เทพาตั้งอยูํทิศตะวันออกของที่ตั้งจังหวัดสงขลา มีทางรถไฟสายใต๎ผํานหน๎าที่วําการอําเภอ อยูํหําง
จากตัวจังหวัดสงขลาประมาณ ๙๖กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ ๙๗๘ ตารางกิโลเมตรหรือ ๖๖๑,๒๕๐
ไรํ ทิศเหนือจดทะเลอําวไทย ทิศตะวันออกจดอําเภอหนองจิกและอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตกจดอําเภอจะนะ ทิศใต๎จดอําเภอนาทวีและอําเภอสะบ๎าย๎อย มีประชากรทั้งสิ้น ๖๗,๗๖๖
คน เพศชาย ๓๓,๙๐๔ คน เพศหญิง ๓๓,๘๖๒ คน จํานวนครัวเรือน ๑๔,๘๙๑ ครัวเรือน พื้นที่การ
ปกครอง ๗ ตําบลประกอบด๎วย ตําบลเทพา ตําบลทํามํวง ตําบลวังใหญํ ตําบลลําไพล ตําบลปากบาง
ตําบลสะกอมและตําบลเกาะสะบ๎า มีหมูํบ๎าน ๖๙ หมูํบ๎าน ๒ เทศบาลตําบลและ ๖ องค์การบริหาร
สํวนตําบล
(ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ : www.amphoe.com)
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของอําเภอเทพาแบํงได๎ออกเป็น ๓ เขตคือ
- เขตที่ราบสูงมีลักษณะเป็นเนินเขา ซึ่งอยูํบริเวณทิศใต๎และทิศตะวันตกพื้นที่บริเวณนี้
เป็นป่าไม๎มีการเพาะปลูกทําสวนยาง และสวนผลไม๎
- เขตที่ ร าบอยูํ บ ริ เ วณตอนกลางของอํ า เภอเทพา ซึ่ ง มี ทั้ ง พื ช พั น ธุ์ ธ รรมชาติ และที่
เพาะปลูกพืชที่ปลูกกันมากในแถบนี้คือ ข๎าวเจ๎า นอกจากนั้นยังมีการปลูกผัก ไม๎ผล พืช
ยืนต๎นแตํลักษณะดินบริเวณนี้เป็นดินทรายรํวนไมํเหมาะแกํการปลูกข๎าวมากนัก
- เขตที่ราบชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นที่ราบแนวบริเวณทางทิศตะวันออก มีการเพาะปลูก
ทําสวนมะพร๎าว ซึ่งทํารายได๎ให๎แกํประชาชนในเขตนี้มากพอสมควร

ลักษณะภูมิอากาศ
เป็นแถบร๎อนชื้นมรสุม มีฝนตกชุกเป็นฤดู อําเภอเทพาตั้งอยูํใกล๎ทะเลหลวงจึงทําให๎อากาศ
เปลี่ยนแปลงบ๎าง โดยเฉพาะในฤดูร๎อนอากาศไมํร๎อนจัดเนื่องจากได๎รับลมทะเล ฤดูกาลมีเพียง ๒ ฤดู
คือ ฤดูร๎อนและฤดูฝน

สภาพสังคม
ประชากรสํวนใหญํเป็นสัญชาติไทย และมีคนไทยซึ่งนับถือศาสนาอิสลามถึง ร๎อยละ ๗๐
อยูํกระจัดกระจายตามตําบลตําง ๆ แตํอาศัยอยูํมากในเขตพื้นที่ตําบลปากบาง ตําบลสะกอม ตําบล
วังใหญํ ตําบลลําไพล ภาษาที่ใช๎มีอยูํ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษายาวี (มลายู)

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตามลักษณะที่ตั้งอําเภอเทพาอยูํใกล๎จังหวัดปัตตานีทําให๎สภาพความเป็นอยูํและการทํามาหา
กิ นตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณีของชาวไทยซึ่งนับศาสนาอิส ลามจึงคล๎ายกั บ
ประชากรในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ในท๎องที่อําเภอเทพา มีประชากรที่นับถือศาสนา
อิสลามประมาณร๎อยละ ๗๐ นับถือศาสนาพุทธ และอื่นๆ อีกร๎อยละ ๓๐ ซึ่งขนบธรรมเนียมของชาว
ไทยพุทธมีลักษณะเหมือนชาวไทยพุทธในจังหวัดอื่นๆ เชํน มีขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับการแตํ งงาน
การบวชนาค ทําบุญในวันปีใหมํ การทําบุญวันตรุษสงกรานต์ การทําบุญในวันสารท (เดือนสิบ) การ
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ทําบุญทอดกฐิน การลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ และสําหรับชาวไทยมุสลิมก็มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเหมือนกับชาวไทยมุสลิมในอําเภออื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน

โบราณสถานและโบราณวัตถุ
พระพุทธรูปสามองค์
กํอสร๎างด๎วยศิลาทรายแดงนั่งเรียงกันในศาลาในฝาผนังกั้นทึบทั้งสี่ด๎าน ทางเข๎าออกเป็น
ประตูไม๎ราษฎรเรียกวํา "พระสามองค์" พระพุทธรูปนี้อยูํในบริเวณวัดเทพาไพโรจน์ (เดิมชาวบ๎าน
เรียก วัดพระสามองค์)
เลํากันวําเมื่อครั้งข๎าหลวงนายอํอนปกครองอํา เภอเทพานั้นได๎สร๎างศาลาเป็นที่พักอยูํหน๎า
เมืองเพื่อไว๎เป็นที่พักกํอนเข๎าเมือง และที่ศาลานี้มีพระรูปหนึ่งชื่อ “พระนวล” ซึ่งเป็นพระธุดงค์ ทําน
ได๎นําอาหารซึ่งชาวบ๎ านนํามาถวายที่เหลือจากฉันมาปั้นพระพุทธรูปแล๎วหํอด๎วยดินเหนียวเป็น
พระพุทธรูป (พระจังหัน) นําเกสรดอกไม๎ที่ใช๎บูชาพระที่แห๎งเหี่ยวมาปั้นเป็ นพระพุทธรูปอีกองค์
หนึ่ง (พระเกษร) และนําเศษขี้เถ๎าไม๎แกํนจันทร์ซึ่งเป็นไม๎หอมปั้นเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง (พระ
แกํนจันทร์) ด๎วยความตั้งใจของพระนวลนั้นเข๎าใจวําพระสามองค์นี้คงจะแทนพระรัตนตรัย โดยให๎
ประดิษฐานอยูํบนศาลาและได๎กระทําพิธีปลุกเสกเป็นที่สักการะของชาวเมืองเทพาซึ่งได๎พร๎อมใจกัน
สร๎างโครงโบกปูนทับไว๎อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพระสามองค์ได๎แสดงอภินิหารตําง ๆ ชาวบ๎านที่บนบาน
ศาลกลําวก็ได๎สมปรารถนาจึงเป็นที่เคารพสักการะเป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองเป็นต๎นมา
ตํอมาเกิดน้ําทํวมใหญํซึ่งทํวมสูงถึง ๑๕ เมตร จมหมดทั้งเมืองเทพาและน้ําไหลเชี่ยวมาก ทํา
ให๎เมืองเทพาพังทลาย ชาวเมืองเทพาตายเป็นจํานวนมากซึ่งข๎าหลวงอํอนก็เสียชีวิตในชํวงนี้ด๎วย
ศาลาหน๎ า เมื องก็ ถู ก ทํ า ลายเชํ นกั นแตํ ก็ เ ป็น อัศ จรรย์ ที่ พ ระทั้ง สามองค์มิ ไ ด๎ รั บความเสี ย หายแตํ
ประการใด ยังคงอยูํที่ซากศาลานั้นเหมือนเดิม จากอุทุกภัยในครั้งนั้นชาวเมืองเทพาที่รอดชีวิตตําง
อพยพกันไปตั้งรกรากที่อื่นจนเมืองเทพากลายเป็นเมืองร๎าง พระพุทธรูปทั้งสามองค์นั้นนาน ๆ เข๎าก็
ถูกปกคลุมด๎วยต๎นไม๎จนมองไมํเห็นองค์พระ
ตํอมาราว พ.ศ.๒๔๗๔ ชาวไทยมุสลิมซึ่งมีอาชีพทําประมงได๎มาตั้งบ๎านสร๎างเรือนที่บริเวณ
ใกล๎ ๆ กับพระสามองค์แตํก็ต๎องย๎ายออกไปอยํางไมํมีสาเหตุ หลัง จากนั้นชาวไทยพุทธซึ่งเห็นพุทธ
อภินิหารก็พากันสักการะและชํวยกันสร๎างศาลาขึ้นมาใหมํด๎วยไม๎หลังคามุงจากและมีพระมาจํา
พรรษาเชํนเดิม ตํอมาพระเหลํานั้นไมํสามารถจําพรรษาอยูํได๎โดยไมํทราบสาเหตุจึงต๎องกลายเป็นวัด
ร๎างอีกครั้งหนึ่ง ศาลาที่สร๎างก็ผุพังลงไปตามกาลเวลาเหลือไว๎แตํพระทั้งสามองค์
ปี พ.ศ.๒๔๙๕ มีคนจีนได๎มาบนบานให๎ลูกชายที่หายไปได๎กลับคืนมาจะสร๎างศาลาหลัง
ใหมํให๎ และเมื่อได๎สมปรารถนาชาวจีนคนนั้นก็สร๎างศาลาหลังใหมํด๎วยไม๎หลุมพอ หลังคาสังกะสี
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พ.ศ.๒๕๐๔ เกิดพายุใหญํพัดศาลานั้นพังลงมาโดยปลายเสาทั้ง ๔ ต๎นรวบลงมาทุบองค์พระ
ทั้งสามจนแตกละเอียด โดยกํอนเกิดเหตุการณ์ชาวบ๎านได๎ฝันวําพระทํานจะไมํอยูํแล๎วเพราะชาวบ๎าน
ไมํเอาใจใสํ
ตํอมา พ.ศ.๒๕๐๕ นายลอย เทพไชย ศึกษาธิการอําเภอเทพาได๎ชักชวนชาวบ๎า นบริจาคเงิน
ทองเพื่อบุรณะพระทั้งสามองค์ใหมํโดยนําเศษผงพระเดิมที่แตกละเอียดมาบรรจุลงในพระที่สร๎างขึ้น
ใหมํซึ่งมีโครงเหล็กและทําขึ้นด๎วยคอนกรีตโดยการปั้นของนายอุดม มัชฌิมาภิโร และทาด๎วยสีโม
เสดมองดูเหมือนพระเนื้อสามกษัตริย์พร๎อมทั้งสร๎างศาลาเป็นที่ประดิษฐานขึ้นอีกครั้ง
ด๎วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระสามองค์นั้นมีมากโดยเฉพาะชาวจีนมีความเชื่อถือมากโดยได๎มี
การบวงสรวงสักการะเป็นประจําทุกปี ตํอมานายบักยัง แซํแต๎ ได๎บริจาคเงินบูรณะตกแตํงใหมํอีก
ครั้ง และในสมัยนายจบ พลฤทธิ์ เป็นศึกษาธิการอําเภอเทพา ทํานได๎สร๎าง “พระจีน” พระสํานัก
วัดสังกระจายอีกรูปหนึ่งประดิษฐานในวิหารเดียวกัน
พระสามองค์จึงเป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองของเทพามาจวบถึงปัจจุบัน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่องราวของพระสามองค์เกิดขึ้นอีกครั้ง ด๎วยแรงแหํงศรัทธา
บอกบุญรํวมอนุโมทนาทอดผ๎าป่าวัดเทพาไพโรจน์เพื่อกํอสร๎างวิหารสําหรับประดิษฐานพระสาม
องค์หลังใหมํโดยความรํวมมือของพี่น๎องประชาชนทุกศาสนิก ทุกภาคสํวนทั่วสารทิศทําให๎วิหาร
สําหรับประดิษฐานพระสามองค์งดงามตระหงํานอยูํบนฝั่งของแมํน้ําเทพา และได๎มีการอัญเชิญพระ
สามองค์ขึ้นประดิษฐานบนวิหารหลังใหมํเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ (เสาร์ ๕ เดือน ๕ ปี ๕๓)
และมีการแหํผ๎าองค์พระเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และถือกําหนดให๎วันที่ ๙ เมษายนของทุกปี
เป็นวันแหํผ๎าองค์พระสามองค์อีกด๎วย
เจดีย์ควนเจดีย์
ตั้งอยูํที่ตําบลลําไพลอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาอยูํหํางจากสี่แยกลําไพลไปทางอําเภอนาทวี
(ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๔๒) ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นเนินเขาสูงอยูํริมถนนบริเวณสามแยก
เข๎าไปมีหมูํบ๎านปริกเมื่อกํอนมีบันไดลําลองทําด๎วยไม๎ประมาณ ๓๐๐ ขั้น (ปัจจุบันไมํมีแล๎ว) มีเจดีย์
เล็ก ๆ ฐานของเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสทรงสูงแบบศรีวิชัยมีฐานสองชั้นซ๎อนกันอยูํ (ไมํปรากฎ
หลักฐานวําใครเป็นผู๎สร๎าง) เนื่องจากเจดีย์ได๎ปรักหักพังไปมากชาวบ๎านได๎ชํวยกันบูรณะขึ้นใหมํเมื่อ
พ.ศ.๒๕๑๔ และมีการบรูณะครั้งลําสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ หากมองอยํางพิจารณาจะเห็นวําที่ยอด
เจดีย์บิดเบี้ยวไปทางหนึ่ง ที่บริเวณหมูํบ๎านควนเจดีย์มีสํานักสงฆ์ที่ชื่อวําสํา นักสงฆ์ควนเจดีย์ สร๎าง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ปีมะแม
เจดีย์หัวเขาเขียว
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เจดีย์หัวเขาเขียว หรือที่ชาวบ๎านเรียกกันวํา "หัวเขาร๎อน" บ๎างก็เรียก "หัวเขาล๎อน" ซึ่งจะมา
จากคําวํา ล๎อน หรือ โล๎น มากกวํา ร๎อนเพราะบนเขามีต๎นไม๎เล็ก ๆ อยูํเป็นหยํอมเทํานั้นไมํมีไม๎ใหญํ
พอที่จะกําบังลมได๎ลมจะพัดแรงตลอดเวลาแตํบางคนก็ให๎เหตุผลที่ให๎ชื่อวํา เขาร๎อน นั้นเพราะกวํา
จะเดินทางไปถึงนั้นต๎องใช๎เวลานานเดินจนเขําอํอน (ชาวบ๎านเรียกวํา หัวเขําร๎อน เพราะเดินจนเมื่อย)
เจดีย์อยูํตรงกันข๎ามกับเกาะขาม องค์พระเจดีย์สูงประมาณ ๖ เมตร ลักษณะเหมือนกับเจดีย์ควนเจดีย์
ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว๎างประมาณ ๔ เมตรบันไดขึ้นหันหน๎าไปทางทะเล จะสังเกตเห็น
บันไดซึ่งสันนิษฐานวําอาจเป็นทางเดิน แตํโดนคลื่นสาดพังไปหมดแล๎ว เหลือแตํหน๎าผาชันให๎เรา
เห็นรํองรอยอยูํนั้น ที่หน๎าผานั้นจะเห็นรอยสลักไว๎ที่หินไมํชัดเจนพอจะอํานได๎มีคําวํา "นายเขียว......
๕๔..." ซึ่งไมํแนํใจวําจะเป็นผู๎สร๎างเจดีย์ หรือไมํ องค์เจดีย์เคยได๎รับการบูรณะแล๎วประมาณปี พ.ศ.
๒๔๘๑-๒๔๘๔ โดยพระจากสะกอม ปัจจุบันองค์พระเจดีย์ชํารุดทรุดโทรมและยอดเจดีย์ถูกฟ้าผํา
หักไป
มัสยิดฟูลาลลนาอีม
เป็นมัสยิดเกําแกํที่สุดของอําเภอเทพา ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ บ๎านพรุหมาก ตําบลเทพา อําเภอเทพา
เป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมโครงสร๎างเหมือนกับมัสยิดในอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งคาดวําเป็น
ชาวมุสลิมกลุํมเดียวกันที่ย๎ายถิ่นมาจากรัฐกลันตัน ปัตตานีมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมุสลิมแรกของ
เมืองเทพา อยูํในละแวกเดียวกันกับชุมชนไทยพุทธ โดยชุมชนนี้จะตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของสถานี
ทํามํวง หากแตํไมํปรากฏชื่อหรือบุคคลที่เป็นผู๎นําศาสนาหรืออีหมํามคนแรกแตํประการใด ปัจจุบัน
ได๎มีการรื้อถอนและกํอสร๎างอาคารมัสยิดหลังใหมํโดยยังคงจําลองรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมไว๎เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แหํงความเจริญของชุมชนมุสลิมในอําเภอเทพาตํอไป
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เหลียวหลังแลหน้า..เทพา..แต่แรก
เมืองเทพาในอดีตมีพื้นที่กว๎างขวางจากทะเลขึ้นไปจดถึงตําบลเปียน ตําบลจะแหน ตําบล
บาโหยและตํา บลเขาแดง จดเขตแดนเมืองไทรบุ รี (คลุมเนื้ อที่ ทั้ง หมดของอํา เภอสะบ๎ าย๎ อยใน
ปัจจุบัน) เมืองเทพาสมัยนั้นเป็นเมืองที่มีความเจริญรุํงเรืองมากเมืองหนึ่ง ประชาชนทั่วไปนับถือ
ศาสนาพุทธ ตัวเมืองตั้งอยูํที่ตําบลเขาแดง (ซึ่งเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอสะบ๎าย๎อ ย จังหวัดสงขลาใน
ปัจจุบัน) ยังปรากฎซากเมืองและโบราณวัตถุ เชํน พระพุทธรูปสร๎างโดยศิลาทรายแดงเป็นจํานวน
มากบริเวณวัดถ้ําตลอด ถ้ําครก ถ้ําเพิง ซึ่งตั้งอยูํในตําบลเขาแดง และควนเจดีย์ตั้งอยูํในตําบลลําไพล
อําเภอเทพาซึ่งมีพื้นที่ติดตํอกัน
จากหนังสือ "นําเที่ยวเมืองสงขลา"ของคุณภิญโญ จิตธรรม หน๎า ๑๐๙ กลําวถึงเมืองเทพา วํา
เมืองเทพาจดหมายเหตุของปโคเลมีเรียก "อเทบา" แปลวํา มาถึง ไทยมุสลิมเทพาเรียก "ติบอ" อยูํไกล
เข๎าไปตามลําน้ําตอนเหนือเข๎าใจวําอยูํในบริเวณหุบเขาซึ่งในยํานนั้นมีพระพุทธรูปดินดิบอยูํในถ้ํา
(ปัจจุบันนี้มีอยูํที่วัดถ้ําตลอด ตําบลเขาแดง อําเภอสะบ๎าย๎อย)
เมืองเทพาสมัยโบราณเป็นเมืองขึ้นอยูํกับนครศรี ธรรมราชอันเป็นเมืองใหญํเชํนเดียวกับ
เมืองทั้งหลายทาง ภาคใต๎และเมืองในแหลมมะลายู โดยเจ๎าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยนั้นแตํงตั้ง
ออกไปกินเมืองและกํอสร๎างบ๎านการแตํงตั้งเจ๎าเมืองออกไปกินเมืองนั้นปรากฎวํามีเรื่องราวตํางๆ
ตรงกัน จากหนังสือเรื่อง "เมืองนครศรีธรรมราช" ของกรมศิลปากรฉบับพิมพ์เป็นอนุ สรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพนายจรัส วิเศษธารเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ หน๎า ๕๖ ความวํา
"พระพนมวัง นำงสะเดียงทองแต่งเรือ ๙ ลํำให้แขกให้เป็นเจ้ำแก่แขกทุกเมือง พระพนมวัง
นำงสะเดียงทองให้เจอุ มำกินเมืองญี่หน ให้ชื่อรำชำประหมัด เจมีระบู เมียหนึ่ง ให้เจระวังสำให้ไป
กินเมืองจะนะเทพำ ให้ชื่อรำชำระวัง เจลำบู เมียหนึ่ง ให้เจสูมำให้ไปกินเมืองปำหัง ให้ชื่อรำชำประ
เมสุรำ เจสุมำ เมียหนึ่ง ให้เจศรีสุตรำให้ไปกินเมืองตำนี ให้ชื่อรำชำฤทธิเทวดำ เจศรีเด เมียหนึ่ง ให้
เจอะเสนให้ไปกินเมืองสำย ให้ชื่อรำชำศรีสุนต่ำน เจะสำลี เมียหนึ่ง ให้เจสำรงให้ไปกินเมืองพัทลุง
ให้ชื่อรำชำพำหะระยุ เจศรีดำญัง เมียหนึ่ง ให้เจสีเตประวังสำให้ไปกินเมืองไทร ให้ชื่อว่ำรำชำพิติมัน
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เจเปรำะ เมียหนึ่ง ให้เจสำวังให้ไปกินเมืองละงู ให้ชื่อว่ำรำชำยุรำเจรำคำนำญัง เมียหนึ่ง ให้เจศรีสลับ
ให้ไปกินเมืองงอแจ ให้ชื่อว่ำรำชำอะยูเจปะรำสิ เมียหนึ่ง ให้เจนำวำให้ไปกินเมืองพลู ให้ชื่อรำชำ
ปะเศนเจปำรู เมียหนึ่ง ส่งเบี้ยปีละสำมเกวียนสำรำ"
ยุคที่พระพนมวัง นางสะเดียงทองครองเมืองนครศรีธรรมราชนั้น เมืองนครศรีธรรมราช
ขึ้นอยูํกับกรุงสุโขทัย สมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราช สมัยนั้นพุทธศาสนาเจริญรุํงเรืองมากแพรํหลาย
ออกไปทั่วเมืองในแหลมมะลายู ศาสนาอิสลามยังมิได๎เข๎ามาในแหลมมะลายูแตํได๎ขยายเข๎ามาโดย
สงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี พ.ศ.๒๐๐๐ หรือประมาณ ๕๕๐ ปีที่ผํานมา และเจ๎าเมืองที่
พระพนมวัง นางสะเดียงทองแตํงตั้งให๎ไปกินเมืองนั้นก็ล๎วนแตํนับถือศาสนาพุทธทั้งสิ้นปรากฎวํา
เมืองที่เจ๎าเมืองออกไปปกครองนั้นมีการกํอสร๎างพระพุทธรูปหรือสิ่งที่เคารพเป็นแบบเดียวสมัย
เดียวกันกับเมืองนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น ซึ่งที่หลายแหํงยังปรากฎรํองรอยสิ่งปรักหักพังเหลือให๎เห็น
อยูํและพระพุทธสิหิงค์ที่อัญเชิญมาจากเมื องนครศรีธรรมราชก็อัญเชิญไปในสมัยพระพนมวัง นาง
สะเดียงทองนี้เอง
จากหนังสือประวัติชาวไทยของพระบริหารเทพธานีเลํม ๒ หน๎า ๙ กลําวถึงพระพนมวังวํา
"..ไมํช๎าพระพนมวังก็สิ้นพระชนม์เมื่อราว พ.ศ.๑๘๔๐..." ถ๎าคิดวําพระพนมวังครองราชย์สมบัติ
เมืองนครศรีธรรมราช ๒๐ ปี ที่แตํงตั้งเจ๎าเมืองออกไปกินเมืองดังกลําวแล๎วก็คงประมาณ พ.ศ.
๑๘๒๐ แสดงวํา เมืองเทพาซึ่งปรากฏชื่อมาถึงปัจจุบันนี้ (พ.ศ.๒๕๕๓) จะเป็นเวลาถึง ๗๓๓ ปี และ
เมืองเทพานี้มีชื่อในประวัติศาสตร์กํอนเมืองสงขลาอีก
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แผนที่ภูมิศาสตร์: นายทองใบ แตงน๎อย
ชื่อเมืองเทพาได๎ปรากฏชื่ออยูํในหน๎าประวัติศาสตร์ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาก็มีชื่อเมืองเทพาอยูํวําเป็นเมืองจัตวาขึ้นอยูํกับเมืองพัทลุง ในหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาค
๑๕ เรื่อง เมืองพัทลุง ได๎ก ลําวถึงเมืองเทพาไว๎ดังนี้ "...ครั้นปีมะโรงสัทฤทธิศก พ.ศ.๒๒๙๑ จุล
ศักราช ๑๑๑๐ ในแผํนดินสมเด็จพระบรมราชาธิราช (พระเจ๎าอยูํหัวบรมโกษ) โปรดเกล๎าให๎พระยา
ราชบังสัน (ตะตา) บุตรของลูกชายตาตุมะละหุํมเจ๎าเมืองพัทลุงคนเกํา (เป็นเชื้อแขกนับถือศาสนา
อิส ลาม) ซึ่ง ไปรับราชการ ณ กรุงศรีอยุ ธ ยานั้นออกมาเป็นผู๎สําเร็จราชการเมืองพัทลุง เป็นเมือง
ทํานองประเทศราชได๎ถวายต๎นไม๎เงินต๎นไม๎ทองทุกปีมีเมืองจัตวา ๔ เมือง คือ เมืองปะเหลียน เมือง
จะนะ เมืองเทพา เมืองสงขลา... "
ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ได๎กลําวถึงเมืองเทพาวํา เป็น
เมืองขึ้นของเมืองสงขลาและในฐานะเป็นเมืองใกล๎เคียงกัน ๓ เมืองคือ เมืองเทพา เมืองสะทิง เมือง
รัตภูมิ
เมืองเทพาในสมัยกรุงธนบุรี จากหนังสือสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช โดยนายประยูร พิศ
นาคะ ฉบับโรงพิมพ์ ป พิศนาคะการพิมพ์ธนบุรี พ.ศ.๒๕๐๙ ความวํา "...พระเจ๎าตากสินมหาราช สั่ง
ให๎ พ ระยาจั ก รี (หลวงนายศั ก ดิ์ แ ตํ ค รั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น เชื้ อ แขก) เป็ น แมํ ทั พ ไปตี เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชเมื่อพ.ศ.๒๓๑๒ หนังสือหน๎า ๒๐๕-๒๐๖ กลําวถึงเมืองเทพาวํา "...เจ๎าพระยาจักรี
กับพระยาพิชัยยกทัพไปตีเมืองสงขลาได๎ความวําพระยาพัทลุงกับหลวงสงขลา(หลวงวิเถียน) พาเจ๎า
นครหนีไปข๎างใต๎ก็ยกตามไปถึงเมืองเทพาอันเป็นเมืองขึ้นของสงขลาอยูํตํอแดนมะลายู สืบได๎ความ
วําเจ๎านครหนีไปอาศัยอยูํกับพระยาตานีศรีสุลตําน... "
และหนังสือเลํมเดียวกันนี้สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเห็นวําสงขลาเป็นเมืองสําคัญและเป็นเมืองหน๎าดํานจึงยกเมืองสงขลาเป็นเมือง
ตรีโปรดให๎ยกเมืองจะนะ เมืองเทพาขึ้นกับเมืองสงขลานับแตํบัดนั้น
นอกจากนีจ้ ากประวัติเมืองจะนะ ได๎กลําวถึงเมืองเทพาวํา พ.ศ.๒๓๑๘ (สมัยพระเจ๎าตากสิน
มหาราช) เจ๎าพระยานครศรีธรรมราชสั่งให๎เจ๎าเมืองไทรบุรีและเจ๎าเมืองเทพายกทัพไปชํวยเมือง
จะนะสู๎รบกับโจรเจ๎าหมัดชนชาติมลายูที่เข๎าตีเมืองจะนะ ซึ่งมีขุนศรีสรรพกรรมเป็นเจ๎าเมืองจะนะ
(ตัวเมืองจะนะอยูํที่ทําใหญํ ปัจจุบันคือที่ตั้งวัดในวัง อําเภอนาทวี)
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีหรือกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีชาติไทยได๎ทําศึกสงครามกับพมํา
หลายครั้งหลายหนต๎องทําการปราบปรามหัวเมืองที่กระด๎างกระเดื่องหลายหนหลายครั้ง เชํนที่เมือง
ปัตตานี เมืองไทรบุรี เป็นต๎น เมืองเทพาซึ่งอยูํในเส๎นทางผํานระหวํางเมืองสงขลากับเมืองเหลํานี้ก็
พลอยกระทบกระเทือนไปกับเหตุการณ์เหลํานี้ตลอดมาและการตั้งเมืองในสมัยโบราณ เจ๎าเมืองตั้ง
เมืองอยูํ ณ ที่ใด ก็ถือวําเป็น "เมือง" กัน ณ ที่นั้นเอง
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๑๑

เมืองเทพาแตํเริ่มแรกตั้ง นั้นยังค๎นหาหลักฐานไมํพบวําได๎ถูกทอดทิ้งไปให๎รกร๎างไปตั้งแตํ
สมัยสงครามศึกสลัดอุยงตะนะยกเข๎ามาตีเมืองสงขลาพัทลุงและนครศรีธรรมราชสมัยกรุงศรีอยุธยา
หรือวําถูกเผาถูกกวาดล๎างไป แตํสมัยเมืองไทรบุรีกบฎในตอนต๎นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ ๑
รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ เพราะยังปรากฎซากเมืองและซากป้อมคําย เป็นระยะในที่หลายแหํง
เชํน ที่บ๎านเพลงยาว (บ๎านเพ็งยา) ตําบลสะบ๎าย๎อย และบ๎านพิหาร ตําบลเปียน อําเภอสะบ๎าย๎อย มี
ซากเนินดินเป็นป้อมคํายอยูํที่บ๎ านพระยอดหมูํที่ ๑๐ บริเวณทุํงลําเปลํา (บ๎านลําเปา) หมูํที่ ๙ ตําบล
ลําไพล อําเภอเทพาอีกเชํนกัน สมมติฐานวําเมืองเทพาสมัยโบราณคงจะได๎ถอยรํนมาตั้งอยูํตามตําบล
ตําง ๆ ดังกลําวแล๎วตามสภาพเหตุการณ์บ๎านเมืองและผู๎มีอํานาจสมัยนั้น เป็นที่เสียดายวําค๎นหา
หลักฐานไมํพบวําเจ๎าเมืองเทพาสมัยตํอมานั้นมีชื่อวําอะไรบ๎าง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.๒๓๒๙) จากปากคําของนายจันทอง ผู๎สืบขําวราชการของหลวงสุวรรณคีรีสมบติ
(บุญฮุ๎ย) เจ๎าเมืองสงขลา กลําวถึงเมืองเทพาวํา "...ได๎ออกเรือจากเมืองปัตตานีเพื่อนําขําวราชการไป
รายงานตํอหลวงสุวรรณคีรี ขณะที่นายจันทองแจวเรือมาเมืองสงขลา นายจันทองพบเรือกองทัพไทย
ที่หน๎าเมืองเทพา ๓ ลํา..."
หนั ง สื อ ประชุ ม พงศาวดารภาค ๓ เรื่ อ งเมื อ งสงขลา กลํ า วถึ ง เมื อ งเทพารั ช กาลที่ ๓
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว กลําววํา "...ครั้น ณ ปีชวดสัมฤทธิ์ศกศักราช ๑๑๙๐ โปรดเกล๎า
มีท๎องตราออกมาให๎พระยาสงขลา(เถี้ยนเส๎ง)ตํอเรือศีรษะง๎าว ๓๐ ลํา พระยาสงขลาให๎หลวงสุทรา
รักษ์ (บุญสัง) ผู๎ชํวยราชการคุมไพรํ ๑,๐๐๐ คนไปตั้งตํอเรืออยูํที่เมืองเทพา และในปีฉลูเอกศกนั้น
(พ.ศ.๒๓๗๒) ฝนตกน๎อยราษฎรทํานาไมํได๎ผลราษฎรก็ระส่ําระสายด๎วยข๎าวยากหมากแพง พระยา
สงขลาได๎เลิกตํอเรือเสีย และในปีขาลจุลศักราช ๑๑๙๒ (พ.ศ.๒๓๗๓) พระยาสงขลาได๎เกณฑ์ไพรํ
พล ๑,๐๐๐ คนไปตํอเรือที่เมืองเทพาอีก แตํการตํอเรือในครั้งนี้ยังไมํทันเสร็จก็เกิดกบฎเมืองไทรบุรี
(เมืองไทรบุรีปัจจุบันคือ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย) ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๓๗๔ จึงยกเลิกการตํอเรือ
ปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ ปีจุลศักราช ๑๒๐๐ ตนกูมักสะวะหลานเจ๎าพระยาไทรบุรียกทัพมาตี
เมืองสงขลา (กบฎเมืองไทรบุรีครั้งที่ ๒) ได๎เผาเมืองจะนะบ๎านราษฎรและบ๎านเจ๎าเมือง (เจ๎าเมืองจะ
นะชื่อบัวแก๎ว) จนหมด ที่เมืองเทพาไมํปรากฎวําถูกเผา รู๎แตํวําเข๎าด๎วยกันกับพวกขบถเมื่อกองทัพ
ไทยไปปราบจนสงบราบคาบ..." เมืองเทพาซึ่งอยูํติดกับเมือง จะนะเสมือนเมืองฝาแฝดตลอดมาคง
จะถูกเผาราบเรียบไปด๎วยกันตั้งแตํสมัยนั้นเชํนเดียวกัน กับเมืองจะนะเพราะถ๎าไมํถูกเผาคงจะเห็น
รํองรอยสภาพเมืองอยูํบ๎างไมํมากก็น๎อย
จากหนังสือเลําเรื่องหัวเมืองใต๎ ได๎กลําวถึงเมืองเทพา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๓ วํา "...พระยาปัตตานี (ตวนสุหลง) ที่พระยาหนองจิก (ตวนกะจิ) น๎องพระยา
ยะลา (ตวนบางกอก) พระยาระแงะ (หนิเด) ทั้งสี่เมืองได๎รํวมกันเป็นกบฎขึ่นโดยจัดกําลังแยกย๎า ยกัน
โจมตีบ๎านพระยายะหริ่ง (พําย) แล๎วเลยเข๎ามาตีถึงเมืองเทพา เมืองจะนะ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส๎ง)
ได๎มีใบบอกเข๎ามากรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงโปรดให๎
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๑๒

พระยาเพชรบุรีเป็นแมํทัพออกไปสมทบกันชํวยเมืองสงขลา ครั้นกองทัพพระยาเพชรบุ รีออกไปถึง
เมืองสงขลาได๎รวบรวมไพรํพลสมทบกับกองทัพพระยาสงขลา (เถียนเส๎ง) ยกออกตีเมืองตําง ๆ
ตั้งแตํเมืองจะนะ เมืองเทพา ถึงเมืองระแงะ จับได๎พระยาปัตตานี (ตวนสุหลง) พระยายะลา (ตวน
บางกอก) พระยาหนองจิก (ตวนกะจิ) ที่ตําบลบ๎านโต๏ะ เด็งในเขตแขวงเมืองระแงะริมพรมแดน
เมืองกลันตันให๎ประหารชีวิตเสียที่ตําบลโต๏ะเด็ง เมืองระแงะ พระยาระแงะ (หนิเด) ที่เป็นพวกรํวม
คิดกันกบฎนั้นหนีรอดติดตามตัวไมํได๎ ในระหวํางนั้นพระยาเพชรบุรีแมํทัพหลวงพระยาสงขลา
(เถียนเส๎ง) ได๎จัดให๎หนิบอสู รักษาราชการเมืองระแงะ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสด็จประพาสเมืองสงขลาในปี
พ.ศ.๒๔๐๒ ทางฝ่ายเมืองสงขลาได๎จัดงานรับเสด็จพระราชดําเนินอยํางใหญํโตมโหฬาร บรรดาเจ๎า
เมืองตําง ๆ ทางภาคใต๎ได๎มาเฝ้ารับเสด็จ รวมถึงเจ๎าเมืองเทพา ชื่อ กลํอม เฝ้ารับเสด็จด๎วยและได๎รับ
พระราชทานทองคําทรายหนัก ๒ ตําลึง ผ๎าดอกขาวสีตํางกัน ๔ พับ จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
นำยกล่อม มีบรรดำศักดิ์เป็นพระเทพำ เป็นเจ้ำเมืองเทพำในสมัยรัชกำลที่ ๔(พ.ศ.๒๔๐๒)
บุตรสำวชื่อหลง แต่งงำนกับพระอนุรักษ์ภูเบศ (ถัด) เป็นบุตรคนที่ ๓ ของพระยำสงขลำ(บุญสัง)
ในรัช กาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล๎าเจ๎าอยูํ หัวตอนประพาสต๎นพระองค์จ ะ
ออกมาเยี่ยมพสกนิกร ของพระองค์ตามบ๎านเล็กเมืองน๎อยครานั้น เมื่อปี ร.ศ.๑๐๘ หรือ พ.ศ.๒๔๓๒
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ออกเยี่ยมหัวเมืองใหญํทางภาคใต๎และในแหลมมะลายู
เชํน กลันตันเมืองปัตตานี เป็นต๎น ในการเสด็จประพาสต๎นคราวนั้นได๎เยี่ยมเมืองเทพาด๎วย เจ๎าเมือง
เทพาครั้งนั้นชื่อ พระดํารงเทวฤทธิ์(เรือง) ซึ่งเคยเป็นมหาดเล็กข๎าหลวงเดิมในพระองค์มากํอน และ
ตํอมาได๎รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น "พระยา"
พระเทพำ (เรือง) หรือ พระดํำรงเทวฤทธิ์ (เรือง) มีลูกชำยชื่อนำยกันวงษ์ซึ่งแต่งงำนกับนำง
รื่น บุตรสำวของเจ้ำพระยำวิเชียรคีรี (เม่น)
ตามหนัง สือพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล๎า เจ๎าอยูํหัว เรื่องเสด็จ
ประพาสแหลมมะลายูเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘,๑๐๙,๑๑๗,๑๒๐ รวม ๔ คราวพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหั ว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ
สมเด็จพระเจ๎าน๎องยาเธอเจ๎าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัย ณ พระเมรุท๎อง
สนามหลวง พ.ศ.๒๔๖๙ ได๎ ก ลํ า วถึ ง การเสด็ จ ไปเยี่ ย มเมื อ งเทพาของในพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕ ไว๎ในราชหัตถเลขา ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ร.ศ.๑๐๘ (พ.ศ.
๒๔๓๒) ตอน ๑ ดังนี้
เรือพระที่นั่งอุบลบรุทิศ
ลงวันที่ ๔ สิงหำคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘
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ถึงท่ำนกลำง และกรมหลวงเทววงศ์วโรปกำร
ด้วยจดหมำยระยะทำงฉบับที่ ๒ บอกแจ้งควำมมำเพียงวันที่ ๒๙ บัดนี้ขอบอกระยะทำง
รำยวันต่อไปเวลำ บ่ำย ๔ โมง ๔๐ มินิต ถึงเมืองเทพำที่ฝั่งแลเห็นภูเขำลูกหนึ่ง หลังหำดทรำยขำวแล
เห็นแหลมที่ต่อแดนกับเมืองจะนะเป็นภูเขำติดต่อกันเป็นเทือกเขำยำว เวลำที่มำถึงเป็นหมอกคลุมไป
ตำมฝั่งเหมือนอย่ำงฝนตก มีลมพัดหนำวออกมำจนถึงเรือพระยำสุนทรำนุรักษ์ พระดํำรงเทวฤทธิ์
พระยำหนองจิก ตำมขึ้นมำหำที่ เรือ ด้วย เวลำเย็นค่ํำเสีย แล้วจึงไม่ไ ด้ขึ้นบกวันนี้ เป็นวันที่ไ ด้รับ
หนังสือเมล์ซึ่งมำถึงด้วยเรือ "นฤเบนทรบุตรี" จึงได้หยุดทํำหนังสืออยู่ดึก
วันที่ ๓ เวลำเช้ำโมงหนึ่งกับ ๔๐ มินิต ลงเรือกระเชียงขึ้นไปตำมลํำน้ํำเทพำที่หำดทรำยปำก
ช่องมีกองฟืนมำกเพรำะใช้ทั้งที่เตรียมกำรรับเสด็จด้วย สงขลำก็ใช้ฟืนเมืองเทพำด้วย มีเรือนโรงสอง
ฝั่งประมำณ ๔๐ หลัง มีต้นมะพร้ำว ต้นตำลเล็กน้อย เป็นบ้ำนคนทํำปลำ คนพวกนี้เป็นแขกเมืองกลัน
ตันมำก ต่อนั้นก็เข้ำไปเป็นป่ำไม้โกงกำง ไม้เสม็ด ลํำน้ํำเข้ำไปข้ำงในยิ่งกว้ำงขึ้น มีบ้ำนอีกหมู่หนึ่ง
ประมำณ ๑๑-๑๒ หลังคำเรือนอยู่ฝั่งข้ำงขวำ ฝั่งข้ำงซ้ำยมีไร่ยำหลำยไร่มีคลองแยกแต่ลงเฝือกทํำปลำ
พ้นจำกนั้นเลี้ยวหนึ่งถึงกลำงเกำะแม่น้ํำ เป็นเกำะใหญ่มำก ถึงเกำะใหญ่เป็นเกำะอยู่ตรงหน้ำบ้ำนพระ
เทพำ แม่น้ํำที่ตรงนั้นกว้ำงใหญ่ทั้งสองข้ำง ที่เกำะนี้เป็นที่นกชันชุม (นกชัน ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Slaty
breasted Rialภำษำศำสตร์ว่ำ Ralluis striat) นกชันนั้นมีรูปพรรณสัญฐำนคล้ำยนกคุ่มแต่ขำยำวสีแดง
ตลอดจนนิ้วเท้ำ สีที่คอเป็นสีน้ํำตำลเจือแดง แต่สีที่ขนปีกเหมือนนกกระทำนกคุ่ม ดวงตำสีแดงเป็นสี
ทับทิม นกพวกนี้สันดำนเป็นค้ำงคำวกลำงคืนตื่นขึ้นมำหำกิน กลำงวันนอน ถ้ำฤดูเดือน ๖ เดือน ๗
เป็นเวลำที่มีเนื้อมีชุมมำก นัยว่ำดักได้วันละ ๓๐๐-๔๐๐ ตัว แต่จะควรหำรบ้ำงหรือประกำรใดนั้น
ตำมใจ พระยำสุนทรำนุรักษ์เป็นผู้พูดก่อนแต่มีผู้รับยืนยันว่ำจริงหลำยปำก วิธีดักนั้นกลำงคืนไปนั่ง
อยู่ที่เกำะไม่ว่ำคนมำกน้อยเท่ำใดไม่เป็นเหตุตื่นเต้นหลบหนี ห้ำมอย่ำงเดียวแต่ไม่ให้สูบบุหรี่ มีหมอ
ที่สํำหรับทํำเลียนเสียง พระยำสุนทรำนุรักษ์บอกว่ำร้อง แกร๊ก ๆ แกร๊ก ๆ ดูเสียงไม่น่ำนกลงเลย แต่
ครั้นเมื่อได้ฟังร้องวันนี้ ดูเสียงฉ่ํำเฉื่อยเยือกเย็นเป็น นก เวลำร้องนั้นร้องสองคนประสำนกันไป คน
หนึ่งร้องเสียงนำงนก ก๊อก ๆ ๆ ๆ คนหนึ่งร้องเสียงนกผู้ กิ้ว ปรื้อ แต่ปรื้อ นั้นลมออกริมฝีปำกลำก
ยำวไปแล้วมีปรื้อขึ้นมำนิด ๆ ลำกต่อไปอีกสองครำวจึงหมดโน้ตครั้นหนึ่ง นัยว่ำถ้ำไปเรียกเช่นนี้ นก
พวกนี้ที่บินอยู่ในอำกำศก็ลงมำสู่พื้นแผ่นดินใกล้ ๆ ตัวคนบ้ำง นัยว่ำถึงจับศรีษะคนต้องร้องล่อไว้จน
สว่ำง พอแสงสว่ำงขึ้นแล้วจะบินไปไหนไม่ได้ด้วยตำฟำงมืด หรือเป็นเวลำนอน แต่ถ้ำทิ้งไว้จนถึง ๕
โมงเศษหรือเที่ยงเป็นเวลำตื่นก็ไปได้ วิธีที่จะจับนั้นต้องเรียกมำไว้จนรุ่งเช้ำแล้วจึง ไล่ต้อนให้เข้ำไซ
เหมือนดังเช่นดักปลำ มิตอ้ งยิงมิต้องจับแต่อย่ำงใดเลยเห็นเป็นกำรน่ำดูอยู่เช่นนี้ จึงให้พระยำสุนทรำ
นุรักษ์ลงมำคอยอยู่ที่เมืองเทพำ ครั้นเมื่อคืนนี้มำถึง ได้ถำมพระยำสุนทรำนุรักษ์ พระยำหนองจิก
พระเทพำซึ่งรับ รองสมคํำกั นมำแต่เดิมนั้นแจ้งว่ำฤดูนี้ตกมำถึงเดือนเก้ำนกเหล่ำนี้น้อยไปไม่ชุม
เหมือนเดือน ๖-๗ เป็นเวลำตกฟองใหม่ ๆ กํำลังผอม พระยำสุนทรำนุรักษ์ได้ลองไปเรียกดูสองคืน
แยกเรียกหลำยแห่งด้วยกั น ได้แต่เพี ยงแห่งละเก้ำนกสิบนกไม่ตั้งร้อยเช่นว่ำ แต่คงจะมีตัวนกที่
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ทดลองได้ เดิมฉันคิดว่ำจะขึ้นไปในเวลำค่ํำดูเมื่อนกลงจีงได้รีบมำให้ถึงเมืองเทพำแต่วำนนี้ ครั้นได้
ทรำบว่ำนกไม่ลงมำมำกเหมือนอย่ำงเช่นว่ำแต่ก่อนและเกลื่อนกลุ้มถึงจังหวัดดังเช่นว่ำ จึงให้เขำเรียก
เสียเวลำเช้ำวันนี้ จึงขึ้นมำดูที่ซึ่งจะต้องให้นกเข้ำไซนั้น เอำไม้ทํำเป็นเคร่ำสระใบไม้ทํำเป็นปีกกำ เอำ
ไซดักไว้ที่ปำกช่อง เวลำที่จะไล่นกก็ร้องเสียงเบำ ๆ เอำใบไม้ไล่ฟำด ๆ นกนั้นก็วิ่งเข้ำมำประสงค์แต่
ที่จะหลบเข้ำซุกรกอย่ำงเดียว ตะครุบจับก็ได้ง่ำย ๆ เมื่อไล่ให้เข้ำไซก็วิ่งไปถึงหน้ำไซเห็นใบไม้ที่
สระรก ๆ ก็ลอดเข้ำไปในไซ แต่ที่ต้อนวันนี้ก็ได้ ๕ ตัวเท่ำนั้น ตะครุบเอำตัวหนึ่งมำพิเครำะห์ดูก็อยู่
ข้ำงผอมจริงแต่ง่วงงุยงำยไม่สู้ดิ้นรนนัก ถ้ำจับไว้ในมือนิ่ง ๆ ประเดี๋ยวหนึ่งก็หลับตำท่ำทำงอยู่ข้ำง
ครึมครํำ นกที่พระยำสุนทรำนุรักษ์ดักไว้แต่ก่อนนั้นก็เรียกมำไว้แล้ว ฉันคิดว่ำจะเลี้ยงเข้ำให้ไปถึง
กรุงเทพฯ เห็นว่ำคงจะเลี้ยงรอดได้ด้วยดูไม่เปรียวเลยอำหำรก็อย่ำงนกกระทำหรือลูกไก่กินนั้นเอง
นกเช่นว่ำถ้ำเป็นฤดูชุมขำยในตลำดเมืองสงขลำตัวละไพ เรำฟังดูไม่สู้น่ำเชื่อแต่ไปเอ่ยกับคนสงขลำดู
รู้กันซึมซำบไม่เป็นอัศจรรย์อัน ใด ดูนกเข้ำไซแล้วจึงได้ข้ำมฟำกไปที่พลับพลำหน้ำหมู่บ้ำนที่เป็น
เมืองเทพำนั้นมีเรือนเจ้ำเมืองและรำษฎรประมำณ ๓๐ หลัง ปลำยแหลมวัดที่เกำะสีชัง อยู่ข้ำงแน่น
หนำมำก มีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นของเก่ำแต่พระเทพำเรืองคนนี้ มำปฏิสังขรณ์ขอที่วิสุงคำมสีมำ ได้ให้
ใบอนุญำตแลเติมชื่อท้ำยเดิมซึ่งชื่อ วัดเทพำ ให้มี "เรือง" อีกคํำหนึ่ง เป็นชื่อวัดเทพำไพโรจน์ ได้ออก
เงินในกำรช่วยวัด ๒ ชั่ง
เมืองเทพำนี้อยู่ข้ำงขัดสนกันดำรมำกเพรำะพื้นที่ไม่ดีเองลํำคลองเทพำปลำยขึ้นไปถึงเหมือง
ดีบุก แขวงเมืองยะลำตะวันออกเฉียงเหนือต่อเมืองจะนะ ตะวันตกเฉียงเหนือต่ออํำเภอจะแหนขึ้น
สงขลำ ตะวันตกต่อเมืองไทร ตะวันตกเฉียงใต้ต่อเมืองยะลำ ทิศใต้ต่อเมืองหนองจิก คนมีอยู่เรี่ยรำย
ประมำณสักพันเรือนเป็นแขกมำก ไทยก็มี จีนมีน้อย สิ่งซึ่งเป็นที่เสียของเมืองนั้นคือพื้นที่แผ่นดินลุ่ม
น้ํำเหนือท่วมอยู่นำน ๆ น้ํำทะเลขึ้นถึงแผ่นดินเค็มอยู่เสมอ ทํำนำไม่ได้ ทํำแต่ข้ำวไร่ใกล้ ๆ เขำ แต่ไม้
มีมำก หวำยต่ำง ๆ และชันก็มีแต่ไม่มีผู้ใดทํำ ไม่ได้เป็นสินค้ำออกจำกเมืองเพรำะรำษฎรภำยในเมื อง
ไม่ข้ำวพอกิน คนที่อยู่ในเมืองนีต้ ้องเสียแต่ค่ำเข้ำที่ เรียกว่ำ "ค่ำน้ํำมันดิน" เห็นจะเป็นค่ำน้ํำค่ำดิน แต่
น้ํำเสียงชำวนอกเมือ่ เรียกติดกับคํำอื่นน่ำจะมีมะขึ้นได้แล้วจึงกลำยเป็นมันไป เสียสิบลดหนึ่งหรือลด
สองกับเกณฑ์ให้ตัดฟืน คนหนึ่งปีละ ๑๐๐ ดุ้นเฉลี่ยเกณฑ์พอให้ได้ครบห้ำหมื่นดุ้น นอกนั้นไม่ต้อง
เกณฑ์อันใด ฉันได้ว่ำกับพระยำสุนทรนุรักษ์วำ่ ถ้ำคิดซื้อเครื่องจักรเลื่อยไม้มำตั้งจ้ำงรำษฎรตัดไม้พอ
มีทำงหำกิน คนจะติดมำก เขำก็เห็นด้วยแต่ยังครำงออดแอดจะต้องหำหุ้นส่วนต่อไป
เรื อ อุ บ ลบู ร ทิ ศ เป็ น เรื อ พระที่ นั่ ง ประเภทเรื อ ยอช์ ท (ตั ว เรื อ ไม๎ ) เดิ ม เป็ น เรื อ สิ น ค๎ า ซึ่ ง
เจ๎าพระยาภาณุวงศ์ซื้อมาจากตํางประเทศเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๔ ระวางขับน้ํา ๔๕๐ ตัน อาวุธ
ปืนใหญํ ๙ กระบอก ทหารประจําเรือ ๗๐ นาย เครื่องจักรท๎าย ตํอมาประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๐ ได๎
ดัดแปลงให๎เป็นเรือรบเรียกชื่อใหมํวํา รานรุกไพรี ปลดประจําการเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๑
(www.navy.mi.th)
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๑๕

เมืองเทพาเป็นสภาพเมืองตลอดมาเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นอําเภอเมื่อ ๑๐๗ ปีมานี่เองในหนังสือ
ทําเนียบหัวเมือง ร.ศ.๑๑๙ ตอนที่ ๓ เรื่องการแตํงตั้งอําเภอจังหวัดสงขลา ระบุไว๎วําให๎ตั้งอําเภอเทพา
ที่บ๎านพระพุทธ นายอําเภอคนเแรกที่ทางราชการตั้งมาเป็ นนายอําเภอเทพาชื่อ หลวงสกลกิจจา
นุวัฒน์ (ภูํ)
ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ สมัยนายอ่ํา เพชรวงศ์ เป็นนายอําเภอเทพาได๎ย๎ายสถานที่ วําอําเภอจาก
บ๎านพระพุทธสร๎างใหมํที่บ๎านทําพรุ ทางราชการได๎จัดให๎มีมหรสพสมโภชน์เฉลิมฉลองโดยจัดให๎มี
การแสดงหนังตะลุง ๒ คณะประชันแสดงแขํงขันแยํงคนดูวําใครจะมากกวํากัน และมีมโนรา ๑
คณะมารํวมแสดงในงานเปิดที่ทําการอําเภอใหมํ สาเหตุการย๎ายอําเภอเข๎าใจวํา หลังจากทางราชการ
เปิดให๎เดินรถไฟสายใต๎จากสถานีหาดใหญํถึงสถานีคลองทรายครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๐
ที่ตั้งอําเภอเจริญสู๎ตลาดใหมํ ใกล๎สถานีรถไฟทํามํวงไมํได๎ จึงย๎ายอําเภอมาอยูํใกล๎กับสถานีรถไฟ
ทํามํวง ตํอมาทางราชการได๎เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟทํามํวง เป็น สถานีรถไฟเทพา และได๎ทําการ
กํอสร๎างที่วําการอําเภอมั่นคงแข็งแรงขึ้นในสมัยนายผาด นาคพิน เป็นนายอําเภอเทพา

ที่ว่ำกำรอํำเภอเทพำ พ.ศ.๒๔๘๑

สํวนบ๎านเจ๎าเมืองเทพา (บ๎านพระสามองค์) ซึ่งอยูํหํางออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๒
กิโลเมตรนั้น ถูกปลํอยให๎รกร๎างหรือรื้อถอนไปเมื่อใดยังค๎นหาหลักฐานไมํพบ แตํยังมีซากคันคูดิน
เหลืออยูํพอเห็นได๎ชัดซึ่งเป็นกําแพงสองชั้นชั้นในอยูํหํางจากคันคูดินชั้นนอกประมาณ ๕๐๐ เมตร ที่
หน๎าบ๎านเจ๎าเมืองมีต๎นประดูํใหญํอยูํหน๎าบ๎าน ๒ ต๎น เป็นต๎นไม๎ใหญํอายุนับร๎อยปีแผํกิ่งก๎านสาขารํม
ครึ้มเป็นสัญลักษณ์วําที่นี่เป็นประตูเมือง ภายใต๎ต๎นประดูํนี้ได๎รับคําบอกเลําจากชาวบ๎านวําชาวบ๎าน
๒ คนชื่อ "คง" และ "อยูํ" ได๎ยอมสละชีวิตเป็นผู๎พิทักษ์เมืองเทพาอยูํที่ประตูนั้นตามคติการสร๎างเมือง
ในสมัยโบราณเพื่อให๎เมืองเทพาอยูํคงสืบมาจนบัดนี้ ระหวํางต๎นประดูํ ๒ ต๎น มีศาลาที่พักอยูํหลัง
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หนึ่งสร๎างแทนหลังเกําที่ปรักหักพังไป ศาลานี้เป็นที่พัก ของคนเดินทางระหวํางที่เดินมาจากปาก
แมํน้ําเทพาขึ้นไปทางรถไฟและใช๎เป็นที่ทําบุ ญของชาวบ๎านละแวกนี้เมื่อถึงเวลาทําบุญเทศกาลทาง
ศาสนา สมัยกํอนได๎ทราบวําใครก็ตามเมื่อเข๎ามาหาเจ๎าเมืองเทพาจะต๎องมานั่งรออยูํที่นี่กํอนจะพรวด
พราดเข๎าไปไมํได๎ จากบ๎านเจ๎าเมืองเทพา (บ๎านพระสามองค์) ประมาณ ๕๐๐ เมตรก็เป็นวัดร๎างแหํง
หนึ่งซึ่งเหลือแตํโบสถ์ตั้งอยูํใกล๎ฝั่งแมํน้ําเทพามีพระพุทธรูปอยูํ ๓ องค์หันเบื้องพระพักตร์ไปทางฝั่ง
แมํน้ําเทพาเป็นปูชนียสถานที่ประชาชนชาวเทพาและใกล๎เคียงนับถือสักการะเป็น พระคูํบ๎านคูํเมือง
ของเทพาตลอดมาจนบัดนี้
จากหลักฐานสําเนาพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฉบับที่
๓ เป็นหลักฐานให๎นายธํารง ถึงสุข นายอําเภอเทพาได๎นําเรื่องทูลหมํอมเจ๎าทองคําเปลว ทองใหญํ
ผู๎วําราชการจังหวัดสงขลาขอเปลี่ยนชื่อ "โรงเรีย นวัดเทพาไพโรจน์ " แตํเดิมชื่อวัดพระสามองค์
เปลี่ ย นในสมั ย หมํ อ มเจ๎ า ทองคํ า เปลว ทองใหญํ ตามหนั ง สื อ ที่ จ.สข ๐๐๒/๖๘๑ ลงวั น ที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๑๔ ตามชื่อวัดที่พระราชทานในรัชกาลที่ ๕ ด๎วยและได๎รับอนุมัติเรียบร๎อยเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔

ที่ว่ำกำรอํำเภอเทพำ พ.ศ.๒๕๑๖

เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๑๗

ที่ว่ำกำรอํำเภอเทพำ พ.ศ.๒๕๕๐

ข๎อมูลและภาพประกอบ :

www.thephanews.com

ทาเนียบเจ้าเมืองเทพา(ทีส่ ามารถสืบค้นได้) และนายอาเภอเทพา
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-นามสกุล
นายอํอน ข๎าหลวง
ขุนพฤกร์พากย์การี
หลวงดํารงเทวฤทธิ์
ขุนสาครามพิทักษ์

ชํวงระยะเวลา
ดํารงตําแหนํง
๒๔๔๗-๒๔๕๐
๒๔๕๐-๒๔๕๓
๒๔๕๓-๒๔๕๖
๒๔๕๖-๒๔๖๐
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๑๘

ลําดับที่
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

ชื่อ-นามสกุล
หลวงบรรณานิคม
หลวงสกลกิจจานุวัฒน์ (พูลเพิ่ม ณ พัทลุง)
หลวงเกษตรชุมพรขันธ์
นายอ่ํา เพชรพงษ์
นายผาด นาคพิณ
ขุนไชยมณีพงษ์ (ไพจิตร ไชยมณี)
นายเหรียญ สร๎อยสนธ์
นายอรุณ นาถะเดชะ
นายสติ รมยานนท์
นายสนิท รํมโพธิ์ทอง
นายไสว วิทยา
นายบุญยรักษ์ สวัสดิภาพ
นายสุชิต นาคพันธุ์
นายสํารวม วิชัยดิษฐ์
นายธํารง ถึงสุข
นายสมรรถ นาคพันธุ์
นายช๎อย แก๎วนาบอน
นายวิชิต ทิบนวัชร์
นายพิชัย กัลยาศิริ
นายธงชัย กิตติประสาร
นายสวําง โสตถิพันธุ์
นายสุนทร บุญปถัมภ์
ร.ต.ธนู สัตยารักษ์
นายพัฒนะ พันธ์อุไร
นายอภิชาต จุลเสวก
นายวิสูตร ตันสุทธิวณิช
นายสมโภชน์ นิลพันธุ์
นายสุนทร ประทุมทอง
นายวิสุทธิ์ อนันตพงศ์

ชํวงระยะเวลา
ดํารงตําแหนํง
๒๔๖๐-๒๔๖๕
๒๔๖๕-๒๔๖๕
๒๔๖๖-๒๔๗๖
๒๔๗๗-๒๔๘๐
๒๔๘๑-๒๔๘๔
๒๔๘๕-๒๔๙๐
๒๔๙๑-๒๔๙๑
๒๔๙๒-๒๔๙๔
๒๔๙๔-๒๔๙๕
๒๔๙๖-๒๔๙๙
๒๔๙๙-๒๕๐๐
๒๕๐๐-๒๕๐๒
๒๕๐๒-๒๕๐๙
๒๕๐๙-๒๕๑๓
๒๕๑๓-๒๕๑๕
๒๕๑๕-๒๕๑๙
๒๕๑๙-๒๕๑๙
๒๕๑๙-๒๕๒๐
๒๕๒๐-๒๕๒๒
๒๕๒๒-๒๕๒๒
๒๕๒๒-๒๕๒๕
๒๕๒๕-๒๕๒๗
๒๕๒๗-๒๕๓๐
๒๕๓๐-๒๕๓๔
๒๕๓๔-๒๕๓๕
๒๕๓๕-๒๕๓๗
๒๕๓๗-๒๕๔๐
๒๕๔๐-๒๕๔๑
๒๕๔๑-๒๕๔๕
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๑๙

ลําดับที่
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

ชื่อ-นามสกุล
นายอาสา ตฤติยปุตรานนท์
นายบรรจิตต์ รัตนโชติ
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
นายประสิทธิ์ ธีระพันธุ์
นายบุญพาศ รักนุ๎ย

ชํวงระยะเวลา
ดํารงตําแหนํง
๒๕๔๕-๒๕๔๖
๒๕๔๖-๒๕๔๘
๒๕๔๙-๒๕๕๑
๒๕๕๑-๒๕๕๒
๒๕๕๓-ปัจจุบัน

ภูมิปัญญาของเรา..
การกํ า เนิ ด ขึ้ น และการดํ า รงอยูํ ข องชุ ม ชนในแตํ ล ะแหํ ง แตํ ล ะพื้ น ที่ ผํ า นห๎ ว งเวลาแหํ ง
กาลเวลาอันยาวนานเกิดการสั่งสมประสบการณ์ที่ผํานกระบวนการเรียนรู๎ การสังเกต บํมเพาะและ
สั่ ง สอนถํ า ยทอดเรื่ อ งราวจากรุํ น สูํ รุํ น รุํ น แล๎ ว รุํ น เลํ า จนกลายเป็ น คุ ณ คํ า คํ า นิ ย มของสั ง คมที่
แสดงออกทางจารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นนามธรรมเชํน ประเพณี ความเชื่อ หรือสิ่งที่
เป็นรูปธรรม เชํน สถาปัตยกรรม ผ๎า เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช๎ อาหาร ศิลปะการแสดง
เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้เราเรียกวํา ภูมิปัญญา
ด๎วยภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบสาน ถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งสูํอีกรุํนหนึ่งโดยการเรียนรู๎ใน
วิถีการดําเนินชีวิตของสังคมในแตํละท๎ องถิ่นและถือปฏิบัติสืบตํอกันมาอยํางยาวนานจนกลายเป็น
“วัฒนธรรม”
ชุมชนท๎องถิ่นแตํละแหํงแตํละพื้นที่จะมีวิถีความเป็นอยูํที่เหมือนกันหรือแตกตํางกันขึ้นอยูํ
ความซับซ๎อนของสภาพวัฒนธรรมชุมชนโดยเฉพาะเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อาชีพและการศึกษา ซึ่ง
สามารถกลําวได๎วํา วัฒนธรรมมีความสําคัญหลายประการเชํน เป็นเครื่องมือกํอให๎เกิดความสามัคคี
เป็นเครื่องมือให๎ความบันเทิง เป็นเครื่องสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท๎องถิ่น เป็นมรดกที่
สําคัญของชุมชน เป็นเครื่องมือให๎การศึกษา เป็นเครื่องฝึกพัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา
อารมณ์และสังคมให๎แกํเด็ก หรือแม๎กระทั่งเป็นเครื่องมือสําหรับควบคุมสังคม
จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอําเภอเทพา ซึ่งประกอบด๎วยลักษณะพื้นที่ ๓ รูปแบบทั้ง
เนินเขา ที่ราบและชายฝั่งทะเล มีสภาพภูมิอากาศที่มีลมมรสุมพัดผํานตลอดทั้งปี มีพืชพันธุ์ที่เป็นพืช
เฉพาะ มีวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามที่อยูํรํวมกันอยําง
เอื้อเฟื้อและสมานฉันท์ และมิติทางสังคมอื่น ๆ ตํางเป็นประสบการณ์แหํงการเรียนรู๎ อันกํอเกิดเป็น
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๒๐

ภูมิปัญญาที่ ไมํแตกตํางกับความเป็นอยูํ ในพื้นที่ใ กล๎เคียงอื่นมากนัก ถํายทอดจากรุํนสูํรุํนผํานมิ ติ
กาลเวลาทํามกลางกระแสแหํงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ภูมิปัญญาที่สะท๎อนถึงความเป็น “อัตลักษณ์” ของสังคมสามารถแยกออกเป็นประเภทตําง ๆ
ได๎ ๘ ประเภทคือ
๑. ภูมิปัญญาด๎านอาหารการกิน
๒. ภูมิปัญญาด๎านการแตํงกาย
๓. ภูมิปัญญาด๎านที่อยูํอาศัย
๔. ภูมิปัญญาด๎านความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม
๕. ภูมิปัญญาด๎านภาษาและการสื่อสาร
๖. ภูมิปัญญาด๎านอาชีพ
๗. ภูมิปัญญาด๎านแพทย์แผนไทย
๘. ภูมิปัญญาด๎านศิลปกรรม

ภูมป
ิ ญ
ั ญาด้านอาหารการกิน
ภูมิปัญญาด๎านอาหารการกินของคนใต๎เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ที่เป็นไปตาม
สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํพื้นถิ่นฐาน รวมถึงการรับเข๎ามาของวัฒนธรรมจาก
ถิ่นอื่นรํวมผสมผสานตามคุณลักษณะเฉพาะของท๎องถิ่นและพื้นถิ่นฐานนั้น ๆ อาหารการกินอันเกิด
จากเทคนิควิธีการของคนในแตํละท๎องถิ่น คิดค๎นและปรังปรุงตํอ ๆ กันมาจนเกิดเป็น “ลักษณะการ
กิน” สืบทอดถึงทุกวันนี้
คนใต๎จะนิยมรับประทานข๎าวเจ๎าเป็นอาหารหลัก สํวนข๎าวเหนียวจะใช๎ประกอบเป็นของ
หวานหรือในพิธีตําง ๆ นิยมอาหารที่มีรสจัด เชํน เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด หากเป็นแกงก็จะมีรสกะปิเข๎ม
และมักจะมีสีเหลืองจัดและรสฉุนของ “ขมิ้น” ซึ่งการใช๎ขมิ้นในสํวนผสมของเครื่องแกงจะเป็น
เอกลักษณ์ของภาคใต๎ จึงทําให๎ทุกมื้ออาหารของคนใต๎จะต๎องมีอาหารประเภทรสเผ็ดและประเภทที่
มีน้ําแกง (แกงส๎ม หรือแกงเหลือง แกงไตปลา แกงกะทิ ) หมุนเวียนอยูํเสมอ รวมถึงสิ่งที่ขาดไมํได๎
เลยคือจะต๎องมีน้ําชุบ (น้ําพริก) กับผักเหนาะ (ผักจิ้ม) ประเภทตามฤดูกาลเชํน สะตอ เนียง เรียง ยอด
จิก ยอดสมุย (สะ-หมฺรุย) หรือผักพื้นบ๎านอื่น ๆ ที่มีอยูํรอบบ๎านที่อยูํอาศัย
นอกจากอาหารคาวแล๎ ว ครัว คนใต๎ ยั ง มี อ าหารหวานหรือ ขนมหวานอั น ประกอบด๎ ว ย
เครื่องปรุงหลัก ๓ อยํางคือ แป้ง น้ําตาลและกะทิหรือมะพร๎าวขูด หรืออาจจะใช๎พืชอื่นแทนแป้งเชํน
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๒๑

เผือก มัน ถั่ว ฟักทอง ข๎าวโพด ข๎า วฟ่าง สํวนน้ําตาลอาจจะใช๎น้ําตาลโตนด น้ําตาลมะพร๎าว น้ําตาล
ทราย เป็นต๎น ทั้งนี้ขนมหวานไมํได๎กระทําขึ้นโดยทั่วไปจะทําขึ้นในเฉพาะโอกาสพิเศษ เชํน การ
ทําบุญเลี้ยงพระ มีงานมงคล หรืองานออกปากกินแรง (บางพื้นที่เรียก ออกปากกินวาน) เชํน เกี่ยว
ข๎าว หามเริน (ย๎ายบ๎าน) เป็นต๎น
ในสํวนของผลไม๎นั้นซึ่งจะใช๎ผลไม๎ตามฤดูกาลที่อาจจะนํามาปรุงเป็นขนมหวาน เชํน ขนุน
จําปาดะ ทุเรียน หรือนํามากินสด ๆ รวมไปถึงผลไม๎ป่าเชํน ลูกขลบ (ตะขบ) ลูกหวายลิง ลูกมําว ลูก
หว๎า ลูกเหฺมฺลํ ลูกโทะ ลูกกําชํา ลูกพลา เป็นต๎น
ภูมิปัญญาด๎านอาหารหารกินของคนใต๎มี วัฒนธรรมการกินสอดประสานแทรกอยูํมากมาย
เชํน ในการกินอาหารแตํละมื้อจะต๎องเหลือข๎าวสวยติดหม๎อไว๎เสมอเพื่อเป็นขวัญหม๎อ หรืออีกนัย
หนึ่งสะท๎อนถึงความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํวําญาติมิตรซึ่งเดินทางมาจากแดนไกลเมื่อมาถึงเรินจะได๎
มีข๎าวกินทันที การห๎ามมิให๎เด็กกิ น “กับข๎าว” เลํนหรือกินมากเพราะจะทําให๎เป็น “เดือน” (เป็น
พยาธิ) หากแตํจะเป็นการสอนเรื่องการมีน้ําใจเอื้อเฟื้อตํอผู๎อื่นอยํางมีนัยเชํนกัน

ข้าวยา
ข๎าวยํ าเป็ นอาหารพื้นเมื องของภาคใต๎ เป็นอาหารที่นิย มรับประทานกั นในตอนเช๎า เป็น
อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการครบทั้ง ๕ หมูํโดยนําพืชผักที่มีอยูํในท๎องถิ่นเชํน ตะไคร๎ ใบมะกรูด
ถั่วฝักยาว ดอกดาหลา สะตอเบา (กระถิน) มาฝานผสมกันเรียกวํา “หมวด” คลุกเคล๎าด๎วยกุ๎งแห๎งป่น
มะพร๎าวคั่ว เนื้อปลาตาโตป่น ราดด๎วยน้ําบูดูที่ผํานการปรุงรส (เคี่ยว) มาเรียบร๎อยแล๎วตามความชอบ
ของแตํละคน เพิ่มรสชาติด๎วยมะนาว พริกป่น พริกสด หรือรับประทานกับไขํไกํต๎ม ไกํทอดก็จะเพิ่ม
คุณคําทางอาหารยิ่งขึ้นด๎วย

เต้าคั่ว (สลัดทะเลสาบ)
เต๎าคั่ว ทําวคั่ว หรือ สลัดทะเลสาบเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต๎อีกชนิดหนึ่ง เป็นอาหารที่
นิยมกันโดยทั่วไปรับประทานเป็นมื้อหลักก็ได๎หรือเป็ นอาหารวํางก็ได๎ มีสํวนประกอบด๎วย บี่หุ๏น
(เส๎นหมี)่ ลวก ผักบุ๎งหั่นลวก ถั่วงอกลวก ไขํไกํต๎มผําครึ่งซีก กุ๎งชุบแป้งทอดหั่นเป็นชิ้น เต๎าหู๎ทอด
หั่นเป็นชิ้น อาจมีหมูต๎มหรือเนื้อไกํหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ พอคํา แตงกวาหั่นชิ้นบาง ๆ เล็กๆ ราดด๎วย
น้ําเต๎าคั่วซึ่งผํานการเคี่ยวจากน้ําตาลปี๊บ น้ําปลา น้ําส๎มสายชู กระเทียมสับจนเป็นน้ํากึ่งข๎นกึ่งใส มีรส
หวานและรสเค็มนํารสเปรี้ยว รสชาติของเต๎าคั่วจะแตกตํางกันที่น้ําเต๎าคั่วซึ่งขึ้นอยูํกับความชอบของ
คนแตํละพื้นถิ่นฐาน
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ละแซ หรือ ละแส
ละแซ เป็ น อาหารพื้ น เมื อ งของภาคใต๎ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น อาหารของชาวมุ ส ลิ ม นิ ย ม
รับประทานเป็นอาหารเช๎า หรืองานเทศกาลตําง ๆ เป็นเส๎นแป้งนิ่มม๎วนเป็นก๎อนยาว กรรมวิธีการทํา
ไมํแตกตํางจากการทําเส๎นขนมจีน กลําวคือ ใช๎แป้งข๎าวเจ๎าโดยนําแป้งข๎าวเจ๎ามาแชํน้ําให๎นิ่มและ
นําไปโมํกํอนหมักประมาณ ๗ วัน แล๎วจึงนํามานวดในเครื่องนวดแป้ง หรือใช๎แป้งข๎าวเจ๎าสําเร็จ
นํามานวดจนนิ่มพอประมาณ ตีเป็นแผํนบางแล๎วม๎วนเป็นชิ้น ๆ แล๎วนึ่งให๎สุก เวลาจะรับประมาณใช๎
มีดหรือกรรไกรตัดตามแนวขวางก็จะได๎ทํอนชิ้นพอดีคํา หลังจากนั้นใช๎น้ําแกง (กรรมวิธีเดียวกันกับ
น้ําแกงขนมจีน หากแตํจะเป็นเฉพาะน้ําแกงหวาน) ปรุงสุกแล๎ว ราดลงจนทํวมชิ้นละแซ เติมถั่วงอก
ผักบุ๎งหั่น พริกป่น หรือพริกสด ตามความชอบ

ข้าวดอกราย
ข๎าวดอกราย เป็นอาหารพื้นเมืองของเทพาชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็น ภูมิปัญญาด๎านอาหารเฉพาะถิ่น
ของชาวบ๎านบ๎านสะกอมทั้งพื้นที่อําเภอเทพาและพื้นที่อําเภอจะนะ มีสํวนประกอบคือ ข๎าวสวย
ตะไคร๎ พริกสด กะปิ ปลายํางแกะเนื้อ หัวหอมแดงและมะขามเปียก โดยนําตะไคร๎มาหั่นซอยเป็น
แวํนแล๎วนํามาตําโขลกพร๎อมกับพริกสด หอมแดง ตําพอละเอียด นําเนื้อปลายํางมาผสมพร๎อมกับใสํ
กะปิและมะขามเปีย ก คลุกให๎เข๎ากัน หลังจากนั้นนําข๎าวสวยที่เตรียมไว๎คลุก ให๎เข๎ากันกับเครื่อง
รับประทานกับปลกแห๎งแดดเดียวทอด และเครื่องเคียงเชํน แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ ยอดกระถิน
หรือผักพื้นถิ่นอื่น ๆ

กะปิเทพา
กะปิ เป็ น สํวนประกอบสําคัญในการประกอบอาหารโดยเฉพาะพื้ นถิ่นใต๎ จากกุ๎งฝอยสูํ
กระบวนการแปรรูปตามภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคนจนได๎รูปแบบและรสชาติที่เป็นอัต
ลักษณ์และมีม นต์เสนํห์ปลายจวักมิเสื่อมคลาย กุ๎ งฝอยหรือ กุ๎ งเคย ขนาดเล็ก ที่ไมํส ามารถนําไป
จําหนํายได๎หมักกับเกลือในอัตรา ๑๐ : ๑ จากนั้นนําเข๎าเครื่องบดละเอียด แล๎วนํามาตากแดด พอ
หมาดก็นําเข๎าเครื่องบดซ้ําอีกครั้ง เมื่อละเอียดได๎ที่แล๎วนํามาบรรจุใ สํโอํงไว๎อยํางน๎อย ๒ วัน นํา
ออกมาตากแดดอีกครั้งโดยบิกะปิให๎เป็นก๎อนแบน ๆ แล๎วนําเข๎าเครื่องบดอีกครั้ง นําไปบรรจุภาชนะ
ปิดให๎แนํน ตั้งทิ้งไว๎ประมาณ ๑-๒ เดือนก็สามารถนําออกบริโภคหรือจําหนํายตํอไป
อําเภอเทพามีเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารเป็นสัญลักษณ์ของเทพานั่นคือ “ไกํทอดเทพา” ซึ่ง
มีกรรมวิธีประกอบเป็นเนื้อไกํทอดที่ไมํมีหนัง มีสูตรเฉพาะที่ทําให๎เนื้อไกํสุกทั่วชิ้น ไมํอมน้ํามัน
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และเนื้อไมํแฉะแม๎เก็บไว๎ค๎างคืนก็ตาม ซึ่งจะรับประทานรํวมกับข๎าวสวยใสํกระทงใบบัวหรือใบตอง
ราดด๎วยแกงเขียวหวานไกํ หรือข๎าวเหนียวที่มีหอมเจียวเติมสีสันและความหอมนํากิน
ทั้งนี้ จะเห็นได๎วําภูมิปัญญาด๎านอาหารการกินของคนเทพานั้นแทบไมํแตกตํางกับวิถีการ
ดํารงชีวิตในภูมิภาคใกล๎เคียง อาจจะแตกตํางกันบ๎างที่รสชาติของอาหารและวัฒนธรรมของศาสนา
โดยเฉพาะอยํางยิ่งชาวมุสลิมซึ่งเน๎นและให๎ความสําคัญกับ “เครื่องเทศ” ในการประกอบอาหาร

ภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย
เครื่องนุํงหํม ปัจจัยความต๎องการพื้นฐานสําคัญของมนุษย์ ซึ่งนอกจากเพื่อการปกปิดสงวน
รํางกาย ป้องกันรํางกายจากความร๎อนและความหนาว ยังเป็นสิ่งสะท๎อนอัตลักษณ์แหํงถิ่นฐานของ
มนุษย์ด๎วยเชํนกันในภูมิปัญญาด๎านการแตํงกาย แม๎แตํในประเทศไทยเองสภาพทางกายภาพทําให๎
เครื่องแตํงกายของคนแตํละภาคแตํละพื้นที่ก็แตกตํางกัน หรือแม๎แตํในภูมิภาคเดียวกันแตกตํางกันที่
ศาสนาและวัฒนธรรม การแตํงกายก็แตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด หากแตํการแตํงกายที่สืบทอดกันมา
นั้นล๎วนเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาด๎านการแตํงกายทั้งสิ้น
ลักษณะการแตํงกายของคนใต๎โดยทั่วไปเป็นภูมิปัญญาอันเกิดมาจากการปรับตัวให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมที่มีอากาศร๎อนอบอ๎าว มีฝนตกชุกจึงมีเครื่องแตํงกายน๎อยชิ้นเพื่อปกปิดรํางกายตาม
เหมาะสมเทํานั้น
หากแตํในอีกมิติวัฒนธรรมหนึ่งของชาวมุสลิมที่มีการแตํงกายเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะ เป็น
การแตํงกายที่เป็นไปตามข๎อบัญญัติ หลักคําสอนทางศาสนาที่กําหนดไว๎อยํางชัดเจนในอัล -กรุอําน
โดยเฉพาะสตรีมุสลิมที่จะเน๎น “มิดชิด” ปกปิดทั่วรํางกายยกเว๎นใบหน๎าและฝ่ามือเทํานั้น ซึ่งวํากันวํา
หญิงมุ สลิมจะแตํง กายด๎วยเสื้อผ๎าอาภรณ์อยํางไร รูปแบบใดไมํสําคัญ ที่ สําคัญคือจะต๎องปกปิด
อวัยวะสํวนที่ศาสนาให๎ปกปิด
การแตํงกายของหญิงมุสลิมในแบบประเพณีดั้งเดิมและยังคงเป็นที่นิยมคือ ชุดกุรง เป็นเสื้อ
คอกลมติดคอ ผําหน๎าพอสวมศีรษะได๎ ติดกระดุมคอ ๑ เม็ดหรือเข็มกลัด ๑ ตัว แขนทรงกระบอกยาว
พ๎นข๎ อศอกหรือเกื อบถึงข๎ อมื อ ตัวเสื้อหลวมยาวคลุมสะโพก สวมกับผ๎าถุงเป็นปาเต๏ะ หรือผ๎าถุง
ธรรมดาก็ไ ด๎ มีผ๎าคลุม ศีรษะ ซึ่ง สามารถดัดแปลงแตํงเติมลวดลาย ลายฉลุไ ด๎เพื่อความสวยงาม
นอกจากนี้ ห ญิ ง มุ ส ลิ ม นิ ย มสวมเครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ความสวยงามหรื อ เพื่ อ แสดงฐานะซึ่ ง เป็ น
เครื่องประดับประเภททองคํา เพชร ไขํมุก เชํน เข็มกลัด สร๎อยคอ สร๎อยข๎อมือ กําไลข๎อมูล ตํางหู
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ทั้งนี้และทั้งนั้น ภูมิปัญญาด๎านการแตํงกายของชาวเทพาก็ยังคงถือรูปแบบการแตํงกายแบบ
ประเพณีเดิมกลําวคือ จะแตํงกายตามประเพณีเมื่อมีเทศกาลหรือวันสําคัญทางศาสนา เชํน วันพระ
วันเข๎าพรรษา วันสารทเดือนสิบ เป็นต๎น เชํนเดียวกับกับชาวไทยมุสลิมที่แตํงกายด๎วยเครื่องแตํงกาย
ตามข๎ อบัญญัติท างศาสนา และจะแตกตํางกันไปตามพิ ธีหรือเทศกาล เชํน ชุดแตํงงาน เจ๎าบําวเจ๎าสาว งานวันตรุษ (ฮารีรายอ) หรืองานสําคัญ ๆ ของศาสนา ซึ่งมีการปรับประยุกต์ระหวํางแบบ
พื้นเมืองกับแบบสากลหากแตํยังคงไว๎ซึ่งหลักในการแตํงกายที่ปกปิดรํางกายมิดชิด เรียบร๎อย สะอาด
ประหยัดและรักษาเอกลักษณ์แหํงศาสนาไว๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม

ภูมป
ิ ญ
ั ญาด้านทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
ในการสร๎างที่อยูํอาศัยของชาวภาคใต๎ในสมัยกํอนซึ่งนิยมสร๎างชุมชนอยูํใกล๎กับเส๎นทาง
สัญจรคือ ทางน้ํา และจะมีการสร๎างที่อยูํอาศัยลักษณะเป็นบ๎านหรือเรือน ซึ่งเรียกกันโดยสําเนียง
ภาษาใต๎วํา “เริน” ใน ๒ ลักษณะ คือ เรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ

๑. เรือนเครือ
่ งผูก
เป็นเรือนที่ใช๎วัสดุตําง ๆ ประกอบกันเข๎ากับโครงสร๎างและตัวเรือน โดยการผูกยึดด๎วยเชือก
เถาวัลย์ วัสดุหลักมักเป็นไม๎ไผํและไม๎ยืนต๎นขนาดเล็กที่ล๎วนแล๎วแตํหาได๎ในท๎องถิ่นเพียงนํามาผูกยึด
สอดสานร๎อยเข๎าด๎วยกันประกอบกันเป็นเรือน เรือนเครื่องผูกมีขนาดเล็ก ยกพื้นไมํสูงมากนักมีขนาด
เล็ก (๒ ชํวงเสา) ไมํมีความคงทนถาวรและให๎ความปลอดภัยไมํมากนัก เรือนไทยภาคใต๎บํารุงรักษา
และซํอมแซมได๎งําย สํวนประกอบแทบทุกสํวนของ เรือนไทยภาคใต๎ และยิ่งเฉพาะเรือนเครื่องผูก
เชํน เครื่องมุง เครื่องกั้น พื้นเรือน และแม๎แตํโครงสร๎างบางชิ้นสามารถถอดเปลี่ยนซํอมแซมได๎เมื่อ
ชํารุดหรือหมดอายุการใช๎งาน คนในเรือนชํวยกันซํอมแซมรักษาได๎งําย รวมทั้งยังปลูกสร๎างตํอเติม
ได๎งําย คนในครอบครัวอยํางน๎อยมีคนที่มีความรู๎ความสามารถเชิงชํางสามารถปลูกสร๎างตํอเติมบ๎าน
ได๎เอง โดยสํวนประกอบตําง ๆ ไมํเสียหายซึ่งมีภูมิปัญญาในการสร๎างเรือนไทยเครื่องผูกดังนี้

๑.๑ การใช้ตน
ี เสาหรือบาทเสา
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เกิดจากการศึกษาลักษณะธรรมชาติของท๎องถิ่นเนื่องจากภาคใต๎ฝนตกมาก ทําให๎ดินชื้นฉ่ํา
น้ํา เสาบ๎านที่ฝังดินจะผุเร็ว ทําให๎อยูํอาศัยได๎ไมํนาน ประกอบกับมีตัวปลวกคอยกัดกิน จึงมีการนํา
วัสดุที่ทนทานมารองรับเสาบ๎าน บางแหํงอาจใช๎ตุํมไหเล็ก ๆ ใสํทรายให๎เต็มแล๎วคว่ําปากไหลงใช๎
รองรับเสา ต๎นเสาจะไมํผุหรือเมื่อปลวกขึ้นก็ดูแลได๎งําย และจะเป็นเรือนยกพื้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายเมื่อเกิดน้ําทํวม
นอกจากนี้ การใช๎ตีนเสาหรือบาทเสา ทําให๎สามารถเคลื่อนย๎ายบ๎านได๎งําย เมื่อไมํต๎องการ
จะอยูํอาศัย ณ จุดเดิม อาจเป็นเพราะความเชื่อที่ทําให๎เกิดเจ็บไข๎ได๎ป่วยหรือเหตุผลอื่นใดก็จะไหว๎
วานให๎เพือ่ นบ๎านชํวยหามเรือนไปตั้ง ณ จุดอื่น เกิดสํานวน “ออกปากหามเริน”

๑.๒ การใช้ฟากปูพน
ื้ เรือน
ฟากที่ปูพื้นเรือนอาจจะทํากับไม๎ไผํ หรือไม๎หมากผําตามยาวของลําต๎น เหลาให๎กลมหรือ
แบนใช๎หวานผูกรัดให๎แนํน การจัดวางซี่ฟากจะวางไว๎หํางกันเล็กน๎อย การปูฟากทําให๎อากาศถํายเท
ได๎สะดวก ไมํร๎อนและรักษาความสะอาดได๎งําย

๑.๓ การใช้ไม้ไผ่สานฝาทาฝาบ้าน
โดยการนําไม๎ไผํมาผําซีกแล๎วทุบให๎แบนนํามาสานเป็นฝากั้นบ๎าน ชํองวํางระหวํางไม๎ไผํแตํ
ละอันจะทําให๎อากาศถํายเทได๎สะดวก นอกจากนั้นสามารถสะท๎อนงานศิลปะได๎จากการสานฝาลาย
ตําง ๆ เชํน ลายขัดสอง ลายลูกแก๎ว ซึ่งทําให๎เกิดความสวยงามอีกด๎วย

๑.๔ วัสดุใช้มงุ หลังคา

วัสดุที่ใช๎มุงหลังคาเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น สํวนใหญํจะใช๎ใบไม๎ชนิดตําง ๆ
อาทิ ใบสิเหรง (เหรง) ใบจาก ใบสาคู หรือบางพื้นที่อาจจะใช๎เปลือกต๎นเสม็ด วัสดุเหลํานี้ไมํเก็บ
ความร๎อน ทําให๎บ๎านเรือนไมํร๎อน นําอยูํอาศัย ซึ่งการสร๎างหลังคาบ๎านจะใช๎หลังคาแหลม คือหน๎าจั่ว
สูง ทําให๎น้ําฝนไหลลงอยํางรวดเร็ว หลังคาไมํทานน้ํา ไมํซึมซับน้ํา ทําให๎ผุช๎า ชาวบ๎านมักจะ
เลื อ กใช๎ ใ บจาก ใบสาคู เพราะผิ ว ใบลื่ น และหนา ลั ก ษณะหลัง คา หลั ง คาแหลม หน๎ า จั่ ว สู ง

๑.๕ บันได

การมีใต๎ถุนเรือนสูงโลํง จะต๎องทําบันได (ลูกได)ให๎สามารถขึ้นเรือนได๎สะดวก บันไดเรือน
ไทยเครื่องผูกจะสามารถยกลากขึ้นเรือนได๎เพื่อป้องกันสัตว์ร๎าย ตํอมาภายหลังเมื่อสร๎างเรือนไทย
เครื่องสับแล๎ว บ๎านจัดเป็นสิ่งปลูกสร๎างถาวรบันไดบ๎านจึงติดตั้งติดเรือนไว๎ นับวําเป็นภูมิปัญญาใน
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การ พัฒนาที่อยูํอาศัยของคนไทย

๑.๖ นอกชาน

นอกจากตัวเรือนแล๎ว ภูมิปัญญาของชํางพื้นบ๎านและชาวบ๎านยังคํานึงถึงประโยชน์ใช๎สอย
ของพื้นที่บ๎านเรือนด๎วย เชํนสานกระบุง ตะกร๎า หรือ นันทนาการตําง ๆ โดยการมีใต๎ถุนบ๎านที่สูง
โลํง ทําให๎เดินผํานได๎สะดวก สามารถทํางานอดิเรกได๎ เป็นลานเลํนของเด็ก ๆ หรือเก็บวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือประกอบอาชีพได๎

๒. เรือนเครือ
่ งสับ
เป็นเรือนที่เกิดขึ้นหลังเรือนเครื่องผูก เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช๎ในการแปรรูปเชํน ขวาน
เลื่อย สําหรับตัดโคํน และตัดแตํงต๎นไม๎ให๎เป็นเหลี่ยมได๎งําย เรือนเครื่องสับจึงใช๎ไม๎เหลี่ยม ขั้นแรก
อาจมีแคํ มีด พร๎า ขวาน สําหรับสับตกแตํง จึงเรียกเรือนที่ใช๎สร๎างในลักษณะนี้วํา เรือนเครื่องสับ
ลักษณะของรูปแบบและโครงสร๎างโดยทั่วไปจะเหมือนกับเรือนเครื่องผูกแตํจะมีคุณลักษณะพิเศษ
ขึ้นมาคือ

๒.๑ ช่องลม
เนื่องจากเรือนเครื่องสับจะใช๎ฝากั้นเป็นไม๎กระดานกระดาน ทําให๎ลมสะพัดผํานได๎ยาก
ภายในตัวเรือนอาจจะร๎อนอบอ๎าว ทําให๎ในการสร๎างฝาบ๎านนั้นต๎องเว๎นชํองลมเอาไว๎ เพื่อระบาย
อากาศ โดยจะเว๎นไว๎ที่ขื่อ คือการใช๎ขื่อสองชั้น ซึ่งเรียกวํา “คอสอง” นอกจากนั้นอาจพิจารณาใสํ
ชํองลม ที่สํวนอื่นของบ๎านก็ได๎ เพื่อให๎ระบายอากาศได๎มากขึ้น ชํองลมจะกั้นด๎วยระแนงถี่หรือหําง
ขึ้นอยูํ กับความต๎องการและความสวยงามของลวดลายและรูปแบบที่ประดิษฐ์ขึ้น

๒.๒ การใช้เดือย
จะมีการใช๎เดือยลิ่มแทนตะปู เนื่องจากตะปูหายากและยังขึ้นสนิมอีกด๎วย ทําให๎ต๎อง
ซํอมแซมบํอย ชํางพื้นบ๎านจึงหาวิธีแก๎ปัญหาด๎วยการบาก เจาะ ตํอไม๎เข๎ามุมไว๎ฝังแกนหมุนเปิดปิด
ประตู หน๎าตํางรวมถึงการถอดกลอนแทนการใช๎ตะปู นอกจากนี้การใช๎การ บาก เจาะ เข๎าเดือย ใสํ
ลิ่ม หรือสลัก ก็ถอดเปลี่ยนได๎ไมํยาก

ลักษณะเรือนไทยมุสลิม
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ในการกํอสร๎างบ๎านเรือนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย์ เพื่อป้องกันอันตรายจาก
ลมฟ้าอากาศและสัตว์ร๎ายซึ่งเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ตลอดจนจารีตประเพณี
ทางสังคม และรูปแบบการดําเนินชีวิตสําหรับเรือนไทยมุสลิม นอกจากจะสร๎างขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์ดังกลําวแล๎ว ยังสะท๎อนให๎เห็นอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีตํอ
การสร๎างบ๎านเรือนอยํางแท๎จริง ทั้งในรูปแบบการใช๎พื้นที่ การอยูํอาศัย การประกอบกิจกรรมในการ
ดํารงชีวิต ศาสนาและการประดับตกแตํงตัวเรือนให๎งดงาม
โดยทั่วไปเรือนมุสลิมเป็นเรือนแฝด และสามารถตํอขยายไปได๎ตามลักษณะของครอบครัว
ขยาย โดยมีชานเชื่อมตํอกันและมีการเลํนระดับพื้นเรือนให๎ลดหลั่นกันไป เชํน พื้นบริเวณเฉลียงด๎าน
บันไดหน๎าแล๎วยกพื้นไปเป็นระเบียง จากพื้นระเบียงจะยกระดับไปเป็นพื้นตัวเรือนจากตัวเรือนจะ
ลดระดั บ ไปเป็ น พื้ น ครั ว จากพื้ น ครั ว จะลดระดั บ เป็ น พื้ น ที่ ซั ก ล๎ า ง ซึ่ ง อยูํ ติ ด กั บ บั น ไดหลั ง
การลดระดับพื้นจะเห็นได๎ชัดวํา มีการแยกสัดสํวนจากกันในการประกอบกิจกรรมตําง ๆ
บางตัวเรือนเมื่อสร๎างตัวเรือนหลักเสร็จแล๎ว ยังต๎องกําหนดพื้นที่ให๎เป็นบริเวณที่ใช๎ทําพิธี ละหมาด
ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ต๎องกระทําวันละ ๕ ครั้ง
สําหรับการกั้นห๎องเพื่อเป็นสัดสํวนเรือนไทยมุสลิมจะกั้นแตํที่จําเป็นนอกนั้นจะปลํอยพื้นที่
ให๎โลํง เพราะชาวไทยมุสลิมใช๎เรือนเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนั้นยังไมํนิยมตีฝาเพดาน
เพราะภาคใต๎มีอากาศร๎อนและฝนตกชุก อากาศอบอ๎าว และจะเว๎นชํองลมใต๎หลังคาให๎ลมโกรกอยูํ
ตลอดเวลา
การที่ ตัวเรือนยกพื้นสูง ชาวไทยมุส ลิมจึงสามารถใช๎ใ ต๎ถุนประกอบกิจกรรมตํางๆ ที่
สํงเสริมการดํารงชีวิตได๎เป็นอยํางดี เชํน ใช๎เป็นบริเวณประกอบอาชีพเสริม คือ ทํากรงนก สานเสื่อ
กระจูด หรืออาจใช๎วางแครํเพื่อพักผํอน บางบ๎านอาจกั้นเป็นคอกสัตว์ เป็นต๎น
เนื่องจากประเพณีความเป็นอยูํของชาวไทยมุสลิมจะแยกกิจกรรมของชายและหญิงอยําง
ชัดเจน ตัวเรือนจึงนิยมมีบันไดไว๎ทั้งทางขึ้นหน๎าบ๎านและทางขึ้นครัว โดยทั่วไปผู๎ชายจะใช๎บันได
หน๎า สํวนผู๎หญิงจะใช๎บันไดหลังบ๎าน รวมทั้งเป็นการไมํรบกวนแขกในการเดินผํานไปมาอีกด๎ วย
ลัก ษณะเดํนทางสถาปั ตยกรรมของเรือนไทยมุส ลิ ม คือการสร๎างเรื อนโดยการสร๎า ง
สํวนประกอบของเรือนกํอน แล๎วจึงนําสํวนตําง ๆ เหลํานั้นขึ้นประกอบกันเป็นตัวเรือนอีกทีหนึ่ง
ขณะเดียวกัน เมื่อต๎องการย๎ายไปประกอบในพื้นที่อื่น ๆ ตัวเรือนก็สามารถแยกออกได๎เป็นสํวน ๆ
ได๎เสาเรือนจะไมํฝังลงดิน แตํจะเชื่อมยึดกับ ตีนเสาหรือฐานเสาเพื่อป้องกันปลวกและความชื้น
นอกจากนี้เรือนไทยมุสลิมยังแยกสํวนที่อยูํอาศัย (แมํเรือน) ออกจากครัว โดยใช๎เฉลีย ง
เชื่อมตํอกัน ทั้งนี้เพราะเชื่อวําบริเวณแมํเรือนเป็นบริเวณที่สะอาด สํวนบริเวณครัวนั้นสามารถทํา
สกปรกได๎และต๎องทําความสะอาดได๎ โดยงํายเชํนกัน ซึ่งมุสลิมจะมีวิถีปฏิบัติคือ ความสะอาดเป็น
สํวนหนึ่งของความศรัทธา
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เรือนไทยภาคใต้คุณค่าแห่งภูมิปัญญาและสถาปัตยกรรม
๑. หลังคาเป็นหลังคาทรงสูง มีความลาดชัน
เพื่อให๎น้ําฝนไหลผํานโดยสะดวก โดยทั่วไปมี ๓ แบบ คือ หลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา
หลังคาบานอ หรือ บลานอ และมีการตํอชายคาออกไปคลุมบันได เพื่อป้องกันแดดและฝน
หลังคำจั่ว ชาวมุสลิมเรียกวํา “แมและ” เชื่อวําได๎รับอิทธิพลจากเรือนไทยภาคกลาง แตํจะมี
ข๎อแตกตํางไปจากภาคกลางตรงที่มีปั้นลมปีกนกที่ได๎รับอิทธิพ ลจากรูป แบบสถาปัตยกรรมจาก
มาเลเซีย ไมํเหมือนปั้นลมไทย ซึ่งปลายปั้นลมทั้งสองข๎างจะมีเหงาปั้นลมประดับอยูํ
หลังคำปั้นหยำ หรือหลังคาลีมะ คําวํา “ลีมะ” แปลวํา “ห๎า” หมายถึง หลังคาที่นับสันหลังคา
ได๎ ๕ สัน เป็นรูปทรงหลังคาที่ได๎รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมของชาวตะวันตก
หลังคาทรงปั้นหยานี้นับได๎วําเป็นเอกลักษณ์ของบ๎านเรือนภาคใต๎
หลังคำบลำนอ ชาวมุสลิมเรียกวํา “บาลานอ” หรือ “บลานอ” ซึ่งหมายถึงชาวฮอลันดา
หลังคาแบบนี้เชื่อวําได๎รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของชาวฮอลันดา เป็นหลังคาที่มีโครงสร๎าง
เชํนเดียวกับหลังคาปั้นหยา แตํเป็นหลังคาปั้นหยาที่มี จั่วติดอยูํ เพื่อระบายอากาศและดูสวยงาม
หลังคาชนิดนี้จะมีรูปแบบที่สวยงามกวําแบบอื่น เหมาะที่จะมีจั่วอยํางน๎อย ๓ จั่วโดยมีหลังคาจั่วแฝด
และมีจั่วขนาดเล็กสร๎างคุมเฉลียงบ๎านติดกับบันไดทางขึ้น เพื่อใช๎รับรองแขกอยํางไมํเป็นทางการ
นอกจากนั้นชํางไม๎ยังแสดงฝีมือเชิงชํางในการประดิษฐ์ลวดลายด๎วยการแกะสลักไม๎ ปูนปั้น เป็น
ลวดลายประทั บ ยอดจั่ว และมี ก ารเขีย นลายบนหน๎าจั่ว หรือตีไ ม๎ใ ห๎มีล วดลายเป็นแสงตะวัน
นอกจากหลังคาทั้ง ๓ แบบ ดังกลําวแล๎ว เรือนไทยภาคใต๎โบราณยังมีลักษณะเดํน คือ การ
ประดิษฐ์ลวดลายไม๎แกะสลักทั้งบริเวณชํองลมและประดับฝาเรือนอีกด๎วย

๒. ไม่นิยมฝังเสาเรือนลงไปในดิน
จะใช๎ตีนเสาหรือฐานเสาที่ทําด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ศิลาแลง หรือเสากํออิฐฉาบปูนรองรับ วิธี
สร๎างเรือนจะประกอบสํวนตําง ๆ ของเรือนบนพื้นดินกํอนแล๎วจึงยกสํวนโครงสร๎างตําง ๆ ขึ้น
ประกอบเป็นตัวเรือนอีกทีหนึ่ง ซึ่งการสร๎างเรือนวิธีนี้ทําให๎สะดวกในการย๎ายบ๎าน ซึ่งนิยมย๎ายบ๎าน
ทั้งหลังโดยใช๎คนหาม โดยถอดสํวนที่มีน้ําหนักมาก เชํน ฝา กระเบื้องมุง หลังคา ฯลฯ ออกเสียกํอน

๓. ไม่นิยมสร้างรั้วกั้นบริเวณเรือน แต่จะปลูกไม้ผล
แทน
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๒๙

เชํน มะพร๎าว มะมํวง ขนุน กล๎วย เพื่อให๎รํมเงา และเป็นการแสดงอาณาเขตของบ๎านเรือน
ซึ่งนิยมสร๎างแยกกันเป็นหลัง ๆ

๔. การวางตัวเรือนจะหันหน้าเข้าหาเส้นทางสัญจรทั้ง
ทางน้าและทางบก
ซึ่งสามารถรับลมบกและลมทะเลได๎ และในความเชื่อของการตั้งบ๎านตั้งเรือนวํา ห๎ามปลูก
เรือนขวางหวัน (ตะวัน)

๕. มีอาคารประกอบบ้านเรือน เชํน ศาลา ซึ่งมีรูปทรงของหลังคาคล๎าย
กับรูปแบบเรือนพักอาศัย เชํน หลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา ศาลาเหลํานี้จะสร๎างขึ้นเป็นเอนกประสงค์
ตามลักษณะการใช๎สอยตําง ๆ ที่เป็นกิจกรรมในครัวเรือน เชํน การเตรียมอาหาร การสานเครื่องเรือน
การสานหรือซํอมเครื่องมือเครื่องใช๎ในการประกอบอาชีพ อาจใช๎เป็นที่ประชุมหรือพบปะสังสรรค์
ของชาวบ๎านหรือกระทั่งใช๎สําหรับเป็นที่หลบแดดฝนระหวํางเดินทาง

๖. สถานที่หรืออาคารประกอบตัวเรือนจะอานวยความ
สะดวกในการประกอบอาชีพ
เชํน เรือนชาวนา จะมี เรินข๎าว (ยุ๎งข๎าว) ขนาดเล็กสําหรับเก็บข๎าวเปลือกไว๎ บริเวณใกล๎บ๎าน
เรือนชาวสวนยางพาราจะมีโรงสําหรับทําน้ํายางให๎เป็นยางแผํนและที่ตากยาง เรือนชาวประมงจะมี
ที่ตากปลา เป็นต๎น
หากพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการในการสร๎างบ๎านเรือนของคนเทพาแล๎วในอดีตตํางยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์เดิมของแนวคิดตามวิถีภูมิปัญญาอยูํซึ่งจะเป็นเรือนยกพื้นสูง หลังคามุงจาก
มุงเหรง (สิเหรง) ลาดชัน ใช๎จากหรือเหรงกั้นเป็นฝา ใต๎ถุนบ๎านมีแครํและเป็นลานเอนกประสงค์
สําหรับกิจกรรมของครอบครัว บางบ๎านซึ่งมีฐานะก็ใช๎กระเบื้องดินเหลี่ยมมุงหลังคา ใช๎ไม๎แผํนกั้น
เป็นฝาบ๎ าน แม๎แตํวิถีชีวิตของมุสลิมก็ตามหากแตํจะโดดเดํนกวําบ๎านเรือนของชาวไทยพุทธคือ
บ๎านเรือนของมุสลิมจะเน๎นสีเขียวหรือสีน้ําเงิน
จากวั น นั้ น ถึ ง วั น นี้ บ๎ า นเรื อ นของคนเทพาในลั ก ษณะดั ง กลํ า วได๎ มี ก ารรื้ อ ถอนไปเพื่ อ
กํอสร๎างแบบใหมํตามวิถีสังคมใหมํที่เน๎น “ความทันสมัย” โดยการถมดินกํอสร๎างบ๎านด๎วยอิฐถือปูน
ติดกระจก ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเทํากับวําเน๎นความหรูหราที่ต๎องแลกกันด๎วยเงินตราทั้งที่ภูมิ
ปั ญ ญาเดิ ม สามารถปรั บ ตั ว เองโดยนํ า ธรรมชาติ ที่ มี อ ยูํ ทั้ ง หมดมาใช๎ ไ ด๎ อ ยํ า งเหมาะสม ปั ญ หา
บางอยํางก็ตามมาเชํน น้ําทํวม โดยที่มนุษย์คงลืมไปแล๎ ววํา สสารทุกชนิดต๎องการที่อยูํ และน้ําก็
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เชํนกัน ธรรมชาติไมํได๎ตั้งใจที่จะทําร๎ายเรา หากแตํเราตํางหากที่ทําลายธรรมชาติโดยลืมสัจธรรม
ของภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

ภูมป
ิ ญ
ั ญาด้านความเชือ
่ ประเพณีและวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เครือญาติและในชุมชนซึ่งให๎ความสํา คัญกับธรรมชาติ
ซึ่งเป็นสภาพแวดล๎อมเป็นปัจจัยทางของชุมชนเหนือขึ้นไปมีความเชื่อ และศาสนาครอบอยูํ จึงกํอ
เกิ ด ภู มิ ปั ญ ญาด๎ า นความเชื่ อ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมในอั น ที่ จ ะสื บ ทอดเกี ย รติ ภู มิ ท๎ อ งถิ่ น ให๎
ลูกหลานดํารงอยูํภายใต๎กฎของ “ความกตัญญู” ตํอบรรพบุรุษ
ประเพณีหรือพิธีกรรมที่สําคัญของคนใต๎ที่สะท๎อนถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวอยํางเห็น
ได๎ชัดคือ ประเพณีรับสํงตายาย และประเพณีโนราลงครู

ประเพณีรับส่งตายาย
เป็นประเพณีนักขัตฤกษ์ที่สําคัญที่สุดของคนใต๎โดยเชื่อกันวําในปลายเดือน ๑๐ ของแตํละปี
ญาติพี่น๎องที่ลํวงลับจะได๎รับการปลํอยตัวจากเมืองผีมาพบญาติพี่น๎องบนโลกมนุษย์ ในวันแรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๐ และจะกลับไปในวันแรม ๑๕ ค่ําเดือน ๑๐ จึงเป็นโอกาสที่สําคัญยิ่งของคนใต๎ที่พยายามหา
อาหารตําง ๆไปทําบุญที่วัดเพื่ออุทิศสํวนกุศลแกํผู๎ลํวงลับโดยจัดอาหารไว๎เป็น สํารับ หรือ หฺมฺรบ ใช๎
กระบุ ง ทรงเตี้ ย สานด๎ ว ยตอกไม๎ ไ ผํ ใ สํ อ าหารแห๎ ง ของหวาน ของคาวรวมถึ ง สิ่ ง ของที่ ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจําวัน เชํน น้ํามันก๏าด ไม๎ขีดไฟ
แตํสิ่งที่เป็น “หัวใจ” ของหฺมฺรบ คือ ขนมแห๎ง ๕ อยําง ประกอบด๎วย ขนมพอง (มีความ
หมายถึงแพไว๎ลอยข๎ามห๎วงมหรรรณพ) ขนมลา (เป็นแพรพรรณเครื่องนุํงหํม ) ขนมกง (เป็นเครื่อง
ประดับ) ขนมดีซํา (เป็นเงินเบี้ยสําหรับใช๎สอย) และขนมบ๎า (สําหรับใช๎เลํนสะบ๎าต๎อนรับสงกรานต์)
ทั้งนี้ประเพณีรับสํงตายาย ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ประเพณีชิงเปรต แม๎วําในปัจจุบันจะ
มีก ารปรับเปลี่ยนรูป แบบของประเพณีไปบ๎างเพื่อความเหมาะสมตามยุคสมัย หากแตํยั งคงเป็น
ประเพณีที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความผูกพัน ความกตัญญูตํอบรรพชน และเสริมสร๎างความสัมพันธ์ใน
หมูํญาติพี่น๎องในอันที่จะมีโอกาสถามไถํสารทุกข์สุขดิบกันอยูํเชํนเดิม

ประเพณีโนราลงครู
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เป็นพิธีกรรมในการนับถือผีบรรพบุรุษซึ่งยังมีการจัดพิธีและแนวปฏิบัติ รองรับกันอยําง
เข๎มแข็งโดยจะมีบรรพบุรุษรุํนใดรุํนหนึ่งจะต๎องสืบทอดการทําพิธีการ “ลงครู” คือ เชิญผีบรรพบุรุษ
ของตนที่ลํวงลับเข๎ามา “ทรง”ลูกหลานในตระกูลของตนและจะกลายเป็น “ครูหมอ” เพื่อชํวยปกปัก
ดูแลรักษาลูกหลานในวงศ์ตระกูลให๎มีความสุข ปราศจากอันตรายใด ๆ การลงทรง เรียกวํา ลงครู
โนรา ผู๎ที่ประกอบพิธีคือ ราชครูผู๎ซึ่งเป็นโนราใหญํประจําคณะโนรา มีความสามารถทางด๎านเวท
มนตร์ เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม มีบารมี เป็นผู๎นําทางจิตใจ เมื่อราชครูทําพิธีเชิญผีเข๎ามาสิง “รําง” รํางทรง
จะครองฐานะเป็นบรรพบุรุษของสายสกุลชั่วคราว พิธีกรรมลังจากนั้นจะเป็นการสนทนาระหวําง
ลูกหลานญาติพี่น๎องกับผีบรรพบุรุษโดยผํานทางรํางทรง มีพิธีรดน้ําขอขมาลาโทษ ลูกหลานของ
ตระกูลทุกคนจะต๎องเข๎ารํวมพิธีกรรมนี้และหากไมํเข๎ารํวมจะถือเป็นการดูหมิ่นผีครูหมอ ลูกหลาน
คนนั้นจะต๎องได๎รับโทษอาจจะเจ็บป่วยไมํมีสาเหตุหรือเสียสติก็มี เรียกวํา “ถูกทัก ” หรือ “ถูกครู
หมอ” ซึ่งจะต๎องมีการขอขมาลาโทษในการลงทรงตํอไป
การเข๎ า ทรงผีค รูห มอจะมีก ารทํา ติด ตํอ กั น ทุก ปีห รือ สองสามปีค รั้ง ตามแตํผี ครู หมอจะ
กําหนด จะมีพิธีกรรมติดตํอกัน ๓ วัน โดยมากจะเริ่มในวันพุธและจบลงในวันศุกร์ บทร๎องโนรา
สํวนมากจะเป็นบทที่เป็นตัวแทนความรู๎สึกเรื่องคุณงามความดีของบรรพบุรุษในอดีต ดังนั้น ๓ วัน
ดังกลําวจะเป็น ๓ วันของการทบทวนประวัติศาสตร์ของวงศ์ตระกูล สัมพันธ์ภาพของลูกหลานและ
ชุมชนอยํางแท๎จริง
การนับถือผีครูหมอถือเป็นการนับถือบรรพบุรุษผู๎มีความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎านเชํน
โนรา หนังตะลุง ตีเหล็ก หมอตําแย (ปิดัน) ซึ่งเชื่อวํามีครูหมอหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยูํในองค์ความรู๎
นั้นซึ่งลูกหลานจะต๎องมีหน๎าที่ในการรับชํวงสืบทอดตํอกันไป อาจะเรียกวํา ครูหมอโนรา ครูหมอ
หนังตะลุง ครูหมอเหล็ก ครูหมอปิดัน เป็นต๎น
ประเพณีโนราลงครู จึงนับเป็นที่มาของการนับถือผีครูหมอและเป็นที่มีของวิธีการนับญาติ
โดยไมํต๎องรู๎จักนามสกุล ทั้งนี้เมื่อสังคมมีการขยายตัวออกไปคนในวงศ์ตระกูลก็อาจแยกย๎ายไปตั้ง
รกรากบนถิ่นฐานอื่น แตํมีเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ทําให๎ทุกคนต๎องกลับมา ณ จุดเริ่มต๎นของบรรพบุรุษ
และการถํายทอดเรื่องราวของตระกูล ปู่ยําตายายก็เกิดขึ้นทํามกลางความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันเพราะทุก
คนคือ ครอบครัวเดียวกัน
ปัจจุบันประเพณีรับสํงตายายและประเพณีโนราลงครู ในพื้นที่อําเภอเทพายังคงดําเนินสืบ
ทอดคุ ณ คํ า ความงดงามของความสั ม พั น ธ์ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ อ ยูํ อ ยํ า งตํ อ เนื่ อ ง ในหลั ก
พระพุทธศาสนาและองค์ความรู๎เฉพาะทั้งครูหมอโนรา ครูหมอเหล็ก ครูหมอตําแย เพราะเราเองคง
ไมํสามารถปฏิเสธได๎วํา เราเติบโตขึ้นมาด๎วยตัวของเราเองโดยไมํมีบรรพบุรุษเป็นผู๎สั่งสอน อบรม
บํมเพาะและถํายทอดวิถีแหํงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้
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ภูมิปัญญาด้านความภาษาและการสื่อสาร
ภาษาเป็ นสิ่ง ที่ ส ะท๎ อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นฐานได๎ อีก มิติหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน
เพราะนอกจากภาษาที่ จะใช๎ แหลง (พูด) เพื่อการสื่อสารแล๎วนั้น ยั งได๎บํงบอกถึงความเป็น “อัต
ลักษณ์” เฉพาะของชุมชนได๎เป็นอยํางดี สําหรับภาษาใต๎ก็เชํนกันซึ่งจะมีคําเฉพาะหรือศัพท์เฉพาะที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงความเป็นภูมิถิ่นเชํน สงขลาหอน นครหมา ซึ่งคําวํา “หอน” และคําวํา “หมา” ใน
ที่นี้หมายถึง ไมํ(รูปปฏิเสธ) คนสงขลาชอบพูดคําวํา “หอน” เชํน หอนไป แปลวํา ไมํเคยไป หอนกิน
แปลวํา ไมํเคยกิน ในขณะที่คนนครศรีธรรมราชจะพูดคําวํา “หมา” เชํน หมาไป แปลวํา ไมํไป หมา
กิน แปลวํา ไมํกิน เป็นต๎น
ภาษาไทยถิ่นใต๎ เป็นภาษาถิ่นที่ใช๎ในภาคใต๎นับตั้งแตํจังหวัดชุมชนลงมาจนถึงชายแดนพ๎น
ไปยังบางหมูํบ๎านในรัฐกลันตัน ปะลิส เคดาร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งภาษาไทยถิ่นใต๎มีเพียงภาษาพูด
เทํานั้นโดยไมํมีภาษาเขียน สามารถแบํงออกเป็น ๓ กลุํมคือ

ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก
ได๎แกํภาษาไทยถิ่นใต๎ที่พูดกันมากทางฝั่งทะเลตะวันออก พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา ปัตตานี กลุํมนี้จะออกเสียงตัวสะกด ก.ไกํได๎ชัดเจนและออกเสียง ง.งู เป็น ฮ.นกฮูก
เชํน เงิน เป็น เฮิน งาน เป็น ฮาน เป็นต๎น

ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก
เป็นภาษาไทยถิ่นใต๎ที่พูดกั นมากทางฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง
ชุมพร สุราษฎร์ธานีกลุํมนี้จะออกเสียงตัวสะกด ก.ไกํ ไมํชัด เชํน ดอกไม๎ จะเป็น เดาะไม๎ หัวแตก จะ
เป็น หัวแตะ

ภาษาไทยถิ่นใต้สาเนียงเจ๊ะเห
เป็นภาษาไทยถิ่นใต๎ที่พูดกันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีบางสํวนเชํน อําเภอยะ
หริ่ง อําเภอปะนาเระ และอําเภอสายบุรี เป็นภาษาที่ไหลเสียงตามพยัญชนะและสระ เชํน ไหลํไก๎ ลูํกูํ
แล๎วแก๎ว เป็นต๎น จะเป็นการสื่อสารเฉพาะบุคคลท๎องถิ่นซึ่งไมํสามารถสื่อสารกับกลุํมคนจากนอก
ถิ่นได๎ซึ่งบางครั้งอาจะเกิดการเข๎าใจผิดในลักษณะของเสียงหรือคําเชํนกัน ปัจจุบันมีการปรับโดย
การนําภาษาไทยถิ่นใต๎มาใช๎ในการสื่อสารกับคนตํางถิ่น
นอกจากนี้ชาวเทพาเราก็มีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองคือ ภาษาสะกอม ซึ่งวํากันวํา
เป็นภาษาที่ได๎รับการถํายทอดจากพื้นถิ่นภาคกลาง มีคําศัพท์เฉพาะและมีสําเนียงที่เน๎นเสียงหนักเบา
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จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ควรคําแกํความภาคภูมิใจของชาวสะกอม (นายสะหม๎อ : ตัวหนังตะลุง ซึ่ง
เป็นคนสะกอมจะพูดสําเนียงนี้)
หากจะกลํา ววํา “สํา เนีย งสื่อภาษา..” สํา หรับคนใต๎ หรือคนเทพานั้นจะสามารถอธิบาย
สุภ าษิ ต นี้ ไ ด๎ เ ป็ น อยํ า งดี ที่ ยั ง คงเอกลั ก ษณ์ ข องการ “แหลงไมํ ชับ ” หรื อ ภาษาทองแดง อัน เป็ น
เอกลักษณ์ของคนใต๎ แม๎วําจะมีการ “ดัดลิ้น” ให๎เข๎ากับภาษาไทยกลางได๎อยํางรื่นหูแล๎วก็ตาม ภาษา
ใต๎ทองแดงก็ยังคง “จริงใจ” อยูํมิเสื่อมคลาย

ภูมิปัญญาด้านอาชีพ
ด๎วยสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต๎อันประกอบด๎วยชายฝั่งทะเลที่มี แนวเขาสูงทอด
ยาวขนาดไปกับชายฝั่งทะเล ทําให๎ ภาคใต๎สามารถแบํงพื้นที่ออกเป็น ๓ ประเภทใหญํ ๆ คือ พื้นที่
ชายฝั่งทะเล พื้นที่ที่ราบลุํม และพื้นที่ที่ราบเชิงเขา และด๎วยสภาพทางภูมิศาสตร์เชํนนี้ทําให๎การ
ประกอบอาชีพของคนใต๎และวิถีชีวิตของคนเทพาในแตํละพื้นที่แตกตํางกัน

พื้นที่ชายฝั่งทะเล
เป็นพื้นที่ที่ทอดแนวยาวไปตามชายฝั่งทะเล ผู๎คนสํวนใหญํจะประกอบอาชีพประมงจับปลา
ปู กุ๎ง หอย สํวนใหญํจะเป็นชาวมุสลิม ในยุคแรกมีการตั้ง “หนํา” หรือ “ทับ” เป็นที่พักชั่วคราวตํอมา
มีการชักชวนกันมาเกิดเป็นชุมชนใหญํตลอดแนวชายฝั่งทะเลดังเชํนปัจจุบัน
การหาปลาทํ า ได๎งํ า ยโดยไมํต๎องใช๎เครื่องมือจับปลามากมายเพราะเป็นการหาปลาตาม
ชายฝั่งน้ําตื้น หรือใช๎ “เรือมาด” เรือขนาดเล็กใช๎ใบบรรจุคนได๎ ๒-๓ คนออกหาปลาในตอนเย็นใช๎
อวนเข็นโดยการปักปลายอวนข๎างหนึ่งกับริมฝั่งและอีกด๎านหนึ่ง อยูํบนเรือแล๎ววนครึ่งวงกลมเข๎าหา
ฝั่ง หรือใช๎ “เรือเชียด” ในการจับกุ๎ง โดยการนําเรือมาดมาติดปีก “เชียด” ที่ทําด๎วยไม๎ไผํคล๎ายหวียื่น
ออกมาครูดผํานผิวน้ําลงไปกวาดบนพื้นเลน กุ๎งจะตกใจและกระโดดขึ้นมา
ชาวประมงสํวนใหญํประกอบอาชีพจับสัตว์น้ําประเภทกุ๎ง หมึก หอย ปู ปลาตามฤดูกาลโดย
ใช๎ “ภูมิปัญญา” ที่เกิดจากประสบการณ์ การสังเกตและธรรมชาติ สํวนหนึ่ง เพื่อการบริโภคและเมื่อ
เหลือจากการบริโภคแล๎วก็จะนําไปขายเป็นอาหารสดหรือแปรรูป หมัก ตากแห๎งเพื่อบริโภคหรือ
เพื่อขายได๎อีกทอดหนึ่งตํอไป ทําให๎เรามีเคย(กะปิ)และปลาเค็มกินได๎ตลอดปี
ภูมิปัญญาของชาวประมงอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ เป็นการบอกเลําจากรุํนตํอรุํน
เกิดจากการสังเกตเชํน แหลํงปลาชุม การไดหมึก การตกปู การตกกุ๎ง หรือแม๎กระทั่งสิ่งบอกเหตุพายุ
เป็นต๎น
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พื้นที่ที่ราบลุ่ม
เป็นพื้นที่ที่ราบเชื่อมตํอระหวํางพื้นที่เชิงเขากับพื้นที่ ชายฝั่งทะเลซึ่งเหมาะสมกับกับการทํา
นาเนื่องจากมีลักษณะเป็นแอํง มีน้ําขังหรือมีแมํน้ํา ลําคลองไหลผําน การทํานาในที่ลุํมสามารถแบํง
ออกได๎ ๓ ลักษณะคือ นาดํา (เป็นการทํานาในที่ที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์หรือทํวมขังเป็นเวลานาน เมื่อ
เทือกพร๎อมแล๎วสําหรับการดํานา ชาวนาก็จะนํากล๎าข๎ าวมาปักดํา) นาหวําน (เป็นการทํานาในที่ที่มี
น้ําน๎อยหรือพื้นที่เป็นนาดอน ซึ่งจะขึ้นอยูํกับปริมาณน้ําฝนในแตํละปี หากปริมาณน้ําฝนน๎อยไมํ
สามารถปักดําได๎ก็จะทําเป็นนาหวํานแทนการปักดํากล๎าโดยวิธีการหวํานเมล็ดพันธุ์ข๎าวลงในเทือก
นาที่เตรียมไว๎แล๎ว) และนาปรัง (เป็นการทํานานอกฤดูกาลในพื้นที่ที่มีน้ําในการทํานาได๎ตลอดปี ซึ่ง
อาจจะเป็นใกล๎แมํน้ําลําคลอง หรือคลองสํงน้ําชลประทาน)
เมฆทะมึนบนท๎องฟ้าด๎านทิศตะวันออกยามเดือน ๘ เป็นการมาถึงแหํงวสันตฤดู สายลม
และเมฆฝนหอบความชุํมชื้น เป็นสายฝนสูํพื้นทุํงนาเป็นสัญญานของการเริ่มต๎นฤดูการทํานาในปีนี้
การทํานาของคนเทพาสํวนใหญํจะเป็นนาดําโดยใช๎เครื่องมือที่สําคัญในการทํานาคือ ไถ คราดและ
แอก หรือเรียกรวมกันวํา เครื่องไถ ใช๎จอบขุดดินขึ้นมาวางบนคันนา แตํงคันนาให๎เสมอเพื่อเก็บกัก
น้ํา หลังจากนั้นจะไถประมาณ ๒-๓ ครั้งแล๎วคราดไดให๎ดินรํวนเป็นโคลนตม บางครั้งอาจใช๎ควาย
หลาย ๆ ตั วเดิน เหยี ย บย่ํ า วั ช พื ช ในที่ นาจนกลายเป็ นโคลน เรี ย กวํา การเวี ย นควาย หรือ ลุ ย นา
หลังจากนั้นก็ทําดินโคลนให๎เรียบเรียกวํา ทําเทือก เป็นชํวงที่กลิ่นไอโคลนกระจายคลุ๎งทั่วทุํงเป็น
ชํวงเวลาที่สนุกสนานของเด็ก ๆ ที่ได๎ลิ้มรสหวานฝาดของ “ลูกหว๎า” อีกครั้งรวมถึงการผูกตั๊กแตน
ลํอนกนางแอํนที่โฉบกินเหยื่อเหนือท๎องทุํงแม๎จะไมํต๎องการเป็นอาหารเพียงแตํจะเป็นบทพิสูจน์
“ฝีมือ” ที่สามารถจับสัตว์ปีกวํองไวตัวนี้ไว๎ในอุ๎งมือได๎ตํางหาก
อีกฟากหนึ่งบริเวณข๎างบ๎านหรือที่ราบที่น้ําทํวมไมํถึงจะเป็นการเตรียมพื้นที่สําหรับการ
“หวํานกล๎า” ซึ่งจะเป็นการเตรียมกล๎าข๎าวสําหรับไปปลูกในท๎องทุํงตํอไป เมื่อกล๎าสูงพอประมาณก็
จะมีการ “ถอนกล๎า” โดยใช๎แรงงานในครัวเรือนหรืออกบ๎านเพื่อนบ๎านลงแรงชํวยกัน ถอดกล๎ารวบ
ได๎ประมาณกํามือใหญํก็จะเอาดินที่ติดอยูํกับโคนกล๎าออกโดยการฟัดกับข๎างเท๎าด๎านในข๎างใดข๎า ง
หนึ่งตามถนัด แล๎วมัดรวมตั้งไว๎โดยเชือกที่ได๎จากทางสิเหรง หลังจากนั้นก็ตัดปลายกล๎าให๎เสมอกัน
รอการเคลื่อนย๎ายไปยังท๎องนาตํอไป
มัดกล๎าประมาณ ๖-๑๐ มัด เสียบกลางอยูํด๎านละเทํา ๆ กันบนไม๎คานยาวประมาณ ๒ เมตร
ถูกยกขึ้นบนบําสูํปลายทางข๎างหน๎าคือท๎องทุํงที่ชุํมน้ําบนเส๎นทางเล็กที่เรียกวํา หัวนา เที่ยวแล๎วเที่ยว
เลําจนเพียงพอในแตํละป้อง (บางพื้นที่เรียก บิ้ง) พร๎อมแล๎วสําหรับการปักดํา การดํานาเป็นศิลปะ
อยํางหนึ่งที่จะต๎องมีการคํานวณระยะหํางและความตรงของต๎นกล๎า โดยเริ่มดําจากหัวนาด๎านหนึ่งไป
ยังหัวนาอีกด๎านหนึ่งในทิศทางถอยหลังตรงกันข๎าม
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การออกปากดํานาเป็นเรื่องปกติของการชํวยเหลือกันในชุมชนที่มีข๎าวเหนียวคง (ข๎าวโพด)
อุํน ๆ ซาวมะพร๎าวขูดวางอยูํบนใบตองพร๎อมปลาหลังเขียวตัวสองตัวเป็นของวํางที่หากินได๎บนหัว
นา
จากนี้กล๎าข๎าวจะเจริญเติบโตเป็น ต๎นข๎าวด๎วยน้ําฝนและห๎วงเวลา สีเขียวเริ่มปรากฏทั่วท๎อง
ทุํง ต๎นข๎าวตั้งต๎นได๎แล๎ว มีน้ําขังในท๎องนา มีการเปิดหัวนาเพื่อระบายน้ําจากป้องหนึ่งไปอีกป้อง
หนึ่ง เป็นชํวงสนุกอีกอยํางหนึ่งของเด็ก ๆ ที่จะได๎ “ดักซํอน” กันตามชํองน้ําไหลหรือการหยํอนเบ็ด
ตกปลาน้ําตื้นที่เห็นตัวปลาแหวกวํายอยูํตามกอข๎าวโดยใช๎ เหยื่อซึ่งเป็นไส๎เดือนหรือตั๊กแตนที่ไลํจับ
เอาบนหัวนาก็ได๎ อยํางน๎อยก็ปลาซิวปลาหมอสัก ๑๐ ตัวหรือปลาชํอนตัวเขื่องสักตัวพอสําหรับหมก
ใบขมิ้น แกงส๎มหรือคลุกขมิ้นทอด มีน้ําชุบ (ละ) ลายเคย ใสํพริกบีบมะนาวกับยอดจิกนา ยอดสะตอ
เบา ยอดเหมํา เป็นผักเหนาะ ข๎าวสวยร๎อน ๆ ควันหอมกรุํนบนหนํา (ขนํา)นาที่มีไอเย็นของละออง
น้ํา พั ดผํา น เมฆปุ ย ขาวลอยอ๎อยอิ่งบนท๎องฟ้ า มีเสีย งนกลําแมลงเซ็งแซํ อยูํบนกิ่งหว๎าเป็นดนตรี
บรรเลงกลํอม มันเป็นความสุขที่หาได๎ไมํยากในท๎องนาของเทพา
ต๎นข๎าวเจริญเติบโตขึ้นสะบัดใบพลิ้วลูํเลํนลม น้ําเริ่มขอดลง ข๎าวตั้งท๎องเตรียมออกรวง
เข๎าสูํชํวงเดือน ๓ ข๎าวที่ตั้งท๎องเริ่มสุกเหลืองอรํามไปทั่วท๎องทุํง ท๎องฟ้าแดดเริ่มแรง ไอร๎อน
ที่เพิ่มขึ้นยิ่งทวีกลิ่นหอมของต๎นและรวงข๎าว การออกปากขอชํวยเพื่อนบ๎านเก็บข๎าวก็มีขึ้นอีกครั้ง
โดยใช๎ “แกะ” หรือ “แกระ” เก็บทีละรวงๆ นํามามัดรวมกันเข๎าเรียกวํา “เลียง” แล๎วก็หาบเลียงข๎าว
กลับไปเก็บไว๎ที่ “เรินข๎าว”
ทํามกลางอากาศร๎อนอบอ๎าวที่มีเพียงแคํหมวกสานใบเดียวในการป้องกันแสงแดดจะหายไป
ด๎วย “ลอดชํอง” สีเขียวตัวโตที่ดําผุดดําวํายอยูํในกะทิอันเข๎มข๎นหอมหวานชื่นใจหรือบางครั้งอาจจะ
เป็น “ขนมควายลุย” ในน้ํากะทิหวานเข๎มข๎น ล๎างคอด๎วยน้ําใสเย็นในเพล๎งบนหนํา
บนท๎องทุํงยามนี้จะสนั่นด๎วยเสียง “ปี่ซัง” ของเด็ก ๆ ที่วิ่งเลํนอยูํตามทุํงนา หรือไมํก็ “วิดลูก
คลัก” (ปลาน้ําแห๎ง) มอมแมม ยามเย็นแดดรํมลมตกก็จะมีเสียง “แอก” จากวําวควายหลาย ๆ ตัวที่มี
สีสันสดใสลอยลมบนสู งลิบและจะถูกปลํอยทิ้งค๎างคืนบนท๎องฟ้าให๎เสียงแอกเป็นเสียงดนตรีขับ
กลํอมพักผํอนให๎หายอํอนเพลียจากการตรากตรํางานมาตลอดทั้งวัน หรืออาจะนอนนับดาวฟังเสียง
แอกจนเคลิ้มเข๎าสูํห๎วงภวังคจิตอยํางมีความสุขแหํงราตรีกาลเก็บแรงไว๎สู๎กับงานที่จะมาถึงยามอรุณ
รุํงของพรุํงนี้ตอํ ไป
ข๎าวเลียงที่ได๎เก็บไว๎ในเริมข๎าวนั้นจะถูกนํา ออกมานวดด๎วยเท๎าหรือเครื่องนวดข๎าวที่มีจาก
ไม๎ไผํสาน เมื่อได๎เป็นข๎าวเปลือกก็จะนํามาทิ่ม (ตํา)ใน “ครกทิ่มข๎าว” (ครกตําข๎าว) หรือนํามาสีใน
ครกสีข๎าว ลักษณะเป็นแทํงไม๎กลมแนวตั้ง ๒ ทํอน ยาวประมาณ ๑ เมตร ทํอนลํางเป็นฐาน ทํอนบน
หมุนเคลื่อนไหวโดยมีแกนกลาง มีรูสําหรับใสํข๎าวเปลือก ขัดรํองทั้งสองทํอนเข๎าหาในหน๎าเดียวกัน
เพื่อกะเทาะเปลือกข๎ าว มีภาชนะรองรับข๎างเปลือกที่ก ะเทาะเปลือกแล๎วใช๎ “ดัง” (กระด๎ง) ฝัดแยก
เมล็ดข๎าวกับเปลือกข๎าวออกก็จะได๎ข๎าวสารเอาไว๎หุงกิน ตํอไป การนําข๎าวเลียงออกมานวดนั้นจะเอา
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ข๎าวเลียงของการทํานาเมื่อปีที่แล๎วออกมาใช๎กํอน สํวนข๎าวเลียงของปีนี้ก็จะบริโภคในปีตํอไป หากปี
ไหนได๎ผลผลิตน๎อยข๎าวเลียงอาจจะหมดกํอนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในปีถัดไปจะเรียกวํา ข๎าวไมํพอต๎น ก็จะ
แก๎ปัญหาด๎วยการ “ยืมข๎าว” ของเพื่อนบ๎านแล๎วคํอยใช๎คืนกันในปีถัดไป
จะเห็นได๎วําในวิถีความเป็นอยูํของชุมชนที่อยูํในพื้นที่ราบลุํมนั้นจะมีอาชีพหลักคือ การทํา
นา ควบคูํไปกับการหาปลาน้ําจืด กุ๎งตามแหลํงน้ําตําง ๆ รวมไปถึงการหาของป่า เชํน หวาย ยํานลิบู
มาทํา เป็นวัส ดุเครื่องใช๎ ใ นครัวเรือนซึ่งจะเห็นได๎วําภูมิปัญญาหลาย ๆ ด๎าน เชํน งานหัตถกรรม
เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องนวดข๎าว เครื่องสีข๎าว ของเด็กเลํน เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช๎
อื่น ๆ อีกมากมายตํางมีต๎นกําเนิดจากภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ที่ราบลุํมนี้เป็นสํวนใหญํ
ในพื้นที่อําเภอเทพา พื้นที่นาสํวนใหญํจะอยูํ ในพื้นที่ตําบลลําไพล ตําบลทํามํวง ตําบลเกาะ
สะบ๎า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแหลํงน้ําจืดและมีปริมาณน้ําเพียงพอ หากแตํในปัจจุบันสภาพพื้นที่นา
ถูกปลํอยให๎รกร๎างวํางเปลําหรือมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เชํน ยางพารา ปาล์มน้ํามัน หรือพืช
สวนอื่น ๆ
ปั จ จุ บั น การทํ า นาน๎ อ ยลง ๆ ทุ ก ปี เมื่ อ ความงดงามและสี สั น ของท๎ อ งทุํ ง หายไป วิ ถี
ความสัมพันธ์ของผู๎คนก็เลือนหายไปทําให๎เราลืมภาพของคนนับสิบชํวยกัน “ดํานา” หรือชํวยกัน
“เก็บข๎าว” ที่เรียกวํา “ออกปากกินแรง” กัน ลืมรสชาติอันหวานหอมของลองชํองน้ํากะทิที่ทํามาเลี้ยง
คนชํวยเก็บข๎าว ลืมเสียงปี่ซัง ลืมวําวควายพร๎อมเสียง “แอก” ที่ติดลมบนดังขับกลํอมเรายามรัตติกาล
ในวัยเยาว์แล๎วหรือ อยํางไรก็ตามเชื่อมั่นวําสิ่งเหลํานี้มิได๎หายไปจากความทรงจําของพวกเราทุกคน
เพราะทุกวันนี้เรายังคงได๎กลิ่นโคลน กลิ่นหอมของรวงข๎าวสุก ได๎ยินเสียงแอกวําวควายแวํวอยูํในหู
อยูํทุกเมื่อเชื่อวัน หากแตํ มันโดน “บดบัง” และพันธนาการด๎วยความเจริญทางด๎านวัตถุและความ
สะดวกสบายของเทคโนโลยีตํางหาก

พื้นที่ที่ราบเชิงเขา
ชุมชนบนพื้นที่ที่ราบเชิงเขา ชายเขา หรือไหลํเขาเกิดขึ้นจากการขยายพื้นที่ทํามาหากินจากที่
ราบลุํมเข๎าไปในป่า อาจจะด๎วยเหตุผ ลการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร หรือการย๎ายชุมชนด๎วยเหตุ
ภัยธรรมชาติ การทํามาหากินของผู๎คนในชุมชนนี้สํวนใหญํจะเป็นการปลูกพืชไรํ ทํานาไรํ หรือนา
ข๎าวไรํ ซึ่งเป็นการทํานาตามพื้นที่ที่เป็นควน ไหลํเขาหรือเชิงเขา โดยใช๎พันธุ์ข๎าวที่ไมํต๎องการน้ํามาก
นักเชํน ข๎าวพันธุ์ดอกยอม ชาวบ๎านจะเรียกข๎าวชนิดวํา ข๎าวดอกยอม หรือข๎าวไรํ ทําไรํเลื่อนลอย เก็บ
ของป่าเพื่อการดํารงชีพ และเมื่อมีการตั้งรกรากนาน ๆ เข๎าก็มีการปลูกไม๎ยืนต๎น เชํน มะพร๎าว หมาก
ไม๎ผลตําง ๆ ตามความเหมาะสมของพันธุ์ไม๎แตํละชนิด
ข๎าวไรํ เป็นการทํานาอยํางหนึ่งโดยใช๎พันธุ์ข๎าวที่ไมํต๎องการน้ํามากนัก การเตรียมพื้นที่โดย
การแผ๎วถางต๎นไม๎ตามพื้นที่ที่ต๎องการแล๎วทําการ “เผาปรน” เผาละเอียดจนแทบไมํเหลือแม๎กระทั่ง
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เศษไม๎ เมื่อมีฝนตกดินชุํมก็จะเริ่มเพาะปลูกโดยใช๎ไม๎กลมขนาดกํามือพอเหมาะ สูงพอประมาณ
เหลาปลายแหลมมน ๒ ทํอนซ๎ายขวา เรียกวํา “ไม๎สัก” เดินปักทิ่มกะระยะสลับซ๎ายขวาเป็นแถวจน
เต็มพื้นที่ โดยมีคนปลูกซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ข๎าวอยูํในกระบอกไม๎ไผํยาวหยอดเมล็ดตามหลังแล๎วกลบ
หลุมโดยใช๎โคนของกระบอกไม๎ไผํทิ่มกลบ บ๎างก็ผสมเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงโมหรือแตงไทยเข๎าไป
เพื่อปลูกไปพร๎อมกัน
เมื่อข๎าวแตกหนํอก็จะต๎องดูแลไมํให๎หญ๎าขึ้นปกคลุมโดยใช๎จอบหรือใช๎ “กรี” ซึ่งอุปกรณ์
ดายหญ๎าชนิดหนึ่งทําด๎วยเหล็กแผํนบาง หักมุมฉากกับด๎ามถือสอดด๎ามด๎วยไม๎ไผํเพื่อการถือกระชับ
มือ จนกระทั่งข๎าวตั้งท๎องออกรวง พื้นที่วํางข๎างขอนอาจจะปลูก “แส๎” พืชหัวชนิดหนึ่งคล๎ายต๎นหอม
แตํมีขนาดเล็กกวํา และบางทีบนขอนก็อาจจะมี “เห็ดแครง” อาหารอันโอชะเมื่อนํามาแกงกะทิ
ข๎าวไรํเมื่อออกรวงจะเป็นอาหารอันโอชะของ “นกคุลา” นกท๎องถิ่นชนิดหนึ่งตัวเล็ก ๆ สีดํา
อาศัยอยูํรวมกันเป็นฝูง ชาวไรํจะป้องกันโดยสร๎างหุํนไลํกา สร๎างขนําสูงไว๎กลางไรํแล๎วมีเกราะไม๎
สําหรับเคาะโหํไลํฝูงนกเมื่อลงจิกกินเมล็ดข๎าว ยามนี้จะมีแตํเสียงเคาะเกราะและเสียงโหํกึกก๎อง
สะท๎อนแนวควนตั้งแตํเช๎ายันเย็น บางแหํงอาจใช๎ “นวัตกรรม” เชํน นําไม๎ไผํมาตัดทํอนเว๎นข๎อแล๎ว
ร๎อยเชือกที่ข๎อทํอนแขวนเป็นราวใกล๎กับ ทํอนไม๎ที่พาดไว๎เป็นแนวขวาง เมื่อ ใช๎เชือกดึงบั งคับให๎
กระบอกเคลื่อนที่แล๎วปลํอยเชือกให๎กระบอกไปตีกับไม๎ที่พาดไว๎เป็นเสียงดังไลํนก
หากเหนื่อยจากการไลํนกก็พักด๎วยแตงไทยหอม ๆ กับกะทิเข๎มข๎นก็พอจะมีแรงสู๎กับนกคุลา
ตํอไป
เมื่อข๎าวสุกเต็มที่ก็ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็ใช๎วิธีการออกปากขอชํวยเพื่อนเก็บข๎าวเชํ นกัน ซึ่ง
ครั้งนี้นอกจากจากเลี้ยงด๎วยลอดชํองน้ํากะทิแล๎ว อาจจะมีแตงไทยน้ํากะทิให๎เลือกเป็นพิเศษอีกด๎วย
เชํนกัน หลังจากเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงจากแกงกะทิเห็ดแครง ไกํบ๎านต๎มขมิ้น ผัดเผ็ดไกํบ๎าน น้ําชุบลาย
เคยเหนาะด๎วยยอดจิกควน ยอดสมุย แส๎หรือหนํอไม๎ต๎มที่หาได๎ข๎าง ๆ ไรํก็เพียงพอแล๎วสําหรับน้ําใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํที่มีตํอกัน
ข๎าวที่เก็บได๎ก็มัดเลียงแล๎วนํากลับมาเก็บไว๎ในเรินข๎าวเชํนกัน เพียงแตํแยกสํวนไว๎เฉพาะ
ข๎าวไรํเพื่ อสะดวกในการนําไปรับประทานตํอไปเนื่องจากข๎าวไรํเมล็ดจะแข็งกวําข๎าวนา ทําให๎
จะต๎องมีวิธีการหุงเฉพาะ
โดยวิถีชีวิตพื้นฐานของคนใต๎ที่มีจิตใจโอบอ๎อมอารี ซึ่งแม๎จะอาศัยอยูํในพื้นที่ที่แตกตํางกัน
ออกไป แตํอยํางหนึ่งที่เกิดขึ้นทํามกลางความตํางเหลํานั้นคือ “น้ําใจ” และการชํวยเหลือซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนแบํงปันผลผลิตที่มีอยูํในท๎องถิ่นตนกับผู๎มาเยือนหรือการไปเยี่ยมเยือน
ในหมูํบ๎านหรือชุมชนตํางถิ่นที่จะต๎องมีของติดไม๎ติดมืออยูํเสมอ
น้ําใจและการชํวยเหลือซึ่งกันและกันเป็นวัฒนธรรมความเป็นอยูํของคนใต๎มาช๎านาน ใน
อดีตเราจะเห็น “เพล๎ง” (ไห) ซึ่งเป็นภาชนะดินเผาภายในบรรจุน้ําสําหรับดื่ม มีกระบวยที่ทําด๎วย
“พร๎ก” (กะลา) ตั้งไว๎ที่ “หลา” (ศาลา)ไว๎สําหรับคนเดินทางผํานไปมาได๎ดื่มกิน พักร๎อน หุงหาอาหาร
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หรือพักค๎างคืน หรือบางที่อาจจะมีบํอน้ําที่ถือได๎วําเป็นบํอน้ําสาธารณะที่มี “ตีหมา” ทําด๎วย “เตห๏าะ”
(กาบหมากหรือกาบหลาวโอน)ไว๎สําหรับคนเดินทาง
ในอดีตการเดินทางไปมาหาสูํระหวํางชุ มชนจะมีเส๎นทางหลักอยูํ ๒ เส๎นทางคือ ทางน้ํา
(แมํน้ําเทพา) และทางบกโดยการใช๎ช๎าง ม๎าเป็นพาหนะ เดินเท๎า ในการเดินทางสูํจุดศูนย์กลางคือ
ตลาดนัดเทพา (ตลาดแขกในเขตเทศบาลตําบลเทพาในปัจจุบัน ) พวกเหนือไกลออกไปทางทิศใต๎
ของเทพาอยํางโหมฺ (ชาว) สะบ๎าย๎อย เขาแดง ทุํงโพธิ์ ทําไทร ลําไพล หากจะเดินทางก็ใช๎การลํองเรือ
จากต๎นน้ําลงมาแวะค๎าขายแลกเปลี่ยนกับชุมชนบริเวณสองฝั่งน้ําเรื่อยลงมาจนมาถึงตลาดเทพา หรือ
อีกด๎านหนึ่งที่ไมํสามารถชุมชนอยูํหํางไกลจากแมํน้ําก็ใช๎การเดินด๎วยเท๎า นําสินค๎าบรรทุกหลังช๎าง
หลังม๎าหรือหาบ แบบ คอน ทูนเดินทางกันเป็นกลุํมข๎ามคลองลําพี่ละ(ต๎นน้ําจากตําบลวังใหญํ) ผําน
หน๎ามัสยิดฟูลาลลนาอีม ผํานหน๎าวัดสุริยาราม (วัดหน๎าสถานี) ข๎ามทางรถไฟไปก็จะเจอการต๎อนรับ
และอัธยาศัยอันอบอุํนของพี่น๎องแขกและพี่น๎องจีน ซึ่งโหมฺวังใหญํ เกาะสะบ๎า รวมถึงโหมฺน้ําขาว
จะนะ ก็ใช๎วิธีการในลักษณะเชํนนี้เดินทางเข๎าสูํศูนย์กลางแหํงวิถีชุมชนที่เรียกวํา เอาผัก เอาหญ๎า เอา
ปลา เอาไกํ มาแลกข๎าว แลกเคย (กะปิ)
จะเห็นได๎วํารูปแบบและวิธีการเดินทางในอดีตนั้นไมํวําจะเป็นเพื่อการค๎าขายหรือการเยี่ยม
เยียนซึ่งต๎องใช๎เวลาในการเดินทางนานข๎ามวันข๎ามคืน ทําให๎เกิดวัฒนธรรม “เกลอ” หรือ “ผูกเกลอ”
ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น การผู ก น้ํ า ใจของคนพื้ น ที่ ห นึ่ ง กั บ คนอี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ จ ะให๎ ก ารเคารพนั บ ถื อ กั น
ชํวยเหลือกันเสมือนญาติพี่น๎อง และจะมีการสืบทอด “เกลอ” กันตํอ ๆ กันมา สิ่งเหลํานี้ได๎สะท๎อน
ให๎เห็นความสัมพันธ์ตามวิถีที่แท๎จริงของ “เกลอควน” “เกลอนา” และ “เกลอเล” ที่ผูกสัมพันธ์ร๎อย
รัดกันด๎วยน้ําใจและความโอบอ๎อมอารีตํอกันนานนับหลายชั่วอายุคน
หากแตํวันนี้เมื่อความเจริญถึงระดับที่เราสามารถสื่อสารด๎วยเทคโนโลยีที่จะเอื้อให๎พวกเรา
เกิดความสัมพันธ์ได๎อยํางลึกซึ้งได๎งํายกวําในอดีต เรากลับพบวําความสัมพันธ์ของเรานับวันยิ่งหําง
กันไปมากยิ่งขึ้น เสมือนหนึ่งวําเราคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีอยูํบนหน๎าแผํนดินนี้กระมัง

ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษาเมื่อยามเจ็บไข๎ได๎ป่วยหรือการป้องกัน
รักษาโรคที่ผํานการสังเคราะห์จากประสบการณ์ของคนรุํนแล๎วรุํนเลําโดยใช๎พืชที่มีอยูํในชุมชนหรือ
ในพื้นถิ่นฐานนั้นผสานกันเข๎ากับความเชื่อและหลักธรรมะที่ทําให๎คนในอดีตมี “สมุนไพร” ใช๎ใน
การรักษาโรคทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกรํางกาย ในระบบกล๎ามเนื้อ กระดูก เส๎นเอ็น หลอด
เลือดตําง ๆ ซึ่งนอกจากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคแล๎วยังรวมไปถึงการนวดแผนโบราณเพื่อเป็น
การคลายเส๎น กระตุ๎นระบบไหลเวียนของเลือด การขัดยอกของเส๎นเอ็น กล๎ามเนื้อตําง ๆ
ด๎วยภูมิปัญญาเหลํานี้ทําให๎เราต๎องเชื่อและยืนยันได๎วําสิ่งเหลํานี้ “เป็นจริง” เชํน
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- การป้องกันเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิ น ให๎นําพริกขี้หนูสด ๑๐ เม็ดหํอใสํกระดาษใสํ
กระเป๋าเสื้อ
- พริกขี้หนูเข๎าตา ให๎อมเกลือเม็ดหรือเอาเกลือเม็ดตั้งบนลิ้น
- เมาเห็ด เมากลอย ให๎กินลูกพลา (ลูกพลับพลา)
- ปวดหัว ใช๎ใบยอสดใสํในน้ําร๎อนประมาณ ๕ นาที เอาใบยอมาปะที่หน๎าผาก
- กินเข็ดมูน (บอระเพ็ด)กับลูกแว๎ง (มะเขือพวง) จะไมํมีรสขม
- กินมังคุดหลังกินทุเรียนจะดับกลิ่นทุเรียนได๎
- ดับกลิ่นสะตอด๎วยการกินถัวฝักยาว หรือมะเขือเปราะ
- กลิ่นเหล๎าดับกลิ่นด๎วยยอดยามู(ฝรั่ง)อํอน
- ขี้เหล็กจะไมํขมเมื่อต๎มกับใบยอป่า หรือใบยํานาง
- ถูกหมามุํยคันให๎กินลูกมะขามป้อม
- พริกขี้หนูเข๎าตาให๎เอาน้ําเย็นราดหัวแมํเท๎า
- อาหารอันตราย กินแล๎วอาจตายได๎ เชํน ห๎ามกินมังคุดกับน้ําตาลทราย ห๎ามกินแตงโม
กับลูกแป้งหรือตาแป (แป้งข๎าวหมาก) ห๎ามกินลูกเหฺมฺร(มังเร)กับน้ําตาลทราย หรือห๎าม
แกงนกเปล๎ากับยอดกระพ๎อ เป็นต๎น

ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม
งานศิ ล ปกรรมเป็ นอีก หนึ่งของภูมิปัญญาที่สะท๎อนให๎เห็นถึงสุนทรีย ภาพท๎องถิ่นอยํ าง
แท๎จริงโดยคุณคําแหํงความงดงามเหลํานี้ปรากฏแฝงอยูํในเครื่องมือเครื่องใช๎ ภาชนะเครื่องจักสาน
ของเลํน การละเลํน วรรณกรรมหรือแม๎กระทั่งปริศนาคําทาย ภูมิปัญญาที่ปรากฏจะเกิดขึ้นตามวิถี
แหํง ชุ ม ชนทั้ ง การสื บ ทอด การทดลอง การสังเกต การเรีย นรู๎ ภายใต๎ ลัก ษณะทางกายภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ เชํน
- งานหัตถกรรม เชํน เสื้อผ๎า ลวดลายบ๎านเรือน เครื่องใช๎ในครัวเรือน อุปกรณ์ลําสัตว์
ดักสัตว์ ตีหมา เฌอ แกะ ฆะหา หรือฆะฮา ( : แทํงไม๎สําหรับรองอํานอัลกรุอําน)
- งานจักสาน เชํ น เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ใช๎วัสดุหรือพืชในท๎องถิ่น อาทิ เตย ไม๎ไผํ จาก
ดอกหญ๎า กระจูด ยํานลิบู (ลิเภา) คล๎า ใยมะพร๎าว ใยโหนด เป็นต๎น
- การละเลํน เชํน ซัดราว หมาชิงเสา ตี่จับ ขี่ม๎าสํงเมือง เตย ชีโพ(ปิดตาลักซํอน) เป็นต๎น
- ของเลํน เชํน ลูกขําง ขายํางหรือทองสูง หมากขุม ฉับโผง กุบกับ บื่อบื่อ เป็นต๎น
- การแสดง เชํน หนังตะลุง มโนรา ลิเกฮูลู สีละ เป็นต๎น
- ปริศนาคําทาย
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การละเล่นของเด็กใต้
การละเลํน และของเลํน เป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้ นบ๎านที่ เป็นการสะท๎อนวิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อของคนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอ ยูํในท๎องถิ่นนั้น ๆ มาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
ซึ่งนอกเหนือจากความสนุกสนานตามประสาเด็ก ๆ แล๎ว เราได๎คุณคําจากการละเลํนพื้นบ๎านของเรา
หลายประการเชํน

ประโยชน์ทางกาย
อันได๎จากการออกกําลังทั้งกลางแจ๎งและในรํม เริ่มตั้งแตํเด็กเล็ก ๆ เลํน “จับปูดํา ขยําปูนา”
หรือ “โยกเยกเอย น้ําทํวมเมฆ” เด็ก ๆ จะได๎หัดใช๎กล๎ามเนื้อตําง ๆ ในตัวพร๎อมกับทําทําให๎เข๎ากับ
จังหวะ การเลํนกลางแจ๎งกับเด็กคนอื่น ๆ เป็นกลุํมเล็กบ๎างใหญํบ๎าง เชํน ขี่ม๎าก๎านกล๎วย ตาเขยํง ตีลูก
ล๎อ วิ่งเปี้ยว ขี่ม๎าสํงเมือง ตี่จับ เตย ฯลฯ การละเลํนบางอยํางมีบทร๎องประกอบทําให๎สนุกครึกครื้น
เข๎าไปอีก อยําง รีรีข๎าวสาร โพงพาง มอญซํอนผ๎า อ๎ายเข๎อ๎ายโขง งูกินหาง นอกจากจะได๎ออกกําลัง
กายแล๎วยังได๎ฝึกความวํองไว ฝึกความสัมพันธ์ของการเก็งจังหวะแขนเท๎า เชํน กาฟักไขํ ได๎ฝึกการ
ใช๎ทักษะ ทางตาและมือในการเล็งกะระยะ เชํน การเลํนลูกหิน ทอยกอง

ฝึกความสังเกต ไหวพริบ และการใช้เชาวน์ปัญญา
จากการละเลํนหลายชนิดที่ต๎องชิงไหวชิงพริบกันระหวํางการตํอสู๎ เชํน การเลํนกาฟักไขํ ผู๎
ขโมยจะหลอกลํอชิงไหวชิงพริบกับเจ๎าของไขํ ซึ่งต๎องคอยระวัง คาดคะเนไมํให๎ใครมาขโมยไขํไป
ได๎ การเลํนเตยหรือ ตํอลํอง คนลํองก็ จะหลอกลํอให๎ผู๎กั้นเผลอ เพื่อให๎ฝ่ายตนไปได๎และผู๎กั้นก็ต๎อง
คอยสังเกตให๎ดีวํา ใครจะเป็นคนผํานไป

ฝึกวินัยและการเคารพต่อกติกา
การละเลํนทุกอยํางมีกฎในตัวของมันเอง ซึ่งก็มาจากพวกเด็กนั่นเองเป็นคนชํวยกันกําหนด
ตกลงกันขึ้นมา การเลํนจึงดําเนินไปได๎ โดยจะเห็นได๎ จากกํอนเลํนก็จะมีการจับไม๎สั้นไม๎ยาว ฉูํฉี้
(เป่ายิงฉุบของทางภาคใต๎ มีปืน น้ํา นก ก๎อนหิน) ลาลาตี๊ต่ําโป๋ง (น๎อยออก หรือมากออก) หากใครไมํ
ทําตามกติกาก็จะเข๎ากลุํมเลํนกับเพื่อน ๆ ไมํได๎ เป็นการฝึกการปรับตัวเข๎ากับคนอื่นโดยปริยาย

ฝึกความอดทน
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๔๑

การละเลํนบางชนิด เชํน ขี่ม๎าสํงเมือง ผู๎แพ๎จะต๎องถูกขี่หลังไปไหน ๆ ก็ได๎ บางคนตัวเล็กถูก
คนตัวใหญํขี่ก็ต๎องยอม ถ๎าไมํทนก็เลํนกันไมํได๎ หรือเสือข๎ามห๎วย คนเป็น “ห๎วย” ต๎องอดทนทําทํา
หลายอยํางให๎ผู๎เป็น “เสือ” ข๎าม บางครั้งต๎องเป็น “ห๎วย” อยูํนาน เพราะไมํมีเสือตัวใดตาย หรือ หา
“เสือ” ข๎ามได๎หมด “ห๎วย” ก็ถูกลงโทษ ถูก “เสือ” หามไปทิ้งแล๎ววิ่งหนี “ห๎วย”

ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ
การละเลํน เชํน ตี่จับในขณะที่ผู๎เลํนของฝ่ายหนึ่งเข๎าไป “ตี่” เพื่อให๎ถูกตัวผู๎เลํนอีกฝ่ายหนึ่ง
แล๎วจะได๎วิ่งกลับฝ่ายของตน โดยไมํถูกจับเป็นเชลยนั้น ผู๎ เลํนอีกฝ่ายต๎องพร๎อมใจกันพยายามจับผู๎
เข๎ามา “ตี”่ ไว๎อยําให๎หลุดมือ เพราะถ๎าหลุดกลับไปฝ่ายของตน ผู๎เลํนอีกฝ่ายหนึ่งจะต๎องกลับไป เป็น
เชลยทั้งกลุํม หรืออยํางชักคะเยํอ ผู๎เลํนของแตํละฝ่ายต๎องพร๎อมใจกันออกแรงกันสุดฤทธิ์สุดเดช
เพื่อให๎เครื่องหมายที่กึ่งกลางของเชือกเข๎าไปอยูํฝ่ายตน

ฝึกความซื่อสัตย์
ผู๎เลํนเป็นคนหาต๎องปิดตาให๎มิดในขณะที่คนอื่น ๆ วิ่งไปซํอน อยํางคําร๎องประกอบการเลํน
ชนิดนี้วํา “ปิดตาไมํมิด สารพิษเข๎าตา พํอแมํทํานา ได๎ข๎าวเม็ดเดียว” หรือหมากเก็บอีตัก ถ๎ามือของ
ผู๎เลํนไปแตะถูกก๎อนหินหรือเม็ดผลไม๎ก็ต๎องยอม “ตาย” ให๎คนอื่นเลํนตํอ แม๎วําคนอื่นจะไมํเห็นด๎วย
ก็ตาม

ฝึกความรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามกติกาไมํวําจะเป็นการเลํนอะไร ถือวําเป็นการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู๎เลํน เชํน เลํนหมุนนาฬิกา ผู๎เลํนทุกคนต๎องจับมือกันให๎แนํนแล๎วหงายตัว เอาเท๎ายันกัน คนยืนสลับ
ต๎องจับมือคนหนึ่งให๎แนํน ๆ แล๎ววิ่งรอบ ๆ เป็นวงกลมเหมือนนาฬิกา ทุกคนจึงต๎องรับผิดชอบจับ
มือหรือยันเท๎าให๎มั่น จึงจะหมุนได๎สนุก
หากแตํเป็นที่นําเสียดายวําเมื่อทุกสรรพสิ่งผันผํานไปตามกาลเวลา การนํา “เทคโนโลยี” เข๎า
มามี บ ทบาทจนแทบจะเป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต นั้ น เด็ ก สํ ว นใหญํ ที่ มี โ อกาสเข๎ า ถึ ง หากแตํ ข าด
“วิจารณญาณ” ของการนํา ไปใช๎ ไ ด๎ตกเป็น “ทาส” ของความเจริญนี้ มาถึงวันนี้เราจึง พบวํา เด็ก
จํานวนไมํน๎อยที่เลํนกิจกรรมกลางแจ๎งไมํเป็น ขาดทักษะชีวิตของการอยูํรํวมกับผู๎อื่น เห็นแกํตัว ไมํ
รู๎จักแบํงบัน ไมํรู๎จักการรอคอย ไมํรู๎จักการเข๎าคิว และไมํรู๎จักกาลเทศะซึ่งประเด็นสุดท๎ายถือเป็น
สัญญาณที่อันตรายยิ่งตํอการสืบทอดคุณคําทางสังคม

ของเล่น...เด็กเทพา
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๔๒

หากการละเลํนและของเลํนเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ๎านที่เป็นการสะท๎อนวิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อของคนในท๎องถิ่นนั้น ๆ ยํอมนั้นต๎องหมายรวมถึงสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่นํามาใช๎
ในการเลํนซึ่ง จะเป็นสิ่งของหรือวัสดุที่มีอยูํในพื้นถิ่นเชํนกัน การละเลํนของเด็ก ทางภาคใต๎ของ
ธรรมชาติที่เด็กนํามาเลํนกันมากคือมะพร๎าว ลูกยางพารา และเม็ดมะมํวงหิมพานต์ (หัวครก หรือ ยา
รํวง) ซึ่งหางํายและไมํต๎องลงทุนซื้อ เราสามารถจําแนกรูปแบบและวิธีการเลํนของเด็กใต๎ตามวัสดุได๎
ดังนี้
บื่อบื่อ
นําลูกยางพารามาเจาะเอาเนื้อออกหมด เจาะรูด๎านบนด๎านลํางและด๎านข๎าง ใช๎ไม๎ไผํเหลา
แล๎วผูกติดกับเชือกด๎ายสอดไม๎ไผํเข๎าไปในเมล็ดยางทางรูด๎านบนหรือด๎านลําง ดึงเชือกด๎ายออกมา
ทางรูด๎านข๎าง ติดไม๎ไผํแบน ๆ ทางด๎านบน ๑ ชิ้น เมื่อจะเลํนหมุนแกนให๎เชือกด๎ายม๎วนเข๎าไปอยูํใน
ลูกยางจนเกือบสุด ดึงปลายเชือกแรง ๆ แล๎วปลํอย แกนไม๎ไผํก็จะหมุนไปหมุนมาตามแรงดึง ผู๎เลํน
ต๎องดึงและปลํอยกลับอยูํเรื่อย ๆ จะทําให๎แกนและไม๎ไผํแบน ๆ ด๎านบนกระทบกันของใครไม๎ไผํ
หลุด คนนั้นก็แพ๎
ตอกเมล็ดยางพารา
สถานที่เลํนควรเป็นพื้นไม๎หรือซีเมนต์ ผู๎เลํนอยํางน๎อย ๒ คนหรือเลํนเป็นทีม จับไม๎สั้นไม๎
ยาวเพื่อหาฝ่ายตั้งและฝ่ายตี ฝ่ายตีจะนําเมล็ดยางของฝ่ายตั้ง ตั้งลงกับพื้น แล๎วนําเมล็ดยางของตัวเอง
วางข๎างบนของฝ่ายตั้ง ใช๎มือข๎างหนึ่งจัดเมล็ดยางทั้งสองซ๎อนกัน มืออีกข๎ างกําหรือแบตามถนัดตอก
ลงบนเมล็ดยางที่ซ๎อนอยูํ ถ๎าของฝ่ายใดแตก ฝ่ายนั้นก็แพ๎
ซัดราว
ต๎องมีราวรางบนไม๎หลักหรือกะลามะพร๎าว แล๎วขีดเส๎นเรียกวํา “น้ํา” สําหรับ “ฟัด” หรือ
ขว๎างระยะหํางไมํใกล๎ไมํไกลนักแล๎วผู๎เลํนก็จะตกลงกันวํ าจะลงเม็ดหัวครก (เมล็ดมะมํวงหิมพานต์)
คนละกี่ลูก แล๎วเอาเม็ดหัวครกทั้งหมดที่ลงกองกลางมาเรียงบนราว จากนั้นก็ผลัดกันยืนที่เส๎น “น้ํา”
แล๎ว “ฟัด” (ขว๎าง) หัวครก เมล็ดไหนตกพื้น คนฟัดก็ได๎ไป เลํนจนกวําจะเบื่อ เมื่อเลิกก็เอา “หัวครก”
ที่ได๎ใสํกระเป๋าหรือ ยําม กลับบ๎าน หรือจะเผา (หมก) กินกันตรงนั้นเลยก็ได๎
ว่าวควาย
วํา วควายเป็ นของเลํน อยํ างหนึ่ง ของเด็ ก ปัก ษ์ ใ ต๎มีรู ปรํางเฉพาะมีปีก และโครงหางโดย
เอกลักษณ์โค๎งดุจเขาควาย เป็นลักษณะที่ได๎รับอิทธิพลมาจากชวา อินโดนีเซีย ต๎องอาศัยทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการทําและการเลํน ผสานจิตวิญญาณแหํงภูมิปัญญาปราชญ์ทําให๎ไม๎ไผํซี่เล็ก ๆ ผํานการ
เหลากลึง เรีย วจนได๎ที่ ข องหลัก ความสมดุล ผูก รัดด๎วยเชือกไนลํอนเล็ก ๆ ปิดด๎วยกระดาษวําว
ตกแตํงลวดลายสีสัน บ๎างใช๎ลายกนกอยํางละเอียดลออ ร๎อยรัดตาชู ติดแอกพร๎อมที่จะลอยลํองสูํเวหา
เล่าเรื่อง..เมืองเทพา ๔๓

ผสานเสียงดนตรีเมื่อบนลมดัดผํานเส๎นสายใบลานของแอก ลํองลอยห๎อยฟ้าเลํนลมตั้งแตํยามบํายจน
อาทิตย์อัสดงถึงจะสาววําวกลับลงมา บางคนเลือกที่จะปลํอยวําวค๎างคืนติดลมบนให๎เสียงแอกดังแวํว
ขับกลํอมยามราตรีกาลก็จะได๎คําชื่นชมเยินยอฝีมือกันทั่วท๎องทุํงได๎เชํนกัน
เล่นมอ หรือเล่นหม้อ
มอ หรือ หม๎อ เป็นของเลํนอยํางหนึ่งที่ต๎องอาศัย ทักษะฝีมือเฉพาะตัวที่จะต๎องประสานการ
ทํางานเป็นทีมของผู๎เลํนด๎วยกัน เป็นการละเลํนที่ให๎ประโยชน์ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมได๎ในเวลาเดียวกัน จากกระป๋องนมวางซ๎อนกันเป็นแนวสูงลดหลั่นกันไป กระป๋องยิ่งมากยิ่ง
สนุกและท๎าทาย ผู๎เลํนแบํงออกเป็น ๒ ทีม ตัวแทนของทีมทีละคนจะทําหน๎าที่ซัด (ขว๎าง) กระป๋อง
โดยลูกบอลซึ่งทําขึ้นมาจากเศษผ๎ามามัดรวมกันเป็นก๎อนกลมสลับกันระหวํางทีม
หากทีมใดสามารถทะลายแผงกระป๋องลงได๎ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะขว๎างบอลใสํฝ่ายตรงข๎าม ใคร
โดนขว๎างจะถือวําตาย สํวนคนที่เหลือก็จะต๎องชํวยกันตั้งกระป๋องขึ้นมาให๎อยูํในรูปเดิมใหมํ หากทํา
สําเร็จแล๎วให๎พูดคําวํา “มอ” ขึ้นมาถือเป็นเกมสิ้นสุด จะเริ่มต๎นเลํนกันใหมํโดยฝ่ายผู๎ชนะเป็นผู๎ซัดลูก
ใหมํ ดัง นั้นในที ม จะต๎องมี การวางแผนตัวคนที่จะทําหน๎าที่รุก รับและกั นฝ่ายตรงข๎ามที่จะต๎อง
สอดคล๎องกั น อาจมี ก ารทะเลาะเถีย งกั นบ๎างถือเป็นสีสันของเกมและถือเป็นการเรีย นรู๎ที่จะอยูํ
รํวมกันในสังคมตํอไป
ฉับโผง
ฉับโผง เป็นของเลํน ตามฤดูกาลเนื่องจากวัสดุที่ใช๎ต๎องใช๎ลูกพลา (ลูกพลับพลา) เป็นวัสดุ
หลัก ไม๎ไผํขนาดเล็กยาวพอประมาณ สําหรับทําเป็นกระบอกปืน ไม๎ไผํเหลาซี่กลมขนาดพอดีกับรู
ไม๎ไผํกระบอกแตํยาวน๎อยกวํา ใช๎ลูกพลาหําม ๆ อัดใสํกระบอกเป็นลูกแรกใช๎ไม๎ยอนจนสุดปลาย
อัดลูกพลาลูกที่ ๒ เข๎าไป ใช๎ไม๎ยอนสํงเข๎าไปจะเกิดแรงดันภายในกระบอกแล๎วจะดันให๎กระสุนนัด
แรกทะยานออกจากแหลํงสูํเป้าหมายพร๎อมกับเสียงดังโพล๎ก เป็นการเลํนที่คํอนข๎างอันตรายหากไมํ
ระมัดระวัง สํวนใหญํเด็ก ๆ จะเลํนเพื่อการทดสอบความแมํนมากกวําที่จะเลํนยิงใสํตัวกัน
บางคนคิดค๎นการเลํนเป็นนวัตกรรมโดยใช๎การเจาะรูกลางกระบอกแล๎วใช๎กระบอกอีกอัน
เป็นแม็กกาซีน สามารถยิงได๎อยํางตํอเนื่องก็สนุกไปอีกแบบเชํนกัน
เล่นเตย
เตยเป็นการเลํนอยํางหนึ่งที่ต๎องอาศัยทั้ง ทักษะความสามารถเฉพาะตัวและการทํางานเป็น
ทีมอีกอยํางหนึ่ง เริ่มต๎นจากการแบํงฝ่ายอีกเป็น ๒ ทีม จํานวนคนเทํากัน ขีดชํองตารางสองแถว
แนวตั้ง สํวนแนวนอนผันแปรตามจํานวนผู๎เลํน ลาลาตี่ต่ําโป๋งแบํงฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ฝ่ายรับจะยืน
ประจําตามแนวเส๎นแนวนอนเพื่อสกัดฝ่ายรุกมิให๎ผํานขึ้นไป ในขณะที่ฝ่ายรุกจะต๎องพยายามหลอก
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ลํอให๎ฝ่ายรับที่อยูํในแตํละเส๎นเปิดทาง หากคนใดในฝ่ายรุกโดนฝ่ายรับแตะตัวได๎จะถือวําตาย ฝ่ายรุก
จะต๎องพยายามหลบหลีกวิ่งขึ้นและลง หากสามารถทําได๎ผํานตลอดจนถึง ณ จุดเริ่ม ต๎นให๎พูดคําวํา
“เตย” ถือเป็นเกมสิ้นสุด ได๎เป็นฝ่ายรุกตํอไป ถ๎าหากฝ่ายรุกโดนฝ่ายรับแตะหมดทุกคนก็จะต๎อง
เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรับแทนสลับกันไป

ปริศนาคาทาย
ปริศนาคําทายเป็นภูมิปัญญาที่สะท๎อนให๎เห็นถึงการชํางสังเกตจากธรรมชาติหรือพฤติกรรม
ของคนหรือสัตว์นํามาผูกกั นเป็ นคําทายกันเป็นปริศนาฝึก ปฏิภาณไหวพริบและการเป็นคนชําง
สัง เกตของคนใต๎ หรืออาจจะเป็ นขําขันแบบสองแงํสามงําม โดยจะขึ้นด๎วย “อะไรเอ๎ย ...” หรือ
“อะไรหา.... เชํน
- อะไรเอ๎ย ต๎นเทําลําเรือ ใบหํอเกลือกะไมํเหม็ด (ไมํมิด) (คําตอบคือ ต๎นสน)
- อะไรเอ๎ย ต๎นเทําครก ใบปรกดิน (คําตอบคือ ตะไคร๎)
- อะไรเอ๎ย ต๎นเทําแขนใบแลํนเสี้ยว (คําตอบคือ อ๎อย)
- อะไรเอ๎ย ตอนมาสีดํา ตอนทําสีแดง หมดแรงสีเทา (คําตอบคือ ถําน)
- อะไรเอ๎ ย โก๎ ง โค๎ ง โมงตึ ง มื อ นึ ง ดึ ง มื อ นึ ง ลอก พอน้ํ า ออก หรอยจั ง หั น หลั ง ห๎ า ย
(คําตอบคือ คนกรีดยาง)

ความเชื่อทางไสยศาสตร์ของคนใต้
ไสยศาสตร์คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับลัทธิเวทมนตร์ที่แรกอยูํในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยูํของ
คนไทยมาช๎านานและเกี่ยวข๎องกันตั้งแตํเกิดจนตายและถือเป็นเครื่อง “ย๎อมใจ” ที่สําคัญที่สืบทอดกัน
มา เป็นวิถีและพฤติกรรมโดยทั่วไปของคน ดังสุภาษิตที่วํา “ไมํได๎ด๎วยเลํห์ ก็เอาด๎วยกล ไมํได๎ด๎วย
มนต์ ก็เอาด๎วยคาถา” โดยการเรียนซึ่งกํอนการเรียนจะต๎องมีการขึ้นครูโดยใช๎ดอกไม๎ธูปเทียน หมาก
พลูและมีกฎเกณฑ์ข๎อประพฤติทั้งกาย วาจาและใจ เชํน ห๎ามกินอาหารหรือสิ่งของบางอยําง ห๎ามผิด
ลูกเมียผู๎อื่น ซึ่งผู๎ที่จะขลังไสยศาสตร์นั้นจะต๎องมีความเชื่อ ความเพีย ร มีสมาธิในการฝึกฝนและถือ
ปฏิบัติตนอยํางเครํงครัดหากไมํเชํนนั้นแล๎วความขลังก็เสื่อมถอยลง ความเชื่อทางไสยศาสตร์ของคน
ใต๎ที่สําคัญได๎แกํ
๑. เมตตามหานิยม
เมตตามหานิยมที่เกิดจากไสยศาสตร์นั้นเกิดจากมนต์คาถากับน้ํามันปลุกเสก เชํน ขี้ผึ้งสีปาก
ปลุกเสก น้ํามันพรายปลุกเสก และเกิดด๎วยพิธีกรรม เชํน ทําด๎วยใบรัก ลูกสวาด ผ๎ายันต์ ตะกรุด
น้ํามันใสํผม นะหน๎าทอง สาลิกาลิ้นทอง เป็นต๎น
๒. การอยูํยงคงกระพันและเครื่องรางของขลัง
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การอยูํยงคงกระพันหมายถึง การที่เนื้อ หนัง กระดูกคงทน ตี ฟัน แทง ยิงไมํเข๎า ไมํแตกไมํ
หัก อาจมีทั้งประเภท “มหาอุด” หรือ “จังงัง” โดยใช๎เวทมนตร์ พระเครื่องหรือเครื่องรางที่ทําขึ้นเชํน
ตะกรุด ผ๎าประเจียด เครื่องรางของกายสิทธิ์ เชํน ตับเป็นเหล็ก เคราเป็นทองแดง เครื่องรางจากสัตว์
เชํน เพชรตาแมว เขี้ยวหมูตัน เขี้ยวเสือกลวง เครื่องรางจากแรํธาตุ เชํน เหล็กไหล เพชร ทับทิ ม เป็น
ต๎น
๓. ผ๎าประเจียด
ผ๎าประเจียด เป็นผ๎าลงเลขยันต์ อักขระ เวทมนตร์คาถา นอกจากยันต์ธรรมดาแล๎วอาจจะมีรูปพระรูป
เทวดา ยักษ์ ลิง เสือ ราชสีห์ โดยมากจะใช๎ผ๎าขาว ผ๎าแดงหรือผ๎าเหลืองและมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ๎าใช๎
โพกศีรษะ พันคอ พันแขน ใสํกระเป๋า จุดประสงค์เพื่อคุ๎ มกันอันตราย มีคุณภาพที่แตกตํางกันไป
เชํน คงทน แคล๎วคลาด มหาอุด เมตตามหานิยม โชคลาภ
๔. การสัก
การสักเป็นการทําให๎ผิวหนังมีอักขระ รูปยันต์ รูปเทวดา รูปพระ รูปลิง รูปยักษ์หรือสัตว์
อื่น ๆ ตามต๎องการเพื่อเป็นเมตตามหานิยมบ๎าง เกิดลากเกิดผลบ๎าง คลาดแคล๎วบ๎าง
๕. ลูกประคํา
ลูกประคํา หมายถึง ไม๎หรือแก๎วที่ทําเป็นเม็ดกลมมีรูตรงกลางร๎อยด๎วยด๎ายหรือไหมหลาย
สิบลูกใช๎สวมคอเพื่อบริกรรมคาถา สํวนมากใช๎สําหรับนับเวลาปลุกเสกหรือสวดเพื่อกําหนดจิตหรือ
กําหนดจบ
๖. ตะกรุด
ตะกรุดเป็นเครื่องรางของขลังมักเรียกวํา ทิศมร มีลักษณะรูปกลมยาว มี รูตรงกลางสําหรับ
ร๎อยสาย มี หลายชื่ อเรี ย กเชํ น ตะกรุ ดโทน ตะกรุดสามกษั ต ริย์ ตะกรุดไตรมาส ตะกรุด เสาร์ห๎ า
ตะกรุดหน๎าผากเสือ ตะกรุดใช๎ในทางคงกระพัน มหาอุด แคล๎วคลาด โชคลาภ
๗. ลูกอม
ลูกอมเป็นลูกกลม ๆ ทําด๎วยผงคุณพระ เลขยันต์ ผงวํานยา กาฝาก ขนาดพออมได๎สะดวก ใช๎
อมไว๎ในปากเป็นเครื่องรางของขลัง มีคุณทางด๎านเมตตามหานิยม แคล๎วคลาด คงทน มหาอุด โชค
ลาภ บางชนิดสามารถลํองหาหายตัวได๎
๘. มบ
มบ (หมบ) หมายถึง การกระทําด๎วยเวทมนตร์ เลขยันต์ คาถาให๎ผู๎อื่นมีอันตราย ถอยหํางจาก
คุณงามความดี ชื่อเสียง เสื่อมความนิยม เสื่อมความเจริญ อาจทํา ให๎เจ็บป่วยได๎ การทํามบมีหลาย
อยําง เชํน การมบด๎วยรอยเท๎า การมบด๎วยเสื้อผ๎าด๎วยการฝังรูปแล๎วทําพิธีกรรมจากนั้นจะนําไปฝังไว๎
ตามที่กําหนด เชํน ใต๎บันได ทางสามแพรํง ป่าช๎า
๙. โจ
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โจเป็นการทางไสยศาสตร์อยํางหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไมํให๎คนอื่นมาขโมยผลไม๎
ของตน การทําโจอาจใช๎หนังควายแห๎งแผํนเล็ก ๑ แผํนใสํในกระบอกไม๎ไผํยาวประมาณ ๑ คืบใช๎ผ๎า
ขาวหุ๎มปลายกระบอก นําไปแขวนที่ต๎นไม๎ที่ต๎องการติดโจให๎คนอื่นเห็น หรืออาจใช๎ใบไม๎ ๓ ใบมา
ลงเลขยันต์มาเรียงซ๎อนกันติดที่ต๎นไม๎นั้น บางแหํงใช๎กาบหมากมาทําเป็นกรวยลงเลขยันต์ทําด๎าม
แขวนด๎วยไม๎ไผํนําไปแขวนไว๎บนต๎นไม๎ที่ต๎องการติดโจ
๑๐. การทําคุณ
การทําคุณหมายถึงการกระทําด๎วยเวทมนตร์มีลักษณะคล๎ายทํามบแตํรุนแรงกวําและเร็วกวํา
โดยต๎องการถึงชีวิต โดยมากทําเพื่อต๎องการแก๎แค๎นผู๎ที่โกรธเคืองกัน โดยการเสกของเข๎าท๎อง เชํน
หนังควายแห๎ง กระดูกผี ตะปู ปลาหมอทั้งเป็น การแก๎การทําคุณโดยให๎พระสงฆ์ผู๎ทรงวิทยาคุณเสก
น้ําสะเดาะให๎กิน
๑๑. การทําโทษ
การทําโทษเป็นการโทษแกํผู๎อื่นคล๎าย ๆ กับกับการทําคุณแตํจะใช๎การบริกรรมคาถาทําร๎าย
ผู๎อื่น เชํน บิดไส๎ บิดกระดูกให๎เกิดเจ็บป่วยหรือถึงตายได๎
๑๒. การทํายาสั่ง
การทํายาสั่งเป็นการทํายาให๎กินถึงตายแตํจะไมํตายทันที ผู๎ถูกยาสั่งจะตายตํอเมื่อไปกินใน
สิ่งที่ผู๎ทํายาสั่งสั่งไว๎ เข๎าใจวําเมื่อกินสิ่งนั้นเข๎าไปจะประสมเข๎ากับตัวยาที่กินไปกํอนหน๎านี้ทําให๎เป็น
“พิษ” ขึ้นและเป็นอันตรายตํอรํางกาย
๑๓. การทรงเจ๎าเข๎าผี
การทรงเจ๎าเข๎า ผีเป็นการเชิญเจ๎าหรื อเรีย กผีมาเข๎าคนซึ่งเรียกวํา “คนทรง” เพื่อสอบถาม
เรื่องราวตําง ๆ ทั้งสิ่งเกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเชํน การทํานายโชคชะตา เนื้อคูํ
หน๎าที่การงานที่ทํา ในการทรงจะต๎องมีเครื่องประกอบข๎าวตอก ดอกไม๎ หมากพลู ธูปเทียนและ
อื่น ๆ ตามที่ “รําง” ต๎องการ เชํน เหล๎า บุหรี่ หัวหมู เป็นต๎น
๑๔. การทําเสนํห์ยาแฝด
เสนํห์ยาแฝด เป็นยาหรือของที่ทําให๎ผู๎อื่นรัก สํวนมากเป็นยาที่ผู๎หญิงทําให๎ผู๎ชาย ซึ่งจะนํา
ของที่มีอยูํในตัวผู๎หญิงมาประสมเป็นตัวยา เรียกวํา ยาแฝด แตํหากไมํนําของในตัวมาประสมเรียกวํา
ยาเสนํห์ การทําเสนํห์ย าแฝดนี้ใช๎ปะปนลงในอาหาร ผู๎ที่ถูกเสนํห์ยาแฝดจะมีอาการขาดความรําเริง
หน๎าตาเศร๎าหมอง เลื่อนลอย หลงใหลกับเฉพาะคนที่ทํา วิธีแก๎โดยการอาบน้ํามนต์ กินยาแก๎หรือทํา
พิธีเกิดใหมํ
๑๕. การลงเลขยันต์
การลงเลขยันต์หมายถึงรูปตําง ๆ ที่เขียนลงในผ๎าหรือโลหะ รูปยันต์จะเป็นรู ปสี่เหลี่ยมหรือ
รูปหลายเหลี่ยมก็ได๎ หรือรูปกลมก็มี การลงเลขยันต์ต๎องมีพิธีกรรมเป็น เรื่อง ๆ เพราะจะต๎องมีเครื่อง
บูชา เครื่องใช๎ สถานที่ ฤกษ์ยาม เวลา ทิศทางที่ละเอียดมาก ผู๎ที่ลงเลขยันต์จะต๎องรอบรู๎และเป็นคน
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ขลัง ในการลงเลขยันต์จะต๎องมีเครื่องบูชาคือ ดอกไม๎ ๙ ดอก หมาก ๙ คํา ธูป ๓ ก๎าน เทียนขี้ผึ้ง ๑
บาท ๑ เลํม อาจจะมีหัวหมูหรือบายศรี เงินบูชาครู(มากน๎อยตามตํารา)
ความเชื่อในทางไสยศาสตร์ยังคงเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนใต๎ด๎วยความผูกพันอันยาวนาน
หรือด๎วยความเชื่อความศรัทธาในการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือเป็ นเครื่อง “ย๎อมใจ” ใน
บางครั้งอาจมองเรื่องดังกลําวเป็นเรื่องไร๎สาระไมํสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได๎ก็ตาม แตํด๎วย
คุณคําที่มีได๎สะท๎อนให๎เห็นถึง “คํานิยม” บางประการของการควบคุมความประพฤติหรือพฤติกรรม
ของคนทั้งความเพียร ศีล สมาธิและความกตัญญูกตเวทีของบุคคลที่ “นับถือครู”
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