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ก่อนทีจ่ะพลกิอ่านเน้ือหาของหนังสอืเร่ือง “รอ้ยเรยีงเรือ่งราวชมุชน
ปยู:ู  ภมูปิญัญาและภูมทัิศนวั์ฒนธรรม” ในฐานะนกัภูมศิาสตรข์อตอบ
คำาถามแรกก่อนนะคะว่า ชุมชนปูยูอยู่ที่ไหน  
 ชมุชนปยููประกอบดว้ย 3 หมูบ่า้น  ไดแ้ก่ หมูท่ี ่1 บา้นเกาะยาว 
หมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย และหมู่ที่ 3 บ้านปูยู ที่ตั้ง คือ ตำาบลปูยู 
อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล ตำาบลปูยูมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ 
ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ใน 2 เกาะ คือ เกาะปูยู 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่ 2 บ้านตันหยงกาโบย และ หมู่ 3 บ้านปูยู และ อีก
หน่ึงเกาะท่ีมีการตั้งถ่ินฐาน คือ เกาะยาว ซึ่งเป็นท่ีตั้งของหมู่ 1 บ้าน
เกาะยาว ส่วนอีก 3 เกาะซึ่งไม่มีการตั้งถ่ินฐาน คือ เกาะขมิ้น เกาะ          
การา๊ฟ และเกาะปรสัมานา มปีา่ชายเลนท่ีอดุมสมบรูณ์ อยู่ตดิเทอืกเขา
สนักาลาครี ี และตำาบลปยููเปน็ตำาบลชายแดนใต้สดุของภาคใตฝ้ัง่ตะวัน
ตกของประเทศไทย มพีรมแดนทางบกตดิตอ่กับรัฐปะลสิ และพรมแดน
ทางทะเลติดต่อกับ รัฐปะลิส และรัฐเกดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 หนังสือเล่มน้ี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำานุบำารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาภาคใต้ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทักษณิ ซึง่เปน็โครงการทีบ่รูณาการระหว่าง
โครงการบริการวิชาการ กับโครงการทำานุบำารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ 
การเรียนการสอน การวิจัยของสาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อรวบรวมวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญา ในพื้นที่ตำาบลปูยู อำาเภอ
เมอืง จงัหวัดสตูล รวมทัง้เพ่ือสนบัสนนุโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน

คำ นำ 
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ปูยูโดยชุมชนมส่ีวนรว่ม ทีเ่ปน็ความรว่มมอืทางวิชาการระหวา่งองคก์าร
บริหารส่วนตำาบลปูยู อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
 เน้ือหาของหนังสือ แบ่งออกเป็น สองส่วน ส่วนที่หน่ึง คือ 
ภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งเป็นความรู้ท่ีบรรพบุรุษได้สั่งสมประสบการณ์            
มายาวนาน และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังเพ่ือใช้ในการดำาเนินชีวิต                
ซึ่งประกอบด้วยภูมิปัญญาในการตั้งถ่ินฐาน การสร้างที่อยู่อาศัย การ
ประกอบอาชีพ การรักษาโรค และอาหารการกิน ซึ่งประกอบด้วย      
เนื้อหา 8 เรื่อง ได้แก่ 
 ภูมินาม :  ภูมิปัญญาการใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน
 เรือนพื้นถิ่น :  ภูมิปัญญาการสร้างที่อยู่อาศัย
 การต่อเรือ :  ภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน
 เครื่องมือประมงพื้นบ้าน :  ภูมิปัญญาการประกอบอาชีพ
 สวนสมรมบนควนบ่อน้ำา :  ภูมิปัญญาการปลูกพืช/ผลไม้ 
 กามาด :  ภูมิปัญญาการรักษาโรค
 พืชสมุนไพร :  ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
 กะปิ :  ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร
 ส่วนท่ีสอง คือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนปูยู เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชีวิตประจำาวัน (Ordinary land-
scape) ท่ีวิวัฒนาการมาจากการเปลีย่นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การปกครอง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนปูยู นอกจากจะมีความ
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นภูเขา ทะเล ป่าชายเลน 
และเกาะแล้ว ยังมีอิทธิพลของศาสนาอิสลามและความเป็นพ้ืนท่ี
ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ท่ีมีผลต่อภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนปูยู โดยส่วนที่สองน้ีประกอบด้วยเน้ือหา 8 เร่ือง   
เช่นกัน ได้แก่ 
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 มัสยิด : ศาสนสถานของชุมชนมุสลิม
 ตาดีกา : การศึกษาศาสนาในวัยเด็ก
 การแต่งกาย : นุ่งห่มตามวิถีมุสลิม
 ภาษามลายูถิ่น : ความผูกพันกับประเทศเพื่อนบ้าน
 จิบชา-กินโรตี : วิถีชุมชนมุสลิม
 นกกรงหัวจุก :  สัตว์เลี้ยงของผู้ชายมุสลิม
 ตูปะ : อาหารวันฮารีรายอ
 แกงตอแมะห์ : อาหารพื้นถิ่น  
 หวังวา่การรอ้ยเรยีง เรือ่งราวเก่ียวกับภมูปิญัญา และ ภมูทัิศน์
วัฒนธรรมของชุมชนปูยู ตำาบลปูยู อำาเภอเมือง จังหวัดสตูลในหนังสือ
เล่มน้ี จะมีส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้ เห็นถึงความสวยงาม และความ
สำาคัญ และจะช่วยให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนยังคงอยู่     
และสบืสานสิง่ดีงามทีบ่รรพบรุษุได้รเิริม่ ใหค้นรุน่หลงัไดส้บืตอ่ และเปน็
ที่รับรู้อย่างกว้างขวาง 

นิสากร กล้าณรงค์  
ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์
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คำานำา
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เรือนพื้นถิ่น :  ภูมิปัญญาการสร้างที่อยู่อาศัย
การต่อเรือ :  ภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน
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กามาด :  ภูมิปัญญาการรักษาโรค
พืชสมุนไพร :  ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
กะปิ :  ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
และความเป็นพื้นที่ชายแดน 
มัสยิด : ศาสนสถานของชุมชนมุสลิม
ตาดีกา : การศึกษาศาสนาในวัยเด็ก
การแต่งกาย : นุ่งห่มตามวิถีมุสลิม
ภาษามลายูถิ่น : ความผูกพันกับประเทศเพื่อนบ้าน
จิบชา-กินโรตี : วิถีชุมชนมุสลิม
นกกรงหัวจุก :  สัตว์เลี้ยงของผู้ชายมุสลิม
ตูปะ: อาหารวันฮารีรายอ
แกงตอแมะห์ : อาหารพื้นถิ่น 
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ภูมินาม : 
ภูมิปัญญาการใช้ภาษา

ที่สัมพันธ์
กับการตั้งถิ่นฐาน

ผศ.ดร. นิสากร  กล้าณรงค์
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ภูมินาม (Place name) หมายถึง ชื่อเรียกสถานที่ต่างๆ ท่ีบ่งบอก
ลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ วัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆ         
ซึง่มคีวามสำาคญัในการทำาความเข้าใจทีม่าของการตัง้ชือ่สถานที ่ได้แก่ 
ชื่อเมือง และ ชื่อหมู่บ้าน เป็นต้น
 ชือ่ของสถานท่ี ประกอบด้วยสองส่วนคอื ส่วนทีเ่ป็นนามท่ัวไป 
หรอืชือ่ท่ัวไป (common/generic name)  ชือ่ทัว่ไปจะปรากฏซำ้า ๆ  ในชือ่
เรียกสถานที่ในพื้นที่ต่าง ๆ  เนื่องจากมีลักษณะทั่วไป จึงพบชื่อทั่วไปซำ้า
กันในชื่อหมู่บ้าน  ตัวอย่างเช่น  บ้านควนสะตอ บ้านควนขนุน บ้านควน
หนิ บ้านควนดนิแดง บ้านควนนกเต้น   คำาว่า “ควน” เป็น ชือ่ท่ัวไป หมาย
ถึง บริเวณท่ีสูง หรือเนินเขา ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่พบได้ทั่วไป
ในภาคใต้ ส่วนที่สอง เป็นนามเฉพาะ หรือ ชื่อเฉพาะ (specific name)  
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ หรือพิเศษของพื้นที่นั้นที่บ่งบอกลักษณะของพืช
พรรณ สัตว์ หรือภูมิประเทศ  เช่น บ้านควนสะตอ ชื่อเฉพาะ คือ สะตอ 
ซึง่เป็นพืชท่ีอยู่บนควน  จงึเรยีก หมูบ้่านน้ันว่า ควนสะตอ เพราะควนตรง
นัน้มคีวามเฉพาะ คือ มต้ีนสะตอ หรอื บ้านควนดินแดง มลัีกษณะเฉพาะ 
คอื ควนนัน้เป็นดิน และเป็นดินสแีดง จงึเรยีก หมูบ้่านนัน้ว่า ควนดินแดง  
ดังนั้น ภูมินามของหมู่บ้าน เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านชื่อ
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หมู่บ้าน เน่ืองจาก การตั้งชื่อหมู่บ้านมักจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะ
เด่นของหมู่บ้านเมื่อแรกตั้งถิ่นฐาน  ชื่อหมู่บ้านเป็นเสมือนการบอกเล่า
เรือ่งราว ความเป็นมาของท้องถ่ินหนึง่ๆ ได้เป็นอย่างด ีแต่เมือ่เวลาผ่าน
ไป แหล่ง หรือ สิ่งที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านอาจจะเปลี่ยนแปลงไป หรือ
สูญสิ้นไปจากพื้นที่ จนกระทั่งอาจไม่มีใครรู้ถึงที่มาและที่ไปของชื่อเลย
ก็ได้ คนที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่เริ่มตั้งถิ่นฐานอาจจะเสียชีวิต หรืออายุ
มาก ประวัติการต้ังชื่อหมู่บ้านบางครั้งถูกบอกเล่าต่อๆ กันมาภายใน
ครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น การรวบรวมที่มาของภูมินามหมู่บ้านจึงมี
ความจำาเป็น และ ภูมินามของหมู่บ้านในตำาบลปูยู เป็นการใช้ภาษาที่
สื่อให้เห็นสภาพของพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐาน
 ตำาบลปยููมกีารต้ังถ่ินฐานมานานกว่า 200 ปี การตัง้ถ่ินฐานเร่ิม
แรกของปยููอยู่บรเิวณ “ควนบ่อนำ้า” ควนบ่อนำ้า ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออก
เฉียงเหนือของตำาบลปูยู โดยมีระยะทางจากเกาะปูยูไปประมาณ 4-5 
กิโลเมตร  ควนบ่อนำ้า มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นเนนิเขาซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของเทือกเขาสนักาลาคิรทีีก้ั่นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซยี  
และบรเิวณควนบ่อนำ้าจะมนีำ้าผดุ ซึง่เป็นลำาธารนำ้าใต้ดนิท่ีไหลผดุข้ึนบน
ผวิดนิ กระจายอยู่ท่ัวไป ชาวบ้านทีต่ัง้ถ่ินฐานจงึมแีหล่งนำ้าใช้จากนำ้าผดุ 
โดยจะขุดเป็นบ่อ ในบริเวณใกล้บ้านของแต่ละคน เพื่อกักเก็บนำ้าไว้ใช้
เพ่ือการบรโิภคและอุปโภคได้ทัง้ปี บรเิวณตรงน้ี จงึถูกเรยีกว่า ควนบ่อนำ้า 
เพราะบริเวณควนมีบ่อนำ้าตามธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป
 ชาวบ้านที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ที่ควนบ่อนำ้าสมัยก่อนมีอาชีพทำาสวน
ผลไม้ และประกอบอาชพีประมงเป็นหลกั เน่ืองจากลักษณะภูมปิระเทศ
ที่เป็นเนินเขาเหมาะสำาหรับการปลูกผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ขนุน และมี
แหล่งนำ้าที่เป็นปัจจัยสำาคัญ สำาหรับการดำารงชีวิต ต่อมาได้มีการอพยพ
จากควนบ่อนำ้ามายังเกาะปูยู ซึ่งมีการเล่าต่อๆ กันมาว่า ในช่วง ปี พ.ศ. 
2484 ช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 กองทัพญ่ีปุ่นขึ้นบกที่ควนบ่อนำ้า เกิด
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การต่อสูจ้นมผีูบ้าดเจบ็ล้มตายจำานวนมาก เมือ่เหตกุารณ์สงบชาวบ้าน
จึงกลัว ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีก จึงตัดสินใจอพยพเดินทางโดยเรือ
แจวมายังเกาะปูยู และบุกเบิก เริ่มตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะปูยู แต่ชาวบ้าน
ที่อพยพมาจากควนบ่อนำ้าบางส่วนได้ตัดสินใจตั้งถ่ินฐานที่เกาะปูยู
เป็นการชั่วคราว และยังมีการเดินทางไปมาระหว่างเกาะปูยู และควน
บ่อนำ้า เมื่อเหตุการณ์สงบชาวบ้านจึงตัดสินใจพากันอพยพทิ้งถ่ินฐาน
จากควนบ่อนำ้าลงมาตัง้ถ่ินฐานทีเ่กาะปยููอย่างถาวร เชือ่กันว่าเหตผุลที่
ไม่มชีาวบ้านตัง้ถ่ินฐานท่ีควนบ่อนำ้า เพราะเป็นทีต้่องห้ามของบรรพบรุษุ
ในอดีต เนื่องจากควนบ่อนำ้าเคยเป็นท่ีนองเลือดจากการสู้รบ และมา
บกุเบกิพ้ืนท่ีทีเ่กาะปยููเป็นผนืนาปลกูข้าว สร้างสวนผลไม้ และปลกูเรอืน
อยู่อาศัย บางการบอกเล่า กล่าวว่าสาเหตุมาจากถูกปล้นโดยโจรจนีหาง
เปีย มาปล้นเอาทรัพย์สินเงินทอง เครื่องใช้ทำามาหากินของชาวบ้าน 
และ ลูกสาวของชาวบ้าน ผู้สูงอายุในหมู่บ้านสมัยนั้นจึงต่อสู้จนมีคน
บาดเจ็บล้มตายเป็นจำานวนมาก เมื่อเหตุการณ์สงบลงชาวบ้านจึงกลัว
ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีกจึงตัดสินใจอพยพออกจากควนบ่อนำ้า มาบุก    
เบิกเริ่มตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะปูยู ปัจจุบันชาวบ้านยังทำากินบนควนบ่อนำ้า
ประมาณ 100 กว่าราย ปลูกยางพาราและ ทำาการเกษตรแบบสวนสม
รม มีการบอกเล่าว่า สมัยก่อนที่จะมีนำ้าประปาใช้ ในหน้าแล้งชาวบ้าน
จากปูยู จะมาอาบนำ้า และ ขนนำ้าจากควนบ่อนำา้ไปใช้ในหมูบ้่าน โดยนำา
ไหซึง่เป็นภาชนะท่ีใช้ใส่นำา้บรรทกุเรอืมา และมารองนำา้จากตานำา้ ซึง่อยู่
บริเวณใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทบ. 7 ( ควนบ่อนำ้า)  ซึ่งยัง
พบเห็นซากไหที่แตกหักได้
 ปัจจบุนั ตำาบลปยููแบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมูบ้่าน คอื หมู1่ 
บ้านเกาะยาว หมู่ 2 บ้านตันหยงกาโบย และ หมู่ 3 บ้านปูยู ซึ่งชื่อของ
หมู่บ้านทั้ง 3 แห่ง ที่ชาวบ้านตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกหมู่บ้านเป็นภาษามลายู 
และ มคีวามสมัพันธ์กับลกัษณะภมูปิระเทศ และ ชวีภาค ( พืชและสตัว์
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ตามธรรมชาติ) ในพื้นที่ 
 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว หรือ ปูเลาปันยัง
 จากชื่อบ้านเกาะยาว “เกาะ” หรือ “ปูเลา” คือ นามท่ัวไป ที่
หมายถึงลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะ หรือ แผ่นดินท่ีมีนำ้าล้อมรอบ 
และ “ยาว” หรือ “ปันยัง”  เป็นนามเฉพาะ  ซึ่งเป็นการบอกลักษณะของ
เกาะว่ามีความยาว บ้านเกาะยาว เป็นเกาะที่มีลักษณะยาว 
 เกาะยาว เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ตั้งอยู่
ในทะเลอันดามัน มีรูปร่างยาว มีการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นอยู่ทางทิศ
ตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณทางด้านหน้าของเกาะซึ่งเป็นที่ราบ ด้านหลัง
เกาะซึ่งเป็นทิศตะวันตกไม่มีการตั้งถ่ินฐาน และทางทิศใต้บริเวณหน้า
อาคารด่านศุลกากรเกาะยาว มีชายหาดซึ่งเป็นหาดทราย แต่ชายหาด
ของเกาะยาวส่วนใหญ่เป็นหาดหนิ หนิบนเกาะยาวมสีแีดง ยาวเป็นพืด
ติดต่อกัน มีความสวยงาม ชาวบ้านเรียกบริเวณหาดนี้ว่า หาดหินแดง 

 หมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย
 บ้านตันหยงกาโบย มีการบอกเล่า ถึงที่มาของชื่อหมู่บ้าน 2 
ที่มา โดยที่มาแรก ของชื่อ ตันหยงกาโบย ซึ่งหมายถึง บริเวณแหลมที่
มีการจับจองเพื่อการตั้งถิ่นฐาน โดย คำาว่า “ตันหยง” เป็นคำาในภาษา
มลายู แปลว่า แหลม ส่วน “กาโบย” เป็นคำาในภาษามลายูเช่นกัน    
แปลว่า “เจริญแล้ว จองแล้ว พัฒนาแล้ว” เน่ืองจากชาวบ้านท่ีอพยพ
ลงมาจากควนบ่อนำา้ มาตัง้ถ่ินฐานเริม่แรกในบรเิวณท่ีเป็นทีร่าบ มพ้ืีนที่
สำาหรับการสร้างบ้านเรือน และ ทำามาหากินที่สะดวกสบายกว่า ทั้งการ
ทำานา และการทำาประมง บริเวณนี้จึงมีความเจริญ มีการพัฒนากว่า  
ควนบ่อนำ้า 
 ส่วนอีกที่มาหนึ่งของชื่อ ตันหยงกาโบย คือ หมอกหัวแหลม  
เนือ่งจากเดมิ ก่อนจะเป็นตันหยงกาโบยมชีือ่ว่า ตันหยงกาบสู  “ตนัหยง” 
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เป็นคำาในภาษามลายู แปลว่า แหลม ส่วน “กาบูส” เป็นคำาในภาษา
มลายูเช่นกัน แปลว่า หมอก เน่ืองจากบรเิวณปลายแหลมจะมหีมอกใน
ช่วงตอนเช้า มองมาจากที่ไกลๆ ก็จะเห็นกลุ่มหมอก จึงเรียกว่า ตันหยง
กาบูส ต่อมาเรียกเพี้ยน เป็น ตันหยงกาโบย

 หมู่ที่ 3 บ้านปูยู
 ปูยู เป็นคำาในภาษามลายู แปลว่า ปลาหมอ ภาษามลายูเรียก 
อีกนัปูย ูดังนั้นบ้านปูยู คือ บ้านปลาหมอ ซึ่งมีเรื่องเล่าเกีย่วกบัที่มาของ
ชื่อ ปูยู ว่าเดิมชาวบ้านปูยูอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณควนบ่อนำ้า อาชีพ
หลกัคอืการทำาสวนผลไม้ และ การประมง วันหน่ึงมชีายคนหนึง่ออกเรอื
หาปลาตามปกติ แต่วันนั้นฝนตก ชายคนนั้นเห็นว่ามีปลาหมอฝูงใหญ่
ว่ายทวนนำา้ไปตามคลอง เขาจงึพายเรอืตามฝงูปลาหมอไป จนเจอแผ่น
ดินที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ จึงกลับไปชักชวนครอบครัว ญาติ และเพื่อน
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บ้านมาตั้งถิ่นฐานกันบริเวณนี้ ซึ่งมีแหล่งนำ้าจืด และมีพื้นที่สำาหรับการ
ทำานา และ ปลูกผลไม้ได้ บริเวณที่ตั้งถิ่นฐานนี้ จึงเรียกว่า บ้านปูยู  ซึ่ง
บ้านปูยู มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ในอดีตมีคลองปูยู เป็นแหล่ง
นำ้าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นคลองนำ้าจืด เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นำ้า
จำานวนมาก ท้ังปลาช่อน ปลาสลดิ ปลาเดือน และปลาหมอ ซึง่ปลาหมอ
เป็นปลาทีม่มีากทีส่ดุ ปัจจบุนัปลาหมอมจีำานวนไม่ชกุชมุเหมอืนในอดตี 
จากการจับเกินจำานวน และ นำ้าจืดในคลองได้เปลี่ยนเป็นนำ้ากร่อย 
 อีกหน่ึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับคำาว่า ปูยู ชาวบ้านเล่ากันว่าความ
หมายของปูยู คือ ต้นเหงือกปลาหมอ ภาษามลายูถิ่น เรียกว่า ปอเกาะ
ฌารูยู ซึ่ง ปอเกาะ หมายถึง ต้นไม้  ฌารูยู  หมายถึง เหงือกปลาหมอ 
ซึ่งบนเกาะปูยูมีต้นเหงือกปลาหมอขึ้นอยู่เป็นจำานวนมาก ซึ่งเป็นไม้
ชนิดหนึ่งที่ขึ้นในป่าชายเลน  ซึ่งมีทั้งต้นเหงือกปลาหมอดอกขาว และ
ต้นเหงือกปลาหมอดอกม่วง
 นอกจากน้ี ยังมีหมู่บ้านปูยู (Kampong Puju) ในรัฐปะลิส 
ประเทศมาเลเซียเช่นกัน  เนื่องจากตำาบลปูยู มีพรมแดนติดต่อกับ
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ประเทศมาเลเซยี ประชากรนบัถอืศาสนาอสิลาม พูดภาษามาลายู และ
มวัีฒนธรรมท่ีคล้ายคลงึกับชาวมาเลเซยี ทำาให้มกีารเดนิทางไปมาหาสู่
กัน และตดิต่อค้าขายกับผูค้นในรฐัปะลสิ มายาวนาน ชาวบ้านเล่าว่า มี
การย้ายถิ่นของคนจากตำาบลปูยูเข้าไปตั้งถิ่นฐานในกำาปงปูยู รัฐปะลิส 
ประเทศมาเลเซยี ตอนนัน้บรเิวณกำาปงปยููมคีนปยููทีม่าจากจงัหวัดสตลู
อาศัยอยู่จำานวนมาก ชาวมาเลเซียเรียกหมู่บ้านบริเวณนั้นว่า บ้านของ
ชาวปูยู ต่อมาจึงเรียกสั้นลงว่า บ้านปูยู หรืออาจจะเป็นไปได้ว่า ชาวปูยู
ทีม่าตัง้ถ่ินฐานในประเทศมาเลเซยี อยากให้คนอืน่ๆ รูว่้าพวกเขาเป็นคน
ปูยู หรือ เพื่อต้องการบอกว่าพวกเขาเคยอยู่ที่บ้านปูยู จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน
ตามชื่อหมู่บ้านที่พวกเขาจากมา จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่า กำาปงปูยู 
หรือหมู่บ้านปูยู  ซึ่งนอกจากกำาปงปูยู ที่มีชื่อเหมือนกับบ้านปูยูแล้ว ใน
บริเวณอื่นๆ ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคนไทยเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ก็มีชื่อ
หมูบ้่านทีเ่หมอืนกับชือ่หมูบ้่านในประเทศไทย ซึง่ผูต้ัง้ถ่ินฐานในประเทศ
มาเลเซยีตัง้ตามถ่ินท่ีเขาจากมา เช่น บ้านลำาป�า และบ้านสงขลา เป็นต้น.

เอกสารอ้างอิง
อภิญญา ทอดสนิท. 2558. “การศึกษาภูมินามตำาบลปูยู อำาเภอเมือง จังหวัด 
 สตูล”. ใน การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
 สารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8. 
 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร. หน้า 1-7.
อารยา แก้วฉาง. 2560. รายงานรายวิชาปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์
 “กรณีศึกษาภูมินามบริเวณตำาบลปูยู อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล”. 
 สงขลา: สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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เรือนพื้นถิ่น  : 
ภูมิปัญญา

การสร้างที่อยู่อาศัย
ดร. วราภรณ์ ทนงศักดิ์
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ในการสร้างเรือนพื้นถิ่นมุสลิม คติความเชื่อค่อนข้างมีหลากหลาย 
บ้างก็ว่าทิศทางในการวางตัวเรือนให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้
หลังคาลาดชันไปในทิศตะวันออก-ตก บ้างก็ว่าการปลูกสร้างเรือนก็
ไม่นิยมให้ปลูกสร้างเรือนขวางตะวัน เนื่องจากมีความเชื่อว่า จะทำาให้
คนในบ้านอยู่อาศัยไม่มีความสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคติความเชื่อ
เหล่านีม้อิีทธิพลต่อการสร้างเรอืนพ้ืนถ่ินลดน้อยลง องค์ประกอบสำาคญั
ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบของเรือนไทยมุสลิม ประกอบด้วย
 1. ลักษณะทางกายภาพ ทั้งลักษณะภูมิประเทศและลักษณะ
ภูมอิากาศ จงัหวัดชายแดนภาคใต้มแีนวเทอืกเขาสนักาลาคีร ีวางตวัใน
แนวตะวันออก-ตะวันตก กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย 
และมภีมูอิากาศ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดฝูน มลีมพัดผ่านอยู่เสมอ จาก
ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการสร้างเรือนไทยมุสลิม คือ มักสร้างให้ตัว
เรือนมีใต้ถุนโล่ง ตั้งอยู่บนเสาไม้มีตอม่อหล่อด้วยซีเมนต์ หรือสลักจาก
ไม้ หรือศิลาแลงรองรับเพื่อป้องกันความชื้น และป้องกันปลวกทำาลาย
ตัวเรือน หลังคาสูง ไม่มีเพดาน ช่องลมสูงเป็นพิเศษหน้าต่างมีลักษณะ
คล้ายประตู มีลูกกรงด้านล่างเพื่อป้องกันความปลอดภัย
 2. ศาสนา ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามมีอิทธิพล
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ต่อการสร้างบ้านของชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก การสร้างเรือนจึง
คำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเพ่ือทำาศาสนกิจ ดังน้ันเรือนไทยมุสลิมส่วน
ใหญ่มักมีพื้นที่โล่งกว้าง มากกว่าการกั้นห้อง
 3. อาชีพ อาชีพของประชาชนมักจะมีผลต่อรูปแบบการตั้ง
ถ่ินฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพประมง มักจะ
มรีปูแบบการตัง้ถ่ินฐานเป็นแนวยาวขนานกับชายฝ่ังทะเล หลงับ้านหนั
ออกทะเล มีชาน และบันไดเพื่อขึ้น-ลงเรือ
 4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ เรอืนเป็นตัวสะท้อนฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครวัน้ันๆ เรอืนคหบดีหรอืเรอืนของผูน้ำาทางศาสนา หรือผูใ้หญ่
บ้านทีม่ฐีานะ มกัเป็นเรอืนท่ีมกีารตบแต่งสวยงามกว่าเรือนของชาวบ้าน
ทั่วไป
 5. ประโยชน์ใช้สอย อาคารท่ีทรงคณุค่าทางสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถ่ินของชาวมุสลิม มีรูปแบบแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับประโยชน์ใช้สอย 
กล่าวคือ
 อาคารทางศาสนา เช่น มัสยิด สุเหร่า บาลาเซาะห์ จะมีการ
สร้างอย่างประณีต
 ศาลา ชาวไทยมุสลิมนิยมสร้างศาลา ศาลาท่ีสร้างโดยท่ัวไป
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ศาลาริมทาง และศาลาที่สร้างในสุสาน
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
 ยุ้งข้าวหรอืเรอืนข้าว เรอืนข้าวของชาวไทยมสุลิมมกัสร้างอย่าง
แขง็แรง และมดิชดิไม่นิยมทำาหน้าต่าง เน่ืองจากภาคใต้ฝนตกชกุ ดงันัน้
จึงจำาเป็นต้องป้องกันความชื้น และป้องกันสัตว์ที่จะขึ้นไปทำาลายข้าว
 6. วัสดุก่อสร้าง เรือนไทยมุสลิม ท้ังที่สร้างในปัจจุบันหรือใน
สมัยโบราณ หลังคานิยมใช้กระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องลอน การมุง
หลังคาด้วยสังกะสีจะไม่เป็นที่นิยม แต่จะใช้เพื่อเป็นฝาบ้านมากกว่า 
 7. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างถ่ิน หากพิจารณาจากรูปทรง
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หลังคาของเรือนไทยมุสลิม 
 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
 1) หลังคาแบบปั้นหยา ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “ลีมะฮ์ “แปลว่า 
หลังคาห้า
 2) หลังคาแบบจั่วมนิลา ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “บลานอ” ได้รับ
อิทธิพลมาจากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นอาณานิคมของฮอลันดา ซึ่งพวกเขา
เรียกชาวฮอลันดาว่า “บลานอ”
 3) หลงัคาแบบจัว่ ชาวพ้ืนเมอืงเรยีกว่า “แมและ“ ได้รับอทิธิพล
มาจากเรือนไทยภาคกลาง 
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 8. ความเชือ่ ความเชือ่มผีลต่อลกัษณะของเรือน ทัง้ในด้านการ
ก่อสร้างและลวดลายต่างๆ ซึ่งความเชื่อที่สำาคัญมากอันหนึ่ง คือ ความ
เชื่อทางศาสนา เช่น บ้านของชาวไทยมุสลิมจะหันหน้าบ้านไปทางทิศ
ตะวนัออก หลงับ้านสูท่ศิตะวันตก เนือ่งจากชาวมสุลมิต้องละหมาด ซึง่
ต้องหันหน้าไปสู่นครเมกกะ 
 สำาหรบัในปยูู การสร้างเรอืนพ้ืนถ่ินอาศัย 2 ภมูปัิญญาหลกั คอื 
ภูมิปัญญาการสร้างเรือนเครื่องผูก และเรือนเครื่องสับ โดยภูมิปัญญา
การสร้างเรือนเครื่องผูกจะใช้เชือก เถาวัลย์ หรือหวาย ประกอบ
โครงสร้าง และตัวเรือนเข้าด้วยกัน วัสดุหลัก คือ ไม้ไผ่ ไม้ยืนต้นขนาด
เล็ก ฟากปูพื้นเรือนทำาจากไม้ไผ่ ไม้แสม หรือไม้โกงกาง ฝาบ้านทำาจาก
ไม้ไผ่ท่ีนำามาผ่าซีก หลังคาทำาจากใบจากสาคู บันไดบ้านทำาจากไม้
โกงกาง หรือไม้แสมเครื่องผูก เช่น เครื่องมุง เครื่องกั้นพื้นเรือน สามารถ
ถอดเปลี่ยนซ่อมแซมได้ ส่วนเสาบ้านไม่ฝังดินเพราะจะทำาให้เสาบ้านผุ
พังเร็ว 
 ในอดีตลักษณะบ้าน และภูมิปัญญาในการสร้างบ้านของ
ตำาบลปูยูมีลักษณะเป็นแบบเรือนเครื่องผูก โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน เช่น 
ไม้โกงกาง ไม้แสม ใช้เถาวัลย์ผูก รูปทรงหลังคาเป็นแบบจ่ัวยกสูงเพ่ือ
ให้นำ้าไหลได้สะดวก นิยมใช้สังกะสีมุงหลังคา แต่บางคร้ังอาจใช้จาก
สาคูมุงหลังคา เอกลักษณ์ของเรือนอยู่ที่รูปทรงหลังคาและเสาเรือนที่
เป็นเสาไม้ตั้งอยู่บนคอนกรีต ส่วนตัวเรือนจะเป็นเรือนยกพื้นสูง 
 ส่วนภูมิปัญญาการสร้างเรือนเครื่องสับเป็นเรือนไม้ หรือเรียก
ว่า เรือนฝากระดาน ใต้ถุนสูงเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการทำางานหัตถกรรม 
มีตีนเสาคอนกรีตรองรับ มั่นคง ถาวร และปลอดภัยกว่าเรือนเครื่องผูก 
มีช่องลมเพ่ือการป้องกันความร้อน และใช้ระบายความร้อน การเข้า
ไม้นิยมใช้เดือย หรือลิ่มแทนตะปู โครงสร้างเรือนใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้
ตะเคียนทราย ไม้หลุมพอ เป็นต้น
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 นอกจากนี้เรือนพ้ืนถิ่นในตำาบลปูยูส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมา
จากรฐัปะลสิ และ รฐัเปรคั ท่ีอยู่ทางตอนเหนอืของประเทศมาเลเซยี รปู
แบบเรือนพื้นถิ่นในตำาบลปูยูที่พบ มี 3 รูปแบบ ดังนี้
 • เรือนพ้ืนถ่ินมุสลิมปูยู-ปะลิส รับอิทธิพลมาจากรัฐปะลิส 
ประเทศมาเลเซีย มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ใต้ถุนโล่ง รูปทรงเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตีนเสาเป็นปูนซีเมนต์ทำาหน้าที่รองรับเสาหลักของเรือน 
หรือเรียกว่า บัว เสาเรือนนิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง ฝาเรือนเป็นฝาไม้ซ้อนเกร็ด
แนวนอนและแนวตั้ง หน้าต่างเป็นกระจกสี มีลักษณะยาวคล้ายประตู
เพ่ือให้อากาศถ่ายเท และมกีารซ้อนลกูกรงไม้กันตก หลงัคาทรงจัว่ และ
ทรงบลานอ ใช้กระเบื้องลอนมุงหลังคา
 เรือนพ้ืนถ่ินมุสลิมปูยู-ปะลิส ในหมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย  
บ้านเลขที่ 62  เจ้าของบ้าน คือ นายหยัน ทุ่งยาว บอกเล่าว่า บ้านหลัง
นี้สร้างโดยช่างจากรัฐปะลิส รวมทั้งไม้ฝาเรือน ส่วนใหญ่เป็นไม้กะท้อน 
ซื้อมาในราคาแผ่นละ 5 บาท กระเบื้องลอน และ สังกะสี นำาเข้ามาจาก
เกาะปีนัง  และมีการประดับกระจกสี ช่องลม เหนือประตู หน้าต่าง ซึ่ง
ในช่วงเวลาที่ก่อสร้างนิยมใช้ไม้ประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต  
 • เรือนพ้ืนถ่ินมุสลิมปูยู-เปรัค รับอิทธิพลมาจากรัฐเปรัค 
ประเทศมาเลเซยี มลีกัษณะเป็นเรอืนไม้ยกพ้ืน ใต้ถุนโล่ง ไม่สงูมาก เสา
มแีบบฝังลงดนิ และมตีอม่อรองเสา รปูทรงเรอืนเป็นส่ีเหล่ียมผนืผ้า ฝาก
ระดานมีแบบซ้อนเกร็ดแนวตั้ง และแนวนอน เชิงชายเป็นรูปทรงต่างๆ 
ประตูหน้าต่างสร้างแบบไม้เข้าลูกฟักผสมซ้อนเกล็ด กระจกสี หลังคา
ทรงบลานอ และทรงจั่ว 
 • เรอืนพ้ืนถ่ินมสุลมิอาคารสมยัใหม่ มลีกัษณะเป็นเรือนยกสูงมี
ใต้ถุนเรอืน เรอืนสองชัน้ต่อเตมิเป็นปนูด้านล่าง เสาเรืองมแีบบฝังลงดนิ 
และมตีอม่อรองฐานเสา ฝากระดานเป็นแบบซ้อนเกร็ดแนวตัง้ หน้าต่าง
บานเล็ก ไม่มีช่องลม หลังคาทรงจั่ว มุงกระเบื้อง
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การต่อเรือ เป็นภูมิปัญญาช่างพ้ืนบ้านถือกำาเนิดข้ึนในบริเวณจังหวัด
ทีม่พ้ืีนท่ีตดิต่อกับชายทะเล และมปีระชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีดงักล่าว
มีการทำาประมง จึงทำาให้การต่อเรือประมงได้เติบโตขึ้นตามลำาดับ การ
ต่อเรือ ซึ่งกว่าจะทำาได้สำาเร็จในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ช่างและลูกมือที่               
มปีระสบการณ์มากเป็นทีมงาน มกีารแบ่งภาระหน้าท่ีไปตามความถนัด
ความสามารถของช่างแต่ละคน การออกแบบเรอืการต่อเรือประมงส่วน
ใหญ่ช่างจะใช้ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาเป็นเคร่ืองกำาหนดกะคำานวณ
แบบสัดส่วนให้ได้ขนาดรูปทรงเรือที่ต้องการ 
 ปัจจุบันช่างด้านการต่อเรือประมงนับวันยิ่งมีน้อยลงเนื่องจาก
ภาวะการปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุที่ใช้ต่อเรือ นั่นคือ ไม้ ซึ่งหายาก
และราคาแพง ประกอบกับความต้องการของชาวประมงมีจำานวนน้อย
ลง เนื่องจากเรือมีราคาแพง ไม่คุ้มค่ากับรายได้ และระยะเวลาที่ใช้ใน
การต่อเรือใช้เวลานาน เพราะต้องใช้ทักษะฝีมือมาก และต้องมีช่าง    
และลูกมือที่มีประสบการณ์มาก กว่าจะทำาได้ในแต่ละขั้นตอนของการ
ต่อเรือ ค่าตัวช่างก็มีค่าจ้างที่สูง 
 อู่ต่อเรือตำาบลปูยู ในอดีตมี 2 อู่ ปัจจุบันมีเพียงอู่เดียว อยู่บ้าน
เลขที่ 49 หมู่ 2 บ้านตันหยงกาโบย ซึ่งนายมานะ โต๊ะดิน อายุ 45 ปี    
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เป็นช่างคนเดียว ทำามาเป็นเวลาประมาณ 25 ปีแล้วโดยมีพ่ีชาย นาย
มะแอ โต๊ะดิน ที่คอยเป็นลูกมือในบางครั้ง อู่ซ่อมเรือที่นี่ไม่มีคานยกใน
การต่อหรือซ่อมเรือ ดังเช่นอู่ในเมืองสตูล หรือท่ีตำามะลัง แต่จะอาศัย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติคือช่วงเวลานำ้าขึ้นนำ้าลงในการนำาเรือเข้า-ออก
จากฝั่ง
 การออกแบบเรือ การต่อเรือแต่ละลำาช่างจะใช้ประสบการณ์
เป็นเครื่องกำาหนด กะ คำานวณแบบ สัดส่วน ให้ได้ขนาด รูปทรงเรือท่ี
ต้องการ โดยไม่มีการเขียนแบบ ต่อทั้งเรือขนาดเล็ก ขนาด 13 ตัวโครง 
ซึง่ว่ิงไปได้แค่หน้าเกาะยาว เป็นเรอืท้ายตัดหัวยาว เรอืพีท และเรอืขนาด
ใหญ่ หรือเรือ A ที่มีเก๋งเรือ เรือ A จะวิ่งออกไปไกลกว่า ชาวประมงที่หมู่ 
1 บ้านเกาะยาว นิยมใช้เรือ A มากกว่า ชาวประมงหมู่ 2 บ้านตันหยง  
กาโบย และหมู่ 3  บ้านปูยู
 วัสดุหลักที่ใช้คือ ไม้ สำาหรับไม้ที่นิยมใช้ต่อเรือเป็นไม้ตะเคียน
ชนิดต่าง ๆ ราคาเรือก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ อาทิ ตะเคียนทราย 
ตะเคียนราก มีราคาโดยประมาณลำาละ 70,000-80,000 บาท แต่หาก
เป็นไม้ตะเคยีนทองจะแพงกว่าประมาณสองเท่า นอกจากนียั้งมอีปุกรณ์
อื่น ๆ ที่ใช้ในการต่อเรือ อาทิ ด้ายดิบ ชันยาเรือ สีสำาหรับทาเรือ แผ่น
โฟม และมเีครือ่งมอืทีใ่ช้ในการผลติประกอบด้วย เคร่ืองมอืท่ีใช้ด้วยมอื       
และเครื่องมือไฟฟ้า
 ในอดตี ถ้าจะต่อเรอื จะไปตัดไม้ในป่า และต้องมกีารขอไม้ เช่น 
ไม้ตะเคียน จะต้องเอาเทียน 1 เล่มไปขอจากที่ดิน หรือ ต้นไม้ บอกกว่า
ว่าจะขอไม้มาทำาเรือ และจะต่อเรือก็ต้องดูวันท่ีเหมาะสม เพระว่าถ้า      
วันไม่ดี บางครั้งจะทำาให้เจ็บพุง ( ปวดท้อง) ไม่สบาย เรือก็จะไม่ได้ต่อ  
วันที่ไม่ดี ได้แก่ วันอาทิตย์ เป็นวันร้อน และวันพุธ เป็นวันเปื่อย วันเน่า 
เรือที่ต่อจะเสียเร็ว การต่อเรือควรทำาวันพฤหัสบดี หรือวันศุกร์ช่วงเช้า 
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 ขั้นตอนการต่อเรือ
 ขั้นตอนต่อเรือ ในขั้นเตรียมการจะประกอบด้วย เตรียมหา
ไม้ตามชนิดที่ต้องการใช้งานทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ง
ปัจจุบันลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาไม้เองตรงตามความต้องการใช้ สำาหรับ       
ช่างต่อเรือจะเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการต่อเรือทุกชนิดเอง แล้วจึง     
ดำาเนินขั้นตอนการต่อเรือ ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนได้ดังนี้
 1. การวางกระดูกงู เป็นขั้นตอนแรกของการต่อเรือ การวาง
กระดูกงูเปรียบได้กับสันหลังของคนจึงต้องวางไม้กระดูกงูที่ดัดโค้งไป
ตามรูปท้องเรือให้โค้งกับนำ้า  
 2. การตั้งโขนเรือหรือทวนหัว โขนคือไม้ที่เสริมหัวเรือและท้าย
เรือให้งอนเชิดขึ้น โขนจะต่อมาจากกระดูกงูเรือ
 3. การตั้งทวนท้ายหรือฝาหลัง เป็นขั้นตอนการต่อตะเกียบยื่น
ออกไปให้ได้รูปทรงทำาให้เรือเป็นรูปสามเหลี่ยม
 4. การวางกงเป็นโครงเรือ วางพาดไปตามความยาวของเรือ
เป็นหลักให้กงตั้งซึ่งจะติดกับกงยาก กงตั้งจะโค้งไปตามลักษณะความ
ลึกของท้องเรือ ตั้งแต่หัวเรือขนานกันไปเรื่อย ๆ จนถึงท้ายเรือ
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 5. การวางตะเข้เรือ ทับกับกงตั้งอีกทีหนึ่งเพ่ือให้เรือแข็งแรง 
เสริมกระดูกงูให้แข็งแรงขึ้น
 6. การขึ้นรางใบที่อยู่ด้านในของเรือเพื่อยึดเรือให้แข็งแรงโดย
การตีทับกงตลอดลำาเรือจากหัวเรือถึงท้ายเรือ
 7. การข้ึนกระดานเรอื คอืการวางกระดานเรือหรือพ้ืนเรือต้ังแต่
ด้านล่างสุดมาถึงด้านบนตรงกาบเรือโดยใช้ไม้เนื้อแข็งทำาเป็นรูปสลัก
แทนตะปู 
 8. การใส่กงดาดฟ้าหรือวางคาน ปูกระดานดาดฟ้าเป็นลาย
อเนกประสงค์
 9. การติดราโทด้านข้าง เพ่ือความแข็งแรงย่ิงข้ึนและมีกาบ      
อ่อนในอยู่ด้านนอกของตัวเรือ และปิดกาบอ่อนในให้ดูเรียบร้อยสวย  
งามด้วยการตีปิดหัวกง
 10. การทำาห้องเย็นอยู่ด้านหน้าของหัวเรือใช้เก็บปลา ต้องมี
การอัดด้วยโฟมทุกด้านภายในห้องเย็น และส่วนนี้ของตัวเรือมีเนื้อที่
มากที่สุดเพราะหากตัวเรือใหญ่เท่าไรจำานวนห้องเย็นก็จะมีพ้ืนที่มาก
ตาม เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยเก็บปลาเก็บกุ้งและอื่น ๆ ได้เต็มที่
 11. การทำาเก๋งเรือ สำาหรับเรือยนต์ เก๋งเรือเป็นห้องเล็ก ๆ มี
หลังคากันฝนเป็นท้ังห้องบังคับเรือ และเป็นท่ีพักผ่อนของลูกเรือและ
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ไต้ก๋งเรือ หากเป็นเรือหางยาวจะมีไม่เก๋งเรือ
 12. การวางเครื่องยนต์ไว้ชั้นล่างของตัวเรือ บริเวณส่วนท้อง
เรอืมไีม้สองท่อนวางขนานกันและเชือ่มกับใบทวนเรอืซึง่ย่ืนออกไปหลงั  
หลักทรัพย์ท้ายเรือ
 13. การตอกหมันด้วยการนำาด้ายดิบผสมชันยาเรือ พร้อมกับ
นำ้ามันยางผสมปูนแดงเพ่ืออุดรูสลักและรอยต่อระหว่างแผ่นกระดาน
เพื่อป้องกันนำ้ารั่วเข้าไปภายในเรือ
 14. การทาสเีรอื เพ่ือกันแดดกันฝน กันนำา้ กันตวัเพรียง บริเวณ
ท้องเรือและกระดานเรือ

 การซ่อมเรือ
 นอกจากงานต่อเรือซึ่งช่างจะรับทำาตามความต้องการของ
ลูกค้าแล้ว ในบางครั้งจะมีงานซ่อมเรือส่วนใหญ่เป็นช่วงหน้าแล้ง 
เนือ่งจากเรอืจอดไว้แดดเผา งานซ่อมเรอืมตีลอดทัง้ปี เรอืลำาหนึง่ใช้เวลา
ซ่อมประมาณ 2 สัปดาห์ แต่อาจจะนานกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเรือที่
ซ่อม เรอืแต่ละลำาอาจนำามาซ่อม 2-3 ปีต่อครัง้ แต่ประมาณ 6 เดอืนอาจ
ต้องทาสี เพื่อป้องกันเพรียง 
 เป็นท่ีน่าเสียดายที่อู่ต่อเรือในตำาบลปูยูเหลือเพียงอู่เดียว ลูก
หลานรุ่นหลัง ๆ  ควรได้รับการสนับสนุนให้สืบทอดภูมิปัญญาในการต่อ
เรือ อาจจะเป็นรายวิชาเสริมประสบการณ์ในโรงเรียน หรือมีโครงการ    
จัดอบรมการต่อเรือ และ ซ่อมเรือ เนื่องจากเรือยังมีความสำาคัญ และ
จำาเป็นในชีวิตประจำาวันของชาวปูยู และ เกาะยาวซึ่งเป็นทั้งพาหนะใน
การเดินทาง และ การประกอบอาชีพ 

เอกสารอ้างอิง
ยูโสบ เกษม. (2560). การต่อเรือ. สตูล: กรมพัฒนาชุมชน.
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เครื่องมือประมงพื้นบ้าน  :  
ภูมิปัญญา

การประกอบอาชีพ
ผศ. ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ
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เครื่องมือประมงพื้นบ้าน หมายถึง เครื่องมือจับสัตว์นำ้าที่ชาวประมง
พื้นบ้านคิดขึ้นเอง มีลักษณะเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนหรืออาจจะเป็นเครื่อง
มือที่ซื้อมาจากตลาดท่ีนำามาใช้ทำาประมงตามชายฝั่ง ไม่นิยมออกจับ
สัตว์นำ้าที่ไกลออกไปจากชายฝั่งทะเลที่เป็นทะเลลึก  ดังนั้น รูปแบบ          
วิธี และการใช้เครื่องมือของชาวประมงพ้ืนบ้านถูกกำาหนดโดยสภาพ  
หรือลักษณะของสัตว์นำ้าและชายฝั่งทะเลในแต่ละพ้ืนที่ ชาวประมง
พ้ืนบ้านต้องอาศัยความรู้เก่ียวกับสัตว์นำ้า การสังเกตธรรมชาติ ได้แก่ 
ลักษณะภูมิประเทศหรือสภาพพื้นที่  คลื่น ลมฟ้าอากาศและธรรมชาติ
ของท้องทะเล เช่น การขึ้น-ลงของนำ้า มีผลต่อปริมาณของสัตว์นำ้า เช่น 
นำ้าเกิดหรือนำ้าใหญ่ เป็นปรากฏการณ์ท่ีนำ้าเริ่มสูง หรือไหลแรง และมี
ปริมาณนำ้ามากกว่าปกติ ส่วนนำ้าตาย คือ นำ้านิ่งที่มีสภาวะข้ึนน้อย ลง
น้อย นำ้าที่ไหลไม่ค่อยแรง ทรงตัว การออกแบบเครื่องมือประมงต่าง ๆ 
ต้องให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์นำ้า 

เครื่องมือประมงพื้นบ้านในตำาบลปูยู อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล
 ประเภทเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านในตำาบลปูยู อำาเภอเมือง 
จังหวัดสตูล สามารถจำาแนกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ลอบ ซึ่งมีทั้ง
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ลอบปู ลอบปลากะพง ปลาเก๋า และ หยอง 2) เบ็ด ซึ่งเป็นเบ็ดราว  และ 
3) อวน ซึ่งมีทั้งอวนกุ้ง อวนปู และ อวนปลา 

 1. ประเภทลอบ
 ลอบปูใช้จับปูทะเลเป็นส่วนใหญ่ จะอยู่ในคลองหรือบริเวณ
ชายฝั่ง ลอบปูแบบพับได้มีการวาง 2 แบบ คือ ในบริเวณนำ้าลึกไม่เกิน 
10 เมตร นิยมวางเด่ียวเป็นอสิระแยกจากกัน วิธีนีต้้องมสีายทุน่ และ ทุน่
ลอยบอกตำาแหน่งลอบ ถ้าวางในคลอง ส่วนใหญ่จะวางห่างกันประมาณ 
10 - 15 เมตร แต่ถ้าวางในทะเล ส่วนใหญ่จะวางห่างกัน 20 - 40 เมตร 
อีกวิธีหนึ่งคือวางเป็นราวโดยแบ่งเป็นชุด ๆ ละ 50 ลูก แต่ ละชุด จะมี
ทุ่นบอกตำาแหน่งแนวลอบใต้นำ้า ลอบแต่ละลูกห่างกัน 15 - 20 เมตร ใน
ระดับนำ้าลึกประมาณ 15 เมตร เวลาวางลอบจะวางในช่วงเช้ามืด และ
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง จึงจะกู้ลอบ บางราย วางตอนเย็น
และปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืน จึงจะกู้ลอบในตอนเช้า 
 หยองเป็นเครือ่งมอืประมงพ้ืนบ้านท่ีชาวบ้านตำาบลปยููนิยมใช้
กันมาก มลีกัษณะเป็นโครงเหลก็ รปูวงกลม 2 วงวางขนานกันใช้อวนตา
ถี่ผูกคลุมติดอยู่กับโครงเหล็กทั้ง 2 วง มีลักษณะคล้ายกับทรงกระบอก
แล้วเจาะทำาช่องเป็นรูพอประมาณเพ่ือเป็นทางให้สัตว์นำ้าสามารถลอด
ผ่านเข้าไปในหยองได้ และใช้ไม้ปักไว้ตรงกลางหยองแล้วใส่เหยื่อ เมื่อ
สตัว์นำา้เข้าไปกินเหย่ือในหยอง ประตูทางเข้าจะปิดทำาให้ไม่สามารถกลบั
ออกไปได้ สัตว์นำ้าที่จับได้ด้วยเครื่องมือหยองส่วนใหญ่ คือ ปูม้า ปูลาย
เสือ ปูดำา กั้ง
 2. ประเภทเบ็ด
 ชาวประมงพื้นบ้าน จะสาวเบ็ดราวลงตะกร้า ตะกร้าละ 1 หัว 
เพื่อไม่ให้เบ็ดราวพันกัน  เรือลำาหนึ่ง จะใช้เบ็ดราวจำานวน 3 - 5 หัว  หัว
หนึ่งจะมีตาเบ็ดจำานวน 100  ตา มีความยาว 200 วา เหยื่อที่ใช้จะต้อง
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เป็นเหยื่อสด เช่น  ปลา หมึก เป็นต้น  วางในระดับนำ้าลึก  4 - 20 เมตร 
ในแต่ละหัวของเบ็ดราวใช้ธงเป็นสัญลักษณ์หัว-ท้าย จะวางเป็นราวใน
ช่วงเย็นบรเิวณใกล้ฝ่ัง ใช้วิธีการย่ืนไม้เก็บเบด็ราวให้พ้นกาบเรอืในแนว
ตัง้ฉากแล้วเเล่นเรอืไปข้างหน้า ตัวเบด็ราวจะหลดุจากไม้เก็บเบด็ราวไป
เรือ่ย ๆ  การวางเบด็ราวจะวางเพียงแถวเดียวในทิศทางขนานหรือต้ังฉาก
กับแนวชายฝั่ง เบ็ดราวท่ีวางไว้จะอยู่เรี่ยกับพ้ืนทะเล ความคมของตัว
เบ็ดราวจะเกี่ยวกับสัตว์นำ้าที่ว่ายผ่านระหว่างตัวเบ็ดราว



42 ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู: ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม

 3. ประเภทอวน
 อวนจมปูเป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นในการจับปูม้าเป็นหลัก ปูชอบ
เคลือ่นไหวหากินในท่ีต่าง ๆ  การออกแบบของชาวประมงพ้ืนบ้านในการ
ใช้อวนจมป ูคอื ทำาให้อวนอยู่กับทีใ่นบรเิวณพ้ืนผวิท้องทะเลให้เนือ้อวน
อยู่บริเวณพื้นผิวทะเลมากที่สุด วางขนานกับการไหลของกระแสนำ้า จะ
ใช้เหยื่อสด เช่น ปลากระเบน ปลาโทง  เป็นต้น ชาวประมงพื้นบ้านจะ
วางอวนจมปขูนานไปกับชายฝ่ังทะเล ในระดบัความลกึ 3 - 6 เมตร โดย
จะเริม่วางอวนจมปตูัง้แต่ช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า วางทิง้ไว้ข้ามคนื 
อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น คือ ชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 1 ตาอวนจะห่าง ส่วนชั้นกลาง
ถัดมาจะมีตาอวนท่ีถ่ีกว่า ส่วนอวนชั้นท่ี 3 เป็นอวนขนาดเดียวกับชั้น
แรก สัตว์นำ้าที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น เช่น กุ้งแช่บ๊วย กุ้ง
ขาว ปูม้า ก้ังตั๊กแตน และปลากระเบน อวนลอยกุ้งสามชั้นจะทำาการ
ประมงเวลากลางวัน ตั้งแต่เช้ามืดถึงเย็น จะวางอวนในระดับนำ้าลึก 3 - 
20 เมตรส่วนใหญ่ไม่เกิน 15 เมตร อวนแต่ละชุดจะปล่อยเป็นแนวตรง
ขวางกระแสนำ้าโดยมีทุ่นธงบอกแนวผืนใต้นำ้า 
 อวนปลาทูเป็นเครื่องมือที่สามารถจับสัตว์ได้ในทุกที่ ทั้งใน
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ระดับนำ้าลึก – นำ้าตื้นใกล้ฝั่งและสามารถใช้อวนปลาทูทั้งในช่วงนำ้าไหล
และช่วงนำ้าตาย สามารถเลือกช่วงเวลาของการออกวางอวนได้ 2 ช่วง
คือ
 1) ช่วงเวลา 02:00 น. จะวางอวนปลาทูในระดับนำ้าทะเลลึก กู้
อวนในเวลา 6 โมงถึง 7 โมงเช้า อวนที่ใช้ใน 1 ลำา จะใช้ประมาณ 4-5 
ผืนขึ้นไป มีความยาวต่อผืนประมาณ 75 วา
 2) ช่วงเวลา 5 โมงเย็น จะวางอวนปลาทูในเขตนำ้าตื้นหรือใกล้
ฝั่ง จะกู้อวนขึ้นมาเมื่อเวลาประมาณ 1 ทุ่ม จะวางเพียงครั้งเดียว เรือ 1 
ลำาจะใช้อวนประมาณ 3 ผืนขึ้นไป จะมีความยาวประมาณ 75 วา
 กล่าวโดยสรปุ เครือ่งมอืประมงพ้ืนบ้านเป็นเคร่ืองมอืสำาคญัใน
การนำาทรัพยากรสัตว์นำ้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพ การรักษาสมดุล
ของธรรมชาต ิเครือ่งมอืแต่ละประเภทจะถูกแบ่งไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของประเภทสัตว์นำ้า ลักษณะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าแต่ละชนิด เครื่องมือประมงนอกจากจะเป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ทางความคิดของชุมชนแล้ว ยังมีพัฒนาการมาต่างกัน บาง
อย่างอาจรับมาจากภายนอกชุมชน ตลาด เครื่องมือประมงพื้นบ้านจึง
ถูกปรบัเพ่ือให้เกิดความสะดวก และสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
สงัคม และต้องรกัษาสมดุลตามหลกัธรรมชาติ จงึนำาไปสูค่วามย่ังยืนของ
ทรัพยากรสัตว์นำ้า

เอกสารอ้างอิง
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สวนสมรมบนควนบ่อน�้า : 
ภูมิปัญญา

การปลูกพืช/ผลไม้
ผศ.ดร. นิสากร  กล้าณรงค์
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สวนสมรม เป็นภาษาถิ่นของภาคใต้ คำาว่า “สมรม” แปลว่า “รวม
ผสมผสาน” ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการอย่างหนึง่เก่ียวกันการปลกูต้นไม้ 
สวนสมรม จึงเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน หมายถึง สวนขนาดเล็ก 
ที่ปลูกผสมปนเปกันของผลไม้นานาชนิด ไม่มีการแยกแปลงแยกชนิด 
ไม่ทำาลายพืชดั้งเดิมที่มีอยู่ ทำาให้พืชได้พ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลกันเองตาม
ธรรมชาติ นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง เพราะผลไม้
แต่ละชนิดออกผลผลิตไม่พร้อมกัน ทำาให้มีผลผลิตได้ท้ังปี ในสวนสม
รมจะมีผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด จำาปาดะ หมาก 
สะตอ ลูกเนียง และอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในชุมชนท่ีค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์ เช่น ใกล้แหล่งนำ้า ลำาธาร ติดต่อกับแนวเทือกเขาที่ปกคลุมไป
ด้วยป่าที่สมบูรณ์
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 ชาวปูยูมีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่ ควนบ่อนำ้า หรือ เขาปูยู ซึ่ง
เป็นเชิงเขาท่ีก้ันระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย สาเหตุที่ชาว
บ้านมีการตัง้ถ่ินฐานทีค่วนบ่อนำา้ เน่ืองจาก ควนบ่อนำา้เป็นควนท่ีมป่ีาไม้
อดุมสมบรูณ์ เตม็ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มแีหล่งนำา้จดืซมึไหลจากใต้ดนิ
กระจายอยู่ทัว่ไป และไหลมารวมกันเป็นแอ่งนำา้ สำาหรับเป็นแหล่งนำา้ใช้ 
และ นำ้ากิน ซึ่งนำ้าเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการตั้งถิ่นฐานระยะแรก
ที่บรรพบุรุษของชาวปูยูเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ควนบ่อนำ้า มีวิธีทำาสวน
ผลไม้โดยใช้วิธีการถางป่าปลูกไม้ผลโดยไม่โค่นไม้ใหญ่ ซึ่งจะปล่อยให้
แก่ตายเอง หรือปลูกไม้ผลบนพื้นที่ที่ต้นไม้เดิมได้หมดอายุหรือล้มตาย
ลง หรือปลูกไม้ผลแทรกลงไปบริเวณป่าที่เห็นว่าเหมาะสม โดยพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่เป็นท่ีท่ีมคีวามลาดชนัไม่มากจนเกินไป มหีน้าดนิลึกพอสมควร 
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ลักษณะการปลูกจะไม่เป็นแถวเป็นแนว และอาศัยนำ้าจากภูเขา  ไม้ผล
หลายชนิดก็เป็นไม้พ้ืนเมอืงทีข่ึน้เองตามธรรมชาต ิเมือ่ชาวบ้านเข้าไปยึด
ครองพื้นที่ถางป่าก็จะเว้นไม้เหล่านี้ไว้ และปลูกไม้ผลอื่นๆ ขึ้นแซมด้วย 
พืชที่ปลูกในลักษณะนี้จะปลูกคละปะปนกันไป โดยไม่มีการถางพ้ืนที่
ให้กว้าง ชนิดพันธุ์พืชที่นิยมปลูกได้แก่ ทุเรียน ขนุน เงาะ มังคุด ละมุด 
ลองกอง หมาก สะตอ  กล้วย เป็นต้น และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ท้ัง
ปีในลกัษณะหมนุเวียนกันไป วิธีการนีไ้ด้สบืทอดต่อกันมาจนถึงปัจจบุนั  
ชาวบ้านปูยูส่วนใหญ่ยังคงปลูกผลไม้เหมือนดั่งบรรพบุรุษ มีบางส่วนที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยปลูกยางพารา และปาล์มนำ้ามัน  
 บรเิวณควนบ่อนำา้ เดิมมชีาวมาเลเซยีมาบกุเบกิปลกูไม้ผล  หลงั
จากการปักปันเขตแดนแล้ว ยังคงมีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่าง
ชาวปูยู กับชาวมาเลเซีย ในรัฐปะลิส  ปัจจุบันยังมีร่องรอย เส้นทางเดิน
เท้าท่ีอดีตเคยเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างควนบ่อนำ้ากับรัฐปะลิส และ      
ไม้ผลท่ีแสดงให้เห็นการตั้งถ่ินฐาน และ ทำาสวนสมรมมายาวนานของ
ชาวปูยู กว่า 3 ช่วงอายุคน คือ ต้นทุเรียนที่มีอายุ 200 กว่าปี ซึ่งเป็นต้น
ทุเรียนบ้านที่มีขนาดลำาต้นใหญ่และสูงมาก ซึ่งบรรพบุรุษของชาวปูยู
ได้ปลูกไว้เพ่ือเป็นแหล่งอาหารระหว่างซ่อนตัวอยู่ท่ีควนบ่อนำ้าในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2  

เอกสารอ้างอิง
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กาหมาด :  
ภูมิปัญญา

การรักษาโรค
ดร. วราภรณ์ ทนงค์ศักดิ์
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ในตำาบลปยูู ปลงิทะเลถูกเรียกอีกชือ่ว่า กาหมาด ซึง่เป็นภาษามลายู 
โดยกาหมาดจะพบในเขตเกาะยาว เกาะสาม จงัหวดัสตลู และแถบเกาะ
ลงักาวี ประเทศมาเลเซยี คนปยููนยิมหากาหมาดในช่วงแรม 1-3 คำา่ ช่วง
นำา้ลดบรเิวณหาดทีม่หีนิ กาหมาดจะเกาะอยู่ข้างๆ โขดหิน สงัเกตได้จาก
การพ่นนำ้าของกาหมาด ชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว ใช้กาหมาดใน
การรักษาโรคต่างๆ มาหลายชั่วอายุคน โดยนายดารุ้ย ริหมัด เป็นคน
ทำากาหมาดคนแรกของหมู่บ้าน และได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานรับช่วงต่อ 
ปัจจุบันในปูยูมีคนทำากาหมาด คือ นางเจ๊ะมี ริหมัด นางบุหงา ริหมัด 
นางจิรา หัตการบัญชา และนางนอรามี เต๊ะปูยู กล่าวคือ
 1) นางเจ๊ะมี ริหมัด
 เริ่มทำากาหมาด มามากกว่า 8 ปี โดยได้สูตรมาจากพี่ชาย ซึ่ง
กค็อื นายดารุย้ ริหมัด การแปรรปูของก๊ะเจะ๊ม ีมีหลากหลายทัง้แบบยา
เมด็หรอืลกูกลอน แบบนำา้มนั แบบผง และแบบเป็นตวั การจำาหน่าย วาง
ขายในร้านค้าฉลงุ และส่งต่อผ่านญาตินำาไปขายสามจงัหวดัชายแดนใต้ 
(ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส)  เพื่อนำาไปขายต่อในประเทศมาเลเซีย
 2) นางบุหงา ริหมัด 
 ก๊ะบุหงา เริ่มทำากาหมาด โดยได้สูตรมาจากนางเจ๊ะมี ริหมัด 
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ผู้เป็นลูกพ่ีลูกน้อง การบรรจุกาหมาดของก๊ะบุหงา จะบรรจุในแคปซูล 
เน่ืองจากแบบแคปซลูทานง่าย ไม่มกีลิน่ของกาหมาดขณะทาน ส่วนการ
จำาหน่าย ก๊ะบหุงาวางขายในตลาด และมคีวามคิดทีอ่ยากจะแปรรปูกา
หมาดเป็นยาหม่อง เพื่อเพิ่มมูลค่ากาหมาด
 3) นางจิรา หัตการบัญชา
 แปรรูปกาหมาดมามากกว่า 10 ปี เป็นภรรยาของนายดารุ้ย 
ริหมัด การแปรรูปกาหมาดของก๊ะจิรา มี 3 แบบ คือ แบบยาเม็ดหรือ
ลูกกลอน แบบนำ้ามัน และแบบผง และทำาตามแบบฉบับที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมา 
 4) นางนอรามี เต๊ะปู
 เริ่มทำากาหมาดหลังสุด ในจำานวน 4 คน จากการสอนของนาย
ดารุ้ย ริหมัด ซึ่งการแปรรูปกาหมาดของนางนอรามี มี 3 แบบ คือ แบบ
ยาเม็ดหรือลูกกลอน แบบนำ้ามัน และแบบผง แต่มีความต่างจาก 3 คน 
ในการบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุในขวดพลาสติกแบบเดียวกับที่ใช้บรรจุยา
ขนาดเลก็ และจะทำาตามจำานวนทีล่กูค้าต้องการ ไม่ได้วางขายตามร้าน
แต่อย่างใด

 วิธีการแปรรปูกาหมาดหรอืปลงิทะเล เป็นยารกัษาโรค ท้ังแบบ
ยาเม็ดหรือลูกกลอน แบบนำ้ามัน และแบบผง มีขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
 วิธีที่ 1 แบบยาเม็ด หรือลูกกลอน
 นำากาหมาดสด ผ่าไส้ออก ล้างให้สะอาด แล้วนำามาต้มให้สุก
ประมาณ10-15 นาที จากนั้นนำามาวางสะเด็ดนำ้าให้แห้งสนิท และนำา
ไปตากแดดประมาณ 3 วัน ควรตากแดดให้แห้งสนิท หากไม่แห้งเนื้อ
กาหมาดจะเหนียว จากนั้นตัดกาหมาดออกเป็นท่อนๆ แล้วนำาไปคั่วให้
กรอบ และนำามาตำาให้ละเอียด เข้าเครือ่งบด บดให้เป็นผงแล้วกรองผสม
เข้ากบันำา้ผึง้รวง เพ่ือป้ันเป็นยาลกูกลอน และนำาไปตากแห้งอกีครัง้หน่ึง
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ประมาณ 2 วันเมื่อแห้งสนิทบรรจุลงในขวดบรรจุภัณฑ์
 สรรพคุณของยาเม็ด หรือลูกกลอน 
 เป็นยาแก้ริดสีดวงทวารหนัก หอบหืด แผลในร่างกาย ปวด
เมื่อยตามร่างกาย รักษาแผลหลังผ่าตัด ปวดนิ่ว มดลูกเข้าอู่เร็ว ไต
อักเสบ ชำ้าใน แก้ไอ วัณโรค ปวดเอว หัวใจรั่ว และตกขาว
 วิธีที่ 2 แบบนำ้ามัน
 นำากาหมาดสด ผ่าไส้ออก ล้างให้สะอาด แล้วนำามาต้มให้สุก 
จากนั้นนำามาวางสะเด็ดนำ้าให้แห้งสนิท และนำาไปตากแดดประมาณ 3 
วัน ควรตากแดดให้แห้งสนทิ หากไม่แห้งเนือ้กาหมาดจะเหนียว จากน้ัน
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ตัด   กาหมาดออกเป็นท่อนๆ แล้วนำาไปคั่วให้กรอบ จากนั้นนำามาตำาให้
ละเอยีดแล้วเข้าเครือ่งบดให้เป็นผง ตัง้นำา้มนัในหม้อให้เดอืด (ใช้นำา้มนั
มะพร้าวหรือนำ้ามันพืชก็ได้) แล้วเทผงกาหมาดลงไปในนำ้ามันคนให้เข้า
กันทิ้งไว้ให้เดือด 30 นาที ตั้งท้ิงไว้ให้เย็นแล้วนำาไปบรรจุในขวดบรรจุ
ภัณฑ์
 สรรพคุณแบบนำ้ามัน 
 ใช้ทาแผลสด นำ้าร้อนลวก แผลไฟไหม้ กลากเกลื้อน ทาถูนวด 
แก้ปวดท้อง ส้นเท้าแตก และเชื้อราบนหนังศีรษะ
 วิธีที่ 3 แบบผง
 นำากาหมาดสด ผ่าไส้ออก ล้างให้สะอาด แล้วนำามาต้มให้สุก 
จากนั้นนำามาวางสะเด็ดนำ้าให้แห้งสนิท และนำาไปตากแดดประมาณ 
3 วัน ควรตากแดดให้แห้งสนิท หากไม่แห้งเนื้อกาหมาดจะเหนียว จาก
นัน้ตดั   กาหมาดออกเป็นท่อนๆ แล้วนำาไปคัว่ให้กรอบ จากน้ันนำามาตำา
ให้ละเอียดแล้วเข้าเครือ่งบดให้เป็นผง เมือ่เป็นผงนำามาบดซำา้อกีคร้ังให้
ละเอียด แล้วจึงนำามาบรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์
 สรรพคุณแบบผง
 แก้แผลของผูป่้วยทีเ่ป็นโรคเบาหวานโดยโรยผงกาหมาดเฉพาะ
แผลภายนอก ใช้ทาแผล และทาแก้สิวโดยผสมนำ้าแล้วแปะลงไปบน
แผล หรือสิว

 ราคาจำาหน่ายกาหมาด
 กาหมาดแต่ละแบบจะมีราคาแตกต่างกันไป 
 1) แบบลูกกลอน กระปุกละ 30 เม็ด ราคา 100 บาท 
 2) แบบนำ้ามัน ขวดละ 50 บาท 
 3) แบบผง ราคากระปุกละ 100 บาท 
 4) แบบตัวแห้ง แพคละ 4 ตัว ราคา 100 บาท และ



ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู: ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 55 

 5) แบบแคปซูล กระปุกละ 40 แคปซูล ราคา 100 บาท

 เมื่อทราบสรรพคุณทางยารักษาโรคของปลิงทะเลหรือ               
กาหมาดแล้ว กาหมาดเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีควรคู่กับความหมายของตัวเอง 
ซึ่ง “กาหมาด แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์” เพราะสามารถรักษาโรคต่าง ๆ โดย
เฉพาะกาหมาดแบบนำ้ามันท่ีใช้ใส่แผดสด ชาวบ้านที่เกาะยาวจะมีติด
บ้านกันเกือบทกุครวัเรอืน และในเรอื เมือ่เกิดบาดแผลจากมดีบาด หรือ
ถูกของมีคม การหกล้มของเด็ก ๆ หรือจากเครื่องมือประมง ก็สามารถ
ห้ามเลือด และสมานแผลได้เป็นอย่างดี 

เอกสารอ้างอิง
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พืชสมุนไพร  : 
ภูมิปัญญา

หมอพื้นบ้าน
ผศ.ดร. นิสากร  กล้าณรงค์
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ป่าชายเลนเป็นทรพัยากรทีมี่คุณค่าและคณุประโยชน์ต่อชมุชน เป็น
ทั้งแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยและก่อสร้างในครัวเรือน เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์นำ้าวัยอ่อน เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้านานาชนิด 
ช่วยรกัษาสมดลุของระบบนิเวศชายฝ่ัง ป้องกันการพังทลายของชายฝ่ัง
ทะเล นอกจากน้ันพืชในป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหาร และพืชสมนุไพร 
สำาหรับผู้คนที่อาศัยในบริเวณใกล้ป่าชายเลนนำามาเป็นอาหาร และ
ใช้เพ่ือรักษาโรคต่าง ๆ และภูมิปัญญานี้ก็สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น จาก
บรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง 
 ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์นานัปการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนในชุมชนปูยู ซึ่งเป็นชุมชนชายฝั่งได้
นำาพืชพรรณจากป่าชายเลนมาใช้ในวถีิชวิีตประจำาวัน เพ่ือการประกอบ
อาหาร และเป็นยารักษาโรค พืชหลายชนิดมีสรรพคุณท่ีสามารถเป็น
ยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ คนในชุมชนจึงบริโภคพืชเพื่อเป็นอาหาร และให้
ผลในการป้องกัน และ รักษาโรคต่าง ๆ ได้ สมุนไพรป่าชายเลนจึงเป็น
ผลผลติจากธรรมชาติท่ีถูกนำามาใช้ประโยชน์เพ่ือการรักษาโรคภัยไข้เจบ็
มาเป็นเวลานาน 
 ตำาบลปูยู มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ มีนำ้าทะเลล้อมรอบ 
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ในอดีตการเดินทางติดต่อกับพ้ืนที่ภายนอกยังไม่สะดวก การเดินทาง
โดยเรอืขึน้กับนำา้ขึน้นำา้ลง ช่วงเวลาทีน่ำา้แห้งก็ไม่สามารถเดนิทางได้ ดงั
นั้นเมื่อเวลาเจ็บป่วยไม่สบายจึงต้องพ่ึงพืชสมุนไพรป่าชายเลน สำานัก
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนพบว่าในปูยูมีพืชในป่าชายเลนที่สามารถ
นำามาเป็นยารักษาโรคได้มากกว่า 41 ชนิด และการศึกษาของ นาตยา 
คงตุก พบว่าชาวบ้านปูยูมีการใช้สมุนไพรป่าชายเลนหลากหลาย เพ่ือ
การรักษาโรค  
 ในหมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว พืชสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์มาก
ที่สุด ได้แก่ โพทะเล โดยนำารากมารับประทานเป็นยารักษาไข้ ช่วยขับ
ปัสสาวะ และเป็นยาบำารุง เหงือกปลาหมอดอกม่วง เมล็ดรักษาฝี แก้
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โรคนำ้าเหลืองเสีย ลำาพู นำาเปลือกมาใช้แก้โรคผิวหนัง แก้แผลเปื่อยผุ
พอง ลำาแพน ใช้ดอกและยอดอ่อนต้มกับนำา้ ช่วยระบบขบัถ่ายดขีึน้ และ
แสมดำา ใช้เปลือกตำาให้ละเอียดอุดในฟันแก้ปวดฟัน 
 พืชสมนุไพรทีใ่ช้มากในหมูท่ี ่2 บ้านตนัหยงกาโบย คอื โกงกาง
ใบใหญ่ โดยใช้เปลือกตำาให้ละเอียดใช้ชะล้างแผล ห้ามเลือด เปลือก
ลำาพู นำามาตำาพอกแก้โรคผิวหนัง แก้แผลเปื่อยผุพอง ดอกและยอด
อ่อนของลำาแพนต้มนำ้า ดื่มแก้เมื่อย เข็ดตามข้อกระดูก และโกงกางใบ
เล็ก ใช้ใบต้มแก้โรคเบาหวาน ความดัน นำ้าจากเปลือกใช้ชะล้างแผล 
ห้ามเลือด 
 ในหมู่ที่ 3 บ้านปูยู พืชสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุด 
ได้แก่ ลำาพู นำาเปลอืกมาตำา เพ่ือพอกแก้โรคผวิหนงั แก้แผลเป่ือยพุพอง 
ดอกและยอดอ่อนของลำาแพนต้มนำ้าช่วยระบบขับถ่ายดี แก้เมื่อย เข็ด
ตามข้อ และ กระดูก และ ต้นจาก โดยใช้ดอกจากที่ยังไม่บาน นำามา
ต้มหรือขย้ีให้ละเอียด นำามาทาบริเวณปากที่แตก เป็นซาง และ แผล
ในปาก ลูกจากอ่อน นำามาต้มกับนำ้า ดื่มแก้โรคเบาหวาน ใบจากนำามา
ต้ม ดื่มแก้ท้องร่วง 
  นอกจากน้ีชาวบ้านยังมีการรักษาโรคกับหมอพ้ืนบ้าน ซึ่ง
ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งหมอพ้ืนบ้านในตำาบลปูยู คือ นายมะ
แอ เต๊ะปูยู อยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ 2 บ้านตันหยงกาโบย เป็นผู้ท่ีได้
รับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการใช้สมุนไพรป่าชายเลนมาจากพ่อ 
เน่ืองจากครอบครัวเป็นหมอประจำาหมู่บ้านมาตั้งแต่อดีต โดยท่ัวไป
แล้วใช้สมุนไพรในการเจ็บไข้เบื้องต้น เมื่อก่อนจะใช้รากไม้ และมีการ
ปลกูสมนุไพรไว้รอบบ้าน เพ่ือความสะดวกในการใช้ นายมะแอ มคีวาม
เชีย่วชาญในการรกัษาโรคเก่ียวกับเด็ก เช่น เป็นไข้ เป็นเดอืน (โรคพยาธิ) 
ปวดท้อง เป็นต้น เมือ่นายมะแอเสยีชวิีตได้มกีารรบัช่วงการเป็นหมอพ้ืน
บ้านโดยลูกชาย คือ บังเวด เต๊ะปูยู และ บังหมาด เต๊ะปูยู ความรู้ของ
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การเป็นหมอพ้ืนบ้านจะสืบทอดกันในตระกูล โดยถ่ายทอดให้ลูกชาย 
ตำารายาจะอยู่ ในตัวของคนทีร่บัมา ตำารายาจะมกีารเขยีนและเก็บรกัษา
ไว้อย่างดี มีการห่อผ้าอย่างดีและผูกไว้กับกริชประจำาตระกูล โดยจะไม่
เผยแพร่ให้คนอื่น นอกจากคนในตระกูลเท่านั้น 
 หมอพื้นบ้านอีกครอบครัวหนึ่ง คือ นายเจ๊ะหมาด เต๊ะปูยู อยู่
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 2 บ้านตันหยงกาโบยซึ่งเป็นน้องชายของนายมะแอ 
เต๊ะปูยู ซึ่งได้เสียชีวิตแล้วเช่นกัน เมื่ออายุ 71 ปี โดยนางมาหลอด เต๊ะ
ปูยู ภรรยาของนายเจ๊ะหมาด ได้เล่าให้ฟังว่า เม่ือก่อนนายเจ๊ะหมาด
จะใช้หม้อดินต้มยา นายเจ๊ะหมาดเริ่มเป็นหมอพ้ืนบ้านเมื่ออายุ 50 ปี 
สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคจะไปหามาจากบนเขาปูยู และ ป่าชายเลน ส่วน
ใหญ่จะใช้ราก นำามาต้มให้เดือด และให้คนที่ไม่สบายกิน ก็จะหาย
 ในหนังสอืร้อยเรือ่งราว...อ่าวตำามะลงั: วิถชีวีติและภูมปัิญญา
ท้องถ่ิน ก็ได้กล่าวถึง ผู้รู ้ด้านการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของ       
ตำาบลปูยู คือ นายหมีน เต๊ะปูยู ซึ่งเป็นชาวปูยู มีความเชี่ยวชาญในการ
รักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และ โรคหอบ 
 นอกจากการรักษาโรคด้วยสมุนไพรจากป่าชายเลนแล้ว ยังมี
หมอรักษาโรค ที่ชาวบ้านเรียกว่า โต๊ะหมอ เมื่อชาวบ้านไม่สบายจะเอา
ดอกไม้เจด็ส ีหมาก พล ูกับนำา้ใส่ขนัไปท่ีบ้านโต๊ะหมอ เมือ่รกัษาหายแล้ว 
ผู้ที่หายจะเอาเกลือมาให้ 1 ถุง หรือ ไข่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีการจ่าย
เงิน แม้ว่าปัจจุบันจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล (รพ.
สต.) ในตำาบลปูยู หรือชาวบ้านสามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
ในตวัเมอืงสตลูได้สะดวกกว่าในอดตี แต่ชาวบ้านยังคงมกีารรกัษาด้วย
หมอพื้นบ้านในบางโรค เช่น เด็กร้องไม่หยุด ก็จะเอานำ้าใส่ขันมาขอกับ
โต๊ะหมอ ถ้าหายอาจจะให้เงิน 50-70 บาท หรือไม่ให้ก็ได้ นอกจากเด็ก
เล็ก ผู้ท่ีมารักษากับโต๊ะหมอส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ท่ีมีอาการปวดหัว 
เป็นไข้ ก็เอานำ้าใส่ขันมา โต๊ะหมอจะอ่านใส่นำ้า(ท่องคาถา)  แล้วให้กิน 
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 ป่าชายเลน ตำาบลปูยู อำาเมือง จังหวัดสตูล”. สงขลา: สาขาวิชา 
 ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน สาวนบริหารการจัดการทรัพยากร
 ป่าชายเลนที่ 3 (ภาคใต้ตอนล่าง). 2551. คู่มือศึกษาพืชสมุนไพร 
 ป่าชายเลน. หาดใหญ่: บริษัทหาดใหญ่เบสท์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 
 จำากัด.  
สำานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน. 2555. พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล. 
 กรุงเทพมหานคร: สำานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากร
 ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน. 2560.  ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจากป่า
 ชายเลน. สมุทรสาคร : บริษัทบอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำากัด
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน. 2553. ร้อยเรื่องราว...
 อ่าวตำามะลัง: วิถีชีวิตและภูมิปํญญาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: 
 สำานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
 ชายฝั่ง.

หรือลูบหน้า อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาการรักษาโรคโดยโต๊ะหมอเริ่มจะ
ลดน้อยลงตามความเจรญิ และ การเคร่งครดัในหลกัปฏิบตัขิองศาสนา
อิสลาม แต่ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยสมุนไพรจากป่าชายเลนควรมี
การส่งเสรมิให้ประชาชนใช้มากขึน้เพ่ือการดูแล หรอืรกัษาตวัเองในชวิีต
ประจำาวัน อาจจะเผยแพร่ความรู้เรื่องสมุนไพรในชุมชนให้มากขึ้น หรือ
มีแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรป่าชายเลนของชุมชน
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กะป ิ: 
ภูมิปัญญา

การถนอมอาหาร
ดร. วราภรณ์ ทนงค์ศักดิ์
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กะปิ (Shrimp paste) ภาษาท้องถ่ินทางใต้เรียกว่า เคย ซึ่งหมายถึง 
ของเค็มทำาด้วยกุ้งกับเกลือโขลกและหมักไว้ ใช้ปรุงอาหาร กะปิ คือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากเคย หรือกุ้ง โดยหมักกับเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะ
สม เพื่อให้เกิดการย่อยสลายและมีรสเค็ม จากนั้นสะเด็ดนำ้าแล้วนำามา
บดให้แหลกก่อนจะนำาไปหมักต่อจนได้เนื้อและรสกะปิ 
 ในอดีตการทำากะปิ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของชาวบ้านบน
เกาะปูยู เกือบทุกบ้านจะทำากะปิไว้กินในครัวเรือน และเหลือจึงนำามา
ขาย ผูช้ายจะเป็นคนไปหากุ้งเคย การหากุ้งเคยจะหาในช่วงฤดแูล้ง โดย
ใช้อวนรุนกับเรือ ส่วนผู้หญิงจะเป็นคนตำากะปิ ครกที่ใช้ตำากะปิในอดีต
เป็นครกไม้ โดยครกทำามาจากไม้ตะเคียนทราย ส่วนสากทำามาจากไม้
ตะบูนหรอืยีเร๊ะ การทำาครกสำาหรบัตำากะปิใช้เวลาเพียง 1 วนัเท่าน้ัน โดย
ใช้ขวานขุด และขัดด้วยกระดาษทราย อย่างไรก็ตาม ภายในครกก็ยังมี
เศษเสี้ยนไม้ ซึ่งในสมัยก่อนวิธีการกำาจัดเสี้ยนไม้ จะใช้วิธีการเผาใบไม้
ในครก แล้วขัด ปัจจุบันยังพอมีครกไม้ตำากะปิเหลือให้เห็นอยู่บ้าง แต่
ส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องบดแทน เพราะสามารถบดได้ละเอียดกว่า และ
ทำาได้คราละมากๆ การทำากะปิของชาวบ้านปูยูปัจจุบันลดจำานวนลง ผู้
ทีเ่คยทำากะปิเพ่ือขาย แต่ปัจจบุนัได้หยุดแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายุ ทัง้
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นางตีย๊ะ ยาฟาร์ อายุมากกว่า 70 ปี นางเต๊ะ หมัดอาซัน อายุมากกว่า 
80 ปี นางปะหลี อาเล็ม อายุมากกว่า 70 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการ
ถ่ายทอดการทำากะปิมาจากครอบครวั บ้างก็ทำาเอง บ้างก็ซือ้กะปิมาจาก
บุคคลอื่นแล้วนำามาตำาใหม่ให้ละเอียด
 ชาวบ้านที่ยังทำากะปิเพ่ือขายในหมู่ท่ี 1 บ้านเกาะยาว เหลือ
เพียง 1 ครวัเรอืน แต่ยังมบีางบ้านท่ีทำากะปิไว้บรโิภคเองภายในครวัเรอืน 
ส่วนในเกาะปูยู หมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย จากเดิมมี 1 ครัวเรือน แต่
ปัจจุบันอายุมากขึ้นจึงได้หยุดการทำากะปิเพื่อขาย และ ในหมู่ที่ 3 บ้าน
ปูยู เดิมมี 2 ครัวเรือนท่ีทำากะปิเพ่ือจำาหน่าย คือ ท่ีบ้านหัวแหลม แต่
ปัจจุบันได้เลิกไปแล้ว เนื่องจากสุขภาพไม่ดี จึงเหลือเพียง 1 ครัวเรือน 
บริเวณสะพานใหม่ของบ้านหัวแหลม ที่ยังคงตำากะปิด้วยครกไม้ 
 วิธีการทำา วัตถุดิบหลัก คือ กุ้งเคย และเกลือ กุ้งเคยได้มาจาก
การรุนกุ้งด้วยอวน ในช่วงฤดูแล้งกุ้งส่วนใหญ่จะอยู่ในคลอง สมัยก่อน
กุ้งเคยมีเยอะ รุนกุ้งแต่ละครั้งได้มากกว่า 50 กิโลกรัม บางคร้ังได้ถึง 
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100 กิโลกรัม แต่ปัจจุบันกุ้งเคยลดจำานวนลง จากนั้นนำากุ้งเคยมาล้าง
ให้สะอาด แล้วตากกุ้งเคยให้พอหมาดๆ จากนัน้นำากุ้งเคยมาตำา ใส่เกลอื
ขณะตำา อัตราส่วน กุ้ง 1 กิโลกรัมต่อเกลือ 1 กรัม เมื่อตำาเสร็จให้นำาไป
หมักในกะละมังทิ้งไว้1-2 คืน และนำาไปตากแดดอีก 3 แดดจะได้กะปิ
ตามที่ต้องการ พร้อมส่งจำาหน่าย การทำากะปิส่วนใหญ่จะทำาในเดือน 8 
ทำาครั้งละ 50-60 กิโลกรัม หรือบางปีอาจทำาได้มากถึง 100 กิโลกรัม ขึ้น
อยู่กับวัตถุดิบ
 การส่งขายกะปิ บ้างก็นำาไปส่งเถ้าแก่ หรอืเรยีกอกีอย่างว่า แอ
เซียม แถวหน้าวัดควนวิเศษ อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง พ่อค้าคนกลาง 
อำาเภอควนโดน จงัหวัดสตูล และขายในหมูบ้่านบนเกาะปยูู ในอดตีกะปิ
ราคากิโลกรัมละ15 บาท ปัจจุบันขายราคาส่งกิโลกรัมละ 60 บาท หรือ
บรรจุลงกระปุก กระปุกเล็ก 25 บาท กระปุกใหญ่ 45 บาท บางรายส่ง
ขายต่างจังหวัด ทั้งจังหวัดปัตตานี สงขลา หรือส่งขายประเทศมาเลเซีย 
ในราคาที่สูงขึ้น

เอกสารอ้างอิง
กะปิทำามาจากอะไร รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกะปิ วิธีทำากะปิ 100%. 2560.สืบค้น
 จาก https://maanow.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8
 %AB%E0%B8%B2%E0% B8%A3/497-%E0%B8%81% 
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ภูมิทัศน์
วฒันธรรม
จากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
และความเป็นพื้นที่ชายแดน 
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มัสยิด : 
ศาสนสถาน

ของชุมชนมุสลิม
ผศ. ดร. นิสากร  กล้าณรงค์



ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู: ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 73 

มัสยิด เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม คำาว่า มัสญิด เป็นคำาภาษา
อาหรับแปลว่า สถานที่กราบ ชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิด
ขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่ การละหมาด 
และการวิงวอน การปลกีตนเพ่ือบำาเพ็ญตบะ หาความสนัโดษ นอกจาก
นี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอาน และศาสนา สถานที่จัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำาบุญเลี้ยง 
สถานท่ีทำาพิธีนิกะฮ์ หรือพิธีแต่งงาน และสถานท่ีพักพิงของผู้สัญจร        
ผู้ไร้ที่พำานัก
 มัสยิดของตำาบลปูยู จะมีองค์ประกอบของมัสยิดที่คล้ายตลึง
กีบมัสยิดที่อื่น ๆ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 1.โถงละหมาด เป็นพื้นที่สำาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
เช่น การละหมาด การศึกษาพระคัมภีร์ การรำาลึกถึงพระเจ้า และการ
ขอพร อาจมีการเปลี่ยนเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การ
เลี้ยงอาหาร และการประชุมหมู่บ้าน โถงละหมาดมักเป็นท่ีโล่งท่ีได้รับ
การดูแลจนสะอาด สงบ เป็นสัดส่วน และไร้สิ่งรบกวนต่าง ๆ  จะแบ่ง
พื้นที่สำาหรับหญิงและชายอย่างเป็นสัดส่วน อิหม่ามจะยืนอยู่ด้านหน้า
สุด เพื่อเป็นผู้นำาละหมาด
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 2. มิห์รอบ เป็นองค์ประกอบที่ใช้ระบุทิศกิบละฮ์ ในการ
ละหมาดมสุลมิจะต้องหันหน้าไปยังทศิกิบละฮ์ซึง่มศีนูย์กลางอยู่ท่ีมสัยิด
อัลฮะรอมในมักกะฮ์ ดังนั้นภายในมัสยิดจึงมักมีซุ้มมิห์รอบสำาหรับระบุ
ทิศกิบละฮ์ด้านหน้าโถงละหมาด โดยทั่วไปมักเป็นซุ้มโค้งเว้าเข้าไปใน
ผนังหรือเป็นผนังต่างระนาบที่ประดับลวดลายเป็นที่สังเกต 
 3. มิมบัร หรือ แท่นแสดงธรรม เป็นท่ีให้อิหม่ามหรือคอเต็บ 
(ผู้แสดงธรรม) ขึ้นกล่าวคุตบะฮ์ (แสดงธรรม) แจ้งข่าว หรือปราศรัยใน
โอกาสที่มีการละหมาดในวันศุกร์ มักเป็นแท่นยืนที่มีที่นั่งพักและบันได
ขึ้น มีความสูงเพียงพอที่ให้คนอยู่ไกลมองเห็นและได้ยินทั่วถึง 
 4. โถงอเนกประสงค์ มักเชื่อมต่อกับโถงละหมาด ทำาหน้าที่
รองรับผู ้คนเข้าออกจากโถงละหมาด และรองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมในโถงละหมาดในวันสำาคัญเพราะจะมีศาสนิกมากเป็นพิเศษ 
รวมถึงใช้จัดกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา
 5. ท่ีอาบนำ้าละหมาด ข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามกำาหนด
ให้มีการอาบนำ้าละหมาด ซึ่งเป็นการทำาความสะอาดร่างกาย เช่น มือ 
ใบหน้า แขน และ เท้า เป็นต้น ดังนั้นก่อนการละหมาดต้องมาอาบนำ้า
ที่มัสยิดหรืออาจจะอาบนำ้ามาจากที่อื่นก็ได้ 
 6. หออะซาน  หรอื หอคอยประกาศเรยีกละหมาด เป็นสถานท่ี
ให้มุอัซซิน (ผู้ประกาศเวลาละหมาด) ขึ้นไปอะซาน (ประกาศ) ให้ได้ยิน
ไปไกลที่สุดเพ่ือเรียกให้ผู้คนทำาละหมาดมารวมตัวกันท่ีมัสยิด ท่าน
ศาสดาได้กำาหนดให้ผูไ้ด้ยินเสยีงอะซานมาละหมาดรวมกันทีม่สัยิด ใน
อดตีจะให้การตกีลองบอกเวลาละหมาดเน่ืองจากสามารถได้ยินในระยะ
ไกล แม้หออะซานจะลดความสำาคัญลงเน่ืองจากมกีารใช้เครือ่งกระจาย
เสยีงแทน แต่กระนัน้หออะซานก็ยังคงอยู่เป็นสญัลักษณ์ของมสัยิด ด้วย
ความสงูโดดเด่นเป็นภูมสิญัลกัษณ์ท่ีสือ่ถึงการดำารงอยู่ของชมุชนมสุลมิ
 7. ซุม้ประต ูมสัยิดโดยทัว่ไปจะมกีารกำาหนดขอบเขตหรอืแยก
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พ้ืนทีส่งบออกจากสิง่รบกวน โดยอาจเป็นกำาแพงหรอืคูคลองโดยมปีระตู
เป็นตวัเชือ่มต่อทีบ่่งบอกถึงการเข้าถึงมสัยิด ซุม้ประตมูกัมลีกัษณะเด่น
มีการประดับประดาเช่นเดียวกับ โดม หรือหออะซาน
 มัสยิดแต่ละแห่งจะถูกสร้างให้มีความสวยงาม มักจะมีศิลปะ
อิสลามปรากฏ อาจจะมีลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายพรรณพฤกษา (Ara-
besque) ลายอกัษรประดิษฐ์ (Calligraphy) ลายเรขาคณิต (Geometric 
form) และลายเรขศิลป์ ( Graphic form) 
 ตำาบลปูยู มีมัสยิด 3 แห่ง ซึ่งเป็นมัสยิดประจำาหมู่บ้าน ได้แก่  
มัสยิดหมู่ที่ 1 คือ มัสยิดอัลฆอยรียะห์ 
 มัสยิดหมู่ที่ 2 คือ มัสยิดบ้านตันหยงกาโบย และมัสยิดหมู่ที่ 3 
คือ มัสยิดฮีดายาตุลอีมาน นอกจากนี้ยังมีมัดราซะห์ อีก 2 แห่ง คือ มัด
ราซะห์บ้านนา และ มัดราซะห์บ้านหัวแหลม 
 มัสยิดในตำาบลปูยู นอกจากเป็นศาสนสถานของชุมชนมุสลิม
แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซีย ที่
นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน โดยการให้ความช่วยเหลือในการสร้าง
มสัยิด ซึง่นายอหุมาก เตะปยูู อหิม่ามมสัยดิปยูู ของหมูท่ี ่3 เหน็ว่ามสัยิด
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ในหมู่ที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไป และ แออัด เนื่องจากมีจำานวนประชากร
เพ่ิมจำานวนขึ้นมาก จึงมีความคิดที่จะหาแนวทางสร้างมัสยิดหลังใหม่
ขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2549 นายอุหมาก เตะปูยู ได้ประชุมหารือกับชาวปูยู 
เรื่องการสร้างมัสยิดหลังใหม่ โดยมีแนวทางการขอบริจาคเงินจากชาว
บ้านเป็นรายครัวเรือน จนกระทั่งได้เงินจำานวนหนึ่ง ในการจัดซ้ือท่ีดิน
เป็นจำานวน 4 ไร่ ปีพ.ศ. 2550 นายอุหมาก เตะปูยู และคณะทำางาน 
ได้หาแหล่งทุนเพื่อก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ และได้มีผู้ใจดีจากรัฐปะลิส 
ประเทศมาเลซีย บริจาคเงิน เป็น จำานวน 10 ล้านบาท ปีพ.ศ. 2551 เริ่ม
ก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ โดยวิศวกรจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งสร้างเสร็จ
ในปีเดียวกัน ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงามมาก ชาวปูยู
มีความภูมิใจที่จะบอกว่ามัสยิดฮีดายาตุลอีมาน เป็นมัสยิดหลังหนึ่งท่ี
ใหญ่โตและสวยงามมากในแถบอันดามัน 
 ในชุมชนปูยู จะได้ยินเสียงเรียกละหมาดวันละ 5 เวลา และ
ผู้คนในชุมชนมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักของศาสนา ทุกบ่าย
วันศุกร์ นอกจากจะเห็นผู้ชายมุสลิม แต่งกายสะอาด เรียบร้อยตาม                 
หลักศาสนา เดินทางไปมัสยิดเพ่ือไปละหมาดญุมอะห์แล้ว หลังจาก
เสร็จการละหมาด เวลาประมาณบ่ายสองโมง จะมีผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุจะมาท่ีมัสยิด เพ่ือฟังหลักศาสนาโดยมีอิหม่ามเป็นผู้สอน 
มสัยิดจึงเป็นสถานทีท่ี่มกีารเรยีนหลกัศาสนาต้ังแต่เดก็ จนถึงวัยสงูอายุ 
ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย 

เอกสารอ้างอิง
อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี. 2555. “มัสยิด” ใน สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดย
 พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
 อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร. 
 สืบค้นจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?
 book=36&chap=1&page=t36-1-infodetail03.html
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ตาดีกา  : 
การศึกษาศาสนา

ในวัยเด็ก
ผศ. ดร. นิสากร  กล้าณรงค์
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ตาดีกา (TADIKA) เป็นคำาในภาษามลาย ูย่อจากคำาเต็มว่า Taman 
Didikan Kanak Kanak แปลว่า สถานท่ีสำาหรบัอบรมสัง่สอนเดก็ ๆ  ตาดี
กาเป็นสถาบนัช้ันแรกสดุท่ีได้ทำาหน้าท่ีปลกูฝังหลกัคำาสอนของศาสนาให้
แก่เดก็ ๆ  มสุลมิ โดยทัว่ไปจะใช้อาคารบรเิวณมสัยดิเป็นสถานท่ีจดัการ
เรยีนรู ้เรยีกว่า ศูนย์การศกึษาอสิลามประจำามสัยิด (ตาดกีา) ผูเ้รยีนเป็น
นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอายุตั้งแต่ 6-12 ปี 
 ตาดีกามีการจัดการเรียนรู้ตามหลักศาสนาอิสลามของชุมชน 
มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนศรทัธาต่ออลัลอฮ ฺนำาหลกัคำาสอนมาเป็นวิถีเเห่งการดำา
เนินชีวิต  เด็ก ๆ ในตำาบลปูยู ก็มีวิถีปฎิบัติเช่นเดียวกับเด็กมุสลิมอื่น ๆ 
ในจังหวัดสตูล รวมท้ังในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่หลัง
จากเลกิเรยีนจากโรงเรยีน เดก็ ๆ  จะอาบนำา้แต่งตวัด้วยเสือ้ผ้าตามหลกั
ศาสนา และจะถือสมดุและหนังสอืเพ่ือไปเรยีนหลกัศาสนาทีม่สัยิด และ 
บ้านโต๊ะครู ในวันเสาร์ อาทิตย์ก็จะไปเรียนที่โรงเรียนตาดีกา
 ทีห่มู ่1 บ้านเกาะยาว ในวันเสาร์ซึง่เป็นวันหยดุ ในช่วงเช้า เดก็ๆ 
จะยังไม่ไปวิ่งเล่น หรือปั่นจักรยาน แต่จะไปเรียนศาสนากับครู และ
โต๊ะอิหม่ามที่ มัสยิด เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ในหมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย 
และหมู่ที่ 3 บ้านปูยู  ดังนั้น ถ้าเข้าไปยังชุมชนปูยู ภาพที่จะพบเห็นคือ 
เด็ก ๆ แต่งตัวตามหลักศาสนา เดินบ้าง ปั่นจักรยานบ้างเป็นกลุ่ม เพื่อ
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มุง่หน้าไปยังมสัยิด หรอื โรงเรยีนตาดีกา ซึง่เป็นภูมทิศัน์วัฒนธรรมทีพ่บ
ได้ในชุมชนมุสลิมเท่านั้น
 การเรียนการสอนที่โรงเรียนตาดิกา อาจมีความแตกต่างกัน
บ้าง เช่น จำานวนผู้เรียน ผู้สอน และ รายวิชาที่สอน วัน และเวลาที่สอน 
ขึ้นอยู่กับบริบทความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน 
 โรงเรียนตาดิกา ของหมู่ที่ 2 มีจำานวนเด็กทั้งหมด 140 คน มีผู้
สอน จำานวน 8 คน สอนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 
ถึง เวลา 16.00 น. สอนชั้น อนุบาล ถึง ชั้นปีที่ 6 ซึ่งเด็กที่เรียนมีตั้งแต่
อายุ 6 ขวบ ถึง 12 ขวบ วิชาที่สอน ได้แก่ อัล-กุรอาน อัล-ฮาดิษ หลัก
ศรทัธา ศาสนาบญัญัต ิศาสนาประวัต ิอลัลาค ภาษาอาหรบั มลายูยาวี 
และ มลายูรูมี ครูที่สอนมีค่าตอบแทน คนละ 2,250 บาทต่อเดือน และ
เด็กๆ ต้องเสียค่าใช้จ่าย เทอมละ 100 บาท 
 โรงเรียนตาดิกา ของหมู่ที่ 3 บ้านปูยู ก็มีการเรียนการสอนไม่
ได้แตกต่างจากโรงเรียนตาดิกา ของหมู่ที่ 2 โดย เด็กที่เรียนมีทั้งเด็กผู้
หญิงและเด็กผู้ชาย มีอายุตั้ง 5 ขวบ ถึง อายุ 13 ปี จำานวน 60 คน  มี
อิหม่าม และครูที่มีความรู้ด้านศาสนาเป็นผู้สอน จำานวน 6 คน ซึ่งเป็น
ครูที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีทั้งที่เป็นครูของโรงเรียนสามัญ และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็สอนหนังสือที่โรงเรียน และใช้
เวลาในวันหยุด คือ วันเสาร์มาสอนให้แก่เด็ก ๆ ที่โรงเรียนตาดิกา 
 โรงเรียนตาดิกา ของหมู่ที่ 3 สอนเพียงวันเสาร์วันเดียว ตั้งแต่
เวลา 07.30 -16.30 น. มีการสอนตั้งแต่ชั้นอิสลามปีที่ 1 ถึง ชั้นอิสลาม
ปีที่ 6 รายวิชาที่สอน มี 9 วิชา ได้แก่ อัล-กุรอาน อัล-ฮะดิษ อัล-ฟิกซ์ 
อัล-อัคลาก อัตตารีค ภาษาอาหรับ ภาษามลายูอักษรยาวี ภาษามลายู
อักษรรูมี และภาษามลายูอักษรรูมีเพื่อการสื่อสารเพิ่มเติม
 ครูที่สอน ได้แก่ครูสุรเชษฐ์ เต๊ะปูยู ครูยุบรัต ปุนยัง ครูปีเกอะ 
เต๊ะปูยู ครูไมซาเราะห์ ปุนยัง ครูอุหมก เต๊ะปูยู และครูบูหลัน ปุนยัง  ครู
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ที่สอนได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนจากสำานักงานการศึกษาเอกชน 
เป็นจำานวนเงนิเดือนละ 3,000 บาท  และ เด็ก ๆ  ต้องเสยีค่าหนงัสอืเรยีน 
คนละ 300 บาทต่อปี  
 นอกจากการเรียนรู ้เพ่ือให้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการ
ศาสนาจากโรงเรียนตาดิกาแล้ว ทางมัสยิดยังมีการสอนอัลกุรอานให้
กับเดก็หลงัละหมาดมกัรบิทุกๆ คนื ซึง่เป็นการปลกูฝังให้ดำาเนนิชวิีตอยู่
ในแนวทางของอิสลามที่ดี เพื่อรักษาวัฒนธรรมทางศาสนาในชุมชนให้
ยังคงอยู่สืบไป 

เอกสารอ้างอิง
ชนิดา มิตรานันท์ .อัจศรา ประเสริฐสิน และ อัญชลีพร ลพประเสริฐ. 2559. 
 “การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำา
 มัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” วารสารวิชาการ
 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.  10 (3) กรกฎาคม 2559 - กันยายน 
 2559, 155-172.  
สุไลมาน ยังปากนำ้า และ อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. 2557. “บทบาทผู้ปกครอง
 ในการส่งเสริมการเรียนอิสลามศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาใน
 จังหวัดสตูล” วารสาร  AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
 ฟาฏอนี.  9 (16 ) มกราคม-มิถุนายน 2557, 33-48.
ศรีสุดา ไชยวิจารณ์. 2553. วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน : 
 กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด (ตาดีกา) 
 นัจมุดดีน ตำาบลทรายขาว อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. 
 วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สืบค้นจาก: https://
 soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=573
สำานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล. 2562. ความเป็นมาและความสำาคัญ
 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด(ตาดีกา). สืบค้นจาก:  
 http://opes.go.th/node/32
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การแต่งกาย  : 
นุ่งห่ม

ตามวิถีมุสลิม
ดร. วราภรณ์  ทนงศักดิ์
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ตำาบลปูยู ดินแดนท่ีมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิม 100 
เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นชุมชนที่สามารถสัมผัสได้ถึงแรงศรัทธาในศาสนา              
ที่ยังคงเหนียวแน่น มีวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของมุสลิม โดยเฉพาะ         
อย่างย่ิง การแต่งกาย ที่สะท้อนออกมาให้เห็นทั้งการแต่งกายในชีวิต
ประจำาวัน และในช่วงเทศกาลหรือพิธีการสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในพิธีแต่งงาน เทศกาลฮารีรายอ และงานเลี้ยงกินนุหรี ท่ีมีการแต่ง
กายอย่างพิถีพิถัน สวยงาม ถือได้ว่าเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เด่นของ
ชุมชนปูยูอีกอย่างหน่ึง ซึ่งการแต่งกายของคนปูยูจะแตกต่างกันใน
แต่ละโอกาส ดังนี้
 1. ในชีวิตประจำาวันทั่วไป 
 ผู้ชายจะนุ่งโสร่ง กางเกงชาวเล และสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือ 
เสื้อโปโล แขนสั้น ผู้ชายสูงงอายุ หรือผู้ใหญ่ ถ้าอยู่บ้าน บางครั้งจะนุ่ง
โสร่งผืนเดียวโดยไม่สวนเสื้อ เนื่องจากอากาศร้อน และ อยู่ภายในบ้าน
ของตัวเอง ผู้หญิงหรือสตรีมุสลิมในช่วงเวลาที่อยู่บ้านมักจะนิยมนุ่งผ้า
โสร่งปาเต๊ะ และเสื้อยืด หรือเสื้อที่ตัดเย็บ ซึ่งนิยมสวมเสื้อแขนยาว ถ้า
อยู่ภายในบ้านเป็นการส่วนตวับางครัง้จะไม่ใส่ผ้าคลมุศรีษะ แต่เมือ่จะ
ออกนอกบ้านจะใส่ผ้าคลมุศรีษะทนัท่ี ผูห้ญงิมสุลมิท่ีมอีายุมาก เมือ่อยู่
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บ้านบางครัง้จะใส่ผ้าถุงกระโจมอก โดยไม่ใส่เสือ้ เพราะอากาศร้อน แต่
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนิยมใส่ผ้าโสร่งปาเต๊ะ และสวมเส้ือกุรงตัวส้ัน ซึ่ง
เป็นเสือ้ท่ีตดัเย็บอย่างง่าย ๆ  และสวมใส่สบาย เสือ้ผ้าทีส่ตรสีวมใส่นยิม
สีสันที่ฉูดฉาด มีลวดลายสวยงาม
 2. งานแต่งงานหรือพิธีนิกะห์
 การแต่งงานหรือการประกอบพิธีนิกะห์นั้น ปกติแล้วจะมีการ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การแต่งงานตามบทบัญญัติของศาสนา 
2. การแต่งงานตามประเพณีท่ีปฏิบัติกัน ท้ังน้ีก่อนการทำาพิธีนกิะห์ ว่าทีคู่่
บ่าวสาวจำาเป็นท่ีจะต้องมโีต๊ะคร ูอาจารย์ บาบอ อซุตาซ ซึง่เป็นชือ่เรียก
ของผูรู้ต้ามหลกัศาสนาอสิลามท่ีแตกต่างกันไปตามพ้ืนท่ี  เป็นผูท้ำาพิธีนิ
กะห์ให้ 
 ส่วนการแต่งกาย เจ้าบ่าวจะสวมเสือ้แขนยาว หรอืเรยีกว่า เสือ้
ตะโละบลางอ นุ่งโสร่ง ใส่กะปิเยาะห์ และติดเข็มกลัด ส่วนเจ้าสาวจะ
ใช้ชุด 2 ชุด คือ ชุดกูบายา และชุดราตรี ซึ่งชุดกูบายา (baju kebaya) 
เป็นชุดแบบดั้งเดิมที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ชุดกูบายาอาจตัดเย็บจากผ้าปาเต๊ะ 
หรอืผ้าสพ้ืีน และประดบัตกแต่งด้วยผ้าลกูไม้ ลกูปัด ดิน้แบบต่างๆ ชดุกู
บายามลีกัษณะ คือ เสือ้รปูทรงตรง มผ้ีาถุง 2 ผนื ใช้สำาหรบันุ่ง 1 ผนื และ
ใช้คลมุหน้าไม่ให้ใครเหน็ 1 ผนื ซึง่ชดุนีจ้ะใช้ในตอนนิกะห์ หรือแต่งงาน
ในเวลาช่วงเช้า-เที่ยง ส่วนชุดราตรี เป็นชุดที่ตัดเย็บตามความต้องการ
ตามสมัยนิยม ใช้ตอนเจ้าบ่าวรับเจ้าสาว นอกจากเครื่องแต่งกายท่ี
เหมาะสมแล้ว พิธีงานแต่งงานหรือพิธีนิกะห์มีข้อห้ามที่ไม่ควรทำา และ
ถือว่าเป็นสิง่ทีส่ำาคัญในการประกอบพิธี คือ การเชือ่เรือ่งของโชคลาง ซึง่
อิสลามสามารถแต่งงานกันเมื่อใดก็ได้ โดยที่ห้ามเชื่อเร่ืองของโชคลาง 
ย่ิงถ้าแต่งงานกันในวันท่ีคนอื่นไม่แต่งกันย่ิงดี เพราะเป็นการพิสูจน์ว่า
เราไม่เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม อีกประการหน่ึงที่ชาวมุสลิมบางพ้ืนที่อาจจะ
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ลืมก็คือ การแต่งงานแบบอิสลามจะไม่มีการแห่ใดๆ 
 3. วันฮารีรายอ 
 การแต่งกายในวันสำาคัญ คือ วันฮารีรายอ ชาวมุสลิมมักจะ
ร่วมกันสวมใส่เครื่องแต่งกายมลายู เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม โดยสุภาพ
บุรุษจะสวมชุด  “ตือโละบลางอ” ซึ่งมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาว กางเกง
ขายาว และมีผ้าคาดเอวลวดลายวิจิตรงดงามเรียกว่า “ผ้าซัมปิน” และ
สวมหมวกทรงแข็งสีดำาเรียกว่า “ซอเกาะ” ส่วนสตรีจะสวม “ชุดกุรง” 
ซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาวถึงเข่า สวมทับกระโปรงยาว และสวมผ้าคลุมศีรษะ
สีสันสดใสสวยงาม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ซึ่งเป็น
วันตรษุอสิลาม ทีช่าวไทยมสุลมิเฉลมิฉลองร่วมกัน หลงัสิน้สดุการถือศลี
อดในเดือนรอมฎอน 
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     ในชุมชนปูยู ในวันฮารีรายอ ผู้ชาย จะสวมชุดตือโละบลางอ 
ส่วนผูห้ญิง จะใส่ชดุกูบายา (หลากส)ี ซึง่ในปัจจบุนัมชีดุ ยูบ๊ะ (jubah) ท่ี
เป็นเสือ้ตามหลกัศาสนาอสิลาม ในสมยัก่อนชดุยูบ๊ะจะมผ้ีาคลมุใหญ่ๆ 
ที่เข้ากับชุด แต่ในปัจจุบันผ้าคลุมจะมีขนาดเล็กลง และมีสีสันสวยงาม
มากขึ้น และในแต่ละครอบครัวบางครั้งจะใส่เสื้อผ้าสีให้เป็นสีเดียวกัน 
หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีความน่ารักและสวยงาม
 4. งานเลี้ยงกินนูหรี
 งานเลี้ยงกินนูหรีเป็นงานเลี้ยงท่ีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสท่ีสำาคัญ
ต่างๆ อาทิ โกนหัวเด็ก หลังจากคลอด 7 วัน งานกุรบาน เป็นการเชือด
สัตว์เพื่อการพลี หรือตอนท้อง 7 เดือน จะมีการอาบนำ้าคนท้อง ซึ่งเป็น
ประเพณีทางศาสนา โดยเชื่อว่าหากอาบนำ้าตอนท้อง 7 เดือนจะทำาให้
คลอดง่าย และเป็นการล้างสิ่งไม่ดีออกไป ซึ่งพิธีน้ีเกิดขึ้น เน่ืองจาก
สมยัก่อนคนปยููคลอดลกูกับหมอตำาแย เพ่ือสร้างกำาลงัใจให้กับแม่และ
ครอบครวั จงึนยิมทำาพิธีดังกล่าว ส่วนใหญ่มกัทำาเฉพาะลกูคนโตเท่าน้ัน 
ลักษณะการแต่งกายไปร่วมงานบุญ หรืองานนูหรีจะใช้ชุดกูบายา หรือ
สวมใส่ผ้าถุง กับเสื้อที่ตัดเย็บอย่างสวยงาม   
 ถ้าผู้ที่มีโอกาสได้ไปเยือนชุมชนปูยู ในวันศุกร์ จะเห็นเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนบ้านเกาะยาว และ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย
ชัยพัฒนา สวมใส่เสื้อผ้าท่ีสวยงามตามหลักศาสนา เหมือนวันฮารีรา
ยอ คณุครไูด้บอกว่า เพ่ือเป็นการอนุรกัษ์และสบืสานวัฒนธรรมการแต่ง
กายของมุสลิม และเด็กๆ ก็สามารถใส่ชุดสวยๆ ได้บ่อยขึ้น ไม่เพียงแค่
ในวันรายอ ซึ่งเด็กๆ ก็ชอบเช่นกัน 

เอกสารอ้างอิง
การแต่งกาย. 2559. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/108402350495 
7817/photos/ 1226811720678994 
วันฮารีรายอ. 2561. สืบค้นจาก http://spmcnews.com/?p=7283 
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ภาษามลายูถิ่น  : 
ความผูกพัน

กับประเทศเพื่อนบ้าน
ผศ. ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ
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ภาษามลายูถิ่น หมายถึง ภาษามลายูสำาเนียงใดสำาเนียงหนึ่งที่พูดกัน
ในแต่ละท้องถ่ิน เป็นภาษาย่อยของภาษามลายูมาตรฐาน ภาษามลายู
ถ่ินสตูล เป็นสำาเนียงหน่ึงของภาษามลายู ใช้พูดในทางภาคตะวันตก
ของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐเกดาห์ (ไทรบุรี) รัฐปีนัง รัฐปะลิสและทางตอน
เหนือของรัฐเปรัค ในประเทศไทยมีผู้พูดในจังหวัดสตูล บางส่วนของ
จังหวัดตรังและระนอง ในอดีตสตูลและมาเลเซียสองพ้ืนท่ีดังกล่าวมี
ประวัติศาสตร์ร่วม นั่นคือในอดีตสมัยรัชกาลท่ี 5 พ้ืนที่แถบน้ีเคยเป็น
ส่วนหนึ่งของเมืองไทรบุรี 
 ในจังหวัดสตูล มีหลายชุมชนท่ียังรักษาวัฒนธรรมด้านภาษา
มลายู กล่าวคือ มีการพูดหรือดำาเนินชีวิตท่ีคล้ายกับวิถีชีวิตคนในรัฐ
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ปะลสิ รฐัเปรคั และรฐัเกดาห์ของประเทศมาเลเซยี ซึง่เป็นชมุชนในตำาบล
ที่มีพรมแดนติดต่อกับทะเล หรือเป็นเกาะของอำาเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ได้แก่ ตำาบลปูยู ตำาบลตำามะลัง ตำาบลตันหยงโป ตำาบลเจ๊ะบิลัง และ
ตำาบลเกาะสาหร่าย  และในตำาบลบ้านควน อำาเภอควนโดน จงัหวัดสตลู 
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียทางบก จะพบ
ว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่จะพูดภาษามลายูถ่ิน ไม่
สามารถเข้าใจภาษาไทย ขณะที่คนรุ่นหนุ่มสาว และเด็กๆ จะสามารถ
พูดได้ทั้งภาษามลายูถิ่น ภาษาไทย และ ภาษาใต้  
 ในตำาบลปยูู ซึง่เป็นสงัคมมสุลมินิยมไปมาหาสูกั่นและสมาชกิ
ทุกคนก็มีความสนิทสนม มีการพบปะกันทุกวัน และมีการใช้คำาเรียก
เครือญาติที่เป็นภาษามลายูเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป๊ะ หมายถึง พ่อ  และ 
มะ หมายถึง แม่ และผู้ที่สูงอายุ จะเรียกว่า โต๊ะ เช่น ปู่ย่า และ ตายาย  
คำาที่ใช้เรียกเครือญาติส่วนใหญ่ไม่เพียงเป็นคำาที่ใช้เฉพาะในครอบครัว
เท่าน้ัน เพราะคนมลายูมุสลิมถือว่าคนท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน คือ พ่ี
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น้องกัน ถึงแม้เป็นคนที่ไม่รู้จักกัน ดังนั้นเห็นได้ว่า การเรียกชื่อในเครือ
ญาติสามารถปรากฏในทุกสถานที่ที่ เช่น ร้านขายของ หรือ ร้านอาหาร 
แม่ค้าที่เป็นผู้หญิง มักจะเรียกชื่อ แทนด้วยคำาว่า มะ หรือ กะ ถ้าเป็น
ผู้ชายที่มีอายุมากกว่าจะเรียกว่า ป๊ะ หรือ บัง เป็นต้น และเรียกเด็ก                   
เลก็ ๆ  ว่า เด๊ะ แม้แต่กับผูค้นภายนอกท่ีเดนิทางไปยังชมุชนปยูู ชาวบ้าน
ก็จะแทนตัวเองกับผู้มาเยือนด้วยการเรียกชื่อในเครือญาติเช่นกัน 
 หากมองในข้อได้เปรยีบ เน่ืองด้วยทำาเลท่ีตัง้ของปยููท่ีเป็นเกาะ
ทีใ่กล้กับเกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซยี ทำาให้ยงัมกีารเดนิทางไปมาหาสู่
กันของญาตพ่ีิน้อง โดยเฉพาะเมือ่มกีารเจบ็ป่วย หรอืงานสำาคญัในชวีติ 
เช่น การเกิด การเข้าสุนัต การแต่งงาน และ งานศพ และการย้ายถิ่น
เข้าไปรับจ้างทำางานในประเทศมาเลเซียของประชาชนจากตำาบลปูยู 
ภาษามลายูถ่ินจงึมคีวามจำาเป็นในการสือ่สารเพ่ือความเข้าใจทีต่รงกัน 
ดงัน้ัน ชาวปูยูควรทีจ่ะสบืทอดการใช้ภาษามลายูถ่ินสตลูซึง่มคีวามใกล้
เคยีงกับภาษาถ่ินมลายูรฐัปะลสิท่ีมอีาณาเขตติดต่อกัน ควบคูกั่บการใช้
ภาษาไทยเพือ่การดำารงชพีได้อย่างดท่ีามกลางความได้เปรยีบของทีต่ัง้
ซึ่งเป็นตำาบลชายแดนของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
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ชุมชนมุสลิมในจังหวัดสตูล รวมทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส และสี่อำาเภอของจังหวัดสงขลาท่ีมี
ชุมชนมุสลิม ได้แก่ อำาเภอเทพา อำาเภอจะนะ อำาเภอสะบ้าย้อย และ 
อำาเภอนาทวี มีภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่ง คือ ร้าน
นำ้าชา นอกจากร้านอาหาร ร้านขายของชำา แล้ว ภายในหมู่บ้านจะต้อง
มีร้านนำ้าชา ซึ่งร้านนำ้าชาไม่ใช่แค่มาจิบชาเท่านั้น  แต่เป็นวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของคนส่วนมากในชุมชนมุสลิม การดื่มนำ้าชาในวัฒนธรรม                   
ชาวมสุลมิ เป็นเรือ่งทีเ่กิดข้ึนมานาน และเป็นส่วนหน่ึงในวถีิชวิีตประจำา
วันของผู้คน ร้านนำ้าชาเป็นท่ีมาพบปะ พูดคุย รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ 
ในร้านนำ้าชาจะมีผู้สูงอายุ หรือผู้ใหญ่ นั่งจิบชา พูดคุยกัน ทั้งในช่วงเช้า 
และช่วงกลางคนื ร้านนำา้ชาจะเป็นศูนย์กลางของข้อมลูข่าวสารทีไ่ม่เป็น
ทางการของหมู่บ้าน เพราะว่าชาวบ้านจะมาพูดคุย และรับฟังข่าวสาร
ที่ร้านนำ้าชา เป็นท่ีน่าสังเกตว่าร้านนำ้าชาเป็นพ้ืนท่ีของผู้ชาย ร้านนำ้าชา
ถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสำาหรับผู้หญิง ผู้หญิงควรจะอยู่ที่บ้าน 
เพราะตามหลักศาสนา ผู้หญิงมุสลิมจะมีข้อจำากัดมากกว่าผู้ชาย 
 ในปัจจบุนั ร้านนำา้ชาได้มกีารเปลีย่นแปลง ถูกปรับจากรูปแบบ
ดั้งเดิม มีการเปิดต้อนรับคนในชุมชนมีการตกแต่งร้านให้สวยงาม เป็น



96 ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู: ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม

สไตล์ทันสมัยขึ้น และมีเมนูเครื่องดื่ม และ อาหารที่หลากหลายหน้าตา
สวยงามเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือตอบรบัความต้องการของคนรุ่นใหม่ อาจจะพบ
ว่ามีผู้หญิงนั่งกินโรตี และจิบชาในร้านนำ้าชาเช่นกัน
 ตำาบลปูยูเป็นชุมชนมุสลิมในจังหวัดสตูล ท่ีตั้งอยู ่บริเวณ
ชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ก็มีความนิยมในการจิบชา 
เช่นเดียวกับมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ การกินชาเป็นวัฒนธรรมที่รับ
มาจากประเทศมาเลเซยี ซึง่ประเทศมาเลเซยีได้รบัวัฒนธรรมการจบิชา
มาจากประเทศองักฤษ แต่หลงัจากรบัเข้ามาก็มกีารปรบัเปลีย่น อาหาร
ที่กินกับนำ้าชาที่เป็นชื่นชอบและนิยม คือ โรตี 

‘ร้านโรตีปูยู’ ชีวิตชีวาของคนปูยู
 เมื่อไปเยือนเกาะปูยู จะต้องไม่พลาดแวะร้านโรตีปูยู เป็นร้าน
โรตี-นำ้าชาเล็ก ๆ เป็นร้านเก่าแก่เปิดมาประมาณ 20 ปีแล้ว ตั้งอยู่ใน
ชุมชนปูยู หมู่ที่ 3 ตำาบลปูยู อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล เปิดขายทุกวัน
ตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งไปจนถึงเท่ียงคืน แต่ช่วงเวลาที่คนนิยมมาร้าน
โรตีกันมากคือช่วง 1-2 ทุ่ม ยกเว้นในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่
ชาวมุสลิมถือศีลอด ร้านก็จะปิดบริการตลอดทั้งเดือน 
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 ร้านโรตปียูู เป็นท่ีพบปะ รวมคนทุกเพศทกุวยัในชมุชน คนทีม่า
ใช้บรกิารมาน่ังดูข่าวซึง่ทางร้านมทีวีีต้ังไว้ ได้พูดคยุ แลกเปล่ียนเร่ืองราว
กัน ร้านจะบริการทั้งเครื่องดื่มและอาหาร อาทิ ชา กาแฟ โรตี มะตะบะ 
สเต็ก เบอร์เกอร์ เฟรนฟราย สลัด ไก่ทอด และข้าวเกรียบ (กรือโป๊ะ)
 เมนูโรตีสามารถดัดแปลง ปรุงแต่งได้ตามความต้องการของ
ลูกค้า แต่ถ้าถามถึงเมนูหลัก ๆ ที่เป็นที่นิยมของคนปูยูก็จะเป็นโรตี
มะตะบะ โรตีกล้วย โรตีข้าวโพด โรตีธรรมดาใส่นม นำ้าตาล และที่ขาด
ไม่ได้คือโรตีธรรมดาที่กินคู่กับแกงตอแมะห์ 
 ดงัท่ีทราบกันว่าการดืม่นำา้ชาในวัฒนธรรมชาวมสุลมิเป็นเรือ่ง
ทีเ่กิดขึน้มานาน และเป็นส่วนหนึง่ในวิถีชวิีตประจำาวันของผูค้น  เมือ่มา
นั่งร้านโรตีแล้วเครื่องดื่มที่จะขาดไม่ได้คือ นำ้าชา ทุกครั้งที่เรามานั่งร้าน
โรตี ทุกโต๊ะจะได้รับการเสิร์ฟชาร้อน ซึ่งเป็นชาซีลอน จะเรียกกันว่า “ชา
เฉย” นอกจากน้ีอาจมีการสั่งนำ้าที่แต่ละคนต้องการ จากการพูดคุยกับ
น้องหมานเจ้าของร้านโรตีเล่าว่า “รสนิยมคนกินชาแต่ละวัยจะต่างกัน 
เช่น วัยรุ่นชอบกินแตออ หรือออร้อน (ชาร้อนใส่นำ้าตาลไม่ใส่นม) ส่วน
ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุจะเลือกกินกาแฟร้อน ไมโลร้อน หรือโอวัลตินร้อน” 
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นกกรงหัวจุกในประเทศไทย เริ่มจากชาวจีนที่เดินทางโดยเรือสำาเภา 
เพ่ือเข้ามาค้าขายในประเทศไทยกับประชาชนชาวมสุลมิทางตอนใต้ของ
ประเทศ ซึ่งชาวจีนได้แนะนำาวิธีการเลี้ยง อุปนิสัย และความสามารถ   
ของนกในเรือ่งของ เพลงร้องของนกให้แก่ชาวมสุลมิทีม่พ้ืีนฐานการเล้ียง
นก เดิมทีชาวมุสลิมนิยมเลี้ยงนกเขาชวา เริ่มสนใจและหันมาเลี้ยงนก
กรงหวัจกุ บ้างก็เล่าว่า สมยัก่อนช่วงฤดกูารถือศลีอด คนจะมคีวามรูส้กึ
ว่า เวลาในแต่ละวันยาวนานจงึหากิจกรรมและเริม่เลีย้งนกกรงหวัจกุไว้
ที่บ้าน เพื่อความเพลิดเพลิน แต่ในสมัยนั้น การเลี้ยงนกกรงหัวจุกยังไม่
ได้รบัความนิยมเท่ากับการเลีย้งนกเขาชวา ต่อมานกเขาชวาเริม่มรีาคา
สงูขึน้ หลายคนไม่มทีนุ จงึเริม่เลีย้งนกกรงหวัจกุ และเริม่เลีย้งอย่างแพร่
หลายราว 20 ปีท่ีผ่านมา จนเป็นทีนิ่ยมเลีย้งกันทกุวยั เกือบทกุครอบครวั
จะแขวนกรงนกกรงหวัจกุไว้หน้าบ้าน จนกลายเป็นภมูทิศัน์วัฒนธรรมที่
พบเหน็ในชมุชนมสุลมิ เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนกกรงหัวจุก คอื เป็นนก
ที่มีเสียงร้องไพเราะน่าฟัง เมื่อนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น จึงเริ่มมีการแข่งขัน
ประชันเสียงนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกเพศผู้ที่มีเสียงที่ไพเราะน่าฟัง
 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีการเลี้ยงนกกรงหัวจุกกันอย่างแพร่
หลาย ไม่เว้นแม้แต่พ้ืนทีต่ำาบลปยูู อำาเภอเมอืง จงัหวัดสตลู ทีม่กีารเลีย้ง
นกกรงหัวจกุท้ังหมด 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ สายพันธ์ุไทย สายพันธ์ุพม่า และ
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สายพันธ์ุเวียดนาม บ้างก็เลีย้งเพ่ือความเพลดิเพลนิ บ้างกเ็ลีย้งเพ่ือการ
แข่งขันประชันเสียง นกกรงหัวจุกที่ซื้อขาย มีช่วงอายุประมาณ 3 ปีขึ้น
ไป ราคาซื้อขายประมาณ 5,000 บาทต่อตัว แต่เดิมจะมีเพียงสายพันธุ์
เดยีว คอื สายพันธ์ุไทย ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2551 ได้เริม่นำาสายพันธ์ุ
เวียดนาม และสายพันธุ์พม่าเข้ามา โดยสายพันธุ์เวียดนามเข้ามาก่อน
สายพันธ์ุพม่า ทัง้สองสายพันธ์ุสามารถร้องเป็นเพลงได้เรว็กว่าสายพันธ์ุ
ไทย อีกทั้งในปัจจุบันนกกรงหัวจุกสายพันธุ์เวียดนามถือได้ว่าเป็นสาย
พันธุ์ที่นิยมมากที่สุดในปูยู
 นกกรงหัวจุกท้ัง 3 สายพันธุ์ จะมีลักษณะทำานองเพลงท่ีร้อง
แตกต่างกัน สายพันธ์ุพม่าทำานองเพลงทีร้่องจะมลีกัษณะเสยีงสัน้ๆ 2-3 
พยางค์ สายพันธ์ุเวียดนาม ทำานองเพลงท่ีร้องจะมลีกัษณะเสยีงยาวๆ 6 
พยางค์ส่วนสายพันธ์ุไทย ทำานองเพลงทีร้่องจะมลีกัษณะเสยีงท่ีไพเราะ
ที่สุด โดยสำาเนียงเสียงจะชัดเจนมี 3 พยางค์ 
 นอกจากทำานองเพลงทีน่กกรงหัวจกุทัง้ 3 สายพันธ์ุจะร้องแตก
ต่างกันแล้ว นกกรงหัวจุกทั้ง 3 สายพันธุ์ ยังมีลักษณะรูปร่าง สีขน และ
ขนโคนหาง หรอืเรยีกอกีอย่างว่า บวัของนก ท่ีแตกต่างกัน สงัเกตได้จาก 
ลกัษณะรปูร่างนกกรงหวัจกุสายพันธ์ุไทยจะมขีนาดใหญ่กว่าอกี 2 สาย
พันธุ์ รองลงมา คือ สายพันธุ์เวียดนาม และสายพันธุ์พม่า ตามลำาดับ 
ส่วนการสังเกตสีขนของนกกรงหัวจุกแต่ละสายพันธุ์ดูได้จากแผงหลัง
ของนกกรงหัวจกุ ลกัษณะสขีนของนกกรงหัวจกุสายพันธ์ุไทยจะเข้มกว่า
สายพันธ์ุเวยีดนาม และสายพันธ์ุพม่า และข้อสงัเกตทีจ่ะแยกสายพันธ์ุ
นกกรงหัวจกุได้อย่างชดัเจน คือ ขนโคนหาง หรอืบวัของนก วิธีสงัเกตบวั
ของนกกรงหัวจุก จะมีลักษณะขนเป็นสีแดง ถ้าเป็นสายพันธุ์เวียดนาม 
สขีนจะมีลกัษณะเป็นสส้ีมมากกว่า สายพันธ์ุพม่า สขีนจะจาง และสขีน
จะมลีกัษณะออกเป็นสขีาว ส่วนสายพันธ์ุไทย สขีนจะมีลักษณะท่ีไม่แดง 
หรือขาวจนเกินไป
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วิธีการสังเกตเพศนกกรงหัวจุก 
 สังเกตได้จากแก้มของนก นกกรงหัวจุกตัวเมีย จะมีวงแก้ม
แดงเล็กกว่าตัวผู้ แต่นกกรงหัวจุกตัวเมียจะไม่มีราคา เพราะมีเสียงร้อง
ไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำาไปแข่งขันได้ ประโยชน์ของนกกรงหัวจุกตัว
เมีย คือ ใช้หลอกล่อนกกรงหัวจุกตัวผู้ก่อนลงแข่งขัน จะมีนกซ้อม ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ซ้อมให้นกแข่ง กล่าวคือ แขวนกรงนกซ้อมใกล้ๆ กับ
นกแข่ง เพ่ือช่วยกระตุน้ให้นกแข่งส่งเสยีงร้อง แต่บางครัง้ปรากฏว่า นก
ซอ้มบางตวัร้องได้ดีกว่านกแขง่ นกซอ้มตวันัน้จะยกระดบักลายเปน็นก
แข่งแทน 
 บ้านเกือบทกุหลงัในตำาบลปยูู จะเลีย้งนกกรงหวัจกุ อย่างน้อย
เลี้ยงบ้านละ 3-4 ตัว โดยหมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย เลี้ยงนกกรงหัวจุก
มากที่สุดประมาณ 50 ตัว นอกจากเลี้ยงนกกรงหัวจุกแล้ว พบว่า ยังมี
การเลี้ยงนกอีกชนิดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน แต่เป็นที่นิยมน้อยกว่า นั้น
คือ นกบินหลาดง 

วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก
 ผู้เลี้ยงเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ประมาณ 08.00 – 09.00 น. เปิดผ้า
คลุมกรงนกออก เป็นการปลุกให้นกตื่น จากน้ันเอานกมาตากแดดจน
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เที่ยง เนื่องจากการแข่งขันจะแข่งกลางแดด ดังนั้นนกจึงต้องตากแดด
ยาวนานเพ่ือให้นกทนแดด ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองโมงผู้เล้ียงจะอาบ
นำา้ให้นก การอาบนำา้จำาเป็นต้องอาบนำา้ทุกวันเพ่ือให้ขนนกเงางาม อาบ
นำ้าเสร็จจึงนำานกมาแขวนไว้ในบ้าน และเวลา 17.00 น. ปิดผ้าคลุมกรง
นก เพื่อให้นกนอนพักผ่อน เป็นเช่นนี้ทุกวัน
 นกกรงหัวจุก นิยมทานผักและผลไม้ หรืออาจจะเป็นอาหาร
เม็ด ผู้เลี้ยงมักจะให้อาหารเม็ดเฉพาะเวลาเที่ยง (ก่อนอาบนำ้า) ส่วนผล
ไม้ต่างๆ สามารถให้ได้ทัง้วนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงกล้วยหนิ ส่วนมะละกอ
จะเป็นผลไม้ที่ช่วยให้นกขับถ่าย จะให้ 2-3 อาทิตย์/ครั้ง เพียงเล็กน้อย
การเลี้ยงนก ในบางช่วงสามารถพบอาการเจ็บป่วยของนกได้ สังเกตได้
จาก เมือ่นกมอีาการซมึ จาม ขนพอง และคอตก การรกัษาจะรกัษาด้วย
ยาสามัญประจำาบ้าน ส่วนใหญ่นกมักป่วยเป็นโรคหวัด ดังนั้น ผู้เลี้ยง       
จะให้ยานำ้า B12 (แก้หวัดและบำารุง) หรืออาจจะใช้สมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรแบบสด โดยใช้ใบของฟ้าทะลายโจร 1 ใบ ใส่ลงในจอกนำ้า เพื่อให้
นกจิบ แล้วอาการป่วยจะทุเลา

การแข่งขันนกกรงหัวจุกในตำาบลปูยู 
 ในตำาบลปยูู จะจดัแข่งขนันกกรงหวัจกุทกุวันจนัทร์ วันพุธ และ
วันเสาร์ เวลาประมาณ 11 โมงเช้า ค่าเข้าร่วมการแข่งขันหรือค่าบัตร 
ราคา 60 บาทต่อนกหน่ึงตวั ส่วนรางวัลสำาหรบัเจ้าของนกท่ีชนะ คอื เงนิ 
หรือพัดลม 

กติกาการแข่งขัน 
 ใน 1 ล็อต จะมีนกกรงหัวจุกเข้าแข่งขัน จำานวน 8 ตัว และจะ
ม ี1 รางวัล โดยในแต่ละวันจะมสีนามแข่งขนัต่างกัน กล่าวคอื วันจนัทร์ 
สนามแข่งขันอยู่ท่ีหมู ่3 บ้านปยูู บรเิวณหัวแหลม ส่วนวันพุธและวันเสาร์ 
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สนามแข่งขันอยู่ที่หมู่ 2 บ้านตันหยงกาโบย บริเวณบ้านหน้าโรงเรียน
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา นอกจากแข่งขันกันเองในปูยูแล้ว ชาว
บ้านได้นำานกกรงหวัจกุเข้าร่วมการแข่งขนัในเมอืงสตลู แต่ส่วนใหญ่นก
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในเมืองสตูลจะเป็นนกที่ชนะการแข่งขันในสนาม
ของตำาบลปูยู ในเมืองสตูลจะจัดแข่งขันเดือนละ 1-2 ครั้ง ส่วนใหญ่จะ
เป็นนกกรงหวัจกุสายพันธ์ุเวียดนาม และสายพันธ์ุไทย สำาหรบักฎกตกิา
การแข่งขนัในแต่ละครัง้ ประกอบด้วย การแข่งขนั 2 รอบ ได้แก่ รอบคดั
เลือก จะมี 4 ยก ยกละ 15 วินาที โดยนกจะต้องร้องได้ 8 คำา (8 ดอก) 
ถึงจะได้เข้ารอบชิง ส่วนรอบชิงชนะเลิศ หากนกตัวไหนร้องได้มากที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะ นกกรงหวัจกุทีช่นะส่วนใหญ่เป็นนกกรงหัวจกุสายพันธ์ุ
เวยีดนาม และตัวทีช่นะมักจะเขา้ร่วมการแขง่ขนัในสนามในจังหวดัต่อ
ไป สนามแข่งขันนกกรงหัวจุกจึงเป็นอีกหนึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่จะพบ
ได้ท่ัวไปในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังในจงัหวดัปัตตาน ียะลา นราธิวาส 
สงขลา และ สตูล
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ตูปะ : 
อาหาร

วันฮารีรายอ
ผศ. ดร. นิสากร กล้าณรงค์
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ตูปะ คือ ข้าวเหนียวต้มใบกะพ้อ โดยนำาข้าวเหนียวผัดกับนำ้ากะทิ 
เกลือ นำ้าตาล ผัดให้นำ้ากะทิแห้ง แล้วนำาข้าวเหนียวที่ผัดแล้วไปห่อด้วย
ยอดใบกะพ้อเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วไปต้มจนสุก ภาษามลายูปัตตานี 
เรียกว่า ตูป๊ะ หรือ ตูปัต ในภาษาอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เรียกว่า เกอ
ตูปัต (Ketupat)  ซึ่งเป็นอาหารว่างที่พบในประเทศบูรไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทย เกอตูปัต มีหลาย
ประเภท โดยที่รู้จักกันมากที่สุด คือ เกอตูปัตนาซี ซึ่งทำาจากข้าวขาวห่อ
ใบมะพร้าวเป็นรปูสีเ่หลยีม  และ เกอตปัุตปลูตุ ซึง่ทำาจากข้าวเหนียวห่อ
เป็นรปูสามเหลีย่มด้วยใบกะพ้อ ตปูะในตำาบลปยูู ทีช่าวบ้านนยิมทำากัน 
คือ ตูปะ ที่เป็นข้าวเหนียวที่ห่อด้วยใบกะพ้อ 
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  ตปูะ จะนิยมทำาในช่วงเทศกาลวนัฮารรีายอ ซ่ึงแต่ละบ้านจะทำา
กินเองในครอบครวั และ แจกจ่ายเพ่ือนบ้าน โดยจะมกีารทำาตปูะในคนื
สุดท้ายของการถือศีลอด และจะกินตูปะในช่วงวันฮารีรายอ วันตรุษอี
ดลิฟิตร ีถือเป็นวันสำาคัญแห่งการเฉลมิฉลองการละศลีอดทีป่ฏบิตัอิย่าง
เคร่งครดัเป็นเวลาหนึง่เดอืนในเดอืนรอมฎอน และในวันฮารรีายอ ผูค้น
ในหมูบ้่านจะมกีารเดนิทางไปเย่ียมเยือนญาติผูใ้หญ่ และแจกจ่ายขนม 
และอาหารต่าง ๆ  ตามบ้านเรอืนเพ่ือนบ้านในหมูบ้่านเพ่ือขอโทษและให้
อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
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 ในวันฮารรีายอ แต่ละบ้านจะเตรยีมของกินมากมายไว้ต้อนรับ
แขกทีม่าเย่ียม และตปูะก็จะเป็นอาหารหลกัทีต้่องม ีดงัน้ัน ตปูะ จงึเป็น
สัญลักษณ์วันฮารีรายอ ไม่เพียงแต่ในภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น 
ในประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้ประเทศมาเลเซยี และอนิโดนเีซยีก็ใช้ตปูะเป็น
สัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลวันฮารีรายอ 
 การทำาตูปะของแต่ละบ้านรสชาติอาจแตกต่างกัน โดยแต่ละ
บ้านจะมีสูตรการผสมข้าวเหนียวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีรสชาติหวาน 
มัน เค็มแตกต่างกัน นาง ยะอาเหตุ ยาฟา เป็นผู้หนึ่งที่ทำาตูปะที่อร่อย 
อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ภูมิลำาเนาเดิม อยู่อำาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล เริ่มทำาตูปะตั้งแต่ อายุ 12 ปี รวมเวลาทำาทั้งหมดกว่า 50  ปี จึงมี
ความเชี่ยวชาญทั้งการผัดข้าวเหนียว การห่อข้าวเหนียวด้วยใบพ้อเป็น
รูปสามเหลี่ยม ถ้านั่งดูมะยะอาเหตุห่อดูคล่องแคล่ว สวยงาม แต่ถ้าคน
ทีไ่ม่เคยห่อมาก่อน จะรูว่้าไม่ง่ายเลย ซึง่ปัจจบุนัคนรุ่นหลงั ๆ  โดยเฉพาะ
เดก็ ๆ  จะห่อตปูะไม่เป็นแล้ว บางครวัเรอืนในช่วงเทศกาลฮารีรายอก็จะ
ไม่ทำาตูปะเอง แต่จะซื้อ ซึ่งปัจจุบันราคาตูปะ ลูกละ 3 บาท นอกจากนี้ 
เด็กๆ จะชอบกินขนมอบ สีสันสดใส และรสชาติหวาน อร่อย ท่ีซื้อมา
จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งดึงดูดใจเด็กๆ ได้มากกว่าตูปะ
 อย่างไรก็ตาม ตูปะ ควรเป็นอาหารหลักในช่วงเทศกาลวันฮา
รีรายอคู่กับชุมชนปูยู เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติ
มาอย่างยาวนาน เด็ก ๆ ควรได้รับการถ่ายทอด และฝึกหัดการห่อข้าว
เหนียวด้วยใบกะพ้ออ่อน ซึง่เป็นการทำาอาหารทีม่คีวามประณีต สวยงาม 
และดำารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของวันฮารีรายอ

เอกสารอ้างอิง
เลขา เกลี้ยงเกลา. 2561. “ตูป๊ะ...สัญลักษณ์รายอแห่งปลายด้ามขวาน” 
 สืบค้นจาก http://www.isranews.org/cms/index.php?op
 tion=com_content&task=view&id=4879&Itemid=86
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แกงตอแมะห ์:  
อาหารพื้นถิ่น

ผศ. ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ
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ตำาบลปูยู มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ ตั้งอยู่ในอำาเภอเมือง จังหวัด
สตลู มกีารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 หมูบ้่าน ในพ้ืนที ่2 เกาะ โดย
เกาะแรกคือ เกาะยาวเป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1 อีกเกาะคือเกาะปูยู เป็นที่ตั้ง
ของหมูท่ี ่2 และหมูท่ี่ 3 จากทำาเลทีต้ั่งของตำาบลปยููซึง่เป็นเกาะชายแดน
ตดิต่อกับประเทศมาเลเซยี และคนปยููส่วนใหญ่เป็นมสุลิม นับถือศาสนา
อิสลาม และพูดภาษามาเลย์ท้องถิ่น ที่สามารถสื่อสารกับชาวมาเลเซีย
ได้ โดยเฉพาะรัฐชายแดนนั่นคือรัฐปะลิส เนื่องจากอาณาเขตติดต่อกัน
นีป้ระกอบกับประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นมสุลมิคล้ายคลงึกัน ทำา
ให้ประชาชนทัง้สองประเทศมกีารติดต่อไปมาหาสูกั่น มกีารแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมและการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างคนปูยูกับคนรัฐ
ปะลิสกันมาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง วัฒนธรรมด้านอาหารก็เป็น
อีกวัฒนธรรมหน่ึงท่ีชาวปูยูรับมาจากประเทศมาเลเซีย และกลายเป็น
อาหารพื้นถิ่นของปูยู คือ แกงตอแมะห์
 แกงตอแมะห์ มีการแพร่กระจายจากประเทศมาเลเซียเข้าสู่
จังหวัดสตูลโดยการแพร่กระจายโดยตรง (Direct diffusion) ผ่านการ
แต่งงาน การเคลือ่นย้ายแรงงาน และ การย้ายถ่ินจากสงคราม และการ
แพร่กระจายโดยอ้อม (Indirect diffusion) ผ่านเพ่ือนบ้านในหมูบ้่าน ดงั



114 ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู: ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ทีก่ล่าวข้างต้นว่าตำาบลปยููมทีำาเลท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดนและระยะทาง
ทีไ่ม่ไกลกบัประเทศมาเลเซยีโดยเฉพาะรฐัปะลสิ  จงึเป็นปัจจยัดงึดดูให้
มีการย้ายถ่ินไปประกอบอาชีพ หรือรับจ้างทำางานในประเทศมาเลเซีย 
บ้างก็มคีรอบครวัท่ีมาเลเซยี หรอืมกีารแต่งงานกับชาวมาเลเซยี เมือ่กลับ
มายังพ้ืนที่ปูยู ก็มีการนำาวิธีการทำาแกงตอแมะห์จากประเทศมาเลเซีย
มาประยุกต์เข้ากับอาหารพื้นถิ่นให้เหมาะสมกับรสชาติของคนไทย นั่น
คอืเพ่ิมรสชาตทิีจ่ดัจ้านขึน้ เนือ่งจากคนไทยในภาคใต้ชอบอาหารรสจดั
มากกว่าชาวมาเลเซยี จงึดัดแปลงและปรบัรสชาตโิดยการนำาสตูรอาหาร
มาประยุกต์ และปรุงรสเพ่ิมเติม ให้ได้รสชาติท่ีถูกปากกลายเป็นอัต
ลักษณ์แกงตอแมะห์ของชาวสตลูรวมถงึปูยซูึ่งเปน็ที่นยิมกนัแพรห่ลาย
ตอแมะห์ เป็นชื่อแกงชนิดหน่ึงซึ่งเป็นอาหารพ้ืนเมืองของชาวมุสลิม        
ในรัฐปะลิส  ประเทศมาเลเซีย มาจากคำาว่า ตูมิห์ (Tumih)  หมายถึง   
การผัดเครื่องแกงคลุกเคล้าให้เข้ากับนำ้ากะทิสดหรือนำ้ามัน สำาหรับใน
ประเทศไทย เรียกว่า ตอแมะห์ นิยมรับประทานกันในกลุ่มชาวไทย
มุสลิมภาคใต้ (สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ใช้รับประทาน
กับข้าวมัน (ข้าวที่หุงกับกะทิ) อาจทานร่วมกับอาจาดแตงกวา  และ
สามารถเพิ่มรสชาติด้วยเครื่องเคียงกับพริกเม็ดเขียวก็จะยิ่งอร่อย แต่ก็
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สามารถรับประทานกับข้าวหุงธรรมดาได้ หรือขนมประเภทโรตี  ซึ่งจัด
เป็นอาหารประจำาวันมื้อสำาคัญคือ เช้า เที่ยง หรือมื้อเย็นก็ได้ แต่ถ้ารับ
ประทานกับโรตีส่วนใหญ่มักจะรับประทานตอนเช้า จะช่วยเพ่ิมความ
อร่อยให้กับโรตียิ่งขึ้น
 ในปัจจุบันแกงตอแมะห์กลายมาเป็นอาหารพ้ืนเมืองของชาว
สตูล เป็นที่รู ้จักกันในครอบครัวคนมุสลิม และบุคคลทั่วไป นิยมทำา
เป็นอาหารกินกันเกือบทุกครอบครัว และยังเป็นอาหารเมนูหลักในงาน
สำาคัญ เช่น งานทำาบุญมัสยิด และ เพื่อใช้เป็นอาหารต้อนรับแขก หรือ
คนสำาคัญของชาวสตูล 
 แกงตอแมะห์มีเครื่องปรุงหลายอย่าง  มีกลิ่นเคร่ืองเทศและ
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สมนุไพรทีท่ำาให้แกงหอมกรุน่  การปรงุเครือ่งแกงแบบสมัยดัง้เดมิจะต้อง
บดเครือ่งปรงุให้ละเอยีดกับแท่นหนิซึง่จะได้รสชาตต้ินตำารับท่ีอร่อย แต่
ปัจจบุนัจะใช้วิธีการตำาหรอืโขลกเครือ่งแกงเป็นส่วนใหญ่  สำาหรับเคร่ือง
ปรุง และวิธีทำาแกงตอแมะห์ของปูยูมีดังนี้
 แกงตอแมะห์ เป็นการรับวัฒนธรรมเข้ามาจากประเทศ
มาเลเซียไม่ว่าเป็นเครื่องปรุง วิธีการปรุง ซึ่งรับเข้ามาแล้วมีการปรับ
หรือดัดแปลงให้ถูกปาก ถ้าต้องการให้มีรสชาติเข้มข้นอาจจะบดพริก
แห้งปรุงเพ่ิมหรือถ้าต้องการรสเผ็ดก็จะเพ่ิมพริกสด   เมื่อเวลาผ่านไป
ก่อให้เกิดเป็นอาหารท่ีทำากินกันท่ัวไปในครอบครัว ชาวปูยูนิยมกินตอ
แมะห์เนื้อกับตูปะ ส่วนตอแมะห์ปลากินกับข้าว ซึ่งเครื่องแกงตอแมะห์
เนื้อกับตอแมะห์ปลาจะใช้เครื่องแกงไม่เหมือนกัน ปัจจุบันมีการนำาเข้า
เครือ่งแกงสำาเรจ็รปูจากประเทศมาเลเซยี โดยพบว่าเคร่ืองแกงสำาเร็จรปู
มีขายอยู่ทั่วไปในร้านค้าในหมู่บ้าน 
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วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ปจัจบุนัเปน็อาจารย์ประจำา สาขาวิชาภูมศิาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา-

วิทยาลยัทกัษณิ มคีวามสนใจด้านการท่องเท่ียว 

การต้ังถ่ินฐานและการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน

เขตเมืองและชนบท 

ดร.วราภรณ์  ทนงค์ศักดิ์

วราภรณ์  ทนงศักดิ์  จบการศึกษา วท.บ. 

ภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. การจัดการ 

ลุ่มน้ำ าและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ

ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) จากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปจัจบุนัเปน็อาจารย์ประจำา สาขาวิชาภูมศิาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา-

วิทยาลัยทักษิณ มีความสนใจด้านการจัดการ 

ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ และการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 


