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ขอมูลท่ัวไปพื้นฐาน 
 

 
สภาพทางภูมิศาสตรตำบลมโูนะ 
 

ตำบลมู โนะมีสภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียง ติดกับที่ราบบริเวณแมน้ำสุไหงโก-ลก 
(ฝงซาย) พื้นที่สวนใหญเปนดินนา และเขตปาสงวนแหงชาติ  “สุไหงปาดี” มีอาณาเขตโดยสังเขป ดังน้ี 

ทิศเหนือ     ติดตอกับ ตำบลปโูยะและอำเภอตากใบ 
ทิศใต       ติดตอกับ  ตำบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ   ตำบลปโูยะและตำบลปาเสมสั 

 ลักษณะชมุชนและการต้ังถ่ินฐาน 

สภาพโดยทั่วไปของตำบลมโูนะ  เปนทีร่าบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของตำบลจะเปนตำบลที่มี
ขนาดเล็ก โครงสรางไมซับซอน พื้นที่ชุมชนอยูกันไมหนาแนน กระจายตามสัดสวนทกุหมูบาน ประชากรในเขต
ตำบลมูโนะ ณ ป พ.ศ.2563 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,279 คน แยกเปน ชาย 4,972 คน หญงิ 5,307คน 
มี 2,735 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

สภาพโดยท่ัวไปของตำบลมูโนะ 

สภาพโดยทั่วไปของตำบลมโูนะ  สามารถจำแนกออกเปนดานตางๆ  ตามสภาพการพฒันาของ
ตำบลได  ดังตอไปน้ี 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในตำบลมูโนะ ในปจจุบันถือวาอยูในเกณฑดีไมวาจะเปนการ

พัฒนาถนน ไฟฟา ฯลฯ ประชาชนจะไดรับบริการอยางทั่วถึง จะมีก็แตบางสวนเทาน้ันที่จะตองมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเพิ่มเติม 

1. การคมนาคม 
1.1. มีถนนสายหลัก 1 สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4057 ผานตำบลมูโนะ ในหมูที่ 1 

หมูที่ 2 หมูที่ 4 และหมูที่ 5 
1.2. ถนนเช่ือมตอระหวางหมูบานเปนถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต และถนนหินคลุก 

2. ไฟฟา  ประชาชนในตำบลมูโนะ ไดรับบริการไฟฟาอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

 

/3. คูระบายน้ำ… 
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3. คูระบายน้ำ  ระบบคูระบายน้ำโดยทั่วไป สามารถใชการไดดี การกอสรางครอบคลุมและทั่วถึง
เกือบทุกพื้นที่  มีบางสวนเทาน้ันที่ตองกอสรางเพิ่มเติมในชุมชนเพื่อเสริมตอและแกไขปญหาน้ำทวมขัง 

4. โทรศัพท  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)อำเภอสุไหงโก-ลก เปนผูใหบริการโทรศัพทในเขต
ตำบลมูโนะ สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง มีคูสายเพียงพอสำหรับใหบริการประชาชนจำนวนหน่ึง 

5. การจราจร  การจราจรในเขตตำบลมูโนะ เปนไปอยางสะดวก ปริมาณการใชรถ ใชถนน ของ
ประชาชนมีไมมากนัก  ไมทำใหเกิดปญหารถติดแตอยางใด 

  การสัญจรในเขตตำบลมูโนะ  
1. ทางรถยนต  การเดินทางโดยรถยนตในเขตตำบลมูโนะ  มีสภาพถนนที่สะดวกสบายมีถนน

สี่เลนสตัดผานสามารถเดินทางไปมาระหวางตัวจังหวัดและอำเภอตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย 
2. ทางรถไฟ   การเดินทางโดยรถไฟ มีสถานีรถไฟ สุไหงโก-ลก  แลวเดินทางดวยรถยนตหรือ

จักรยานยนต  ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  ก็จะถึงตำบลมูโน 
3. ทางอากาศ  นราธิวาสมีท าอากาศยานพาณิชย  ๑  แหง ตั ้งอยู ท ี ่บ านทอน อำเภอ

เมือง  จังหวัดนราธิวาส 

 การสื่อสาร  
ในเขตตำบลมูโนะ  ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดรับบริการที่สะดวกสบายสามารถรับชม

โทรทัศนจากสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยไดอยางชัดเจนทุกชอง  และนอกจากน้ียังสามารถรับชมการแพรภาพ
ของสถานีโทรทัศนของประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซียไดอีกดวย 

  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
       ดานทรัพยากรธรรมชาติในตำบลมูโนะ  สามารถจำแนกได  ดังน้ี 

1. ทรัพยากรที่ดิน  การใชทรัพยากรดินในเขตตำบลมูโนะ  สวนใหญจะใชเปนที่อยูอาศัย  และ
ทำการเกษตร 

2. ทรัพยากรน้ำ  พื้นที่ในตำบลมูโนะ จะมีแมน้ำไหลผานหนึ่งสาย คือ แมน้ำสุไหงโก-ลก และ
คลองที่ขุดลอกใหมไดแกคลองชลประทาน 

 ดานเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจของประชาชนในเขตตำบลมูโนะ ถือวาอยู ในเกณฑคอนขางดี ประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพคาขาย  ทำสวนยางพารา ทำนา และทำสวนผลไม  เปนอาชีพหลัก  และประกอบอาชีพรับจางทัว่ไป
เปนอาชีพรอง 

 

 

/ดานสังคม… 
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 ดานสังคม  
ประชาชนในเขตตำบลมูโนะ  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การประพฤติปฏิบัติประจำวันของ

ชาวมุสลิมจะถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

ศาสนาและศลิปวัฒนธรรมตำบลมโูนะ 
 

ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ต้ังอยูในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีเอกลักษณอัน
โดดเดน ทางภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม เอกลักษณที่สำคัญของ
ประชากรในแถบน้ี  คือ 

1. การแตงกาย ไมมีเครื่องแบบที่แนนอน แตตองแตงกายใหสุภาพ ไมเปดเผยสวนใดของรางกาย
ที่ย่ัวยวนอารมณทางเพศของทั้งชาย และหญิง โดยสวนใหญผูชายนิยมนุงโสรงหรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว
ถึงขอมือและสวมหมวกกาปเยาะ สวนผูหญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงขอมือและนุงผาคลุมถึงขอเทาตามขอบัญญัติ
ศาสนา 

2. การถือศีลอด (ถือบวช) หรือในภาษายาวีเรียกวา “ปอซอ” จะถือปฏิบัติในเดือน “รอมฎอน” 
หรือเดือนที่ ๙ ของปฮิจเราะหศักราช ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเปนเวลา ๑ เดือน โดยจะ
งดเวนจากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา และใจ ต้ังแตรุงอรุณจนกระทั่งพระอาทิตยตกดิน ทั้งน้ีเพื่อใหชาว
มุสลิมไดรูสึกถึงภาวการณอดกลั้น และใหรูสึกถึงสภาพของผูที่ยากจน เปนตน 

3. การเขาสุนัต เปนหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุม
ปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะกระทำแกเด็กชายที่มีอายุระหวาง ๖ – ๑๒ ป ภาษาถิ่น เรียกว า     
“ มาโซะยาวี ” 

4. ฮารีรายอ ในรอบปฮิจเราะหศักราช จะมีวันรายอ ๒ ครั้ง คือ 
4.1. วันอีดิลฟตรี  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม (หลังการออกบวช) โดยจะมีกิจกรรม

ตาง ๆ เชน แตงกายใหสะอาดเรียบรอย รวมกันทำพิธีละหมาดที่มัสยิด เย่ียมเยียนญาติพี่นอง เปนตน ซึ่งจะตรงกับ
วันที่ ๑ เดือน “เชาวาล” เดือนที่ ๑๐ ของปฮิจเราะหศักราช 

4.2. วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะมีการการเชือด
สัตว พลี (กุรบาน)  และเลี้ ยงอาหาร ให แกผู  ยากจน   หรือญาติมิตร หลังจากไดทำพิธีละหมาดในตอนเชา
แลว  จะตรงกับวันที่  ๑๐  ซุลฮิจญะห  เดือนที่  ๑๒  ของปฮิจเราะหศักราช 

5. ขนบธรรมเนียมการเคารพ ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกลาว “อัสลามูอาลัยกูม” (ขอความ
สันติจงมีแดทาน) และมีการรับวา “วาอาลัยกูมมุสลาม” (ความสันติจงมีแดทานเชนกัน) และยื่นมือสัมผัสกัน 
(ซาลาม) 

 

/5. ขนบธรรมเนียม... 
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ศิลปะการแสดงพ้ืนบาน 

1. ซีละ คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัว ที่มลีักษณะคลายมวยไทย และมีลักษณะคลายมวยปล้ำ 
รวมกัน (มีการแตะ ถีบ ตอย และมีการปล้ำใหลมกันดวย) 

2. ลิเกฮูลู ปรกติมักจะเลนในหมูบานเนื ่องในงานเขาสุหนัต มีความหมายตามพจนานุกรม 
Kamus Dewan ของ Dr.Teuku Iskanda ๒ ประการ คือ 

2.1. หมายถึง เพลงสวดพระเจา ปกติเปนการขับรองเน่ืองในเทศกาลกำเนิดทานนบีชาวมุสลมิ 
เรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกลาวน้ีวา ดิเกรเมาลิด ซึ่งคำวาดิเกร เปนศัพทเปอรเซีย 

2.2. หมายถึง กลอนเพลงโตตอบ นิยมเลนกันเปนกลุมเปนคณะ เรียกวา ลิเกฮูลู 

3. กรือโตะ เปนช่ือกลอง มีลักษณะคลายโอง ทำจากไมเน้ือแข็ง มีแผนไมประกอบ ใชไมหุมยาง
นำมาตี กรือโตะหรือกลองหุม จะใชตีในงานพิธีสำคัญๆ ที่จัดข้ึนภายในหมูบาน หรือตอนรับแขกเมืองที่เขามาเย่ียม
เยือนในพื้นที่ หรือตีแจงขาวสารไปยังหมูบานขางเคียงเมื่อมีเหตุการณสำคัญเกิดขึ้น ปจจุบันยังนำมาต ีประชัน 
แขงขันระหวางหมูบาน 

4. บานอร เปนช่ือกลอง มีลักษณะแบน ทำดวยแผนไมหนา กลม เจาะรูกวางประมาณ ๒ ฟุต 
ขึงดวยหนังสัตว เชน โค กระบือ กลองนอร จะใชตีในงานพิธีตางๆ เชน พิธีเขาสุนัต พิธีแตงงาน 

5. รองเง็ง เปนการละเลนพื้นเมืองชนิดหนึ่งของทางภาคใต มีทาที จังหวะการรายรำที่สวยงาม 
นิยมละเลนในงานพิธีตางๆ นิยมเลนทั้งในหมูชาวพุทธและชาวไทยมุสลิม 

 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 

การบริการท าง ด า นกา รแพทย แ ละ สาธารณสุข ในเขตตำบลมูโนะ ประชาชนสามารถรับบริการ ไดจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ เปดบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ใหบริการรักษาโรคและการปฐม
พยาบาลเบื ้องตนรวมทั้งงานเสริมสรางสุขภาพและสงเสริมปองกันแกประชาชน บริการรักษาพยาบาลตาม
หลักประกันสุขภาพ  และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ( อสม.) ทุกหมูบาน 

 
การรักษาความสงบเรียบรอย / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ถือเปนเรื่องสำคัญ ในการดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งตำบลมูโนะ มีปญหาในเรื่องการกอการรายของ
ผูกอการราย โดยจะมุงสรางความไมสงบในพื้นที่ ในการแกปญหาจึงตองอาศัยความรวมมือจาก ทุกฝายในการ
แกปญหา รวมทั้งความเอาจริงเอาจงัของทกุภาครัฐในการดำเนินการ และหนวยงานที่มีหนาที่รับผดิชอบในดานการ
รักษาความปลอดภัยในเขตตำบลมูโนะ คือ สถานีตำรวจภูธรมูโนะ และฐานปฏิบัติการชุดเฝาตรวจชายแดนที่ 4412 
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ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในตำบลมูโนะ 
 
 

ในตำบลมูโนะภูมิปญญาทองถิ่นจำนวน 5 ดาน ดังน้ี 

 ดานวิถีชีวิต 

 ดานดนตรี 

 ดานอุปกรณเคร่ืองใช 

 ดานอาหาร 

 ดานสุขภาพ 
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ดานวิถีชีวิต 
 

 

 การทํากรงนก  

 
นายรีเปน ยาเซ็ง 

อยูบานเลขที่ 339/2  หมูที่ 1  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส 

 ความเปนมา 
ดวยผูประดิษฐกรงนกเปนผูชื่นชอบการเลี้ยงนก และประชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตและ

ชาวมาเลเซียนิยมเลี้ยงนกเขาชวา ทำใหกรงนกเปนสินคาที่มีความนิยมในพื้นที่ จึงไดริ เริ่มประดิษฐกรงนกเพื่อ
จำหนาย และเริ่มคิดลวดหลายสวยงามตางๆ สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 

การทำกรงนกสำหรับนกกรงหัวจุก นิยมสรางในทรงสี่เหลี่ยมคางหมู สูงประมาณไมเกิน 24 น้ิว 
ดานลาง กวางประมาณ 14 น้ิว สวนประกอบที่สำคัญ 3 สวน คือ โครงกรง ซี่กรง และหัวกรง โดยเฉพาะกรงนกหัว
จุก เนนใชไมเน้ือแข็ง กลึง เลื่อย เปนช้ินสวนตางๆ ถึง 18 ช้ิน ไดแก 

1. ไมเสา สูงประมาณ 32 น้ิว จำนวน 4 ช้ิน (หลังการเลื่อย ซอย นำมากลึง รีดจนเรียบ) 
2. ไมคานบน ยาวประมาณ 12 น้ิว จำนวน 5 ช้ิน 
3. ไมคานลาง ยาวประมาณ 14 น้ิว จำนวน 5 ช้ิน 
4. ไมค่ันกรง ยาวประมาณ 12.5 น้ิว จำนวน 4 ช้ิน 

โดยไมคาน คันกรง จะตองวัดขนาด เจาะรูดวยสวานตาเล็กเจาะทะลุบนสันใหรับกัน เพื่อไวเสียบ
รอยซี่กรง โดยเจาะเปนจำนวนค่ี เชน 13, 15, 17, 19 หรือ 21 รู ซึ่งเปนไปตามความเล็กใหญของกรงนก 

 รูปแบบกรง 
สำหรับรูปแบบของกรงนกมาตรฐาน มีหลายรูปแบบ โดยจัดตามขนาดของซี่กรง ไดแก ขนาด 13

ซี่, 15 ซี่, 17 ซี่, 21 ซี่, 23 ซี่ และ 25 ซี่ สำหรับขนาดมาตรฐานคือ 13, 15 ซี่ สวนขนาดที่ไดรับความนิยมซื้อขาย
กันมาก คือ ขนาด 13-21 ซี่ ข้ึนอยูกับความตองการของผูเลี้ยง วาตองการกรงนกขนาดใด 

 

/วัสดุอุปกรณ… 
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 วัสดุอุปกรณ 
1. ไม ไดแก ไมไผสีสุก ไมไผตง ไมมะพราว ใชทำเปนไมซี่ 
2. กาวรอน ยูรีเทน กาวลาเท็กซ 
3. มีดแกะสลัก มีด เวอรเนีย ไมฉาก คีมปากนกแกว 
4. เครื่องขัดมือ เลื่อยเหล็ก เลื่อยฉลุ ฉลุไฟฟา 
5. ใบเลื่อยฉลุ กรรไกรตัดกิ่ง 
6. สวานแทน สวานมือ 
7. ถังลม กาพนสี กบรีดไม และเครื่องผาไม 

 ขั้นตอนการทำ 
กรงนก 1 ลูก จะใชเวลาทำประมาณ 14-15 ช่ัวโมง แตสำหรับกรงนกแกะลาย ตองใชเวลาในการ

ทำอยางนอย 1 เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง ตอการทำกรงนก 1 ลูก ต้ังแตข้ันตอนเริ่มเตรียมไม ถึงข้ันตอนสุดทาย คือการ
ติดหัวกรง 

1. เตรียมไมสำหรับการทำกรงนก เลื่อยไมที่ผามาแลว เปนทอนสำหรับสรางเปนไมเสา ไมโครง 
และไมซี่ 

2. นำไมที่ผาแลวมารีดเพื่อลบรอยที่ขรุขระใหเรียบ 
3. ไมที่ตองฉลุลาย จะนำแบบลวดลายที่ออกแบบไวในกระดาษ ติดกับไมที่เตรียมไว 
4. นำไปฉลุตามลวดลายบนกระดาษที่ติดไว 
5. นำไปประกอบข้ึนรูปกรงนก โดยรอยตอของโครงกรงนกน้ันจะเจาะสวานเพื่อฝงสลักไม 
6. ใชกระดาษทรายขัดใหเรียบ 
7. นำอุปกรณภายในของกรงนก ประกอบภายในกรงดวยกาวและสลักไม 
8. ใสซี่กรงตามชองที่เจาะไว แลวหยอดกาวรอน เพื่อใหติดแนนคงทน 
9. ใสปุมกลึง บน-ลาง ของตัวกรง 
10. ใสแปนจานบนโครงหลังคา แลวใสหัวกลึงบนจาน จากน้ันใสตะขอบนหัวกลึง 
11. นำไปขัดมืออีกครั้ง พนสี และยูรีเทน 

กรงนกมีหลายราคา ซึ่งราคาของกรงข้ึนอยูกับรูปแบบ ชนิดไม ฝมือ ลวดลาย ความละเอียดออน 
ความประณีต เพราะตองใชเวลามาก รวมทั้งวัสดุที่ใชประกอบในการทำกรงดวย ดังน้ัน ราคาจึงแตกต างกัน ไป  
ถาธรรมดาหรือกรงโหล เหมาะกับลูกคาที่ตองการฝกเลี้ยงลูกนกใหมๆ มีราคาต้ังแต 120-500 บาท แตถาระดับ
ฝมือประณีต มีลวดลายและอุปกรณตกแตง สำหรับลูกคาที่ตองการเลี้ยงนกเพื่อความสวยงาม ทั้งนกและกรงนก มี
ราคาต้ังแต 4,000-6,000 บาท  
สำหรับกรงนกที่มรีาคาอีกระดับหน่ึง จะมีราคาสูง จะเปนกรงที่ลกูคาสั่งทำ เชน กรงฝงมุกธรรมดาจากเปลือกหอย 
กรงนกฝงมุกอยางดี กรงแกะลายหลุยส สัง่ทำ จะมีราคาต้ังแต10,000 บาท จนถึงหลักแสนบาท 
 
 

/ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบการทำกรงนก 
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ดานดนตรี 
 

 การเล่นกรือโต๊ะ  

 

 

นายอีบราเฮม ลอแม 
บานเลขที่ 83/2 หมูที่ 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

 ประวัติความเปนมา 

การเลนกรือโตะมีมาต้ังแตสมัยโบราณและเปนที่รูจักกันดีในทองถ่ินแถบน้ี เริ่มมเีลนกันครั้งแรก
เมื่อใด ใครเปนคนคิดข้ึนน้ันไมมีหลักฐานระบุแนชัด มีแตหลกัฐานทางมุขปาฐะทีเ่ลาสืบตอกันมาวา เดิมทีน้ันเปน
การละเลนของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชาวมุสลมิ กลาวคือเมือ่เขาเหลาน้ันตอนฝูงวัวควายไปถึงที่มหีญาน้ำอุดม
สมบรูณแลว ก็คิดหาการละเลนข้ึนมาเพือ่แกเหงา การละเลนที่คิดไดคือ เอาไมไผยาวประมาณ 1 ศอก มาผา
ออกเปนซี่ๆ ขนาดกวาง 3-4 น้ิว เรียกวา “เดาว” หรือ “ใบ” แลวน่ังงอเขาเลก็นอยตะแคงฝาเทาหันเขาหากัน เอา
เดาววางพาดบนเทาแลวใชเปลือกมะพราวตีเดาวเพื่อประชันกันวาของใครเสียงดังกวากัน เรียกการเลนแบบน้ีวา 
“กรอืโตะ”  

การเลนกรือโตะโดยวิธีเอาเดาววางพาดบนเทานี้ สรางความไมสะดวกใหแกผูเลน เพราะเมื่อตี
แรงๆ ก็เจ็บเทา จะตีคอยๆ เสียงก็ไมดัง จะน่ังตีนานก็เมื่อย ผูเลนจึงคิดคนการเลนกรือโตะวิธีใหม และพบวาการขุด
หลุมลงบนพื้นดินแข็งๆ ลึกประมาณ 5 - 6 น้ิว กวาง 2-3 น้ิว เอาไมทำหมอนวางบนปากหลุมสองขาง วางเดาวลง
บนหมอนแลวตีประชันกันจะไดเสียงที่ดังดีกวาเดิมมาก เทาก็ไมเจ็บ และนอกจากจะตีประชันแขงขันเพื่อความ
สนุกสนานแลว ยังสามารถตีแรงๆ ใหเสียงดังเพื่อเปนการสงสัญญาณเรียกหากันไดดวย การเลนกรือโตะโดยวิธีขุด
หลุมลงบนพื้นดิน เปนที่ช่ืนชอบกันทั่วไปในหมูเด็กเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย แตมีปญหาอยูที่วา การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน้ัน
ตองอพยพไปหาแหลงที่มีหญามีน้ำสมบูรณอยูบอยๆ จึงเปนอุปสรรคตอการเลนของเขา เพราะพื้นที่เลี้ยงสัตวบาง
แหงหาบริเวณที่เหมาะกับการขุดหลุมเลนกรือโตะไมได ดังน้ันเขาจึงไดคิดเอาผลมะพราวทั้งเปลือกใบโตๆ มาเฉือน
หัวออกเล็กนอย ใหชองปากมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 4 น้ิว ขูดเน้ือมะพราวออกใหเกลี้ยง ก็จะไดหลุมปากแคบที่
ใชแทนหลุมบนพื้นดินไดอยางดี และเปนหลุมที่มีน้ำหนักเบา สามารถพกพาติดตัวไปไดทุกหนทุกแหง  

 
 
 

/การเลนกรือโตะ... 
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การเลนกรือโตะหลุมผลมะพราวไดใชเลนอยูเปนเวลานานและไดพัฒนาขึ้นโดยเมื่อเฉือนหัว
มะพราวออกแลว ไดใชแผนไมเนื้อแข็งหนาประมาณ 1.5 นิ้ว ยาว 1.6 ฟุต กวาง 9 นิ้ว มาวางพาดบนปากหลุม 
เจาะรูกลางแผนไมใหตรงกับหลุมผลมะพราวแตเล็กกวาหลุมผลมะพราวเล็กนอย แลวใชชันยาแผนไมกับผล
มะพราวใหติดกันแนนที่สุดเทาที่จะทำได บนปลายแผนไมทั้งสองขางใชกาบสาคูรองทำหมอน บนหมอนขางซายทำ
สลักที่แกะหรือกลึงอยางสวยไว 2 อัน ใหหางกันประมาณ 6 นิ้ว พอใหวางเดาวลงระหวางกลางไดหลวมๆ ตรง
กลางหมอนอันขวามีสลักไม กลมๆ ไวอันหนึ่ง ใชเดาวที่เจาะรูไวแลวสอดลงกับสลักอันนี้ เพื่อยึดเดาวไมให
เคลื่อนเวลาตี ตอมาหมอนที่ทำดวยกาบสาคูก็ไดเปลี่ยนมาใชยางรถจักรยานแทน เพราะคงทน และยืดหยุน
ดีกวา สำหรับเดาวไดวิวัฒนาการจากที่ทำดวยไมไผมาเปนไมหลาวชะโอนหรือไมเน้ือแข็งอื่นๆ และไมตีก็เปลี่ยนจาก
เปลือกมะพราวมาใชไมพันดวยยางพารา เพื่อใหยืดหยุนและไดเสียงนุมนวลดีขึ้น กรือโตะหลุมผลมะพราวรุนน้ี
นับวาเปนกรือโตะหลุมผลมะพราวที่พัฒนาถึงขีดสูงสุด เพราะนอกจากจะปฏิวัติแบบเดิมหมดแลวยังมีการแตมทาสี
ลงบนเปลือกมะพราวและบนแผนไมใหมีสีสันสวยงามอีกดวย  

การเลนกรือโตะหลุมผลมะพราว ถึงแมจะแกปญหาเรื่องหลุมไดดี แตก็มีปญหาอยางอื่นตามมา 
เพราะเปลือกมะพราวน้ันผุไดงายเมื่อถูกน้ำ ใชไดไมกี่หนาฝนก็ตองเปลี่ยนใหม ผลมะพราวใบโตๆ ก็หาไดไมงายนัก 
ครั้นจะใชมะพราวผลเล็กๆ ก็ใหเสียงดังไมดี จึงหันมาใชไหดินเผาปากแคบแทน กรือโตะที่ใชหลุมไหดินเผาใหเสียง
กองกังวานดีกวาหลุมผลมะพราว แตก็มีปญหาวาเมื่อเสียงดังกังวานดี ผูเลนสนุกสนานเต็มที่ ก็มักตีอยางลืมตัวไมย้ัง
มือจะทำใหไหแตก เมื่อไหแตกความสนุกสนานก็ลดลงในทันที ตองทำกันใหมอีก ตอมาการเลนกรือโตะไดขยาย
ความนิยมมาสูหมูผูใหญ วัสดุที่ใชทำหลุมจึงไดวิวัฒนาการมาเปนหลมุที่ขุดข้ึนจากไมเน้ือแข็ง ตลอดทั้งไดพัฒนาลลีา
การตี มีวิธีการเลนอยางเปนระบบ มีกติกาในการเลน มีกรรมการผูตัดสินในการแขงขันและมีรางวัลสำหรับผูชนะ
อยางที่เลนกันอยูในปจจุบัน  

 โอกาสท่ีแสดง  
การเลนกรือโตะนิยมเลนกันหลังจากเก็บเกี ่ยวขาวในนาเสร็จเรียบรอยแลว ซึ ่งตกราวเดือน

กุมภาพันธหรือมีนาคม นิยมเลนกันในคืนเดือนหงายเพราะไมรอนและบรรยากาศชวนใหสนุกสนาน สวนจะกำหนด
เลนหรือประชันขันแขงในวันใดก็แลวแตตกลงกัน วันที่มีการแขงขันกรือโตะถือเปนวันสำคัญวันหนึ่งของหมูบาน 
เพราะหมูบานหนึ่งหรือตำบลหนึ่งจะมีกรือโตะของหมูบานของตำบลอยูหนึ่งคณะ และถากรือโตะหมูบานของตน
ชนะ หมายถึงความภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติแหงความเปนผูชนะกันทั้งหมูบาน ชาวบานโดยมากจึงตองไปยงัท ี่นัด
หมาย หนุมๆ จะไดชวยกันหามกรือโตะ สาวๆ จะไดชวยกันใหกำลังใจ ดังนั้นในคืนเดือนหงายของวันแขงขันกรือ
โตะ ทองทุงแถบชนบทของอำเภอแวง อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จะคลาคล่ำไปดวย
ฝูงชนหนุมสาวเฒาแกตางหมู บานกัน เพราะที่นั่นไดกลายเปนสนามประชันกรือโตะดนตรีที่มีเกียรติและเปน
การละเลนที ่ใหความสนุกสนานแทนสนามแหงความเหน็ดเหนื ่อยตลอดฤดูกาลปกดำและเก็บเกี ่ยว กรือโตะ
นอกจากจะนิยมเลนกันมากในฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแลว ยังนิยมเลนกันในงานที่มีเกียรติ เชน งานฉลอง งานเทศกาล
หรืองานในวันสำคัญอื่นๆ ไดแก งานพิธีเขาสุหนัต (พิธีขลิบหนั งหุ มปลายอวัยวะเพศชาย ) งานมาแกปูโละ 
(งานมงคลสมรส) เปนตน 

 
 

/ภาพประกอบ... 
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ภาพประกอบการเลนกรือโตะ 
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ดานอุปกรณเคร่ืองใช  
 
 

 ไม้คันกะทิ  

 

 

นายสะแลแม มะล ี
บานเลขที่ 113/1  หมูที่ 3  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส   

 

 ความเปนมา 
ไมคั้นน้ำกะทิ เปนภูมิปญญาชาวบานในพื้นที่ตำบลมูโนะ ดวยวิถีชีวิตของชาวมลายูนั้น นิยมจัด

งานทำบุญเลี้ยงอาหารเปนประจำ และอาหารที่นิยมทานในงานบุญตาง ๆ  มักจะมีกะทิเปนสวนประกอบ การจะค้ัน
กะทิในปริมาณเปนเรื่องยาก เพราะตองใชจำนวนคนและเวลาเปนอันมาก ไมค้ันกะทิจึงเปนอุปกรณที่ทุนแรงและ
เวลาในการค้ันกะทิที่เปนที่นิยมในพื้นที่ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยในปจจุบันมักจะมีการนำไมค้ันกะทิน้ีมาใชใน
งานแตงงาน งานเมาลิด และงานกวนอาซูรอ เปนตน โดยเมื่อถึงวันที่ตองประกอบอาหาร เจาของไมคั้นกะทิก็จะ
นำมาวางไวบริเวณที่จะประกอบอาหาร เมื่อเสร็จสิ้นจากการค้ันก็จะทำความสะอาดและเก็บไวที่บานของเจาของ  

 
 ชิ้นสวนประกอบไมคั้นกะทิ 

 จะประกอบดวย 2 สวน  

 สวนแรกคือไมที่ ใชสำหรับบบีค้ันกะทิ จะเปนทอนไมยาวประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร 
ผาครึ่งแบบปลายไมยังเช่ือมติดกันอยู ใชสำหรบับบีค้ันกะท ิ

 สวนที่สองคือถุงสำหรับใสมะพราวที่ขูดแลว ในอดีตจะทำมาจากกระจูดสานไวเปนถุง 
แตปจจบุันจะใชเสนเชือกพลาสติกแทน 
 
 
 
 

/วิธีการใชงาน... 
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 วิธีการใชงาน 

 จัดวางไมค้ันกะทิโดยตองวางบนขาต้ังใหสูงจากพื้นระดับเอว 

 ใสมะพรามที่ขูดแลวลงในถุงที่สานไว 

 วางกะละมังสะอาดไวขางลางไมค้ันกะทิ เพือ่รองนำกะท ิ

 นำถุงที่ใสเน้ือมะพราวขูดมาใสลงไปในชองวางของไมค้ัน แลวดึงไมค้ันกะทิใหบีบเขาหา
กัน จนบีบค้ันน้ำกะทิออกมา 

 เลื่อนถุงดังกลาวและบบีไมค้ันไปเรื่อย ๆ จนกวาถุงดังกลาวจะหลุดดออกมาก 

 นำเน้ือมะพราวขูดออกจากถุง แลวใสเน้ือมะพราวขูดใหมลงไป 

 นำถุงที่ใสเน้ือมะพราวขูดมาใสลงไปในชองวางของไมค้ัน แลวดึงไมค้ันกะทิใหบีบเขาหา
กัน จนบีบค้ันน้ำกะทิออกมา ทำแบบน้ีวนซ้ำจนกวาเน้ือมะพราวขูดจะหมดหรือไดปริ
มาณากะทิตามที่ตองการ
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ภาพการใชไมค้ันน้ำกะทิ 
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ภาพการใชไมค้ันน้ำกะทิ 
 
 

      
 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

   

ภาพการใชไมค้ันน้ำกะทิ 
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ดานอาหาร 
 
 

 การทำตูปะ (ขาวตมใบกะพอ)  
 

 

นางสาหนะ อาแว 
บานเลขที่ 137  หมูที่ 5 ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 

ตูปะ/ข าวตมใบกะพอ  บางเรียก ขาวตมพวง ภาษาไทยถิ่นใต เ รียก  ขนมตม หรือ ตม 
ภาษาอินโดนีเซียและมลายูเรียก เกอตูปต (อักษรโรมัน: ketupat) ภาษามลายูปตตานีเรียก ตูปะ หรือ ตูปต 
สวนสำเนียงสะกอมเรียก กะตม เปนอาหารวางอยางหนึ่งทางตอนใตของประเทศไทย และยังพบในบรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส (ซึ่งเรียกวาปูโซในภาษาเซบัวโน บุกโนยในภาษาฮิลิไกนอน ปาตูปตในภาษา
กาปมปางัน และภาษาปางาซีนัน หรือตะอมูในภาษาเตาซุก) และสิงคโปร 

 ขอมูลจุดกำเนิด 
ชื่ออื่น : ตูปะ, เกอตูปต, ปูโซ, บุกโนย, ปาตูปต, ตะอมู 
ประเทศกำเนิด  : ไทย, บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
ภูมิภาค: : เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ความหลากหลาย 
เกอตูปตมีหลายประเภท โดยที่เปนที่รู จักกันมากที่ สุ ดคือเกอตูปตนาซีกับเกอตูปตปูลุต 

เกอตูปตนาซีทำจากขาวขาวหอดวยใบมะพราว สวนเกอตูปตปูลุตทำจากขาวหนียวหอเปนรปูสามเหลี่ยมดวยใบ
กะพอ ชาวมลายูนิยมรับประทานในเทศกาลฮารีรายอ ในอินโดนีเซียจะรับประทานกับโอปอรอายัม, เรินดัง, 
ซัมบัลโกเร็งอาตี  (ตับวัวรสเผ็ด), เกรอเจะก (อาหารทำจากหนังควาย) หรือซายูรลาบู เ ซียม มุสลิมโมโร  
ในฟลิปปนสจ ะรับประทานเกอตูปตกับตียู ละหอีตุม , เรินดัง, กีนาตาอังมานอก, กุรุหมา และสะเตะ 
โดยรับประทานในเทศกาลสำคัญและงานแตงงาน 

 
 
 
 
 

/ประวัติความเปนมา... 



18 
 

   

 ประวัติความเปนมา  
ในวันตรุษหรือวันฮารีรายอของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต ไมวาจะเปนวันรายอ

อีดิลฟต รี หรือรายออีดิลอัฎฮา ชาวบานที่ทำงานตางถิ่นจะนิยมอยูบานลวงหนาวันรายอ อยางนอย ๑ วัน 
ซึ่งถือวาเปนวันทำตูปะ   ญาติพี่นองในบานจะนั่งลอมวงชวยกันหอตูปะดวยบรรยากาศชื่นมื่น เปนกันเอง 
ในขณะที่เกือบทุกบานจะทำตูปะเปนหลักแลว อาหารอ่ืน ๆ ที่นิยมทำเพ่ิมเติมก็ยังมีอีกหลายอยาง เชน ขนมจีน
น้ำยา นาซิดาแฆ ขาวยำ ขาวซาเต และอื่น ๆ เปนตน เพื่อรองรับแขกที่จะมาเยือนบาน ในแตละชุมชนมี
เอกลักษณการทำตูปะ และมีอาหารที่ทานคูตูปะแตกต าง กันไป บางชุมชนจะนิยมทานตูปะคูกับนมขน
หวานบาง  น้ำตาลทรายบาง และสะตอดองบาง แตสำหรับชาวบานในตำบลป ตูมุ ดีสวนใหญ นิยมทานตูปะ 
คูกับกูลาบือซา (แกงเน้ือ) หรือซามา (เน้ือปลาและกุงปรุงรสหวาน) 

 

 เคร่ืองปรุงและสวนประกอบ 
1. ขาวเหนียว  2  กก. 
2. มะพราวขูด  4  ผล 
3. ใบพอ  100 ใบ 
4. เกลือ  1  ทัพพี 

5. น้ำตาลทราย  ½  กิโลกรัม 

 

 วิธีการทำ 

 
นำใบกะพอมาลางทำความสะอาด ตัดปลายใบใหเสมอกัน และคลี่ออกทลีะใบ 

 
 
 
 
 
 

/คลี่ใบออก... 



19 
 

   

 
คลี่ใบออกแลวรีดใหเรียบมวนไว 

 

 
รีดไดหลายใบแลวนำมาหอเปนสามเหลี่ยม เพ่ือข้ึนรูปไวหอจริง 

 

 
แชขาวสารเหนียวในน้ำไวประมาณ 

 
 

 
/นำกะท.ิ.. 
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นำกะทิมาต้ังไฟในกระทะ 

 

 
เคี่ยวกะทิจนเดือดใสขาวเหนียวลงไป 

 

 
ใสเกลือและน้ำตาลลงไป 

/ผัดขาวเหนียว... 
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ผัดขาวเหนียวดวยกะทเิร่ือย ๆ  ไมใหติดที่กนกระทะ 

 

 
ผัดขาวเหนียวจนแหงแลวพักไวการหอตูปะ 

 

 
การหอขาวเหนียวดวยใบกะพอใหมลีักษณะเปนรปูทรงสามเหลี่ยม 

/น่ึงตูปะ... 
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นึ่งตูปะหรือขาวตมใบกะพอไปน่ึงจนสุก 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ดานอาหาร 
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ดานอาหาร 
 
 

 การทําขนมอาเก๊าะ  

 

นางสีตีอาซียะ สามะ 
บานเลขที่ 18/1  หมูที่ 1  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส 

 ความเปนมา 
ขนมอาเกาะเปนขนมพื้นเมืองของมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต โดยสวนใหญจะทำขายในชวง

เดือนรอมฏอน (เดือนถือศีลอดของมุสลิม) จากคำบอกเลาของคนสมัยกอนน้ัน คำวา “อาเกาะ” เพ้ียนมาจาก
วาคำวา “อาเกะ” หรือ “อากะ” ซึ่งแลงวา “ยกขึ้น” กลาวคืออาจหมายถึงกรรมวิธีการผลิตขนม ที่ตองยกเตา
ไฟบน ข้ึน-ลง ทุกครั้งที่เริ่มเทแปงและทุกครั้งที่ขนมสุก 

 

 สวนผสมและวิธีการทำ 
1. ไขเปด 30 ฟอง 
2. น้ำตาลทราย 2.5 กิโลกรัม 
3. แปงสาลี 3  ถวย 
4. กะทิสด 1 กิโลกรัม 
5. น้ำตาลแวน ½ กิโลกรัม 
6. เกลือ ½ กิโลกรัม 

 

 ข้ันตอนการทำ 
1. นำแปงสาลี น้ำตาลทราย เกลือ กะทมิาผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน  

2. ใสน้ำตาลแวนลงไปคนใหน้ำตาลแวนละลายเปนเน้ือเดียวกัน  
3. ตอกไขใสลงไป ตีจนสวนผสมทุกอยางเปนเน้ือเดียวกัน  
4. เทแปงขนมอาเกาะในแมพิมพ เทแปงขนมไขในแมพิมพครึ่งหนึ่งใหเต็ม 
5. นำเขาเตาอบ ใชไฟบนลางเทากัน 
6. นำเขาเตาอบ ใชไฟบนลางเทากันเม่ือขนมสกุแลว ตักขนมพักใสถาดรอใหเย็น  

/ภาพประกอบ... 
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ภาพประกอบการทำขนมอาเกาะ 
 
 
 

      
 

      
 

      
 
 

 
 
 

/ การทำขนมไขอาเกาะ... 
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ดานอาหาร 
 
 

 การทําขนมไข่อาเก๊าะ  

 

 

นางนาปซะ ยะปา   
บานเลขที่ 69/2  หมูที่ 1  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส   

 

 ความเปนมา 
ขนมอาเกาะเปนขนมพื้นเมืองของมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต โดยสวนใหญจะทำขายในชวง

เดือนรอมฏอน (เดือนถือศีลอดของมุสลิม) จากคำบอกเลาของคนสมัยกอนน้ัน คำวา “อาเกาะ” เพ้ียนมาจาก
วาคำวา “อาเกะ” หรือ “อากะ” ซึ่งแลงวา “ยกขึ้น” กลาวคืออาจหมายถึงกรรมวิธีการผลิตขนม ที่ตองยกเตา
ไฟบน ข้ึน-ลง ทุกครั้งที่เริ่มเทแปงและทุกครั้งที่ขนมสุก 

แรกเริ่มเดิมที นาปซะ ยะปา ไดทำขนมไขขายอยางเดียว ตอมาไดทำขนมอาเกาะขายดวย แต
กลับประสบปญหาขายขนมไมหมด ขนมไขขายไมหมด ขนมอาเกาะก็ขายไมหมด จึงไดเกิดความคิดที่จะนำ
ขนมสองชนิดมารวมกัน กลายเปนขนมไขอาเกาะ ซ่ึงไดนำเนินการขายต้ังแตป 2555 จนถึงปจจุบัน 

 

 สวนผสมและวิธีการทำขนมไขอาเกาะ 
สวนผสมขนมอาเกาะ 
1. ไขเปด 30 ฟอง 
2. น้ำตาลทราย 2.5 กิโลกรัม 
3. แปงสาลี 3  ถวย 
4. กะทิสด 1 กิโลกรัม 
5. น้ำตาลแวน ½ กิโลกรัม 
6. เกลือ ½ กิโลกรัม 

 
 

/สวนผสมขนมไข... 
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สวนผสมขนมไข 
1. แปงสาลี 1 ถวย 
2. ผงฟู ½ ชอนชา 
3. น้ำตาลทราย ½ กิโลกรัม 
4. ไขไก 30 ฟอง 
5. กลิ่นวนิลา 2 ชอนชา 

 ข้ันตอนการทำ 
ข้ันตอนการทำขนมอาเกาะ 
1. เตรียมสวนผสมขนมไข 
2. นำแปงสาลี น้ำตาลทราย เกลือ กะทมิาผสมใหเขาเปนเน้ือเดียวกัน  
3. ใสน้ำตาลแวนลงไปคนใหน้ำตาลแวนละลายเปนเนื้อเดียวกัน  
4. ตอกไขใสลงไป ตีจนสวนผสมทุกอยางเปนเนื้อเดียวกัน  

ข้ันตอนการทำขนมไข 
1. เตรียมสวนผสมขนมไขใหพรอม 
2. ตอกไขไกในอางผสมและตีใหเขากัน  
3. คอยๆ ใสน้ำตาลทรายทีละนอย ตีใหไขไกและน้ำตาลข้ึนฟู  
4. รอนแปงลงไปทลีะนอยจนหมด 
5.  เติมผงฟูและกลิ่นวนิลาลงไป ตีใหเปนเน้ือเดียวกัน 

ข้ันตอนการอบขนมไขอาเกาะ 
1. ทาน้ำมันใหทั่วแมพมิพ  
2. เทแปงขนมอาเกาะในแมพิมพครึ่งหนึ่ง 
3. เทแปงขนมไขในแมพิมพคร่ึงหน่ึงใหเต็ม 
4. นำเขาเตาอบ ใชไฟบนลางเทากันเม่ือขนมสกุแลว ตักขนมพักใสถาดรอใหเย็น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาพประกอบ... 
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ภาพประกอบการทําขนมไข่อาเก๊าะ 

 
 

      
 

      
 

      
 

      
 
ภาพจาก facebook page : นักขาวพลเมือง (ThaiPBS)  @citizenthaipbs  
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ดานสุขภาพ 
 
 

 การนวดแผนโบราณ (มลายู)  

 

 

นางนอรอไอนิง สะแลแม   
บานเลขที่ 203  หมูที่ 5  ตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส   

 

 ความเปนมา 
การนวดแผนโบราณใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 

คือ การนวดของหมอตำแย และ การนวดคลายเสน  
การนวดของหมอตำแย เปนการนวดพ้ืนบานของทางภาคใตนั้นจะมีการนวดกลอมทอง ซึ่งทำ

ใหคนทองมีความสบายคลายความปวดเม่ือย เปนการจัดทาทางของทารกในครรภ ลดการกดทบัของศีรษะเด็ก
ที่มีตออุงเชิงกรานในชวงอายุครรภ 7-8 เดือนครึ่ง 

การนวดคลายเสน เปนการนวดบำบัดความเจบ็ปวย สวนใหญมักเปนกลุมอาการปวดเม่ือย
ตามกลามเน้ือซึง่เกิดจากการทำงานหนัก การเกร็งตัวของกลามเน้ือที่เคลื่อนไหวไมถูกตอง 

 เทคนิคและวิธีการนวดพ้ืนบานภาคใต  
1. การเข่ียเสน การสะกิดเสน การเคว็กเสน การกด การดึง การบีบ การเหยียบ 
2. การสะกิดเสน คือ การใชน้ิวทั้งหาดึงกลามเน้ือขึ้นมาอยางเรว็ 
3. การเคว็กเสน คือ การใชปลายน้ิวมือดึงเสนเขามาหาตัว 

 จุดอันตรายท่ีควรระมัดระวังในการนวดพ้ืนบานภาคใต 
1. จุดเหนือใบหูบริเวณทัดดอกไม 
2. บริเวณขมับ 
3. จุดหัวคิ้ว 
4. ตนคอ ระหวางกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังสวนคอ 
5. จุดใตรักแร 
6. จุดบริเวณซอกกระดกูไหปลารา 
7. จุดทั้ง 4 บริเวณหนาอก 

/8. รอบสะดือ... 
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8. รอบสะดือมีรัศมีออกจากสะดือ 2 น้ิว หามกด 
9. จุดแทงในสตรีที่ตัง้ครรภบรเิวณกระเบนเหนบ็ 
10. จุดกลางลำตัวชิดกระดูกหัวหนาว 
11. จุดบริเวณขอพับศอก 
12. จุดใตขอศอกดานนอกและใน 
13. ตอมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ 
14. จุดใตเขา 

 

 จุดเริ่มตนมาเปนหมอนวดแผนโบราณของ นางนอรอไอนิง สะแลแม    
ในอดีตการสงตอภูมิปญญาความรูตาง ๆ  จะถายทอดผานทางสายเลือดรุนตอรุน คนในตระกูล

ก็จะไดรับการการถายทอดจากรุนสูรุน สำหรับนางนอรอไอนิงก็เชนกัน เธอเกิดในครอบครัวของหมอนวดแผน
โบราณ ไดรับการถายทอดความรูจากพอแมผานจากการเรียนรู ครูพักลักจำ และการสั่งสอนของพอแม และ
เริ ่มจากการหัดนวดใหกับสมาชิกในครอบครัว เมื่อเกิดความชำนาญก็จะเริ ่มออกไปนวดใหคนภายนอก 
ผูรับบริการโดยสวนใหญจะเปนผูปวยที่มีอาการปวดเม่ือย หรือประสบอุบัติเหตุที่มผีลตอการเคลื่อนไหวรางกาย 
โดยหมอนวดจะใชน้ำมันนวดเย็นมาใชประกอบการนวด เพ่ือใหลดแรงเสียสีของผดิหนัง โดยน้ำมันนวดเย็นก็จะ
ปรุงมาจากน้ำมันมะพราวและสมุนไพรพ้ืนบานตาง ๆ   
 

 วิธีการนวดบริเวณสนคอและหัวไหล 

 เริ่มตนที่ใตฐาน กะโหลกศีรษะหรือทายทอย หางจากเสนเอ็นที่คอแตละขางประมาณ 
1 ขอน้ิว และไลลงมาตามกระดูกสันหลัง โคงหากระดูกสะบัก 

 เริ่มจากกระดูกสนัหลงัทั้งสองขางใตฐานกะโหลกศีรษะ ไลลงมาจนถึงกระดูกสันหลงัขอ
ที่ 7 ขาง ๆ กระดูกสะบักดานหลัง 

 เริ่มที่กระดูกขอตอระหวางแขนกับหัวไหล ไลข้ึนไปตามทางลาดหัวไหลจนจรดกระดูก
สันหลัง 
 

  ประโยชนของการนวดในทานั่ง นวดคอ ไหลและหลัง 

 ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือบริเวณไหลและลำคอ 

 ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือบริเวณหลัง 

 ชวยทำใหกระดูกสันหลังมีความยืดหยุนดีขึ้น 

 ชวยทำใหการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

 ชวยบรรเทาอาการปวดศีรษะเรื้อรัง 

 ชวยผอนคลายกลามเนื้อบริเวณไหลและลำคอ 

 ชวยบรรเทาอาการตึงเครียดของประสาทบริเวณใบหนา 

 ชวยแกอาการไหลยึด 
/วิธีการนวด 
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  วิธีการนวดแบบดึงแขนไปดานหลัง  

 

 

 

 ผูรับการนวดน่ังขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไวที่หนาตัก  

 ผูนวดนั่งขางหลังของผูรับการนวด ขาขวาของผูนวดตั้งขึ้นเพื่อพยุงลำตัวของผูนวด
เอาไวในขณะลงมือนวด 

 ใหผูรับการนวดยกมือซาย จับไหลซายของตัวเอง บริเวณใตทายทอย 
 
 

/ในขณะเดียวกัน... 
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 ในขณะเดียวกันผูนวดจับขอศอกซายของผูรับการนวดดวยมือซาย สวนมือขวาจับมือ
ซายของผูรับการนวดกดมือขวาลงไป พรอมกับยกขอศอกขึ้นมา ดึงไปขางหลังโดย
ออกแรงพอสมควร ใหดึงจนสุดจนดึงตอไปไมไดอีกแลว 

 ดึงคางไวสักครูแลวจึงปลอย 

 ทำตามข้ันตอนเดียวกัน กับแขนขางขวา 

 วิธีการนวดแบบกดหัวไหล  

 
 

 ผูรับการนวดน่ังขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไวที่หนาตัก 

 ผูนวดยืนขางหลังของผูรับการนวด  

 ผูนวดใชฝามือทั้งสองวางลงบนไหลดานขางลำคอของผูรับการนวด แลวกดลงไปดวย
ความแรงพอสมควร โดยทิ้งน้ำหนักตัวของผูนวดลงไปที่สันขอมือ 

 กดคางไวสักครูแลวจึงปลอย ทำซ้ำหลาย ๆ คร้ัง 
 

 
 
 

/ผูรบัการนวด... 
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 ผูรับการนวดน่ังขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไวที่หนาตัก 

 ผูนวดยืนขางหลังของผูรับการนวด 

 ผูนวดประสานฝามือทั้งสองขาง วางขอศอกขวาไวเหนือใบหูดานซายของผูรับการ
นวด วางขอศอกซายไวที่หัวไหลดานซายของผูรับการนวด 

 ออกแรงดันขอศอกทั้งสองขางพอสมควร จนศีรษะของผูรับการนวดเอียงไปทางดาน
ขวา ในขณะที่ไหลของผูรับการนวดยังอยูในตำแหนงเดิม 

 กดคางไวสักครูจึงปลอย ทำซ้ำหลาย ๆ  ครั้ง แลวจึงเปลี่ยนไปดานขวาของผูรับการ
นวด 

วิธีการนวดศีรษะจรดเขา  

 

 
 

 ผูรับการนวดน่ังเหยียดขาตรง ตั้งตัวตรงอยาผอนคลาย  

 ผูนวดน่ังคุกเขาขางหลังของผูรับการนวด 

 ผูนวดใชฝามือทั้งสองขางวางลงบนแผนหลังของผูรับการนวด คอย ๆ ดันหลังลงไป
จนศีรษะจรดเขา  

 ทำคางไวสักครูแลวจึงปลอย แลวจึงทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 
 

/วิธีการนวดสับไหลดวยสันมือ... 
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 วิธีการนวดสับไหลดวยสันมือ  

 

 
 
 

 ผูรับการนวดน่ังขัดสมาธิ ตัวต้ังตรง มือประสานกันไวที่หนาตัก  

 ผูนวดน่ังคุกเขาดานหลังของผูรับการนวด ประกบฝามือทั้งสองขางโดยใหน้ิวแยกออก
จากกัน 

 ทุบลงไปที่ไหลโดยใชสันมือ ทุบไลจนตลอดแนวทั้งไหลดานซายและดานขวาของผูรับ
การนวด ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ 

 
 
 
 
 
 
 

/วิธีการนวดดันหลังดวยฝาเทา... 
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   วิธีการนวดดันหลังดวยฝาเทา  

 
 

 
 

 
 

 ผูรับการนวดนั่งเหยียดขาตรง ต้ังตัวตรงอยาผอนคลาย 

 ผูนวดนั่งเหยียดขาตรงดานหลังของผูรับการนวด 

 ผูรับการนวดกางแขนมาดานหลัง ในขณะที่ผูนวดจับขอมือของผูรับการนวดเอาไว
ทั้งสองขาง  

 ผูนวดใชฝาเทาทั้งสองขางวางบนแผนหลังของผูรับการนวด 

 จากนั้นออกแรงดันเทาพรอมกับดึงแขนของผูรับการนวดเขาหาผูนวด 

 ทำคางเอาไวสักครูแลวจึงปลอย ทำซ้ำหลาย ๆ คร้ัง 
 
 
 

/วิธีการนวดกดคอดวยน้ิวหัวแมมือ... 
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 วิธีการนวดกดคอดวยน้ิวหัวแมมือ 

 

 
 

 ผูรับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวต้ังตรง มือประสานกันไวที่หนาตัก  

 ผูนวดนั่งคุกเขาดานหลังของผูรับการนวด  

 ใชฝามือขวาของผูนวดรองรับหนาผากของผูรับการนวดเอาไวในขณะที่นวด ใชมือ
ซายวางทาบลงไปที่ฐานกระโหลกโดยรอบ 

 กดนวดไลขึ้นลงใหทั่วลำคอ ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ 
 
 
 

 
 
 

/วิธีการนวดทาผีเสื้อคว่ำหนา... 
 



36 
 

   

 วิธีการนวดทาผีเส้ือคว่ำหนา 

 

 

 
 

 ผูรับการนวดน่ังขัดสมาธิ ตัวต้ังตรง มือประสานกันไวทีห่นาตัก 

 ผูนวดน่ังคุกเขาดานหลังของผูรับการนวด ยกขาขวาตั้งข้ึนเพ่ือพยุงตัวของผูนวดขณะ
ทำการนวด 

 ผูรับการนวดใชมือทัง้สองขางจับที่ทายทอย ยกขอศอกขึ้น 

 ผูนวดใชทอนแขนทั้งสองขางโอบประสานฝามือไวบนฝามือของผูรับการนวด 

 ดันทายทอยของผูรบัการนวดลงไปจนศีรษะจรดหนาตักของผูรับการนวด 

 ทำคางไวสักครูแลวจึงปลอย แลวจึงทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 


