ภูมิปัญญาการทําขนมลา (เมืองนครศรีธรรมราช)
ขนมลา เป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งแหล่งที่มีการผลิตและมีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ในพื้นที่อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนมลาเป็นขนมพื้นบ้านที่นิยมทํากันมากในช่วงเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีประจํา
ภาคใต้เพื่อทําบุญให้แก่ผู้ที่ลว่ งลับไปแล้ว โดยในวันดังกล่าวจะใช้ขนม 5 ชนิด ได้แก่ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนม
เจาะหู และขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของที่จะส่งไปให้แก่บรรพบุรุษ เช่น ขนมลา ใช้แทนเสื้อผ้า และใช้เป็น
อาหาร ขนมบ้าใช้เป็นลูกสะบ้าไว้สําหรับเล่น ขนมเจาะหูไว้สําหรับเป็นเงินใช้จ่าย ขนมพองใช้เป็นพาหนะแทนเรือ
และแพ เป็นต้น ในส่วนของขนมลาของภาคใต้มี 2 ชนิด คือ ลาเช็ด และลาลอยมัน ซึ่งขนมลาทั้งสองชนิดนี้มีวิธีการ
ทําแตกต่างเพียงเล็กน้อยตรงวิธีการทอด
ณรงค์ บุญสวยขวัญ ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของการทําขนมลา ไว้ในหนังสือ “เดือนสิบ”41 ว่า
“ขนมลา” เป็นส่วนประกอบหลักของงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ มีความสําคัญมากในแง่ของพิธีกรรม กล่าวคือ ลา
เป็นขนมสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการยกหฺมฺรับ เชื่อกันว่า ขนมลามีแหล่งกําเนิดจากลุ่มน้ําปากพนัง ซึ่งมีเหตุผลพอจะ
สนับสนุนความเชื่อดังกล่าวไว้ดังนี้ ประการที่หนึ่ง วัตถุดิบที่นํามาทําขนมต่างๆ สําหรับใช้ในงานทําบุญเดือนสิบส่วน
ใหญ่เป็นแป้งทีท่ ําจากข้าวเจ้า โดยเฉพาะขนมลา ซึ่งต้องใช้ข้าวสารมาโม่เป็นแป้งในปริมาณมาก และพื้นที่ลุ่มแม่น้ํา
ปากพนังเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวมากที่สุด จึงมีข้าวมากพอที่จะนํามาทําขนมลาได้โดยไม่ยากลําบาก
ประการที่สอง น้ําผึ้งหรือน้ําตาล เป็นวัสดุส่วนผสมทีส่ ําคัญมากอีกประการหนึ่งของการทําขนมลา
น้ําผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากต้นตาลโตนด ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นตามคันนา มีมากในบริเวณอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
อําเภอหัวไทร และอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือน้ําผึ้งที่มาจากต้นจาก ซึ่งเป็นพืชที่พบมากในบริเวณ
ลุ่มน้ํามากกว่าแหล่งอื่น โดยเฉพาะริมแม่น้ําปากพนัง และคลองสาขาที่มมี ากกว่าร้อยสายนั้น เป็นแหล่งผลิตน้ําผึ้ง ซึ่ง
ปัจจุบันยังมีการผลิตกันมาก เช่น ตําบลขนาบนาค อําเภอปากพนัง ซึ่งมีการทําไร่จากเพื่อทําน้ําผึ้งเป็นการเฉพาะ การ
ทําขนมลา จําเป็นต้องมีน้ําผึ้งที่มากพอสําหรับรองรับการทอดลาของทุกครัวเรือน ดังนั้นในขั้นเตรียมการการทอดลา
จะต้องแสวงหาน้ําผึ้งที่มีรสชาติหอมหวานจากแหล่งน้ําผึ้งในหมู่บ้านใกล้เคียงมาเตรียมไว้ให้เพียงพอที่จะทําขนมลา
และการเก็บถนอมลาไว้เป็นอาหาร ที่เรียกว่า “ทับลา” หรือ “ลาทับ” ซึ่งเป็นขนมลาชนิดที่ต้องใช้น้ําผึ้งเป็นส่วนผสม
มาก
ประการที่สาม น้ํามัน เป็นปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการทอดลา ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้น้ํามัน
มะพร้าว ซึ่งจะต้องเคี่ยวในปริมาณมากและต้องทําให้เสร็จก่อนวันทอดลาอย่างน้อย 15 วัน เพราะน้ํามันมะพร้าวที่
เคี่ยวใหม่ๆจะมีความหอมทําให้ขนม สําหรับแหล่งปลูกมะพร้าวที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
ประการที่สี่ การเตรียมขนมสําหรับร่วมงานประเพณีเดือนสิบต้องทําในปริมาณมาก และต้องเป็น
ขนมที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน เพื่อถนอมอาหารและเก็บไว้รับประทานในฤดูกาลทํานาหรือปักดํากล้า ซึ่ง
เป็นช่วงที่เกษตรกรในพื้นที่ลมุ่ น้ําปากพนังต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทํานา ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกไม่เหมาะกับการเตรียม
อาหารอื่นๆ
ประการที่ห้า ขนมลาจัดเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีเดือนสิบ เนื่องด้วยเป็นขนมที่มีความ
ยากลําบากในกระบวนการผลิต อีกทั้งเป็นขนมที่มีการเชือ่ มโยงไปสู่มิติอื่นๆ เช่น การปฏิสัมพันธ์กันในทางสังคมวิทยา
ขนมลา จึงเป็นผลผลิตจากการขัดเกลาทางสังคมที่ต้องถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้มีการทํากันอย่าง
กว้างขวาง

ภูมิปัญญาการทําขนมลา (เมืองนครศรีธรรมราช) |

1

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเชื่อได้ว่า การทําขนมลา น่าจะมีต้นกําเนิดมาจากพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
และยังคงรักษาภูมิปัญญาการทําขนมลาในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบมาจนถึงปัจจุบัน มีผทู้ ี่มีความชํานาญในการผลิต
ขนมลาและทีม่ ีชื่อเสียง ขนมมีรสชาติดี เป็นที่นิยมของคนทั่วไปทําให้บางชุมชนยึดเป็นอาชีพโดยทําเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน โดยทอดลาขายในช่วงเทศกาลเดือนสิบ และทําเป็นของฝากจากเมืองนครศรีธรรมราชที่มีจําหน่ายตลอด
ปี คือ ลาหอยราก ซึ่งเป็นขนมลาที่ขึ้นชื่อของตําบลหูล่อง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในอดีตเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมา เมื่อย่างเข้าประเพณีเดือนสิบประมาณ 7-10 วัน ชาวบ้าน
แทบทุกเครือเรือนจะเตรียมทําขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซํา และขนมกงหรือขนมไข่ปลาไว้ โดยจะมีเครือญาติ
นัดทําขนมร่วมกันหรือนัดทํากันทีละครัวเรือน โดยเฉพาะขนมลา เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเป็นขนมที่ไม่สามารถที่จะทํา
คนเดียวได้ โดยจะเริม่ ทํากันในช่วงก่อนถึงเทศกาลเดือนสิบ เมื่อทําขนมลาเสร็จแล้วก็จะนําไปแจกจ่ายให้กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตา
ยาย และบุคคลที่เคารพนับถือ เพื่อให้บคุ คลเหล่านั้นได้นําขนมลาไปทําบุญทีว่ ัดด้วย สิ่งเหล่านี้จะมีการปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็น
ประเพณีทุกปี แม้ปัจจุบันนี้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป แต่ละครอบครัวต้องทํางานประจํานอกบ้านไม่ได้ทําขนมลาเอง
อย่างเช่นแต่ก่อน ประกอบกับในปัจจุบันมีการทําขนมลาขายกันอย่างแพร่หลาย การซือ้ หาสามารถทําได้สะดวกขึ้น แต่ยังคงมี
บางครัวเรือนทีย่ ังรักษาประเพณีนี้ไว้ โดยทําขนมลาเพื่อนําไปทําบุญในช่วงเทศกาลเดือนสิบ เพราะเชื่อว่า ตนได้ตั้งใจทําบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรษุ ด้วยความตั้งใจจริง (http://karnjanasangsri.blogspot.com/2008/08/blog-post_28.html)
แหล่งขนมลาทีม่ ีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชจนได้รับการขนานนามว่า “หมู่บ้านขนมลา" อยู่
ที่หมู่ 2 ตําบลหูล่อง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนือ่ งจากเป็นแหล่งที่ทําขนมลาขนาดใหญ่ โดยมี
ครัวเรือนทํากันหลายครัวเรือนและมีการทํากันเกือบตลอดปี ครัวเรือนที่มีการทําขนมลาขึ้นชื่ออย่างเช่น ครัวเรือนนาง
ระเบียบ บํารุงกิจดี ชาวตําบลหูล่อง อยู่บ้านเลขที่ 208 หมู่ 2 บ้านหอยราก ตําบลหูล่อง อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-3703-55

ภาพที่ 1 นางระเบียบ บํารุงกิจ
ประวัติการเรียนรู้และการดําเนินงาน
นางระเบียบ บํารุงกิจดี หญิงวัย 59 ปี เป็นชาวอําเภอปากพนังโดยกําเนิด มีพี่น้อง 8 คน นาง
ระเบียบเป็นบุตรคนที่ 5 เติบโตในชุมชนที่ทําขนมลามาตัง้ แต่อดีต ครอบครัวสืบทอดการทําขนมลามาจากยาย โดยมี
แม่เป็นคนรับช่วงต่อ และนางระเบียบเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่ 3 นางระเบียบเริ่มเรียนรู้และฝึกทําขนมลาจากแม่มาตั้งแต่
อายุ 7 ขวบ และจากการช่วยแม่ทําขนมลาเป็นกิจวัตรประจําวัน ทําให้นางระเบียบซึมซับและทําขนมลาได้เองในที่สุด
และได้ยึดอาชีพทําขนมลาขายอย่างจริงจังมาตั้งแต่พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน ขนมลาทีท่ ํานั้นส่วนใหญ่จะนําไปขายยัง
ตลาดนัดในชุมชน ตลาดนัดในท้องถิ่นใกล้เคียง และวางขายทั่วไปในภาคใต้ โดยจะชั่งขายเป็นกิโลกรัม
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ขนมลาที่นางระเบียบทํามี 2 ชนิด ได้แก่ ลาเช็ด และ ลาลอยมัน ซึ่งเป็นขนมลารสดั้งเดิม ที่ลูกค้า
นิยมซื้อไปใช้ในงานบุญเทศกาลเดือนสิบ ปัจจุบันนางระเบียบได้พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมลาทีม่ รี ูปแบบหลากหลาย
มากขึ้น เช่น ลากรอบ ลางู และลาม้วน และสามารถจําหน่ายได้ตลอดปี เป็นต้น
องค์ความรู้ของภูมิปัญญา
ขนมลาของภาคใต้ มีอยู่ 2 ชนิด คือ ลาเช็ด และ ลาลอยมัน ลาทั้งสองชนิดนี้จะมีความแตกต่างกัน
เล็กน้อยในส่วนของวิธีการทอด ซึ่งขนมลาทั้งสองชนิดจะมีส่วนผสมสําคัญดังนี้
ส่วนผสม
- ข้าวเจ้า
- ข้าวเหนียว
- น้ําตาลทราย
- น้ําตาลจาก นํามาเคี่ยวจนข้นเป็นสีน้ําตาลแดง ชาวบ้านเรียกว่า “น้ําผึ้งจาก” ซึ่งเป็นน้ําตาลที่
สามารถหาได้ในท้องถิ่น หากเป็นพื้นที่อื่นอาจใช้น้ําตาลทรายแทน
วัสดุ/อุปกรณ์
- กระทะใบใหญ่
- เตาถ่าน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเตาแก็ส)
- ไม้หรือช้อนส้อมไว้เขี่ยขนมลาที่ทอดเสร็จแล้ว
- ผ้าชุบน้ํามันพืชและไข่แดง (ใช้ทากระทะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดกระทะ)

- ที่โรยเส้น อดีตชาวบ้านนิยมใช้กะลามะพร้าวแล้วเจาะรูเล็กๆ เรียกว่า “พรกลา” แต่
ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้กระป๋องนมแทน เนื่องจากทําง่าย ทนทานกว่า อีกทั้งสามารถเจาะรูได้เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ
ง่ายกว่าการเจาะกะลามะพร้าว

ภาพที่ 2 กระป๋องที่เจาะรูสาํ หรับทําขนมลา
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การเตรียมส่วนผสม
(1) เตรียมแป้ง โดยผสมข้าวเจ้ากับข้าวเหนียว แช่น้ําไว้ 2 ชั่วโมง ล้างให้สะอาดแล้วกรองด้วยตา
ข่ายให้พอสะเด็ดน้ํา ใส่ถุงกระสอบแล้วหมักทิ้งไว้อีก 2 คืน เพื่อให้ข้าวยุ่ยนํามาบดเป็นแป้งได้ง่าย
(2) นํามาทิ่ม (ตํา) ด้วยครกตําข้าว แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เครื่องโม่แป้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กว่า การบดต้องบดจนได้เนื้อแป้งที่เนียนละเอียด หลังจากนั้นนําแป้งที่ได้ใส่ในกะละมัง กรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้ง
ตั้งทิ้งไว้ให้แป้งตกตะกอน ชาวบ้านเรียกว่า ตั้งให้แป้ง นอนก้น แล้วรินน้ําใสๆ ออกให้หมด เหลือเฉพาะแป้งที่
ตกตะกอน นํามาห่อด้วยผ้าขาวบาง ใช้ไม้แบนๆ หรือขวดทับลงบนห่อแป้ง เพื่อเป็นการไล่น้ําที่อยู่ในตัวแป้งให้แห้ง
สนิท (สังเกตดูไม่มีหยดน้ําไหลออกมา) หลังจากนั้นนํามาตําให้เป็นผงแป้ง (ซึ่งยังเป็นวิธีดั้งเดิม)
(3) นําแป้งที่ได้ผสมกับน้ําผึ้งจาก (น้ําตาลจาก) ตีให้เข้ากัน หากแป้งหนืดอาจเติมน้ําต้มสุกผสมเพียง
เล็กน้อย เพื่อให้แป้งเหลวสามารถนําไปโรยเป็นเส้นได้ จากนั้นจึงนําไปทอด

ภาพที่ 3 แป้งที่ผสมกับน้ําผึง้ จากสําหรับนําไปทอดต่อไป
วิธีการทอดขนมลา (ลาเช็ด)
ลักษณะของขนมลาเช็ดจะเป็นเส้นเล็กละเอียด ในการทอดขนมลาต้องใช้กระทะใบใหญ่ ทอดด้วยไฟ
อ่อนๆ ทาน้ํามันพืชที่ชุบกับไข่แดงต้มสุกให้ทั่วกระทะเพื่อป้องกันการติดกระทะ เมื่อกระทะร้อนแล้วจึงนําแป้งใส่ลงใน
เครื่องโรยเส้น ซึ่งอาจเป็น “พรกลา” (กะลามะพร้าว) หรือกระป๋องนมเจาะรู โรยเส้นลงในกระทะ โรยวนไปวนมา จน
ได้เป็นแผ่นลาเป็นรูปวงกลม ขนาด และความหนา พอเหมาะ เมื่อสุกแล้วใช้ไม้ตีมัน (ไม้ที่เหลาปลายให้แหลมเหมือน
ปากเป็ด) ใช้สําหรับเขี่ยขนมลาขึ้นมาพับวางในถาดที่เตรียมไว้

ภาพที่ 4 วิธที าน้าํ มันพืชทีผ่ สมกับไข่แดงต้มสุก
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ภาพที่ 5 การใส่แป้งในกระป๋องเพื่อเตรียมโรยในกระทํา

ภาพที่ 6 วิธีการโรยแป้งในกระทะ

ภาพที่ 7 วิธีการเขี่ยขนมลาสําหรับทําลาม้วน
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ภาพที่ 8 วิธีการโกยขนมลาสําหรับทําลาแผ่น
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ภาพที่ 9 ขนมลาที่ทาํ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 10 ขนมลาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วิธีการทอดขนมลา (ลอยมัน)
ลักษณะเนื้อแป้งของลาลอยมันจะมีลักษณะเนื้อแป้งที่หยาบกว่าลาเช็ด และในการทอดจะใช้น้ํามัน
มากกว่า โดยใส่น้ํามันประมาณครึ่งกระทะ และรูของเครื่องโรยเส้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารอยแป้ง ทอดจนสุกเป็นสี
น้ําตาลอ่อน จึงใช้ไม้ตีมัน เขีย่ พับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ ให้ได้ขนาดพอเหมาะ นํามาวางซ้อนกันในถาด นอกจาก
ลาลอยมันแล้ว กลุ่มยังมีขนมลาที่มีสีต่างๆมากขึ้น เช่น สีเขียว โดยจะใช้สีผสมอาหาร หรือสีเขียวจากใบเตย นํามา
ผสมเข้ากับแป้งขนมลา จึงทําให้มีสสี ันที่น่ากิน และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นลากรอบ ลาม้วน ฯลฯ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กับลูกค้าและความต้องการของตลาด สําหรับปริมาณการผลิตขนมลาของนางระเบียบในแต่ละวันสามารถผลิต
ขนมลาได้ประมาณ 130 กิโลกรัม และหากเป็นช่วงเทศกาลเดือนสิบปริมาณการผลิตจะเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว
วิธีและกระบวนการถ่ายทอดความรูส้ ู่ผู้อนื่
การทําขนมลาของนางระเบียบได้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในครอบครัว เป็นอาชีพที่สามารถหา
เลี้ยงครอบครัวได้ สมาชิกในครัวเรือนมีโอกาสสัมผัสและได้ลงมือปฏิบัติโดยการที่คอยช่วยอยู่ตลอดเวลา การถ่ายทอด
จึงไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก สมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ ลูกๆ เมื่อได้เห็นและคอยช่วย จึงทําให้ค่อยๆซึมซับและทําเป็น
ในที่สุด ซึ่งก็เหมือนกับที่ตนเองเรียนรู้มาจากแม่ ซึ่งนอกจากนางระเบียบจะมีการถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว
แล้ว ยังมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดเชิญไปสาธิตการ
ทําขนมลาในงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่มคี วามสนใจเข้ามาศึกษาการทําขนมลาที่บ้านโดยตรง
ซึ่งเป็นแหล่งต้นตํารับและเป็นเอกลักษณ์ของอําเภอปากพนัง ซึ่งคนภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้และรับการถ่ายทอด
ดังกล่าวจะเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขนมลาอีกทางหนึ่งด้วย
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คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อ และคําสอน
สิ่งที่นางระเบียบยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือ การนําความรู้เกี่ยวกับการทําขนมลามาจากแม่มา
ประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาการทําขนมประจําถิ่น
ที่เป็นส่วนสําคัญในพิธีงานวันสารทเดือนสิบ ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญสําคัญของชาวใต้
บุคคลหรือกลุม่ ที่ได้รับการสืบทอด
- ลูกชายคนโต
- บุญภา ยมราช (ญาติ)
รางวัลหรือผลงานที่ได้รบั
(1) รางวัลที่ 1 ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท
การแข่งขัน ทําขนมเทศกาลเดือนสิบ พ.ศ. 2529
(2) ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว ประเภท ขนมลาแผ่น ลากรอบ ลางู พ.ศ. 2547
ที่มา : งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้
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