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วันขึ้นปีใหม่ปีแรกของสยาม !!
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วันขึ้นปีใหม่ปีแรกของสยาม !!

๒๔ ธั น วาคม "จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม"
ประกาศ เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จาก ๑ เมษายน เป็น ๑
มกราคม #วันนี้ในอดีต !!
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ปีพ.ศ. ๒๔๘๓ (ค.ศ. ๑๙๔๐)
รัฐบาลไทยในสมัยนั้น น�ำโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศเปลีย่ นวันขึน้ ปีใหม่
ซึ่งแต่เดิมประเทศสยาม หรือไทยเราจะขึ้นปีใหม่วันที่
๑ เมษายน ของทุกปี จากประกาศนี้จึงมีผลท�ำให้
ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จาก
วันที่ ๑ เมษายน (เดิม) มาเป็นวันที่ ๑ มกราคม
(ใหม่) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้อง
กับบรรดานานาอารยประเทศ ดังนั้นปี พ.ศ. ๒๔๘๓
จึงมีเพียง ๙ เดือน
ในปี ๒๔๘๓ รั ฐ บาลของจอมพล ป.พิ บู ล
สงคราม มีนโยบายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้
เป็นสากล ครม.จึงตัง้ คณะกรรมการขึน้ ชุดหนึง่ พิจารณา
เรือ่ งวันขึน้ ปีใหม่ ทีป่ ระชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลีย่ น
วันขึน้ ปีใหม่จาก ๑ เมษายนเป็น ๑ มกราคม ด้วยเหตุผล
ว่าให้เป็นไปตามสากลทีใ่ ช้กนั อยูท่ วั่ โลก โดยเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนา ทั้งยัง
เป็นการเลิกเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพุทธศาสนาด้วย
จึงได้ประกาศในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาทิตย์ทิพอาภา และนายพลเอกเจ้าพระยาพิชเยนทร
โยธิน เป็นคณะผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้ใช้วัน
ที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ มีความว่า ..โดยที่จารีต
ประเพณีของไทยแต่โบราณมา ได้ถือวันแรม ๑ ค�่ำ

อยากบอกอยากเล่า
ณัฐธิดา อ่อนเกตุพล

เดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นการสอดคล้องต้องกับ
คติแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งถือฤดูเหมันต์เป็นการเริ่ม
ต้นปีใหม่ ต่อมาจารีตอันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติ
พราหมณ์ ซึ่งใช้วันขึ้น ๑ ค�่ำ เดือน ๕ เป็นวันขึ้นปีใหม่
ครั้นภายหลังเมื่อทางราชการนิยมใช้สุริยคติ จึงได้ถือ
เอาวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นต้นปีใหม่มาตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๔๓๒ แต่ในอารยประเทศทัง้ ปวง ตลอด
ถึงประเทศใหญ่ๆทางปลายบูรพทิศนี้ ได้นยิ มใช้วนั ที่ ๑
มกราคมเป็ น วั น ขึ้ น ต้ น ปี ใ หม่ การนิ ย มใช้ วั น ที่
๑ มกราคมนี้ มิได้เกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนา จารีต
ประเพณี หรื อ การเมื อ งของชาติ ใ ด ประเทศใด
แต่เป็นการค�ำนวณโดยวิทยาการทางดาราศาสตร์ และ
นิยมใช้กันมาเป็นเวลากว่าสองพันปี เมื่อประเทศไทย
ได้ นิ ย มถื อ สุ ริ ย คติ ต ามอย่ า งนานาประเทศแล้ ว
ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็น
วันขึ้นต้นปีใหม่เหมือนอย่างประเทศทั้งหลาย เพราะ
วันที่ ๑ มกราคมก็ใกล้เคียงกับวันแรม ๑ ค�่ำของไทย
และเป็ น การใช้ ฤ ดู ห นาวเริ่ ม ต้ น ปี การใช้ วั น ที่
๑ มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะเป็นการสอดคล้องตาม
จารีตประเพณีโบราณของไทย ต้องตามคติแห่งพระ
บวรพุทธศาสนา และได้ระดับกับนานาอารยประเทศ
ทั้งมวล

พิพิธภัณฑ์เมืองวันนี้มีอะไร ความสุขทีเ่ ด็กๆ รอคอยมาถึงแล้ว….
อลิศรา ยิ่งค�ำนึง

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรี ธ รรมราชจั ด กิ จ กรรม งานชวนคุ ณ หนู ๆ
และครอบครัว ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับ
“วันเด็กแห่งชาติ” ณ พิพธิ ภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
ในงาน ปีนี้ได้จัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น ตอบค�ำถาม
ทีท่ ำ� ให้เด็กๆ ได้สนุกไปกับกิจกรรมและได้รบั ของรางวัล
มากมาย จากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ออมสิน ไปรษณียน์ ครศรีฯ เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจ
และผลิต จ�ำกัด นอกจากนัน้ ยังมีหน่วยงานภายนอกอีก
มากมาย
การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติครัง้ นีจ้ ดั
ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญและความต้องการ
ของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอัน
ส�ำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วม
ในสังคม ได้รู้ถึงความส�ำคัญของตนหน้าที่ ความรับผิด
ชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึด
มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
งานวันเด็กแห่งชาติจดั ขึน้ ทุกปีในวันจันทร์แรก
ของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507
ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทนั จึงได้เริม่ จัดอีกครัง้ ในปี
พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็น
วันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

สามล้อถีบ

เมืองคอน

วันนี้...มีเรื่องเล่า
จิตติมา มนินทร์

บนเส้นทางของคนสูช้ วี ติ "ปากกัดตีนถีบ" ทีอ่ ยู่
คู่สังคมไทยมาช้านาน "สามล้อถีบ" ถือก�ำเนิดเมื่อปี
2476 นาวาเอกเลื่อน พงษ์โสภณ ได้ประดิษฐคิดค้น
ดัดแปลงจากรถลากร่วมกับรถจักรยานเป็นรถสามล้อ
แม้ปัจจุบันจะมีพาหนะให้เลือกสัญจรไปมาหลากหลาย
แต่สามล้อถีบก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปในหลายจังหวัดด้วย
ความสะดวกคล่องตัว ปลอดภัย รับส่งผู้โดยสารไปมา
ตามตลาด ตรอกซอกซอย หน้าวัด โรงเรียน ท่ารถ
โรงพยาบาล หน่วยงานบ้านช่องทีร่ ะยะทางไม่ไกลมากนัก
อาชีพสามล้อถีบเป็นอาชีพทีน่ า่ ยกย่องส่งเสริมสนับสนุน
อย่างยิง่ เนือ่ งจากเป็นการท�ำมาหาเลีย้ งชีพด้วยสัมมาชีพ
สุจริต แลกด้วยหยาดเหงือ่ น�ำ้ พักน�ำ้ แรง
อาชี พ ถี บ สามล้ อ เป็ น อาชี พ เก่ า แก่ ข องคน
นครศรีธรรมราช และนับวันผู้ที่รับจ้างถีบสามล้อ และ
จ�ำนวนของสามล้อลดลงทุก ๆ ปีเหลือน้อยมาก เพราะ
ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบ�ำรุงสามล้อถีบ
เพราะอะไหล่ของสามล้อถีบนั้นมีราคาค่อนข้างสูงและ
ยั ง หายาก ส่ ว นอี ก ประเด็ น หนึ่ ง คนรุ ่ น ใหม่ ไ ม่ นิ ย ม
ขี่สามล้อถีบ เนื่องจากเห็นว่าล่าช้าและไม่ทันสมัย
ทางพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จึงได้จัด
โครงการนั่งรถสามล้อ ชมสวนสมเด็จฯขึ้น เพื่อให้เด็กๆ
และเยาวชนได้เห็นความส�ำคัญของสามล้อถีบ ทุกวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ ของเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2562 ทีส่ วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุง่ ท่าลาด)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์เมือง
โทร. 075-358261

อยากเล่าต่อขอบอก
วารุณี ช่วยอักษร

เมื่อปาบึก...มานครศรีธรรมราช

ขึน้ ปีใหม่ 2562 ได้แค่ 2 วัน กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
ออกประกาศเตื อ นจั ง หวั ด ภาคใต้ ข องประเทศไทย
เรือ่ ง พายุโซนร้อน “ปาบึก” คาดขึน้ ฝัง่ ถล่มบริเวณเมือง
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 มกราคมนี้ ทางการได้
ประกาศเตือนให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในเขต
จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือและอพยพเพือ่ ความปลอดภัย
เนื่องจากหวั่นเกรงว่าพายุปาปึกจะมีความรุนแรงเทียบ
เท่าพายุแฮเรียต ซึ่งเคยถล่มแหลมตะลุมพุก เมื่อปี
พ.ศ. 2505 เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ กว่า 900 คน และสร้าง
ความเสียหายอย่างมหาศาลมาแล้ว ส�ำหรับเจ้าพายุโซน
ร้อน "ปาบึก" จะท�ำให้มฝี นตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
กั บ มี ล มแรงบริ เ วณจั ง หวั ด ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
กระบี่ ตรัง และสตูล
ทุ ก ช่ ว งเวลาในการติ ด ตามความเคลื่ อ นไหว
ของพายุ ป าบึ ก จากระบบพยากรณ์ อ ากาศด้ ว ย
แอพพลิเคชัน “WMApp” โดยสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้พัฒนา
แอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศฝีมอื คนไทย ทีแ่ ม่นย�ำทีส่ ดุ
ในอาเซียน สามารถคาดการณ์ฝนตกล่วงหน้าได้นานกว่า
5วัน นับว่าเป็นช่องทางเตือนภัยทีท่ ำ� ให้ประชาชนตืน่ ตัว
และเตรียมความพร้อมทีจ่ ะรับมือกับพายุโซนร้อนปาปึก
ได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของความรุนแรงของพายุปาบึกนั้นต้องคอย
ติดตามกันเป็นรายชั่วโมงว่าพายุปาบึกจะอ่อนก�ำลังลง
เป็นดีเปรสชันเมื่อขึ้นฝั่งหรือไม่ เนื่องจากต้องติดตาม
ทิศทางลมและใช้ขอ้ มูลทางวิชาการมาประมวลผล จาก
การติดตามพายุปาบึก (Pabuk) ด้วยแอพพลิเคชั่นนี้
สามารถระบุตำ� แหน่งและเวลาทีห่ ยาดน�ำ้ ฟ้าจะตกควบคู่
กับให้ผลพยากรณ์พายุหมุน (Cyclone) ได้ล่วงหน้า
ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมวางแผนรับมือ
กับการเกิดภัยพิบตั ิ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการอพยพ

ประชาชนไปสูพ่ นื้ ทีป่ ลอดภัย และช่วยลดความเสียหาย
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ ได้รับรู้เรื่องพายุ
โซนร้อนปาปึกว่าเกิดจากกลุม่ พายุหมุนเขตร้อนทีก่ อ่ ตัว
ทางมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ก ด้ า นตะวั น ตกตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ ซึง่ แต่ละประเทศจะตัง้ ชือ่ ไว้ลว่ งหน้าเป็นชุดๆ
เพื่อเรียกชื่อพายุที่มีความเร็วลมมากกว่า 65 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ท�ำไม? จึงชื่อพายุปาบึก ค�ำว่า "ปาบึก" ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมายถึงปลา
น�้ำจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแม่น�้ำโขง ที่คนไทยเรียก
ว่า "ปลาบึก" นั่นเอง
พายุโซนร้อนปาบึก มีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวัน
ตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆ เคลื่อนลงอ่าวไทย
ในวันนี้ (3 มกราคม 2562) แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงค�่ำของวันที่ 4 มกราคม
2562 ส่ ง ผลให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ภาคใต้ ใ นช่ ว งวั น ที่
3-5 มกราคม 2562 โดยมีฝนตกหนักลมกันโชกแรง
หลายพื้นที่ 6 อ�ำเภอติดชายทะเล ประกอบด้วย อ�ำเภอ
เมือง ท่าศาลา สิชล ขนอม ปากพนัง และ หัวไทร ท�ำให้
เกิดน�้ำท่วมฉับพลันและน�้ำป่าไหลหลาก

ทั้งนี้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารการเตือนภัย
จากกรมอุตนุ ยิ มวิทยาและหน่วยงานราชการต่างๆ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท�ำให้มีการตื่นตัว เตรียมความ
พร้อมระมัดระวังอันตรายจากแรงลม ที่อาจสร้างความ
เสียหายแก่สงิ่ ปลูกสร้าง ต้นไม้ ป้ายโฆษณาทีไ่ ม่แข็งแรง
พร้ อ มเตรี ย มรั บ มื อ กั บ สภาพอากาศที่ แ ปรปรวนได้
จึงท�ำให้เกิดการสูญเสีย ความเสียหายไม่มากนัก
ส�ำหรับเมืองนครศรีธรรมราช ความเสียหายจาก
พายุ โ ซนร้ อ นปาบึ ก พบพื้ น ที่ เ สี ย หายครอบคลุ ม
ทั้งหมด16 อ�ำเภอ ท�ำให้บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้
เสาไฟฟ้าล้มจ�ำนวนมาก ถนนถูกต้นไม้ล้มทับ เสาไฟฟ้า
หักโค่นไฟดับหลายอ�ำเภอ โดยเฉพาะใน อ.ปากพนัง
อ.หัวไทร โดยทางการได้เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนอย่างทันท่วงที
ส�ำหรับในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากน�้ำ
ท่ ว ม ซึ่ ง เป็ น น�้ ำ ป่ า ที่ ไ หลบ่ า มาจากเทื อ กเขาหลวง
ที่ ไ หลหลากลงคลองท่ า ดี อ.ลานสกา ถนนสาย
นครศรีธรรมราช-ลานสกา ช่วงสะพานวังก้อง ท�ำให้ถนน
บริเวณนั้นขาด จากนั้นน�้ำป่ายังไหลท่วมหลายพื้นที่ใน
อ.พระพรหม อ.เมืองนครศรีธรรมราช ถนนทุกซอกซอย
และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช และยัง
ท่วมถนนเลียบทางรถไฟ ถนนเทวบุรี ท�ำให้รถสัญจรไป
มาไม่ได้ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเร่งออกไปให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนพร้อมติดตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ และเครือ่ งผลักดันน�ำ้
เร่งระบายน�ำ้ ให้ลดลงโดยเร็ว เทศบาลนครฯพร้อมด้วย
เจ้าหน้าทีร่ ะดมก�ำลังออกช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

กรมชลประทานร่วมกับเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช เร่งระบายน�ำ้ ออกสูท่ ะเล โดยใช้เครือ่ งสูบน�ำ้
และเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้เตรียมพร้อมตามจุดต่างๆ
ท�ำให้ระดับน�ำ้ ทีท่ ว่ มขังในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลดลง พร้อมออกให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเมือ่ วันที่
8 มกราคม 2562 ทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครฯ
แยกการออกแเป็น2 ส่วน 1.ช่วยเหลือถุงยังชีพ จ�ำนวน
32,200 ถุง/ครัวเรือน 2.กรณีบ้านเรือนเสียหายรวม
1,150 ราย/ครัวเรือน แยกเป็นช่วยเหลือกระเบือ้ งจ�ำนวน
825 ราย (เสียหายบางส่วน) รวมเป็นเงิน 1,103,904
บาท ด�ำเนินการโดยงบประมาณเทศบาล ส่งต่อคณะ
กรรมการพิจารณาช่วยเหลือระดับอ�ำเภอ *กรณีเสียหาย
ทัง้ หลัง จ�ำนวน 6 ราย *ขอความช่วยเหลือเป็นเงินชดเชย
จ�ำนวน 319 ราย โดยใช้งบประมาณของส�ำนักงาน
ป้องกันสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

เล่าเรื่องของดีเมืองนคร
ศุภรัตน์ พรรณราย

เครื่องจักสานย่านลิเภา

ประวัติความเป็นมาของย่านลิเภา

เครื่ อ งจั ก สานย่ า นลิ เ ภา จั ด ว่ า เป็ น งานฝี มื อ
ชั้นเยี่ยมของชาวภาคใต้ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ถือเป็นแหล่งทีม่ ชี อื่ เสียง ในงานหัตถกรรมชนิด
นี้มากที่สุด มีก�ำเนิดจากการจักสานย่านลิเภา เป็นข้าว
ของเครื่ อ งใช้ พื้ น บ้ า น ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ สื บ ทอดจาก
บรรพบุรุษหลายร้อยปี จนกระทั่งเป็นที่รู้จักของคน
เมืองหลวง เมือ่ เจ้านายจากหัวเมืองใต้ น�ำขึน้ มาถวายใน
ราชส�ำนัก และเผยแพร่ในหมู่เจ้านาย มาตั้งแต่สมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนในปี พ.ศ.2513 สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด�ำริ ให้สอน
การสานย่านลิเภาในโครงการศิลปาชีพ มีการพัฒนารูป
แบบได้อย่างสวยงามประณีต เป็นทีน่ ยิ มอย่างกว้างขวาง
ทัง้ ระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และทัว่ ประเทศ ด้วยคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของย่านลิเภา ที่มองๆ ดูก็คล้ายๆ กับเถาวัลย์
นั้น จะมีความเหนียว ทนทานอายุใช้งานมากเป็นร้อยๆ
ปี คงทนมากกว่าผักตบชวา หรือหวาย แต่กว่าที่เราจะ
ได้ลเิ ภาจากป่ามา 1เส้นนัน้ จะต้องอาศัยทัง้ ความช�ำนาญ

และประสบการณ์ในการมองหา แยกให้ออกว่าต้นไหน
คือ หญ้า หรือต้นไหน คือ ลิเภา
เครื่ อ งจั ก สานย่ า นลิ เ ภา เป็นเครื่องจักสาน
ประเภทหนึง่ ทีส่ านด้วยย่านลิเภา ซึง่ เป็นพืชตระกูลเฟิรน์
หรือ เถาวัลย์ชนิดหนึง่ (ภาษาท้องถิน่ ภาคใต้เรียกเถาวัลย์
ว่า “ย่าน”) มีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ี คือ ล�ำต้นเหนียว ชาวบ้านจึง
น�ำมา จักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ แหล่งผลิตที่
ส�ำคัญ ของเครือ่ งจักสานย่านลิเภาอยูท่ บี่ า้ นหมน ต�ำบล
ท่าเรือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลาย
เป็นสินค้าทีม่ ชี อื่ เสียงในปัจจุบนั ทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิน่ รวมถึงท�ำให้เศรษฐกิจของภูมภิ าคดีขนึ้

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
พัชราพร พรหมทอง

นครศรีธรรมราช มีประเพณีที่สืบทอดกันมา
ยาวนานหลายประเพณีดว้ ยกัน อาทิเช่น ประเพณีบญ
ุ
สารทเดือนสิบ สงกรานต์ ให้ทานไฟ ตักบาตรธูปเทียน
และประเพณีลากพระ ประเพณีทยี่ งิ่ ใหญ่มจี งั หวัดไกล้
เคียงมาร่วมด้วยก็คอื ประเพณี “แห่ผา้ ขึน้ ธาตุ” จัดท�ำ
ขึ้นภายในวัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ประเพณี บู ช าพระบรมธาตุ เ จดี ย ์ ใ นวั น ส� ำคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาด้วยผ้าขาวผืนยาว ซึง่ เขียนภาพพุทธ
ประวัติหรือพระพุทธรูป(เรียกว่าผ้าพระบฏ) ถือกันว่า
เป็นการบูชาพระพุทธองค์อย่างใกล้ชดิ นิยมท�ำกันใน
วันเพ็ญเดือนสาม(วันมาฆบูชา) รองลงมาคือวันเพ็ญ
เดือนหก (วันวิสาขบูชา) นิยมใช้ผา้ ขาว ผ้าเหลือง และ
ผ้าแดง แต่ปจั จุบนั ใช้แต่ผา้ เหลืองสีเดียว ใช้ผา้ แห่แหน
มาห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์แทนผ้าพระบฏ จะตระ
เตรียมผ้าขนาดความยาวตามความศรัทธาของตน เมือ่
ไปถึงวัดจะน�ำผ้าผูกต่อๆ กันเป็นผืนยาวๆ ทีจ่ ะสามารถ
ห่มพระบรมธาตุรอบองค์ได้ หากใครต้องการท�ำบุญ
ร่วมด้วยก็บริจาคเงินสมทบในขบวนผ้าพระบฏได้

ขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจะเดินเป็นแถวเรียงเป็น
ริ้วยาวไปตามความยาวของผืนผ้าทุกคนชู(เทิน)ผ้า
พระบฏไว้เหนือศรีษะ การน�ำผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์
หลังจากกล่าวค�ำถวายผ้าพระบฏเรียบร้อยแล้ว จะแห่
ทักษิณาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 3 รอบ แล้วน�ำ
ผ้าพระบฏสู่พระวิหารม้า ส่งให้เจ้าหน้าที่ของวัดน�ำ
ผ้าพระบฏขึน้ โอบรอบพระบรมธาตุเจดีย์ ความส�ำคัญ
ของการเกิดประเพณี พุทธศาสนิกชนมีจติ ใจทีจ่ ะบูชา
องค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ของตนเอง และเพือ่ แสดงให้เห็นถึงลักษณะสังคมของ
นครศรีธรรมราชทีย่ ดึ มัน่ ในพระพุทธศาสนา ท�ำบุญอุทศิ
เป็นพุทธบูชา เพือ่ ใกล้ชดิ พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์รวมจิตใจ
และความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาติได้มีมาช้านาน เป็นอีก
ประเพณี ห นึ่ ง ที่ ค วรอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ แ ละสื บ ทอดต่ อ ไป
เพื่อแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อพระพุทธ
ศาสนาสืบไป อยากให้ทุกคนหันมาเที่ยวไทยจับจ่าย
ใช้สอยกันดีกว่า นครศรีธรรมราชยังมีแหล่งท่องเที่ยว
อีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ไปสัมผัส รับรองว่าสวยงาม
ตระการตาไม่แพ้จงั หวัดอืน่ ในประเทศอย่างแน่นอนคะ

สาระน่ารู้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
มนสิช โสภาเจริญวงศ์

ก่อนความเจริญจะมาถึง
บ้ า นเรื อ นสมั ย ก่ อ นจะมี บ ่ อ น�้ ำ
ทุกบ้าน บ้างก็อยู่ในบ้าน บ้างก็
บริเวณข้างบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ตัก
น�้ำขึ้นจากบ่อ เราเรียกว่า “หมา
ตักน�้ำ” เป็นภาชนะตักน�้ำอย่าง
หนึ่งของชาวภาคใต้ ท�ำด้วยกาบ
หรือใบของพืชตระกูลปาล์มที่หา
ได้ในท้องถิ่น
ภาชนะที่มีรูปร่างโค้งครึ่ง
วงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
ท�ำจากใบไม้ใช้ตักน�้ำ คนใต้เรียก
เจ้าสิ่งนี้ว่า "หมาตักน�้ำ" ค�ำว่า
"หมา" นี้ บางทีก็เรียก "ติหมา" หรือ "ตีหมา" ผู้รู้กล่าวว่า
ไม่ใช่ค�ำไทยแท้ แต่เป็นค�ำที่มาจากภาษามลายู คือ
ค�ำว่า Timba ซึง่ หมายถึงภาชนะตักน�ำ้ ทีท่ ำ� จากใบจาก
หรือ กาบ หมา ติหมา ตีหมา เป็นภาชนะตักน�้ำอย่าง
หนึ่งของชาวภาคใต้ ท�ำด้วยกาบหรือใบของพืชตระกูล
ปาล์มทีห่ าได้ในท้องถิน่ การเรียกชือ่ บางครัง้ จึงมีชอื่ ของ
พืชทีน่ ำ� มาเป็นวัสดุทำ� ต่อท้ายด้วย เช่น ถ้าท�ำจากใบจาก
ก็เรียกว่า "หมาจาก" ถ้าท�ำจากต้อหมาก (กาบหมาก)
ก็เรียกว่า "หมาต้อ" ถ้าท�ำจากกาบเหลาชะโอนก็เรียก
ว่า "หมาต้อหลาวโอน" (หรือ "หมาต้อ" เช่นเดียวกัน)

หมาตักน�้ำ

แต่บางคนก็ใช้ค�ำว่า "หมา" "ติหมา"
หรือ "หมาตักน�้ำ" รวม ๆ กันไปโดยไม่
ค�ำนึงถึงวัสดุที่ใช้ท�ำในท้องถิ่น
จากการเดินทางผ่านอดีตมาจน
ปัจจุบัน เราแทบไม่เห็นประโยชน์ ของ
หมาตักน�ำ้ อีกแล้ว เนือ่ งจาก ได้มรี ะบบ
น�้ ำ ประปามาแทนที่ มี ค วามสะดวก
สบายมากขึ้น ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ในสมัยก่อนเลยถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา
ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังคงมีชาวบ้านบางกลุ่มได้
คิดไอเดีย น�ำ “หมาตักน�ำ้ ” ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
มาใส่อาหารและเครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ เพือ่ ความสวยงามและ
แปลกใหม่ แถมยังช่วยอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กือบ
สูญสลายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งที่เป็น
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่นภาคใต้
การท�ำหมาตักน�้ำ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นงานฝีมือเหล่า
นี้...มันก�ำลังสาบสูญ หากเราไม่ช่วยกันสืบสาน หรือ
อนุรักษ์เอาไว้ หากคนรุ่นนี้ล้มหายตายจาก แต่ขาดการ
สานต่อ รับรองว่า... คงจะเหลือแต่ “ต�ำนาน” แน่นอน!!!

สัตว์น�้ำประจ�ำชาติ
ปลากัด"
"

ปลากัดเป็นปลาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมา
ช้านานเป็นสัตร์นกั สูต้ วั ฉกาจ ปลากัดไทยจัดเป็นปลาทีก่ ดั เก่ง
และมีความทรหดมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั ได้ถกู พัฒนาให้มสี สี นั
และรูปทรงทีแ่ ตกต่างกันไป อีกทัง่ ปลากัดเป็นปลาทีเ่ ลีย้ งง่าย
อาหารทีก่ นิ ได้แก่ ลูกน�ำ้ ไรแดง อาหารเม็ดเป็นต้น ท�ำให้ปลา
กัดไทยเป็นทีต่ อ้ งการของนานาประเทศ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั
ไทยได้สง่ ออกปลากัดไปต่างประเทศกว่า 95 ประเทศ โดย
ระหว่างปี 2558-2561 ไทยได้มกี ารส่งออกปลากัด ประมาน
20.85 ล้านตัวต่อปี มูลค่าไม่ตำ�่ กว่า 115.45 ล้านบาทต่อปี
เมือ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าปลากัดไทยมี
ความโดดเด่นและสีสนั ทีท่ ำ� ออกมาเป็นลายธงชาติไทย จึงเห็น
ว่าปลากัดนีน้ า่ จะท�ำเป็น "สัตว์นำ�้ ประจ�ำชาติ" จึงร่วมกันพลัก
ดันให้ปลากัดเป็นสัตว์นำ�้ ประจ�ำชาติในระยะเวลาทีร่ ว่ มกันพลัก
ดันเป็นเวลา 1 ปี ในทีส่ ดุ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ครม.ได้มมี ติ
เห็นชอบให้ปลากัดเป็น "สัตว์นำ�้ ประจ�ำชาติ" ตามข้อเสนอของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อเรียกร้องของประชาชน นับ
แต่นไี้ ป "ปลากัดเป็นสัตว์นำ�้ ประจ�ำชาติ" โดยสมบูรณ์
ขอขอบคุ ณ นายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง ส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่เห็น
ความส�ำคัญและความโดเด่นของปลากัดไทย

อยากบอกอยากเล่า
ภาณุพงศ์ นนทอง

พิพิธภัณฑ์เมืองมีเรื่องเล่า

ตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองนครศรีธรรมราช

ณิชรัตน์ สันติวรี ยุทธ

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดงานฉลองตรุษจีน
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดขึ้น ณ บริเวณ
วงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชโดยมีนายจ�ำเริญ
ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ น ประธานถวายราชสั ก การะเบื้ อ งหน้ า พระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นประธานเปิดงานฉลอง
ตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนคร ปีกุน 2019 เพื่อ
“เฉลิมรัชช์ ใต้รม่ พระบารมีบรมราชจักรีวงศ์” อีกด้วย
ซึง่ วันตรุษจีน ปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เทศกาลตรุษจีน เป็นหนึง่ ในเทศกาลทีส่ ำ� คัญของชาวจีน
เพราะถือว่า วันตรุษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน
ซึ่งคล้ายคลึงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย โดยชาวจีน
ทุ ก คนจะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ วั น นี้ มี ก ารเฉลิ ม ฉลอง
มีการหยุดงาน โรงเรียนปิดการเรียนการสอนหรืออยู่ใน
ช่วงปิดเทอม ซึง่ การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของจีนใน
วันตรุษจีนนี้ จะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ที่มีชุมชนคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่รวมกัน
ซึง่ พิธเี ฉลิมฉลองอาจแตกต่างกันบ้างขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรม
ของชุมชนนั้น ๆ
ประวัติวันตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่ของจีน
มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในวัฒนธรรมอื่นๆ ความ
ปรารถนาสิ่งที่เราหวังว่าจะได้ปรับปรุง หรือที่เราคิดท�ำ
เมื่อเริ่มต้นในปีใหม่ มาถึงตอนนี้ถ้าไม่ถูกลืมก็ถูกยัดลง
กล่องใส่ตปู้ ดิ ตายและแปะหน้าตูว้ า่ ไม่แน่ เอาไว้ทำ� ปีหน้า

ปีกุน 2019

แล้วกันอย่างไรก็ดี ความหวังก็คงยังไม่สูญไปทั้งหมด
เพราะโอกาสที่สองก�ำลังมาถึงแล้ว กับการฉลองวันปี
ใหม่จีนหรือที่เรารู้จักกันว่าตรุษจีนนั้นเอง
ตรุษจีนนัน้ คล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทาง
ตะวันตก ร่องรอยของประเพณีและพิธกี รรมความเป็นมา
ของการฉลองตรุษจีน นัน้ มีมานานกว่าศตวรรษ จริงๆแล้ว
นานมาก จนไม่สามารถย้อนกลับไปดูวา่ เริม่ ต้นฉลองมา
ตั้งแต่เมื่อไร เป็นที่รู้จักและจ�ำได้ทั่วไปว่าเป็นการฉลอง
เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานานถึง15 วัน
การเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวัน
ตรุษจีน (คล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวันตก)
เมือ่ ผูค้ นเริม่ ซือ้ ของขวัญ, สิง่ ต่างๆ เพือ่ ประดับบ้านเรือน,
อาหารและเสือ้ ผ้า การท�ำความสะอาดครัง้ ใหญ่กเ็ ริม่ ขึน้
ในวันก่อนตรุษจีน บ้านเรือนจะถูก ท�ำความสะอาดตัง้ แต่
บนลงล่างหน้าบ้านยันท้ายบ้าน ซึง่ หมายถึงการกวาดเอา
โชคร้ายออกไป ประตูหน้าต่างมีการขัดสีฉวีวรรณทาสีใหม่
ซึง่ สีแดงเป็นสีนยิ ม ประตูหน้าต่างจะถูกประดับประดา
ด้วยกระดาษทีม่ คี ำ� อวยพรอย่างเช่น อยูด่ มี สี ขุ ร�ำ่ รวย และ
อายุยนื เป็นต้น
วันก่อนวันตรุษจีนนัน้ เป็นวันแห่งการการรอคอย
จะว่าไปถือวันทีน่ า่ ตืน่ เต้นมากทีส่ ดุ ในบรรดาการฉลอง
ทัง้ หมดเห็นจะได้ ประเพณีและพิธกี รรมต่างๆ นัน้ ผูกไว้
กับทุกสิง่ ทุกอย่าง ตัง้ แต่อาหาร ไปจนถึงเสือ้ ผ้า อาหารค�ำ่
นัน้ ประกอบด้วยอาหารทะเล และอาหารนึง่ เช่นขนมจีบ
ซึง่ แต่ละอย่างจะมีความหมายต่างๆกัน อาหารอันโอชะ
อย่างเช่นกุง้ จะหมายถึงชีวติ ทีร่ งุ่ เรือง และความสุข เป๋าฮือ้
แห้งหมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างทีด่ ี สลัดปลาสดจะน�ำมาซึง่ โชค
ดี จีไ้ ช่ (ผมเทวดา) สาร่ายดูคล้ายผมแต่กนิ ได้ จะน�ำความ
ความร�ำ่ รวยมาให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชน

อวยพร และเป็นธรรมดาเสือ้ ผ้าทีใ่ ส่สแี ดงถือเป็นสีทเี่ ป็น
มงคลเป็นการไล่ปศี าจร้ายให้ออกไป และการใส่สดี ำ� หรือ
ขาวเป็นสิง่ ต้องห้าม ซึง่ สีเหล่านีถ้ อื ว่าเป็นสีแห่งการไว้ทกุ ข์
หลังจากอาหารค�ำ่ ทุกคนในครอบครัวนัง่ กันจนเช้าเพือ่ รอ
วันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการทีวที เี่ กีย่ วกับ
วันตรุษจีน และในวันนีจ้ ะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือไม่พอใจ
เพือ่ เป็นสิรมิ งคลทีด่ สี ำ� หรับปีทกี่ ำ� ลังจะมาถึง
เมื่ อ ถึ งวั นตรุษจีน ประเพณีตั้งแต่โ บราณมา
เรียกว่า อังเปา ซึ่งหมายถึง กระเป๋าแดง เป็นการที่คู่
แต่งงานให้เงินเด็กๆ และผูใ้ หญ่ทยี่ งั ไม่ได้แต่งงาน ในซอง
สีแดง หลังจากนั้นทุกคน ในครอบครัว ต่างออกมาเพื่อ
กล่าวสวัสดีปีใหม่ เริ่มจากญาติๆ แล้วต่อด้วยเพื่อนบ้าน

ซึง่ คงคล้ายกับการทีช่ าวตะวันตกพูดว่า “Let bygones
be bygones” (อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป)
ในวันตรุษนี้ อารมณ์โมโหโกรธจะถูกลืม และไม่สนใจ
การฉลองวั น ตรุ ษ จี น สิ้ น สุ ด ลงในงานโคมไฟ
ซึ่งฉลองโดยการร้องเพลง เต้นร�ำ และงานแสดงโคมไฟ
ถึงแม้วา่ การฉลองวันตรุษจีน จะมีแตกต่างกันออกไป แต่
สิ่งที่เหมือนกัน คือ การอวยพร ความสงบ และความสุข
ให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนทุกคน
ต�ำนานวันตรุษจีน เป็นวันส�ำคัญของจีนที่มีมาแต่
โบราณทีเ่ รียกว่า “กว้อชุนเจีย๋ ” หรือ “กว้อเหนียน” เล่า
กันว่าในสมัยโบราณ ในป่าทึบแห่งหนึง่ มีสตั ว์ปา่ ทีด่ รุ า้ ย
และน่ากลัวมากตัวหนึ่ง เรียกว่า “เหนียน” มันออก
อาละวาดกิ น คนเป็ น ประจ� ำ พระเจ้ า จึ ง ลงโทษมั น
อนุญาตให้มนั ลงมาจากเขาได้เพียง หนึง่ ครัง้ ใน 365 วัน
ดังนั้น เมื่อฤดูหนาวใกล้จะผ่านไป ฤดูใบไม้ผลิเวียนมา
ใกล้ เหนียน ก็จะออกมาท�ำร้ายผูค้ น เพือ่ ป้องกันการมา
ของ เหนียน ทุก ๆ ครัวเรือนจึงต่างสะสมเสบียงอาหาร

และกับข้าวจ�ำนวนหนึ่งไว้ในบ้าน เมื่อถึงตอนค�่ำของวัน
ที่ 30 เดือน 12 ก็จะปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้ ไม่หลับ
ไม่นอนตลอดคืน เพื่อต่อสู้กับ เหนียน จนกระทั่งถึงรุ่ง
เช้าก็จะเป็นวันแรม 1 ค�่ำ เดือน 1 เมื่อ เหนียน กลับไป
แล้ว ทุก ๆ ครัวเรือนก็จะเปิดประตูออกมา แสดงความ
ยินดีต่อกัน ที่โชคดีไม่ได้ถูก เหนียน ท�ำร้าย
ต่อมาพบว่า เหนียน มีจดุ อ่อน มีอยูค่ รัง้ หนึง่ เมือ่
เหนียน มาถึงหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ มีเด็กกลุม่ หนึง่ ก�ำลังหวด
แส้เล่นกัน เมื่อ เหนียน ได้ยินเสียง แส้ดังเปรี้ยงปร้างก็
เลยตกใจเผ่นหนีไป เมื่อ เหนียน ไปถึงหมู่บ้านอีกแห่ง
หนึ่ ง เห็ น มี ชุ ด เสื้ อ ผ้ า สี แ ดงตากอยู ่ ห น้ า บ้ า นของ
ครอบครัวหนึ่ง สีแดงฉูดฉาดนั้น ท�ำให้ เหนียน ตกใจ
และเผ่นหนีไปอีก เมื่อ เหนียน มาถึงหมู่บ้านแห่งที่สาม
ปรากฏว่าไปพบเห็นกองเพลิงกองหนึง่ บนถนน แสงเพลิง
ที่เจิดจ้าท�ำให้ เหนียน ต้องเผ่นหนีไปอีก ตั้งแต่นั้นมา
ผู้คนต่างรู้ว่า แม้ว่า เหนียน จะดุร้ายแต่มันก็กลัวสีแดง
เสี ย งดั ง และไฟ ท� ำ ให้ ผู ้ ค นสามารถคิ ด หาวิ ธี ก� ำ จั ด
เหนียน ได้โดยไม่ยากนัก เมื่อวันส่งท้ายตรุษจีนเวียนมา
อีกครั้งหนึ่ง ทุก ๆ ครัวเรือนจึงต่างน�ำกระดาษสีแดงมา
ติดไว้บนประตูหน้าบ้าน แขวนโคมไฟสีแดง พร้อมกับ
จุดประทัดและตีฆอ้ งรัวกลองอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เหนียน
มาถึงในตอนเย็น เห็นทุก ๆ ครัวเรือนมีแสงไฟสว่างไสว
มีเสียงประทัดดังสนัน่ จึงตกใจเผ่นหนีกลับเข้าป่าไป และ
ไม่กล้าออกมาอาละวาดอีก ทุก ๆ คนจึงผ่านพ้นคืนแห่ง
อันตรายไปอย่างปลอดภัย เมื่อฟ้าสางแล้ว ผู้คนจึงออก
มาจากบ้าน กล่าวค�ำอวยพรซึ่งกันและกัน อย่างมีความ
สุข พร้อมกับการน�ำอาหารออกมารับประทานร่วมกัน
อย่างสนุกสนาน ต่อมา วันดังกล่าวจึงกลายมาเป็นวัน
เฉลิมฉลองที่มีแต่ความสุขที่เรียกกันว่า “ตรุษจีน”
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สาระน่ารู้

วารุณี ช่วยอักษร

ตอนที่1

ฉบับนี้มีสาระดีๆ มาฝากเกี่ยวกับเครื่องเทศ ที่ใช้ในอาหารไทยแต่ละจานก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในเรื่อง
รสชาติทเี่ ผ็ดร้อน สีสนั ทีส่ วยงาม และทีส่ ำ� คัญคือกลิน่ หอมอบอวลของเครือ่ งเทศ ไม่เพียงแต่จะใช้ประกอบอาหารเท่านัน้
เครื่องเทศยังมีสรรพคุณทางยารักษาโรคอีกด้วย...

เครื่องเทศแห้งยอดนิยมในเมืองไทย
ในเครือ่ งเทศบางชนิดมีสารทีเ่ ป็นตัวยาเป็นองค์
ประกอบ ดังนัน้ เมือ่ เราได้รบั ประทานอาหารทีป่ รุงจาก
เครือ่ งเทศหลากหลายชนิดก็เท่ากับเราได้รบั ยารักษาโรค
ที่ วิ เ ศษจากการทานอาหารนั้ น ด้ ว ย ว่ า แล้ ว เรามา
ท�ำความรู้จักกับเครื่องเทศแต่ละชนิดพร้อมๆ กันค่ะ
1. กานพลู ใช้ดอกตูมแห้ง มีสีน�้ำตาลเข้ม กลิ่น
หอม และรสเผ็ดร้อน คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนยังนิยม
เคี้ยวกานพลูร่วมกับหมากเพื่อให้มีกลิ่นหอม

สรรพคุณทางยา ช่วยย่อยอาหาร ขับลม แก้
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นยาชาเฉพาะที่ แก้ปวดฟัน
อีกทั้งดอกกานพลูยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วย
บ�ำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง
วิธใี ช้ในการประกอบอาหาร แกะเอาเกสรออก
ก่อนจึงคั่ว เพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ด ถ้าใส่ในพริก
แกงต้องป่นก่อน เช่น แกงมัสมัน่ แกงบุม่ ไบ๋ เป็นต้น หรือ
จะใช้ทั้งดอกก็ได้ เช่น ใส่ในต้มเนื้อ
2. ลูกกระวาน มีการใช้กนั มากทัง้ ในด้านการครัว
และการแพทย์ กระวานมีลกั ษณะเป็นลูกกลมรี ขนาดเล็ก
เปลือกสีขาวไม่แข็ง ภายในมีเม็ดสีน�้ำตาลจ�ำนวนมาก
มีกลิน่ หอมฉุน มีรสเผ็ดเล็กน้อย และมีรสขมปนหวาน

สรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาบ�ำรุงธาตุ ช่วยขับลม
ในกระเพาะอาหาร ขับเสมหะ แก้อาการท้องเดินท้อง
อืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น และใช้เป็นส่วนผสมในยาถ่าย
เพื่อบรรเทาอาการไซ้ท้อง
วิธีใช้ในการประกอบอาหาร เวลาใช้ต้องคั่ว
ก่อนแล้วบีบให้เปลือกแตก ใช้แต่เม็ดใน ไม่ต้องโขลกให้
ละเอียด ใช้ดับกลิ่นคาว และท�ำให้แกงมีกลิ่นหอม นิยม
ใช้เป็นเครือ่ งเทศในน�ำ้ พริกแกง เช่น แกงเผ็ด มัสมัน่ แกง
กะหรี่ แกงพะแนง เป็นต้น และยังใช้แต่งกลิน่ และสีของ
อาหารหลายชนิด เช่น ขนมปัง อาหารหมักดอง และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ
3. ใบกระวาน
ตามจริงแล้ว ใบตากแห้ง
ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ท�ำเครื่องเทศนั้น
ไม่ใช่ใบของต้นกระวาน แต่เป็น
ใบของต้นเทพธาโร ซึ่งมีกลิ่นหอมฉุน และรสเผ็ดร้อน
สรรพคุณทางยา ขับลม บ�ำรุงเลือด บ�ำรุงธาตุ
แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
วิธใี ช้ในการประกอบอาหาร เวลาใช้ฉกี เอาก้าน
กลางออกแล้วใส่เป็นชิน้ ๆ เพียงเล็กน้อย ใช้ดบั กลิน่ คาว
เนื้อสัตว์ หรือนิยมใช้ลอยน�้ำแกง เช่น แกงมัสมั่น.
ฉบั บ หน้ า มี เ รื่ อ งเครื่ อ งเทศแห้ ง ยอดนิ ย มใน
ประเทศไทยต่อ..แล้วเจอกันนะคะ

ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม
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