
ประจ�ำเดือนมกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม ๒๕๖๒

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
www.nakhoncity.org

วันขึ้นปีใหม่ปีแรกของสยาม !! เมื่อปาปึก...มานครศรีธรรมราช ตรุษจีนเมืองนครประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ



วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร

  2. เพื่อรำยงำนกิจกรรม

  3. เพื่อสำนสัมพันธ์ผู้เยี่ยมชม

ส�ำนักงำน : พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 

 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-358261  โทรสำร : 075-356164

บรรณำธิกำรประจ�ำฉบับ : ผศ.ประหยัด เกษม

คณะท�ำงำน : นายสมพุทธ ธุระเจน   ผศ.ประหยัด เกษม   

  นางสุรีวรรณ สาสนานนท์  นางอรณยา สยังกูล    

         น.ส.วารุณี ช่วยอักษร  นางพัชรพร พรหมทอง  

         น.ส.อลิศรา ยิ่งค�านึง  น.ส.จิตติมา มนินทร์         

  น.ส.ศภุรตัน์ พรรณราย  น.ส.ณชิรัตน์ สนัติวรียทุธ

  นางจันทิมา จิตประไพ  น.ส.ณัฐธิดา อ่อนเกตุพล      

  นายมนสชิ โสภาเจรญิวงศ์   นายภาณพุงศ์  นนทอง 

ที่ปรึกษำ  : ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์   นายไสว เขียวจันทร์  

                นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์   นายครรชิต มนูญผล   

                 นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร

พิสูจน์อักษร : นางอรณยา สยังกูล

ออกแบบรูปแล่ม : น.ส.วารุณี  ช่วยอักษร

สารบัญ สารพิพิธภัณฑ์เมือง

วันขึ้นปีใหม่ปีแรกของสยาม

ความสุขที่เด็กๆ รอคอยมาถึงแล้ว

สามล้อถีบเมืองคอน

เมื่อปาบึก...มานครศรีธรรมราช

 เครื่องจักสานย่านลิเภา 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

หมาตักน�้า

สัตว์น�้าประจ�าชาติ "ปลากัด"

ตรุษจีนไชน่าทาว์นเมืองนคร

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองฯ

เครื่องเทศ-สมุนไพรยาในอาหาร

ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม



สารบัญ สารพิพิธภัณฑ์เมือง

 ๒๔ ธันวาคม "จอมพล ป. พิบูลสงคราม" 

ประกาศ เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จาก ๑ เมษายน เป็น ๑ 

มกราคม #วันนี้ในอดีต !!

           วันที่ ๒๔ ธันวาคม ปีพ.ศ. ๒๔๘๓ (ค.ศ. ๑๙๔๐) 

รัฐบาลไทยในสมัยนั้น น�าโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เป็นนายกรฐัมนตร ีได้ออกประกาศเปลีย่นวนัขึน้ปีใหม่

ซึ่งแต่เดิมประเทศสยาม หรือไทยเราจะขึ้นปีใหม่วันที่ 

๑ เมษายน ของทุกปี จากประกาศนี้จึงมีผลท�าให้

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 รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูล

สงคราม มีนโยบายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้

เป็นสากล ครม.จงึตัง้คณะกรรมการข้ึนชดุหนึง่พจิารณา

เรือ่งวันขึน้ปีใหม่ ทีป่ระชมุลงมตเิป็นเอกฉนัท์ให้เปลีย่น

วนัขึน้ปีใหม่จาก ๑ เมษายนเป็น ๑ มกราคม ด้วยเหตุผล

ว่าให้เป็นไปตามสากลทีใ่ช้กนัอยูท่ัว่โลก โดยเหน็ว่าการ

เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนา ท้ังยัง

เป็นการเลกิเอาลัทธพิราหมณ์มาคร่อมพทุธศาสนาด้วย 

จึงได้ประกาศในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

อาทิตย์ทิพอาภา และนายพลเอกเจ้าพระยาพิชเยนทร

โยธิน เป็นคณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ให้ใช้วัน

ที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ มีความว่า ..โดยที่จารีต

ประเพณีของไทยแต่โบราณมา ได้ถือวันแรม ๑ ค�่า 

ณัฐธิดา อ่อนเกตุพล 

อยากบอกอยากเล่าวันขึ้นปีใหม่ปีแรกของสยาม !!

เดือนอ้ายเป็นวันข้ึนปีใหม่ เป็นการสอดคล้องต้องกับ

คติแห่งพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือฤดูเหมันต์เป็นการเริ่ม

ต้นปีใหม่ ต่อมาจารีตอันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติ

พราหมณ์ ซึ่งใช้วันขึ้น ๑ ค�่า เดือน ๕ เป็นวันขึ้นปีใหม่ 

ครั้นภายหลังเมื่อทางราชการนิยมใช้สุริยคติ จึงได้ถือ

เอาวันท่ี ๑ เมษายน เป็นวันข้ึนต้นปีใหม่มาตั้งแต่

พทุธศักราช ๒๔๓๒  แต่ในอารยประเทศท้ังปวง ตลอด

ถึงประเทศใหญ่ๆทางปลายบรูพทิศนี ้ได้นยิมใช้วันที ่๑ 

มกราคมเป ็นวันขึ้นต ้นป ีใหม ่  การนิยมใช ้ วันท่ี                        

๑ มกราคมนี้ มิได้เกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนา จารีต

ประเพณี หรือการเมืองของชาติใด ประเทศใด                         

แต่เป็นการค�านวณโดยวทิยาการทางดาราศาสตร์ และ

นิยมใช้กันมาเป็นเวลากว่าสองพันปี เมื่อประเทศไทย

ได ้นิยมถือสุ ริยคติตามอย ่างนานาประเทศแล ้ว                             

ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็น

วันขึ้นต้นปีใหม่เหมือนอย่างประเทศทั้งหลาย เพราะ

วันที่ ๑ มกราคมก็ใกล้เคียงกับวันแรม ๑ ค�่าของไทย 

และเป ็นการใช ้ฤดูหนาวเริ่มต ้นป ี  การใช ้ วันท่ี                                    

๑ มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะเป็นการสอดคล้องตาม

จารีตประเพณีโบราณของไทย ต้องตามคติแห่งพระ

บวรพุทธศาสนา และได้ระดับกับนานาอารยประเทศ

ทั้งมวล



      วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑ์เมือง

นครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม งานชวนคุณหนูๆ                        

และครอบครัว ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับ                 

“วนัเดก็แห่งชำต”ิ ณ พพิิธภณัฑ์เมอืงนครศรธีรรมราช 

ในงาน ปีนี้ได้จัดกิจกรรม  ร้อง  เล่น  เต้น  ตอบค�าถาม  

ทีท่�าให้เดก็ๆ ได้สนุกไปกับกิจกรรมและได้รบัของรางวลั

มากมาย  จากการสนบัสนนุของหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ 

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช ธนาคารกรงุไทย ธนาคาร

ออมสนิ ไปรษณย์ีนครศรฯี เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจ

และผลติ จ�ากดั นอกจากนัน้ยงัมหีน่วยงานภายนอกอีก

มากมาย

 การจดักจิกรรมในงานวนัเด็กแห่งชาตคิร้ังนีจ้ดั

ขึน้เพือ่ให้ประชาชนเหน็ความส�าคญัและความต้องการ

ของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอัน

ส�าคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วม

ในสังคม ได้รู้ถึงความส�าคัญของตนหน้าที่ ความรับผิด

ชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึด

มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตริย์

เป็นประมุข 

 งานวนัเด็กแห่งชาติจดัข้ึนทุกปีในวนัจนัทร์แรก

ของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 

ไม่สามารถจดังานวนัเด็กได้ทัน จงึได้เร่ิมจัดอีกคร้ังในปี 

พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ท่ี 2 ของเดือน

มกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็น

วันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

อลิศรา ยิ่งค�านึง

พิพิธภัณฑ์เมืองวันนี้มีอะไร ความสุขท่ีเดก็ๆ รอคอยมาถงึแล้ว….



จิตติมา มนินทร์

วันนี้...มีเรื่องเล่า

 บนเส้นทางของคนสูช้วีติ "ปำกกัดตนีถบี" ทีอ่ยู่

คู ่สังคมไทยมาช้านาน "สามล้อถีบ" ถือก�าเนิดเมื่อปี 

2476 นาวาเอกเล่ือน พงษ์โสภณ ได้ประดิษฐคิดค้น

ดัดแปลงจากรถลากร่วมกับรถจักรยานเป็นรถสามล้อ 

แม้ปัจจุบันจะมีพาหนะให้เลือกสัญจรไปมาหลากหลาย 

แต่สามล้อถีบก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปในหลายจังหวัดด้วย

ความสะดวกคล่องตัว ปลอดภัย รับส่งผู้โดยสารไปมา

ตามตลาด ตรอกซอกซอย หน้าวัด โรงเรียน ท่ารถ                   

โรงพยาบาล หน่วยงานบ้านช่องทีร่ะยะทางไม่ไกลมากนกั 

อาชพีสามล้อถบีเป็นอาชพีทีน่่ายกย่องส่งเสรมิสนบัสนนุ

อย่างยิง่ เนือ่งจากเป็นการท�ามาหาเล้ียงชีพด้วยสัมมาชพี

สจุรติ แลกด้วยหยาดเหง่ือน�า้พักน�า้แรง

 อาชีพถีบสามล้อเป ็นอาชีพเก ่าแก่ของคน

นครศรีธรรมราช และนับวันผู้ที่รับจ้างถีบสามล้อ และ

จ�านวนของสามล้อลดลงทุก ๆ ปีเหลือน้อยมาก เพราะ

ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบ�ารุงสามล้อถีบ 

เพราะอะไหล่ของสามล้อถีบนั้นมีราคาค่อนข้างสูงและ

ยังหายาก ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคนรุ ่นใหม่ไม่นิยม                      

ขี่สามล้อถีบ เนื่องจากเห็นว่าล่าช้าและไม่ทันสมัย

สามล้อถีบ 
          เมืองคอน

 ทางพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จึงได้จัด

โครงการนั่งรถสามล้อ ชมสวนสมเด็จฯขึ้น เพื่อให้เด็กๆ 

และเยาวชนได้เห็นความส�าคัญของสามล้อถีบ ทุกวัน

เสาร์และวนัอาทติย์ ของเดอืนมกราคม ถงึเดอืนสงิหาคม 

พ.ศ.2562 ทีส่วนสมเดจ็พระศรีนครนิทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

สามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีดได้ทีพ่พิธิภณัฑ์เมอืง 

โทร. 075-358261



วารณุ ี ช่วยอกัษร

อยากเล่าต่อขอบอก

 ข้ึนปีใหม่ 2562 ได้แค่ 2 วนั กรมอตุนุยิมวทิยา 

ออกประกาศเตือนจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย                

เรือ่ง พำยโุซนร้อน “ปำบกึ” คาดขึน้ฝ่ังถล่มบรเิวณเมอืง

นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 มกราคมนี้ ทางการได้

ประกาศเตือนให้ชาวบ้านท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ในเขต

จงัหวดัภาคใต้เตรยีมรบัมอืและอพยพเพือ่ความปลอดภยั 

เนื่องจากหวั่นเกรงว่าพายุปาปึกจะมีความรุนแรงเทียบ

เท่าพายุแฮเรียต ซึ่งเคยถล่มแหลมตะลุมพุก เม่ือปี                  

พ.ศ. 2505 เป็นเหตใุห้มผีูเ้สยีชวีติกว่า 900 คน และสร้าง

ความเสียหายอย่างมหาศาลมาแล้ว ส�าหรบัเจ้าพายโุซน

ร้อน "ปำบึก" จะท�าให้มฝีนตกหนกัถงึหนกัมากบางแห่ง

กับมีลมแรงบริ เวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร ์ธานี 

นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ปัตตาน ียะลา นราธิวาส 

กระบี ่ตรงั และสตูล 

 ทุกช่วงเวลาในการติดตามความเคลื่อนไหว               

ของพายุปาบึกจากระบบพยากรณ ์อากาศด ้วย

แอพพลิเคชัน “WMApp” โดยสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้พัฒนา 

แอปพลเิคชันพยากรณ์อากาศฝีมอืคนไทย ท่่ีแม่นย�าทีส่ดุ

ในอาเซยีน สามารถคาดการณ์ฝนตกล่วงหน้าได้นานกว่า 

5วนั นบัว่าเป็นช่องทางเตอืนภยัท่ีท�าให้ประชาชนตืน่ตวั 

และเตรยีมความพร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัพายโุซนร้อนปาปึก

ได้เป็นอย่างดี

       ในส่วนของความรุนแรงของพายุปาบึกนั้นต้องคอย

ติดตามกันเป็นรายชั่วโมงว่าพายุปาบึกจะอ่อนก�าลังลง

เป็นดีเปรสชันเมื่อขึ้นฝั่งหรือไม่ เนื่องจากต้องติดตาม

ทศิทางลมและใช้ข้อมลูทางวชิาการมาประมวลผล จาก

การติดตามพายุปาบึก (Pabuk) ด้วยแอพพลิเคชั่นนี้ 

สามารถระบตุ�าแหน่งและเวลาทีห่ยาดน�า้ฟ้าจะตกควบคู่

กับให้ผลพยากรณ์พายุหมุน (Cyclone) ได้ล่วงหน้า              

ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมวางแผนรบัมอื 

กบัการเกดิภัยพบัิติ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพ

ประชาชนไปสูพ่ืน้ทีป่ลอดภยั และช่วยลดความเสยีหาย

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

       จากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ ได้รับรู้เรื่องพายุ

โซนร้อนปาปึกว่าเกดิจากกลุม่พายหุมนุเขตร้อนทีก่่อตวั

ทางมหาสมุทรแปซิฟ ิกด้านตะวันตกตอนบนและ

ทะเลจนีใต้ ซึง่แต่ละประเทศจะตัง้ชือ่ไว้ล่วงหน้าเป็นชุดๆ 

เพื่อเรียกชื่อพายุที่มีความเร็วลมมากกว่า 65 กิโลเมตร/

ชั่วโมง ท�ำไม? จึงชื่อพำยุปำบึก ค�ำว่ำ "ปำบึก" ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมายถึงปลา

น�้าจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแม่น�้าโขง ที่คนไทยเรียก

ว่า "ปลำบึก" นั่นเอง 

        พายุโซนร้อนปาบึก มีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวัน

ตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆ เคลื่อนลงอ่าวไทย

ในวันนี้ (3 มกราคม 2562) แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงค�่าของวันที่ 4 มกราคม 

2562 ส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่                      

3-5 มกราคม 2562 โดยมีฝนตกหนักลมกันโชกแรง 

หลายพื้นที่ 6 อ�าเภอติดชายทะเล ประกอบด้วย อ�าเภอ

เมือง ท่าศาลา สิชล ขนอม ปากพนัง และ หัวไทร ท�าให้

เกิดน�้าท่วมฉับพลันและน�้าป่าไหลหลาก 

เมื่อปาบึก...มานครศรีธรรมราช



 ทั้งนี้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารการเตือนภัย

จากกรมอุตนุยิมวทิยาและหน่วยงานราชการต่างๆ ของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ท�าให้มีการตื่นตัว เตรียมความ

พร้อมระมัดระวังอันตรายจากแรงลม ที่อาจสร้างความ

เสยีหายแก่สิง่ปลกูสร้าง ต้นไม้ ป้ายโฆษณาทีไ่ม่แขง็แรง 

พร้อมเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้                  

จึงท�าให้เกิดการสูญเสีย ความเสียหายไม่มากนัก 

      ส�าหรับเมืองนครศรีธรรมราช ความเสียหายจาก

พายุโซนร ้อนปาบึก พบพ้ืนท่ีเสียหายครอบคลุม

ทั้งหมด16 อ�าเภอ ท�าให้บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ 

เสาไฟฟ้าล้มจ�านวนมาก ถนนถูกต้นไม้ล้มทับ เสาไฟฟ้า

หักโค่นไฟดับหลายอ�าเภอ โดยเฉพาะใน อ.ปากพนัง 

อ.หัวไทร โดยทางการได้เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้อง

ประชาชนอย่างทันท่วงที 

 ส�าหรับในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากน�้า

ท่วม ซึ่งเป็นน�้าป่าท่ีไหลบ่ามาจากเทือกเขาหลวง                 

ที่ ไหลหลากลงคลองท ่าดี  อ.ลานสกา ถนนสาย

นครศรธีรรมราช-ลานสกา ช่วงสะพานวงัก้อง ท�าให้ถนน

บริเวณนั้นขาด จากนั้นน�้าป่ายังไหลท่วมหลายพ้ืนที่ใน 

อ.พระพรหม อ.เมอืงนครศรีธรรมราช ถนนทุกซอกซอย

และชมุชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครศรธีรรมราช และยงั

ท่วมถนนเลียบทางรถไฟ ถนนเทวบรีุ ท�าให้รถสัญจรไป

มาไม่ได้ เจ้าหน้าท่ี เทศบาลเร่งออกไปให้ความช่วยเหลอื

ประชาชนพร้อมตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้และเครือ่งผลกัดนัน�า้

เร่งระบายน�า้ให้ลดลงโดยเร็ว เทศบาลนครฯพร้อมด้วย

เจ้าหน้าทีร่ะดมก�าลงัออกช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

 กรมชลประทานร่วมกับเทศบาลนครนครศรี 

ธรรมราช เร่งระบายน�า้ออกสูท่ะเล โดยใช้เครือ่งสบูน�า้

และเคร่ืองผลกัดนัน�า้ทีต่ดิตัง้ไว้เตรยีมพร้อมตามจดุต่างๆ 

ท�าให้ระดับน�า้ทีท่่วมขงัในเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช

ลดลง พร้อมออกให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเม่ือวันที่ 

8 มกราคม 2562 ทางกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลนครฯ

แยกการออกแเป็น2 ส่วน 1.ช่วยเหลอืถุงยงัชีพ จ�านวน 

32,200 ถุง/ครัวเรือน 2.กรณีบ้านเรือนเสียหายรวม 

1,150 ราย/ครัวเรอืน แยกเป็นช่วยเหลอืกระเบือ้งจ�านวน 

825 ราย (เสียหายบางส่วน) รวมเป็นเงิน 1,103,904 

บาท ด�าเนินการโดยงบประมาณเทศบาล ส่งต่อคณะ

กรรมการพจิารณาช่วยเหลอืระดบัอ�าเภอ *กรณเีสยีหาย

ทัง้หลัง จ�านวน 6 ราย *ขอความช่วยเหลอืเป็นเงนิชดเชย 

จ�านวน 319 ราย โดยใช้งบประมาณของส�านักงาน

ป้องกนัสาธารณภยัจงัหวดันครศรธีรรมราช



ศุภรัตน์ พรรณราย 

ประวัติควำมเป็นมำของย่ำนลิเภำ
 เครื่องจักสานย่านลิเภา จัดว่าเป็นงานฝีมือ              

ช้ันเยี่ยมของชาวภาคใต้ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช ถอืเป็นแหล่งทีม่ชีือ่เสยีง ในงานหตัถกรรมชนดิ

นี้มากที่สุด มีก�าเนิดจากการจักสานย่านลิเภา เป็นข้าว

ของเครื่องใช ้พื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์สืบทอดจาก

บรรพบุรุษหลายร้อยปี จนกระท่ังเป็นท่ีรู้จักของคน               

เมอืงหลวง เมือ่เจ้านายจากหัวเมอืงใต้ น�าขึน้มาถวายใน

ราชส�านัก และเผยแพร่ในหมู่เจ้านาย มาตั้งแต่สมัย            

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนในปี พ.ศ.2513 สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด�าริ ให้สอน

การสานย่านลิเภาในโครงการศิลปาชีพ มีการพัฒนารูป

แบบได้อย่างสวยงามประณตี เป็นทีน่ยิมอย่างกว้างขวาง

ทัง้ระดบัท้องถิน่ ภมูภิาค และทัว่ประเทศ ด้วยคณุสมบตัิ

เฉพาะตัวของย่านลิเภา ที่มองๆ ดูก็คล้ายๆ กับเถาวัลย์

นั้น จะมีความเหนียว ทนทานอายุใช้งานมากเป็นร้อยๆ 

ปี คงทนมากกว่าผักตบชวา หรือหวาย แต่กว่าที่เราจะ

ได้ลิเภาจากป่ามา 1เส้นนัน้ จะต้องอาศยัทัง้ความช�านาญ 

และประสบการณ์ในการมองหา แยกให้ออกว่าต้นไหน 

คือ หญ้า หรือต้นไหน คือ ลิเภา

 เครื่องจักสำนย่ำนลิเภำ เป็นเครื่องจักสาน

ประเภทหนึง่ ทีส่านด้วยย่านลเิภา ซึง่เป็นพชืตระกลูเฟิร์น 

หรอื เถาวลัย์ชนดิหนึง่ (ภาษาท้องถิน่ภาคใต้เรียกเถาวัลย์

ว่า “ย่าน”) มีคณุสมบตัทิีด่ ีคอื ล�าต้นเหนยีว ชาวบ้านจงึ

น�ามา จักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ แหล่งผลิตที่

ส�าคญั ของเครือ่งจกัสานย่านลเิภาอยูท่ีบ้่านหมน ต�าบล

ท่าเรอื อ�าเภอเมือง จงัหวดันครศรธีรรมราช และกลาย

เป็นสินค้าทีมี่ชือ่เสียงในปัจจบัุน ทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศ สามารถสร้างอาชพี สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน

ในท้องถิน่ รวมถงึท�าให้เศรษฐกิจของภมิูภาคดขีึน้

เครื่องจักสานย่านลิเภา

เล่าเรื่องของดีเมืองนคร



   นครศรีธรรมราช มีประเพณีที่สืบทอดกันมา
ยาวนานหลายประเพณีด้วยกัน อาทเิช่น ประเพณีบญุ
สารทเดอืนสิบ สงกรานต์ ให้ทานไฟ ตกับาตรธูปเทยีน 
และประเพณีลากพระ ประเพณีทีย่ิ่งใหญ่มจีงัหวัดไกล้
เคยีงมาร่วมด้วยก็คอืประเพณี “แห่ผ้าขึน้ธาต”ุ จัดท�า
ขึ้นภายในวัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ประเพณีบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ในวันส�าคัญทาง
พระพุทธศาสนาด้วยผ้าขาวผนืยาว ซ่ึงเขียนภาพพุทธ
ประวัติหรือพระพุทธรูป(เรียกว่าผ้าพระบฏ) ถือกันว่า
เป็นการบชูาพระพุทธองค์อย่างใกล้ชดิ นยิมท�ากันใน
วันเพ็ญเดอืนสาม(วันมาฆบชูา) รองลงมาคอืวันเพ็ญ
เดอืนหก (วันวิสาขบชูา) นิยมใช้ผ้าขาว ผ้าเหลอืง และ
ผ้าแดง แต่ปัจจบุนัใช้แต่ผ้าเหลอืงสเีดยีว  ใช้ผ้าแห่แหน
มาห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์แทนผ้าพระบฏ จะตระ
เตรยีมผ้าขนาดความยาวตามความศรทัธาของตน เมือ่
ไปถึงวัดจะน�าผ้าผกูต่อๆ กันเป็นผนืยาวๆ ท่ีจะสามารถ
ห่มพระบรมธาตรุอบองค์ได้  หากใครต้องการท�าบญุ
ร่วมด้วยก็บรจิาคเงินสมทบในขบวนผ้าพระบฏได้

พัชราพร พรหมทอง

 ขบวนแห่ผ้าข้ึนธาตุจะเดินเป็นแถวเรียงเป็น             
ริ้วยาวไปตามความยาวของผืนผ้าทุกคนชู(เทิน)ผ้า
พระบฏไว้เหนือศรษีะ การน�าผ้าห่มองค์พระธาตเุจดย์ี
หลงัจากกล่าวค�าถวายผ้าพระบฏเรยีบร้อยแล้ว จะแห่
ทกัษณิาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 3 รอบ แล้วน�า
ผ้าพระบฏสู่พระวิหารม้า ส่งให้เจ้าหน้าที่ของวัดน�า                 
ผ้าพระบฏขึน้โอบรอบพระบรมธาตุเจดีย์  ความส�าคญั
ของการเกิดประเพณี พุทธศาสนกิชนมจีติใจทีจ่ะบชูา
องค์พระบรมธาตุเจดีย์เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ของตนเอง และเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงลกัษณะสงัคมของ
นครศรธีรรมราชท่ียึดมัน่ในพระพุทธศาสนา ท�าบญุอทุศิ
เป็นพุทธบชูา เพ่ือใกล้ชดิพระพุทธเจ้าเป็นศนูย์รวมจติใจ
และความศรทัธาต่อพระพุทธศาสนา

 ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาติได้มีมาช้านาน เป็นอีก
ประเพณีหน่ึงท่ีควรอนุรักษ์ไว ้และสืบทอดต่อไป                   
เพ่ือแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อพระพุทธ
ศาสนาสืบไป อยากให้ทุกคนหันมาเที่ยวไทยจับจ่าย
ใช้สอยกันดีกว่า นครศรีธรรมราชยังมีแหล่งท่องเที่ยว
อีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ไปสัมผัส รับรองว่าสวยงาม
ตระการตาไม่แพ้จงัหวัดอ่ืนในประเทศอย่างแน่นอนคะ

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง



 ก่อนความเจริญจะมาถึง

บ้านเรือนสมัยก่อนจะมีบ่อน�้า               

ทุกบ้าน บ้างก็อยู่ในบ้าน บ้างก็

บริเวณข้างบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ตัก

น�้าข้ึนจากบ่อ เราเรียกว่า “หมำ

ตักน�้ำ” เป็นภาชนะตักน�้าอย่าง

หน่ึงของชาวภาคใต้ ท�าด้วยกาบ

หรือใบของพืชตระกูลปาล์มที่หา

ได้ในท้องถิ่น

     ภาชนะที่มีรูปร่างโค้งครึ่ง

วงกลมหรือเป็นสี่เหล่ียมคางหมู 

ท�าจากใบไม้ใช้ตักน�้า คนใต้เรียก

เจ้าส่ิงนี้ว่า "หมำตักน�้ำ" ค�าว่า 

"หมา" นี้ บางทีก็เรียก "ติหมา" หรือ "ตีหมา" ผู้รู้กล่าวว่า

ไม่ใช่ค�าไทยแท้ แต่เป็นค�าที่มาจากภาษามลายู คือ                   

ค�าว่า Timba ซ่ึงหมายถงึภาชนะตกัน�า้ ทีท่�าจากใบจาก 

หรือ กาบ หมา ติหมา ตีหมา เป็นภาชนะตักน�้าอย่าง

หนึ่งของชาวภาคใต้ ท�าด้วยกาบหรือใบของพืชตระกูล

ปาล์มทีห่าได้ในท้องถิน่ การเรยีกชือ่บางครัง้จงึมีช่ือของ

พชืทีน่�ามาเป็นวสัดทุ�าต่อท้ายด้วย เช่น ถ้าท�าจากใบจาก

ก็เรียกว่า "หมำจำก" ถ้าท�าจากต้อหมาก (กาบหมาก) 

ก็เรียกว่า "หมำต้อ" ถ้าท�าจากกาบเหลาชะโอนก็เรียก

ว่า "หมำต้อหลำวโอน" (หรือ "หมาต้อ" เช่นเดียวกัน) 

หมาตักน�้า

แต่บางคนก็ใช้ค�าว่า "หมา" "ติหมา" 

หรือ "หมาตักน�้า" รวม ๆ กันไปโดยไม่

ค�านึงถึงวัสดุที่ใช้ท�าในท้องถิ่น

 จากการเดนิทางผ่านอดตีมาจน

ปัจจุบัน เราแทบไม่เห็นประโยชน์ ของ

หมาตกัน�า้อกีแล้ว เนือ่งจาก  ได้มีระบบ

น�้าประปามาแทนที่ มีความสะดวก 

สบายมากขึ้น ภูมิปัญญาของชาวบ้าน

ในสมัยก่อนเลยถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา  

 ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังคงมีชาวบ้านบางกลุ่มได้

คดิไอเดยี น�า “หมาตกัน�า้” ผลติภณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติ

มาใส่อาหารและเครือ่งดืม่ต่าง ๆ  เพ่ือความสวยงามและ

แปลกใหม่ แถมยงัช่วยอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถ่ินทีเ่กอืบ

สูญสลายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งที่เป็น

ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่นภาคใต้

การท�าหมาตักน�้า จากภูมิปัญญาท้องถิ่นงานฝีมือเหล่า

นี้...มันก�าลังสาบสูญ หากเราไม่ช่วยกันสืบสาน หรือ

อนุรักษ์เอาไว้ หากคนรุ่นนี้ล้มหายตายจาก แต่ขาดการ

สานต่อ รบัรองว่า... คงจะเหลือแต่ “ต�านาน” แน่นอน!!!

มนสชิ โสภาเจริญวงศ์ 

   สาระน่ารู้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง



ภาณุพงศ์  นนทอง

สัตว์น�้ำประจ�ำชำติ

      ปลากัดเป็นปลาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมา               

ช้านานเป็นสตัร์นักสูตั้วฉกาจ ปลากดัไทยจัดเป็นปลาท่ีกดัเก่ง

และมคีวามทรหดมากทีส่ดุ ในปัจจบุนัได้ถกูพฒันาให้มสีสีนั

และรูปทรงทีแ่ตกต่างกันไป อกีท่ังปลากดัเป็นปลาทีเ่ลีย้งง่าย

อาหารทีก่นิได้แก่ ลกูน�า้ ไรแดง อาหารเมด็เป็นต้น ท�าให้ปลา

กดัไทยเป็นทีต้่องการของนานาประเทศ อย่างไรกต็ามปัจจบัุน 

ไทยได้ส่งออกปลากดัไปต่างประเทศกว่า 95 ประเทศ  โดย

ระหว่างปี 2558-2561 ไทยได้มกีารส่งออกปลากดั ประมาน 

20.85 ล้านตวัต่อปี มลูค่าไม่ต�า่กว่า 115.45 ล้านบาทต่อปี

 เมือ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหน็ว่าปลากดัไทยมี

ความโดดเด่นและสีสนัทีท่�าออกมาเป็นลายธงชาติไทย  จงึเห็น

ว่าปลากดันีน่้าจะท�าเป็น "สตัว์น�ำ้ประจ�ำชำต"ิ จงึร่วมกนัพลกั

ดนัให้ปลากดัเป็นสตัว์น�า้ประจ�าชาติในระยะเวลาทีร่่วมกนัพลกั

ดนัเป็นเวลา 1 ปี ในทีส่ดุวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2562  ครม.ได้มีมติ

เหน็ชอบให้ปลากดัเป็น "สตัว์น�า้ประจ�าชาต"ิ ตามข้อเสนอของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อเรียกร้องของประชาชน นบั

แต่นีไ้ป "ปลำกัดเป็นสตัว์น�ำ้ประจ�ำชำต"ิ โดยสมบูรณ์ 

  ขอขอบคุณ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ

กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติที่เห็น

ความส�าคัญและความโดเด่นของปลากัดไทย

   อยากบอกอยากเล่า

ปลากัด"

"



      จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดงานฉลองตรุษจีน           

วันท่ี 3-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดข้ึน ณ บริเวณ                     

วงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชโดยมีนายจ�าเริญ 

ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นประธานถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ        

บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นประธานเปิดงานฉลอง

ตรุษจีน ไชน่ำทำวน์ เมืองนคร ปีกุน 2019 เพ่ือ                

“เฉลมิรัชช์ ใต้ร่มพระบำรมบีรมรำชจกัรวีงศ์” อกีด้วย 

ซึง่วนัตรษุจีน ปีนี ้ตรงกบัวนัองัคารท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2562 

เทศกาลตรษุจีน เป็นหนึง่ในเทศกาลทีส่�าคัญของชาวจนี 

เพราะถือว่า วันตรุษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน 

ซึ่งคล้ายคลึงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย โดยชาวจีน

ทุกคนจะให้ความส�าคัญกับวันนี้ มีการเฉลิมฉลอง                

มีการหยุดงาน โรงเรียนปิดการเรียนการสอนหรืออยู่ใน

ช่วงปิดเทอม ซึง่การเฉลมิฉลองเทศกาลปีใหม่ของจนีใน

วันตรุษจีนนี้ จะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพื้นที่ที่มีชุมชนคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่รวมกัน 

ซึง่พธิเีฉลมิฉลองอาจแตกต่างกนับ้างขึน้อยูก่บัวฒันธรรม

ของชุมชนนั้น ๆ

 ประวัติวันตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่ของจีน                 

มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในวัฒนธรรมอื่นๆ ความ

ปรารถนาสิ่งที่เราหวังว่าจะได้ปรับปรุง หรือที่เราคิดท�า

เม่ือเริ่มต้นในปีใหม่ มาถึงตอนนี้ถ้าไม่ถูกลืมก็ถูกยัดลง

กล่องใส่ตูปิ้ดตายและแปะหน้าตูว่้าไม่แน่ เอาไว้ท�าปีหน้า

	 ตรุษจีนไชน่าทาวน์	เมืองนครศรีธรรมราช	
 ปีกุน 2019

แล้วกันอย่างไรก็ดี ความหวังก็คงยังไม่สูญไปทั้งหมด

เพราะโอกาสที่สองก�าลังมาถึงแล้ว กับการฉลองวันปี

ใหม่จีนหรือที่เรารู้จักกันว่าตรุษจีนนั้นเอง

       ตรษุจีนนัน้คล้ายคลึงกบัวนัปีใหม่ในประเทศทาง

ตะวนัตก ร่องรอยของประเพณีและพธีิกรรมความเป็นมา

ของการฉลองตรษุจนี นัน้มีมานานกว่าศตวรรษ จรงิๆแล้ว

นานมาก จนไม่สามารถย้อนกลบัไปดวู่าเริม่ต้นฉลองมา

ตั้งแตเ่มื่อไร เป็นที่รู้จักและจ�าได้ทั่วไปว่าเป็นการฉลอง

เทศกาลฤดใูบไม้ผล ิและการฉลองเป็นเวลานานถงึ15 วนั 

การเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวัน

ตรุษจีน (คล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวันตก)   

เม่ือผูค้นเริม่ซือ้ของขวัญ, สิง่ต่างๆ เพือ่ประดบับ้านเรอืน, 

อาหารและเสือ้ผ้า การท�าความสะอาดครัง้ใหญ่กเ็ร่ิมข้ึน

ในวนัก่อนตรษุจีน บ้านเรือนจะถกู ท�าความสะอาดต้ังแต่

บนลงล่างหน้าบ้านยนัท้ายบ้าน ซึง่หมายถงึการกวาดเอา

โชคร้ายออกไป ประตหูน้าต่างมีการขดัสฉีววีรรณทาสใีหม่

ซึง่สแีดงเป็นสนียิม ประตูหน้าต่างจะถกูประดบัประดา

ด้วยกระดาษทีมี่ค�าอวยพรอย่างเช่น อยูด่มีสีขุ ร�า่รวย และ

อายยุนืเป็นต้น

 วนัก่อนวนัตรุษจนีนัน้เป็นวนัแห่งการการรอคอย

จะว่าไปถอืวนัทีน่่าตืน่เต้นมากทีสุ่ด ในบรรดาการฉลอง

ทัง้หมดเหน็จะได้ ประเพณแีละพธิกีรรมต่างๆ นัน้ผกูไว้

กบัทกุสิง่ทกุอย่าง ต้ังแต่อาหาร ไปจนถงึเสือ้ผ้า อาหารค�า่

นัน้ประกอบด้วยอาหารทะเล และอาหารนึง่เช่นขนมจบี 

ซึง่แต่ละอย่างจะมีความหมายต่างๆกนั อาหารอนัโอชะ

อย่างเช่นกุง้จะหมายถงึชวีติทีรุ่ง่เรอืง และความสขุ เป๋าฮือ้

แห้งหมายถึงทกุส่ิงทกุอย่างทีด่ ีสลดัปลาสดจะน�ามาซึง่โชค

ด ีจ้ีไช่ (ผมเทวดา) สาร่ายดคูล้ายผมแต่กินได้  จะน�าความ

ความร�า่รวยมาให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชน 

ณชิรตัน์ สนัตวิรียทุธ

   พิพิธภัณฑ์เมืองมีเรื่องเล่า



อวยพร และเป็นธรรมดาเสือ้ผ้าทีใ่ส่สแีดงถอืเป็นสทีีเ่ป็น

มงคลเป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไป และการใส่สีด�าหรอื

ขาวเป็นส่ิงต้องห้าม ซึง่สเีหล่านีถ้อืว่าเป็นสแีห่งการไว้ทกุข์ 

หลังจากอาหารค�า่ทกุคนในครอบครวันัง่กนัจนเช้าเพือ่รอ

วนัใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรอืดรูายการทวีทีีเ่กีย่วกบั

วนัตรษุจีน และในวนันีจ้ะต้องไม่โกรธ รษิยา หรือไม่พอใจ 

เพือ่เป็นสิรมิงคลทีดี่ส�าหรับปีทีก่�าลงัจะมาถงึ

 เมื่อถึงวันตรุษจีน ประเพณีตั้งแต่โบราณมา                

เรียกว่า อังเปา ซึ่งหมายถึง กระเป๋าแดง เป็นการที่คู่

แต่งงานให้เงนิเดก็ๆ และผูใ้หญ่ทีย่งัไม่ได้แต่งงาน ในซอง

สีแดง หลังจากนั้นทุกคน ในครอบครัว ต่างออกมาเพื่อ

กล่าวสวัสดีปีใหม่ เริ่มจากญาติๆ แล้วต่อด้วยเพื่อนบ้าน 

และกับข้าวจ�านวนหนึ่งไว้ในบ้าน เมื่อถึงตอนค�่าของวัน

ที ่30 เดอืน 12 กจ็ะปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้ ไม่หลบั 

ไม่นอนตลอดคืน เพื่อต่อสู้กับ เหนียน จนกระทั่งถึงรุ่ง

เช้าก็จะเป็นวันแรม 1 ค�่า เดือน 1 เมื่อ เหนียน กลับไป

แล้ว ทุก ๆ ครัวเรือนก็จะเปิดประตูออกมา แสดงความ

ยินดีต่อกัน ที่โชคดีไม่ได้ถูก เหนียน ท�าร้าย

 ต่อมาพบว่า เหนยีน มจีดุอ่อน มอียูค่ร้ังหนึง่ เม่ือ 

เหนยีน มาถงึหมูบ้่านแห่งหนึง่ มเีดก็กลุม่หนึง่ก�าลงัหวด

แส้เล่นกัน เมื่อ เหนียน ได้ยินเสียง แส้ดังเปรี้ยงปร้างก็

เลยตกใจเผ่นหนีไป เม่ือ เหนียน ไปถึงหมู่บ้านอีกแห่ง

หนึ่ง เห็นมีชุดเสื้อผ ้าสีแดงตากอยู ่หน ้าบ ้านของ

ครอบครัวหนึ่ง สีแดงฉูดฉาดนั้น ท�าให้ เหนียน ตกใจ

และเผ่นหนีไปอีก เมื่อ เหนียน มาถึงหมู่บ้านแห่งที่สาม 

ปรากฏว่าไปพบเหน็กองเพลงิกองหนึง่บนถนน แสงเพลงิ

ที่เจิดจ้าท�าให้ เหนียน ต้องเผ่นหนีไปอีก ตั้งแต่นั้นมา 

ผู้คนต่างรู้ว่า แม้ว่า เหนียน จะดุร้ายแต่มันก็กลัวสีแดง 

เสียงดัง และไฟ ท�าให้ผู ้คนสามารถคิดหาวิธีก�าจัด                  

เหนียน ได้โดยไม่ยากนัก เมื่อวันส่งท้ายตรุษจีนเวียนมา

อีกครั้งหนึ่ง ทุก ๆ ครัวเรือนจึงต่างน�ากระดาษสีแดงมา

ติดไว้บนประตูหน้าบ้าน แขวนโคมไฟสีแดง พร้อมกับ 

จดุประทดัและตฆ้ีองรวักลองอย่างต่อเนือ่ง เมือ่ เหนยีน 

มาถึงในตอนเย็น เห็นทุก ๆ ครัวเรือนมีแสงไฟสว่างไสว 

มเีสยีงประทดัดังสนัน่จงึตกใจเผ่นหนกีลบัเข้าป่าไป และ

ไม่กล้าออกมาอาละวาดอีก ทุก ๆ  คนจึงผ่านพ้นคืนแห่ง

อันตรายไปอย่างปลอดภัย เมื่อฟ้าสางแล้ว ผู้คนจึงออก

มาจากบ้าน กล่าวค�าอวยพรซึ่งกันและกัน อย่างมีความ

สุข พร้อมกับการน�าอาหารออกมารับประทานร่วมกัน

อย่างสนุกสนาน ต่อมา วันดังกล่าวจึงกลายมาเป็นวัน

เฉลิมฉลองที่มีแต่ความสุขที่เรียกกันว่า “ตรุษจีน” 

ซึง่คงคล้ายกบัการทีช่าวตะวนัตกพดูว่า “Let bygones 

be bygones” (อะไรท่ีผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป)                     

ในวันตรุษนี้ อารมณ์โมโหโกรธจะถูกลืม และไม่สนใจ

 การฉลองวันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานโคมไฟ                  

ซึ่งฉลองโดยการร้องเพลง เต้นร�า และงานแสดงโคมไฟ 

ถงึแม้ว่าการฉลองวนัตรุษจนี จะมแีตกต่างกนัออกไป แต่

สิ่งที่เหมือนกัน คือ การอวยพร ความสงบ และความสุข

ให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนทุกคน

      ต�ำนำนวันตรุษจีน เป็นวันส�าคัญของจีนที่มีมาแต่

โบราณทีเ่รยีกว่า “กว้อชนุเจีย๋” หรือ “กว้อเหนยีน” เล่า

กนัว่าในสมยัโบราณ ในป่าทึบแห่งหนึง่ มสีตัว์ป่าทีด่รุ้าย

และน่ากลัวมากตัวหนึ่ง เรียกว่า “เหนียน” มันออก

อาละวาดกินคนเป็นประจ�า พระเจ้าจึงลงโทษมัน 

อนญุาตให้มนัลงมาจากเขาได้เพยีง หนึง่ครัง้ใน 365 วนั 

ดังนั้น เมื่อฤดูหนาวใกล้จะผ่านไป ฤดูใบไม้ผลิเวียนมา

ใกล้ เหนยีน กจ็ะออกมาท�าร้ายผูค้น เพือ่ป้องกนัการมา

ของ เหนียน ทุก ๆ ครัวเรือนจึงต่างสะสมเสบียงอาหาร



   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองฯ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช



วารุณี ช่วยอักษรสาระน่ารู้

ตอนที่1

 ฉบับนี้มีสาระดีๆ มาฝากเกี่ยวกับเครื่องเทศ ที่ใช้ในอาหารไทยแต่ละจานก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในเรื่อง
รสชาติท่ีเผด็ร้อน สีสันท่ีสวยงาม และท่ีส�าคัญคือกลิน่หอมอบอวลของเครือ่งเทศ ไม่เพยีงแต่จะใช้ประกอบอาหารเท่าน้ัน 
เครื่องเทศยังมีสรรพคุณทางยารักษาโรคอีกด้วย...

    เครื่องเทศแห้งยอดนิยมในเมืองไทย

 ในเครือ่งเทศบางชนดิมสีารท่ีเป็นตวัยาเป็นองค์

ประกอบ ดังนัน้ เมือ่เราได้รบัประทานอาหารทีป่รงุจาก

เครือ่งเทศหลากหลายชนดิกเ็ท่ากบัเราได้รับยารักษาโรค

ที่วิเศษจากการทานอาหารน้ันด้วย ว่าแล้วเรามา

ท�าความรู้จักกับเครื่องเทศแต่ละชนิดพร้อมๆ กันค่ะ

 1. กำนพลู ใช้ดอกตูมแห้ง มีสีน�้าตาลเข้ม กลิ่น

หอม และรสเผ็ดร้อน คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนยังนิยม

เคี้ยวกานพลูร่วมกับหมากเพื่อให้มีกลิ่นหอม

 สรรพคุณทำงยำ ช่วยย่อยอาหาร ขับลม แก้

อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ  เป็นยาชาเฉพาะที่  แก้ปวดฟัน 

อีกทั้งดอกกานพลูยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วย

บ�ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง

 วธิใีช้ในกำรประกอบอำหำร แกะเอาเกสรออก

ก่อนจึงคั่ว เพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ด ถ้าใส่ในพริก

แกงต้องป่นก่อน เช่น แกงมสัมัน่ แกงบุ่มไบ๋ เป็นต้น หรอื

จะใช้ทั้งดอกก็ได้ เช่น ใส่ในต้มเนื้อ

 2. ลกูกระวำน  มกีารใช้กนัมากทัง้ในด้านการครวั

และการแพทย์ กระวานมลีกัษณะเป็นลกูกลมร ีขนาดเลก็ 

เปลือกสีขาวไม่แข็ง ภายในมีเม็ดสีน�้าตาลจ�านวนมาก               

มกีลิน่หอมฉนุ มีรสเผด็เล็กน้อย และมรีสขมปนหวาน

 สรรพคณุทำงยำ ใช้เป็นยาบ�ารงุธาต ุช่วยขบัลม

ในกระเพาะอาหาร ขับเสมหะ แก้อาการท้องเดินท้อง

อืดท้องเฟ้อ จกุเสียดแน่น และใช้เป็นส่วนผสมในยาถ่าย

เพื่อบรรเทาอาการไซ้ท้อง

 วิธีใช้ในกำรประกอบอำหำร เวลาใช้ต้องคั่ว

ก่อนแล้วบีบให้เปลือกแตก ใช้แต่เม็ดใน ไม่ต้องโขลกให้

ละเอียด ใช้ดับกลิ่นคาว และท�าให้แกงมีกลิ่นหอม นิยม

ใช้เป็นเครือ่งเทศในน�า้พรกิแกง เช่น แกงเผด็ มสัมัน่ แกง

กะหรี ่แกงพะแนง เป็นต้น และยงัใช้แต่งกลิน่และสขีอง

อาหารหลายชนิด เช่น ขนมปัง อาหารหมักดอง และ

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ

 3. ใบกระวำน  

ตามจริงแล้ว ใบตากแห้ง

ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ท�าเครื่องเทศนั้น 

ไม่ใช่ใบของต้นกระวาน แต่เป็น

ใบของต้นเทพธาโร ซึ่งมีกลิ่นหอมฉุน และรสเผ็ดร้อน

 สรรพคุณทำงยำ ขับลม บ�ารุงเลือด บ�ารุงธาตุ 

แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ

 วธิใีช้ในกำรประกอบอำหำร เวลาใช้ฉีกเอาก้าน

กลางออกแล้วใส่เป็นชิน้ๆ เพยีงเลก็น้อย ใช้ดบักลิน่คาว

เนื้อสัตว์ หรือนิยมใช้ลอยน�้าแกง เช่น แกงมัสมั่น.                

 ฉบับหน้ามีเรื่องเครื่องเทศแห้งยอดนิยมใน

ประเทศไทยต่อ..แล้วเจอกันนะคะ 
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