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นางสงกรานต์

 เป็นคติความเชือ่อยู่ในต�านานสงกรานต์ อนัเป็นเรือ่งเล่า

ถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว เป็นอุบายเพ่ือให้

คนโบราณได้รู้ว่าวันมหาสงกรานต์ คือ วันที่พระอาทิตย์

ยกขึน้สู่ราศเีมษ ซึง่สมัยนัน้ถอืเป็นการเถลิงศกใหม่ หรอื

วันขึน้ปีใหม่ตามสุรยิะคติตรงกบัวันใด โดยสมมุติผ่านนาง

สงกรานต์ท้ังเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ ปีไหนตรง

กับวันใดนางสงกรานต์ท่ีมีชื่อสมมุติเข้ากับวันนั้นๆก็จะ

เป็นผู้อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่ไปสรงน�้า 

ซึ่งนางสงกรานต์ท้ังเจ็ดนี้ เป็นเทพธิดาลูกสาวท้าวกบิล

พรหม และเป็นบาทบรจิาริกาของพระอนิทร ์จากต�านาน

เล่าถึงท้าวกบิลพรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร ต้องตัด

เศยีรออกบูชาธรรมบาลกมุารตามสัญญาแต่เนือ่งจากพระ

เศียรของพระองค์ตกไปอยู่ที่ใด ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้น

ไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดินหรือในน�้า ดังนั้น ธิดาทั้ง

เจ็ดจึงต้องน�าพานมารองรับ และน�าไปประดิษฐานไว้ใน

ถ�้าคันธชุลี ณ เขาไกรลาส ครั้นถึงก�าหนด ๓๖๕ วัน 

ซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ 

เทพธิดาทั้งเจ็ดก็จะทรงพาหนะต่างๆ ผลัดเวรกันมาเชิญ

พระเศียรของบิดาออกแห่ โดยที่เทพธิดาทั้งเจ็ดนี้ปรากฏ

ในวันมหาสงกรานต์เป็นประจ�า จึงได้ชื่อว่า “นาง

สงกรานต์” ส่วนท้าวกบิลพรหมนั้น โดยนัยก็คือ 

พระอาทิตย์ นั่นเอง 

   นางสงกรานต์ของแต่ละวัน จะมีนาม อาหาร อาวุธ 

และสัตว์ที่เป็นพาหนะต่างๆ กันดังต่อไปนี้

วนัอาทติย์ ชือ่ ทุงษ ทัดดอกทับทิม เครือ่งประดบัปัทมราค 

ภักษาหารผลมะเด่ือ อาวุธขวาจกัร ซ้ายสังข์ พาหนะครฑุ

วนัจันทร์ ชือ่ โคราค ทัดดอกปีบ เครือ่งประดบัมุกดา 

ภักษาหารน�า้มัน อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะเสือ
วนัอังคาร ชือ่ รากษส ทัดดอกบัวหลวง เครือ่งประดบัโมรา 
ภักษาหารโลหติ อาวุธขวาตรศีลู ซ้ายธน ูพาหนะสุกร

วันพุธ ชื่อ มัณฑา ทัดดอกจ�าปา เครื่องประดับไพฑูรย์ 

ภักษาหารนมเนย อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า พาหนะลา
วนัพฤหสับดี ชือ่ กริณีิ ทัดดอกมณฑา เครือ่งประดบั
มรกต ภักษาหารถัว่งา อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะช้าง

วนัศกุร์ ชือ่ กมิิทา ทัดดอกจงกลน ีเครือ่งประดบับุษราคมั 
ภักษาหารกล้วยน�้าว้า อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ 

พาหนะกระบือ
วันเสาร์ ชื่อ มโหทร ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนลิ
รัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรีศูล 

พาหนะนกยูง

มนสิช โสภำเจริญวงศ์ 



มุมนี้มีเรื่องเล่า
วำรุณี ช่วยอักษร

ศาลเจ้าตาขุนลก

	 เก็บภาพ	ณ	ฮวงซุ้ยตาขุนลก	มีลักษณะเป็นศาลศิลปะจีน

ผนงัทางด้านซ้าย-ขวามีตัวอักษรจนีแบบฉลุ	ส่วนผนงัทางด้านนอกมีตัว

อักษรจีน	 และชื่อศาลตาขุนลก	 สร้างครอบแท่นหินศิลาจารึกชื่อของ						

" ยี่กุนหลิม " หรือ " พระขุนลก "	ท่านเสียชีวิตในปี	พ.ศ.2206	หลุม

ศพของตาขุนลก	 ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี	 4	 บ้านมะม่วงสองต้น	 อ�าเภอเมือง

นครศรธีรรมราช	มีศลิาจารกึหน้าหลุมศพขนาดใหญ่วางต้ังอยู่	ศลิาจารกึ

มีขนาด	1.50x1.00	เมตร	หนาประมาณ	15	ซม.	สลักเป็นภาษาจีน	และ

ด้านหน้าแผ่นศิลาจารึก	มีกระถางธูปศิลาตั้งอยู่ที่หน้าหลุมศพ

ส่วนศาลติดกันอีกหลังมีรูปปั้นตาขุนลกทองเหลือง

	 ตามประวัติแล้ว	ตาขุนลก	หรือ	พระขุนลก	เป็นเจ้าสัวคฤหบดีผู้มั่งคั่งจากมณฑลฮกเกี้ยน	อพยพมาเป็นพ่อค้า

ใหญ่ของเมืองนคร	 จนได้รับราชการเป็น	 " เจ้ากรมนา " ประจ�าเมืองและได้เป็นผู้อุปถัมภ์	 อุปัฎฐาก	 การบวชเป็น					

พระของ	" เจ้าสามีราม " หรือ "หลวงปู่ทวด" โดยหาเรือมาท�าเป็นแพอุทกสีมา	บวชให้เจ้าสามีราม	ที่คลองท่าแพ																						

(	ที่วัดท่าแพปัจจุบัน	)

	 ตาขนุลกเป็นท่ีนบัถอืของชาวนครด้านตะวันตกของเมือง	ต้ังแต่ทุ่งปรงั

จนไปถงึหลังศาลากลาง	(หลังจวนเจ้าเมืองสมัยก่อน)	โดยก่อนท่ีจะลงมือ

ท�าไร่ไถนา	จะมีการแบ่งข้าวปลาอาหาร	ลงบนใบตองส่วนหนึ่ง	แล้วเอ่ย

ชื่อ	 ตาขุนลก	 ให้มารับไหว้	 ในสมัยก่อน	 เคยมีศาลเจ้าของตาขุนลกท่ี

บรเิวณหลังวัดพระมหาธาตุ	ในศาลมีรปูเคารพตาขนุลกแกะด้วยไม้จนัทน์

ถึง	๒	องค์	ทุกปีจะมีการเฉลิมฉลอง	น�าพระตาขุนลกลงเรือไปท�าพิธีที่

ฮวงซุ้ย	ต่อมาศาลเจ้าได้ร้างลง	จึงมีผู้น�ารูปเคารพตาขุนลกไปฝากที่ศาล

พระเส้ือเมือง	จงึท�าให้ผูค้นในนคร	ได้บูชาตาขนุลกในสองท่ี	คอืท่ีศาลพระ

เสื้อเมืองนคร	และที่ฮวงซุ้ยของท่าน	ท่านเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้เข้ามา

รับราชการในเมืองนคร	 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง	 สมัยกรุง

ศรีอยุธยา	 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับนา	 ต�าแหน่งสูงสุดท่ีปรากฏใน	 พ.ศ.	 2191						



มีบรรดาศักดิ์เป็นพระหรือออกพระ	นับถือศาสนาพุทธ	มีบ้าน

พักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านวัดสพ	 เป็นบริเวณท่ีต้ังบ้านเรือน

ของข้าราชการกรมนาของเมืองนคร	 ท่านมีส่วนในการ

พัฒนาการท�านาของชาวนา	 จนเป็นท่ีเคารพนับถือของ								

ชาวนครทั่วไป

	ชาวจนีท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในภาคใต้ของไทยมีอทิธพิลทางด้าน

เศรษฐกจิสังคม	และวัฒนธรรมของท้องถิน่อยู่ไม่น้อย	เช่น	ใน

ด้านการเกษตร	การท�านา	คนจีนเป็นผู้น�าจอบเข้ามาใช้เรียก

ว่า	จอบหัวหมู	ความเชื่อ		ชาวนา	ชาวบ้าน	ไม่ว่า	ไทยพุทธ	

จีน	อิสลาม	ในบริเวณทุ่งปรัง	มีความเชื่อและปฏิบัติต่อตาขุน

ลกสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี	 ต้ังแต่สมัยโบราณกล่าวคือ	

ในฤดูท�านาตอนพักเท่ียงวัน	 ชาวนาท่ีน�าอาหารกลางวันมา	

ก่อนท่ีจะกินจะแบ่งข้าวหยิบหนึ่งกับข้าวขนาดปลายช้อนวาง

ลงบนใบไม้หรือใบตอง	 แล้วเอ่ยชื่อตาขุนลกให้วิญญาณของ

ท่านมารบัแล้วจงึจะกนิ	ชาวทุ่งปรงันบัถอืและปฏิบัติต่อตาขนุ

ลกเช่นนี้เสมอมา	

แต่ในปัจจุบัน	 ความเจริญทางด้านวัตถุบ้านท่ีอยู่อาศัยได้รุก

เข้าสมทบไปในเขตที่เคยเป็นทุ่งนาทุกที	การท�านาก็มีน้อยลง

ไปตามล�าดับ	ความเชือ่และประเพณีท่ีเกีย่วเนือ่งกบัตาขนุลกกล็ดน้อยถอยลง	จนชาวเมืองนครส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัตาขนุ

ลกกนัแล้ว	คงเหลือแต่ความเชือ่ของคนบางกลุ่มท่ีตกทอดมาต้ังแต่สมัยโบราณเช่นกนัองค์การบรกิารส่วนต�าบลมะม่วง

สองต้นเล็งเหน็ถงึความส�าคญัของโบราณสถานและโบราณวัตถท่ีุจะร�าลึกถงึคณุความดขีองตาขนุลก	จงึคดิจะปรบัปรงุ

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต�าบลมะม่วงสองต้นสืบไป



จันทิมำ  จิตประไพ

เรื่องเล่าน�ามาบอก

	 นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดท่ีใหญ่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย					

มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	และอ�าเภอที่ได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นอ่าวทองค�า	ของประเทศก็คือ	อ�าเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นอ�าเภอที่มี

ทรัพย์ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย	กุ้ง	หอย	ปู	ปลานานาชนิด	

ผู้คนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลักในการเล้ียงดูครอบครัว				

มีการต้ังกลุ่มสมาคมเพ่ือฟ้ืนฟู																																																																		

	 ด้วยความเป็นอ่าวท่ีต้ังในเขตทิศทางลม	 โดยมีอิทธิพลจาก

เทือกเขาหลวงเป็นปราการท่ีกั้นขวางไว้ตลอดแนว	 ประกอบกับอ่าว

ท่าศาลาเป็นดินดอนปากแม่น�้าหลายสิบสาย	 ท�าให้มีระบบนิเวศน์

เฉพาะถิน่	กล่าวคอื	เม่ือลมพัดจากชายฝ่ังทะเล	มาปะทะเทือกเขาหลวง	

ทิศทางลมจะไหลเวียน	ท�าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าลมแปดทิศ	และอีก

ท้ังเทือกเขาหลวงเป็นแหล่งแร่ธาตุและสารอินทรย์ีจ�านวนมาก	รวมถงึ

ก่อเกิดแม่น�้าสายส้ันๆหลายสิบสายไหลพัดพาตะกอนลงมาในอ่าว

ท่าศาลา	 จึงเป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญของสัตว์น�้าขนาดเล็ก	 ส่งผลให้

เกิดระบบนิเวศน์หลากหลายที่ปากแม่น�้า				

 ท่าศาลาอ่าวทองค�า 
มารู้จัก....

อ่าวทองค�ากัน



พาเที่ยวนครศรีธรรมราช

	 ปากพนังเป็นชื่ออ�าเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช												

ในอดีตปากพนังเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการค้าและ

เศรษฐกิจทีส่�าคัญเนื่องจากมีสภาพภมูิประเทศเป็นแหลมยื่น

ออกไปในทะเล	 และตัวอ�าเภอมีแม่น�้าไหลผ่านไปจนถึงปาก

อ่าวเหมาะแก่การเดินเรือและการกระจายสินค้าต่อไปยังหัว

เมืองส�าคัญอ่ืนๆ	 ท�าให้สภาพเศรษฐกิจในสมัยก่อนเฟื่องฟู

มากและในปัจจุบันปากพนังยังเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ	์											

ทั้งข้าวปลาอาหาร	และธรรมชาติที่สวยงาม	

	 มาปากพนัง	ก็ต้องเที่ยวชมวิถีชาวเล	ที่ในทุกวันจะมี

เรือล�าน้อยล�าเลียงสัตว์น�้ามาจากชาวประมงแล่นผ่านกลาง

สายน�้า	ซึ่งเป็นภาพชีวิตที่พอเพียงที่เห็นอย่างชินตา	ลัดเลาะ

เส้นทางไปเรื่อยๆ	 จนมาถึงโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มแม่น�้า

ปากพนงั	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลท่ี9	

ซึ่งมีเรื่องราวอันสุดแสนซาบซึ้งของชาวเมืองคอน	 ประตู

ระบายน�้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็กต้ังตระหง่าน	 ท่ีท�าหน้าท่ี

เกบ็กกัน�า้จดืส�าหรบัการเกษตรแก้ไขปัญหาการรกุตัวของน�า้

เค็ม	 ใช้เป็นแหล่งอุปโภค	 บริโภค	 และช่วยบรรเทาอุทกภัย		

ชบุชวีติแก่ชาวประมงและราษฎรหลังจากเผชญิปัญหา

น�้ามากกว่าหลาย	 10	 ปี	 ประตูระบายน�้าแห่งนี้มีชื่อ          

"อุทกวิภาชประสิทธิ"	 เป็นนามพระราชทานท่ีเป็น

มงคลยิ่ง	มีความหมายถึง	ความสามารถแบ่งแยกน�้า

จืด	 น�้าเค็มได้ส�าเร็จ	 นั่นคือมีการบริหารจัดการอย่าง

สมดุล	ปิดกั้น	น�้าเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในล�าน�้า	กักเก็บน�้า

จืดไว้ใช้ด�ารงชีพ	 ซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู ้คน	 และเอ้ืออ�านวยให้การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าปากพนังเป็นไปอย่าง

ย่ังยืน	ซึง่ประตูระบายน�า้นีถ้อืเป็นปฐมบทของโครงการ	

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสุดล้นพ้น	 ท่ีช่วยบรรเทา

อทุกภัยชบุชวิีตแก่ชาวประมงและราษฎรชาวปากพนงั	

ศุภรัตน์  พรรณรำยประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสทิธิ ชวนเที่ยว...ปากพนัง



มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง

	 ดอกไม้สีเหลืองอร่ามท่ีมักพบเห็นได้ท่ัวไปตาม															

ริมถนนสายต่าง	ๆ	คือสีสันของ "ดอกราชพฤกษ์"	หรือ	

"ดอกคูน"	ต้นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น	"ดอกไม้

ประจ�าชาติไทย" ท้ังยังเชื่อว่าเป็นต้นไม้ท่ีปลูกไว้แล้วจะ

เสริมให้คนในบ้านมีเกียรติยศชื่อเสียงมากขึ้นด้วย	และที่

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรธีรรมราชของเรากมี็ต้นราชพฤกษ์

อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารวีระไทย	 ใครไปใครมาก็เห็น

เหลืองอร่ามมาแต่ไกล	 วันนี้มารู้จักกับต้นราชพฤกษ์ให้		

มากขึ้นกันเถอะ

 ทางด้านวิชาการ	 “ราชพฤกษ์”	 หรือ	 “คูน”	

(อังกฤษ	Golden	 shower	 ;	 ชื่อวิทยาศาสตร์	 Cassia	

fistula)	เป็นไม้ดอกในตระกลู	Fabaceae	เป็นพืชพ้ืนเมือง

ของเอเชียใต้	 ต้ังแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน	 ไปจนถึง

อินเดีย	พม่า	และศรีลังกา

	 ดอกจะมีสีเหลือง	 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง	 4-7	

เซนติเมตร	มีกลีบขนาดเท่ากนั	5	กลีบ	เป็นช่อยาว	20-40	

เซนติเมตร	 มีชื่อเรียกทางการว่า...“ดอกราชพฤกษ์”	

เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	มีอยู่ทุกภาค

ของประเทศไทย	 อีกท้ังท่ีนิยมปลูกเป็นต้นไม้มงคล																					

มีประวัติเกีย่วข้องต่อประเพณีส�าคญัๆ	ในไทย	ด้วยสีของ

ดอกเหลืองอร่าม	 พุ่มงามเต็มต้น	 เปรียบเป็นสัญลักษณ์

แห่งพุทธศาสนา	 มีความทนทาน	 และมีอายุยืนนาน	

สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

 ทางด้านสรรพคณุ ส่วนต่างๆ	ของต้นราชพฤกษ์	

มีประโยชน์ดังนี้

	 -	“ใบ”	สามารถน�ามาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้

	 -	“เปลือก”	และ	“ใบ”	บดผสมกัน	ใช้ทาฝี	และ

เม็ดผื่นตามร่างกาย

	 -	 “ดอก”	 ช่วยแก้แผลเรื้อรัง	 ใช้เป็นยาถ่าย																

ยาระบาย	ช่วยหล่อล่ืนล�าไส้	รกัษาโรคท่ีเกีย่วกบักระเพาะ

อาหาร

	 -	“ฝัก”	ส�าหรับฝักอ่อน	สามารถใช้ขับเสมหะได้	

ส่วนฝักแก่	เนือ้สีน�า้ตาลด�ามีรสหวาน	น�ามาต้มกบัน�า้	และ

เติมเกลือเล็กน้อย	 ดื่มก่อนนอน	 หรือก่อนรับประทาน

อาหาร	 สามารถใช้เป็นยาระบายได้	 นอกจากนั้น	 ฝักแก่

ยังมีสารท่ีออกฤทธิต่์อระบบประสาทของแมลง	เม่ือน�าฝัก

มาบดผสมน�า้แช่ท้ิงไว้ประมาณ	2-3	วัน	สารละลายท่ีกรอง

ได้สามารถฉีดพ่นก�าจัดแมลง	และหนอนในแปลงผักได้

	 -	“ราก”	และ	“แก่น”	เป็นยาขับพยาธิ

	 ในปี	พ.ศ.2506	ได้รบัการเสนอชือ่ให้	เป็น	“ดอกไม้

ประจ�าชาติไทย”	 แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด	 จนกระทั่งมี

การลงนามให้เป็น	“ดอกไม้ประจ�าชาติไทย”	เมื่อวันที่	26	

ตุลาคม	พ.ศ.2544	มีชือ่ใช้เรยีกในภาษาถิน่ทางภาคอสีาน

ว่า	“คนู”	ภาคเหนอืเรยีกว่า	“ลมแล้ง”	ชาวกะเหรีย่งเรยีก	

“ลักเกลือ”	หรือ	“ลักเคย”	กาญจนบุรีเรียกว่า	“กุเพยะ”	

และทางภาคใต้เรียกว่า	“ราชพฤกษ์”		

 ทางด้านของความเช่ือ	ต้นราชพฤกษ์	ถอืเป็นต้น

ไม้มงคล	 นิยมน�ามาใช้ประกอบพิธีท่ีส�าคัญๆ	 เช่น	 เป็น

ส่วนประกอบในการท�าคทาจอมพล	 ยอดธงชัยเฉลิมพล

ของกองทหาร	พิธีเสาไม้หลักเมือง	ท�าพิธีปลูกบ้าน	ฯลฯ

อลิศรำ ยิ่งค�ำนึง             

ราชพฤกษ์ สรรพคุณเหลืออนันต์



	 ในฉบับท่ีแล้วเราได้รู้จักประวัติของหนังตะลุง	 ในฉบับนี้เรามาท�าความรู้จักตัวตลกในตะลุงกัน
บ้าง รูปหนังตะลุงที่เป็นเสมือนตัวแทนของชาวบ้านซึ่งจ�าลองรูปร่างลักษณะ กิริยาท่าทางและนิสัยมาจาก
คนจริง	ในสังคมภาคใต้	หนังตะลุงคณะหนึ่งๆ	จะมีตัวตลกประมาณ	8-15	ตัว	แต่ละตัวมีรูปร่างและนิสัย												
แตกต่างกัน	 แต่ทุกตัวจะพูดภาษาถิ่น	 มีลีลาการพูดสุ้มเสียงแตกต่างกัน	 เมื่อเป็นตัวตลกตัวเดียวกันไม่ว่า
คณะใดจะน�าไปใช้จะต้องรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวตลกนั้นๆ	ให้เป็นแบบเดียวกันหมด	คนเชิดต้อง
ศึกษาและฝึกเชิดแต่ละตัวให้เกิดความช�่าชองถูกต้องตามแบบฉบับจะผิดเพี้ยนไปไม่ได้		เช่น

 1. อ้ายเท่ง	 เอาเค้ามาจากชาว

บ้านคนหนึ่ง	ชื่อเท่ง	อยู่บ้านคูขุด	อ�าเภอ

สะทิ้งพระ	 จังหวัดสงขลา	 หนังจวนบ้าน	

คขูดุ		น�ามาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรก	หนัง

คณะอืน่ๆ	น�าไปเลียนแบบ	รปูร่างผอมบาง

สูง	ท่อนบนยาวกว่าท่อนล่าง	ผิวด�า	ปาก

กว้าง	หวัเถกิ	ผมงอหยิก	ใบหน้าคล้ายนก

กระฮงั	นิว้มือขวายาวโตคล้ายอวยัวะเพศ

ผูช้ายนิว้ชีก้บัหวัแม่มือซ้ายงอหยิกเป็นวง

เข้าหากนั	นุง่ผ้าโสร่งลายตาหมากรกุคาด

พุงด้วยผ้าขะม้า	ไม่สวมเส้ือ	ท่ีสะเอวเหนบ็

มีด	 อ้ายครก	 (มีดปลายแหลมด้านงอโค้ง

มีฝัก)	 ชอบพูดจาโผงผาง	 ไม่เกรงใจใคร							

ขูส่�าทับผูอ่ื้น	ล้อเลียนเก่ง	เป็นคูห่กูบัอ้าย

หนนูุย้

 2. อ้ายหนูนุ้ย	น�าเค้ามาจากคน

ซื่อๆ	 แกมโง่	 ผิวด�า	 รูปร่างค่อนข้างเตี้ย	

พุงยานโย้คอตก	ทรงผมคล้ายแส้ม้า	จมูก

ปากย่ืนออกไป	 คล้ายกับปากวัว	 มีเครา

ยาวคล้ายหนวดแพะ	ใครพูดเรือ่งววัเป็นไม่

พอใจ		นุ่งผ้าโสร่งแต่ไม่มีลวดลายไม่สวม

เส้ือ	ถอืมีดตะไกรหนบีหมากเป็นอาวุธ	พูด

เสียงต�่าส่ันเครือดันขึ้นนาสิก	 ชอบคล้อย

ตามคนยุยงส่งเสริม	 แสดงความซื่อออก

อยากบอกอยากเล่า

1. อ้ายเท่ง

 2. อ้ายหนูนุ้ย

 3.นายยอดทอง

 4.นายสีแก้ว

6. อ้ายขวัญเมือง

 5. อ้ายสะหม้อ

จิตติมา มนินทร์ตัวตลก



มาเสมอ

 3.นายยอดทอง	 เชื่อกันว่าเป็นชื่อคนจริงชาว

จังหวัดพัทลุง	รูปร่างอ้วน	ผิวด�า	พุงย้อยก้นงอนขึ้นบน

ผมหยิกเป็นลอน	จมูกย่ืน	ปากบุ๋ม	เหมือนปากคนแก่ไม่มี

ฟัน	หน้าเป็นแผลจนลายคล้ายหน้าจระเข้	ใครพูดถงึเรือ่ง

จระเข้ไม่พอใจ	นุ่งผ้าลายโจงกระเบน	ไม่สวมเสื้อ	เหน็บ

กรชิเป็นอาวุธประจ�ากาย	เป็นคนเจ้าชู	้ปากพูดจาโอ้อวด	

ใจเสาะ	 ขี้ขลาด	 ชอบขู่หลอก	 พูดจาเหลวไหล	 ยกย่อง

ตนเอง	บ้ายอ	ชอบอยู่กับนายสาว	ที่มีส�านวนชาวบ้าน

ว่า	"ยอดทองบ้านาย"

 4. นายสีแก้ว	 เชื่อกันว่าเอาเค้ามาจากคนที่ชื่อ

สีแก้วจริงๆ	เป็นคนมีตะบะ	มือหนกัโกรธใครตบด้วยมือ

หรอืชนด้วยศรษีะ	เป็นคนพูดจรงิ	ท�าจรงิ	สู้คน	ชอบอาสา

เจ้านายด้วยจริงใจ	 ตักเตือนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ตามท�านองคลองธรรม	รปูร่างอ้วนเต้ีย	ผวิคล�า้	มีโหนก

คอ	ศรษีะล้าน	นุง่ผ้าโจงกระเบนลายตาหมากรกุ	ไม่สวม

เส้ือ	 ไม่ถืออาวุธใดๆ	 ใครพูดล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องพระ	

เรือ่งร้อน	 เรือ่งจ�านวนเงินมากๆ	จะโกรธทันที	 พูดช้าๆ	

ชดัถ้อยชดัค�า	เพ่ือนคูห่คูอืนายยอดทอง

 5. อ้ายสะหม้อ หนังกั้น	 ทองหล่อ	 น�ามาจาก

คนจริง	โดยได้รับอนุญาตจากชาวอิสลามชื่อสะหม้อ	อยู่

บ้านสะกอม	อ�าเภอจะนะ	จงัหวัดสงขลา	หนงัตะลุงอืน่ๆ	

ที่น�าไปเลียนแบบ	พูดกินรูปสู้หนังกั้น	ทองหล่อไม่ได้	รูป

ร่างอ้ายสะหม้อ	หลังโกง	มีโหนกคอ	คางย้อย	ลงพุง	รูป

ร่างเตี้ย	สวมหมวกแขก	นุ่งผ้าโสร่ง	ไม่สวมเสื้อ	พูดล้อ

เลียนผูอ้ืน่ได้เก่ง	ค่อนข้างอวดดี	นบัถอืศาสนาอิสลามแต่

7. อ้ายโถ 8. ผู้ใหญ่พูน 

ชอบกนิหมู	ชอบดืม่เหล้า	พูดส�าเนยีงเนบินาบ	รวัปลาย

ลิน้

 6. อ้ายขวญัเมอืง	ไม่มีประวัติความเป็นมา	เป็น

ตัวตลกเอกของหนงัจนัทร์แก้ว	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	

คนในถิ่นนั้น	 เขาไม่เรียกว่าอ้ายเมือง	 แต่เรียกว่า									

"ลุงขวัญเมือง"	แสดงว่าได้รบัการยกย่องจากคนในท้อง

ถิน่อย่างสูงเหมือนกบัเป็นคนส�าคญัผูห้นึง่	ใบหน้าของ

ขวัญเมืองคล้ายแพะ	ผมบางหยิกเล็กน้อย	ผวิด�า	หวัเถกิ	

จมูกโด่งโตยาว	ปากกว้าง	พุงยานโย้	ก้นเชดิ	ปลายนิว้

ชีค้ล้ายนิว้มืออ้ายเท่ง	นุง่ผ้าพ้ืนด�า	คาดเขม็ขดั	ไม่สวม

เส้ือ	เป็นคนซือ่	บางครัง้แฝงไว้ซึง่ความฉลาด	ชอบสงสัย

เรื่องของผู้อื่น	 พูดจาเสียงหวาน	 หนังจังหวัดสงขลา

แสดงคู่กับอ้ายสะหม้อ	 	 หนังจังหวัดนครศรีธรรมราช

แถวอ�าเภอเชียรใหญ่	 หัวไทร	ปากพนัง	 ท่าศาลา	 ให้

แสดงคู่กับนายยอดทอง	หนังพัทลุง	ตรัง	นิยมให้เป็น

ตัวบอกเรื่อง	เฝ้าประตูเมือง	ออกตีฆ้องร้องป่าว

 7. อ้ายโถ	เอาเค้ามาจากจีนบ๋าบา	ชาวพังบัว	

อ�าเภอสะทิ้งพระ	 จังหวัดสงขลา	 รูปร่าง	มีศรีษะค่อน

ข้างเล็ก	ตาโตถลน	ปากกว้าง	ริมฝีปากล่างเม้มเข้าใน	

ส่วนท้องตึง	 อกใหญ่เป็นรูปโค้ง	 สวมหมวกมีกระจุก

ข้างบน	นุง่กางเกงถลกขา	ถอืมีดบังตอเป็นอาวุธ	ชอบ

ร้องร�าท�าเพลง	ขี้ขลาดตาขาว	โกรธใครไม่เป็น	ถือเอา

เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่	ใครจะพูดเรื่องอะไรก็ตาม	อ้าย

โถจะชักเรื่องที่พูดวกเข้าหาเรื่องกินเสมอ	เป็นตัวตลก

ประกอบ

 8. ผูใ้หญ่พนู	น่าจะเลียนแบบมาจากผูใ้หญ่คน

ใดคนหนึ่ง	 รูปร่างสูงใหญ่	 จมูกยาวคล้ายตะขอเกี่ยว

มะพร้าว	ศรีษะล้าน	มีผมเป็นกระจุกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	

ตรงกลางกลวงอยู่	 กลางพุงโย้ย้อยยาน	 ตะโพกใหญ่

ขวิดขึน้บน	เพ่ือนมักจะล้อเลียนว่า	บนหวัติดงวงถงัตักน�า้	

สันหลังเหมือนเขาพับผ้า	(อยู่ระหว่างพัทลุง-ตรงั)	นุง่ผ้า

โจงกระเบน	ไม่มีลวดลาย	ชอบยุยง	โม้โอ้อวด	เห่อยศ	

ขู่ตะคอผู้อื่นให้เกรงกลัว	ธาตุแท้เป็นคนขี้ขลาดตาขาว	

ชอบแสแสร้งปั้นเรื่องฟ้องเจ้านาย	ส่วนมากเป็นคนรับ

ใช้อยู่เมืองยักษ์หรอืกบัฝ่ายโกง	พูดช้าๆ	หนบีจมูก	เป็น

ตัวตลกประกอบ



เล่าเรื่องเมืองนคร

	 อาณาจักรนครศรีธรรมราชเป็นอาณาจักรท่ีเจริญ

รุง่เรอืงมาแต่โบราณกาล	 ท้ังโดยอารยธรรมของศาสนา

พราหมณ์	และศาสนาพุทธจนเป็นศนูย์กลางของการเผย

แพร่ศาสนาสู่แคว้นต่างๆ	 ท้ังภูมิภาคนี้ประเพณีและ

พิธกีรรม	 ตามศรทัธาความเชือ่ของผูค้นจงึผสมผสานอยู่

ท้ังคตินยิม	ในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ	ต้ังแต่อดตี

จนถึงปัจจุบัน	 ในปัจจุบันนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้

สืบสาน	"ประเพณ ีแห่นางดาน"	ท่ีควรค่าตามความเชือ่

ของศาสนาพราหมณ์การอนุรักษ์และฟื้นฟู	 เพ่ือให้ชาว

นครศรีธรรมราชได้เห็นถึงความส�าคัญของเมืองนครศร	ี

ธรรมราช	ท่ีได้ชือ่ว่าเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท้ังพราหมณ์

และพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในภาคใต้		

					มีท่ีมาท่ีไปน่าสนใจ	เริม่จากค�าว่า	นางดาน	หมายถงึ	

แผ่นไม้กระดาน	3	แผ่น	ขนาดกว้างหนึง่ศอก	สูงส่ีศอก	แล้ว

วาดหรอืแกะสลักรปูเทพบรวิารในคติพราหมณ์ไว้	3	องค์

     แผ่นแรก	คือ	พระอาทิตย์-พระจันทร์	แผ่นที่ 2 คือ	

แม่พระธรณี แผ่นที่ 3	คือ	พระแม่คงคา	ซึ่งทั้ง	3	แผ่น

จะน�าไปใช้ในขบวนแห่เปรียบเสมือนเป็นการรอรับเสด็จ								

พระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลก	ณ	เสาชิงช้า

     จากความเชื่อที่ว่า พระอิศวรจะเสด็จลงมาเยี่ยม

มนุษย์โลก ช่วงประมาณเดือนอ้าย หรือวันปีใหม่ของ

ชาวพราหมณ์ฮนิดู เพือ่ประสาทพรให้เกิดความสงบสขุ 

ความอุดมสมบรูณ์ ช่วยคุม้ครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัย

	 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช	ร่วมกบัการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยจดักจิกรรมแห่นางดาน	หรอืนางกระดาน

ขึ้นระหว่างวันที่	 12-15	 เมษายน	2562	 โดยมีกิจกรรม

มากมายอาทิ	 เช่น	 กจิกรรมท�าบุญตักบาตรเนือ่งในวันปี

ใหม่ไทย	ณ	สนามหน้าเมือง,	พิธีอัญเชิญพระพุทธสหิงิค์	

ณ	หอพระพุทธสิหงิค์	ศาลากลางจงัหวัดนครศรธีรรมราช,	

กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน	อาหารพื้นเมือง,	พิธีบวง	

สรวงพระอิศวร	ณ	ฐานพระสยม	บริเวณตลาดท่าชีและเคลื่อนที่

ไปสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช	ชมการแสดง	แสง	เสียงสื่อ	

ผสม	อลังการนางดาน	ต�านานเมืองนคร,เลือกซื้อสินค้า	OTOP	

อาหาร	และร�าวงเวียนครก	ณ	หลาดก�าแพงเมืองเก่า	เริ่มตั้งแต่

วันแรก	11	เมษายน	มีพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศก	พร้อม

ถวายเครือ่งราชสักการะ	จากนัน้12	เมษายน	เป็นพิธตัีกน�า้จาก

บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	 6	บ่อ	น�าเข้าพิธีพุทธาภิเษก	อย่างยิ่งใหญ่	

ณ	สนามหน้าเมือง

	 ส�าหรบัวันท่ี	13	เมษายน	ถอืเป็นวันส�าคญัของงานนี	้เปิด

ให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวร่วมท�าบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่ไทย	

พร้อมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากหอพระพุทธสหิิงค์	 เข้าขบวน

แห่ให้ประชาชนสรงน�้าเป็นสิริมงคล

				 นอกจากนี้ยังเชิญผู ้สูงอายุมาให้ผู ้ เคารพนับถือและ

ประชาชน	 ร่วมรดน�้าด�าหัว	ณ	 สนามหน้าเมือง	 หรือจะชมการ

แสดงดนตรีบนเวทีจากศิลปินนักร้องชั้นน�า	 แล้วเล่นน�้าไปชม

คอนเสิร์ตไปบนถนนประตูลอดก็ได้

	 ในวันท่ี	 14	 เมษายน	 เช้าชมพิธีบวงสรวงพระอิศวร	ณ														

หอพระอศิวร	 โดยพราหมณ์หลวง	 เย็นชมขบวนแห่นางดานเคล่ือน

ออก	 จากตลาดท่าชีสู่เวทีการแสดงแสงสีเสียง	 “นางดาน...            

อลังการเมอืงนคร” ณ	สวนศรีธรรมาโศกราช

ณัฐธิดา อ่อนเกตุพล

ประเพณีพราหมณ์โบราณในเมืองนคร



ท่องเที่ยวเมืองนคร

	 ซมัเมอร์แล้วค่ะ	ค�าถามยอดฮติ	ส�าหรบัช่วงชัว่โมงนีค้ง

หนีไม่พ้น	“ร้อนนี้ทะเลไหนดีคะ?

	 เราจะพาเพ่ือนๆไปเท่ียวทะเลอ่าวไทยกับสองอ�าเภอ

สุดเกร๋	ของจงัหวัดนครศรธีรรมราช	อย่างอ�าเภอ	"ขนอม"	และ

อ�าเภอ "สิชล"	 ซึ่งสองอ�าเภอเล็กๆแห่งนี้ขอบอกไว้เลยว่ามี

ของดใีห้เราค้นหาซึง่มีมากกว่าทะลแน่นอนเลยทีเดยีวเชยีวค่ะ		

รบัรองว่าถ้าได้มาสัมผสัทะเลขนอมด้วยตัวเองแล้วต้องตกหลุม

รักท่ีนี่ได้อย่างไม่ยากเลย	 ว่าแต่จะดีงามขนาดไหน	 ถ้าพร้อม

แล้วตามเราไปฟินกนัเลยค่ะ	อย่างแรกอ�าเภอขนอม	ท่ีนีถ่อืได้

ว่ามีสถานท่ีท่องเท่ียวเด็ดๆเพียบเลย	 แถมผู้คนไม่พลุกพล่าน	

มาแล้วฟินกับบรรยากาศซิลๆแบบสโลว์ไลฟ์เหมาะแก่การมา

เติมพลังให้กับชีวิตมากๆ	

 ที่เที่ยวที่ 1 อย่างท่ีบอกที่นี่มีดีมากกว่าทะเล	 เราขอ

แนะน�าให้ไปเล่นน�้าตกเย็นๆ	 ท่ี	 น�้าตกหินลาด	 เป็นแหล่งพัก

ผ่อนอีกแห่งหนึ่งของบ้านใน

เพลาสายน�า้ไสๆ	เย็นๆจากเขา

เพลาท่ีไหลผ่านโขดหนิในล�าธาร	

บางช่วงก็ลาดชันมาตกลงแอ่ง

น�้าเบ้ืองล่าง	 ผ่านวิวสองข้าง

เป ็ นป ่ า โปร ่ งส ลับกั บสวน

มะพร้าว	 ซึ่งเราสามารถเดิน

เลียบริมทางขึ้นไปชมวิวสวยๆ

เหนือน�้าตกได้ด้วย	

 ที่เที่ยวที่ 2 จะพาไปเอาเท้าแช่น�้ากับสถานท่ียอดฮิต

ติดชาร์ต	ณ.นาทีนีข้องอ�าเภอขนอม	ท่ี "สปาปลาตอดเท้าสวน

ตาสรรค์"	มีบรรยากาศร่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้	ให้เราได้นั่ง

หย่อนเท้าลงในริมธารให้

ปลาตอดเท้า	หรือจะกระโดด

ลงเล่นน�้าเย็นๆ	 หรือจะส่ัง

อาหารมานั่งทานก็ได้ด้วย	 ท่ีนี่คิดค่าบ�ารุงสถานท่ี

ท่านละ20บาท	 เท่านั้น	 แต่ก่อนไปต้องวางแผน														

นิดนึง	เพราะถ้าไปวันหยุดที่นี่คนจะเยอะมากๆๆ	

 ที่เที่ยวที่ 3 ขอพาไปโลเคชั่นสวยๆ	ไปยืน

ถ่ายรูปที่สะพานไม้ “อ่าวเตล็ด” ที่นี่เป็นอีกท่าเรือ

หนึ่งท่ีสามารถมาลงเรือไปชมโลมาสีชมพูได้เช่นกัน	

โดยท่ีท่าเรืออ่าวเตล็ดจะมีสะพานไม้ทอดยาวไปใน

ทะเลเป็นอีกมุมหนึง่ท่ีถ่ายรปูแล้วออกมาสวยมากๆ

เลยทีเดียว	 	 เพ่ือนๆสายเซลฟี่ห้ามพลาดจุดนี้เด็ด

ขาดเลยนะคะ..เป็นยังไงบ้างคะ	อยากจะไปเท่ียวพกั

ผ่อนช่วงซัมเมอร์นี้ก็จัดไปยาวๆเลยคะ

	 	 	 	 	ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นแต่ยังไม่จบ	 เป็นเพียงแค่

เรียกน�้าย่อยเท่านั้นนะคะ	 ถ้าอยากทราบว่าสถาน		

ท่ีท่องเท่ียวของ	 ”ขนอม” ยังมีท่ีไหนอีกบ้าง							

อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ	

พัชรพร	พรหมทอง

"ซัมเมอร์นี้ที่ ขนอม" 

(ตอนที่๑)  



ณิชรัตน์  สันติวีรยุทธ             

สาระน่ารู้

ประวัติวันพืชมงคล

	 พระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ	หรือพิธีแรกนา	 เป็น

พระราชพิธท่ีีมีมาต้ังแต่โบราณเม่ือ

ครั้งท่ีสุโขทัยเป็นราชธานี	 ซึ่งใน

สมัยนัน้พระมหากษัตรย์ิมิได้ลงมือ

ไถนาเอง	 เพียงแต่เสด็จฯ	 ไปเป็น

องค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น	

เม่ือครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา	

พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ	 ไป

เป ็นองค ์ประธาน	 แต ่จะมอบ

อาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท�าเหมือน

อย่างออกอ�านาจกษัตริย์และจะ

ทรงจ�าศีลเป็นเวลา	3	วัน	โดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

	 ต่อมา	ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	ตั้งแต่รัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	

รัชกาลที่	1	ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบ

พระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์	 และมิได้ถือว่าเป็น

พิธีหน้าพระที่นั่ง	จะยกเว้นก็ต่อเมื่อมีพระราชประสงค์จะ

ทอดพระเนตร	 ในตอนแรกๆ	 มีสถานท่ีประกอบพิธีท่ีไม่

ตายตัว	แล้วแต่จะทรงก�าหนดให้	ครัน้มาถงึในรชัสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 4	

พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้จดัพธิสีงฆ์เพ่ิมขึน้ในพระราช

พิธีต่างๆ	ทุกพิธี	ฉะนั้น	พระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมี

ขึน้เป็นครัง้แรกนบัแต่นัน้มา	โดยได้จดัรวมกบัพระราชพิธี

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 ท�าให้มีชื่อเรียกรวมกันว่า		

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 ส่วน

พิธีกรรมนอกเหนือจากการท�าเป็นตัวอย่างท่ีทรงจ�าแนก

ไว้	3	อย่าง	2	อย่างแรกท่ีว่า	“อาศยัค�าอธษิฐานเอาความ

สัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง	ท�าการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิ

มงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง”	 ทรงหมายถึง		

พิธีพืชมงคล	 อันเป็นพิธีสงฆ์ท่ีกระท�า	 ณ	 วัดพระ

วันพืชมงคล

ศรรีตันศาสดาราม	ส่วนอีกอย่างหนึง่ท่ีว่า	“บูชาเซ่นสรวง

ตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง”	ทรงหมายถึง	พิธีจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ	อันเป็นพิธีทางพราหมณ์

	 ฉะนั้น	พอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุการ

เกิด	 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ								

ได้ว่า	พระราชพิธนีีมุ่้งหมายท่ีจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร	

หวังเพื่อชักน�าให้มีความมั่นใจในการท�านา	อันเป็นอาชีพ

หลักท่ีส�าคัญของคนไทยท่ีมีมาช้านานและสืบต่อมาจน

ปัจจบัุนยังคงเป็นอยู่เช่นนัน้	เพราะด้วยการเกษตรท่ีมีการ

ท�านาเป็นอาชีหลัก	 นับเป็นส่ิงท่ีมีความส�าคัญต่อชีวิต

ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย

 ผลเสีย่งทาย พระราชพิธพืีชมงคลจรดพระนงัคลั

แรกนาขวัญ	วันพืชมงคลปี	2562	ได้ผ้านุ่ง	5	คืบ	น�้าใน

ปีนี้จะมีปริมาณพอดี	 ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์	

ผลาหาร	มังสาหาร	จะอุดมสมบูรณ์ดี	พระโคกินข้าว-น�้า-

หญ้า	น�้าท่าบริบูรณ์ดี	

	 (9	 พ.ค.)	 เม่ือเวลา	 08.30	 น.	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชิน	ี

พร้อมด้วย	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา		

นเรนทิราเทพยวดี	 เสด็จพระราชด�าเนินจากพระต�าหนัก

จิตรลดารโหฐานไปยังพลับพลาที่ประทับ	บริเวณมณฑล



พิธท้ีองสนามหลวง	เพ่ือเป็นองค์ประธานในพระราชพิธจีรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ

	 ในปีนี้	กรมปศุสัตว์	ได้ท�าการคัดเลือกพระโค	2	คู่	เป็น

พระโคแรกนาขวัญ	1	คู่	ได้แก่	พระโคเพิ่มและพระโคพูล	อายุ	

9	 ปี	 ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวล�าพูน	 มีสีผิวขาวอมชมพู	 ขนสีขาว

สะอาด	เขามีสีขาว	เป็นล�าเทียนโค้งสวยงาม	เคยปฏิบัติหน้าที่

พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว	2	ครัง้	ในปี	2559	และปี	2560	ส่วน

พระโคส�ารอง	1	คู่	 คือ	พระโคพอและพระโคเพียง	อายุ	 7	ปี	

เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี	2561

	 เมื่อเวลา	 09.30	 น.	 	 นายอนันต์	 สุวรรณรัตน์	 ปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พระยาแรกนา	 ประจ�าปี	 2562	

โดยก่อนเริ่มพิธี	 พระยาแรกนาจะเส่ียงทายผ้านุ่ง	 โดยการต้ัง

สัตยาธิษฐานแล้วหยิบได้ผ้า	5	คืบ	โหรหลวงท�านายว่า	น�้าใน

ปีนี้จะมีปริมาณพอดี	 ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์	 และ

ผลาหาร	มังสาหาร	จะอุดมสมบูรณ์ดี

	 ส่วนการเส่ียงทายด้วยของกนิ	7	ส่ิง	พระโคกนิ	ข้าว	น�า้	

และหญ้า	ท�านายว่าธญัญาหาร	ผลาหาร	จะบรบูิรณ์ด	ีน�า้ท่าจะ

บรบูิรณ์พอสมควร	ธญัญาหาร	ผลาหาร	ภักษาหาร	

มังสาหารจะอดุมสมบูรณ์

 การตั้งสัตยาธิษฐาน	 หยิบผ้านุ่งแต่งกาย	

(การเส่ียงทายผ้านุ่ง)	 	 "ผ้านุ่งแต่งกาย”	 ผ้านุ่งซึ่ง

พระยาแรกนาต้ังสัตยาธษิฐานหยิบนัน้	 เป็นผ้าลาย	

มีด้วยกนั	3	ผนื	คอื	หกคบื	ห้าคบื	และส่ีคบื	ผ้านุง่

นีจ้ะวางเรยีงบนโตกมีผ้าคลุม	 เพ่ือให้พระยาแรกนา

ขวัญหยิบ	ถ้าหยิบได้ผนืใดกจ็ะมีค�าท�านายไปตามกนั

คอื	ถ้าหยิบได้ผ้า	4	คบื	พยากรณ์ว่า	น�า้จะมากสัก

หน่อย	นาในท่ีดอนจะได้ผลบรบูิรณ์ด	ีนาในท่ีลุ่มอาจ

จะเสียหายบ้าง	ได้ผลไม่เต็มท่ี

	 ถ้าหยิบได้ผ้า	5	คบื	พยากรณ์ว่า	น�า้ในปีนี้

จะมีปรมิาณพอดี	ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบรบูิรณ์	และ

ผลาหาร	มังสาหาร	จะอดุมสมบูรณ์ดี

	 ถ้าหยิบได้ผ้า	6	คบื	พยากรณ์ว่า	น�า้จะน้อย	

นาในท่ีลุ่มจะได้ผลบรบูิรณ์ด	ีแต่นาในท่ีดอน	จะเสีย

หายบ้าง	ได้ผลไม่เต็มท่ี

 การเสีย่งทายของกิน มีของกนิ	7	ส่ิงท่ีต้ัง

เล้ียงพระโคนัน้มี	ข้าวเปลือก	ข้าวโพด	ถัว่เขยีว	งา	

เหล้า	 น�้า	 และหญ้า	 ถ้าพระโคกินส่ิงใดก็จะมีค�า

ท�านายไปตามนัน้คอื	ถ้าพระโคกนิ	ข้าว	หรอื	

ข้าวโพด	พยากรณ์ว่า	ธญัญาหาร	ผลาหาร	

จะบริบูรณ์ดี	 ถ้าพระโคกิน	 ถั่ว	 หรือ	 งา	

พยากรณ์ว่า	 ผลาหาร	 ภักษาหาร	 จะอุดม

สมบูรณ์ดี	 ถ้าพระโคกิน	 น�้า	 หรือ	 หญ้า	

พยากรณ์ว่า	 น�้าท่าจะบริบูรณ์พอสมควร	

ธญัญาหาร	ผลาหาร	ภักษาหาร	มังสาหารจะ

อดุมสมบูรณ์	 ถ้าพระโคกนิ	 เหล้า	พยากรณ์

ว่า	การคมนาคมจะสะดวกขึน้	การค้าขาย	กบั

ต่างประเทศดขีึน้	ท�าให้เศรษฐกจิรุง่เรอืง



มุมน่ารู้

พิพิธภัณฑ์เมืองท�ากิจกรรมกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 CMN           

ภาณุพงศ์  นนทอง
วิถีชีวิต

	 ท่ีนี่คนส่วนใหญ่จะ

ประกอบอาชีพ "ท�าสวน"            

ผลไม้นานาชนิดใครท่ีจะมาเท่ียวก็มาในช่วงเดือน														

กรกฎาคม-ตุลาคม	 ของทุกปีแล้วคุณจะอิ่มหน�ากับ		

ผลไม้นานาชนดิเช่น	จ�าปาดะ	มังคดุ	เงาะ	และลองกอง

เป็นต้น	 ให้นักท่องเท่ียวได้เลือกชื้อเลือกชิมกันอย่าง

อิ่มท้องเลยครับ

	 ใครที่ยังไม่เคยมาก็เชิญชวนนะครับเพราะที่น่ี

นอกจากอากาศดีแล้วยังมีผลไม้อีกเยอะแยะอีกด้วย

รวมทั้งสินค้า	 OTOP	 ให้ท่านๆได้เลือกชื้อเลือกหาอย่าง

มากมาย

	 หมู่บ้านคีรีวงต้ังอยู่ท่ี	 ต�าบลก�าโลน	 อ�าเภอลานกา	

จงัหวัดนครศรธีรรมราชเป็นชมุชนเก่าแก่	ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่

ท่ีเชงิเขาหลวง	เดมิชมุชนนีมี้ชือ่ว่า	"บ้านขนุน�า้"	เพราะต้ังอยู่

ใกล้กับต้นน�้าจากยอดเขาหลวง	 ต่อมาเปลียนชื่อเป็น "บ้าน

คีรีวง" บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ	ที่นับเป็นเหล่งท่องเที่ยว				

ท่ีสะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ

ได้อย่างกลมกลืน	 จึงไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมนักท่องเท่ียว

หลายคนถึงติดใจและหลงเสน่ห์ของบ้านคีรีวงกันเป็นแถบๆ	

นอกจากนี้บ้านคีรีวงยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการ

ธรุกจิท่องเท่ียวเชงินเิวศและรบัรางวลัยอดเย่ียมอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว	(Thailand	Touvism	Awards)	ประจ�าปี	2541	

ประเภทเมืองชุมชน



สถานที่ตั้ง : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

          ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 Location Princess : Princess Mother84 (Thung Tha Lat),     

          Thambon Na Kian,Amphoe Mueang,       

          Changwat Nakhon Si Thammarat 80000

จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมือง

พิพิธภัณฑ์เมือง	ณ	ตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์ ธีม "บันเทิงริมคลอง"

ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม

เก็บตกกิจกรรม


