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นางสงกรานต์

อยากบอกอยากเล่า
มนสิช โสภาเจริญวงศ์

เป็นคติความเชือ่ อยูใ่ นต�ำนานสงกรานต์ อันเป็นเรือ่ งเล่า
ถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว เป็นอุบายเพื่อให้
คนโบราณได้รู้ว่าวันมหาสงกรานต์ คือ วันที่พระอาทิตย์
ยกขึน้ สูร่ าศีเมษ ซึง่ สมัยนัน้ ถือเป็นการเถลิงศกใหม่ หรือ
วันขึน้ ปีใหม่ตามสุรยิ ะคติตรงกับวันใด โดยสมมุตผิ า่ นนาง
สงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ ปีไหนตรง
กับวันใดนางสงกรานต์ที่มีชื่อสมมุติเข้ากับวันนั้นๆก็จะ
เป็นผู้อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่ไปสรงน�้ำ
ซึ่งนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดนี้ เป็นเทพธิดาลูกสาวท้าวกบิล
พรหม และเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์ จากต�ำนาน
เล่าถึงท้าวกบิลพรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร ต้องตัด
เศียรออกบูชาธรรมบาลกุมารตามสัญญาแต่เนือ่ งจากพระ
เศียรของพระองค์ตกไปอยู่ที่ใด ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้น
ไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดินหรือในน�้ำ ดังนั้น ธิดาทั้ง
เจ็ดจึงต้องน�ำพานมารองรับ และน�ำไปประดิษฐานไว้ใน
ถ�้ำคันธชุลี ณ เขาไกรลาส ครั้นถึงก�ำหนด ๓๖๕ วัน
ซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์
เทพธิดาทั้งเจ็ดก็จะทรงพาหนะต่างๆ ผลัดเวรกันมาเชิญ
พระเศียรของบิดาออกแห่ โดยที่เทพธิดาทั้งเจ็ดนี้ปรากฏ
ในวั น มหาสงกรานต์ เ ป็ น ประจ�ำ จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า “นาง
สงกรานต์ ” ส่ ว นท้ า วกบิ ล พรหมนั้ น โดยนั ย ก็ คื อ
พระอาทิตย์ นั่นเอง
นางสงกรานต์ของแต่ละวัน จะมีนาม อาหาร อาวุธ
และสัตว์ที่เป็นพาหนะต่างๆ กันดังต่อไปนี้
วันอาทิตย์ ชือ่ ทุงษ ทัดดอกทับทิม เครือ่ งประดับปัทมราค
ภักษาหารผลมะเดือ่ อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์ พาหนะครุฑ

วันจันทร์ ชือ่ โคราค ทัดดอกปีบ เครือ่ งประดับมุกดา
ภักษาหารน�ำ้ มัน อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะเสือ
วันอังคาร ชือ่ รากษส ทัดดอกบัวหลวง เครือ่ งประดับโมรา
ภักษาหารโลหิต อาวุธขวาตรีศลู ซ้ายธนู พาหนะสุกร
วันพุธ ชื่อ มัณฑา ทัดดอกจ�ำปา เครื่องประดับไพฑูรย์
ภักษาหารนมเนย อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า พาหนะลา
วันพฤหัสบดี ชือ่ กิรณ
ิ ี ทัดดอกมณฑา เครือ่ งประดับ
มรกต ภักษาหารถัว่ งา อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะช้าง
วันศุกร์ ชือ่ กิมทิ า ทัดดอกจงกลนี เครือ่ งประดับบุษราคัม
ภักษาหารกล้วยน�้ำว้า อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ
พาหนะกระบือ
วันเสาร์ ชื่อ มโหทร ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิล
รัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรีศูล
พาหนะนกยูง

มุมนี้มีเรื่องเล่า
วารุณี ช่วยอักษร

ศาลเจ้าตาขุนลก

เก็บภาพ ณ ฮวงซุ้ยตาขุนลก มีลักษณะเป็นศาลศิลปะจีน
ผนังทางด้านซ้าย-ขวามีตวั อักษรจีนแบบฉลุ ส่วนผนังทางด้านนอกมีตวั
อักษรจีน และชื่อศาลตาขุนลก สร้างครอบแท่นหินศิลาจารึกชื่อของ      
" ยี่กุนหลิม " หรือ " พระขุนลก " ท่านเสียชีวิตในปี พ.ศ.2206 หลุม
ศพของตาขุนลก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงสองต้น อ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช มีศลิ าจารึกหน้าหลุมศพขนาดใหญ่วางตัง้ อยู่ ศิลาจารึก
มีขนาด 1.50x1.00 เมตร หนาประมาณ 15 ซม. สลักเป็นภาษาจีน และ
ด้านหน้าแผ่นศิลาจารึก มีกระถางธูปศิลาตั้งอยู่ที่หน้าหลุมศพ
ส่วนศาลติดกันอีกหลังมีรูปปั้นตาขุนลกทองเหลือง
ตามประวัติแล้ว ตาขุนลก หรือ พระขุนลก เป็นเจ้าสัวคฤหบดีผู้มั่งคั่งจากมณฑลฮกเกี้ยน อพยพมาเป็นพ่อค้า
ใหญ่ของเมืองนคร จนได้รับราชการเป็น " เจ้ากรมนา " ประจ�ำเมืองและได้เป็นผู้อุปถัมภ์ อุปัฎฐาก การบวชเป็น     
พระของ " เจ้าสามีราม " หรือ "หลวงปู่ทวด" โดยหาเรือมาท�ำเป็นแพอุทกสีมา บวชให้เจ้าสามีราม ที่คลองท่าแพ                      
( ที่วัดท่าแพปัจจุบัน )
ตาขุนลกเป็นทีน่ บั ถือของชาวนครด้านตะวันตกของเมือง ตัง้ แต่ทงุ่ ปรัง
จนไปถึงหลังศาลากลาง (หลังจวนเจ้าเมืองสมัยก่อน) โดยก่อนทีจ่ ะลงมือ
ท�ำไร่ไถนา จะมีการแบ่งข้าวปลาอาหาร ลงบนใบตองส่วนหนึ่ง แล้วเอ่ย
ชื่อ ตาขุนลก ให้มารับไหว้ ในสมัยก่อน เคยมีศาลเจ้าของตาขุนลกที่
บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุ ในศาลมีรปู เคารพตาขุนลกแกะด้วยไม้จนั ทน์
ถึง ๒ องค์ ทุกปีจะมีการเฉลิมฉลอง น�ำพระตาขุนลกลงเรือไปท�ำพิธีที่
ฮวงซุ้ย ต่อมาศาลเจ้าได้ร้างลง จึงมีผู้น�ำรูปเคารพตาขุนลกไปฝากที่ศาล
พระเสือ้ เมือง จึงท�ำให้ผคู้ นในนคร ได้บชู าตาขุนลกในสองที่ คือทีศ่ าลพระ
เสื้อเมืองนคร และที่ฮวงซุ้ยของท่าน ท่านเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้เข้ามา
รับราชการในเมืองนคร ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีหน้าที่เกี่ยวกับนา ต�ำแหน่งสูงสุดที่ปรากฏใน พ.ศ. 2191      

มีบรรดาศักดิ์เป็นพระหรือออกพระ นับถือศาสนาพุทธ มีบ้าน
พักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านวัดสพ เป็นบริเวณที่ตั้งบ้านเรือน
ของข้ า ราชการกรมนาของเมื อ งนคร ท่ า นมี ส ่ ว นในการ
พั ฒ นาการท� ำ นาของชาวนา จนเป็ น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของ        
ชาวนครทั่วไป
ชาวจีนทีอ่ พยพเข้ามาอยูใ่ นภาคใต้ของไทยมีอทิ ธิพลทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิน่ อยูไ่ ม่นอ้ ย เช่น ใน
ด้านการเกษตร การท�ำนา คนจีนเป็นผู้น�ำจอบเข้ามาใช้เรียก
ว่า จอบหัวหมู ความเชื่อ  ชาวนา ชาวบ้าน ไม่ว่า ไทยพุทธ
จีน อิสลาม ในบริเวณทุ่งปรัง มีความเชื่อและปฏิบัติต่อตาขุน
ลกสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี ตั้งแต่สมัยโบราณกล่าวคือ
ในฤดูท�ำนาตอนพักเที่ยงวัน ชาวนาที่น�ำอาหารกลางวันมา
ก่อนที่จะกินจะแบ่งข้าวหยิบหนึ่งกับข้าวขนาดปลายช้อนวาง
ลงบนใบไม้หรือใบตอง แล้วเอ่ยชื่อตาขุนลกให้วิญญาณของ
ท่านมารับแล้วจึงจะกิน ชาวทุง่ ปรังนับถือและปฏิบตั ติ อ่ ตาขุน
ลกเช่นนี้เสมอมา
แต่ในปัจจุบัน ความเจริญทางด้านวัตถุบ้านที่อยู่อาศัยได้รุก
เข้าสมทบไปในเขตที่เคยเป็นทุ่งนาทุกที การท�ำนาก็มีน้อยลง
ไปตามล�ำดับ ความเชือ่ และประเพณีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับตาขุนลกก็ลดน้อยถอยลง จนชาวเมืองนครส่วนใหญ่ไม่รจู้ กั ตาขุน
ลกกันแล้ว คงเหลือแต่ความเชือ่ ของคนบางกลุม่ ทีต่ กทอดมาตัง้ แต่สมัยโบราณเช่นกันองค์การบริการส่วนต�ำบลมะม่วง
สองต้นเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของโบราณสถานและโบราณวัตถุทจี่ ะร�ำลึกถึงคุณความดีของตาขุนลก จึงคิดจะปรับปรุง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต�ำบลมะม่วงสองต้นสืบไป

เรื่องเล่าน�ำมาบอก
จันทิมา จิตประไพ

ท่าศาลาอ่าวทองค�ำ

มารู้จัก....
อ่าวทองค�ำกัน

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย     
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และอ�ำเภอที่ได้ขึ้นชื่อว่า
เป็นอ่าวทองค�ำ  ของประเทศก็คือ อ�ำเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นอ�ำเภอที่มี
ทรัพย์ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลานานาชนิด
ผู้คนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว    
มีการตั้งกลุ่มสมาคมเพื่อฟื้นฟู                                                                  
ด้วยความเป็นอ่าวที่ตั้งในเขตทิศทางลม โดยมีอิทธิพลจาก
เทือกเขาหลวงเป็นปราการที่กั้นขวางไว้ตลอดแนว ประกอบกับอ่าว
ท่าศาลาเป็นดินดอนปากแม่น�้ำหลายสิบสาย ท�ำให้มีระบบนิเวศน์
เฉพาะถิน่ กล่าวคือ เมือ่ ลมพัดจากชายฝัง่ ทะเล มาปะทะเทือกเขาหลวง
ทิศทางลมจะไหลเวียน ท�ำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าลมแปดทิศ และอีก
ทัง้ เทือกเขาหลวงเป็นแหล่งแร่ธาตุและสารอินทรียจ์ ำ� นวนมาก รวมถึง
ก่อเกิดแม่น�้ำสายสั้นๆหลายสิบสายไหลพัดพาตะกอนลงมาในอ่าว
ท่าศาลา จึงเป็นแหล่งอาหารที่ส�ำคัญของสัตว์น�้ำขนาดเล็ก ส่งผลให้
เกิดระบบนิเวศน์หลากหลายที่ปากแม่น�้ำ    

ชวนเที่ยว...ปากพนัง
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ปากพนังเป็นชื่ออ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช            

ในอดี ต ปากพนั ง เป็ น เมื อ งท่ า ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า และ
เศรษฐกิจทีส่ �ำคัญเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นแหลมยื่น
ออกไปในทะเล และตัวอ�ำเภอมีแม่น�้ำไหลผ่านไปจนถึงปาก
อ่าวเหมาะแก่การเดินเรือและการกระจายสินค้าต่อไปยังหัว
เมืองส�ำคัญอื่นๆ ท�ำให้สภาพเศรษฐกิจในสมัยก่อนเฟื่องฟู
มากและในปั จ จุ บั น ปากพนั ง ยั ง เป็ น เมื อ งที่ อุ ด มสมบู ร ณ์            
ทั้งข้าวปลาอาหาร และธรรมชาติที่สวยงาม
มาปากพนัง ก็ต้องเที่ยวชมวิถีชาวเล ที่ในทุกวันจะมี
เรือล�ำน้อยล�ำเลียงสัตว์น�้ำมาจากชาวประมงแล่นผ่านกลาง
สายน�้ำ ซึ่งเป็นภาพชีวิตที่พอเพียงที่เห็นอย่างชินตา ลัดเลาะ
เส้นทางไปเรื่อยๆ จนมาถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำ
ปากพนัง อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที9่
ซึ่งมีเรื่องราวอันสุดแสนซาบซึ้งของชาวเมืองคอน ประตู
ระบายน�้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งตระหง่าน ที่ท�ำหน้าที่
เก็บกักน�ำ้ จืดส�ำหรับการเกษตรแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน�ำ้
เค็ม ใช้เป็นแหล่งอุปโภค บริโภค และช่วยบรรเทาอุทกภัย  

พาเที่ยวนครศรีธรรมราช
ศุภรัตน์ พรรณราย

ชุบชีวติ แก่ชาวประมงและราษฎรหลังจากเผชิญปัญหา
น�้ำมากกว่าหลาย 10 ปี ประตูระบายน�้ำแห่งนี้มีชื่อ
"อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นนามพระราชทานที่เป็น
มงคลยิ่ง มีความหมายถึง ความสามารถแบ่งแยกน�้ำ
จืด น�้ำเค็มได้ส�ำเร็จ นั่นคือมีการบริหารจัดการอย่าง
สมดุล ปิดกั้น น�้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในล�ำน�้ำ กักเก็บน�้ำ
จืดไว้ใช้ด�ำรงชีพ ซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ค น และเอื้ อ อ� ำ นวยให้ ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้ำปากพนังเป็นไปอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ ประตูระบายน�ำ้ นีถ้ อื เป็นปฐมบทของโครงการ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสุดล้นพ้น ที่ช่วยบรรเทา
อุทกภัยชุบชีวติ แก่ชาวประมงและราษฎรชาวปากพนัง

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
อลิศรา ยิ่งค�ำนึง

ราชพฤกษ์ สรรพคุณเหลืออนันต์

ดอกไม้สีเหลืองอร่ามที่มักพบเห็นได้ทั่วไปตาม               
ริมถนนสายต่าง ๆ คือสีสันของ "ดอกราชพฤกษ์" หรือ
"ดอกคูน" ต้นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น "ดอกไม้
ประจ�ำชาติไทย" ทั้งยังเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วจะ
เสริมให้คนในบ้านมีเกียรติยศชื่อเสียงมากขึ้นด้วย และที่
พิพธิ ภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชของเราก็มตี น้ ราชพฤกษ์
อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารวีระไทย ใครไปใครมาก็เห็น
เหลืองอร่ามมาแต่ไกล วันนี้มารู้จักกับต้นราชพฤกษ์ให้  
มากขึ้นกันเถอะ
ทางด้ านวิ ชาการ “ราชพฤกษ์” หรือ “คูน”
(อังกฤษ Golden shower ; ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia
fistula) เป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นพืชพืน้ เมือง
ของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึง
อินเดีย พม่า และศรีลังกา
ดอกจะมี สี เ หลื อ ง มี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 4-7
เซนติเมตร มีกลีบขนาดเท่ากัน 5 กลีบ เป็นช่อยาว 20-40
เซนติเมตร มีชื่อเรียกทางการว่า...“ดอกราชพฤกษ์”
เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีอยู่ทุกภาค
ของประเทศไทย อี ก ทั้ ง ที่ นิ ย มปลู ก เป็ น ต้ น ไม้ ม งคล                     
มีประวัตเิ กีย่ วข้องต่อประเพณีสำ� คัญๆ ในไทย ด้วยสีของ
ดอกเหลืองอร่าม พุ่มงามเต็มต้น เปรียบเป็นสัญลักษณ์
แห่งพุทธศาสนา มีความทนทาน และมีอายุยืนนาน
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ทางด้านสรรพคุณ ส่วนต่างๆ ของต้นราชพฤกษ์
มีประโยชน์ดังนี้
- “ใบ” สามารถน�ำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้
- “เปลือก” และ “ใบ” บดผสมกัน ใช้ทาฝี และ
เม็ดผื่นตามร่างกาย
- “ดอก” ช่ว ยแก้แผลเรื้อรัง ใช้เ ป็น ยาถ่ า ย                
ยาระบาย ช่วยหล่อลืน่ ล�ำไส้ รักษาโรคทีเ่ กีย่ วกับกระเพาะ
อาหาร

- “ฝัก” ส�ำหรับฝักอ่อน สามารถใช้ขับเสมหะได้
ส่วนฝักแก่ เนือ้ สีนำ�้ ตาลด�ำมีรสหวาน น�ำมาต้มกับน�ำ 
้ และ
เติมเกลือเล็กน้อย ดื่มก่อนนอน หรือก่อนรับประทาน
อาหาร สามารถใช้เป็นยาระบายได้ นอกจากนั้น ฝักแก่
ยังมีสารทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ ระบบประสาทของแมลง เมือ่ น�ำฝัก
มาบดผสมน�ำ้ แช่ทงิ้ ไว้ประมาณ 2-3 วัน สารละลายทีก่ รอง
ได้สามารถฉีดพ่นก�ำจัดแมลง และหนอนในแปลงผักได้
- “ราก” และ “แก่น” เป็นยาขับพยาธิ
ในปี พ.ศ.2506 ได้รบั การเสนอชือ่ ให้ เป็น “ดอกไม้
ประจ�ำชาติไทย” แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด จนกระทั่งมี
การลงนามให้เป็น “ดอกไม้ประจ�ำชาติไทย” เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ.2544 มีชอื่ ใช้เรียกในภาษาถิน่ ทางภาคอีสาน
ว่า “คูน” ภาคเหนือเรียกว่า “ลมแล้ง” ชาวกะเหรีย่ งเรียก
“ลักเกลือ” หรือ “ลักเคย” กาญจนบุรีเรียกว่า “กุเพยะ”
และทางภาคใต้เรียกว่า “ราชพฤกษ์”
ทางด้านของความเชือ่ ต้นราชพฤกษ์ ถือเป็นต้น
ไม้มงคล นิยมน�ำมาใช้ประกอบพิธีที่ส�ำคัญๆ เช่น เป็น
ส่วนประกอบในการท�ำคทาจอมพล ยอดธงชัยเฉลิมพล
ของกองทหาร พิธีเสาไม้หลักเมือง ท�ำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ

ตัวตลก

อยากบอกอยากเล่า
จิตติมา มนินทร์

ในฉบับที่แล้วเราได้รู้จักประวัติของหนังตะลุง ในฉบับนี้เรามาท�ำความรู้จักตัวตลกในตะลุงกัน
บ้าง รูปหนังตะลุงที่เป็นเสมือนตัวแทนของชาวบ้านซึ่งจ�ำลองรูปร่างลักษณะ กิริยาท่าทางและนิสัยมาจาก
คนจริง ในสังคมภาคใต้ หนังตะลุงคณะหนึ่งๆ จะมีตัวตลกประมาณ 8-15 ตัว แต่ละตัวมีรูปร่างและนิสัย            
แตกต่างกัน แต่ทุกตัวจะพูดภาษาถิ่น มีลีลาการพูดสุ้มเสียงแตกต่างกัน เมื่อเป็นตัวตลกตัวเดียวกันไม่ว่า
คณะใดจะน�ำไปใช้จะต้องรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวตลกนั้นๆ ให้เป็นแบบเดียวกันหมด คนเชิดต้อง
ศึกษาและฝึกเชิดแต่ละตัวให้เกิดความช�่ำชองถูกต้องตามแบบฉบับจะผิดเพี้ยนไปไม่ได้  เช่น
1. อ้ายเท่ง เอาเค้ามาจากชาว
บ้านคนหนึ่ง ชื่อเท่ง อยู่บ้านคูขุด อ�ำเภอ
สะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา หนังจวนบ้าน
คูขดุ   น�ำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรก หนัง
คณะอืน่ ๆ น�ำไปเลียนแบบ รูปร่างผอมบาง
สูง ท่อนบนยาวกว่าท่อนล่าง ผิวด�ำ ปาก
กว้าง หัวเถิก ผมงอหยิก ใบหน้าคล้ายนก
กระฮัง นิว้ มือขวายาวโตคล้ายอวัยวะเพศ
ผูช้ ายนิว้ ชีก้ บั หัวแม่มอื ซ้ายงอหยิกเป็นวง
เข้าหากัน นุง่ ผ้าโสร่งลายตาหมากรุกคาด
พุงด้วยผ้าขะม้า ไม่สวมเสือ้ ทีส่ ะเอวเหน็บ
มีด อ้ายครก (มีดปลายแหลมด้านงอโค้ง
มีฝัก) ชอบพูดจาโผงผาง ไม่เกรงใจใคร       
ขูส่ ำ� ทับผูอ้ นื่ ล้อเลียนเก่ง เป็นคูห่ กู บั อ้าย
หนูนยุ้
2. อ้ายหนูนุ้ย น�ำเค้ามาจากคน
ซื่อๆ แกมโง่ ผิวด�ำ  รูปร่างค่อนข้างเตี้ย
พุงยานโย้คอตก ทรงผมคล้ายแส้มา้ จมูก
ปากยื่นออกไป คล้ายกับปากวัว มีเครา
ยาวคล้ายหนวดแพะ ใครพูดเรือ่ งวัวเป็นไม่
พอใจ  นุ่งผ้าโสร่งแต่ไม่มีลวดลายไม่สวม
เสือ้ ถือมีดตะไกรหนีบหมากเป็นอาวุธ พูด
เสียงต�่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิก ชอบคล้อย
ตามคนยุยงส่งเสริม แสดงความซื่อออก

1. อ้ายเท่ง

4.นายสีแก้ว

2. อ้ายหนูนุ้ย

5. อ้ายสะหม้อ

3.นายยอดทอง

6. อ้ายขวัญเมือง

7. อ้ายโถ

8. ผู้ใหญ่พูน

มาเสมอ
3.นายยอดทอง เชื่อกันว่าเป็นชื่อคนจริงชาว
จังหวัดพัทลุง รูปร่างอ้วน ผิวด�ำ พุงย้อยก้นงอนขึ้นบน
ผมหยิกเป็นลอน จมูกยืน่ ปากบุม๋ เหมือนปากคนแก่ไม่มี
ฟัน หน้าเป็นแผลจนลายคล้ายหน้าจระเข้ ใครพูดถึงเรือ่ ง
จระเข้ไม่พอใจ นุ่งผ้าลายโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อ เหน็บ
กริชเป็นอาวุธประจ�ำกาย เป็นคนเจ้าชู้ ปากพูดจาโอ้อวด
ใจเสาะ ขี้ขลาด ชอบขู่หลอก พูดจาเหลวไหล ยกย่อง
ตนเอง บ้ายอ ชอบอยู่กับนายสาว ที่มีส�ำนวนชาวบ้าน
ว่า "ยอดทองบ้านาย"
4. นายสีแก้ว เชื่อกันว่าเอาเค้ามาจากคนที่ชื่อ
สีแก้วจริงๆ เป็นคนมีตะบะ มือหนักโกรธใครตบด้วยมือ
หรือชนด้วยศรีษะ เป็นคนพูดจริง ท�ำจริง สูค้ น ชอบอาสา
เจ้านายด้วยจริงใจ ตักเตือนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามท�ำนองคลองธรรม รูปร่างอ้วนเตีย้ ผิวคล�ำ 
้ มีโหนก
คอ ศรีษะล้าน นุง่ ผ้าโจงกระเบนลายตาหมากรุก ไม่สวม
เสื้อ ไม่ถืออาวุธใดๆ ใครพูดล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องพระ
เรือ่ งร้อน เรือ่ งจ�ำนวนเงินมากๆ จะโกรธทันที พูดช้าๆ
ชัดถ้อยชัดค�ำ เพือ่ นคูห่ คู อื นายยอดทอง
5. อ้ายสะหม้อ หนังกั้น ทองหล่อ น�ำมาจาก
คนจริง โดยได้รับอนุญาตจากชาวอิสลามชื่อสะหม้อ อยู่
บ้านสะกอม อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนังตะลุงอืน่ ๆ
ที่น�ำไปเลียนแบบ พูดกินรูปสู้หนังกั้น ทองหล่อไม่ได้ รูป
ร่างอ้ายสะหม้อ หลังโกง มีโหนกคอ คางย้อย ลงพุง รูป
ร่างเตี้ย สวมหมวกแขก นุ่งผ้าโสร่ง ไม่สวมเสื้อ พูดล้อ
เลียนผูอ้ นื่ ได้เก่ง ค่อนข้างอวดดี นับถือศาสนาอิสลามแต่

ชอบกินหมู ชอบดืม่ เหล้า พูดส�ำเนียงเนิบนาบ รัวปลาย
ลิน้
6. อ้ายขวัญเมือง ไม่มปี ระวัตคิ วามเป็นมา เป็น
ตัวตลกเอกของหนังจันทร์แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
คนในถิ่นนั้น เขาไม่เรียกว่าอ้ายเมือง แต่เรียกว่า         
"ลุงขวัญเมือง" แสดงว่าได้รบั การยกย่องจากคนในท้อง
ถิน่ อย่างสูงเหมือนกับเป็นคนส�ำคัญผูห้ นึง่ ใบหน้าของ
ขวัญเมืองคล้ายแพะ ผมบางหยิกเล็กน้อย ผิวด�ำ หัวเถิก
จมูกโด่งโตยาว ปากกว้าง พุงยานโย้ ก้นเชิด ปลายนิว้
ชีค้ ล้ายนิว้ มืออ้ายเท่ง นุง่ ผ้าพืน้ ด�ำ คาดเข็มขัด ไม่สวม
เสือ้ เป็นคนซือ่ บางครัง้ แฝงไว้ซงึ่ ความฉลาด ชอบสงสัย
เรื่องของผู้อื่น พูดจาเสียงหวาน หนังจังหวัดสงขลา
แสดงคู่กับอ้ายสะหม้อ   หนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
แถวอ�ำเภอเชียรใหญ่ หัวไทร ปากพนัง ท่าศาลา ให้
แสดงคู่กับนายยอดทอง หนังพัทลุง ตรัง นิยมให้เป็น
ตัวบอกเรื่อง เฝ้าประตูเมือง ออกตีฆ้องร้องป่าว
7. อ้ายโถ เอาเค้ามาจากจีนบ๋าบา ชาวพังบัว
อ�ำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา รูปร่าง มีศรีษะค่อน
ข้างเล็ก ตาโตถลน ปากกว้าง ริมฝีปากล่างเม้มเข้าใน
ส่วนท้องตึง อกใหญ่เป็นรูปโค้ง สวมหมวกมีกระจุก
ข้างบน นุง่ กางเกงถลกขา ถือมีดบังตอเป็นอาวุธ ชอบ
ร้องร�ำท�ำเพลง ขี้ขลาดตาขาว โกรธใครไม่เป็น ถือเอา
เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ ใครจะพูดเรื่องอะไรก็ตาม อ้าย
โถจะชักเรื่องที่พูดวกเข้าหาเรื่องกินเสมอ เป็นตัวตลก
ประกอบ
8. ผูใ้ หญ่พนู น่าจะเลียนแบบมาจากผูใ้ หญ่คน
ใดคนหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่ จมูกยาวคล้ายตะขอเกี่ยว
มะพร้าว ศรีษะล้าน มีผมเป็นกระจุกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตรงกลางกลวงอยู่ กลางพุงโย้ย้อยยาน ตะโพกใหญ่
ขวิดขึน้ บน เพือ่ นมักจะล้อเลียนว่า บนหัวติดงวงถังตักน�ำ 
้
สันหลังเหมือนเขาพับผ้า (อยูร่ ะหว่างพัทลุง-ตรัง) นุง่ ผ้า
โจงกระเบน ไม่มีลวดลาย ชอบยุยง โม้โอ้อวด เห่อยศ
ขู่ตะคอผู้อื่นให้เกรงกลัว ธาตุแท้เป็นคนขี้ขลาดตาขาว
ชอบแสแสร้งปั้นเรื่องฟ้องเจ้านาย ส่วนมากเป็นคนรับ
ใช้อยูเ่ มืองยักษ์หรือกับฝ่ายโกง พูดช้าๆ หนีบจมูก เป็น
ตัวตลกประกอบ

ประเพณีพราหมณ์โบราณในเมืองนคร
อาณาจักรนครศรีธรรมราชเป็นอาณาจักรที่เจริญ
รุง่ เรืองมาแต่โบราณกาล ทัง้ โดยอารยธรรมของศาสนา
พราหมณ์ และศาสนาพุทธจนเป็นศูนย์กลางของการเผย
แพร่ศาสนาสู่แคว้นต่างๆ ทั้งภูมิภาคนี้ประเพณีและ
พิธกี รรม ตามศรัทธาความเชือ่ ของผูค้ นจึงผสมผสานอยู่
ทัง้ คตินยิ ม ในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้
สืบสาน "ประเพณี แห่นางดาน" ทีค่ วรค่าตามความเชือ่
ของศาสนาพราหมณ์การอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อให้ชาว
นครศรีธรรมราชได้เห็นถึงความส�ำคัญของเมืองนครศรี
ธรรมราช ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาทัง้ พราหมณ์
และพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในภาคใต้  
     มีทมี่ าทีไ่ ปน่าสนใจ เริม่ จากค�ำว่า นางดาน หมายถึง
แผ่นไม้กระดาน 3 แผ่น ขนาดกว้างหนึง่ ศอก สูงสีศ่ อก แล้ว
วาดหรือแกะสลักรูปเทพบริวารในคติพราหมณ์ไว้ 3 องค์
แผ่นแรก คือ พระอาทิตย์-พระจันทร์ แผ่นที่ 2 คือ
แม่พระธรณี แผ่นที่ 3 คือ พระแม่คงคา ซึ่งทั้ง 3 แผ่น
จะน�ำไปใช้ในขบวนแห่เปรียบเสมือนเป็นการรอรับเสด็จ        
พระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลก ณ เสาชิงช้า
จากความเชื่อที่ว่า พระอิศวรจะเสด็จลงมาเยี่ยม
มนุษย์โลก ช่วงประมาณเดือนอ้าย หรือวันปีใหม่ของ
ชาวพราหมณ์ฮนิ ดู เพือ่ ประสาทพรให้เกิดความสงบสุข
ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยคุม้ ครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมแห่นางดาน หรือนางกระดาน
ขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรม
มากมายอาทิ เช่น กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรเนือ่ งในวันปี
ใหม่ไทย ณ สนามหน้าเมือง, พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหงิ ค์
ณ หอพระพุทธสิหงิ ค์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช,

เล่าเรื่องเมืองนคร
ณัฐธิดา อ่อนเกตุพล

กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง, พิธีบวง
สรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชีและเคลื่อนที่
ไปสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ชมการแสดง แสง เสียงสื่อ
ผสม อลังการนางดาน ต�ำนานเมืองนคร,เลือกซื้อสินค้า OTOP
อาหาร และร�ำวงเวียนครก ณ หลาดก�ำแพงเมืองเก่า เริ่มตั้งแต่
วันแรก 11 เมษายน มีพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศก พร้อม
ถวายเครือ่ งราชสักการะ จากนัน้ 12 เมษายน เป็นพิธตี กั น�ำ้ จาก
บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 บ่อ น�ำเข้าพิธีพุทธาภิเษก อย่างยิ่งใหญ่
ณ สนามหน้าเมือง
ส�ำหรับวันที่ 13 เมษายน ถือเป็นวันส�ำคัญของงานนี้ เปิด
ให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วร่วมท�ำบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่ไทย
พร้อมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากหอพระพุทธสิหิงค์ เข้าขบวน
แห่ให้ประชาชนสรงน�้ำเป็นสิริมงคล
    นอกจากนี้ ยั ง เชิ ญ ผู ้ สู ง อายุ ม าให้ ผู ้ เ คารพนั บ ถื อ และ
ประชาชน ร่วมรดน�้ำด�ำหัว ณ สนามหน้าเมือง หรือจะชมการ
แสดงดนตรีบนเวทีจากศิลปินนักร้องชั้นน�ำ  แล้วเล่นน�้ำไปชม
คอนเสิร์ตไปบนถนนประตูลอดก็ได้
ในวันที่ 14 เมษายน เช้าชมพิธีบวงสรวงพระอิศวร ณ              
หอพระอิศวร โดยพราหมณ์หลวง เย็นชมขบวนแห่นางดานเคลือ่ น
ออก จากตลาดท่าชีสู่เวทีการแสดงแสงสีเสียง “นางดาน...
อลังการเมืองนคร” ณ สวนศรีธรรมาโศกราช

ท่องเที่ยวเมืองนคร
พัชรพร พรหมทอง

"ซัมเมอร์นี้ที่ ขนอม"

ซัมเมอร์แล้วค่ะ ค�ำถามยอดฮิต ส�ำหรับช่วงชัว่ โมงนีค้ ง
หนีไม่พ้น “ร้อนนี้ทะเลไหนดีคะ?
เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลอ่าวไทยกับสองอ�ำเภอ
สุดเกร๋ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างอ�ำเภอ "ขนอม" และ
อ�ำเภอ "สิชล" ซึ่งสองอ�ำเภอเล็กๆแห่งนี้ขอบอกไว้เลยว่ามี
ของดีให้เราค้นหาซึง่ มีมากกว่าทะลแน่นอนเลยทีเดียวเชียวค่ะ  
รับรองว่าถ้าได้มาสัมผัสทะเลขนอมด้วยตัวเองแล้วต้องตกหลุม
รักที่นี่ได้อย่างไม่ยากเลย ว่าแต่จะดีงามขนาดไหน ถ้าพร้อม
แล้วตามเราไปฟินกันเลยค่ะ อย่างแรกอ�ำเภอขนอม ทีน่ ถี่ อื ได้
ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆเพียบเลย แถมผู้คนไม่พลุกพล่าน
มาแล้วฟินกับบรรยากาศซิลๆแบบสโลว์ไลฟ์เหมาะแก่การมา
เติมพลังให้กับชีวิตมากๆ
ที่เที่ยวที่ 1 อย่างที่บอกที่นี่มีดีมากกว่าทะเล เราขอ
แนะน�ำให้ไปเล่นน�้ำตกเย็นๆ ที่ น�้ำตกหินลาด เป็นแหล่งพัก
ผ่ อ นอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของบ้ า นใน
เพลาสายน�ำ้ ไสๆ เย็นๆจากเขา
เพลาทีไ่ หลผ่านโขดหินในล�ำธาร
บางช่วงก็ลาดชันมาตกลงแอ่ง
น�้ำเบื้องล่าง ผ่านวิวสองข้าง
เป็ น ป่ า โปร่ ง สลั บ กั บ สวน
มะพร้ า ว ซึ่ ง เราสามารถเดิ น
เลียบริมทางขึ้นไปชมวิวสวยๆ
เหนือน�้ำตกได้ด้วย
ที่เที่ยวที่ 2 จะพาไปเอาเท้าแช่น�้ำกับสถานที่ยอดฮิต
ติดชาร์ต ณ.นาทีนขี้ องอ�ำเภอขนอม ที่ "สปาปลาตอดเท้าสวน
ตาสรรค์" มีบรรยากาศร่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ให้เราได้นั่ง
หย่ อ นเท้ า ลงในริ ม ธารให้
ปลาตอดเท้า หรือจะกระโดด
ลงเล่นน�้ำเย็นๆ หรือจะสั่ง

(ตอนที่๑)

อาหารมานั่งทานก็ได้ด้วย ที่นี่คิดค่าบ�ำรุงสถานที่
ท่านละ20บาท เท่านั้น แต่ก่อนไปต้องวางแผน              
นิดนึง เพราะถ้าไปวันหยุดที่นี่คนจะเยอะมากๆๆ
ที่เที่ยวที่ 3 ขอพาไปโลเคชั่นสวยๆ ไปยืน
ถ่ายรูปที่สะพานไม้ “อ่าวเตล็ด” ที่นี่เป็นอีกท่าเรือ

หนึ่งที่สามารถมาลงเรือไปชมโลมาสีชมพูได้เช่นกัน
โดยที่ท่าเรืออ่าวเตล็ดจะมีสะพานไม้ทอดยาวไปใน
ทะเลเป็นอีกมุมหนึง่ ทีถ่ า่ ยรูปแล้วออกมาสวยมากๆ
เลยทีเดียว   เพื่อนๆสายเซลฟี่ห้ามพลาดจุดนี้เด็ด
ขาดเลยนะคะ..เป็นยังไงบ้างคะ อยากจะไปเทีย่ วพัก
ผ่อนช่วงซัมเมอร์นี้ก็จัดไปยาวๆเลยคะ
     ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นแต่ยังไม่จบ เป็นเพียงแค่
เรียกน�้ำย่อยเท่านั้นนะคะ ถ้าอยากทราบว่าสถาน  
ที่ ท ่ อ งเที่ ย วของ ”ขนอม” ยั ง มี ท่ี ไ หนอี ก บ้ า ง       
อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ

วันพืชมงคล

ประวัติวันพืชมงคล
พระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา เป็น
พระราชพิธที มี่ มี าตัง้ แต่โบราณเมือ่
ครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งใน
สมัยนัน้ พระมหากษัตริยม์ ไิ ด้ลงมือ
ไถนาเอง เพียงแต่เสด็จฯ ไปเป็น
องค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น
เมื่ อ ครั้ น ถึ ง สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไป
เป็ น องค์ ป ระธาน แต่ จ ะมอบ
อาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท�ำเหมือน
อย่างออกอ�ำนาจกษัตริย์และจะ
ทรงจ�ำศีลเป็นเวลา 3 วัน โดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
ต่อมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่รัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบ
พระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็น
พิธีหน้าพระที่นั่ง จะยกเว้นก็ต่อเมื่อมีพระราชประสงค์จะ
ทอดพระเนตร ในตอนแรกๆ มีสถานที่ประกอบพิธีที่ไม่
ตายตัว แล้วแต่จะทรงก�ำหนดให้ ครัน้ มาถึงในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จดั พิธสี งฆ์เพิม่ ขึน้ ในพระราช
พิธีต่างๆ ทุกพิธี ฉะนั้น พระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมี
ขึน้ เป็นครัง้ แรกนับแต่นนั้ มา โดยได้จดั รวมกับพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท�ำให้มีชื่อเรียกรวมกันว่า  
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วน
พิธีกรรมนอกเหนือจากการท�ำเป็นตัวอย่างที่ทรงจ�ำแนก
ไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรกทีว่ า่ “อาศัยค�ำอธิษฐานเอาความ
สัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ท�ำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิ
มงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” ทรงหมายถึง  
พิ ธี พื ช มงคล อั น เป็ น พิ ธี ส งฆ์ ที่ ก ระท� ำ  ณ วั ด พระ

สาระน่ารู้
ณิชรัตน์ สันติวีรยุทธ

ศรีรตั นศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึง่ ทีว่ า่ “บูชาเซ่นสรวง
ตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” ทรงหมายถึง พิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีทางพราหมณ์
ฉะนั้น พอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุการ
เกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ        
ได้วา่ พระราชพิธนี มี้ งุ่ หมายทีจ่ ะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร
หวังเพื่อชักน�ำให้มีความมั่นใจในการท�ำนา อันเป็นอาชีพ
หลักที่ส�ำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจน
ปัจจุบนั ยังคงเป็นอยูเ่ ช่นนัน้ เพราะด้วยการเกษตรทีม่ กี าร
ท�ำนาเป็นอาชีหลัก นับเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย
ผลเสีย่ งทาย พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ วันพืชมงคลปี 2562 ได้ผ้านุ่ง 5 คืบ น�้ำใน
ปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์
ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินข้าว-น�้ำหญ้า น�้ำท่าบริบูรณ์ดี
(9 พ.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชด�ำเนินจากพระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐานไปยังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑล

พิธที อ้ งสนามหลวง เพือ่ เป็นองค์ประธานในพระราชพิธจี รดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ
ในปีนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ท�ำการคัดเลือกพระโค 2 คู่ เป็น
พระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล อายุ
9 ปี ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวล�ำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาว
สะอาด เขามีสีขาว เป็นล�ำเทียนโค้งสวยงาม เคยปฏิบัติหน้าที่
พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว 2 ครัง้ ในปี 2559 และปี 2560 ส่วน
พระโคส�ำรอง 1 คู่ คือ พระโคพอและพระโคเพียง อายุ 7 ปี
เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี 2561
เมื่อเวลา 09.30 น.   นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนา ประจ�ำปี 2562
โดยก่อนเริ่มพิธี พระยาแรกนาจะเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยการตั้ง
สัตยาธิษฐานแล้วหยิบได้ผ้า 5 คืบ โหรหลวงท�ำนายว่า น�้ำใน
ปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และ
ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
ส่วนการเสีย่ งทายด้วยของกิน 7 สิง่ พระโคกิน ข้าว น�ำ 
้
และหญ้า ท�ำนายว่าธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบรู ณ์ดี น�ำ้ ท่าจะ

บริบรู ณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร
มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
การตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งแต่งกาย
(การเสี่ยงทายผ้านุ่ง)   "ผ้านุ่งแต่งกาย” ผ้านุ่งซึ่ง
พระยาแรกนาตัง้ สัตยาธิษฐานหยิบนัน้ เป็นผ้าลาย
มีดว้ ยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสีค่ บื ผ้านุง่
นีจ้ ะวางเรียงบนโตกมีผา้ คลุม เพือ่ ให้พระยาแรกนา
ขวัญหยิบ ถ้าหยิบได้ผนื ใดก็จะมีคำ� ท�ำนายไปตามกัน
คือ ถ้าหยิบได้ผา้ 4 คืบ พยากรณ์วา่ น�ำ้ จะมากสัก
หน่อย นาในทีด่ อนจะได้ผลบริบรู ณ์ดี นาในทีล่ มุ่ อาจ
จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
ถ้าหยิบได้ผา้ 5 คืบ พยากรณ์วา่ น�ำ้ ในปีนี้
จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบรู ณ์ และ
ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
ถ้าหยิบได้ผา้ 6 คืบ พยากรณ์วา่ น�ำ้ จะน้อย
นาในทีล่ มุ่ จะได้ผลบริบรู ณ์ดี แต่นาในทีด่ อน จะเสีย
หายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
การเสีย่ งทายของกิน มีของกิน 7 สิง่ ทีต่ งั้
เลีย้ งพระโคนัน้ มี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถัว่ เขียว งา
เหล้า น�้ำ  และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีค�ำ
ท�ำนายไปตามนัน้ คือ ถ้าพระโคกิน ข้าว หรือ
ข้าวโพด พยากรณ์วา่ ธัญญาหาร ผลาหาร
จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกิน ถั่ว หรือ งา
พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดม
สมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกิน น�้ำ  หรือ หญ้า
พยากรณ์ว่า น�้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะ
อุดมสมบูรณ์ ถ้าพระโคกิน เหล้า พยากรณ์
ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึน้ การค้าขาย กับ
ต่างประเทศดีขนึ้ ท�ำให้เศรษฐกิจรุง่ เรือง

วิถีชีวิต

หมู่บ้านคีรีวงตั้งอยู่ที่ ต�ำบลก�ำโลน อ�ำเภอลานกา
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเก่าแก่ ทีอ่ พยพไปอาศัยอยู่
ทีเ่ ชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนีม้ ชี อื่ ว่า "บ้านขุนน�ำ้ " เพราะตัง้ อยู่
ใกล้กับต้นน�้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลียนชื่อเป็น "บ้าน
คีรีวง" บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่นับเป็นเหล่งท่องเที่ยว    
ที่สะท้อนถึงสายใยการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ
ได้อย่างกลมกลืน จึงไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมนักท่องเที่ยว
หลายคนถึงติดใจและหลงเสน่ห์ของบ้านคีรีวงกันเป็นแถบๆ
นอกจากนี้บ้านคีรีวงยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการ
ธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและรับรางวัลยอดเยีย่ มอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (Thailand Touvism Awards) ประจ�ำปี 2541
ประเภทเมืองชุมชน

มุมน่ารู้
ภาณุพงศ์ นนทอง

ที่ นี่ ค นส่ ว นใหญ่ จ ะ
ประกอบอาชี พ "ท� ำ สวน"
ผลไม้นานาชนิดใครที่จะมาเที่ยวก็มาในช่วงเดือน              
กรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกปีแล้วคุณจะอิ่มหน�ำกับ  
ผลไม้นานาชนิดเช่น จ�ำปาดะ มังคุด เงาะ และลองกอง
เป็นต้น ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชื้อเลือกชิมกันอย่าง
อิ่มท้องเลยครับ
ใครที่ ยั ง ไม่ เ คยมาก็ เ ชิ ญ ชวนนะครั บ เพราะที่ นี่
นอกจากอากาศดี แ ล้ ว ยั ง มี ผ ลไม้ อี ก เยอะแยะอี ก ด้ ว ย
รวมทั้งสินค้า OTOP ให้ท่านๆได้เลือกชื้อเลือกหาอย่าง
มากมาย

กิจกรรมวอล์คแรลลี่

พิพิธภัณฑ์เมืองท�ำกิจกรรม
CMN

เก็บตกกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์เมือง ณ ตลาดริมน�้ำเมืองลิกอร์ ธีม "บันเทิงริมคลอง"

ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม

จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมือง
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

