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“หนังสือเปนสิ่งหนึ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาทั้งกาย  ทั้งอาชีพ        
ทั้งความรูวิชาการ  ทั้งการคนควาและในที่สุดในความพอใจในทางจิตใจ
ของมนุษยชั้นสูงที่สุด  จนกระทั่งถาคนใดอยากมีความรู ในดานจิตวิทยา
หรือในดานปรัชญาจนกระทั่ง อาจอยากที่จะเรียนทางธรรมะหรือศาสนา  
จนกระทั่งเปนคนที่สามารถไปสูความสุขที่แทจริง  คือ  ความนิ่งในจิตใจ  
เปนผูรอบรูแท ๆ  ก็ยอมตองอาศัยหนังสือ 
  เพราะหนังสือเปนการสะสมความรู  และทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษย
ไดสรางมาทํามาติดมาแตโบราณกาลจนทุกวันนี้  หนังสือจึงเปนสิ่งสําคัญ 
เปนคลาย ๆ  ธนาคารความรูและเปนออมสิน   เปนสิ่งที่จะทําใหมนุษย
กาวหนาไดโดยแท...” 

 
 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศในโอกาสที่เขา

เฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
ณ  ศาลาดุสดิาลัย   สวนจิตรลดา 

วันพฤหัสบดีที่  25  พฤศจิกายน  2514 



 

 

คํานํา 
 

หนังสืออานเพิ่มเติม  สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค  8  ประการ ชุด 
“นครศรีธรรมราช  พลังแหงภูมิปญญา”  เรื่อง “ฉันรักบานเกิด” ไดจัดทําขึ้น
เพื่อใหผูเรียนใชเปนหนังสือสําหรับคนควาหาความรูดวยตนเองเพิ่มเติมจาก
หนังสือเรียน  สงเสริมใหนักเรียนเกิดนิสัยรักการอาน และใชประกอบการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 7 ภูมิปญญา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัดของ
นักเรียนที่เปนความรูเพิ่มเติมที่นักเรียนนาจะไดเรียนรู  สําหรับภาพประกอบใน
เลมทุกภาพ ผูจัดทําเปนผูถายทําเองจากสถานที่จริงในปจจุบัน และสําหรับภาพ
ทางประวัติศาสตรไดถายจากพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช และคนควาจาก
อินเตอรเน็ต 

ขอขอบคุณ   นายบัณฑิต    สุทธมุสิก และ ดร.จีราภา  อินธิแสง ที่กรุณา
ใหคําแนะนําและแกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย และ
หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสืออานเพิ่มเติมเลมนี้จะเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนตามสมควรไดตอไป 
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ชื่อนองพอเพียงคะ 
เราไปเรียนเลมท่ี  1 

กันคะ 

ชื่อนองแบงปนคะ 
เลมท่ี 1 ฉันรักบานเกิด 

ตามมาเลยคะ 

ปาใจดี  ผูมีความรู 
ดานภูมิปญญาทองถิ่น

อยางเต็มเปยม 

พวกเราจะนําคุณหนูทุกทาน  
ไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 

ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะ 
ติดตามกันไดในหนังสืออานเพิ่มเติม 

สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
ชุด  “นครศรีธรรมราช  พลังแหงภูมิปญญา” 



 

 ฉันรักบานเกดิ 1

สถานีรถไฟหัวลําโพง  กรุงเทพมหานคร  ทามกลางผูคนมากมาย          
คุณปาใจดีไดเดินทางมาเพื่อโดยสารรถไฟไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
นองพอเพียงและนองแบงปนเปนผูรวมเดินทาง  ทั้งสองเปนชาวกรุงเทพฯ และ
เปนเพื่อนกันมาตั้งแตสมัยเรียนอนุบาล จนถึงขณะนี้เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสาธิตแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ทั้งสองคนเปนเด็กดีมีมารยาทเรียบรอย  
และเปนคนที่ชอบเรียนรู ขยัน ประหยัด อดออม เปนที่รักของพอแม เพื่อนๆ และ
คนใกลเคียง  

นองพอเพียงและนองแบงปนมีความฝนอยากไปภาคใต โดยจะไปเที่ยว  
ที่จั งหวัดนครศรีธรรมราชสักครั้ ง เพราะคุณครู เคย เล าใหฟ งว าจั งหวัด
นครศรีธรรมราชเปนแหลงประวัติศาสตรและอารยธรรม พรอมทั้งมีภูมิปญญา
หลายอยางที่นาสนใจศึกษา จึงขออนุญาตคุณพอ คุณแม ใหคุณปาใจดีซึ่งเปน
เพื่อนบานที่สนิทกันมากและเปนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกําเนิด ใหเปน
มัคคุเทศนพาทั้งนองพอเพียงและนองแบงปนไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพราะในชวงเดือนกันยายนของทุกป คุณปาใจดีตองกลับบานเกิดเปนประจํา 
เนื่องจากตองกลับไปทําบุญวันสารทเดือนสิบเพื่ออุทิศบุญกุศลใหแกบรรพบุรุษ  
ที่ลวงลับไปแลว  และเปนการพบปะสังสรรคในหมูญาติมิตรดวย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ฉันรักบานเกดิ 2

ทั้งสามคนไดออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตอนค่ํา โดยรถไฟถึงจังหวัด
นครศรีธรรมราชในตอนเชาของวันถัดมา คุณปาใจดีเลือกเดินทางโดยทางรถไฟ 
เนื่องจากประหยัดและปลอดภัย พรอมทั้งไดชมธรรมชาติอันงดงามตลอด
ระยะทางดวย 

คุณปาใจดีพานองพอเพียงและนองแบงปนไปพักที่บานของคุณพอ      
คุณแมคุณปาใจดี ซึ่งอยูในตัวเมือง นองพอเพียงและนองแบงปนทําความเคารพ
คุณตา คุณยายซึ่งเปนคุณพอคุณแมของคุณปาใจดี ดวยการกราบที่ตักของคุณตา
คุณยาย หลังจากนั้นก็อาบน้ําและรับประทานอาหารเปนที่เรียบรอย ก็พรอมที่จะ
ออกเดินทางตามรอยอารยธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 

 
“นองพอเพียงและนองแบงปน พรอมหรือยังคะ” คุณปาใจดีถาม 
“พรอมแลวคะ” ทั้งนองพอเพียงและนองแบงปนกลาวพรอมกัน 
“คุณปาจะพาเราไปไหนกันกอนดีคะ ต่ืนเตนจังเลยคะ” นองพอเพียงกลาว 
 “กอนอื่นปาจะเลาใหฟงถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันกอนนะจะ”       

คุณปาใจดีไดเลาใหฟงวา 



 

 ฉันรักบานเกดิ 3

“นครศรีธรรมราชเปนเมืองใหญที่มีประวัติศาสตรความเปนมาเกาแกและ
มีบทบาทสําคัญนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน  นครศรีธรรมราชหรือนครอันสงา   
ของพระราชาผูทรงธรรม เปนดินแดนที่พุทธศาสนาจากลังกาไดเผยแผเขามาเปน
อันดับแรก กอนที่จะขยายไปตามเมืองตาง ๆ นครศรีธรรมราช จึงไดชื่อวาเปน 
เมืองพระ แมจะไดชื่อวาเปนเมืองพระ แตภาพลักษณในอดีตทําใหบางคนมองวา
นครศรีธรรมราชเปนเมืองเถื่อน ผูคนดุรายคบไมได ทั้งที่ความจริงแลว หากใคร
ไดรูจักและเขาใจเมืองนครรีธรรมราชนั้นนาอยู นาเที่ยว นาเรียนรู มีอะไร         
ใหคนหาอีกมากมายเลยจะ” คุณปาใจดีกลาว 

“หนูอยากไปเที่ยวไหนกอนดีจะ” คุณปาใจดีถาม 
“คุณครูเคยเลาใหฟงถึงวัดคูบานคู เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช          

ชื่อวัด...อืม... ออ! คิดออกแลวคะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ใชไหมคะ” นอง
แบงปนถาม 

“ใชจะ ถางั้นประเดี๋ยวคุณปาใจดีจะพาไปสักการะเจดียวัดพระมหาธาตุ-
วรมหาวิหาร กันกอนเลยนะคะ”  

“ไปกันเลยคะ” คุณปาใจดีกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 



 

 ฉันรักบานเกดิ 4

ทั้งสามไดออกเดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งตั้งอยูที่ถนน   
ราชดําเนิน เมื่อมาถึงคุณปาใจดีพานองพอเพียงและนองแบงปนชมวิหารทรงมา   
ที่อยูในบริเวณวัด เขาไปสักการะภายในเจดียและขึ้นไปชมรอบๆ องคพระ  กอน
จะขึ้นไปก็ไดชมองคทาวจตุคามและรามเทพซึ่งอยูที่ประตูกอนขึ้นไปถึงองคพระธาตุ 

ขณะที่ทั้งสามคนเดินเที่ยวชมภายในวัด คุณปาใจดีก็ไดเลาถึงประวัติความ
เปนมาของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ใหทั้งสองฟง 

 
 
 
 
 
 

 
 

“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ   ตามตํานาน    
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กลาววา เจาชายธนกุมาร และพระนางเหมชาลา 
เปนผูนําเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน  ณ  หาดทรายแกว  และสรางเจดีย     
องคเล็ก ๆ   เปนที่หมายไว  ตอมาในปมหาศักราช 1098  (พ.ศ. 1719)  พระเจา    
ศรีธรรมาโศกราช ทรงสรางเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพรอมการกอสรางเจดียขึ้น
ใหม พระบรมธาตุเจดีย มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเปนเจดียทรงลังกาสูง  55.78 
เมตร” คุณปาใจดีกลาว 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 



 

 ฉันรักบานเกดิ 5

“หนู ๆ สังเกตเห็นองคทาวจตุคาม รามเทพแลวใชไหมคะ ซึ่งสถิตอยูที่      
บานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ  ต้ั งแตป  พ .ศ .  2530 มีการตั้ งดวงเมือง
นครศรีธรรมราชขึ้นใหม   ไดมีการอัญเชิญจตุคามรามเทพไปสถิต  ณ  ที่นั้น    
เปนตนมา และตอมาเมื่อสรางศาลหลักเมืองขึ้นมา ก็ไดอัญเชิญทาวจตุคามรามเทพ 
มาประจําศาลหลักเมือง เพื่อปกปองรักษาเมืองนครศรีธรรมราชอีกดวย” ปาใจดีกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลหลักเมือง 

ภายในวิหาร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 



 

 ฉันรักบานเกดิ 6

เมื่ อนมัสการพระบรมธาตุ เสร็จ  ทั้ งสามก็ได เดินทางมาสักการะ
ศาลหลักเมืองที่ต้ังอยูใกลกับหอจดหมายเหตุเปรม  ติณสูลานนท  บริเวณสนาม
หนาเมือง ศาลหลักเมืองไดสรางขึ้นดวยความประณีตบรรจงอยางมีภูมิหลัง และ 
มีเอกลักษณเฉพาะ อีกทั้งเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สะทอนภาพวิถีชีวิต
ชาวไทยใตในอดีตและแสดงถึงความพยายามอนุรักษสรางสรรคของชาวไทยใต
ปจจุบันไวอีกดวย เมื่อสักการะเรียบรอยแลวเดินทางตอไปยัง “พิพิธภัณฑเมือง
นครศรีธรรมราช”   ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร’84 (ทุงทาลาด) เพื่อไปชม    
แหลงเรียนรูของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและ      
ไดฟงบรรยายเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑเมืองนครศรธีรรมราช 
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“เดี๋ยวคุณปาจะพาเด็กๆ ไปยังพิพธิภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ” คุณปา
ใจดีกลาว 

“แลวที่พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชมีอะไรบางหรือคะ คุณครูยังไมเคย
เลาใหฟงเลยคะ” นองพอเพียงถาม 

“พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช เปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ประเพณี ของเมืองนคร โดยมีคํากลาววา 

 
 
 
 
 

ซึ่งทําใหเปนนครแหงการ เรียนรู นาอยู ย่ังยืน ที่นี่จะจัดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเมือง 
นครศรีธรรมราช ไวเกือบทุกดาน การเดินชมนิทรรศการ จะทําใหเพลิดเพลินไป
กับเนื้อหาสาระ และวิธีการนําเสนอดวยสื่อทันสมัยที่หลากหลาย เพื่อใหการชม
ไดประโยชนเก็บสาระไดครบถวน” ปาใจดีกลาว 
 “งั้นเราไปเดินชมกันดีกวาคะ  ตามปาใจดีไปเถอะ” นองแบงปนกลาว 
  
  
 
 
 

พิพิธภัณฑเมือง เหอ   รวบรวมเรือ่งเมืองนครอันยิ่งใหญ 
แหลงเรียนรูถ่ินบานเกิดเพลิดเพลินใจ  ใชสื่อทันสมยัอธิบาย 
วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ําเลอคา   ประวัติศาสตรศาสนาการคาขาย 
ใชสื่อทันสมยัอธิบาย    มีหลากหลายสาระประทับใจ เหอ 
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ประวัติความเปนมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช เปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางมา    
ไมนอยกวา 1800 ปมาแลว หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่
ปรากฏในขณะนี้ยืนยันไดวานครศรีธรรมราช มีกําเนิดมาแลวต้ังแตพุทธศตวรรษ
ที่ 7 เปนอยางนอย 

จากประวัติศาสตรอันยาวนานแหงนครศรีธรรมราช  ไดปรากฏชื่อในที่
ตางๆ หลายชื่อตามความรูความเขาใจที่สืบทอดกันมา และสําเนียงภาษาของชน
ชาติตาง ๆ ที่เคยเดินทางผาน ในระยะเวลาที่ตางกันเชน ตามพลิงคม ตามพรลิงค 
มัทธาลิงคม ตามพลิงเกศวร   โฮลิง โพลิง เชียะโทว โลแค็ก (Locae) สิริธรรม
นคร ศรีธรรมราช ลิกอร(Ligor) ละคอน คิวตูตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร 
(Pataliputra) และเมืองนคร เปนตน 

คําวา “นครศรีธรรมราช” นาจะมาจากสรอยพระนามของปฐมกษัตริย       
ผูครอง นครศรีธรรมราช คือพระเจาศรีธรรมาโศกราช คํานี้ แปลความไดวา 
“นครอันงามสงาแหงพระราชาผูทรงธรรม” และธรรมของราชาแหงนครนี้ก็คือ    
ธรรมแหงพระพุทธศาสนา 

 

 
 
 

 
ศิราจารึกจําลองหลักท่ี 29 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
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พุทธศตวรรษที่ 17-19 เปนชวงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุงเรือง
สูงสุด ภายใตการปกครองของราชวงศศรีธรรมาโศกราช ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
ความเจริญรุงเรืองนาจะเนื่องมากจากการเปนสถานีการคาสําคัญของคาบสมุทร
ไทยเปนจุดพักถายซื้อสินคา  ระหวางตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น 
ประกอบกับบริเวณหาดทรายแกว อันเปนศูนยกลางของชุมชน เปนที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองคความศรัทธาและความเลื่อมใสในบวร 
พุทธศาสนา จึงเปนปจจัยชักนําใหผูคน จากทุกสารทิศในภาคใตเขามา ต้ังถิ่นฐาน
ในนครศรีธรรมราชอยางหนาแนน ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศศรีธรรมาโศกราช 
ก็สามารถจัดการปกครอง หัวเมืองรายรอบ ไดสําเร็จถึง 12 เมือง เรียกวา         
เมืองสิบสองนักษัตร คือ 

 

1. เมืองสายบุรี       ตราหนู 2. เมืองปตตานี      ตราวัว 
3. เมืองกลันตัน     ตราเสือ 4. เมืองปาหัง         ตรากระตาย 
5. เมืองไทรบุรี      ตรางูใหญ 6. เมืองพัทลุง        ตรางูเล็ก 
7. เมืองตรัง           ตรามา 8. เมืองชุมพร        ตราแพะ 
9. เมืองปนทายสมอ(กระบี่)   ตราลิง 10. เมืองสระอุเลา (สงขลา)   ตราไก 
11. เมืองตะกั่วปา ถลาง       ตราหมา 12. เมืองกระบุรี      ตราหมู 
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แผนที่เมืองสิบสองนักษตัร 

ราชวงศศรีธรรมาโศกราช ไดสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศขึ้น
อยางมั่นคงในนครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดียเดิม ใหเปนทรงระฆังคว่ํา 
อันเปน ศิลปะลังกา จนนครศรีธรรมราชกลายเปนศูนยกลางวัฒนธรรม เปนเมือง
แมแหงวัฒนธรรม ที่ไดถายทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอื่น ๆ รวมทั้ง
สุโขทัยซึ่งในเวลานั้นเพิ่งเริ่มกอตัวขึ้นเปนราชธานี 

ดวยเหตุที่นครศรีธรรมราชมีประวัติอันยาวนานมาก กอนกรุงสุโขทัย ซึ่ง
ถือวาเปนราชธานีแรกของไทยที่มีความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนา และศาสนา
พราหมณมากอน ศิลป วัฒนธรรม เชน ประติมากรรม สถาปตยกรรม จิตรกรรม 
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ชางฝมือพื้นบาน การละเลน และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม นครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่เปน เอกลักษณ 
ของชาติ บานเมืองมาจนกระทั่งปจจุบัน 

“นครศรีธรรมราช  เปนเมืองประวัติศาสตรที่เจริญรุงเรืองมาชานานแลว  
นาศึกษาจริง ๆ นะแบงปน   เราไปดูขอมูลทั่ว ๆ ไปดีกวา”  นองพอเพียงกลาว 

 

ขอมูลท่ัวไปของจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขต 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยูทางตอนกลางของภาคใต หางจาก
กรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 
6,204,064 ไร มีพื้นที่มากเปนอันดับ 2 ของภาคใต และเปนอันดับที่ 16 ของ
ประเทศ หรือประมาณ รอยละ 1.98 ของ พื้นที่ทั้งประเทศ ที่ต้ังของตัวจังหวัด 
ต้ังอยูประมาณละติจูด 9 องศาเหนือและลองติจูด 100 องศาตะวันออก มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธานีและอาวบานดอน  
 ทิศใต  ติดตอกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง อําเภอหวยยอดจังหวัดตรัง  

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับอาวไทยเปนชายฝงทะเล มีความยาวตั้งแต
ตอนเหนือของอําเภอขนอม  ลงไปทางใตของอําเภอหัวไทรประมาณ 
225 กิโลเมตร  

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธานีและจังหวัดกระบี่ 
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แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ปจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชไดแบงการปกครองสวนภูมิภาค 
ประกอบดวย 23 อําเภอ ดังนี้ 

1. อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 13. อําเภอรอนพิบูลย  
2. อําเภอพรหมคีรี  14. อําเภอสิชล  
3. อําเภอลานสกา  15. อําเภอขนอม  
4. อําเภอฉวาง  16. อําเภอหัวไทร  
5. อําเภอพิปูน             17. อําเภอบางขัน  
6. อําเภอเชียรใหญ  18. อําเภอถ้ําพรรณรา  
7. อําเภอชะอวด  19. อําเภอจุฬาภรณ  
8. อําเภอทาศาลา  20. อําเภอพระพรหม  
9. อําเภอทุงสง  21. อําเภอนบพิตํา  
10. อําเภอนาบอน  22. อําเภอชางกลาง  
11. อําเภอทุงใหญ  23. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
12. อําเภอปากพนัง   

 
 
 

 
 
 

“ปาใจดีคะ รูปนี้คือรูปอะไรเหรอคะ” นองพอเพียงถาม 
“ออ! เปนรูปตราสัญลักษณของจังหวัดนครศรีธรรมราชไงละจะ  แลวนอง

พอเพียงสังเกตเห็นไหมคะ วาขางในจะเปนรูป 12 นักษัตร” คุณปาใจดีกลาว 
 

???
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สัญลักษณตาง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 
 
 
 
 
ตราประจําจังหวัด เปนรูปพระบรมธาตุเจดียมีรูปสัตว ตามปนักษัตร

ลอมรอบ หมายถึง เมือง 12 นักษัตร จากตํานานเมือง
นครศรีธรรมราช 

ความหมายจังหวัด นครอันงามสงา แหงพระราชาผูทรงธรรม 
อักษรยอจังหวัด นศ. 
 ดอกไมประจําจังหวัด     ดอกราชพฤกษ 
ตนไมประจําจังหวัด    ชื่อ ตนแซะ ชื่อวิทยาศาสตรวา Mellettia 

atropurpurea 
นกประจําจงัหวัด ชื่อ นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird) 
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เพลงประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

    ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเชื้อชาติไทยพํานักทางปกษใต 
ต้ังนครสุนทรสงามาแตไร ปญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏิภาณ 
    เคยมีชื่อเดนชัดในประวัติศาสตร สืบทายาทตระกูลใหญเกียรติไพศาล 
มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ ตามตํานานชาติไทยไดมีมา 
    จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเดน สมที่เปนเมืองสําคัญอันสุดหา 
สมเปนดานดานใตใกลคงคา พึงรักษาเกียรติไวคูไทยเทอญ" 
 

คําขวัญประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช  เมืองประวัติศาสตร พระธาตุทองคํา  ชื่นฉ่ําธรรมชาติ  
แรธาตุอุดม  เครื่องถมสามกษัตริย  มากวัดมากศีล  ครบสิ้นกุงปู 

“แลวคําขวัญนี้มีความหมายวาอยางไรบางหรือคะคุณปาใจดี นอง
พอเพียงไมคอยเขาใจเลยคะ คุณปาชวยอธิบายใหเขาใจหนอยไดไหมคะ”นอง
พอเพียงกลาว 

“ออ ไดเลยจา เดี๋ยวปาจะอธิบายใหฟงนะคะ”  คุณปาใจดีไดอธิบายตอวา 

“ เมืองประวัติศาสตร   หมายถึง นครศรีธรรมราชเปนดินแดนที่มีการ   
ต้ังถิ่นฐานอยูอาศัยมาต้ังแตสมัยประวัติศาสตรและพัฒนาเปนชุมชนขนาดใหญ
ขึ้นมาเปนลําดับ  ดังเห็นไดจากการขุดคน  ไดพบหลักฐานทางโบราณคดี            
ทั้งเครื่องมือหินและกลองมโหระทึก   โบราณสถานบานโมคลานและบานเขาคา 
ซึ่งปรากฏรองรอยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ พบศิลาจารึกหุบเขาชองคอย    
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 ที่มีขอความบูชาพระศิวะ และจากศิลาจารึก     
วัดเสมาเมือง พ.ศ. 1318 แสดงใหเห็นวานครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางของ
อาณาจักรศรีวิชัย  ในพุทธศตวรรษที่  18  สมัยอาณาจักรตามพรลิงค  ภายใตการ
ปกครองของพระเจาศรีธรรมาโศกราช นครศรีธรรมราชเจริญสูงสุด มีอํานาจ
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ปกครองครอบคลุมหัวเมืองรายรอบถึงสิบสองเมือง เรียกวาเมืองสิบสองนักษัตร 
นครศรีธรรมราชจึงเปนรัฐใหญเปนศูนยกลางการปกครองและศูนยกลางการ
เผยแพรพระพุทธศาสนา 

พระธาตุทองคํา หมายถึง พระบรมธาตุเจดียนครศรีธรรมราช ที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ เปนที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระบรม
ธาตุเจดียองคนี้มีขนาดใหญ  และสูงสงายิ่ง สวนปลียอดของพระบรมธาตุ มีแผน
ทองคําปดประดับตกแตง มีน้ําหนักถึง 800 ชั่ง (ปลียอดทองคํา) สวนบนสุดจึง
เปนสวนสําคัญที่ทําใหองคพระบรมธาตุเจดียงามสงายิ่งขึ้น 

ช่ืนฉ่ําธรรมชาติ  หมายถึง นครศรีธรรมราชมีทั้งลักษณะภูมิประเทศที่
เปนภูเขา และชายฝงทะเล จึงมีธรรมชาติที่สวยงามใหชื่นชม ในอุทยานแหงชาติ     
เขาหลวง   ปาไมยังคงไวซึ่งความสมบูรณ เปนแหลงตนน้ําลําธารมีน้ําตก            
อันงดงาม เชน  น้ําตกกรุงชิง  น้ําตกในเขียว น้ําตกสี่ขีด มีถ้ําเขาวังทอง (มีกอนหิน
ลูกนอยหนา) นาชื่นชมธรรมชาติตลอดแนวชายทะเลมีทั้งหาดทรายขาว             
ปาโกงกาง เกาะ อาว แหลม และแกงหิน มีหาดทรายที่สวยงาม เชน หาดหินงาม 
และหาดในเพลา 

แรธาตุอุดม    หมายถึง  นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณดวยแรธาตุชนิด
ตาง ๆ  มีทั้งยิปซั่มซึ่งเปนแรที่มีมูลคามากที่สุดในนครศรีธรรมราช   พบมาก     
ในอําเภอทุงใหญและฉวาง  แหลงแรดีบุกพบในหลายอําเภอใชประโยชนในการ
ทําภาชนะบรรจุอาหาร สีทาบาน ทําแกวเนื้อทึบ แรวุลแฟรมพบบริเวณเดียวกับ  
แรดีบุก  ใชทําไสหลอดไฟฟา  

เครื่องถมสามกษัตริย “เครื่องถม” หมายถึง เครื่องถมของ
นครศรีธรรมราช  มีชื่อเสียงมาตั้งแตสมัยอยุธยา ถมนครมีทั้งถมเงินและถมทอง 
ประดิษฐเปนผลิตภัณฑประเภทขันน้ํา พานรอง กรอบรูป ถาด ตลับแปง ตลับบุหรี่ 
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กระเปาถือสตรี เข็มกลัดกําไล  และอื่น ๆ สามกษัตริย หมายถึง สายสรอย         
สามกษัตริย  ประกอบดวย ทอง  นาค  และเงิน จัดเปนเครื่องประดับที่ เปน
เอกลักษณของนครศรีธรรมราช 

มากวัด มากศิลป   “มากวัด”   หมายถึง นครศรีธรรมราชมีวัดมากกวา 
600 วัด มากศิลป หมายถึง ศิลปหัตถกรรมของนครศรีธรรมราชมีมากกวาจังหวัด 
อ่ืนในภาคใตมีทั้งแกะสลักไม แกะหนัง จักสานยานลิเพา สานพัดใบพอ  สานเสื่อ
กระจูด ทําเครื่องปนดินเผา เครื่องถม และเครื่องประดับเงิน  

ครบสิ้นกุงปู  หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุ
ธัญญาหารเปนอูขาวอูน้ํา อาหารการกินของนครศรีธรรมราชจึงมีทุกฤดูกาล มีทั้ง
ทํานาขาว  สวนผลไม อาหารทะเลสด ทุกชนิด” 

“คุณปาใจดีเกงมาเลยคะ  พวกเราสองคนเขาใจอยางละเอียด  แตคุณปา
คงจะเหนื่อยแลวนี่คะ  ดื่มน้ํากอนและพักสักครูนะคะ”   นองพอเพียงกลาว 

“เราไปศึกษาสภาพภมูิประเทศของนครศรีธรรมราชทางโนนดีกวานะ”  
นองแบงปนกลาว   
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สภาพทางภูมิศาสตร 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงไดเปน 3 สวน คือ  
1 . บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ไดแกบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช          

มีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึงตอนใตสุด บริเวณพื้นที่ของ
อําเภอที่อยูในเขตเทือกเขาตอนกลางไดแก อําเภอสิชล อําเภอขนอม อําเภอ       
ทาศาลา อําเภอเมือง อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอรอนพิบูลย อําเภอ    
ชะอวด อําเภอจุฬาภรณ และอําเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสูงสุด      
ในจังหวัด คือเทือกเขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล 

2. บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออก ไดแกบริเวณตั้งแตเทือกเขา
ตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝงทะเลอาวไทย 

3. บริเวณที่ราบดานตะวันตก ไดแก บริเวณที่ราบระหวางเทือกเขา
นครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด จึงมีลักษณะเปนเนินเขาอยูเปนแหง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทือกเขาหลวง 
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 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ต้ังใกลเสนศูนยสูตร   
มีภูเขาและเปนคาบสมุทรทั้งสองดาน กลาวคือ ดานตะวันออกเปนทะเลจีนใต 
มหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันตกเปนทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ทําให
นครศรีธรรมราช ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและพายุหมุน
เขตรอนจากทะเลจีนใตสลับกัน 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนแบบปาฝนเมืองรอน 
โดยฝนจะตกหนักที่สุดในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกป ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย  217.17  มิลลิเมตร/ป อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 27 - 28 องศาเซลเซียส  

ลักษณะฤดูกาล มี 2 ฤดู คือ 
 

1.  ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน มีอากาศรอนตลอด
ฤดูกาล อุณหภูมิ ป 2550 ต้ังแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 วัดได
คาเฉลี่ย 27.30 องศาเซลเชียส อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได 18.7 องศาเซลเซียสในเดือน
มีนาคม 2550 อุณหภูมิสุงสุด วัดได 37.0 องศาเซลเซียสในเดือนสิงหาคม 2550 
ความชื้นสัมพัทธ โดยเฉลี่ย 97.83%  

2.  ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ชวงคือ 
2.1 ต้ังแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เปนชวงที่รับอิทธิพลมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต แตเนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เปนแนวกั้น
ทิศทางลม จึงมีฝนตกไมมากนัก  

2.2 ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน - มกราคม เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือชวงนี้มีฝนตกหนาแนน  

“คุณปาใจดีคะ   นครศรีธรรมราชอากาศรอนมาก  นั่งพักสักครู      
เถอะคะ”  นองพอเพียงกลาว   



 

 ฉันรักบานเกดิ 20

ขณะนั้นมียายคนหนึ่งเปนลมลมอยูบนถนน  พอเพียง และแบงปนรีบ
วิ่งเขาไปชวยเหลือและปฐมพยาบาล   จนคุณยายคนนั้นหายเปนปกติ  และ
ประคองคุณยายไปสงขึ้นรถกลับบาน 

“หลานทั้งสองของปาเปนเด็กนารักมาก  มีน้ําใจ  และทําความดีอยาง
นี้ตลอดไปนะ ตอไปเปนการประกอบอาชีพ” ปาใจดีกลาว 

 

 การประกอบอาชพี 
 

การประกอบอาชีพของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น สวนใหญจะ
ประกอบอาชีพดังตอไปนี้ 

1. การทําสวนยางพารา เปนอาชีพหลักที่สําคัญอาชีพหนึ่งของ           
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนอาชีพที่ทํารายไดใหแกเกษตรกร ไมแพอาชีพ
อ่ืน  การทําสวนยางพารา เปนงานที่ตองลงทุน ทั้งทุนแรงกาย กําลังทรัพย และ 
ตองใชเวลาประมาณ 6 – 7 ป จึงจะไดผลตอบแทน เมื่อยางเริ่มกรีดได ชีวิตของ
ชาวสวนยาง จึงเริ่มตั้งแตเชามืด เริ่มลงมือกรีดยางทั่วทั้งสวนเก็บน้ํายางมารวมกัน 
ทําเปนยางแผน รีดยาง ตากยาง ขบวนการเหลานี้จะเสร็จเอาตอนบาย  

 

 

 
 
 
 

สวนยางพารา 
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2. การทําสวนผลไม  สวนใหญชุมชนรอบ ๆ  เขาหลวง  แถบอําเภอลาน
สกา อําเภอรอนพิบูลย  อําเภอพิปูน อําเภอพรหมคีรี  ทําสวนผลไมเนื่องจาก        
มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ จึงทําใหสามารถปลูกผลไมไดหลากหลายชนิด 
ไดแก  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ลองกอง เปนตน  มีรสชาติดีถูกอกถูกใจนักทองเที่ยว
ตองซื้อติดไมติดมือเปนของฝากทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            สวนผลไม 
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3. การทํานา  คือการปลูกขาวและการดูแลรักษาตนขาวในนา ต้ังแตปลูก
ไปจนถึงเก็บเกี่ยว ซึ่งการทํานาเปนอาชีพหลักอีกอยางหนึ่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  การปลูกขาวในแตละทองถิ่นจะแตกตางกันไปตามสภาพของ
ดินฟาอากาศ และสังคมของทองถิ่นนั้น ๆ ในแหลงที่ตองอาศัยน้ําจากฝนเพียง
อยางเดียว ก็ตองกะระยะเวลาการปลูกขาวใหเหมาะสมกับชวงที่มีฝนตก
สม่ําเสมอ และเก็บเกี่ยวในชวงที่ฤดูฝนหมดพอดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทํานา 
4. การทําประมง  ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช แถบอําเภอทาศาลา อําเภอ   

สิชล อําเภอขนอม อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร ยึดถืออาชีพการทําประมง
เปนหลัก มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวแนนกับทองทะเล  โดยอาศัยจับสัตวน้ําเหลานั้นมาขาย  

 
 
 
 
 



 

 ฉันรักบานเกดิ 23

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

การทําประมง 

“หนูไดความรูเยอะมากเลยคะคุณปา” นองพอเพียงกลาว 
“หนูก็เหมือนกันคะ สนุกมากเลยนะคะ นี่ถาคุณปาไมพามาเที่ยว เสียดาย

แยเลยคะ” นองแบงปนพูดเสริมขึ้นมา 
“เด็ก ๆ เหนือ่ยกันหรือยังคะ เดี๋ยวคุณปาจะไปหาอะไรมาใหทานกันกอน   

นะคะ  แลวคอยกลับบานไปพักผอนกัน วันนี้เราสนุกกับประวัติความเปนมาของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและทราบเรื่องราวตาง ๆ มากมายแลว” 

“พรุงนี้ปาจะพาไปทําบุญวันสารทเดือนสิบกันนะจะ”  
“กอนกลับเดี๋ยวปาขอแวะเขียนสมุดเยี่ยมชมของพิพิธภัณฑเมืองกอน      

นะจะ” คุณปาใจดีกลาว 
“ไดเลยคะ คุณปาใจดี” “พรุงนี้คุณปาพาพวกเราออกไปทําบุญวันสารท

เดือนสิบกันนะคะ” ทั้งนองพอเพียงและนองแบงปนเดินตามคุณปาใจดีกลับ
ออกไป  



 

 ฉันรักบานเกดิ 24

ทั้งสามคนก็ไดเดินทางกลับบาน เพื่อพักผอน และวันรุงขึ้นไดต่ืนแตเชา
เพื่อออกกันไปทําบุญสารทเดือนสิบ 

“พรอมกันหรือยังจะ นองพอเพียง นองแบงปน” คุณปาใจดีเอยถาม 
“เรียบรอยแลวคะ คุณปาใจดี” นองพอเพียงตอบ 
“เด็ก ๆ รูไหมจะ วานครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาทาง

ภาคใต  จึงมีประเพณี  วัฒนธรรมที่หลากหลาย  สวนใหญจะเกี่ยวเนื่องกับ         
พุทธศาสนา  สอดคลองกับสมญาที่วาเปนเมืองพระ ประเพณีที่สําคัญ เชน 
ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ ประเพณีลากพระ และงานบุญสารทเดือนสิบ เปนตน”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขบวนแหหมรฺับ 
 “แตชวงที่เรามากันนี้ ตรงกับชวงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ ดังนั้น

ระหวางเราเดินทางกันปาจะเลาเรื่องราวใหฟง” คุณปาใจดีกลาว 
“ประเพณี สารทเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือกันวาเปน

ประเพณีที่เปนรูปแบบและศูนยรวมกันทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลว จึงเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ” 
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มีความเชื่อกันวา ในชวงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 พญายมราชผูที่ทําหนาที่
ลงโทษทัณฑในยมโลกจะทําการปลดปลอยพวกเปรตทั้งหลาย ใหขึ้นมาเยือนโลก
มนุษยเพื่อเยี่ยมเยือนลูกหลานพรอมทั้งขอรับสวนบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศไปใหป
ละครั้ง คือในชวงประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ หลังจากนั้นในวันแรม 15 ค่ํา 
เดือน 10 เปรตทั้งหลายก็จะถูกเรียกตัวกลับนรกภูมิตามเดิม 

พิธีบุญวันสารทเดือนสิบ จะเริ่มขึ้นตั้งแตวันแรม 13 ค่ํา เดือน 10 ซึ่งวันนี้
จะถือกันวาเปน “วันจาย” เพื่อใหผูที่จะทําบุญไดจับจายซื้อหาสิ่งของไปจัดเตรียม
ใสภาชนะหรือที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกกันวา “การจัดหมฺรับ” เมื่อถึงวันแรม 
14 ค่ํา เดือน 10 ถือกันวาเปน “วันยกหมฺรับ หรือแหหมฺรับ” โดยหมฺรับที่จัดทําขึ้น
นั้นจะประกอบไปดวยของกิน ของใชที่จําเปนมากมายหลาย 10 ชนิด แตที่จะขาด
เสียไมไดนั้นจะตองมีขนม 5 อยาง ไดแก 

1.  ขนมพอง เปนสัญลักษณหมายถึง แพฟอง สําหรับใหบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลวใชลองขามหวงมหรรณพ  

2.  ขนมลา ใชเปนแพรพรรณเครื่องนุงหมเพื่อใหบรรบุรุษไดสวมใส  
3.  ขนมกงหรือขนมไขปลา ใหบรรพบุรุษไดแทนเครื่องประดับรางกาย  
4.  ขนมบา ใหบรรพบรุุษใชแทนลูกสะบาเลนในเทศกาลสงกรานต  
5.  ขนมดีซํา ใหบรรพบุรุษใชแทนเงินเบี้ยเพื่อใชสอย  

“ลูกหลานนครศรีธรรมราช  เปนคนกตัญูรูคุณจริง  ถึงแมวาบรรพบุรุษ
ไปแลวก็ยังนึกถึงทําบุญอุทิศไปใหประเพณีสารทเดือนสิบ  มีจุดมุงหมายดีจริง ๆ”  
นองแบงปนกลาว 
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ขนมวันสารทเดือนสิบ 

สําหรับขาวของอื่น ๆ นั้นมักจะประกอบไปดวย  ขาวสาร  ปลาเค็ม     
เนื้อเค็ม พริก กะป หอม กระเทียม เกลือ น้ําตาล ขิง ขา ตะไคร เปนตน สวนพวก
ผลไมก็มี เงาะ ทุเรียน มังคุด หรือผลไมตามฤดูกาลอื่น ๆ รวมไปถึงพวกยาสามัญ  
ประจําบาน  

นอกจากนั้นมีการจัดขบวนหมฺรับแหไปตามถนนราชดําเนิน เพื่อนําไปยัง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร’ 84 (ทุงทาลาด) ซึ่งเปนศูนยรวมของการจัดงาน
ประเพณีบุญวันสารทเดือนสิบในปจจุบัน 

 
 
 
การแหหมฺรบั 
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การแหหมฺรบั 

รุงเชาวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ก็จะมีการยกหมฺรับไปยังวัดตาง ๆ เรียกวา 
“หมฺรับตา- ยาย” โดยเมื่อเสร็จพิธีทางสงฆแลวก็จะนําอาหารและขาวของใน
หมฺรับไปวางไวตามกําแพงวัด ใตตนไม หรือวางไวบนศาลาที่จัดทําขึ้นเรียกวา  
“หลาเปรต” ใหพระสงฆสวดบังสุกุลอุทิศสวนบุญกุศล เสร็จเรียบรอยแลวผูที่   
เขารวมในพิธีทั้งหมดก็จะมีการเขาไปแยงชิงอาหารและสิ่งของในหมฺรับที่นํา    
ไปวางไวดวยเชื่อวาอาหารเหลานี้เปนของที่เหลือจากบรรพบุรุษ หากผูใดไดกิน
แลวจะไดกุศลแรง พิธีนี้เรียกวา “ชิงเปรต”  

 
 

การชิงเปรต 
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การชิงเปรต 

และภายในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารนั้น ไดมีการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการรวบรวมเอาการละเลนพื้นบาน ศิลปน
พื้นบาน เพลงบอก หนังตะลุง มโนราห มาแสดงใหชมกันอยางเต็มที่ นอกจากนี้  
ก็ยังไดมีการจัดมหรสพทั้งสมัยเกาและสมัยใหมทุกชนิดมาใหชมกันอยางมากมาย 
เรียกไดวาเปนงานประเพณีที่ไดรวบรวมเอาศิลปวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ        
มารวมอยูในงานนี้ดวย 

ดังนั้น การที่จะอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามอยางนี้ให   
สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานจึงควรปฏิบัติกันอยางยิ่ง  
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เด็กทั้งสองฟงปาใจดีเลาเรื่องการทําบุญวันสารทเดือนสิบเพลิน ไดยินเสียง
ปาใจดีกลาวดัง ๆ วา... 
 “ถึงวัดแลวจา เด็ก ๆ ลงมาไดเลย เราไปทําบุญกันนะจะ จิตใจจะได
บริสุทธิ์ผองใส และเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไป
แลวดวย” คุณปาใจดีกลาว 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เมื่อเด็ก ๆและคุณปาใจดี ไดไปทําบุญเปนที่เรียบรอยแลว จึงขออนุญาตให
คุณปาใจดีพามาชมมหรสพที่บริเวณวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารอีกดวย 

“คุณปาใจดีคะ หนูอยากไปชมมหรสพที่จัดกันดวยคะ” นองพอเพียงกลาว 
“จริงดวย นองแบงปนก็อยากเห็นเหมือนกันคะ ที่กรุงเทพฯ ไมเห็นมีอยาง

นี้เลย อยากไปดูจังเลยคะ” นองแบงปนกลาวเสริม 
“งั้นก็ตามปามาเลยจะ  แตสัญญาวาอยาซนนะ  เพราะคนเยอะอาจ          

พลัดหลงได ตามมากันเลย” คุณปาใจดีกลาว 
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“เหนื่อยกันหรือยังคะ นองพอเพียง นองแบงปน” คุณปาใจดีถาม 
“เรากลับบานกันไดแลว เหนื่อยกันมาทั้งวันแลวนะ” คุณปาใจดีกลาว 
“แปลกตามากเลยคะ นองพอเพียงไมเคยเห็นกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้เลย 

หนังตะลุงก็สนุกดีนะคะ มีไอเทงดวย ตลกมากเลยคะ” นองพอเพียงกลาว 
“จริงดวยคะ นองแบงปนก็รูสึกสนุกเหมือนกัน ถึงแมจะฟงไมคอยรูเรื่อง 

แตก็ตลกดีนะคะ” นองแบงปนกลาว 
“เอาละจะ เรากลับบานกันกอนนะ คุณปาเหนื่อยแลว คนแกก็อยางนี้แหละ 

เดี๋ยวพรุงนี้จะพาออกไปเที่ยวใหมนะ” คุณปาใจดีกลาว 
หลังจากนั้นทั้งสามคนก็ไดเดินทางกลับบานเพื่อพักผอน และเก็บแรงไว

ไปเที่ยวตอในวันถัดไป 
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เพลง  การทํางานกลุม 

 
 

การทํางานกลุม การทํางานกลุม หลายคนมาชุมนุมดวยกัน 
จะตองมีผูนํา  จะตองมีผูนํา  สมาชิกที่ดี  อีกทั้งเรื่องการทํางาน 

นั้นตองรวมมือกัน งานเสร็จสําเร็จแนนอน 
 
 
 

   
โสภา  ไอยรากาญจนกุล 
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สวยงามทั้งในแนวนอน และแนวยืน  แลวนําไปเขียนในชองวางตาม
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