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ปณิธาน
มุ่งส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
วัฒนธรรมองค์กร
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จ

อัตลักษณ์นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์นักศึกษาสถาบันพัฒนศิลป์
มืออาชีพงานศิลป์

เอกลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เลิศศิลป์ถิ่นใต้
เอกลักษณ์สถาบัน
เป็นผู้นาด้านงานศิลป์

สาระน่ารู้
2. กล้วย มีอยู่หลากหลายสานพันธุ์ เช่น กล้วยหอม กล้วยน้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหักมุก เป็นต้น
ผลกล้วย โดยเฉพาะกล้วยสุก เมื่อทานเข้าไปแล้ว จะเป็นยาระบายอย่างดีเพราะมีสารเพคตินอยู่สูง การ
กินกล้วยต้องเคี้ยวให้ละเอียด ทาให้ย่อยง่าย ท้องไม่อืด และผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือกระเพาะอักเสบ
การรับประทานกล้วยบ่อย ๆ ถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะกล้วยมีสภาพเป็นกลาง มีความนิ่มและเส้นใยสูง
โดยการกินกล้วยจะให้ดที ี่สุดคือ กินตอนเช้า จะช่วยให้ระบบต่าง ๆในร่างกายทางานได้ดี
ใบกล้วย (ใบตอง) ใช้ห่ออาหารหรือใช้เป็นภาชนะห่ออาหาร ภาคเหนือนิยม
มากที่จะนาใบตองมาห่ออาหาร เช่น ห่อหมก นอกจากนั้น ยังนาเอาใบกล้วยมาประดิษฐ์
เป็นงานฝีมือเช่น ทากรวยดอกไม้ ทากระทง ทาบายศรี เพื่อใช้ในการสูข่ วัญเป็นต้น
กาบกล้วย สมัยก่อนมีการนิยมทาเป็นเชือกกล้วยที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเหนียว
เส้นใยจากกาบกล้วยสามารถใช้ทอเป็นผืนผ้า ใช้ทากระดาษ และยังเป็นอาหารที่สุกร
ชอบมาก ใช้ทากระทงเพื่อนาไปลอย ในงานวันลอยกระทง
หัวปลีกล้วย มีธาตุเหล็กมากใช้รักษาโรคโลหิตจาง นามาแกงกินบารุงน้านมใน
แม่ลูกอ่อน ใช้คั้นน้าดื่มแก้ปวดท้อง แก้โรคเบาหวาน ก้านกล้วย มีสารแทนนินใช้ห้าม
เลือดได้

ที่มา : “ครูหน่อย” พอทิพย์ เพชรโปรี
วิทยากรบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way
ภายใต้โครงการสวนผักคนเมือง
กิดานัล กังแฮ Team Content
www.thaihealth.or.th

Nakhon Si Thammarat Collage of Dramatic Art

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษำยน 2559
ปรัชญาพระราชทาน
“ สาธุโข สิปปก นาม อปี ยาทิสกีทิส “
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร

เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดาน เมืองนคร 2559
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 — 14 เมษายน 2559
ณ บริเวณสวนศรีธรรมมาโศกราชและหอพระอิศวร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่นางดาน เป็น
ประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ เป็น
ส่วนหนึ่งของประเพณีตรียัมปวาย
หรือประเพณีโล้ชิงช้า ถือเป็นการ
อัญเชิญเทพชั้นรอง 3 องค์ มารอรับ
เสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จลงมายังโลก
มนุษย์ ในช่วงเดือนยี่ของทุกปี เชื่อกัน
ว่าเป็นการประสาทพรให้มีความสุข
สบาย คุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย
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ขบวนแห่
ในเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีรูปแบบแตกต่าง เนื่องจาก เป็น
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทนิ กิจกรรมประจาเดือนพฤษภาคม 2559

ศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดถึง

ความยิ่งใหญ่ในอดีต โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานทีส่ าคัญคู่บ้านคู่เมืองมีพระ
พุทธสิหิงค์ประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญเมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สรงน้าพระพุทธสิหิงค์ใน
วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีปฎิบัติที่สืบเนื่องมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าต่อ

สังคม ครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสานต่อเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม

- โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
ณ ประเทศเมียนม่าร์ ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2558
- งานการแสดงแสง สี เสียง ย้อนร้อยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน ณ ศาลากลาง จ.
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2559
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นางดานหรือนางกระดาน
นางดานหรือนางกระดาน
หมายถึงแผ่นไม้กระดานขนาดกว้าง
หนึ่งศอก สูงสี่ศอก ที่วาดหรือแกะสลัก

รูปเทพบริวารในคติความเชื่อของ
พราหมณ์ จานวน 3 องค์ องค์ละแผ่น

แผ่นแรกคือพระอาทิตย์ พระจันทร์ แผ่นที่สองคือพระธรณี แผ่นที่สามคือพระนางคงคา ใช้ในขบวน
แห่แหนมารับเสด็จพระอิศวร (หรือพระศิวะ) ที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกในวันขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์
คือในเดือนอ้าย ขึ้น 7 ค่า และจะประทับอยู่ในมณฑลพิธบี ริเวณหอพระอิศวรจนกระทั่ง เดือนอ้ายแรม

ค่า จึงเสด็จกลับ (รวมเวลาที่ประทับ 10 ราตรี)

: พระอาทิตย์ พระจันทร์
ความหมายของนางกระดาน : นามว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ พระอาทิตย์ หรือ พระสุริยา เป็น
ผู้สร้างกลางวัน เป็นผู้ให้แสงสว่างและความร้อน แก่โลกมนุษย์และดาวเคราะห์อื่น ๆ ด้วยการชักรถม้า
เคลื่อนไปในจักรวาลไม่มีวันหยุด ให้พลังงานแก่สรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง ก่อให้เกิดวัฎจักรแห่งดินฟ้า
อากาศเป็นฤดุกาล ถือเป็นเทพที่มีคุณูปการต่อการอยู่รอดของสรรพสัตว์ พระจันทร์ หรือ “รัชนีกร”
เป็นเทพผู้สร้างกลางคืน เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และงดงามอ่อนละมุน ถือเป็นเทพผู้
อานวยให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้พักผ่อนและผสมพันธุ์สืบมาถึงปัจจุบัน
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: พระคงคา
ความหมายของนางกระดาน : นามว่าพระคงคา พระคงคา เทพองค์นี้เป็นธิดาองค์แรกของ
พระหิมวัตกับนางเมนา พระสวามีของพระคงคาคือพระอิศวร พระคงคาเป็นเทพผู้อานวยความชุ่มฉ่า
สมบูรณ์ให้แก่สรรพสิ่ง แต่เดิมอยู่บนสวรรค์ เพิ่งจะลงมาสู่โลกมนุษย์ในครั้งที่ท้าวภคีรถสาเร็จการพิธี

อัญเชิญให้ลงมาชาระอัฐิโอรสท้าวสัคระที่ถูกท้าวกบิลบันดาลด้วยฤทธิ์เป็นเพลิงไหม้ตาย จึง
จาเป็นต้องใช้น้าจากพระคงคาบนสวรรค์มาชาระอัฐิ จึงจะหมดบาปไปบังเกิดในสวรรค์ได้อีก

: พระธรณี
ความหมายของนางกระดาน : นามว่าพระธรณี พระธรณี เทพองค์นี้ มีหน้าที่รองรับน้าหนัก
ของสรรพสิ่งและพยุงสิ่งทั้งหลายสิ่งที่พระอิศวรสร้างไว้ในจักรวาลให้ดารงอยู่เป็นเสมือนพ่อแม่ของ
เทพทั้งหลาย รองรับทุกอย่างโดยไม่รังเกียจ เป็นเทพผู้สะสมคุณงามความดีทั้งปวง เมื่อครั้งที่พระ
พรหมสร้างโลกและขอให้พระอิศวรไปรักษาโลก พระอิศวรทรงห่วงใยว่าโลกไม่แข็งแรงจึงมีการ
ทดสอบโดยหยั่งพระบาทลงมาซึ่งหากหยั่งทั้งสองพระบาท เกรงว่าโลกจะแตก จึงหยั่งพระบาทมา
เพียงข้างเดียว และในการนี้มีพระธรณีได้เข้ามาทาหน้าที่รองรับพระบาทของพระอิศวรเอาไว้

การแสดง แสง สี เสียง

