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ยุวชนทหารกับพิพิธภัณฑ์เมืองศรีธรรมราช
สามล้อถีบ
ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมัง
สถานทีส่ ำ� คัญของอิสลามในนครศรีธรรมราช
บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช
กลองมโหระทึก
เงินตรานโมกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ต้นรวงผึ้ง
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
เจิ้งเหอ นักเดินเรือของโลกที่ถูก "ท�ำให้ลืม"
เก็บตกกิจกรรมตลาดริมน�้ำเมืองลิกอร์
ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง

กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
อนุสาวรีย์วีรไทย(พ่อจ่าด�ำ) สร้าง
เพื่อร�ำลึกความกล้าหาญของทหารไทย
ในสงครามโลกครั้งที่2 ที่นครศรีธรรมราช
วีรกรรมการต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นที่ท่าแพ
ในครั้งนั้นยุวชนทหารได้มีส่วนร่วมในการ
รบด้ ว ย ยุ ว ชนทหารนครศรี ธ รรมราช
(ยวท.) คือ เยาวชนที่ได้รับการฝึกวิชา
ทหารในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2477-2490
เนื่องจากรัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม มีนโยบายพืน้ ฟูการฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชน
ด� ำ เนิ น การโดยกรมยุ ว ชนทหาร กระทรวงกลาโหม
(ณ ปี พ.ศ. 2481 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมเตรียม
การทหารในปี พ.ศ. 2484)
ตราหน้าหมวกของยุวชนทหาร
สัญลักษณ์ของยุวชนทหาร
)ตามที่ปรากฏในธงประจ�ำกอง(
ประจ�ำการ พ.ศ. 2477-2490
ค�ำขวัญ รักชาติยิ่งชีพ

ธงยุวชนทหาร

ตามค�ำบอกเล่าของยุวชนทหารจ�ำรัส หนุมาศ
ซึ่งศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ช่วงปี พ.ศ.24842486 เมือ่ ยามเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 “ญีปนุ่ บุกท่าแพ”
เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 ยุวชนทหารของโรงเรียนเบญจม
ราชูทิศ ได้เข้าร่วมสงครามครั้งนั้นด้วย
ยุวชนทหารได้รับการฝึกจากหน่วยที่ 55 จ�ำนวน
ประมาณ 30-40 คน ชั้นที่เป็นยุวชนมี 3 ชั้น
1. นักเรียนชั้น ม.4 ได้เป็นยุวชนชั้นปีที่ 1
2. นักเรียนชั้น ม.5 ได้เป็นยุวชนชั้นปีที่ 2
3. นักเรียนชั้น ม.6 ได้เป็นยุวชนชั้นปีที่ 3

วารุณี ช่วยอักษร

การฝึกยุวชนทหารได้ลอกเลียนแบบอย่างมาจาก
ยุวชนของนาซีเยอรมัน ยุวชนทหารจะฝึกทีห่ น้าอาคาร 1
ใต้ต้นจามจุรี ช่วงบ่ายทุกวัน ยุวชนทหารที่ท�ำการฝึกจะ
มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ เช่น สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช
เมื่อสงครามได้เข้าประจัญบานกับทหารญี่ปุ่นที่บริเวณ
อนุสาวรีย์วีรไทยจนสงครามยุติ

เมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ยุวชนทหารสมัยสงคราม
มหาเอเชียบูรพา ได้รบั โอกาสรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งสู ง สุ ด
ที่ พ ระองค์ ถ ่ า ยภาพกั บ ยุ ว ชนทหารจ� ำ รั ส หนุ ม าศ
ยุวชนทหารเฉลิม พงศ์วัชร์ ยุวชนทหารดวง พลสิทธิ์
ยุวชนทหารเฟื่อง ไสยวงศ์

อยากบอกอยากเล่า
ศุภรัตน์ พรรณราย

สามล้อถีบ

การเดิ น ทางมี ห ลากหลายพาหนะที่ น� ำ ไปสู ่
จุดหมาย " สามล้อ " ก็เป็นวิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้
เวลา จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่สายทางของสามล้อก็ยัง
คงผู ก พั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คมไทย
เป็นภาพลักษณ์ของความภาคภูมิใจในความสามารถ
แห่งการประดิษฐ์ของคนไทยที่น�ำไปประยุกต์เข้ากับการ
ประกอบสัมมาชีพได้อย่างกลมกลืน
พ.ศ. 2476 รถสามล้ อ ถื อ ก� ำ เนิ ด เกิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา โดย
นาวาเอก เลือ่ น พงษ์โสภณ น�ำ "รถลาก" หรือ "รถเจ๊ก"
มาดัดแปลงร่วมกับรถจักรยาน รถสามล้อแบบนี้ ถือเป็น
ต้นแบบ รถสามล้อที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร แพร่หลายไปทั่ว
ประเทศจนถึงปัจจุบัน ในระยะเวลาต่อมาได้มีผู้น�ำรถ
จักรยานมาดัดแปลง โดยเพิ่มล้อ และกระบะพ่วงเข้าที่
ด้านข้างติดตั้งเก้าอี้หวาย ยึดแน่นกับกระบะออกวิ่ง
รับจ้างโดยสารรถสามล้อประเภทนี้ จัดว่าเป็นรถต้นแบบ
ของสามล้อพ่วงข้างทุกชนิด ปัจจุบันสามล้อพ่วงข้างยัง
คงมีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย ในจังหวัดของภาคใต้
"สามล้อถีบโบราณ" ปัจจุบันเหลือน้อยมาก บาง
จังหวัดก็ไม่มีให้เห็นแล้ว ส่วนที่นครศรีธรรมราชเองก็
เหลืออยู่เพียงไม่กี่คัน ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแล
ซ่อมบ�ำรุงสามล้อถีบ เพราะอะไหล่ของสามล้อถีบนั้น
มีราคาค่อนข้างสูง และยังหายากอีกด้วย อะไหล่บางตัว
ต้องเดินทางไปหาซื้อในจังหวัดอื่น การซ่อมแซมจึงใช้
เวลานานพอสมควร

ในเทศกาลงานเดื อ นสิ บ ของจั ง หวั ด นครศรี
ธรรมราชนั้นมีสัญลักษณ์งานบุญสารทเดือนสิบที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่งก็คือ การแข่งขันถีบสามล้อพ่วงท้ายแบบ
โบราณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดขึน้ เป็นประจ�ำปี
โดยวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์อาชีพถีบสามล้อพ่วงท้าย
โบราณ สัญลักษณ์อกี อย่างหนึง่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นั บ วั นจะเริ่ ม สู ญ หายไป นอกจากนี้ ก ารแข่งขัน ถีบ
สามล้อพ่วงท้ายโบราณ เป็นสัญลักษณ์บง่ บอกถึงวันเริม่
ต้นของงานบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเป็นการสร้างสีสันงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

ของดีเมืองนครศรีธรรมราช
อลิศรา ยิ่งค�ำนึง

ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่

จ.นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง
หมู่ 5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537 พระองค์ได้ทรงรับทราบ
ถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะ
ยากจน จึงได้พระราชทานพระราช
ทรัพย์สว่ นพระองค์ ก่อสร้างศาลา
ศิลปาชีพขึ้น เพื่อส่งเสริมงานด้าน
ศิลปาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่และ
หมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งสมาชิกใน
กลุม่ เนินธัมมัง เป็นกลุม่ สตรีทอผ้า
ไหม ผ้าฝ้าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
คือ กลุม่ ทอผ้า กลุม่
แปรรูปกระจูด กลุ่ม
ปักผ้าด้วยมือ และ
กลุ ่ ม ถั ก โครเชต์
ส�ำหรั บกลุ ่ มทอผ้ า

ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่น ของศูนย์ศลิ ปาชีพบ้านเนินธัมมัง คือ
การทอผ้ายกเมืองนคร
ผ้ า ยกเมื อ งนคร เป็ น ผ้ า ทอพื้ น เมื อ งของ
จ.นครศรีธรรมราช ทีท่ อสืบต่อกันมาแต่โบราณ ได้รบั การ

ยกย่องว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดี สันนิษฐานว่า
มีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์
ในยุคก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ 7 ส่วนการทอผ้ายก
ที่ลวดลายสีสันวิจิตรงดงาม เริ่มท�ำในสมัยอยุธยาตอน
ปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยได้แบบอย่างการทอ
ผ้ามาจากแขกเมืองไทรบุรี ถือเป็นงานประณีตศิลป์
ชั้นเยี่ยมตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของการทอผ้ายกเมืองนครที่ขึ้นชื่อ
ในเวลาต่อมา
การทอผ้ายกเมืองนครมีการเพิ่มลวดลายผ้าให้
เป็นพิเศษขึ้น มีวิธีการทอคล้ายผ้าขิดหรือผ้าจก แต่ต่าง
กันที่บางครั้งผ้ายกจะทอเป็นลายพิเศษ มีตะกอเขาลอย
ยกดอกแยกเส้นยืนต่างหาก การทอใช้ขนั้ ตอนและวิธกี าร
เก็บลายด้วยไม้เรียวปลายแหลมตามลวดลาย ที่ก�ำหนด
โดยผ้ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอ 3 รูปแบบ แตกต่าง
กันในการทอและการน�ำไปใช้งาน ได้แก่ แบบกรวยเชิง
ซ้อนหลายชั้น แบบกรวยเชิงชั้นเดียว แบบกรวยเชิง
ขนานกับริมผ้า ลวดลายผ้ายกเมืองนครที่ทอกันมาแต่
โบราณมักเป็นลวดลายที่พบเห็นได้อยู่รอบตัว เช่น กลุ่ม
ลายพันธุ์ไม้ กลุ่มลายสัตว์ กลุ่มลายเรขาคณิต และกลุ่ม
ลายเบ็ดเตล็ด อย่างลายไทย
ประยุกต์ ลายไทยประยุกต์
ผ ส ม ล า ย พิ ม ท อ ง แ ล ะ
ลายอื่ น ๆ คื อ ลายเกล็ ด
พิ ม เสน และลายราชวั ต ร
ซึ่ ง ได้ รั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

มุมนี้ที่อาคารวีระไทย
สถานที่ส�ำคัญของอิสลาม
จันทิมา จิตประไพ                  ในเมืองนครศรีธรรมราช
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชเป็ น
จั ง หวั ด ที่ มี ผู ้ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามเป็ น
จ�ำนวนมากจังหวัดหนึง่ ซึง่ ศาสนาอิสลาม
มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือ อัลเลาะห์
(ซ.บ.) ศาสดาที่คอยเผยแผ่ศาสนา คือ
ท่านร่อซูลนาบีมูฮัมมัด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
นั้นก็คือมัสยิด หรือที่เรียกกันติดปากว่า
สุเหร่า เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ
ของศาสนา เช่น การละหมาด การอ่านอัล
กุ ร อ่ า น มุ ส ลิ ม ที่ อ ยู ่ ใ นจั ง หวั ด นครศรี
ธรรมราชส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองไทรบุรี และกลันตัน
ครัง้ ทีเ่ จ้าพระยานครศรีธรรมราช(น้อย)ยกทัพไปตีหวั เมือง
ไทรบุรี เมือ่ ชนะก็ตอ้ นเชลยชาวไทรบุรมี ายังนครศรีธรรมราช
มัสยิดแห่งแรกในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ก็คือ มัสยิดญาเมี๊ยะ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2430 ซึ่งค�ำว่า
"ญาเมี๊ยะ " เป็นภาษาอาหรับ หมายความว่า "ที่ชุมชน"
มัสยิดหลังที่ 2 คือ มัสยิดซอลาฮุดดีน สร้างขึ้น
ใน พ.ศ.2430 เป็นมัสยิดที่รัชกาลที่ 9 ทรงประทับนั่งบน
มิมบัร (ทีน่ งั่ อ่านพระค�ำภีรอ์ ลั กุรอ่าน) เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระองค์
เสด็จเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ.2502

บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชมีบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมส�ำคัญๆ มากที่สุด จ�ำนวน 6 บ่อ
คือ (1) บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน ตั้งอยู่ที่ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าหากใครได้
ดื่มกินน�้ำในบ่อนี้จะมีสติปัญญาดี มีบุญวาสนาจะได้เป็น
ขุ น นางผู ้ ใ หญ่ และยั ง ใช้ ผ สมยารั ก ษาโรค ครั้ ง เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่
เมืองนครศรีธรรมราชพระองศ์ทรงเสวยน�้ำในบ่อนี้ด้วย
(2) บ่อน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ วัดเสมาเมือง ตัง้ อยูท่ โี่ รงธรรมศาลา
ของวัดเสมาเมือง ต.ในเมือง จ.นครศรีธรรมราช บ่อน�้ำ
นี้ถือว่าเป็นบ่อน�้ำที่เก่าแก่มาก มีอายุก่อนตั้งวัดเสมา
เมืองเสียอีก เชือ่ กันว่าใครทีไ่ ด้ดม่ื กินน�ำ้ ในบ่อสามารถแก้
คุณไสย ภูตผีปีศาจได้ (3) บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาชัย
ปั จ จุ บั น กลายเป็ น วั ด ร้ า ง ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ เหนื อ ของ
วัดเสมาชัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในอดีตเจ้าพระยา
นครน้อย ได้กรีธาทัพไปตีหัวเมืองปักษ์ใต้ และได้รับ
ชั ย ชนะกลั บ มาจึ ง ได้ บู ร ณะให้ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก ในคราวที่
เจ้าพระยานครน้อย (หนูพร้อม) ได้กรีธาทัพไปตีไทรบุรีก็
น�ำในในบ่อนี้ไปประพรมทหาร และได้รับชัยชนะกลับมา
ชาวบ้านเชื่อว่าใครที่ได้ดื่มกินจะได้รับชัยชนะทุกคราว
และนอกจากนี้ ยั ง น� ำ ไปใช้ ป ระกอบพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองศ์ในราชวงศ์
จักรี (4) บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว ตั้งอยู่ที่ ต.คลัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบนั กลายเป็นวัดร้าง และ
ได้ ใ ช้ พื้ น ที่ เ ป็ น โรงเรี ย นอนุ บ าลนครศรี ธ รรมราชแล้ ว
บ่อน�้ำเดิมเป็นบ่อน�้ำลึก ครั้งโบราณน�้ำในบ่อนี้ได้รับการ
ปลุกเสกโดยเจ้าอาวาสรูปส�ำคัญ เป็นเจ้าอาวาสที่มีฤทธิ์
มากเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์ เสกน�้ำในบ่อนี้เป็นน�้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลใช้ในการท�ำน�้ำพระพุทธมนต์ใน
ั น์สตั ยา
พระราชพิธตี า่ งๆ เช่น น�ำ้ อภิเษก และน�ำ้ พระพิพฒ
เป็นต้น (5) บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยเขามหาชัย ตั้งอยู่ที่

วันนี้ที่เมืองนครศรีธรรมราช
ภาณุพงศ์ นนทอง

ต.ท่างิว้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นล�ำห้วยทีไ่ หลมา
จากเทื อ กเขามหาชั ย ลงมาทางแนวป่ า ในบริ เ วณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ล�ำห้วยนีเ้ รียกตาม
ชื่อภูเขามหาชัย อันหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในช่วง
พ.ศ. 1900-2000 ได้มีชาวชวามาท�ำสงครามกับชาว
นครศรีธรรมราช และชาวนครศรีธรรมราชได้มชี ยั ชนะกับ
สงครามครั้ ง นี้ นอกจากนี้ ยั ง น� ำ น�้ ำ ไปใช้ ใ นงานพิ ธี
อันมงคลอีกด้วย เช่น น�ำ้ พุทธมนต์ น�ำ้ พระบรมราชาภิเษก
น�้ำพิพัฒน์สัตยา (6) บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยปากนาคราช
เป็นห้วยทีม่ คี วามคดเคีย้ วเหมือนตัวพญานาคราช ตัง้ อยู่
ที่ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ตัง้ แต่โบราณ
มาเชื่อกันว่าน�้ำในห้วยนี้เป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถน�ำไป
ใช้ได้ในงานมงคลและงานพระพุทธมนต์ และพระราชพิธี
ต่างๆ ร่วมกับน�ำ้ ทีม่ าจากแหล่งอืน่ ๆ ทีก่ ล่าวมาเบือ้ งต้น
เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช
น�ำน�้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง 6 แหล่ง ประกอบพิธีพลีกรรม ณ
พระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระมุรธาภิเษก
ในหลวงรัชกาลที่10

ศึกษาเรียนรู้ที่อาคารวีระไทย
นิพาพร สุวรรณรัตน์

กลองมโหระทึก
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก ส�ำหรับสารพิพิธภัณฑ์เมืองฉบับนี้
ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว
ของกลองมโหระทึกภายในอาคารวีระไทย
กลองมโหระทึ ก เป็ น โบราณวั ต ถุ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
ประกอบพิธกี รรรมทางความเชือ่ โบราณ นิยมใช้กนั ในยุค
โลหะ ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว และใน
บางท้องทีบ่ ริเวณภาคใต้ของจีนและบางประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยังมีการใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
นั ก โบราณคดี ใ ห้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ กลอง
มโหระทึกเนือ่ งจากกลองนีเ้ ป็นตัวแทนของอารยธรรมเริม่
แรกของภูมภิ าคและเป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่นอย่างหนึง่
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวัฒนธรรมความ
เชื่อของกลุ่มชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การพบ
กลองมโหระทึกเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาและ
ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรมและเทคโนโลยี
ของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่น้อยกว่า
2,000-3,000 ปีมาแล้ว ก่อนที่จะรับอารยธรรมจาก
อินเดียและจีน นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของ
อ�ำนาจมนุษย์ที่สามารถผลิตเครื่องมือส�ำริดที่ใช้โลหะ
ส�ำคัญในการผลิต และมีลวดลายที่บ่งบอกถึงความอุดม
สมบูรณ์ เช่น ลายปลา ลายคลื่นน�้ำ รูปกบ ประกอบตาม
มุมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน�้ำหรือฝนนั่นเอง
กลองมโหระทึก เป็นกลองที่ท�ำมาจาก ทองแดง
กับดีบุกหลอมรวมกันเป็นส�ำริด ท�ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ตีในการประกอบพิธีขอฝน

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบกลองมโหระทึก
ครั้ ง แรกที่ บ ้ า นเกตุ ก าย ต� ำ บลท่ า เรื อ อ� ำ เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช และบ้านพังสิงห์ ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช
ลักษณะเด่นของกลอง
บนหน้ากลองเป็นรูปดาวนูน (ดวงอาทิตย์ 12 แฉก)
ล้อมรอบด้วยวงกลมหลายชั้น ลักษณะเด่นของรูปกลอง
คือมีรูปกบลอยตัว 4 ตัวอยู่ประจ�ำทั้ง 4 ทิศ

หากท่านผู้อ่านมีความสนใจ เชิญแวะชมศึกษา
หาความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวของกลองมโหระทึกได้               
ที่พิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งท่าลาด อาคารวีระไทยได้ทุกวัน              
ไม่เว้นวันหยุดราชการ อย่าลืมแวะมาชมกันนะคะ

มุมนี้ที่อาคารเทิดไท้ราชินี
ณัฐธิดา อ่อนเกตุพล

เงินตรานโมกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช
เงินตราของนครศรีธรรมราช (Nakhon Si
Thammarat Money) นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิต
เงินตราแห่งแรกๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงินตรา
ยุคแรก ได้แก่ เงินตรานโม ซึง่ ผลิตเมือ่ ราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒ นอกจากนี้ยังพบเงินตราที่ตราขึ้นในท้องถิ่นอีก
หลายประเภท เช่น เงินหอยเบีย้ เงินหอยแครง เงินเส้น
เงินเหรียญแบบสมัยกรุงศรีอยธุยา เงินก้อน และเงิน
พดด้วง
เงินตรานโมกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช
(Namo Silver Coins and Nakhon Si Thammarat's
Way of life) เงินตรานโม นอกจากมีบทบาทในฐานะ
ทางเศรษฐกิจแล้ว เงินตรานโมยังเคยมีบทบาทในฐานะ
วัตถุมงคล ดังปรากฏในต�ำนานพระธาตุเมืองนครศรี
ธรรมราชตามต�ำนานบันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งอาณาจักร
นครศรีธรรมราชเกิดโรคห่าระบาด พระเจ้าศรีธรรมโศกราช
ผูค้ รองเมืองโปรดให้ประกอบพิธที ำ� เงินตรานโม เพือ่ เป็น
วัตถุมงคลใช้ขบั ไล่ผหี า่ และล้างเสนียดจัญไร เงินตรานโม
ที่ผลิตในคราวนั้น ท�ำด้วยโลหะผสม และซัดว่านอันมี
สรรพคุ ณ วิ เ ศษหลอมรวมเข้ า ไประหว่ า งการหลอม
โปรดให้จัดตั้งโรงพิธีบริเวณวัดพระบรมธาตุด้านบูรพา
ประกอบพิธที างศาสนา ทัง้ ศาสนาพุทธสวดพระพุทธคุณ
และ ศาสนาพราหมณ์สวดบูชาเทพยดาจนส�ำเร็จเมื่อ
หลอมเงินตรานโมได้ครบ ๙ บาตร ก็นำ� ไปประกอบพิธี
อาฏานาอีก ๙ วัน ๙ คืน จากนัน้ มหาเถรและพราหมณ์
น�ำบาตรเงินตรานโมไปแยกย้ายกระท�ำพิธีฝังอาถรรพ์ที่

ประตูเมืองทัง้ ๙ และตามใบเสมาก�ำแพงเมือง โดยรอบ
ทั้ง ๔ ทิศ รวมทั้งถนนหนทางสถานที่ส�ำคัญของเมือง
ระหว่างนัน้ โรงพิธภี ายในวัดพระบรมธาตุ ทัง้ ฝ่ายพุทธและ
พราหมณ์ยงั คงสวดมนต์ ร่ายเวทและมีการยิงพลุอยูจ่ น
กระทั่งเสร็จพิธี ตั้งแต่นั้นมาไข้ห่าก็มิได้บังเกิดขึ้นใน
นครศรีธรรมราชอีกเลย
ก�ำเนิดเงินตรานโมและสื่อสัญลักษณ์ (The  
Origin and Symbolism of Namo Silver Coins
) สันนิษฐานว่า ก�ำเนิดเงินตรานโม น่าจะเกีย่ วกับศาสนา
พราหมณ์ ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ ได้เผยแผ่อย่างกว้างขวางใน
นครศรีธรรมราช รอยประทับตัวอักษรปัลวะบนเหรียญ
หมายถึงว่า "นมะ" หรือ "นมัส" การนอบน้อม การเคารพ
การไหว้ และรูปทรงยาวรีของเงินนโมในยุคแรกทีเ่ รียกว่า
ชนิดเม็ดข้าวสาร คล้ายกับศิวลึงค์ ประเภทจลลึงค์ ซึง่ เป็น
รูปเคารพขนาดเล็กในศาสนาพราหมณ์ลทั ธิไศวนิกายและ
รอยค้อน ด้านหลังข้างละ ๓ รอย น่าจะหมายถึงตรีมรู ติ
หรือเทพผูย้ งิ่ ใหญ่ ๓ พระองค์ คือ พระศิวะหรือพระอิศวร
เทพผูท้ ำ� ลายโลก ในกรณีทโี่ ลกเสือ่ มทรามถึงทีส่ ดุ เพือ่ จะ
ได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่ พระวิษณุ หรือพระนารายณ์
เทพผูร้ กั ษา และพระพรหมเทพผูส้ ร้างโลกและสรรพสิง่ ทัง้
ปวงในโลก ส่วนรอยบากด้านหลังเปรียบเสมือน ร่องโยนิ
โทรณะ สัญลักษณ์แทนองค์ พระอุมาชายาพระศิวะ
ซึง่ นับถือว่าเป็นมารดาของโลกสันนิษฐานว่า ลักษณะของ
เงินตรานโม น่าจะสือ่ ความหมายถึงการแสดงความเคารพ
ต่อเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์

ประเพณีวัฒนธรรม
มนสิช โสภาเจริญวงศ์

ประเพณีแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ

ประเพณีแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ คือประเพณีทพี่ ทุ ธศาสนิกชน
ร่ ว มกั น แห่ ผ ้ า ขึ้ น ห่ ม โอบรอบฐานพระมหาธาตุ ที่
ประดิษฐานภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระท�ำกันในวันส�ำคัญทางพุทธศานา คือ
วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา ถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประเพณี
ต้นแบบทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ น�ำไปปฏิบตั ิ
ต�ำนานที่มาของการแห่ผ้าขึ้นธาตุกล่าวว่า ไม่กี่
วันก่อนจะเริ่มพิธีสมโภชพระมหาธาตุ ผ้าขาวผืนหนึ่งที่มี
ลายเขียนพุทธประวัติ เรียกกันว่า “พระบต” หรือ
“พระบฏ” ถูกคลื่นซัดขึ้นที่หาดปากพนัง ชาวบ้านจึงน�ำ
ผ้าผืนนัน้ ถวายพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมือ่ เจ้าพนักงาน
ท�ำความสะอาดแล้วเสร็จปรากฏว่าลายเขียนนั้นก็ไม่
เลือนหายไป ซักเสร็จจึงผึ่งไว้ในพระราชวัง และประกาศ
หาเจ้าของจนได้ความว่า พระบฏเป็นของพุทธศาสนิกชน
คณะหนึ่งที่แล่นเรือมาจากเมืองหงสาวดี มี “ผขาวอริ
พงษ์” เป็นหัวหน้าคณะจะน�ำพระบฏไปบูชาพระพุทธบาท
ทีล่ งั กา แต่ถกู มรสุมพัดจนเรือแตกเสียก่อนพุทธศาสนิกชน
กลุ่มนั้นมีราว 100 คน รอดเพียง 10 คน ผขาวอริพงษ์
ที่รอดชีวิตมาด้ วยก็ ยิน ดีถวายผ้า พระบฏให้เ จ้า เมื อ ง
นครศรีธรรมราช พระเจ้าศรีธรรมโศกราชจึงโปรดให้ชาว
เมื อ งจั ด เครื่ อ งประโคมแห่ แ หนขึ้ น ห่ ม พระมหาธาตุ
ในคราวเดียวกับการสมโภชพระมหาธาตุนั้นเอง

ในอดีตการแห่ผา้ ขึน้ ธาตุนนั้ ไม่ปรากฏว่ามีกำ� หนด
วันตายตัวว่าแต่ละปีจะต้องท�ำวันใด อาจจะก�ำหนดตาม
ฤกษ์สะดวก แต่การแห่ผ้าขึ้นธาตุมักจัดในงานสมโภช
พระมหาธาตุ ก�ำหนดการแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงขึ้นอยู่กับงาน
สมโภชและจั ด ไม่ แ น่ น อนในแต่ ล ะปี กระทั่ ง ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
ปรากฏว่าได้ท�ำการแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน
6 หรื อ วั น วิ ส าขบู ช า ครั้ น ถึ ง สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระราชประสงค์
ให้พุทธศาสนิกชนจัดพิธีทางพุทธศาสนาเพิ่มอีกวันหนึ่ง
ดังนั้น ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา จึงได้
มีการแห่ผ้าขึ้นธาตุเพิ่มอีกวันหนึ่งด้วย
ปั จ จุ บั น ผ้ า พระบฏที่ เ ขี ย นภาพพุ ท ธประวั ติ
(อาจมีการประดับด้วยสิง่ ของต่างๆ เช่น ลูกปัด แพรพรรณ
และดอกไม้ ) เป็ น สิ่ ง หายากมากขึ้ น เพราะขาดช่ า ง
ผูช้ ำ� นาญ ในยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจึงเน้นความสะดวก
และเรียบง่าย ขณะที่ผ้าห่มพระธาตุก็มีหลากสีมากกว่า
สมัยก่อนที่นิยมมีสีขาว สีแดง และสีเหลือง
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีส�ำคัญของ
ชาวนครฯ และเป็นประเพณีที่ส�ำคัญของพุทธศาสนิกชน
ทั่วประเทศ นับเป็นประเพณีที่รวมเอาศรัทธาด้วยความ
บริ สุ ท ธิ์ ใ จของชาวพุ ท ธเข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น เพื่ อ สื บ ทอด
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

อยากบอกอยากเล่า

ต้นรวงผึง้
มี ชื่ อ เรี ย กอื่ น ๆ ทางเหนื อ เรี ย กดอกน�้ ำ ผึ้ ง
กรุงเทพฯ เรียก สายน�้ำผึ้ง มีชื่อสามัญว่า Yellow Star
อยู่ในวงศ์ Tiliaceae เป็นพรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่า
เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจ�ำพระองค์ รัชกาลที่ 10
เนื่องจากออกดอกในช่วงเดือนพระราชสมภพ
ดอกสีเหลืองอร่ามโดดเด่น ส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ปลูกเป็น
ไม้ดอกไม้ประดับ ในลักษณะต้นสูงใหญ่ ให้ดอกสีสัน
สวยงาม ยามแหงนมองขึ้ น เห็ น ดอกสี เ หลื อ งอร่ า ม
กระจายดั่งดวงดาวประกายแสงเหลืองทองบนฟากฟ้า
แดนสรวง ดังชื่อสามัญที่เรียกว่า Yellow Star
ต้นรวงผึ้ง จัดอยู่ในกลุ่มต้นไม้ขนาดเล็ก สูง 6-8
เมตร แตกกิ่งก้านจ�ำนวนมาก แต่ละกิ่งก้านแข็งแรง มี
เรือนยอดเป็นพุม่ กลมทึบ เปลือกสีนำ�้ ตาลปนขาว ใบเป็น
ชนิดใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรูปรี แกมขอบขนาน มีส่วน
กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร แต่ความยาวใบสมบูรณ์
ยาวถึง 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสังเกตจะ
มองเห็นว่าเบี้ยว มีเส้นใบออกจากโคนใบ ใบสีเขียวแก่
แต่ใต้ใบเป็นสีอ่อน และเป็นเกล็ดเล็กๆ รวมทั้งก้านใบมี
ขน ช่อดอกมีสีเหลืองเข้ม เหมือนทองเหลืองใหม่ๆ
ออกช่อเป็นกระจุกแน่นตามซอกใบใกล้ปลายกิง่ ส่วนของ
กลีบเลี้ยงมีโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้าย
รูปดาว ไม่มีกลีบดอก แต่เมื่อดอกย่อยบานจะบานอยู่ได้
นาน พร้อมทั้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ แม้ว่าฤดูดอกบานของ
แต่ละต้นจะไม่พร้อมกัน เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมทั้งอิทธิพลของความชื้น
จากสภาพดิ น ด้ ว ยเช่ น กั น เมื่ อ ออกดอกจะมี ก ลิ่ น
หอมอ่อนๆ ตลอดวัน บานได้นานกว่า 7-10 วัน ยาม
ดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามเหลืองอร่ามตา
ระรวยกลิน่ หอมชืน่ ใจ ในสภาพนิเวศน์วทิ ยาต้นรวงผึง้ จัด
เป็นไม้ ก ลางแจ้ ง เติบ โตได้ในสภาพแล้ง ไม่ มีน้�ำ ขั ง

ณิชรัตน์ สันติวีรยุทธ

จึงจะมีดอกดกสีเหลืองเต็มต้น แต่ถา้ หากเป็นพืน้ ทีช่ นื้ แฉะ
มีน�้ำขัง ก็อาจจะออกดอกประปราย ในระยะติดดอกโดย
ปกติ จ ะอยู ่ ใ นช่ ว งระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ น
สิงหาคม เมื่อดอกพัฒนาเป็นผล จะมีผลแห้งทรงกลม
มีขน ไม่ปริแตก ผลเล็กๆ ขนาด 0.5 -1.0 เซนติเมตร
ส�ำหรับการขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยง
ใช้วิธีตอนกิ่งและปักช�ำกิ่ง หรือใช้การเพาะเมล็ด
ก็ได้ การตอนกิ่งจะเป็นวิธีที่เหมาะสม แต่อาจจะต้องใช้
ฮอร์โมนในการเร่งรากจึงจะได้ผลดี การตอนกิง่ ซึง่ รากจะ
ออกได้ในเวลาเพียง 1 เดือน สามารถปลูกให้ออกดอกได้
ในกระถาง ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทาน ชอบดินร่วน ระบาย
น�ำ้ ได้ดี ชอบพืน้ ทีแ่ สงแดดส่องถึง หรือแดดจัด เป็นไม้พมุ่
ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ดี ในช่วงที่ต้นรวงผึ้งออกดอก
เหลืองสะพรัง่ เต็มต้น ในแต่ละช่วงฤดูกาล จะมีผงึ้ จ�ำนวน
มากบินว่อนรอบพุ่มต้นรอบช่อดอก และดูดกินน�ำ้ หวาน
จากดอก ผูค้ นทีก่ ลัวผึง้ ต่อยจึงไม่คอ่ ยนิยมปลูกไว้ใกล้ตวั
บ้านมากนัก เพราะจ�ำนวนผึง้ เมือ่ บินตอมดอกเป็นกระจุก
บินพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ได้ยินเสียงหึ่ง…ตลอดเวลา
รวมทัง้ เมือ่ ลมพัดกิง่ ใบดอกแกว่ง ผึง้ ก็แตกตืน่ บินกระจาย
พร้อมกัน ท�ำให้เกิดความกังวลจากผึง้ ต่อย แต่ถา้ ส�ำหรับ
ผูท้ ไี่ ม่กลัว จะมองเห็นเป็นภาพธรรมชาติระหว่างดอกรวง
ผึ้งสีเหลืองเข้ม มีแสงแดดส่องเป็นประกายเกสร และฝูง
ผึ้งบินว่อนสวยงาม
รวงผึ้งเมื่อกลีบแย้ม
เหลืองอร่าม
ชูช่อแสนงดงาม
อ่อนช้อน
พฤกษาถิ่นสยาม
ส่งกลิ่น หอมฟุ้ง
ฝนหยดหยาดลงย้อย
แต่งแต้มดอกใบ

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
ประเพณีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหลาย
ประเพณี ที่ ช าวพุ ท ธปฎิ บั ติ สื บ ทอดกั น มาเป็ น เวลา
ยาวนาน อันได้แก่ ประเพณีสงกรานต์,ให้ทานไฟ,ตักบาตร
ธูปเทียน,ลากพระ,แห่ผ้าขึ้นธาตุ,รวมทั้งประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบด้วย วันสารทไทยปีนี้ (พ.ศ.2562) ตรงกับ
วันที่ 28 กันยายน 2562 วันแรม10 ค�่ำ เดือน10 ปีกุน
เป็นการท�ำบุญของชาวไทยพุทธภาคใต้ เป็นประเพณี
ท�ำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุคคลที่อาจจะเป็น พ่อ แม่
ปู่ ย่า ตา ยาย รวมถึงญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มี
ความเชื่อว่าผู้ที่ต้องตกนรก หรือเรียกว่า”เปรต” นั้น จะ
ได้รับอนุญาตให้มาพบญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ ใน
วันแรม 1 ค�่ำเดือน10 มีการท�ำบุญ รับตายาย และวัน
แรม 15 ค�่ำ เดือน 10 มีการท�ำบุญ ส่งตายาย เพื่อ
เป็ น การแสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที ต ่ อ บรรพชนผู ้ มี
พระคุณ
“ชิงเปรต” เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท�ำบุญ
ชาวบ้านยกหฺมรฺ บั ไปถวายพระภิกษุแล้วจะเอาอาหารอีก
ส่วนหนึ่งต่างหากไปจัดตั้งให้เปรต ซึ่งขาดไม่ได้ คือ ขนม
5 อย่างคือ ขนมพอง ขนมลา ขนมกง (หรือบางทีก็
เรียกขนมไข่ปลา) ขนมดีซำ 
� ขนมบ้า ส่วนอาหารก็จะเป็น
อาหารทีผ่ ลู้ ว่ งลับเคยชอบทานตอนสมัยทีย่ งั มีชวี ติ อยูไ่ ป
ตั้งให้เปรตที่ไม่มีญาติหรือบางตนเข้าวัดไม่ได้เป็นการ
แสดงความเอื้ออาทรต่อกัน

จังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมือง
นครประจ� ำ ปี 2 562 พบกั บ ขบวนแห่ หฺ มฺ รั บ ที่ ยิ่ ง ใหญ่
ตระการตา ความดีงามแห่งอารยะธรรมเมืองสิบสอง
นักษัตร เริ่มขบวนแห่หฺมฺรับจากสนามหน้าเมืองนครศรี
ธรรมราชไปจนถึง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ชมการ
ประกวดหมรับและเพลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรม
พื้นบ้าน การออกร้านงานกาชาด และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมายภายในงานเริม่ งานวันที่ 22 กันยายน 25621 ตุลาคม 2562 และสามารถชมนิทรรศการบุญสารท
เดือนสิบที่อาคารรวมใจภักดิ์ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรี
ธรรมราชได้ ณ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทุ่งท่าลาด 84

รู้เรื่องถิ่นบ้านเกิด
พัชรพร พรหมทอง

ส�ำหรับปี 2562

- วันที่ 14 กันยายน-รับตายาย (ยกหฺมฺรับเล็ก)
        - วันที่ 27 กันยายน-วันยกหฺมฺรับ
- วันที่ 28 กันยายน-วันส่งตายาย (บังสกุล)
เดือน10 ปีนี้เข้าวัด-ท�ำบุญให้แก่บรรพบุรุษกันแล้ว
ขอเชิญทุกๆ ท่านเทีย่ วงานประจ�ำปี ประเพณีบญ
ุ สารทเดือนสิบ
งานเขาจัดให้มี 10 วัน 10 คืน เที่ยวฟรีตลอดงานเชิญแวะ
ชมบรรยากาศในงานอย่างจุใจกันเลยนะคะ

เรื่องราวน่ารู้
จิตติมา มนินทร์

เจิ้งเหอ

นักเดินเรือส�ำคัญของโลกที่ถูก “ท�ำให้ลืม”
เจิง้ เหอเป็นนักเดินเรือผูย้ งิ่ ใหญ่ของโลก นับได้วา่
เป็นผูบ้ กุ เบิกการเดินทางมาพบดินแดนโลกใหม่ ก่อนหน้า
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสและมาร์โคโปโล
“เจิ้งเหอ” เป็นแม่ทัพขันทีมุสลิมแห่งราชวงศ์
หมิงผู้น�ำกองเรือมหาสมบัติออกส�ำรวจทะเลด้านตะวัน
ตกของประเทศจีน เมื่อต้นศตวรรษที่ 15 (ออกเดินเรือ
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1405 หรือ พ.ศ. 1948) เขาเป็นบุคคล
ส�ำคัญที่ถูก “ท�ำให้ลืม” ไปหลายศตวรรษ เนื่องจาก
ชนชั้นน�ำจีนยุคถัดมาไม่ได้เห็นชอบกับนโยบายประกาศ
ศักดาทางทะเลของจักรพรรดิหยงเล่อเท่าใดนัก ล่วงเข้า
ศตวรรษที่ 19 จึงได้มกี ารรือ้ ฟืน้ วีรกรรมของเขาพร้อมกับ
การปลุกกระแสชาตินิยมของจีน
นักประวัติศาสตร์กระแสหลักยอมรับว่า เจิ้งเหอ
คือผูน้ ำ� กองเรือมหาสมบัตลิ อ่ งเรือไปไกลถึงฝัง่ ตะวันออก
ของทวีปแอฟริกา เกือบถึงช่องแคบโมซัมบิก ซึ่งการเดิน
เรือครั้งนั้นช่วยยกระดับอิทธิพลทางทะเลของจีนอย่าง
มาก ช่วยฟื้นฟูระบบบรรณาการ และการค้าของจีนให้
กลั บ มามั่ ง คั่ ง และมั่ น คง ก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรม และนวัตกรรมใหม่ๆ เพียงเท่านั้นก็นับได้ว่า
เจิ้งเหอถือเป็นนักเดินทางทีย่ งิ่ ใหญ่ยากทีจ่ ะหาใครเทียบ
ได้ในยุคเดียวกัน
เดิมทีนั้นเจิ้งเหอมีชื่อว่า "ซานเป่า" แซ่หม่า เกิด
ทีม่ ณฑลยูนนาน ซึง่ เป็นเขตแดนของมองโกลทางตอนใต้
ของประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 1371 มีชื่อมุสลิมเป็นภาษา
อาหรับว่า มูฮัมมัด อับดุลญับบารฺ เกิดในตระกูลขุนนาง

มุสลิม เซมูร์ และเป็นลูกหลานชนชั้นที่หกของซัยยิด
อั จ ญาล ชั ม สุ ด ดี น อุ มั ร ผู ้ ป กครองมณฑลยู น นาน
ผู้ลือนาม จากบุคอรอ ในอุซเบกิสถาน
และในประเทศไทย เจิ้งเหอเป็นที่รู้จักกันในชื่อ
"เจ้าพ่อซ�ำปอกง" (ซานเป่ากง) วัดซ�ำปอกง หรือ ชื่อ
ทางการ "วัดพนัญเชิงวรวิหาร" ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา สาเหตุที่ชาวจีนมาเซ่นไหว้วิญญาณซ�ำปอกง
ทีว่ ดั กัลยาณมิตรเป็นเพราะความเข้าใจผิด กล่าวคือ ชาว
จีนผูน้ บั ถือพุทธศาสนากลุม่ หนึง่ ได้นมัสการหลวงพ่อโตที่
วัดกัลยาณมิตร แล้วเกิดความเลือ่ มใส จึงได้เขียนหนังสือ
จีนไว้ที่หน้าวิหารว่า 'ซ�ำปอฮุดกง' ซึ่งแปลว่าพระเจ้า
3 พระองค์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ชาวจีน
กลุ่มที่นับถือซ�ำปอกง อ่านเห็นเป็น 'ซ�ำปอกง' จึงคิดว่า
เป็นสถานทีเ่ ซ่นไหว้วญ
ิ ญาณของซ�ำปอกง และได้มาเซ่น
ไหว้ซ�ำปอกงเรื่อยมา ด้วยเหตุนี้มีนักประวัติศาสตร์บาง
ท่านสันนิษฐานว่า เจิ้งเหอได้เปลี่ยนศาสนามาถือพุทธ
การทีเ่ จิง้ เหอท�ำฮัจญ์และมีสสุ านแบบมุสลิมแสดง
ว่าเจิง้ เหอเป็นมุสลิมจนถึงแก่กรรม แม้วา่ เจิง้ เหอ จะไม่มี
ลูก เพราะถูกตอนเป็นขันทีตั้งแต่เด็ก หากแต่หม่าเหวิน
หมิงพี่ชายได้ยกลูกชายหญิงให้กับเจิ้งเหอ ทายาทของ
เจิ้งเหอบางส่วนอาศัยอยู่ในประเทศไทย ใช้นามสกุล
วงศ์ ลื อ เกี ย รติ อั น เป็ น นามสกุ ล ที่ เ จ้ า แก้ ว นวรั ฐ
เจ้าเชียงใหม่ ได้ประทานให้ เจิ้งชงหลิ่ง ผู้ซึ่งได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์ "ขุนชวงเลียงฦๅเกียรติ" จาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เจิ้งชงหลิ่งอพยพเข้าเมืองไทยในปี 2448 คนในตระกูล
วงศ์ลือเกียรติเป็นมุสลิม

เก็บตกกิจกรรมตลาดริมน�้ำเมืองลิกอร์

ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม

ชั้นล่าง ณ อาคารเทิดไท้ราชินี

ชั้นบน ณ อาคารเทิดไท้ราชินี
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

