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มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
วารุณี ช่วยอักษร

สารบัญ	สารพิพิธภัณฑ์เมือง

 ตราหน้าหมวกของยุวชนทหาร

 สัญลักษณ์ของยุวชนทหาร

 )ตามที่ปรากฏในธงประจ�ากอง(

 ประจ�าการ พ.ศ. 2477-2490

ค�าขวัญ รักชาติยิ่งชีพ

ธงยุวชนทหาร

 ตามค�าบอกเล่าของยุวชนทหารจ�ารัส หนุมาศ              

ซึ่งศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ช่วงปี พ.ศ.2484-

2486 เม่ือยามเกดิสงครามโลกครัง้ท่ี 2 “ญีปุน่บกุท่าแพ” 

เมื่อ 8  ธันวาคม 2484 ยุวชนทหารของโรงเรียนเบญจม

ราชูทิศ ได้เข้าร่วมสงครามครั้งนั้นด้วย 

 ยุวชนทหารได้รับการฝึกจากหน่วยที่ 55 จ�านวน 

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

 การฝึกยุวชนทหารได้ลอกเลียนแบบอย่างมาจาก

ยุวชนของนาซเียอรมัน ยุวชนทหารจะฝึกท่ีหน้าอาคาร 1 

ใต้ต้นจามจุรี ช่วงบ่ายทุกวัน ยุวชนทหารที่ท�าการฝึกจะ

มีเฉพาะจงัหวัดใหญ่ เช่น สงขลา ชมุพร นครศรธีรรมราช 

เม่ือสงครามได้เข้าประจัญบานกับทหารญี่ปุ่นท่ีบริเวณ

อนุสาวรีย์วีรไทยจนสงครามยุติ

กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 อนุสาวรีย์วีรไทย)พ่อจ่าด�า) สร้าง

เพ่ือร�าลึกความกล้าหาญของทหารไทย  

ในสงครามโลกครั้งที่2 ที่นครศรีธรรมราช              

วีรกรรมการต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นท่ีท่าแพ           

ในครั้งนั้นยุวชนทหารได้มีส่วนร่วมในการ

รบด้วย ยุวชนทหารนครศรีธรรมราช 

)ยวท.) คือ เยาวชนท่ีได้รับการฝึกวิชา

ทหารในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2477-2490 

เนื่องจากรัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป.พิบูล

สงคราม มีนโยบายพ้ืนฟูการฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชน

ด�าเนินการโดยกรมยุวชนทหาร กระทรวงกลาโหม                

)ณ ปี พ.ศ. 2481 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมเตรียม

การทหารในปี พ.ศ. 2484)

 เมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ยุวชนทหารสมัยสงคราม

มหาเอเชยีบูรพา ได้รบัโอกาสรบัเสดจ็สมเด็จพระกนิษฐา

ธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด                 

ท่ีพระองค์ถ ่ายภาพกับยุวชนทหารจ�ารัส หนุมาศ                     

ยุวชนทหารเฉลิม พงศ์วัชร์ ยุวชนทหารดวง พลสิทธิ์                        

ยุวชนทหารเฟื่อง ไสยวงศ์  



 การเดินทางมีหลากหลายพาหนะท่ีน�าไปสู ่                 

จุดหมาย "	สามล้อ	"  ก็เป็นวิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้

เวลา จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่สายทางของสามล้อก็ยัง

คงผูกพัน เป ็นส ่วนหนึ่งของวิถีชี วิตในสังคมไทย              

เป็นภาพลักษณ์ของความภาคภูมิใจในความสามารถ 

แห่งการประดิษฐ์ของคนไทยท่ีน�าไปประยุกต์เข้ากับการ

ประกอบสัมมาชีพได้อย่างกลมกลืน  

 พ.ศ. 2476 รถสามล้อ ถือก�าเนิดเกิดขึ้น             

ในประเทศไทย เป็นครั้งแรกท่ีจังหวัดนครราชสีมา โดย 

นาวาเอก เล่ือน พงษ์โสภณ น�า "รถลาก" หรอื	"รถเจ๊ก"	

มาดัดแปลงร่วมกบัรถจกัรยาน รถสามล้อแบบนี ้ ถอืเป็น 

ต้นแบบ รถสามล้อที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร แพร่หลายไปทั่ว

ประเทศจนถึงปัจจุบัน ในระยะเวลาต่อมาได้มีผู้น�ารถ

จักรยานมาดัดแปลง โดยเพ่ิมล้อ และกระบะพ่วงเข้าท่ี

ด้านข้างติดต้ังเก้าอี้หวาย ยึดแน่นกับกระบะออกว่ิง 

รับจ้างโดยสารรถสามล้อประเภทนี้ จัดว่าเป็นรถต้นแบบ 

ของสามล้อพ่วงข้างทุกชนิด ปัจจุบันสามล้อพ่วงข้างยัง

คงมีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย ในจังหวัดของภาคใต้

 "สามล้อถีบโบราณ" ปัจจุบันเหลือน้อยมาก บาง

จังหวัดก็ไม่มีให้เห็นแล้ว ส่วนท่ีนครศรีธรรมราชเองก็

เหลืออยู่เพียงไม่กี่คัน ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแล

ซ่อมบ�ารุงสามล้อถีบ เพราะอะไหล่ของสามล้อถีบนั้น                

มีราคาค่อนข้างสูง และยังหายากอีกด้วย อะไหล่บางตัว

ต้องเดินทางไปหาซื้อในจังหวัดอื่น การซ่อมแซมจึงใช้

เวลานานพอสมควร

 ในเทศกาลงานเดือนสิบของจังหวัดนครศรี               

ธรรมราชนั้นมีสัญลักษณ์งานบุญสารทเดือนสิบท่ีส�าคัญ

อย่างหนึ่งก็คือ การแข่งขันถีบสามล้อพ่วงท้ายแบบ

โบราณ เทศบาลนครนครศรธีรรมราชจดัขึน้เป็นประจ�าปี 

โดยวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์อาชีพถีบสามล้อพ่วงท้าย

โบราณ สัญลักษณ์อีกอย่างหนึง่ของจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

ท่ีนับวันจะเริ่มสูญหายไป นอกจากนี้การแข่งขันถีบ

สามล้อพ่วงท้ายโบราณ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถงึวันเริม่

ต้นของงานบุญสารทเดอืนสิบของจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

และเป็นการสร้างสีสันงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ            

ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

อยากบอกอยากเล่า
ศุภรัตน์ พรรณราย

สามล้อถีบ



	 ศูนย์ศิลปาชีพ	 บ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช จัดต้ังขึ้นอันเนื่องมาจากสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง 

หมู่ 5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537 พระองค์ได้ทรงรับทราบ

ถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพ้ืนท่ีซึ่งมีฐานะ

ยากจน จงึได้พระราชทานพระราช

ทรพัย์ส่วนพระองค์ ก่อสร้างศาลา                    

ศิลปาชีพขึ้น เพื่อส่งเสริมงานด้าน

ศิลปาชีพให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีและ 

หมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งสมาชิกใน

กลุ่มเนนิธมัมัง เป็นกลุ่มสตรทีอผ้า

ไหม ผ้าฝ้าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

คอื กลุ่มทอผ้า กลุ่ม

แปรรูปกระจูด กลุ่ม

ปักผ้าด้วยมือ และ

ก ลุ ่ มถั ก โคร เชต ์ 

ส�าหรับกลุ่มทอผ้า 

ยกย่องว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดี สันนิษฐานว่า                 

มีมาต้ังแต่สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์             

ในยุคก่อนสมัยพุทธศตวรรษท่ี 7 ส่วนการทอผ้ายก              

ท่ีลวดลายสีสันวิจิตรงดงาม เริ่มท�าในสมัยอยุธยาตอน

ปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยได้แบบอย่างการทอ

ผ้ามาจากแขกเมืองไทรบุรี ถือเป็นงานประณีตศิลป์               

ชั้นเย่ียมต้ังแต่รัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย          

จนเป็นเอกลักษณ์ของการทอผ้ายกเมืองนครท่ีขึ้นชื่อ               

ในเวลาต่อมา

 การทอผ้ายกเมืองนครมีการเพ่ิมลวดลายผ้าให้

เป็นพิเศษขึ้น มีวิธีการทอคล้ายผ้าขิดหรือผ้าจก แต่ต่าง

กันที่บางครั้งผ้ายกจะทอเป็นลายพิเศษ มีตะกอเขาลอย

ยกดอกแยกเส้นยืนต่างหาก การทอใช้ขัน้ตอนและวิธกีาร

เก็บลายด้วยไม้เรียวปลายแหลมตามลวดลาย ที่ก�าหนด 

โดยผ้ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอ 3 รูปแบบ แตกต่าง

กันในการทอและการน�าไปใช้งาน ได้แก่ แบบกรวยเชิง

ซ้อนหลายช้ัน แบบกรวยเชิงชั้นเดียว แบบกรวยเชิง

ขนานกับริมผ้า ลวดลายผ้ายกเมืองนครท่ีทอกันมาแต่

โบราณมักเป็นลวดลายที่พบเห็นได้อยู่รอบตัว เช่น กลุ่ม

ลายพันธุ์ไม้ กลุ่มลายสัตว์ กลุ่มลายเรขาคณิต และกลุ่ม

ลายเบ็ดเตล็ด อย่างลายไทย

ประยุกต์ ลายไทยประยุกต์

ผ สม  ล าย พิ มทองแล ะ                      

ลายอื่นๆ คือ ลายเกล็ด

พิมเสน และลายราชวัตร               

ซึ่งได ้รับพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว

ของดีเมืองนครศรีธรรมราช

อลิศรา ยิ่งค�านึง

ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่น ของศนูย์ศลิปาชพีบ้านเนนิธมัมัง คอื

การทอผ้ายกเมืองนคร

 ผ ้ายกเมืองนคร เป ็นผ ้าทอพ้ืนเมืองของ 

จ.นครศรธีรรมราช ท่ีทอสืบต่อกนัมาแต่โบราณ ได้รบัการ



 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป ็น

จังหวัดท่ีมีผู ้นับถือศาสนาอิสลามเป็น

จ�านวนมากจงัหวัดหนึง่ ซึง่ศาสนาอสิลาม 

มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือ อัลเลาะห์ 

)ซ.บ.) ศาสดาท่ีคอยเผยแผ่ศาสนา คือ 

ท่านร่อซูลนาบีมูฮัมมัด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

นั้นก็คือมัสยิด หรือท่ีเรียกกันติดปากว่า 

สุเหร่า เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ของศาสนา เช่น การละหมาด การอ่านอัล

กุรอ่าน มุสลิมท่ีอยู่ในจังหวัดนครศรี 

ธรรมราชส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองไทรบุร ีและกลันตัน

ครัง้ท่ีเจ้าพระยานครศรธีรรมราช)น้อย)ยกทัพไปตีหวัเมือง

ไทรบุร ีเม่ือชนะกต้็อนเชลยชาวไทรบุรมีายังนครศรธีรรมราช 

 มัสยิดแห่งแรกในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช            

ก็คือ	 มัสยิดญาเมี๊ยะ	 สร้างขึ้นใน พ.ศ.2430 ซึ่งค�าว่า               

"ญาเมี๊ยะ " เป็นภาษาอาหรับ หมายความว่า "ที่ชุมชน"

                              สถานที่ส�าคัญของอิสลาม

																	ในเมืองนครศรีธรรมราช

มุมนี้ที่อาคารวีระไทย
จันทิมา จิตประไพ

 มัสยิดหลังที่ 2 คือ มัสยิดซอลาฮุดดีน สร้างขึ้น

ใน พ.ศ.2430 เป็นมัสยิดที่รัชกาลที่ 9 ทรงประทับนั่งบน

มิมบัร )ท่ีนัง่อ่านพระค�าภีร์อัลกรุอ่าน) เม่ือครัง้ท่ีพระองค์

เสด็จเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มีนาคม 

พ.ศ.2502



 นครศรีธรรมราชมีบ่อน�้าศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง          

ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมส�าคัญๆ มากที่สุด จ�านวน 6 บ่อ 

คือ (1)	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดหน้าพระลาน ตั้งอยู่ที่ ต.ใน

เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าหากใครได้

ดื่มกินน�้าในบ่อนี้จะมีสติปัญญาดี มีบุญวาสนาจะได้เป็น

ขุนนางผู ้ใหญ่ และยังใช้ผสมยารักษาโรค ครั้งเม่ือ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาท่ี        

เมืองนครศรีธรรมราชพระองศ์ทรงเสวยน�้าในบ่อนี้ด้วย                   

(2)	บ่อน�า้ศกัด์ิสทิธิ	์วดัเสมาเมอืง ต้ังอยู่ท่ีโรงธรรมศาลา

ของวัดเสมาเมือง ต.ในเมือง จ.นครศรีธรรมราช บ่อน�้า

นี้ถือว่าเป็นบ่อน�้าท่ีเก่าแก่มาก มีอายุก่อนต้ังวัดเสมา

เมืองเสียอกี เชือ่กนัว่าใครท่ีได้ดืม่กนิน�า้ในบ่อสามารถแก้

คุณไสย ภูตผีปีศาจได้ (3)	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดเสมาชัย	

ปัจจุบันกลายเป็นวัดร้าง ต้ังอยู ่ทางทิศเหนือของ                       

วัดเสมาชยั อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช ในอดีตเจ้าพระยา

นครน้อย ได้กรีธาทัพไปตีหัวเมืองปักษ์ใต้ และได้รับ

ชัยชนะกลับมาจึงได้บูรณะให้เป็นท่ีระลึก ในคราวท่ี

เจ้าพระยานครน้อย )หนูพร้อม) ได้กรีธาทัพไปตีไทรบุรีก็

น�าในในบ่อนี้ไปประพรมทหาร และได้รับชัยชนะกลับมา 

ชาวบ้านเชื่อว่าใครท่ีได้ด่ืมกินจะได้รับชัยชนะทุกคราว 

และนอกจากนี้ ยังน�าไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกพระมหากษตัรยิาธริาชทุกพระองศ์ในราชวงศ์

จักรี (4)	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดประตูขาว ตั้งอยู่ที่ ต.คลัง 

อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช ปัจจบัุนกลายเป็นวัดร้าง และ

ได้ใช้พ้ืนท่ีเป็นโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชแล้ว 

บ่อน�้าเดิมเป็นบ่อน�้าลึก ครั้งโบราณน�้าในบ่อนี้ได้รับการ

ปลุกเสกโดยเจ้าอาวาสรูปส�าคัญ เป็นเจ้าอาวาสที่มีฤทธิ์

มากเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์ เสกน�้าในบ่อนี้เป็นน�้า

ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลใช้ในการท�าน�้าพระพุทธมนต์ใน  

พระราชพิธต่ีางๆ เช่น น�า้อภิเษก และน�า้พระพิพัฒน์สัตยา  

เป็นต้น  (5)	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	ห้วยเขามหาชัย ตั้งอยู่ที่ 

ต.ท่าง้ิว อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช เป็นล�าห้วยท่ีไหลมา

จากเทือกเขามหาชัย ลงมาทางแนวป่าในบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช ล�าห้วยนีเ้รยีกตาม

ชื่อภูเขามหาชัย อันหมายถึงชัยชนะอันย่ิงใหญ่ ในช่วง

พ.ศ. 1900-2000 ได้มีชาวชวามาท�าสงครามกับชาว

นครศรธีรรมราช และชาวนครศรธีรรมราชได้มีชยัชนะกบั

สงครามครั้งนี้ นอกจากนี้ยังน�าน�้าไปใช้ในงานพิธี                 

อนัมงคลอกีด้วย เช่น น�า้พุทธมนต์ น�า้พระบรมราชาภิเษก

น�้าพิพัฒน์สัตยา (6)	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	ห้วยปากนาคราช 

เป็นห้วยท่ีมีความคดเคีย้วเหมือนตัวพญานาคราช ต้ังอยู่

ท่ี ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช ต้ังแต่โบราณ

มาเชื่อกันว่าน�้าในห้วยนี้เป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ สามารถน�าไป

ใช้ได้ในงานมงคลและงานพระพุทธมนต์ และพระราชพิธี

ต่างๆ ร่วมกบัน�า้ท่ีมาจากแหล่งอืน่ๆ ท่ีกล่าวมาเบ้ืองต้น 

 เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2562 จงัหวัดนครศรธีรรมราช

น�าน�้าศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง 6 แหล่ง ประกอบพิธีพลีกรรม ณ 

พระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ�าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช เพ่ือใช้ในพระราชพิธีพระมุรธาภิเษก 

ในหลวงรัชกาลที่10   

คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช

วันนี้ที่เมืองนครศรีธรรมราช
ภาณุพงศ์  นนทองบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์



 กลองมโหระทึกเป็นโบราณวัตถุท่ีใช ้ในการ

ประกอบพิธกีรรรมทางความเชือ่โบราณ นยิมใช้กนัในยุค

โลหะ ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว และใน

บางท้องท่ีบรเิวณภาคใต้ของจนีและบางประเทศในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยังมีการใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรม           

สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 นักโบราณคดีให ้ความสนใจเกี่ยวกับกลอง

มโหระทึกเนือ่งจากกลองนีเ้ป็นตัวแทนของอารยธรรมเริม่

แรกของภูมิภาคและเป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่นอย่างหนึง่

ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวัฒนธรรมความ

เชื่อของกลุ่มชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การพบ

กลองมโหระทึกเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาและ

ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรมและเทคโนโลยี

ของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่น้อยกว่า 

2,000-3,000 ปีมาแล้ว ก่อนท่ีจะรับอารยธรรมจาก

อินเดียและจีน นอกจากนั้นยังบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของ

อ�านาจมนุษย์ท่ีสามารถผลิตเครื่องมือส�าริดท่ีใช้โลหะ

ส�าคัญในการผลิต และมีลวดลายที่บ่งบอกถึงความอุดม

สมบูรณ์ เช่น ลายปลา ลายคลื่นน�้า รูปกบ ประกอบตาม

มุมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน�้าหรือฝนนั่นเอง

 กลองมโหระทึก เป็นกลองที่ท�ามาจาก ทองแดง

กับดีบุกหลอมรวมกันเป็นส�าริด ท�าเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ตีในการประกอบพิธีขอฝน

 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบกลองมโหระทึก 

ครั้งแรกท่ีบ้านเกตุกาย ต�าบลท่าเรือ อ�าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช และบ้านพังสิงห์ ต�าบลท่าเรือ อ�าเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช

ลักษณะเด่นของกลอง	

 บนหน้ากลองเป็นรปูดาวนนู )ดวงอาทิตย์ 12 แฉก)  

ล้อมรอบด้วยวงกลมหลายชั้น ลักษณะเด่นของรูปกลอง 

คือมีรูปกบลอยตัว 4 ตัวอยู่ประจ�าทั้ง 4 ทิศ

ศึกษาเรียนรู้ที่อาคารวีระไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก ส�าหรับสารพิพิธภัณฑ์เมืองฉบับนี้ 
ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว

ของกลองมโหระทึกภายในอาคารวีระไทย

นิพาพร สุวรรณรัตน์   

 หากท่านผู้อ่านมีความสนใจ	เชิญแวะชมศึกษา

หาความรู้	 เก่ียวกับเรื่องราวของกลองมโหระทึกได้															

ที่พิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งท่าลาด	 อาคารวีระไทยได้ทุกวัน														

ไม่เว้นวันหยุดราชการ	อย่าลืมแวะมาชมกันนะคะ

กลองมโหระทึก



	 เงินตราของนครศรีธรรมราช	 (Nakhon	 Si	

Thammarat	Money)	นครศรธีรรมราชเป็นแหล่งผลิต

เงินตราแห่งแรกๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เงินตรา

ยุคแรก ได้แก่ เงินตรานโม ซึง่ผลิตเม่ือราวพุทธศตวรรษ

ที่ ๑๒ นอกจากนี้ยังพบเงินตราที่ตราขึ้นในท้องถิ่นอีก 

หลายประเภท เช่น เงินหอยเบ้ีย เงินหอยแครง  เงินเส้น 

เงินเหรียญแบบสมัยกรุงศรีอยธุยา เงินก้อน และเงิน

พดด้วง

	 เงินตรานโมกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช	

(Namo	Silver	Coins	and	Nakhon	Si	Thammarat's	

Way	of	 life) เงินตรานโม นอกจากมีบทบาทในฐานะ

ทางเศรษฐกิจแล้ว เงินตรานโมยังเคยมีบทบาทในฐานะ

วัตถุมงคล ดังปรากฏในต�านานพระธาตุเมืองนครศรี              

ธรรมราชตามต�านานบันทึกไว้ว่า เม่ือครั้งอาณาจักร

นครศรธีรรมราชเกดิโรคห่าระบาด พระเจ้าศรธีรรมโศกราช

ผูค้รองเมืองโปรดให้ประกอบพิธที�าเงินตรานโม เพ่ือเป็น

วัตถมุงคลใช้ขบัไล่ผห่ีา และล้างเสนยีดจญัไร เงินตรานโม

ท่ีผลิตในคราวนั้น ท�าด้วยโลหะผสม และซัดว่านอันมี

สรรพคุณวิเศษหลอมรวมเข้าไประหว่างการหลอม                

โปรดให้จัดต้ังโรงพิธีบริเวณวัดพระบรมธาตุด้านบูรพา 

ประกอบพิธทีางศาสนา ท้ังศาสนาพุทธสวดพระพุทธคณุ 

และ ศาสนาพราหมณ์สวดบูชาเทพยดาจนส�าเร็จเม่ือ

หลอมเงินตรานโมได้ครบ ๙ บาตร กน็�าไปประกอบพิธี

อาฏานาอกี ๙ วัน ๙ คนื จากนัน้มหาเถรและพราหมณ์ 

น�าบาตรเงินตรานโมไปแยกย้ายกระท�าพิธีฝังอาถรรพ์ท่ี

ประตูเมืองท้ัง ๙ และตามใบเสมาก�าแพงเมือง โดยรอบ

ทั้ง ๔ ทิศ รวมทั้งถนนหนทางสถานที่ส�าคัญของเมือง 

ระหว่างนัน้ โรงพิธภีายในวัดพระบรมธาตุ ท้ังฝ่ายพุทธและ

พราหมณ์ยังคงสวดมนต์ ร่ายเวทและมีการยิงพลุอยู่จน

กระท่ังเสร็จพิธี ต้ังแต่นั้นมาไข้ห่าก็มิได้บังเกิดขึ้นใน

นครศรธีรรมราชอกีเลย

 ก�าเนิดเงินตรานโมและสื่อสัญลักษณ์	 (The		

Origin	and	Symbolism	of	Namo	Silver	Coins 

) สันนษิฐานว่า ก�าเนดิเงินตรานโม น่าจะเกีย่วกบัศาสนา

พราหมณ์ ซึง่ในช่วงเวลานัน้ ได้เผยแผ่อย่างกว้างขวางใน

นครศรีธรรมราช รอยประทับตัวอักษรปัลวะบนเหรียญ 

หมายถงึว่า "นมะ" หรอื	"นมสั"	การนอบน้อม การเคารพ

การไหว้ และรปูทรงยาวรขีองเงินนโมในยุคแรกท่ีเรยีกว่า

ชนดิเม็ดข้าวสาร คล้ายกบัศวิลึงค์ ประเภทจลลึงค์ ซึง่เป็น

รปูเคารพขนาดเล็กในศาสนาพราหมณ์ลัทธไิศวนกิายและ

รอยค้อน ด้านหลังข้างละ ๓ รอย น่าจะหมายถงึตรมูีรติ 

หรอืเทพผูย่ิ้งใหญ่ ๓ พระองค์ คอื พระศวิะหรอืพระอิศวร

เทพผูท้�าลายโลก ในกรณีท่ีโลกเส่ือมทรามถงึท่ีสุดเพ่ือจะ

ได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่ พระวิษณุ หรือพระนารายณ์            

เทพผูร้กัษา และพระพรหมเทพผูส้ร้างโลกและสรรพส่ิงท้ัง

ปวงในโลก ส่วนรอยบากด้านหลังเปรยีบเสมือน ร่องโยนิ

โทรณะ สัญลักษณ์แทนองค์ พระอุมาชายาพระศิวะ             

ซึง่นบัถอืว่าเป็นมารดาของโลกสันนษิฐานว่า ลักษณะของ

เงินตรานโม น่าจะส่ือความหมายถงึการแสดงความเคารพ

ต่อเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์

มุมนี้ที่อาคารเทิดไท้ราชินี

เงินตรานโมกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช

ณัฐธิดา อ่อนเกตุพล 



 ประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาตุ คอืประเพณีท่ีพุทธศาสนกิชน 

ร ่วมกันแห ่ผ ้าขึ้นห ่มโอบรอบฐานพระมหาธาตุ ท่ี

ประดษิฐานภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จงัหวัด

นครศรธีรรมราช กระท�ากนัในวนัส�าคญัทางพุทธศานา คอื

วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา ถือเป็นหนึ่งในประเพณีท่ี

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประเพณี

ต้นแบบท่ีจงัหวัดอืน่ๆ น�าไปปฏิบัติ  

 ต�านานท่ีมาของการแห่ผ้าขึ้นธาตุกล่าวว่า ไม่กี่

วันก่อนจะเริ่มพิธีสมโภชพระมหาธาตุ ผ้าขาวผืนหนึ่งที่มี

ลายเขียนพุทธประวัติ เรียกกันว่า	 “พระบต”	 หรือ 

“พระบฏ” ถูกคลื่นซัดขึ้นที่หาดปากพนัง ชาวบ้านจึงน�า

ผ้าผนืนัน้ถวายพระเจ้าศรธีรรมาโศกราช เม่ือเจ้าพนกังาน

ท�าความสะอาดแล้วเสร็จปรากฏว่าลายเขียนนั้นก็ไม่

เลือนหายไป ซักเสร็จจึงผึ่งไว้ในพระราชวัง และประกาศ

หาเจ้าของจนได้ความว่า พระบฏเป็นของพุทธศาสนกิชน

คณะหนึ่งท่ีแล่นเรือมาจากเมืองหงสาวดี มี “ผขาวอริ

พงษ์” เป็นหวัหน้าคณะจะน�าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาท

ท่ีลังกา แต่ถกูมรสุมพัดจนเรอืแตกเสียก่อนพุทธศาสนกิชน 

กลุ่มนั้นมีราว 100 คน รอดเพียง 10 คน ผขาวอริพงษ์

ท่ีรอดชีวิตมาด้วยก็ยินดีถวายผ้าพระบฏให้เจ้าเมือง

นครศรีธรรมราช พระเจ้าศรีธรรมโศกราชจึงโปรดให้ชาว

เมืองจัดเครื่องประโคมแห่แหนขึ้นห่มพระมหาธาตุ                  

ในคราวเดียวกับการสมโภชพระมหาธาตุนั้นเอง

 ในอดีตการแห่ผ้าขึน้ธาตุนัน้ไม่ปรากฏว่ามีก�าหนด

วันตายตัวว่าแต่ละปีจะต้องท�าวันใด อาจจะก�าหนดตาม

ฤกษ์สะดวก แต่การแห่ผ้าขึ้นธาตุมักจัดในงานสมโภช 

พระมหาธาตุ ก�าหนดการแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงขึ้นอยู่กับงาน

สมโภชและจัดไม่แน่นอนในแต่ละปี กระท่ังในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 

ปรากฏว่าได้ท�าการแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 

6 หรือวันวิสาขบูชา ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระราชประสงค์

ให้พุทธศาสนิกชนจัดพิธีทางพุทธศาสนาเพ่ิมอีกวันหนึ่ง 

ดังนั้น ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา จึงได้

มีการแห่ผ้าขึ้นธาตุเพิ่มอีกวันหนึ่งด้วย

 ป ัจจุ บันผ ้าพระบฏท่ีเขียนภาพพุทธประวัติ                

)อาจมีการประดับด้วยส่ิงของต่างๆ เช่น ลูกปัด แพรพรรณ 

และดอกไม้) เป็นส่ิงหายากมากขึ้นเพราะขาดช่าง             

ผูช้�านาญ ในยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปจงึเน้นความสะดวก

และเรียบง่าย ขณะท่ีผ้าห่มพระธาตุก็มีหลากสีมากกว่า

สมัยก่อนที่นิยมมีสีขาว สีแดง และสีเหลือง

 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีส�าคัญของ         

ชาวนครฯ และเป็นประเพณีที่ส�าคัญของพุทธศาสนิกชน

ท่ัวประเทศ นับเป็นประเพณีท่ีรวมเอาศรัทธาด้วยความ

บริสุทธิ์ใจของชาวพุทธเข้าไว้ด ้วยกัน เพ่ือสืบทอด

พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาตุประเพณีวัฒนธรรม
มนสิช โสภาเจรญิวงศ์



 มีชื่อเรียกอื่นๆ ทางเหนือเรียกดอกน�้าผึ้ง 

กรุงเทพฯ เรียก สายน�้าผึ้ง มีชื่อสามัญว่า Yellow Star 

อยู่ในวงศ์ Tiliaceae เป็นพรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่า 

เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจ�าพระองค์ รัชกาลที่ 10 

 เนื่องจากออกดอกในช่วงเดือนพระราชสมภพ 

ดอกสีเหลืองอร่ามโดดเด่น ส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ปลูกเป็น

ไม้ดอกไม้ประดับ ในลักษณะต้นสูงใหญ่ ให้ดอกสีสัน

สวยงาม ยามแหงนมองขึ้นเห็นดอกสีเหลืองอร่าม

กระจายดั่งดวงดาวประกายแสงเหลืองทองบนฟากฟ้า

แดนสรวง ดังชื่อสามัญที่เรียกว่า Yellow Star

 ต้นรวงผึ้ง จัดอยู่ในกลุ่มต้นไม้ขนาดเล็ก สูง 6-8 

เมตร แตกกิ่งก้านจ�านวนมาก แต่ละกิ่งก้านแข็งแรง มี

เรอืนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ เปลือกสีน�า้ตาลปนขาว ใบเป็น

ชนิดใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรูปรี แกมขอบขนาน มีส่วน

กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร แต่ความยาวใบสมบูรณ์               

ยาวถึง 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสังเกตจะ

มองเห็นว่าเบ้ียว มีเส้นใบออกจากโคนใบ ใบสีเขียวแก่ 

แต่ใต้ใบเป็นสีอ่อน และเป็นเกล็ดเล็กๆ รวมทั้งก้านใบมี

ขน ช่อดอกมีสีเหลืองเข้ม เหมือนทองเหลืองใหม่ๆ                

ออกช่อเป็นกระจกุแน่นตามซอกใบใกล้ปลายกิง่ ส่วนของ

กลีบเลี้ยงมีโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้าย

รูปดาว ไม่มีกลีบดอก แต่เมื่อดอกย่อยบานจะบานอยู่ได้

นาน พร้อมทั้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ แม้ว่าฤดูดอกบานของ

แต่ละต้นจะไม่พร้อมกัน เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมท้ังอิทธิพลของความชื้น

จากสภาพดินด ้วยเช ่นกัน เม่ือออกดอกจะมีกล่ิน                 

หอมอ่อนๆ ตลอดวัน บานได้นานกว่า 7-10 วัน ยาม

ดอกบานพร้อมกันท้ังต้นจะดูสวยงามเหลืองอร่ามตา

ระรวยกล่ินหอมชืน่ใจ ในสภาพนเิวศน์วิทยาต้นรวงผึง้จดั

เป็นไม้กลางแจ้ง เติบโตได้ในสภาพแล้ง ไม่มีน�้าขัง                    

จงึจะมีดอกดกสีเหลืองเต็มต้น แต่ถ้าหากเป็นพ้ืนท่ีชืน้แฉะ

มีน�้าขัง ก็อาจจะออกดอกประปราย ในระยะติดดอกโดย

ปกติจะอยู ่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

สิงหาคม เม่ือดอกพัฒนาเป็นผล จะมีผลแห้งทรงกลม              

มีขน ไม่ปริแตก ผลเล็กๆ ขนาด 0.5 -1.0 เซนติเมตร

ส�าหรับการขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยง	

 ใช้วิธีตอนกิ่งและปักช�ากิ่ง หรือใช้การเพาะเมล็ด

ก็ได้ การตอนกิ่งจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสม แต่อาจจะต้องใช้

ฮอร์โมนในการเร่งรากจงึจะได้ผลดี การตอนกิง่ซึง่รากจะ

ออกได้ในเวลาเพียง 1 เดอืน สามารถปลูกให้ออกดอกได้

ในกระถาง ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทาน ชอบดินร่วน ระบาย

น�า้ได้ด ีชอบพืน้ท่ีแสงแดดส่องถงึ หรอืแดดจดั เป็นไม้พุ่ม

ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ดี ในช่วงที่ต้นรวงผึ้งออกดอก

เหลืองสะพรัง่เต็มต้น ในแต่ละช่วงฤดกูาล จะมีผึง้จ�านวน

มากบินว่อนรอบพุ่มต้นรอบช่อดอก และดูดกินน�า้หวาน

จากดอก ผูค้นท่ีกลัวผึง้ต่อยจงึไม่ค่อยนยิมปลูกไว้ใกล้ตัว

บ้านมากนกั เพราะจ�านวนผึง้เม่ือบินตอมดอกเป็นกระจกุ 

บินพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ได้ยินเสียงหึ่ง…ตลอดเวลา 

รวมท้ังเม่ือลมพัดกิง่ใบดอกแกว่ง ผึง้กแ็ตกต่ืนบินกระจาย

พร้อมกนั ท�าให้เกดิความกงัวลจากผึง้ต่อย แต่ถ้าส�าหรบั

ผูท่ี้ไม่กลัว จะมองเหน็เป็นภาพธรรมชาติระหว่างดอกรวง

ผึ้งสีเหลืองเข้ม มีแสงแดดส่องเป็นประกายเกสร และฝูง

ผึ้งบินว่อนสวยงาม

    รวงผึ้งเมื่อกลีบแย้ม      เหลืองอร่าม

     ชูช่อแสนงดงาม             อ่อนช้อน

     พฤกษาถิ่นสยาม           ส่งกลิ่น หอมฟุ้ง

     ฝนหยดหยาดลงย้อย       แต่งแต้มดอกใบ

อยากบอกอยากเล่า
ณิชรัตน์ สันติวีรยุทธ

ต้นรวงผึง้



ประเพณีบุญสำรทเดือนสิบ
 ประเพณีของชาวจงัหวัดนครศรธีรรมราชมีหลาย

ประเพณีท่ีชาวพุทธปฎิบัติสืบทอดกันมาเป ็นเวลา

ยาวนาน อนัได้แก่ ประเพณีสงกรานต์,ให้ทานไฟ,ตักบาตร

ธูปเทียน,ลากพระ,แห่ผ้าขึ้นธาตุ,รวมท้ังประเพณีบุญ

สารทเดอืนสิบด้วย วันสารทไทยปีนี ้)พ.ศ.2562) ตรงกบั

วันที่ 28 กันยายน 2562 วันแรม10 ค�่า เดือน10 ปีกุน 

เป็นการท�าบุญของชาวไทยพุทธภาคใต้ เป็นประเพณี

ท�าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บุคคลท่ีอาจจะเป็น พ่อ แม่ 

ปู่ ย่า ตา ยาย รวมถึงญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มี

ความเชื่อว่าผู้ที่ต้องตกนรก หรือเรียกว่า”เปรต” นั้น จะ

ได้รับอนุญาตให้มาพบญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ ใน

วันแรม 1 ค�่าเดือน10 มีการท�าบุญ รับตายาย และวัน

แรม 15 ค�่า เดือน 10 มีการท�าบุญ ส่งตายาย เพื่อ

เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู ้มี

พระคุณ

 “ชิงเปรต” เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท�าบุญ

ชาวบ้านยกหมฺฺรบั ไปถวายพระภิกษแุล้วจะเอาอาหารอกี

ส่วนหนึ่งต่างหากไปจัดตั้งให้เปรต ซึ่งขาดไม่ได้ คือ ขนม 

5 อย่างคือ ขนมพอง	 ขนมลา	 ขนมกง	 )หรือบางทีก็

เรยีกขนมไข่ปลา) ขนมดีซ�า	ขนมบ้า ส่วนอาหารกจ็ะเป็น

อาหารท่ีผูล่้วงลับเคยชอบทานตอนสมัยท่ียังมีชวิีตอยู่ไป

ต้ังให้เปรตท่ีไม่มีญาติหรือบางตนเข้าวัดไม่ได้เป็นการ

แสดงความเอื้ออาทรต่อกัน



รู้เรื่องถิ่นบ้านเกิด

พัชรพร  พรหมทอง

 จังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลนครนคร                 

ศรีธรรมราชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช              

ขอเชิญชวนเท่ียวงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมือง

นครประจ�าปี2562 พบกับขบวนแห่หฺมฺรับท่ีย่ิงใหญ่

ตระการตา ความดีงามแห่งอารยะธรรมเมืองสิบสอง

นักษัตร เริ่มขบวนแห่หฺมฺรับจากสนามหน้าเมืองนครศรี 

ธรรมราชไปจนถึง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ชมการ

ประกวดหมรับและเพลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรม  

พ้ืนบ้าน การออกร้านงานกาชาด และกิจกรรมอื่นๆ               

อกีมากมายภายในงานเริม่งานวันท่ี 22 กนัยายน 2562-            

1 ตุลาคม 2562 และสามารถชมนิทรรศการบุญสารท 

เดือนสิบที่อาคารรวมใจภักด์ิ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรี 

ธรรมราชได้ ณ สมเด็จพระศรีนครินทร์  ทุ่งท่าลาด 84

	 ส�าหรับปี	2562

	 -	วันที่	14	กันยายน-รับตายาย	(ยกหฺมฺรับเล็ก)		 	

								-	วันที่	27	กันยายน-วันยกหฺมฺรับ	

	 -	วันที่	28	กันยายน-วันส่งตายาย	(บังสกุล)	

 เดือน10 ปีนี้เข้าวัด-ท�าบุญให้แก่บรรพบุรุษกันแล้ว                

ขอเชญิทกุๆ ท่านเทีย่วงานประจ�าปี ประเพณบีญุสารทเดือนสบิ 

งานเขาจัดให้มี 10 วัน 10 คืน เที่ยวฟรีตลอดงานเชิญแวะ                

ชมบรรยากาศในงานอย่างจุใจกันเลยนะคะ



เรื่องราวน่ารู้
จิตติมา มนินทร์         

 เจิง้เหอเป็นนกัเดินเรอืผูย่ิ้งใหญ่ของโลก นบัได้ว่า

เป็นผูบุ้กเบิกการเดนิทางมาพบดนิแดนโลกใหม่ ก่อนหน้า

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสและมาร์โคโปโล

 “เจ้ิงเหอ” เป็นแม่ทัพขันทีมุสลิมแห่งราชวงศ์            

หมิงผู้น�ากองเรือมหาสมบัติออกส�ารวจทะเลด้านตะวัน

ตกของประเทศจีน เมื่อต้นศตวรรษที่ 15 )ออกเดินเรือ

ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1405 หรือ พ.ศ. 1948) เขาเป็นบุคคล

ส�าคัญท่ีถูก “ท�าให้ลืม” ไปหลายศตวรรษ เนื่องจาก

ชนชั้นน�าจีนยุคถัดมาไม่ได้เห็นชอบกับนโยบายประกาศ

ศักดาทางทะเลของจักรพรรดิหยงเล่อเท่าใดนัก ล่วงเข้า

ศตวรรษท่ี 19 จงึได้มีการรือ้ฟ้ืนวีรกรรมของเขาพร้อมกบั

การปลุกกระแสชาตินิยมของจีน

 นักประวัติศาสตร์กระแสหลักยอมรับว่า เจิ้งเหอ

คอืผูน้�ากองเรอืมหาสมบัติล่องเรอืไปไกลถงึฝ่ังตะวันออก

ของทวีปแอฟริกา เกือบถึงช่องแคบโมซัมบิก ซึ่งการเดิน

เรือครั้งนั้นช่วยยกระดับอิทธิพลทางทะเลของจีนอย่าง

มาก ช่วยฟื้นฟูระบบบรรณาการ และการค้าของจีนให้

กลับมาม่ังคั่งและม่ันคง ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรม และนวัตกรรมใหม่ๆ  เพียงเท่านั้นก็นับได้ว่า 

เจิ้งเหอถือเป็นนักเดินทางทีย่ิง่ใหญ่ยากทีจ่ะหาใครเทยีบ

ได้ในยุคเดียวกัน

 เดิมทีนั้นเจิ้งเหอมีชื่อว่า "ซานเป่า" แซ่หม่า เกิด

ท่ีมณฑลยูนนาน ซึง่เป็นเขตแดนของมองโกลทางตอนใต้

ของประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 1371 มีชื่อมุสลิมเป็นภาษา

อาหรับว่า มูฮัมมัด อับดุลญับบารฺ เกิดในตระกูลขุนนาง

มุสลิม เซมูร์ และเป็นลูกหลานชนชั้นท่ีหกของซัยยิด 

อัจญาล ชัมสุดดีน อุมัร ผู ้ปกครองมณฑลยูนนาน                

ผู้ลือนาม จากบุคอรอ ในอุซเบกิสถาน 

 และในประเทศไทย เจิ้งเหอเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ 

"เจ้าพ่อซ�าปอกง" )ซานเป่ากง) วัดซ�าปอกง หรือ ชื่อ

ทางการ "วัดพนัญเชิงวรวิหาร" ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา สาเหตุที่ชาวจีนมาเซ่นไหว้วิญญาณซ�าปอกง

ท่ีวดักลัยาณมิตรเป็นเพราะความเข้าใจผดิ กล่าวคอื ชาว

จนีผูน้บัถอืพุทธศาสนากลุ่มหนึง่ได้นมัสการหลวงพ่อโตท่ี

วัดกลัยาณมิตร แล้วเกดิความเล่ือมใส จงึได้เขยีนหนงัสือ

จีนไว้ท่ีหน้าวิหารว่า 'ซ�าปอฮุดกง' ซึ่งแปลว่าพระเจ้า               

3 พระองค์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ชาวจีน

กลุ่มที่นับถือซ�าปอกง อ่านเห็นเป็น 'ซ�าปอกง' จึงคิดว่า

เป็นสถานท่ีเซ่นไหว้วิญญาณของซ�าปอกง และได้มาเซ่น

ไหว้ซ�าปอกงเรื่อยมา ด้วยเหตุนี้มีนักประวัติศาสตร์บาง

ท่านสันนิษฐานว่า เจิ้งเหอได้เปลี่ยนศาสนามาถือพุทธ

 การท่ีเจิง้เหอท�าฮจัญ์และมีสุสานแบบมุสลิมแสดง

ว่าเจิง้เหอเป็นมุสลิมจนถงึแก่กรรม แม้ว่าเจิง้เหอ จะไม่มี

ลูก เพราะถูกตอนเป็นขันทีตั้งแต่เด็ก หากแต่หม่าเหวิน    

หมิงพ่ีชายได้ยกลูกชายหญิงให้กับเจิ้งเหอ ทายาทของ

เจิ้งเหอบางส่วนอาศัยอยู่ในประเทศไทย ใช้นามสกุล              

วงศ ์ ลือเกียรติ อันเป ็นนามสกุลท่ีเจ ้าแก ้วนวรัฐ                         

เจ้าเชียงใหม่ ได้ประทานให้ เจิ้งชงหล่ิง ผู ้ซึ่งได้รับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์ "ขุนชวงเลียงฦๅเกียรติ" จาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖    

เจิ้งชงหล่ิงอพยพเข้าเมืองไทยในปี 2448 คนในตระกูล

วงศ์ลือเกียรติเป็นมุสลิม  

เจิ้งเหอ
นักเดินเรือส�าคัญของโลกที่ถูก	“ท�าให้ลืม”



เก็บตกกิจกรรมตลาดริมน�้าเมืองลิกอร์



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

ชั้นบน ณ อาคารเทิดไท้ราชินี

ชั้นล่าง ณ อาคารเทิดไท้ราชินี

ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม


