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บอกขนมจีน
กระบอกขนมจีน ท�ำด้วยทองเหลืองเป็นเครื่อง
ท�ำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีน โดยอาศัยแรงกดทับท�ำให้แป้ง
ซึ่งอยู่ในกระบอกขนมจีนดันออกมาเป็นเส้น เชื่อว่าเป็น
งานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับมาพร้อมครอบครัวจากเมือง
ไทรบุรี ซึ่งเจ้าพระยานคร (น้อย) ได้กวาดต้อนมาอยู่ที่
เมืองนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งไปปราบกบฏเมืองไทรบุรี
มีชา่ งหล่อโลหะผสม ช่างทอง ช่างเงิน เครือ่ งประดับ และ
เครื่องทอง เป็นต้น โดยเฉพาะช่างหล่อโลหะผสมจะอยู่
อาศัยบริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
กระบอกขนมจีนหล่อด้วยทองเหลืองเป็นงานเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
การท�ำตัวกระบอก
1.ตัวกระบอกใช้เบ้าเป็น 2 ชั้น เบ้าชั้นนอกและ
เบ้าชัน้ ใน เบ้าชัน้ นอกแกะเป็นรูปทรงกระบอก ตอนล่าง
ของตัวกระบอกท�ำรูปทรงกลม ตอนบนเป็นโครงหุ้มปาก
มีสันยื่นออกมาหุ้มโดยรอบปากของทรงกลม และมีสัน
แคบๆ ปิดทับสันรอบปากเป็นช่วงๆ ด้านละ1 อัน ด้านบน
ของสันดังกล่าวมีขอบปาก โผล่ให้เห็นภายในของตัว
กระบอก ริมสองข้างของขอบมีแผ่นทองเหลืองบางถูดว้ ย
ตะไบเป็นครึ่งกนกลายไทย อีกด้านหนึ่งหล่อยึดติดกับหู
ปากกระบอก ซึ่งเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้ส�ำหรับใส่
แขน กระบอกสามารถถอดเข้าออกได้ กึ่งกลางของแขน
กระบอกเจาะรูกลมใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ
2 เซนติเมตร ส�ำหรับใส่เกลียว (แกนก่อให้เกิดแรงกดอัน
ซึง่ มีเกลียวอยูต่ ลอดแกนนัน้ ) เกลียวมีความยาวประมาณ
35 เซนติเมตร
ส่วนบนของเกลียวเป็นรูปโค้งเจาะรูตรงกลาง
ส�ำหรับใส่ไม้กลมหรือเหล็กกลมขนาดนิ้วหัวแม่มือ เพื่อ

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
วารุณี ช่วยอักษร

บิดเกลียวให้เกิดแรงอัดภายในของกระบอก เบ้าทรงกลม
ต้องตันตลอด เมื่อเททองเหลืองลงเบ้าและเย็นลงสนิท
แล้วถอดเบ้าออกทั้งเบ้าชั้นนอกและเบ้าชั้นในก็จะได้รูป
ทรงกระบอกขนมจีนตามต้องการ ซึ่งลดส่วนของตัว
กระบอกให้ เ ล็ ก ลง โดยมี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางประมาณ
9 เซนติเมตร ส่วนยาวของตัวกระบอกรวมถึงหูประมาณ
35 เซนติเมตร ตกแต่งพื้นผิวของทุกส่วนที่ยังขรุขระให้
เรียบด้วยการกลึงถูด้วยตะไบจนมีสภาพสมบูรณ์
2. การท�ำส่วนประกอบภายในของกระบอกขนมจีน
ซึ่งมี 2 ชิ้น ได้แก่ แป้นบนและแป้นล่าง รอบรับเอาไว้
แป้นบนมีลักษณะเป็นทรงกลมพอถอดและใส่ภายใน
กระบอกได้ พืน้ ด้านล่างแบนเรียบ หน้าบนเป็นสันนูนขึน้
เป็นหลังเต่า แล้วให้ตรงศูนย์กลางบุ๋มลงเท่ากับความโต
ของปลายเกลียว เพือ่ ให้ปลายเกลียวจับยึดไม่ให้เกลียวที่
เป็นแกนแกว่งออกในขณะบิด มีส่วนบนของเกลียวแป้น
บนนี้เป็นแผ่นตันจะวางอยู่บนเนื้อแป้งซึ่งอัดแน่นอยู่ใน
กระบอกขนมจีน ปลายเกลียววางอยู่กึ่งกลางของแป้น
กดอีกทอด แป้นล่างขนาดเท่ากับแป้นบนเรียบทัง้ 2 หน้า
เจาะรูรังผึ้งเท่าก้านจากเต็มพื้นที่ เพื่อเป็นทางออกของ
เส้นขนมจีน ในขณะที่ถูกแกนบิดและกดแป้นลงเรื่อยๆ
จนกระทั้งเมื่อหมดแป้ง แป้นบนทับแป้นล่างก็จะอยู่ชิด
ติดดัน
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"นครศรีธรรมราช"

มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครใน
อดีต ทรงมีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช” (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศก
ราช) มีความหมายว่า “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ
“เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่”
ทราบดีวา่ ดวงตราประจ�ำจังหวัดนครศรีธรรม ราช
คือรูปพระบรมธาตุมีรัศมีล้อมรอบด้วย 12 นักษัตรโดย
ในสมัยพระเจ้าจันทรภาณุ (King Chandra Banu) หรือ
พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ 2 ของราชวงศ์ศรีธรรมาโศก
ราช ทรงมีพระปรีชาสามารถขยายอาณาเขตได้ครอบคลุม
เมืองบริวารทั้งหลาย เมืองบริวารทั้งหมดต้องส่งเครื่อง
ราชบรรณาการแก่เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรม ราช
บรรดาเมืองบริวารทั้ง 12 เมือง
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัด : พระบรมธาตุ
มีรัศมีล้อมรอบด้วย 12 นักษัตร โดยในสมัยรัชกาล
พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราชแห่งกรุงตามพรลิงค์ทรง
มีพระปรีชาสามารถขยายอาณาเขตได้ครอบคลุมเมือง
บริวารทั้งหลาย เมืองบริวารทั้งหมดต้องส่งเครื่องราช
บรรณาการแก่พระเจ้าผูค้ รองเมืองนครศรีธรรมราช(ตาม
พรลิงค์) บรรดาเมืองบริวารทั้ง 12 เมือง

1.เมืองสายบุรี ใช้ตราหนู เมืองสายบุรีเป็นเมือง
เก่าบนฝั่งแม่น�้ำสายบุรี ประกอบด้วยชุมชนเกษตรกรรม
บนพื้ น ราบริ ม ทะเลหลายแห่ ง จั ด เป็ น หั ว เมื อ งที่ 1
ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราหนู (ชวด) เป็น
ตราประจ�ำเมือง ปัจจุบันมีฐานะเป็นอ�ำเภอในจังหวัด
ปัตตานี

2. เมืองปัตตานี ใช้ตราวัว เมืองตานีเคยเป็นเมือง
ท่าส�ำคัญในภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งรู้จักในหมู่พ่อค้าต่าง
ชาติช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-18 ในชื่อ “ลังกาสุกะ”
จัดเป็นหัวเมืองที่ 2 ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือ
ตราวัว (ฉลู) เป็นตราประจ�ำเมือง ปัจจุบันคือจังหวัด
ปัตตานี
3. เมืองกลันตัน ใช้ตราเสือ เมืองกลันตันเป็น
ชุมชนเก่าแก่ทางตะวันออกของคาบสมุทรมลายู แต่เดิม
ประชาชนนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธและฮิ น ดู ในราวพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21 จึงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม จัดเป็น
หัวเมืองที่ 3 ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราเสือ
(ขาล) เป็นตราประจ�ำเมือง ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐหนึ่ง
ของประเทศมาเลเซีย
4. เมืองปะหัง ใช้ตรากระต่าย เมืองปะหังเป็น
ชุมชนทางตอนล่างของแหลมมลายู ติดกับไทรบุรีหรือ
เกดะห์ จัดเป็นหัวเมืองที่ 4 ในท�ำเนียบเมืองสิบสอง
นักษัตร ถือตรากระต่าย (เถาะ) เป็นตราประจ�ำเมือง
ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซีย
5. เมืองไทรบุรี ใช้ตรางูใหญ่ เมืองไทรบุรีเป็น
ชุมชนเก่าทางฝัง่ ตะวันตกของแหลมมลายู พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นที่ราบและบึงตม เดิมประชาชนนับถือพุทธศาสนา
ล่วงถึงพุทธศตวรรษที่ 20 จึงเปลี่ยนไปนับถือศาสนา
อิสลาม จัดเป็นหัวเมืองที่ 5 ในท�ำเนียบเมืองสิบสอง
นักษัตร ถือตรางูใหญ่ (มะโรง) เป็นตราประจ�ำเมือง
ปัจจุบันมีฐานะเป็นรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ชื่อว่า
“เกดะห์”
6. เมืองพัทลุง ใช้ตรางูเล็ก เมืองพัทลุงเป็นชุมชน
เก่าแก่แต่ครั้งพุทธศตวรรษที่ 11-13 ได้รับอิทธพลทาง
พุทธศาสนาจากนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนือ่ งทุกยุคสมัย
จัดเป็นหัวเมืองที่ 6 ในท�ำเนียบสิบสองนักษัตร ถือตรางู
เล็ก (มะเส็ง) เป็นตราประจ�ำเมือง ปัจจุบันคือจังหวัด
พัทลุง
7. เมืองตรัง ใช้ตราม้า เมืองตรังเป็นเมืองท่า
ชายฝัง่ ทะเลตะวันตก ตัวเมืองเดิมตัง้ อยูท่ ค่ี วนธานี ต่อมา
ได้ย้ายไปที่กันตังและทับเที่ยงตามล�ำดับ จัดเป็นหัวเมือง
ที่ 7 ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราม้า (มะเมีย)

เป็นตราประจ�ำเมือง ปัจจุบันคือจังหวัดตรัง
8. เมืองชุมพร ใช้ตราแพะ เมืองชุมพรเป็นชุมชน
เกษตรและท่าเรือบนคาบสมุทรขนาดเล็ก มีประชากร
ไม่มากนักเนือ่ งจากดินฟ้าอากาศไม่อำ� นวยให้ทำ� มาหากิน
จัดเป็นหัวเมืองที่ 8 ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร
ถือตราแพะ (มะแม) เป็นตราประจ�ำเมือง ปัจจุบันคือ
จังหวัดชุมพร
9. เมืองบันทายสมอ ใช้ตราลิง เมืองบันทายสมอ
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองไชยา ซึง่ เป็นชุมชนใหญ่มาแต่พทุ ธ
ศตวรรษที่ ๑๐ เป็นอย่างน้อย มีร่องรอยความเจริญทาง
เศรษฐกิจและศาสนาพุทธนิกายหินยานและมหายาน
รวมทั้งศาสนาฮินดูนิกายไวษณพและนิกายไศวะจ�ำนวน
มาก จัดเป็นหัวเมืองที่ 9 ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร
ถือตราลิง (วอก) เป็นตราประจ�ำเมือง ปัจจุบนั เป็นอ�ำเภอ
หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. เมื อ งสะอุ เ ลา ใช้ ต ราไก่ เมื อ งสะอุ เ ลา
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่าทองอุแทหรือกาญจนดิษฐ์
ซึง่ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ ท่าทอง และลุม่ คลองกะแดะ
เคยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงชั้นเอกและเป็นแหล่งเพาะ
ปลูกส�ำคัญของนครศรีธรรมราช จัดเป็นหัวเมืองที่ 10
ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราไก่ (ระกา) เป็น
ตราประจ�ำเมือง ปัจจุบันคืออ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
11. เมืองตะกั่วป่า ใช้ตราสุนัข เมืองตะกั่วป่า
เคยเป็นเมืองท่าส�ำคัญทางฝั่งทะเลตะวันตก เป็นแหล่ง
ผลิตดีบุกและเครื่องเทศมาแต่โบราณ จัดเป็นหัวเมืองที่
11 ในท�ำเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ถือตราสุนขั (จอ) เป็น
ตราประจ�ำเมือง ปัจจุบนั คืออ�ำเภอตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา
12. เมืองกระบุรี ใช้ตราหมู เมืองกระบุรีเป็นชุม
ชนเล็กๆ บนฝัง่ แม่นำ�้ กระบุรี ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นป่า
และภูเขาสลับซับซ้อน จัดเป็นหัวเมืองที่ 12 ในท�ำเนียบ
เมืองสิบสองนักษัตร ถือตราหมู (กุน) เป็นตราประจ�ำเมือง
ปัจจุบันมีฐานะเป็นอ�ำเภอในจังหวัดระนอง

มุมนี้มีเรื่องเล่า

เมาลิดินนาบี..วิถีอิสลาม

จันทิมา จิตประไพ

เมาลิดินนาบี คือ วันคล้ายวันเกิดของท่านศาสดา มูฮ�ำหมัด ( ซ.ล.) ซึ่งตรงกับ
วันจันทร์ ที่ 12 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล (ปีช้าง ) คือ "การแสดงความดีใจ ปลื้มปิติยินดี (ชุโกร)
ให้ความส�ำคัญ ในการเกิดมาของท่านนบี (ซ.ล.) โดยการรวมตัวกัน เพื่อฟังการอ่านสิ่งที่
ง่ายๆจากอัลกุรอาน มีการซิกรุลเลาะฮ์ ซอลาวาต การขอความประสาทพรและขอความ
ศานติให้มแี ด่ทา่ นนบี(ซ.ล.) ฟังการเล่าชีวประวัตแิ บบฉบับอันงดงาม
บุคลิกภาพอันมีเกียรติของท่านนบี(ซ.ล.) และมีการเลี้ยงรับอาหาร
คนยากจนและบรรดามุสลิม"
		
การท�ำเมาลิดร�ำลึกถึงท่านนบี (ซ.ล.) นัน้ เป็นการสร้างความ
ใกล้ชิดต่ออัลเลาะฮ์(ซ.ล.) เนื่องจากมีการซ่อลาวาตนบี (ซ.ล.) มีการ
ซิกรุลลอฮ์ และอื่นๆ จากความดีงามต่างๆ เมื่อเราได้ท�ำการตรวจ
สอบองค์ประกอบสิ่งที่เราท�ำเมาลิดร�ำลึกถึงท่านนบี (ซ.ล.) นั้น
ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระท�ำทั้งสิ้น เช่น การอ่านอัลกุรอาน การ
กล่าวชีวะประวัติของท่านร่อซูลุลเลาะฮ์(ซ.ล.) การซอลาวาตต่อท่านนบี (ซ.ล.)
การกล่าวบทกวียกเกียรติท่านนบี(ซ.ล.)ตามสิทธิที่ท่านนบีสมควรได้รับการขอ
ดุอาอ์โดยนอบน้อม การฟังประวัติของท่านนบี (ซ.ล.) และการให้อาหารหรือ
เลีย้ งอาหาร เป็นต้น ซึง่ ความดีงามทัง้ หมดเหล่านี้ ประชาชาติอสิ ลามถือว่าศาสนา
ส่งเสริมให้ปฏิบตั ิ มุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงก็ได้จดั กิจกรรม
การท�ำเมาลิดขึ้นทุกๆปี เช่นเดียวกัน

หลงไปกับเขา..คีรีวง..อากาศดีที่สุดในไทย

พาเที่ยวนครศรีธรรมราช
พัชรพร พรหมทอง

สวัสดีค่ะ ..ท่านผู้อ่านที่รัก สารฉบับนี้เอาใจคน
ชอบเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกันค่ะ ใครที่
ยั ง คิ ด ไม่ อ อกจะไปเที่ ย วที ใ หนดี วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ นี้
ขอแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีอ่ ยูไ่ ม่ใกล้ไม่ใกลกับตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรี
ธรรมราชเพียง 40กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
30-40 นาทีก็ถึงหมู่บ้านที่คนเค้าว่ากันว่าอากาศดี๊ดีที่สุด
ในประเทศเชียวล่ะคะ บอกก่อนนะอากาศดีไม่ใช่อากาศ
หนาวนะ อากาศดีที่สุดคืออากาศบริสุทธิ์ที่สุดนะจ๊ ะ
หมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา เลยเป็นที่มาของค�ำว่า
คีรีวง “คีรี” คือภูเขา “วง” คือล้อมรอบเป็นวง จึงเป็น
ทีม่ าของชือ่ คีรวี ง ทุกวันนี้ เสน่หท์ ไี่ ม่เคยเลือนหาย เหมือน
ดั่งสายน�้ำที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านน�ำความสวยงามความ
ชุ่มชื้นมาสู่ชุมชนแห่งนี้ กิจกรรมสถานที่แนะน�ำเมื่อมา
เยือนหมูบ่ า้ นคีรวี งห้ามพลาดกันนะเดีย๋ วจะคิดว่าทีแ่ ห่งนี้
ไม่ มี อ ะไร เสน่ ห ์ ลึ ก ลั บ ที่ ผู ้ ม าเยื อ น
ไม่ได้สมั ผัสถึงวิถชี มุ ชน การท�ำผ้ามัดย้อม
สีธรรมชาติ การท�ำสร้อยข้อมือโดยวัสดุ
จากธรรมชาติ อาหารพื้นบ้าน และการ
ร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมกั บ กลุ ่ ม ต่ า งๆภายใน
ชุมชน ต้องเข้าไปค้นหานะ แนะน�ำเช่า
จักรยานได้อารมณ์ฟนิ สุดสุด บรรยากาศ
ชุม่ ฉ�ำ่ ก็มนี ะ ลงเล่นน�ำ้ ตกท่าหาน�ำ้ เย็นฉ�ำ่
ชื่นใจ มีมุมเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ เอาใจ
คนชอบเก็บภาพกันด้วยนะคะ

สุดท้ายก่อนจะกลับมีของที่ระลึกติดไม่ติดมือไป
ฝากเพื่อนๆ ทุเรียนกวน มังคุดกวน เสื้อผ้ามัดย้อม พวก
ของใช้ตา่ งๆเค้าท�ำจากวัสดุธรรมชาติมใี ห้เลือกเยอะแยะ
มากมาย แล้วคุณจะหลงรักที่นี่ ไปแล้วอยากไปเยือนอีก
เป็นแน่เชียวค่ะ..
“ คีรวี ง คีรวี ง งามวิลาศ ธรรมชาติสะอาดเอีย่ มเทียมสวรรค์
น�้ำตกไพร ไหลกระเซ็น มิเว้นวัน ทั้งพืชพันธ์ดาษดื่น
รื่นฤดี คีรีวง คีรีวง โค้งคลุมครอบ คีรีรอบโอบอุ่นไอ
ให้สุขขี เขาตระหง่านตระการตา มาแรมปี ประชาชีคีรีวง
คงภูมิใจฯลฯ”

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
จิตติมา มนินทร์

ระลึกถึงผู้กล้า 8 ธันวา

พ่อจ่าด�ำ

วารสารฉบับนี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอมุมสงครามเอเชียบูรพา วันที่ 8 ธันวาคม 2484 เป็นวันที่ญี่ปุ่นยกทัพ
มาบุกนครศรีธรรมราช กลุ่มนักรบผู้กล้าของนครศรีธรรมราชได้รวมตัวกันต่อสู้เพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ วันที่ 8
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันวีระไทย กองทัพภาคที่ 4 จะจัดพิธีร�ำลึกวีรกรรมของทหารด้วยการวางพวงมาลา
ท�ำบุญอุทิศแก่...กลุ่มนักรบผู้กล้า
ส�ำหรับมุมนี้ขอหยิบยกเอาเรื่องราว การเตรียม
ตัวอันแยบยลของทหารญีป่ นุ่ ก่อนเปิดฉากท�ำสงครามกับ
ไทย เพราะก่อนที่ญี่ปุ่นจะส่งก�ำลังเข้ามาบุกประเทศไทย
นั้นได้เตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลาถึง 10 ปี โดยในขณะ
นั้นมีการส่งทหารญี่ปุ่นมาในคราบของหมอฟัน วิศวกร
ก่อสร้าง นักธุรกิจ ขณะเดียวกันได้เสาะหาข้อมูลราย
ละเอียดทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สถานที่ส�ำคัญ หน่วย
ทหารและจ�ำนวนประชากรส่งให้กองทัพญี่ปุ่นทราบโดย
ตลอด ในขณะนั้นมีหลายคนพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
และในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 มีการรบใน
ยุโรปอย่างรุนแรงนั้น กลางดึกของคืนวันที่ 7 ถึงเช้าวันที่
8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ญีป่ นุ่ ประเทศมหาอ�ำนาจในเอเชีย
ได้เปิดศึกด้านมหาสมุทรแปซิฟิกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทรี่ กู้ นั ในเวลาต่อมาว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา
โดยส่งก�ำลังเข้าโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาร์
เบอร์บนเกาะฮาวาย พร้อมบุกเข้าประเทศไทยทางจังหวัด
ชายทะเลของไทยรวม 7 แห่ง ซึง่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นจังหวัดหนึ่งในจ�ำนวนนั้น ทหารและยุวชนทหารได้
สูร้ บอย่างกล้าหาญ อยากจะหารายละเอียดในเรือ่ งนีเ้ ชิญ

ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช อาคารเทิดไท้ราชินี
ชั้น 2
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รู้เรื่องราวของ
นักรบผู้กล้า พ่อจ่าด�ำ คงได้รับรู้ถึงความยากล�ำบากใน
การรักษาบ้านรักษาเมืองให้ตกทอดมาถึงรุน่ เราได้อย่างไร
นัน้ คงท�ำให้พวกเราชาวไทยทุกคนรูร้ กั สามมัคคีและรักษา
บ้านเมืองให้อยูร่ อดปลอดภัยจนถึงรุน่ ลูกรุน่ หลานของเรา
ด้วยเช่นกัน

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
มนสิช โสภาเจริญวงศ์

ชาวบ้านแหลมตะลุมพุก ย้อนเหตุเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ. 2505 มหาวาตภัยทีม่ กี ารสูญเสียทัง้ ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ อย่างหนัก เมือ่ พายุโซนร้อนแฮเรียต ซึง่ ถือเป็น
พายุโซนร้อนรุนแรง ที่เข้าถล่มภาคใต้ของประเทศไทย
ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต�่ำ ใกล้ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2505 หย่อมความกดอากาศ
อ่อนตัวลง และกลับก่อตัวขึน้ เป็นพายุดเี ปรสชัน่ ในทะเล
จีนใต้ตอนล่างนอกชายฝัง่ ประเทศเวียดนามตอนใต้ ในวัน
ที่ 22 ตุลาคม ต่อมาพายุดเี ปรสชันลูกนีไ้ ด้เคลือ่ นตัวไปทาง
ตะวันตกเข้ามาในอ่าวไทย ทวีก�ำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซน
ร้ อ นนอกชายฝั ่ ง จ.สงขลา ในเช้ า วั น ที่ 25 ตุ ล าคม
ได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า แฮเรียต
จากนัน้ เปลีย่ นทิศทางตรงไปยังจ.นครศรีธรรมราช
เคลือ่ นขึน้ ฝัง่ ประเทศไทยในตอนค�ำ่ ของวันที่ 25 ตุลาคม
ทีแ่ หลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ด้วยความเร็วลมสูงสุดวัดที่
สถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราชได้ 95 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง พร้อมคลืน่ พายุซดั ฝัง่ หรือสตอร์มเสิรจ์ ในช่วงกลาง
ดึก หลังจากนั้นพายุก็อ่อนก�ำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น
เคลื่อนผ่าน จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต และจ.พังงาลงสู่ทะเล
อันดามันในวันที่ 26 ตุลาคม โดยอ่อนแรงลงเรือ่ ยๆ ก่อน
จะสลายตัวไปในอ่าวเบงกอลใกล้กับบังกลาเทศในวันที่
30 ตุลาคม
นอกจากมหาวาตภัยนี้กวาดทุกสิ่งทุกอย่างบน
แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ทีม่ ผี คู้ นอยูอ่ าศัยกว่า 4,000
คน จนหมดสิน้ แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ 12 จังหวัดในภาค
ใต้ ตัง้ แต่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส
คลืน่ ทีส่ งู กว่า 3 เมตร คร่าชีวติ ผูค้ นไป 911 คน สูญหาย
142 คน บาดเจ็บสาหัส 252 คน ไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย 16,170

ย้อนรอย 57 ปี
แห่งความหายนะ

คน อาคารบ้านเรือนทัว่ ทัง้ จังหวัดพังทัง้ หลัง 22,296 หลัง
ช�ำรุด 50,775 หลัง โรงเรียนพังเสียหาย 435 แห่ง
สวนยางสวนผลไม้เสียหายประมาณ 790 ล้านต้น สถาน
ทีร่ าชการ โรงเรียน วัด การไฟฟ้าและสถานีวทิ ยุตำ� รวจ
เสียหายหนัก ต้นไม้โค่นล้มขวางทางยาวนับสิบกิโลเมตร
รถไฟด่วนสายใต้ตอ้ งหยุดเดินรถเพราะภูเขาดินพังทลาย
ทับรางระหว่างสถานีรถไฟช่องเขากับสถานีรถไฟร่อนพิบลู ย์
ประเมินความเสียหาย 377-1,000 ล้านบาท ถือเป็นความ
สูญเสียครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ของไทย แต่ดว้ ยพระบารมี พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชานุ
เคราะห์ผปู้ ระสบวาตภัยในครัง้ นีห้ ลายๆ ประการ เป็นทีม่ า
ของการก่อตัง้ ขึน้ มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ขนึ้ เป็นแห่งแรก

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง
ศุภรัตน์ พรรณราย

หนังตะลุง

หนังตะลุง เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่ส�ำคัญของ
ภาคใต้ ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน และได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังได้
สอดแทรกการศึกษา คติธรรม จริยธรรม จากเหตุการณ์
ข่าวสาร การเมือง ยังมีการแต่งเรื่อง ผูกค�ำกลอน คิดบท
สนทนาสดๆ อยู่ตลอดเวลา โดยนายหนังจะแสดงความ
สามารถที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังบวกกับ
การฝึกฝนจนมีความช�ำนาญ จึงสามารถแสดงหนังตะลุง
ให้ประทับใจผู้ชมได้
ความเป็นมาของหนังตะลุงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่มหี ลักฐาน
ชัดเจน จากหลักฐานที่มีการบันทึก หนังตะลุงเป็นการ
ละเล่นที่เพิ่งมีการประดิษฐ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยชาวบ้านทีบ่ า้ นควนพร้าว
จังหวัดพัทลุง ได้เลียนแบบมาจากหนังของชวาเปลี่ยน
เป็ น การแสดงเรื่ อ งไทยๆ และมี ก ารแสดงถวายหน้ า
พระที่นั่งเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 ตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา ก็เป็นที่รู้จักกันในนามของหนังพัทลุงหรือหนังตะลุง
การแสดงหนังตะลุงจะแสดงโดยการเชิด “ตัวหนัง”และ
“พากย์หนัง” โดยที่นายหนังจะวางตัวหนังที่มีลักษณะ
แบนราบทาบกับจอผ้า มีแสงไฟส่องมาจากด้านหลังตัว
หนัง ท�ำให้ปรากฏอีกด้านหนึ่งของจอที่มีคนนั่งอยู่ ส่วน
บทที่ใช้ในการแสดงขึ้นอยู่กับคณะที่จัดแสดงหนังตะลุง
และให้นายหนังเป็นผู้เชิดและพากย์บทพูดของแต่ละตัว

ละคร นายหนังจะใช้บทพูดสนทนาสดๆ สอดแทรกมุข
ตลก ความรู้ และคติจากเนื้อเรื่องที่ก�ำกับมา และเรื่อง
ที่ใช้ในการแสดงนั้น จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารบ้าน
เมือง เหตุการณ์ในท้องถิน่ การล้อเลียนทางการเมือง ฯลฯ
ความสามารถและไหวพริบในการเชิดและการพากย์ของ
นายหนังจะท�ำให้หนังตะลุงน่าดูและสนุกยิ่งขึ้น
รู ป หนั ง ตะลุ ง แบ่ ง ออกเป็ น 5 ประเภท คื อ
1. รู ป ก่ อ นเรื่ อ ง เป็ น รู ป เหมื อ นจริ ง คื อ รู ป ฤาษี
รูปพระอิศวรทรงโค รูปปรายหน้าบท (รูปมนุษย์ผู้ชาย
แทนตัวนายหนัง) และรูปบอกเรื่องซึ่งจะเป็นตัวตลก
ตัวใดตัวหนึ่ง 2. รูปมนุษย์ (รูปนุด) เป็นรูปพระ รูปนาง
รูปเจ้าเมือง รูปมเหสี พระโอรส ธิดานิยมแกะให้เหมือน
ตัวจริงที่สุด แล้วลงสีสันอย่างสวยงาม เพื่อดึงดูดใจผู้ชม
หน้าจอ 3.รูปยักษ์เป็นตัวแทนฝ่ายอธรรม การแต่งกาย
ของยักษ์ มักเหมือนกันทุกคณะ คือ มีอาวุธ หรือ กระบอง
ประจ�ำตัว รูปเหล่านี้มีอยู่ทุกแผง 4. รูปกาก เป็นรูปตัว
ตลก รูปทาสาและทาสี ซึ่งไม่มียศศักดิ์ส�ำคัญ แต่รูปกาก
บางตัวถือว่าเป็นตัวส�ำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้หนังตะลุง
บางครั้งจัดให้เป็นรูปสีด�ำ หรือสีดั้งเดิมของหนังที่น�ำมา
แกะสลัก และไม่ค่อยมีลวดลาย 5. รูปเบ็ดเตล็ด ได้แก่
รูปผี รูปต้นไม้ ภูเขา ยานพาหนะ เป็นต้น บางคณะ
อาจจะพลิกแพลงออกไปตามสมัยนิยมได้ เช่น รูปรถถัง
รูปเครื่องบิน เป็นต้น

มุมเศรษฐกิจประวัติศาสตร์คนนคร
"ในยุคปัจจุบนั นีถ้ อื ว่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก" ขอน�ำทุกท่านไปพบกับเรือ่ งราวการค้าใน
ยุ ค เก่ า ที่ มี ช าวต่ า งชาติ เ ข้ า มาท� ำ การค้ า ขายที่ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดเป็นที่จ�ำลองการค้าที่อาคาร
เทิดไท้ราชินี
โดยทางพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ จ� ำ ลองที่ น่ั ง บนเรื อ ที่ มี
ลักษณะเหมือนที่นั่งเรือจริงๆ ชมภาพการล่องเรือโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเรานั่งชมวีดีทัศน์อยู่นั้นเรือก็จะ
โยกแบบประสบคลื่นแรงเปรียบเสมือนว่านั่งอยู่บนเรือที่
ก�ำลังล่องฝ่าคลืน่ ตามท้องทะเลอย่างนัน้ เลยเชียว เมือ่ นัง่
เรือเรียบร้อยแล้วเดินเข้าไปด้านในอีกนิดก็จะพบกับ
เมืองท่าทีส่ ำ� คัญ โดยทางพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
ได้เนรมิตให้เป็นภาพจ�ำลองสะพานการค้า สินค้าการส่ง
ออกสินค้าส�ำคัญของเมืองนคร มีเครื่องเทศ เขาสัตว์
เป็นต้น และหุ่นของชาวต่างชาติ ชาวบ้านในอิริยาบถใน
ท่าต่างๆ เช่นการยืนพูดคุยในการขายของ นัง่ พายเรือเพือ่
จ�ำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งจัดแสดงให้มีวีดีทัศน์เป็นเรื่อง
ราวการเข้ามาท�ำการค้าโดยใช้ภาพเป็นการ์ตูนแอนนิเม
ชั่น มุมนี้ถือว่าเป็นมุมๆหนึ่งที่เด็กๆให้ความโปรดปราน
เป็นอย่างมาก มุมการค้าของชาวต่างชาตินี้ นักเรียน
นักศึกษา หรือผู้ใหญ่อย่างเราๆ ใครมาดูแล้วก็อยากมาดู
อีก นอกจากจะให้ความรู้แล้ว และอีกทั้งมีความเป็น
ศิลปะ สามารถให้ความเพลิดเพลินในการชมเป็นอย่าง
มาก ท่านผู้อ่าน อ่านแล้วอยากจะมาดูมุมการค้าที่ส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจเมืองนครศรีธรรมราช เชิญมาได้ครับที่
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง

ภาณุพงศ์ นนทอง

มุมนี้ที่พิพิธภัณฑ์เมือง

ผ้ายกเมืองนคร

อลิศรา ยิ่งค�ำนึง

เมื องท่ า สถานีการค้าที่ส�ำคัญเป็นศูนย์กลางการ

ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งจีน อินเดียและชาติต่างๆ
ผ้าจากจีนอินเดียจึงมีมาขายในคาบสมุทรไทย
จากการติดต่อค้าขายท�ำให้เกิดการถ่ายทอดทางศิลป
วัฒธรรม ชาวพื้นเมืองรับการถ่ายทอดวิธีการทอผ้าและ
การแต่งกายนุ่งผ้าจากจดหมายเหตุจีน โดย “เจาจูกัว”
นักเดินเรือชาวจีนกล่าวถึงผู้คนในอาณาจักรตามพรลิงค์
เวลาแต่งงานจะแต่งกายด้วยผ้าทอยกดอกแต่การทอผ้า
ผ้ายกนคร จัดเป็นผ้าพืน้ เมืองทีม่ เี อกลักษณมีคณ
ุ ภาพ ยกเมืองนครจะมีลักษณะเฉพาะไม่ลอกเลียนแบบจีน
ดีเป็นทีต่ อ้ งการอย่างกว้างขวาง มีปรากฏเพลงร้องเรือทีว่ า่ อินเดีย ไปทั้งหมด
ไปเมืองคอนเหอ ไปซื้อผ้าลายทองสลับ
ซื้อมาทั้งพับ สลับทองห่างห่าง
หยิบนุ่งหยิบห่ม ให้สมขุนนาง
สลับทองห่าง ห่าง ทุกหมู่ขุนนางนุ่ง
จากข้อความในเพลงกล่อมเด็กบทนี้ สื่อให้ทราบทันที
ว่าที่เมืองนครศรีธรรมราช ได้มีการทอผ้าเป็นล�่ำเป็นสัน
เป็นเวลานานแล้ว ทั้งยังมีผ้าที่มีคุณภาพดีที่หายากกว่า
แหล่งอืน่ คือผ้ายกทองอันเป็นผ้าทีใ่ ช้สำ� หรับบุคคลชัน้ สูง
ด้วยนอกจากนั้นในหนังสือวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ก็ยังได้กล่าวถึงผ้ายกนครไว้เช่นเดียวกันอันเป็น
เครื่องแสดงให้เห็นว่า ในอดีตนครศรีธรรมราชคงมีฝีมือ
ทางการทอผ้ามากและเป็นผ้ายกทีจ่ ดั ได้วา่ เป็นแบบฉบับ
ของตัวเอง เป็นฝีมือของช่างชั้นสูงแห่งหนึ่งอย่างแน่นอน
การทอผ้ายกเมืองนคร สันนิษฐานว่ามีการทอมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ เนื่องจากตามพรลิงค์เป็น 		

พัฒนาการผ้ายกเมืองนคร
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวเมืองนครศรีธรรมราช
ได้แบบอย่างการทอผ้ามาจากแขกเมืองไทรบุรีเมื่อครั้ง
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชไปตีเมืองไทรบุรีได้กวาดต้อน
คนไทรบุรี ซึ่งมีช่างฝีมือทอผ้าปะปนมาด้วยแขกช่างทอ
ผ้ า เมื อ งไทรบุ รี ไ ด้ ม าเป็ น ครู ส อนทอผ้ า แก่ ลู ก หลาน
กรมการเมืองตลอดจนชาวบ้านที่สนใจ โดยเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราชให้การอุปถัมภ์
ช่างท่อผ้าที่มีความช�ำนาญสูง ได้น�ำเอาวิธีการทอผ้า
ยกดอกมาผสมกับความรูเ้ ดิมประยุกต์เข้ากับลวดลายไทย
และพัฒนากรรมวิธกี ารทอทีส่ ลับซับซ้อน คิดค้นวัสดุทใี่ ช้
ทอทั้งเส้นทอง เส้นฝ้าย เส้นไหม ใยสังเคราะห์ เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของตน
นับเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเยี่ยมที่เชิดหน้าชูตาบ้าน
เมืองนี้

ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองปราชญ์…

อยากบอกอยากเล่า
ณิชรัตน์ สันติวีรยุทธ

ครั้นสมัยโบราณการถ่ายทอดความรู้ของชาวเมืองนครศรีธรรมราช พ่อ แม่ นิยมน�ำบุตรหลานไปมอบให้แก่
ผู้รู้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระภิกษุ เพราะสมัยก่อนนั้นวัดมีบทบาทในการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก
และพระสงฆ์ตอ้ งศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยั คัมภีรพ์ ระไตรปิฎก ตลอดจนวิชาโหราศาสตร์ ยากลางบ้าน หรือหมอ
แผนโบราณ เพื่อให้ค�ำปรึกษา และถ่ายทอดแก่สังคมสืบไป เพราะเหตุนี้จึงถือว่าพระภิกษุเป็นผู้คงแก่เรียน
มีหลักฐานยืนยันว่าพระภิกษุเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้รักเรียนและรู้แจ้ง ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุน
รามค�ำแหงแห่งกรุงสุโขทัยความว่า “สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวก(รู้)กว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่
นครศรีธรรมราชมา” จากหลักฐานข้างต้นนี้ท�ำให้นครศรีธรรมราชขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองปราชญ์

มุมน่ารู้
CMN

อาหารพื้นเมือง
น�้ำเคยปู
ชีวิตพื้นบ้านที่อยู่กับท้องทุ่งท้องนาก็จ�ำเป็น
จะต้องหาอาหารจากท้องทุง่ ท้องนาทีต่ นอยู่ ในท้องนา
หน้าไถหว่านจนกระทั่งด�ำชาวบ้านสามารถจะหาปูนา
มาท�ำเป็นอาหารได้ หน้าไถ่หว่านน�้ำน้อยปูจะอยู่รู
ชาวบ้านรู้วิธีแหย่ให้ปูออกจากรูด้วยการใช้ไม้แหลมๆ
ทิ่มลงไปบริเวณเหนือรูกะว่าจะไปท�ำให้ปูตกใจและวิ่ง
ออกมาจากรูได้ ชาวบ้านเรียกการท�ำอย่างนี้ว่า "ฉิวปู"
การท�ำอย่างนี้ถ้าหากไม่ช�ำนาญอาจจะไม่ได้ปูกินก็ได้
ส่วนหน้าปักด�ำนั้นส่วนมากปูออกมาหากินชาวบ้านก็
จะวิ่งไปจับตามชายคันนาส่วนมากการหาปูนิยมหา
ตอนเช้ า เพราะเป็ น เวลาที่ ปู อ อกมาหากิ น จะได้ ปู
มากกว่าตอนบ่าย เมื่อได้ปูนามาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
ถ้าต้องการจะท�ำแกงน�้ำเคยปู จะมีวิธีการท�ำดังนี้
เครื่องปรุง ประกอบด้วย พริกขี้หนู พริกไทย
ขมิ้น หอม กระเทียม ตะไคร้ ถั่วลิสงคั่ว เกลือ
วิธีการปรุง ต�ำเครื่องดังกล่าวข้างต้นให้แหลก
เตรียมไว้กะพอเหมาะกับจ�ำนวนปูทหี่ ามาได้ตอ่ จากนัน้
ก็ฉีกตัวปูเอาส่วนที่มีเนื้ออยู่มาหักปลายนิ้วปูและดึง
สะดือปูออกมาวางรวมไว้แล้วเอาใส่ครกต�ำให้แหลก
แล้วตักขึ้นมาใส่กะชอนกรอง เอาแต่น�้ำกากเอาต�ำใหม่
จนเห็นว่าหมดเนื้อจึงทิ้ง ส่วนกระดองปูท่ีฉกรวมไว้ให้
เขีย่ เอามันปูใส่ภาชนะไว้ ต่อจากนัน้ จึงเอาน�ำ้ ใส่หม้อตัง้
ไฟจนน�้ำเดือดเอาเครื่องแกงละลายลงไปพอน�้ำเดือด
เอาปูที่กรองไว้และมันปูใส่ลงไปในหม้อตอนนี้หากมี
ก้ามปูโตๆทีห่ กั แยกไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ใส่ลงไปได้ พอน�ำ้
เดือดอีกที่ก็ยกลงได้ห ากชอบกลิ่นมะกรูดจะหั่นใบ
มะกรูดโรยหน้าสักหน่อยก็ได้ รับประทานน�้ำเคยปูให้
อร่อยควรจะหายอดไม้ปา่ เช่นยอดมังค่า ยอดทองหลาง
ยอดเจาะท่อ ยอดหมรุย ยอดสัง ยอดราม หรือยอดไทร
มาเหนาะด้วยนอกจากจะให้รสชาติอนั อร่อยถูกใจแล้ว
ยังช่วยให้ได้บรรยากาศบ้านาได้อย่างดีอีกด้วย

ตลาดริมน�้ำเมืองลิกอร์ เดือนตุลาคม
ธีม ท�ำบุญวันสารทเยี่ยมญาติเดือนสิบ

ตลาดริมน�้ำเมืองลิกอร์ เดือนพฤศจิกายน
ธีม สายน�้ำ...สายชีวิต

ตลาดริมน�้ำเมืองลิกอร์ เดือนธันวาคม
ธีม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พิพิธภัณฑ์เมืองท�ำกิจกรรม
CMN

ท้ายเล่ม/บันทึกผู้เยี่ยมชม

จ�ำลองหลักศิลาจารึก

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

