


การเสด็จตรวจราชการหัวเมือง

ของ
สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



(2) การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พุทธศักราช ๒๕๕๕กระทรวงมหาดไทยจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงพระองคแรก ระหวางพุทธศักราช ๒๔๓๕ - ๒๔๕๘ ในโอกาส
ครบ ๑๕๐ ป วันประสูติ และครบ ๕๐ ป ท่ีองคการการศึกษาวิทยา
ศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติ
เปนบุคคลส�าคัญของโลก สถาบันด�ารงราชานภุาพ กระทรวงมหาดไทย
จึงพิจารณาจัดพิมพหนังสืออันเน่ืองในพระจริยวัตรดานการจัดการ
ปกครองสวนภูมิภาคที่เริ่มข้ึนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดแก “เรื่องการเสด็จตรวจราชการหัวเมือง ของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ” เปนหนังสือที่
ระลึกในโอกาสพิเศษนี้

เทศาภิบาล คือ รากฐานการบริหารการปกครองในภูมิภาค
ของประเทศ ท่ีเจริญเติบโตอยางมีระบบมั่นคงสืบมาถึงปจจุบัน เกิดขึ้น
ดวยพระอัจฉริยภาพล�า้เลิศในการปฏิรูปการเมืองการปกครองประเทศ
แหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรง
พระวริยิะอุตสาหะทุมเทพระสติปญญา และพระก�าลังกายสนองพระ
ราชปณิธานเสด็จออกตรวจตราราชการหัวเมืองในระยะนั้นเกือบทั่ว
พระราชอาณาจักร ต้ังแตปแรกท่ีทรงวาราชการและทรงปฏิบัติอยาง

ค�าน�า



(3)สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ตอเน่ืองสม�่าเสมอตลอดเวลา ๒๓ ป แหงการด�ารงต�าแหนงเสนาบดี
ผลคือสรางภาพรวมในภูมิภาคใหเปนปกแผนในพระราชอาณาจักร
สามารถผดุงเอกราชในภาวะที่มหาอ�านาจยุโรปคุกคามอธิปไตยเพ่ือ
แสวงหาอาณานคิมไวไดอยางนาภาคภูมิใจ หลักฐานการเสด็จตรวจ
ราชการหัวเมืองเปนเอกสารจดหมายเหตุท่ีส�าคัญของประวัติศาสตร
ชาติไทย จึงควรแกการเผยแพรใหกวางขวาง

ไดประจักษวา หลักฐานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองน้ี
ไดมีการน�าออกเผยแพรแลวหลายลักษณะ ท้ังในรูปแบบเอกสาร
จดหมายเหตุ ท้ังเปนเร่ืองเลาเชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี ซึ่ง
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงพระ
นิพนธเม่ือพนจากหนาที่ราชการกระทรวงมหาดไทยแลว โดยตั้งช่ือ
เรื่องวา นิทานโบราณคดี ตลอดทั้งมีเอกสารพรรณนาความ เลาเปน
เรื่องลักษณะทองเที่ยวที่ตางๆ ก�าหนดเปนภาคๆ ซึ่งทรงชักชวนใหมีผู
จัดพิมพเปนหนังสือส�าหรบับานเมืองตามโอกาสตางๆ เม่ือทรงด�ารง
ต�าแหนงนายกราชบัณฑิตยสภา ซ่ึงเอกสารท้ังสามลักษณะเชนน้ี ลวน
แสดงถึงงานเสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองที่พระองคทรงบากบั่นไว
อยางจริงจังเม่ือทรงด�ารงต�าแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท้ังสิ้น
ในกาลตอมาไดทราบวา มีเอกสารท่ียังมิไดเผยแพร รวมท้ังบางสวน
ไมสามารถคนพบเอกสารใหปรากฏเปนหลักฐานได ในการนี้ คณะ
บรรณาธกิารจึงไดจัดท�าเปนตารางการเสด็จออกตรวจราชการหัวเมือง
แสดงไว เพ่ือเปดโอกาสใหผูสนใจไดศึกษาคนควาใหสมบูรณตอไป

ในการจัดพิมพคร้ังนี้ สถาบันด�ารงราชานุภาพ กระทรวง
มหาดไทย ไดน�าเอกสารท่ีเผยแพรแลวมารวมพิมพไวตามล�าดับเวลา
การเสด็จออกตรวจราชการ เร่ิมต้ังแตพุทธศักราช ๒๔๓๕ รัตนโกสินทร�
ศก ๑๑๑ เปนตนมา นอกจากจะเปนประโยชนในการศึกษาแนวทาง
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของขาราชการกระทรวงมหาดไทยสมัย
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ใหมอยางย่ิงแลว ไดมีโอกาสทราบถึงแนวทางที่เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยทรงเครงครัดยึดถอืปฏิบัติราชการเพ่ือน�าความสันติสุขมาสู
ชาติและประชาชนชาวไทยในฐานะผูแทนพระองคแหงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว แสดงถงึความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริยอยางบรสิุทธ์ิผุดผอง เปนวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติไทยท่ีสืบ
เน่ืองมาแตโบราณ อันเปนคุณตอบานเมืองอยางอเนกอนันต และที่
ส�าคัญคือ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณอันไพศาลแหงสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ วาพระองคคือแบบอยางนกัปกครอง
ท่ีสงางามของชาติไทยที่ควรแกการสักการะอยางยิ่ง

(นายวิบูลย สงวนพงศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สารบัญ

ค�าน�า�� (๒)
บทน�า�� (๘)

๑๕๐ ป สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ (๒๒)

ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ๓

การตรวจราชการครั้งแรก
รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมอืงฝายเหนือ พ.ศ. ๒๔๓๕ ร.ศ. ๑๑๑ ๓๓

รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมอืงปกษ์ใต พ.ศ. ๒๔๓๙ ร.ศ. ๑๑๕ ๖๕

รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลกรุงเกา
เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗ ๑๒๑

�
รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลนครไชยศรี

เมืองนครไชยศรี พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗ ๑๓๗
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รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลราชบุรี เมืองราชบุรี
และเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗ ๑๕๗

รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลราชบุรี เมืองเพชรบุรี
และเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗ ๑๘๓

รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมอืงฝายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗ ๒๐๕

รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลปราจิณบุรี
เมืองชลบุรี เมืองพนัสนิคม
และฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙ ๒๘๕

รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลกรุงเกา เมืองปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙ ๓๑๓

รายงานการเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๖ ร.ศ. ๑๒๒ ๓๒๙

เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาค ๓ เลาเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์ ๓๕๙
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นิทานโบราณคดี เรื่องท่ี ๑๐
เรื่องความไขที่เมอืงเพชรบูรณ์ ๓๗๙

เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาค ๔
วาดวยเรื่องเที่ยวมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร
และมณฑลรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๔๔๙ ร.ศ. ๑๒๕ ๔๐๑

รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมอืงฝายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๕๑ ร.ศ. ๑๒๗ ๔๖๕

บรรณานุกรม ๔๘๔

ตารางการเสดจ็ตรวจราชการหัวมือง
ที่ปรากฏในเอกสารและศักราชตาๆ ๔๘๖

สารบาญภาพ ๔๙๔

ดรรชนีคนค�า ๕๖๖

คณะจัดท�าหนังสือการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ
สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ๕๗๕
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นับต้ังแตปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา�
เจาอยูหัวเปนตนมา ประเทศสยามไดรับผลกระทบจากอิทธิพล�
ของบรรดาประเทศตะวันตกหลายดาน จนถูกบีบบังคับใหตองลง
นามในสนธิสัญญาจ�ากัดอิสระดานการคลังและการศาล ท�าใหรูสึก
ไมปลอดภัยจากการคุกคามทั้งบูรณภาพเหนือดินแดนและเอกราช
ของประเทศ ขณะท่ีภายในราชอาณาจักรตองเผชิญปญหาเก่ียวกับ
ความเปนเอกภาพของชาติ รวมท้ังปญหาความลาหลังของประเทศ
ตลอดจนความคับแคนยากจนของประชาชน อันเนื่องมาจากความไร
ประสิทธิภาพของระบบการปกครองแบบเกา

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
เสด็จขึ้นครองราชยในป พ.ศ. ๒๔๑๑ พระองคตองเผชิญกบัความ
กดดันอยางหนักที่จะตองปฏิรูปการบริหารการปกครองของประเทศ
พระองคทรงพบปญหาในเร่ืองพระมหากษัตริยขาดพระราชอ�านาจ
และรัฐบาลไมมีความสามารถท่ีจะคุมครองบูรณภาพเหนือดินแดน
ของราชอาณาจักร เพ่ือใหพนจากการรุกล�้าของประเทศมหาอ�านาจ
โดยเฉพาะอังกฤษและฝร่ังเศสไดอยางมีประสทิธิภาพ พระองคทรง
มองเห็นความจ�าเปนอยางย่ิงท่ีจะตองด�าเนินการ แกไขระเบียบวิธี�
การปกครองภายในประเทศใหเร็วท่ีสุด ซึ่งขณะนั้นประเทศตองการ
ระบบการปกครองอันทรงประสิทธิภาพกวา ตองการวิธีการควบคุม�
หัวเมืองท่ีไดผลมากกวา และตองการจัดหารายไดหรือผลประโยชน�
ของแผนดินมาใชจายในกจิการของบานเมืองมากกวาเดิม ทางออก

บทน�า
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เดียวที่จะแกปญหาดังกลาวได คือ น�าวิทยาการและแบบแผนในการ
บริหารการปกครองท่ีทันสมัยอยางตะวันตกมาปรับใช เพื่อรวบรวม
อ�านาจมาไวท่ีสวนกลาง สรางกองทัพของชาติใหเขมแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติใหเจริญเติบโตโดยเร็ว

ในชวงตนรัชกาลแมพระองคจะไดด�าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเทศใหทันสมัยขึ้นหลายประการ เชน การเลิกทาส การเลิก
ประเพณีหมอบคลาน การจัดระเบียบการปกครองบางอยางตาม
แบบตะวันตก แตปรากฏวาไมเพียงพอกับสถานการณที่รุนแรง�
มากข้ึน ตลอดจนประสบกับความยุงยากท่ีเกิดจากระบบการปกครอง
เกา ท�าใหพระองคทรงจ�าเปนตองตัดสินพระทัยปฏิรูปการปกครอง�
คร้ังใหญ โดยศึกษาแบบแผนการจัดการกระทรวงแบบตะวันตก และ
ไดทดลองระเบียบการท่ีจะจัดใหมมาต้ังแต พ.ศ. ๒๔๓๑ จนกระท่ัง�
ในป พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงได�
ทรงปฏิรูปการปกครอง ดวยการมี “พระบรมราชโองการประกาศ
ต้ังต�าแหนงเสนาบดี” เม่ือวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยมี�
หลักการส�าคัญ คือไดจัดสรรอ�านาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
งานแตละแขนงใหอยูเปนสวนสัดในกระทรวงเดียว เพื่อหลีกเลี่ยง�
ความยุงยากและความสับสนในการปฏิบัติงานเชนแตกอน ซึ่งการ�
ปฏิรูปการปกครองคร้ังนี้ ตอมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกลา�
เจาอยูหัว รัชการท่ี ๗ ทรงมีพระราชด�าริเห็นวา...นับเปนการเปล่ียน�
แปลงอยางใหญหลวง ซึ่งเรียกไดอยางพูดกันตามธรรมดาวา “พลิก
แผนดิน”…

การจ�าแนกหนาท่ีอยางชัดเจนตามระบบการปกครองแบบใหม
ท�าใหกระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจหนาที่และความรับผดิชอบบังคับ
บัญชาและปกครองหัวเมืองท้ังหมดในประเทศ และไดรับมอบหมาย
ใหเร่ิมวางแผนงานในดานการปกครองตอไปแตเพียงกระทรวงเดียว
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และโดยที่กิจการในดานการปกครองเปนศูนยกลางในการปฏิรูปใน�
ครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงเปนกระทรวงท่ีมีความส�าคัญย่ิงกวา
กระทรวงอื่น โดยมแีนวความคิดวา การปกครองที่จัดไดเรียบรอย�
จะเปนชองทางใหการบรหิารงานในดานอื่นๆ ของประเทศ สามารถ
ด�าเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพสมตามจุดมุงหมายของการปฏิรูป
ดังนั้นจึงไดมีความรอบคอบเปนพิเศษต้ังแตกระบวนการเริ่มงานโดย
การจัดหาผูด�ารงต�าแหนงปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเปนตน
ไป ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เมื่อคร้ังเปนพระเจา
นองยาเธอ กรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ ขณะท่ียังมีพระชนมายุไมเต็ม
๓๐ ชันษา ทรงไดรับความไววางพระราชหฤทัยโปรดเกลาฯ ใหด�ารง
ต�าแหนง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเขารับต�าแหนง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
รัชกาลท่ี ๕ ไดทรงมอบพระราโชบายเฉพาะแกกระทรวงมหาดไทย
อันเปนจุดมุงหมายที่จะจัดการปกครองใหส�าเร็จในภายหนา สรุปได
ดังน้ี

๑. ใหแก ลักษณะการปกครองแบบประเทศราชาธิราช�
(empire) โดยรวมหัวเมืองเขาเปนพระราชอาณาจักร (Kingdom)�
เพ่ือเสริมสรางความเปนเอกภาพของชาติใหมั่นคง

๒. รวมการบังคับบัญชาหัวเมืองท่ีเคยแยกกันอยูหลายหนวย
งาน ใหมารวมอยูในกระทรวงมหาดไทยแตกระทรวงเดียว เพ่ือจัด
ระเบียบการปกครองแบบรวมอ�านาจ (Centralization) เพ่ือเอกภาพ
ของชาติ และจัดระเบียบราชการใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชา
(Unity of Command) มีมาตรฐานเดียวกัน ลดความสิ้นเปลืองและ
ความลาชาในการปฏิบัติงาน

๓. จัดต้ังระบบการปกครองสวนภูมิภาคโดยระบบเทศาภิบาล
เพ่ือใหมีท่ีท�างานสวนภูมิภาคเปนสาขาของกระทรวงในสวนกลาง เพ่ือ
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ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมหัวเมืองตางๆ และเปนปจจัยส�าคัญใน
การขยายราชการบริหารไปยังสวนภูมิภาค

๔. การจัดการเปลี่ยนแปลงใหด�าเนินการไปเปนขั้นตอนมิให�
เกิดความยุงยากในการเปล่ียนแปลง เนื่องจากขอจ�ากัดทางดาน�
งบประมาณ

พระภารกจิหนักข้ันแรกของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชา�
นุภาพในฐานะทรงด�ารงต�าแหนงปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย
คือ การแกไขการบริหารราชการสวนกลางของกระทรวง เพ่ือรองรับ
ภารกิจตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังจะตองแสวงหาระบบใหมเพื่อการ
ปกครองสวนภูมิภาค กอนที่รัฐบาลจะไดออกพระราชบัญญัติเก่ียวกับ
การปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคไดอยางมีระเบียบแบบแผนและ
สมบูรณครบถวนตอไป ท้ังนี้พระองคทรงเห็นวาคงตองศึกษาหาความรู
ราชการกระทรวงมหาดไทยเสียกอน เม่ือรแูลวคอยคิดอานจัดการงาน
ตอไป จนกระท่ังเม่ือพระองคทรงวาราชการในกระทรวงมหาดไทยได
ประมาณ ๖ เดือน จนเห็นวามีความรูราชการมหาดไทยในสวนกลาง
สันทัดพอจะบัญชาการไดแลว ก็ทรงคิดที่จะเสด็จออกไปตรวจทองที่
ตามหัวเมือง เพื่อศึกษาหาความรูการปกครองหัวเมืองและหาลูทาง�
จัดต้ังมณฑลเทศาภิบาลตามเปาหมายที่ทรงรับผดิชอบอยูตอไป ซึ่ง
เม่ือไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรง
พระราชด�าริเห็นชอบดวย พระองคจึงทรงออกตรวจราชการหัวเมือง
ฝายเหนือ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงฝายเหนือเดิม โดย
ทรงเร่ิมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เม่ือวนัที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕
(ร.ศ. ๑๑๑) และเสด็จกลับในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ รวม
เวลาท่ีเสด็จออกตรวจราชการ ๗๙ วัน และไดเสด็จผานหัวเมืองทั้ง
สิ้น ๑๘ หัวเมือง นับเปนการเสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองครั้งแรก
ของพระองคและของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากในอดีต
พระมหากษัตริยและเสนาบดีจะไมเสด็จออกไปในหัวเมืองไกลๆ เวน
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แตมีเหตุรายหรอืการสงครามเทานั้น แตความจริงปรากฏแกพระองค
แตครั้งนั้นมาวา การที่เสนาบดีไปเที่ยวตรวจราชการตามหัวเมืองเปน
ประโยชนอยางส�าคัญมากหรือวาจะเปนการจ�าเปนทีเดียวกไ็ด ตอมา
พระองคจึงเท่ียวตรวจหัวเมืองเปนนิจสืบมากวา ๒๐ ป ตลอดระยะ
เวลาที่ด�ารงต�าแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

แนวความคิดในการเสด็จออกประพาสหัวเมืองของเจานายได
เคยมพีระราชด�าริมากอน กลาวคือในสมัยรัชกาลที่ ๓ เจาฟามงกุฎฯ�
ซึ่งทรงผนวชอยูตลอดรัชกาล ไดทรงพระอุตสาหะเสด็จธุดงคขึ้นไป
เมืองเหนือในป พ.ศ. ๒๓๗๖ และเม่ือทรงตระหนักพระทัยวาการ�
ท่ีเสด็จไปประพาสหวัเมืองเพ่ือทอดพระเนตรสภาพบานเมืองและ
ความเปนอยูของราษฎร เปนประโยชนแกการปกครองราชอาณาจักร
อยางยิ่ง เพราะฉะนั้นตอมาเมื่อไดเสด็จขึ้นครองราชยเปนรัชกาล�
ท่ี ๔ จึงไดทรงพระราชด�าริที่จะเสด็จประพาสไปยังหัวเมืองตางๆ เพ่ือ
ทอดพระเนตรสภาพบานเมือง ทรงตรวจราชการและพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสใหราษฎรเขาเฝารับเสด็จและกราบบังคมทูลพระ
กรุณาหรือถวายฎีกาไดอยางใกลชิดอยูเปนนิจตลอดรชักาล ตอมาใน
สมัยรัชกาลท่ี ๕ ก็ทรงโปรดเสด็จประพาสหัวเมืองไปทอดพระเนตร
บานเมืองและความเปนอยูของราษฎรอยางสม�่าเสมอมาแตตนรัชกาล
โดยเคยเสด็จไปยังหัวเมืองชายพระราชอาณาเขตท้ังทางดานตะวัน
ออก ตะวันตก และหัวเมืองปกษใตอยูติดชายแดนของประเทศ อาทิ�
การเสด็จประพาสแหลมมลายู เมื่อ ร.ศ. ๑๐๘, ๑๐๙ และ ๑๑๗ เปนตน
ดังนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพนาจะทรงเห็นตัวอยาง�
และไดรับแนวพระราชด�าริเรื่องการเสด็จประพาสหัวเมืองมาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท้ังสองพระองคดังท่ีไดกลาวแลว

หลังจากไดเสด็จออกตรวจราชการครั้งแรกในหัวเมอืงฝาย
เหนือ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงมีพระด�าริเห็นวา�
การตรวจราชการมีความส�าคัญและจ�าเปนตอการบริหารราชการ�
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รวมทั้งการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนเปนการด�าเนินการปกครองหัวเมือง
แบบใหมที่เริ่มเกิดข้ึนในรชักาลที่ ๔ คือ การตรวจหัวเมืองเพื่อจัดการ
ท�านุบ�ารงุบานเมืองในเวลาเม่ือเปนปกติ โดยพระองคทรงนิพนธเรื่อง
“อธิบายดวยประโยชนของการเท่ียวเตร” ไวตอนหนึ่งวา
� “ถาผทู�าราชการไดเที่ยวเตร ไดรู ไดเห็น ภูมิล�าเนาบานเมือง
และความทุกข์สุขของไพรฟาขาแผนดินก็เหมือนหน่ึงมีทุนในทางท่ี
ด�ารห์ิตริตรองราชการอันควรแกหนาที่ของตน...ถึงผท่ีูมีหนาที่ราชการ
อยแูลว ถาไดเที่ยวดูการบานเมืองมากขึ้นก็ยอมจะเปนประโยชน์ ทั้ง
จะเปนเคร่ืองปองกันความพลาดพลั้งไดดวยอีกทางหนึ่ง เพราะทางท่ี
ผูตองรับผิดชอบในราชการ จะพึงพลาดพลั้งดวยอยางใด จะมีมากกวา
เพราะที่ไมรคูวามจริงนี้เปนไมมี เพราะเหตุฉะน้ันจึงวาการที่ไดเท่ียว
เตรตรวจตราใหรูเห็นภูมิประเทศและกิจการทุกขสุ์ขของผคูนพลเมือง
ช�านาญมากขึ้น ก็เหมอืนมีเคร่ืองปองกันท่ีจะพลาดพลั้งใหนอยลงดวย”

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงมคีวามเช่ือมั่นตาม
ค�าพังเพยที่วา “การเปนผนู�าน้ัน ตองใหรองเทาขาดกอนกางเกง คือ
ตองออกตรวจตราจนรองเทาขาดไมใชนั่งเกาอี้จนกางเกงขาด เพราะ
หลักโบราณก็มีอยูวา จงคิด จงสั่ง จงตรวจ” ดวยเหตุนี้จึงไดทรงยกเอา�
เรื่องการตรวจราชการมาเปนแนวทางส�าคัญในการปฏิบัติราชการสืบ
ตอมา และเพื่อที่จะใหเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา พระองคจึง
เสด็จออกตรวจราชการตามทองท่ีตางหัวเมืองอยูเสมอเปนนิจ แมวา
ขณะนั้น การเดินทางติดตอระหวางกรงุเทพฯ กับหัวเมืองจะเต็มไป
ดวยความยากล�าบากก็มิไดทรงทอถอย และแมในบางพ้ืนท่ีจะมีคติ
ความเช่ือที่ขัดขวางตอการเดินทางไป เชน มีค�าโบราณท่ีหามมิใหเจา
นายเสด็จเมืองสุพรรณพระองคก็เสด็จไปเพ่ือลบลางความเชื่อดังกลาว
หรือในพื้นที่ซึ่งชุกชุมไปดวยโรคภัยและความเจ็บไขที่ผูคนหวาดกลัว
เชน เมืองเพชรบูรณ พระองคก็เสด็จไปดวยพระองคเองใหปรากฏ
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เพื่อเปนอุบายใหคนอื่นหายกลัว ท�าใหหาคนไปรับราชการท่ีเมือง
เพชรบูรณไดไมยากเหมือนเชนกอนหนานั้น หรือที่เชื่อถือกันมาวาใน
คุกตะรางมีเสนียดจัญไร ท�าใหผูรักษาเมือง กรมการเมืองไมเขาไปตรวจ
ดูในคกุตะราง ในคราวเสด็จตรวจราชการเมืองราชบุรี พระองคก็ทรง
เชิญสมุหเทศาภิบาลและผูวาราชการเมืองเขาไปตรวจถึงในคุกตะราง
ดวยกัน พระองคไดเสด็จออกตรวจราชการตามทองที่ตางหัวเมือง�
อยูเสมอพรอมกับทรงใหค�าอบรมแนะน�าตอขาราชการปกครองท้ัง
หลายวา

...ที่จะรูไดวา ที่ใดเรียบรอยหรือไมเรียบรอยนั้น ไมมีอะไรดียิ่ง
กวาฟงเสียงราษฎร ถาราษฎรมีเสียงรองเดือดรอนอยูแลว ถึงแมการ
ออฟฟศจะเรียบหรือการอยางอื่นจะดี ก็ไมเชื่อวาเรียบรอย...

ตอมาพระองคไดทรงวางระเบียบใหขาราชการชั้นผูใหญใน
กระทรวงออกไปตรวจราชการผลัดเปลี่ยนกันเสมอสวนขาราชการใน
หัวเมืองพระองคทรงถือวาการตรวจราชการเปนงานประจ�า เพื่อให
สามารถควบคุมและประสานงานในทองท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เม่ือตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. ๑๑๖ และขอ
บังคับลักษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. ๑๑๗ ขึ้นแลว จึงไดมีขอก�าหนด
เกี่ยวกับการตรวจราชการระดับตางๆ ไวอยางชัดแจง เชน “ในระดับ
เมืองเปนหนาที่ของผวูาราชการเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และ
ผูชวยราชการเมือง ซ่ึงเปนกรมการช้ันผูใหญ ที่จะผลัดเปล่ียนกัน
ออกเดินทางตรวจการตามทองท่ีในเมืองนั้นๆ อยูเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์
วาตองเดินทางในปหน่ึงไมต�่ากวา ๖๐ วัน เปนการตรวจการในอ�าเภอ
ตางๆ ทุกอ�าเภอไมนอยกวาปละ ๒ คร้ัง เปนการตรวจการในต�าบล
ทุกต�าบล ไมต�่ากวาปละหน่ึงครั้ง สวนการตรวจการในหมูบานให
ตรวจการเทาที่จะมีโอกาสและเวลาพอท่ีจะออกไปตรวจได” สวนใน�
ระดับอ�าเภอน้ันเปนหนาที่กรมการอ�าเภอที่จะตองผลัดเปลี่ยนกัน�
ออกไปตรวจราชการตามต�าบลและหมูบานในอ�าเภอของตน ต�าบล
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หน่ึงไมต�่ากวาเดือนละคร้ัง นอกจากนี้ ภายหลังไดมีการเสนอใหมี
การแตงต้ังปลัดอ�าเภอเพ่ิมขึ้นอีก ๑ คน แยกเปนปลัดซายและปลัด
ขวาใหปลัดขวามีอ�านาจเทากับนายอ�าเภอเพื่อใหนายอ�าเภอและปลัด
ขวาสามารถผลัดกันออกตรวจราชการได โดยไมท�าใหเสียงานบน
ท่ีท�าการอ�าเภอ และใหมีการจัดต้ังกิ่งอ�าเภอในเขตรอบนอก ซ่ึงนาย
อ�าเภอไมสามารถออกไปเยี่ยมเยียนไดสะดวก รวมท้ังการจัดท�าวารสาร
“เทศาภิบาล” ขึ้นภายหลังเพื่อเปนชองทางการติดตอกับขาราชการ
ท่ีอยูหางไกล เพ่ือชดเชยท่ีพระองคไมสามารถเสด็จทุกแหงไดท้ังหมด
พรอมกันในเวลาเดียว ท้ังหมดลวนเปนผลสืบเน่ืองมาจากการใหความ
ส�าคัญกับการตรวจราชการท้ังสิ้น

หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธดิาซึ่งเคยตามเสด็จออก
ตรวจราชการตามหัวเมือง ไดทรงเลากิจกรรมประจ�าวันของสมเด็จฯ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพระหวางเสด็จตรวจราชการวา
� “การเสด็จตรวจราชการของเสด็จพอนั้น ตอนเชาราว ๙ โมง
เสด็จไปยังศาลากลาง (ซ่ึงงานเต็มมือเพราะกระทรวงอ่ืนๆ ยังไมมีเงิน
มีคนพอจะออกไปตามหัวเมืองได จ�าตองฝากงานไวกับมหาดไทยโดย
มาก มีกรมแรธาตุ กรมปาไม อัยการ เปนตน) ศาล โรงต�ารวจภูธร
คุก แลวแวะเยี่ยมตามวัดและพอคาในตลาด เสด็จกลับมาเสวย
กลางวันที่ท่ีพัก พรอมกับผูตามเสด็จต้ังแต เทศาฯ เจาเมือง ลงไปถึง
ผูใหญบาน... ตอนน้ีแหละท่ีขาพเจามักจะไดยินทานสั่งงานและคุยกับ
คนท่ัวๆ ไปอยูเสมอ เสวยแลวทรงพักบรรทม ๑ ช่ัวโมง โดยมากเวลา
บาย ๑๕ น. แมไมบรรทมหลับก็ทรงพระอักษรเพราะตรัสวา รางกาย
มันมีเครื่องจักรเหมือนกัน ตองใหมันพักบาง ๑๖ น. ตรงเสด็จลุก
ขึ้นแตงพระองค์ ตอนนี้พวกเราไดตามเสด็จดวย เพราะเสด็จไปตาม
โบราณสถานท�าการขุดคนไตถามพวกพื้นเมือง กวาจะกลบัก็ราวค�า่มืด
ถึงเวลาสรงน�า้และเสวยเย็นพรอมกับ เทศาฯ เจาเมือง จนราว ๒๑ น.
จึงจะทรงพักทรงพระอักษร และเขาบรรทมราว ๒๒ น.”
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ในการเสด็จตรวจหัวเมืองแตละคร้ัง ทรงสนพระทัยและมี
ประเด็นในการตรวจราชการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพการณและ
บริบทของการบริหารและการปกครองของประเทศในชวงเวลานั้นๆ
ส�าหรับการเสด็จตรวจราชการคร้ังแรกใน ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕)�
ทรงต้ังพระทยัเพ่ือไปศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการปกครองหัวเมือง
แบบเกา ตลอดจนท�าความคุนเคยกับบรรดาขาราชการหัวเมือง
ท�าใหทรงพบเห็นประเพณีการปกครองแบบโบราณท่ีเรียกวา “กิน
เมือง” ซึ่งมีขอบกพรองหลายอยาง รวมทั้งทรงเห็นชองวางการบริหาร
ระหวางรัฐบาลกลางและสวนภูมิภาค การใชต�าแหนงราชการเพ่ือ
หาผลประโยชนสวนตัวของขาราชการ โดยเฉพาะอยางย่ิงทรงพบวา
ขาราชการในระบบเกามีคุณภาพไมเพียงพอ เม่ือเสด็จกลับจากการ
ตรวจราชการครั้งแรก ทรงริเร่ิมการปกครองสวนภูมิภาคแบบใหมทันที
โดยทรงด�าเนินการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามนโยบายที่ไดก�าหนดไว
แลวตามระบบเทศาภิบาล คือ การก�าหนดโครงสรางการบังคับบัญชา
ท่ีโยงเขาสวนกลางไวเหนือการปกครองหัวเมอืงแบบโบราณ โดยให
หัวเมืองตางๆ เขามารวมเปนมณฑลและแตงต้ังขาราชการออกไป
ประจ�ามณฑลนั้น รวมท้ังเปล่ียนสภาพความเปนอยูของขุนนางภธูรที่
เปนอิสระเกือบทุกทางใหมาเปนขาราชการโดยไดรับเงินเดือนเล้ียงชีพ
ตลอดจนจัดใหมีสถานท่ีราชการประจ�า และเพ่ือใหการโยงอ�านาจเขา
สูสวนกลางเปนไปอยางมีแบบแผนและด�าเนินการไดงาย การปกครอง
หัวเมืองจึงถูกแบงออกเปนกลุมงาน ดานมหาดไทย ดานการศาล
และดานการคลัง ตอจากนั้นก็ด�าเนินการลดความเปนอิสระโดยโยง
งานการบริหารสวนภูมิภาคทั้ง ๓ เรื่อง เขาสูสวนกลาง ท้ังนี้ ไดมีการ
จัดต้ังมณฑลเทศาภิบาลเพ่ิมเติมจากที่ไดจัดต้ังไวบางแลวต้ังแตกอน
การปฏิรูปการปกครองมากขึ้นตามล�าดับ สวนการปกครองทองที่ใน
ระดับหมูบานและต�าบลนั้นก็ไดเริ่มวางรูปแบบและท�าการทดลองจัด
ต้ังผใูหญบานและก�านัน ต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๓๕ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๓๙
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เม่ือเห็นวาระบบการปกครองหมูบานและต�าบลที่ต้ังใหมสามารถ�
น�ามาปฏิบัติได กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือเวียน ลงวันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ แจงใหสมุหเทศาภิบาลและเจาเมืองตางๆ จัด
ระเบียบการเลือกต้ังก�านนัและผูใหญบาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลง
ขุนนางชั้นผนูอยมาเปนนายอ�าเภอ

การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษใต ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙)
หลังจากไดมีการจัดต้ังมณฑลชุมพรและมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น�
จึงเปนการตรวจราชการตามระบบเทศาภิบาลอยางแทจริง คือ ตรวจ
งานดานการปกครองในหนาที่กระทรวงมหาดไทย ไดแก การปองกนั
และรักษาความสงบเรียบรอย การท�านุบ�ารงุทองท่ีและสงเสริมอาชีพ�
ความเปนอยูของราษฎร ตลอดจนตรวจท่ีวาการมณฑล เมือง และ
อ�าเภอวาถูกตองตามแบบแผนท่ีก�าหนดหรือไม เนื่องจากเปนส่ิงที�่
เกิดใหม รวมท้ังชวยบุกเบิกราชการสวนภูมิภาคใหแกหนวยงานของ
กระทรวงอ่ืนๆ ท่ียังไมพรอมจะบริหารราชการในสวนภูมิภาคได โดย
เฉพาะงานดานการคลังหัวเมอืง และการยุติธรรมหัวเมือง

เม่ือการจัดการปกครองทองที่สามารถด�าเนินการไดอยางทั่วถึง
รวมท้ังบังเกิดผลดีตามจุดมุงหมายแลว จึงไดมีการออกกฎหมายเก่ียว
กับการปกครองสวนภูมิภาคท่ีส�าคัญขึ้น ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. ๑๑๖ และขอบังคับลักษณะปกครอง�
ทองที่ ร.ศ. ๑๑๗ ดังน้ัน ในป ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) จึงไดเสด็จ�
ออกไปตรวจราชการหัวเมืองบอยครั้ง ส�าหรับงานดานการปกครอง
ทรงเนนตรวจสถานท่ีราชการ ไดแก ท่ีวาการมณฑล เมือง อ�าเภอ
และพบปะก�านัน ผูใหญบาน เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน
มณฑลต้ังแตระดับหมูบาน ต�าบล และอ�าเภอ วาสามารถปฏิบัติงาน
ตามแบบแผนการปกครองตามรูปแบบใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไดผลตามที่มุงหมายไวหรือไม รวมท้ังตรวจสอบวาการจัดระบบ
บริหารราชการระดับเมือง (จงัหวัด) ท่ีออกเปนขอบังคับฯ สามารถ�
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น�าไปปฏิบัติไดจริงหรือไม มีปญหาตองปรับปรุงแกไขประการใด�
พรอมกันนั้นพระองคยังทรงประเมินความสามารถของเจาหนาที่ของ
ระบบเทศาภิบาลทกุระดับ โดยอาศัยวิธีการรับฟงเสียงของราษฎร�
อีกดวย และเนื่องจากในปพ.ศ. ๒๔๔๑ ไดมีการเรงรัดขยายการศึกษา
ออกไปทั่วประเทศ โดยใหกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัดพระพุทธ
ศาสนาจัดการศึกษาในหัวเมือง ในการตรวจราชการหัวเมืองในชวง
เวลาดังกลาว จึงทรงลงไปตรวจตราตามโรงเรียนตางๆ ดวย

เมื่อถึงป พ.ศ. ๒๔๔๒ กระทรวงมหาดไทยไดจัดระเบียบข้ัน�
พ้ืนฐานในการปกครองมณฑลเทศาภิบาลเสร็จสมบูรณ โดยมีบท�
บัญญัตเิกี่ยวกับการปกครองหมบูาน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัดอยาง
ชัดเจน เทากับวาทุกกลุมงานและทุกระดับของการปกครองสวน
ภูมิภาคในบริเวณหัวเมืองชั้นในไดถูกโยงเขาสูสวนกลางเรียบรอย
แลว ในชวงหลัง พ.ศ. ๒๔๔๒ เปนตนมา จึงเปนระยะเวลาท่ีกระทรวง
มหาดไทยพยายามสงเสริมระบบเทศาภิบาลใหม่ันคงย่ิงขึ้นในทุกระดับ
พรอมท้ังขยายออกไปใหครอบคลุมทั่วพระราชอาณาจักร โดยรวม
ประเทศราชตางๆ และหัวเมืองชั้นนอกเขาสูระบบเทศาภิบาลทลีะ
นอย ดังน้ัน การตรวจราชการในระยะหลงัจึงไมไดเนนการตรวจสถาน
ท่ีราชการและการจัดแบบแผนส�านักงานดังแตกอน แตมุงใหความ
ส�าคัญกับการท�านุบ�ารุงทองถ่ิน การท�ามาหากิน ตลอดจนปญหาความ
เดือดรอนของราษฎร รวมท้ังใหความสนใจตรวจตรางานของกระทรวง
มหาดไทยที่ไดจัดต้ังขึ้นใหม เชน งานต�ารวจภูธร รวมท้ังงานของรัฐบาล
ในสวนภูมิภาคบางเร่ืองท่ีโอนมาใหกระทรวงมหาดไทยด�าเนินการ

ในการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองแตละคร้ัง สมเด็จฯ กรม
พระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงจดบันทึกขอมูลตางๆ จากการท่ีทอด
พระเนตรดวยพระองคเองและสอบถามจากราษฎรอยางละเอียด
เชน ขอมูลการเดินทาง สภาพภูมิประเทศตามรายทาง งานตางๆ ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและงานอ่ืนๆ ท่ีฝากไวกับ
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งานมหาดไทย สภาพทองท่ีและสภาพทางเศรษฐกจิ สังคม ของเมือง
ตางๆ ชีวิตความเปนอยูและการท�ามาหากินของราษฎร ตลอดจน�
สิ่งท่ีพระองคทรงสนพระทัย อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลป
วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของแตละทองถิ่น รวมทั้งปญหา
ตางๆ และแนวทางแกไขปญหาของแตละพ้ืนที่ เอกสารดังกลาวถือ
เปนหลักฐานชั้นตนท่ีส�าคัญที่ไดจัดท�าขึ้นเพ่ือเปนรายงานกราบบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ใหทรงทราบเรื่องราว
ความเปนไปตางๆ เกี่ยวกับหัวเมือง และมีบางปญหาที่ผูรายงานทรง
ขอพระบรมราชวินิจฉัยอีกดวย

ขอมูลจากเอกสารรายงานการเดินทางตรวจราชการเปน
ประโยชนตอการปฏิบตัริาชการโดยเฉพาะการจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล
และต้ังขาราชการผูมีหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองขณะนั้น อีกท้ัง�
ยังเปนประโยชนในปจจุบันส�าหรับการศึกษาสภาพสังคมไทยในสมยั
รัชกาลที่ ๕ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง สภาพทองถิ่น ตลอด
จนวิถีชีวติของคนในทองถิ่นตางๆ ซึ่งอยูในยุคหัวเล้ียวหัวตอของการ
พัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ในเอกสารรายงานการตรวจราชการ
ยังท�าใหเรามองเห็นแนวความคดิและวิธีท�างานของสมเด็จฯ กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ ท่ีทรงใชวิธีแยกหนาท่ีการจัดการตางๆ ตาม
หัวเมืองไปใหผูบัญชาการมณฑลเปนผูจัดท�า โดยมีพระองคซึ่งเปน
เสนาบดีเปนผคิูดแบบแผนและทรงตรวจการท่ีท�านั้นประกอบกัน ได
เหน็การน�าเอาวิธีการติดตามและประเมินผลมาใช โดยทรงน�าเอา�
ผลงานและประสบการณในการจัดการมณฑลแรกๆ เปนขอสังเกต
ในการจัดต้ังมณฑลตอไป และเสด็จไปตรวจผลการจัดวาถูกตองตาม�
พระบรมราโชบายหรอืไม หากมีขอบกพรองประการใด ก็ทรงโปรด
ใหแกไขใหมจนเปนที่พอพระทัย ทรงจัดการบานเมืองโดยอาศัยท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติประกอบกัน ส�าหรับข้ันตอนปฏิบัติท่ีทรงใชในการ
บริหารงานคือ คิดระบบหรือแบบแผน น�าไปทดลองปฏิบัติ ตรวจสอบ
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ประเมนิผลและแกไขปรับปรุง แลวน�าไปก�าหนดเปนแนวทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนและส่ังการใหยึดถือปฏิบัติในท่ีสุด อาจกลาวไดวาการเสด็จ�
ออกตรวจราชการหัวเมืองเปนเครื่องมือส�าคัญยิ่งท่ีท�าใหการจัดต้ัง
มณฑลเทศาภิบาลประสบความส�าเร็จอยางราบร่ืนและมีขอบกพรอง
นอยที่สุด

เอกสารรายงานการตรวจราชการหัวเมืองที่ด�าเนินการตาม
ระยะเวลามาอยางตอเนื่อง ชวยใหเรามองเห็นความเปล่ียนแปลงใน
ภาพรวมของประเทศนอกเหนือจากการพัฒนาระบบราชการไดอยาง
ชัดเจน จากความยากล�าบากในการคมนาคมในคราวตรวจราชการ
ครั้งแรกๆ ซึ่งการคมนาคมทางบกไมมีถนนตองอาศัยทางเดินเทาที่
คดเค้ียวไปตามปาตามทุงและใชไดเฉพาะฤดูแลง หรือการเดินทาง
ทางน�้าท่ีตองอาศัยเรือกลไฟลากจูงไปทางเหนือไดเพียงปากน�้าโพ�
ตอจากนั้นตองถอเรือทวนน�้าขึ้นไป แตหลังจาก พ.ศ. ๒๔๔๑ ก็�
สามารถใชรถไฟเปนพาหนะเปนบางชวงระยะทาง ท�าใหชวยลดเวลา
การเดินทางไดมากข้ึน หรือในรายงานการตรวจราชการครั้งแรกๆ ได
บรรยายถึงการปกกรุยทางวางสายโทรเลขในทองถ่ินทุรกนัดารหางไกล
แตในการตรวจราชการระยะหลังพระองคสามารถเสียบสายโทรศัพท
ติดตอกับกรุงเทพฯ ไดทุกวัน

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงรับราชการใน
ต�าแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มาต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๔๓๕ ถึงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมระยะเวลา ๒๓ ปเศษ
ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจส�าคัญเพ่ือประเทศชาติเปนอเนกประการ�
แตท่ีส�าคัญยิ่งกวาสิ่งใดคือ ทรงปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาค โดยจัด
ต้ังระบบเทศาภิบาลขึ้นส�าเร็จ ดังค�าประกาศเล่ือนกรมหม่ืนด�ารงราชา
นุภาพเปนกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ ไดกลาวไววา
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� “ทรงรบัจัดการแบบอยางการปกครองท้ังปวง ซ่ึงเปนการ
ใหญยิ่งยากที่จะส�าเร็จได อาศัยพระสติปญญาอนัสขุุมคัมภีรภาพและ
พระอุตสาหฉันทวิริยอันแรงกลา ประกอบดวยการศึกษาแบบอยาง
แลความเปนอยูท้ังภายในแลภายนอกกอปรไปดวย พระสติปญญา
ตริตรอง เลือกเฟน ทั้งมีความซ่ือตรงด�ารงในความสัตย์สุจริต มิได
หนักไปในทางอคติท้ังปวง”

ในป พ.ศ. ๒๔๕๘ กระทรวงฝายเหนอืเดิมไดเปลี่ยนแปลงมา
เปนกระทรวงมหาดไทยที่ทันสมัย ในสวนภูมิภาคระบบเทศาภิบาลได
ถูกสถาปนาขึ้นแทนที่การปกครองหวัเมืองแบบโบราณท�าใหประชาชน
ไดรับความสงบสุข หัวเมืองมีความเจริญกาวหนาและประเทศชาติ�
มีความม่ันคงสบืมาจนถึงทุกวันนี้

สถาบันด�ารงราชานุภาพ
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

�
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� วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เปนมงคลสมัย
ครอบรอบ ๑๕๐ ป คลายวันประสูติของสมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ คนไทยพระองค์แรกที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองใหเปนบุคคลส�าคัญของโลก จากองค์การการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
และระหวางวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ถึงวันท่ี ๑ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๕๕ รัฐบาลไดจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๑๕๐ ป วัน
ประสูติ และครบ ๕๐ ป การประกาศเกียรติคุณยกยองใหเปนบุคคล
ส�าคัญของโลกดังกลาว โดยมกีระทรวงมหาดไทยเปนเจาของเร่ือง

สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ มี
พระนามเดิมวาพระองคเจาดิศวรกุมาร เปนพระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ กับเจาจอมมารดาชุม�
ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย (ดิศ โรจนดิศ) ประสูติในพระบรม�
มหาราชวังเมื่อวันเสารที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๐๕ สิ้น�
พระชนมเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ สิริพระชันษา ๘๑ ป
ทรงเปนตนราชสกุล ดิศกุลทรงเปนก�าลังส�าคัญในการสนองพระบรม
ราโชบายการบริหารและพัฒนาประเทศ ในรัชกาลท่ี ๕ รัชกาลท่ี ๖
และรัชกาลท่ี ๗ ท้ังดานการทหาร การศึกษา การปกครอง ท้ังทรง
ใฝพระทัยในการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี จน�
ทรงไดรับพระสมัญญาวา “พระบิดาแหงวิชาประวัติศาสตร์ไทย”

๑๕๐ ป สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ๑

� ๑ นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน�
เรียบเรียง
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พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพนั้น ไดมีผูเรียบเรียงไวเปนอันมาก แตท่ีไดประมวล
ไวโดยบริสุทธ์ิบริบูรณเปนหลักส�าคัญทางประวัติศาสตร คือ ประกาศ
พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหูัว รัชกาล
ที่ ๖ และของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหูัว รัชกาลที่ ๗ ใน
การสถาปนาพระอิสริยยศ ตั้งกรม และเลื่อนกรม ท่ีพระราชทานไว
โดยล�าดับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราช�
โองการสถาปนาพระอิสริยยศ ต้ังกรม พระเจานองยาเธอ พระองคเจา
ดิศวรกุมาร ผูมีพระชันษาเพยีง ๒๔ ป เปน พระเจานองยาเธอ กรม
หมื่นด�ารงราชานุภาพ เปนคร้ังแรกเม่ือพุทธศักราช ๒๔๒๙ ดวยมี�
พระราชด�าริวา พระเจานองยาเธอ พระองคเจาดิศวรกมุาร ไดทรง
ศึกษาวิชาทหาร ในกรมทหารมหาดเล็กรกัษาพระองคมาแตยังทรง
พระเยาว จนไดทรงเปนนายทหารและเปนผูบัญชาการกรมทหาร
มหาดเล็กมาชานาน ครั้นเม่ือโปรดใหต้ังกรมแผนท่ีเพ่ือฝกหัด�
คนไทยใหท�าแผนท่ีพระราชอาณาเขตใหเรยีบรอยม่ันคง กับในสวน�
กรมกองแกวจินดา ท่ีโปรดใหจัดปนใหญทั้งเกาและใหม ซึ่งยังใช�
งานได มาซอมบ�ารุงท�ารางต้ังเรียงประจ�าโรงไวเปนเครื่องศัตราวุธ
ส�าหรับปองกนัพระนครนั้น พระเจานองยาเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร�
ก็ทรงจัดการไดเรียบรอยท้ัง ๒ กรมเปนประโยชนแกราชการเปนอัน
มาก คร้ันตอมาไดรับกระแสพระราชด�ารแิละพระบรมราชโองการให
ต้ังโรงเรียนส�าหรับพระบรมวงศานุวงศ์และบุตรขาราชการ ตลอด
จนโรงเรียนส�าหรับราษฎร ก็ทรงจัดต้ังโรงเรียนและจัดการเลาเรียน
ใหแพรหลาย จัดวิธีสอบไลหนังสือซึ่งไมเคยมีมากอน อันเปนคุณ
ประโยชนแกแผนดิน และแกตัวผูเลาเรียน ท้ังเปนพระเกยีรติยศใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
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ตอมาในพทุธศักราช ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศ เลื่อนกรม
พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ เปน พระเจานองยาเธอ
กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ ดวยมีพระราชด�าริวา พระเจานองยาเธอ
กรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ ทรงปฏิบัติราชการทหารในต�าแหนง นาย
พลตรีผูชวยผบัูญชาการทหารบก แลวยังทรงจัดการโรงเรียนทั้งปวง
จนไดต้ังเปนกรมศึกษาธิการ ทรงเปนกรรมการจัดต้ังโรงพยาบาล
และยังจัดการกรมสังฆการแีละธรรมการ เม่ือรวมกรมเหลานี้เขาเปน�
กระทรวงธรรมการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ยายจากหนาท่ีราชการทหารบกมาเปนอธิบดกีระทรวงธรรมการ�
ก็ไดทรงจัดระเบียบหนาที่ราชการในกระทรวงท่ีตั้งขึ้นใหม วางระบบ
การศึกษา จนถึงทรงแตงต�าราเรียน มีแบบเรียนเร็ว เปนตน เมื่อ
ทรงรับต�าแหนงราชทูตพิเศษไปยังนานาประเทศในยุโรป ก็ไดทรงดู
งานการศึกษาในประเทศน้ันๆ ดวย ตอมาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็ทรงรับสนองพระราชด�าริในการ
จัดการปกครองพระราชอาณาเขตใหมั่นคง ยกหัวเมืองจากกลาโหม
และกรมทามารวมในกระทรวงมหาดไทยแบงพระราชอาณาเขตเปน
มณฑล อันนับเปนการยากย่ิง พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนด�ารงราชา�
นุภาพ ก็มีพระอุตสาหะวริิยะ ศึกษาแบบอยางความเปนไปทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ “กอปรดวยพระสติปญญาตริตรองเลือกฟน
ทั้งมีความซ่ือตรงด�ารงในความสัตยส์ุจริต มิไดหนักไปในอคติทั้ง
ปวง” เปนเหตุใหเจริญพระเดชานภุาพ เปนความสขุแกราษฎรท้ังปวง�
นับเปนความชอบพิเศษย่ิงใหญ สวนการเสด็จประพาสแหงใดทั้ง
ภายในภายนอกประเทศก็ทรงจัดการใหเปนท่ีสะดวกสบายทุกครั้ง�
ในการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนยุโรป ก็ไดทรงเปนที่ปรึกษาของ
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินนีาถ ซึ่งส�าเร็จราชการแผนดินตาง
พระองคดวย
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คร้ันในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มี
พระบรมราชโองการใหสถาปนาพระอิสริยยศ เลื่อนกรม พระเจา
บรมวงศเธอ กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ เปน พระเจาบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ในพุทธศักราช ๒๔๕๔ ดวยทรงปฏบัิติ
ราชการแผนดินและราชการในพระองคเปนท่ีไววางพระราชหฤทัย�
มาแตในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สืบมา
จนถึงรัชกาลของพระองค ไมวาจะเปนราชการในหนาที่เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยหรือการศึกษา เชน การจัดต้ังโรงเรียนขาราชการ
พลเรือน การจัดต้ังเสือปาและลูกเสือในหัวเมือง ท้ังมีพระอัธยาศัย�
สุขุมรอบคอบ กอปรดวยพระสติปญญา อุตสาหะวิริยภาพ ต้ังพระองค
ไวในที่อันสมควรตอชนทุกชั้น

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ไดรับ
พระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศ เลื่อนกรมอีกครั้งหนึ่งใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เปนสมเด็จพระเจา
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๔๗๒ ดวยมีพระราชด�าริวา พระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ เปนพระบรมวงศพระองคหนึ่ง ท่ีพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหูัว ไดทรงฝกสอนรัฐประศาสโนบาย
ตางๆ แลวทรงสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณไดดังพระ�
ราชหฤทัยในต�าแหนงตางๆ จนถึงไดเปนเสนาบดีต�าแหนงส�าคัญมา
แตในรัชกาลที่ ๕ นั้น โดยเฉพาะต�าแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ท่ีทรงเปนสืบมาถึง ๒๓ ป จนทรงออนพระก�าลัง รูสึกพระองควา
ไมสามารถท�าราชการในต�าแหนงส�าคัญใหเรียบรอยไดดังแตกอน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหัูวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหเปนเสนาบดท่ีีปรึกษา แลวทรงมอบหมายใหอ�านวย
การจัดหอพระสมุดส�าหรับพระนคร ซึ่งไมเปนงานหนักเกินพระก�าลัง
ก็ไดทรงพระอุตสาหะรวบรวมตรวจคนเรื่องโบราณคดีและวรรณคดี
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ตางๆ ท้ังทรงพระนิพนธหนังสือไวเปนแบบฉบับหลายเร่ือง เปนเหตุ
ใหเกิดความนิยมในการพิมพหนังสือแจกวิชาความรูใหเปนประโยชน
แกมหาชนจนทุกวันนี้ ครั้นเม่ือหายประชวรกท็รงพระกรุณาโปรดเกลา�
โปรดกระหมอมใหกลับเขารับราชการ เปนกรรมการสภาการคลงั
กรรมการท�าประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ กรรมการองคมนตรี
ตรวจงบประมาณเงินแผนดิน เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และที่
ปรึกษาผสู�าเร็จราชการรักษาพระนคร เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินเยือน
ตางประเทศ

มาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปนอภิรัฐมนตรี ในอภิรัฐมนตรี
สภา สวนหอสมุดส�าหรับพระนคร ซึ่งเจริญเปนหลักฐานม่ันคงแลว
โปรดใหขยายการบ�ารุงในแผนกอื่นๆ โดยต้ังเปนราชบัณฑิตยสภา มี
แผนกวรรณคดี แผนกโบราณคดี แผนกศิลปากร ทรงแตงต้ังพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เปนนายกราชบัณฑิตยสภา
ความเจริญในวิชาตางๆ ก็เกิดดังพระราชประสงค เปนการเพิ่มพูน
เกยีรติยศของบานเมืองดวยสถานหนึ่ง

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ จึงควรแก
การยกยองพระเกียรติคุณท่ีทรงคุนเคยราชการหาผูอ่ืนเสมอเหมือน
ไดยาก เพราะทรงปฏิบัติราชการในต�าแหนงส�าคัญมาชานานถึง ๓
รัชกาล ไดทรงท�าคุณประโยชนแกบานเมืองเปนอันมาก แมทรงเจริญ
พระชนมายุมากแลวก็นับวาทรงเปนพระบรมวงศผูใหญท่ีเปนหลัก
ราชการ เปนที่ทรงไววางพระราชหฤทัยและเปนท่ีเคารพนับถือของ
คนท้ังปวง

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงมีพระบรมราช�
โองการสถาปนาพระอิสริยยศ เลื่อนกรม พระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ เปน สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ�ศักดินา ๓๕๐๐๐ เปนพิเศษ ในต�าแหนงพระองค์
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เจาตางกรมผูใหญในพระบรมมหาราชวัง มีพระนามปรากฏในพระ
สุพรรณบัฏวา๑

“สมเดจ็พระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
อิสสริยลาภบดินทรสยามวิชิตินทรวโรปการ มโหฬารรัฐประศาสน์
ปยมหาราชวรานุศิษฏ์ไพศาลราชกฤตการี โบราณคดีปวัติศาสตร
โกศล คัมภีรนิพนธนริุกติปฏิภาน ราชบัณฑิตวิธานนิตธิรรมสมรรถ
ศึกษาภวิัฒนปยวาที ขันตสิัตยตรีสุจริตธาดา วิมลรัตนปญญา
อาชวาศรัย พุทธาทิไตรสรณาทรพิเศษคุณาภรณ์ธรรมิกนาถบพิตรฯ”

พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส ไดแปลความหมายของ
พระนามไวดังนี้๒
สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
อิสสริยลาภบดินทร ทรงยิ่งใหญดวยพระอิสริยลาภ
สยามวิชิตินทรวโรปการ ทรงพระอุปการะพระเจาแผนดิน�

สยามรัฐ
มโหฬารรัฐประศาสน์ ทรงเจนจัดรัฐประศาสนอยางมโหฬาร
ปยมหาราชวรานุศษิฏ์ สมเด็จพระปยมหาราชเจาทรงอบรม

สั่งสอน
ไพศาลราชกฤตการี ทรงกระท�าราชกิจมากมายไพศาล
โบราณคดีปวัติศาสตรโกศล ทรงรอบรูในโบราณคดีและประวัติ�

ศาสตร
คัมภีรนิพนธนิรุกติปฏิภาน ทรงนิพนธต�าราวิทยาการแตกฉานใน

ภาษาและปฏิภาณวาจาโตตอบ

� ๑ สะกดการนัต์ตามต้นฉบับเฉลมิพระยศเจ้านาย เล่ม ๒, ๒๕๓๘, หน้า ๒๗๙
� ๒ สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กรุงเทพฯ :
โรงพมิพ์บ�ารุงนุกูลกิจ, ๒๕๑๙
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ราชบัณฑติวิธานนิตธิรรม ทรงเปนนายกจัดการราชบัณฑิตย�
� สมรรถ สภาสามารถในนิติธรรม
ศึกษาภิวัฒนปยวาที ทรงจัดการศึกษาใหเจริญยิ่ง มีพระ�

วาจาเปนท่ีรัก
ขันติสัตยตรีสุจริตธาดา ทรงด�ารงไวซึ่งขนัติสจัจะแลสุจริตท้ัง

๓ ประการ
วิมลรัตนปญญาอาชวาศรัย พระปรีชาญาณบริสุทธิ์ดจุรัตนะ ท้ัง

พระอัธยาศรัยก็ซื่อตรง
พุทธาทิไตรสรณาทร ทรงม่ันคงในพระไตรสรณะมีพระ�

พุทธเจาเปนตน
พิเศษคุณาภรณธ์รรมิก ทรงเปนบพิตรธรรมิกนาถประดับดวย�
� นาถบพิตรฯ พระคุณาภรณพิเศษท้ังหลายนี้ฯ

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาพระอิสริยยศแรกทรง
กรมในพระนาม “กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ” ในความหมายวา
ผูด�ารงอานุภาพของพระราชานั้น ท้ังองคผูพระราชทานนาม และ�
องคผูรับพระราชทานท่ีเพิ่งจะมีพระชันษาเพียง ๒๔ ป ก็คงจะมิได
ทรงคาดคิดวา พระนามอันเปรียบเสมือนพระพรชัยมงคลอันศักดิ์สิทธิ์
นั้น จะไดปกเกลาปกกระหมอมผไูดรับพระราชทานใหไดเปน “ผูด�ารง
อานุภาพของพระราชา” สืบเนื่องกนัถึง ๓ รัชกาล แมจนบ้ันปลาย
พระชนมชีพจะมิไดทรงรับราชการแลว และตองทรงจากประเทศ�
ไทยไปประทับท่ีปนัง ก็ยังทรงเปนพระบรมวงศผูใหญผูเปยมดวย�
ความจงรักภักดี เม่ือมีโอกาสไดเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวายดอกไม
ธูปเทียนแพ แดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล�
พระอัฐมรามาธิบดินทร และสมเด็จพระอนุชาธิราช พระบาทสมเด็จ�
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน เม่ือเสด็จผานปนัง
เพ่ือนวิตัประเทศไทยคร้ังแรกหลังจากทรงรับสิริราชสมบัติ
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� พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ อันปรากฏในพระสุพรรณบัฏ และประกาศพระบรม
ราชโองการสถาปนา ต้ังกรม เลื่อนกรม แตละคราว ดังไดกลาวถึง
นั้น พระเกยีรติคุณแตละดานมีรายละเอียดเปนมาอยางใด ปรากฏใน
พระนิพนธ์หลายเลม แตท่ีแสดงถงึความคิดและปรัชญาการด�าเนินงาน
ตลอดจนพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ทานอยางชัดเจนนั้น คือ บันทึก
ของพระธิดา หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ผูสนองงานติดตามรับใช
ใกลชิดจนตลอดพระชนมชีพของพระบิดา ไดฟงรับสั่งที่อาจไมปรากฏ
ในพระนิพนธ์อื่น เพราะเปนเรื่องที่พอเลาใหลูกฟง รวมท้ังจากพระ
ประสบการณ์และขอสังเกตของหมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล เองดวย

พระนิพนธเลมหนึ่งของหมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ซึ่งเปนที่
รจัูกกันดีในหมูผูสนใจศึกษา คือเรื่อง “สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชา
นุภาพ” แรกเริ่มน้ันทรงเขียนเปนตอนๆ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
รักษาดินแดนเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ จบแลวรวมพิมพเปนเลม การ
พิมพครั้งตอๆ มารจัูกกันในชื่อหนังสือ “พระประวัติลูกเลา”

พระประวัติท่ีหมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกไวนั้น
เร่ิมแตประสูติ การทรงงานดานตางๆ จนทรงพนจากราชการ เสด็จ
ไปประทับที่ปนัง ในที่สุดก็เสด็จกลับเมืองไทย และส้ินพระชนม
พระกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติตลอดจนพระอัธยาศัย เทียบตามค�าแปล
พระนามแตละวรรคในพระสุพรรณบัฏไดอยางบริบูรณ ดังจะยกมา
กลาวพอสังเขป แตเพ่ือใหการล�าดับความไมสับสน จึงจะไมกลาวเรียง
ตามล�าดับวรรคในพระนาม หากจะกลาวเรียงไปตามล�าดับเหตุการณ

“ไพศาลราชกฤตการี - ทรงกระท�าราชกิจมากมายไพศาล”
ทรงสนองพระบรมราโชบายดานตางๆ ตลอด ๓ รัชกาล

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ�
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ทรงเร่ิมเรียน ก.ข. เมื่อพระชันษาได ๓ ป พอผสมตัวไดแลวก็ทรง�
“ข้ึนสมุด” โดยอานหนังสือเลม เชน รามเกียรต์ิ อิเหนา จนพระชันษา
ได ๘ ป ทรงเรียนอักษรขอมอยูปหน่ึง แลวทรงเรียนภาษาอังกฤษอีก�
๔ ป หลังโสกันตแลว ทรงผนวชสามเณรตามธรรมเนียมราชกุมารใน
สมัยนั้น ลาผนวชแลวทรงเขารับราชการเปนนักเรียนนายรอยทหารบก
เม่ือพระชันษา ๑๔ ป เปนอันวาทรงจบการศึกษาขั้นตนเพียงน้ัน ความ
รตูอมาทรงไดจากการอานเขียนเรียนรูดวยพระองคเอง ประกอบดวย
พระอัจฉริยภาพในพระองค จึงทรงสนองพระบรมราโชบายท่ีพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา�
เจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหัูว ไววางพระราช
หฤทัยใหทรงท�าถวายอยางหลากหลายและประสบความส�าเร็จเปน
อยางดี จนทรงไดรับพระมหากรุณาทรงสถาปนาต้ังกรมครั้งแรกเปน�
กรมขุนเมื่อพระชันษา ๒๔ ป ทรงเปนนายพลตรีเม่ือพระชันษา ๒๖ ป�
ทรงเปนเสนาบดีเม่ือพระชันษา ๒๘ ป และทรงเปนเอกอัครราชทูต
พิเศษผูแทนพระองคไปเจริญพระราชไมตรีกับราชส�านักตางๆ ใน
ยุโรป เม่ือพระชันษา ๒๙ ป ต�าแหนงสุดทายคือ ทรงเปนนายกราช
บัณฑิตยสภา

“ศึกษาภิวัฒนปยวาที - ทรงจัดการศึกษาใหเจริญยิ่ง มีพระวาจา
เปนท่ีรัก”

จากโรงเรียนพระต�าหนกัสวนกุหลาบสูกรมศึกษาธิการ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง

เร่ิมรับราชการในกรมทหารมหาดเล็กจนด�ารงพระยศพลตรี ไดทรง
ปรับปรุงกรมกองแกวจินดา (ทหารปนใหญ) ต้ังกรมแผนท่ีเพื่อท�า
แผนที่ราชอาณาเขตประเทศสยามตามมาตรฐานสากล และที่ส�าคัญ
คือ ทรงจัดการใหทหารมหาดเล็กไดเรียนหนงัสือ โดยขอพระราชทาน�
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พระต�าหนักสวนกุหลาบต้ังเปนโรงเรียน ทรงด�ารงต�าแหนงผูจัดการ
โรงเรียน ทรงก�าหนดหลักสูตร จัดหาครูมาสอน บางครั้งทรงสอนเอง
ทรงจดัการสอบไลนักเรียนข้ึนเปนครั้งแรก โดยทรงรางขอสอบ ทรง
สอบนักเรียนและจัดท�าประกาศนียบัตรดวยพระองคเองทั้งสิ้น

กลาวถึงหลักสูตรในสมยันั้นยังไมมีผูเขาใจความหมายของ�
ค�าวา “หลักสูตร” ดวยซ�้า เม่ือจะทรงจัดเร่ืองใดเขาหลักสูตร ก็จะ�
ทรงทดลองกับเด็กเสียกอน ฉะน้ันที่วังของพระองคทานจึงมีโรงเรียน
เล็กๆ หองเดียวอยูหลังหน่ึง คงเปรียบไดดังโรงเรียนสาธิต เพราะ�
หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเลาวา
� “พวกลูกๆ ต้ังแตของพระองค์ทานและลูกคนในวัง ก็เปน
ผูส�าหรับทดลองท้ังน้ัน... ครูก็มีตางๆ บางคนสอนอยางนั้นดี บางคน
สอนอยางนี้ดี มีขุนบัญญัติฯ คนหนึ่งสอน ก.ข. ดีนัก แมเด็กจะเกเร
อยางไรครูก็มีวิธีสอนจนอานไดดีและเร็วดวย”

ครั้นพระชันษาได ๒๐ ป ทรงผนวชเปนพระภิกษุ เสด็จไป
ทรงจ�าพรรษาที่วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน ไดทอดพระเนตร
เห็นเด็กชาวนามาเรียนหนังสือท่ีวัดโดยใชหนังสือ “มูลบทบรรพกิจ”
แตอานไมไดนอกจากทองชี้ไปตามเรื่องวา ก ก ก ก๊ ก๋ แตชี้ก็ไมถูกตัว
เพราะเด็กมีเวลามาเรียนเพียงปละ ๓ เดือน ถึงหนาท�านาก็กลับไป
ชวยพอแม กลับมาเรียนใหมก็ลืมหมด ตองต้ังตนกันใหม หมอมเจา�
พูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเลาวา
� “เปนเหตุใหทานทรงคิด แบบเรยีนเร็ว ขึ้น เพ่ือจะใหอานได
ภายใน ๓ เดือน และเอาของที่จ�าไดงาย เชน ก.ไก ข.ไข ซึ่งเด็กเห็น
อยูเสมอๆ แลวชวยความจ�าใหเร็วข้ึน สวนในเน้ือเรื่องก็ทรงเลือกเอา
มาแตท่ีจับใจเด็กเปนประมาณ เพราะธรรมชาติของเด็กไมสามารถ
จะเขาใจคติธรรมไดนอกจากชอบการต่ืนเตน จึงทรงผูกเร่ือง เชน ตาโป๋
ขาเป๋ ตาหวังหลังโกง เปนตน เพื่อใหเด็กเห็นวาแมคนพิการก็ยังท�า
อะไรๆ ได”
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ในพุทธศักราช ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา�
อยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระองคทานยายไปเปนอธิบดี
กรมศึกษาธิการและก�ากับการธรรมการมตี�าแหนงเทียบเทาเสนาบดี
แมยังไมไดประกาศต้ังเปนกระทรวง แตก็เปนต�าแหนงท่ีเขาประชมุ
เสนาบดีสภาดวย

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ มี
พระวสิัยทศันเกี่ยวกับการศึกษาของชาติในเบ้ืองตนวา
� “ตองดูความตองการของประเทศวาเรายังขาดคนชนิดใด
ถากระทรวงศึกษาธิการท�าคนใหแกประเทศไดถูกตองตามเวลาแลว
บานเมืองจะเจริญเร็ว และคนก็จะมีงานท�าโดยท่ัวถึงกัน”

ในเวลานั้นคนอานออกเขียนไดมีนอย เมื่อมีเหตุจ�าเปนตอง
เขียนใบบอกราชการก็ตองไปเขียนท่ีวดั เพราะพวกพระตองรูหนังสือ
เพื่อแปลบาลีเปนภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงสรางคนให�
“อานออกเขยีนได” เม่ือเร่ิมจดัการปกครองแบบใหมในพุทธศักราช
๒๔๓๕ ก็จัดคนท่ีอานออกเขียนไดสงใหกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงตางๆ ไดทั่วประเทศตอเนื่องมา คนจึงมีงานท�ากันท่ัวถึง

แตในสองปตอมา เมื่อบานเมืองเร่ิมเกิดวิกฤติการณกรณีพิพาท
ดินแดนกับฝรั่งเศส สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชา
นุภาพ ทรงไดรับพระบรมราชโองการใหไปเปนเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยโดยมิไดมีพระราชด�ารัสถามความสมัครใจ ดวยมีพระราช
กระแสวา
� “กรมด�ารง ฉันเชื่อวาเธอจะท�าการศึกษาไดส�าเร็จ แตบัดนี้
บานเมืองอยูในอันตราย ถาเราตกไปเปนขาเขาอื่น การศึกษาที่เธอรัก
จะอยูท่ีไหน ใครเขาเปนนายเขาก็จะตองเปล่ียนแปลงไปตามพอใจเขา
เรามาชวยกันรักษาชีวิตของประเทศไวจะไมดีกวาหรือ”
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“มโหฬารรัฐประศาสน์ - ทรงเจนจัดรัฐประศาสน์อยางมโหฬาร”
สูกระทรวงมหาดไทย - ทรงตั้งเมืองและทรงตั้งคน

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง
เปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตั้งแตแรกต้ังกระทรวงเม่ือวันท่ี ๑
เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๕ ขณะพระชันษาเพียง ๓๐ ป เมืองตางๆ�
ท่ีเคยสังกัดกระทรวงกลาโหมและกรมทาไดรวมมาอยูในความรับ
ผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยท้ังหมด ในชั้นแรกทรงก�าหนดที่ต้ัง�
มณฑล จังหวัด และอ�าเภอในทองท่ีตางๆ โดยใชแผนที่สยาม ซึ่งได
ทรงควบคมุเจาหนาที่ฝร่ังและไทยรวมกันส�ารวจจัดท�าไว เม่ือทรงตั้ง
กรมแผนท่ีขึ้นในพุทธศักราช ๒๔๒๘ หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ทรง
บันทึกตามที่พระบิดาเลาประทานวา
� “เอาแผนที่ปูข้ึนบนโต๊ะ มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว และพระองค์ทาน ๒ พระองค์เทานั้น ยืนคิดตามแผนท่ีวาจะ
เอาภูเขาและทางน�้าเปนขอบเขตของมณฑลและจังหวัด แลวจึงลงมือ
ออกตรวจทองที่และเลือกคนท�างาน”

การต้ังเมืองนั้นโบราณเขาเอาที่มีน�้าและที่ราบท�านาไดเปน
หลัก และระยะเมืองก็เอาเกณฑเดินดวยเทาแตเชามืดถึงเย็นเปนท่ี
หยุดพัก ระยะทางจึงอยใูนระยะ ๖๐ กิโลเมตรเสมอ ดังเชน นครปฐม
ราชบุรี เพชรบรีุ เปนตน ในสมัยของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ ก็ทรงเอาความสะดวกของราษฎรเปนหลัก
เชน ถาทางน�้าเปลี่ยนใหม ไมสะดวกแกการคมนาคม ราษฎรมักจะยาย
ไปตามน�า้ ถาเลือกที่ไดถูกตองม่ันคงก็ยายเมืองตามไป ถาไมถูกตอง�
ก็แกไขชี้แจงใหเขาใจกัน

การเสด็จออกตรวจราชการ ขณะน้ันมีรถไฟไปถึงเพียงอยุธยา
และโคราช นอกนั้นตองใชชาง มา เกวียน เรือ แตสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ก็เสด็จตรวจราชการไดท่ัวทุก
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เมืองยกเวนเมืองเลย โปรดวา สภาขุนชางขุนแผน นั้นแผนที่ดีนัก ทรง
เคยใหส�ารวจทองท่ีเปนถูกตองทุกหมูบานและอ�าเภอ ดวยเหตุนี้จึง
ทรงเห็นวา ไมควรจะเปล่ียนชื่อทองท่ี เพราะท�าใหเสียความรูในทาง
พงศาวดารวาเปนแหงหนต�าบลใดแน

สวนเร่ืองการต้ังคน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ ทรงถือวาการเลือกคนใหถูกท่ีเปนสิ่งส�าคัญย่ิงกวา�
สิ่งใดๆ โดยทรงย�า้กับพวกเทศาภิบาลและขาราชการเสมอวา
� “การเลือกคนใชใหเหมาะสมแกต�าแหนงเปนสิ่งส�าคัญส�าหรับ
ผูเปนนายคน การที่จะรูวาถูกหรือผิดนั้นจะตองขยันเอาใจใสดูอยูเสมอ
วาผลงานท่ีเขาท�านั้นเปนอยางไร ถาเขาท�าไดดีตองยอมใหวาเปนความ
ดีของเขาเอง เราจะรับเอาไดแตเพียงวาเลือกคนถูก ถาเขาท�าผิดเรา
ตองรับเสียเองวาเพราะเราเลือกเขา เขาจึงมีโอกาสท�าผิด ท้ังนี้เพราะ
อ�านาจอยูท่ีไหน ความรบัผิดชอบตองอยท่ีูนั่นดวย”

เม่ือมีผทููลถามวาทรงมีเกณฑอะไรเลอืกคน จึงเลือกไดถูกเสมอ
หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา ทรงเลาวา โดยมากทานตอบดวย
ทรงพระสรวล แตกับพระโอรสธิดาทรงอธบิายวา
� “ถาเรียกผูใดมาสั่งงานจะใหไปรับต�าแหนงใหม ผูนั้นตอบรับวา
ไดโดยเร็ว และอายนั่นก็ท�าได อายนี่ก็งายละก็ เตรียมหาคนใหมไวได
ทันที แตถาคนใดหนักใจซักถามถี่ถวน เห็นความล�าบากละก็ เรานอน
ตาหลับได”

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง
ท�างานกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนงานที่ส�าคัญที่สุดในพระชนมชีพของ
พระองคทาน คือการจัดการปกครองแบบใหมอยถูึง ๒๓ ป ทรงต้ัง
มณฑล ๑๘ มณฑล จังหวัด ๗๑ จังหวัด การเลือกต้ังผูใหญบานและ
ก�านันก็ทรงวางแบบไวเพื่อฝกหัดใหเปนประชาธิปไตย สมเด็จพระเจา�
บรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงงานหนักจนทรงพระ
ประชวรในพุทธศักราช ๒๔๕๗ ตองทรงลาพักราชการ กอนที่จะกราบ
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ถวายบังคมลาออกจากต�าแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปตอมา

“โบราณคดีปวัติศาสตรโกศล - ทรงรอบรูในโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์”

ทรงพัฒนาหอสมุดส�าหรับพระนครและโบราณคดี
หลังทรงพนจากงานหนักของกระทรวงมหาดไทย พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงดูแลงานหอสมุดส�าหรับ
พระนคร ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทาน
พระราชวังบวรสถานมงคลใหเปนพิพิธภัณฑ ก็ทรงขอใหทรงชวยจัด
พิพิธภัณฑดวย

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง�
เริ่มงานพัฒนาหอสมุดส�าหรับพระนครดวยการทรงอานหนังสือที่มี
อยูในหอสมุดขณะนั้นทั้งหมดแลวทรงจัดหาหนังสือเกาเพ่ิมเติม ท้ัง
ประกาศรับซื้อและสงคนออกเสาะหา ทรงขอยืมตูลายรดน�า้จากวัด
ตางๆ มาต้ังแสดงโดยติดปายช่ือผูใหยืม แลวนิมนตพระมาชม จึง
กอใหเกิดศรัทธามีผูสงตูลายรดน�้ามาถวายมากข้ึน จนไดตูใสหนังสือ
เต็มหอสมุด สวนการจัดพิมพหนังสือ ทรงชักชวนเจานายพี่นองและ
ขาราชการผูใหญใหพิมพหนังสือแจกเปนวิทยาทานในโอกาสตางๆ
โดยหอสมุดรับจัดพิมพใหเสร็จ ขอแตใหมอบหนงัสือแกหอสมุดรอย
ละ ๒๐ ทรงเปดหองขายหนังสือเหลาน้ีในราคาถูกเพ่ือใหนักเรียน�
ซ้ือได ก็ไดเงินเขาหอสมุดเปนจ�านวนไมนอย นอกจากนี้ยังทรงสนับ�
สนุนการคนควาเรียบเรียงเรื่องใหมๆ ท้ังทรงแจงไปยังหอสมุดในตาง
ประเทศใหชวยตรวจหาเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยแลวคัดส�าเนาสงมา
ใหโดยมีคาสมนาคุณตามสมควร

สวนเรื่องโบราณสถาน หากเปนเมืองไมไกลนกั โปรดเสด็จไป
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ทอดพระเนตรดวยพระองคเอง หากเปนเมืองไกล จะทรงสั่งเจาเมือง
และนายอ�าเภอใหแจงแกพรานปาวา ถาผูใดพบโบราณวัตถุสถานท่ี
ใดใหรายงานมาและไดรับรางวัลตามคาของโบราณวัตถุสถานนั้นๆ�
จึงไดพบศิลาจารึกเปนจ�านวนมาก และโปรดใหท�าส�าเนาเพ่ือมอบให
ผูรอูานแปลตอไป

งานรวบรวมหนังสือและเอกสารส�าคัญอันเปนมรดกของชาติ�
ท่ีทรงริเร่ิมไวอีก ๒ เรื่อง แตยังไมส�าเร็จเรียบรอย คือ งานหอรูป ท้ัง�
รูปคน เหตุการณ และสถานที่ โดยทรงขอส�าเนารูปและฟลมกระจก
จากรานถายรูป รูปสวนพระองคและฟลมกระจกของหลวงครั้ง
รัชกาลท่ี ๕ มารวมเก็บรักษา หาผูรูมาท�าค�าอธิบายรูป สวนงาน�
หอจดหมายเหตุ เปนการรวบรวมเอกสารราชการที่อายุเกิน ๒๕ ป
จากกระทรวงตาง ๆ มาคัดเลือกจัดเขาแฟมเรียงวันเดือนป

“ราชบัณฑิตวิธานนิติธรรมสมรรถ - ทรงเปนนายกจัดการราช
บัณฑิตยสภาสามารถในนิติธรรม”

ทรงงานราชบัณฑิตยสภา
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง�

เปนนายกราชบัณฑิตยสภาพระองคแรก ซึ่งรวมการด�าเนินงาน
วรรณคดี พิพิธภัณฑ และศิลปากรไวในสังกัดเดียวกัน โดยเฉพาะงาน
จัดพิพิธภัณฑสถานท่ีพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งขณะน้ันอาคาร
สถานที่ช�ารุดทรุดโทรมมาก ไมมีงบประมาณซอมแซม สมเด็จพระเจา�
บรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ โปรดใหพระธิดาจัดเครื่อง�
น�า้ชาไปเล้ียงกลมุพอคาฝร่ัง แขก จีน ท่ีทรงเชิญมาใหชวยกันดูสถานท่ี�
และชวยเหลือตามก�าลัง ก็มีผขูนไม กระเบื้อง ปูนซีเมนต ฯลฯ มาให
มากมาย ครั้นซอมสถานที่เรียบรอยแลวก็ทรงขอตูโต๊ะจากเจานาย�
พ่ีนอง หากเปนเรื่องทางศาสนาก็ทรงขอพระสงฆ สวนสิ่งของจัด
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แสดง นอกจากท่ีมีอยูเดิมกท็รงใชวิธี “ขอยืม” มาต้ังแสดง หมอมเจา�
พูนพิศมัย ดิศกุล พระธดิา ทรงกลาววา “ของอื่นๆ สิ่งไรไมมีทานก็ขน
ไปจากวังจนเกือบๆ จะหมด” เม่ือจัดพิพิธภัณฑเสร็จ ก็เกดิปญหาคน
ไมเขาไปดู โปรดใหพระธิดาจัดอาหารวางและเครื่องด่ืมไปขาย ของ
ไทยที่ท�าจากหัวเมืองตางๆ ก็น�ามาฝากขายได เพราะเม่ือนกัทองเท่ียว
มา ก็ไปดูพิพิธภัณฑดวย เม่ือฝร่ังอยากรับประทานของไทยๆ มา คน
ไทยกม็าดวย

“คัมภีรนิพนธนิรุกติปฏิภาน - ทรงนิพนธ์ต�าราวิทยาการแตกฉาน
ในภาษาและปฏิภาณวาจาโตตอบ”

พระนิพนธ์เรื่องตางๆ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง

รับการศึกษาตามแบบราชกุมารในสมัยน้ันเพยีงพระชันษา๑๔ ป หลัง
จากน้ันก็ทรงศึกษาเรียนรูดวยพระองคเองจนตลอดพระชนมชีพ ทรง
เลาประทานหมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล พระธดิาวา
� “เชาเขียนเปนวิทยาทาน ค�่าตองหาความรูตอ มิฉะนั้นมันจะ
หมด คนท่ีนึกวาตัวรพูอแลวนั้นเปนคนตายแลวเปนๆ เพราะโลกหมุน
อยูทุกนาที เราตองเรียนตามมันไป จึงจะอยูกับโลกโดยไมโงได”

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง
พระนิพนธพงศาวดารไว ๑๓๔ เรื่อง โคลงกลอน ๙๒ เรื่อง ศาสนา
๗๖ เรื่อง อธิบายแทรก ๑๙ เรื่อง ประวัติ ๑๖๐ เรื่อง ต�านาน ๑๐๓
เรื่อง บทความในนิตยสารสยามสมาคม ๑๐ เรื่อง นอกจากน้ีไดทรง
ต้ัง “สมาคมวรรณคดี” โดยทรงเชิญนักปราชญและนักวิชาการท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศรวมประชุมไตถามวิชาการกันเหมือนอยาง
French Academy ท่ีกรุงปารีส แตหลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในพุทธศักราช ๒๔๗๕ งานของสมาคมวรรณคดีก็ยุติไป ท้ัง
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ตองทรงพน
จากงานราชบัณฑิตยสภาดวย

“ขันติสัตยตรีสุจริตธาดา - ทรงด�ารงไวซ่ึงขันติสัจจะแลสุจริตท้ัง ๓
ประการ”

ทรงมีพระขันติมั่นคง
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง

มีพระขันติมั่นคงสม�่าเสมอ ท้ังในการทรงงานและในการสวนพระองค
โดยเฉพาะเมื่อตองทรงพนจากต�าแหนงนายกราชบัณฑิตยสภา หมอม
เจาพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกไววา
� “วันหนึ่ง เจาพระยามหิธร ราชเลขาธิการ มาเฝาเสด็จพอที่
วัง ทูลวาพระยามโนปกรณ์ตองการต�าแหนงนายกราชบัณฑิตยสภาให
แกเพ่ือน... ขอใหเสด็จพอลาออกเสีย เสด็จพอทรงตอบวา ทรงยินดีท่ี
จะออก ถาทานลาออกก็จะเปนโกรธเคืองเรื่องสวนตัวที่ถูกจับไปขัง
[เม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง - ผูเรียบเรียง] ชาวตางประเทศจะดูถูก
ไดวาเอาเร่ืองสวนตัวมาปนกับการงานของประเทศ ถาจะใหทานออก
ก็ขอใหประกาศปลด...”

ทางการก็ประกาศปลด
ทรงมีพระขันติมั่นคงจนถึงบ้ันปลายพระชนมชีพ หลังจากทรง

พนหนาท่ีราชการสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชา�
นุภาพ เสด็จไปประทับท่ีหัวหินได๑ ป เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลา�
เจาอยูหัว เสด็จพระราชด�าเนินไปรักษาพระองคที่ยุโรป สมเด็จพระเจา�
บรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ จึงขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเสด็จไปประทับท่ีปนังเพราะทรงตองการความสงบและ
ออกไปใหพนจากการเมือง จนพุทธศักราช ๒๔๘๕ เริ่มประชวรดวย
โรคพระหทัยพิการ พระโอรสจึงทูลขอใหเสด็จกลับประเทศไทย คร้ัน
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ถึงวันท่ี ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ก็ทรงบรรทมหลับแลวมิได
ทรงต่ืนขึ้นมาอีกเลย

หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา ทรงจบทายพระประวัติ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ท่ีทรงเลาออก
อากาศทางสถานีวิทยุรักษาดินแดน เม่ือพุทธศักราช ๒๕๐๑ วา
� “ในเวลาที่ทานทรงเปนนายทหารประจ�าอยูในพระราชวัง
หลวงนั้น เจาพ่ีเจานองรุนเดียวกันมกัจะมาประทับคุยกันใกลๆ ประตู
วัง ๆ เห็นคนเขาออกเนืองแนนอยเูสมอ จึงทรงคิดกันวา จะลองความ
รคูนดูสักที แลวทรงจดช่ือคน ๔ คน คือ ๑. ทานขรวัโต (สมเด็จพระ
พุฒาจารย์) ๒. พระพุทธยอดฟา ๓. จ�าไมไดวาใคร ๔. อีนาคพระโขนง
ใหคนคอยถามทุกคนท่ีเขาออกประตูวา ใน ๔ คนนี้รูจักใครบาง?
อีนาคพระโขนงชนะ! ท�าใหคิดวาอีก ๑๐๐ ปขางหนาใครจะอยูในเมือง
ไทยในฐานะเชนไร? สวนเสด็จพอของขาพเจาน้ัน อยางนอยก็คงจะได
เสด็จอยูในพระนามวา พระบิดาประวัติศาสตร์ ดอกกระมัง”

หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกลุ คงชื่นพระทัยมิใชนอย ท่ีเพียง ๔ ปตอ
มา ในพุทธศักราช ๒๕๐๕ องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโกไดประกาศยกยอง สมเด็จพระเจาบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เปนบุคคลส�าคัญของโลก ผลงานที่ทรง
สรางสรรค ตลอดจนงานพระนิพนธยังเปนท่ีรูจักยกยองทั้งในวงราชการ
และวงวิชาการทุกวันนี้ ตลอดจนทรงไดรับพระสมัญญา “พระบิดาแหง
วิชาประวติัศาสตร์ไทย” ดังที่หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงปรารภไว
กอนนั้น





การเสด็จตรวจราชการหัวเมอืง
ของ

สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



ศาลาลูกขนุใน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เปนอาคารกออฐิถือปนู ช้ันเดียว ๒ หลงัคู
ใชเปนส�านักงานกระทรวงมหาดไทยหลังหนึ่ง และกระทรวงกลาโหมหลงัหนึ่ง
จนถึงสมัยปฏริปูระบบราชการครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่ ๕



ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
คัดจากเร่ืองเทศาภิบาล

ตอน ๑-๔

พระนิพนธ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
นิทาน๑ เร่ืองน้ีอยขูางจะยาวจึงแบงเปน ๒ ภาค ภาคตนวาดวย

เหตุที่จัดการปกครองหัวเมืองอยางเทศาภิบาล ภาคท่ี ๒ วาดวย
กระบวนการปกครองหัวเมืองอยางเทศาภิบาล อันตัวขาพเจาได
เกี่ยวของมามาก

ขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕
เหตุท่ีขาพเจาไดเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีเร่ืองชอบกลควร
เลาเขาในโบราณคดีได เพราะเวลาก็ลวงมาถึง ๕๐ ปแลว

อันต�าแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนั้น แตกอนมาเปน
อัครมหาเสนาบดีท่ีสมุหนายก หัวหนาราชการฝายพลเรือน และ
บังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือท้ังปวง คูกับเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
อันเปนสมุหพระกลาโหม หัวหนาขาราชการฝายทหาร และไดบังคับ
บัญชาหัวเมืองฝายใตท้ังปวงเชนเดียวกัน

ผูที่เปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแตกอน ลวนเคยรับ
ราชการพลเรือนมาชานาน จนไดเปนเสนาบดีชั้นจตุสดมภ เมือง วัง
คลัง นา ต�าแหนงใดต�าแหนงหน่ึงมากอน แลวจึงไดเล่ือนขึ้นเปนอัคร
มหาเสนาบดีเม่ือสูงอายุ ยกตัวอยางดังเชน เจาพระยารัตนบดินทร
ซ่ึงเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอยูกอนตัวขาพเจา ทานเคยเปน
พระยาราชวรานุกลู ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยแตรัชกาลท่ี ๔
จนถึงรชักาลที่ ๕ ไดเปนเจาพระยาพลเทพเสนาบดีกระทรวงเกษตรา
ธิการแลวจึงไดเปนที่สมุหนายกเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แตสวน
ตัวขาพเจาเอง ต้ังแตออกจากโรงเรียนเขารับราชการก็เปนทหารอยูใน
กรมทหารมหาดเล็ก ไดเคยเปนต้ังแตนักเรียนนายรอยแลวเลื่อนยศขึ้น
ไปตามล�าดับจนถึงเปน นายพันโท ราชองครักษบังคับการกรมทหาร

๑� เทศาภิบาล. พระนิพนธ์ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพ ตอน ๑-๔
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มหาดเล็กอยหูลายป ไมเคยเปนนายพันเอก เพราะสมัยน้ันนายพันเอก
ทหารมหาดเล็กมีแตพระเจาอยูหัวพระองคเดียว คนอื่นเปนไมได

เหตุที่ขาพเจาจะเริ่มรับราชการฝายพลเรือน เกิดแตเมื่อ
ขาพเจาเปนผูบังคับการทหารมหาดเลก็ ทูลขอพระต�าหนักเดิมที่
สวนกุหลาบต้ังโรงเรียนฝกหัดลูกผูดีท่ีเปนนักเรียนนายรอยทหาร
มหาดเล็ก ต้ัง “โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ” เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๕
คร้ันโรงเรียนเจริญขึ้นมีเจานายและลูกผดูีสมัครเปนนักเรียนมากเกิน
อัตรานักเรียนนายรอย จะตองจ�ากัดจ�านวนนักเรียนรับฝกสอนถึงผูที่
จะไมเปนทหารดวย ขาพเจากราบทูลถามพระเจาอยูหัว โปรดใหจัด
เปนโรงเรียนส�าหรับลูกผูดีท่ัวไป ไมเฉพาะแตท่ีจะเปนนักเรียนนายรอย
ทหารมหาดเล็ก ตรัสวาลูกผูดีท่ีเรยีนส�าเร็จแลวถึงไมเปนทหาร ก็คงไป
รับราชการอยางอื่นใหเปนประโยชนเหมือนกัน จึงขยายการฝกสอนใน
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ใหมีท้ังช้ันประถมที่เปนวิชาวิสามัญ
เวลานั้นเรียกวา “ประโยค ๑” และชั้นมัธยมเรียกวา “ประโยค ๒”
ส�าหรับไปรับราชการ

ขอกลาวแทรกตรงน้ีสักหนอย วานักเรียนส�าเร็จประโยค ๒
ในโรงเรียนพระต�าหนักสวนกหุลาบครั้งนั้น ตอมาถึงรัชกาลหลงัท่ี
ไดเลื่อนยศในราชสกุลถึงเปนกรมก็มี ท่ีเปนขุนนางช้ันรองลงมานั้น
แมแตในรัชกาลที่ ๕ ก็มีมาก

ปหน่ึงในเวลาเมื่อโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบก�าลงัเจรญิ
พระเจาอยูหัวเสด็จไปพระราชทานรางวัลนักเรียน แลวทรงพระราช
ด�าเนินเท่ียวทอดพระเนตรทั่วบริเวณโรงเรียน โปรดการท่ีจัดในโรงเรียน
นั้นมาก ตอมาไมชา วันหนึ่งตรัสแกขาพเจาวา การศึกษาเปนการส�าคัญ
ของบานเมืองในภายหนา ขาพเจาจัดโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ
ไดส�าเร็จก็ดีแลว ใหขาพเจาคิดต้ังโรงเรียนใหมีแพรหลายตอออกไป
จนถึงฝกสอนราษฎรใหเปนประโยชนแกบานเมืองดวย ขาพเจาจึง
มีหนาท่ีจัดโรงเรียนอันเปนฝายพลเรือนเพิ่มขึ้น แตในเวลาเม่ือยังเปน
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ผูบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๐ เม่ือโปรดใหรวมการบังคับบัญชาทหารบก

ทหารเรือต้ังเปน “กรมยทุธนาธิการ” ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหขาพเจา
เล่ือนยศทหารขึ้นเปนนายพลตรี และเปนต�าแหนงผชูวยผบัูญชาการ
ทหารบกในกรมยุทธนาธิการ ขาพเจาจะตองยายขาดไปจากกรม
ทหารมหาดเล็ก จึงโปรดรวมงานที่จดัโรงเรียนต้ังเปนกรมอิสระเรียก
วา “กรมศึกษาธิการ” ต้ังส�านักงานท่ีตกึแถวตอประตูพิมานชัยศรีทาง
ขางตะวันออก และโปรดใหขาพเจาเปนต�าแหนงอธิบดีกรมศึกษาธกิาร
ตอนน้ีขาพเจาจึงมีต�าแหนงรับราชการทั้งฝายทหารและฝายพลเรือน
ดวยกันอยู ๒ ป คร้ันถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดใหรวมกรมธรรมการ
และกรมสังฆการี กับท้ังกรมพยาบาลและกรมพิพธิภัณฑสถาน
ซึ่งเปนกรมอิสระอยกูอน เขากับกรมศึกษาธิการยกขึ้นเปน “กระทรวง
ธรรมการ” และทรงพระกรุณาโปรดใหขาพเจายายขาดจากต�าแหนง
ผูชวยผบัูญชาการทหารบก ในกรมยุทธนาธิการ มาเปนอธิบดีกระทรวง
ธรรมการแตต�าแหนงเดียว เมื่อตน พ.ศ. ๒๔๓๓ ขาพเจาจึงไดรับ
ราชการแตฝายพลเรือนทางเดียวแตนั้นมา

เหตุที่พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดใหขาพเจายายขาด
จากราชการทหาร มาเปนอธิบดีกระทรวงธรรมการรับราชการพลเรือน
แตฝายเดียวนั้นเน่ืองดวยการเมือง เพราะจะทรงจัดคณะเสนาบดี
เปลี่ยนแปลงเปนอยางใหมตามที่ทรงพระราชปรารภมาแตกอน วา
ถึงเวลาท่ีเมืองไทยจ�าจะตองเรงรัดจัดการปกครองบานเมืองให
เรียบรอยท่ัวพระราชอาณาเขต จะรั้งรอตอไปไมได แตคณะเสนาบดี
เจากระทรวงซ่ึงบัญชาการตามแบบเกามีแต ๖ คนนอยตัวนัก ทั้งหนาท่ี
เสนาบดีซึ่งจัดเปนอัครมหาเสนาบดี ๒ คน เปนจตุสดมภ ๔ คน ก็
พนสมัยไมเหมาะกับการงานในปจจุบันเสียแลว ทรงพระราชปรารภ
จะแกไขคณะเสนาบดีใหมีเจากระทรวงพอท�าการเสียกอน เม่ือ พ.ศ.
๒๔๓๐ โปรดใหสมเด็จกรมพระยาเทววงศวโรปการแตยังเปนกรมหลวง
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เสด็จไปชวยงานฉลองรัชกาลสมเด็จพระบรมราชินวิีคตอเรียครบ ๕๐ ป
ณ ประเทศอังกฤษแทนพระองค ตรัสสั่งไปใหพิจารณาแบบคณะ
เสนาบดใีนยุโรป วาเขาเอาอะไรเปนหลักก�าหนดต�าแหนงเสนาบดี

สมเด็จกรมพระยาเทววงศฯ เสด็จกลับมาทูลรายงาน จึงทรง
ก�าหนดคณะเสนาบดีท่ีจะจัดใหมใหเปน ๑๒ กระทรวง คงต�าแหนง
เสนาบดเีดิมไวทั้ง ๖ กระทรวง กระทรวงท่ีต้ังขึ้นใหมนั้นคือกระทรวง
พระคลัง กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
ธรรมการ กระทรวงโยธาธกิาร กระทรวงมรุธาธร แตใหเปนเสนาบดี
มีศักด์ิเสมอกันทั้ง ๑๒ กระทรวง เลิกต�าแหนงอคัรมหาเสนาบดีท้ัง ๒
มิใหมีตอไปดังแตกอน

เม่ือก�าหนดกระทรวงเสนาบดีซึ่งจะต้ังข้ึนใหม และทรงเลือก
หาตัวผซูึ่งจะเปนเสนาบดีกระทรวงนั้นๆ แลว เห็นจะทรงพระวิตก
เกรงวาถาประกาศต้ังเสนาบดี ๑๒ ต�าแหนงตามก�าหนดใหมทันที จะ
ไมเปนการเรียบรอย ดวยกรมตางๆ อันจะรวมเขาในกระทรวงเสนาบดี
ท่ีต้ังใหมเปนกรมอิสระอยูโดยมาก ท้ังตัวผซ่ึูงจะเปนเจากระทรวงใหม
ก็ยังไมคุนเคยกับหนาท่ีเสนาบดี จึงทรงทดลองระเบียบการท่ีจะจัด
ใหมและฝกหัดผูซึ่งจะเปนเสนาบดีขึ้นใหมมาแต พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรด
ใหจัดที่ประชุมเสนาบดีข้ึนท่ีมุขกระสัน พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
ใหเสนาบดีเกากับทั้งผูซ่ึงจะเปนเสนาบดีใหมเขาไปประชุมกัน และ
เสด็จลงประทับเปนประธานในท่ีประชุม ทรงปรึกษาราชการตางๆ
ซึ่งทรงเคยบัญชาแตโดยล�าพังพระองคมาแตกอน ดูเหมือนสัปดาหละ
คร้ังหนึ่ง ถามีราชการมากก็ประชุมติดตอกันไป คราวละหลายคืนก็มี
ตัวฉันซึ่งทรงเลือกจะใหเปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรก ก็ได
เขาไปนั่งในที่ประชุมเสนาบดีมาต้ังแตยังเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการ
เพราะฉะน้ันที่โปรดใหรวมกรมตางๆ ต้ังเปนกระทรวงธรรมการ และ
ใหตัวขาพเจาแยกมาจากราชการทหารก็เพ่ือจะยกกระทรวงธรรมการ
ขึ้นเปนกระทรวงเสนาบดีนั้นเอง ถึงกรมอื่นที่จะยกขึ้นเปนกระทรวง
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ก็โปรดใหขยายการออกไปโดยล�าดับเชนเดียวกัน
เม่ือพระเจาอยูหัวทรงทดลองระเบียบการที่จะจัดใหมอยถึูง ๓

ป ในระหวางน้ันเม่ือตน พ.ศ. ๒๔๓๔ เจาซาเรวิช รัชทายาทประเทศ
รุสเซีย (ซึ่งภายหลังไดเสวยราชสมบัติเปน พระเจานิโคลัส ที่ ๒) เขา
มาเฝา ถึงเดือนกรกฎาคมในปนั้นพระเจาอยูหัวก็โปรดใหตัวขาพเจา
เปนราชทูตพิเศษไปเย่ียมตอบเจาซาเรวิช แทนพระองค ดังไดเลามา
แลวในนิทานท่ี ๕ เรื่องของประหลาดท่ีเมืองชัยบุระ๑ ขาพเจาไปยุโรป
คร้ังนั้นไดรับพระราชทานอนุญาตใหไปยังประเทศอียิปตและอินเดีย
เม่ือขากลับ เพื่อจะไดหาความรูประกอบกับที่ไดไปเห็นในยุโรป มา
ท�าการงานใหเปนประโยชนดวย ขาพเจาก็ต้ังหนาหาความรูเร่ืองท่ีจะ
เปนประโยชนแกกระทรวงธรรมการตลอดทางท่ีไปคร้ังนั้น ขาพเจา
กลับมาถึงกรุงเทพฯ เม่ือปลายเดือนมีนาคม มาไดถึง ๗ วัน ก็ออก
ประกาศพระบรมราชโองการต้ังเสนาบดีเปน ๑๒ ต�าแหนง ดังไดทรง
พระราชด�าริไว แตตอนทายประกาศมีวา โปรดใหเปล่ียนตัวเสนาบดี
บางคน เปนตน แตเจาพระยารัตนบดินทร เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงแกชรามากแลว โปรดใหปลดออกรับพระราชทานเบี้ยบ�านาญ และ
ทรงพระกรุณาโปรดใหตัวขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ตอไป

การที่ขาพเจาตองยายจากกระทรวงธรรมการไปเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย พระเจาอยหัูวมิไดตรัสถามความสมัครของขาพเจา
หรือแมแตตรัสบอกใหเตรียมตัวกอน บางทีจะเปนดวยทรงสังเกตเห็น
ขาพเจารักกระทรวงธรรมการอยูมาก ถาตรัสถามกจ็ะทูลขอตัวหรือ
ขอใหผอนผันไปตางๆ จึงตรัสส่ังโดยไมไตถามทีเดียว แตเม่ือมีพระ
บรมราชโองการประกาศเปนเด็ดขาดเชนน้ันแลว ขาพเจาก็ตองยาย

๑ ดูในเรื่องนิทานโบราณคดี ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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๑ เจ้าพระยาพระเสด็จสเุรนทรธบิดี

ไปตามรบัส่ังทั้งไมไดเตรียมตัว มีแตเจาพระยาพระเสด็จฯ๑ (ม.ร.ว.
เปย มาลากุล) เวลาน้ันเปนหลวงไพศาลศิลปศาสตร ซ่ึงเปนเลขา
นุการประจ�าตัวติดไปดวยคนเดียวแตตอมาในเดือนเมษายนนั้นเอง

วันหน่ึงมีรับสั่งใหหาขาพเจาเขาไปเฝาในท่ีรโหฐาน ขาพเจา
ไดโอกาสจึงกราบบังคมทูลปรับทุกขวาต้ังแตทรงพระกรณุาโปรดให
ขาพเจากอสรางกระทรวงธรรมการมา ใจขาพเจาฝงอยูแตในราชการ
กระทรวงนั้น นึกวาถาโปรดใหอยูในกระทรวงธรรมการตอไปคงจะ
สามารถจัดใหดีได แตราชการกระทรวงมหาดไทยขาพเจาไมไดเคย
เอาใจใสศึกษามาแตกอน ทราบแตวาเปนกระทรวงใหญ การงานยาก
กวากระทรวงธรรมการมาก ตัวขาพเจาไมรรูาชการกระทรวงมหาดไทย
ไปบังคับบัญชาการ เกรงจะไมดีดังพระราชประสงค ถาไปพลาดพลั้ง
ลงอยางไรก็จะเสียพระเกียรติยศ ซึ่งทรงเลือกสรรเอาตัวขาพเจาไปวา
ราชการกระทรวงมหาดไทย จึงวิตกนัก

พระเจาอยูหัวตรัสตอบวาในสวนพระองคก็ทรงเช่ือแนวา
ขาพเจาคงจะสามารถจัดกระทรวงธรรมการใหดีได แตการบาน
เมืองซึ่งส�าคัญกวานั้นยังมีอยู บางทีขาพเจาจะยังมิไดคิดไปถึงดวย
ตางประเทศก�าลังตั้งทาจะรุกเมืองไทยอยูแลว ถาเราประมาทไม
จัดการบานเมอืงเสียใหเรียบรอย ปลอยใหหละหลวมอยางเชนเปน
อยูชาไป เห็นจะมภัียแกบานเมือง บางทีอาจจะถึงเสยีอสิรภาพของ
เมืองไทยก็เปนได ถาบานเมืองเสียอิสระแลวกระทรวงธรรมการจะดี
อยูไดหรือ การรกัษาพระราชอาณาเขตดวยการจัดปกครองหัวเมือง
ใหเปนระเบียบเรียบรอยจึงเปนการส�าคัญกวามาก การนั้นตกอยูใน
หนาท่ีกระทรวงมหาดไทยยิ่งกวากระทรวงอื่น เพราะหัวเมืองทั้งปวง
ขึ้นอยูในกระทรวงมหาดไทยโดยมาก ไดทรงพิจารณาหาตัวผูซ่ึงจะ
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เปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใหจัดการไดดังพระราชประสงคมา
นานแลว ยังหาไมได จนทรงสังเกตเห็นวาความสามารถของขาพเจา
เหมาะแกต�าแหนงน้ัน จึงไดโปรดใหยายจากกระทรวงธรรมการไปเปน
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงขาพเจามีความวิตกเพราะยังไมคุนเคย
กับราชการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็เปนธรรมดา แตพอจะทรงชวยได
ตัวขาพเจาก็เคยน่ังในที่ประชุมเสนาบดี คงไดสังเกตเห็น วาพระองค
ตองทรงเปนภาระในราชการกระทรวงมหาดไทยยิ่งกวากระทรวงอื่น
อยเูสมอ จนทรงคุนเคยมานานแลว ถาขาพเจามีความล�าบากอยางไร
ก็ใหทูลปรึกษาหารือเปนสวนตัวไดตามใจ อีกโสดหน่ึงนอกจากขอเรียน
พระราชปฏิบัติตามทางราชการจะทรงพระกรุณาโปรดชวยแนะน�าและ
อุดหนุนทุกอยาง อยาวติกเลย

เม่ือขาพเจาไดฟงพระบรมราชาธิบาย และพระเจาอยูหัว
ทรงยังเปนครูเชนน้ัน ก็อุนใจ คลายความวิตก จึงกราบทลูรับ วาจะ
พยายามสนองพระเดชพระคุณตามพระราชประสงคโดยเต็มก�าลัง
และสติปญญา ขอพระราชทานพรไวอยางหน่ึงแตวา ถาพระราชด�าริ
เห็นวาขาพเจาจะท�าการไปไมส�าเร็จ ขอใหไดกลับไปรับราชการ
กระทรวงธรรมการตามเดิม ก็ทรงสัญญาตามประสงค เร่ืองท่ีขาพเจา
จะเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีดังเลามานี้

กระทรวงมหาดไทยเปนอยางไรในเวลาเม่ือขาพเจาไปเปน
เสนาบดก็ีนาเลาเขาในเร่ืองโบราณคดี จะเลาเรื่องศาลาลูกขุนอันเปน
ส�านักงานของกระทรวงมหาดไทยกอน แลวจะเลาถึงพนักงานประจ�า
การในศาลาลูกขุนและกระบวนท่ีท�าการงานในกระทรวงมหาดไทย
ตามแบบเกาตอไปโดยล�าดับ

สถานท่ีเรียกวา “ศาลาลูกขุน” นั้น แตเดิมมี ๓ หลัง ตามแบบ
อยางครั้งกรุงศรีอยุธยา หลังหน่ึงอยูนอกพระราชวัง (วาอยใูกลๆ กับ
หลักเมือง) เปนสถานที่ส�าหรับประชุมขาราชการฝายตุลาการช้ันสูง
ซึ่งเรียกรวมกันวา “ลูกขุน ณ ศาลหลวง”นั่งพิพากษาคดีเปนท�านอง
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อยางศาลสถิตยุติธรรม ศาลาลูกขุนอกี ๒ หลังอยใูนพระราชวัง จึงเปน
เหตุใหเรียกตางกันวา “ศาลาลูกขุนนอก” และ “ศาลาลูกขุนใน”
ศาลาลูกขุนในเปนสถานท่ีส�าหรับประชมุขาราชการชั้นสูงฝายธุรการ
ซ่ึงเรียกรวมกันวา “ลูกขุน ณ ศาลา” หลังหนึ่งซึ่งอยขูางซาย ส�าหรับ
ประชุมขาราชการพลเรือนซึ่งอยูในปกครองของเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยดวยเปนสมุหนายกหวัหนาขาราชการพลเรือน อีกหลัง
หนึ่งซึ่งอยูขางขวา ส�าหรับประชุมขาราชการทหาร ก็อยูในปกครอง
ของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ดวยเปนหัวหนาขาราชการทหารเชน
เดียวกัน

ตัวศาลาลูกขุนเปนศาลาใหญชั้นเดียว ไดยินวาเม่ือแรกสราง
ในรัชกาลที่ ๑ เปนเคร่ืองไม มาเปลี่ยนเปนกออิฐถือปูนในรัชกาลท่ี
๓ ท้ัง ๒ หลัง ในศาลาลูกขุนตอนขางหนาทางฝายเหนือเปดโถงเปน
ท่ีประชุมขาราชการและใชเปนที่แขกเมืองประเทศราชหรือแขกเมือง
ตางประเทศพักเม่ือกอนเขาเฝา และเล้ียงแขกเมืองท่ีนั้นดวย แตมีฝา
ไมประจันหองกั้นสกัดกลางเอาตอนขาง หลังศาลาทางฝายใตเปนหอง
ส�านักงานกระทรวงมหาดไทยหลัง ๑ กระทรวงกลาโหมหลัง ๑ อยาง
เดียวกัน แตไมไดเปนส�านักงานทุกอยางของกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกลาโหม เพราะหนาท่ีสองกระทรวงนั้นมีเปน ๓ แผนก

แผนกที่ ๑ คือหนาที่อัครมหาเสนาบดท่ีีตองสั่งการงานตางๆ
แกกรมอื่นใหทันราชการ อันนี้เปนมูลที่ตองมีส�านักงานและมีพนักงาน
ประจ�าอยใูนพระราชวังเสมอ ท้ังกลางวันและกลางคืน

แผนกที่ ๒ การบังคับบัญชาหัวเมือง ท่ีจริงโดยล�าพังงาน
ไมจ�าเปนตองท�าท่ีศาลาลูกขุน แตหากการบังคับบญัชาหวัเมืองตองใช
ผูช�านาญหนังสือ ส�าหรับพิจารณาใบบอกและเขียนทองตราสั่งราชการ
หัวเมอืงกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม มีหัวพันนายเวรและเสมียน
ซึ่งช�านาญหนังสือส�าหรับเขียน บัตรหมายประจ�าอยูท่ีศาลาลูกขุน
จึงใหพวกที่ช�านาญหนังสือนั้นท�าการงานในแผนกบังคับบัญชาการ
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หัวเมอืงดวย
แผนกที่ ๓ เปนฝายตุลาการ ดวยกระทรวงมหาดไทยและ

กลาโหมเปนศาลอุทธรณความ หัวเมืองซึ่งอยใูนบังคับบัญชา มีขุนศาล
ตุลาการตลอดจนเรือนจ�าส�าหรับการแผนกน้ันตางหาก จึงตองต้ังศาล
ท่ีบานเสนาบดีและหาท่ีต้ังเรือนจ�าแหงใดแหงหนึ่ง เม่ือขาพเจาไป
เปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรอืนจ�าของกระทรวงน้ันต้ังอยู
ริมก�าแพงหนาพระราชวังตรงหลังหอรัษฎากรพิพัฒนออกไป แตจะต้ัง
ท่ีตรงนั้นมาแตเมื่อใดหาทราบไม ถึงกระทรวงอื่นๆ แตกอนก็มีหนาท่ี
ทางตุลาการตองช�าระคดีอันเนื่องตอกระทรวงนั้นๆ แตต้ังศาลและ
ส�านักงานกระทรวงที่บานเสนาบดีดวยกัน เพราะฉะนั้นแตกอนมา
เสนาบดีจงึบัญชาการกระทรวงท่ีบาน แมมีส�านักงานอยูท่ีอื่น เชน
กระทรวงมหาดไทยและกลาโหม ก็ไมไปน่ังบัญชาการที่ส�านักงาน
เจาหนาที่ในกระทรวงตองไปเสนอราชการและรับค�าสั่งเสนาบดีท่ีบาน
เปนนิจ

แตตามประเพณีเดิม ขาราชการกระทรวงตางๆ ต้ังแตเสนาบดี
ลงมา ไดรับเบี้ยหวัดประจ�าปกับคาธรรมเนียมตางๆ ในการที่ท�า เปน
ผลประโยชนในต�าแหนง หาไดรับเงินเดือนไม

อนึ่ง แตกอนมาการพระคลังกับการที่เก่ียวกับการตางประเทศ
(อนัเรียกวากรมทา) รวมอยใูนกระทรวงเดียวกัน เจาพระยาพระคลัง
เสนาบดจีตุสดมภเปนหัวหนา

คร้ันถึงรัชกาลที่ ๕ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดใหแยกการพระ
คลังจากกรมทามาจัดเหมือนเปนกระทรวงหน่ึงตางหาก ต้ังส�านักงาน
ณ หอรัษฎากรพิพัฒน จัดระเบียบในส�านักงานแบบออฟฟศอยางฝร่ัง
ขึ้นเปนกระทรวงแรก คือใหบรรดาผูมีต�าแหนงในหอรัษฎากรพิพัฒน
รับเงินเดือนแทนคาธรรมเนียมอยางแตกอน และตองมาท�างาน ณ
ส�านักงานตามเวลาเสมอทุกวันท้ังผูใหญผูนอย ยกเวนแตสมเด็จเจาฟา
กรมสมเด็จพระบ�าราบปรปกษ์ เวลาน้ันยังด�ารงพระยศเปนกรมพระ
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ซึ่งเปนอธิบดีพระองคเดียว เห็นจะเปนเพราะทรงพระราชด�าริวาทาน
ทรงบัญชาการอยูทั้งกระทรวงวังและกระทรวงพระคลัง โปรดอนญุาต
ใหทรงบัญชาการท่ีวังอยางแตกอน เพราะฉะน้ันระเบียบส�านักงาน
ท่ีใชในหอรัษฎาฯ จึงยังเปนอยางเกาเจืออยูบาง

จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรงพระกรุณาโปรดใหสมเด็จกรมพระยา
เทววงศ์วโรปการ เมื่อยังด�ารงพระยศเปนกรมหมื่น เปนเสนาบดี
กรมทา ทานกราบทูลขอใหมีส�านักงานกระทรวง อยาใหตองวาราชการ
ท่ีวัง จึงขอพระราชทานวังสราญรมยใหเปนส�านักงานกระทรวง ให
เรียกวากระทรวงวาการตางประเทศแตนั้นมา สมเด็จกรมพระยา
เทววงศฯ เปนเสนาบดีที่มาประจ�าท�างาน ณ ส�านักงานทุกวันเหมือน
กับผูนอย ท้ังเปนเสนาบดีแรกที่ไดรับแตเงินเดือนเหมือนกับคนอื่น
อันมีหนาท่ีในส�านักงานกระทรวง

ตอนั้นมาอีกสักกี่ปขาพเจาจ�าไมไดและไมมีอะไรจะสอบ
เมื่อเขียนนิทานน้ี พระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคใหจัดกระทรวง
มหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเปนแบบใหมเหมือนเชนไดจัดกระทรวง
พระคลังกับกระทรวงตางประเทศมาแลว จึงโปรดใหร้ือศาลาลูกขุนใน
ท้ัง ๒ หลังลงสรางใหม ท�าเปนตึก ๒ ชั้น ๓ หลังเรียงกัน มีมุขกระสัน
ท้ังขางหนาขางหลังเชื่อมตึก ๓ หลังน้ันใหเปนหมูเดียวกัน ดังปรากฏ
อยบัูดนี้ ตึกหลังขางซายท่ีริมประตูสุวรรณบริบาลสรางตรงศาลาลูกขุน
เดิมของกระทรวงมหาดไทย ตึกหลังขางขวาก็สรางตรงศาลาลูกขุน
เดิมของกระทรวงกลาโหม มีประตูเขาทางดานหนารวมกันตรงตึก
หลังกลางซึ่งสรางขึ้นใหมส�าหรับเปนที่ประชุม และมีประตูเขาแยกกัน
ทางดานหลังอีกทางหน่ึง เม่ือสรางตึกส�าเร็จแลวกระทรวงมหาดไทย
ก็ขึ้นอยติูดกับมุขกระสันทางฝายซายเปนส�านักงาน กระทรวงกลาโหม
ขึ้นอยทูางฝายขวาเปนส�านักงานเชนเดียวกัน แตขันอยูท่ีตึกหลังกลาง
ซึ่งเกิดขึ้นใหมนั้นมหาดไทยกับกลาโหมมิรูท่ีจะแบงกนัอยางไรกระทรวง
วังเลยขอเอาเปนคลังกรมราชอาสนท่ีเก็บโต๊ะเกาอี้ส�าหรับใชราชการ
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ลั่นกุญแจเสียท้ัง ๒ ชั้น
เมื่อกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม ข้ึนอยูศาลา

ลูกขุนใหมแลวขาราชการท่ีมีต�าแหนงประจ�าท�างานในส�านักงานลูกขุน
ท้ัง ๒ กระทรวง ไดรับเงินเดือนเหมือนอยางกระทรวงพระคลัง และ
กระทรวงการตางประเทศ ขาราชการกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม
จึงไดผลประโยชนตางกันเปน ๒ พวกๆ ที่ประจ�าท�างานอยูในศาลา
ลูกขุนไดเงินเดือน แตพวกท่ีท�างานอยูท่ีอ่ืน เชน ขุนศาล ตุลาการศาล
อุทธรณความหัวเมือง ซึ่งต้ังศาลอยูท่ีบานเสนาบดี คงไดคาธรรมเนียม
เปนผลประโยชนอยูอยางเดิม เพราะไมไดเขามานั่งประจ�าท�างานใน
ศาลาลูกขุน

ตัวขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่ไดรับ
แตเงินเดือน ไมไดคาธรรมเนียมเหมือนทานแตกอน แตเม่ือกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงกลาโหมข้ึนท�างานบนศาลาลูกขุนใหมแลว
ไมมีใครในกระทรวงท้ัง ๒ นั้นคิดหรือสามารถจะแกไขระเบียบให
เจริญทันสมัยได ก็คงท�าการงานอยูตามแบบเดิม เหมือนเชนเคยท�า
ท่ีศาลาลูกขุนเกาสืบมาจนขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ขาพเจาจึงไดเห็นแบบเกาวาท�ากันมาอยางไร

ขาราชการที่เปนพนักงานประจ�าท�าการในศาลาลูกขุนนั้น ปลัด
ทูลฉลองหรือขาราชการผูใหญท่ีไดท�าการในหนาที่ปลัดทูลฉลองเปน
ตัวหัวหนา รองลงมามีขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนพระเปนหลวง
เปนผชูวยสักสามสี่คน ตอนั้นลงมาถึงช้ันเสมียนพนักงาน

ในชั้นเสมียนพนักงานมีนายเวร ๔ คนรับประทวนเสนาบดี
ต้ังเปนท่ี “นายแกวนคชสาร” คนหนึ่ง “นายช�านาญกระบวน” คน
หน่ึง “นายควรรูอัศว” คนหนึ่ง “นายรัดตรวจพล” คนหนึ่งไดวากลาว
เสมียนท้ังปวง นายเวร ๔ คนนั้นกลวงวันมาท�างานในศาลาลูกขุน
ดวยกันท้ังหมด เวลากลางคืนตองผลัดเปล่ียนกันนอนคางอยท่ีูศาลา
ลูกขุน ส�าหรับท�าราชการท่ีจะมาในเวลาค�า่คราวละ ๑๕ วัน เวียนกันไป
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เรียกวา “อยูเวร” ต�าแหนงหัวหนาจึงไดชื่อวา “นายเวร” แตหนาท่ี
นายเวรไมแตส�าหรับท�าราชการที่มมีาในเวลาค�่าเทานั้นบรรดาราชการ
ท่ีมาถึงกระทรวงมหาดไทย จะมีมาในเวลากลางวนัหรือกลางคืนก็ตาม
ถามาถึงกระทรวงในเวร ๑๕ วันของใคร นายเวรนั้นก็ตองเปนเจาหนาท่ี
ท�าเรื่องนั้นต้ังแตตนไปจนส�าเร็จ ดังจะพรรณนาใหเห็นเมื่อกลาวถงึ
กระบวนท�างานตอไปขางหนา

ยังมีพนักงานอีกกรมหนึ่งท�างานอยูในศาลาลูกขุนเรียกวา
“กรมเงินสวย” (หรืออะไรขาพเจาจ�าไมไดแน) แตเปนกรมต้ังขึ้นใหม
เมื่อกอนขาพเจาเปนเสนาบดีไมนานนัก เดิมในกระทรวงมหาดไทย
และกลาโหมมีต�าแหนงหัวพัน กระทรวงละ ๔ คน หัวพันมหาดไทย
“พันพุฒอนุราช” คนหนึ่ง “พันจันทนุมาศ” คนหนึ่ง “พันภานุราช”
คนหน่ึง “พันเภาอัศวราช” คนหนึ่ง เปนเจาหนาท่ีในการกะเกณฑคน
เม่ือมีราชการเกิดขึ้น และเปนผูตรวจการท่ีมหาดไทยส่ังใหกรมอ่ืนๆ
ท�าตามหมายกระทรวงวังดังกลาวมาแลว

พันพุฒอนรุาชเปนผเูกณฑคน หรือเรียกเงินขาราชการมาจาง
คนไปท�าการ ทางกระทรวงกลาโหมก็มี “พนัเทพราช” เปนเจาหนาที่
อยางเดียวกัน เพราะฉะนั้นเงินจึงผานมือพันพุฒฯ และพันเทพราชมาก
เมื่อกรมพระนราธิปประพันธพงศ แตยังไมไดรับกรมเปนรองอธิบดี
กระทรวงพระคลังทูลขอใหต้ังกรมเงินสวยขึ้นท้ังในกระทรวงมหาดไทย
และกลาโหม พันพุฒอนรุาชไดเลื่อนข้ึนเปนพระวรพุฒิโภคัย ต�าแหนง
เจากรมในกระทรวงมหาดไทย พันเทพราชไดเล่ือนขึ้นเปนพระอุทัย
เทพธน ต�าแหนงเจากรมในกระทรวงกลาโหมส�าหรับเรงเงินคาสวย
ตามหัวเมืองสงพระคลัง ไดรับเงินเดือนทั้ง ๒ กรม

บรรดาขาราชการที่มีหนาท่ีท�างานในศาลาลกูขนุ ลวนอยูใน
บุคคล ๒ จ�าพวก จ�าพวกหนึ่ง เกิดในตระกูลของขาราชการผูใหญใน
กระทรวงมหาดไทยถวายตัวเปนมหาดเล็ก ไดเฝาแหนในทองพระโรง
จนรูราชการงานเมืองบางแลว ไดรับสัญญาบัตรเปนขุนนางอยูกรมอื่น
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กอนบาง ตรงมาเปนขุนนางในกระทรวงมหาดไทยบาง ตอไปไดเปน
เจาบานพานเมืองก็มีรับราชการอยูในกระทรวงมหาดไทยจนแกเฒา
ก็มีอีกจ�าพวกหนึ่งเปนแตลูกคฤหบดีซึ่งสมัครเขาฝกรับราชการใน
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแตยังเปนเด็กหนุม ฝากตัวเปนศิษยใหนายเวร
ใชสอยและฝกหัดเปนเสมียนมาแตกอน จนมีความรูไดเล่ือนต�าแหนง
ขึ้นโดยล�าดับความสามารถจนไดเปนรองนายเวรและนายเวร นายเวร
ลวนข้ึนจากคนจ�าพวกเสมียนทั้งนั้น จึงช�านชิ�านาญกระบวนการใน
กระทรวงย่ิงกวาพวกผูดีท่ีไดเปนขุนนางโดยสกุล แตจ�าพวกน้ีนอยตัว
ท่ีจะไดรับสัญญาบัตรเปนขุนนาง ถึงกระน้ันนายเวรบางคนไดเปน
ขาราชการผูใหญในกระทรวงมหาดไทยถึงชั้นพระยาพานทองก็มี
จะยกตัวอยางท่ีฉันรูจักตัว เชน พระยาจาแสนยบดี (ขลิบ) และพระยา
ราชวรานุกูล (อวม) เปนตน พระยาจาแสนยบดี (ไทย)๒ ก็ข้ึนจาก
จ�าพวกเสมียน เคยเปนนายเวรมากอนเหมือนกนั

พิเคราะหดูเห็นจะเปนพิธีมีมาแตโบราณท่ีกระทรวงตางๆ ตอง
หัดใชคนในกระทรวงเอง แมกระทรวงอื่นก็คงเปนเชนเดียวกัน การท่ี
รับคนแปลกหนาเรียนมาจากที่อื่นเพ่ิงเกิดขึ้นเม่ือมีกระทรวงเสนาบดี
๑๒ กระทรวงแลว ดังไดพรรณนามาในนิทานที่ ๑๔ เรื่องโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง๑

กระบวนท�างานในกระทรวงมหาดไทยตามแบบเกาน้ัน ถา
หนังสือราชการจะเปนจดหมายในกรุงฯ ก็ดี หรือใบบอกหัวเมืองก็ดี
มาถึงศาลาลูกขุนในเวลาเวรของใคร เปรียบวาเปนเวรนายแกวน นาย
แกวนก็เปนผูรับหนังสือน้ัน แมเปนหนงัสือของตัวบุคคลเชน สลัก
หลังซองถึงปลัดทูลฉลองเปนตน ก็สงไปใหผูนั้นทั้งผนึก ถาเปนใบบอก
ถึงกระทรวงอันเรียกวา “วางเวรกระทรวงมหาดไทย” นายแกวนก็

๑ ในเร่ืองนิทานโบราณคดี
๒ พระยาจาแสนยบดี ตอมาเปน พระยาพฤฒาธิบดี
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ผนึกออกอาน แลวน�าขึ้นเสนอตอปลัดทูลฉลองใหพิจารณากอน ถึง
วันตอมาเวลาเชาปลัดทูลฉลองกับนายแกวนเอาใบบอกน้ัน กับท้ัง
หนังสือซึ่งปลัดทูลฉลองเห็นวาเสนาบดีจะตองสอบประกอบกันไปยงั
บานเสนาบดี เม่ือนายแกวนคชสารอานใบบอกเสนอแลว เสนาบดี
ก็มีบัญชาสั่งใหท�าอยางไรๆ ถาเปนเร่ืองเพียงจะตองมีทองตราตอบ
หรือส่ังราชการอันอยูในอ�านาจเสนาบดีก็ใหปลัดทูลฉลองรับบัญชา
มาใหขาราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเปนพนักงานรางหนงัสือรางตราน้ัน
แลวใหนายแกวนเอาไปเสนอเสนาบดีใหตรวจแกไขกอน ถาเปนแต
ทองตราสามัญมีแบบแผนอยูแลว ก็ใหนายแกวนรางใหเสร็จไป ไมตอง
เอารางไปอานเสนอ แลวใหเสมียนเวรนายแกวนเขียนลงกระดาษ
มอบใหเสมียนตราเอาไปประทับตราที่บานเสนาบดีและสงไป ตน
หนังสือทั้งปวงในเรื่องนั้น นายแกวนอันเปนนายเวรที่ท�าการเปน
พนักงานรกัษาไวในกระทรวงตอไป มักเก็บไวบนเพดานศาลาลูกขุน
เปนมัดๆ ไมไดเรียบเรียงเร่ืองเปนล�าดับ ถึงกระนั้นเม่ือขาพเจาเปน
เสนาบดีตรวจพบใบบอกเกาแตในรัชกาลท่ี ๔ ยังอยูเปนอันมาก

ถาใบบอกฉบบัใดที่จะตองกราบบังคมทูล เสนาบดีก็ส่ังใหปลัด
ทูลฉลองคัดความขึ้นกราบบังคมทูล ลักษณะคัดความอยางนั้นเรียกวา
“คัดทูลฉลอง” คือเก็บแตเน้ือความใบบอก แตตองระวังมิใหผิดเพี้ยน
บกพรองขึ้นกราบบังคมทูล

วิธกีราบบังคมทูลนั้น ตามประเพณีโบราณซึ่งยังใชมาจนใน
รัชกาลท่ี ๓ อันพึงเห็นไดในหนังสือ “จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบตัิ”
ซ่ึงหอสมุดพิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยปรกติเจาแผนดินเสด็จออก
ขุนนางในทองพระโรงวันละ ๒ คร้ังเปนนิจ เสด็จออกเวลาเชาทรงวา
ราชการฝายตุลาการคือพิพากษาฎีกาของราษฎรเปนตน เสด็จออก
เวลาค�่าทรงวาราชการบานเมือง เม่ือเสนาบดีเจากระทรวงทูลเบิกแลว
ปลัดทูลฉลองอานใบบอกที่คดัแลวตรัสสั่งใหท�าอยางไร ปลัดทูลฉลอง
ก็เปนผจูดจ�ากระแสรับสั่งมาจัดการ ถาเปนราชการส�าคัญโปรดใหน�า
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รางตราข้ึนถวายทรงตรวจแกกอน และแกไขตามรับส่ังในเวลาเสด็จ
ออกขุนนางเหมือนเม่ืออานใบบอก

ราชการแผนดินท�าเปนการเปดเผยดังพรรณนามา จึงถอืกัน
วาทองพระโรง เปนท่ีศึกษาราชการทั้งปวงอันมีต�าแหนงเฝาในทอง
พระโรง

แตตอมาขาพเจาเขาใจวาในรัชกาลที่ ๔ เม่ือมีกิจเกี่ยวของกับ
รัฐบาลฝร่ังตางประเทศมากขึ้นจึงเริ่มก�าหนดราชการเปน ๒ ประเภท
ตางกัน คือราชการอันควรเปดเผยประเภท ๑ ราชการอันไมควร
เปดเผยประเภท ๑ อานใบบอกกราบทูลในเวลาเสด็จออกขุนนางแต
ราชการประเภทเปดเผย ถาเปนราชการประเภทไมเปดเผยใหท�าเปน
จดหมายบันทึกทูลเกลาฯ ถวาย ถาจะทรงปรึกษาหารือเสนาบดีคน
ไหน ก็มีรับสั่งใหหาเขาไปเฝาในท่ีรโหฐานเม่ือขาพเจายังเปนเด็ก เคย
เห็นสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อยังเปนสมุหพระกลาโหม
เขาเฝาอยางนั้นเนืองๆ จดหมายบันทึกท่ีคัดเขียนในสมุดด�าเหมือน
อยางใบบอก ที่อานในทองพระโรง แตมีดินสอขาวเหน็บไปกับใบปก
สมุดส�าหรับทรงเขียนลายพระราชหัตถ ตรัสสั่งแลวสงกลับออกมา
วิธกีราบทูลราชการหัวเมืองจึงเกิดเปน ๒ อยาง คือ อานกราบทูลใน
เวลาเสด็จออกขุนนางอยาง ๑ กับเขยีนเปนจดหมายบันทึกทูลเกลาฯ
ถวายอยาง ๑ ตอมาขนบธรรมเนียมในราชส�านักเปลี่ยนมาโดยล�าดับ
ดวยพระเจาอยูหัวมีราชกิจอยางอื่นมากข้ึน ไมมีเวลาจะเสด็จออก
ขุนนางในทองพระโรงไดวันละ ๒ คร้ังเหมือนอยางโบราณ ราชการ
ตางๆ ท่ีเจากระทรวงกราบบังคมทูลจงึใชเปนจดหมาย และด�ารัสสั่ง
ดวยลายพระหตัถเลขามากขึ้น

ถึงรัชกาลท่ี ๕ ประเพณีที่เสด็จออกขุนนางเสด็จออกแตเวลา
บายวันละคร้ังเดียว และไมมีการปรึกษาหารือราชการในเวลาออก
ขุนนางเหมือนอยางแตกอน เสนาบดีก็เลยไมเขาไปเฝาในเวลาเสด็จ
ออกขุนนาง การอานใบบอกหัวเมืองกราบทูลก็กลายเปนแตอยางพิธี
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เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมเดิมไว อานกราบทูลแตใบบอกราชการอยาง
จืดๆ เชนขาวโจรผรูายหรือรายงานน�้าฝนตนขาว เปนตน เหมือนกันทั้ง
กระทรวงมหาดไทยและกลาโหม กรมทาสวนราชการท่ีเคยท�าจดหมาย
บันทึกทูลเกลาฯ ถวายถึงตอนนี้กระทรวงกลาโหม กรมทา เปลี่ยน
เปนกราบทูลดวยจดหมายเขียนกระดาษฝรั่ง แตกระทรวงมหาดไทย
คงเขียนในสมุดด�าอยูตามประเพณีเดิม จึงแปลกกับกระทรวงอ่ืนมี
อยแูตกระทรวงเดียว จนในกรมราชเลขาธิการเรียกวา “หีบขนมปง”
ของกระทรวงมหาดไทย เพราะหอสมุดซึ่งสงเขาไปถวายไดขนาดกับ
หีบขนมปงท่ีขายในทองตลาด ใชแตเทานั้นความท่ีเขียนในบันทึกก็
คงเปนอยูเหมือนใบบอกเชนอานกราบทลู ในทองพระโรงแตโบราณ
ก็กลายเปนขอเรียนพระราชปฏิบัติ เหมือนอยางทูลถามวา “จะโปรด
ใหท�าอยางไร” ไปทุกเรื่อง จนพระเจาอยูหัวตรัสบนวากระทรวงมหาด
ไทยกลายเปนกรมไปรษณียไปเสียแลว มีราชการอะไรก็เกณฑใหทรง
พระราชด�าริวินิจฉัยเสียทั้งน้ัน ไมชวยคิดอานบางเลย แตก็ไมตรัสสั่ง
ใหแกไขอยางไร คงเปนเพราะทรงพระราชด�าริเปนยุติแลว วาจะหา
คนสมัยใหมเปนเสนาบดีใหฟนราชการมหาดไทยท้ังกระทรวงทีเดียว

เมื่อแรกขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดูเหมือน
คนท้ังหลายทั้งที่อยูในกระทรวงมหาดไทยและอยูนอกกระทรวง
มหาดไทย จะคอยดูกันมากวาขาพเจาจะไปท�าอยางไร บางทีจะมีมาก
ท่ีคาดกันวา พอขาพเจาไปถึงก็คงจัดการเปล่ียนแปลงตางๆ ในทันที
ตามประสาคนหนุมและไดเคยจัดการอยางใหมมาหลายแหงแลว แต
ตัวขาพเจาเองมีความวิตกมากดวยยังไมรูราชการกระทรวงมหาดไทย
และยังไมรูจักขาราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งที่ในกรุงฯ และตาม
หัวเมืองอยโูดยมาก เห็นวาคงตองศึกษาหาความรูราชการกระทรวง
มหาดไทยเสียกอน เม่ือรูแลวจึงคอยคิดอานจัดการงานตอไป

ก็และการศึกษาหาความรูนั้นจ�าจะตองอาศัยไตถามขาราชการ
ผูใหญในกระทรวงท่ีเคยท�าการงานช�านิช�านาญมาแตกอน ในเวลา
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นั้นขาราชการผูใหญในกระทรวงมหาดไทยรองแตเสนาบดีลงมามี
พระยามหาอ�ามาตย์ (หรุน ศรีเพญ็) สมุหมหาดไทยฝายเหนือ กับ
เจาพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธุ) เมื่อยังเปนพระยา
ราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลอง แตปลดออกรับบ�านาญแลวทั้ง ๒ คน คง
แตพระยาราชวรานุกูล (อวม) เม่ือยงัเปนพระยาศรีสิงหเทพ ปลัด
บัญชีวาที่ปลัดทูลฉลอง เปนหัวหนาขาราชการกระทรวงมหาดไทย
ขาพเจาจึงอาศัยไตถามแบบแผนกระบวนราชการกระทรวงมหาดไทย
มาต้ังแตแรก

ตรงน้ีอยากจะพรรณนาคุณของพระยาราชวรานุกูล (อวม)
ซึ่งไดมีตอตัวขาพเจาลงไวใหปรากฏ ตัวทานกับขาพเจาไดคุนเคยจน
ชอบกันอยูแลวต้ังแตขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แตจะ
เปนเพราะความอารีโดยมีไมตรีจิตในสวนตัวก็ตาม หรือเพราะทาน
มีความภักดีตอราชการบานเมืองก็ตาม สังเกตเห็นไดวาทานเต็มใจ
ชวยจริงๆ เหมือนอยางวาต้ังใจประคับประคองขาพเจามาต้ังแตแรก
เปนตนวาในเวลาขาพเจาปรึกษาหารือการงาน ถาทานไมเห็นชอบดวย
ก็ทักทวงและชี้แจงใหเห็นขอขัดของตามความคิดของทาน ไมคลอย
ตามดวยเกรงใจขาพเจา เวลาขาพเจาถามแบบแผนหรือราชการซึ่ง
เคยมมีาแตกอน ทานก็พยายามชี้แจงใหขาพเจาเขาใจ ไมปกปดความ
รคูวามเห็นของทาน เพราะฉะนั้นจึงไดรับความนับถือของขาพเจาและ
ท�าการงานดวยกันสนิทสนมย่ิงข้ึนดวยโดยล�าดับมา เม่ือพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดใหพระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ) เล่ือน
ขึ้นเปนเจาพระยาศรีธรรมาธิราชในกระทรวงวัง ทานก็ไดเล่ือนจาก
ท่ีพระยาศรีสงิหเทพ ซึ่งเปนพระยาราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลองเต็ม
ต�าแหนง ท�าราชการอยูดวยกันกับขาพเจา และเปนผรูักษาราชการ
แทนในเวลาขาพเจาไปตามเสด็จหรือไปตรวจราชการหัวเมืองตอมา
อีกหลายปจนทานแกชรา จึงกราบถวายบังคมลาออกจากต�าแหนง
ปลัดทูลฉลองไปรับบ�านาญ ถึงเมื่อออกไปแลวเวลามีการงานอันใดซ่ึง
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จะชวยขาพเจาได ทานก็ยังอุตสาหเขามาชวยอยูเสมอจนตลอดอายุ
ขาพเจายังคิดถึงคุณของพระยาราชวรานุกูล (อวม) อยูไมลืม

แตก็ที่ขาพเจาคิดวายังไมจัดการงานอยางใด จนเรียนรู
ราชการกระทรวงมหาดไทยเสียกอนนั้น ไมเปนไดดังคิด เพราะมี
การบางอยางซึ่งจ�าเปนตองจัดต้ังแตแรก ตามระเบียบกระทรวง
เสนาบดท่ีีทรงจัดใหม ตัวขาพเจาเปนแตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ไมไดเปนสมุหนายก จึงตองปลดการในหนาท่ีสมุหนายกสงไปกระทรวง
อื่น คือสงการหมายส่ังราชการฝายพลเรือนโอนไปยังกระทรวงวัง ซึ่ง
จะเปนเจาหนาท่ีหมายสั่งราชการท้ังฝายทหารพลเรือนตอไปอยาง
หน่ึง สงศาลอุทธรณความหัวเมืองกับทั้งเรือนจ�าโอนไปยังกระทรวง
ยุติธรรมท่ีต้ังข้ึนใหมอยางหนึ่ง ระเบียบการในกระทรวงมหาดไทยเอง
ก็ตองแกตั้งแตแรกอยางหน่ึง คือสั่งใหเลกิประเพณีท่ีเจาหนาที่ตองไป
เสนอราชการท่ีบานเสนาบดี เพราะตัวขาพเจาจะเขาไปประจ�าท�างาน
ท่ีศาลาลูกขุนทุกวันเหมือนกับคนอื่น และใหจัดหองประชุมขึ้นท่ีใน
ศาลาลูกขุนหอง ๑ ถึงเวลากลางวันใหเจาหนาท่ีน�าหนังสือราชการไป
เสนอตอขาพเจาในที่ประชุมพรอมกัน วันละครั้งทุกวัน ในเวลาประชุม
นั้นขาพเจาเชิญพระยาราชวรานุกูลใหมานั่งอยูขางตัวขาพเจา เมื่อฟง
ขอราชการท่ีจะตองมีค�าสั่ง ขาพเจาถามทานกอนวาการเชนน้ีเคยสั่ง
กันมาอยางไร หรือถาขาพเจาสงสยัไมรเูคามูลของการนั้น ก็ถามให
ทานชี้แจงจนเขาใจกอน ถาเปนการสามัญขาพเจาเห็นวาท�าตามเดิม
ไดไมมีโทษก็ส่ังใหท�าไปอยางเดิม ถาเห็นวาอาจจะมีไดมีเสีย ซึ่งจะตอง
เลอืกหาทางท่ีถูก ขาพเจาปรึกษาพระยาราชฯ กอน ถาเห็นพองกันก็
สั่งตามนั้น ถาเห็นตางกันก็ปรกึษาช้ีแจงกันตอไปจนตกลง ถาไมตกลง
กันหรือเห็นวาเปนการส�าคัญไมควรจะส่ังโดยพลการ ก็ใหน�าความ
ขึ้นกราบบังคมทูลฯ “ขอเรียนพระราชปฏิบัติ” หรือกราบทูลหารอื
เปนเร่ืองสวนตัวตามท่ีเห็นสมควร แตลักษณะขอเรียนพระราชปฏิบัติ
นั้นขาพเจาส่ังใหเลกิวิธีเขียนบันทึกในสมุดด�าอยางแตกอน เปลี่ยนเปน
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จดหมายซึ่งขาพเจารางเองเปนนิจ กราบทูลอยางเลาเร่ืองคดีที่มีข้ึน
แลวกราบทูลวินจิฉัยตามความคิดของขาพเจา และที่สุดกราบทูลวา
เห็นควรจะท�าอยางไรในจดหมายน�า ถาในใบบอกมีถอยค�าควรพจิารณา
ก็ใหคัดส�าเนาใบบอกถวายดวย ไมใหทรงล�าบากเหมือนแตกอน ก็ชอบ
พระราชอัธยาศัย

ยังมีอีกเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเกิดข้ึนเม่ือแรกขาพเจาไปเปนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ดวยในวันแรกขาพเจาไปนั่งวาการ เจาพระยา
รัตนบดินทรทานใหเสมียนตราเชิญตราจักรกับตราราชสีหส�าหรับ
ต�าแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มาสงใหขาพเจาท่ีศาลาลูกขุน
ดวงตรารวมกันอยูในกลองเงินใบหน่ึง ดูเปนของท�าท่ีเชียงใหมไม
วิเศษอันใด แตเสมียนตราบอกวากลองใสดวงตรานั้นเปนของเสนาบดี
ตองหามาเม่ือแรกรับดวงตรา และครั้งสมเด็จเจาฟากรมสมเด็จ
พระบ�าราบปรปกษเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงใชกลองกระ
(หรือกลองถมขาพเจาจ�าไมไดแน) คร้ันเจาพระยารัตนบดินทรเปน
ต�าแหนง เอากลองเงินใบนี้มารบัตราไปแตแรก ขอใหขาพเจาหาอะไร
มาใสดวงตรา จะไดคืนกลองเงินใหเจาพระยารัตนบดินทร ขาพเจา
ตอบวาขาพเจาไมรูวาเสนาบดีจะตองหาอะไรมาใสตรา ไมไดเตรียม
ไว จะท�าอยางไรดี ก็ขอยืมกลองเงินของพระยารัตนบดินทรไวกอน
ไมไดหรือ เสมียนตราจึงบอกวามีเตียบประดับมุกของเกาอยูบนเพดาน
ใบ ๑ ดูเหมือนจะเปนของเดิมท่ีส�าหรับใสตรา ขาพเจาใหไปหยิบลง
มาดู เห็นลวดลายประดับมุกเปนแบบเกา ถึงช้ันรัชกาลท่ี ๑ หรือท่ี ๒
ก็ตระหนักใจวาจริงดังวา จึงส่ังใหกลับใชเตียบใบน้ันใสตราตามเดิม
แลวสั่งใหเสมียนตราหาก�าปนเหล็กมาเก็บตราไวในศาลาลูกขุน จึงเปน
อันเลิกประเพณีที่เสนาบดีเอาตราต�าแหนงไปไวที่บานอีกอยางหนึ่ง

นอกจากการบางอยางท่ีไดกลาวมา ขาพเจาไมเปลี่ยนแปลง
อันใด ขาราชการคนใดเคยมีหนาท่ีท�าการอันใดก็ใหคงท�าอยูอยาง
เดิม ระเบียบการงานที่เคยท�ามาอยางใด เชนท�าการผลัดกนัเปนเวร
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เปนตนก็ใหคงท�าอยูตามเดิม เปนแตขาพเจาไปเที่ยวตรวจดูการและ
ไตถามเจาหนาที่ตามหองท่ีท�างานเนืองๆ ในไมชาก็คุนกับขาราชการ
ในกระทรวงทั้งหมดทั้งผูใหญตลอดจนผูนอย ขาพเจาศึกษาหาความรู
กับท้ังบัญชาการมาดวยกันราวสัก ๖ เดือน จนเห็นวามีความรูราชการ
มหาดไทยในกรุงเทพฯ สันทัดพอจะบัญชาการไดโดยล�าพังตัวแลว จึง
เร่ิมคิดศึกษาหาความรกูารปกครองหัวเมืองตอไป แตเห็นจ�าเปนจะตอง
ออกไปเท่ียวดูตามหัวเมืองเอง ขาพเจากราบบังคมทูลพระเจาอยูหัว
ก็ทรงพระราชด�าริเห็นชอบดวย

ถึงเดือนตุลาคมขาพเจาจึงขึ้นไปตรวจหัวเมืองเหนือ ในสมัย
นั้นยังไมมีรถไฟสายเหนือ ตองลงเรือเกงพวงเรือไฟไปต้ังแตออกจาก
กรุงเทพฯ ข้ึนไปทางเรือจนถึงอุตรดิตถ แลวเดินบกไปเมืองสวรรคโลก
ลงเรือมาสุโขทัย แลวเดินบกไปเมืองตาก ลงเรือลองจากเมืองตากกลับ
ลงมาจนถึงเมืองอางทอง ข้ึนเดินบกไปเมืองสุพรรณบุรีเปนที่สุด แลว
กลับทางเรือมาถึงกรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม

ขาพเจาข้ึนไปเมืองเหนือคร้ังน้ันไปไดความรูประหลาดใจตั้งแต
ไปถึงเมืองนครสวรรค วาเปนคร้ังแรกที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ขึ้นไปตรวจราชการหัวเมือง ดวยเจาเมืองกรมการมักมากระซิบถาม
พระยาวรพุฒิโภคัยซึ่งเปนผใูหญในขาราชการที่ไปกับขาพเจาวา มี
เหตุการณอะไรเกิดขึ้นหรือ ขาพเจาจึงขึ้นไปเมืองเหนือ แตกอนมา
ตอมีราชการส�าคัญเกิดขึ้น เชนเกิดทัพศึกเปนตน เสนาบดีจึงข้ึนไปเอง
พระยาวรพุฒิฯ บอกวาท่ีขาพเจาไปเปนแตจะไปตรวจราชการตาม
หัวเมอืง ไมไดมีเหตุการณอันใดเกิดขึ้นดอก ก็มิใครมีใครเขาใจ นาจะ
พากันนึกวา เพราะขาพเจาเปนเสนาบดีแตยังหนมุผิดกับทานแตกอน
ก็เท่ียวซอกแซกไปตามคะนอง

แตความจริงปรากฏแกตัวขาพเจาแตคร้ังน้ันมาวาท่ีเสนาบดีไป
เท่ียวตรวจราชการตามหัวเมือง เปนประโยชนอยางส�าคัญมากหรือจะ
วาเปนการจ�าเปนทีเดียวกไ็ด ตอมาขาพเจาจึงเที่ยวตรวจหัวเมืองเปน
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นิจสืบมากวา ๒๐ ป จนตลอดสมัยเม่ือขาพเจาเปนเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย

ขาพเจาไปตรวจหัวเมืองคร้ังนั้น ไดเห็นประเพณีการปกครอง
หัวเมืองอยางโบราณท่ียังใชอยูหลายอยาง ควรจะเลาเขาในโบราณคดี
ได แตตองเลาประกอบกับวินิจฉัยอันเปนความรูซึ่งขาพเจาไดตอเม่ือ
ภายหลังดวย จึงจะเขาใจชัดเจน

การปกครองตามหัวเมืองสมัยนั้น ยังใชวิธีเรียกในกฎหมายเกา
วา “กินเมอืง” อันเปนแบบเดิม ดูเหมือนจะใชเชนเดียวกันทุกประเทศ
ทางตะวนัออกนี้ ในเมืองจีนก็ยังเรียกวากินเมืองตามภาษาจีน แตใน
เมืองไทยมาถึงช้ันหลังเรียกเปลี่ยนเปน “วาราชการเมือง” ถึงกระนั้น
ค�าวา “กินเมือง” ก็ยังใชกันในค�าพูด และยังมีอยูในหนังสือเกาเชน
กฎมนเฑียรบาล เปนตน

วิธปีกครองท่ีเรียกวากินเมืองน้ัน หลักเดิมคงมาแตถือวาผเูปน
เจาเมือง ตองท้ิงกิจธุระของตนมาประจ�าท�าการปกครองบานเมืองให
ราษฎรอยเูย็นเปนสุข ปราศจากภัยอันตราย ราษฎรก็ตองตอบแทนคุณ
เจาเมืองดวยการออกแรงชวยท�าการงานใหบาง หรือแบงสิ่งของซึ่งท�า
มาหาได เชนขาวปลาอาหาร เปนตน อันมีเหลือใชใหเปนของก�านัลชวย
อุปการะมิใหเจาเมืองตองเปนหวงในการหาเล้ียงชีพ ราษฎรมากดวย
กันชวยคนละเล็กละนอย เจาเมืองก็เปนสุขสบาย รัฐบาลในราชธานี
ไมตองเลี้ยงดู จึงใหคาธรรมเนียมในการตางๆ ที่ท�าในหนาท่ีเปน
ตัวเงินส�าหรับใชสอย กรมการซึ่งเปนผูชวยเจาเมืองก็ไดรับผลประโยชน
ท�านองเดียวกัน เปนแตลดลงตามศักด์ิ

คร้ันจ�าเนียรกาลนานมา ความเปล่ียนแปลงในโลกียวิสัย
ท�าใหการเลี้ยงชีพตองอาศัยเงินตรามากขึ้นโดยล�าดับ ผลประโยชน
ท่ีเจาเมืองกรมการไดรับอยางโบราณไมพอเลี้ยงชีพ จึงตองคิดหา
ผลประโยชนเพ่ิมพูนข้ึนในทางอื่น เชน ท�าไรนา คาขายเปนตน ใหมี
เงินพอใชสอยอยูเปนสุขสบายเจาเมืองกรมการมีอ�านาจท่ีจะบังคับ
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บัญชาการตางๆ ตามต�าแหนง และต�าแหนงในราชการเปนปจจัย
ใหไดผลประโยชนสะดวกดีกวาบุคคลภายนอกเปรียบดังเชน “ท�านา”
ก็ไดอาศัย “บอกแขก” ขอแรงราษฎรมาชวย หรือจะคาขายเขาหุน
กับผใูด ก็อาจสงเคราะหผูเปนหุนใหซื้องายขายคลองไดก�าไรมากขึ้น
แมจนเจาภาษีนายอากรไดรับผูกขาดไปจากกรุงเทพฯ ถาใหเจาเมือง
กรมการมีสวนไดดวย ก็ไดรับความสงเคราะหใหเก็บภาษีอากรสะดวก
ขึ้น จึงเกิดประเพณีหากินดวยอาศัยต�าแหนงราชการแทบทั่วไป เจาเมือง
กรมการท่ีเกรงความผิดก็ระวังไมหากินดวยเบียดเบียนผูอื่น ตอเปน
คนโลภจึงเอาทุกอยางสดุแตจะได ก็มักมีภัยแกตัว ดังเชนผูวาราชการ
เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งไดเลาไวในนิทานท่ี ๔ เรื่องหามเจามิใหไปเมือง
สุพรรณ๑

เม่ือขาพเจาขึ้นไปเมืองเหนอืครั้งน้ัน เจาเมืองท่ีขาพเจาไปพบ
โดยมากเปน “ผูดีมีตระกูล” แตมักเปนชาวเมืองนั้นเอง ดวยเปน
เทือกเถาเหลากอเจาเมืองคนกอนๆ ซึ่งไดท�าราชการประกอบกับท�ามา
หากิน จนต้ังถ่ินฐานไดในเมืองนั้น มีลูกถวายตัวเปนมหาดเล็กกอนแลว
ขอออกไปรบัราชการบาง หรือฝกหัดใหท�าราชการในเมืองน้ันเองบาง
จนไดรับสัญญาบัตรเปนผชูวยราชการเปนยกกระบัตรเปนปลัด ใคร
ดีก็ไดเปนเจาเมือง ในท่ีสุดเปนแลวก็อยูในเมืองนั้นจนตลอดชีวิต ลูก
หลานจึงมีก�าลังพาหนะรับราชการสืบกันมา ขาราชการท่ีถิ่นฐานอยู
ในกรุงเทพฯ หาใครมีใครสมัครออกไปรับราชการหัวเมอืงไม เพราะ
เกรงความล�าบากในการหาเลี้ยงตัวดังกลาวมาแลวถาเปนผไูปจากที่อ่ืน
ก็ตองมีทุนรอนของตัวไป หรือมิฉะนั้นก็ตองไดเปนเขยสขูอผูมีก�าลัง
พาหนะในเมืองนั้นจึงจะอยูได ยิ่งถึงชั้นกรมการชั้นรองลงไปตอง
เลอืกหาแตในพวกคฤหบดีในเมืองนั้นเองทั้งน้ันเพราะหาคนตางถิ่นยาก

๑ ในเร่ืองนิทานโบราณคดี



26 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ตามหัวเมืองในสมัยน้ัน ประหลาดอีกอยางหนึ่งท่ีไมมีศาลา
รัฐบาลต้ังประจ�า ส�าหรับวาราชการบานเมืองอยางทุกวันนี้ เจาเมือง
ต้ังบานเรือนอยูท่ีไหนก็วาราชการบานเมอืงท่ีบานของตน เหมือนอยาง
เสนาบดีเจากระทรวงในราชธานวีาราชการที่บานตามประเพณีเดิม
บานเจาเมืองผิดกับบานของคนอื่นเพียงท่ีเรียกกันวา “จวน” เพราะมี
ศาลาโถงปลูกไวนอกรั้วขางหนาบานหลังหนึ่ง เรียกวา “ศาลากลาง”
เปนท่ีส�าหรับประชุมกรมการเวลามีการงาน เชนรับทองตราหรือปรึกษา
ราชการ เปนตน เวลาไมมีการงาน ก็ใชศาลากลางเปนศาลช�าระความ
เห็นไดวาศาลากลางก็เปนเคาเดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานีนั่นเอง
เรือนจ�าส�าหรับขังนักโทษก็อยูในบริเวณจวนอีกอยางหน่ึง ไมจ�าเปน
จะตองอยกัูบจวนเหมือนกบัศาลากลาง

มีเรื่องปรากฏมาแตกอน วาคร้ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จข้ึนไปเมืองเหนือเม่ือป พ.ศ. ๒๔๐๙ ทอดพระเนตร
เห็นศาลากลางตามหัวเมืองซอมซอ จนทรงสังเวชพระราชหฤทัยทรง
พระกรณุาโปรดพระราชทานเงินสวนพระองคใหซอมแซม เมืองละ
๑๐ ชั่ง (๘๐๐ บาท) เมืองไหนท�าส�าเร็จแลวพระราชทานปายจ�าหลกั
ปดทองประดับกระจก ท�าเปนรูปเงินเหรียญรัชกาลที่ ๔ ลายเปนรูป
พระมหามงกุฎแผน ๑ รูปชางอยใูนวงจักรแผน ๑ พระราชทานให
ไปติดไว ณ ศาลากลางซึ่งไดทรงปฏิสังขรณ เมื่อขาพเจาขึ้นไปยงัมี
อยูบางแหงขาพเจาไปยืมมาจ�าลองรักษาแบบไว เด๋ียวนี้อยูในพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ แตมาภายหลังศาลากลางก็กลับทุดโทรมนาทุเรศ
อยางเกา หามีแหงใดเปนสงาผาเผยไม

เหตุท่ีเปนเชนนั้นก็เพราะเจาเมืองตองสรางจวนและศาลากลาง
ดวยทุนของตนเอง แมแตแผนดินซึ่งจะสรางจวน ถามิไดอยูในเมืองมี
ปราการ เชน เมืองพิษณุโลก เปนตน เจาเมืองก็ตองหาซื้อท่ีดนิเหมือน
กับคนท้ังหลาย จวนกับศาลากลางจึงเปนทรัพยสวนตัวของเจาเมือง
เม่ือสิ้นตัวเจาเมืองก็เปนมรดกตกแกลูกหลาน ใครไดเปนเจาเมืองคน
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ใหมถามิไดเปนผูรับมรดกของเจาเมืองคนเกาก็ตองหาท่ีสรางจวนและ
ศาลากลางข้ึนใหมตามก�าลังท่ีจะสรางได บางทีก็ยายไปสรางหางจวน
เดิมตางฟากแมน�า้ หรือแมจนตางต�าบลก็มี จวนเจาเมืองไปต้ังอยูท่ีไหน
ก็ยายท่ีวาราชการไปอยท่ีูน่ันช่ัวสมัยของเจาเมืองคนนั้น ตามหัวเมือง
จึงไมมีท่ีวาราชการเมืองต้ังประจ�าอยูแหงใดแหงหน่ึงเปนนิจเหมือน
อยางทุกวันนี้ อันเพ่ิงมีข้ึนเม่ือจัดมณฑลเทศาภิบาลแลว สวนพวก
กรมการน้ันเพราะมักเปนคฤหบดีอยูในเมืองนั้นแลวจึงไดเปนกรมการ
ต้ังบานเรือนอยูท่ีไหนกค็งอยูท่ีน่ัน เปนแตเวลามีการงานจะตองท�าตาม
หนาท่ี จวนเจาเมืองอยูที่ไหน ก็ตามไปฟงค�าสั่งท่ีนั่น บางคนต้ังบาน
เรือนอยูหางถึงตางอ�าเภอก็มี ดวยเคยเปนคฤหบดีอยูท่ีแหงน้ันมากอน
เจาเมืองประสงคจะใหเปนผูรักษาสันติสุขในทองท่ีนั้นเหมือนอยางนาย
อ�าเภอซึ่งมีข้ึนในสมัยเทศาภิบาล จึงขอใหคฤหบดีคนนั้นเปนกรมการ
หรือวาอีกอยางหนึ่งคือ ต้ังนักเลงโตซึ่งมีพรรคพวกมากใหเปนกรม
การเพ่ือจะใหโจรผรูายย�าเกรงไมกลาปลนสะดมในถ่ินนั้น แตบางทีก็
กลับใหผลราย ดังเคยมีเรื่องปรากฏเม่ือตอนตนรัชกาลที่ ๕ ผูรักษา
กรุงศรีอยุธยาต้ังคฤหบดีคนหนึ่งชื่อชางเปนที่หลวงบรรเทาทุกขอยูที่
เกาะใหญ ดวยแมน�า้ตอนเกาะใหญลานเท เปนยานเปลี่ยวมักมีโจร
ตีปลนเรือท่ีขึ้นลอง หลวงบรรเทาฯ คนน้ันขึ้นช่ือ คนชมในการรับรอง
ผูมีบรรดาศักด์ิซึ่งผานไปมา แมจนชาวเรือขึ้นลอง ถาใครไปพึ่งพ�านัก
หลวงบรรเทาฯ โจรผูรายก็ไมกลาย�่ายี ดูเหมือนจะเปนเชนน้ันมาแต
ปลายรัชกาลท่ี ๔ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ ความปรากฏข้ึนจากค�าใหการ
ของโจรผรูายท่ีจับไดหลายราย วาเปนพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ
โปรดใหขาหลวงช�าระ ก็ไดความวาหลวงบรรเทาฯ เปนนายซองโจร
ผูราย เปนแตใหไปท�าการโจรกรรมเสียในเขตแขวงอื่น ภายนอกถ่ินที่
ตนปกครอง หลวงบรรเทาฯ จึงถูกประหารชีวิต เปนเรื่องเลื่องลือกัน
อ้ือฉาวอยูคราวหน่ึง ในเวลาขาพเจาแรกรับราชการ

เม่ือขาพเจาขึ้นไปเมืองเหนือยังมีกรมการที่เคยเปนนักเลงโต
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อยูหลายเมือง เพราะในสมัยน้ัน ยังไมมีโปลิศหรือต�ารวจภูธรที่เปน
พนักงานส�าหรบัตรวจจับผูราย เจาเมืองตองปราบปรามตามปญญา
ของตน จึงเกิดความคิดท่ีจะหานกัเลงโตมีพรรคพวก ต้ังเปนกรมการ
ไวส�าหรับปราบปรามโจรผูราย ท่ีจริงกรมการชนิดนั้นก็ไมไดเปนผูราย
ไปทุกคน โดยมากมักไปต้ังบานเรือนท�ามาหากินอยูตามบานนอก เมื่อ
ไดเปนกรมการก็มักหาประโยชนดวยทดรองทุนตกขาวจากราษฎร
และขอแรงราษฎรชวยท�านาของตนแลกกับคุมโจรผูรายใหราษฎร
ตอบางคนจึงเลยหากนิไปในทางทุจริต ถึงเปนใจใหพรรคพวกไปเท่ียว
ลักวัว ควายหรือปลนทรัพย เพ่ือจะไดสวนแบงเปนผลประโยชน

เมื่อขาพเจาขึ้นไปตรวจหัวเมืองครั้งแรก ไดพบกรมการซึ่ง
สงสัยกนัวาหากินอยางนั้น ๒ คน เรียกกันวา “ขุนโลกจับ” อยูที่เมือง
พยุหคีรีคน ๑ แตเม่ือขาพเจาพบนั้นแกชรามากแลว ตอมาไดยินวา
ออกบวชแลวก็ตาย อีกคนหนึ่งเปนทีห่ลวงศรีมงคล อยท่ีูเมืองอางทอง
เจาเมืองใชสอยอยางวาเปน “มือขวา” กลาวกันวาเพราะจับโจรผรูาย
เขมแข็งนกั เม่ือขาพเจาจะเดินบกจากเมืองอางทองไปเมืองสุพรรณบุรี
เจาเมืองใหหลวงศรีมงคลคนน้ันเปนผูจัดพาหนะ ในวันเดียวหามาและ
ผูคนส�าหรับหาบหามส่ิงของไดพอตองการหมด แลวตัวเองอาสาข่ีมา
น�าขาพเจาแตเมืองอางทองไปจนถึงเมืองสุพรรณ ขาพเจาจึงไดชอบ
มาแตนั้น

ครั้นถึงสมัยเม่ือต้ังมณฑลเทศาภิบาลแลวความปรากฏวาหลวง
ศรีมงคลปลอยใหพรรคพวกไปเท่ียวปลนในเมืองอื่น แลวรับของที่โจร
ไดมาเปนประโยชน แตแรกกรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์สมุหเทศาภิบาล
ก็ไมทรงเช่ือ เพราะทรงใชสอยหลวงศรมีงคลจนโปรดเหมือนกัน แต
ไตสวนไดหลักฐาน จึงตองฟองศาลขาหลวงพิเศษ ศาลพิพากษาให
จ�าคุกหลวงศรีมงคลหลายป กรมขุนมรุพงศฯ จึงออกพระโอษฐวา
“วิธีเล้ียงขโมยไวจับขโมยน้ันใชไมได” แตเมื่อถึงสมัยเทศาภิบาล
มีกรมการอ�าเภอต้ังประจ�าอยูตามบานนอกและมีต�ารวจภูธรแลว
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ก็ไมตองอาศัยกรมการบานนอกเหมือนอยางแตกอน
มีกรมการอีกพวกหนึ่งเรียกวา“กรมการจีน” เพราะเปนจีนหรือ

ลูกจีน ซึ่งยงัไวผมเปยทั้งนั้น พวกนี้ขึ้นจากจีนนอกท่ีไปต้ังท�ามาหากิน
ตามหัวเมืองบางคนไปต้ังตัวไดเปนหลักฐานแลวเขารับผูกภาษีอากร

ก็ตามกฎหมายแตกอนน้ัน ตอบุคคลถือศักดินาแต ๔๐๐ ไร
ขึ้นไปเปนความในโรงศาลจึงแตงทนายวาความแทนตัวได การเก็บ
ภาษีอากรมักตองเปนถอยความกับราษฎรเนืองๆ ถาเจาภาษีอากร
ตองไปติดวาความเสียในโรงศาลกไ็มสามารถจะเก็บภาษีอากรได เพ่ือ
จะแกไขความขัดของขอน้ีเมื่อรัฐบาลต้ังใครเปนเจาภาษีนายอากรจึง
นับวาเปนขาราชการ ใหมียศเปนขุนนางชั้นขุน ถือศักดินา ๔๐๐ ไร
เม่ือท�าราชการตอมาไดเลื่อนเปนหลวงหรอืเปนพระก็มี พวกท่ีอยใูน
กรุงเทพฯ เรียกกันวา “ขุนนางภาษีนายอากร”พวกที่อยูตามหัวเมือง
เรียกกันวา “กรมการจีน” เปนถึงต�าแหนงปลัดเมืองก็มีดังไดกลาวมา
ในนิทานท่ี ๑๕ เรื่องอ้ังย่ีนั้น พวกกรมการจีนโดยปรกติต้ังหนาท�ามา
หากิน แสวงหาทรัพยสมบัติ ไมแสวงหาอ�านาจและมักบริจาคทรัพย
ชวยอุดหนุนกิจการตางๆ ใหเปนประโยชนแกผูอื่น จึงเขากับชาวเมือง
ไดทุกช้ันต้ังแตเจาเมืองกรมการตลอดจนราษฎร

ท่ีขาพเจาไปทางเรือคร้ังนั้น นอกจากไดเห็นหัวเมืองรายทาง
ท่ัวหมดยังมีประโยชนอีกอยางหนึ่ง ดวยในเวลาเดินทางตองน่ังกับนอน
ไปในเรือวันละหลายๆ ช่ัวโมง ไดมีเวลาอานหนังสือตางๆ เชน กฎหมาย
เปนตน ศึกษาหาความรูวิธปีกครองอยางโบราณอันมีอยใูนหนังสอืเกา
ไปดวยตลอดทาง อาศัยความรท่ีูไดในครั้งนั้นท�าใหขาพเจาคิดเห็นวา
ความมงุหมายของการปกครองท้ังอยางใหมและอยางเกา ก็อยูในจะให
“บานเมืองอยูเยน็เปนสุข” ดวยกัน แตเขาใจอธิบายค�า “อยูเย็น
เปนสุข” นั้นผิดกัน

อยางเกาถือวา“ถาบานเมืองปราศจากภัยตางๆ” เชนโจรผูราย
เปนตน “ก็เปนสุข” ขอนี้สังเกตไดในบานแผนกที่แกกฎหมายในการ
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ปกครองแตโบราณ มักอางเหตุท่ีเกิดโจรผูรายชุกชุมแทบทั้งนั้น เพราะ
ฉะน้ันตามหัวเมืองเจาเมืองกรมการก็มุงหมายจะรักษาความเรียบรอย
ในพ้ืนเมืองไมใหมีโจรผูรายเปนที่ต้ัง ตลอดจนถึงเจากระทรวงใน
กรุงเทพฯ เมื่อเห็นวาเมอืงใดสงบเงียบไมมีเหตุรายกย็กยองวาปกครอง
ดี ตอเมืองใดไมเรียบรอย โจรผรูายชุกชุมหรือราษฎรเดือดรอนดวย
เหตุอื่น จึงใหขาหลวงออกไประงับ หรือมีเหตุการณใหญโต เชน เกดิ
ทัพศึก เสนาบดีก็ออกไปเอง จึงไมมีการตรวจหัวเมืองในเวลาเมื่อเปน
ปรกติ

ความคิดที่วาจะใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข ตองจัดการท�านุ
บ�ารุงในเวลาบานเมืองเปนปรกติ เปนคติเกิดขึ้นใหม ดูเหมือนจะเร่ิม
เกดิข้ึนแตในรชักาลที่ ๔ และมาถือเปนขอส�าคัญในรัฏฐาภิปาลโนบาย
ตอรัชกาลท่ี ๕ ตอมา
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เม่ือแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๓๕ กระทรวงได
อาศัยท�างานท่ีตกึแถวยาว ๒ ช้ัน หนาประตพิูมานไชยศรี ตรงขามศาลาสภา
ไทย ซึ่งเคยเปนที่ตั้งกรมทหารมหาดเลก็รักษาพระองค์ อยูราว ๒ ป



พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชประสงค์ใหจดักระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเปนแบบใหม จงโปรดใหรื้อศาลาลูกขุนใน ใน
พระบรมมหาราชวงัทั้ง ๒ หลงัลง แลวสรางใหมเปนตึก ๒ ช้ัน ๓ หลังเรยีง
กัน มมุีขกระสนัทั้งขางหนาขางหลังเชื่อมตกึ ๓ หลังใหเปนหมูเดียวกนั ซึ่ง
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงรับราชการอยูในกระทรวงหลังนี้



การตรวจราชการครั้งแรก
รายงานการเสด็จตรวจราชการ

หัวเมืองฝ่ายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๓๕ ร.ศ. ๑๑๑
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การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ ร.ศ. ๑๑๑

รับวันท่ี ๑๗ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑๑

ท่ี ๖๒/๑๔๓๐๖
ศาลาลูกขุนในฝายซาย

วันท่ี ๑๒ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ขาพระพุทธเจา พระยาศรีสิงหเทพฯ๒ ขอพระราชทาน

กราบทูลพระเจ านองยาเธอกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ๓ ทราบ
ฝาพระบาท ดวยพระเจานองยาเธอกรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย มีลายพระหัตถสงลงมาทูลเกลาฯ ถวาย ๒ ฉบับ
ขาพระพุทธเจาไดสงลายพระหัตถพระเจานองยาเธอกรมหม่ืนด�ารง
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสองฉบับทูลเกลาฯ ถวาย
ทราบฝาพระบาท

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาฯ
ขาพระพุทธเจา พระยาศรีสิงหเทพ๔

๑ รกัษาอกัขรวิธคีงตามเอกสารเดิม
� ๒ พระยาศรสิีงหเทพ (เส็ง วิรยศิริ) บางแหงเขียนวริิยศิริ บรรดาศักดิ์ที่
ปรากฏคือ หลวงเทศาจติวิจารณ พระยาสฤษดิ์พจนกร สุดทายคือ พระยามหา
อ�ามาตยาธิบดี ไดรบัมอบหมายใหทดลองจัดต้ังผูใหญบาน ก�านัน บานเกาะ
บางปะอิน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๕ มีโอกาสไปศึกษาแบบแผนการปกครองที่
พมาและมะลายู
� ๓ พระยศหลงัสดุ คอื พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ (พ.ศ.
๒๔๐๓ - ๒๔๕๘) พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๔ ตนราชสกุล สวสัดิกุล เปนเสนาบดีต�าแหนงราชเลขานุการ และอธิบดกีรม
พระคลังขางที่ในรัชกาลที่ ๕
� ๔ พระยาศรสิีงหเทพ ตอมาเขียนศรีสีหเทพ
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ท่ี น. ๔
บานคลังแควสีทกุ

วันท่ี ๙ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝาลอองธุลีพระบาท

ดวยขาพระพุทธเจาไดขึ้นมาแวะตรวจการท่ีพระราชวัง
บางปะอินท่ีช�ารุดตางๆ ยังไมไดซอมแซมใหเรียบรอย ดวยเปนเวลาฤดู
ฝน ยังท�าไมได แตเดิมต้ังแตโปรดเกลาฯ ใหขาพระพุทธเจารับรักษา
พระราชวังบางปะอินแตปใหมมา ไดคิดแตจะจัดการรักษาใหเรียบรอย
กอน จึงจะจัดการซอมแซม เพราะเงินปนี้จายลดลงจะตองตรวจตรา
การใชเงินใหแขงแรง แลเพราะคาดวายังจะไมเสด็จพระราชด�าเนิน
ดวยสวนการรักษานั้น ไดจัดมามากแลว แตท่ีช�ารุดทรุดโทรมนอกจาก
ท่ีราวๆ เอียงๆ ผุๆ ตางๆ ท่ีไดทรงทราบฝาลอองธุลีพระบาทอยูแลว
ขาพระพุทธเจาวติกอยู ดวยเร่ืองโคมตะเกียงตางๆ อยาง ๑ เพราะ
ท้ังพระราชวังใชโคมตะเกียงแทบจะกวารอยชนิดและขนาด จะตอง
มีหลอดโคมหลายสิบอยาง แลโปะโคมหลายสิบอยาง ไสตะเกียง
กระจุบน�้ามันหลายขนาด ซึ่งจะใชไขวเขวกันไมได ดังนี้ประการ
หนึ่ง โคมลานสงออกไปเกาะสีชังเสียแตเม่ือกอนขาพระพุทธเจารับ
รักษามาก เกรงท่ีเหลือ อยูขางจะไมพอใชตามต�าหนักไดท่ัวไป อีก
อยางหนึ่ง พรมท่ีปูตามต�าหนักและท่ีตางๆ ปลวกกัดแลถูกฝนสาด
เสียโดยมาก ขาพระพุทธเจาใหเลิกขึ้น หมายจะท�าเปนพ้ืนขัดน�้ามัน
ก็ยังไมทัน และเครื่องผาและผาหุมตางๆ ที่ช�ารุด ก็มีหลายแหง
ขาพระพุทธเจาไดมีค�าสั่งใหรีบจัดการโดยเร็วและมากท่ีสุด ท่ีจะท�าได
แตเกรงวา ถึงเวลาเสด็จพระราชด�าเนิรการจะยังขาดตกบกพรอง
อยูบางประการใด ขอพระบาระมีปกเกลาฯ เปนท่ีพึ่ง ขาพระพุทธเจา
ไดสั่งใหกรมการกรุงเกาและเจากรมปลัดกรม กองแกวจินดา ไปชวย
จัดการตามสมควรแลว และการทั้งปวงตลอดจนเวลาเสด็จพระราช
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ด�าเนิน ไดมอบไวในพระวรวงษเธอพระองคเจาขจรจรัสวงษ๑ ขอให
ชวยเปนธุระสนองพระเดชพระคุณใหเรยีบรอยตลอดไป และท่ีซึ่ง
จะเสด็จประพาศทุง ขาพระพุทธเจาไดสั่งใหกรมการ เที่ยวเลือกหา
หนองบัวตางๆ ไดไวหลายแหงแลว หวังดวยเกลาฯ วาจะเปนการ
เรียบรอยตลอดไป

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา

๑ คือ พระวรวงศเธอ พระองคเจาขจรจรัสวงศ กรมหมื่นปราบปรปกษ
(๒๓๘๖ - ๒๔๔๑) ในสมเด็จฯ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบ�าราบปรปกษ ใน
รัชกาลที่ ๕ บัญชาการกรมทหารเรือ กรมพระนครบาล กรมชางสิบหมูชวย
ราชการกรมวัง
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น. ที่ ๖
เมืองอางทอง

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝาลอองธุลีพระบาท

ดวยการใชจายเงินโรงเล้ียงเด็กของพระอรรคชายาเธอ๑ ตาม
กระแสพระราชด�ารหิมาแตเดิม ใหจัดทุนส�าหรับใชจายในการโรงเลี้ยง
เด็กเปน ๓ แพนก คือ เงินท่ีจะใชจายเปนเงินเดือนผูดูการพนักงาน
พี่เลี้ยง นางนม และคนใชท้ังปวง เงินใชจายเปนเบ้ียเล้ียงและอาหาร
เงินใชสอยเบ็จเสร็จ คือ เปนคาซื้อของใชสอย มีเครื่องเลี้ยง เครื่อง
ครัว เครื่องเขียนหนังสือ และเคร่ืองแตงเรือนตางๆ เปนตน บรรดา
ทุนทรัพยท่ีจะใชซ้ือจายเสมอในการเหลานี้ พระราชทานเงินพระคลัง
ขางท่ีจ�าหนายแพนก ๑ เงินบรรดาใชซ้ือที่ดิน ใชกอสรางเรือนที่อยู
และขุดคลอง ท�าถนน หรือซอมแซมสิ่งตางๆ ซึ่งเกี่ยวดวยพ้ืนที่ เงิน
ท่ีใชซ้ือหาในส่ิงซึ่งเปนสาธารณแกตัวเด็กท้ังหลาย มีคาเตียงนอน
และคาที่นอนหมอนมุงและเสื้อผานงุหม บรรดาทุนทรัพยเหลาน้ี เปน
สวนของพระอรรคชายาเธอประทานมาใชจายแพนก ๑ ยังเงินแพนก
๑ ซึ่งเปนเงินของผูมีศรัทธาเกื้อกูลแกโรงเล้ียงเด็กเปนรายๆ เงินสวน
นี้จะไมใชจายในการอ่ืนๆ นอกจากจะรวบรวมไวท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให
เปนสิ่งเปนอันส�าหรับเปนส่ิงถาวรใหเปนท่ีระฦกของผมีูศรัทธา เงินได
และเงินใชจายจ�าแนกตามทางที่ควรเปน ๓ แพนก ดังน้ี

โรงเลี้ยงเด็กของพระอรรคชายาเธอนี้ไดเร่ิมการกอสรางและ

๑ คือพระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสนิีนาฎ
ปยมหาราชปดิวรัดา (พ.ศ. ๒๔๐๖ - ๒๔๗๒) พระอัครชายาเธอในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ มีศรัทธาสรางโรงเลี้ยงเด็กเกื้อ
หนุนราษฎรยากจน
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จัดต้ังมาแตรัตนโกสินทรศก ๑๐๘ มาจนถึงรัตนโกสินทรศก ๑๑๐ ท่ี
ลวงแลวมานี้ รายจายยังหาไดจ�าแนกกันตามแพนกไม เพราะการ
ใชสอยเงินทองยังสับสน แลเปนเวลาขาพระพุทธเจาไมอยู เงินรายใด
มีก็จายทดแทนกันไป หาไดรอขอพระราชทานเบิกมาใชใหถูกตองตาม
แพนกไม มาในป ร,ศ, ๑๑๑ นี้ ขาพระพุทธเจาใหเจาพนักงานตรวจ
บาญชีเงินรับและเงินจายจ�าแนกออกใหตรงกันตามแพนก ไดความ
วา แพนกเงินหลวงรายรับไดรับพระราชทานแลว ๔ ครั้งๆ ละ ๒๐
ชั่ง รวม ๘๐ ช่ัง รายจายไดจายเปนเงินเดือน ๑๒๔ ช่ัง ๔๑ บาท ๔๙
อัฐ ๕๐ เบ้ีย จายเปนเบี้ยเล้ียง ๔๑ ชั่ง ๒๐ บาท ๓๖ อัฐ จายใชสอย
เบ็จเสร็จ ๕๕ ชั่ง ๑ บาท ๒๕ อัฐ รวมรายจายแพนกหลวง ๒๒๐
ชั่ง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบ้ีย รายจายแพนกหลวงขาดตองยืมเงิน
รายอื่นมาทดรองอยู ๑๔๐ ช่ัง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบี้ย เงนิแพนก
พระอรรคชายาเธอ รายรับ ๕ ครั้ง เงิน ๔๐๐ ชั่ง ๕๒ บาท รายจาย
ไดจายเปนคาท่ีดิน ๑๗๐ ชั่ง ๔๐ บาท คากอสรางและซอมแซม
ท่ีตางๆ ๒๑๗ ช่ัง ๒๓ บาท ๗ อัฐ ยังเหลือตัวเงินอยู ๑ ช่ัง ๕๒ บาท
รวมรายจายและเงินมีตัว ๓๘๙ ชั่ง ๓๕ บาท ๗ อัฐ นอยกวารายรับ
๑๒ ช่ัง ๑๖ บาท ๕๗ อัฐ เงิน ๑๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๕๗ อัฐนี้ ไดทดรอง
ไปในรายจายแพนกหลวง สวนเงินแพนกผูมีศรัทธาชวยบ�ารุง รายรับ
๑๐๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๓๘ อัฐ มิไดมีรายจายส่ิงใด แตไปจายทดรองอยู
ในรายจายแพนกหลวงท้ังส้ิน ยังขาพระพุทธเจาไดยืมเงนิกระทรวง
ธรรมการจายทดรองไปในรายจายแพนกหลวงอีก ๒๖ ชั่ง ๓๐ บาท
๑๑ อัฐ ๕๐ เบ้ีย จึงรวมเปนเงินแพนกหลวงรายจายเกินกวาที่ไดรับ
พระราชทานไวแลว ๑๔๐ ชั่ง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบ้ีย เพราะฉะนั้น
ขอพระราชทานเงินพระคลังขางท่ี รอยสี่สิบชั่งหกสบิสามบาทส่ีสิบสอง
อัฐหาสิบเบ้ีย มาจายใชหน้ีรายเงินสวนพระอรรคชายาเธอ และสวน
ผูศรัทธาชวยบ�ารุง ทั้งรายท่ียืมเงินกระทรวงธรรมการน้ันดวย ถา
ไดใชกันถูกตองดังน้ี จะมีเงินเปนสมบัติของโรงเลี้ยงเด็ก ใชกอสราง
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อะไรไดอีก เงินพระอรรคชายาเธอฯ ๑๒ ช่ัง ๑๖ บาท ๕๗ อัฐ เงิน
เรี่ยรายได ๑๐๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๓๘ อัฐ รวม ๑๑๔ ช่ัง ๓๓ บาท ๓๑
อัฐ และการบาญชีเงินก็จะไดรับพระราชทานเบิกและจายใหถูกทาง
ตอไปในภายหนา

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ

ป.ล. บาญชีรายเลอียดอยูท่ีเวรรับจายกระทรวงมหาดไทยหาไดติดมา
ไม จะคัดทูลเกลาฯ ถวายตอภายหลัง ขอรับพระราชทานใหกระทรวง
มหาดไทย รับเงินไปรักษาไว

ดร
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(ส�าเนา)
ส. ท่ี ๓๘๕/๑๑๑ ม,ท, ๔๖

พระที่นั่งจกัรกรีมหาปราสาท
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

กรมหม่ืนสมมตอมรพันธุ แจงความแกพระยาศรีสิงหเทพ
ดวยทานมีหนังสือที่ ๖๒/๑๔๓๐๖ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม สงหนังสือ
กรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพมีมาทูลเกลาฯ ถวาย ๒ ฉบับไปน้ัน ไดน�า
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายแลว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ด�ารัสวา
หนังสือกรมหมื่นด�ารงราชานุภาพท่ีทานสงมานั้นฉบับ ๑ หมาย น,๔
วาดวยการที่พระราชวังบางปอิน ใหกรมการกรุงเกาแลเจากรมปลัด
กรมกองแกวจินดา จัดการอยูแลในระหวางเสด็จพระราชด�าเนิน
มอบใหพระองคเจาขจรจรัสวงษชวยเปนธุระสนองพระเดชพระคุณ
ฉบับ ๑ หมาย น,๖ วาดวยการใชจายเงินโรงเล้ียงเด็กจะขอเบิกเงิน
พระคลัง ขางท่ี ๑๔๐ ช่ัง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบ้ีย มาจายใชหน้ี
รายเงินสวนพระอรรคชายาเธอ แลสวนผูศรัทธา ใหเปนการบ�ารุง
คืนรายยืมในกระทรวงธรรมการดวยนั้น ไดทราบฝาลอองธุลีพระบาท
แลว โปรดเกลา, พระราชทานต๋ัวส�าคัญตามจ�านวนเงินที่กรมหม่ืนด�ารง
ราชานภุาพ ขอรับพระราชทานนั้นแลว ไดสงต๋ัวส�าคัญมาใหทาน ใน
ซองนี้ดวยแลว

(เซนพระนาม) สมมตอมรพันธุ์
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รับวันท่ี ๒๔ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ท่ี ๗๔/๑๔๘๙๙

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันท่ี ๒๒ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

ขาพระพุทธเจา พระยาราชวรานุกูล๑ ขอพระราชทานกราบทูลพระเจา
นองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ทราบฝาพระบาท

ดวยพระเจานองยาเธอ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีค�า
โทรเลขลงมาวา ไดทรงรับเร่ืองมาท่ีเมืองนครสวรรคมากเกินกวาท่ี
เมืองพิจิตร เมืองพิศณุโลกย จะมีมากเหมือนกัน ขอหลวงจินดารักษ
ตามเสด็จข้ึนไปไตสวนความตามรับสั่งตอไป ขาพระพุทธเจาไดสงตน
ค�าโทรเลขทูลเกลาฯ ทราบฝาพระบาท เพื่อขอพระบรมราชานุญาติ
แลวจะไดใหหลวงจินดารักษรีบข้ึนไป

ควรมคิวรแลวแตจะโปรดเกลา,
ขาพระพุทธเจา พระยาราชวรานุกูล

๑ พระยาราชวรานุกูล (อวม) เคยอยูในบรรดาศักดิ์พระยาศรีสิงหเทพ
กอนเปนปลัดบัญชีวาที่ปลดัทูลฉลอง หัวหนาราชการกระทรวงมหาดไทย เปน
ผูรักษาการแทนเม่ือเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการ
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รับวันท่ี ๑๕ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ท่ี ๔๘

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันท่ี ๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

ขอเดชะฝาลอองธุลีพระบาทปกเกลาฯ
ดวยมีพระบรมราชโองการด�ารัสถามถึงความประพฤติของผูวาราชการ
หัวเมืองซ่ึงจะเปนดีแลช่ัว ตามที่ขาพระพุทธเจาไดไปเห็นมาในการ
ตรวจราชการหัวเมืองคราวนี้ ขาพระพุทธเจาไดกราบบังคมทูลถึง
แตบางคน แลกราบบังคมทูลยงัไมกระจัดชัดความท่ีไดด�าริหเห็นท้ัง
ฝายดีแลฝายชั่ว

ขาพระพุทธเจามาคิดดวยเกลาฯ วา การท่ีกราบบังคมทูลถึง
ความดีแลความชั่วของผูอ่ืนเชนน้ีเปนทางท่ีจะเปนความชอบแลความ
ผิดแกตัวเราในภายหนา ถาขาพระพุทธเจากราบบังคมทูลพระกรุณา
สมควรท่ีจะกราบบงัคมทูลใหเปนยุติธรรมถองแท อยาใหมีความชั่ว
ความดีเคลอืบแฝงอยูแกผูใดโดยไมเปนความจริงแลสมควร จึงจะ
ชอบดวยหนาท่ีแลต�าแหนงในราชการ ดวยเหตุนี้ จึงเห็นดวยเกลาฯ
วาสมควรจะกราบบังคมทูลใหถวนถ่ีทั่วทุกหัวเมืองจึงเปนยุติธรรมแล
สมควรจะทรงทราบฝาลอองธุลพีระบาท

บันดาผูวาราชการหัวเมืองซึ่งขาพระพุทธเจาไดไปตรวจมาครั้ง
นี้ เห็นดวยเกลาฯ วา

(๑) พระยาวิเสศไชยชาญ เมืองอางทอง เปนคนมีก�าลังทุพล
ภาพ ความสามารถท่ีจะจัดการบานเมืองไมพอ เปนเจาเมืองรักคา
ธรรมเนียมอยางเกาๆ แตท่ีจะประพฤติทุจริตรายแรงอันใดก็ไมปรากฏ
ทราบเกลาฯ วาจะขอลาออก

(๒) พระพรหมประสาทศิลป เปนคนโงแลชักฝกฝายในกามคุณ
มาก ไมใครจะเปนธุระราชการบานเมือง แลวแตคนใชสอยซึ่งเปนคน
โกงๆ จะแนะน�าใหท�าอยางไร ที่จริงก็จะไมต้ังใจที่จะท�าทุจริต แตดวย
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ความโงจะเขาใจวาเจาบานผานเมืองเขาเคอยไดผลประโยชนเชนน้ันๆ
แลมีภรรยามาก ตองการคาใชสอยมาก ใครเอาเงินมาให เขาวาควรรับ
ก็รับไวเปนพ้ืน พระพรหมประสาทศิลปนี้เห็นดวยเกลาฯ วาตองเปลี่ยน
ถาหากวาไมแพอุทธรณ ถึงหักโคน โปรดเกลาฯ ใหเขามารับราชการใน
กรุงเทพฯ ในที่ใกลฝาลอองธุลีพระบาทจะดีกวา

(๓) พระอินทรประสิทธิศร ผูวาราชการเมืองอินทร จริตพิการ
เลก็นอย ไปขางดุ แตเอื้อเฟอตอราชการดี การท่ีจะประพฤติทุจริต
อันใดยงัไมปรากฏ คงพอเปนราชการตอไปได

(๔) พระพิศาลสงคราม ผูวาราชการเมืองสิงค ดูทาทาง
คลองแคลวดี แตความประพฤติจะอยางไรยังไมไดมีเวลาสมาคมพอ
จะทราบได แตทราบเกลาฯ วาถูกฎีกาหาความฉกรรจอยูหลายเรื่อง
ถาไมแพความเห็นดวยเกลาฯ คงจะพอเปนราชการได

(๕) พระสรรคบุรานุรักษ ผูวาราชการเมืองสรรค เปนคนไป
แตกรุงเทพฯ ดูกิริยาอธัยาไศรยก็เรียบรอยดี แลเมืองสรรคเปนเมือง
ไมมีราชการอันใดมาก ยังไมปรากฏความประพฤติเสียหายอันใด แต
ขาพระพุทธเจาไมไดมีเวลาไตสวนพอจะทราบไดเลอียดเห็นดวยเกลาฯ
วาคงจะพอเปนราชการไดตอไป

(๖) พระยาสุรบดินทร ผูวาราชการเมืองไชยนาท เปนคนต้ังใจ
จะรับราชการใหดี แตสติปญญาสามารถอยูขางยังออน แมแตวากลาว
กรมการผูใหญเกาๆ ท่ีเกะกะก็ยังไมใครลง แตยังไมปรากฏความทุจริต
ประการใด คงจะพอตักเตือนส่ังสอนใหเปนราชการตอไปได บางที
นานๆ เขาจะดีข้ึน

(๗) พระยาพิไชยสุนทร ผูวาราชการเมืองอุไทยธานี เปนอยาง
ดีที่ ๒ แตพระยาพิไชยลงมา ท่ีเอื้อเฟอตอการบานเมืองแลบังคับ
บัญชาการเรียบรอยมาก แลไมปรากฏความทุจริตอันใด แตจะเอาขาง
ความคิดอานอยางใหมๆ ตองแนะน�าจงึจะท�าได คงจะเปนราชการ
ตอไปไดดี
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(๘) พระศรีสิทธิควร ผูวาราชการเมืองมโนรมย เจาเมืองอยาง
ชาวบานนอก คือหาผลประโยชนในคาธรรมเนียมอยางหยุมๆ หยิมๆ
แตก็ไมปรากฏวากลาท�าทุจรติรุนแรงอันใดนัก แตท่ีจะแกไขใหเปนคน
ประเปรียวอันใดกเ็ห็นจะไปไมได แลเมอืงมโนรมยนี้เพราะเขตรเมือง
เล็กราษฎรก็นอย ถามีกรมการมากมายอยอูยางเมืองใหญๆ อยูเชน
นี้ตราบใด ก็เห็นดวยเกลาฯ วายากที่เจาเมืองกรมการจะท�าการดีได
ดวยก�าลังเมืองไมพอเลี้ยงกรมการไดโดยปรกติ การเปนเชนนี้ ถายัง
ไมเปลี่ยนแปลงเขตรเมืองก็ควรจะใหคงไปเชนนี้กอน

(๙) พระพยุหาภิบาล ผูวาราชการเมืองพยุหะคีรี ดูเปนผูใหญ
บังคับบัญชาการเปนหลักถานอยางเกาๆ ดีอยู แตทราบเกลาฯ วา
ความอุทธรณคร้ังยังเปนหลวงเมืองกรุงเกายังมีอยูจะหนักหนาอยาง
ใดยังไมทราบเกลาฯ ถาจะถึงหักโคนเสยีดูก็นาเสยีดายอยู

(๑๐) พระยาไตรเพชรัตนสงคราม เมืองนครสวรรค จริตพิการ
มากๆ บังคับบัญชาราชการอยูขาง พลองแพลง เสียไปในทางขาง
หยุมหยิมตางๆ ดวย เมืองนครสวรรคนี้เปนเมืองส�าคัญ มีราชการก็มาก
เห็นดวยเกลาฯ วาจ�าเปนจะตองเปล่ียนผูวาราชการเมืองอิกเมือง ๑

(๑๑) พระยาเทพาธิบดี ผูวาราชการเมืองพิจิตรเปนคนชรา
ใครพูดเชื่องายอยางคนแกๆ แตไมปรากฏวาหากินโดยทุจริตผิด
ขนบธรรมเนียมอยางหน่ึงอยางใด แลควรจะชมไดดวยการท่ีใชกรม
การเปนหนาที่ดีอยูอยาง ๑ จะตองเปล่ียนก็ท่ีความชราครอบง�าหนัก
เขา แตเดี๋ยวน้ียังพอรับราชการได

(๑๒) พระไชยบูรณ ผูรักษาเมืองพิศณุโลก ดูนิไสยไมใครจะ
แนนอน อาจจะท�าไดท้ังฝายสุจริตแลทุจริต ช่ือเสียงก็ไมสูจะดีนัก
แตกอนก็ยังไมเคอยท�าการที่ตองรับผิดชอบมีจ�ากัดใหท�าดี เด๋ียวนี้ดู
ก�าลังต้ังใจจะท�าการใหแขงแรง ตองรับพระราชทานดูไปกอน

(๑๓) พระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ ผูวาราชการเมืองพิไชย
จัดเปนดียิ่งกวาผูวาราชการหัวเมืองช้ันในท้ังปวงซึ่งขึ้นกระทรวง
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มหาดไทยได ดวยความคิดอาน สอดสองเอาใจใสในราชการมาก
ประการ ๑ ท�าการเปนแบบประการ ๑ เขาใจใชผูนอยตามสมควร
แกคุณานุรูปดีประการ ๑ รักษาช่ือเสียงดีประการ ๑ ถารักษา
คุณสมบัติเหลาน้ีไวไดม่ันคง ตอไปภายหนา อาจจะเปนขาหลวง
บังคับหัวเมืองมากๆ ไดเปนแท

(๑๔) พระยาวิชติภักดี ผูวาราชการเมืองสวรรคโลก เปนคน
ชราทุพลภาพ ทานเจาพระยารัตนบดินทรไดมีตราพระราชสีห ไมให
วาราชการเมืองมาแตกอนแลว แตบัดนี้พระปลัดผูวาราชการเมือง
ก็ถึงแกกรรมลง พระยกรบัตรกด็ูยังออนความสามารถ เปนอันจะ
ตองมีผวูาราชการใหม แตขาพระพุทธเจายังก�าลังพิจารณาหาผูซึ่งจะ
สมควรอยู

(๑๕) พระยาศรีธรรมศุกราช ผูวาราชการเมืองศุโขไทย เปน
ผูใหญอายุมาก แตยังแขงแรงดี ดูเปนคนฉลาดสามารถในราชการอยาง
เกาๆ ไดคนหนึ่ง

(๑๖) พระยาสุจริตรักษา ผูวาราชการเมืองตาก เปนคนแขงแรง
ในราชการมาก แลรักษาการบานเมอืงก็อยูขางดี แตจะเปนเพราะ
เมืองตากเปนทางไปมาผคูนส�าสอน จะใหเรียบรอยยาก การบานเมือง
จึงไมสงบโจรผูรายไดดังเมืองพิไชยแลเมืองอุไทยธานี แตพระยาสุจริต
หมูนี้อยูขางเจ็บปวยออดแอด ก�าลังรางกายหาใครจะแขงแรงดังแต
กอนไม

(๑๗) พระยารามรณรงคสงคราม ผูวาราชการเมืองก�าแพง
เพ็ชร ดูชื่อเสียงไมใครจะดี มีเรื่องราวกลาวโทษการหยุมๆ หยิมๆ หลาย
เรื่อง แตยังไมปรากฏความเส่ือมเสียใหญโตอันใด ตองดูไปกอน

(๑๘) พระยาสุนทรสงคราม ผูวาราชการเมืองสุพรรณบุรี
จัดเปนที่ ๑ ไดในการท่ีไมเอ้ือเฟอตอราชการ แตทราบเกลาฯ วา
แพอุทธรณจะตองรับพระราชอาญาถอดจากบันดาศักด์ิ แลพระยา
สุพรรณก็รูตัวร้ือบานชองเขามากรุงเทพหมดแลว เปนอันจะตอง



46 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เปลี่ยนผูวาราชการเมืองใหมอิกเมือง ๑
ความดีช่ัวของผูวาราชการหัวเมืองตามที่ขาพระพุทธเจากราบ

บังคมทูลพระกรุณาน้ี ตามที่ไดพิจารณาเหน็ในเวลาท่ีไปตรวจราชการ
พักอยูเมืองละสองวันสามวัน กับรวบรวมความตามท่ีราษฎรย่ืนเร่ือง
ราวกลาวโทษโดยมาก ไตสวนไดความชัดบาง ยังก�าลังไตสวนบาง
บางทีความท่ีขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นโดยน�า้ใจต้ังเปนกลาง มิได
เจอืไปดวยเพราะรักแลชังนี้ จะพลาดพลั้งผิดไปบางก็จะเปนได แต
ขาพระพุทธเจาเชื่อใจวาถาพลาดคงจะพลาดไปขางเห็นชั่วเปนดี
มากกวาท่ีจะพลาดไปขางเห็นดีเปนช่ัว

เมื่อพิจารณาเห็นการจ�าเปนจะตองเปล่ียนผูวาราชการบาง
บางเมืองดังกราบบังคมทูลมานี้ ไดคิดดูตัวผซูึ่งควรจะเปนผูวาราชการ
หัวเมืองตอไป เห็นดวยเกลาฯ วา การท่ีเลือกผูวาราชการเมืองใน
เวลานี้เปนการยากมาก ถาจะจัดขาราชการออกไปจากกรุงเทพฯ คน
กรุงเทพฯ ไมใครรถ่ิูนถานแลภูมล�าเนาผคูน ตลอดจนวิธีการปกครอง
หัวเมือง ถาคนใหมๆ ออกไป คงจะตองไปงงอยูนานๆ ถาเปนคนโง
หรือหูเบา คนคดโกงก็มักจะเขาทายได ดังพระพรหมประสาทศิลป
เปนตัวอยาง หรือมิชน้ัน ก็ประพฤติอยางท่ีวาออกไป “กินเมือง”
ดวยผลประโยชนผูวาราชการท่ีจะพึงไดโดยสมควรแลโดยสุจริต
ดวยนั้น ยังมีนอยไมใครพอจะเลี้ยงชีวิตร ตองแสวงหาท่ีไดทางอื่น
เพิ่มเติม บางคนท่ีมีทุนก็คิดหาโดยชอบคือท�านา คาขาย เปนตน
บางคนก็คิดหาใหไดแตโดยงาย ลงปลูกความแลหยบิฉวยหยุมหยมิ
ไปตางๆ นอยคนทีเดียวที่จะเปนไดดังพระยาพิไชย ถาวาโดยอยางนี้
แลว สูคนซ่ึงต้ังภูมล�าเนามีต�าแหนงยศอยูตามหัวเมืองแลวไมได ดวย
คนเหลานั้นไดคุนเคอยช�านาญทาทางถิ่นถานแลการหัวเมืองอยมูาก
แตก็มีที่เสีย ท่ีเปนขุนนางบานนอกไมใครเขาใจขนบธรรมเนียมใน
กรุงเทพฯ อิกประการหน่ึง ชั้นกรมการรองผวูาราชการลงมาจะหาท่ี
ใจไมแตกไปในทางหาผลประโยชนหยุมหยิม หรือไมมึนตึง ก็หายาก
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ขาพระพุทธเจาไดต้ังใจเสาะแสวงดูตลอดทาง เห็นกรมการที่พอจะ
เปนผูวาราชการเมืองตอไปภายหนาได มีในเวลานี้แต ๓ คน คือ
พระปลัดเมืองอุไทยธานี คน ๑ พระศักดาเรืองฤทธิปลัดเมืองตาก คน
๑ หลวงกรุงศรีบริรักษยกรบัตรกรุงเกา คน ๑ กับหมื่นสุรฤทธิพฤฒิไกร
ซึ่งจ�าเปนจ�าจะตองขอรับพระราชทานไปรับราชการหัวเมือง เพราะ
กรมยุทธนาธิการ ตัดทิ้งเสยีจากผลประโยชนแลราชการทหาร แต
เม่ือโปรดเกลาฯ ใหไปเปนขาหลวงนั้นอิกคน ๑

แมจะมีตัวคนซึ่งแลเห็นความสามารถแลวการท่ีจะเลือกที่ต้ัง
ก็ยังเปนความล�าบากเปนอยางย่ิง ดวยไทยยังมีธรรมดาหนาอยูใน
ความอาไลยถ่ินถานภูมล�าเนาเคอยท�ามาหากิน ยังชี้นิ้วใชไมไดดังฝร่ัง
คร้ันจะขมขืนใหไปโดยใจไมสมัค ก็จะกลายเปนการลงโทษใหทอถอย
ในหนาที่ราชการ

แตการท่ีจะเลือกหาคนแตที่สมควรโดยความสามารถ ใหเปน
ผูวาราชการตามหัวเมืองน้ี เห็นดวยเกลาฯ วา เปนการส�าคัญอยางย่ิง
ของความส�าเร็จในการท่ีจะบ�ารุงหวัเมืองตอไปภายหนา เปนการอยาง
๑ ซึ่งขาพระพุทธเจาต้ังใจระวงัมาก

ตอไปภายหนาเห็นดวยเกลาฯ วา เม่ือใดจัดใหขาราชการใน
กรุงกับขาราชการหัวเมืองเปล่ียนผลดัถายกันไปมาได เม่ือนั้นและจะ
หาคนดีๆ เปนผูวาราชการหัวเมืองไดงาย ในเวลานี้ถาจะตองต้ังผูวา
ราชการเมืองเม่ือใด ก็อยูในจ�าเปนตองเสาะหาตัวคนในขาราชการใน
กรุงหรือหวัเมือง ซึ่งสมควรโดยเฉภาะตัวไปอยางเดิมกอน คอยคิดคอย
จัดตอไป

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ
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รับวันท่ี ๒ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ท่ี ๔๕

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

ขอเดชะฝาลอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
เมื่อขาพระพุทธเจาขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองฝายเหนือคราวนี้ได
ต้ังใจสืบเสาะพิจารณาดูทางที่ผูวาราชการไดผลประโยชนเล้ียงชีวิตร
อยูตามอยางท่ีเปนอยูเด๋ียวนี้ทกุๆ เมือง ความพิสดารในเร่ืองน้ีจะได
กราบบังคมทูลในรายงานตรวจราชการหวัเมือง ขอรับพระราชทาน
กราบบังคมทูลโดยสังเขปในที่นี้แตรวบใจความ เห็นดวยเกลาฯ วา
ทางที่ผวูาราชการหาผลประโยชนเลี้ยงตัวอยูทุกวันน้ีมี ๓ ประเภท
ประเภทที่ ๑ หาเล้ียงชีวิตรดวยการคาขาย ประเภทนี้ท�าไดดีแตบาง
เมือง ซ่ึงไมใครมีราชการแลท่ีพรอมมูลวงษาคณาญาติในต�าแหนง
กรมการ ประเภทท่ี ๒ หากินในกระบวนวาความ ประเภทนี้ถอย
ความมักจะรุงรัง บานเมืองแลมักจะถูกอุทธรณบอยๆ ประเภทที่ ๓
หาเล้ียงชีวิตรโดยการวิสาสะหยิบยืมเงินหลวง ซึ่งตกถึงมือใชสอย
เล้ียงชีวิตร ประเภทน้ีมักตองยกพระราชทานเม่ือปลายมือ ผูวาราชการ
ท่ีมีก�าลังบริบูรณคงจะเล้ียงตัวไดอยูดวยการอยางใดอยางหน่ึงใน
ประเภทนี้ หรือสองอยางสามอยางเจือกันบาง

ท่ีขาพระพุทธเจากราบบังคมทูลพระกรุณาบัดน้ีโดยเฉพาะ
ความรอนใจดวยพระยาพิไชย ท�าเลท�ามาหากินในเมืองนี้ก็ไมมี ถึง
มีก็จะท�าไมใครได ดวยเปนเมืองมีราชการมาก การท่ีจะหากินดวย
ถอยความ ดูพระยาพิไชยเปนคนรักชื่อเสียงแลไมมีกิตติศัพทติเตียน
เลอยในเร่ืองน้ี ขาพระพุทธเจาไดไตถามเฉภาะตัวโดยเลอียดได
ความวา ไดรับพระราชทานผลประโยชนอยูเพียงปละสัก ๑๕ ชั่ง แล
เห็นไดวา ไมพอที่จะเลี้ยงชีวิตรแลรักษาเกยีรติยศบรรดาศักดิตาม
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สมควรดวย พระยาพิไชยไดแจงตอขาพระพุทธเจาโดยเฉภาะตัววา ทุก
วันนี้ขัดสนยากจนมาก ตองเปนหนี้เขาอยูหลายราย จะไปราชการ
คราวน้ียินดีท่ีจะได รับพระราชทานเงินเดือนผอนผันใชหนี้ที่เขา
ติดคาง แตอยากจะจัดการใชหนี้สินเสียใหเสร็จกอน ก็ไมมีเงินทอง
พอจะใชได อยากจะใหขาพระพุทธเจาขอรับพระราชทานยืมเงินสกั
๘๐ ช่ัง แลวขอรบัพระราชทานใหผอนหักเงินเดือนไวจนกวาจะครบ
ขาพระพุทธเจาคิดเหน็อกแลนกึเกรงวาจะเปนโรคเสียในประเภทที่ ๓
จึงไดรับมาวาจะกราบบังคมทูล

พระยาพิไชยคนนี้ แตเดิมขาพระพุทธเจาก็ไมไดคุนเคยอนัใด
นัก เปนแตไดยินกิตติศัพทสรรเสริญมาก ครั้นเม่ือขาพระพุทธเจาข้ึน
ไปถึง ไดเห็นแลไดทราบเกลาฯ ท่ีพระยาพิไชยไดจัดการบานเมือง ทั้ง
เม่ือไดไตสวนสนทนาฟงความคิดความอาน ก็ตองยอมวาคนๆ นี้ควร
เปนคนราชการ แลถาไมมีเหตุผลอันใดมากระท�าใหเสยี ตอไปภายหนา
คงจะเปนคนราชการอยางดีที่จะพึงทรงพระกรุณาชุบเกลาฯ เลี้ยงได
คนหนึ่ง ท่ีมีความทุกขรอนดวยเรื่องยากจนนี้ จะวาเปนความผิดของ
ตัวเอง ก็เปนการท่ีแลเห็นไปไมได ใจขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ
วา ผูซ่ึงท�าราชการไดเชนพระยาพิไชยมีความขัดสนทรงทราบฝาลออง
ธุลีพระบาทเชนนี้ แมพระราชทานเงิน ๘๐ ชั่ง นั้นเปนบ�าเหน็จ
เสียทีเดียว ถึงแมวาจะดูมากเกินไปสักหนอย ก็จะเปนตัวอยางๆ ดี
หนาที่จะมีผลอยางดีไดในภายหนา ไมมากก็นอย แตขาพระพุทธเจา
ไมกลาที่จะกราบบังคมทูลตกลงเปนความเห็นเชนนั้น แลไมไดกราบ
บังคมทูลโดยความชอบใจหลงใหลในพระยาพิไชยอยางหน่ึงอยางใด
ถาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหพระยาพิไชยยืมเงิน ๘๐ ชั่ง แลจะหัก
เงินเดือนไวใชแลว พระยาพิไชยจะไดรับพระราชทานเงินเดือนๆ ละ
๖ ชั่งเสศ คือปละ ๘๐ ชั่ง เห็นดวยเกลาฯ ควรจะหักไวเพียงปละ ๓๐
ชั่ง เหลือนั้นพระราชทานใหพระยาพิไชยพอไดเลี้ยงชีวิตรในเวลาไปรับ
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ราชการเปนขาหลวงเมืองหลวงพระบางปละ ๕๐ ชั่ง เงินที่หักไว ๓ ป
จึงจะครบตนเงินท่ีไดรับพระราชทานยืมไป

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ
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รับวันท่ี ๓ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันท่ี ๒๕ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

ขอเดชะฝาลอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ดวยมี
พระราชโองการโปรดเกลาฯ แกขาพระพุทธเจา

พระยาจาแสนบดี๑ทูลเกลาฯถวายเร่ืองราว ขอรับพระราชทาน
เปนต�าแหนงท่ีพระยาพิศณุโลกาธิบดี ขาพระพุทธเจาจะเห็นดวยเกลาฯ
ประการใดนั้นพระเดชพระคุณหาท่ีสุดมิได

ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา ท่ีจะทรงพระกรณุาโปรด
เกลาฯ ใหพระยาจาแสนเปนพระยาพฤฒาธิบดีน้ัน เปนพระเดช
พระคุณแลเปนการสมควรอยางยิ่งอยูแลว ดวยพระยาจาแสนอายุ
ก็มากอยูแลวผลประโยชนแลอ�านาจวาศนาที่จะไดรับพระราชทาน
ก็ไมหยอนลงกวาเด๋ียวนี้แตอยางใดอยางหน่ึง แตที่พระยาจาแสนจะ
ไปวาราชการเมืองพิศณุโลกยซึ่งเปนหัวเมืองเอก หรือแมแตหัวเมือง
ใด ไปต้ังตนเมื่ออายุถงึปานนี้ ขาพระพุทธเจาเช่ือเปนแนวาคงจะไม
สามารถท�าราชการหัวเมืองซึ่งยุงเหยิงอยูแลวกลับใหดีได หรือจะ
รักษาแบบแผนซึ่งจะวางขึ้นไวส�าหรับบังคับบัญชาราชการหัวเมือง แม
อยางต�า่ เพียงท่ีจะตองหม่ันเท่ียวตรวจตราเขตรแขวงบานเมืองเทานี้
ก็จะเปนอันเหลือก�าลังรางกายที่จะท�าได ไมตองปวย กลาวไปถึงสติ
ปญญาสามารถในทางท่ีจะคิดอานราชการ ซ่ึงยังไมเคยท�าเลยมาจน
แก ถาไปพลาดพล้ังมีความผิดลงประการใดก็อยูในจะขาดทุนกวาที่

๑ พระยาจาแสนบดี (ไทย)
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เปนพระยาพฤฒาธิบดีมาก คร้ันขาพระพุทธเจาจะเรียกพระยาจาแสน
มาชี้แจงการซึ่งควรจะเขาใจอยูแลวน้ีใหเขาใจ ก็เห็นเปนเหลือวิไสย
จะควรประการใดแลวแตจะโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ
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เม่ือวันที่ ๓ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ท่ี ๑๔๑/๑๙๙๙๕

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝาลอองธุลีพระบาท

ดวยเมื่อขาพระพุทธเจาขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองถึงเมือง
พิไชย ไปตรวจดูนักโทษที่ตราง นักโทษหลายคนมหีลวงรักษาราษฎเปน
ตน ย่ืนเร่ืองราวรองทุกขวา เดิมเปนผูคุมๆ ผูรายนักโทษผรูายหนีไป
พระยาพิไชยเอาตัวจ�าเรงเอาผูรายอยูคนละปหน่ึงบางหลายปบาง
ยังไมไดตัวผูรายมาสงจะยอมเสียสินไหมใหแกโจทยขอพนโทษมี
ประกันออกไปบนบาลสืบจับผูรายท่ีหนีมาสง ขาพระพุทธเจาไดถาม
พระยาพิไชยแจงความวา ผูคุมซึ่งท�าใหนักโทษนั้น พระยาพิไชยได
ไตสวนโดยถวนถ่ี หาไดความวาผูคุมรูเห็นเปนใจปลอยใหผูรายหนีไป
แลหลวงรักษาราษฎนั้นเปนผูคุมใหญ ใหผูคุมรองคุมนักโทษๆ หนี
ผูคุมรองกห็นีไปดวย จึงตองเอาตัวผูคุมใหญจ�าเรงเพราะกลัวอาญา
อุทธรณ ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา ขอบังคับท�าเนียมคุมขัง
นักโทษท่ีเมืองพิไชยมีอาญาแขงแรง ชองท่ีผคุูมจะหาผลประโยชนได
มีนอย ครั้นจะยกเรื่องราวรองทุกขเสยี คนเหลานั้นก็คงจะตองติดเวร
จ�าไปไมมีท่ีสุด ไดเรียกโจทยมาถามก็หาไดติดใจสงไสยวาผูคุมรูเห็น
เปนใจปลอยใหผูรายหนีไม จึงไดท�าค�าสั่งใหผูคุมเหลานั้นใชเงินสินไหม
ใหแกโจทยแลวใหมีประกันออกแบบสืบเอาตัวผูรายตอไป การเรื่องนี้
เช่ือดวยเกลาฯ อยวูา มิไดฝาฝนกระแสพระมหากรุณาในใตฝาลออง
ธุลีพระบาท แตเกรงที่จะเปนการลวงเลมิดพระราชก�าหนดกฎหมาย
อยู ขอพระราชทานพระกรุณาบารมีปกเกลาฯ ในการท่ีไดสงไปนั้น
แลผูรายฉกรรจมหันตนักโทษที่เมืองพิไชยแลเมืองอื่นช�าระเปนสัตย
เสร็จส�านวนนั้น ไดมีค�าส่ังใหสงลงมา ณ กรุงเทพฯ ทุกเมืองแลว
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ขาพระพุทธเจาไดคัดส�าเนาค�าส่ังหนึ่ง และหนังสือพระยาพิไชย
หน่ึงรวม ๒ ฉบับสอดซองมาขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายทราบ
ฝาลอองธุลีพระบาท

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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ส�าเนาที่ ๑๙๙๙๖
น, ที่ ๖๘๙

(ส�าเนา น, ท่ี ๑๐๔๓)
วันท่ี ๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑

พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย มาถึงพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตผูวาราชการกรมการเมือง
พิไชย

ดวยท�าจดหมายหาฦาลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๑
ดวยเรื่องผูคุมท�านักโทษหนีโดยไดความชดัวามิไดเปนใจเขาดวยผูราย
เลอย แตจ�าเปนตองรับโทษเฆี่ยนตามขอบังคับคุมนักโทษ และยังตอง
จ�าเรงเอาตัวนักโทษตามกตหมายอยูหลายคน เปนความคร่ันครามจะ
หาตัวผเูปนผคุูมนักโทษไดโดยยากน้ัน ไดตรวจดูตลอดแลว การที่คุม
ขังนักโทษในเมืองพิไชย ไดตรวจดูก็เห็นวาม่ันคงดีกวาเมืองอื่นๆ ท่ีมี
นักโทษหนีตรางไดบางเชนน้ี ก็พิจารณาเห็นวาใชนักโทษเมืองพิไชย
จะหนีไดมากกวานักโทษเมืองอื่นๆ นั้นก็หาไม เพราะหากวาควบคุม
กันเปนแบบแผน จึงไดปรากตกวาที่ท�ากันหลวมๆ

เม่ือจะพจิารณาดูหนาที่และความรับผิดรับชอบของผูคุมก็แล
เห็นวาการท่ีเปนผูคุมอยางผคุูมเมืองพิไชยคงจะไดผลประโยชนนอยแล
การท่ีคุมนักโทษๆ ก็เปนคนมีรูปกายและสติปญญาสามารถเทาผูคุม
เอง นักโทษมากผคุูมนอยนักโทษมีธรรมดาท่ีจะคิตหนีหายอยูเสมอๆ
นักโทษหนีไดผูคุมตองเวรจ�าแทนนักโทษ ไมมีที่สุตก็หนาสงสารอยู
และเปนธรรมดาที่จะเปนจะเปนความทอถอยของผอูื่นที่จะเปนผคูุม
ตอไป เพราะฉนั้น ผูคุมคนใดท่ีท�านักโทษหนแีตสืพไดความชดัวามิได
เปนใจใหนักโทษนั้นหนี ไมมีท่ีสงไสยกินใจอยางหนึ่งอยางใดแลวก็ควร
จะผอนผันใหไดความกรุณาบาง แตเพียงไมใหเปนการลบลางกตหมาย
ตามรายตัว และเฉภาะเร่ืองท่ีจะกลาว ตอไปน้ี

เรื่อง ๑ หลวงราชรักษาเปนผูคุมใหญใหนายเขียวผคุูมรองคุม
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อายเปานักโทษเปนสัตวาตีนายทุเรียนตายหนีไป นายเขียวผูคุมตามจับ
อายเปาไมไดก็หนีไปดวย หลวงราชรักษามีความผิตตองรบัโทษอยูใน
เวรจ�ากักขังมาไดปเสศ แตโจทยไมติจใจวาความนั้นเห็นวาหลวงราช
เปนกรมการไดไปราชการทัพแลสงล�าเลียงกองทพัหลายครั้ง มีความ
ชอบในราชการและเปนแตผูใชไมควรจะรับโทษถึงผูท�าใหหนี ชอบให
ภาคโทษไว ใหพระยาพิไชยปรับไหมหลวงราชรักษาเปนเบี้ยเผาผีปลุก
ตัวนายทุเรียนผูตายใหแกโจทยแทนอายเปาผูรายตามกตหมาย แลว
ใหเรยีกประกันทานบลหลวงราชรักษาออกรับราชการแลติดตามจับ
ตัวอายเปาผูรายชวยนายเขียวผูคุมตอไป

เรื่อง ๑ หลวงภักดีผูคุมใหญ ใหนายโดผูคุมรองคุมอายกั๊ก
นักโทษรับเปนสัตวา ลงมือยิงนายสตตายกับอายดุพวกเพื่อนอายกั๊ก
หนีไป พระยาพไิชยไดบอกสงตัวนายโดผคุูมรองเขาไปปฤกษาโทษ ณ
กรุงเทพฯ แลว หลวงภักดีผคุูมใหญยังอยใูนระหวางท�าผักสงตัว อาย
กั๊กผูลงมือ อายอุพวกเพ่ือน แตโจทยยังติจใจวาความเอาเบ้ียเผาผี
แกหลวงภักดีน้ัน เห็นวาหลวงภักดีเปนผูคุมใหญไดบังคับผคูุมรองๆ
มีความประมาทท�าใหอายกั๊ก อายอุ หนีไปก็ไดสงตัวนายโดผูคุมให
พระยาพิไชยบอกสงเขาไป ณกรุงเทพฯ แลวควรใหภาคโทษหลวงภักดี
ไว ใหพระยาพิไชยตัดสินใหหลวงภักดีเสียเงินคาเผาผีปลุกตัวผตูายแทน
อายก๊ัก อายอุ ตามสมควร ใหหลวงภักดีท�าราชการแกตัวแลสืพตาม
จับอายกั๊ก อายดุ ตอไป

เรื่อง ๑ หลวงวินิจจ�านงผูคุมใหญ ใหนายพลัตผูคุมรองคุม
อายคงนกัโทษเปนสัตวาลักชางพระยาศุโขทัยหนีไป นายพลัตผคุูมก็หนี
ไปดวยนั้น เห็นวาหลวงวินิจจ�านงเปนผูคุมใหญไดบังคับวากลาวผคุูม
รองๆ ท�าใหอายคงผรูายหนีไปได เพราะความประมาทดังนี้มีความผิต
ชั้นหลวงวินจิจ�านงเปนแตผูใชไมควรจะรับโทษ ควรแตจะปรับไหมใช
ทุนใหแกโจทยๆ ก็ไมติจใจวาความนั้นชอบใหภาคโทษหลวงวินิจจ�านง
ไว ใหติจตามอายคงนกัโทษกับนายพลัตผูคุมตอไป
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เรื่อง ๑ หลวงภักดีเปนผูคุมใหญใหขุนนาหรุนคุมอายพรม
นักโทษซึ่งเปนสัจวาลักกระบอืหลวงคลังไป ขุนนามีความผิตตองรับ
โทษโบยแลจ�ากักขังตามขอบังคับผคุูมท่ีรักษานักโทษแลวแตความราย
นี้โจทยไดคากระบือคืนแลวไมติจใจวาความ ควรใหเรยีกประกันทานบล
ขุนนาภาคโทษไว ใหท�าราชการแกตัวแลสืบจับอายพรมนักโทษตอไป

เรื่อง ๑ หลวงราชรักษาผูคุมใหญใหนายโม นายกนุ ผูคุมๆ
ตัวอายสานักโทษรับเปนสัตวาลักขางหลวงใหหนีไปนายโม นายกุน มี
ความผิตตองรับโทษจ�าเรงเอาตัวอายสามาได ๒ ปเสศ ชอบใหพระยา
พิไชยมีบอกขอความหาฦาโทษนายโม นายกุน ผู คุมเข าไปให
เจากระทรวงปฤกษาโทษนายโม นายกนุ ณ กรุงเทพฯ

เรื่อง ๑ หลวงภักดีผูคุมใหญ ใหนายดีผูคุมรองคุมอายกล้ีง
นักโทษ ช้ันเปนพวกเพื่อนอายเหราผูลงมือฟนนายพรมตายใหหนีไป
นายดีมีความผิตตองรับโทษ จ�าเรงเอาตัวอายกลี้งมาไดปเสศ ชอบ
ใหพระยาพิไชยมีใบบอกขอความหาฦาโทษนายดีผูคุมรองลงไปให
เจากระทรวงปฤกษาโทษนายดี ณ กรุงเทพฯ

แตการนี้อนุญาติใหเปนการพิเสศ อยาใหใชเปนแบบแผนโดย
พละการตอไป

แตการที่คุมขังนักโทษเมืองพิไชยนี้ ถึงวาจะไดจัตการแลเห็น
วาดีกวาเมืองอ่ืนๆ ก็ยังบกพรองอยูควรจะตองจัดใหเรียบรอยหลาย
อยาง คือ

(๑) นักโทษท่ีความฆาฟนกันตายช�าระเสร็จส�านวนแลว ไมควร
จะร้ังรอไวใหรีบสงตัวนักโทษและถอยค�าส�านวนลงไปกรุงเทพฯ

(๒) นักโทษมีโทษหลวงแตไมถึงฉกรรมะหันกะโทษช�าระเสร็จ
ส�านวนแลว ใหรีบมีใบบอกสงถอยค�าส�านวนลงไปขอค�าตัดสิน ณ
กรุงเทพฯ

(๓) การท่ีจะจายนักโทษไปท�างานตางๆ ไมควรจะจายไปไกล
จากตาราง โรงงานก็มีอยูแลว ชอบใหเอาการมาท�าท่ีโรงงาน
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(๔) ถามีการจ�าเปนจะตองจายนักโทษไปท�าท่ีอื่นๆ ควรจะจาย
นักโทษแตท่ีโทษเบา หรือท่ีติตจวนจะครบก�าหนตออกไดไปท�างาน
นักโทษมีโทษหนักไมควรจะจาย ใหพระยาพิไชยท�าตามค�าส่ังนี้ทุก
ประการ

ประทับตราพระราชสีหนอยมาเปนส�าคัญ
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ส�าเนาที่ ๑๙๙๙๗
(ส�าเนา น. ท่ี ๑๐๔๒)

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ขาพระพุทธเจา พระยาศรสุีริยราชวรานวัุตร พิพัฒนพิไชย ผูวาราช
การเมืองพิไชย ขอพระราชทานนอมเกลาถวายค�านับกราบทูลพระเดช
พระคุณ พระเจานองยาเธอฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทราบ
ฝาลอองพระบาท

ดวยเม่ือเสด็จประทับทรงตรวจราชการอยูที่เมืองพิไชย
ขาพระพุทธเจาไดน�าความขัตของเร่ืองผคุูมใหญ ผูคุมรอง ซึ่งท�าให
นักโทษหนีข้ึนกราบทูลขอรับพระราชทานพระวินิจฉัย จึงมีรับสั่งโปรด
เกลาฯ ใหขาพระพุทธเจาเรียงขอหาค�าใหการข้ึนกราบทูล เพ่ือจะได
ทรงตัดสินนั้น พระเดชพระคุณเปนลนเกลาฯ หาท่ีสุดมิได

ขาพระพุทธเจาขอรับพระราชทานคัดขอหาค�าใหการยอแต
ใจความข้ึนกราบทูลเปนล�าดับตอลงไป

เรื่องหนึ่ง เม่ือ ณ ปชวตส�าฤทธ์ิศก สืพจับไดตัวอายผูเย อาย
ไปร อางคง ผูรายลักชางพรายพระยาศุโขไทย ๑ ชาง พิจารณาถึงถาน
อายผูเย อายคง อายไปร รับเปนสัจ แตชางกลางไมไดคืนโจทยไมติจ
ใจวากลาว ไดเอาตัวอายผูเย อายไปร อายคง จ�าตรวนไว หลวงวนิิจ
จ�านงเปนผูคุมใหญนายพลัดเปนผูคุมรองคุมอายคงไปอาบน�า้ นายพลัด
กับอายคงภากันหนีไป หลวงวินิจจ�านงคท�าผักไวยังไมไดตัวมาสง

เรื่องหนึ่ง ณ เดือนมิถุนายน ร,ศ, ๑๐๙ พันมะโนโจทยฟองหา
วาอายเปา อายดอนตีนายทุเรียนพ่ีชายพันมะโนตายพิจารณาถึงถาน
อายเปา อายดอน ใหการรับเปนสัจ หลวงราชรักษาเปนผคุูมใหญใช
ใหอายเขียวเปนผูคุมรองคุมอายเปาไป ซอมเขาที่บานหลวงราช อาย
เขียวผูคุมกับอายเปาภากันหนีไป ไดเอาตัวหลวงราชรักษาจ�าตรวนไว
แทน

เรื่องหนึ่ง เม่ือ ณ เดือนเมษายน ร,ศ, ๑๐๙ นายชมุโจทยหา
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วาอายหมื่นศรี อายสวนอายชาเปนผรูายลักชางภังไปชาง ๑ พิจารณา
ถึงถานอายหมื่นศรี อายสวน อายชารับเปนสัจไดของกลางคืนให
โจทยไป หลวงราชรักษาเปนผูคุมใหญใหนายโน นายกุน เปนผูคุม
รองคุมอายชาไปเล่ือยไมท�าษาลากลาง นายโน นายกนุ ไมระวังรักษา
นักโทษ อายชาหักโซรตรวนหนีไป ไดโบยหลังนายโน นายกนุ ผูคุม
รองตามขอบังคับ แลวไดใหหลวงราชผูคุมใหญ นายโน นายกนุ ผูคุม
รองท�าผัก ครบผักไมไดตัวไดเอาตัวนายโน นายกุน จ�าตรวจไวแทน
อายชา

เรื่อง ๑ ณ เดือนกุมภาพันธ ร,ศ, ๑๐๙ หลวงชาญเมืองพิไชย
ฟองกลาวโทษอายกั๊ก อายอุ วา อายกั๊ก อายอุ เถลาะวิวาทกับนาย
สุดพ่ีชายหลวงชาญ อายก๊ักเอาปนยิงนายสุดตาย อายอุเปนผูสมรู
พิจารณาถึงถานอายกั๊ก อายอุ ใหการรับสมฟอง หลวงภักดีเปนผูคุม
ใหญ ใชใหอายโดเปนผคูุมรองคุมอายก๊ัก อายอุ ไปเลื่อยไม อายโด
ไมอยูรักษานักโทษ อายกั๊ก อายอุ หักโซรตรวนหนีไปได โบยหลัง
อายโดตามขอบังคับ ใหหลวงภักดี อายโดท�าผัก ครบผักไมไดตัวไดบอก
สงตัวอายโดลงไปกรุงเทพฯ

เรื่อง ๑ ณ เดือนพฤษภาคม ร,ศ, ๑๑๐ นายท่ิมโจทยฟองหา
วาอายเหราลอบฟนนายพรมนองชายนายท่ิมตาย อายกลี้งเปนเพ่ือน
ไป ดวยพิจารณาถึงถานอายเหรา อายกลี้งใหการสมฟองหลวงภักดี
เปนผคุูมใหญ ใหนายดีเปนผคุูมรองคุมอายกลี้งไปเล่ือยไม นายดีไมอยู
ระวังรักษานักโทษ อายกล้ีงหักโซรตรวนหนไีป ไดโบยหลงันายดีตาม
ขอบังคับ ไดใหหลวงภักดีผูคุมใหญ นายดีผคุูมรองท�าผักสงตัวอายกลี้ง
ครบผักไมไดตัว ไดจ�าตรวนนายดีไวแทนตัวอายกล้ีง

เร่ือง ๑ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๑๑๑ สืบจับไดตัวอายพรม
อายถม ลักกระบือหลวงคลังเมืองพิไชยไปเกากระบือ พิจารณาถึงถาน
อายพรม อายถมรับเปนสัจ ไดกระบือคืนใหโจทยๆ ไมติดใจวากลาวได
เอาตัวอายพรม อายถมจ�าตรวนขังตรางไว หลวงภักดีผคุูมใหญใชให
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ขุนนาหรุนเปนผูคุมรองคมุอายพรมไปท�าโรงเรียน ขุนนาหรุนไมอยู
ระวังรักษานักโทษ อายพรมหักโซรตรวนหนีไป ไดโบยหลังขุนนาห
รนุตามขอบังคับแลวไดใหหลวงภักดี ขุนนาหรนุท�าผกัสงตัว ครบผัก
ไมไดตัวอายพรมมาสง ไดเอาตัวขุนนาหรุนผูคุมรองจ�าตรวนไวแทน
ตัวอายพรม

รวม ๖ เรื่องนี้ขาพระพุทธเจาไดไตสวนประกอบเพ่ือจะ
ทราบเกลาวาผคุูมใหญหรือผคูุมรองจะคิดอุบายโดยเห็นแกสินบลแล
เพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง การนี้ก็ไมไดเคาเง่ือนเปนทางท่ีจะ
พิจารณาไตสวนประการหนึ่ง แมนผคุูมใหญกับผคุูมรองโดยจะรวมคิต
กันก็ดีหรือไมรวมคิดกันก็ดี ถึงโดยจะมีประโยชนศักเทาใด ประโยชน
ท่ีไดเห็นไมภอเทากับความหนัก ซึ่งจะตองรับโทษในชั้นตนตามขอ
บังคับคือตองรับอาญาโบยหลังต้ังแต ๖ ทีลงมาจน ๓๐ ทีเปนอยางต�่า
ตามที่ขาพระพุทธเจาไดออกขอบังคับสกัตก้ันไวเม่ือรวบรวมเหตุ แลว
จึงเห็นดวยเกลาวา ผูรายซึ่งหนีไปไดนั้นเปนโดยความเขลา ความ
เผลอ ของผูคุมรองสวนเดียวหาไดเปนไปทางอุบายของผูคุมใหญ
ผูคุมรอง ซ่ึงจะเห็นกบัประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ไมแตถึงขาพระ
พุทธเจามีความเห็นแลมีความไวใจแลวเชนน้ัน ก็ไมสามารทที่จะให
ผูคุมใหญ ผูคุมรอง พนโทษได เพราะเกรงวาจะมีความมัวหมองแก
ขาพระพุทธเจาไดหลายประการ

ครั้นขาพระพุทธเจาจะไมน�าความขัตของตามท่ีเปนจริงขึ้น
กราบทูลใหทราบฝาพระบาท ผูคุมใหญ ผูคุมรอง ซึ่งเปนก�าลังชวย
ขาพระพุทธเจาก็จะมีความทอถอย เพราะไมมีโอกาศท่ีจะพนโทษได
ตอไปจะหาตัวผคุูมชวยรบัราชการก็จะไมไดโดยงายเพราะฉนั้นในคราว
เสด็จนี้ จึงเปนโอกาศของขาพระพุทธเจาท่ีจะไดน�าความขัดของขึ้น
กราบทูลขอรับพระราชทานพระวินจิฉัย

จะควรประการใดแลวแตจะโปรดเกลาฯ



62 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ท่ี ๑๓๙/๑๙๙๙๒
ศาลาลูกขุนในฝายซาย

วันท่ี ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา

ทราบฝาลอองธุลีพระบาท
ดวยเมื่อขาพระพุทธเจาขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองฝายเหนอื

ครั้งน้ี ไดขอรับพระราชทานขาราชการข้ึนไปราชการดวย ๕ นาย
คือ พระวรพฒุิโภคัย๑ ๑ พระสฤษดิพจนกร๒ ๑ หลวงไพศาลศิลป
สาตร๓ ๑ หลวงกรงุศรีบริรักษ ๑ แลหลวงจินดารักษตามขึ้นไปภาย
หลังนาย ๑ บันดาขาราชการท่ีไปชวยสนองพระเดชพระคุณดวยกัน
ลวนเปนขาราชการกระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพฯ ซึ่งท�าราชการ
ประจ�า ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ไดรับพระราชทานเงินเดือน
อยูแลวทุกคน เวนแตหลวงกรุงศรีบริรักษ๔ ยกระบัตรกรุงเกาคนเดียว
หามีต�าแหนงไดรับพระราชทานเงินเดือนอยูไม แลการท่ีถอนจาก
กรุงเกาใหไปรับราชการขาหลวงคร้ังน้ี ดูกลับเปนอันตัดผลประโยชน
ท่ีเขาเคอยไดรับพระราชทานอยู เพราะฉนั้นขาพระพุทธเจาขอรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกเงินเผื่อเหลือเผ่ือขาดในงบ
ประมาณ ร.ศ. ๑๑๑ ใหแกหลวงกรุงศรีบริรักษเปนเงินเดือนๆ ละ
๑๐๐ บาท ประจ�าเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๑
รวม ๓ เดือน จะไดเปนแบบอยางอันดีตอไป

๑ พระวรพุฒิโภคัย เจากรมสวย ตอมาเลื่อนเปนพระยา ถวายตัวเปน
มหาดเล็กตั้งแตรัชกาลที่ ๔ หนาที่พันพุฒอนุราช
� ๒ พระยาสฤษฎิ์พจนกร (เส็ง วิรยศิร)ิ
� ๓ หลวงไพศาลศลิปสาตร (ม.ร.ว. เปย มาลากุล) ตอมาคือ เจาพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี
� ๔ หลวงกรุงศรีบริรกัษ ยกบัตรเมืองอยุธยา
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ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย



...ลงเรือเกง๋พวงเรือไฟไปตั้งแตออกจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางเรอืจนถึงอตุรดิตถ์
แลวเดนิบกไปเมืองสวรรคโลก ลงเรอืมาเมืองสุโขทัย แลวเดินบกไปเมอืงตาก
กลบัลงมาจนถึงเมืองอางทอง ข้ึนเดินบกไปเมืองสพุรรณบุรเีปน็ที่สุด แลว
กลบัทางเรือมาถงึกรุงเทพฯ...



การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษ์ใต้
พ.ศ. ๒๔๓๙ ร.ศ. ๑๑๕
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองปกษ์ใต้ พ.ศ. ๒๔๓๙ ร.ศ. ๑๑๕

บางปอนิ๑

วันท่ี ๗ เดือนธันวาคม ร.ศ. ๑๑๕
ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา

ทราบฝาลอองธุลีพระบาท
ด วยเม่ือเดือนกันยายน ทรงพระกรุณาโปรดเกลา, ให

ขาพระพทุธเจาออกไปตรวจหัวเมืองปกษใต เม่ือกลับเขามาถงึกรุงเทพ,
แลว ขาพระพุทธเจาไดเรียบเรียงรายงานการที่ไดไปตรวจพรอมท้ังเน้ือ
เห็นเพื่อจะทูลเกลา, ถวาย และใหเปนรายงานแบบอยางไวส�าหรับ
ขาราชการในกระทรวงท่ีจะไดไปตรวจราชการหัวเมืองในภายนา แต
การที่เรียบเรียงรายงานนี้อยขูางจะชา เพราะมเีวลาเรียบเรียงไดแต
ในวันพระบาง ในเวลากลางคืนเม่ือวางราชการอื่นบาง ทั้งรายงาน
ก็อยูขางจะยืดยาว แตขาพระพุทธเจามีความยินดีที่เรียบเรียงส�าเร็จ
ไดดังประสงค จึงขอรับพระราชทานพระบรมราชวโรกาศทูลเกลา,
ถวายรายงานการตรวจราชการหัวเมืองปกษใตมาพรอมกับจดหมาย
ฉบับนี้แลว

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา,

ขอเดชะขาพระพุทธเจา
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

๑ รกัษาอกัขรวิธตีามเอกสารเดมิ
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บางปะอิน
วันท่ี ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๕

ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาลอองธุลีพระบาท

ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา, ใหขาพระพุทธเจาออก
ไปตรวจราชการหัวเมืองปกษใต เพ่ือพระราชประสงคจะทรงท�านุบ�ารุง
ราชการบานเมืองในหัวเมืองเหลานั้นใหเรียบรอยเจริญย่ิงขึ้นกวาแต
กอนนั้น เปนพระเดชพระคุณลนเกลา, หาท่ีสุดมิได

เม่ือวนัท่ี ๑ กันยายน เวลา ๓ โมงเชา ขาพระพุทธเจากับ
ข าราชการมีช่ือ คือ พระยาวรพุฒิโภคัยวาการแทนปลัดบาญชี
กระทรวงมหาดไทย ๑ นายฉันหุมแพรมหาดเล็กวาท่ีเลขานุการ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ๑ พระเสนีพิทักษขาหลวงจัดราชการ
หัวเมอืงแขกทั้งเจ็ด๑ ๑ พระยาวชิิตภักดี๒ ผูวาราชการเมืองไชยา ๑
พระยาจรูญราชโภคากร๓ ผูวาราชการเมืองหลังสวน ๑ พระยารัษฎา

๑ ไดแก เมืองตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลอ รามญัณ และระแงะ
๒ เขารบัราชการ ตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรด

เกลาฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งเปนที่หลวงราชานุชิต (ข�า) ผูชวยราชการเมือง�
ไชยา รับราชการในเมืองไชยาเปนเวลานาน และสรางผลงานที่เกี่ยวกบัทางภาคใต�
ไวมาก เล่ือนยศเปนพระศรีราชสงคราม ปลัดเมืองไชยา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๒ และ�
เปนพระยาวิชิตภักดี ผวูาราชการเมืองไชยา พ.ศ. ๒๔๒๐ เมื่อครั้งพระบาท�
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหัูว เสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ ได�
ตามเสด็จในฐานะมัคคเุทศกและโปรดเกลาฯ ใหโดยเสด็จทุกครั้งเม่ือมีการเสด็จ�
ประพาสหัวเมืองปกษใต พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดเกลาฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อน�
ข้ึนเปน พระยาวจีสัตยารักษ (ข�า ศรียาภัย) ต�าแหนงผกู�ากับการถือน�้าในกรุง
� ๓ พระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) บุตรพระยาด�ารงสุจริต�
มหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราช�
ทานบรรดาศักดิ์เปน พระจรูญราชโภคากร เจาเมืองหลังสวน เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๑�
และไดเลื่อนยศเปน พระยา ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ เปนผูพัฒนาเมืองหลังสวนจนเจริญ
ม่ังค่ัง และเปนผูยกเลิกระบบการเกณฑแรงงานราษฎร แทนการจาง
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นุประดิฐ๑ ผูวาราชการเมืองตรัง ๑ กับขุนหม่ืนเสมียนคนใชพรอมกัน
ณะเรืออรรคเรศรัตนนาศนซึ่งกรมทหารเรือไดจัดตระเตรียมใหเปน
พาหะนะ แลใหกับตันกูลเบิกเปนนายเรอื ไดใชจักรออกจากกรุงเทพ,
เวลาเชา ๓ โมงเสศ

วันท่ี ๒ กันยายน เวลา ๒ ทุม ถึงปากน�้าเมืองชุมพรไดทอด
พักอยคืูน ๑ พระรามฤทธิรงคปลัดผูรักษาเมืองแลกรมการเมืองชุมพร
ลงมาตอนรับตามสมควร ไตถามไดความวา เมืองชุมพรในเวลานี้การ
ปกครองแลการไรนาคาขายก็เรียบรอยเปนปรกติ ผูคนบริบูรณข้ึน
กวาแตกอน เพราะคนยกขามกลับมาจากเขตรแดนอังกฤษมีอยูเสมอ
ความขัดของของกรมการมีอยูอยางเดียว แตเร่ืองความในโรงศาล
ค่ังคางทับถมมากไมใครจะแลวไปได ไตสวนเอาเหตุไดความวา มีกรม
การผูนอยบางคนหากินเปนหมอความเสี้ยมสอนคูความในกระบวน
อุบายมีค�าทุเลาแลทวงติงประวิงความตางๆ ไมใหเดินไปในกระบวน
พิจารณา ฝายขางกรมการท่ีเปนผพิูพากษาตุลาการก็ไมใครจะสันทัด
ในทางท่ีจะตัดรอน แลไมกลาหาญในการที่จะบงัคับบัญชาไปใหเด็ด
ขาด การเปนดังนี้ ถอยความจึงไดค่ังคางอยูโดยมากเห็นดวยเกลา, วา
เม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา, ใหมีขาราชการซ่ึงทรงคุณวุฒิอันสมควร
ออกมาวาราชการเมืองชุมพรเมื่อใด ความขัดของเหลาน้ีคงจะหมดได
ไมชานานเทาใดนัก ขาพระพุทธเจาไดมีค�าสั่งในการเร่ืองนี้ไวแตเพียง
วา ถากรมการผูใดหากินเปนหมอความใหเอาตัวสงเขามายังกรุงเทพ,
เห็นดวยเกลา, วาค�าสั่งดังนี้คงจะพอใหกรมการเขด็ขยาดไปไดสักคราว
หน่ึง อิกเรื่องหน่ึง ซึ่งไดทราบความเมื่อมาถึงเมืองชุมพรในคราวน้ีทราบ

� ๑ พระยารษัฎานุประดษิฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เริ่มรับราชการ
พ.ศ. ๒๔๒๕ เปนที่หลวงโลหะวิไสยผูชวยเมืองระนอง เลื่อนเปนท่ีพระอัศฎงคต
ทิศรักษา เจาเมืองกระบุรี พ.ศ. ๒๔๒๘ ไดเปนที่ พระยารษัฎานุประดิษฐมหิศร
ภักดี เจาเมืองตรัง พ.ศ. ๒๔๓๓ และใน พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดเกลาฯ ใหเปนสมุห
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
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เกลา, วาทุกวันนี้กรมการแลราษฎรภากนัต้ังคอกจับชางเถื่อนมากข้ึน
กวาแตกอน ดวยมีคนตางประเทศในวามาแตเมืองมาดาคัสคาบาง
มาแตเมืองพมาบาง เท่ียวหาซ้ือชางพลายไปใชสอยใหราคาแพงตัวหนึ่ง
บางทีถงึ ๗๐๐-๘๐๐ เหรียญ คนจึงภากันจับชางหาประโยชนมากข้ึน
แตไลเลยีงดูจ�านวนชางที่ออกดูก็ยังไมสูมากมายนัก จึงเหน็ดวยเกลา,
วาการท่ีจับชางมากขึ้นแตเพยีงนี้ ยังไมถึงทางท่ีจะเสื่อมเสียโดยเหตุท่ี
จะสูญพืชพรรณชางนั้นประการใด

วันที่ ๓ กันยายน ขาพระพุทธเจาไดขึ้นเท่ียวท่ีปากน�้าเมือง
ชุมพรครหูน่ึง ท่ีปากน�า้เมืองชุมพรในเวลาน้ีแปลกตากวาท่ีไดเคยเห็น
เม่ือไปตามเสด็จพระราชด�าเนินคราวกอนๆ เปนอันมาก ดวยเหตุเมื่อ
สองสามปมานี้ปลาทะเลไปเขาอาวชุมพรชุกชุมข้ึน ราษฎรตั้งละมุ๑
เต็มไปในอาวประมาณกวา ๖๐ ละมุ ที่ปากน�้าบานเรือนพวกหาปลา
ต้ังติดตอแนนหนาเต็มขึ้นไปเกือบตลอดคุงน�้าดูครึกคร้ืนแนนหนายิ่ง
กวาบานทายางซ่ึงต้ังโรงกงสีรังนกในเมืองชุมพรนั้น แตดูปลาดอยาง
๑ ดวยตนไมใหญๆ ที่ปากน�้าหายสูญไป ดวยเหตุที่ถูกพยใุนคราวน้ัน
เกอืบหมดสิ้น แลเห็นตึกเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนไดแตไกล แลตึกน้ี
พิเคราะหดูเห็นดวยเกลา, วายังพอจะเยียวยาได คิดดวยเกลา, วาจะ
ใหซอมแซมขึ้นไวใชเปนโรงดานตรวจภาษีของรัฐบาลในภายนา

อนึ่งท่ีปากน�า้เมืองชุมพรในคราวนี้ พระรามฤทธิรงคไดตัดแตง
ถนนขางหลังบานราษฎรไวสายหนึ่ง ขาพระพุทธเจาไดขอใหคงรักษา
ไวอยาใหสูญไปเสีย เวลา ๒ โมงเชาไดออกเรือจากปากน�า้เมืองชุมพร

วันที่ ๓ กันยายน เวลากลางวันถึงปากน�้าเมืองหลงัสวนพบ
พระยารัตนเสรฐีผูวาราชการเมืองระนอง ซ่ึงขาพระพุทธเจาไดมี
โทรเลขนัดใหขามมาเมืองหลังสวนนั้น จัดเรือมาคอยรับอยูที่ปากน�า้
ขาพระพุทธเจาไดข้ึนพักอยูท่ีตึกพระยาจรญูราชโภคากรในเวลาวันนั้น

๑ โปะ๊เล็กๆ ที่ท�าไวส�าหรับจับปลาตามชายทะเล
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การปกครองเมืองหลังสวนที่ขาพระพุทธเจาไดพิเคราะหเห็น
แลไตถามตามการที่เปนอยทุูกวันน้ี ถาจะเรียกโดยค�าสั้นๆ ก็ตรงกบั
เหมือนหนึ่งรัฐบาลเหมาเมืองแกผูวาราชการเมืองในการทุกอยาง
ท�านองเดียวกับการที่เปนอยูในเมืองระนองแตกอน กลาวคือผูวา
ราชการเมืองลงทุนต้ังกงสีรับซ้ือและจ�าหนายสินคาเขาออก ผูวา
ราชการเมืองรับผูกขาดท�าภาษีอากร ผูวาราชการเมืองทดรองทุนรอน
เจือจานใหไพรบานพลเมืองท�ามาคาขาย แลผูวาราชการเมืองบังคับ
บัญชารับผิดชอบในการบานเมอืงทั่วไป วิธีเหมาเมืองเชนน้ีพิเคราะห
ดูมีท้ังคุณและโทษ ที่มีคุณนั้น คืออาไศรยเหตุท่ีผวูาราชการเมืองต้ังใจ
มุงหมายแสวงหาแตก�าไรเปนประโยชนอยางคติการคาขาย การภายใน
บานเมืองมักจะเรียบรอย เพราะเปนประโยชนในการสวนตัวของผวูา
ราชการเมืองที่ตองจัดการปราบปรามโจรผรูายระงับถอยความของ
ราษฎร และท�านุบ�ารงุการท�ามาคาขายใหเจริญ ที่ไดของผูวาราชการ
เมืองอยูในสินคาแลการท�ามาคาขาย ถาบานเมืองไมเรียบรอย ราษฎร
ตองแตกฉานซานเซ็นหรือไมเปนอันที่จะท�ามาคาขายไดเปนปรกติ
ผลประโยชนก�าไรของผูวาราชการเมืองก็ยอมจะตกต�า่ลงไป อาไศรย
เหตุนี้ เมืองระนองแตกอนก็ดีหรือเมืองหลังสวนในเวลาน้ีก็ดี การใน
บานเมืองยอมเรียบรอย โจรผูรายสงบถอยความก็ไมค่ังคางโรงศาล
และการท่ีท�านบุ�ารุงบานเมืองดวยท�าถนนหนทางเปนตน ก็ภอมีให
แลเห็น ไมเสียเปรียบเมอืงอื่น นับวาเปนฝายขางมีคุณในวิธีเหมาเมือง
แตฝายขางโทษน้ันพิเคราะหดูเห็นดวยเกลา, วา การเหมาเมือง
เชนนี้ ยอมตองอาไศรยผูวาราชการเมืองที่เปนคนก�าลังทุนมากๆ
ธรรมดาผู มีทรัพย ท่ีจะลงทุนท�าการอยางใดใด ยอมหมายก�าไร
ท่ีจะพึงไดมากมายในคราวเดียว หรือมิฉนั้นก็ใหไดติดตอยืดยาวเปน
รกรากเสมอไป ก็แลผลประโยชนท่ีผูวาราชการเมืองจะไดจากการ
เหมาเมืองเชนน้ี เปนผลประโยชนอยางขางไดนอยแตไดยืดยาว เพราะ
เหตุฉนั้น เหมือนเปนการที่ยอมใหฝงรกรากของเอกชนลงเปนภาระ
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ในราชการซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนใหเรียบรอยไดโดยยาก วา
โดยยอเปนการที่มีทางประโยชนในสวนตัวเอกชน อาจจะขัดขวาง
กับประโยชนของราชการไดนี้ประการหนึ่ง

โทษในการเหมาเมืองอกิประการหน่ึงน้ัน บรรดาผลประโยชน
ท่ีไดจากเมืองเชนน้ียอมตกเปนก�าไรของผูวาราชการเมืองเสียมากกวา
ท่ีไดเปนผลประโยชนแกรัฐบาลหลายเทา การเปนดังน้ี เม่ือพิเคราะห
เปรียบเทียบคุณและโทษรวมลงเปนขอวินิจฉัย วาวิธีเหมาเมืองเชนน้ี
จะเปนวิธีดีซ่ึงควรจะเปนแบบอยางใชในการปกครองบานเมืองได
หรือไมไดประการใด ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลา, วาวิธีเหมาเมอืงนี้
เปนวิธีไมดี เพราะประโยชนรัฐบาลและประโยชนของผูวาราชการ
เมืองเกี่ยงแยงกันอยูโดยธรรมดา จะไมใหเสยีเปรียบกันฝายหนึ่งไมได
เพราะฉนั้นควรคิดแกไขใหเปนวิธีอยางอื่น

ทางท่ีจะคิดแกไขวิธีเหมาเมืองเชนน้ี รัฐบาลไดจัดเมอืงระนอง
เปนตัวอยางอยเูมือง ๑ คือจัดท�าภาษีอากรท้ังปวงเปนราชาธิปตัยยอม
ยกสวนลด ๑๐๐ ละ ๑๐ พระราชทานเปนผลประโยชนผูวาราชการ
เมืองแลกรมการ ที่จัดแกไขอยางน้ีไดเงินหลวงเพ่ิมข้ึนกวาแตกอนถึง
๓ เทา แตทางอยางท่ีจัดการเปลี่ยนแปลงในเมืองระนองน้ันจะวาเปน
ทางท่ีดีแทยังไมไดเพราะทางเสื่อมสูญผลประโยชนบานเมืองยังมีอยู
แตหากชาวันจึงจะแลเห็น เมื่อแลเหน็แลวจะแกไขใหดีขึ้นโดยเร็ว
ไมได ทางท่ีเสื่อมสูญผลประโยชนแผนดินซ่ึงไดไตสวนทราบเกลา, นั้น
คือ เมืองระนองก็ดี เมืองหลังสวนก็ดี การท�าแรดีบุกเปนประโยชน
ใหญซึ่งเกิดแกบานเมือง การท�าแรดีบุกจ�าเปนตองหาพวกจีนตางเมือง
เขามาท�าการ พวกเถาแกจีนท่ีเขามาท�าการเหมืองดีบุกเปนคนไมมี
ทุนรอน ผูวาราชการเมืองซึ่งไดรับเหมาเมืองยอมตองลงทุนรอนให
พวกเถาแก ใหเรียกหาลูกจางเขามาท�าการในบานเมือง ถาพวกเถาแก
เหลาน้ันไปท�าการมีก�าไร ก็ไดทุนสงคืนแกผูวาราชการเมือง ถาไมได
ก�าไรหรือไปฉิบหายลงประการใด ทุนท่ีผวูาราชการเมืองรองไปกเ็ปน
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อันติดคางสูญเปลาเสียโดยมาก ในการรองทุนใหจีนท�าเหมืองแรนี้
ตามค�าชี้แจงของพระยาระนองและพระยาหลังสวนวาเงินคงสูญเปลา
เสยีอยูใน๑๐๐ ละ๓๐ หรือ ๔๐ ในจ�านวนทุนที่ลง แตผูวาราชการเมือง
ซึ่งรับเหมาเมืองหาก�าไรไดในทางอื่น กลาวคือ ท่ีไดรับท�าภาษีอากร
ผูกขาด เชนภาษีฝน แลอากรบอนเบ้ียเปนตน ถามีคนเขาเมืองมาก
เงินท่ีจ�าหนายฝนไดก็มากขึ้น เดิมพนับอนเบ้ียกม็ากขึ้น ถาท�าดีบุกได
มากข้ึน ก�าไรในอากรดีบุกที่รับท�าก็ไดมากขึ้นตลอดจนการท่ีคาขาย
กงสี เชนรับเขาปลาอาหารมาจ�าหนายแกราษฎร หรือรับซื้อดีบุก
จ�าหนายไปตางเมืองก็ไดมากขึ้น อาไศรยก�าไรที่ไดจากทางเหลานี้
ลนเหลือคมุทุนท่ีขาดในการทดรองทุนใหแกพวกจีน จึงท�าการเปน
ผลประโยชนมาได วาโดยยอความมุงหมายของผวูาราชการเมืองที่ได
รับเหมาเมืองยอมเปนส�าคัญอยูในความคิดอานท่ีจะหาพวกจีนและ
ผูคนเขามาต้ังท�ามาหากินในบานเมืองใหมาก ถาย่ิงมีคนเขามามาก
เทาใดก็ยอมไดผลประโยชนจากอ�านาจที่ไดท�าภาษีอากรรับผูกขาด
มากขึ้นจึงไดกลาลงทุนแลยอมขาดทุนในการท่ีลอคนใหเขาเมือง

การที่ยกภาษอีากรมาท�าเปนราชาธิปตัย เปนอันตัดก�าไรของ
ผูวาราชการเมืองท่ีเคยไดในทางนั้นมาเปนหลวง และการกงสีซ่ึงเคย
ภาสินคาเขาออกไดเปลา เพราะเหตุท่ีผูวาราชการเมืองไดรับภาษี
ผูกขาดเขาไวในตัว กลับตองเสียภาษีเปนหลวงลดก�าไรของกงสีลงอิก
ชั้นหนึ่งจึงเปนการจ�าเปนท่ีผูวาราชการเมืองตองหยุดการลงทุนรอน
ซึ่งเคยลอใหพวกจีนเขามาท�าการดังแตกอน โดยเหตุวาหมดทางท่ีจะ
หาก�าไรมาคุมทุนท่ีจะตองขาด สวนพวกจีนท�าเหมอืงแรเม่ือไมไดทุน
ทดรองดังแตกอน ก็ไมสามารถที่จะท�าการใหสดวก เปนเหตุใหอพยพ
ภากันไปหาการท�าในแขวงอังกฤษหรือที่อื่นๆ และไมมีผูคนเพ่ิมเติม
เขามาใหม การเปนดังน้ี เม่ือผคูนในบานเมืองลดนอยถอยลงหรือการ
ท�ามาคาขายไมสดวกก็เปนธรรมดาท่ีผลประโยชนแผนดินจะลดนอย
ถอยลงไปทุกที การเปนดังน้ีจึงเหน็ดวยเกลา, วาถาไมแกไขหาทาง
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ท่ีเรียบรอยใหไดปลอยใหทางเสื่อมทรามมีอยูดังนี้แลว ผลประโยชน
แผนดินคงจะลดลงทุกที ถาปลอยใหเสื่อมสูญลงไปมากก็จะแกไขให
กลับคืนดีข้ึนอยางเดิมไดโดยยากและนานวนั

เม่ือพิเคราะหดูใจความขัดของเปนเหตุใหมีทางเส่ือมทราม ก็
คือ ท่ีหยุดการรองทุนลอใหคนเขาเมืองเปนตนเคามิใชเพราะเปลี่ยน
การภาษอีากรมาท�าเปนราชาธิปตัย ความคิดที่จะแกไขซึ่งแลเห็นได
โดยงาย ก็คือ ควรเอาทุนหลวงทดรองลอพวกจีนแทนที่ผูวาราชการ
เมืองไดเคยทดรองมาแตกอน แตความเห็นอยางนี้ เม่ือคิดตอไปมีขอ
ขัดของอยูอยางหนึ่ง เพราะการจายเงินหลวงกับการจายเงินของเอกชน
ไมเหมือนกนั กงสีท�าการคาขายเม่ือแลเห็นทางไดแนใจแลวก็ยอมจาย
ทุนท่ีจะขาดสูญไดโดยไมเสยีดาย การจายเงินหลวงน้ันตองมีบาญชีจาย
โดยแนนอน ถาไปขาดสูญเสียอยางไรตองวากลาวเอาความรับผดิชอบ
ในเจาพนักงาน ก็เม่ือเงินที่รองลอใหจีนเขาเมืองเปนของแลเห็นอยู
จะตองสูญเสียไปโดยมาก ก็เปนอันยากท่ีจะใหผูใดยอมรับผิดชอบ
เปนเจาพนักงานอ�านวยการจายเงินอยางน้ี ถารัฐบาลจะยินยอมให
เจาพนักงานจายตามเห็นสมควรไมเอาความรับผิดชอบ ความยาก
ก็ยังมีในการท่ีจะเลือกสรรเจาพนักงานใหเปนท่ีไววางใจ และจะ
ตัดสินวาอยางไรเปนการสมควร และอยางไรไมเปนการสมควร

ในวิธีรองทุนใหพวกจีนท�าการเชนน้ี ขาพระพุทธเจาไดไตสวน
วิธีท่ีอังกฤษท�าทางแประ ไดความวารัฐบาลอังกฤษยอมลงทุนให แต
เรียกหลักถานประกันทรัพยเปนส�าคัญทุกราย การเรียกประกันทรัพย
เชนอังกฤษท�าเชนนี้ ผูซ่ึงจะรับท�าการยอมไดแตผูซึ่งมีทุนรอนอยแูลว
เชนพวกจีนพอคาที่อยูเกาะหมาก สิงคโปร เปนตน พวกจีนที่เขามา
ท�าแรทางเมืองระนอง เมืองหลังสวนเปนคนขัดสน ซึ่งจะหาทุนท�าใน
เมืองของอังกฤษไมไดแลวโดยมาก ถาจะต้ังธรรมเนียมขึ้นอยางอังกฤษ
นาท่ีจะหาคนเขาท�าการไมใครได

แตอยางไรๆ ก็ดี เมื่อเปนการแลเห็นอยูแลววาการที่เหมา
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เมืองรัฐบาลเสียเปรียบผลประโยชนของผูวาราชการเมืองมาก และ
การท่ียกมาท�าเปนการราชาธิปตัยไมลงทุนรอน ภาใหผลประโยชน
เส่ือมทรามลง ก็เปนอันจ�าเปนท่ีจะคิดแกไขจัดการในทางอยางใดอยาง
หน่ึงซึ่งเปนทางอยางดีที่สุด ขาพระพุทธเจามาตริตรองดู เห็นดวยเกลา,
วาทางอยางดีท่ีสุดนั้น การภาษีอากรทั้งปวงควรท�าเปนราชาธิปตัย
เวนไวแตการฝนสุรา และถายังจะไมเลกิบอนเบี้ย ควรจะใหผูกขาด
บอนเบ้ียดวยอิกอยางหน่ึง สวนเหมอืงดีบุกนั้น เชนเมืองระนองแล
เมืองหลังสวนที่ผูวาราชการเมืองมีทุนรอนต้ังหลักแหลงท�ามานานแลว
เชนนี้ ควรพระราชทานประทานบัตรใหผูวาราชการเมืองรับท�าตาม
พระราชบัญญัติแร แตลดพาคหลวงลงกวาเด๋ียวนี้บาง ใหคงอยเูสมอ
เพียง ๑๐๐ ละ ๑๐ ผูวาราชการเมืองคงจะพอท�าการและทดรองทุน
หาคนเขาเมืองได เพราะยังไดประโยชนอยูในการท่ีจะรับซ้ือขายสินคา
เขาออกอยางหนึ่ง คาดีบุกอยาง ๑ พาคหลวงจะเสียนอยลงอยาง
๑ ความเห็นของขาพระพุทธเขาดังกราบบังคมทูลมาในเรื่องนี้ ถึง
จะเปนความเห็นซึ่งคิดเพื่อประโยชนแผนดินเปนใหญก็ไมยืนยัน
วาจะเปนความเห็นเปนอยางดีท่ีสุด หรือจะเขาใจวาจะเปนหนาท่ี
ขาพระพุทธเจาจะตองแกไขในการเรื่องน้ี แตเห็นดวยเกลา, วาการ
ท่ีกราบบังคมทูลท้ังน้ีคงจะเปนประโยชน แมอยางต�่าท่ีสดุคงพอเปน
ทางหน่ึงซึ่งจะประกอบในความด�าริหของกระทรวงพระคลัง

วันท่ี ๔ กันยายน เวลาบายกลับจากเมืองหลังสวนมาลงเรือ
อรรคเรศรัตนนาศน ไดชวนพระยารตันเสรฐีลงเรือไปตรวจราชการ
และเขามาเฝาทูลลอองธุลีพระบาทณะกรุงเทพ, ดวย

ขาพระพุทธเจาไปเมืองหลังสวนคราวนี้ ไดทราบเร่ืองเบ็ดเตลด็
อยาง ๑ ถึงจะไมเปนการส�าคัญ เห็นดวยเกลา, วาเปนความจริงท่ี
ปลาด จึงไดเรียบเรียงกราบบังคมทูลในรายงานนี้ดวย คือ ราษฎรใน
เมืองนี้มีความเชื่อถือเกรงกลัวอันตรายอยาง ๑ เรียกวาแผนดินเปน
หูด ตามความท่ีพวกชาวเมืองหลังสวนไดชี้แจงใหขาพระพุทธเจา



75สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ฟงนั้น คือ บางทีในท่ีบานหรือท่ีเรือกสวนไรนาแผนดินถลมไปเปน
วงกลมกวางสอกหนึ่งบางสองสอกบาง ที่ใดแผนดินถลมเชนน้ี ถึงจะ
เอาดินถมกไ็มเตม็ น�า้ฝนน�า้ทาจะมีมาเทาใดก็ไมขังอยูในท่ีอันน้ันได
ความเขาใจของชาวเมืองหลังสวนวาท่ีแผนดินถลมเชนนี้ เพราะมีตัว
สัตวอยาง ๑ เรียกวาตัวลวง ไลเลยีงดูรูปราง บางคนวาคลายวานร บาง
คนวาคลายแมว ตัวลวงนี้ขุดโพรงอยใูตดิน ขุดทะลุข้ึนมาท่ีใด ดินท่ีนั้น
จึงถลมลงไป เรียกวาแผนดินเปนหดู ความเช่ือถือของชาวเมืองหลังสวน
นั้น ถาแผนดินเปนหูดในวัดหรือในบานผูใดเปนลางรายเกิดข้ึนแก
เจาวัดเจาบานนั้น ถาไมทิ้งท่ียายเยาเรือนออกไปอยูท่ีอื่น เจาวัดเจา
บานคงตองเปนอันตรายดวยไขเจ็บอยางใดอยางหน่ึงโดยเร็ว ถายาย
เยาเรือนไปเสียที่อื่นแลว ถึงจะไปท�าเรือกสวนในบริเวณที่ซึ่งเปนหูด
ก็ท�าได แตถาไปเททิ้งของโสโครกลงในที่น้ันก็อาจจะเปนอันตราย
ไดเหมือนกัน ไดมีผูไตถามวา เม่ือแผนดินเปนหูด เพราะมีตัวลวง
จะชวยกันจับตัวลวงท�าลายเสียไมไดหรือ พวกชาวเมืองหลังสวนวา
จีนท�าเหมืองไดเคยตีตัวลวงตายคร้ังหนึ่งอยูมาไมชาจีนคนนั้นก็เปน
อันตราย จึงไมมีใครกลาคิดดักหรอืท�าอันตรายตัวลวง ความเชื่อของ
ชาวเมืองหลังสวนในเรื่องแผนดินเปนหูดดังน้ีมีมาแตโบราณจนกาล
บัดน้ี ขาพระพุทธเจาไดพบวัดริมแมน�้าเมืองหลังสวนท่ีไดท้ิงรางอยู
เพราะท่ีวัดนั้นเกิดเปนหูดข้ึนเม่ือสักส่ีหาปมานี้ แตหาไดมีเวลาแล
ความเช่ือพอแกท่ีจะแวะขึ้นตรวจตราดวยตนเองไม

วันที่ ๕ กันยายน เวลาเชาใชจักรออกจากปากน�้าเมืองหลังสวน
วันท่ี ๖ กันยายน เวลา ๒ โมงเชาถึงเมืองสงขลาพระยาสุขุม

นัยวินิจ๑ เม่ือยังเปนต�าแหนงพระวิจติรวรสาสนขาหลวงพิเศษกบั

๑ เปนขาหลวงเทศาภิบาลคนแรกของมณฑลนครศรธีรรมราช ใน พ.ศ.
๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหัูว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและโปรดเกลาฯ ใหเปนเจาพระยายมราช (ปน
สุขุม) เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๑ ทานเปนตนสกุล “สุขุม”
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๑ พระยาวิเชยีรครีี (ชม ณ สงขลา) เปนเจาเมืองสงขลา คนสดุทาย

ขาหลวงรอง และพระยาวิเชียรคีร๑ี ผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลากับ
กรมการจัดเรือลงมารับขาพระพุทธเจาขึ้นไปพักอยู ท่ีบานมารดา
พระยาวเิชียรคีรีซึ่งเปนท่ีพักขาหลวงพิเศษนั้น แลพระยาอภัยบริรักษ
ผูวาราชการเมืองพัทลุงกับกรมการผูใหญก็ไดมาคอยรับขาพระพทุธเจา
อยท่ีูนี่ดวย

ราชการเมืองสงขลาน้ี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา, ใหพระยา
สุขุมนัยวินิจ เม่ือยังเปนต�าแหนงพระวิจิตรวรสาสนเปนขาหลวง
พิเศษออกไปจัดการบานเมืองต้ังแต ร.ศ. ๑๑๔ การที่ไดจัดประการ
ใด พระยาสุขุมนยัวินิจและพระยาวเิชียรคีรก็ีไดมีใบบอกเขามากราบ
บังคมทูลเนืองๆ ท้ังท่ีไดเสด็จพระราชด�าเนินประภาศในเดือนสิงหาคม
ร.ศ. ๑๑๕ ราชการบานเมืองยอมทราบฝาลอองธุลีพระบาทแลว
โดยมาก ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานกราบบังคมทูลในรายงานนี้
แตโดยยอและเฉภาะในการบางอยางท่ีไดไปทราบและพเิคราะหเห็น
ในคราวท่ีไดไปตรวจครั้งน้ี

การปกครองทองท่ีไดจัดตามทางแบบลักษณะปกครองทองท่ี
ท่ีโปรดเกลา, ใหเรียบเรียงขึ้นใหมเกือบจะส�าเร็จตลอดหมด ในการ
ปกครองทองที่ซ่ึงไดจัดในเมืองสงขลา เห็นผลแปลกกับเมืองอื่น มีอยู
ในการที่จัดชั้นอ�าเภอ เพราะการชั้นอ�าเภอนี้ในมณฑลอื่นๆ ยังพ่ึงจะ
จัด มณฑลพิศณุโลกยจัดส�าเร็จแลวมณฑล ๑ แตขาพระพุทธเจาก็ยัง
ไมไดข้ึนไปตรวจเห็น พึ่งมาเห็นท่ีจัดในเมืองสงขลาน้ีเปนตัวอยางที่ได
ท�าการจนแลเห็นผล เห็นดวยเกลา, วาการปกครองทองที่ช้ันอ�าเภอน้ี
มีประโยชนมากกวาท่ีคาดไวแตเดิมหลายอยาง อาจจะบังคับถอยความ
ตรวจตราการก�านันนายบานปกครองทองท่ีและเก็บสวยเกบ็คานาได
ตลอด เปนการเบาภาระผูวาราชการกรมการแลศาลเมอืงใหญไดมาก
จนแลเห็นวาจ�านวนและต�าแหนงหนาที่กรมการเมืองใหญซ่ึงไดกะไว
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แตเดิมวาควรจะมีเมืองละเทาใดๆ นั้น ไมจ�าเปนจะตองมีเสียหลาย
ต�าแหนง เพราะการอาจจะส�าเร็จไดในชั้นอ�าเภอเสียแลวโดยมาก ยัง
แลเห็นการปลาดเฉภาะที่จัดอ�าเภอเมืองสงขลานี้อิกอยาง ๑คือ แตเดิม
พระยาสุขุมนัยวินิจกับพระยาวิเชยีรคีรีไดจัดใหพระอนันตสมบัติเปน
นายอ�าเภอ ๑ หลวงบริรักษภูเบนทรเปนนายอ�าเภอ ๑ ภายหลัง
หลวงบริรักษภูเบนทรปวยตองถอนกลับเขามา หาตัวขาราชการท่ีจะ
ไปเปนนายอ�าเภอแทนยังไมได พระยาสุขุมนัยวนิิจจึงจัดใหนายแปล๊ะ
เสมียนโทซ่ึงออกไปจากกรุงเทพ, ออกไปวาการแทนนายอ�าเภอแขวง
ปละทา ซึ่งจ�านวนพลเมืองเกินสามหมื่น นายแปล๊ะไปท�าการได
เรียบรอยตลอดทุกหนาท่ี บังคับบัญชาการผูคนก็พากันนิยมนับถือ
จนเห็นไมควรจะเปล่ียนกลับมาเห็นดวยเกลา, วาเปนการปลาด เพราะ
นายแปล๊ะอายกุย็งัหนมุไมเกิน ๓๐ ป คุณสมบัติมีในตัวประการใด
ขาพระพุทธเจาก็ยอมทราบต้ังแตรับราชการอยูในกรงุเทพ, เพราะไมมี
วุฒิวิเสศอันใดย่ิงกวาความซ่ือตรง ความเอื้อเฟอ แลวิชาเพียงเทาที่
เสมียนโทท้ังหลายรูอยูโดยมาก ท่ีคนเชนนายแปล๊ะอาจจะบังคับบัญชา
พลเมืองไดถึงสามหม่ืน เปรียบเทียบถอยความแลบังคับบัญชาการ
ไดสิทธิขาดเห็นดวยเกลา, วายอมเปนเพราะความนิยมเชื่อถือของ
ราษฎรในความจริงและความซื่อตรงของขาราชการซึ่งจัดสงออกไป
แตกรุงเทพ, เปนอนัมาก เม่ือเปนเชนน้ี ทางท่ีจะจัดการอ�าเภอตอไป
ถาหาคนในพื้นเมืองใหพอสมควรแกต�าแหนงไมได คนชะนิดอยาง
นายแปล๊ะยังพอจะหาสงออกไปฉลองพระเดชพระคุณไดอิกเปนอัน
มาก นับวาเปนทางดีที่ไดพบใหมอิกอยาง ๑

การโจรผูรายในเมืองสงขลา อาไศรยเหตุท่ีมีขาหลวงพิเศษ
และไดลงมือจัดการบานเมืองในทางที่จริง จัดเปนสงบทีเดียว
ขาพระพุทธเจาไดสืบสวนไตถามตามพอคาและราษฎรตามบานเรือน
ซึ่งไดเท่ียวไปพบปะก็กลาวเปนเสียงเดียวกันวาเปนการเรียบรอย โค
กระบือปลอยไดไมตองพิทักรักษา
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การช�าระถอยความในเมืองสงขลา ขาหลวงพรอมดวยผูส�าเร็จ
ราชการเมืองจัดกรรมการ ตัวขาหลวงพิเศษเปนประธานสะสางความ
คางเกาแลวไปไดมาก การศาลไดเลิกวิธีการศาลอยางเกาท่ีแบงเปน
หลายแพนกหลายศาลนั้นเสีย จัดศาลเมืองมีผูพิพากษา ๓ คน รับ
พิจารณาความท้ังปวงทั่วไปศาล ๑ มีศาลอุทธรณซึ่งผูส�าเร็จราชการ
เมืองเปนผพิูพากษาใหญศาล ๑ และจัดใหนายอ�าเภอวาความเล็กนอย
ในทองที่ ๓ แหง ขาพระพุทธเจาไดไปตรวจดูท่ีศาลเมือง และไตถาม
ถึงการโรงศาลท่ีไดจัดน้ี ไดความวา ถอยความทุกวันนี้ความนครบาล
ไมใครมี มีแตความแพงโดยมาก ความเล็กนอยตามอ�าเภอ นายอ�าเภอ
ท่ีไดจัดต้ังใหมๆ เปรียบเทียบแลวกันไปไดเกือบหมด ไมใครจะมีที่ตอง
สงมาถึงศาลเมือง ความในศาลเมืองมีแตความหนี้สินซึ่งโจทยจ�าเลย
อยูในบรเิวณเมืองโดยมาก จัดวาเปนการดีที่เห็นคุณท�าใหถอยความ
นอยลงแตเสยีอยูดวยวิธีพิจารณาซึ่งยังตองใชอยางเกาท�าใหถอยความ
ยืดยาว ความซึ่งฟองรองกันในศาลเมืองมีเสมอเดือนละ ๓๐ เรื่อง
ช�าระแลวไปไดเพียงเดือนละ ๒๕ เร่ือง ยังตองมีความค่ังคางอยเูสมอ
จะนับวาเปนดีทเีดียวไมได ขาพระพุทธเจาไดเรยีกส�านวนความและ
ค�าตัดสินในศาลเมืองมาตรวจดู ๒ เรื่องเห็นค�าตัดสินก็พอใช แต
ลูกความขางแพคะดีรองขอทุเลาค�าตัดสินนั้นท้ัง ๒ เรื่อง พิเคราะหดู
เห็นดวยเกลา, วาหนาจะเปนเพราะลูกความยังไมใครจะไววางใจแก
กรมการซึ่งเปนผูพิพากษา โดยธรรมดาท่ีไมไดรู จักไววางใจกันมา
เสียชานาน อิกประการหน่ึงเพราะกฎหมายยังเปดใหทุเลา ผูไมชอบใจ
ในค�าตัดสนิเห็นชองที่เขาเคยดึงดันกันมาแตกอน ก็ลองดึงดันไปจน
สิ้นฤทธิ์ แตอยางไรก็ดี การศาลวากลาวถอยความในเมืองสงขลาหรือ
เมืองที่ใกลเคียงกันเหลานี้ถาไดเปลี่ยนลักษณพิจารณาและมีผูพิพากษา
ออกไปจากกรุงเทพ, แมไมสักกี่คน คงจะจัดการโรงศาลใหเรียบรอยได
ตลอด เพราะสังเกตดูราษฎรชาวหัวเมืองปกษใตนิไสยเปนคนวางาย
ถาเห็นวาท�าโดยตรงโดยจริงแลวจะวากลาวประการใดกเ็ชื่อฟง
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การโยธา ขาหลวงพิเศษและผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาได
แผวถางลานเมืองสอาดดีขึ้นกวาแตกอน และไดตัดถนนใหญใชรถได
นอกเมืองในเมืองหลายสาย ประมาณถนนท่ีไดท�าแลวยาวประมาณกวา
๒๐๐ เสน ยังถนนหลวงท่ีพระยาวิเชียรคีรีไดท�าไวแตเดิม ต้ังแตก�าแพง
เมืองสงขลาไปจนสวนพระยาวเิชียรคีรีระยะทางใชรถไดอิก ๒๐๐ เสน
การท�าถนนเหลานี้ใชแรงนักโทษ และไดอาไศรยความอุดหนุนของ
ชาวบานซึ่งออกแรงลงทุนชวยบาง และบางแหงที่ถนนตัดไปถูกท่ีบาน
เรือนก็ยอมรื้อถอนยายให ดวยความนิยมยินดีท่ัวทุกแหงควรนับวาเปน
ความเจริญแกบานเมืองเกดิขึ้นอยาง ๑ แตจะวาเปนประโยชนใหญ
อันใดนักไมได เพราะเปนแตท�าใหบานเมืองงดงามข้ึนและท�าใหท่ีดิน
มีราคาแพงขึ้น บางทีจะพาใหมีบานเรือนงดงามเกิดขึ้นอิกบาง แต
การที่ท�าน้ีคงจะส�าเร็จแลวในไมชานัก เพราะหมดเนื้อที่ในบริเวณ
เมืองท่ีจะท�าได และการรักษาก็จะตองเปนภาระมากขึ้นโดยล�าดับ
ขาพระพุทธเจาไดตักเตือนขาหลวงพิเศษแลผูส�าเร็จราชการเมือง
สงขลาใหพิเคราะหในขอท่ีจะรักษานั้นจงมาก ถาจะรักษาไวไมไดแลว
ก็ไมควรจะท�าใหเหนื่อยเปลา

ถนนที่จะเปนประโยชนส�าคัญจริง ซึ่งควรจะคิดท�าใหส�าเร็จ
จงไดนั้นเห็นดวยเกลา, วามีอยู ๓ สาย คือ ตัดแตเมืองสงขลาไป
เมืองนครศรีธรรมราชสาย ๑ ซอมถนนเดิมแตเมืองสงขลาไปเมือง
ไทรบุรีสาย ๑ ตัดถนนแตเมืองสงขลาไปเมืองจะนะ เมืองเทพาบันจบ
แดนเมืองหนองจิกสาย ๑ ถนนทั้ง ๓ สายน้ีเปนการใหญจริง แตถา
ท�าไดจะเปนประโยชนแกบานเมืองแลการคาขายเปนอันมาก ขาพระ
พุทธเจาไดปฤกษากับขาหลวงพิเศษแลผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลา
ดวยเรื่องท�าถนน ๓ สายนี้ ไดความวา ถนนแตเมืองสงขลาไปเมือง
นครศรีธรรมราชนั้น ขาหลวงพิเศษแลผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาได
กะการท่ีจะท�าและไดลงมือท�าบางแลว จะตัดต้ังแตแหลมสนท่ีเมืองเกา
ไปตามอ�าเภอปละทาริมทะเลบันจบคลองระโนดแขวงนครศรีธรรมราช
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ถนนสายนี้ท�างาย และราษฎรชาวบานตามระยะทางก็ยินดีท่ีจะรับ
ชวยออกแรงท�า ขาพระพุทธเจาไดขามไปดู ท่ีแหลมสนตอนตนซ่ึงได
ลงมือท�าแลวนั้นมีจีนพอคาคน ๑ ไดรับลงแรงลงทุนของตนเองตอย
สิลามากอเปนขอบถนนถมดินไปไดกวา ๕ เสน พอสิ้นหนานาในคราว
นี้ ขาหลวงพิเศษและผูส�าเร็จราชการเมืองจะไดลงมือขอแรงราษฎรท�า
ตามระยะบาน ประมาณคงจะท�าไดถึงพรมแดนเมืองนครศรีธรรมราช
ในตนศก ๑๑๖

ถนนสายไปเมืองไทรบุรีน้ัน ถนนเดิมตัดคร้ังเสด็จพระราช
ด�าเนินมีอยูแลว แตขัดของอยูดวยเรื่องจะท�าสะพาน จะตองท�าหลาย
สิบสะพาน จ�าเปนตองมีทุนและมีนายชางไปตรวจคิดอยางสะพานท�า
ดวยอิฐปูนจึงจะดี ถนนสายนี้ถาจะโปรดเกลา, ใหท�า ขาพระพุทธเจา
เห็นดวยเกลา, วา ควรใหกรมโยธาจัดนายชางออกไปตรวจและคิดแบบ
สะพานใหเสร็จ แลวควรโปรดเกลา, พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหจายเงินสักปละ ๒๐๐ ชั่ง หรือเทาใด ใหจัดท�าเสมอไปไมกี่ปคงจะ
ส�าเร็จได สวนในแขวงเมืองไทรบุรีนั้น เจาพระยาไทรบุรีจะท�าสนอง
พระเดชพระคุณดวยก�าลังและทุนของเมืองไทรท้ังสิ้น

ถนนสายไปเมืองหนองจิกน้ันยังไมไดตรวจทาง ขาพระพุทธเจา
ไดใหขาหลวงพิเศษแลผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาแตงคนออกตรวจ
ทางแลว

ในเมืองสงขลาน้ี จ�าเปนเหมือนกับเมืองอื่นๆ จะตองมีเรือนที่
อยขูองขาหลวงและผวูาราชการเมือง แลท่ีท�าราชการบานเมอืง ตึกท่ี
ขาหลวงไดสรางไวที่แหลมทรายแหงหนึ่งช�ารุดซดุโทรมบางแตไมมาก
นัก แตตึกหลังนี้เปนท่ีถือกันในเมืองสงขลาวาถาใครไปอยูชานานพน
เดือน ๑ ขึ้นไป มักจะเปนไขเจ็บลมตาย ขาพระพุทธเจาพิเคราะหดู
เห็นดวยเกลา, เปนความจริง มิไดถือโดยเขาใจผิดเพราะตกึนั้นอยูตรง
เขาแดง เวลาคราวลมตวันตกพดัเวลาบายพาใหไอสิลาเขาแดงรอนอบ
ตรงมาที่ตึกน้ันเสมอ ภาใหจับไขไดโดยงาย ขาพระพุทธเจาไดถูกลม
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รอนเชนน้ีเวลาไปตรวจถนนฟากเขาแดงครู ๑ ก็รูศึกครั่นตัวไมสะบาย
ขาหลวงพิเศษในเวลานี้ออกไปอาไศรยพักอยูท่ีบานมารดาพระยา
วิเชียรคีรี ท�าเลบานแลเรือนเปนท่ีสะบายดี พระยาวิเชียรครีีบอกขาย
ท่ีบานนี้ ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลา, วาควรจัดซ้ือไวเปนท่ีพัก
ขาหลวงแลเปนพลับพลาประทับรอนในเวลาที่เสด็จประภาศเมือง
สงขลาได แตราคายังวาไมตกลงกัน ท้ังเงินในงบประมาณมณฑลนี้
ก็ยังไมมีพอจะจาย จึงไดตกลงคิดคาเชาใหพระยาวิเชียรคีรีเพียงเดือน
ละ ๕๐ บาทไปกอน กวาจะไดโปรดเกลา, ใหจัดซื้อที่นี้เปนของหลวง

ท่ีบานผูวาราชการเมืองนั้น เวลานี้บานพระยาวิเชียรคีรีก็มีอยู
เปนที่ม่ันคงแลว จึงเห็นดวยเกลา, วายังไมจ�าเปนจะตองด�ารหิแตท่ีท�า
ราชการบานเมอืง กลาวคอื ท่ีจะต้ังศาลและที่ท�าการตางๆ นั้น เห็น
ดวยเกลา, วาจวนเดิมซึ่งเปนของหลวงเปนที่เหมาะดีกวาแหงอื่น แต
เรือนท่ีมีอยูในนั้นช�ารุดซุดโทรมเปนอันตรายหายสูญไปเสียมาก ยัง
เหลือแตเรือนริมปอมไดซอมขึ้นไวเปนท่ีพักขาหลวงรองแหง ๑ และ
ยังมีตึกเปนหอปาย หอพระของเดิม ๒ หลัง ขาพระพุทธเจาไดตรวจ
ดูตึกนี้ เห็นพอจะซอมแซมข้ึนใชเปนศาลแลเปนออฟฟศที่ท�าการได
จึงไดสั่งใหขาหลวงคิดจัดการซอมแซมข้ึนไว

การโยธาท่ีจะตองด�ารหิมีอิกอยาง ๑ คือ ตรางที่คุมขังนักโทษ
เพราะการเลี้ยงนักโทษแตกอนมาอยูในหนาที่ผวูาราชการเมืองและ
ผูคุมซึ่งไดใชสอยแรงนักโทษหาผลประโยชนของตนจะตองเจือจาน
เลี้ยงดูนักโทษ แตบัดนี้เอานักโทษมาใชท�าการบานเมือง การเลี้ยงดู
ก็จ�าเปนตองเปนการหลวง เปนทางเปลืองพระราชทรัพยเกดิข้ึนอิก
ทาง ๑ ขาพระพุทธเจาไดปฤกษากับขาหลวงแลผูส�าเร็จราชการเมือง
ตกลงกันวาควรจะสรางตรางขึ้นใหมีลานแลโรงงาน จะแบงนักโทษ
เมืองพัทลงุซึ่งก�าหนดโทษนานวันมาสมทบไวที่เมอืงสงขลา แลวคิด
จัดใหท�าการคาขายเชนท�ากระเบื้องเปนตน จ�าหนายใหไดทุนกลับมา
ทุนพระราชทรัพยท่ีเล้ียงนักโทษไดบาง
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การท�าประภาคารที่เมืองสงขลา๑ ไดทรงพระราชด�าริหมาชา
นาน ท่ีสุดตัวโคมก็ไดส่ังเขามาแลว ยังติดอยูแตดวยการที่จะเลือกที่
แลกอถานปูนรองโคมจึงคางมาจนบดัน้ี เมื่อเสด็จกลับจากชะวาทวีป
แวะประภาศที่เมืองสงขลา ขาพระพุทธเจาไดขอใหพระยาชลยุทธ
โยธินทรพรอมดวยพระยาวิเชียรคีรีปฤกษากันเลอืกที่สรางประภาคาร
ตกลงเนื้อเห็นวา ควรจะร้ือศาลามุมพระเจดียบนยอดเขาตังกวน และ
สรางประภาคารตรงนั้น ขาพระพุทธเจาไดน�าความท้ังนี้ขึ้นกราบบังคม
ทูล ทรงพระราชด�าริหเห็นชอบดวยแลว จึงไดขอใหกรมทหารเรือท�า
เคร่ืองไมประกอบตัวโคม แลสงแบบถานปูนใหขาหลวงออกไปจัดการ
กอสรางคงจะส�าเร็จไดใน ร.ศ. ๑๑๖

การสรางสายโทรเลขที่จะตองสรางขึ้นแตเมอืงนครศรธีรรมราช
ไปเมืองสงขลาสาย ๑ แตเมืองสงขลาไปเมืองไทรบุรีสาย ๑ ทั้ง ๒
สายนี้ของเดิมไดท�าคร้ังหน่ึงแลว แตช�ารุดซุดโทรมไปเสีย จะตองซอม
ขึ้นใหม ขาพระพุทธเจาไดสั่งขาหลวงใหลงมือจัดหาเสาซอมและได
ขอสายตอกระทรวงโยธาธกิารเปนการตกลงจะไดท�าในระดูแลงสิ้น
มรสุม ทันใชไดในศก ๑๑๖ ในสวนสายโทรเลขในแขวงเมืองไทรบุรี
นั้น เมื่อเจาพระยาไทรบุรีเขามาเฝาทูลลอองธุลีพระบาทก็ไดตักเตือน
ขาพระพุทธเจาขอใหคิดจัดเสียใหส�าเร็จ เม่ือขาพระพุทธเจาออกไปถึง
เมืองสงขลาคราวนี้ เจาพระยาไทรบุรีและรายามุดาแตงใหตงกูมหมุด
นองชายเจาพระยาไทรบุรีมาหาขาพระพุทธเจาท่ีเมืองสงขลาฟงค�าสั่ง

� ๑ ต้ังอยูบนยอดเขาตงักวน อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สมเด็จฯ�
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงมอบหมายใหกรมทหารเรือท�าเครื่องไมประกอบ�
ตัวโคม เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๙ และสงแบบฐานปูนใหขาหลวงออกมาจัดการกอสราง
ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในสมัยที่พระยา
วิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) เปนผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลา และสรางเสร็จราว
พ.ศ. ๒๔๔๐
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การซอมสายโทรเลขนี้ ขาพระพุทธเจาไดช้ีแจงแกตงกมูหมุด และมีตรง
สั่งไปยงัเมืองไทรบุรีใหลงมือท�าในระดูแลงนี้เหมือนกัน สวนสายลวด
แลอินสุเลเตอรเมืองไทรบุรีจะตองการเพิ่มเติมเทาใด ใหไปเบิกของ
เดิมท่ีมตีกคางอยูเมืองตรังใหเอามาใชจงพอ หวังดวยเกลา, วาเมือง
ไทรบรีุคงจะท�าการทันเหมือนกันแตสายโทรเลขอิกสาย ๑ ซึ่งจะสราง
แตเมืองสงขลาผานหัวเมืองแขกทั้งเจ็ดลงไปเมืองกลันตันนั้น ทางแต
เมืองสงขลาไปเมืองหนองจิกยังไมไดตรวจ แตคงตองท�าตามทางหลวง
ท่ีตัดใหม เม่ือตรวจทางแลว ก็ยอมเปนอันตรวจทางโทรเลขแลวดวย
หวังดวยเกลา, วาจะไดลงมือท�าในศก ๑๑๖

การโยธาในเมืองสงขลานอกจากท่ีไดกราบบังคมทูลมาแลว
ขาหลวงแลผูส�าเร็จราชการเมืองไดรับพระบรมราชานุญาตใหสราง
ตลาดหลวงขึ้นที่ริมก�าแพงนอกเมืองดานตวันตกแถวหนึ่ง ตลาดนี้ได
เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร และไดโปรดเกลา, ใหแกอยาง
หลังคา แตครั้งเม่ือเสด็จประภาศคราวนั้น เปนอนัตกลงก�าลังท�าอยู
ตามพระราชด�าริห ตลาดตอนท่ีกอแทนรานแลวเพียงใด ไดเปดให
ราษฎรเชาขายของเก็บแตกึ่งราคา เพราะเหตุที่ยังไมไดท�าหลังคา
ราษฎรภากันพอใจในการตลาดน้ีเปนอันมาก ท่ีขอแยงกันเชาประจ�า
ท่ีก็มี การท�าตลาดคงท�าส�าเร็จไดในศก ๑๑๕ นี้ เม่ือท�าแลวเสร็จ
ประมาณราคาคาเชาคงจะเก็บไดป ๑ ไมต�่ากวา ๔๐ ช่ัง พอเปนก�าลัง
ท�านุบ�ารุงพ้ืนเมืองไมใหซุดโทรมได ยังทาเรือและเรือจางขามคนขาม
สัตวพาหะนะซึ่งก�าลังกะการอยูก็มีอิกหลายอยาง มีจีนพอคาไดรับ
จะสรางศาลาทาเรือจางชวยดวยทุนของตน ๒ ราย แตการอยางอื่น
ซึ่งจะตองท�าดวยทุนหลวงจะยังไมส�าเร็จไดเร็ว เพราะทนุยังขัดสน
ไมพอจะท�าการ

พิเคราะหดูผลในการโยธาที่ไดจัดท�าขึ้นในเมืองสงขลาในเวลา
นี้พอเห็นความสอาดเรียบรอยของพื้นบานเมืองแปลกปลาดตาข้ึนกวา
แตกอนมาก ดวยพวกพอคาแลพลเมืองก็เต็มใจที่จะชวยราชการ
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ประมาณดูถาการท่ีจัดไดเดินตอไปดังน้ี ไมชานานสักเทาใดในเมือง
สงขลาจะมีนคราภิบาลไดเปนม่ันคง

การภาษีอากรผลประโยชนแผนดินในเมืองนี้ ตองนับวา
ขาหลวงพิเศษยังไมไดลงมือจดัการอยางใด นอกจากท่ีไดลงมือศึกษา
วิธีเก็บแลคนควาหาความจริงในการที่จะเก็บผลประโยชนแผนดินให
ไดตามสมควร การที่ขาหลวงไดจัดเพียงการเก็บเงินคานาในศก ๑๑๔
เพราะเหตุที่จับกรมการฉอได จึงเปล่ียนตัวพนักงานออกไปตรวจสอบ
ใหม ไดจ�านวนนาแลจ�านวนเงินข้ึนกวาเกามาก และเปนทางท่ีจะตรวจ
สอบตอออกไปถึงเมืองพัทลุงและเมืองนครศรีธรรมราช บางทีจะภา
เงินหลวงใหขึ้นไดทั้ง ๒ เมือง ถาเงินคานาในหัวเมืองท้ัง ๓ นี้เพ่ิม
ขึ้นไดในจ�านวนศก ๑๑๔ เทาใด ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลา, วา
เปนเพราะความเอาใจใสของขาหลวงพเิศษและที่ไดจัดการแกไขโดย
ทันทวงที นับวาเปนความดีอยาง ๑ แตเงินภาษีอากรผลประโยชน
แผนดินอยางอื่นนอกจากคานานั้นตามความจริงท่ีไดสืบทราบอยูบัดน้ี
เงินท่ีไดเก็บจากราษฎรในเมืองสงขลาโดยทางตรงหรือโดยทางออมก็ดี
ป ๑ จ�านวนเงินมากกวาที่ไดเขาพระคลังเปนอันมาก แตหากตกเร่ีย
เสยีหายไปเปนผลประโยชนของผูรับผูกขาดท�าภาษอีากรแลเจาพนักงาน
ในบานเมืองเสียโดยมาก เปนตนวา ในการเก็บคานาราษฎรตองเสีย
คานาตามพระราชบัญญัติสวน ๑ ยังตองเสียคาเบ้ียเล้ียงพนักงาน ผูไป
เกบ็แลเสียคานั่งยามตามไฟรักษาพระราชทรัพยอิกตางหาก การเก็บ
สวยรายเฉลี่ยราษฎรก็ตองเสียอยางนี้อิกเหมือนกัน

ทางที่จะจัดการเก็บผลประโยชนแผนดินตอไปขางหนาเหน็
ดวยเกลา, วาทางดีมีอยางเดียว แตคิดเก็บเปนราชาธิปตัยทุกอยาง
เวนไวแตอากรฝน อากรสุรา อากรรังนกและถาบอนเบี้ยยังไมเลิกควร
ผูกขาดดวยอิกอยางหนึ่ง

ในการท่ีจะจัดเก็บภาษีอากรเปนราชาธิปตัยในเมืองสงขลาน้ี
เชื่อไดเปนแนวาราษฎรคงจะมีความศุขกวาอยางทุกวันนี้เปนอันมาก
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แตจ�านวนพระราชทรัพยจะขึ้นกวาทุกวันนี้ จะประมาณวามากทีเดียว
นั้นไมได เพราะการที่จะเก็บอยางทุกวันนี้เก็บโดยไมเปนธรรม ดัง
เรียกคาเบ้ียเล้ียงแลคารักษาเงนิหลวงในการเก็บเงินคานาและสวยราย
เฉลี่ยเปนตนน้ันก็จ�าเปนจะตองเลิก ยังภาษีอากรอยางอ่ืนท่ีจะตองเลิก
โดยเก็บไมถูกตองตามความที่มุงหมายในพระราชบัญญัติก็ยังมีเปนตน
วาภาษีเขาทุกวันนี้ใหผูกขาด ถาเขาออกจากเมืองพัทลุงเจาภาษีเขา
เมืองน้ันเก็บชั้น ๑ ถาพอคาเขาเมืองสงขลาซื้อเขามาข้ึนยุงฉางไวพอ
บันทุกลงเรือจะออกจากเมืองสงขลาเจาภาษีเขาเมืองสงขลาก็เก็บอิก
ซ�้า ๑ ภาษีรอยชักสามขาเขาก็อยางเดียวกัน เปนตนวาพอคาบันทุก
ผาขาวเขามาถึงเมืองสงขลา เจาภาษีชักรอยละสาม ถามีผูแบงซื้อ
ไปขายเมืองพัทลุง ยังตองเสียภาษรีอยชักสามเมื่อเขาเมืองพัทลุงอิก
ดังน้ียังภาษีอากรอยางอื่นๆ ซึ่งเปนความเดือดรอนแกราษฎรจะตอง
ผอนผันพิกัดอัตราลดลง เชนอากรคาน�า้๑ เปนตน ก็ยังมีหลายอยาง
เปนทางที่เงินภาษีอากรจะตองลดลงมีอยูดังนี้ เงินท่ีขึ้นคงจะไมมาก
นัก แตอยางไรก็ดีขาพระพุทธเจาเช่ือแนวาแมจัดการท�าเปนราชาธิปตัย
พระราชทรัพยยังจะขึ้นไดอิก ถึงอากรซึ่งยังจะใหคงท�าเปนผูกขาด
อยางทุกวันนี้เด๋ียวนี้ มีอากรสุราเปนตน ท่ีตองเขามาวาประมูลใน
กรุงเทพ, เงินหลวงก็ยังต�า่อยมูาก ถึงแมที่วาประมูลตามหัวเมืองนั้นเอง
พวกผูคนยังย�าเกรงความเกี่ยวของดวยผลประโยชนผูวาราชการเมือง
กรมการ ไมกลาเขาวาประมูลมีอยโูดยมาก ถาเปดใหวาประมูลตาม
หัวเมอืงโดยตรง อยาใหผูวาราชการเมืองกรมการมีหุนสวนเกี่ยวของ
ดวย ในเมืองอยางเมืองสงขลาที่มีพอคาซ่ึงบริบูรณทรัพยสมบัติอยู
โดยมากเชนนี้ เงินหลวงคงจะขึ้นไดอิกเปนอันมาก ดวยเหตุเหลานี้

๑ เปนภาษีผลประโยชนชนดิหน่ึง เก็บจากราษฎรที่หาปลาในแมน�้า
ล�าคลองและทะเล ตามพิกัดและขนาดของเคร่ืองมือหาปลา
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ขาพระพุทธเจาเหน็ดวยเกลา, วากระทรวงพระคลังควรจะรีบคิดอาน
จัดการเก็บภาษีอากรหัวเมืองมณฑลปกษใตเหลานี้ใหทันข้ึนศก ๑๑๖

ในการเรื่องภาษีอากรผลประโยชนเมืองสงขลาท่ีจะจัดท�านุ
บ�ารุงข้ึนดังกราบบังคมทูลมาน้ี มีปณหาซึ่งเห็นดวยเกลา, วาควรตอง
พิจารณาขอ ๑ กลาวคือ ผลประโยชนในต�าแหนงผูส�าเร็จราชการ
เมืองซึ่งเคยไดรับพระราชทานอยูทุกวันน้ี แลจะไดรับพระราชทาน
ตอไปขางหนา ผลประโยชนต�าแหนงผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาได
รับพระราชทานมาแตกอนโดยที่รัฐบาลไดอนุญาตนั้นมีอยหูลายอยาง
มีตัวอยางซึ่งจะยกขึ้นไดคือ สวนรายเฉลี่ยอยาง ๑ สวนรายนี้เก็บจาก
พลเมืองท้ังจีนและไทย แตเดิมเก็บอยางหวัเมืองฝายเหนือ กลาวคือ
สงเงินเขามากรุงเทพ, ตามจ�านวนที่เก็บไดมากบางนอยบางและติดขัด
ค่ังคางตามเจาหมูนายกองบาง ภายหลังมีตราพระคชสีหมอบสวยนี้
เหมาในผูส�าเร็จราชการเมือง มีก�าหนดใหสงเงินเขามากรงุเทพ, ปละ
เทานั้น ถาเก็บไมไดถึงเทานั้นเปนพับใหผูส�าเร็จราชการเมืองจะตองสง
ใหครบตามจ�านวน ผูส�าเร็จราชการเมอืงไดอ�านาจดังนี้ ออกไปจัดการ
เกบ็ไดก�าไร ป ๑ ประมาณ ๑๒๐ ชั่ง สืบตอกันมาหลายชั่วผูส�าเร็จ
ราชการเมืองจนทุกวันนี้ ผลประโยชนผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาซึ่ง
จะยกเปนตัวอยางไดอิกจ�านวนหนึ่งน้ัน คือ ผลประโยชนท่ีไดจาก
หัวเมืองแขกทั้งเจ็ด มีเงินภาษีอากรซ่ึงผวูาราชการเมืองแขกท้ังเจ็ด
แบงสวนใหผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาเปนธรรมเนียมมาแตเดิม
ผลประโยชนต�าแหนงผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาไดในทางเหลาน้ี
ประมาณปละ๓๐๐ ช่ังไดมาต้ังแตผูส�าเร็จราชการเมืองสงขลาแตกอนๆ
จนกระทั่งพระยาวิเชียรคีรีคนนี้ ก็ไดรับพระราชทานเปนผลประโยชน
อยูจนทุกวันน้ี ทางที่จะจัดการตอไป ต�าแหนงผูส�าเร็จราชการคงจะ
ตองใหรับพระราชทานเงินเดือน และยกผลประโยชนที่ไดในราชการ
ตางๆ มาเปนของหลวงท้ังสิ้น การท่ีจะเปลี่ยนจากไดรับผลประโยชนใน
ต�าแหนงมาเปนเงินเดือนน้ัน ถาผูส�าเร็จราชการเปนคนรับต�าแหนง
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ใหม ปณหาอันใดยอมไมมี เพราะเหตุวาเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา,
ต้ังขึ้นจะพระราชทานเงินเดือนประจ�าต�าแหนงเทาใด ก็ไมมีเหตุที่
ผูส�าเร็จราชการเมืองจะรองไมพอใจ หรือวาตัดทอนผลประโยชนอันใด
เพราะผลประโยชนผูส�าเร็จราชการเดิมจะไดอยูมากนอยเทาใด เม่ือ
คนใหมยังไมเคยได จะถือวาควรจะไดนั้นวาไมได แตพระยาวิเชียรคีรี
นี้เคยไดรับผลประโยชนในต�าแหนงอยูแลว การท่ีจะเปล่ียนมาใหรับ
เงินเดือน จึงมีปณหาท่ีจะตองวินจิฉัยวาควรจัดการอยางใดจึงจะเปน
การสมควร โดยถาจะพระราชทานเงินเดือนมีอัตราต�่าลงมากวาผล
ประโยชนที่รัฐบาลไดยอมอนุญาตอยูแตกอน ก็คือลดผลประโยชนลง
โดยไมมีเหตุ ถาจะเอาผลประโยชนท่ีเคยไดในต�าแหนงผูส�าเร็จราชการ
เมืองสงขลาต้ังเปนเกณฑพระราชทานเงินเดือนใหเทากัน เงินเดือนนั้น
ก็จะแรงกวาเงินเดือนผวูาราชการเมืองอื่นๆ โดยมาก ขาพระพุทธเจา
เห็นดวยเกลา, วาเปนปณหาดังนี้

ในการเรื่องผลประโยชนพระยาวิเชียรคีรีน้ี เหน็ดวยเกลา,
วาทางดีท่ีจะจัดใหเรียบรอยทุกฝายมีอยูอยาง ๑ คือ ท�าบาญชีผล
ประโยชนที่พระยาวิเชียรคีรีไดรับในต�าแหนงผูส�าเร็จราชการเมืองโดย
อนุญาตของรัฐบาลนั้น ตรวจดูอยางใดที่จะเอามาเปนผลประโยชนเขา
พระคลังโดยท่ีจะไมเลกิถอนรวมเงินที่ไดในผลประโยชนเหลาน้ีมาก
นอยเทาใดบวกสงเขาพระคลังทั้งส้ิน และพระราชทานเงินทดแทน
แกพระยาวิเชียรคีรีเทียบเทาจ�านวนเงินที่เอามาเขาพระคลังนี้ อัตรา
ปหนึ่งหรือปครึ่ง และใหพระยาวิเชียรคีรีรับพระราชทานเงินเดือน
เทาผวูาราชการเมืองอื่นเปนยุติตอไป ความเห็นขาพระพุทธเจาดังนี้
จะควรประการใดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา,

สรรพราชการเมืองสงขลา วาโดยรวบรวมตามการที่ไดแลเห็น
ในเวลาขาพระพุทธเจาออกไปตรวจราชการครั้งนี้จัดเปนไดออกด�าเนิน
ขึ้นสทูางเจริญที่ถูกตอง ถาเปนตอไปไดดังน้ีคงจะเรียบรอยดีได

วันท่ี ๙ กันยายน เวลาเชา ๑ โมงกลับลงเรืออรรคเรศรตันนาศน
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ใชจักรออกจากเมืองสงขลา เวลาบายโมง ๑ ถึงที่ทอดสมอปากน�้าเมือง
หนองจิก พระยามุจลินทรจางวางกับแขภรรยาพระยาเพ็ชราภิบาล
ผูวาราชการเมืองหนองจิกจัดเรือออกมารับดวยพระยาหนองจกิเขา
มากรุงเทพ, ตามทองตรากระทรวงพระคลังใหเขามาวาอากรรังนก
หาไดอยูท่ีเมืองไม แตไดจัดการรับรองเตรียมไวพรอมเสร็จทุกอยาง
ขาพระพุทธเจาข้ึนไปพกัอยูที่ท�าเนียบซ่ึงพระยาหนองจกิปลูกไวรับท่ี
ตรงนาเมือง

ราชการเมืองหนองจิกนี้ ไตสวนไมใครจะไดความดวยพระยา
จางวางเปนคนชะราทุพลภาพ พระยาหนองจิกก็ไมอยู แตพิเคราะห
ดูบานเมืองเห็นแปลกขึ้นกวาแตกอนดวยพระยาหนองจิกไดจัดการ
ปลูกสรางบานเรือนแขงแรง และตัดถนนข้ึนในเมืองหลายสายดูเปน
บานเปนเมืองขึ้น ถนนตัดใหมที่จะเปนประโยชนไดมากน้ัน คือ ตัดแต
จวนผูวาราชการเมืองลงไปปากน�า้เมืองหนองจิกสาย ๑ ระยะทาง
ประมาณ ๗๐ เสน แลถนนตัดไปเมืองตานีอิกสาย ๑ ถนนสายที่ตัดแต
เมืองหนองจิกไปเมืองตานนีี้ ท้ัง ๒ เมืองตางตัดมาบันจบกันท่ีพรมแดน
ท�าแลวเสร็จในเดือนหนึ่งระยะทางตลอดถนนประมาณ ๒๐๐ เสน
ถนนสายน้ีจะเปนประโยชนในการคาขายไปมาของราษฎรท้ัง ๒ เมือง
เปนอนัมาก ดวยระยะทางใกลกวาทางทะเลและทางท่ีเดินบกอยูแต
เดิม และจะไดปกเสาโทรเลขไปขางทางถนนสายน้ี ขาพระพุทธเจาจึง
ไดรับพระราชทานขนานนามถนนสายนี้ ใหเรียกวา “ถนนมหาดไทย”

อนึ่งวัดมุจลินทร๑ ในเมืองหนองจิกซ่ึงพระราชทานพระราช
ทรัพยใหสรางพระอุโบสถข้ึนนั้น พระยาจางวางและหลวงจีนคณา

๑ เดิมชื่อวัดตยุง ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว เสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษใต ไดเสด็จประทับที่วัดน้ี ทอดพระเนตรเหน็
สภาพวัดทรุดโทรมมาก จึงใหเบิกจายพระราชทรัพยเพ่ือบูรณะ และพระราชทาน
ช่ือวัดใหมวา “วัดมุจลินทวาปวิหาร”
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นุรักษไดจัดการกอสรางส�าเร็จ ขาพระพุทธเจาไดถายรูปมาถวายทอด
พระเนตรดวยแลว ยังขาดอยูแตพระประธานพระยาจางวางแจงวาจะ
โปรดเกลา, ออกไปแตกรุงเทพ,

วันที่ ๑๐ เวลาย�่ารงุเสศขึ้นรถยี่ปุนของพระยาหนองจิกไปเมือง
ตานีตามทางถนนมหาดไทย เวลา ๒ โมงเชาถึงเมืองตานี พระยาตานี
พระยายะหร่ิงกับศรีตวันกรมการทั้ง ๒ เมืองออกมารับถึงนอกเมอืง
แลจัดที่บานพระพิพิธภักดีเปนที่พัก แลเล้ียงดูโดยแขงแรง ราชการท่ี
เมืองตานีนี้ พระยาตานีแจงวาเรียบรอยเปนปรกติอยมูีความขัดของ
อยบูางแตเรื่องโจรผรูายลักโคกระบือภาไปขายตางเมือง ขาพระพทุธเจา
ไดส่ังพระเสนีพิทักษขาหลวงหัวเมืองทั้งเจ็ด ใหคิดอานจัดการใหเปน
ท่ีเรียบรอยดวย แลไดชี้แจงแกพระยาตานีใหเปนที่เขาใจวาการท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา, ใหมีขาหลวงออกมาก�ากับตรวจตราราชการ
หัวเมืองแขกทั้งเจ็ดนี้ เพราะทรงทราบฝาลอองธุลีพระบาทถึงความ
ขัดของที่มีอยูในระหวางเมืองตอเมืองที่ใกลเคียงติดตอกัน ความ
ขัดของเหลานี้แตกอนตองสงไปหารือเมืองสงขลาก็ไมใครจะส�าเร็จ
เด็จขาดไปไดเพราะเหตุที่หนทางไกลเปนตน จึงไดโปรดเกลา, ให
มีขาหลวงออกมาประจ�ารักษาคอยระวังแกไขความขัดของท้ังปวง
ใหเรียบรอย ใชแตเทานั้นเพราะทุกวันน้ี มีพอคาตางประเทศเท่ียว
แสวงหาผลประโยชนตางๆ ชุกชุม คนเหลานั้นมักจะใชอุบายถายเท
คิดปอกลอกผูวาราชการเมืองใหไดความล�าบากตางๆ เชนเรื่องท่ีมี
ผูอางวาไดท�าสัญญากับพระยาระแงะมอบผลประโยชนในบานเมือง
ใหเปนตน พระยาตานียอมทราบอยูแลว จึงไดโปรดเกลา, ใหมีขาหลวง
ออกมาคอยดูแลตักเตือนแลเปนท่ีหารือของผูวาราชการเมืองมิให
พลาดพลั้งเสียเปรียบในการเหลาน้ี การท่ีมีขาหลวงออกมาก�ากับตรวจ
ตราราชการอยางนี้ อยาใหพระยาตานีเขาใจวาจะมารวบรัดตัดผล
ประโยชนอยางหนึ่งอยางใดซึ่งพระยาตานแีลศรีตวันกรมการเคยได
อยูทุกวันนี้ใหลดนอยถอยลงไป แทจริงผลประโยชนในหัวเมืองเหลา
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นี้ซ่ึงยงัจะจัดใหเกิดเพ่ิมเติมข้ึนไดดวยอ�านาจแหงการมีขาหลวงยังมีอยู
เปนอันมาก ความประสงคมงุหมายท่ีจะจัดการนั้น จะท�านุบ�ารุงใหผล
ประโยชนเจริญยิ่งข้ึนกวาแตกอน การท่ีบ�ารุงเจริญข้ึนไดเพียงใดน้ันแล
จึงจะแบงเปนภาคหลวงบางตามสมควร ขอใหพระยาตานีอุดหนุนเชื่อ
ฟงถอยค�าขาหลวง และตองระวังอยาเก่ียวของแกคนตางประเทศจึง
จะรักษาราชการบานเมืองไดเรียบรอย พระยาตานยีอมปฏิบัติตาม
ค�าชี้แจงขาพระพุทธเจานี้ทุกประการ

อนึ่งขาพระพุทธเจาไดไปนมัสการที่วัดตานีนรสโมสร ไดเห็น
ศาลาโรงเรียนทรงกรุณาโปรดเกลา, พระราชทานทรัพยใหสราง แล
พระยาตานไีดชวยเปนธุระการที่สรางศาลานี้เปนอันส�าเร็จตามพระ
ราชประสงค ขาพระพุทธเจาไดถายรูปมาถวายทอดพระเนตรดวยแลว

วันท่ี ๑๑ เวลาย�่ารงุเสศออกจากเมอืงตานีกลับมาลงเรืออรรค
เรศรท่ีเมืองหนองจิก ทางในระหวางเมืองตานีและเมืองหนองจิกนี้ทาง
ทะเลแลทางบกขาพระพุทธเจาไดเคยไปแลวทั้ง ๒ ทาง เพ่ือจะใครเห็น
ภูมประเทศ ขากลบันี้จึงไดลงเรือพายขึ้นตามล�าน�า้เมืองตานีไปประจบ
ลองลงทางล�าน�้าเมืองหนองจิก ระยะทางเรือพาย ๕ ชั่วโมงเสศ ทาง
ล�าน�้านี้มีบานชองเปนระยะเน่ืองกันตลอดไมมีท่ีปา ที่ฝงท่ัง ๒ ขางเปน
ทุงนาโดยมาก มีคลองลัดซ่ึงพระยาตานีไดขุดดวยเหตุอนัปลาดแหง
หน่ึง ดวยแมน�า้นี้ปลายน�้ามาแตเมืองยะลาไหลไปในเขตรแดนหนองจิก
กอนแลวจึงวกมาออกปากน�้าเมืองตานี สินคาที่ลองลงมาตามล�าน�้า
ถึงพรมแดนเมืองหนองจิกๆ ต้ังเก็บภาษีผานเมืองตรงนั้นครั้งเรือลอง
เขาพรมแดนเมืองตานีๆ เก็บอิกซ�้า ๑ เปนที่ยอทอของพอคาภากันไป
ออกทางปากน�้าเมืองหนองจิกเปนอันมาก เพ่ือเหตุท่ีจะหนีภาษีสอง
ซ�้า พระยาตานจีึงคิดขุดคลองลัดขึ้นในพรมแดนเมืองตานไีปทะลุออก
ล�าน�า้ใหญเหนือพรมแดนเมืองหนองจิก กันใหเรือหลีกลงมาทางนี้ได
แตคลองนี้ยังต้ืนเดินไดแตระดูน�า้

ภูมล�าเนาของเมืองแขกทั้งเจ็ดซ่ึงขาพระพุทธเจาไดไปเห็นแล
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ไดสืบสวนทราบความในคราวน้ี เห็นเปนเมืองท่ีบริบูรณอยางปลาด
จะหาเมืองมะลายูเมืองใดในแหลมมะลายูน้ีเปรียบใหเสมอเหมือนเปน
อันไมมี คือ หัวเมืองที่อยูริมทะเลสี่เมือง เมืองหนองจิกเปนเมืองท่ีนาดี
หาเมืองจะเปรยีบมิได อาไศรยเขาเปนสนิคาใหญ ในเมืองตานีมีนา
เกลือแหงเดียวตลอดแหลมมะลายูสินคาเกลือเมืองตานีขายไดอยาง
แพงถึงเกวียนละ ๑๖ เหรียญ ขายตลอดออกไปจนสิงคโปรและเกาะ
หมาก เมืองยะหริ่งเปนเมืองท่ีมีปลาบริบูรณ เปนสินคาใหญในเมืองน้ัน
เมืองสายในพื้นเมืองเองอยขูางทราม แตก็อยูปากน�้าทางสินคาขึ้นลอง
บริบูรณ สวนเมืองท่ีอยขูางใน ๓ เมือง คือ เมอืงยะลา รามัญ ระแงะ
เหลานี้ก็ลวนเปนเมืองอดุมดวยแรแลของปาซึ่งเปนสินคาไดหลายอยาง
ถาจัดการบ�ารุงใหดีนาจะมผีลประโยชนไดมากกวาเมืองใดใดในแหลม
มะลายูทั้งสิ้น วาโดยสวนการท่ีจะท�านุบ�ารุงนั้น สิ่งส�าคัญซึ่งควรจะจัด
ในชั้นตน เห็นดวยเกลา, มีอยู ๓ อยาง คือ ภาษีฝนอยาง ๑ ภาษีขา
เขาขาออกอยาง ๑ แลเลิกการหวงกนัตางๆ อยาง ๑

ภาษีฝนน้ันทุกวันนี้ตางเมืองตางท�า บางเมืองใหจีนรับผูกขาด
บางเมืองผวูาราชการเมืองซ้ือฝนมาจ�าหนายเองเปนการประมูลแยง
กันซื้อขายในระหวางเมือง เงินที่ไดก็ตกต�า่ เพราะเหตุท่ีจ�าตองขาย
ราคาถูก ถาใหวาประมูลผกูขาดรวมกันท้ังเจ็ดเมือง เงินจะขึ้นกวาท่ี
ผูวาราชการเมืองไดประจ�าอยทุูกวันเดียวนี้ไมต�า่กวาครึ่งตัว การท่ีจัด
ก็อาจจะจัดไดโดยงาย แตหากแตกอนมาไมมีใครเปนหัวหนาอ�านวย
การจึงยังมิไดมีข้ึนได ในขอน้ีขาพระพุทธเจาไดส่ังพระเสนีพิทักษ
ขาหลวงใหคิดหาผวูาประมลูใหทันในศก ๑๑๖ หวังดวยเกลา, วาเงิน
ภาษีฝนท่ีจะจัดไดคงจะพอแจกจายผูวาราชการเมืองใหไดคุมเทาที่
เคยไดอยูทุกวันนี้ แลยังเหลือเปนผลประโยชนแผนดินไดอิกมาก

ภาษีขาเขาขาออกน้ัน ทุกวันนี้สินคาเขาเมืองใดเมืองนั้นก็เก็บ
ออกจากเมืองใดเมืองน้ันก็เก็บ ลูกคาตองเสีย ๒ ซ�า้ สามซ�้า ดวยภูม
ประเทศยอกยอน ตองผานหลายบานหลายเมืองดังตัวอยางท่ีกราบ
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บังคมทูลพระกรุณามาในเร่ืองท่ีพระยาตานีขุดคลองลัดนั้นเปนธรรมดา
พอคาและราษฎรยอมภากันทอถอยเสียโดยมาก ทางจะจัดใหดีขึ้น
ก็ไมยากอันใด ดวยทางสินคาเขาออกในหวัเมืองแขกทั้งเจ็ดนี้ก็มีอยแูต
๔ ทาง คือปากน�า้เมืองหนองจกิทาง ๑ ปากน�้าเมืองตานีทาง ๑ ปากน�้า
เมืองสายบุรีทาง ๑ กับเมืองยะหร่ิงนับวาเปนปากน�้าเขาไปไดเพียง
เมืองยะหริ่งทาง ๑ ควรต้ังโรงภาษีแตท่ีริมปากน�้าเมืองเหลานี้ ใหเกบ็
ภาษีขาเขาออกตามพระราชบัญญตัิ เลิกดานที่ตรวจเก็บตามพรมแดน
ใหหมด การคาขายสดวกข้ึนก็คงเจริญขึ้นกวาเด๋ียวน้ีเปนอันมาก ถา
การคาขายเจริญภาษีก็คงตองไดมากขึ้นเปนธรรมดา การท่ีจัดภาษี
ขาเขาออกน้ีตองรวมจัดเปนการหลวงจึงจะไมมีการเกี่ยงแยงกันใน
ระหวางเมือง แตในชั้นตนมียากอยูหนอยหน่ึงที่จะตองสืบสวนใหรู
เสยีกอนวาภาษีขาเขาขาออกซึ่งเก็บอยู ๒ ซ�้า ๓ ซ�า้ทุกวันนี้ เปนผล
ประโยชนผูวาราชการเมอืงใดไดอยูเทาใด เพราะเมื่อจัดการเปนหลวง
จะตองทดแทนผลประโยชนผูวาราชการเมืองท่ีขาดไป เพราะเหตุท่ีจะ
ตองลดเงินภาษีนั้นบาง ขาพระพุทธเจาไดสั่งพระเสนีพิทักษใหไตสวน
แลว

การเลิกหวงหามน้ัน คือทุกวันนี้เด๋ียวนี้เหมืองแรแลของปา
ซึ่งผูวาราชการเมืองหวงหามไมใหท�าทีเดียว หรือหวงหามไมใหคน
ตางเมืองเขาไปท�ามีอยูหลายอยาง ใชแตเทาน้ันท่ีเปนการปดซื้อปด
ขายก็ยังมบีาง ที่ท�าดังน้ีก็โดยความท่ีผูวาราชการเมืองเขาใจวาจะ
รักษาผลประโยชน แตเปนรักษาในทางท่ีผิดแท เพราะเปนการหาม
ความงอกงามแพรหลาย ทางท่ีจัดกค็วรที่จะเปดใหราษฎรท�าไดโดย
สดวก แลวเก็บภาษีจากผลที่ท�าไดนั้น ถึงเปนการล�าบากกวาก็คง
จะไดประโยชนมากกวา แตจะตองใชชี้แจงแลเปดไปโดยล�าดับเปน
อยางๆ ขาพระพุทธเจาไดชี้แจงพระเสนีพิทักษใหเปนที่เขาใจแลว

การบานเมืองในหัวเมืองแขกทั้งเจ็ดท่ีจะจัดนั้น สวนการ
ปกครองเห็นดวยเกลา, วาหัวเมืองเหลานี้ราษฎรเปนแขกเปนไทย
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ปะปนกันอยู วิธีปกครองเปนอยางแขกมาก ถาจะต้ังแบบแผนขึ้นใหม
ทีเดยีวเกรงจะตัดยากดวยคนไมใครเขาใจจึงตกลงใหเวลาขาหลวง
ไตสวนวิธีปกครองอยางแขกใหเขาใจเสียชั้นหนึ่งกอน การอยางใด
ไมดีจึงคอยคิดแกไขต้ังแบบแผนตอไป ในช้ันน้ีเปนแตใหขาหลวงไปมา
ตรวจตราโดยถาจะมีการขัดของอยางใดก็ใหแกไขไปตามการซ่ึงเห็น
วาเปนอยางดีที่สุดช้ันหนึ่งกอน

สวนการโยธาน้ัน การท�าทางแลโทรเลขเปนการส�าคัญ การ
ท�าทางขาพระพุทธเจาไดช้ีแจงแกพระยายะหริ่งแลพระยาตานีใหคิด
ตัดถนนตอไปทางเมืองยะหร่ิง แลใหขาหลวงช้ีแจงแกเมืองสายใหท�า
ตลอดไปจนพรมแดนเมืองกลันตัน ขางเหนือก็ไดสั่งเมืองหนองจิกให
ตรวจทางแลคิดตัดตอขึ้นมาจนพรมแดนเมืองเทพา เปนอันเขาใจกนั
วาจะลงมือท�ากันในระดูแลงนี้ สวนสายโทรเลขนั้นไดโปรดเกลา, มี
พระบรมราชโองการแกผูวาราชการเมืองแตคราวเสด็จเมืองสายบุรี
แลว เปนอันตกลงท่ีจะไดท�าในระดูแลงนี้พรอมกับท�าถนนดวยทีเดียว

วันท่ี ๑๒ เวลาย�่ารุงออกเรืออรรคเรศรจากปากน�้าเมือง
หนองจิกมาแวะรับพระยาสุขุมนัยวินิจณะเมืองสงขลา แลวไดใช
จักรตอมา เวลาบาย ๕ โมงเสศถึงตรงบานนาบอนพรมแดนเมือง
นครศรีธรรมราชตอเมืองสงขลา ขาพระพุทธเจาอยากจะทราบการ
ในทองที่ซึ่งหางเมืองวาจะเปนประการใดจึงไดแวะขึ้นท่ีหมูบานนั้น
ไตถามราษฎรไดความวา เวลานี้โจรผรูายสงบเงียบทีเดียว โคกระบือ
ปลอยได เพราะทางเมืองนครศรีธรรมราชจับกมุช�าระผูรายทาง ๑
ทางเมืองสงขลาก็โปรดเกลา, ใหมีขาหลวงออกไปจัดราชการบานเมือง
เรียบรอยเปนท่ีนิยมของราษฎรพวกนั้นอยูเปนอันมาก เวลาทุมหนึ่ง
ออกเรืออรรคเรศรใชจักรตอมา

วันที่ ๑๓ เวลาเชาถึงปากอาวเมืองนครศรีธรรมราชพระยา
นครศรีธรรมราชแลกรมการจัดเรือออกมารับ เขาล�าน�้าปากพระยา
ไปข้ึนที่วัดทาโพ ขึ้นชางตอไปตามถนนหลวงจนถึงท�าเนียบ ซ่ึงพระยา
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ศรีธรรมราชปลูกไวรับท่ีรมประดูนาก�าแพงเมือง
ราชการเมืองนครศรีธรรมราชในเวลานี้ยังไมไดจัดการเปลี่ยน

แปลงอันใด นอกจากปราบปรามโจรผูราย ต้ังแตพระยานครกลับ
ออกไปจากกรุงเทพ, ไดจัดการปราบปรามโดยแขงแรง จัดเอาเปน
สงบได นอกจากน่ีมีการท่ีเรียกวาจัดใหม แตการเดินนาพระยา
นครศรีธรรมราชไดจัดใหออกเดินหลายสาย โดยหมายจะใหการแลว
เร็วแลดีข้ึนกวาแตกอนประมาณเงินคานาคงจะขึ้นบางแตนาจะไมดี
ไดดังเมืองสงขลา เพราะยังใชคนเกาโดยมาก แลไมไดมีการตรวจตรา
อันใด จะตองหวังการดีตอเกบ็จ�านวนศก ๑๑๕ อิกอยางหน่ึง พระยา
นครศรีธรรมราชไดแตงถนนต้ังแตทาโพข้ึนไปจนตลอดทายเมือง ได
ถางก�าแพงแลเชิงเทินรอบเมืองดูสอาดสอานดีข้ึนกวาแตกอน นอกจาก
นี้มีการที่แปลกตาอยอูิก ๒ อยาง คือ ที่มีพวกมิชชันนารีอะเมริกัน
ออกไปต้ังสอนสาสนาคฤศเตียนอยาง ๑ พวกมิชชันนารีน้ีไดรับ
พระราชทานยืมท่ีริมถนนทาโพโดยการตกลงอยางเดียวกับเมืองราชบุรี
แหง ๑ แตยังไมไดปลูกสรางอนัใดนอกจากโรงจาก ๓ หองเปนท่ีพัก
หลังหน่ึงในท่ีนี้ แตเวลาขาพระพุทธเจาไปถึงพวกมิชชันนารีหาไดมี
ผูใดอยไูม สืบถามไดความวา มีคนเขารดีคฤศเตียนประมาณ ๑๐๐
เสศ แตท่ีไดรับบัปติสมแลวประมาณ ๔๐ ที่ขาพระพุทธเจาไดเห็นเอง
เม่ือเวลาผานไป มีผูชายแกบางหนุมบางยืนแถวคอยรับอยูท่ีนาบาน
มิชชันนารปีระมาณ ๖ คนเทานั้น ถามีผูคนเขารีดมากมายดังค�าเลาลือ
จริง ดูก็เปนการปลาด ดวยมิชชันนารีพวกนี้ก็ไมไดประพฤติเกี่ยวของ
แกราชการบานเมืองอยางใดซึ่งจะใหแลเห็นวาพวกสานุสิสยพากันเขา
รีดดวยประสงคจะพ่ึงพ�านักนี้ใหพนความไมพอใจในการบังคับบัญชา
อยางหน่ึงอยางใด แมที่สุดโรงพยาบาลหรือโรงเรียนซึ่งเปนการแจก
จายใหประโยชนในทางโลกย พวกมิชชันนารีก็ยังไมไดต้ังแตสักอยาง
มีแตการที่สั่งสอนทางธรรมแลศรัทธาของคนพวกเหลาน้ัน ซึ่งไดเกิด
แลศึกษามาในพระพุทธสาสนาแตยังเลก็ เหตุใดจึงมากลับใจไปได
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ดังนี้ เห็นดวยเกลา, วาเปนกิจซ่ึงพระเถรานุเถระในสงฆมณฑลควร
จะวินิจฉยัจงมาก

การปลาดในเมืองนครศรีธรรมราชอิกอยางหน่ึงนั้น คือ การ
ปฏิสังขรณวัดพระบรมธาตุ เปนการปลาดท่ีความอุสาหะแลปญญา
ของคนคนเดียวมีแตตัวอาจจะท�าการใหญไดเปนมหัศจรรย ขาพระ
พุทธเจาไตถามไดความ ดังจะเรียบเรียงกราบบังคมทูล, ตอไปนี้ คือ
พระปาล๑ รูป ๑ อายุประมาณ ๔๐ เสศ เดิมเม่ือยังเปนฆราวาศ
อยูในเมืองนครศรีธรรมราชน้ีบังเกิดสังเวศดวยวดัพระบรมธาตุช�ารดุ
ซุดโทรมปรกัหักพังเปนอันมาก ปราถนาจะปฏิสังขรณแตไมมีก�าลัง
สามารถจะท�าการได จึงออกบวชเม่ือ ๗ ปลวงมานี้ บวชแลวออกธุดง
เท่ียวพยายามชี้แจงเกลี้ยกลอมชาวเมืองใหศรัทธาชวยกันปฏิสังขรณ
วัดพระบรมธาตุ แตเที่ยวธุดงอยูดังนี้ ๔ ป ไปไดคนศรัทธามากใน
ต�าบลบานปาแหงหน่ึง พระปาลจึงชักชวนบานนั้นตัดไมผูกแพลองมา
เมืองนครศรีธรรมราช แลไปขออนุญาตตอผูรักษาเมืองแลว ก็ลงมือ
ท�าการปฏิสงัขรณวัดพระบรมธาตุตามก�าลังเทาท่ีมีอยูในเวลานั้น พอ
กิติศัพทนี้รูแพรหลายออกไปกบั็งเกิดความปติยินดีของราษฎรทั้งชาย
หญิงภากันมาชวยต้ังแตเมืองไทรบุรี เมืองตานี เมืองหนองจิก เมือง
สงขลา เมืองพัทลุง เมืองกาญจนดิฐ ตลอดจนเมอืงไชยาหลังสวน และ
ในเมืองนครศรธีรรมราชเองภากันมาชวยเปนอันมาก ประมาณจ�านวน
คนท่ีไดมาชวยพระปาลท�าการปฏิสังขรณวัดพระบรมธาตุต้ังแต ร.ศ.
๑๑๔ มาจนบัดนี้กวาสองหม่ืนคน มีคนท�าการวันละพันบาง หกรอย
เจ็ดรอยบาง หารอยเปนอยางต�า่ดูผูคนท�าการลนหลามเหมือนกับการ
เมรุกลางเมือง แลมีคนทุกขนาดแลชะนิดตางคนตางท�าการปะปนกัน
ไป บางคนแกอายุถึง ๖๐ เจ็ดสิบข้ึนไปถอืปูนแลมุงกระเบ้ืองอยูบน

๑ เปนพระภิกษชุาวนครศรีธรรมราช ภายหลังพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม�
เกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาเปนพระครเูทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล
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หลังคา บางคนชวยขนอิฐบาง ถากไมไสกบบาง ดูเต็มใจท�าดวยกัน
หมดทุกคนเปนการปลาดไดแลเห็นก็ตองเกิดปติยินดีดวยเปนอนัมาก
ขาพระพุทธเจาไดไปตรวจตราแลไลเลยีงพระปาลถึงวิธีจัดการไดความ
วา คนท่ีมาชวยท�าการนั้นแลวแตคนศรัทธาที่มีทรพัยจะใหเงินชวยก็ได
หรือจะตัดไมหาของปาแมท่ีสุดเสบียงอาหารมาชวยก็ได หรือถาจะ
ชวยดวยน�า้พักน�้าแรงใครจะมาชวยคนละกี่วันก็ตามใจ แลวิธีจัดการ
แบงนาท่ีน้ัน ในสวนผชูายถวายตัวเปนโยมอุปะฐากรับท�าการว่ิงเตน
เบ็จเสร็จอยูนานวันมีประมาณ ๖๐ คน พวกน้ีพระปาลจายเส้ือด�า
กังเกงด�าใหแตงตัวแปลกกวาพวกอื่นส�าหรับใชสอยว่ิงเตนติดตามผูคน
หรือยกขนของเล็กนอยตางๆ นอกจากคนพวกนี้ผใูดสันทัดในการไม
ก็จายไปเขากองชางไม ผูใดสันทัดในการปูนก็จายไปเขากองชางปูน
ท่ีไมสันทัดอยางหนึ่งอยางใดก็ใหท�าการกุลียกลากขนตางๆ สวนผูหญิง
นั้นปนเปนเวรกันเขาโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงพวกคนท�าการ
ท้ังเชาเย็น ถาถึงวันพระพวกชาวบานยังหาขนมแลผลไมมาท�าบุญอิก
สวนหนึ่ง ตัวพระปาลเองนั้นปลูกกระทอมเล็กอยูริมวัดพระบรมธาตุ
ดูแลอ�านวยการท่ัวไป การที่ไดท�าแลวในเวลานี้ท�าเครื่องบนวิหาร
แลวสองหลงั ท�าเครื่องบนพระระเบียงส�าเร็จแลวสองดาน แลมีพระ
ผูชวยของพระปาลอยูท่ีวัดปากพนังอิกรปูหน่ึงชักชวนชาวบานนั้นมา
ชวยท�าถานพระศรีมหาโพธิอิกสวนหนึ่ง การท่ีท�าน้ีคงจะส�าเรจ็ในตน
ศก ๑๑๖ เวนแตพระอุโบสถหลังหนึ่งน้ันพระปาลรองตอขาพระพุทธ
เจาวาเปนการใหญอยู แตคงจะคิดปฏิสังขรณโดยเต็มก�าลังท่ีจะท�าได
ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลา, วาเงินคานาขึ้นพระบรมธาตุในเมือง
นครศรีธรรมราชอยปูระมาณปละ ๔๐ ชั่ง ถาทรงพระกรุณาโปรดเกลา,
พระราชทานเงนิรายนี้ใหพระปาลเปนนายงานท�าการปฏิสังขรณพระ
อุโบสถคงจะส�าเร็จไดเร็วขึ้น ขาพระพุทธเจาไดถายรูปพระปาลรูปหนึ่ง
รูปคนท�างานวัดพระบรมธาตุรูปหนึ่ง รูปคนเอาของมาชวยวันพระรูป
หน่ึง มาทูลเกลา, ถวายทอดพระเนตรดวยแลว
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ในเวลาพักอยใูนเมืองนครศรีธรรมราชครั้งนี้ ขาพระพุทธเจาได
อาราธนาพระสงฆเจริญพระพทุธมนตท่ีทับกระเษตร (คือ ระเบียงรอบ
พระมหาธาตุ) ซ่ึงสมเด็จพระนางเจาพระอรรคราชเทวีไดพระราชทาน
เงินใหพระยานครศรีธรรมราชปฏิสังขรณนั้น แลรุงข้ึนไดถวายอาหาร
บิณฑบาตรแลไดเวียนเทียนสมโพชพระบรมธาตุในเวลาบายดวยน�้าใจ
ศรัทธา ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานถวายพระราชกุศล

อน่ึงขาพระพุทธเจาไดขึ้นชางออกไปดูทองท่ีนอกเมืองทาง
ดานตวันตกเวลาหนึ่ง แลไดตรวจสอบดูแผนที่เมืองนครศรีธรรมราช
ซึ่งเปนของมีอยเูดิม เห็นดวยเกลา, วาท�าเลเมืองนครศรีธรรมราชน้ี
ควรแกการเภาะปลูก ไมมีหัวเมืองใดในแหลมมะลายจูะสูไดโดยแท
ทองที่ต้ังแตริมทะเลข้ึนไปจดเชิงเขาหลวง ซึ่งเรียกวาทองที่ในเขาเปน
ท่ีราบท�าเลนามีล�าน�า้ไหลแตเขาลงมาออกทะเลเปนระยะกันกวาสิบล�า
ล�าน�้าเหลานี้ระดับน�้าต�่ากวาแผนดินตอนริมเมืองไมถึงศอก จะปดทด
เอาขึ้นนาไดโดยงาย ทองท่ีตอนหลังเขาหลวงออกไปขางตวันตกไตถาม
ไดความวาเปนที่ดอนท่ีเขาโดยมาก จะท�าไดแตการเภาะปลูกอยางอื่น
นอกจากนา แตการท�านาในเมืองนครศรีธรรมราชน้ีมีความขัดของอยู
ดวยเรื่องโคกระบืออยางหนึ่ง ดวยเร่ืองท่ีจ�าหนายสินคาออกอยางหนึ่ง
กับดวยเร่ืองการหวงหามท่ีดินอยางหนึ่ง

ความขัดของดวยเร่ืองโคกระบือน้ัน ดวยมีพวกพอคาตางเมือง
มารับซื้อโคกระบือออกไปทางเมืองสงขลาแลเมืองไทรบรีุไปขายเกาะ
หมาก แลสงไปตางประเทศปละถึง ๔ พัน หาพัน ภาใหโคกระบือใน
พ้ืนเมืองราคาแรงเพราะไมมีมากข้ึนได ราษฎรจะท�าไรนาหาทุนซื้อโค
กระบือไมใครจะไดพอเปนเหตุประการหน่ึงซึ่งพาใหการไรนาไมใคร
จะแพรหลายมากขึ้น

เร่ืองโคกระบือออกจากเมืองนครเปนอันมากน้ี ขาพระพุทธเจา
ไดทราบมาแตเม่ือพักอยูเมืองสงขลา แลไดต้ังใจไววาจะไตสวนเหมือน
กัน เม่ือมาไดความดังนี้ จึงเห็นดวยเกลา, วาการตอไปขางหนาจ�าเปน
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จะตองคิดปดหรือผอนใหโคกระบือออกใหนอยลง แตจะท�าโดยทันที
พอคาตางประเทศจะรอง จึงไดส่ังพระยาสุขุมนัยวินิจไวใหส�ารวจ
บาญชีโคกระบือดูเม่ือเวลาจัดก�านันผูใหญบาน เม่ือไดหลักถานวา
ไมพอแกการไรนาในเมืองเปนแนแลว ก็จะหามหรือจะจัดการผอนผัน
ประการใดไดถนัด

ความขัดของดวยเร่ืองทางสินคาออกนั้น เพราะล�าน�้าเมือง
นครศรีธรรมราช ถึงมีมากกเ็ปนล�าน�้าเล็กๆ แลต้ืน มีล�าน�้าดีพอใชก็แต
ล�าน�้าปากพนัง แตก็เขาไปอยเูสยีลึกซึ้งแลยังขัดของโดยเหตุ จะหาที่
ทอดจอดเรือใหญไมมีดีดวย ทางน�้าท่ีจะจัดบ�ารุงการคาขายใหดีข้ึนแล
จะท�าไดงาย มีทางเดียวท่ีจะขุดแตงคลองระโนด ซึ่งเปนทางเรือเล็กไป
มาไดในระหวางปากพนงักับทะเลสาบเมืองพทัลุง คลองนี้เปนทางใชไป
มาไดในระดูมรสุม และเปนทางส�าหรับสนิคาทะเลนอยมาออกทะเล
แตต้ืนเขินเสียดวยทอดท้ิงประมาณทางสัก ๒๐๐ เสน ขาพระพุทธเจา
ไดส่ังพระยาสุขุมนัยวินิจแลพระยาศรีธรรมราชใหตรวจดูแลให คิด
จัดการท่ีจะขุดคลองระโนดในระดูแลงนี้ นอกจากการขุดคลองระโนด
ในเร่ืองทางขนสินคาเห็นดวยเกลา, วาตองคิดท�าทางบกทั้งสิ้น ทางท่ี
จะเปนประโยชนส�าคัญแกเมืองนครศรีธรรมราชนั้น เห็นดวยเกลา, วา
ตองไปลงเมืองตรัง อาไศรยเมืองตรังเปนเมืองทาขนสินคาออกจ�าหนาย
ทางดานโนน ถาท�าทางขนสินคาลงเมืองตรังไดดังคิด เมืองนครจะเปน
เมืองอุดมอยางท่ีสุด ดวยเมืองฝายทะเลตวันตกทุกวันนี้ ตลอดจนเกาะ
หมากตองอาไศรยเขาซื้อมาแตเมืองพมา ถาเปดเขาเมืองนครออกไป
ขายได ราคาคงถูกสูเขาพมาไดตลอดแหลมมะลายู แตทางท่ีจะตัดจาก
เมืองนครไปตรังน้ันมีอยูเปน ๒ ทาง ทางเดิมท่ีใชอยูทุกวันนี้ ไปในแขวง
นครตลอดเขาแขวงตรัง วาเปนทางไปมางาย ยังอิกสายหน่ึงตัดต้ังแต
นครศรีธรรมราชผานเมืองพัทลุงไปลงเมืองตรัง ทางน้ีตองขามเขา แต
เห็นดวยเกลา, วาจะดีกวาทางกอน เพราะเหตุท่ีไดสินคาเมืองพัทลุง
อิกเมืองหนึ่ง เมื่อพระยาตรังลาขาพระพุทธเจากลับไปเมืองตรังทาง
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เมืองสงขลาแลพัทลงุ ขาพระพุทธเจาไดส่ังใหพระยาตรังตรวจทางสาย
นี้ดวยตอมาไดรับใบบอกวาทางสายนี้พอท�าไดไมยากปานใดนัก ยาก
แตที่ตองขึ้นเขาเพียง ๒๐๐ เสนเสศๆ เทานั้น ขาพระพุทธเจาเห็นดวย
เกลา, วา ถึงระดูแลงควรจะโปรดเกลา, ใหอินชะเนียไปตรวจท�าแผนท่ี
ทางสายน้ี แมทาท�าไดเพียงเปนทางเกวียนก็จะเปนประโยชนบ�ารุงการ
คาขายแลภาษีอากรหัวเมืองเหลานั้นใหเจริญข้ึนไดเปนอันมาก ทางท่ี
จะตัดใหเปนประโยชนไดในเมืองนครศรีธรรมราชยังมีอิกหลายสาย
ทางอยางส้ันๆ ตัดแตเมืองนครไปที่ปากพนังนี้ก็เปนประโยชนไดมาก
สายหนึ่งเพราะปากพนังเปนท่ีทาสินคาใหญกวาทุกทาในเมืองนคร
ระยะทางก็เพียง ๙๐๐ เสน ตัดไปในทองทุงราบท้ังนั้น ขาพระพุทธเจา
ไดสั่งใหพระยาสุขุมนัยวินจิ พระยานครศรีธรรมราชจัดการตรวจทาง
สายนี้ในระดูแลง ยังทางท่ีจะตัดออกไปนอกเขาหลังเมือง ระยะทาง
เพียง ๖๐๐ เสนก็จะเปนประโยชนไดมาก เพราะในเมืองเหลานี้ไมใช
เกวียน การหาบขนสินคาล�าบากแกราษฎรอยูเปนอันมาก ถามีทางพอ
ใหใชเกวียนได ถึงจะไมสูดีหรือไมมากมายเทาใดนัก ก็จะเปนประโยชน
แกการคาขายมใิชนอย การอ�าเภอก�านันเมืองนครศรีธรรมราชน้ีได
ความจากพระยาศรีธรรมราชวา เม่ือครั้งกรมพระราชวังบวรมหาศกัด์ิ
พลเสพเสด็จออกไปในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภา
ไลย ไดจัดวางเปนแบบแผนลงไวตลอดจนปนเขตรอ�าเภอตลอดเขตร
แดนเมืองนครศรีธรรมราชไดรักษาการตามแบบน้ันมา จนรัชกาล
ปตยุบันน้ี สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษออกไปจัดการแจกต๋ัว
จัดการปกครองทองที่อยางใหมีนายรอยนายสิบควบคุมผคูน แตการ
ท่ีสมเด็จเจาพระยาออกไปจัดใหมไมส�าเร็จ การปกครองทองที่กลับ
ลงเปนอยางเกา ซึ่งเปนที่เขาใจของคนทั้งหลายซึมทราบมาหลายชั่ว
ขาพระพุทธเจาไดไตสวนดูแบบเกา ไดความเปนที่ยินดีแลปลาดใจท่ี
ลักษณการคลายกับแบบปกครองทองท่ีท่ีทรงกรุณาโปรดเกลา, ให
จัดในหัวเมืองช้ันในอยบัูดนี้เปนอันมาก คือ แบบเมืองนครบานหนึ่ง
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นับผูเปนเจาของบานวาเปนแกบาน ตรงกับแบบใหมท่ีเรียกวาเจาบาน
แบบเมืองนครหลายบานรวมเปนหมูหน่ึง ต้ังแกบานเปนแขวงคนหนึ่ง
ตรงกับแบบใหมท่ีเรียกวาผูใหญบาน หลายแขวงรวมเปนอ�าเภอหนึ่ง
มีนายอ�าเภอบังคับการตรงกับแบบใหมในชั้นต�าบล แลก�านันนายต�าบล
แบบเมืองนครรวมหลายอ�าเภอข้ึนอยูในกรมการคน ๑ ตรงกับแบบ
ใหมท่ีจัดเปนอ�าเภอ แลมีกรมการอ�าเภอบังคับบัญชา แบบเมืองนคร
กับแบบใหมตรงกันหมดทุกชั้น ผิดกันแตท่ีเรียกช่ืออยางหนึ่ง แลไมได
ใหราษฎรเลือกผูใหญบานแลก�านันดังแบบใหมอยาง ๑ กับกรมการ
วาอ�าเภอเขามาอยเูสียในเมืองไมไดออกไปอยูตามทองที่ดังแบบใหม
อยาง ๑ เทานี้ การที่จะจดัปกครองทองท่ีเมืองนครศรีธรรมราชตอไป
คงเปนอันเรยีบรอยไดงายเพราะเดินตามรอยเดิมทกุอยาง แมแตเขตร
แขวงที่ปกปนไวแตกอนก็แทบไมตองเปล่ียนแปลงอันใด

เม่ือขาพระพุทธเจาพักอยท่ีูเมืองตานีไดทราบความปลาดดวย
เร่ืองเกาะกระนาเมืองนครศรีธรรมราชจากพระยาตานีเร่ืองหนึ่ง เกาะ
กระน้ีอยูหางฝงไมบังคลื่นลมไมใครจะมีใครไดไปมา ขาพระพุทธเจา
จ�าไดอยูวาไดทรงพระราชปรารพวาเสด็จก็หาไดเสด็จไม แลเกาะกระน้ี
ตามค�าท่ีเลาวาเปนนาผาแทบรอบตัวขึ้นลงไมได มีหาดทรายทางข้ึน
ลงอยูดานเดียว แตหาดทรายนั้นก็มีสิลางอกเปนวงบังออกมาใน
ทะเล มีชองเฉภาะเรือเขาออกเรียงล�า แตทีละล�าเดียวในวาถาคนอยู
บนเกาะเพียงสี่หาคน อาจจะปองกันคนต้ังสี่สิบหาสิบไมใหข้ึนเกาะ
นั้นได ตามค�าพระยาตานีเลาใหขาพระพุทธเจาฟงวา เดิมแขกเมือง
สายบุรีไปต้ังหวงหามเก็บฟองจันละเม็ดแลรังนกท่ีเกาะกระขายเปน
อาณาประโยชน อยูมาแขกเมืองตานีกับเมืองยะหริ่งคบคิดกันแตง
เรือไปลอบข้ึนเกาะกระในเวลากลางคืนไลพวกแขกเมืองสายบุรีออก
จากเกาะกระได ต้ังแตนั้นมาแขกเมืองตานแีละเมืองยะหริ่งพวกนั้นก็
ต้ังประจ�ารักษาเกาะกระมาจนบัดนี้ เวลาเทศกาลคลื่นลมสงบก็ผลัด
เปลี่ยนกันภาฟองจันละเม็ดแลรังนกเท่ียวขายจนเวลาจวนระดูมรสุมก็
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หาซื้อเสบียงอาหารไปสะสมไวบนเกาะแลเฝาเกาะไปจนส้ินระดูมรสุม
ฉนี้ ไดประมาณเจ็ดแปดปมาแลว ในวาคนพวกนั้นหาก�าไรไดปละ
๒๐๐/๓๐๐ เหรยีญ ขาพระพุทธเจาไดสืบถามท่ีเมืองนครศรีธรรมราช
ก็ไดความสมจริง วามีพวกแขกตานีมาต้ังหากินอยูท่ีเกาะกระ แตจะ
เอาความรูยิ่งไปกวานี้ไมได เพราะไมไดตัวผูใดท่ีไดเคยไปเกาะกระเลย

เร่ืองหาประเทศที่อากาศเย็นส�าหรับอยูเม่ือระดูรอนน้ีเปนเรื่อง
ท่ีไดโจทยกันอยูเนืองๆ แลที่เมืองนครศรีธรรมราชน้ีมีเขาสูงหลายลูกที่
สูงสุดคือเขาหลวง สูงถงึ ๕๘๐๐ ฟุด สูงกวาต�าบลโตสารีท่ีไดเสด็จไป
ประทับในเกาะชะวา เมื่อขาพระพุทธเจาพักอยูท่ีเมืองนครศรีธรรมราช
เกดิความประสงคหยากจะทราบภูมประเทศเขาหลวงนี้ จึงไตถามได
ความวา มีทางข้ึนไดแตไมใครจะมีใครไดขึ้น เพราะเปนเขาสูง ขึ้นแต
พวกที่ติดตามชางเถื่อน แลพวกน้ันเลาวาขางบนเขามีท่ีราบหลายตอน
แลอากาศหนาวมาก ขาพระพุทธเจาไดปฤกษากับพระยาสุขุมนัยวินิจ
ตกลงกันวาระดูนี้จะจัดใหหลวงอภัยพิพิธขาหลวงรองมณฑลชมุพรซึ่ง
เขาใจการตรวจแผนที่และเขาใจตรวจอากาศรอนหนาว ขึ้นไปตรวจทาง
ใหถึงยอดเขาหลวงสักครั้งหนึ่ง

วันที่ ๑๖ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ เวลาเช าออกจากเมือง
นครศรีธรรมราช กลับมาลงเรืออรรคเรศรรัตนนาศนใชจักรมาเวลา
บาย ๕ โมงเสศถึงเกาะสมุย ไดแวะข้ึนดูพลับพลาซึ่งพระยาศรีธรรม
ราชแตงใหพระเสนหามนตรมีาปลูกเตรียมรับเสด็จไวขางดานเหนือ
แตเมื่อเสด็จกลับจากประภาศเกาะชะวา ตัวพระเสนหามนตรียังอยู
ท่ีๆ พักริมพลับพลา เพราะมาปวยเปนไขพิศมอาการมากพ่ึงคลายยัง
ไมมีก�าลังพอจะลุกน่ังหรอืจะลงเรอืกลับไปเมืองนครศรีธรรมราชได
ขาพระพุทธเจาไดไปเย่ียมพระเสนหามนตรีถึงท่ีพัก เห็นเปนนาสงสาร
ยิ่งนัก ดวยมาปวยอยูในที่กันดารขัดสน ท้ังอาหารที่จะรับพระราชทาน
ใหมีก�าลัง แลยาดีท่ีจะบ�าบัดโรคก็ไมมี ใชแตเทาน้ัน บาวไพรแลบุตร
ซึ่งมารักษาพยาบาลก็ภากันเจ็บปวยงอมแงม มีแตภรรยากบับาวไพร
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เปนผพูยาบาลไมกี่คน ดวยเดชะพระบาระมีบางเอินขาพระพุทธเจา
แวะไป จึงไดใหหมอหลวงซึ่งไปดวยใหยาไวพอที่จะรักษาพยาบาล แล
ไดแบงเสบียงอาหารซึ่งเปนของมรีศใหไวตามสมควร ขาพระพุทธเจา
ขอพระราชทานถวายพระราชกุศล ขาพระพุทธเจาถามพระเสนหา
มนตรีไดความวา ไดปลูกพลับพลาไวรับเสด็จ ๒ แหง แลไดตัดทาง
ท�าสะพานข้ึนไปถึงพุเขาสะตอ แตเวลามาท�าการบังเอนิประจวบ
คราวความไขเกิดขึ้นในเกาะนั้น ราษฎรเจ็บปวยเปนอันมากที่ตาย
ประมาณ ๖๐ คน ตัวพระเสนหามนตรีก็มาปวยลงดวย แตในเวลา
เม่ือขาพระพุทธเจาไปถึงน้ัน ความไขในเกาะสมุยคอยบันเทาลงแลว

วันที่ ๑๗ เวลาเชาออกจากเกาะสมุยมาทอดท่ีอาวธารประภาศ
เกาะพงัน ขาพระพุทธเจาไดสั่งพระยาวิชิตภักดีใหจัดชางไปแตงแล
เปดทองอักษรซ่ึงทรงกรุณาโปรดใหจาฤกท่ีธารประภาศเมื่อเสด็จใน
เดือนสิงหาคมน้ี

อนึ่งเมื่อขาพระพุทธเจาพักอยท่ีูธารประภาศ ไดถามชาวเกาะ
พงันถึงล�าธารที่จะมีนอกออกไปจากธารประภาศและธารเสด็จ๑ ได
ความวา ยังมีอิก ๔ ธาร อยูขางใตธารเสด็จธาร ๑ อยูขางเหนือธาร
ประภาศในอาวแหง ๑ สามธาร ขาพระพุทธเจาไดชวนชาวเกาะลง
เรือกันเชียงใหน�าไปท่ีอาวดานเหนือ ระยะทางตีกันเชียงแตทาธาร
ประภาศ ๔๐ มินิตถึงอาวใหญดูภูมแผนท่ีเขาไมงามมาก น�้าในอาวน้ัน

� ๑ ช่ือล�าธารในเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประทับและสรงน�า้ ทรงจารึกอักษรพระนาม จปร.
และศักราชในระหวางการเสดจ็ประพาสแหลมมลายูหลายคร้ัง ไดแก ร.ศ. ๑๐๙
ทรงจารึกอักษรพระนาม จปร. และศักราช ๑๒๕๒ ใน ร.ศ. ๑๑๗ ทรงจารึก
อักษรพระนาม จปร. และศก ๑๑๗ และทรงจารึกนามธารน�า้ตกแหงหน่ึงวา “ธาร
ประเวศ” ใน ร.ศ. ๑๑๙ เสด็จพักและจารึกศักราช ๑๒๖๒ เพ่ิมท่ีธารเสด็จ และ
ทรงจารึกอักษรจีนยอ และเลข ๑๑๙ ที่ศิลาหนาพลับพลาท่ีประทับ ใน ร.ศ. ๑๒๔�
ทรงจารึกศักราช ๑๒๖๗ ที่ธารเสด็จ
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ในแผนท่ีหมายไววาลึก ๓ วา แมเรือพระที่นั่งไปทอด ก็บังลมตวนัตก
ตวันออก หรือลมตะเภาไดสนิด ขาพระพุทธเจาไดข้ึนตรวจดูท่ีธารกลาง
ซึ่งวาเปนธารใหญกวาอิก ๒ ธาร ธารน้ีเปนล�าคลองเขาไปยืดยาว เดิน
ลุยเขาไปตามล�าคลองเกือบครึ่งช่ัวโมงจึงถึงที่สิลาน�้าตก แตน�้าตกนี้ดู
งามดีคลายกับคลองมะยมท่ีเกาะชางพอเปนท่ีเสด็จประภาศได ถาจะ
ท�าทางแตชายหาดตรงเขาไปถึงที่น�า้ตกคงจะไมไกลนัก ขาพระพุทธเจา
ไดส่ังพระยาไชยาใหตัดทางไวเพื่อเสด็จประภาศในคราวนา แลวได
ออกเรือจากเกาะพงันเวลาบาย ๕ โมง

วันท่ี ๑๘ เวลาเชาถึงเมืองก�าเนิดนพคุณ๑ ขาพระพุทธเจาได
แวะขึ้นดูที่ต�าบลบางตะพาน๒ มีบานเรือนราษฎรไมก่ีหลังแตพวกบริสัท
บอทองบางตะพานต้ังท่ีพักแลโรงไวสินคาท่ีน่ีหลายหลัง เรือนโรงเหลานี้
ท�าดวยเคร่ืองไมมุงสังกะสี แตทอดทิ้งหักพังไปเสียมากเหตุที่เรือนโรง
ของพวกบรสัิทบอทองหักพังไปน้ี ไดความวา เดิมปากน�า้บางตะพาน
รองน�้าตรงออกทะเล พวกบริสัทปลูกเรือนโรงอยูริมชายทะเลขางใต
ปากน�้า อยูมาฝนแลงน�้าเหนือนอยไป ๒ ป คลื่นทะเลตีทรายปดปาก
น�้าตัน ครั้นปที่ ๓ มีน�้าเหนอืหลากมาหาไหลออกทางรองเดิมไม กัดวก
เปนล�าน�้าเลี้ยงเขาไปทางท่ีบานเรือนของพวกบริสัท แผนดินพังพา
เรือนโรงหักท�าลายลงน�า้ไปหลายหลังที่เปนหลังใหญส�าหรับผอู�านวย
การอยูยังเหลืออยูบนตลิ่งแตครึ่งหลงั แลไดความตอไปวา ที่โรงจักร
ของบริสัทซ่ึงต้ังขึ้นที่บอทองนั้น น�า้ปาก็ลางท�าลายเสียมากเหมือนกัน
ในวาหมอสติมซ่ึงส�าหรับใชในการจักรเด๋ียวน้ีหลุดลงอยูในคลองทีเดียว
คิดดวยเกลา, ดูก็เปนการอัศจรรย ดวยคนซ่ึงไดมีหุนสวนในบริสัทนี้
ภากันเสียศูนยเงินทองไปก็มีมาก เพราะเหตุที่หลงเชื่อผูอ�านวยการ
ซึ่งมากอสรางส่ิงเหลานี้ไว บัดนี้มีธรรมดาบันดารลงโทษประจานพวก

� ๑ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ
� ๒ อ�าเภอบางสะพาน
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ท่ีอ�านวยการบริสัทใหประจักแกตาโลกย ดูก็ขันอยู
เรื่องการท�าทองที่บางตะพานน้ี ขาพระพุทธเจาไมมีความเชื่อ

ในบริสัทท่ีจะท�าการอยางฝร่ัง เพราะเหตุทองมีจริงแตไมมากพอที่จะ
คุมทุนท่ีท�าโรงจักรใหญโต ความไขก็รายแรงชุกชุม คนจรแปลกหนา
มาอยูไมใครได คนท�าทองแตกอนหรือท่ีท�าอยูทุกวันเด๋ียวนี้ ก็ลวนแต
คนซึ่งเกิดแลคุนเคยแกระดูนิยมของประเทศนั้นๆ จึงอาจอยแูลท�าทอง
ได เมื่อบริสทัมาท�าการก็พาพวกลูกจางมาตายเสียหลายรอยจนหา
ผูใดท่ีจะยอมมาไมได ถามีบริสัทมาท�าอิกก็คงเปนเชนนั้นอิก ไมเปน
ประโยชนแกรัฐบาล เพราะการอนุญาตใหบริสัทท�าตามสัญญาก็มีคา
เชาท่ีดินแตเลก็นอย ทางท่ีจะไดมาก มีแตตกอยูในภาคหลวงที่จะชัก
จากเน้ือทองท่ีบริสัทท�าได เม่ือบริสัทท�าทองไมได ประโยชนหลวงก็
จ�าขาดสูญไปดวยเปลาๆ จึงเห็นดวยเกลา, วา แมในทางผลประโยชน
แผนดินท่ีจะไดจากบอทองบางตะพานนี้ ถาเก็บอยางแตกอน กลาว
คือเกบ็เปนสวยจากตัวคน ซึ่งไปรอนทองคน ๑ เพียงป ๒ บาทหรือ
๓ บาท ปลอยใหราษฎรเท่ียวรอนหาตามชอบใจยังจะไดผลประโยชน
แผนดินมากกวาที่ใหบริสัทท�า

อนึ่งที่ต�าบลบางตะพานนี้ ขาพระพุทธเจาสืบถามไดความวา
มีทางเกวียนในระดูแลงใชไดตลอดขึ้นมาถึงเมืองเพชรบุรี แตไปหมด
อยเูพียงบางตะพานจะใชตอลงไปทางเมืองประทิวแลเมืองชุมพรไมได
ไตถามหาเหตุวาจะเปนเพราะมีเขาขวางหนาหลีกไมไดหรือประการ
ใดก็ไมไดความ คงไดความแตวาไมไดใชกันมาแตเดิมเทาน้ัน เห็นดวย
เกลา, วาควรจะตรวจดู ถาพอจะท�าไดควรจะใหมีทางเกวียนลงไปให
ตลอด จะไดรับพระราชทานส่ังพระยารัตนเสรฐีขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลชุมพรใหตรวจทางตอนน้ีในระดูแลง

การปกครองเมืองก�าเนิดนพคุณในเวลาขาพระพุทธเจาไปตรวจ
การคร้ังน้ี เขาใจวาจะเปนอยางเลวท่ีสุดในหัวเมืองปกษใต ไดความวา
โจรผูรายก็ยังมี แลหลวงปลัดผรูักษาเมืองก็ประพฤติตวัไมสมควรเปน
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ขาราชการ มีผูยื่นเร่ืองราวตอขาพระพุทธเจากลาวโทษหลวงปลัดวา
ไดขมขูหามปรามมิใหผูใดย่ืนเรื่องราวกลาวโทษตอขาพระพุทธเจา
ถาผูใดมฟิงขาพระพุทธเจากลับเขามาแลว หลวงปลัดจะเอาโทษจง
หนัก ขาพระพุทธเจาไดใหพิจารณาไดความจริงตามที่โจทยหาจึงเอา
ตัวหลวงปลัดเมืองก�าเนิดนพคุณจ�าเขามากรงุเทพ, ขาพระพุทธเจา
ไดน�าความทั้งนี้ข้ึนกราบบังคมทูลแลไดทรงกรุณาโปรดเกลา, ใหถอด
หลวงปลดัลงเปนไพรตามสมควรแกความผิดนั้นแลวเห็นดวยเกลา, วา
เพราะเมืองก�าเนิดนพคุณเปนเมืองนอย แลเปนท่ีมีความไขเจ็บไมใคร
มีใครจะสมัครักษาราชการ ถายังคงเปนหัวเมอืงขึ้นตรงตอกรุงเทพ,
คงยากท่ีจะรักษาราชการใหเรียบรอย แตบัดน้ีก็ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลา, ใหยกเมืองก�าเนิดนพคุณไปขึ้นเมืองชุมพรหวังดวยเกลา, การ
คงจะเรียบรอยดีขึ้นกวาแตกอน เพราะผูวาราชการเมืองชุมพรอาจ
มาตรวจตราการไดเปนครั้งเปนคราว ไมปละปลอยผูรักษาเมืองใหท�า
การไดตามอ�าเภอใจดังแตกอน

เวลา ๓ โมงเชาออกเรือจากบางตะพาน เวลาบาย ๔ โมงเสศ
ถึงที่เกาะหลัก ขาพระพุทธเจาไดขึ้นตรวจตราการที่ต�าบลบานเกาะ
หลักจนเวลาย�่าค�่าจึงไดกลับลงเรือ ที่ขาพระพทุธเจาไปแวะท่ีเกาะหลัก
นั้น เพื่อจะไตสวนการจ�าหนายเขาหลวงพระราชทานแกราษฎรซึ่งได
จัดสงลงไปแตกอน แลอยากจะสบืสวนการปกครองบานเมืองซ่ึงได
จัดการต้ังแตยกเมืองประจวบคีรีขันธไปขึ้นเมืองเพชรบุรีวาจะแปลก
เปลี่ยนเปนประการใดบาง

เร่ืองการจ�าหนายเขาหลวงน้ัน ไดความวา แตแรกราษฎร
ไมใครจะมารบั ดวยภากันเกรงกลัวค�าเลาลือท่ีผิดตางๆ เชนวาผูใดรับ
แลวไมมีเขาใชจะเอาตัวไปใชสอยราชการเปนตน ครั้นตอมาราษฎรได
ทราบความจริงวาทรงพระกรุณาโปรดเกลา, พระราชทานเขาออกไป
ทดรองใหแกราษฎรในเวลาอดอยาก เม่ือท�านาไดผลจึงจะเรียกใหใช
ก็ภากันมีความยินดีมารับพระราชทานเขาไปจนหมด ขาพระพุทธเจา
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ไดพบผูใหญบานต�าบลหนึ่ง ซึ่งไดลงมารับเขาก�าลังสซีอมอยูท่ีบานเกาะ
หลัก แลวจะภาข้ึนไปท่ีต�าบลบานของตน ดูเปนท่ีนิยมยินดีมากเสีย
อยูแตจ�านวนเขาท่ีสงออกไปนั้นไมพอจ�านวนคนที่ตองการ พวกบาน
ดอนน้ีรูทีหลังลงมารับไมทันหลายราย ถึงแกโกรธข้ึงผูจ�าหนายจะฟอง
รองวายักยอกเขาไมจ�าหนายให บางคนท่ีมาวิงวอนขาพระพุทธเจา
ขอใหจัดสงเขาเติมออกไปอิกก็มี แตเปนการจนใจดวยเปนเวลาจวน
ระดูมรสุม แลไดความวา เขาเบาซึ่งราษฎรท�าในปนี้ก็จวนจะเก็บเกี่ยว
ไดอยบูางแลวจึงจ�าเปนตองระงับไว

สวนการปกครองเมืองนั้น ขาพระพุทธเจาไดสืบถามตาม
พระสงฆและราษฎรชาวบานเกาะหลัก ไดความวา ผูวาราชการเมือง
ประจวบคีรีขันธไดจัดต้ังก�านันผูใหญบานตลอดแลว แตไลเลียงดู
วิธีท่ีจัดยังไมถูกตองตามแบบแผนดีทีเดียว แตกระนั้นพระสงฆแล
ราษฎรภากันแจงความวา ตั้งแตจัดต้ังก�านันผูใหญบานตรวจตรา
การมา โจรผูรายสงบราบคาบโคกระบือปลอยไดมีความสุขส�าราญขึ้น
กวาแตกอนมาก ขาพระพุทธเจาพิเคราะหดูภูมิล�าเนาบานเกาะหลักน้ี
ดูท�าเลดีบานชองกม็าก แลเปนระยะที่พักเรือไปมาทางหัวเมืองปกษใต
แตทุกวันน้ีท่ีพักผูรักษาเมืองไปต้ังอยูที่บานคลองกุยใกลเขาสามรอย
ยอด ปากคลองท่ีทอดเรือก็ไมมี แลยังตองเขาล�าน�้าไปอิกหลายชั่วโมง
จึงถึงศาลากลาง เห็นไมเปนประโยชนอันใดย่ิงกวาท่ีไปต้ังท�านา เพราะท่ี
ตรงน้ันมีนามากแลอยเูคยๆ กันมา เห็นดวยเกลา, วาควรยายศาลากลาง
แลท่ีพักผูรักษาเมืองลงไปต้ังท่ีบานเกาะหลัก จะเปนประโยชนแก
ราชการดีกวาทุกวันนี้มาก เม่ือขาพระพุทธเจากลับเขามาถึงกรุงเทพ,
ไดหารือการเรื่องนี้ตอพระยาสรุินทรฤาไชย, ขาหลวงเทศาภิบาลส�าเร็จ
ราชการมณฑลราชบุรีก็เหนชอบดวยแลจะไดจัดการยายศาลากลาง
เมืองประจวบคีรีขันธในระดูแลงนี้ ขาพระพุทธเจาไดออกเรือจากเกาะ
หลักเวลาทุมหนึ่ง
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วันท่ี ๑๙ เวลาเชาถึงสามรอยยอด๑ ขาพระพุทธเจาแวะข้ึน
ถ�า้และไดตรวจดูพลับพลาเคหาคฤหาศน๒ ซึ่งไดโปรดใหสรางข้ึนไวใน
ถ�า้น้ันยังบริบูรณดี เปนแตสีท่ีทาเพดาลพะไลยดานที่ถูกแดดกะเทาะ
บางเล็กนอย เวลา ๓ โมงเชาออกเรือมาทอดท่ีนาเมืองปราณ ไดแวะ
ขึ้นสืบถามในเรื่องจ�าหนายเขาหลวงแลการปกครองบานเมืองไดความ
วา เขาหลวงที่จ�าหนายนั้นพอเพียงความตองการ แลนาในปนี้ก็ดีขึ้น
กวาปกลาย แลการปกครองบานเมืองน้ัน ผูรักษาเมืองก็ไดจัดต้ังก�านัน
ผูใหญบานแลว แตยังจัดไมถูกเหมือนกัน แตการโจรผรูายก็เรียบรอย
ราบคาบถึงปลอยโคกระบือไดสดวกเหมือนกันกับเมืองประจวบคีรีขันธ

ท่ีต�าบลปากน�้าเมืองปราณ๓ นี้มีราษฎรมาก แตเปนชาว
ประมงไมอยปูระจ�าท่ี ระดูจวนมรสุมภากันยกเขามาต้ังท�าปลาท่ีต�าบล
ยิสานแลเมืองสมุทสงครามท้ิงบานเรือนไวใหแตบุตรภรรยาอยูเฝา
ตอระดูลมตะเภาจึงไดออกไปต้ังละมุหาปลาที่เมืองปราณ แตที่เมือง
ปราณไมมีอากรคาน�้า จะเปนดวยเหตุใดหาทราบเกลา, ไม ถาหากวา
เกบ็คาน�้าตามพิกัดละมุที่เมืองปราณคงจะไดเงินหลวงปหน่ึงสัก ๙ ชั่ง
๑๐ ชั่ง แลไมเห็นเปนที่เดือดรอนอันใดแกราษฎร เพราะการท�าละมุนี้
ไดก�าไรมาก อนึ่งตึกหลวงท่ีสรางไวที่ปากน�า้เมืองปราณนี้อยูขางช�ารุด
ซุดโทรมไปบาง แตหลวงปลัดผูรักษาเมืองปราณแจงตอขาพระพุทธเจา
วาไดตระเตรียมไมไวแลว จะซอมในระดูแลงนี้ เวลาบาย ๓ โมงออก
จากเมืองปราณ

� ๑ เขาสามรอยยอด
� ๒ พระวรวงศเธอ พระองคเจาขจรจรัสวงศท�าสงไปจากกรงุเทพฯ พระยา
ชลยุทธโยธินทร เปนนายงานยกขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จฯ ยกชอฟา เม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๓ และพระราชทานช่ือพลับพลา�
แหงน้ี
� ๓ อ�าเภอปราณบุรี
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วันท่ี ๒๑ กันยายน ถึงกรุงเทพ, ดวยเดชะพระบาระมีปกเกลา,
บรรดาผูท่ีไปราชการดวยกันมีความศุขสะบาย แลราชการที่ไปในคร้ังน้ี
ก็เรียบรอยตลอด อิกประการหน่ึงกรมทหารเรือไดจัดเรือแลคนใชสอย
ตลอดจนเสบียงอาหารใหรับพระราชทานโดยความท่ีเต็มใจสงเคราะห
ทุกอยางทุกประการ กับตันกูลเบิกนายเรือก็ไดเอาเปนธุระดูแลทุก
อยาง เปนความยนิดีของขาพระพุทธเจาหาที่สุดมิได

ราชการหัวเมืองปกษใตบัดนี้ ก็ไดทรงพระกรณุาโปรดใหจัด
เปนมณฑลเทศาภิบาล คือ มณฑลนครศรีธรรมราชโปรดเกลา, ให
พระยาสขุมุนัยวินจิเปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล ๑ มณฑลชุมพร
โปรดเกลา, ใหพระยารัตนเสรฐีเปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล ๑ จัด
ท�านุบ�ารุงราชการบานเมืองอยางหัวเมืองฝายเหนอื ราชการหัวเมือง
ปกษใตซ่ึงจะจัดตอไปภายนารวบรวมลงเปนเนื้อเห็น เห็นดวยเกลา, วา
๑. การปกครองหัวเมืองเหลานี้อาจจัดใหเรียบรอยไดโดยงายเพราะ
พลเมืองนิไสยเปนคนวางาย ถาจัดการใหแลเหน็เปน ท่ีไววางใจวาจัด
จริงแลเพื่อจะท�านุบ�ารุงมิใหกดขี่อันใด แลวจะวากลาวประการใดก็
วางาย ไมมีนิไสยท่ีจะด้ือดึงหรือเปนเจาถอยหมอความอันใด ถาจะมี
ท่ียากในสวนตัวคนในทองท่ี ก็อยูในชั้นพวกบุคคลที่เปนนายเคยกดข่ี
คุมเหงราษฎรดวยการแสวงหาอาณาประโยชน โดยเชื่อตัววาเปน
ผูอยูในทองที่ จ�าเปนจ�าตองไดเปนมุลนายผูคน ทั้งจะท�าประการใด
ก็เปนที่กวางทางไกล การที่ท�าน้ันไมใครทราบถึงพระเนตรพระกรรณ
แตคนเหลานี้ก็มีนอย เมื่อเห็นการที่โปรดเกลาฯ ใหจัดวาจะเอาดีเอาจริง
แลอาจสงขาราชการออกไปจากกรุงเทพ, ใหพอแกราชการได ท่ีจะ
กลับใจหันเขาหาความดีก็จะมีมาก ผูใดกลับใจไมไดเอาตัวออกเสีย
จากราชการ ไมสักกี่คนก็จะเรียบรอยไดตลอด แตการท่ีจะจัดตอไป
สวนตัวคนท่ีจะรับราชการ เห็นดวยเกลา, วายังจะตองการขาราชการ
ออกไปจากกรุงเทพ, อิก แตที่ตองการมากนั้นเปนคนช้ันขุนหม่ืนท่ี
จะไปรับราชการในต�าแหนงนายอ�าเภอมากกวาอยางอื่น เพราะหา
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คนในทองท่ีไมใครจะได แลพิเคราะหดูราษฎรมักจะพอใจเชื่อถือ
ขาราชการซึ่งออกไปจากกรุงเทพ, มาก ๒. การผลประโยชนแผนดิน
ในหัวเมืองปกษใตเหลานี้ ยังไดนอยกวาท่ีสมควรเปนอันมาก เพราะ
เหตุท่ีรั่วไหลไปเปนก�าไรเจาภาษีนายอากรซึ่งรับผูกขาดกม็าก ตกอยู
ในเปนผลประโยชนผูวาราชการกรมการก็มาก แลที่ทอดทิ้งเสียโดย
ไมเก็บกม็าก แลท่ียังควรจะจัดข้ึนได ไมไดจัดท�านุบ�ารุงก็ยังมีมาก ทาง
ท่ีจะคิดแกไขในการเก็บผลประโยชนแผนดินตอไปน้ัน เห็นดวยเกลา,
วาอากรฝนไมมีท่ีแกไขอันใดดีกวาผูกเปนมณฑลดังทุกวันน้ี อากร
สุราถาใหขาหลวงวาประมูลท่ีมณฑลเงินจะขึ้นไดอิก แตอากรบอนเบี้ย
นี้ตามความคิดกระทรวงพระคลังจะใหวาประมูลตามมณฑลกด็ีอยู
แตในสวนหัวเมืองปกษใตนี้ ใจขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลา, วาถาเลิก
เสียทเีดียวจะดีกวา เพราะราษฎรในหัวเมืองเหลาน้ี คนพื้นเมืองที่
เปนคนเลนเบ้ียเปนคนจนโดยมาก ช้ันที่บริบูรณก็เปนพอคาไมใครจะ
เลนเบ้ีย พิเคราะหดูจ�านวนเงินอากรบอนเบี้ยเทียบดูกับหัวเมืองท่ีใกล
กรุงเทพ, ก็แลเห็นไดวาเงินต�า่กวาหัวเมืองขางในเปนอันมาก เปนตน
วาเมืองสงขลาซึ่งเปนโทมีพลเมืองกวา๗๐๐๐๐ เงินอากรบอนเบ้ียเพียง
๖๐ ชั่ง ต�่ากวาหัวเมืองจัตวาเชนเมืองสมุทสาครหรือเมืองนครไชยศรี
ก็เปนเหตเุพราะคนไมบริบูรณพอที่จะเลนเบี้ยแลการบอนเบ้ียนั้น
เปนธรรมดาที่จะภาใหคนเกียจครานและประพฤติพาลเปนโจรผูราย
ท้ังทอนก�าลังท่ีจะท�ามาหากินใหบานเมืองบริบูรณขึ้นถาจะรวมเงิน
อากรบอนเบ้ียหัวเมืองปกษใตทั้งมณฑลนครศรีธรรมราชแลมณฑล
ชุมพร เงินไมเกนิสามรอยชั่ง เห็นดวยเกลา, วาพระราชทรัพยที่จะขาด
ไปไมมากมายเทาใดนัก ถาคิดบ�ารงุการท�ามาคาขายขึ้นไมกี่ปเงินจะขึ้น
กวาท่ีขาดเปนอันมาก

นอกจากอากรท้ัง ๓ ท่ีวามาแลว ผลประโยชนแผนดินท่ีเปน
สิ่งส�าคัญซึ่งควรจะจัดใหไดเงนิมากยังมีอิกอยาง ๑ คือ อากรคาที่ดิน
ท่ีดินในหัวเมืองเหลานี้ ท่ีจะเกดิประโยชนแกรัฐบาลไดอยูใน ๔ อยาง
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คือ ที่สวนอยาง ๑ ท่ีนาอยาง ๑ ที่ปาอยาง ๑ แลท่ีเหมืองอยาง ๑
รวม ๕ อยาง ทั้งท่ีเกาะเกิดอากรรังนกซึ่งไดเปนประโยชนแกรัฐบาล
อยเูกอืบเปนอยางสูงแลว

๑. ท่ีสวนนั้นมีในเมืองหลังสวน เมืองนครศรีธรรมราชแลเมือง
สงขลา ๓ เมืองนี้เปนมากกวาเมืองอื่น ทุกวันนี้ไมไดเสียอากรอยางหนึ่ง
อยางใด ถาจะคิดเก็บอากรข้ึนตามทางที่สมควรคงจะไดพระราชทรัพย
ขึ้นอิกปละหลายรอยชั่ง แตวิธีที่จะเก็บนั้น เห็นดวยเกลา, วาจะนับ
ตนผลไมเก็บอยางอากรสวนหัวเมืองท่ีใกลกรุงเทพ, ไมได ดวยผลไม
ทางนี้ราคาถูกกวาหัวเมืองขางในหลายเทา อิกประการหนึ่งสวนทางนี้
เปนสวนปา ที่ราษฎรไปต้ังหวงแหนท�าแตในระดูมีผลไมนั้นโดยมาก
เห็นดวยเกลา, วาควรต้ังพิกัดเก็บตามก�าหนดเนื้อท่ีดิน แมเกบ็อยาง
เดียวกับคานาก็จะเปนการสดวกดี แลราษฎรไมมีความเดือดรอนอันใด

๒. ที่นานั้นมีทุกเมือง ตางแตมากบางนอยบาง แตเกบ็เงินคา
นาไมใครจะไดเต็มตามสมควรดวยเหตุหลายประการตามท่ีไดไตสวน
ทราบเกลา, นั้น คือ เม่ือแตงขาหลวงเสนาออกไปจากกรุงเทพ, เกบ็
ไมใครท่ัวถึง มีตัวอยางเหมือนเชนต�าบลทะเลนอยพรมแดนเมือง
นครศรธีรรมราชตอกับเมืองพัทลงุ ที่เหลานั้นราษฎรไมไดเสียคานามา
หลายป เพราะตัวขาหลวงมักจะออกไปอยูคร้ังหนึ่งคราวเดียวแลวแตง
เสมยีนทนายอยูท�าการแทนตัวไมมีความรูแลความสามารถพอแกการ
บางทีก็เกิดเกี่ยงแยงข้ึนกับกรมการเลยเปนถอยความรุงรัง เงินหลวง
ซึ่งควรจะไดก็เลยติดขัดไปดวย บางเมืองท่ีมอบการเสนาแกผูวาราช
การเมืองๆ แตงกรมการออกเก็บอิกช้ันหน่ึง ก็มักไปเกิดฉอฉนปดบัง
พระราชทรัพย ดวยไมมีการตรวจตราจริงจังอันใด วาโดยที่สุดวิธีเก็บ
เงินคานาอยางฟางลอยน้ันเองก็เปนเครื่องท่ีภาใหเก็บยาก แลขาด
ผลประโยชนของหลวงโดยมาก ที่นาท่ีดีมักจะมีผมูีบรรดาศักด์ิ หรือ
ผูมีทรัพยจับจองหวงหามเอาไวจนเกินก�าลังท่ีจะท�าไดโดยเหตุวาตอง
เสียคานาแตเทาทีท�า สวนราษฎรจะท�านาก็หาท่ียาก ดวยท่ีดีตกไป
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เปนของคนมั่งมีเสียหมด จะท�าก็ตองเสียคาเชา ถาหาไมก็ตองเที่ยว
เสาะแสวงหาท่ีนาออกไปไกลถ่ินถานบานเรือนไดความล�าบาก ภาให
สิ้นอุสาหะเสียโดยมาก ยังการที่เจาพนักงานจะประเมินรังวัดนา ก็
เปนอยางยากที่สุดดวยตองประเมินทกุป แลเฉภาะตองประเมินใน
เวลามีตอซัง ป ๑ ไมกี่เดือน การเดินรังวัดนาฟางลอยเหมือนกับให
เจาพนักงานไปเท่ียวตอตามการซื้อขาย เจาพนักงานจะเอามาก เจาของ
นาไมยอม เจาพนักงานก็ตองออกแรงลงเสนกระแสพยานสอบ ถา
เจาพนักงานไมอยากจะเหน่ือยก็ตองวากลาวใหราษฎรยอมตามประเมิน
ราษฎรจะยอมก็ตอเม่ือเห็นไดเปรียบท่ีเจาพนักงานประเมินต�่ากวา
เน้ือนาท่ีท�าจริง การเปนดังนี้ก็เปนธรรมดาที่จะประเมินเนื้อนาไดนอย
แลเกบ็เงินไดนอยกวาที่ควรจะไดโดยจริง ถาหากวาเก็บเปนนาคูโคได
แมเรียกเพียงไรละสลึงเดียว ขาพระพุทธเจาเชื่อเปนแนวา เงินคานา
จะข้ึนไดอิกสักเทาหนึ่ง เพราะเม่ือขาพระพุทธเจาแวะท่ีบานนาบอน
ไดเรียกใบน�าท่ีเจาพนักงานท�าใหราษฎรมาตรวจดูหลายฉบับ ไมไดพบ
เลยแตสักฉบับเดียว ที่ปรากฏวาราษฎรไดท�านาถึงกึ่งจ�านวนนาเดิม
บางทีนาเดิม ๖ ไร คงเรียกคานาแต ๒ งานก็มี การเปนดังนี้จึงเห็นดวย
เกลา, วา การเรียกคานาอยางฟางลอยนี้มีโทษมาก

๓. ที่ปานั้นก็มีมากบางนอยบางทุกๆ เมือง แตที่จะเปน
ประโยชนไดมากมีอยู ๓ แหง คือ แมน�้าหลวงเมืองกาญจนดิฐแหง ๑
แมน�า้เมืองเทพาแหง ๑ เมืองพัทลุงแหง ๑ ที่เหลาน้ีไมมีเบ็ญพรรณ
ขนาดใหญ ซึ่งจะเลื่อยเปนกระดานอยางเรียกวา กระดานสิงคโปรซ้ือ
ขายไดเปนประโยชนมาก ขัดอยูแตยังไมมีคนมีทุนรอนคิดท�าเปนการ
ใหญ ไดทราบเกลา, วาเดิมพระยาวิชิตภักดี, ผูวาราชการเมืองไชยาคิด
จะต้ังโรงเลื่อยจักรท่ีเมืองกาญจนดิฐคร้ังหนึ่ง แตคิดไปไมส�าเร็จดวย
ภาษีซึ่งจะตองเสีย ๑๒ ชัก ๑ เกรงราคาที่ขายจะสูกระดานสิงคโปร
ซ่ึงเสียภาษีเพียงรอยชักสามนั้นไมได แตอยางไรก็ดีสินคาไมในหัวเมือง
เหลานั้น ถามีคนไปต้ังท�าคงจะเปนประโยชนได เพราะการภาษีก็
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ไมส�าคัญอันใดจะลดหยอนผอนเทาใดก็ได เมื่อมีสินคาเกดิข้ึนมากเงิน
หลวงก็คงจะขึ้นมาก อนึ่งปาในหัวเมืองเหลาน้ี ใชจะมีแตไม สินคาปา
อยางอื่น เชน หวาย ชัน แลน�า้มันยาง เปนตน ยังมีอิกเปนอนัมาก แต
ทุกวันนี้ราษฎรยังท�านอยดวยเหตุที่ถูกภาษีรบกวนอยาง ๑ ดวยเหตุ
ท่ีพอคามีนอยมักจะกดราคาดวยเหตุท่ีไปมาซื้อขายยาก ถาท�านุบ�ารงุ
กลาวคอื จัดการภาษเีปนราชาธิปตัยท�าเองเก็บแตโดยพิกัดอันสมควร
แลอุดหนุนใหการไปมาคาขายงายข้ึน การคาขายสนิคาของปาคงจะ
เจริญข้ึนไดอิกมาก

๔. ที่เหมืองนั้นกม็แีทบจะทุกเมือง แตท่ีจะท�าใหเปนประโยชน
ไดมากตามที่ทราบเกลา, อยทุูกวันนี้ มีเหมืองดีบุกที่เมืองชุมพรแลเมือง
หลังสวน เมืองนครศรีธรรมราช เหมืองเมืองชุมพร ยังไมมีผใูดท�า แต
เหมืองเมืองหลังสวนแลเมืองนครศรีธรรมราชน้ัน ผูวาราชการเมืองผูก
อากรดีบุกแลลงทุนใหจีนท�าท้ัง ๒ เมือง การเรื่องเหมืองนี้เปนการท�า
ยากดวยไมแนนอน จึงเห็นดวยเกลา, วาจะตองใหขาหลวงตรวจตรา
เอาความรูใหไดย่ิงกวาน้ีกอน จึงจะพิเคราะหเห็นการท่ีควรจะจัดได
ถนัด

การภาษอีากรนอกจากอากรท้ัง ๓ อยาง ท่ีไดกราบบังคมทูล
มาแลว คือ ฝน สุรา บอนเบ้ียนั้น ท่ีเปนการใหญมีอยู ๔ อยาง คือ สวย
อยาง ๑ อากรคาน�า้อยาง ๑ ภาษีเบ็จเสร็จอยาง ๑ ภาษีรอยชักสาม
อยาง ๑

การเก็บสวยจากราษฎรนั้น ไดความวา แตเดิมจัดคนสังกัด
เปนหมวดกอง มีเจาหมนูายหมวดเก็บเงินสวยสงเขามากรุงเทพ, อยาง
หัวเมืองขางเหนือ แตการจืดจางเปลี่ยนแปลงมาโดยล�าดับ ตางเมืองโดย
เหตุตางกัน คือ เมืองชุมพร เมืองหลังสวน เมืองไชยา เมืองกาญจนดิฐ
๔ เมืองนี้ ผูคนที่ไดสักสังกัดเปนหมวดหมไูวแตเดิมสาบสญูไปไมได
ช�าระหมูบวกข้ึน จ�านวนคนจ�าหนายเกือบหมด บาญชีเงินสวยก็เปนอัน
สาบสูญ มีแตบาญชีต้ังคางซับซอนมาหลายชั่วผูวาราชการเมือง จะเรง
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ก็เห็นจะไมได เมืองนครศรีธรรมราชนั้นเม่ือครั้งสมเด็จเจาพระยาออก
ไปจัดการแจกต๋ัว คิดจะเลิกวิธีควบคุมคนเปนหมวดหมูอยางโบราณ
เปลี่ยนมาควบคุมตามแขวงท่ีอยู แลใหอ�าเภอก�านันเก็บสวยแทนเจา
หมูนายหมวดเดิม ไดเลกิแบบเดิมแลวแตแบบใหมหาไดจัดใหส�าเร็จดัง
ความคิดไม การเก็บสวยก็เลยละลายเลิกสูญมา แตเมืองสงขลาแลเมือง
พัทลุงนั้น ผูวาราชการเมอืงแตกอนคิดถายเทไปเก็บเฉลี่ยคลายท�านอง
รับเหมาผูกขาด เกบ็เงินสวยเอาก�าไรเปนอาณาประโยชนจึงยังคงเก็บ
แสดงไดเงินสวยเขาพระคลงัอยูแต ๒ เมืองเทานี้ แลการเก็บเงินสวย
จากราษฎรนี้มปีณหาอยวูา การตอไปจะควรเก็บหรือจะเลิก ปณหา
นี้เปนปณหาใหญ เพราะเปนเร่ืองเดียวกับเร่ืองเก็บเงินขาราชการตัวเลข
หรือตรงกับค�าท่ีมาแตภาษาฝรั่ง ท่ีเรียกวาภาษีศีศะคน เมื่อประชุม
ขาหลวงเทศาภิบาลใน ร.ศ. ๑๑๔ ขาพระพุทธเจาไดน�าปณหาอันนี้
ขึ้นหารือในที่ประชุมขาหลวงเทศาภิบาลครั้ง ๑ ก็ไมไดความเห็นตกลง
ประการใด นอกจากเน้ือเห็นเพียงวาเก็บก็มีทางเสีย จะเลิกเลาก็เปน
การใหญดวยจะตองแกไขตลอดจนการบงัคับบัญชาควบคุมผูคนแล
ราชการบานเมืองหลายอยาง จ�าตองคิดใหตลอดโดยรอบคอบจงึจะ
เลกิได แตไมไดเปนเร่ืองอยูในระเบียบท่ีจะตองปฤกษาใหตกลงในศก
๑๑๔ จึงไดยุติเนื้อเห็นไวเพยีงนั้น ความพิศดารแจงอยูในเนื้อเห็นซึ่ง
ไดทูลเกลา, ถวายน้ันแลว เม่ือขาพระพุทธเจาไตสวนการเรื่องนี้ใน
หัวเมอืงปกษใต จึงไดประชุมขาหลวงและผูวาราชการเมืองหลายคน
ลองถามความเห็นถึงเรื่องที่จะจัดการเก็บสวยในหัวเมืองปกษใตตอไป
ขางหนาไดความเห็นตกลงกันเปนความ ๒ ขอ คือ ขอ ๑ เห็นวาควร
จะเกบ็แตเฉล่ียใหเสมอกัน เสมอครัวละ ๘ สลึง ชายโสดเก็บเพียง
หกสลึงเทียบใหใกลกับวิธีแลอัตราท่ีอังกฤษเกบ็ทางขางทะเลตวันตก
แตตองจัดเก็บใหพรอมกันเหมือนกันทุกเมือง ขอ ๒ เห็นควรคิดให
มีทางเปดงดเวนเงินสวย ลอใหคนท�ามาหากิน เปนตนวาผูใดท�ามา
คาขาย หรือประกอบการเลี้ยงชีพอยางใดซ่ึงไดเสียภาษีอากรแกรัฐบาล
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เกนิก�าหนดเทาหน่ึงเทาใด แลวอยาใหคนน้ันตองเสียสวยดังน้ี
ความเห็นทั้ง ๒ ขอนี้ ขาพระพุทธเจาตริตรองดูยังไมปลงใจวา

เปนการดีซึ่งควรจะจัดไดโดยแท แตอยางไรก็ดี ในช้ันน้ีการที่จะท�านุ
บ�ารุงผลประโยชนอยางอื่นเชนเก็บเงินคานาใหไดเต็มท่ีนั้น ก็ยังเปน
ภาระหนักแนนอยูในหนาท่ีขาหลวง เร่ืองเก็บสวยควรคงไวอยาง
ทุกวันนี้พอมีเวลาตริตรองสักคราวหนึ่ง

อากรคาน�้าใหหัวเมืองเหลานี้เปนการเก็บยาก แลเปนความ
เดือดรอนอยแูกราษฎรยิ่งกวาหัวเมอืงขางฝายเหนอื เกบ็ยากนั้นดวย
เครื่องมือท�าปาณาติบาตทางนี้ ลักษณแลชื่อซ่ึงเรียกตางกันกับเคร่ือง
มือท�าปาณาติบาตขางหัวเมืองฝายเหนือ ซ่ึงต้ังเปนพิกัดในพระราช
บัญญัติ ถาเกิดเก่ียงแยงกันข้ึนในระหวางนายอากรกับราษฎรไมมีอัน
ใดเปนหลักที่จะตัดสิน แตขางนายอากรเปนผูมีอ�านาจ ราษฎรก็ยอม
เสียเปรียบอยเูปนธรรมดา ใชแตเทาน้ันในหัวเมืองปกษใตการท�าปลา
เปนสินคามีแตกงุปลาทะเลเปนพ้ืน ดวยไมมีล�าน�า้หรือหวยหนองคลอง
บึงบางซึ่งมีปลาชุกชมุอยางหัวเมืองขางเหนือ ราษฎรซ่ึงตั้งบานเรือนอยู
ลึกเขาไปในล�าน�้า หรือเปนชาวดอนอาไศรยเสาะหาปลาน�้าจืดไดพอ
เปนอาหารบริโภค แตกระนั้นยังตองใชเครื่องมือ เชนเบ็ดแลสมุเปนตน
เปนอันมากเพราะเหตุท่ีปลานอยแลจับยาก ขางฝายนายอากรเอาพิกัด
คาเคร่ืองมืออยางหัวเมืองขางเหนือซึ่งเปนท่ีปลาชุมออกไปเก็บราษฎร
ตองเสียคาเครื่องมือมากกวา แลไดปลาเปนประโยชนนอยกวาชาว
หัวเมืองขางเหนือ จึงเปนความเดือดรอน ขาพระพุทธเจาไดยินดังนี้
ท่ัวทุกหัวเมือง เห็นดวยเกลา, วาการเก็บอากรคาน�้าทางหัวเมืองปกษใต
ควรต้ังพิกัดแลจัดวิธีเก็บใหสมควรแกภูมประเทศ อยาเอาพระราช
บัญญัตซ่ึิงต้ังขึ้นดวยความรูเห็นแตตามหัวเมืองซึ่งใกลกรุงเทพ, ไปใช
การจึงจะเรียบรอย

ภาษีเบจ็เสร็จในหัวเมืองปกษใตตามวิธีท่ีเก็บอยูทุกวันน้ีเปน
การยุงยากแลตัดทางเจริญของบานเมืองอยู ดวยเหตุคลายกับอากร
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คาน�้า กลาวคือ ตามตราต้ังเจาภาษีเบ็ดเสร็จมีกลาวชื่อสิ่งของซึ่งตอง
ภาษีหลายอยางซึ่งไมมีในหัวเมืองเหลานั้น หัวเมืองเหลานั้นมีของเปน
สินคาหลายอยางซึ่งไมมีชื่อแจงไวในตรา ต้ังเจาภาษี เปนเหตุใหเกิด
เกี่ยงแยงเนื่องๆ ฝายขางเจาภาษีเปนผูจะเอาเงิน ไปเก็บไมวาสินคา
สิ่งใดใด ขางราษฎรรองวาสินคาบางอยางไมมีช่ือในตราต้ังท่ีอนุญาต
ใหเก็บภาษี ผูวาราชการเมืองจะตัดสินตามทองตรา เจาภาษีรองวา
เจาภาษีคนกอนๆ เคยเก็บมาไดอยางใดจะขอเก็บอยางนั้น ถาหาก
ไมจะตองรองขาดเปนการขัดของดังนี้ประการ ๑ อิกประการ ๑ ตาม
ทองตราเก็บภาษีเหลาน้ี อนุญาตใหเจาภาษีเก็บเม่ือราษฎรพาสินคา
ผานดาน ท�านองเดียวกับดานภาษใีนล�าน�า้เจาพระยาแตหัวเมืองปกษใต
ทองที่ยืดยาวไปตามทะเล ล�าน�า้ท่ีใชเรือแพไปทางไกลไดมีนอย เจาภาษี
ต้ังดานเกบ็ท่ีปากน�้าเม่ือสินคาจะออกทะเลไมพอแกการ ตองเขาไป
ต้ังดานขางในดักทางเม่ือสินคาจะเขามาแตแขวงเมืองอ่ืนหรือจะแยก
ไปเมืองอื่นอิกทางหนึ่งคอยรบกวนเก็บภาษีจากราษฎร ทั้งสินคาซึ่ง
หามาใชเองหรือจ�าหนายขายไปตางเมือง ใชแตเทานั้น บางทีถึงกลาย
เปนออกใบอนุญาตใหราษฎรไปหาสินคาก็มี มีตัวอยางเชนน้ีท่ีเมือง
กาญจนดิฐ เส่ือกระจูดเปนสิ่งซ่ึงตองภาษีทีหลังกลายเปน ถาราษฎร
จะไปเก็บกระจดูมาสานเสื่อ ตองไปขอตัวเจาภาษีดังน้ี ขาพระพุทธเจา
เห็นดวยเกลา, วา ภาษีเบ็จเสรจ็นี้ ก็คือ ภาษีขาออก กลาวคือ สินคา
อยางใดออกจากเมืองก็ชักภาษีไวเปนประโยชนของรัฐบาลบาง ไมใช
ภาษีซ่ึงเก็บแตส่ิงของใชในเมืองนั้นเอง

ก็แลสินคาซึ่งจะเกิดไดจากในพื้นเมือง ก็ดวยราษฎรภากันท�า
ถารัฐบาลย่ิงอุดหนุนใหท�ามากขึ้น สินคาก็จะมากข้ึน ผลประโยชน
แผนดินก็จะมากข้ึน บานเมืองกย็อมจะเจริญข้ึนดวยเปนธรรมดา
ดวยเหตุเหลานี้ การเก็บภาษีสินคาขาออกเปนการส�าคัญอยาง ๑ ซึ่ง
ควรจะตองจัดการแกไข แมเงินจะตกต�่าไปบางในชั้นแรก ก็ควรจะคิด
จัดการเก็บใหสะดวกแกราษฎรท่ีจะท�ามาคาขาย คือเกบ็แตเมื่อเวลา
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จะออกจากเมืองไปทางทะเลอยางเดียว ใชแตเทาน้ัน ในเมืองใดซึ่ง
พอคาจะรับซื้อสินคายังมีนอย ควรท่ีรัฐบาลจะต้ังราคาอยางต�่าเปน
ประกันรับซื้อสินคาของราษฎรท่ีจะท�ามาขาย ใหเชื่อไดวาท�ามาคง
ไมเสียเปลาดังนี้ จะท�านุบ�ารุงการคาขายเพาะปลูกขึ้นไดโดยมาก

ภาษีรอยชักสามนั้นดูยังเก็บกันยงุเหยิงมาก เหมือนดังเมือง
สงขลากับเมืองพัทลุง สินคาตางประเทศเขาเมืองสงขลา เกบ็ช้ันหนึ่ง
แลวถามีผรูับสินคาเหลานั้นเขาไปขายเมืองพทัลุง เจาภาษีเมืองพัทลุง
ยังเก็บอิกช้ันหน่ึง เชนท่ีกราบบังคมทูลมาแลว แลขาพระพุทธเจายัง
สงไสยวาจะไมเก็บแตสินคาซึ่งตรงมาแตเมืองตางประเทศ สินคาตาง
ประเทศซึ่งมาแตเมืองพระราชอาณาเขตร บางทีจะถูกภาษีรอยชักสาม
เขาดวย การที่จะจัดแกไขในเรื่องภาษีรอยชักสามนี้ก็ไมมีอันใดนอกจาก
ใหเก็บตามที่ตรงกับพระราชบญัญัติ

การเรื่องภาษีอากรทั้งปวงตามท่ีไดกราบบังคมทูลมาน้ี
ขาพระพุทธเจามีความยินดีที่ไดทราบความเม่ือกลับเขามากรุงเทพ,
วากระทรวงพระคลังก�าลังคิดท่ีจะจัดการแกไขโดยเต็มก�าลงัแลในทาง
ท่ีดี กลาวคอื จะเลิกการผูกขาดภาษีอากรทุกอยาง นอกจากบางอยาง
ซึ่งจะเลิกยังไมได แลจะจัดท�าการภาษีอากรเปนการราชาธิปตัย อยู
ในความตรวจตรารบัผิดชอบของขาหลวงเทศาภิบาล ทั้งจะแกไขวิธี
เกบ็แลพิกัดอัตราใหสมควรแกภูมประเทศดวย การภาษีอากรหัวเมือง
ปกษใตนี้คงจะเรียบรอยขึ้นทุกที

๕. การศาลพิจารณาแลพิพากษาคะดีในหัวเมืองปกษใตเหลาน้ี
ขาพระพุทธเจาพิเคราะหดู เห็นดวยเกลา, วาจะจัดใหเรียบรอยงาย
กวาหัวเมืองมณฑลอ่ืนๆ เปนอันมาก ดวยราษฎรในพื้นเมืองไมใครจะ
เปนเจาถอยหมอความ และบังคับบัญชาวากลาวงาย สังเกตดูแตใน
เมืองสงขลาต้ังแตมีขาหลวงพิเศษออกไปจดัการ โจรผรูายสงบ ความ
นครบาลแลความอาญาในโรงศาลเกือบจะไมมี มีแตความแพงถึง
ความแพง ความซึ่งเกิดขึ้นตามทองท่ีมีนายอ�าเภอซึ่งจัดออกไปต้ังอยู
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ใหม เกิดข้ึนเทาใดนายอ�าเภอวากลาวเปรียบเทียบกต็กลงไปโดยความ
เช่ือถือของคูความ ไมใครจะตองสงเขามาถึงศาลเมืองในหัวเมืองอื่นๆ
นอกจากเมืองสงขลาเมื่อขาหลวงไดจัดการปกครองทองท่ีเปนแบบ
แผนก็คงจะเปนอยางเดียวกัน ในชั้นนี้เห็นดวยเกลา, วาในมณฑลหนึ่ง
มีขาหลวงยตุธิรรมสักคนหนึ่ง กับผชูวยสักคนหน่ึงใหเท่ียวเดินตรวจ
ตราช�าระตัดสินถอยความตามหัวเมืองในมณฑลคงจะพอแกราชการ

๖. การโยธาน้ัน ท่ีส�าคัญควรรีบคิดในเวลานี้ คือ การโทรเลข
อยาง ๑ การเดินเรือเมลอยาง ๑ กับการท�าทางเกวียนอยาง ๑

การโทรเลขไดกะเสร็จหมดแลว คือ ต้ังแตกรุงเทพ, ลงไปจน
เมืองกลันตันสาย ๑ แยกที่เมืองชุมพรไปเมืองกระและตอลงไปจน
เมืองพุเก็ตสาย ๑ แยกที่เมอืงสงขลาไปไทรบุรีสาย ๑ สายโทรเลข
ในเวลาน้ีมีแตกรุงเทพ, ตลอดไปจนเมืองนครศรีธรรมราชแลวแตท�า
ไมดีใชไมไดสดวก ก�าลังจัดการซอมอยู สายท่ีจะตอออกไปจากสาย
ท่ีมีแลวน้ัน ถากรมโยธาสงลวดแลอินสุเลเตอรทัน ขาพระพุทธเจา
หวังใจวาจะแลวเสร็จใน ร.ศ. ๑๑๖

การเดินเรือเมลตามหัวเมืองปกษใตเหลานี้เปนการส�าคัญย่ิง
นัก เห็นดวยเกลา, วาจ�าเปนจะตองรีบคิดอานใหส�าเร็จใหจงได เพราะ
ถาใหเรือเมลไปมากับกรุงเทพ, ไดเสมอ ทางราชการบานเมืองท่ีจะ
จัดก็จะสดวก ทั้งการคาขายเพาะปลูกในบานเมืองซึ่งจะท�านุบ�ารุงก็
จะเจริญไดโดยเร็ว โดยเหตุที่สินคาจะออกไดงาย จะจ�าหนายไดราคา
สูงกวาเดี๋ยวนี้ ก็จะภาใหคนลงทุนลงแรงคาขายมากขึ้นโดยล�าดับ การ
เดินเรือเมลหัวเมืองปกษใตทุกวันนี้ มีเรือพุเก็ตติงาของพระวรวงษเธอ
พระองคเจาสายสนิทวงษเดินอยูล�าหนึ่ง เรือศุขสวัสดิของพระยาไชยา
เดินอยูอิกล�าหนึ่ง เรอืเหลานี้เปนเรือเล็กและไมมีก�าหนดไปมาแนนอน
แลเดินเพียงเมืองสงขลาไปมากับกรุงเทพ, การท่ีท�าก็ท�านองอยางแต
เรือจาง กลาวคือ ไดก�าไรก็เดิน ไมมีก�าไรก็อยุด ที่ใดจะหาก�าไรไดจึง
แวะ ไมท�าโดยทางความคิดท�านุบ�ารุงผลประโยชนบานเมืองยืดยาว
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ดังความตองการของรัฐบาล เหน็ดวยเกลา, วาการเรือเมลเดินทาง
หัวเมืองปกษใตทางนี้ถาจะใหเปนประโยชนแกราชการบานเมืองจริงๆ
จะตองจัดดังนี้ คือ

ขอ ๑ จะตองมีเรือขนาดจุสามพนัสี่พนัหาบสัก ๒ ล�า มีระวาง
บันทุกสินคาแลมีหองส�าหรับคนโดยสานดวย

ขอ ๒ เรือทั้ง ๒ ล�าน้ีใหเดินมีก�าหนดแนนอน คือ ในวันน้ันให
ถึงท่ีน้ันๆ ดังน้ี ต้ังตนออกจากรุงเทพ, ไปแวะชุมพร หลังสวน ไชยา
นครศรีธรรมราช สงขลา ตานี สายบุรี กลันตัน ตรังกานู เขมามัน
แลสิงคโปร เปนที่สุด ขากลับก็ใหเดินดังนั้น

ขอ ๓ ตามหัวเมืองที่เรอืเมลจะแวะเหลานี้ ถามีพอคาตั้งโรง
และมีเรือรับสงสินคาอยูแลวก็แลวไป ที่ไมมีรัฐบาลควรปลูกโรงพัก
สินคาแลจดัเรือล�าเลียงไวใหพอคาแลคนในพื้นเมืองเชา เก็บแลสงของ
ลงเรือเมล

แตการที่จะจัดดังเห็นดวยเกลา, ฉนี้ เกรงอยูวาบริสัทหรือ
เอกชนจะท�าโดยล�าภังไมได ดวยในทีแรกคงจะขาดทุนอยางนอยๆ ป
๑ หรือ ๒ ป เพราะเปนการใหญตอชักใหการคาขายเจรญิขึ้นไดจึงคอย
ไดก�าไรยิ่งขึ้นโดยล�าดับโดยการจะเปนเชนน้ี เห็นดวยเกลา, วาควรที่
รัฐบาลจะยอมออกเงินอุดหนุนบริสัทหรือผูใดซึ่งจะรับท�าการนั้นบาง
อยางท่ีรัฐบาลอื่นๆ ท�าอยูเปนแบบอยาง เพราะถาการเดินเรือเมลนี้
ส�าเร็จได ท่ีสุดจะเปนประโยชนและเปนก�าไรแกรัฐบาลเปนอนัมาก
การเร่ืองเรือเมลนี้ เห็นดวยเกลา, วาควรจะตองคิดจดัโดยเรว็

การท�าทางเกวียนนั้น มีทางเกวียนเดินไดแตเพชรบุรีลงไปเพียง
ก�าเนิดนพคุณ ตอนั้นลงไปไมมีท่ีใชเกวียนแหงใดนอกจากที่ต�าบลรอน
พิบูลแขวงเมืองนครศรีธรรมราชพวกจีนใชเกวียนขนแรอยูมีระยะทาง
ไมกี่รอยเสน ถาจะท�าทางเกวยีนใหหัวเมืองเหลานี้ ก็ไมยากเย็นอันใด
ถาท�าขึ้นแลวคงจะเปนประโยชนเปนอนัมาก แตเหตุใดจึงไมไดท�ากัน
มาแตกอนก็แปลไมออก ขาพระพุทธเจาไดไตถามตามผูวาราชการ
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เมือง ไดความวา อยากจะท�า แลบางทีถึงไดลองท�าเกวียนขึ้นใช แต
วาราษฎรไมเอาอยาง ก็เปนอันตองเลิกกันไป การที่จะขนสินคาตอง
ใชแรงคนหาบหาม หรือมิฉนั้นตองจางชางบันทุกเปลืองคาใชสอย
เปนอันมาก เห็นดวยเกลา, วาทางเกวียนในหัวเมืองปกษใตนาจะคิด
ท�าเปนอยางย่ิง ถาท�าไดแลวจะเปนประโยชนเปนอันมากทีเดียว ทาง
เกวียนซึ่งเปนสายส�าคัญในหัวเมืองปกษใต ก็คือ ตามทางสายโทรเลข
ท่ีท�าไป ควรคิดใหเปนทางเกวียนเดินไดดวย ทางแตเมืองชุมพรไปเมือง
กระนั้น ไดโปรดเกลา, ใหพระยารัตนเสรฐีเปนแมกองท�าแตคราวเสด็จ
พระราชด�าเนินใน ร.ศ. ๑๐๙ เกอืบจะส�าเร็จอยูแลว ถาทางสายน้ีท�า
ส�าเร็จใชเกวียนไดจะเปนประโยชนแกเมืองกระแลเมืองชุมพรหลาย
อยาง ดวยสินคาบางอยาง คือ ปลาเค็มแลเกลือ เปนตน เปนของขาย
ทางหัวเมืองฝายทะเลตวันตกไดราคาแรงแตทุกวันนี้ผบูันทุกสินคาไป
ขายยังมีนอยดวยทางไปมายาก ทางแตสงขลาไปไทรบุรีนั้นกเ็ปนการ
ใหญอยูที่จะตองท�าสะพานดังกราบบังคมทูล, มาแลว แตทางส�าคัญ
มีอิกสาย ๑ คือตัดแตเมืองนครศรีธรรมราชผานเมืองพัทลุงไปลง
เมืองตรัง ทางสายน้ีถาบานเมืองเจริญคงจะเปนทางรถไปไดสาย ๑
ในภายนา แตการท�าทางสายนี้หรือตรวจทางซึ่งสมควรจะท�าตอออกไป
จะตองมีพนักงานแผนที่ออกไปตรวจตราใหตลอดจึงจะประมาณการ
หนักเบาท่ีจะตองท�าได

ขอความตามท่ีไดกราบบังคมทูลมาในรายงานตรวจราชการ
หัวเมอืงปกษใตฉบับนี้ อาไศรยตามความรูเห็นท่ีไดไปแตเพียงแหงละ
ไมกี่วัน บางทีจะยังคลาศเคลื่อนดวยยังไมรเูทาถึงการรอบคอบไปทั่ว
ทุกอยาง แมจะพล้ังพลาดขาดเหลือประการใด พระราชอาญาไมพน
เกลา,

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา, ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย





รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลกรุงเก่า

เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗
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รายงานการตรวจราชการมณฑลกรุงเก่า
ศาลาวาการมหาดไทย

วันท่ี ๒๘ เดือนสงิหาคม รัตนโกสินทร ศก. ๑๑๗
วันท่ี ๗ สิงหาคม เวลาเชาข้ึนรถไฟไปกรุงเกา กรมหม่ืนมรุพงษ ๑

ยังไมหายประชวรอยกูรุงเทพฯ แตไดส่ังไวใหเล้ียงดูตามเคอย พบแต
หลวงอนุรกัษภูเบศร หมอมเจาปฏิพัทธแลหลวงศัลวิธาน กินเขาเชา
ท่ีบานขาหลวงเทศาภิบาลแลวขามไปดูการตางๆ คือ โรงพลตระเวน
ท่ีหลวงศัลวิธานปลูกขึ้นใหม ดูงามพอใชแตยังไมแลวดี พลตระเวนยัง
ตองอาไศรยอยใูนวังจันทร แตพลตระเวนนี้ของเขาดีแน ดีทั้งที่คัดคน
แลท่ีฝกหัดทาทาง ใครขึ้นมาจากบางกอกแลเห็นคงจะตองชม แลฟง
ขาวการที่หลวงศัลวิธานมาจัด ดูกับหัวเมืองกลมเกลียวกันดีมาก เรื่อง
พลตระเวนน้ีเสียแตมีนายไมพอ ถาหานายไดดีๆ สัก ๓ คน จะดีกวานี้
มาก แตเร่ืองตัวพลตระเวนนั้น หลวงศลัวิธานจัดการหาดี คือ ถาใคร
กลัวเปนทหารไมเช่ือวาจาง จะออกเม่ือไรก็ใหออก, แกกลัวกันดวย
กระบวนนี้ พอเลือกคัดหาคนที่ดไีดท้ังรปูรางแลความประพฤติ

ออกจากโรงพลตระเวนไดไปดูท่ีวาการเมือง ท่ีวาการมณฑล
แลศาล เปนการเรียบรอยดีทุกแหง ไดไตสวนดูถึงเร่ืองขอบังคับปกครอง
เมืองไดความวาใชไดหมดทุกขอ เวนไวแตการประชุมทุกๆ วันจะท�า
อยางที่ศาลามหาดไทยขัดของอยูดวยกรมการผูใหญมีธุระประจ�าตัว
ท้ิงมาเสียเวลาท�าธรุะทางโนน จึงไดแนะใหประชมุปฤกษาแตท่ีเปนการ
ส�าคัญวันละครหูนึ่งยามหนึ่ง แตอยูในใหกรมการผใูหญไดมีเวลาพบ
พรอมๆ กัน อยาใหขาดโดยไมจ�าเปน

๑ พระเจาบรมวงศ์เธอ พระองค์เจาวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรพุงศ์สิริพัฒน์
พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเจาเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ และเจาจอม 
มารดาบัว ในรัชกาลที่ ๕ เปนอัครราชทตูประจ�ากรุงปารีส สมุหเทศาภิบาล
มณฑลกรุงเกา มณฑลปราจีนบุรี ตนราชสกุลวัฒนวงศ์
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ไดไปดูที่คลังมณฑลท�าการตามแบบบาญชีใหมของกระทรวง
พระคลัง แบบบาญชีนี้ดีเปนแน แตในช้ันน้ีส�าคัญอยูในตัวผู เปน
ขาหลวงคลัง ถาช�านาญแลเขาใจในวิธีฝกสอนคนอยางมณฑลกรุงเกา
ทุกๆ มณฑล ใน ๒ ป การบาญชแีลการรบัเงนิจายเงนิเปนเรยีบไดหมด
ไดปฤกษากับหมอมเจาปฎิพัทธแลหลวงอนุรักษภูเบศร ถึงเรื่องเลิก
ดานภาษี เห็นพรอมกันวาเลิกไดหมดท้ังมณฑล แลถาเลิกไดเรว็ยิ่ง
เปนการดี จึงไดขอใหพระยาสฤษดิพจนกรไปทูลกรมหม่ืนมหิศร๑ ให
มีตราสั่งเสียทีเดียว

ออกจากวังจันทรไดขึ้นไปดูคลองลัดขุดใหมท่ีวัดชองลม ความ
คิดที่จะขุดคลองน้ีจะเปนความคิดของใครบอกไมได แตเคอยไดยิน
เคอยเห็นดีแลเคอยสั่งใหขุดต้ังแตพระยาเพชรพิชัย ยังเปนผูรักษากรงุ
คลองนี้ยาวเพียง ๓ เสน ขุดท่ีเหนือวัดทองปุชักสายน�้าแควปาศักด์ิ
มาลงคลองทราย ออกใตบานขาหลวงเทศาภิบาล ถาส�าเร็จไดดัง
คาดอาจจะผอนสายน�า้วนนาวังจันทรใหนอยลง จนตลิ่งไมพังหรือ
พังแตนอยได คิดกันมาอยางนี้ชานานพ่ึงมาขุดส�าเรจ็ในปนี้ คลองที่
ขุดแลวลึกเพียง ๖ ศอก กวางก็ประมาณสัก ๖ ศอก แตดูสายน�้าพัดแรง
ไมกี่ปคงจะตัดกวางออกไปไดแต ตาหลวงอนุรักษแลหมอมเจาปฎิพัทธ
อยขูางจะเปนสีลานเห็นถึงวาน�า้วนนอยลงไปบางแลว

น�้าปน้ีเพราะฝนตกชุกข้ึนเร็วเหลือประมาณสังเกตท่ีบางปอิน
คราบน�า้ในเวลานี้สูงเทาน�้าอยางมากในปกลายเสียแลว น�้าลบตลิ่ง
เขาทุงแลวทั้งสองฝง สังเกตดูมาตามขางทางรถไฟน�้าทวมตนเขาเสีย
ประมาณหนึ่งในส่ีสวนที่ท�า ไดขาววาอ�าเภออื่นที่เสียมากกวานั้นก็มี

ออกจากกรงุเกาไดออมไปทางพะเนียดแลคลองสระบัว คลอง
ตะเคียนลองกลับลงมาบางปอิน ไดตรวจการที่บางปอินท้ังการอ�าเภอ

๑ พระเจาบรมวงศเ์ธอ พระองค์เจาไชยยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราช
หฤทัย พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และเจาจอมมารดา
หวง เสนาบดกีระทรวงวัง และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตนราชสกุลไชยันต์
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แลการวงั เปนท่ีพอใจท้ังการอ�าเภอแลการวังหามีท่ีติไม
วันท่ี ๘ สิงหาคม เวลาเชา ๓ โมงเศษออกจากบางปอิน ลอง

ลงมาแวะดูที่วาการอ�าเภอเสนานอยที่บางไทร การออฟฟศอ�าเภอนี้
พันวิเชยีรจักรจัดเรียบรอยดี โจรผูรายก็สงบยังเสียอยแูตตองอาไศรย
แพเล็กๆ เปนท่ีวาการอ�าเภอดวยหาท่ีบนบกยังไมได แตเดิมไดปฤกษา
กับกรมหม่ืนมรุพงษวาจะต้ังที่วาการท่ีดานบางไทรแตยังไมไดลงมือท�า
พอทราบวาบริษัทจะขุดคลองที่ลานเทไปทะลุล�าน�า้สุพรรณถาเชนนั้น
จะตองยายที่วาการอ�าเภอแลโรงพลตระเวนลงมาต้ังท่ีปากคลองขดุ
ใหม เพราะที่คลองนั้นคงจะเปนที่ประชุมชนขึ้นในภายนาจึงยุติเร่ือง
ท�าท่ีวาการอ�าเภอเสนานอยรอไว

ออกเรือจากบางไทรแลนตอมาตามล�าน�า้สีกุก เวลาบาย ๓ โมง
เศษถึงบานผักไห จอดพักอยูท่ีบานหลวงวารีโยธารักษ ซึ่งเปนท่ีวาการ
อ�าเภอเสนาใหญ แลไดขึ้นตรวจดูท่ีวาการอ�าเภอในบายวันน้ัน

การอ�าเภอนี้ถามนายอ�าเภอแลก�านันผูใหญบาน ไดความ
วา การโจรผรูายก็เรียบรอยดี ไมมีปลนสดมหรือตีชิง ยังมีแตลอบลัก
กระบือแลยองเบาเล็กนอยรายๆ ถอยความท่ีมีมายงัศาลอ�าเภอกว็า
กลาวแลวไปโดยมาก ความแพงตองสงศาลเมืองเพียงหนึ่งในสิบเรื่อง
จัดวาเปนเรียบรอย

อ�าเภอน้ีแตกอนมีความขัดของอยูอยางหนึ่ง ดวยหลวงวารี
โยธารักษ แมมีก�าลังวังชาแลเอาใจใสในการปกครองราษฎรดี ก็ขัดของ
อยูดวยไมใครสันทัดอยางธรรมเนยีม อ�าเภอท่ีจัดข้ึนอยางใหมๆ หันเห
ตามการใหมไมใครทัน จึงไดปรึกษากับกรมหม่ืนมรพุงษ ตกลงสงคน
ในกระทรวงออกมาเปนปลัดอ�าเภอแลสมุหบาญชีอ�าเภอเมื่อเดือนหนึ่ง
กวาๆ มาน้ี มาตรวจเห็นจัดการพอเปนรูปออฟฟศอ�าเภอเขา ตัวหลวง
วารีก็เปนที่พอใจ เห็นพอจะเรียบรอยได แตหลวงวารีรองออดแอด
อยากจะไดขุนพิทักษ ปลัดอ�าเภอเกาไวชวยราชการอีกคน ๑ ดวยใน
ก�าลังในการตรวจตราโจรผูรายในทองที่ ไดทูลไปยังกรมหม่ืนมรุพงษ
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แลว ดวยไดเห็นพรอมกันอยูแตกอนแลววา ตอไปภายหนาจะตองให
มีปลัดอ�าเภอๆ ละ ๒ คน เพราะราชการอ�าเภอทุกวันน้ีมีมาก ยิ่งกวา
เมืองอยางแตกอน เพราะเปนพนักงานเก็บภาษีอากรมากอยางดวย

หลวงอนุรักษภูเบศรผูรักษากรุงไดมาสงถึงบานผักไหแล
หลวงพิพิธภัณฑวิจารณไดเอาเรือไฟมาชวยจูงเรือดวยล�าหน่ึง

วันท่ี ๙ สิงหาคม เวลาเชาไดออกเรือจากบานผักไห พระยา
สุนทรบุร๑ี วาที่ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีซึ่งมาต้ังแตคืน
นี้ แลหลวงวารีโยธารักษนายอ�าเภอเสนาใหญลงเรือมาดวย

ทุงผักไหแลลาดชะโดในเวลานี้น�้าลบตลิ่งเขาทุงแลว พิเคราะห
ดูท�าเลท่ีนาเท่ียวเลนทุงพอใช เขาทางนี้งามดีเห็นจะเปนเพราะไดท�า
แตตนมือถึงน�้ามาเร็วก็หาเสียไม ไดไปจอดแวะที่บานลาดชะโดครูหนึ่ง
ไตถามถึงการท�าปลาและเรื่องเก็บอากรคาน�า้แลวแลนเรือตอมาทาง
คลองที่เจาพระยารัตนบดินทร ขุดแตลาดชะโดมาทะลุล�าจรเขใหญ
แขวงเมืองสพุรรณ พระยาสุนทรสงคราม ผูวาราชการเมอืงสุพรรณมา
ต้ังท�าเนียบคอยรับแลเลี้ยงกลางวนัที่พรมแดนไดหยุดพักที่ท�าเนียบนี้
ครูหนึ่ง แลวแลนตอมาตามล�าคลองจรเขใหญออกแมน�้าสุพรรณทาง
คลองบางปลามา

ทางแตกรุงเกามาสุพรรณวาทางคลองจรเขใหญนี้ ใกลกวาทาง
คลองบางยี่หน ซึ่งมาไดอีกทางหน่ึงขางใตลงไป แตล�าคลองทางจรเข
ใหญอยูขางคดแลแคบ ถาน�้านอยเห็นจะล�าบาก แตนาแลงเรือเดิน
ไมไดท้ังคลองบางยี่หนแลคลองจรเขใหญ

ไดแวะดูท่ีวาการอ�าเภอบางปลามา ซ่ึงขุนรจนาเปนนายอ�าเภอ
การโจรผูรายเรียบรอยดี การก�านนัผูใหญบานก็เรียบรอย แตการ
ออฟฟศอ�าเภอยังบกพรองกวาแบบแผนมาก เพราะมณฑลพ่ึงสง

๑ คือ เจาพระยาศรีวิชัยชนินทร (ชม สุนทราชุน) ขณะนั้นเปนพระยา
สุนทรบุรีศรีพิชัยสงคราม
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แบบแผนขึ้นมาจัด แลไมมีใครเขาใจพอท่ีจะจัดการอ�าเภอไดในเมือง
สุพรรณ ตรวจอ�าเภอบางปลามาแลวแลนตอข้ึนไปตามล�าน�้า เวลา
บาย ๒ โมงเศษถึงที่พักเมอืงสุพรรณ คิดระยะเดินทางแตบานผักไห
มา ๕ ชั่วโมง

ในเย็นวันนี้ไดออกไปนมัศการพระปาเลไลย เห็นก�าลังจัดการ
ปฏิสังขรณพระวิหารแลบริเวณวัดอยู ไดความวาหลังคาพระวิหาร
ช�ารุด พระยาสุพรรณจึงเร่ียรายราษฎรซอมแซมเหมา การปฏิสงัขรณ
นี้เปนเงิน ๔๐ ชั่ง เรี่ยรายไดกวา ๓๐ ชั่งแลวคงจะไดเงินเหลือหรือ
พอตองการใชซอมแซมในคราวนี้ เรื่องวิหารพระปาเลไลยสืบถามใน
คราวนี้ไดความรูแปลกออกไปกวาคราวกอน คือ วาแตเดิมพระปา
เลไลยนี้ช�ารดุ พระเมาฬแลพระกรทั้ง ๒ ขางหกั พระวิหารก็ซุดโซม
มาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหเจาพระยานิกร
บดินทรเปนแมกองออกมาปฏิสังขรณ ทั้งองคพระปาเลไลยแลพระ
วิหาร จึงมตีรามงกุฎปนติดนาบันพระวิหารเปนส�าคัญอยูจนบัดนี้ คราว
นี้ไดวัดขนาดพระปาเลไลยไดความดังน้ี สวนสูงพระบาทถึงพระเกษ
๙ วา ๒ ศอก พระอังษาถึงพระเกษสงู ๓ วา ๓ ศอก พระกรรณยาว
๑ วา ศอก กับ ๑ คืบ พระกรยาว ๖ วา ๓ ศอก พระหัตถยาว ๑ วา ๒
ศอก พระบาทยาว ๑ วา ๒ ศอก วัดปาเลไลยน้ีไมใชวัด ดวยพิเคราะห
ดูไมมีโบถ แลเสมา มีแตวิหารกับองคพระท�านองจะอยางเดียวกับ
วิหารพระมงคลบพิตรกรุงเกา

วันท่ี ๑๐ สิงหาคม เวลาเชาไดมีการประชุมพวกพอคาแล
ผูช�านาญการท�าตาลโตนด ไตถามเอาความรเูห็นในการนั้น ไดความวา
ในเมืองสุพรรณนี้แตกอนสินคาขาออกมีเขาปลา ถ่ัวงา หนังเขา น�า้ตาล
ไมไผ เสา ไมกระดาน ไมรอด ฝาง แตในเวลานี้มีแตเขาเปนสินคาใหญ
กับปลาแลไมไผปา, ไมกระดาน, ไมรอด แตฝางถั่วงาน�้าตาลโตนด
ไมมีพอเปนสินคาออก ถึงตองซื้อน�า้ตาลเมืองเพชรบุรีเขามาใชในเมือง
ไตสวนเอาเหตุในเมืองน้ีวาเพราะเหตุใดสินคาซึ่งเคยมีจึงหมดไป ได
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ความวาเพราะเขาราคาดีคนหันลงท�านามาก ที่ทางฝงตวันออกตอ
พรมแดนกรุงเกาแลอางทอง ซ่ึงเปนปาพงอยูเม่ือคราวมาตรวจราชการ
คราวกอนเปนอันมาก บัดนี้ก็เปนนาฟางตลอดถึงกัน ทางฝงตวันตกท่ี
ก็เปนนาออกไปเปนอันมากเหมือนกัน วาโดยยอ เพราะนาเปนของท�า
งายในเวลานี้ท�าไดก�าไรมากดวย คนจึงทิ้งการอ่ืนไปหันลงท�านาเสียเปน
อันมาก แตเม่ือวาโดยจ�านวนแลราคาสินคาที่ออกจากเมืองในเวลา
นี้ พวกพอคาพูดเปนค�าเดียวกันวาเจริญบริบูรณขึ้นกวาเมื่อ ๑๐ ป
มาแลวสัก ๓ เทา เร่ืองน�้าตาลโตนดที่คนท�านอยไปน้ันแตเดิมเขาใจ
วาจะเปนดวยวิธีเก็บภาษีเรียกเปนมีด ไมขายหมอใหท�าอยางเมือง
เพชรบุรี คนเดือดรอนจึงไมใครท�าตาล แตครั้นไลเลียงพวกคนที่
ช�านาญการท�าตาลก็ไดความไปเปนอยางอ่ืน คือวา การท�าตาลนั้น
เฉพาะท�าไดในระดูแตเดือนย่ีจนเดือน ๖ คราวหนึ่ง, เดือน ๑๐ จน
เดือน ๑๒ คราวหนึ่ง ในเวลาเมื่อตาลออกงวง คนท�าแขงๆ คนหนึ่ง
ท�าไดเสมอ ๒๕ ตน เพราะเหตุท่ีตองปนพะองข้ึนตนตาลถึงวันละ ๒
เวลา ๓ เวลา ปหน่ึงท�าไดผลประมาณ ๑๐๐ บาท แตความล�าบากมี
มาก เพราะเหตุฉนี้คนจึงพอใจท�านามากกวาท�าตาล ตอปใดฝนแลง
น�้านอยคนจะท�านาไมใครไดผลจึงหันเขาท�าตาลมาก เม่ือวาโดยยอ
ตนตาลยอมอยูในพ้ืนนา คนชอบท�านาเปนพื้น ตาลเปนแตท�าหา
ประโยชนแกขัด การนาบริบูรณอยูตราบใด การท�าตาลก็ไมจ�าเปน
เปนดังนี้ ไมไดเกี่ยวของในเรื่องภาษี

เวลา ๕ โมงเชาไดไปบวงสรวงเทพารักษที่ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมืองน้ีแตเดิมเปนศาลไมหลังคากระเบ้ือง เมื่อไปสพุรรณ
คราวกอนไดเรี่ยรายแลชักชวนพวกจีนใหคิดท�าเปนตึก ท�าส�าเร็จแต
ในศก ๑๑๕ เปนตึก ๒ หลังดูหมดจนพอใช บวงสรวงเทพารักษแลว
กลับมาแวะดูโรงเรียนปรีชาพิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนมูลสามัญเชลย
ศักด์ิ ข้ึนอยูในกรมศึกษาธิการ โรงเรียนนี้ขุนปรีชาเปนผูบ�ารุงแล
จัดการสอนในบานของตน ซ่ึงยกถวายเปนโรงเรียนมีจ�านวนนักเรียน
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๔๐ เปนบุตรกรมการและพอคาท่ีเมืองสุพรรณโดยมาก ไดตรวจดู
การฝกสอนในช้ันตนก็พอใช เสียแตที่เรียนไมพอนักเรียน ถานักเรียน
มาหมดจ�านวนดังมารับในวันนี้เปนนั่งเรียนไมได จึงไดแนะน�าใหยาย
โรงเรียนนี้ไปต้ังท่ีศาลาวัดใหมซึ่งอยูหางบานนี้ไมเกิน ๒ เสน และ
ใหขาหลวงและผูวาราชการเมืองชวยอุปการะโรงเรียนนี้ดวย ความ
ขัดของของโรงเรียนอยางหนึ่งท่ีหนังสือแบบเรียนไมมี กรมศึกษาธิการ
ไดใหออกไปจบหน่ึงก็มีอยูแตจบเดียว การท่ีสอนตองลอกต�าราไปเรียน
ล�าบากเต็มที โรงเรียนมูลสามัญเชลยศักด์ิเหลานี้ ใหกรมศึกษาธกิาร
จายเงินอุปการะเดือนละ ๑๐ บาท ถาหากวาจายหนังสือเรียนตางๆ
ควรตองการในโรงเรียนคิดเปนราคาแทนเงินท่ีจายประมาณปละสัก
๔๐ บาทจะเปนการดี ครูก็ไมเสียประโยชนอันใดในการที่จายหนังสือ
เรียนใหแทนเงินนั้น เพราะเอามาขายแกนักเรียนอีกทีหนึ่ง คงไดเปน
ตัวเงินเหมือนกัน นักเรยีนเหลาน้ีมีก�าลังพอจะซื้อหนังสือเรียนของ
ตัวไดทุกคน ไมมีความเดือดรอนอยางใด ตรวจโรงเรียนแลว มาตรวจ
ท่ีวาการอ�าเภอเมือง

ท่ีวาการอ�าเภอเมืองต้ังอยใูนศาลาโถง ๒ หอง นาจวนผูวา
ราชการเมือง ไมมีฝารอบขอบชิดไมมีที่เก็บสมุดหนังสืออยางใดของ
เหลานี้เอาวางไวบนโต๊ะต้ังกลางศาลา ถากรมการอ�าเภอพรอมกันนั่ง
ท�าการรอบโต๊ะนี้ ก็พอเต็มศาลาไมมีที่ส�าหรับคนอื่น เปนอันแลเห็น
ไดวา ศาลอ�าเภอนี้ โดยเวลาปรกติสมุดบาญชอีะไรตางๆ คงเอาไปไว
ตามบานเรือนพวกกรมการอ�าเภอหรือเอาไปซกุซอนไวที่ใด ศาลา ๒
หองนี้คงเปนแตท่ีส�าหรับกรมการอ�าเภอมาน่ังช�าระความอยางเกาๆ
การคร้ังน้ี สมุดแลอะไรตออะไรออกมาต้ังรับเสด็จเทานั้น คร้ันตรวจดู
สมุดแบบแผนตางๆ ก็เห็นจริงตรงตามท่ีคาด อ�าเภอนี้ไมไดท�าการ
อันใดตามหนาที่ถอยความคั่งคางมาก จึงสั่งใหถอดนายปลื้มนายอ�าเภอ
เมืองออกเสียในขณะน้ัน มอบอ�าเภอเมืองใหหลวงทวยหาญ ปลัด
รักษาการไปกวาขาหลวงเทศาภิบาล จะต้ังผหูน่ึงผูใดมาเปนนายอ�าเภอ
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ตอไป เพราะอ�าเภอเมืองสุพรรณบุรีน้ีเปนอ�าเภอส�าคัญ เหตุวาต้ังอยู
แลบังคับการในท่ีประชุมคนโกงท้ังหลายกลาวคือ พวกขุนศาลแล
กรมการเมืองสุพรรณซ่ึงยังแผวถางลางไปไมหมด จ�าตองหาคนที่มั่นคง
แลกลาหาญจึงจะรับอยู

ออกจากท่ีวาการอ�าเภอเมือง ไดไปนั่งดูศาลก�าลังช�าระความ
ศาลนี้ปลูกเปนโรงจากพ้ืนกระดานต้ังอยูนาจวนหมดจดพอเปนศาล
ครั้งหน่ึงคราวหน่ึงได มีผพูิพากษา ๓ นาย คือ ขุนนรบาลเปนคน
ในกระทรวงยุติธรรมคน ๑ เปนอธิบดี กับหลวงช�านิแลนายปุยเปน
ผูพิพากษารองอีก ๒ คน ดูวิธีพิจารณาก็ตั้งใจจะใหเปนอยางใหม ได
ความวา ช�าระความแลวไดอยูในวันละเรื่องบางสองเร่ืองบาง แต
เขาใจวาที่ไมแลวก็คงจะมี แตท่ีศาลจะเปนอยางไรในฝายความยุติธรรม
ไมมีเวลาพอจะตรวจใหรูได

ออกศาลแลวไปดูที่วาการเมือง ซึ่งจัดไวที่จวนเตม็หลังหน่ึง
ท้ังช้ันลาง ชั้นบน พระยาสุพรรณอาไศยอยูหลังใน ออฟฟศที่วาการ
เมืองก็พอใชเปนแตที่ยังไมพอ ควรจะยายไปต้ังในท่ีอื่นใหผูวาราชการ
เมืองไดอยูเต็มจวน จึงพอจะหาความศุขไดบาง ออกจากจวนเดินไปดู
ตรางขังนักโทษรับเร่ืองราวเหยียบรอย แตเปนเรื่องราวนักโทษแทบ
ท้ังสิ้น นักโทษในเมืองสุพรรณเวลานี้มีกวา ๓๐๐ คน มากดวยเปน
เวลาเร่ิมจัดการบานเมืองตองลงมือเก็บคโมยกอนจึงมีนักโทษมาก
เปนเชนนี้เหมือนกันทุกๆ เมือง ไมอัศจรรยอันใด เปนแตจะตองคิด
จัดการช�าระสะสาง หมายวาออกไปราชบุรีคราวน้ี จะพิเคราะหดูการ
ท่ีหลวงศรีสัตยารักษท�า ถาสะสางความเกาทางโนนเบาบางลงไปได
มากจะขอใหยายมาลงมือสะสางทางนี้เพราะไดตกลงกับพระองคระพี
ไวแตเดิมแลววาขาหลวงพิเสศ มณฑลราชบุรีและมณฑลนครไชยศรี
๒ มณฑลนี้จะรวมไวในกองเดียวเห็นวาจะพอแกการในช้ันน้ีไดเรียก
บาญชีนักโทษมาตรวจหมายจะปลอยนักโทษจ�าพวกที่ติดมาพอคุม
กับโทษท่ีตองหาแลวน้ันออกเสียบาง แตก็จะปลอยไดแตเพียงสัก ๑๘



130 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

คน นักโทษนอกจากน้ันเปนนักโทษที่จับมาต้ังแตศก ๑๑๖ โดยมากท่ี
ตรางอยูขางจะโสโครกแลยัดเยียด แตครั้นจะส่ังใหท�าตรางใหมก็ขัด
เงินแลมาคิดดูเห็นวา เม่ือสงขาหลวงพิเสศมาแลวก็คงจะปลดเปลื้อง
ไปไดบาง จึงไมไดคิดอานที่จะแกไขตรางในเวลาน้ี ตรวจตรางแลว
เดินไปดูตลาดแลโรงบอนซ่ึงต้ังอยูริมแมน�า้ตรงนาจวนเปนท่ีรุงรังแล
สกปรกเหลือจะพรรณานากลัวไฟเปนท่ีสุด แตพวกชาวบานวากันวาไฟ
ติดข้ึนหลายหนแลว แตไมไหมมากสักคร้ังเดียว เช่ือกันวาดวยอ�านาจ
เจาหลักเมืองปองกันอยู แตกระนั้นก็ดีควรจะสรางใหมข้ึนใหงดงาม
แกบานเมือง นึกข้ึนไดถึงความคิดของพระยาพิไชยในเรื่องท่ีจะสราง
ตลาดแลบอนในมณฑลพิศณุโลกแลเปนพระด�าริหกรมหม่ืนมหิศร
ดวย จึงไดปฤกษากับพระยาสุนทรบุรีเห็นพรอมกันวา ควรจะยายบอน
แลตลาดเมืองสุพรรณลงไปต้ังที่ที่วางนาวัดจ�าปาอยูใตเมืองริมแมน�้า
ควรคิดตัวอยางสรางดวยไมมุงสังกะสีหรือกระเบื้องตามแบบแผน
อันสมควรประมาณทุนอยใูน ๒๐๐ ชั่ง แลยอมใหผูมีทุนคนหนึ่งคน
ใดลงทุนท�าแลเก็บคาเชาเปนอาณาประโยชน ตามอัตราท่ีรัฐบาลจะ
อนุญาตแลยอมใหบอนมาต้ังอยูท่ีนี้ ยอมใหเจาของทุนเก็บไป ๘ ป
เอาท่ีแลเรือนโรงทั้งปวงกลบัเปนของหลวงท้ังสิ้น เห็นวาเจาของทุน
จะไดก�าไรพอมีน�้าใจท�าไดไมตองออกเงินหลวง เม่ือปฤกษากนัในเร่ือง
นี้ หลวงพิพิธภัณฑวิจารณอยูท่ีนั้นดวย หลวงพิพิธยอมรับจะลงทุน
ท�าตามขออนุญาตที่ไดวามาแลว แตเห็นเปนการเกี่ยวกับกระทรวง
พระคลังจึงจะรอไวหารือกรมหม่ืนมหิศรกอน

ออกจากตลาดเดินตามถนนหลังเมืองกลับมาท่ีจอดเรือ ถนน
หลังเมืองสายนี้ทุกวันนี้เปนแตทางคนเดิน ฟากขางแมน�้าเปนบานฟาก
ขางในเปนวัดรางบาง เปนที่ละเมาะบาง ถาจะตัดเปนถนนท�างายอยาง
ท่ีสุดแลจะเปนการงามแกบานเมืองดวย ที่ฟากถนนขางในซึ่งเปนท่ี
วัดรางแลเปนท่ีเปลานั้นจะท�าออฟฟศท�าศาลท�าตรางแลโรงพลตระเวน
ก็ท�าได ไมตองซ้ือแลไมตองไลที่ชาวบานตามรมิน�า้ ที่จริงควรพระยา
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สุพรรณจะลงมือท�าเสียนานแลว เพราะคนโทษก็มีอยูมากไมไดใชการ
อยางใด จึงไดสั่งพระยาสุพรรณใหลงมือท�าถนนสายนี้ทีเดียวใหตัด
กวาง ๖ วา

วันท่ี ๑๑ สิงหาคม เวลา ๒ โมงเชาออกเรือข้ึนไปตามล�าน�้า
สุพรรณแวะดูท่ีวาการอ�าเภอบานทึงซ่ึงหมื่นยงพลฝายเปนนายอ�าเภอ
พึ่งออกไปตั้งได ๓ เดือนมาน้ี การออฟฟศเปนการพ่ึงจัดใหมยัง
ไมสูเรียบ แตก็พอใช, โจรผูรายในทองที่อ�าเภอนี้ เพราะเปนอ�าเภอปา
ตอพรมแดนกาญจนบุรี, อุทัยธานี, สรรค, สิงห, แลอางทอง แตกอน
เปนที่รายกาจชุกชุมถึงเลื่องฦๅ แตบัดนี้ต้ังแตต้ังอ�าเภอ โจรผูรายใหญ
โตคือปลนสดม, ตีชิง, สงบ ยังมีแตลักโคกระบือเดือนละหลายๆ ราย
มากกวาอ�าเภออื่นๆ ถาอ�าเภอไดจัดการนานวันไปคงจะเรียบรอยได
ออกจากบานทึงแลนเรือตอขึ้นไปถึงนางบวชไปแวะท่ีวัดนางบวชอยู
ฝงตวันออก จะออกไปใหถึงเขานางบวช๑ ซึ่งอยูหางตล่ิงออกไปทาง
ประมาณ ๓๐ เสน ออกไปไมไดดวยก�าลังเปนน�า้เปนโคลน ไดความ
จากพระวาที่ยอดเขานางบวชมีวิหารของโบราณแลเขานั้นมีถ�า้ดวย
พนเขานางบวชออกไปมีล�าน�้าเกา พนล�าน�้าออกไป วามีเชิงเทินดิน
เปนรอยคายเกาแหงหนึ่ง คงจะเปนคายกองทัพไทยท่ีออกไปต้ังรับพมา
คราวใดคราวหน่ึง แตแรกหมายจะข้ึนไปใหสุดพรมแดนสุพรรณวามี
เขาตกน�้าแลมีเขาริมน�า้พอดูได แตเวลาเย็นเสียท่ีนางบวชจึงลองเรือ
กลับลงมาถึงเมืองสุพรรณเวลายาม ๑

ล�าน�้าสุพรรณต้ังแตพนเมืองข้ึนไปหรือใตเมืองลงมา ท�าเล
ผูคนแลการท�ามาคาขายบริบูรณ บานเรือนเปนเรือนฝากระดานโดย
มาก พบเรือเขาขนาดใหญขึ้นไปบันทุกเขาตลอดระยะทางสกั ๒๐๐ ล�า
เห็นไดวาการคาขายบริบูรณขึ้นมาก ล�าน�้าแตเมืองขึ้นไปจนถึงบานทึง
ระยะทางเรือไฟทวนน�า้ประมาณ ๔ ชั่วโมง ดูล�าน�า้คลายกับล�าน�า้ศักด์ิ

๑ พระอาจารย์ธรรมโชติ แหงคายบางระจัน จ�าพรรษาที่เขาวัดนางบวช
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มาก แตไมมีแกง ตอนเหนือบานทึงข้ึนไปจนนางบวชเปนปากาหลง
ท้ังสองขางแมน�้า มีตนกาหลงเปนอนัมาก พิเคราะหดูล�าน�้าสุพรรณ
ซึ่งไดมาเห็นในคราวนี้เกือบตลอด เห็นปลาดอยูอยางหน่ึงท่ีแลเห็น
ความม่ันค่ังบริบูรณอันเปนที่ต้ังความศุขส�าราญของพลเมืองทุกๆ แหง
เวนไวแตตัวเมืองดูรกรุงรังเปนเมืองรางอยูในชั่ว ๓ คุงน�า้เทานั้น

วันท่ี ๑๒ สิงหาคม เวลา ๒ โมงเชาออกเรือลองตามล�าน�า้ลงมา
แวะบวงสรวงเทพารักษหรือนมัสการพระพทุธรูปท่ีวัดกงจักร ซึ่งเปนที่
คนนับถือมากอีกแหงหนึ่ง ที่เรียกวารูปเทพารักษในท่ีนี้เปนพระพุทธ
รูป แมการที่บวงสรวงชาวบานก็ไมใชสุรา ออกจากวัดกงจักรแลนเรือ
ตอลงมาเขาคลองสองพี่นองไปจอดท่ีบางล่ี ต�าบลสองพ่ีนองน้ีอยูทาง
ฝงตวันตกล�าคลองเขาไปจรดพรมแดนกาญจนบุรีมบีานเรือนราษฎร
ต้ังตามฝงคลองมากเปนคนบริบูรณโดยมากอาไศรยหากินดวยการท�า
ปลาเปนใหญ ท�านาบาง ตัดไมแลเสาในปามาขายบาง สินคาไมตางๆ
คือ ไมไผ ไมเสา ไมรอด และไมกระดานที่ออกจากเมืองสุพรรณบุรี
ออกทางสองพี่นองน้ีมาก ไมเหลานี้ตองขึ้นไปตัดถึงในแขวงกาญจนบุรี
เขน็เกวียนลองมาลงคลองสองพี่นอง เพราะล�าคลองลึกเขาไปมาก
แตการท�าปลาไดความวาเด๋ียวนี้ปลานอยไปกวาแตกอนเสียเปนอัน
มาก เขาใจวาเปนเชนนี้ทุกหัวเมือง เปนการอยางหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะตอง
คิดบ�ารงุในภายนา

ไดไปดูท่ีวาการอ�าเภอบางล่ี ซ่ึงหลวงเทพบุรี กรมการเมือง
สุพรรณเปนนายอ�าเภอ อ�าเภอนี้จัดการเรียบรอยมาก ถอยความ
ไมค่ังคางเปรียบเทียบถอยความดีและโจรผูรายก็เบาบางเรียบรอย
ยิ่งกวาอ�าเภออื่น นับวาเปนอ�าเภอท่ี ๑ ในสุพรรณ ในแขวงบางลี่นี้
มีพวกญวนเขารดีอยูในพระยาบันฦๅมาตั้งอยูหมู ๑ และมีก�านัน
ผูใหญบานในพวกนั้นไดเลอืกกนัข้ึนตามแบบปกครองทองที่ ไดความ
วาคนพวกน้ีก็เปนปรกติเรียบรอยดี ไดถามพวกก�านันผูใหญบาน
พวกเขารีดก็วาเปนศุขสบายดี
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รวบรวมเน้ือเห็นในการเมืองสุพรรณซึ่งไดตรวจครั้งนี้ เห็นวา
เมืองสุพรรณนี้เปนเมืองบริบูรณในการที่จะท�ามาคาขายและการเหลา
นั้นก�าลังเจริญ การบานเมืองท่ีไดจัดเปนอนัจดัส�าเร็จในชั้นปราบปราม
โจรผูรายอุกฉกรรจราบคาบไปมาก ยังมีแตการลักโคกระบือ และโจร
ผูรายลวงลักเล็กนอย

การท่ีไดจัดเปนอยางดีที่สุดในเมืองนี้ คือ การเลือกก�านันผใูหญ
บาน สังเกตดูก�านันผูใหญบานมักเปนคนบริบูรณและที่อัธยาไศรยเปน
คนสุภาพโดยมาก ไดเอาเปนธุระท่ีจะลองพูดจาฟงความเขาใจ และ
ความขัดของของพวกก�านันผูใหญบานทุกๆ โอกาศ ท่ีไดมีสังเกตดู
คนเหลาน้ีรูสึกวาตัวมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปกครองราษฎร และดู
เอาเปนธุระเอื้อเฟอตอหนาท่ีแลลูกบานของตัวดี ไถถามถึงการบังคับ
บัญชาไดความวาบังคับบัญชาลูกบานเชื่อฟงไมมีกระดางกระเด่ือง
อันใด ยุติไดวาจัดการตามลักษณปกครองทองท่ีในช้ันหมูบานและต�าบล
ส�าเร็จไดผลดีดังคาด แตในชั้นอ�าเภอเพราะการที่จัดยังใหมและยังหา
ตัวคนไมไดดังตองการ จึงยังไมสูเรียบ การชั้นเมืองยังเลวกวาช้ันอ�าเภอ
เพราะคนไมมีพอใช ผูวาราชการเมืองเองสันทัดแตในการจับผูราย
แขงแรงดี แตจะเปนผูจัดการอื่นมีออฟฟศเปนตน ดังพึงตองการใน
ต�าแหนงผูวาราชการเมืองยังไมสันทัด ใชแตเทานั้นเปนผูศึกษาการมา
ในวิทยาลัยหัวเมืองอยางเกา คนไมใครจะไวใจมักจะมีเสียงติเตียน
อยูบาง แตการเหลาน้ีแกไขไดไมยาก เพราะในสวนการออฟฟตมี
ปลัดท่ีดีๆ คนเดียวก็พอ เวลานี้หลวงทวยหาญพึ่งออกไปถึงยังใหมนัก
หวังวาตอไปจะเปนประโยชนไดมาก เร่ืองความนินทานั้นถาอยาให
เจาเมืองเกี่ยวของกับความเม่ือใดก็เปนพนความล�าบากในขอนี้ เพราะ
ฉนั้นตองแกไขดวยการจัดศาล การศาลเปนการซึ่งยังเลวและเนา
กวาการทุกๆ อยางในเมืองสุพรรณ เพราะเหตุท่ีพระยาสุพรรณยังใช
กรมการเกาๆ โดยหาตัวคนไมได กรมการเหลานี้เปนคนท่ีเสียช่ือเสียง
และไมมีอันใดเปนประกันวาจะประพฤติดีข้ึนกวาแตกอน คนทั้งหลาย



134 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

จึงไมย�าเกรงเชื่อถือและซ�้าระแวงตอข้ึนไปถึงผวูาราชการเมืองซึ่งเปน
ผูใชดวย การศาลในเมืองนี้ไมตองการอันใดย่ิงกวาผูพิพากษาที่ม่ันคง
สักคนเดียว เพราะความก็ไมมีมากมายอันใดนัก ตองการความเชื่อ
ถือมากกวาอยางอื่น ถาหากวาจัดศาลเมืองสุพรรณใหเรียบไดเมื่อใด
เมืองสุพรรณเปนหายปวย แตการที่จะหาผพิูพากษาแมแตคน ๑ เทา
วานี้ เคอยรูสึกความยากมามากแลว จะตองเอาไวหารือกับพระองค
ระพีตอไป

อนึ่ง ไดทราบวาที่สุพรรณนี้มีดานภาษี ๒ แหง เปนดานชวง
ต้ังอยท่ีูเมืองแหง ๑ ท่ีบางล่ีในคลองสองพ่ีนองแหง ๑ ต้ังแตประกาศ
เลกิเก็บภาษีเครื่องบริโภคที่ผานดาน ดานท้ัง ๒ แหงนี้คงเก็บแตภาษี
ไม ดานท่ีเมืองไมสูมีไมผานนัก จึงปฤกษากับพระยาสุนทรบุรสีั่งให
เลกิดานน้ันเสีย แตดานบางลี่เงินภาษีมาก ทราบวาเก็บไดใน ๔ เดือน
ท่ีลวงมาน้ีกวา ๑๐๐๐ บาท จึงใหคงไว แตพระยาสุนทรไดสั่งใหมอบ
ใหนายอ�าเภอเปนพนักงานเก็บ

วันท่ี ๑๓ สิงหาคม เวลาเชาออกเรือจากที่พักบานบางลี่มาแวะ
ดูโรงเรียนบ�ารุงพทิยาคาร ที่บานขุนบ�ารุงโยธี สมุหบาญชีอ�าเภอ ซึ่งเปน
ผูจัดการโรงเรียนในอ�าเภอนี้ โรงเรียนนี้การฝกสอนพอใชได มีนักเรียน
ท่ีไลหนังสือไดประโยค ๑ หลายคน มีไดประโยค ๒ คน ๑ แตไปเรียน
ท่ีกรุงเทพฯ นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนนี้ไปรับราชการเปนเสมียนท่ี
เมืองไดบางแลวก็มี ความขัดของของโรงเรียนมีอยูแตเรื่องหนังสือเรียน
มีไมพอดังวามาแลว แตขุนบ�ารุงโยธีน้ีเปนคนมีก�าลังแลความอุสาหะ
ซื้อหนังสือตางๆ คือราชกิจจาเปนตน มารวบรวมไวมีประมาณ ๕๐
เลม ดูเปนหอสมุดอยางเต้ียๆ ดีอยู

โรงเรยีนในคลองสองพ่ีนองนี้ มีถึง ๓ โรง อยูในผจูัดการคน
เดียวกัน ชื่อโรงเรียนบ�ารงุพิทยาคาร ต้ังอยูต�าบลบางลี่แหง ๑ โรงเรียน
ศรีส�าราญพิทยาคมแหง ๑ โรงเรียนราษฎรนิยมพิทยาต้ังอยูต�าบลวัดจดั
แหง ๑ แตเด๋ียวนี้เลิกโรงเรียนช่ือราษฎรนิยมพิทยาที่วดัจัดเสียแหง ๑
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คงเหลือแต ๒ แหง แลสองแหงนี้ท่ียังเหลือนี้ ท่ีจริงก็ควรจะรวมเปน
แหงเดียวกันได เพราะต้ังหางกันไมถึง ๕ เสน แลอยใูนผอูุปการะคน
เดียวกัน แตขุนบ�ารุงโยธีชี้แจงวา จะเอาไปรวมต้ังท่ีวัดไมได ดวยตัวแก
ตองเจือจานอาหารใหนักเรียนไปๆ มาๆ ล�าบาก ตกลงตองเบียดกนั
เรียนอยท่ีูบานแกโรง ๑ หรือ ๒ โรง ตองเรียนอยูวัดโรง ๑ คงรักษาช่ือ
แยกกันอยูไดท้ัง ๓ โรง

ตรวจโรงเรียนแลวออกเรือตอลงมาเมืองนครไชยศรี ลองตาม
คลองสองพี่นองแลล�าน�้าสุพรรณ เขาเขตรแดนเมืองนครไชยศรีตอลง
มาแวะตรวจที่วาการอ�าเภอไผนาด การอ�าเภอเรยีบรอยพอเปนปาน
กลาง จัดยังไมไดเต็มตามแบบ แตเปรียบเทียบถอยความพอใช อ�าเภอ
ไผนาดน้ีเปนอ�าเภอคนนอย ดวยที่ทางน้ีเปนท่ีเปลี่ยวโดยมาก แตกอน
โจรผูรายชุกชุม เปนทางโจรผรูายไปมา ในระหวางมณฑลกรุงเทพฯ
มณฑลนครไชยศรี แลมณฑลราชบุรี มีทาซ่ึงโจรผรูายพาสัตวขาม เปน
ท่ีขึ้นช่ือลือนามคือ ท่ีไผอายแบที่บางขะโมยแลที่บางไผนาดนี้ พระยา
สุนทรบุรีจึงเอาท่ีวาการอ�าเภอมาต้ังลงในที่เปล่ียว แลยังจะจัดพล
ตระเวรขึ้นไปต้ังสะเตชั่นที่ไผอายแบอีกแหงหน่ึง แตเวลาน้ีฟงดูกว็าโจร
ผูรายสงบเรียบรอยดี ถาคลองบริษัทซึ่งขุดแตลานเทมาทะลุไผอายแบ
ส�าเร็จเม่ือใด ทองที่ในอ�าเภอนี้คงจะบริบูรณขึ้นอิกมาก ออกจากบางไผ
นาดลองลงมาตามล�าน�้า เวลาบาย ๒ โมงเศษถึงปากคลองมหาสวัสดี
จอดพักนอนคืนหนึ่ง คลองมหาสวัสด์ิเวลานี้มีน�้าพอเรือไฟเล็กไปมา
ได ในคราวน�า้มีเรือเมลเดินแตกรุงเทพฯ ถึงพระปฐมเจดีย ๓ ล�า เรือ
แจว เรือพายพอคาไปมาไดทุกเวลา มีเรือบันทุกเขาแลนอยหนาเขา
มากรุงเทพฯ มาก ที่ปากคลองเจดียบูชาแงขางเหนือเปนท่ีหลวง เดิม
เจาพระยาภาณุวงษมาสรางสระบัวแลมีเรือนแพเปนท่ีพักอยท่ีูน้ี มอบ
ใหขุนดานรักษาแตทอดทิ้งมาเสียชานาน สระบัวสูญหายกลายเปน
นาไปเสียหมด แลเรือนแพนั้นก็หักพงั พระยาสุนทรบุรีพ่ึงซอมขึ้นใหม
เปนที่เรือจอดพักสบายพอใช ดวยเปนทาลมพัดเย็นอยูเสมอ





รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลนครไชยศรี เมืองนครไชยศรี

พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗
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รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลนครไชยศรี
(พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗)

ศาลาวาการมหาดไทย
ท่ี ๒๐๗/๑๖๒๐๒

วันท่ี ๒๑ เดือนสิงหาคม ร.ศ. ๑๑๗
ขาพระพุทธเจา ขอประทานกราบทูล พระเจานองยาเธอ

กรมหม่ืนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ ทรงทราบฝาพระบาท
ดวยขาพระพุทธเจาไดรับลายพระหัตถพระเจานองยาเธอ,

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ฉบับ ๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๗
เปนรายงานตรวจราชการเมืองนครไชยศรีมีความพิศดารแจงอยูใน
ส�าเนาลายพระหัตถซึ่งขาพระพุทธเจาไดคัดสอดซองถวายมาพรอมกับ
จดหมายฉบับนี้ดวยแลว แลขาพระพุทธเจาไดรับโทรเลขจากพระเจา
นองยาเธอ, เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอิกฉบับหนึ่งจากเมืองราชบุรี
มีความวา ทรงสบายดีแลจะไดเสด็จจากเมอืงราชบุรีไปเมืองเพชรบุรี
วันนี้ ขอฝาพระบาทไดน�าทูลเกลาฯ ถวายดวย

ควรมคิวรแลวแตจะโปรด
ขาพระพุทธเจา พระยาสฤษดิ์พจนกร
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ส�าเนาที่ ๑๖๑๔๙ รับวันที่ ๒๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ท่ีพักเมืองราชบุรี

วันท่ี ๑๙ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาสฤษด์ิ

วันท่ี ๑๒ สิงหาคม เวลาเชาออกเรือจากบานบางลี่ลองตาม
คลองสองพี่นอง แลล�าน�้าสุพรรณ เขาเขตรแดนเมืองนครไชยศรี ตอ
ลงมาแวะตรวจท่ีวาการอ�าเภอไผนาด การอ�าเภอเรียบรอยพอเปน
กลาง จัดยังไมไดเต็มตามแบบแตเปรียบเทียบถอยความพอใช อ�าเภอ
ไผนาดนี้เปนอ�าเภอคนนอย ดวยที่ทางน้ีเปนที่เปลี่ยวโดยมาก แตกอน
โจรผูรายชุกชุมเปนทางโจรผูรายไปมา ในระหวางมณฑลกรุงเทพฯ
มณฑลนครไชยศรีแลมณฑลราชบรีุมทีาซึ่งโจรผูรายพาสัตวขามเปนที่
ขึ้นชื่อลือนาม คือที่ไผอายแบ ท่ีบางขะโมย แลที่บางไผนาดนี้ พระยา
สมุทรบุรีจึงเอาที่วาการอ�าเภอมาต้ังลงในท่ีเปลี่ยว และยังจะจัดพล
ตระเวนข้ึนไปยังสะเตชั่นที่ไผอายแบแหงหน่ึง แตเวลานี้ฟงดูก็วาโจร
ผูรายสงบเรียบรอยดี ถาคลองบริลัทซึ่งขุดแตลานเทาทะลุไผอายแบ
ส�าเร็จเมื่อใดทองที่ในอ�าเภอนี้คงจะบริบูรณข้ึนอิกมาก ออกจากบางไผ
นาดลงมาตามล�าน�า้ เวลาบาย ๒ โมงเสศถึงปากคลองมหาสวสัด์ิจอด
พักนอนคืนหนึ่ง คลองมหาสวัสด์ิเวลานี้มีน�้าพอเรือไฟเล็กไปมาไดใน
คราวน�้า มีเรอืเมลเดินแตกรุงเทพ, ถึงประปฐมเจดีย ๓ ล�า เรือแจวเรือ
พาย พอคาไปมาไดทุกเวลา มีเรือบันทุกเขาแลนอยหนาเขากรุงเทพ,
มากที่ปากคลองเจดียบูชาแงขางเหนือเปนที่หลวง เดิมเจาพระยา
ภาณุวงษมาสรางสระบัวแลมีเรือแพเปนท่ีพักอยอูยท่ีูน่ี มอบใหขุนดาน
รักษา แตพอท้ิงมาเสียชานาน สระบัวสูญหายกลายเปนนาไปเสียหมด
แลเรือนแพนั้นก็หักพัง พระยาสุนทรบุรีพึ่งซอมข้ึนใหม เปนท่ีเรือจอด
พักสบายพอใช ดวยเปนทาลมพัดเย็นอยเูสมอ

วันท่ี ๑๓ เวลาเชาออกเรือจากปากคลองมหาสวัสดิ์มาจอดท่ี
ท่ีวาการเมืองขึ้นตรวจออฟฟศท่ีวาการเมือง ดูการท่ีจัดเรียบรอยพอใช
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พอสมควรแกที่จะเปนไดในเวลานี้ เสียแตพ้ืนที่ท่ีต้ังท่ีวาการเมือง ซึ่ง
เปนท่ีวาการเมืองมาแตเดิมเปนท่ีเลวทรามคับแคบยาวตามล�าน�า้ไมถึง
๒ เสน ยืนขึ้นไปก็ไมถึง ๒ เสน มีวัดแลบานลอมรอบขยายไมออกซ�้า
เปนที่ลุม ระดูนี้น�า้ขึ้นทวมถึงกันดวย ท่ีใชไดมีแตเรือนฝากระแชงออน
๓ หอง ๒ ชั้นเฉลียงรอบ ซึ่งพระยาทพิโกษาท�าไวแตกอนหลังหนึ่งได
อาไศรยเปนออฟฟศอยชูั้นลาง ผูรักษาเมืองอาไศรยอยูชั้นบน แลมี
ศาลาโถงเปนศาลแอบอยอิูกหลังหน่ึง ไดแวะไปดูช�าระความท่ีศาลเมือง
หลวงอินทรจาเมืองเปนอธิบดีผูพิพากษา ดูกระบวนพิจารณาก็เปน
อยางต้ังใจจะใหเปนอยางใหม ถามสารบบดูการที่ไดท�าก็พอจัดวา
เปนไมเลว เพราะจ�านวนความท่ีแลวทันกับความท่ีเกดิใหมไมค่ังคาง
รุงรงั ไดไปตรวจตรางท่ีขังนักโทษดวย ตรางน้ีอยูหลังจวนขามฟาก
ถนนท่ีใหญโตพอแกการ แตเปนท่ีลมุน�า้ขัง ตัวตรางน้ันพระยาทิพยโกษา
ไดสรางไวพ้ืนสูงแลแขงแรงพอใชได แตเวลานี้คนโทษอยขูางจะมาก
เยียดยัดกันอยู มีจ�านวนนักโทษ ๑๕๒คน ตัดสินแลว ๗๘ คน ระหวาง
พิจารณา ๗๔ คน เพราะมีทองตราส่ังไมใหสงนักโทษเขาไปกรุงเทพ,
คนจึงเยียดยัดกันในตรางนี้มาก มีนักโทษยื่นเรื่องราว ๓ ฉบับไมเปน
เรื่องส�าคัญอันใด ไดสั่งใหปลอยนักโทษซึ่งพิเคราะหเห็นวาติดพอแก
โทษแลวชาย ๕ หญิง ๒

ท่ีวาการเมืองนครไชยศรีถาจะต้ังอยทูี่นี้เห็นวาจะท�าอยางไร
ใหเรยีบรอยงดงามน้ันไมได พระยาสุนทรบุรีไดเลอืกที่ไวขางเหนือ
ซึ่งอยูในหวางปากคลองเจดียบูชากับเมอืงเดียวนี้แหงหนึ่ง เปนที่วาง
มีเจาของจะตองซื้อ แตเห็นวาเปนที่ดีแลพอแกการจึงไดส่ังใหคิดยาย
ท่ีวาการเมืองไปต้ังที่ใหมในศกนา

เมืองนครไชยศรีเวลานี้หลวงบรมนาทบ�ารงุขาหลวงมหาดไทย
เปนผูรักษาเมืองมาไดยังไมถึงเดือน แตไลเลียงราชการเมืองดูเขาใจ
นาที่แลเอาใจใสมาก ไดขาววาผูคนอยูขางจะนิยมดวยเปนคนหมั่น
แลอาชาไสยซื่อตรง ตอไปคนนี้เห็นจะเปนราชการไดคนหน่ึง ออกจาก



141สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ท่ีวาการเมืองไปแวะตรวจที่วาการอ�าเภอเมือง ซึ่งอาไศรยแพจอดอยู
นาที่วาการเมือง แพหลังนี้ทราบวาไดมาใชราชการโดยปลาดเปนแพ
ดีราคาซ้ือขายกวา ๑๐ ชั่ง ทราบวาเจาของแพเปนหน้ีสินเขามากท้ิง
แพไวตัวอพยพหลบหนีไป อ�าเภอตองเอามารักษาไว จนบัดน้ีก็ยังไมมี
เจาของเบี้ยนายเงินคนใดมาวากลาวคงไดใชแพกลางนี้เปนที่วาการ
อ�าเภอแลจะไดใชตอไปอิกสักเทาใดยังทราบไมได อ�าเภอน้ีก็จัดวา
เปนเรียบรอยโจรผูรายอุกฉกรรจไมมี การลอบลักโคกระบือหรือยอง
เบามีบางแตหางๆ ความแพงดูค�าท่ีเปรียบเทียบก็พอใช แตปลาดอยู
ท่ีไมคอยจะตกลงตองสงไปศาลเมืองเสียมากกวาที่จะแลวไดท่ีอ�าเภอ
เห็นเปนเชนน้ีไดดวยเหตุ ๒ อยาง เพราะศาลอ�าเภออยูหางศาลเมือง
ไมถึงเสน จะไปวาศาลเมืองไมล�าบากอนัใด ขางแพจึงไมใครยินยอม
ในชั้นเปรียบเทียบ หรืออิกอยางหนึ่งคนจะไมใครไวใจผนูายอ�าเภอจึง
ใครยินยอมตกลง แตความขอนี้รูไมไดแน ดวยสารรบท่ีท�าท�าแตความ
ท่ีตกลง ทางเมืองนี้ยังหาเขาใจในการท่ีท�าสารบบอยางกรุงเกาไม ถามี
สารบบที่ความไมตกลงอยแูลวก็พอจะตรวจค�าเปรียบเทียบพิเคราะห
เอาความจริงได

ออกจากที่วาการอ�าเภอเมืองไปเขาคลองเจดียบูชา ถึงพระ
ปฐมเจดีย เวลาบาย ๒ โมงขึ้นพกัอยูที่พระราชวัง วังน้ีช�ารุดทรุดโทรม
มาก ทั้งวังแลบริเวณคงใชไดแตพระท่ีน่ัง ๒ ชั้นหลังหนึ่งกับเพิงพลดาน
ตวันตกแลดานเหนอื พระที่นั่งแลต�าหนักรักษา นอกจากนี้เสาขาด
เซซวนราวรานจวนจะพังหมดทุกหลังไมมีเวน ถาจาซอมแซมจะตอง
รื้อลงท�าใหมท้ังนั้น พิเคราะหดูเห็นวาวังนี้โดยหากวาจะกลาลงทุน
ซอมแซมขึ้นใหม ก็หาประโยชนอันใดมิได ดวยเปนท่ีคับแคบซุกซิก
โดยจะประทับก็ไมเปนที่ทรงพระราชส�าราญได ที่วังน้ีควรร้ือพระท่ีนั่ง
แลต�าหนักบันดาที่ช�ารุดหักพังออกใหหมด แลปลูกสรางเพิ่มขึ้น
เล็กนอย ท�าเปนที่วาการมณฑลนครไชยศรี เปนดีกวาใชเปนอยางอื่น
ถาหากวาเสด็จพระราชด�าเนนิประพาศพระปฐมเจดียในภายนา คิด
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วาจะปลูกพลับพลารับเสด็จ ฉันไดเลือกท่ีไวขางหลังพระปฐมซึ่ง
เปนที่บรเิวณวังโบราณของกษัตริยซึ่งสรางพระปฐมเจดีย แลไดส่ังให
พระยาสุนทรใหปกไมหมายกรยุไวเปนท่ีพลับพลารบัเสด็จในที่ท่ีเลือก
ใหมนี้ เขาใจวาจะทรงพระราชส�าราญกวาประทับท่ีพระราชวังเกา
ดวยเปนที่กวางใหญมีคลองมีโคกแลเปนปาละเมาะท่ัวไป แมที่สุดจะ
สรางวังในที่น้ันก็สรางไดท่ีวังเกาในเวลานี้ ตอนพระท่ีนั่ง พระยาสุนทร
บุรีไดปลูกเรือนไมแซกขึ้นหลังหนึ่ง และกันไวเปนท่ีรับผมีูบันดาศักด์ิ
ไปมา ตอนขางต�าหนัก กองทหารอาไศรยที่วาการมณฑลแลวาการ
อ�าเภอพระปฐมอาไศรยต้ังท�าการอยท่ีูพระระเบียงชั้นในพระปฐมเจดีย
ดูเปนการเบียดเบียนพระปฐมไมสมควร จะตองคิดจัดเรื่องที่วาการ
มณฑลนี้โดยเร็วสักหนอย

ไดไปตรวจที่วาการมณฑลแลที่วาการอ�าเภอพระปฐมเจดียใน
วันที่ไปถึงนั้น ที่วาการมณฑลจัดการเปนหมวดหมูแลการเรียบเรียงเก็บ
จดหมายเรียบรอยดีเพราะขอคนในกระทรวงมาไวหลายคน แลเห็นได
วาถายแบบในศาลากระทรวงมหาดไทยมาจัดแทบทุกอยางท่ีจะท�าได
บางอยางเกินตองการในที่นี้ก็มีบาง เชนเขาใบบันทึกจดหมายบนัทกึ
ตลอดจนรายงานตีพิมพซ่ึงมีก�าหนดฉบับแลเวลาย่ืนไมจ�าเปนเลยจะ
ตองเขาบันทึกดูเหมือนที่กรุงเกาก็ยังเปนเชนน้ี ไดชี้แจงใหเขาใจวาการ
ท่ีจะเอาอยางนั้นควรเอาอยางแตท่ีจ�าเปน ที่ไมจ�าเปนไปเอาอยางให
เหนื่อยไมมีประโยชนอันใด ท่ีวาการมณฑลน้ีกระบวนจัดที่ทางก็สอาด
สอานเสียแตต้ังไปต้ังในที่วัดเทานั้น ในเวลานี้การคลังมณฑลก�าลัง
ขาหลวงคลังคนใหมมารับการจากพระสรรคสงกันยังไมเสร็จ ดูเหมือน
จะมีการยุงเหยิงบางเล็กนอย การคลังมณฑลน้ีคงยังเลวกวามณฑล
กรุงเกามาก เพราะยังเปนอยางเกาซ่ึงจะเปลี่ยนเขาแบบใหม

ท่ีพระปฐมเจดียนี้จัดการปกครองเปนทองที่อ�าเภอหนึ่งใน
เมืองนครไชยศรี หมอมราชวงษเล็กเปนนายอ�าเภอมีจ�านวนราษฎร
ในทองที่อ�าเภอนี้ ๒๓๗๕๒ คน เหตุการโจรผูรายสงบมีแตการ
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ยองเบาลักเล็กนอยหางๆ หมอมราชวงษเล็กนี้เดิมเปนนายอ�าเภอ
เมืองนครไชยศรีท�าการดี พระยาสุนทรบรีุเห็นวาอ�าเภอพระปฐมเปน
อ�าเภอส�าคัญกวาอ�าเภออื่นในเมืองนครไชยศรีจึงยายมาวาอ�าเภอพระ
ปฐมฟงดูผคูนก็นิยมมากอยู

วันท่ี ๑๕ เวลาเชาไปเที่ยวดูตลาด ตลาดพระปฐมเจดียนี้ต้ังอยู
๒ ฟากคลองเจดียบูชา ต้ังแตบริเวณวัดพระปฐมตลอดลงไปยาวตาม
ล�าคลองประมาณ ๑๐ เสน ปลูกเปนโรงหลังคามุงจากเครื่องผูกบาง
ลับบางฝงละ ๒ แถว มีทางเดินกลางกวางประมาณ ๔ ศอก มีทั้งโรง
บอนและโรงสุราตลาดของสดเบ็ดเสร็ดอยูในนั้น นับวาเปนตลาดส�าคัญ
ในหัวเมืองแหงหนึ่ง เหตุวาเปนที่มีการคาขายมาก สิ่งสินคาท่ีจ�าหนาย
ออกจากพระปฐมเจดียไปจ�าหนายในกรุงเทพ, แลหัวเมอืงอื่นๆ นั้น
ท่ีเปนสินคาใหญคือ เขาเปลือก เขาสาร เขาโภช น�้าตาลทราย น�้า
ออย ยาสูบ แลผักผลไมตางๆ คือ คราม มะเกลือ หนอไม นอยหนา
สรรพรศ เผือกมัน กลวย แลอื่นๆ สวนสินคาซึ่งพามาแตกรุงเทพ,
แลท่ีอื่นๆ จ�าหนายในท่ีนี้ คือ เคร่ืองทองเหลือง ทองขาว ผาพรรณ
นงุหม แลผักผลไม เครื่องบริโภค คือ หมาก พลู ทุเรียน มังคุด มะพราว
เปนตน

ลักษณะซื้อสินคาทั้งปวงน้ี มีเรือใหญนอยหลายรอยล�า รับ
สินคาแตกรุงเทพ, แลท่ีอื่นๆ มาจ�าหนายแกพวกที่ต้ังรานอยูในตลาด
รับไวขายแกชาวบานนอก ถึงเวลาเชาพวกชาวบานนอกตางหาบหาม
บันทุกสิ่งสินคาเขามาต้ังขายที่ลานพระปฐมเจดีย แลตามบริเวณตลาด
พวกชาวเรือพากันไปวาซ้ือ เม่ือตกลงราคากันแลวก็ขนสงลงเรือที่รมิ
ตลาดนั้นบาง ต�่าลงมาบางตามเรือเล็กเรือใหญที่จะข้ึนไปไดถึงเพียง
ใด พวกชาวบานนอกขายของไดแลว ภอใจตองการของสิ่งใดก็เที่ยว
ซื้อหาตามรานในตลาด หาบหามพากลับออกไปบานเปนประเพณีดังนี้
เวลาเชาๆ คนแนนหนาคับค่ังตลอดตลาดประมาณไดหลายพันคนทุกๆ
วัน พระยาสุนทรบุรีไดใหลองเก็บจ�านวนแลราคาสินคาเพียงผลไม
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ท่ีซื้อขายกันที่ตลาดในเดือนกรกฎาคม ไดจ�านวนสินคาที่จ�าหนายไป
จากพระปฐมเจดีย คือ

นอยหนา ๗๓๗๔๑๕ ผล เปนเงิน ๕๕๓๐ บาท ๓๒ อัฐ
สรรพรศ ๒๒๐๓๑ ผล เปนเงิน ๘๒๖ บาท ๑๐ อัฐ
กลวย ๓๖๘๙๐๐ ผล เปนเงิน ๙๒๒ บาท ๑๖ อัฐ
ขนุน ๖๑๕ ผล เปนเงิน ๑๕๓ บาท ๔๐ อัฐ
เขาโภช ๔๘๐๒๐ ผล เปนเงิน ๒๑๑ บาท ๔ อัฐ
ฟกทอง ๓๔๖ ผล เปนเงิน ๕๙ บาท ๔๘ อัฐ
ฟกเขียว ๗๖๐๐ ผล เปนเงิน ๓๙ บาท

รวมเปนเงิน ๗๗๔๒ บาท ๒๒ อัฐ
สินค้ากรุงเทพ, ที่เอามาจ�าหนายในพระปฐม คือ
ทุเรียน ๑๙๕๖ ผล เปนเงิน ๑๙๙๓ บาท ๔๐ อัฐ
แมงคุด ๕๗๖๑๑ ผล เปนเงิน ๗๒๐ บาท ๘ อัฐ
หมาก ๑๑๔๓๕๐ ผล เปนเงิน ๕๗๑ บาท ๔๘ อัฐ
พลู ๔๖๔๔๐ ผล เปนเงิน ๑๖๒๘ บาท ๔๑ อัฐ
มะนาว ๘๖๕๐ ผล เปนเงิน ๒๖ บาท ๓๒ อัฐ
กะทอน ๒๕๑๑ ผล เปนเงิน ๔๘ บาท
แตงโม ๓๐๐ ผล เปนเงิน ๓๙ บาท
มะพราว ๖๓๐๐ ผล เปนเงิน ๔๗๐ บาท
เงาะ ๔๐๕๐ ผล เปนเงิน ๔๙ บาท
สมโอ ๔๐๐ ผล เปนเงิน ๑๒ บาท ๓๒ อัฐ
ล�าไย ๑๗๐๐ ผล เปนเงิน ๔ บาท ๑๖ อัฐ

รวมเปนเงิน ๕๕๖๓ บาท ๑๖ อัฐ
ยังเครื่องทองเหลืองทองขาวผาพรรณนุงหมท่ีชาวรานในตลาด

จ�าหนายไดในเดือนหนึ่งนั้นเปนเงินถึง ๑๓๓๒๓ บาท ๑๐ อัฐ
เพราะเหตุท่ีการคาขายในตลาดพระปฐมเจดียดังวามานี้ พาให

คนตองการที่ท�าโรงรานขายของมากที่ริมคลองฝงใตเปนท่ีหลวง ก็เปน
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ตลาดไปแตมุมดานนาพระราชวัง คือ มีผูเขาอยูแลตอพะเพงิที่เพิงพล
พระราชวังเอาเปนรานตลาดตลอด ท่ีถนนริมฝงคลองตรงพระราชวัง
ออกมา ก็มีผูปลูกเปนรานช�าท�านองที่วาวัดสุทัศน ขายของบริโภค
ตางๆ อิกแถวแตมุมพระราชวังลงไปตามล�าคลองราษฎรปลูกเปน
โรงจาก ท�าเปนรานขายของตลอดราน ๑ ยาวประมาณ ๘ ศอก เชากัน
ถึงเดือนละ ๑๐ บาท ๑๒ บาท อยางต�่าเพียง ๕ ราคาขายเสง
โรงจากเหลานี้ขายกันถึงรานละ ๑๐ ชั่ง ๑๕ ชั่ง ขางฝงคลองฟากเหนือ
ตอนบนเปนที่วัดทานพระปฐมเจติยานุรักษยอมใหราษฎรอาไศรย
ปลูกโรงขายของตลอดลงมาจนตะพานชางพนน้ันลงไปเปนท่ีพระยา
พิพัฒ (ทับ) แลท่ีทานผหูญิงหนูในเจาพระยาทิพากรวงษ ซ่ึงตกเปนของ
กรมหม่ืนมรุพงษก็ท�าเปนโรงจากใหเชาเปนรานเปนตลาดแลโรงบอน
ตลอดลงไป แตราคาคาเชาหองเพียง ๕ บาท ไมแรงเทาฝงใต ท่ีตลาด
พระปฐมเจดียถึงเปนตลาดใหญก็ดูรุงรังแลโสโครกเพราะปลูกเบยีด
เสยีดเยียดยัดกันไมเปนทางทางงดงาม แลวแตใครจะท�าก็ท�าได ไมมี
ผูใดในรัฐบาลที่จะไดเอาเปนธุระโดยทางที่ชอบมาแตแรก จึงเปนได
เชนนี้ แตจะจัดการแกไขอยางใดในเวลานี้ คิดดูก็เห็นวาไมมีประโยชน
เพราะการคาขายในตลาดท่ีนี้ก�าลังเจริญ ถาไปขับไลรบกวนนาที่จะ
เกิดความเดือดรอนพาใหคนทอถอยในการคาขายไปได ทางอยางดี
ท่ีควรจะเห็นวา ควรจะคิดอานสรางที่แทนข้ึนแลกันใหตลาดขยาย
ยายออกไปภอหลวมตัวกันกอน แลวจึงจัดการกอสรางแกไขในตอนนี้
จึงจะไมเปนการกีดกั้นความเจริญในที่นี้

การที่จะจัดเร่ืองตลาดพระปฐมเจดียนี้ เวลานี้เจาพนักงานท�า
แผนที่ ซึ่งไดสงออกมาท�าการรวมเขาแลว ไดเรียกแผนที่ท่ีเขาท�ามา
ตรวจดูประมาณอิกสัก ๒ เดือนถึงจะแลว จะตองรอเอาแผนท่ีนี้เปน
หลักกะถนนที่จะตัดในบริเวณพระปฐมเจดีย แลกะตลาดท่ีควรจะอยู
ในที่ใด การท�าถนนไมตองลงทุนอันใดนัก เพราะใชแรงคนโทษท�าได
ฉันไดสั่งใหพระยาสุนทรใหรีบคิดท�าตรางขึ้นท่ีพระปฐมเจดีย แลใหส่ัง
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คนโทษเมืองสุพรรณ เมืองนครไชยศรีที่มีก�าหนดโทษเกิน ๓ เดือนเอา
ขึ้นมาไวใชที่พระปฐมเจดียนี้ ในการกอสรางตลาดนั้นเห็นวาจะตองคิด
ยายบอนกอน ถากะในแผนที่เห็นที่ใดเหมาะควรยายบอนไปต้ังท่ีนั้น
การท่ีจะสรางบอนถาท�าสัญญาใหเขาเก็บสัก ๑๐ ป จะหาคนลงทุน
ท�าก็เห็นจะไดงายไมตองออกเงินหลวง ถาบอนไปอยูไหนตลาดของสด
แลรานช�าคงจะตามไป การท่ีจะสรางตลาดของสดแลรานช�าน้ันหา
ผูมีทุนท�าไดงาย เพราะคาเชาคงจะเปนดอกเบ้ีย ไมต�า่กวาชั่งแลบาท
การท่ียายบอนไปคงจะพาใหรานท่ีมีอยูในตลาดเดียวนี้ลดลงพอหาย
เยียดยัดกัน แบงท่ีสรางตึกหรือโรงท่ีมั่นคงขึ้นในท่ีหลวงแหงนี้ได การท่ี
จะท�าจะท�าเปนการหลวงหรือจะขายที่หลวงใหราษฎรท�าก็ไดทุกอยาง
ถาไดกะแผนท่ีแลวอยางชาอิก ๓ ปที่นี้คงเปนเมือง ดวยรถไฟจะเปน
ก�าลังใหญที่จะชวยบ�ารุง เวลานี้ไดพบพวกมิศเตอรถึงก�าลังปกกรุย
รถไฟเขามาในตอนคลองเจดียบูชาแลว ฟงเสียงพอคาราษฎรในที่น้ีอยู
ขางจะพากันนิยมเรื่องรถไฟเปนอันมาก มีคนมาขอใหฉันบอกวารถไฟ
จะแลวเมื่อใดหลายคน ตามความเห็นของพวกพอคาเหน็วาถารถไฟ
สายนี้แลว พวกเขาจะไดความบริบูรณขึ้นอิกมาก เพราะทกุวันนี้การ
ท�าไรขายสินคามีความขดัของอยูหลายอยาง คือตองหาบขนสนิคามา
ขายท่ีพระปฐมเปนความล�าบากแลเปลืองโสหยุ บางทีในระดูฝนเหมือน
อยางเดียวนี้ท่ีไรอยูไกลก็มาคาขายไมไดเพราะฝนชุกหนทางเปนหลม
เปนโคลนใชเกวียนหรือพาหนะอยางใดไมได อิกประการหน่ึงสินคาท่ี
เอามาขายที่ตลาดพระปฐมราคายังต�่าเปนตนวานอยหนา บางวนัถามา
ขายมากดวยกันขายไดเพียง ๑๐๐ ละ ๒ สลึง ตอมาวันมีเรือมารับมาก
หรือคนมาขายนอย จึงขึ้นราคาถึงกวา ๑๐๐ ละ ๓ สลึง เพราะพวกท่ีรับ
คิดเพ่ือเสียหายในระหวางที่จะพาไปขาย นาน้ีพอคอยยังชั่ว ถานาแลง
บางทีถึง ๔ วัน ๕ วัน จึงจะไปถึงกรุงเทพ, ถามีรถไฟความล�าบาก
เหลานี้จะหมดไปคงจะขายสนิคาไดราคาดีขึ้นกวาเดียวนี้ คนจึงหวงัใจ
ในรถไฟมาก กลับมาจากตรวจตลาดไดมีการประชุมพวกหลงจู๊โรงหีบ
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แลพวกท�าไรในการท่ีเรียกประชมุเรื่องโรงหีบนั้น เพราะการท่ีจะเลิก
ดานภาษียังติดอยูดวยเก็บภาษีน�้าตาลทรายในทองท่ีอ�าเภอพระปฐม
เจดียมีโรงหีบในเวลานี้ ๑๗ โรง เงินภาษีปหน่ึงกวา ๑๐๐ ช่ัง อิกประการ
หน่ึงความขัดของในมณฑลนี้มีอยูดวยเร่ืองภาษีออย จะจัดการตาม
อยางหัวเมืองฝายเหนือไมได คือ ขางหัวเมืองในมณฑลกรุงเกา มณฑล
นครสวรรค แลมณฑลพิศณุโลกยราษฎรปลกูออยแลเขี้ยวน�้าออยขาย
เอง จัดการเก็บภาษีเรียกจากผปูลูกออย คิดตามเนื้อที่ไรละ ๔ บาท
๒ สลึง เปนการเรียบรอย แตทางน้ีราษฎรที่ปลกูออยปลูกขายโรงหีบ
ท้ังสิ้น ไมไดเข้ียวเองอยางหัวเมืองขางเหนือ โรงหีบตองเสียภาษีน�้าตาล
ทรายน�้าออยอยูแลวถาจะเอาแบบหัวเมืองขางเหนือมาเก็บไรออย
อิกชั้นหนึ่งก็เปนภาษี ๒ ซ�า้ อิกประการหนึ่งพระยาสุนทรบุรไีดลองท�า
บาญชีน�้าตาลท่ีเสียภาษีต�่าอยูกวาครึ่ง เห็นเปนการร่ัวไหลรัฐบาลเสีย
เปรียบอยู จ�าตองคิดจัดการแกไขวิธีเก็บภาษีน�้าตาลทรายทางนี้อยาง
ใดอยางหนึ่ง แลวิธจีะจัดใหมนั้น ไดปฤกษากับพระยาสุนทรบุรีเห็นวา
มีอยู ๒ อยาง คือ เกบ็ตามเนื้อท่ีปลูกออยอยางหัวเมืองฝายเหนือ แต
เลกิภาษีน�า้ตาลทรายน�า้ออยเสียทีเดียวอยางนี้จะเก็บไดงายแลไมมีทาง
รั่วไหล แตมีท่ีเสยีอยูอยางหนึ่งดวยเปนการเก็บจากคนจน คือราษฎรที่
ปลูกออย บางท่ีเห็นตองเสียภาษีแรงขึ้นจะยอทอในการท่ีจะปลูกออย
ก็จะเสียประโยชนไดอิกอยางหนึ่งนั้นเก็บภาษีน�า้ตาลน�า้ออยแตไปเก็บ
ท่ีโรงหีบเอาตามจ�านวนน�้าตาลน�้าออยท่ีจ�าหนายจากโรงหีบ อยางนี้
ไมมีใครไดความเดือดรอนหรือทอถอย แตบางทีจะอยากอยูในการท่ี
จะตรวจ จึงเห็นวาการเรื่องนี้ควรจะเรียกหลงจู๊โรงหีบมาฟงความเห็น
คนพวกนั้นดูเขาจะเห็นประการใด เมื่อพรอมกันฉันจึงไดชี้แจงความ
คิดท่ีจะแกไขวิธีเก็บภาษีน�้าตาลน�้าออยใหงายแลสดวกแกการคาขาย
ขึ้นโดยที่จะไมใหตองมีการตรวจตราที่ดานดังแตกอน แตเห็นวาการ
นี้เกี่ยวกับผลประโยชนของพวกท�าโรงหีบ แลเห็นวาพวกโรงหีบเปน
ผูช�านาญในการน้ี จึงเรียนมาปฤกษาวารัฐบาลควรจะจดัการเกบ็อันใด
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ท่ีจะไดประโยชนเงินภาษีอากรตามสมควรจะได แลไมล�าบากเดือดรอน
แกการคาขายดังนี้ พวกหลงจู๊โรงหีบไดปฤกษากันโดยความเอื้อเฟอ
ชานานตกลงเน้ือเห็นวา การที่เก็บจากราษฎรที่ปลกูออยแลเลิกภาษี
น�้าตาลทรายน�้าออยเสยีนั้นเปนการสดวกแกโรงหีบจริงอยู แตเห็นวา
ราษฎรจะพากันทอถอยถาราษฎรไมปลูกออยใหพอการของโรงหีบๆ
ก็จะเสียประโยชนเหมือนกนั เพราะฉนั้นเห็นพรอมกันวาไปเก็บภาษี
น�้าตาลทรายน�้าออยตามโรงหีบดีกวา พวกหลงจู๊โรงหีบจะรับอุดหนุน
ในการที่เจาพนักงานจะไปตรวจแลเก็บภาษีน�้าตาลโดยเต็มก�าลัง ใน
เรื่องนี้ยังจะตองคิดวิธีที่จะเก็บและจะตรวจ แตไมมีเวลาพอที่จะคิด
ใหตลอดในเวลานี้ จึงไดมอบไวแกพระยาสุนทรบุรใีหท�าเนื้อเห็นเขาไป
ยื่นในเวลาประชุมเทศาภิบาลปนี้ แตการคงจะตลอดไดดวยไดปฤกษา
เห็นทางอยูโดยมากแลว

ไตถามพวกหลงจู๊โรงหีบตอไป ไดความวาในศก ๑๑๖ โรงหีบ
มีก�าไรแทบทุกโรง การท�าโรงหีบมีเครื่องทอถอยอยบัูดนี้ แตดวยเรื่อง
หากระบือไมไดพอเทียบหีบดวยโคกระบือเปนโรคลมตายเสียปกลาย
นี้มาก คนท่ีเคยรับไปหาโคกระบือหาใหไมใครไดความขอนี้จะตองเติม
อัตโนมัตวิาเพราะเด๋ียวนี้ขโมยมากกวาแตกอนดวย แตอยางไรก็ดีเห็น
เปนการที่นาจะตองชวยคิดแกไข เพราะความตองการโคกระบือท�าไร
ทุกวันนี้มากข้ึนทุกที เร่ืองหาโคกระบือยากนาจะเปนเคร่ืองท�าใหเสื่อม
สิ้นการท�าน�้าตาลทรายได เรื่องนี้แตกอนไดมีความคดิอยูวาจะชักชวน
ใหเปล่ียนเคร่ืองมือใชท�าดวยเครื่องจักร ไดหาแบบอยางเขามาแลได
ใหกัปตันคาตองออกมาตรวจท�ารายงานก็วาจะใชได เปนแตยังไมได
สั่งเครื่องจักรเขามาทดลองเทานั้น แตครั้นมาไตสวนฟงถึงทองท่ีแล
ไดไปตรวจดูโรงหีบดวยตนเองในครั้งนี้ กลับความเห็นเปนอยางอื่น
เห็นวาท่ีจะใหท�าดวยเคร่ืองสติมน้ันไมได เพราะคนเหลานี้ไมมีทุนพอ
จะซ้ือเคร่ืองสติมอยางหน่ึง ถึงจะมีทุนพอซ้ือก็ไมไดคุมดอกเบี้ยทุน
ท่ีลง เพราะการหีบออยท�าแตเพียงปละ ๓ เดือน จะตองทิ้งเคร่ือง
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สติมปวยการอยูถึงปละ ๙ เดือน การโรงหีบทางนี้ไมไดท�าเปนการ
ใหญถึงแกจะปลูกออยใหพอท�าตลอดป แลยังซ�้าตองอาไศรยซื้อออย
สุดแตราษฎรจะท�ามาขายดวย สังเกตดูโรงหีบซึ่งไดไปดูถึง ๒ โรง ใน
เวลานี้ทิ้งใหรุงรังจนถึงหลังคาเปนรูโหวทั่วไป แตแรกเห็นถึงแกถามวา
โรงรางหรือมีเจาของท�าอยู ไดความวาเปนของที่ท�าอยู แตเปนเวลา
ระดูวางจึงทอดท้ิงไวดังนี้ แตถึงระดูแลวจึงจะลงมือซอมแซมเมื่อจะ
ลงมือหีบออย ไดพิเคราะหดูเคร่ืองหีบที่ใชอยูทุกวันนี้เปนอยางจีน
ซึ่งคิดใชมานับดวยรอยป หนักแลไมสนิทสนม ถาคิดท�าลูกหีบดวย
เหล็กแลใหมีจักรขบชวยแรงจะเบาแรงข้ึนไดอิกมาก พิเคราะหดูเห็น
ถึงคิดใชแรงคนหมุนอยางเคร่ืองตีพมิพหรือเคร่ืองท�าน�้ามะเน็ด ไมตอง
ใชแรงสัตวได โดยจะไมถึงเชนน้ัน แตเพียงคิดท�าลูกหีบใหเบาแลใหมี
จักรชวยแรงมากขึ้น ก็จะใชสัตวนอยตัวลงไดกวาที่ใชอยูเปนอนัมาก
แตจนใจเปนการเหลือความรูจะตองเอาไวปฤกษาอินชะเนียดูตอไป

ไดปฤกษากับพวกท�าไรถึงเรื่องวิธีเก็บภาษีสมพกัสรแลเรื่อง
ออกใบจองในเรื่องสมพักศรนั้น ความเห็นของพวกท�าไรยุติเปนอัน
เดียวกันหมดวา ถาเกบ็ตามเนื้อท่ีดินเสมอไรละสลึงเฟองแลวแต
ราษฎรจะปลูกผลไมอยางใดๆ ไมวา อยางนี้จะเปนการสดวแลจะเปน
ท่ีมีน�้าใจแกคนท�าไรมาก ดวยไมมีการที่จะตองน�าตรวจตนผลไมแล
ไมล�าบากท่ีจะตองตอลอตอเถียงกับเจาพนักงานวา โดยอัตราท่ีเก็บทุก
วันนี้ซ่ึงเก็บอยูเปน ๒ อยาง คือ เก็บตามที่ดินบางเก็บตามตนผลไมบาง
ถาคิดถัวตามเงินภาษีท่ีเก็บก็ลงกัน กลาวคือ ที่นับตนบางทีก็เกินไรละ
สลึงเฟองบางทีก็ไมถึง ถาเก็บเปนที่ดินสดวกกวา แตการที่จะใหจองที่
นั้นพวกชาวไรรองวาถาใหจองเปนการเดือดรอน เพราะท่ีดินท่ีท�าไรท�า
๗ ป ๘ ป แลวดินเค็มหรือหญาคาขึ้นตองท้ิงท่ีไปถางปาหาท่ีท�าใหม
มีที่ซึ่งท้ิงรางอยูในเวลาน้ีหลายพันไรแลไมใครมีการที่จะแยงชิงท่ีดิน
กัน เพราะที่ปาเปลายังมีมาก ถาหากวาใหจองที่ก็จะตองเสียคาจอง
ร�า่ไปเปนความเดือดรอน ถาหากวาจะจัดใหเปนหลักถานในการเก็บ
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ภาษี จัดเชนน้ีเห็นวาจะเรียบรอยตลอดได คือ ถาผใูดจะถางปาท�าไรให
ขออนุญาตตอนายอ�าเภอ นายอ�าเภอรางวัดแลก�าหนดที่ให แลเก็บภาษี
แกคนน้ันตามพระราชบัญญัติตอไปทุกๆ ป กวาคนนั้นจะทิ้งที่เม่ือใดก็
ใหบอกคืนแลขออนุญาตใหมดังน้ี ท่ีวานี้วาโดยการท�าไรโดยมากแตไร
ซึ่งเจาของหวงหามต้ังประจ�าอยู เพราะเปนท่ีอยูริมคลองริมหนองปลูก
หมากมะพราวแลท�านาไดก็มีบางแตไมมากนัก ทองท่ีอ�าเภอพระปฐม
นี้ขางทศิตวันออกเปนที่ต�่าท�าไดท้ังไรแลนา มีคนหวงหามอยปูระจ�า
โดยมาก ทางตวนัตกเปนท่ีดอนระดูแลงเหือดแหงหาน�้าใชโดยยาก
แตเปนท่ีดินอุดมที่ดอนปลูกผักผลไมตางๆ ไมตองรดน�า้ มีผลบริบูรณ
จนกวาดินจะเค็ม ตนไมเหลานั้นจึงตายแลปลูกไมงอกงามไดในท่ีเชนนี้
ปลูกไดแตนอยหนาสัปรศ เผอืกมัน แลไมลมลุกอยางอื่นๆ ซึ่งงอกงาม
ในระดูฝน แตตนไมซึ่งอยูไดนานเชน มะมวง หมากมะพราวปลูกใน
ท่ีดอนเชนน้ี ทนความเหือดแหงในระดูแลงไมได ปลูกไดแตในท่ีลาด
ปากหนองขึ้นงามแลมีราคาดี ที่วาท่ีเค็มนั้นเปนการปลาดพึ่งรูใน
คราวนี้วาน่ีพระปฐมนี้เปนที่มีเกลือสินเทาอยางเมืองนครราชสีมา
เวนแตนอยกวา บอน�า้ท่ีขุดบางบอก็จืด บางบอก็เค็มแลมีสาหเกลือ
ขึ้นตามแผนดินดวย

การท�าไรในเวลาน้ีไดความวามากขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก
ท่ีปาถางเปนไรตลอดไปจนหนองแขม คงถึงหวยกระบอกไมชานัก ท่ีท�า
ไรมากขึ้นไดความวา เพราะโจรผูรายสงบลง คนกลาออกไปอยูท่ีเปลี่ยว
ไมกลัวโจรไภย ประการหนึ่งเพราะมีจีนออกมาจากกรงุเทพ, เปนอัน
มากเนืองๆ ท�าไดก�าไรดี ในวาจีนใหมออกมาท�าการเปนลูกจางไมถึง
๒ ป ก็ต้ังตัวท�าการของตนเองได ไดความดังนี้ ในการท�าไรในอ�าเภอ
พระปฐมน้ีเห็นวาเพราะเหตุท่ีดินมีมากกวาคนเทาน้ันเอง จึงไดทิ้งไร
เท่ียวเลือกท่ีท�าเอาใหม ไมมีใครหวงแหนท่ีดังที่นา ไดลองถามพวกท�า
ไรวาเมื่อที่ไรเกาไปเสียแลว ท�าไมจึงไมใชปุยชวยก�าลังดิน พวกเหลานั้น
พากันหัวเราะวาใชปุยตองเปลืองโสหุยมาก แตน�้ายังไมรดถาไปลงทุน
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ท�าปุยจะเอาก�าไรท่ีไหนมา สูถางปาเอาใหมไมไดดังนี้ เห็นวาเมื่อรถไฟ
แลวสินคาจ�าหนายไดมากขึ้น ราคาดีขึ้นคงจะมีคนท�าไรมากขึ้น เม่ือคน
พอแกที่เมื่อมีเมื่อน้ันจึงจะเกิดหวงท่ีจึงจะจัดเร่ืองการจับจองที่ดินใน
ท่ีน้ีไดตลอดไป แตเร่ืองเกบ็สมพักศรน้ันควรตองคิดเก็บตามเน้ือท่ีดิน
ไมวาท่ีพระปฐมน้ีหรือที่ใดๆ ท่ัวไป จึงจะเปนการเรียบรอยแลเชื่อวา
จะไดเงินมากขึ้นดวย

เวลาบายโมงเสศพระองคจีระเสด็จมาถึงไดจัดใหประทับอยู
ท่ีวัง สวนฉันยายขึ้นไปอยท่ีูระเบียงพระปฐม

เวลาบายไดข่ีมาออกไปเท่ียวดูพ้ืนท่ีทางหลังพระปฐมจนถึง
ต�าบลอุหลม ระยะทางประมาณ ๓๐ เสน ที่ขางหลังพระปฐมนี้เปนที่
ปาละเมาะท้ิงรางวางเปลาอยู โดยมากท่ีจะเปนท่ีเค็มอยางเขาวา มีไร
แลสวนอยูหางๆ ที่เหลานี้เปนเมืองโบราณ ยังมีคูแลเชิงเทิน ท้ังสระท่ี
ขุดเอาดินขึ้นมาท�าพระปฐมหรืออยางไร ดูท�าเลในระดูนี้เขียวสดแลมี
น�้าเต็มทุกๆ หวย แลสระงามนาเที่ยวเลน แตระดูแลงจัด นากลัวน�้า
แลใบไมจะแหง ดวยทางนี้เปนปาแดงตลอดไปจนพระแทน แตก็แลง
อยเูพียงปละ ๒ เดือนหรอื ๓ เดือนเปนอยางมาก

เวลาเย็นไดนิมนตพระสวดมนตในพระวิหารเปนการสมโภช
พระปฐมเจดียแลมีละครเม่ือสวดมนตจบแลว จนเวลา ๕ ทุมเลกิ

วันท่ี ๑๖ เวลาเชาเลี้ยงพระแลวลงเรือไปนมัศการพระปโทน
กลางวันมีละคร เวลาบายเวียนเทียนสมโภชพระปฐมเจดีย เวลาค�่า
จุดดอกไมเพลิง ซึ่งพระสงฆมีพระปฐมเจติยานรุักษเปนตนท�ามา
ชวยบูชาพระปฐมเจดีย เปนเสร็จการสมโภชซ่ึงไดกระท�าต้ังใจอุทิศ
ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งได
ทรงปฏิสังขรณพระปฐมเจดียแลเฉลิมพระเกรียติยศพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวผูทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐ ซ่ึงทรงต้ังพระราช
หฤไทยหวังจะท�านบุ�ารุงพระราชอาณาจักรแลไพรฟาขาแผนดินให
อยเูยน็เปนศุขแลเจริญรุงเรืองข้ึน จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
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จัดการบานเมืองแลโปรดใหตัวฉันออกมาตรวจจัดราชการสนองพระ
เดชพระคุณในครั้งนี้ ขออานิสงษจงเปนผลอันส�าเร็จสมดังพระบรม
ราชประสงคจงทุกประการ

มาพระปฐมคราวน้ีไดเอาเปนธุระสืบคนของโบราณไดพระ
พิมพหลายรูปพิเคราะหดูรูปพระพิมพเปนท�านองฮินดคูลายกับที่ได
ในแหลมมลายู แลไดไปพิจารณาดูศิลาจ�าหลักที่ต้ังไวในลานพระปฐม
ทวงทีฝมือคลายกับมีท่ีในเกาะชวา ดูพอเปนพยานในความสันนิถานได
อยางหนึ่ง วาพระปฐมเจดียนี้ชาวมัชฌิมประเทศคงจะเปนผสูรางหรือ
เปนครูใหสราง แตเทวรูปที่ขุดไดเปนเทวรูปอยางเดียวกับเขมร เหมือน
กับท่ีมีในเมืองนครสวรรค เมืองสิงห แลเมืองนครราชสีมา ตลอดจน
เมืองเขมร นึกๆ ดูเห็นวาบางทีเม่ือครั้งยังถือสาสนาพราหมณเมือง
เหลานั้นจะเกี่ยวของกับเมืองเขมรอยางใดอยางหน่ึงมาตางกันเม่ือชั้น
ถือพระพุทธสาสนา เหตุวาพระพุทธสาสนาแพรหลายมาทางบกลง
ทางเมืองพมาเชนน้ีบางทีจะเปนได ไดพบของส�าคัญคราวนี้อยางหนึ่ง
คือเงินเหรียญโบราณ พวกจีนขุดไดทางคลองพระปโทน จีนพุกผูใหญ
บานน�ามาใหดูตราเปนท�านองปราสาทมีรูปปลาอยูใตนั้นดานหนึ่ง
เปนอุณาโลมกบัลายรูปอะไรไมรูอิกดานหน่ึง ไมเคยเห็นเงินอยางนี้
มาแตกอน ไดส่ังใหจีนพุกผูใหญบานเปนเจาของพาเขาไปคอยอยูใน
กรุงเทพ, เพ่ือจะไดน�าเขาทูลเกลาฯ ถวาย

พระปฐมเจดีย ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
ปฏิสังขรณข้ึนนี้ ยิ่งเที่ยวแลยิ่งดูก็ย่ิงแลเห็นวาท�าดีและท�างามมาก
งามทั้งแบบอยางแลกะทวงทีที่จะปลูกสรางโบถวิหารแลสิ่งอื่นๆ นึก
วาใครๆ มาดูท่ีจะไมชมวางามเห็นจะไมได ในเวลาน้ีการปฏิสังขรณ
ไดทอดท้ิงมาชานาน พระปฐมเจติยานุรักษมีความอุสาหะเร่ียราย
ปฏิสังขรณไดบางเล็กนอย เพียงปดทองพระประทานแลพระพุทธ
รูปตามพระวิหารทิศเกือบส�าเร็จไปไดหมด แตไมพอจะปองกันความ
ซุดโซม ท่ีส�าคัญน้ันคือกระเบ้ืองที่ประดับองคพระปฐมท่ีระฆังรวงลง
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มาเสียกวาคร่ึง มีตนไมขึ้นแลขวัดไดขึ้นแผวถางในการเตรียมรับฉัน
คราวน้ีแตก็พอแลเห็นไดวาเวลาปรกติตามระฆังคงจะมีตนไมมาก สิ่ง
ท่ีช�ารุดส�าคัญนอกจากนี้ คือพระระเบียงซึ่งสรางในแผนดินปจจุบันนี้
ขางดานตวันตกเฉียงใตหลังคาพังลงแถวหนึ่ง ประมาณหนึ่งในแปด
สวนของพระระเบียงโดยรอบ นอกจากน้ีเปนแตช�ารุดซดุโซมเล็กนอย
ท่ัวไป พอแกไขเยียวยาไดไมยาก คิดดูที่จะรักษาพระปฐมเจดียไมให
ช�ารุดซุดโซมหนักไป กลาวคือใหมีคนคอยซอมแซมอยูเสมออยาง
วัดพระศรีรัตนสาสดาราม ถาหากวาจายเงินหลวงเสมอปละ ๕๐ ชั่ง
เห็นจะพอแกการยังจะเรี่ยรายไดตามเทศการอิกสักปละ ๓๐๐๐ บาท
แตเงินเทาน้ียังไมพอที่จะประดับกระเบ้ืององคพระปฐมเจดียใหดี
ดังเกา เพราะจะหนักในคาน่ังรานมาก

วันท่ี ๑๗ เวลาเชา ๒ โมงเชาพรอมกันนมัศการลาพระปฐม
เจดียลงเรือกลับออกจากคลองเจดียบูชาลองล�าน�้านครไชยศรีมาแวะ
ดูท่ีวาการอ�าเภอตลาดใหม ซ่ึงหลวงบ�ารุงจีนประชาเปนนายอ�าเภอ
ท่ีวาการอ�าเภอนี้นายอ�าเภอไดปลูกเรือนไมเปนท่ีวาการอ�าเภอ ดูงดงาม
พอแกการ การในอ�าเภอก็เรียบรอย โจรผรูาย แมการลวงสกัเล็กนอย
ก็นอยกวาอ�าเภออื่นๆ ถอยความกเ็ปรียบเทียบวาแลวไปไดมากกวา
ตองสง จัดวาเปนอ�าเภอดีกวาอ�าเภอในเมืองนครไชยศรี ยังเสยีแต
เขยีนพิมพพลาดอยูบาง ตรวจท่ีวาการอ�าเภอแลวเดินไปดูตลาดซึ่ง
หลวงบ�ารุงจีนประชาสรางข้ึนในที่นี้เก็บคาเชาไดปละกวา ๔๐ ชั่ง
แลวไปดูโรงหีบแลบานของหลวงบ�ารุง แลวจึงลงเรือลองน�า้ตอมา
เวลาบาย ๔ โมงเสศถึงปากคลองด�าเนินสดวก หยุดพักที่นี้คืนหนึ่ง
เจาพระยาสุรพันธพิสุทธ์ิ ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี พระยา
อมรินทรฤๅไชย ผวูาราชการเมืองราชบุรี หลวงวิเสศภักดีวาที่ปลัดเมือง
สมุทรสาครมาคอยรับอยูที่นี้

ล�าแมน�้าในเขตรเมืองนครไชยศรี ดูไมสูครึกคร้ืนเหมือนใน
เขตรสุพรรณเห็นจะเปนเพราะกวางกวา แลบานเรือนมักจะต้ังลึก
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เขาไป การท�ามาคาขายตามล�าแมน�า้ตอนน้ี ไดความวาท�านาเปนพื้น
เพราะเขาเมืองนครไชยศรีมีน�้าหนักมาก ขายตามโรงสีไฟในกรุงเทพ,
ไดราคาดีกวาเขานาเมือง คนจึงพากันมาท�านาแลมารับซ้ือเขามาทาง
เมืองนครไชยศรีมากข้ึน ในเวลานี้ไดทราบวาก�าลังคนอพยพเขามาหา
นาท�าในเมืองนครไชยศรีเปนอันมาก ความในศาลมีแตเรื่องแยงท่ีนา
กันเปนพื้น นอกจากท�านามีการท�าสวนท�าไร ไดเห็นไรงามๆ หลาย
แหง แตพวกที่ท�าสวนท�าไรรองวาไมดีเหมือนแตกอน ดวยทุกวันนี้น�า้
กัดคลองลัดทาจีนโตออกไป ในระดูแลงน�า้เค็มขึ้นแรงท�าใหท่ีสวนที่
ไรเสยีไปมาก แตน�้าเค็มท�าใหเกิดสวนจากขึ้นเปนสินคาในล�าน�้านี้ได
อิกอยางหนึ่ง การท�ามาคาขายอยางอื่นมีโรงหีบท�าน�้าตาลทรายต้ังอยู
ตามล�าน�้า ๓ โรง มีโรงปนโองอาง เคร่ืองดินเผาประมาณ ๓ แหง และ
มีท่ีต้ังท�าการยอมมะเกลือยอมครามหลายแหง เพราะมะเกลือปามีอยู
ขางหลังพระปฐมเจดียตอพรมแดนเมืองกาญจนบุรี พวกชาวบาน
นอกเก็บบรรทุกเกวียนลงมาขายซ้ือไดราคาถกูจงึมีผูตั้งยอมแพรด�า
มะเกลือไปจ�าหนายตางประเทศไดก�าไรราคาดี ในการยอมครามก็
ท�านองเดียวกัน ดวยอาไศรยซ้ือครามตามไรในคลองเจดียบูชาแลใน
ท่ีเหลาน้ีไดราคาถูก

รวบรวมเน้ือที่เห็นการท่ีไดตรวจเมืองนครไชยศรีคร้ังน้ีเห็นวา
ในสวนการโจรผรูายการปราบปรามกรมการ แลการจัดก�านันผใูหญ
บานเรียบรอยเปนอยางดีไดจริง สมค�าเลาลือเขาไปกรุงเทพ, ฉันไดต้ังใจ
ไตถามอ�าเภอก�านันแลราษฎรบันดาท่ีไดพบปะทุกๆ แหง มีเสียงเปน
อยางเดียวกันวาเมืองนครไชยศรีใน ๓ ปมานี้ การโจรผรูายเรียบรอย
ขึ้นทุกที ราษฎรไดท�ามาหากินไดเปนศุข ก�านันผูใหญบานไมมีความ
เดือดรอนอยางใด การท่ีเลิกดานภาษีเปนท่ีพอใจของราษฎรพากัน
ยินดีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัูวโดยมาก ความหยุก
หยิกในราษฎรเวลานี้มีแตเร่ืองแยงท่ีนากันท�า เพราะคนอพยพท่ีอื่น
เขามาท�านาในแขวงเมืองนครไชยศรีเปนอันมาก การออกใบจองยัง
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หามไว คนจึงเกิดทุมเถียงกันดวยเร่ืองแยงท่ีนา เร่ืองน้ีเปนเรื่องส�าคัญ
ท่ีจะตองคิดรีบจัดเสียโดยเร็ว ชาไปการวิวาทจะเกิดมากข้ึน

คนในเมืองนครไชยศรีไมวาพระ คฤหัศ จีนไทยฟงเสียงดูพากัน
นิยมตอพระยาสุนทรบุรีท่ัวนา ไมมีใครไดกลาวโทษหรอืติเตียนอยางใด
ท่ีจริงกระบวนความเอื้อเฟอตอผนูอยแลการที่ไหวพริบระวังรักษาการ
ตามค�าสั่งแลนาท่ี พระยาสุนทรบรีุจัดวาดีไดจริง ดีกวาเทศาบางคน
ขาดอยูแตความรูที่จะคิดอานจัดการดวยล�าพังปญญาตนหรือจะแกไข
สดรอนโดยทางดีโปลมาชี เชนกระบวนท่ีจะเลนกับพวกบาทหลวงยัง
ไมรูสันทัด จ�าตองสั่งตองสอนจึงได แตกระนั้นเห็นวาท่ีจะหาผูใดเปน
เทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีในเวลานี้ใหดีย่ิงกวาพระยาสุนทรบุรีเห็น
วาหาไมได ดวยทรงคุณวุฒิอันส�าคัญ กลาวคือที่คนในมณฑลนับถือ
ท่ัวไป อยางเดียวกับพระยาพิไชยแลพระยาสุขมุถึงกระบวนความ
สามารถในบางอยางจะต�า่กวาขาหลวงเทศาภิบาลท้ัง ๒ นั้น ก็เลนท่ี
อยใูกลกรุงเทพ, ว่ิงไตวิ่งถามไดงาย จึงเห็นวาควรเปนที่พอใจอยูแลว.





รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลราชบุรี

เมืองราชบุรี และเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ เมืองราชบุรี
และเมอืงสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗๑

ท่ี ๒๒๙ / ๑๗๒๙๘
ศาลาวาการมหาดไทย

วันท่ี ๓๐ เดือนสิงหาคม ร,ศ, ๑๑๗
กราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ราช

เลขานุการ ทรงทราบ
ดวยเกลาฯ ไดทราบเกลาฯ วาพระยาสฤษด์ิพจนกรไดสง

รายงานท่ีเกลาฯ ไดตรวจราชการตลอดถึงเมืองนครไชยศรีน้ัน ควร
ทราบฝาลอองธุลีพระบาทแลว

บัดนี้เกลาฯ ไดสงรายงานตรวจราชการเมืองราชบุรีฉบับ ๑
ตรวจราชการเมืองสมุทรสงครามฉบับ ๑ รวม ๒ ฉบับ ถวายมากับ
จดหมายนี้ดวยแลว

ขอฝาพระบาทไดน�าขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายดวย ควร
มิควรแลวแตจะโปรด

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

� ๑ สะกดการันตแ์ละวรรคตอนคงตามต้นฉบับ จากส�านักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร (จากเอกสารรัชกาลท่ี ๕ หมายเลข ม. ๒. ๑๔/๙๓ เรื่อง กรมหมื่นด�ารงฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานตรวจราชการเมืองราชบุรี และเมืองสมุทรสงคราม)
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ศาลาวาการมหาดไทย
วันท่ี ๒๙ เดือนสงิหาคม ร,ศ, ๑๑๗

ถึง พระยาสฤษด์ิ
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม เวลาเชาออกเรือจากบางยางแลนไปตาม

ล�าคลองด�าเนินสดวกๆ เวลานี้น�้ามากลบฝง มีเรือไฟรับจางลากเรือใน
คลองน้ีถึง ๓ ล�า คือรับลากแตปากคลองขางบางยางไปสงปากคลอง
ขางบางนกแขวก แลมีเร่ือไฟพวกอ่ืนคอยรบัลากแตปากคลองข้ึน
ไปเมืองราชบุรีตลอดจนบานโปง ไดความวาลากคราวละถึง ๓๐-๔๐
ล�า นาน้ีไดราคาดี ดวยน�า้แมน�า้ราชบุรีเชี่ยวจัด

ท่ีคลองด�าเนินสดวกตอนน้ีดูการปกครองกาวกายไมเหมาะ
เพราะตั้งแตปากคลองแบงเปนพรมแดนนครไชยศรีฟากหนึ่ง สมุทรสาคร
ฟากหนึ่งเขาไปจนหลัก ๕ จึงตอพรมแดนราชบุรี พรมแดนไมควร
จะแบงกันเมืองละฝายคลองส�าคัญเชนน้ี แตจะตองรอตรวจแผนที่
เสียใหดีกอนจึงจะคิดแบงใหม ท่ีสองฟากคลองด�าเนินสดวกเปนที่
ท้ิงใหรกรางอยูมากกวาที่มีผูท�าเปนไรนา ไดความวาท่ีเหลานี้ท่ีจริง
เปนที่ดี แตเปนที่มีเจาของอยูในวงษวานญาติของสมเด็จเจาพระยา
จับจองไวต้ังแตคร้ังขดุคลอง บางแหงก็ท�าบางแหงก็หวงไวเปลาๆ
ทุกวันนี้จึงรกรางไปโดยมาก เห็นวาเร่ืองที่ท้ิงไวเชนนี้ก็มีอยูในกฎหมาย
ถาทิ้งไวเกนิกวา ๓ ปก็เปนขาดจอง ถาหากวาจะจัดการตามกฎหมาย
นั้น แตเจาพนักงานใหออกตรวจสืบพยานใหไดหลักถานวาท่ีใดทิ้ง
มากกวา ๓ ป ประกาศเอาคืนเปนท่ีหลวงแลวเปดใหราษฎรจับจอง
ไป ก็คงจะมีคนเขาอยูเต็มตลอดคลองนี้ แตการท่ีจะท�าเชนนั้นจะเปน
การรนุแรงเกินไป เห็นวาทางอยางอ่ืนยังมีดีกวาจึงไดสั่งขาหลวง
เทศาภิบาลทั้งมณฑลนครไชยศรีแลมณฑลราชบุรี ใหตรวจท�าบาญชี
ท่ี ๒ ฝงคลองน้ีวาเปนของผูใดๆ บาง แลท่ีแหงใดไดท�าอยหูรือทอดทิ้ง
มาชานานเทาใด เพื่อจะไดประกาศแกเจาของที่ใหทราบเสียกอน
แลวจึงจัดการท่ีจะคืนท่ีตอไป
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ไดจอดพักท่ีท�าเนียบต�าบลโคกไผซึ่งมณฑลราชบุรีมาท�ารับ
พระเทพราชแสนยาขาหลวงมหาดไทย พระจิณดารักษขาหลวงคลัง
มาคอยรับอยู ท่ีนี้ ไดถามก�านันผูใหญบานถึงความศุขส�าราญ แล
ความเดือดรอนท่ีพึงมีอยูในเวลาน้ี ไดความวาโจรผูรายสงบ มีความ
ศุขส�าราญดี ความเดือดรอนมีอยูแตเรื่องเก็บอากรสมพักศรอากรคาน�้า
แลเรื่องผลประโยชนของก�านันผูใหญบาน ในเร่ืองเก็บอากรสมพักศร
นั้น พวกก�านันผูใหญบานรองทุกขวาเจาพนักงานหาวัดแตหลังรอง ซึ่ง
เปนที่ปลูกพรรณไมไม วัดออกไปจนไหลรองท้ัง ๒ ขาง ซึ่งไมไดปลูก
อันใดรวมคิดเปนเนื้อท่ีเก็บสมพักศรดวย ราษฎรเสียเปรียบเปนความ
เดือดรอยอยู แลในทองรองปลูกเขาพวกเสนาก็รังวัดเก็บเนื้อนาอิกสวน
หน่ึง เปนความล�าบากเดือดรอนอยูดังน้ี การเร่ืองนี้ฉันจ�าไดอยูแตกอน
เคอยเกิดความถงึถวายฎีกา ดูเหมือนไปปฤกษาในที่ประชุมเสนาบดี
ใจความคือเดิมอากรสมพักศรท�าเปนผูกขาด นายอากรสมพักศร
รังวดัที่เปนการเหมากับราษฎรตกลงกันวาเทานั้นๆ ไร ไมไดคิดถึงหลัง
รองไหลรองหรือทองรอง ครั้นอยูมาในปใดปหนึ่ง ขาหลวงเสนาวา
พวกเชาไรเหลานี้ปลูกเขาในทองรอง ควรรังวัดทองรองเหลาน้ันเปน
ท่ีนา เหตุวาไมเกี่ยวกับสิ่งสมพักศร ขางราษฎรไมยอมจึงถวายฎีกา
พิเคราะหดูเห็นวาเรื่องน้ีไมเปนการยากอันใดเพราะสมพักศรก็เก็บ
ไรละสลึงเฟอง คานาก็เกบ็ไรละสลึงเฟอง ท่ีซึ่งปลูกเขาแลปลูกของ
สมพักศรก็ไมไดซ�้าในที่เดียวกัน ถาเจาของหนึ่งมีท่ีไรหนึ่งเปนทอง
รองปลูกเขาครึ่งหนึ่ง ท�าเปนหลังรองปลูกของสมพกัศรครึ่งหน่ึง ก็คง
ตองเสียอากรอยางละเฟอง ๒ ไพ รวมเปนไรละสลึงเฟองเหมือนกับ
ท�านาหรือท�าสมพักศรทั้งไรไมผิดอันใดกัน ความเดือดรอนทุกวันน้ีอยู
ท่ีผเูกบ็เปน ๒ พนักงานเก็บปละ ๒ คร้ัง ก�านันผูใหญบานแลราษฎร
ตองไดรับความล�าบากตางๆ ในกระบวนท�าบาญชีแลจะตองไปเสียเงิน
เปนปละ ๒ หนเทานั้น ทางที่จะแกไขใหดีก็รวมเสียในพนักงานเดียว
เพราะทุกวันนี้การเกบ็สมพักศรแลคานาก็รวมอยูในรัฐบาลท�าท้ังสิ้น
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ควรใหพนักงานสมพักศรเก็บแตพนักงานเดียว เกบ็ปละครั้งเดียว รังวัด
รวมทั้งที่น�้าท่ีดินเก็บไรละสลึงเฟองรวดกจ็ะส้ินความล�าบากเดือดรอน
ท้ังปวง แตท่ีจะคิดทอนไหลรองออกอยางค�ารองนั้น เห็นวาไมจ�าเปน
ไดชี้แจงความเห็นท้ังนี้แกพวกก�านันผใูหญบานก็เห็นชอบดวยโดยมาก

ในเร่ืองอากรคาน�า้น้ันรองเดือดรอนในเร่ืองพกิดัเก็บเครื่องมือ
มีลอบเปนตน อยางเดียวกับที่ปรากฏในมณฑลกรุงเกาแตกอน ในเร่ือง
นี้ฉันไดพิเคราะหมาต้ังแตในแขวงกรุงเกา คิดเห็นวาถาเลิกเรื่องเก็บ
เครื่องมือยอยเสียทีเดียว คงเก็บแตเคร่ืองมือใหญๆ ต้ังแตชอนแลแห
อวนขึ้นไปดูเหมือนเรื่องคาน�า้จะเรียบรอยขึ้นมาก เพราะเก็บเคร่ืองมือ
ยอยเก็บยาก ดวยราษฎรมักจะรูศึกเดือดรอนดวย ถาแกไขเปนเชนน้ัน
ในมณฑลกรุงเกาเขาใจวาเงินอากรคาน�้าจะตกลงแตเพียง ๒๐๐๐
บาท มณฑลอื่นๆ คงจะนอยกวานั้น แตการเรื่องนี้ยังไมแนใจจะตอง
เอาไวหารือในเวลาประชุมเทศาภิบาลปนี้ ความเดือดรอนในเรื่อง
อากรคาน�า้ท่ีก�านันผูใหญบานรองยังมีอิกอยางหนึ่งดวยเรื่องพิกัดเก็บ
ปากบอ วาบางทีเก็บอากรมากกวาท่ีขายบอได ความขอนี้เจาพระยา
สุรพันธก็วาเปนความจริง ดวยบอทางน้ีบางบอก็ไดผลประโยชนมาก
บางบอก็ไมไดผลประโยชน ไมเปนใหญดวยขนาดบอ แตเรื่องนี้ฉันยัง
ไมเห็นทางท่ีจะแกไข จึงขอใหเจาพระยาสุรพันธน�าขอความไปหารือ
ในที่ประชุมเทศาภิบาล

ความเดือดรอนของก�านันผูใหญบานดวยเร่ืองผลประโยชน
นั้น วาตองท�าราชการตางๆ คือดวยเร่ืองเก็บภาษีอากรเปนตน ไมใคร
จะมีเวลาท�ามาหากิน จึงเปนความเดือดรอน ไดถามถึงผลประโยชน
พระราชทานเปนสวนลดในการเก็บภาษีอากร พวกก�านันวายังไมไดรับ
ถามขาหลวงกไ็ดความจริง เพราะเขาใจยังเปนอยางเกา กลาวคือจะ
ตองเก็บเงินใหเสร็จส้ินจนไมติดคางแลว จึงจะแจกสวนลด ความเขาใจ
อยางน้ีเปนความเขาใจผิดแท ดวยการท่ีจะแจกสวนลดตอเมื่อเก็บแลว
เสร็จนั้น แมจะเปนขอบังคับโดยมุงหมายจะใหดี ผลตามที่เคลยเห็นมา
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แตกอน ก�านันมักจะไมใครไดเสียโดยมาก เหตุวานอยปจะแลวเสร็จ
ไดทีเดียว คงอยูในติดคางบาง เลก็ๆ นอยๆ ทุกป ทุกวันน้ีก�านันผูใหญ
บานเปนก�าลังส�าคัญของราชการตามหวัเมืองควรจะตองท�านุบ�ารุงโดย
อยางที่สุดที่จะท�าได เร่ืองสวนลดภาษีอากรเปนผลประโยชนทางเดียว
ท่ีก�านันจะได ควรจะตองใหไดจริงๆ อยาใหติดขัดจึงจะเปนการท�านุ
บ�ารุงน�า้ใจใหท�าราชการ แลการที่จะใหนั้นก็ไมยากอันใด ดวยมีในงบ
ประมาณอนุญาตของกระทรวงพระคลังอยแูลว ถาเก็บเงินไดเทาใด
เม่ือใด ควรจะหักสวนลดใหในขณะนั้นโดยทันที จึงจะเปนการ
บ�ารุงน�า้ใจ ใหก�านันเปนธุระในการเรื่องภาษีอากร ไดขอตอเจาพระยา
สุรพันธใหการเปนไปดังวานี้จงได ในเรื่องสวนลดนี้เจาพระยาสุรพันธแล
พระยาอมรินทรฤๅไชยไดหารืออยางหนึ่งวา บางต�าบลใชใหผูใหญบาน
ตรวจเก็บอิกทีหนึ่ง ก�านันเปนแตเก็บบาญชีเชนน้ีจะควรใหสวนลดแต
ก�านันหรือผใูหญบานดวยประการใดไดช้ีแจงวา การเก็บภาษีเปนหนาท่ี
ของก�านัน จึงไดวางไวในขอบังคับวาใหก�านันไดสวนลด ถาหากวาก�านัน
ไปใหผูใหญบานชวยท�าดังวาก็ความแบงผลประโยชนนั้นเฉลี่ยใหแก
ผูใหญบานดวย

ออกจากโคกไผมาแวะตรวจการอ�าเภอตวันออก ซึ่งต้ังที่วาการ
อยูท่ีปากคลองแพงพวย พระแสนทองฟาเปนนายอ�าเภอ ไตถามได
ความวาโจรผูรายเรียบรอย มีแตลักโคกระบือแลยองเบาบางหางๆ
แตการอื่นๆ ในนาที่อ�าเภอตรวจไมไดความ เพราะบาญชีแลแบบแผน
ตางๆ ไมไดท�าหรือท�าไมถูกแบบท้ังนั้น ออกจากท่ีวาการอ�าเภอขึ้นไป
ถึงเมืองราชบุรีเวลาบาย ๓ โมงเสศ จอดพักท่ีแพนาจวนเทศาภิบาล

ท่ีเมืองราชบุรีเวลานี้ก�าลังน�า้มากทวมตลิ่งทุกๆ แหง แมใน
ลานจวนเทศาภิบาลน�า้ทวมประมาณศอกหนึ่ง จะไปไหนตองลงเรือ
เลก็ๆ ใหคนจูงหรือพายไปตามท่ีน�้าลึกแลต้ืน บางแหงก็ถึงตองลงเดิน
ทองน�า้ไป ในเวลาเย็นวันนี้ไดไปดูที่ตลาดๆ นาเมืองราชบุรีน้ีเดิมติด
ตลาดแลโรงบอนในที่ดินของพระสุธรรมไมตรี ไมไดประโยชนอันใด
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แกรัฐบาล คร้ันเจาพระยาสุรพันธมาเปนขาหลวงเทศาภิบาล เม่ือเสด็จ
ประพาศเมืองราชบุรีในศก ๑๑๔ เสด็จกลับแลวเจาพระยาสุรพันธรื้อ
ไมท่ีท�าพลับพลาหลุมดินมาสรางโรงบอนแลรานตลาดในที่หลวงเหนอื
ตลาดพระสุธรรมไมตรีใหบอนมาติดท่ีนี้ต้ังแต ศก ๑๑๕ ตลาดก็ตาม
มาดวยมาก เก็บคาเชาไดปหนึ่ง ๓๐ ช่ังเสศ ครั้นเม่ือศก ๑๑๖ พระ
สุธรรมไมตรียอมขายที่ตลาดแกรัฐบาลเปนเงิน ๑๒๐ ชั่ง บัดนี้ตลาด
เมืองราชบุรีเปนของหลวงตลอดทั้ง ๒ ตอน เกบ็คาเชาเรือนโรงแลตลาด
แลคาทาเรือจางในศก ๑๑๖ เปนเงิน ๓๘๐๐บาท พิเคราะหดูตลาดใน
เมืองราชบุรีบริบูรณดีขึ้นกวาเมื่อคร้ังตามเสด็จมาในศก ๑๑๔ ตึกแถว
ท่ีสมเด็จเจาพระยาสราง ซึ่งเปนตึกรางหาคนอยูไมไดมานาน บัดนี้ก็มี
คนอยูเต็มแทบทุกหอง แตตลาดน้ียังจะตองจัดการแกไขตอไปขางนา
ดวยต้ังปดนาเมืองอยูตลอด หาสงางามอันใดมิไดแลเปนโรงจากเคร่ือง
ผูกโดยมาก แตท�าใหมถาจะท�าเปนตึกหรอืเปนเคร่ืองไมจริงทั้งสิ้น
จะตองลงทนุสัก ๓๐๐ ชั่ง คงจะเก็บคาเชาไดถึงเดือนละ ๔๐๐ บาท
ถาท�าไดเชนนั้นเมืองราชบุรีจะงามเปนสงาผาเผยขึ้นมาก

ดานภาษีในเมืองราชบุรีนี้ เจาพระยาสุรพันธไดส่ังใหเลิก
หมดแลว ยังคงไวแตที่เมอืงราชบุรีต�าบลเดียว ไดเรียกบาญชีมาตรวจ
ดู ไดความวาในศก ๑๑๖ ดานภาษีในเมืองราชบุรีทั่วไปเก็บเงินได
๑๕๘๖๙๖ บาท ๕๐ อัฐ ในศก ๑๑๗ นี้ไดมีประกาศแลทองตรา
โปรดเกลาฯ ใหเลิกเก็บภาษีสิ่งของ ๓๐ อยาง ในสิ่งของ ๓๐ อยางนั้น
ไมปรากฏ ท่ีดานเมืองราชบุรีไดเคยเก็บ ๖ อยาง คือ ขี้ผ้ึง ไหม น�า้มัน
มะพราว ปอ หอย หนัง เหลืออิก ๒๔ อยางที่เลิกเกบ็ภาษีนั้น เอา
จ�านวนท่ีไดเก็บในศก ๑๑๖ มาเทียบเงินจะขาดไป ๔๖๔๐๐ บาท
เสศ ท่ีเปนสิ่งส�าคัญเงินมากคือ พริกแหง หอมแหง ๒ อยางนี้เงินตก
กวา ๓๐๗๐๐ บาท ยังมันอิกอยางเงินตก ๕๐๐๐ บาทกวา ถ่ัวเงินตก
๕๕๐๐ บาทกวา

ภาษีซึ่งยังคงเรยีกท่ีดานตอไปยังมีอยู ๒๑ อยาง เทียบตาม
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เงินท่ีเก็บไดในศก ๑๑๖ รวมเปนเงิน ๑๑๒๖๒๑ บาท ท่ีเปนสิ่งส�าคัญ
เงินมากนั้น คือ ยาสูบเปนเงิน ๖๐๐๔๑ บาท ปูนขาว ปูนแดง ๗๑๕๑
บาท ไมไผแลไมกระยาเลยตางๆ เปนเงิน ๓๗๖๗๔ บาท นอกจากนี้
เปนแตส่ิงละเล็กละนอยไมสูมากนัก เรื่องภาษีไมเห็นเปนอันจ�าเปนตอง
เกบ็ที่ดานไมมีทาจะแกไข เปนแตจะตองเลือกท่ีวาจะต้ังดานท่ีใดจะดี
อยใูนจะตองรอฟงพวกพนักงานกรมปาไม นอกจากไมตางๆ ภาษีปูน
เกบ็ตามเตาไดงาย แตภาษียาสบูน้ันเห็นจะตองจัดใหอ�าเภอเก็บตาม
เจาของผูขายยา แตเวลานี้อ�าเภอยังท�าไมไดโดยแท เพราะเหตุฉนั้น
ดานภาษีท่ีเมอืงราชบุรีจะตองคงไวกอนไปคิดเลิกเอาในศก ๑๑๘

วันท่ี ๑๙ เวลาเชาไปตรวจท่ีวาการมณฑล เจาพระยาสุรพันธ
แจงวาตึกใหญท่ีขาหลวงเทศาภิบาลพักช�ารุดมาก จะตองขอจัดการ
ซอมแซมท่ัวไปในศก ๑๑๘ ตึกหลังนี้ช�ารุดมาแตเดิม เม่ือจัดการ
เทศาภิบาลเปนแตปุปะเยยีวยาคือมุงหลังคาจากพอกันรั่ว ใหขาหลวง
เทศาภิบาลอาไศรยมาได ๓ ป ถึงเวลาควรจะตองซอมอยูแลว แลตึก
ในบริเวณนี้กช็�ารุดซุดโซมท่ัวไป ไมใชแตหลังท่ีขาหลวงอาไศรย แต
การซอมแซมคงจะตองใชเงินกวา ๑๐๐ ช่ัง ออฟฟศท่ีวาการมณฑล
ดูก็พอใช คือใชคนนอย แลการท�าบาญน�้าบาญชหีนังสือก็จัดวาพอใช
ไมยุงเหยิง ดูท่ีวาการมณฑลแลว มาดูท่ีจัดการเก็บเงินคานา การเก็บ
เงินคานาเมืองราชบุรีนี้ยังจัดเปนอยางเกา กลาวคือจดัพนักงานเก็บ
เปนกองเดียว แลขับตอนราษฎรเขามาเสียคานาถึงเมือง ยังไมได
มอบการไปใหนายอ�าเภอเก็บเปนอ�าเภอๆ อยางมณฑลกรุงเกาแล
นครไชยศรี เพราะการอ�าเภอยังจดัไมเรียบไดเหมือนมณฑลเหลาน้ัน
ดวยเหตฉุนี้เงินคานาในศก ๑๑๕ จึงยังคั่งคาง ไดความวาเพราะนาย
อ�าเภอไมขับตอนราษฎรเขามาเสียคานาใหสิ้นเชิง ไดแนะน�าใหมอบ
ใบเสร็จใหนายอ�าเภอออกไปเก็บเงินท่ียังคางทุกๆ อ�าเภอแลก�าหนด
วันใหแลวเสร็จ ถาอ�าเภอใดท�าไมแลวในก�าหนดใหเอาตัวนายอ�าเภอ
ขังไวกวาจะไดเงินเสร็จทุกอ�าเภอ ถาหากวาพระยาอมรินทรจัดการนี้
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ไมส�าเร็จ ใหปรับพระยาอมรินทรดวยอิกคนหนึ่ง
ออกจากที่วาการมณฑลไปตรวจท่ีโรงทหาร ดูจัดการรกัษา

หมดจดเรยีบรอยดี ฟงขาวดูไดความวาต้ังแตนายนพออกมาเปน
ผูบังคับการ การทหารอยูขางจะเรียบรอยขึ้นกวาแตกอน ออกจาก
โรงทหารไปตรวจตรางๆ เมืองราชบุรีนี้ ไดยินวามิศเตอรอะไรที่เปน
ขาหลวงพเิสศถึงเรียกวานรกท่ีอยูบนแผนดิน แตเม่ือฉันไปตรวจดูวันนี้
จะเปนดวยจัดการรับเสด็จหรืออยางไรไมทราบ เห็นสอาดแลเรียบรอย
พอใชไดดีกวาตรางเมืองนครไชยศรี ตองการแตทาปูนขาวใหหมดจด
ขึ้น กับผอนคนในหองจองจ�าอยาใหเยยีดยัดกันอยางเดียวนี้ก็จะพอแก
การเร่ืองคนโทษยัดเยียดก็เกิดแตเร่ืองคุกกรุงเทพฯ ไมรับอยางเดียวกัน
กับเมอืงนครไชยศรี จ�านวนนกัโทษมีอยูในตรางเมืองราชบุรเีวลานี้ ท่ี
ตองเวรจ�าตัดสินแลวชาย ๕๑ คน ในระหวางพจิารณา ๓๒ คน รวม
นักโทษ ๘๓ คนจ�าขังไวในหองหนึ่งซึ่งวาเปนหองท่ียัดเยียด อิกหอง
หน่ึงไวนักโทษซึ่งตองคุกขังในระหวางพิจารณาบาง ความแพงบางมี
นักโทษ ๓๗ คน อิกหองหนึ่งขังนักโทษหญิงมีนักโทษ ๕ คน รวมมี
นักโทษชาย ๑๒๐ คน หญิง ๕ รวม ๑๒๕ คน ไดถามตัวนักโทษถงึ
การบังคับบัญชาเลี้ยงดู นักโทษรองวาไดรับพระราชทานขาหลวง
ไมท่ัวถึง แลไดรับพระราชทานไมใครพออิ่ม ทั้งไมมีกับเขาดวย ไตสวน
ไดความวา จายอาหารเล้ียงแตนักโทษซึ่งไมมีญาติมาสง แลจายแตเขา
เปลาคนหนึ่งม้ือละชามหน่ึง เห็นวายังไมถูกตองตามขอบังคับ จึงได
สั่งแตน้ีไปใหเลี้ยงนักโทษดวยเขาหลวงทั่วทุกคน แลใหมีกับเขาดวย
สิ่งหน่ึง ขอท่ีนักโทษรองวากินไมอ่ิมนั้น ไดเรียกชามท่ีตวงมาตรวจดูๆ
ขนาดชามกไ็มเลก็นกั ชามหนึ่งถาฉันกินก็ไมหมด แตขอนี้ก็ไมส�าคัญ
อันใดดวยเลี้ยงนักโทษนอย คนโทษคนใดกินจุกวาชามก็จายเพ่ิมเติม
ใหไดไมยาก จึงไดสั่งใหจายเขาใหพอคนโทษกินอิ่มตอไป อยาใหถือ
เอาการท่ีตวงเปนประมาณ นอกจากนี้ค�าท่ีนักโทษรองทุกขก็มีแต
วาตัวไมผิดเปนตน ซึ่งเปนอาจินไตยมิควรที่จะค�านึง เพราะขาหลวง
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พิเสศไดออกมาตัดสินเมื่อเร็วๆ นี้เอง
ฉันเขาใจวามีคะติโบราณถือกันมาแตกอนอยางหนึ่ง วาผูดี

เขาในคุกในตรางมีเสนียดจันไร เพราะเหตุฉนั้นผรัูกษาเมืองกรมการมัก
จะไมใครเขาไปดูในคุกในตราง เม่ือใหขุนเจนกับนายชวนออกมาตรวจ
ตรางหัวเมืองเหลานี้ ไมไดความวาผูวาราชการเมืองไดเคยเขาไปใน
ตราง มาตรวจตรางในครั้งนี้ฉันจึงไดเชิญเจาพระยาสุรพันธแลพระยา
อมรินทรเขาไปตรวจถึงในตรางดวยกันแลต้ังใจวาจะพาผวูาราชการ
เขาในตรางตอไปทุกๆ แหงท่ีจะไปตรวจ ตรวจนักโทษแลวมาตรวจ
ท่ีออฟฟศตรางหมื่นไพรีเปนพธ�ามรงค ดูเปนคนฉลาดพูดเขาใจงาย
พอใช แตการออฟฟศยังจัดไมเปนแบบแผนเรียบรอย เพราะเร่ืองตราง
นี้เปนการใหม ยังขัดของอยูดวยเงินแลอื่นๆ ยังไมไดพบที่ใดที่ไดจัด
เรียบรอย เพราะเหตุฉะนั้นจึงยุติวาตรางเมืองราชบุรีนี้เอาเปนท่ีพอใจ

ออกจากตรางมาตรวจท่ีวาการเมือง คือตึกที่สมเด็จเจาพระยา
สรางไวเปนศาลากลาง เดียวนี้จัดเปนศาลอยชูั้นลางออฟฟศวาการ
เมืองอยชูั้นบนดูปดกวาดหมดจดท้ัง ๒ ช้ัน การศาลยังเปนวิธีอยางเกา
คือมีท้ังผูพิพากษาแลตุลาการ ขาหลวงพิเสศยังไมไดจัดการแกไขอยาง
ใด เพราะยังอยใูนระหวางเวลาลางความเกา แตความคางกไ็มมากมาย
นัก เขาใจวาไมเกินกวา ๓๐๐ เรื่องเปนความแพงโดยมาก แลความ
ท่ีเกิดขึ้นทุกวันนี้ ทราบวาเปนความแพงโดยมาก ความอาญานอย ท่ี
วาการเมืองจัดหมดจดเรียบรอยพอใช แตยังมีพนักงานคลังเมืองซึ่ง
เห็นไมจ�าเปนจะตองมี เพราะเหตุที่คลังมณฑลอยูเมืองเดียวกัน จึงได
สั่งใหคิดเลิกคลังเมืองเสียอยางเดียวกับท่ีเลิกแลว เมืองกรุงเกา เมือง
สงขลา แลเมอืงชุมพร ถึงท่ีวาการเมืองในเมืองราชบุรีน้ีก็ควรยายไป
อยใูนบริเวณเดียวกับที่วาการมณฑล การท่ีพูดจาส่ังเสียจะไดงายสดวก
ไมตองมีจดบตัรจดหมายอันใดตอกัน แตในเวลาน้ีตึกในท่ีวาการมณฑล
ช�ารุด จะตองรอไวตอเมื่อซอมแซมใหดีขึ้นแลวจึงจะยายไปได บาญชี
สัมโนครวัเมืองราชบรุีไดท�าแลวเปนใชไดเมืองหนึ่ง มีจ�านวนอ�าเภอ
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๔ อ�าเภอ ก�านัน ๑๔๔ ผูใหญบาน ๑๓๒๔ สาระวัด ๒๗๘ หลังคา
เรือน ๒๘๑๙๐ พลเมือง ๑๒๘๗๖๙ มีมา ๔๖๐ โค ๙๖๓๙๖ กระบือ
๓๓๑๕ เกวียน ๒๘๘๓๗ เรือ ๑๕๓๓๓ ปน ๔๕๙๘ ไดสงรายละเอียด
มากับจดหมายน้ีดวยแลว ดูที่วาเมืองแลวไปดูท่ีโรงทหารสรางใหม
ซึ่งกระทรวงกลาโหมคิดจะยายลงมาต้ังริมน�้าขางใต แตโรงทหาร
ปลูกยังไมแลว โรงทหารใหมนี้ปลูกดวยไมมุงจากตามแบบกระทรวง
กลาโหมใหออกมา ท�าเหมือนกันกับท่ีกรุงเกา แตท่ีน้ีใชแรงคนโทษท�า
พนักงานโยธาส�าหรับเมืองเปนนายงาน แตจะเปนดวยเหตุอยางใด
ไมทราบท�าไมดีใชตัวไมเล็กแบบบางเห็นจะไมถาวรไปไดก่ีมากนอย

เวลาบาย ๓ โมงออกเรือจากท่ีวาการมณฑล ขึ้นไปเขาคลอง
บางสองรอยออกทงุเขางูไปจอดอยูท่ีแพซึ่งขาหลวงไดจัดไวรับ ฉันพ่ึง
เคยมาเห็นทงุเขางูในระดูน�้าคราวนี้ พอแลเห็นกท็�ายอมโดยทันทีวา
บรรดาทุงที่จะเท่ียวเลนในระดูน�า้จะเปนทุงหนึ่งทุงใดในกรุงเกาก็ดี
ทองพรหมมาศเมืองลพบุรีก็ดี แมท่ีสุดถึงบึงบรเพ็ดเมืองนครสวรรค
ก็ดี บรรดาท่ีไดเคยไปเห็นแลวไมมีแหงใดที่จะสูทุงเขางูนี้เลย ดวยเปน
ทุงกวางน�้าลกึแลมีเขาอยูใกลๆ จะเลนเรือเล็กพายไปเทาใดก็ไมมีท่ีสุด
โดยจะมีเรือใบเล็กๆ มาแลนเลนก็ได กระบวนท่ีจะเที่ยวทุงเก็บกุมเก็บ
สายบัวอยางทุงกรุงเกาก็ได หรือจะเอาเรือแวะจอดเขาท่ีดอนขึ้นไรเกบ็
นอยหนาก็ได จะเดินเลยไปเท่ียวถึงเขาก็ไมทันเหนื่อย เพราะอยางนี้
ใครๆ มาจึงไดกลับไปชมวาสนุกนัก แตทุงนี้มาเท่ียวไดแตในระหวาง
แรมเดือนเกาจนกลางเดือนสิบ ถาชากวานั้นน�า้ลดเสีย เพราะแมน�า้
ราชบุรีน�า้ลดกอนล�าน�า้เจาพระยา ในเวลานี้น�้าก็ลดลงกวาคืบหนึ่งแลว
แตเขาในเมืองราชบุรีปนี้งามดีน�า้ทวมเสียไปไมมากนัก

วันที่ ๒๐ เวลาเชาใชเรือสติมลอนจูงไปในทงุเขางูจนถึงหลัง
บานธรรมเสน เพื่อจะดูท่ีวาการอ�าเภอตวนัตกซึ่งต้ังอยูท่ีโคกกระตาย
พระรามบริรักษเปนนายอ�าเภอ การในอ�าเภอน้ีก็เปนท�านองเดียวกับ
อ�าเภอพระแสนทองฟา ไมมีอันใดที่จะตองพรรณายืดยาว แตท่ีวาการ
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อ�าเภอนี้ต้ังอยริูมคายเกาซึ่งวาเปนคายใหญยังมีเชิงเทินแลสระปรากฏ
อยู คายโคกกระตายนี้สอบในพงษาวดารไดความวาเปนคายหลวงครั้ง
ขุนหลวงตากออกมาตั้งลอมพมาคายบางแกวแลเขาชะงมุซึ่งอยูตอไป
ไมหางนัก เวลาบายลงเรือไปดูถ�า้เขาหวยตะแคงซึ่งอยูขางดานเหนือ
เขางู ถ�้านี้เปนถ�้าอยูติดกับแผนดิน นานี้น�า้ทวมพ้ืนถ�้าสักสองสอกคืบ
พายเรือเขาไปในถ�้าไดลึก เขาไปพบของประหลาด คือมีรอยถานไฟ
เขียนไวบนเพดานถ�้าเปนอักษรพระนาม จ.ป.ร. รูปอยางท่ีทรงจ�าหลัก
ศิลาในสถานที่ตางๆ แลมีตัวเลข ๑๑๔ อยูใตนั้นดวย เปนท่ีฉงน
สนเทหใจเปนอยางย่ิง ดวยเม่ือศก ๑๑๔ เสด็จประพาศเมืองราชบุรี
ฉันก็ตามเสด็จในเที่ยวนั้น จ�าไดวาไดทรงอักษรพระนามจ�าหลักไวแต
ท่ีปากถ�้าจอมพลท่ีเขากลางเมือง ถึงวาเม่ือขาเสด็จกลับจากจอมบึง
ไดทรงมาเลียบเขางูมาทางนี้ก็ไมปรากฎวาไดเสด็จประพาศถ�้าหวย
ตะแคง เหตุใดจึงมีอักษรพระนามเขียนไวท่ีหลังถ�้าน้ีแลเหตุใดจึงไมมี
จ�าหลักแปลไมออกเกิดเปนความสงไสยวาจะเปนลายพระราชหัดถ
เลขาแทหรือใครไปแลเห็นที่ปากถ�้าจอมพลแลจ�าลองเอามาเขียนไว
ท่ีน้ี เพ่ือบูชาหรือประการใด มีความสงไสยอยดัูงน้ี จึงยังไมกลาจะสั่ง
ใหจ�าหลังรอยลงในศิลา

ออกจากถ�้าเลยไปจอดท่ีบานหวยตะแคงซึ่งเปนทาเรือมารับ
เสา ไตถามถึงการท�ามาหากนิไดความวา พวกที่อยูในบริเวณเขางูนี้ท�า
มาหากินหลายอยาง คือท�านาเปนพื้นแลท�าไรนอยหนาดวย เวลาสิ้น
การนาตอยหินขายไปเผาปูน การท�าหินในเวลาน้ีราคาข้ึนมีคนท�ามาก
ท�าไมทันขาย เพราะมีคนมาต้ังเตาเผาปูนมากข้ึน สังเกตุดูตามล�าน�้ามี
เตาเผาปูนมากขึ้นกวาเมื่อมาเห็นในคราวตามเสด็จสักเทาหนึ่ง แตพวก
ราษฎรบนวาหินปูนเดียวน้ีตอยยากกวาแตกอน เพราะกอนศิลาท่ี
กระจัดกระจายท�าไดงายตอยเสียหมดแลว ตองหาลึกแลสงูขึ้นไป คน
หน่ึงท�าไมใครจะไดมากเหมือนแตกอน พวกพระยาสโมสรออกมาตั้ง
ระเบิดในการท�าถาวรวัตถุ เม่ือวันไปถึงเขางูไดยินเสียงหลายตูม แตถาม
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พวกกรมการวาไดศิลาไมใครมากกวาท่ีท�าดวยมือ เพราะลูกจางที่จะ
เจาะศิลาเกียจคราน เจาะรูไมลึกจึงระเบิดศิลาออกไมมาก แตความขอ
นี้จริงเท็จฉันใดอยูแกผูกลาว เพราะไมไดไปดูดวยตาเอง ในเวลาวางนา
คนแถวนี้หากินอิกอยางหนึ่ง คือตัดไมขาย ลักษณท่ีตัดน้ันใครมีเกวียน
ก็พาออกไปที่ปาขางทางท่ีเสด็จจอมบึงเลือกไมไผไมรวกหรือไมเหียงแล
ไมอยางอื่นๆ ท่ีจะใชเปนเสาได ตัดบันทุกเกวียนมา เสาบันทุกไดเลม
ละ ๓ ตน ถาเปนไมรวกชนิดท่ีขายท�าโป๊ะบันทุกไดเลมละ ๕๐ ล�า ไม
เสาบรรทุกมาถึงบานตองมาถากเปลือกเกลาอิก นาน�้าพวกเรือข้ึนมา
รับถึงหวยตะแคง นาแลงเจาของตองเข็ญลงไปถึงแมน�า้ใหญ ขายราคา
เสา ตนละ ๒ สลึงเฟอง คิดดู ๒ คนมีเกวียนเลม ๑ โค ๒ ตัว ลงแรง ๒
วันหาไดอยูใน ๙ สลึงดูก็ดีอยู แตหากวาจะมผูีขออนุญาตมาต้ังท�าไม
เสาแลไมกระยาเลยทางนี้ จะจางชาวบานที่ช�านาญการตัดไมในท่ีเหลา
นี้เปนลกูจางเห็นจะไมได ดวยคนเหลาน้ีเปนคนหากินหลายอยาง แล
ไดประโยชนพอก�าลังจะไมมีใครท้ิงไรนามารับจางท�าไมแตอยางเดียว

วันท่ี ๒๑ เวลาเชาออกเรือจากทุงเขางูมาแวะท่ีวัดบาดหลวง
บางนกแขวกดวยเมื่อขาผานไปแกตกแตงธงเทียวรับแขงแรง จึงได
บอกไววาขากลับจะมาแวะ ทานบาดหลวงทั้งหลายบันดาอยท่ีูน้ีพรอม
กันมารับทั้ง ๕ รูป แลมีแตรวงสานุศิศยมาประโคมรับดวย ข้ึนไปนั่ง
สนทนาเปนสุนทกะถาท่ีกฎุีก็เปนการเรยีบรอยไมฟองรองกลาวโทษ
ผูใด ไดความวาบาดหลวงที่ตั้งอยูต�าบลนี้แยกกันเปน ๒ คณะ คือ
พวกพนักงานสั่งสอนในการวัดคณะหนึ่ง ๓ รูป พนักงานสั่งสอนใน
การวทิยาลัย ๒ รูป ที่วิทยาลัยนี้สอนวิชาชั้นสูงของพวกบาดหลวงคือ
ภาษาเล็ดตินแลวิชาอยางอื่นๆ เพื่อจะใหนักเรียนชาวเมืองนี้บวชเปน
บาดหลวง มีนักเรียนอยูเดียวน้ี ๔๐ คนกวากินอยขูองบาดหลวงเสร็จ
แตการท่ีบวชเปนบาดหลวงนั้นนานๆ จึงจะมีที่ศัทธาถึงบวชสักคน ๑
คนที่บวชตองเรียนอยูถึง ๑๖ ป จึงจะมีความรพูอบวชได คนท่ีไมบวชก็
ออกจากโรงเรียนไปท�ามาหากินดวยประการตางๆ ที่ไปอยกูรมโทรเลข
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ก็มี ไดความจากบาดหลวงดังนี้ นึกสงไสยวาโรงเรียนน้ีสิสอนคนเพื่อ
เตรียมในการบวช วิชาที่สอนก็เปนวิชาฝายขางอาราม คือภาษาเล็ดติน
แลทิโอโลยีเปนตน คนท่ีไมบวชรูวิชาเหลานี้ไปจะมีประโยชนอะไร
ไดถามบาดหลวงๆ วาจัดการสอนเปน ๒ แพนก แตแพนกใดสอนอยาง
ใดบาง ถามไมไดความ และจะไปดูที่โรงเรยีนกไ็มไดดวยเปนวันอาทิตย
แลน�า้ทวมดวย แตก็นึกอยากรู จึงไดขอใหบาดหลวงเขียนโปรแครม
ของโรงเรียนเซมินารีนี้สงมาใหทราบในภายนา สนทนาอยกัูบบาดหลวง
ประมาณ ๒๐ นาที กลับลงเรือใชจักรไปยังเมืองสมุทสงคราม

รวบรวมเนื้อเห็นในการท่ีตรวจเมืองราชบุรีคราวนี้ จะตอง
ชี้แจงในสวนมณฑลกอน การมณฑลจัดวาเปนอนัเสมออยู มณฑลน้ี
เม่ือแรกจัดเทศาภิบาล ทรงพระกรุณาโปรดต้ังพระเทพราชแสนยาเปน
ขาหลวงมหาดไทยพระจิณดารักษเปนขาหลวงคลัง ในเวลานั้นมณฑล
ราชบุรีโจรผูรายชุกชุมรายแรงเหลือประมาณ การเทศามีขอส�าคัญ
แตเรื่องปราบปรามโจรผรูาย ในการน้ีในมณฑลราชบุรีจะหาผูใดเสมอ
เหมือนพระเทพราชแสนยาหาไมได ดวยเปนคนเกาซ่ือตรงแลกวาง
ขวางคุนเคยมาแตครั้งสมเด็จเจาพระยา พระเทพราชไดเปนก�าลังของ
เจาพระยาสุรพันธปราบปรามโจรผูรายจนสงบเงียบเรียบรอยไดตลอด
มาจนทุกวนันี้ แตมีความบกพรองอยูในพระเทพราช ๒ ประการ คือ
อายุมากประการ ๑ ไมเขาใจวิธีการออฟฟศประการ ๑ ในชั้นแรก
เพราะการคลังยังไมสูมีอะไรท�า ไดอาไศรยแรงพระจิณดารักษเปน
หัวนาในการออฟฟศเปนก�าลังของเจาพระยาสุรพันธตลอดมา ครั้นการ
คลังเพ่ิมเติมมากขึ้น พระจิณดารกัษก็จ�าเปนตองหางจากการออฟฟศ
มหาดไทยไปทุกที ไมมีตัวผูใดท่ีจะแทนใหพอแกการๆ ออฟฟศใน
ครั้งน้ีก็เพิ่มเติมแบบแผนในลักษณปกครองแลตรวจราชการมากข้ึน
ก�าลังเครื่องมือไมพอแกการโดยเหตุที่ไดวามานี้ แลเจาพระยาสุรพันธ
เปนชั้นผใูหญจะหมายใหว่ิงเตนหรือฝกหัดผูคนไวส�าหรับใชสอยอยาง
ขาหลวงเทศาภิบาลชั้นหนุมๆ ยอมเปนการเหลือก�าลัง เพราะเหตุ
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ฉนี้การมณฑลจึงเดินชาลาเลอยกวามณฑลอื่นๆ หลายมณฑล เมื่อ
กอนฉันจะออกมาไดตกลงวาจะถอนพระจิณดารักษไปวาราชการเมือง
นครไชยศรี ครั้นฉันออกมาเห็นการท่ีมณฑลราชบุรีเปนอยูดังไดชี้แจง
มาแลวเมื่อตริตรองดูถึงการที่จะแกไข เห็นวาถายายพระจิณดารักษ
ไปในเวลาน้ี นาที่เจาพระยาสุรพันธจะไดความเดือดรอนมาก สวน
พระเทพราชแสนยานั้นตัวก็รองอยูวาแกชรา แตเจาพระยาสุรพันธ
ไมยอมปลอย การเปนเชนนี้จึงเห็นวานาที่จะตองยกพระเทพราช
แสนยาข้ึนเปนต�าแหนงพิเสศเสมออยางผูชวยขาหลวงเทศาภิบาล
ยายพระจิณดารักษมาเปนขาหลวงมหาดไทย แตจะตองเพ่ิมเงินเดือน
ขึ้นอิกสักชั่ง ๑ ใหเทาอัตราผูวาราชการเมืองอยางต�า่ อยาใหเปนที่
เสียใจ ขอคนกระทรวงพระคลังมาเปนขาหลวงคลังแทนพระจิณดา
รักษท�าการใหเต็มมือทั้ง ๒ พนักงาน การจึงจะเดินเร็วขึ้นได สวนเมอืง
นครไชยศรีนั้น หลวงบรมบาทเห็นจะพอแกการ พอไวใจใหรักษาเมือง
ได จัดการอยางนี้เห็นวาพอจะพยุงการมณฑลนี้ใหเดินไปได ไดชี้แจง
ความเห็นนี้แกเจาพระยาสุรพันธก็เห็นชอบดวย แลมีความยินดีที่จะ
ไมถอนพระจิณดารักษไปเสียนั้นเปนอยางย่ิง

ในสวนการเมืองราชบุรีนั้นจะตองชี้แจงในส่ิงท่ีไมพอใจกอน
พระยาสฤษด์ิคงจะจ�าไดท่ีฉันไดพูดอยูเสมอๆ วาการหัวเมืองที่เรียบ
รอยไดทุกวันนี้ เพราะเร่ืองจัดก�านันผูใหญบาน ดวยรัฐบาลไดคนท่ีดี
มีราษฎรนิยมเชื่อถือเขามาเปนก�าลังของราชการเปนอันมาก กระท�า
ใหราษฎรอยูในบังคับบัญชาของรัฐบาลสนิทขึ้นกวาแตกอน ฉันกลัว
นักท่ีผวูาราชการเมืองกรมการบางเมือง ซึ่งไมเขาใจความจริงในขอน้ี
จะบังคบับัญชาวากลาวก�านันผูใหญบานตามแบบท่ีเคยใชก�านันอยาง
แตกอน โดยไมมีความเกรงใจหรือจะเอาใจอยางใด ก�านันผูใหญบาน
ชั้นนี้ไมใชคนจ�าพวกท่ีซ้ือต�าแหนงหาเงินกินอยางก�านันแตกอน ถา
ถูกกดข่ีขเูข็ญโดยไมเอาใจจะยอทอแลละเลยความอุสาหะเสียโดยงาย
ถาเม่ือความยอทอเกิดข้ึนแกก�านันผูใหญบานเมื่อใด ความเส่ือมทราม
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จะมาถึงพระราชบัญญัติลักษณปกครองทองท่ีแลการอยางอื่นๆ ใน
หัวเมอืงในเวลานั้น ฉันไดแสดงความปรารภน้ีแกขาหลวงเทศาภิบาล
แลขาราชการหัวเมืองเนืองๆ แมออกไปถึงหัวเมืองเม่ือใดก็ไดเอาใจ
ใสตรวจตราการเร่ืองนี้มไิดขาด เมื่อมาในมณฑลกรงุเกาแลมณฑล
นครไชยศรี เฉภาะในมณฑลนครไชยศรท่ีีไดมีเวลาตรวจการหลายวัน
ไดมีความยินดีที่เห็นก�านันผูใหญบาน ดูพากันมีความภักดีเอื้อเฟอตอ
ราชการในต�าแหนงของตน ฉันก็ไดใหโอวาทอุดหนุนทุกๆ โอกาศที่ได
มาในระยะทาง คร้ันเขามาในเขตเมืองราชบุรี พิศดูนาตาก�านันผูใหญบาน
ท่ีไดพบไมใครปะนาตาที่รื่นเริง อยางไดพบในมณฑลนครไชยศรี แล
มีเสยีงรองทุกขตางๆ ดังไดช้ีแจงมาขางตนก็ใหบังเกดิความร�าคาญใจ
เปนอันมาก พิเคราะหดูวาเปนดวยเหตุใด ก็เขาใจไดตลอด เปนเพราะ
การอ�าเภอในเมอืงนี้ยังจัดเลวเต็มที จัดแบงเปน ๔ อ�าเภอ ไมมีอ�าเภอ
เมือง ซึ่งเปนอ�าเภอส�าคัญซึ่งควรจะมี อ�าเภอที่จัดต้ังขึ้นนั้น ฉันไดไป
ดู ๒ อ�าเภอดังเลามาแลว ที่จัดน้ันก็มีแตศาลาแหงละหลังเรียกวาศาล
อ�าเภอ ตัวกรมการอ�าเภอไปต้ังบานเรือนอยูในเมือง เปนแตผลัดเปลี่ยน
กันออกมาวาการท่ีศาล ขอใหคิดดูอยางนี้จะท�าการไดอยางใด ใชแต
เทานั้นกรมการอ�าเภอเปนคนในพื้นเมือง ตัวนายอ�าเภอลวนแตเปน
กรมการช�านิช�านาญในวิธีอยางเกาไมสามารถจะเขาใจความตองการ
ในปจจุบันน้ีไดอยางใด เม่ืออ�าเภอเปนเชนน้ีจะมีใครที่จะคอยเอาอก
เอาใจดูแลทุกขศุขของก�านันผูใหญบาน ที่วานี้ไมใชจะติเตียนไปหมด
ทุกอยาง ที่จริงการจับโจรผูรายกรมการอ�าเภอพวกนี้อยขูางจะดี แต
ก็ดีเพยีงจับโจรผรูาย ยังไมดีพอแกสมควรของนาที่อ�าเภอ ดวยทุกวัน
นี้การภาษอีากรประทุกในนาที่อ�าเภอมาก พนวิไสยที่นายอ�าเภอพวก
นี้จะท�าได แทจริงเจาพระยาสุรพันธแลพระยาอมรินทรก็ไดรองอยวูา
กรมการอ�าเภอที่มีอยูทุกวันน้ี รับราชการตามนาท่ีไมไหว ขอใหจัดคน
กรุงเทพฯ สงออกมา ขอนี้เปนการจ�าเปนแทที่จะตองหาคนใหเปนกรม
การอ�าเภอมณฑลราชบุรีใหภอ แลยังจะตองหาผตูรวจจัดการอ�าเภอ
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สงใหดวย เพราะเหตุฉนี้เมื่อตริตรองไปมา เห็นวาจะตองจัดการอยาง
นี้ คือจะตองหาคนตามอ�าเภอที่ดีในหัวเมืองหรือคนในกรุงสง สงออก
มาเปนปลัดอ�าเภอ ๕ คน แลจะตองขอแรงหลวงด�ารงแพทยาคุณให
ออกมาเที่ยวทองตรวจจัดการอ�าเภอหัวเมืองราชบุรีสัก ๖ เดือน เพราะ
หลวงด�ารงไดขึ้นไปศึกษาแบบหัวเมืองมณฑลพศิณุโลกยเขาใจอยแูลว
จะตองใหออกมานั่งก�ากบัจัดไปทุกๆ อ�าเภอ เสมออ�าเภอละเดือน ๑
ใหท�าการใหไดถูกตองตามแบบแผนแลจะตองบังคับใหกรมการอ�าเภอ
ออกไปอยูที่วาการอ�าเภอใหจงได ถาใครไมไปไดก็ใหออกเสีย การ
อ�าเภอจึงจะเรียบ การอ�าเภอเรียบจึงจะดีถึงก�านันผูใหญบาน เร่ืองนี้
เปนความไมพอใจกวาทุกเร่ือง นอกจากน้ีการท่ีบกพรองกม็แีตเล็กนอย
คือคนท่ีจะเปนมือเปนหูเปนตาของพระยาอมรินทรเปนตน จ�าเปน
จะตองหาปลัดสงมาแตกรุงเทพฯ คน ๑ ไดปฤกษากับพระยาอมรินทร
ซึ่งเปนผูมีความนบัถือมณฑลพิศณุโลกย ตกลงเนื้อเห็นกันวาจะไปทอด
ต้ิวขอปลัดเมืองราชบุรีจากพระยาพิไชยสักคน ๑ แลวแตจะเลือกสรร
ผูใดใหมา ส่ิงที่จะตองสรรเสริญที่เมืองราชบุรีน้ีก็มี คือในเร่ืองโจร
ผูรายเปนส�าคัญ เขาไดรักษาไดสงบสงัด จะไปในท่ีใดๆ พบปะชาวบาน
หญิงชาย ไตถามไดความเปนปากเดยีวกันวาเรียบรอย การคาขายเจริญ
ขึ้นกวาแตกอน ความดีท่ีควรจะชมอิกอยาง ๑ คือเร่ืองส�ามะโนครัว
ท่ีท�าไดส�าเร็จไดดังสงส�าเนามาใหทราบ

มาในเมืองราชบรุีมีผูย่ืนเรื่องราว ๖ ฉบับเปนเรื่องราวความ
เปนพ้ืน เร่ืองการศาลเปนการอยางหนึ่งซึ่งจะตองรบีจัดเปดศาลมณฑล
เสยีโดยเร็ว เพราะต้ังแตขาหลวงพิเสศออกจากเมืองราชบุรีไป ความ
ค่ังคางเขาอิกแลว ถาเปดศาลมณฑลแลวเรื่องความเปนไมมีล�าบาก
อยางใด การท่ีมีขาหลวงพิเสศออกมาจัดศาล ดูเปนความยนิดีกัน
ท่ัวไปเปนอันมาก ในท่ีสุดเมื่อวาโดยยอเมืองราชบุรีนี้คงจะดีได แตจะ
ตองหนักแรงสักหนอย
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ศาลาวาการมหาดไทย
วันท่ี ๒๙ เดือนสงิหาคม ร,ศ, ๑๑๗

ถึง พระยาสฤษดิ
ดวยเมื่อวันที่ ๒๑ ลองเรือจากเมืองราชบุรี ลงมาแวะตรวจการ

ท่ีอ�าเภออ�าพวาแขวงเมืองสมทุสงคราม ซ่ึงหลวงมหาดไทยเปนนาย
อ�าเภอ หลวงอรามสาครเขตรยกกระบัตร ผูรักษาเมืองสมุทสงคราม
มาคอยรับอยูท่ีน้ีกับก�านันผใูหญบาน แตหลวงมหาดไทยนายอ�าเภอ
นั้นไปคอยรับฉันอยูท่ีล�าน�้าวัดประดู เพราะแตเดิมกะวาจะไปเมือง
เพ็ชรบุรีทางใน คือไปทางล�าน�้าวัดประดูออกคลองย่ีสาร ขากลับจึง
จะกลับขึ้นไปตรวจการเมืองสมุทสงคราม ครั้นเมื่อคนกอนจะออก
เรือจึงไดความวา น�้าในคลองตอนตอพรมแดนเพ็ชรบุรีนอยเรือจะไป
ล�าบาก จึงเปล่ียนทางลองลงทางเมืองสมุทสงคราม หลวงมหาดไทย
ไปคอยรับอยท่ีูวัดประดูยังมาไมถึง ท่ีวาการอ�าเภอนี้โดยปรกติจะตั้งอยู
ท่ีใดไมทราบ แตเวลาวันนี้ยกตหูนังสือลงมาไวท่ีโรงลครนาบานหลวง
มหาดไทย เปดตรวจดูในตูเห็นมีแตสารบบความแพงกับบาญชีสัมโน
ครัวอยางยอ นอกจากนี้มีแตเสศกระดาด แตตรวจดูสารบบความ
แพงเปรียบเทียบดีและแลวไดมากกวาตองสงเมือง จัดเอาเปนดี บาญชี
สัมโนครัวอยางยอก็ท�าพอใช พอรูไดวาต�าบลใดใครเปนก�านันเปน
ผูใหญบาน และบานใดมีจ�านวนราษฎรเทาใด ถามก�านันผใูหญบาน
ก็ไดความวาโจรผูรายสงบและมีความศุขสบายดี ออกจากอ�าพวา
ลงมาจอดพักท่ีเมืองสมุทสงครามในบายวันนั้นไดไปตรวจท่ีวาการ
เมือง ไมวิเสศอันใดกวาที่วาการอ�าเภออ�าพวา เพราะไมมีผูใดต้ังแต
ผูวาราชการเมืองลงไปจนเสมียนทนายจะเขาใจวาออฟฟศเปนอยาง
ไร จะชี้แจงส่ังสอนก็เห็นไมเปนประโยชน ดวยไมมีเวลาพอจะกระท�า
ความเขาใจใหปรากฎได จึงตกลงขอใหหลวงอรามยายกรมการผูเปน
ต�าแหนงจาเมืองไปรับราชการเสียในต�าแหนงอื่น จะสงคนในกระทรวง
ใหออกมาเปนจาเมืองคน ๑ อยางนี้เห็นวาเปนดีกวาอยางอื่นไดความ
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ตามจ�านวนในสัมโนครัวยอเมอืงสมุทสงครามน้ี แบงเปน ๒ อ�าเภอ
คือ อ�าเภอเมืองแลอ�าเภออ�าพวา มีก�านัน ๔๑ คน ผูใหญบาน ๓๔๐
คน พลเมือง ๔๗๗๓๑ การถอยความหลวงศรีสัตยารักษขาหลวงพิเสศ
มาท�าไวเรียบรอย ช�าระลางความเกายังเหลืออยูไมถึง ๒๐ เร่ือง ความ
ใหมก็นอยมีไมถึงเดือนละ ๑๐ เรื่อง ไดไปตรวจดูตรางไมยัดเยียดอันใด
เปนแตอยูขางโสโครก นักโทษไดรับค�าตัดสินแลวแทบท้ังนั้น มีจ�านวน
นักโทษชาย ๒๒ คน หญิง ๒ นักโทษหญิงคนหนึ่งตองจ�าเรงเงินมาชา
นานโดยเหตุหาความเขาและแพความตองปรับมักไดเทาใดตองเสีย
เทานั้น ไมมีเงนิจะให พะเอินไดความวาจ�าเลยเปนผูใหญบานมารับ
อยูท่ีนั้น จึงเรียกมาถามก็ตกลงยนิยอมที่จะไมติดใจใหเรงเงินผูหญงิ
คนน้ันอิกตอไป จึงไดสั่งใหถอนเคร่ืองจ�าปลอยตัวไปในขณะนั้น ออก
จากท่ีวาการเมืองไปดูตลาดหลวงท่ีสรางใหมเหนือวัดใหญ ท่ีเมือง
สมุทสงครามน้ียังไมมีท่ีวาการเมือง ตั้งแตครั้งพระยาราชพงษานุรักษ
เปนผวูาราชการเมือง อยากจะไดท่ีพระศรีสวัสดิ แตวาซื้อกันไมตกลง
ราคาจึงเปนอันเริดรอมา ภายหลังหลวงอรามเรืองฤทธิ ไดความวาที่
เหนือวัดใหญต�าบลน้ีเปนที่กัลปนาข้ึนในวัดใหญยาวตามแมน�้าสัก
๓ เสน กวางเขาไปตกคลองแมกลอง ราษฎรปลูกเรือนโรงอาไศรย
หาไดเชาถืออนัใดแกวัดไม หลวงอรามหารือวาจะควรเอาท่ีนี้สรางเปน
ท่ีวาการเมืองไดหรือไม ไดมีตราอนุญาตออกมาใหเชาถือท่ีรายนี้ตอ
วัดไวเปนที่วาการเมือง แลสรางตลาดโรงบอนโรงภาษีของรัฐบาลใน
ท่ีน้ีดวย ในศก ๑๑๖ ไดมีอนุญาตในงบประมาณใหสรางตลาดแล
โรงบอนเปนเงิน ๒๐๐ ชั่ง หลวงอรามไดจัดการสรางเสร็จ คือท�าตะพาน
แลถมถนนต้ังแตฝงน�า้ตรงขามไปถงึคลองแมกลอง ท�าตะพานทาข้ึน
ทางนั้นดวย ที่เชิงตะพานขางแมน�า้ปลูกเรือนฝากระดานหลังคามุง
สังกะสสี�าหรับนายตลาดอยหูลัง ๑ สองขางถนนท�าโรงไมมุงสังกะสี
กั้นเปนรานขายของใหเชา ๖๐ หอง ท�าโรงไมมุงสังกะสีหลังใหญเปน
โรงบอนและโรงง้ิว และมีโรงยาวเปนตลาด แผงลอยสองแถว กลางถนน
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มีเสาโคมปกจุดในเวลากลางคืน ตลาดน้ีเปนอยางคอนขางก�ามะลอ
แตก็พอดูไดตามประสาหัวเมือง ไดคาเชาในเวลาน้ีถึงเดือนละ ๖๐๐
บาท หรือ ๑๐๐ ละ ๔๕ ในทุนท่ีลง ท่ีวาการเมืองแลตรางยังจะสราง
ตอไปในศกน้ี ไดมีอนุญาตในงบประมาณแลว ไดไปเจอรานหน่ึงท�า
ทีจะเปนโรงจ�าน�าจึงไดเอาอยางกรมหมื่นมรุพงษสั่งหลวงอรามอยา
ยอมใหผูใดเชาท�าโรงจ�าน�าในตลาดนี้เปนอันขาด ออกจากตลาดไป
นมัศการพระท่ีวัดบานแหลม เห็นก�าลังท�าการปฏิสงัขรณหลายอยาง
ไดความวาทานพระครูมหาสิทธิการองคใหมนี้ อยูขางจะเอาใจใสใน
การปฏิสังขรณมาก ออกจากวดับานแหลมกลับข้ึนมาแวะวัดใหญแลว
มาแวะที่โรงท�าหมอตาลของรัฐบาล ตรวจตราไตสวนการท�าหมอและ
เกบ็ภาษีน�้าตาลในท่ีนี้

ไดความวาน�า้ตาลเมืองสมุทสงครามนี้ เปนน�า้ตาลมพราวแทบ
ท้ังหมด วิธีเก็บภาษีนั้นรัฐบาลท�าหมอตาลจ�าหนายใหราษฎรไปแล
บังคับกรอกน�้าตาลแตในหมอท่ีซื้อไปจากรัฐบาลมิใหใชหมออ่ืน เรียก
คาหมอจากรฐับาลเปนราคา ๑๒๐ หมอ ตอ ๔ บาท ๑๐ อัฐ เปนเงิน
ภาษีอยูในน้ันไมตองเสียภาษีน�้าตาลดวยอยางอื่นอิกตอไป

การท่ีรัฐบาลท�าหมอตาลนั้น คือปลูกโรงกงสีโรงไวหมอโรงท่ี
อยูของพวกชางหมอ และท่ีท�าหมอทั้งเตาเผาหมอเปนของหลวงไวใน
ท่ีน้ี และจางหลงจผููดูการเดือนละ ๔๐ บาทคน ๑ กับมีจีนเต็งลูกจาง
อิกพอสมควร รัฐบาลไมลงทุนอันใดย่ิงกวานี้ ราษฎรพวกชางปนหมอ
มาอยูในโรงของหลวงและใชเตาเผาหมอของหลวงไดไมตองเสียคา
เชา แตตองปนหมอดวยก�าลังแลทุนรอนของตนเอง ปนเผาแลวเสร็จ
รัฐบาลจึงรับซื้อเปนราคา ๑๐๐๐ ละ ๗ บาท เอาเขาเก็บไวในโรงจน
กระท่ังเวลาจ�าหนายไปแกราษฎรผูท�าน�า้ตาล

วิธท่ีีชางหมอท�าจ�าหนายแกรัฐบาลนั้น ท�าเปนบริสัทเล็กๆ มี
กวา ๒๐ บริสัทในที่น้ี บริสัทหนึ่งเขาเรียกตามภาษาของเขาวาแปน
หน่ึง หมายความวาแปนปนหมออันหน่ึง ตองเขาทุนแลแรงชวยกันท�า
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๓ คน มักจะเปนผวัคน ๑ เมียคน ๑ ลูกคน ๑ เปนพ้ืน ถาครัวใดขาด
คนหนึ่งก็ตองจางผอูื่นมาเขาในบรสิัท หนาที่ของคนทั้ง ๓ ในบริสัท
นั้น คนหนึ่งมีหนาท่ีเหยยีบประสมดิน คนหนึ่งส�าหรับหมุนแปน คน
หน่ึงส�าหรับปน ท�าไดผลมากนอยเทาใดแบงสวนเสมอกัน และการท่ี
ท�าน้ันในเบ้ืองตนหลงจูเปนผูหาดินแลทรายมาใหบริสัท ทรายใหเปลา
แตดินคิดเอาคาแกบริสัทเตาหนึ่ง ๑๑๐๐๐ หมอเปนเงิน ๕ บาท ๒
สลึง บริสัทหนึ่งปนไดอยูในวันละ ๕๐๐ หมอ เดือนหนึ่งไดเตาหนึ่งคือ
๑๑๐๐๐ หมอเปนปานกลาง ถึงเวลาเผาบริสัทตองจางกุลีส�าหรับขน
หมอไปยงัเตาแลขนหมอสุกไปยังโรงเก็บเปนเงินเตาละ ๕ สลึงเฟอง
ตองจางนายเตาเรียบเรียงหมอแลเผาหมอเตาละ ๗ สลึง ฟนที่เผาหลง
จูเปนผูหามา และคิดเอาแกบริสัทเตาหนึ่งเปนเงิน ๑๑ บาท แลคาฟน
เพ่ิมเติมเรียกวาฟนแซม คือส�าหรับสอดแซมตามชองไฟ คิดเอาเตาละ
๑๐ สลึง เวลาเผาพวกบริสัทมักจะเอาแรงกันไปชวยแซมฟนคราวละ
หลายๆ บริสัท ราว ๓ วันจึงเผาส�าเร็จ คิดหักหมอท่ีแตกเสียในเตาไฟ
เตาหนึ่งประมาณ ๑๐๐๐ เสศ คงไดขายแกรัฐบาลราว ๑๐๐๐ หนึ่ง
เปนเงิน ๗๐ บาท หักเปนทุน ๒๒ บาท คงเปนก�าไร ๔๘ บาท แบงกนัใน
บริสัท ๓ คน ไดคนหนึ่งอยูในเดือนละ ๑๖ บาทเปนปานกลาง

ยังมีการที่หลงจูคิดเบียดเบียนพวกบริสัท คือบังคับใหแถม
๑๐๐๐๐ ละ ๔๐๐ แลยัง “ถาม” กลาวคือ แถมของแถมอิก ๑๐๐ ละ
๒ หมอ สวนน้ีไมไดแกรัฐบาล เพราะรัฐบาลคิดเงินใหแกหลงจู ซึ่งเปน
ผูจัดการโรงหมอนี้เบ็จเสร็จตามจ�านวนหมอท่ีได ไมมีผูใดไดแถมให
รัฐบาลคงเปนประโยชนนอกแกหลงจูๆ ยังมีประโยชนนอกอิกอยาง
หน่ึง คือการจ�าหนายฟน ดวยหลงจูจ�าหนายแกบริสัทเปนราคายืน
ตัว ถาซื้อไดถูกคงเปนก�าไรไดอิกอยางหนึ่ง ขอความท้ังนี้สืบไดจาก
บริสัท แตไมไดพบตัวหลงจูหาไดถามประกอบไม การท�าหมอนี้บริสัท
ท�าตลอดปแตการจ�าหนายจ�าหนายแตในระดูท�าน�า้ตาลเดือน ๑๐ เดือน
๑๑ เดือน ๑๒ สามเดือน ในศก ๑๑๖ จ�าหนายได ๑๑๘๗๐๙๐ หมอ
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คิดเปนเงิน ๗๗๒๓ บาท แตทราบวาหมอท�าไมพอจ�าหนายเลย
สักปเดียว ในเวลาระดูท�าน�้าตาลในวาคนมาซ้ือแนนโรงหมอราวกับ
มีงานการถึงทะเลาะวิวาทแยงชิงกันซ้ือ เพราะเหตุท่ีหมอไมพอขาย
ในปนี้เหน็หมอท�าไวเต็มโรงเก็บ วาท�ามากกวาทุกๆ ป และหวังใจวา
จะพอจ�าหนาย การท่ีจ�าหนายน้ันก็คือหลงจูนั้นเองเปนผูจ�าหนาย
ไมปรากฎวามีการตรวจตราอยางใด ถาหากวาหลงจู ต้ังใจจะฉอ
ดูเหมือนจะฉอไดงายๆ การที่จะตรวจก็ไมยากอันใด แตกรมการของ
เราเกียจครานเอง โรงหมอต้ังอยูหางที่วาการเมืองไมถึง ๕ เสน
จะหาผูใดรกูารท�าหมอละเอียดเทาที่เลามากไ็มมี ฉันไปเท่ียวไตถาม
ตามโรงหมอมีพวกคนท�าหมอรองทุกขวาไดก�าไรไมพอกิน จะขอขึ้น
ราคาหมอ เรียกมาไตถามพยานในค�าขอจึงไดความพิศดารเชนกลาว
มาแลว เห็นวาราคาท่ีรัฐบาลซื้อ ๑๐๐๐ ละ ๗ บาทก็พออยูแลว
เพราะคนท�าหมอก็ไดอยูท่ีหลวงแลท�าการหาไดเปนปานกลางไมต�่า
กวาเดือนละ ๑๖ บาท เห็นไมจ�าเปนตองขึ้นราคาหมอ แตความ
เบียดเบียนของหลงจูท�าใหไดประโยชนนอยไป จึงไดส่ังหลวงอราม
ใหหามหลงจู อยาใหเรียกหมอแถมตอไปเปนอันขาด ถาขืนเรียกให
ถอดหลงจูคนน้ีเสียหาคนอื่นเปล่ียนใหม

ในเวลาค�า่ไดเรียกพวกนายระวางกรมพระคลังสวนมาไตถาม
ถึงเรื่องเก็บอากรสวนไดความวาเงินอากรไดเก็บมาจนส้ินศก ๑๑๕
เกบ็ไดประมาณปละ ๕๐๐ ชั่ง มีไมตองอากรสวนแตหมากกับมะมวง
แตพรรคไมท่ีตองสมพักศรไปเกบ็อิกสวน ๑ คงอยใูนตองเก็บอากร ๒
อยาง ๒ ครั้งทกุๆ สวน ไตถามพวกนายระวางไดความรูในเรื่องอากร
สวนดังนี้ คือเมื่อมะเมียจัตวาศก พระยาสมบัติยาธิบาลเปนขาหลวง
ออกมาเดินรังวัดสวน ท�าบาญชีเดินทงุมอบไวแกนายระวาง บาญชี
นั้นเปนแบบพิมพขางบนบอกช่ือเจาของขนาดสวนแลทองท่ีสวนขาง
ลางเปนตรางมีชื่อตนไมตางๆ ที่ตองอากร มีชองส�าหรับกรอกวามีตน
อยางไรเทาไร และขางลางมีที่กรอกเงนิอากร รวูาสวนน้ันจะตองเสีย
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เงินอากรเทาน้ัน ตั้งแตน้ันมาถึงปนายระวางเก็บอากรตามบาญชีนี้
เสมอมาทุกๆ ป กลาวคือต้ังแตปมะเมียมา ตนผลไมจะเปนอันตราย
สาบสูญไปเทาใดก็ตาม หรือจะปลูกขึ้นอิกเทาใดก็ตาม รัฐบาลไมยอม
รเูห็น หรือรับวาเปนจริงท้ัง ๒ ฝาย คงเก็บแตเทาปมะเมียมาจนทุก
วันนี้ ดูเปนการปลาดดี ที่จริงวิธีบาญชีรางวัดท่ีท�าๆ ดีมาก คลายกับ
วิธีบาญชีสมพักศรที่กระทรวงพระคลังคิดข้ึนใหม แตควรจะท�าตามท่ี
เปนจริงทุกๆ ปก็จะไดเงินมาก และไมเปนการยากอยางใด ไมตองมี
คาน�้าคนหลวงอยางแตกอน ถาอ�าเภอจัดดีๆ อยางอ�าเภอกรุงเกาหรือ
พิศณโุลกเก็บไดดีทีเดียว นึงสงไสยอยูอยางเดียวแตเร่ืองที่เก็บเปนพิกัด
เรียงตนจะเปนเครื่องท�าใหทอถอยในการเพาะปลูกหรือไม เคอยไดยิน
เขาเลาใหฟงวารัชกาลท่ี ๔ ไดต้ังภาษีตนมะพราวขึ้นครั้ง ๑ มีคนตัด
ฟนตนมะพราวเสียเปนอันมาก ตองเลิกภาษีมาจนทุกวันนี้ โดยเวลา
นี้ก็เก็บเรียงตนอยูแลว พิเคราะหดูการที่เก็บเรียงตนทุกวันนี้ เพราะ
เกบ็เทาเม่ือ ๑๖ ปมาแลวก็เหมือนเปนการเหมา สวนทุกวันนี้เจริญ
ขึ้นมาก ราษฎรคงจะตองเสียนอยกวาท่ีจะตรวจไดจริงถงึคร่ึงหรือกวา
คร่ึงหน่ึง ท่ีตองเสียเกินกวาท่ีมีจริงคงจะนอย (ท่ีปรากฎมีพยานเปน
แนแทนั้น คือสวนของฉันที่คลองมหานาคในกรุงเทพฯ ยังตองเสียคา
อากรส�าหรับตนไมท่ีเงาก็ไมมีอยูในสวนปละหลายๆ บาท ใหเจกเชา
ไดคาเชาพอคุมอากร คงมีก�าไรแตไดฟกแฟงแตงโม นานๆ มันเอามา
ใหทีหนึ่ง)

ไดเรียกก�านนับานปากน�้ามาถามถงึการท�าละมุไดความวา
ละมุปนี้ลดลงกวาปกอนสัก ๘ ละมุ เพราะปกลายเก็บพิกัดคาละมุ
วาละ ๓ สลึงแรงนัก คนคิดจะเลิกท�าละมุเสียมาก พ่ึงทราบวาลด
พิกัดละมุลง คงเรียกละมุละ ๔๐ บาทตามเดิมจึงลงมือลาไป พวกท่ี
ไปหาไมไมไดทันจึงไมไดท�า ปหนาคงจะบริบูรณดังแตเดิม ดานภาษี
เมืองสมุทสงคราม แตเดิมมอียู ๖ ต�าบล คือ ดานใหญมีท่ีปากคลองแม
กลอง มีดานชวงท่ีบางจะเกรงแหง ๑ บางเรือหักแหง ๑ บานปากน�า้
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แหง ๑ สุนักขหอนแหง ๑ ปฤกษากับเจาพระยาสุรพันธ เห็นวาควร
เลิกดานต�าบลบางเรือหักอ�าพวา ปากน�า้ สุนักขหอน ๔ ต�าบล คงไวแต
ดานปากคลองแมกลองกับดานบางจะเกรง ซึ่งส�าหรับตรวจเรือออก
ทะเลรวมเปน ๒ ต�าบลดวยกัน

รวบรวมเนื้อเห็นท่ีไดตรวจการเมืองสมุทสงครามครั้งนี้ เห็น
วาเมืองสุมทสงครามน้ีเปนเมืองอุดมดวยการท�ามาหากิน ผูคนมีก�าลัง
บริบูรณมาก พ้ืนพลเมืองเปนคนท�ามาหากนิเรียบรอยท�านองเดียวกับ
เมืองสมุทสาคร การโจรผรูายต้ังแตพระยาราชพงษานุรักษมาแผวถาง
ในครั้งนั้น ก็สงบเงียบเรียบรอยมาในทุกวันนี้ ก�านันผูใหญบานตาม
ท่ีไดพบปะ ไตถามดูก็ชุมเยน็เปนศุขส�าราญท่ัวหนา เมื่อวาโดยยอเมือง
สมุทสงครามในเวลานี้ ไมสูตองการเรี่ยวแรงของรัฐบาลในการท่ีจะ
อุปถัมภบ�ารุงนัก แตพนักงานบังคับบัญชาการอยูขางโงเขลาเกียจคราน
ไมเอาใจใสที่จะศึกษาหาความรูหรือทางท่ีจะบังคับบัญชาใหเปน
แบบแผนเรียบรอยดังเมืองอื่น การปกครองจึงยังไมเปนเร่ืองอยู
โดยมาก แตก็ไมมีโทษอันใดแกบานเมืองนัก ที่จริงบังคับการเมืองนี้
ดูเหมือนจะงายเสียกวาบังคับอ�าเภอในกรุงเกาบางอ�าเภอ นึกเสียดาย
พระยาราชพงษานุรักษเปนอันมาก ท่ีจริงเมืองน้ีท่ีเรียบรอยมาได
เพราะพระยาราชพงษามากกวาผอ่ืูน แตที่จะจัดแกไขน้ันก็แลเห็นทาง
อยูแลว คือหาปลัดกับจาเมืองสงไปและปลอยหลวงด�ารงแพทยาคุณ
ออกมาส่ังสอนคนเดียวเปนส�าเรจ็ ดวยหลวงอรามผรูักษาเมืองถึงจะ
โงเขลาอยางใดอาการยังภอรักษาและไมเปนผมีูทิฐิวากลาวงาย
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลราชบุรี

เมืองเพชรบุรี และเมืองสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗
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รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมอืง เพชรบุรี สมุทรสาคร๑
พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗

ท่ี ๒๕๙/๒๒๑๓๙
ศาลาวาการมหาดไทย

วันท่ี ๑๖ เดือนตุลาคม ร,ศ, ๑๑๗
กราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ

ราชเลขานุการ ทรงทราบ
ดวยตามความในจดหมายเกลาฯ ท่ี ๒๒๙/๑๗๒๙๘ ลงวันที่

๓๐ สิงหาคม ร ศ ๑๑๗ วาไดถวายรายงานตรวจราชการเมืองราชบุรี
ฉบับหน่ึง ตรวจราชการเมืองสมุทรสงครามฉบับ ๑ รวม ๒ ฉบับนั้น
ความทราบฝาลอองธุลีพระบาทแลว

บัดน้ีเกลาฯ ไดสงรายงานตรวจราชการเมืองเพชรบุรีฉบับหนึ่ง
เมืองสมุทรสาครฉบับหนึ่ง รวม ๒ ฉบับสอดซองถวายมากับจดหมาย
ฉบับนี้ดวยแลว

ขอฝาพระบาทไดน�าความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝาลอองธุลีพระบาท

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

� ๑ สะกดการันต์และวรรคตอนคงตามตนฉบับ จากส�านักจดหมายเหต�ุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร
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ศาลาวาการมหาดไทย
วันท่ี เดือน ร,ศ,๑

ถึง พระยาสฤษด์ิ
ดวยเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม เวลาสวางกอนย�่ารงุออกเรือ

จากเมอืงสมุทสงคราม ออกทะเลเลียบไปในอาว ไปสักชั่วโมงหน่ึง
ถึงปากน�า้ยี่สานเห็นทิวไมขาดเปนรอย แตไดความวาปากน�า้ยี่สานนี้
ไมใครมีเรือจะเดีนไปมาแลวแลบานเรือนก็ยายไปอยบูางตะบูนโดยมาก
แตเดีมพระขุดคลองลัดแตล�าน�้ายี่สานไปออกบางตะบูน น�้าเดีนทาง
นั้นแรงกัดกวางลึกเปนน�้าใหญจึงท�าใหล�ายี่สานต้ืนไป พนย่ีสานไป
ประมาณคร่ึงชั่วโมงเขาอาวบางตะบนู

ไปทะเลทางนี้ออกรูศึกวาไปอยางผหูลักผูใหญทานไปกันแต
กอน ดังถอยค�าท่ีกลาวในนิราศนรินทรอินทรและนิราศสุนทรภูไป
เมืองเพ็ชรเปนตน ดูเปนการใหญการยากตองจอดเรือรอใหคลื่นลม
สงบ ตอเชามืดจึงออกทะเลแลเว้ีงวางนากลัวเพราะเรือเล็ก ถาคล่ืน
ลมมีขึงก็เห็นจะตองข้ึนปาแสม แตระดูนี้ไมมีคลื่นลมในเวลาเชา เรือ
นอยเรือใหญไปมาในระหวางเมืองเพ็ชรบูรีกับสมุทสงครามขามอาว
ในเวลานี้ทุกๆ วัน วันละหลายๆ สิบล�าเปนเรือทกุขนาดแลชนีด ต้ังแต
เรือส�าปนพายเดยีวข้ึนไปจนเรือพลูซ่ึงคาขายของสวนแจวพายตามกัน
เรื่อยไปเปนแถว นาดูย่ิงนักดวยมาเห็นเรือเหลาน้ันท่ีในทะเล

ท่ีปากน�้าบางตะบูนมีบานเรือนต้ังท�าหอยท�าปลามาก พระ
สัจจาภิรมยผูรักษาเมืองเพ็ชรบูรีมาคอยรับอยูท่ีนี้ แวะจอดเรือให
ฝพายกินเขาเชาแลวออกเรือข้ึนตามล�าน�้าบางตะบูน ไปแวะท่ีเขา
ตะเคราซึ่งอยูริมล�าน�้าหางประมาณ ๒ เสน ท่ีเขาตะเครานี้เปนท่ีมี

� ๑ ตนฉบับเวนว่างไวเช่นนี้ - กจช. ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
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เทพารักษสักสิทธ์ิคนนับถือกันมาก ไปเพ็ชรบูรีแตกอนไดคิดอยาก
จะไปแวะดูเทวรูปท่ีเขาตะเครา แตบังเอิญไปเสียทางบานแหลม พึง
จะไดมาทางบางตะบูนคราวนี้จึงไดแวะ เขาตะเคราสูงประมาณสัก
๓๐๐ ฟตมีวัดอยูเชงิเขามีวิหารพระพทุธรูปท่ีถือวาสักสิทธ์ิอยูที่เชิง
เขาองคหนึ่ง อยูบนยอดเขาองคหนึ่ง พระพุทธรูปองคท่ีอยูวิหาร
เชีงเขาเปนพระพุทธรูปทองส�าริดขัดสมาธเพ็ดนาตักประมาณสักศอก
๑ ดูเปนฝมือโบราณ แตท่ีจะหลอทางเมืองเพ็ชรนี้เอง ไมงดงามละมาย
คลายคลงึกับฝมือขางเหนือ ท่ีเชงีบันไดจะเขาวิหารหลังนี้มีรูปนางชปีน
ไวคูหนึ่งมีรอยธูปปกเปนที่คนบูชาเหมือนกัน สืบถามไดความวารูปชี
ท้ังสองนั้นเปนรูปหลวงชีซึ่งไดเคอยเปนผูปฏิบัติขรัวพอเขาตะเครา
หมายความวา พระพุทธรูปองคท่ีวามาแลวแตกอน พิเคราะหดูเห็น
วามูลเหตุท่ีนับถอืกนัเชนน้ี บางทีแตเดีมท่ีเขาตะเครานี้จะมีทานขรัว
อะไรซึ่งบวชเปนภิกษปุระกอบดวยวิทยาคม ผูคนนับถือท�านองพระครู
วัดฉลองเมืองภูเก็จ ทีหลังตัวทานขรัวองคนั้นถึงแกมรณะพาภลวงไป
ยังคงอยูแตความนับถือซึ่งคนทั้งหลายตองการบนบานเพื่อประโยชน
ตนตอมา จึงไดสมมติพระพุทธรูปขึ้นเปนเจว็ดบนบานไหวกราบแทน
ตัวทานผูนั้นโดยวินัยกรรม เขาใจวานาจะเปนดวยเหตุเชนน้ี ท่ีวัดเขา
ตะเครานี้ทานเจาอธิการวัดบางครกมาท�าการปฏิสังขรณหลายอยาง
และกอถนนส�าหรับข้ึนบนยอดเขาดวยบนยอดเขา เดีมมีมณฑปไว
พระพุทธรูปท่ีสักสิทธ์ิอิกองคหนึ่ง แตเปนพระพทุธรูปปนสามัญ นาตัก
สัก ๓ ศอกไมเปนของอัศจรรยอันใด เดียวนี้ก�าลังท�าวิหารเล็กครอบ
พระพุทธรูปน้ียังไมส�าเร็จ เปนหมดส�าคัญที่เขาตะเคราเทาท่ีพรรณนา
มานี้ ดูหนเดียวแลวไมตองไปอิก ถึงใครจะชวนไปก็ไมควรไปเพราะยุง
ชุมเหลือเกิน กลางวันแสกๆ พอจอดเขาไปก็รับงาน ต้ังแตหัวตะพาน
ขึ้นไปจนบนยอดเขาก็ยังพากันขึ้นไปตามกัด ไมเคยพบเห็นยุงอยาง
นี้ ออกจากเขาตะเคราแลนเรือไปไมชาก็ออกล�าน�้าเพชรบุรีท่ีต�าบล
บางครก น�า้ในล�าน�้าเวลานี้พึงลดลงสักศอก ๑ พอใชเรือไฟขึ้นไปถึง
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เมืองไดสดวก ถึงเมืองเพชรบุรีเวลาบายโมง ๑ จอดพักที่นาท�าเนียบ
สมเด็จเจาพระยา ท�าเนียบท่ีนี้มีเปน ๔ หมู วาเดิมเปนท�าเนยีบกรม
หลวงวงษาหมู ๑ กรมหมื่นวิศณุนารถหมู ๑ สมเด็จเจาพระยาหมู ๑
เจาพระยาทิพากรวงษหมู ๑ หมูท�าเนียบสมเด็จเจาพระยาใชเปนโรง
ทหาร ใชเปนโรงโทรเลขอิกหมู ๑ วางเปลาอยู ๒ หมู ท�าเนียบเหลาน้ี
ช�ารุดซุดโซมทุกหมู แตเปนตึกถาซอมแซมข้ึนไวยังจะใชราชการได
และถูกเงินกวาที่จะปลูกใหม เห็นวาท�าเนียบ ๔ หมูนี้ หมูท่ีเปนโรง
ทหาร ควรใหกรมทหารจัดการซอม หมูท่ีเปนออฟฟศโทรเลข กรมโยธา
ซอม อิก ๒ หมู ซึ่งวางอยูนั้น มหาดไทยควรจะซอมขึ้นไวเปนท่ีพัก
ขาราชการไปมา

ไดไปเดินไปตรวจสถานที่ตางๆ ในบริเวณเมืองในบายวนันั้น
คือสะพานชางขามแมน�้า ตะพานน้ีตัวไมผุหมดใชขามลอเกวียน
ไมไดมากวา ๓ ปแลว ในศก ๑๑๖ ไดวางตัวไมรอดแลคานพ้ืนยัง
ไมไดปรับมาจนทุกวันเดียวนี้ ในคราวนี้เอากระดานทอดเลียบกวาง
สักครึ่งตะพานพอฉันเดินไปมาได แตไมกลาใชรถใชมาขาม ไลเลียงได
ความวากระดานพ้ืนก�าลงัเล่ือยอยูจะไดปูและจะส�าเร็จเม่ือไรยังบอก
ไมได ท่ีจะตองถึงมีตราก�าหนดวันออกไปใหมีใบบอกมาถวายพระราช
กุศลดังเคอยมาท่ีอื่น ในการไมรูแลวเชนน้ี แตครั้นจะติโทษอยางใดก็
แลเห็นอยูวาใน ๓ ปนี้ ผูวาราชการเมืองเพชรบุรีถึง ๓ คน ตกอยูใน
ระหวางผลัดเปลี่ยนพอมีเหตุผลอันสมควรแกตัวในการท่ีชาได ไดไป
ตรวจดูศาลากลาง ซ่ึงต้ังอยริูมน�้าตรงนาจวนผูวาราชการเมือง ศาลา
กลางนี้ท�าเปนตึก ๒ ช้ันอยางโบราณ ใหญหลัง ๑ เลก็ ๒ หลัง แต
เพราะช�ารุดไมไดซอมแซม จึงไมไดใชเปนศาลากลาง ถาซอมแซมขึ้น
หลังกลางเห็นจะยังพอใชเปนที่พักได แตที่วาการเมืองตองจัดต้ังที่
อื่น เพราะตรงนี้อยหูลังตลาดคับแคบจอแจนัก ท่ีวาการเมืองแลศาล
ทุกวันนี้ยังต้ังอยูที่หอนั่งแลในบริเวณจวนของผวูาราชการเมือง เวลา
ท่ีไปดูเปนเวลาบาย และเปนวันท่ีเขาจัดการรับรองไมมีผูใดนั่งออฟฟศ
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ไดไปมองดูตามตูกระจกที่เก็บหนังสือ ไมปะกระดาษสมุดแบบแผน ซึ่ง
ไดจัดอยางใหมอยางใดเห็นแตซองทองตรามัดๆ เกบ็ไว ก็นึกเขาใจวา
เห็นจะยังไมไดจัดตามแบบใหม เพราะคนท�าการท่ีน่ีเปนกรมการใน
พื้นเมือง ยังไมมีคนที่ไดศึกษาในศาลาลูกขุนออกมาชวยท�าการ ครั้น
จะตรวจตราวากลาวอยางใด ก็เห็นไมจ�าเปนเพราะไดตกลงวาจะสง
คนในกระทรวงออกมาคงจะจัดไดเรียบ ไดความตามบาญชีสัมโน
ครัวยอในเมืองเพชรบุรีนี้แบงเปน ๒ อ�าเภอ มีก�านัน ๗๘ ผูใหญบาน
๖๒๗ ราษฎร ๗๔๔๖๔ หลังคาเรือน ๑๐๑๐๙ สวนการศาลนั้น
ขาหลวงพิเสศในเวลานี้อยท่ีูเมืองเพชรบุรีก�าลังเรียกสารบบและความ
ท่ีคางโรงศาล แตมาประจวบคราวที่ฉันจะมาเมืองเพชร กรมการ
ก�าลังวุนท่ีจัดการรับรอง จึงชักชาในการท่ีสงขาหลวงพิเสศยังหาได
เปดศาลไม ก�าหนดจะเปดศาลวันที่ ๒๕ แลเจาพระยาสุรพันธก็จะ
รออยทูี่เมอืงเพชรบุรี เพื่อใหการเปดศาลขาหลวงพิเสศส�าเร็จไปโดย
สดวก ความในเมืองนี้ก็ไมค่ังคางมากนัก ไดไปตรวจตรางซึ่งต้ังอยูหลัง
บานเจาพระยาสุรพันธมีจ�านวนนักโทษ๑ คน มีนักโทษผูหญิงเปนตัว
จ�าน�าแทนพี่คน ๑ ไตสวนไมมีขอผิดอยางใด ไดสั่งใหปลอยไปในขณะ
นั้น ตรางที่เมืองเพชรบุรีนี้ท�าคลายตึกมืดเปนโรงมุงจากฝาปูนหรือ
ฝากระดาน มีรูตางรเูดียว เวลาเขาไปตองยืนอยสัูกครูหน่ึงจึงจะแลเห็น
ผูคนในนั้น พ้ืนที่นักโทษนอนๆ กับพื้นดินเลวกวาตรางเมืองราชบุรีแล
เมืองสมุทสงคราม แตเจาพระยาสุรพันธวาคิดจะท�าใหม หวังวาจะได
ท�าใหมในศก ๑๑๘

เม่ือเดีนไปดูตามทองตลาด ไดแลเห็นพลตระเวรเมืองเพชรบุรี
ใหบังเกิดความสลดใจเปนอยางยิ่ง ดูทาทางทั้งเครื่องแตงตัวรมุราม
โสโครกจะหาท่ีใดเปรียบไมได ไดความวานายพลตระเวรเมืองน้ีเปน

� ๑ ตนฉบับเวนว่างไวเช่นนี้ - กจช. ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
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ผูคุมคนโทษอยูแตกอน เปนคนไมเคยเห็นความสอาดแลไมเคยบังคับ
คนดีกวานักโทษจึงเปนเชนนี้ จึงไดขอใหเปลี่ยนนายพลตระเวรเสีย
ใหม ตลาดเมืองเพชรบุรีนี้เปนตลาดใหญ ท�าเลท่ีถาจะประมาณเทียบ
กับตลาดเมืองสงขลาเห็นจะพอกัน แตดูไมเรยีบรอยอยางตลาดเมือง
สงขลา เพราะตึกแลโรงสองขางซุดโซมสกปรก ถนนก็โสโครกไมเปน
ทัศนิยสถาน ไดความวาตึกตอนขางเหนือเปนของหลวง ตอนขางใต
เปนของราษฎรแถบหนึ่ง เปนของเจาพระยาภานุวงษแถบหนึ่ง ของ
หลวงเก็บคาเชาไดประมาณปละ ๔๐ ชั่ง ตึกเหลานี้ทราบวาโปรดให
เจาพระยาภานุวงษสรางแตในรชักาลที่ ๔ แลวทอดทิ้งอยใูหผูเชาตอ
มา เกิดไฟไหมในรัชกาลปจจุบันนี้ครั้งหนึ่ง ก็เปนแตปุปะเยียวยาอยูใน
ผูเชาท�าเองโดยมาก ยังไมปรากฎวาไดออกเงินหลวงซอมแซมจริงจัง
สักครั้งเดียว ถาท�าตึกสองขางนี้แมอยางตึกแถวในตลาดส�าเพ็งก็จะ
งดงามเปนสงาแกบานเมือง และจะไดคาเชาดีมากดวย แตติดอยูดวย
เรื่องเงินที่จะลงทุนในเร่ืองตึกแถวใหเชานี้ไดเคยคิดเห็นมาแตครั้งไป
เมืองภูเก็จ เห็นวาถาเปนของแผนดินอยูตราบใดยากท่ีจะจัดใหดีได
ท้ังในทางท่ีจะหาประโยชนแลจะรกัษาใหงดงาม เพราะการแผนดิน
ไมเหมือนกับการแสวงหาแลรักษาผลประโยชนของเอกชน ยกตัวอยาง
เหมือนการที่มีตึกใหเขาเชาเชนน้ี ถาเปนของเอกชนยอมคอยระวัง
ซอมแซมรักษา เพื่อมิใหทุนทรัพยแลผลประโยชนคาเชาของเขา
เส่ือมทรามลง แตท่ีเปนตึกของแผนดินไมมีใครจะตองเจ็บรอนขนขวาย
เชนนั้น ถาหากวาช�ารุดซุดโซมขาหลวงผูวาราชการเมืองรูเห็นเขา
เม่ือใด ทางที่จะท�าก็คือมีใบบอกเขาไปวางเวรยังกระทรวงมหาดไทยๆ
บอกไปยังกระทรวงพระคลังตามทางราชการ บางทีเงีนไมมีในงบ
ประมาณก็ตองงด แมจะไดท�าในปนั้นกระบวนจะโตตอบสงเสียไปมา
ก็ชานานจนถึงที่ช�ารุดนั้นมากมาย นี่วาท่ีไมเหลวไหล ถาความเหลว
ไหลแฉะชามีอยูในนั้นดวยแลวบางทีก็เลยโซมเปลา ไมตองปวยกลาว
ถึงหัวเมอืงใหไกล การเชนนี้จะหาอยางดูในกรุงเทพฯ บางก็จะได
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ถาเปนของมีเจาของๆ ยอมขนขวายขามการที่แฉะชาท่ีมีในทางราชการ
ไดหมด ดวยเหตุน้ีจึงเห็นวาตึกหลวงส�าหรับแผนดินเหลานี้ ถาใหมี
เอกชนเปนเจาของเสียจะดีกวา แตจะขายทอดตลาดก็นานึกเสียดาย
คาเชา เพราะเหตุฉนี้จึงคิดเห็นวา ถายกไปเปนของพระคลังขางที่เสีย
ไดจะดีท่ีสุด เพราะลงทุนท�าคงจะไดดอกเบ้ียกลับไมต�่ากวาช่ังละ ๓
ต�าลึง บานเมืองก็จะงามขึ้น ราษฎรก็จะคาขายเปนศุขส�าราญขึ้น

ในเรื่องตลาดเมืองเพชรบุรีน้ี มีผูมาย่ืนเร่ืองราวในคราวนี้
หลายคน อางวาเมื่อจะท�าตึกหลวงไดมีสัญญาไวแกราษฎรเจาของที่
วาของหลวงเก็บคาเชาไดคุมทุนแลวจะคืนตึกใหราษฎรเจาของที่เดิม
บัดน้ีคนเหลานั้นจึงจะขอคืนตึกตามท่ีไดมีสัญญาไวแตกอนดังน้ี ได
เรียกหาหลักถานจากผย่ืูนเรื่องราวก็ไมมีหลักถานอันใดจะชี้เหตุ อาง
แตวาคร้ังเม่ือไลท่ีท�าตึกนั้น กรมการไดจดบาญชีชื่อเจาของท่ีไวทุกราย
แตคร้ันเรียกหาบาญชีแลตัวกรมการผูจดก็ไมได พยานผท่ีูจะรูเห็นการ
เรื่องนี้วาแตเดิมเปนอยางไรยังมีตัวอยแูตเจาพระยาภานุวงษคนเดียว
แตพิเคราะหเห็นวานาที่การจะไมจริงดังค�ารอง นาที่คนเหลาน้ีจะ
เอาเร่ืองท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ คืนตึกถนนบ�ารุงเมืองเฟองนคร
มาฝนเห็นหาประโยชนใหมีข้ึนอยางนั้น โดยท่ีสุดถาจะมีสัญญาจริง
ดังผย่ืูนเร่ืองราววา การท่ีจะคืนกเ็ห็นเปนพนวิไสยดวยตึกเหลานี้สราง
มาถึง ๔๐ ป หลักถานท่ีจะรูวาท่ีเดีมเปนของใครก็ไมมี จึงเห็นวาจ�า
ตองยกเร่ืองราวที่รองนี้เสยี แตเพื่อจะมิใหราษฎรผย่ืูนเร่ืองราวติเตียน
ได วาไมไตสวนใหสิ้นกระแสความ จึงไดรับเรื่องราวไวเพื่อจะถาม
เจาพระยาภานวุงษใหไดความเดิมกอนจึงจะสั่งไปเปนเด็ดขาด ครั้น
เม่ือกลับเขามาถึงกรุงเทพฯ ไดถามเจาพระยาภานุวงษๆ ก็ปฏิเสทวา
หาไดมีสัญญาคืนอยางน้ันไม เปนอันจะตองยกเรื่องราวเสีย

ดูตลาดแลวเดินตามถนนหลังเมืองไปจนวัดก�าแพงแลง เมือง
เพชรบุรีน้ีที่จริงมีถนนหลายสาย ไดความวาตัดแตคร้ังเจาพระยาภานุ
วงษบาง เจาพระยาสุรพันธท�าเพิ่มเติมขึ้นบาง ท่ีจริงถนนไมนอยกวา
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เมืองสงขลา แตเพราะไมไดจัดการรักษาจึงดูเหมือนไมมี คราวนี้ได
พิเคราะหดูปราสาทที่วัดก�าแพงแลงโดยเลอียด วัดก�าแพงแลงนี้แตเดิม
เปนเทวสถานเปนแน เทวรูปก็ยังมีแลท�าเปนปรางค ๕ หลัง พิเคราะห
ดูฝมือคลายปราสาทศิลาในมณฑลนครราชสีมามาก ท่ีสังเกตไดเปน
แนนั้น คือลูกมะหวดชองท่ีฝาไมผิดกับท่ีวัดพนมวรรณเมืองนคร
ราชสีมาเลย เปนแตท่ีน้ีท�าดวยศิลาแลง ออกจากวดัก�าพงแลงเดินตอ
มาดูที่วัดใหญเรียกอิกชื่อหนึ่งวาวัดสุวรรณาราม วัดนี้เปนวัดนาดูดวย
ท�าแตคร้ังกรุงเกาแลยังรักษาเปนปรกติ มิไดเปล่ียนแปลงอยางใดมา
จนทุกวันนี้ ที่ในพระอุโบสดถยังมีลายเขียนเทพชุมนุม และท่ีส�าคัญ
นั้น คือการเปรียญท�าดวยฝมืออยางประนีต ซมุแลบานลงรกัปดทอง
ลายรดน�้ายังเห็นรอยทองไดถนัด ขางในเสาก็ปดทองลายรดน�า้ตาม
ฝาเขียนสีเปนภาพตางๆ ศาลาหลังนี้เดิมวาเสาขาดจวนจะลม ทาน
เจาอธิการองคนี้อุสาหคิดท�าการซอมแซม โดยต้ังใจจะไมแกไขร้ือถอน
ของเกาอยางหนึ่งอยางใดพยายามตอเสาทุกๆ ตน และดีดใหคืนตรง
ขึ้นไดดังแตกอน นาจะสรรเสริญมาก ท่ีในพระอุโบสถมีของส�าคัญ ๒
สิ่ง คือพระพุทธรูปคันธารราฐองค ๑ ขนาดเดียวและคลายกับพระ
คันธารราฐที่ต้ังพิธีฝนในกรุงเทพฯ มีเสวตรฉัตร ๙ ชั้นปกกั้นอยู ถาม
พระเจาอธิการเลาใหฟงวาพระคันธารราฐองคนี้ เดิมเมื่อพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงพระผนวชเสด็จออกมาเมือง
เพชรบุรี ทอดพระเนตรเห็นโปรดจึงพาเขาไปไวในกรุงเทพฯ จนเมื่อ
สรางพระนครคีรีจึงพระราชทานคืนออกไปไวท่ีวัดใหญ ส�าหรับเชิญ
ออกแหในเวลาฝนแลงทุกคราว ของส�าคัญอิกอยางหนึ่งนั้นคือ รูป
พระสงฆหลอเทาตัวคนนั่งพบัเพียบพนมมือ ฝมือท่ีปนแลหลอเหมือน
คน ดีกวารูปทานขรัวโตหรือรูปสมเด็จพระราชาคณะที่ไดเคอยเห็น
ในที่อื่นๆ รูปน้ีเขาเรยีกกันวารูปสมเด็จเจาแตงโม คือทานผูที่สรางวัด
ใหญนี้มีเร่ืองราวเลาสืบกันตอมาวาทานผูนี้ชื่อทอง เปนชาวบานหนอง
หวาแขวงเมืองเพชรบุรี เขามาบวชเปนสามเณรอยูที่วัดใหญนี้ อยูมา
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เวลาวัน ๑ ลงไปอาบน�า้ในแมน�า้เห็นเปลือกแตงโมลอยมาเก็บเปลือก
แตงโมนั้นกนิ พวกเพ่ือนฝงูเห็นพากันลอเลียนดวยเร่ืองเปลือกแตงโม
นี้ จนสามเณรทองมีความร�าคาญ จึงออกจากเมืองเพชรบุรีเขาไปอยู
ในกรุงเกา ไปอุปสมบทแลศึกษาพระปริยัติธรรมแตกฉานจนไดเปน
พระราชาคณะและเลื่อนต�าแหนงยศข้ึนโดยล�าดับ จนถึงท่ีสมเด็จพระ
สังฆราช ระฦกถึงชาติภูมเดิมจึงออกมาสรางวัดที่เมืองเพชรบุรี ๒ วัด
คือวัดหนองหวาวัด ๑ และวดัใหญนี่วัด ๑ ท�าเทากันเหมอืนกัน และ
ยังปรากฎอยดูวยกันจนตราบเทาทุกวันน้ีท้ัง ๒ วัด วัดใหญนี้ขนาน
นามใหมเรียกวาวดัสวุรรณารามตามชื่อของสมเด็จพระสังฆราชองค
นั้น และราษฎรพากันนับถือจึงไดใหชางจนีปนรูปสมเด็จพระสังฆราช
ทองในเวลาทานออกมาเมืองเพชรบุรี แลวหลอไวสการบูชาตราบเทา
จนกาลบัดนี้ รูปสมเด็จเจาแตงโมนี้ก็มีเวลาเอาออกแหเปนคร้ังเปน
คราว แตสืบถามไมไดความวาเปนสังฆราชในคร้ังแผนดินใดหรือเม่ือ
ศักราชเทาใด

วันท่ี ๒๓ สิงหาคมเวลาเชาเดินไปตามถนนริมน�้าฝงตวันตกมี
บานเรือนราษฎรมาก แตไมเปนตลาดย่ีสานใหญโตอยางฝงตวันออก
คงยุติไดวา ท�าเลบานเรืองเมืองเพชรบุรีต้ังหนาแนนอยูริมน�้าท้ังสอง
ฝง แตฝงตวันออกมากกวาฝงตะวันตก

ไดแวะนมัสการพระท่ีวัดมหาธาตุ วัดน้ีเดิมมีพระปรางคใหญ
๕ ยอด ซึ่งนับวาเปนพระธาตุหลักเมืองเพชรบุรีสูงเสน ๑ แตช�ารดุ
พังลงเสียแตในรัชกาลที่ ๔ เจาพระยาภานุวงษไดจัดการกอขึ้นคร้ังหนึ่ง
ก็พังลงมาอิก เจาพระยาสุรพันธจัดการกอขึ้นใหมเปนครั้งที่สุด ขึ้นไป
ไดถึงหลังคูหาก็คางอยูแตเพียงน้ันจนทุกวันนี้ พิเคราะหดูพระธาตุ
เพชรบุรีน้ี แตเดิมนาจะใหญกวาพระธาตุเมืองราชบุรีแลเมืองสุพรรณ
แตหากช�ารุดหักพังลงมาเสีย การที่กอเสริมข้ึนไวถาจะท�าตอไปใหแลว
อยางเดิมก็นากลวัจะพังอิก เพราะเปนแตกอทับของเกาท่ีเหลือพังไวอิฐ
ท่ีท�าก็ไมแขงถาจะซอมแซมกันใหดีจริงๆ จะตองร้ือลงถึงรากกอใหม
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ทีเดียวจึงจะเปนอยางดี แตท�าในเวลาปจจุบันน้ีก็คงจะตองใชเงิน
ไมต�า่กวา ๕๐๐ ชั่ง จึงยังเปนท่ีขัดของอยู แตท่ีวัดมหาธาตุน้ีนอกจาก
พระปรางคท่ีคางมาดังวาแลว การบุรณะปฏิสังขรณอยูขางบริบูรณ
ดวยผูคนพลเมืองนบัถือมาก ส่ิงท่ีนับถือนั้นคือพระพุทธรูปองค ๑ ซึ่ง
นับถือวาเปนพระศักด์ิสิทธ์ิต้ังอยูในวิหาร พระพุทธรูปองคนี้เปนพระ
ส�าริดหลอเหมือนและเทากันกับพระส�าริดองคเล็กที่วัดเขาตะเครา ดู
ฝมือเปนพิมพเดียวกันทีเดียว เจาอธิการวัดมหาธาตุแจงวาแตเดิมรปูที่
ราษฎรนับถอืวาศักด์ิสิทธ์ินั้นเปนเทวรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวโปรดใหเชิญเขามาไวในกรุงเทพฯ พระพุทธรูปองคนี้เปนแต
เชิญข้ึนไวแทนเทวรูป คนก็เลยนับถือวาศักด์ิสิทธิ์ตอมา ที่วัดมหาธาตุน้ี
ยังมีของโบราณที่นาดูอีกอยางหน่ึง คือใบเสมารอบอุโบสถ ท�าดวย
ศิลาแดงสลักลายอยางโบราณคร้ังฮินดูแปลกๆ หลายอัน พระพุทธรูป
ทองเหลืองประจ�าซุมแลยอดพระมหาธาตุก็ยังอยูที่นี้

ออกจากวัดมหาธาตุไปเยี่ยมพระพิศาลสะมะณะกิจท่ีวัดคงคา
รามแลวจึงกลับมาที่พัก มีราษฎรมายื่นเรื่องราวหลายคน เปนเรื่อง
เบ็ดเตล็ดคือเตือนความเปนตน ที่เปนเรื่องควรกลาวในรายงานนี้แต
๒ เรื่อง คือเรื่องหนึ่งราษฎรเจาของนาทงุเชิงเขาหลวงหลายสิบคนรอง
วา น�้าทาพังท�านบที่ต�าบลน�้าหักไหลเขาทวมนาของราษฎรถึงท�าหา
ประโยชนไมไดเปนอันมาก เร่ืองน้ีไตสวนไดความวาท่ีน้ีเคอยมีท�านบ
แตปนี้ท�านบพังกันน�้าไวไมอยู น�้าทวมนาของราษฎรเสียเปนอันมาก
จริง ไดตรวจดูเห็นวา ท่ีท�านบที่ท�ายาวไมเกนิเสน ๑ และจะท�าไดงาย
จึงไดรับกับราษฎรวาจะท�าใหส�าเร็จปนา มิใหน�้าเขาทวมนาทางน้ี
ไดอิก เปนอันพอใจของผย่ืูนเรื่องราว

อิกเร่ือง ๑ มีพวกลาวทรงด�ามาย่ืนเร่ืองราววา ไดรับพระ
ราชทานตราภูมพิเสศคุมหามคานามาแตรัชกาลที่ ๔ บัดนี้ผรัูกษาเมือง
จะเก็บเอาคานาเปนความเดือดรอน ไดตรวจดูเห็นเปนตราภูมพิเสศซึ่ง
ไดพระราชทานเปนบ�าเหน็จเฉภาะตัวแกพวกที่ถูกเกณฑท�าพระนคร
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คีรีจริง จึงไดสั่งใหงดการเก็บเงินคานาจากคนมีตราภูมเชนน้ีไว เพ่ือ
จะน�าความเขามากราบบังคมทูลขอเรียนพระราชปฏิบัติวา ตราภูม
เชนน้ีควรเปนของยกเปลี่ยนเปนตราภูมใหมตามประกาศ หรือจะคง
ใชไดตอไป และไดน�าความขึ้นกราบบังคมทูลแลว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ วา ตราภูมเชนน้ีใหเปนอันใชไดตอไปจนตลอดชีวิตของผูซึ่งได
รับพระราชทาน

เวลากลางวันข้ึนไปพระนครคีรี ไดแวะนมัศการพระที่วัด
มหาสัมนาราม เห็นกุฎีแลโบถการเปรียญช�ารุดซุดโซมหลายแหง
การช�ารุดเหลาน้ีถารีบซอมจะไมสูเปลืองพระราชทรัพย ถาทิ้งไว
ชาจะเปลืองมาก จึงไดสั่งใหกะประมาณการซอมมาในงบประมาณ
ศก ๑๑๘ พระท่ีนั่งแลสถานท่ีตางๆ ในพระนครคีรีดูการรักษาพอใช
ไมใครจะช�ารุดซุดโซมไปสกักี่มากนอย การท่ีจะซอมแซมใหดีข้ึนไมตอง
เปลืองพระราชทรัพยมาก ไดพิเคราะหดูถึงการท่ีจะแกไขพระท่ีนั่งท่ี
ประทับท่ีพระนครคีรีใหเปนที่ทรงพระราชส�าราญย่ิงกวาแตกอน เห็น
วาถายกพระที่น่ังราชธรรมสภาขึ้นเปน ๒ ชั้นจะเปนท่ีทรงพระราช
ส�าราญยิ่งกวาพระที่น่ังหลังเกาเปนอันมากแตถึงกระนั้นก็ดีถาจะเสด็จ
เมืองเพชรบุรีในเวลาปจจุบันนี้ ดูมีการท่ีควรจะตองแกไขหลายอยาง
คือจะตองปลูกต�าหนักแลท่ีพักใหพอเปนตน ที่ส�าคัญนั้น คือเรื่องที่
จะตองท�าทาง ใหรถข้ึนไดถึงยอดเขา ทางน้ีจะท�าไดไมยาก เพราะ
ทุกวันนี้มีอินชะเนียและดินระเบิดอยูในอ�านาจ ของส�าคัญที่จะตองท�า
อิกอยางหนึ่งคือเรื่องสูบน�า้ ถายังไมท�าสูบน�า้และฝงธอใหใชน�าไดโดย
สดวกทั้งลูกเขาตราบใดจะจัดวาพระนครคีรีเปนท่ีส�าราญไมไดอยูตราบ
นั้น ไดพิเคราะหดูเห็นวาจะคิดเร่ืองสบูน�้าไดไมยากนัก คือต้ังโรงสูบ
ท่ีริมแมน�้า ต้ังถังท่ียอดเขายอดกลางท่ีมีพระเจดีองคใหญอยูทุกวันน้ี
เห็นวาจะหาน�้าใชไดพอท้ังเขา การส�าคัญอิกอยาง ๑ คือเรื่องศุขาภิบาล
จัดการเทของโสโครก แตเม่ือมีถนนแลวก็ไมยากอนัใด ไดพิเคราะหดู
ถึงความสบายในการที่อยูพระนครคีรีเห็นวา ถาไมใชระดูรอนจัด ซ่ึง
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ท�าใหใบไมหลนหมดตนแลว คงจะอยูไดสบายไมนากลัวไขเจ็บอันใด
เพราะเขาหมูนี้เปนเขาหยอมอยไูกลปามาก สังเกตดูในเวลาที่ขึ้นไป
ในระดูนี้แมเปนเวลาตวันเที่ยง พอขึ้นถึงยอดเขาก็ไดลมทะเลรูสึกเย็น
สบายกวาท่ีอยริูมแมน�า้ เขาน้ีเสียอยางเดียว แตเปนเขาหินปูนไมใคร
มีดิน ถึงนาแลงจงึพาใหใบไมรวงโกรนไดหมด พักกินเขากลางวันบน
ยอดเขาแลวกลับลงมา

เวลาบายพวกมิกชันนารีอะเมริกันมาหาไตถามถึงการท่ีเขา
ท�าในเวลานี้ดูก็ยังเปนท�านองเดียวกับท่ีท�าอยูแตกอน คือนอกจาก
การสอนสาสนา มีโรงเรียนผูชายโรง ๑ โรงเรียนผูหญิงโรง ๑ กับ
โรงพยาบาลโรง ๑ พวกมิกชันนารมีผีชูาย ๒ ผูหญิง ๕ ในเวลาเย็นได
ไปเยี่ยมตอบและไปดูที่โรงพยาบาล ในเวลานี้มีคนไขอยูแต ๒ คน

วันที่ ๒๔ สิงหาคมเวลาเชาขี่มาไปท่ีถ�้าเขาหลวงตองไปทาง
ริมน�า้ เพราะทางถนนหลวงตอนแตเขามไหยสวรรยไปเขาหลวงน�้า
ทวมกัดขาดเปนหลายตอนเดินยาก แมทางท่ีไปริมน�้าก็ตองลุยน�้า
ไปประมาณ ๑ ใน ๔ สวนของระยะทาง บางแหงถึงทวมทองมา แต
ก็เปนการดีที่มาทางน้ี ดวยไดตรวจที่นาซึ่งราษฎรรองวา น�้าแมน�้า
ลนเขาต�าบลน�า้หักทวมเสียไปเปนอันมากน้ัน แลเห็นไดวาเปนความ
เดือดรอนของราษฎรแลเปนที่เสื่อมเสียประโยชนของบานเมอืงจริง
เพราะทุงในบริเวณเขาหลวงน้ีเปนท่ีลุม ในเวลานี้แลดูเปนน�้าเจ่ิง
ท่ัวไป จ�าเปนตองคิดปดน�้าต�าบลน�า้หักแกน�้าทวมทุงนี้จงได ที่ในถ�า้
เขาหลวงดูยังเปนปรกติดังเคอยเห็นแตกอน พักกินเขาเชาท่ีในถ�า้
แลวกลับมาถึงเมืองในเวลากลางวัน เวลาวันนี้ไดทราบความจากผรัูกษา
เมืองเพชรบุรีวา ชาวเพชรบุรี ๕ คนเขาไปคาขายในกรุงเทพฯ แลนเรือ
กลับมาถึงปากอาวเมืองสมุทสาครถูกผูรายตีเรือเม่ือวันท่ี เดือน๑

� ๑ ตนฉบับเวนว่างไวเช่นน้ี - กจช. ส�านักจดหมายเหตแุห่งชาติ กรม�
ศลิปากร
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ศก ๑๑๗ เก็บเอาทรัพยสิ่งของไปได แตผูถูกท�ารายหาไดท�ากฎหมาย
ตราสินหรือแจงใหผูรักษาเมืองสมุทสาครทราบดวยไม เปนอันยัง
ไมมีผูหนึ่งผูใดไดคิดตามผูรายรายนี้ จึงไดเรียกตัวผูถูกท�ารายทั้ง
๕ คนมาถาม ไดความวาพาสินคาเขาไปขายในกรุงเทพฯ จอดเรือ
อยูที่นาศาลเจาใหม เม่ือจอดเรืออยูนั้นมีจีนผู ๑ ไดมาขอเงิน ๕
ต�าลึง คนพวกน้ีไมให คร้ันขายของหมดแลวออกเรือมาทางคลอง
มหาไชยจอดนอนในคลองน้ันคืน ๑ แตหาไดสังเกตวาผูหนึ่งผูใด
ติดตามมาไม รุงข้ึนไปจอดเรือรอน�้าท่ีโกรกกรากอิกคร่ึงคืน ก็ไมมี
ผูใดติดตามมาคร้ันแลนออกไปถึงทะเลอาวทาจีนหางฝงประมาณ
๒๐๐ เสน จึงมีเรือเปดทะเลของผูรายแลนแอบเขามาตีเรือเกบ็ได
ทรัพยสิ่งของแลวชักใบแลนไปทางเมืองสมุทปราการ พวกเจาทรัพย
ไมรูจักผูราย เปนแตจ�าหนาไดมีสิ่งส�าคัญท่ีเก็บไวไดคือ กระบอก
ดินด�าอัน ๑ กับเสศกระดาษท่ีหอดินด�าชิ้น ๑ ตกอยูในเรือของพวก
เจาทรัพย ฉันไดเอาของทั้ง ๒ สิ่งนี้มาตรวจดูเห็นเสศกระดาษนั้นมี
ตัวหนังสือเสนหมึกวา ศาลเมืองสมุทปราการคะดีในระหวางจนี๑ จึง
พิเคราะหเห็นวาผูรายรายนี้คงจะเปนคนเมืองสมุทปราการดวยเรือเปด
ทะเลเปนเรอืใชในเมืองสมุทปราการโดยมาก เมืองสมุทสาครไมใครมี
ประการ ๑ เรือน้ันแลนไปทางเมืองสมุทปราการ ประการ ๑ หนังสือ
ในเสศกระดาษนั้นก็ปรากฏวาเปนหนังสือส�านวนความศาลเมือง
สมุทปราการ หนังสือเชนน้ียอมจะมีอยแูตในศาล หรือกับคนซึ่งเปน
ตัวความ เพราะเหตุฉน้ันเหน็มีหลักถานพอจะสืบเอาตัวผูรายได จึง
ไดชักชวนเจาทรัพยซึ่งวาจ�าหนาผูรายไดใหมาดวย เพื่อจะไดมอบแก
ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีใหสืบสวนตอไป แลความเรื่อง
นี้ตอมาไดความวาเจาทรัพยไดดูตัวจีนซ่ึงมชีื่อในเสศกระดาษจ�าได

� ๑ ตนฉบับเวนว่างไวเช่นน้ี - กจช. ส�านักจดหมายเหตแุห่งชาติ กรม�
ศลิปากร
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� ๑ ตนฉบับเวนว่างไวเช่นนี้ - กจช. ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม�
ศิลปากร

วา เปนตัวผรูายท่ีไดตีเรือ ขาหลวงผรัูกษาเมืองสมุทปราการไดจับไว
พิจารณาแลว

ในเวลากลางวันพวกก�านันผูใหญบานในเมืองเพชรบุรีพรอม
กันมาหา เม่ือไตถามถึงทุกขศุขของไพรบานพลเมืองตามอยางซ่ึงได
เคอยถามมาทุกๆ เมือง ไดความจากก�านันผใูหญบานต�าบล๑ วาราษฎร
มีความเดือดรอนอยู ดวยเรื่องพิกัดอากรคาน�้า อยางเดียวกับท่ีก�านัน
ผูใหญบานรองในเมืองราชบุรีไมจ�าตองอธบิายซ�้าในท่ีนี้ ความเดือด
รอนอิกอยาง ๑ นั้นวาดวยเร่ืองซื้อน�า้ตาลหลวง ไลเลียงพวกก�านัน
ผูใหญบานต�าบลที่รองนี้ช้ีแจงวาขุนแขวง, เขียว, นายอ�าเภอมีหมายให
ซ้ือน�้าตาลจากราษฎร ใหราคาแตทะนนละ ๒ สลึง ราคาซ้ือขายกันใน
พ้ืนเมืองทะนนละ ๕ สลึง ราษฎรไมเต็มใจขาย ก�านันผูใหญบานตอง
บังคับซื้อเอาดวยอ�านาจ ราษฎรขัดเคืองพากันดาวาก�านันผูใหญบาน
ตางๆ ดังน้ี เห็นเปนการปลาดดวยไมมีราชการอยางหนึ่งอยางใด ท่ีได
กะเกณฑใหซื้อน�า้ตาลหลวง ถามขาหลวงเทศาภิบาลแลผูรักษาเมือง
ก็วาไมทราบ แลไมไดส่ัง จึงไดใหหลวงศรีสัตยารักษขาหลวงพิเสศ
ซ่ึงอยูเมืองเพชรบุรีพิจารณา ขุนแขวงใหการรับสารภาพวาไดหมาย
ส่ังใหก�านันผใูหญบานบังคับซื้อน�้าตาลจากราษฎรราคาทะนนละ ๒
สลึงจริง เพราะพระยาสุรินทรฤๅไชย, ปว, สั่งใหซ้ือเอาไปจ�าหนายขาย
เปนอาณาประโยชนของพระยาสุรินทรไชย ขุนแขวงหาไดเอาเปน
อาณาประโยชนสวนตัวไม ไดความดังนี้ ขาหลวงพิเสศจึงพิพากษาให
ถอดขุนแขวงออกจากต�าแหนง แลใหเอาตัวจ�าคุกมีก�าหนด ๓ เดือน
เพราะเหตุวาถึงจะไดท�าการตามค�าสั่งของพระยาสุรินทรไชยจริง
ค�าใหการ ก็ท�าโดยรูอยูแลว วาค�าส่ังนั้นเปนการที่จะใหเบียดเบียน
บังราษฎร เพ่ืออาณาประโยชนของพระยาสุรินทรฤๅไชยมิใชราชการ
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ผูกระท�าตามค�าสั่งเชนนี้ยอมมีความผดิดวย แตพระยาสุรินทรไชย
นั้นเพราะถึงอนิจกรรมเสยีแลว ก็เปนอันพนท่ีจะตองพิจารณาเอา
โทษตามพระราชก�าหนดกฎหมาย ฉันไดส่ังใหเอาตัวอายเขียวขุนแขวง
จ�าตรวนลงเรือพาเขาสงคุกในกรงุเทพฯ เพื่อจะใหคะดีเร่ืองน้ีเปน
เยี่ยงอยางแกกรมการหัวเมืองอยาใหฟงบังคับบัญชาผูใหญในการ
ทุจริตตอไป

เวลาบอย ๔ โมงออกเรือจากเมืองเพชรบุรีลองลงมาประมาณ
ชั่วโมง ๑ ถึงบานแหลมจอดพักนอนคืน ๑ ที่บานแหลมนี้เจริญแปลก
ตาขึ้นกวาแตกอนมากมีบานชองแนนหนาเรียงรายกันตลอดหลายคุงน�า้
ราษฎรอยูท่ีบานแหลมหากนิดวยการท�าปลาหาหอยแลท�าท้ังนาเกลือ
นาเขาดวย ดูผูคนบริบูรณมีเรอืใหญนอยตางเมืองมาจอดรับซื้อสินคา
หลายสิบล�า ถามก�านันผใูหญบานไดความวา ต้ังแตจัดการปกครอง
ทองท่ีโจรผูรายสงบ ราษฎรในหมูบานแหลมไดท�ามาหากินเรียบรอย
เปนปรกติมาจนทุกวันนี้

มาพักที่บานแหลมไดช�าระความอิกเรื่อง ๑ คือราษฎรชาว
เมืองสงขลาคน ๑ ตองถกูเจาพนักงานสรรพภาษีจับจ�าไวท่ีบานแหลม
ท�าเร่ืองราวขึ้นไปรองท่ีเมืองเพชร จึงไดเอาลงมาไตสวน ไดความวา
เดิมผยูื่นเรื่องราวซื้อเกลือบรรทุกเรือไปเสียภาษีเสร็จแลว มาตรวจต๋ัว
ท่ีเจาภาษีตีใหขาดจ�านวนเงินที่เสยีไป ๓ บาท จึงน�าความข้ึนไปรอง
ตอพระสัจจาผูรักษาเมืองวา เจาภาษีตีตั๋วใหหาครบตามราคาเงินที่
เสียไม พระสัจจาสั่งใหผูยื่นเร่ืองราวมาขอต๋ัวที่เจาภาษีเสยีใหครบ
คร้ันผูยื่นเร่ืองราวลงมาขอต๋ัว เจาภาษีวาผย่ืูนเร่ืองราวจะฉอภาษีจับ
ตัวไปอายัติก�านันใหจ�าไว ๔ วัน ไดไลเลียงขุนพิทักษซึ่งผูรักษาเมอืง
ไดตั้งลงมาเปนเจาภาษีคนนี้ วาผูยื่นเรื่องราวจะหนีภาษีดวยอาการ
อยางไร ก็ชี้แจงใหเปนที่พอใจไมได เพราะเรือที่บรรทุกเกลือก็ยังไมได
ออกจากทา แลการก็ปรากฏอยูวา ผูย่ืนเร่ืองราวเองเปนผูวิ่งเตนรองขอ
ใบเสร็จใหถูกตอง จึงพิเคราะหเห็นวา ความเร่ืองน้ีเจาพนักงานสรรพ
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ภาษีคงท�าต๋ัวฉอเงินภาษี กลาวคือรับเงินไวมากท�าต๋ัวใหแตนอยไปถูก
คนเสียภาษีอานหนังสือออก ตรวจต๋ัวไดความวาไมครบเงินไปรองเรียน
ใหการอ้ือฉาวข้ึน เจาพนักงานสรรพภาษีโกรธจึงหาเหตุเอาตัวจ�าเสีย
ความจริงคงจะเปนเชนน้ี แตจับไมไดถนัดดวยเวลาไมพอจะไตสวน
แลเห็นวาเปนคะดีราคาเงินแต ๓ บาท จึงสั่งใหปลอยตัวผูยื่นเรื่องราว
ไปในขณะนั้น แลขอใหเจาพระยาสุรพันธเปลี่ยนขุนพิทักษออกเสีย
จากเจาพนักงานสรรพภาษโีดยเร็ว เวลาตี ๑๑ พอรุงสวางออกเรือ
จากบานแหลงเมืองเพชรบุรี ขามมาอาวเมืองสมุทสงคราม

รวบรวมเนื้อเห็นในสวนเมืองเพชรบุรีท่ีไดไปตรวจในคราวนี้
เห็นวาจะหาเมืองใดในพระราชอาณาเขตรที่ดกีวาเมืองเพชรบุรีน้ี จะ
หาไดดวยยาก เปนเมืองท่ีภูมล�าเนาดี ท่ีน�้าท่ีดินอุดมภดวยทรัพย ซึ่ง
จะเกิดสิ่งสินคาตางๆ แลผูคนก็บริบูรณ แตในสวนการปกครองที่เปน
อยูในเวลานี้มีความเสียใจที่จ�าตองรับวาผิดคาดผิดคิดหมดทุกอยาง
ตกลงตองวาเปนเมืองที่มีการจะตองจัดแกไขมากกวาบรรดาเมืองท่ีได
ไปตรวจท้ังมณฑลนครไชยศรีและมณฑลราชบุรใีนคร้ังนี้ แตการที่จะ
ตองจัดนั้น ไมใชการยากเหลือบากวาแรงอยางใด ตองการคนดีๆ สัก
๔, ๕ คน จัดสงออกมาแตกรุงเทพฯ ใหพอแกความตองการในเมือง
นี้ บานเมืองคงจะเรียบรอยไดไมก่ีเดือน ใชแตเทานั้นยังเห็นวา เมือง
เพชรบุรีน้ีถาจัดการใหดีจะดีไดโดยเร็ว เพราะส่ิงซึ่งจะท�าใหดี แลจะ
ใหดีไดโดยงายมีอยูเปนอันมาก ถาท�าใหถูกแลท�าจริงๆ ผูใดเปน
ผูวาราชการเมืองควรเชื่อใจไดวา ความชอบแลบ�าเหน็จรางวัลอยูใน
เง้ือมมือของผูนั้นเปนแท
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ศาลาวาการมหาดไทย
วันท่ี เดือน ร,ศ,๑

ถึงพระยาสฤษด์ิ
ดวยวันท่ี ๒๕ สิงหาคมเวลาเชาออกเรือจากบานแหลมเมอืง

เพชรบุรีแลนมาเขาปากน�้าเมืองสมุทสงคราม เวลา ๓ โมงเชาจอดพัก
ใหฝภายกินขาวที่วดัใหญในคลองแมกลองประมาณชั่วโมง ๑ แลว
ออกเรือตอมาตามคลองแมกลอง เวลาน้ีเปนคราวน�้ามากทวมตล่ิงใช
เรือไฟเล็กจูงเรือไดสดวก ล�าบากที่เลี้ยวในที่คดพวงเรือยาวฟาดกับ
กอไมริมตล่ิงบอยๆ เวลาบาย ๒ โมงถึงท่ีวาการอ�าเภอบางโทรัดแขวง
เมืองสมุทสาคร นายสงกรานเปนนายอ�าเภอ ไดแวะข้ึนตรวจที่วาการ
อ�าเภอยังจัดไมใครเรียบรอย เพราะพึ่งต้ังใหม นายสงกรานก็พ่ึงมา
เปนนายอ�าเภอ ตรวจท่ีวาการอ�าเภอแลวออกเรือตอมาพบพระยา
สุนทรบุรีวาที่ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี กับพระสมุทสาครา
นุรักษกลางทาง เพราะเดิมกะวาจะถึงวันท่ี ๒๖ มาเร็วไป ๑ วัน เวลา
บาย ๔ โมง ถึงเมืองสมุทสาคร จอดเรือพักอยท่ีูนาปอมวิเชียรโชฎก

ในเวลาบายวันนั้นไดลงเรือไฟเล็กไปตรวจที่วาการเมืองซึ่ง
อาไศรยต้ังอยูท่ีบานของพระยาสุนทรสงคราม ใชเรือนแพเปนออฟฟศ
ไดตรวจดูออฟฟศ แมต้ังอยูในเรือนแพหลังเล็กการที่จัดสอาดแล
เรียบรอยเปนท่ีพอใจมาก แลเห็นไดวาไดจัดการออฟฟศเปนหมวด
หมู แลเก็บสรรพหนังสือตางๆ เอาไวตามที่ซึ่งควรเอาไวทุกๆ อยาง
เวลาจะตองการรูสิ่งใดถามสิ่งใด รูไดจนพอใจโดยทันทีทุกอยาง มี
รายยอซึ่งท�าไวใหทราบการตางๆ ดังตอไปน้ี คือยอดสัมโนครัวเมือง
สมุทสาครแบงเปนสามอ�าเภอ คืออ�าเภอเมือง อ�าเภอกระทมุแบนแล
อ�าเภอบางโทรัด สวนอ�าเภอบางโทรัดยังไมไดท�าสัมโนครัวรูจ�านวนยัง

� ๑ ตนฉบับเวนว่างไวเช่นนี้ - กจช. ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม�
ศิลปากร
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ไมได รไูดแต ๒ อ�าเภอ มีจ�านวนก�านัน ๑๙ ผูใหญบาน ๑๔๒ ราษฎร
ไทย ๑๓๓๕๕ จีน ๓๕๒๓ รวมเบ็จเสร็จ ๑๗๐๗๑ จ�านวนหลังคา
เรือน ๔๙๕๑

วัดมี ๔๗ วัด พระสงฆ ๔๔๘ ศิษยวัด ๓๙๖ คะดีศาลเมือง
ความเกาค่ังคางมาแตกอน ๓๙๘ เรื่อง เกิดขึ้นใหม ๔๑ เรื่อง ช�าระ
แลวในศก ๑๑๗ สี่เดือน ๔๘ เรื่อง ไดเงินคาธรรมเนียม ๒๑๗๗ บาท
๒๖ อัฐ ความในศาลอ�าเภอเมืองเกิดข้ึนในศก ๑๑๗ รอยเอ็ดเรื่อง
แลวไป ๕๕ เร่ือง ตองสงศาลเมือง ๔๖ เรื่อง ไดคาธรรมเนียม ๗๗๖
บาท ๔๐ อัฐ ไดตรวจดูความท่ีคางเปนความเกาสะสมเสมอสักแต
วาติดอยใูนสารบบโดยมาก ความท่ีควรจะช�าระไดไดช�าระสะสางไป
ตามควร ไมพบเรื่องใดท่ีจะตองตักเตือน

เงินสรรพภาษีท่ีเกบ็ไดใน ๔ เดือนนี้ เปนเงิน ๒๕๗๗๘ บาท
๖๒ อัฐ เทียบกับศก ๑๑๖ เงินศกนี้ขึ้น ๒๐๓๑ บาท ๒๐ อัฐ

ออกจากท่ีวาการเมืองไปดูที่ตรางขังนักโทษ ซึ่งยังคงขังอยู
ในตรางเดิม แตก็แลเห็นไดวาเมืองนี้ไดจัดการใหความศุขแกนกัโทษ
ตามสมควรแกก�าลังท่ีจะท�าได กลาวคือไมโสโครคแลไมยัดเยียดเหลือ
เกิน เพราะนักโทษมีอยูเพียง๑ คน ไดถามตัวนักโทษถึงการกินอยู
นักโทษพากันบอกวา ไดกินอยอูิ่มหน�าบริบูรณ ไมมีผใูดรองทุกขใน
ขอนี้ หรือขัดที่จะวาถูกกดขี่ขมเหงอยางใด นอกจากรองขอโทษบาง
รองคัดคานค�าตัดสนิบาง อนึ่งนักโทษในเมืองนี้ ไดจัดใหท�าการเย็บจาก
ขายไดเงินสงหลวงมากบางนอยบางทุกๆ เดือน ไดเรียกบาญชีนักโทษ
มาตรวจดูตลอดเปนบาญชีท่ีท�าโดยจริงแลเลอียดถูกตอง สังเกตเห็น
ไดท่ีมีก�าหนดวันตัดสินสินแลแทงจ�าหนายวนัท่ีไดปลอยไปตลอดมา
โดยล�าดับ พบในบาญชีนกัโทษท่ีติดไมมีก�าหนด ๒ คน เหตุวาโทษ

� ๑ ตนฉบับเวนว่างไวเช่นนี้ - กจช. ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม�
ศิลปากร
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เปนสมัครพรรคพวกผูรายลอกทองพระ เห็นวาติดมาคนละ ๓ ป
พอควรแกโทษอยูแลว จึงไดสั่งใหปลอยไปในขณะน้ันท้ัง ๒ คน ได
ไปตรวจดูท่ีวาการอ�าเภอ ซึ่งต้ังอยใูนบริเวณอันเดียวกนั นายชมุเปน
นายอ�าเภอ เปนการเรียบรอยพอใชได เพราะอยูใกลออฟฟศเมือง

ออกจากที่วาการเมืองแลนเรือขึ้นไปดูลัดทาจีน แลลัดบางปลา
ซึ่งวาท�าใหน�า้เค็มข้ึนตามแมน�า้นี้เร็วไป จนเรือกสวนในเมืองนครไชยศรี
เสียไปเปนอันมากนั้น ลัดทาจีนในเวลานี้กวางสักเสน ๑ ยาวสกั ๘ เสน
แตลึกหาไดหย่ังไม ไดความวาลึกราวสัก ๓ วา ลัดนี้ถาจะปดคงปดได
ดวยสายน�้าไมแรงนัก แตคงเปลืองเงินมาก แตลัดบางปลานั้น กวางอยู
ใน ๕ วา ลึกไมเกิน ๘ ศอกคงจะปดไดงาย

วันท่ี ๒๖ เวลาเชา ขามฟากไปดูตลาดโกรกกราก ตลาดน้ี
เปนตลาดใหญที่อยขูองพวกจีนท�าละมุหาปลาเปนพื้น เปนบริบูรณ
มาก แตถือกันวาตองอยูโรงจากแลอยูกับพื้นดิน ถาจะท�าตึกกวาน
หรือจะยกพ้ืนท�าเรือนใหสูงเปนอัปมงคล จะเชื่อกันมาดวยเหตุใดกัน
ไมไดความ เดินตามถนนในตลาดนี้กวา ๒๐ เสนจึงหมดตลาด การท�า
ปลาปนี้มีก�าไรมาก ละมุท่ีเมืองสมุทสาครมากกวาปกลาย ๖ ละมุ ได
ไตถามพวกก�านันผูใหญบานทั้งไทยแลจีนถึงความศุขทุกข ไดความวา
เปนการเรียบรอยเปนศุขส�าราญทั่วกัน สังเกตดูผูคนพลเมือง ดูพากัน
มีความนิยมรักใครพระสมุทสาคร แลหลวงวเิสศภักดีปลัดมาก มีเรื่อง
ราวรองทุกขย่ืนไมถึง ๑๐ ฉบับ แลเรื่องราวท่ีรองน้ัน ก็มีแตรองขอโทษ
แลอุทธรณค�าตัดสินของศาลเทาน้ัน ถาจะวารวมความเปนเน้ือเห็น
ท่ีไดตรวจเมืองสมุทสาครครั้งนี้ เห็นวาการปกครองจัดเปนเรียบรอย
ดีกวาทุกๆ เมืองในมณฑลนครไชยศรีแลมณฑลราชบุรีที่ไดตรวจใน
คร้ังนี้ หากจะติก็ติได แตวายังมีเหตุการโจรผรูายเกิดขึ้นบาง เชนตีเรือ
ในปากอาวแลปลนก็มีในเร็วๆ นี้ถึง ๒ ราย แตก็จ�าตองยอมวาเหตุเกิด
ในที่รักษายาก แลการปลนนั้นผวูาราชการเมืองกรมการก็สืบเสาะจับ
ไดทั้ง ๒ รายจะติโทษก็ไมควร
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เวลา ๔ โมงเชาออกเรือจากสมุทสาครมาทางคลองมหาไชย
เวลาบาย ๔ โมงถงึกรุงเทพฯ รวมเวลาที่ไดกราบถวายบังคมลาไป
ตรวจราชการครั้งนี้ ๑๙ วัน ดวยเดชะพระบาระมีปกเกลาฯ บรรดา
ผูที่ไปดวยกันทั้งนายไพร มีความผาสคุทั่วหนา หวังวาการท่ีไดตรวจ
ครั้งนี้คงจะมีผลใหเกดิประโยชนแดราชการในหัวเมืองทั้ง ๒ มณฑลน้ัน
ตอไปตามสมควร





รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองฝ่ายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗

ศาลาวาการมหาดไทย
ลงวันท่ี ๒๖ เดือนพฤศจกิายน ร.ศ. ๑๑๗

กราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ทรง
ทราบฝาพระบาท

ดวยขาพระพุทธเจาไดรับลายพระหัตถพระเจานองยาเธอ
กรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เปนรายงาน
ทรงตรวจราชการเมืองพิจิตร, เมืองพิศณุโลกย, ขาพระพุทธเจาไดให
คัดส�าเนารวมท้ังส้ิน ๑๐ ฉบับ มีจ�านวนหนังสือแจงอยูในบาญชีที่ได
สอดซองถวายมาพรอมกับจดหมายฉบับนี้ดวยแลว

ขอฝาพระบาทไดน�ากราบบงัคมทูลพระกรุณาทราบฝาลออง
ธุลีพระบาท

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา พระยาศรีสหเทพ
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ส�าเนา รับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ศก ๑๑๗
เมืองนครสวรรค

วันท่ี ๒๗ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

วันนี้นักการน�าเมลมาสง ฉันไดเขียนรายงานอยางคราวกอน
ไวได ๒ เมือง ไดสงมาดวยแลว

ไดสนทนากับฮีลีลางการท่ีติดขัดแลที่เขาสงไสยบรรดามีแลว
แลเขาใจไปทุกเร่ือง

มาคราวนี้อยูขางจะเหนื่อยดวยรีบเดินทาง มีเวลาพักเมืองละ
นอยๆ การตางๆ ที่ตองถามตองวากลาวมีมาก กลางวันตามท่ีมีเวลา
หยุด ตองเท่ียวตรวจทองที่ กลางคืนพูดจาแลพบปะผูไปมาหาสูจน
ดึก เชาตองต่ืนออกเรือแตเชา อยใูนไมใครมีเวลา นอนไมไดถึงคืนละ
๘ ชั่วโมง

การมณฑลนครสวรรคออนกวากรงุเกาแลพิศณุโลกยจริงดัง
วา แตขาหลวงเทศาแลหลวงสมัคดูต้ังใจท่ีจะจัดการเอาดีใหได พระยา
ราชพงษาถูกพระกระแสมา ดูรอนข้ึน ตกลงไปพิจติรกับฉันท้ัง ๒ คน
เพื่อจะดูมณฑลพิศณุโลกย ไดคิดกะการท่ีจะจัดแกไขมณฑลน้ีโดย
เต็มก�าลัง คงจะเอาใหดีใหได ส�าคัญแตเร่ืองศาลออนเต็มที ศาลมณฑล
ช�าระความแลวไดไมเกินเดือนละ ๘ เร่ือง คนรองเรื่องราวมาก ขอ
ใหขอทานระพีรีบจัดขาหลวงพิเสศขึ้นมา ไดคนชนิดนายลออหรือ
มิฉนั้นแยกพระองคเจาเกษมมาจากพระยาประชา หรือผหูน่ึงผใูดแลว
แตทานระพีจะเห็นควร มาเปนขาหลวงพิเสศ การจะดีข้ึนมาก การศาล
พิเสศมณฑลนี้ไมยากเทามณฑลราชบุรี จะออกเรือพรงุนี้เวลา ๒ โมง
เชา ผูที่มาดวยกันมีความศุขสบายอยู

ขอใหบอกพระยาเทเวศรวาไดเรงเร่ืองโทรเลขโดยเต็มก�าลัง
พนักงานโทรเลขท้ัง ๓ กองนั้นไดออกจากนครสวรรคขึ้นไปแลว ๒
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กอง หลวงชวกจิก็มาถึงวันนี้แลว ขอใหเจาคุณโยธาคอยหนุนหลังให
แขงจะชวยโดยเต็มก�าลัง
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ส�าเนา รับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ท่ีพักเมืองนครสวรรค

วันท่ี ๒๗ เดือนตุลาคม ร ศ ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยเม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม เวลาเชาโมงคร่ึงออกเรือจาก
บางปะอิน ดวยความยินดีที่พระบรมวงษานุวงศแลขาราชการมีความ
กรุณาพากันมาสงเปนอันมาก พวงเรือไฟลากขึ้นทางกรุงเกาถึงปอม
เพชร ไดความวาเรือครัวรั่วมาก จึงใหแวะที่บานพระยาไชยวิชิตให
ยาเรือครัวอยูประมาณ ๓ ชั่วโมงแลใหเปล่ียนเรือซึ่งลากเรือพระองค
ประวิตรใหม เพราะเรอืล�าเกาลากชานัก พรอมเพรยีงเรียบรอยแลว
ออกเรือจากบานพระยาไชยวชิติขึ้นมาทางคลองศีศะตะพานแวะตรวจ
ท่ีวาการอ�าเภอเสนาในกรุงเกาซึ่งต้ังอยูต�าบลบานผีมด ขุนกลางเปน
นายอ�าเภอ ในเวลานี้ขุนกลางลงไปอยูบางปะอินไดไตถามการจาก
สมุหบาญชีอ�าเภอแลก�านันผูใหญบานในที่น้ัน ไดความวาเปนการ
เรียบรอยดี แบบแผนในท่ีวาการอ�าเภอตรวจดูก็ท�าเรียบรอยดี เสยี
แตที่วาการอ�าเภอดูนาทุเรศนัก ตัวนายอ�าเภออยูเรือ มีโรงจาก ๓ หอง
ซึ่งช�ารุธซุดโซมเปนท่ีวาการอ�าเภอ ไปดูไมสมกับประโยชนท่ีไดแล
เกียรติยศที่ควรจะยกยองท่ีวาการอ�าเภอเลย อ�าเภอเหลานี้บังคับ
กับปกครองพลเมืองไมต�่ากวา ๒๐๐๐๐ เก็บผลประโยชนแผนดิน
ไมต�่ากวา ๓๐๐-๔๐๐ ชั่ง เปนการจ�าเปนแลสมควรแทที่จะตองมี
ท่ีวาการใหดีกวานี้ ก็คือเรื่องเงินที่ตองอนุญาตเทาน้ัน

ออกเรือจากท่ีวาการอ�าเภอเสนาในมาพบพระยาวิเสศไชยชาญ
ผูวาราชการเมืองอางทองคอยรับอยูที่พรมแดนตอกับกรุงเกา มาแวะ
ท่ีวัดปาโมกขข้ึนดูการปฏิสังขรณพระนอนซึ่งทายกไดเรี่ยรายกันได
เงินประมาณ ๔๐ ชั่งเสศ แลพระสุวรรณวิมลคิดเปนหัวนา การ
ปฏิสังขรณช้ันนี้ เปนแตลงรักองคพระยังไมท่ัวองค เพ่ือจะปดทองใหม
แตในโบสถวิหารดูไมไดคิดท่ีจะซอม แตท่ีไมช�ารุธมากมายสักเทาใด
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นัก นาท่ีจะตองใหเขาท�าตามศรัทธาตอเหลือปดทองพระแลวจึงจะ
ไดซอมวิหาร

ออกจากปาโมกขขึ้นมาถึงอางทองเวลา ๔ โมงเสศเขามาใน
เขตรเมืองอางทองวันนี้ ไดสังเกตุเหนก�านันผูใหญบานสรวมเส้ือผา
คากีลีไพลเหมือนกันหมด กรมการเมืองก็สรวมเสื้อขาวแลหมวก
คลุมอยางเดียวกัน เคยไดยินกรมหมื่นมรุพงษวาจะจัดเร่ืองอยูนฟีอม
แตพ่ึงรูวา จัดส�าเร็จไดแลว ถามพระยาอางทองไดความวาเส้ือก�านัน
ผูใหญบานน้ันราคาตัวละ ๙ สลึงท้ังดุม ผูใดมีความชอบผูวาราชการ
เมืองแจกใหบาง ถาไมมีความชอบกใ็หซื้อเองเปนเสื้อยศในเวลามีงาน
มีการดูเรียบรอยดีมาก ไดตรวจท่ีวาการเมืองศาลแลตรางบายวันน้ัน
สถานที่เหลานี้พระยาอางทองไดจัดการปลูกสรางขึ้นดวยไมกระยา
เลย แลไดใชแรงนักโทษท�าเรียบรอยหมดจดพอใชได ถึงในบริเวณก็
ท�าถนนแลแผวถางสอาด การภายในที่วาการเมืองกดี็ ในศาลก็ดี ใน
ตรางก็ดี จัดเรียบรอยไดอยางดีที่สุดที่จะพงึท�าไดในเมืองนั้น ไมมีส่ิงใด
ท่ีจะตองติเตียนแลสิ่งซึ่งเปนท่ีพอใจโดยเฉภาะน้ัน คือที่พระยา
อางทองคิดฝกหัดบุตรหลานกรมการณเมืองอางทองไวส�าหรับราชการ
มีคนพวกน้ีหลายคนดูทาทางดัดแปลงมาเปนคนราชการไมปาเถื่อน
แลต�าแหนงราชการในเมืองนี้ หาคนในพ้ืนเมืองใชไดเปนอันมาก นับวา
เปนการท่ีดีมาก อิกอยางหนึ่งน้ัน คือในการที่ไปตรวจตราง ต้ังแต
ตรวจมาไมเคยเหนเหมือนตรางเมืองอางทอง เพราะธรรมดาการท่ีไป
ตรวจตรางเขาใจวาไมใครจะเปนที่พอใจของผูวาราชการเมืองโดยมาก
แตท่ีเมืองอางทองนี้เปนอยางหนึ่งทีเดียว พอเปดประตูเขาไปกแ็ลเห็น
นักโทษจัดนั่งไวเปนพวกๆ มีปายใหนักโทษถือบอกเปนส�าคัญกองละ
ปาย วากองนี้ตัดสินจ�าคุกแลว กองน้ีจ�าไวในระหวางพิจารณา กองนี้
ขังไวในระหวางพจิารณา นักโทษท้ัง ๓ กองน้ีใครจะย่ืนเร่ืองมีเร่ืองราว
ก็มีเร่ืองราวถือน่ังชูเปนทาทางอยางเดียวกันเหมือนหัดทหาร พิเคราะห
ดูตัวนักโทษไมโสโครก ไตถามก็ไมไดความวาเดือดรอนดวยการบังคับ
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บัญชาอยางใด ท่ีนักโทษรองก็มีขอเดียวแตเรื่องอาหารท่ีจะใหกิน แต
เฉภาะนักโทษท่ีไมมีญาติ นักโทษท่ีมีญาติยังตองกินของตัวเอง ที่เปน
ดังนี้ดวยการที่ต้ังโรงครัวเลี้ยงนักโทษดวยอาหารของหลวงท่ัวไปยัง
จัดการไมส�าเร็จ ยังเปนอยูอยางเดียวกันทั้งมณฑลกรุงเกา แตเขาใจวา
ในปลายศกน้ีหรือขึ้นในศก ๑๑๘ คงจะเรียบรอยตลอด ถึงในเวลานี้ใน
ขอบังคับตรางพระยาอางทองก็ไดจัดตามที่จะท�าไดทุกๆ อยาง เขาใจ
วาเกือบจะไมมีตรางใดตามหัวเมืองท่ีดีกวาตรางเมืองอางทองในเวลานี้

สวนราชการเมืองอางทองในเวลาน้ีเปนการเรียบรอยคลายกับ
กรุงเกา ดูโจรผูรายสงบ ปลนสดมภในศก ๑๑๗ นี้ยังไมมี เงินคานาศก
๑๑๖ ก็เกบ็เสร็จแลว เงนิขึ้นกวาศก ๑๑๕ ประมาณ ๑๐๐ ช่ัง การ
ถอยความยังมีจ�านวนค่ังคางมากอยูสักหนอย เพราะศาลพึ่งจัดการ
เปล่ียนแปลงอยางใหมขึ้นไมชานัก แตความในศก ๑๑๗ นี้ ความท่ี
แลวทันความท่ีเกิดข้ึนแลยังไดก�าไรลางความเกาใหรวมไปไดบาง จัด
วาเปนอันด�าเนินเขาในทางเจริญแลว พระยาอางทองไดท�ายอดบาญชี
ตางๆ ใหรูการในเมืองอางทองไวยื่นฉบับหนึ่ง ไดสงมาดวยแลว

วันท่ี ๒๓ ตุลาคม เวลาเชาไดขามไปตลาดหลวง ตลาดน้ีเก็บ
คาเชาไดเบ็ดเสร็จประมาณเดือนละ ๑๐๐๐ บาท แตการซอมแซม
รักษายังไมเรียบรอย เพราะยังไมเขาใจในการใชเงิน คือแตเดิมเมื่อซ้ือ
ตลาดนี้เปนของหลวง กระทรวงพระคลังยังไมไดจัดการมาถึงหัวเมือง
เขาใจวาเงินคาเชาตลาดจะไดไวใชท�าการโยธาแลซอมแซมตลาดนี้ดวย
ยังไมทันที่จะไดเก็บ พอกระทรวงพระคลังจัดการออกมาถงึหัวเมือง
สั่งใหสงเงินรายไดเขาพระคลังทุกอยาง เพื่อจะกันบาญชีรายไดราย
จายใหขาดกัน ขางหัวเมืองไปเขาใจเสียวากระทรวงพระคลังไมพอใจ
จะจายเงินท�าการโยธาแลซอมแซมรักษาตลาดดังคิดไวแตเดิม ก็อยู
ขางทอดธุระเสีย ไดช้ีแจงแกพระยาอางทองใหคิดจัดการรักษาตลาด
นี้ใหเรียบรอยหมดจดสอาด เงินคาซอมแซมรักษานี้ใหลงในคาใชสอย
เสมอไปทุกป สวนท่ีจะตองท�าการเปนการจรก็ใหขออนุญาตไปเปน
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คราวๆ ตลาดที่เมืองอางทองนี้ถาไดเงินการจรอกิสัก ๒๐๐ ช่ังจะงาม
บานงามเมืองและจะไดคาเชาดีข้ึนกวาเด๋ียวนี้มาก เพราะตลาดท่ีนี้
เดิมท�าแยงกันเปน ๒ ตลาดหางกันเพียงสัก ๕ เสน ตลาดเหนือเปน
ของอากรหมอ ตลาดใตเปนของอากรนอย ลงทุนสรางไมต�่ากวา
รายละ ๒๐๐ ชั่ง ใครแยงอากรบอนเบ้ียไดๆ บอนไปต้ังในท่ีของตน
ตลาดก็ตามไปตดิในที่นั้น แยงกันไปแยงกันมาดังนี้ ภายหลังอากร
นอยตายลงประมาณในศก ๑๑๑ ภรรยาเอาตลาดตีใชหน้ีหลวงตกเปน
ตลาดหลวง ตั้งแตนั้นบอนแลตลาดที่เมืองอางทองก็มาต้ังอยูท่ีตลาด
อากรนอยจนทุกวันนี้ ตลาดอากรหมอก็เปนอนัเลิศรางซุดโซมมา อากร
หมอยอมอยเูสมอวา ถารัฐบาลยอมใหบอนไปต้ังในตลาดของอากร
หมอเพียงสัก ๓ ปแลวจะยอมยกตลาดนั้นถวายเปนหลวงทีเดียว แตก็
เห็นไดวาถายอมตามขอเชนนั้นก็แปลวารัฐบาลยอมซ้ือตลาดอากรหมอ
เปนราคาราว ๓๖๐๐๐ บาทดวยเหตุท่ีจะตองขาดผลประโยชนท่ีเคย
ไดจากตลาดอากรนอย เพราะเหตุน้ีจึงเห็นวาถาจะใหดีควรรัฐบาล
จะซื้อตลาดอากรหมอซึ่งทิ้งรางอยใูนเวลาน้ี คงจะซื้อในราคาไมเกนิ
๑๐๐ ชั่ง แลวคิดท�าถนนโรงแถวเช่ือม ๒ ตลาดนี้ใหเปนตลาดเดียวกัน
ยายโรงบอนมาต้ังที่ตลาดอากรหมอ แตอยายอมใหตลาดของสด
ตามไป ถาท�าดังนี้เห็นวาคาเชาขึ้นไดอิกมาก แตไมแนใจวากระทรวง
พระคลังจะเห็นดวยหรือไม

ท่ีเมืองอางทองนี้มีฝรั่งขึ้นมาอยูคนหนึ่งชื่อกับตันสะคาเล็ด
ชาติสกอตเปนเจาของเรือไฟเดินอยูแถวนี้ ๗ ล�า คือเดินในระหวาง
กรุงเทพฯ กับอางทอง ๒ ล�า ระหวางอางทองกับไชยนาท๒ ล�า ระหวาง
ไชยนาทกับนครสวรรค ๒ ล�า ไวอาไหลล�า ๑ ทราบวาก�าไรดี แตเดิน
ไดปละ ๖ เดือนหรือ ๘ เดือน นาแลงตองถอนเรือท่ีเดินขางเหนือลงไป
เดินขางใต กับตันสะคาเล็ตนี้เมื่อคร้ังพระยาพิทักษเทพธานีรักษาเมือง
อางทองอยูขางจะอาระวาด แตพระยาอางทองข้ึนมาท�าเสียเรียบรอย
ใชสอยไดเหมือนกรมการคนหนึ่ง ฉันขึ้นมาคร้ังนี้กเ็ตนรับขับสแูขงแรง
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เดิมวาเตรียมแพที่เขาอยูไวรับ แตบังเอินมีเหตุแตมเสียกอนนาฉันมา
สักสองวัน ๓ วันเจาของอยูขางเสียอกเสียใจมาก

การโยธาที่ส�าคัญแลเปนท่ีพิศวงแกฉันอยางหน่ึง คือเร่ืองท�า
ถนนริมแมน�า้เกลอืบจะแลว เขตรเมืองอางทองท้ังสองฟาก แตการ
เร่ืองนี้เมืองสิงหเปนตนความคิด จะเอาไวกลาวในตอนวาดวยเมืองสิงห
ใหเปนยุติธรรม

เวลาเชา ๓ โมงครึ่งออกเรือจากเมืองอางทองมาแวะตรวจการ
อ�าเภอไชยโย ซึ่งต้ังท่ีวาการบานมะขามการทั้งปวงก็เรียบรอยดี เสยี
แตท่ีวาการยังซอมซอเต็มที ออกจากท่ีวาการอ�าเภอไชยโยมาแวะ
นมัศการพระท่ีวัดไชยโยไดความรูแปลกหนอยหนึ่ง คือของศักดิสิทธิ
เปนท่ีนับถือของคนทั้งหลายในวัดนี้นับถือทั้งรูปพระโตและรูปขรัวโต
พวกคนเรือท่ีมาดวยกับฉันไปเสสังผาหมรูปพระขรัวโตมาฉีกท�าผา
ประเจียดเกลือบหมดผืน นมัศการพระแลวไดไปตรวจดูตลาดบาน
ไชยโย ซึ่งเปนของพระยาอางทอง (ทองออน) สรางแตคร้ังเจาพระยา
รัตนบดินทรสรางวดัไชยโย ตลาดนี้ดูไมมีการแปลกเปล่ียนอยางใด
กวาท่ีฉันไดเคยมาดูคราวกอน เม่ือศก ๑๑๓ ชีวิตรของตลาดอาไศรย
อยูไดดวยบอนยังอยูเทานั้นไมมีแกนสานอันใด เมื่อรวบรวมเนื้อ
เห็นที่ไดตรวจเมอืงอางทองครั้งนี้ เห็นดวยตามค�าท่ีพระยาศรีลงไป
กลาวเม่ือขึ้นไปเมืองเหนือในปนี้วา เมืองอางทองเด๋ียวนี้แปลกเปน
คนละเมอืงกับท่ีไดเคยเห็นเม่ือขึ้นไปเหนือกับฉันในศก ๑๑๑ แปลกท้ัง
ภูมิถานบานเมืองซึ่งในคร้ังนั้นจะรูวา ท่ีวาการอยูในท่ีใดไมได มาคร้ังนี้
มีที่ท�าการรัฐบาลดูภอเปนสงางามควรแกบานเมือง จะวาดวยการ
ในครั้งนั้นกยุ็งเหยิงจนจะวาผูรักษาเมืองกรมการมีนาท่ีท�าอยางใดวา
ไมได โจรผูรายก็ชุกชุมจนตองโปรดใหพระยาอภัยพลภักดิเปน
ขาหลวงพิเสศ ไปน่ังก�ากับช�าระผูรายอยใูนครั้งนั้น ในเวลาน้ีมีเจาเมือง
กรมการท�าราชการมีหนาที่ตามต�าแหนงไดวากลาวปกครองบานเมือง
ท่ัวถึงทั่วไป โจรผูรายก็สงบเงียบเปนที่พอใจแกไพรฟาขาแผนดิน ไมมี
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ผูหนึ่งผูใดที่จะไดมารองทุกขกลาวโทษผูวาราชการเมืองกรมการวา
กดขี่ขมเหง เวนไวแตนักโทษซึ่งตองหาวาเปนโจรผูรายรองเรื่อง
ราวปฏิเสธบางขอโทษบาง กับผูที่แพความรองเรื่องราวไมพอใจใน
ค�าพิพากษาบาง นอกจากนี้จะแวะไตถามราษฎรในที่ใดมีเสยีงบอก
แตวามีความศุขสบายดี ดูผูคนมีความนิยมในพระยาอางทองท่ัวไป
แทจริงมาคิดดูก็เห็นสมควรท่ีจะไดรับความนิยม ดวยพระยาอางทอง
นี้ดูฝงใจของตัวไวในประโยชนของราชการจรงิๆ ไตถามการบานเมือง
ดูรูทุกๆ อยาง และยังมคีวามคิดความเห็นที่จะแกไขความเสื่อมเสีย
แลทนุบ�ารุงบานเมืองดวยปญญาของตน ไมนั่งน่ิงเปนหัวหลักหัวตอ
คอยจะใหผูใหญสั่งจงึจะท�า ถาหาเจาเมืองอยางนี้ไดทุกๆ เมืองจะเปน
พระราชลาภอันประเสริฐ พระยาอางทองนี้เสียแตขี้โรค มักเจ็บปวย
อวดแอดอยเูนืองๆ เทานั้น
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ส�าเนา รับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ท่ีพักเมืองนครสวรรค

วันท่ี ๒๗ เดือนตุลาคม ร ศ ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยเมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม เวลาบายเขาแดนเมืองสิงหบุรีได
แวะตรวจการท่ีอ�าเภอเมืองพรหมบุรี ซึ่งต้ังท่ีวาการณบางหม่ืนหาญ
หลวงพรหมประสาตรศิลปเปนนายอ�าเภอ ตรวจดูการที่จัดในท่ีวาการ
อ�าเภอกเ็รียบรอยดี แบบแผนท่ียังไมเขาใจอยูบาง ไดชี้แจงตามเห็น
สมควรแกการ วาโดยท่ีจริงสังเกตดูตามอ�าเภอในมณฑลกรุงเกาอยู
ขางจะจัดเรียบรอยดีมาก เย่ียมกวามณฑลอ่ืนๆ ที่ไดเคยเห็นไปตรวจ
แลว ควรจะสรรเสริญกรมหม่ืนมรุพงษท่ีไดเอาใจใสจัดการกวดขันให
เรียบรอยไดเพียงนี้

เวลาบาย ๕ โมงเสศถึงเมืองสิงหบุรีซ่ึงต้ังท่ีวาการณต�าบล
บางพุดทราฝงตวันตก ไมมีเวลาพอจะตรวจการออฟฟศเพราะจวนค�า่
เสียแลว ไดแตเท่ียวเดินดูบริเวณเมืองท่ีสรางใหม ขางเหนือต้ังแต
โรงบอนแลตลาดยายมาแตบานใหม ตอลงมาโรงต�ารวจภูธรสรางอยาง
ท่ีกรุงเกาแตยังไมแลว ตอมาถึงท่ีวาการอ�าเภอแลวท่ีวาการเมืองกับ
ศาลรวมกัน ท�าดวยโรงเสาทุบเปลือกโซเซจวนจะพังนาสงสาร ตอตา
ท่ีช�านาญจริงๆ จึงจะสังเกตุเขาใจไดวาศาลแลท่ีวาการเมืองอยูหลัง
นั้นตองแนะน�าแกพระยาสิงหวา ถาลมพยุหจัดมีมาเม่ือใดใหปด
ออฟฟศอยุดออฟฟศเสีย หาไมศาลจะพังทับคนตาย ตอมาถึงจวน
ผูวาราชการเมืองท�าเรือนจากไมสิงคโปรไมล�าคาญตาจัดวาพอใชได
สวนราชการเมืองสิงหบุรีนั้น ฉันถามผูวาราชการเมืองกรมการแล
ก�านันผูใหญบานก็วาเรียบรอย โจรผูรายก็สงบเงียบดี คานาศก ๑๑๖
เก็บเสร็จแลว พระยาสิงหบุรีไดท�าบาญชียอดรายการตางๆ ตามแบบ
พระยาอางทองย่ืนไดสงมาดวยแลว

ส่ิงท่ีส�าคัญในเมืองสิงหบุรีนี้คือเรื่องตัดถนนริมแมน�้าท้ังสอง
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ฟาก พระยาสิงหไดคิดแลไดเริ่มท�ามาแตศก ๑๑๖ คือแตเดิมราษฎร
ไขชานบานออกมาจนจดแมน�า้ใชเดินกันหลังบาน เปนการตรวจตรา
โจรผูรายยาก พระยาสิงหจึงคิดเปลี่ยนทางใหออกมาเดินเสียริมแมน�า้
ขางนาบาน ขอท่ีดินตอราษฎรท�าถนนกวางประมาณ ๘ ศอก ที่เปน
รั้วบานก็ขอใหร้ือร้ัวบานเขยิบถอยเขาไป ที่เปนรานเปนโรงขอใหร้ือ
เสีย เปนที่เรือนพอร้ือไดก็ใหรื้อ ที่เหนวาแนนหนาจะเปนที่เสียหาย
แกเจาของก็ปลอยใหล�า้ถนนอยูบาง แรงที่ท�านั้นใชเทศนาแกก�านัน
ผูใหญบานใหไปบอกบุญลูกบานชวยกันท�าเปนระยะ นาบานของใคร
คนนั้นท�า คือตัดไมฉายดินบางแหงถึงท�าตะพานส�าเร็จตลอดทั้ง
สองฟาก ดวยกระบวนชี้แจงเทศนาอางประโยชนท่ีจะปองกันโจร
ผูรายรกัษาความศุข ฝายพระยาอางทอง, พระยาไชยนาท, นครสวรรค,
ไดทราบขาวก็เอาอยางบางท�ากันตอๆ ข้ึนมา ตกลงเปนอันมีถนน
ริมฝงแมน�า้ ต้ังแตพรมแดนเมืองอางทองตอกรุงเกาตลอดข้ึนมาจวน
ถึงปากน�า้โพอยูแลว ในมณฑลนครสวรรคยังท�าไมแลวอยบูาง เปน
หวงเปนตอนแหงละเล็กละนอย เขาใจวาในแลงนี้คงจะส�าเร็จตลอด
ถึงปากน�้าโพ มาเห็นเขาตองยอมวาเปนความยินดีโดยประหลาดใจ
ดวยการเรื่องนี้ฉันไมไดคิดเลย ถึงจะคิดก็คงแลเห็นวาไมส�าเร็จ ไมกลา
สั่งใหท�า แตการก็ส�าเร็จได ไดไลเรียงดูการท่ีกะเกณฑราษฎรท�าถนน
สองฟากแมน�า้ปรากฏความเดือดรอนรองแรกกันบางหรือไม ไดความ
วาแรกๆ มีอยูบาง แตตอมาคร้ันราษฎรไดเดินถนนพากันเห็นประโยชน
เต็มใจทุกๆ บานไมมีการรองเดือดรอนอยางไร พิเคราะหดูค�าท่ีวานี้ก็
นาจะเปนความจรงิ สังเกตดูเมื่อแลนเรือข้ึนมาเห็นบางแหงซึ่งเปนอาว
แลเปนที่ลุมเห็นทอดไมไผบางไมกระดานบาง เปนตะพานยาวหลาย
สิบแหง ไตถามไดความวาเมื่อน�า้ทวมถนนผูใหญบานและราษฎรชวย
กันท�าตะพานเหลาน้ีใหคนไปมาโดยสดวก แลมีพยานส�าคัญอีกอยาง
หน่ึงซึ่งไมมีผหูนึ่งผูใดมารองทุกขกับฉันในเรื่องนี้เลย ท่ีเรียกวาถนน
นั้นอยาเพอเขาใจวาถนนอยางเดียวกับถนน ๒ ขางคลองตลาดใน
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กรุงเทพฯ ขอใหเขาใจวาแผนดินท่ีมีรอยถางไปเตียนๆ กวางประมาณ
๘ ศอกลุมบางดอนบาง นั่นและคือถนนที่วามา ท่ีฉันยินดีมากนั้นดวย
เหตุ ๒ ประการคือ ประการท่ี ๑ เมื่อถนนมีเปนเขตรเปนขอบเชนน้ี
แลว จะท�าใหเปนถนนดีถึงใชรถใชมา มีทุนเม่ือใดก็ท�าได อิกประการ
หน่ึงการท่ีก�านนัผูใหญบานไดแนะน�าใหราษฎรชวยกันออกแรงเพื่อ
สาธารณประโยชนไดเชนน้ีแลว ชื่อวากระท�าใหบัปลิกสะบิริตเกิดขึ้น
ในประชุมชน จะท�าใหเปนประโยชนอยางอื่นไดอิกเปนอันมาก วา
โดยที่สุดจะท�าใหถนนนี้เองดีขึ้นดวยการท่ีเร่ียไรหรือลงแรงกันท�า
ตะพานแลถมใหสูงเปนตน จึงตองยอมใหความสรรเสริญแกเมืองสิงห
เปนตน แลเมืองอื่นซึ่งมีความอุสาหะท�าใหส�าเร็จไดดวย วันท่ี ๒๔
เวลาเชาไปตรวจตรางท่ีเมืองสิงห ตรางนี้จัดการพอเปนปานกลาง
ไมเลวนัก แตไมดีถึงเมืองอางทอง

เวลาเชาโมงคร่ึงออกเรือจากเมืองสิงหมาแวะตรวจอ�าเภอเมือง
อินทบุรีซ่ึงพระศักด์ิบุรินทรเปนนายอ�าเภอ การอ�าเภอเรียบรอยพอ
ประมาณ แตที่วาการอ�าเภอจัดไมดี แตเพราะจะเปล่ียนนายอ�าเภอ
แลวจึงไมไดตรวจตราวากลาวประการใด ไดแวะไปที่วัดเวฬุวันซึ่งเปน
วัดธรรมยุติแลกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรศไดจัดใหพระครูวินัยธรรม
ออกมาครอง และมีกิติศัพทลือเขาไปถึงกรุงเทพฯ วาทานองคนี้มี
ความสามารถจัดการเลาเรียนดีมาก ไปตรวจดูก็ไดความจริง มีจ�านวน
นักเรียนมาอยูเลาเรียนในวัดนี้กวา ๑๐๐ เปนคนเมืองอินบาง มาตาง
เมืองคือเมืองอุไทย เมืองสรรค เมืองไชยนาท ที่สุดจนนครสวรรค
ก็มีบาง ท่ีมีคนพาเด็กมาฝากมากเชนน้ี ไดความจากพระวินัยธรรมวา
เพราะบิดามารดาเด็กนิยมวาท่ีวัดนี้สอนตามแบบหลวง เด็กรูวิชาได
ดีกวาสงตามวัดอื่นจึงพามาสงในวัดนี้ แตกอนถึงนานาบิดามารดามัก
มาลาเอาเด็กไปชวยท�านา ต้ังแตทานวินัยธรรมชี้แจงความรังเกียจใน
การที่เรียนแตครึ่งปจะไมรวูิชา บิดามารดาเด็กก็เห็นดวย ทุกวันน้ีก็
หามีผูใดมาขอถอนเด็กไปชวยท�านาไม การท่ีมีผูพาเด็กมาฝากไวเชนน้ี
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ผูฝากสงเสบียงอาหารแกเด็กนั้นเสมอ แตยังมิไดเก้ือกูลอันใดตลอด
ถึงพระสงฆไดความดังน้ี พิเคราะหดูพระวินัยธรรมองคนี้เปนผูสมควร
แกการเลาเรียนมากจะพูดจาดูเพงอยแูตในประโยชนการที่จะจัด ฟง
กิติศัพทผูคนก็อยูขางจะนับถอืมาก คงจะเปนพระดีตอไปไดองคหนึ่ง
ดวยยังหนมุ

เมื่อรวบรวมวาถึงการในเมืองสิงหไดพิเคราะหเห็นในครั้งน้ี
เห็นวาเปนการเรียบรอยดี สวนพระยาสิงหนั้นดูผูคนก็นิยมนับถือ
แตจะหมายใหเดินเร็วอยางเมืองอางทองนั้นยังจะไมได เพราะเหตุ
วาพระยาสิงหยังไมช�านาญการหัวเมืองเทาพระยาอางทอง นานไป
บางทีจะดีขึ้น แตอยางไรก็ดีตองนับวาเปนที่พอใจ ดวยเห็นไดวาต้ังใจ
เอาใจใสตอประโยชนของราชการจริงๆ ท้ังการบานเมืองก็เรียบรอยอยู
กลางทางเจริญทุกประการ
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ส�าเนา รับวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๗
ท่ีพักบานบางมูลนาค

วันท่ี ๒๙ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหะเทพ

ดวยเมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคมออกจากเมืองสงิหบุรี เวลาบายถึง
พรมแดนเมืองไชยนาท พบพระยาราชพงษานุรักษ ขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลนครสวรรค พระยาสุรบดินทร ผูวาราชการเมืองไชยนาท กับ
พระยาพิไชยสุนทร ผูวาราชการเมืองอไุทยราชธานีมาคอยรับอยู ได
แลนเรือข้ึนมาแวะที่อ�าเภอสรรพยา ซึ่งต้ังท่ีวาการอยูที่บานสรรพยา
หลวงอินทรเปนนายอ�าเภอ พ่ึงเปลี่ยนมาอยูไดเดือนเศษ วายังไมทัน
จะจัดการอยางใด แตฉันไมแนใจวาการแบบแผนอ�าเภออยางใหม เชน
จัดในมณฑลกรุงเกา ตาหลวงคนน้ีจะจัดไดหรือไม แตฟงดูในทองที่
ก็ไดความวาเปนอันเรียบรอยดี กลาวคือ โจรผูรายสงบไมมีความ
เสื่อมเสียอันใด

เวลาย�า่ค�่าคร่ึงถึงไชยนาท เปนเวลาค�่าเสียแลวหาไดตรวจการ
อะไรไม เปนแตไดสนทนากับขาหลวงแลผูวาราชการเมือง ไดความวา
ราชการบานเมืองคอยเรียบรอย โจรผูรายสงบ ไมมีปลนสดมภหรือ
เหตุการใหญโต เงินคานาศก ๑๑๖ ก็เกบรวมจวนจะแลว ไดตักเตือน
ใหรีบเกบใหแลวเสียโดยเรว็ ตามอยางท่ีกรมหม่ืนมรุพงษไดจัดใน
มณฑลกรุงเกา เพ่ือจะไดลงมือเก็บคานาจ�านวนศก ๑๑๗ แลวปตอๆ
ไปใหทันเวลาราษฎรขายเขาไดเงินมาเสียคานา การในเมืองนี้ยังเสื่อม
เสียอยูก็ดวยเร่ืองการศาล ถอยความค่ังคางแลผูคนติดอยใูนระหวาง
พิจารณาเปนอันมาก เอาเปนวายังไมไดรับประโยชนเปลี่ยนแปลง
การศาลอยางใด นอกจากเลิกการที่กรมการคาความเปนทางท�ามา
หากินอยางแตกอน พระยาสุรบดินทรไดท�าบาญชีรายการตางๆ ย่ืน
ตามแบบพระยาอางทอง ไดสงบาญชีนั้นมาดวยแลว

ขึ้นมาไชยนาทคราวนี้มีความเสยีใจ ที่มาประจวบเวลาทาน
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ผูหญิงรวยภรรยาพระยาสุรบดินทรปวยหนัก ถึงน่ังดูใจกันในคืนกอน
ท่ีฉันไดมาถึง แตบังเอินอาการคอยคลายข้ึนในวันน้ี โรคที่เปนๆ
มะเรงในปากพนวิไสยจะรักษาใหหายได จึงเปนอนัเหนวา ทานผหูญิง
รวยนี้วาศนาแกไมถึงจะไดรับตรา จึงบังเอินมีอันเปนในเวลาพระยา
สุรบดินทรไดรับพระราชทานพานทอง

รงุขึ้นวันที่ ๒๕ ตุลาคมเวลาเชา ไดไปเดินตรวจถนนท่ีริมน�า้
ท่ีตัดใหมหนาเมืองท�าพอใชได ไมเลวกวาเมืองอางทอง แลไดไป
ตรวจตารางมีอยใูนเมืองไชยนาทสองตาราง ขังคนโทษในเมืองไชยนาท
ตารางหนึ่ง ขังนักโทษซ่ึงสงมาแตเมืองมโนรมย เมืองสรรคตะราง
หน่ึง การตะรางยังจัดเปนอยางเกายังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางใด นอก
จากหามการหากินดวยเร่ืองปลอยนักโทษดังแตกอน ในเร่ืองนักโทษ
ระหวางพิจารณามีมากนั้น จะรอคอยศาลใหมสะสาง เหนวาจะชานัก
จึงไดแนะน�าแกพระยาราชพงษานุรักษ และพระยาสุรบดินทรได
คิดอานผอนผันปลอยนักโทษโดยทางพระบรมราชวินิจฉัยเสีย
สักครั้งหน่ึงกลาวคือ ๑ ไดตรวจบาญชีนักโทษดู นักโทษคนใดตองหา
ดวยความผิดซึ่งมีโทษควรตองจ�าเพียงเทาใด ถาหากวาตองจ�ามาใน
ระหวางพิจารณาเทาก�าหนดแลว จึงจะยังไมไดตัดสินก็ใหปลอยไป
เถิด ไปตรวจท่ีวาการเมืองซ่ึงท�าขึ้นเปนโรงยอมๆ หลังหนึ่ง แตมิใช
ท่ีวาการเมืองอยางท่ีเขาใจในปจจุบันน้ี ซึ่งมีในมณฑลกรุงเกา มณฑล
พิศณุโลก เขาใจวาท่ีวาการเมืองไชยนาทหลังที่วานี้ ท�านองอยางศาลา
ลูกขุนมหาดไทยอยางแตกอน คือ เปนที่เสมียนน่ังเขียนหนังสือเทาน้ัน
ท่ีวาการเมืองที่แทคือ หอนั่งพระยาสุรบดินทรซึ่งอยูหางโรงนั้นเพียง
สัก ๓ วา ไมตองตรวจอันใดตอลงไปถึงรายการท่ีจะจัดเปนอยาง
ใหม อยางเมืองอางทอง การที่จะแกไขมีอยางเดียว แตจะตองหาคน
ท่ีช�านาญการเมืองอยางใหมสงมาเปนปลัด ถาหาไดเชนน้ันเมืองน้ี
จะเรียบรอยไดตลอด เพราะพื้นการบานเมืองไมมีการเส่ือมเสียอยางใด
พระยาสุรบดินทรก็อยากไดปลัดเชนวานี้
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เวลา ๒ โมงเชา ออกเรือจากเมืองไชยนาท เขาทางลดัเสนาบดี
ลัดนี้แตเดิมเปนล�ารางเรือเลก็ๆ ลัดไดแตนาน�้า เรือไฟกับเรือแจว
ออกจากเมืองไชยนาทไปถึงธรรมามูลไดพรอมกันพวกเรือเหนือท่ี
ถอทวนน�้าไปทางออมเขาวาหุงเขาเชากินปากลัดขางใตออมไปถึง
ปากลัดขางเหนอื พอถึงเวลาหุงเขาเยน เมื่อฉนัลองจากเหนือในศก
๑๑๑ เดือนอายคลองลดัน้ียังสูงกวาแนวน�้าประมาณ ๔ ศอก ไดขึ้น
เดินในคลองนี้ยาวประมาณ ๒ เสนตลอด ใหเรือลองออมลัดมา ๔๐
มินิต จึงถึงปากลัดขางใตเหนวา ควรจะขดุลัดนี้ใหเรือใหญเดินได
จะเปนประโยชนมาก ครั้นเม่ือศก ๑๑๓ อยากจะท�าบุญในการวัตถุ
อุทิศใหแกชายอิทธิด�ารงซึ่งตายลงในปนั้น คิดขึ้นมาถึงลัดนี้ จึงได
สงเงิน ๑๐ ชั่งข้ึนมาจางคนขุดใหลึกลงไปและขอใหเรียกวาลัด
เสนาบดี ขึ้นมาเหนลัดเสนาบดีในคราวนี้เปนที่ปลาดใจ ดวยน�้ากัด
ใหญกวางลงเปนแมน�า้ ใชแตเทานั้นแมน�้าทางออมเดิมเลยต้ืนตันกลาย
เปนท่ีไรนาไปหมดในช่ัว ๓ ป ไดทราบวาเวลานี้ราษฎรก�าลังแยงกัน
จองที่แมน�า้เกาท�าไรท�านา เปนไดถึงเชนนี้ จะวาส�าเร็จประโยชนก็
ส�าเร็จ เพราะท�าใหทางสั้นเขาไดจริง แตจะวาไมส�าเร็จประโยชนก็
เปนได ดวยต้ังใจจะท�าเปนลัดมันไมเปนลัด มันกลายเปนแมน�้าไปเสีย
ค�าวาลัดเปนอนัแปลไมได ดวยไมมีทางออมก็ยอมมีทางลัดไมได ได
แวะนมัสการพระท่ีวัดธรรมามูล วัดนี้มีพระพุทธรูปส�าคัญ ๒ องค คือ
พระประธานท่ีนั่งขัดสมาธิ ดูลาดเลาเปนฝมือชางโบราณทางพระ
ปฐมเจดีย ทราบวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดให
เชิญมาแตเมืองสิงห มาต้ังเปนประธานในวัดธรรมามูล เพราะเหตุที่มี
กงจกัรน้ันไวท่ีฝาพระหัตถ พระส�าคัญอีกองคหน่ึงคือ พระยืนหามสมุด
สูงสัก ๖ ศอก เรยีกวา พระธรรมจักร เหตท่ีุมีพิมพธรรมจักรท�าไว
ท่ีฝาพระหัตถส�าหรับเอาขี้ผ้ึงตีออกเปนแผนได พระพุทธรูปองคนี้
พิเคราะดูทาทางจะเปนเทวรูปแปลง ดวยผาพาดไมเหมอืนพระพุทธ
รูป ท้ังพระภักตรดูเปนรปูใหมกวาพระองค แตคนนับถือมาก นับถือ
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ต้ังแตน�้าแมน�า้ท่ีหนาวัดวาเปนน�้ามนต ใครผานไปมาถาพอจะแวะได
เปนตองแวะ ที่รูหนังสือมักจะพอใจในความเคารพ แลความปรารถนา
ขีดเขียนไวตามฝาวิหารแลเสาศาลาเตมทั่วไป บางบทอยขูางหนาอาน
บางทีถวายตัวเปนรูปขรัวพอธรรมจักร บางทีขอโนนขอนี่ สังเกตดู
ค�าจาฤกเหลาน้ีถึงขึ้นตนจะตางกันอยางใด ลงปลายคงขอลาภโดย
โลภเจตนาเปนอยางเดียวกัน ไมปรากฏวาขอพนทุกขส�าเร็จทุกข หรือ
ขอมักผลนิพานหรือความศุขส�าราญเลย

ออกจากวัดธรรมามลูมาแวะตรวจการอ�าเภอมโนรมย ซ่ึง
พระพิทักษอุไทยเขตรเปนนายอ�าเภอ ตั้งที่วาการอยูที่บานคุงส�าเภา
บานคุงส�าเภานี้มีบานเรือนราษฎรมาก ดวยเปนระยะที่พักเรือเขาเมือง
อุไทยในฤดูแลงอยตูรงปากทางคลองสะแกกรัง แตเดิมเปนแขวงไชย
นาท ครั้นโปรดใหยกเมืองมโนรมยมาขึ้นไชยนาท ท่ีเมืองมโนรมยไมมี
ผูคนก็มากนอย จะต้ังเปนอ�าเภอตางหากเปลืองไป จึงไดปนแขวงไชย
นาทเอาต�าบลคุงส�าเภาน้ีไปรวมกับแขวงมโนรมย ยายที่วาการเมือง
มโนรมยมาต้ังท่ีคุงส�าเภาแตนั้นมา ตรวจดูการอ�าเภอนี้จัดแบบแผน
เรียบรอยแทบถึงอ�าเภอในมณฑลกรงุเกา เหนจะนับวาเปนดีกวาอ�าเภอ
ในมณฑลนครสวรรคได สังเกตดูผูคนก็อยูขางจะนิยมพระพิทักษอุไทย
เขตรผูเปนนายอ�าเภอมาก พระพิทักษคนนี้ดีมาแตเม่ือวาการเมือง
พยุหะคีรีแลว ตอไปคงจะเปนราชการไดคนหนึ่ง ถนนสองขางแมน�้า
ตามที่ไดชี้แจงมาในรายงานตอนเมืองสิงหนั้น ในตอนเมืองมโนรมย
ท�าดีมาก ไดความวาท�าส�าเร็จภายในสองเดือนเทาน้ัน ตอนท่ีตลาด
ตัดไปติดโรงสุราอยูแหงหนึ่ง ดวยวาเปนของหลวงไมกลาร้ือ ฉันได
ชี้แจงใหท�าใหตลอดไป เพราะของราษฎรใหรื้อไดหมดแลวไมควรจะ
ใหของหลวงกีดขวางอยู ใหเปนที่ติเตียนของราษฎร

ท่ีเมืองมโนรมยไดมีการเบตเตล็ดเกี่ยวของ ๒ เร่ือง คือเรื่อง
ท่ี ๑ เม่ือฉันไปตรวจโรงพลตระเวร เหนสุราตางประเทศกองอยูใน
โรงพักพลตระเวรมาก ถามไดความวาเปนสรุาของจีนอุยเหลงคนใน
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บังคับอังกฤษ นายอากรสุราขอใหจับอายัดไว เพราะเหตุวาจ�านวน
สุราเกินใบขนอยู ๒ ขวด แลคนเปนคนอื่นมิใชจีนอุยเหลงตรงตามใบ
อนุญาต คร้ันจีนอุยเหลงตามขึ้นมา นายอากรสุราวาจีนคนน้ีช่ือจีน
ฮกเซง มิใชจีนอุยเหลง ไมยอมใหปลอยสุราไป ไดความวาจีนอุยเหลง
หรือจีนฮกเซง ในเวลานั้นก็อยท่ีูคุงส�าเภาดวย แตไมไดมารองแกฉัน
จึงใหเรียกตัวมาทั้งนายอากรสุราแลจีนอุยเหลง เม่ือไตถามท้ังสองฝาย
ไดความตองกันวามาแลว ฉันจึงไดเปรยีบเทียบวาเร่ืองน้ีจ�านวนสุรา
เกนิใบขนเพียง ๒ ขวด ชอบที่จะอายัดแต ๒ ขวดที่เกินเทานั้น จ�านวน
สุราท่ีตองกับใบขนแลวไมควรจะตองอายัด ขอท่ีนายอากรวาช่ือ
ไมตรงกันนั้น เหนวาไมเปนขอส�าคัญอันใด เพราะใบอนุญาตส�าหรับคน
คนเดียว โดยจีนคนน้ีจะชื่อวาฮกเซงแลไปลักใบอนุญาตของจนีอยุเหลง
ขึ้นมาจ�าหนายก็ไมเปนการเกี่ยวของอันใดแกนายอากร เพราะหากวา
ถาจีนอุยเหลงจะพาสุราตามมาตอภายหลัง จีนอุยเหลงกค็งจะไมมี
ใบอนุญาตข้ึนมา ก็คงอยูในจะจ�าหนายสุราไมไดอยูเอง เม่ือเชนน้ันก็
ยอมเปนคะดีในระหวางจีนอุยเหลงกับจีนฮกเซงจะตองวากลาวฟอง
รองกัน ธุระของนายอากรมีเพียงใครมีใบอนุญาตก็ใหจ�าหนาย ใครไมมี
ใบอนุญาตก็ไมใหจ�าหนายดังนี้ เพราะเหตุฉนั้นควรใหคืนสุราซึ่งตอง
ดวยใบขนใหจีนฮกเซงหรอืจีนอุยเหลงนั้นไปจ�าหนายตามใบอนุญาต
ท่ีเขาไดรับจากรัฐบาล ใหยึดไวแตสุรา ๒ ขวดซ่ึงเกินใบขนใหเปนแลว
แกกันดังเปรียบเทียบนี้ ทั้งสองฝายไดยินยอมพรอมกันในขณะนั้น

ท่ีจริงก็นึกขัน ดวยเรื่องจีนฮกเซงแลจีนอุยเหลงคนนี้ มันเปน
อยางไรเขาใจกันดี ต้ังแตตัวฉันแลขาหลวงเทศาภิบาลตลอดลงไปจน
นายอ�าเภอ แลนายอากรสุรา ฉันไดช้ีแจงแกนายอากรสุราเมื่อเวลาได
ไปตรวจถึงโรงสุรา วาเร่ืองสุราตางประเทศนี้ ไมเหนจะตองวิตกกลัว
เกรงอยางใด ดวยคนเราไมชอบกิน ที่สุราตางประเทศเจริญข้ึนก็เพราะ
พวกนายอากรสุราเอง ตมสุราโรงใหจืดลงเพ่ือจะใหเสยีโสหุยนอยเขา
คนเหนสุราโรงจืดจึงหันเขาไปกนิสุราตางประเทศมากข้ึน ถาตมสุรา
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โรงใหแรงขึ้นดังแตกอน สุราตางประเทศคงจะจ�าหนายไมไดเหมือน
แตกอน นายอากรสุราเหนชอบดวย แลบอกวาแตกอนเม่ือตนปได
ตมจืดจรงิ แตเดียวนี้ไดตมใหแรงขึ้นแลว

อีกเร่ืองหนึ่งนั้น พระพิทักษอุไทยเขตรไดท�าบาญชีรายชื่อจีน
พอคาซ่ึงอยใูนคุงส�าเภามายื่น ๑๓ คน วาจะขอหนังสือคุมตัว ไดชี้แจง
ใหทราบวา จีนพวกนี้ไดรับหนังสือเขาอยูในบังคับตางประเทศ แตบัดนี้
กลับใจจะอยูในบังคับไทย แลจะขอน�าหนังสือส�าหรับตัวซึ่งไดจาก
ตางประเทศมามอบใหเปนพยานทุกคน ฉันไดชี้แจงแกพระพิทักษวา
ท่ีจีนเหลาน้ีขอหนังสือคุมตัวฉันจะใหได แตท่ีจะเอาหนังสือท่ีเขาไป
รับมาแตกงสุลตางประเทศมามอบใหแกฉันน้ัน ฉันเหนวาไมควรจะรบั
เพราะถารับแลวก็จะเหมือนหน่ึงยอมวา หนังสือเหลานั้นอาจจะ
ท�าใหจีนเหลาน้ีเปนคนในบังคับตางประเทศได เพราะที่จริงเราไมเชื่อ
หนังสือนั้นและไมยอมวาจีนเหลาน้ีเปนคนอยูในบังคับตางประเทศ
เพราะเหตุฉน้ันโดยเขาจะฉีกหนังสือตางประเทศนั้นเสีย หรือจะเกบไว
ก็แลวแตเขาจะเหนควร พวกจีนเหลาน้ีไดน�าจีนฮวยแลธูปเทียรมา
ใหฉันทุกคน และฉันไดรับวา เมื่อฉันเขาถึงกรุงเทพฯ จึงจะท�าหนังสือ
คุมตัวให ตรวจอ�าเภอมโนรมยแลวออกเรือไปเมืองอุไทยราชธานี
เม่ือไดตรวจการเมืองไชยนาทในคร้ังนี้ ใหนึกเหนไปวา หัวเมืองที่เปน
เรียบรอยดีท่ีสุด ในคร้ังแผนดินพระน่ังเกลาคงจะเปนท�านองเมือง
ไชยนาทในเวลานี้ กลาวคือ การโจรผูรายสงบเงียบ ราษฎรท�ามาหากิน
เปนศุขส�าราญ มีอ�าเภอก�านันผูใหญบานปกครองราษฎรท่ัวไป แลผูวา
ราชการเมืองกรมการเอาเปนธุระนั่งศาลช�าระอดัถคะดีของราษฎร
มิไดเบียดเบียฬผูหนึ่งผูใดใหไดความเดือดรอน ท่ีดีกวาแผนดิน
พระน่ังเกลาจะมีอยบูาง ก็ที่การท�าถนนสองฟากแมน�า้ และการเกบ
หางเขาคานาเกบไดเองไมตองมีขาหลวงเสนา ท่ีดีถึงปจจุบันมีแตที่
เมืองมโนรมย แตการที่จะจดัใหดีขึ้นเทาเวลาปจจุบันนั้น ไมยากอันใด
นัก ถาไดปลัดดีๆ สักคนหนึ่ง กับครูอ�าเภอสักคนหน่ึง และตองจัดศาล
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ใหมดวย การคงจะเรียบรอยดีไดเร็ว เพราะพระยาสุรบดินทรเอาใจใส
ในราชการมาก ก�าลังมีความปฏิยินดีที่ไดรับพระราชทานพานทอง
เปนเกียรติยศเกินกวาท่ีไดเคยมีมาแตในตระกูล เมื่อวาดวยความสามารถ
ก็คอนอยูขางจะดีมาก เสียแตเกิดเร็วไป ๒๕ ป ถาเปนคนหนมุๆ ช้ัน
พระยาอางทองจะเปนคนส�าคัญกวาน้ีมาก
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ท่ีพักเมืองพิศณุโลกย

วันท่ี ๓ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยพระยาราชพงษานุรักษจะกลับไปมณฑล จึงไดฝาก
รายงานตอนเมืองอุไทย แลเมืองนครสวรรคสงมาดวย ไดตรวจการ
ในมณฑลพศิณุโลกสนกุมาก แตยังไมไดลงมือเรียงรายงาน ก�าหนด
จะออกเรือจากพิศณุโลกยเชาวันนี้ ต้ังแตออกมาจากบางปอินจนบัดนี้
ยังเดินทางตามก�าหนดในโปรแครมไมเคลื่อนคลาด แตเกรงวาจะตอง
ขยายวันบางประมาณวาเรือกลไฟจะขึ้นไดจนเมืองพรหมพิราม ออก
จากเมืองพรหมพิรามไปเมอืงพไิชยเขาใจวาจะตองถอวันเดียวไมถึง
บางทจีะตองขยายท่ีตรงนี้วันหนึ่งแลตอนที่กะพกัเมืองแพรวันเดียวนั้น
บางทีจะตองพักถึงสองวันเพราะเดินแตอุตรดิฐถึงส่ีวันแลยังจะเดินไป
เมืองนานอิกหาวัน ถาจะเหน็จเหน่ือยอยูแตอยางไรๆ คงจะต้ังใจใหได
ดังโปรแครม ถึงจะคลาดก็ไมใหกี่วันนัก

ไดรับจดหมายพระยาทรงสงมารอไวที่เมืองพศิณุโลกยวา ตัว
ปวยพึ่งคอยทุเลา บางทีจะมารับอุตรดิฐไมทัน ไดใหหลวงแผวพลภักตร
มาจัดการรับ แลไดขาววาพาหนะเมอืงแพรไดออกเดินลงมาอุตรดิฐ
แตวันที่ ๑ แลว

คนท่ีมาดวยกันจนบัดน้ีมีความศุขสบายดีอยู พระประสิทธิ
ขุนช�านาญนายพืชนเปนไขเลก็นอยคอยทุเลาแลวทั้งสามคน พระยา
พิไชยนั้นเปนอันไมเอาขึ้นไปมณฑลลาวเฉยีงดวย เพราะเหนมีอาการ
ท่ีจะตองท�าในมณฑลนี้ เอาไปเสียดวยจะเสียเวลาท้ังแมพุมก็ไมสูจะ
สบายดวย ตกลงจะเอาพระยาอุดรกิจขึ้นไป

มาเที่ยวนี้มคีนมามากก็จริง แตไมเหมือนเท่ียวกอนดวยเปน
คนไมใครเคอยการ อาไศรยไหววานธุระไมใครไดแตก็ต้ังใจท่ีจะท�าดี
ดวยกันทุกๆ คนยังไมรูสึกความเสียใจท่ีไดพาขาราชการหนุมๆ มา
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ดวย พระองคประวติรก็ทรงสบายดีอยู อยขูางโปรดขางของบุราณ
เมลมาถึงเย็นวานนี้ไดรับจดหมายลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคมกับเมล

ยุโรปแลว แตไมมีเวลาจะตรวจเรื่องราชการตางๆ ท่ีสงมาจากกรุงเทพฯ
ทันตอบดวยจดหมายฉบับนี้ หวังใจวาการท้ังปวงจะเรียบรอยอยู
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ท่ีพักมณฑลพิศณุโลก

วันท่ี ๓ เดือนพฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยเมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคมเวลาบาย ๔ โมงถึงเมืองอุไทยธานี
ไดออกเดินเที่ยวในเวลานั้น เปนที่แปลกตาดวยความเจริญของตลาด
เมืองอุไทยธานีเปนอันมาก เมื่อฉันขึ้นมาในศก ๑๑๑ ตลาดแลบาน
เรือนในเมืองอุไทยมีราบอยูแตตามริมน�า้ มาครั้งน้ีเหนบานเรือนแล
รานตลาดติดตอย่ืนเขาไปขางดอนอิกเปนอันมาก ถาจะประมาณ
บานเรือนแลผูคนที่สะแกกรังในเวลานี้เหนวามากกวาท่ีมีในศก ๑๑๑
ไมต�า่กวาเทาหนึ่ง บานเรือนยังก�าลังปลกูสรางขึ้นเสมอ แลเปนเรือน
หลังคามุงกระเบื้อง หรือสังกระสีเปนพ้ืนเหลือหลังคาจากนอย เพราะ
ไดหามกันคร้ังเม่ือไฟไหมตลาดในเมืองอุไทยในศก ๑๑๑ หรือศก
๑๑๔ ต้ังแตนั้นการท่ีสรางบานเรือนท�ากันแตดวยหลังคากระเบ้ือง
และหลังคาสังกะสีโดยมาก แลเหนหลังคาจากอยูในตลาดแตราน
แผงลอยแถวหนึ่งจะเปนของผูใดไมทราบ ฉันไดสั่งผูใหญบานหมูนั้น
ให ช้ีแจงแกเจาของขอใหเปลี่ยนเปนหลังคาสังกระสีเสีย ถาและ
ไมเปล่ียนไดสั่งผูวาราชการเมืองไววา อยายอมใหซอมแซมหลังคานี้
ตอไปอกีเปนอันขาด ในเวลานี้มีบริษัทจีน คือ หลวงพิทักษเปนหัวนา
ลงทุนคิดท�าเครื่องสูบน�้าจ�าหนายในตลาดสะแกกรัง ไดเหนทอวางไป
ตามถนน แลไดทราบวาต้ังเครื่องสูบน�า้ขึ้นแลวคิดจะใชแรงกระบือ
พิเคราะหดูเหนวาความคิดของเขาดี ดวยเมืองอุไทยนี้นาแลงอดัตะคัด
น�้าคลายพระปฐมเจดีย ถาท�าส�าเร็จคงจะมีก�าไร แตการท่ีท�าเหนยัง
ไมถูกอยูหลายอยาง คือ ท่ีไมใชสูบดวยแรงสติมอยางหนึ่ง และใช
ทอเลก็ไป โดยเหตุตามค�าท่ีเจาของชี้แจงวาทุนนอยมีเพียง ๓๐๐ ชั่ง
เหนวาถาท�าส�าเร็จราษฎรจะตองการซื้อน�า้เขาหลายๆ ราย บริษัทนี้
คงจะไมมีน�้าขาย คงจะตองลงทุนเปลี่ยนเคร่ือง เปลี่ยนทออีกเปนแน
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เหตุที่กระท�าใหเมืองอุไทยธานีเจริญโดยเร็วเชนน้ีเพราะเรื่องเขาราคา
ขึ้น คนท�านามากขึ้นพวกพอคาท่ีข้ึนไปรับลองเขามากขึ้นตลาดขายของ
ดีข้ึน รานตลาดกม็ากขึ้น เปนปจจัยตอกันดังนี้ เพราะเหตุท่ีสะแกกรงั
เปนทาเกวียนขนเขาเมืองอุไทยธานีลงมาบันทุกเรือ ไดความจาก
พระยาอุไทยวา จ�านวนเขาเปลือกท่ีเรือรับลองไปจากเมืองอุไทยธานี
ในศก ๑๑๔ ประมาณ ๓๐๐๐๐ เกวียนเศษ ในศก ๑๑๖ มีเขาเปลือก
บันทุกออกถึง ๕๐๐๐๐ เกวียน เที่ยวดูตลาดทั่วแลว ขามฟากไปที่
วัดโบถซึ่งเปนวัดท่ีฉันไดเคยไปพกัเม่ือมาคราวกอนๆ แลไดคนุเคยมา
กับเจาอธกิารจันวัดนั้นต้ังแตฉันบวชเปนพระ ท่ีวัดโบถน้ีเปนแหลงที่
เลาเรียนทั้งปริยัติธรรมแลหนังสือไทยดีกวาวัดอื่นในเมืองอุไทยมาแต
เดิม แตเวลานี้การโรงเรียนหนังสือไทยเสื่อมทรามไป เพราะไมมีครู
แลขาดความบ�ารุง เจาอธกิารจันวัดโบถไดหลอพระเงินไวองคหน่ึง ได
เชิญมาต้ังไวใหดูเปนพระนาตักสักศอกเศษ เงินหนักประมาณ ๕๐ ชั่ง
การท่ีจะหลอพระองคนี้โดยความเขาใจของทานเจาอธิการจันวายังไมมี
พระเงินไดหลอไวในท่ีใด นาตักเกินกวาศอกหน่ึง จึงคิดอานบอกบุญ
ตามสัปรุษยเรี่ยรายหลอพระเงินขนาดใหญองคนี้ มีผูเหนชอบดวย
โดยมาก เจาอธิการจันประมาณวาจะไดเงินราว ๕๐ ชั่ง จึงไดปนหุน
พระนาตักศอกเศษใหพอแกเงินน้ัน แตเม่ือถึงเวลาหลอนับเงินที่
เรี่ยรายไดกวา ๑๐๐ ช่ัง จะขยายหุนพระใหใหญขึ้นไปก็ไมทัน จึงได
ตกลงวาจะหลออิกองคหน่ึงดวยเงินท่ีเหลือนั้น

วันที่ ๒๖ ตุลาคมเวลาเชาไปทอดผาบังสกุลุศพพระยาประธาน
นคโรทัยจางวางซึ่งเปนผูไดคุนเคยกันมาแตกอน แลไดไปตรวจตราง
ซึ่งมีอยูในเมืองนี้ ๒ ตราง แลไปตรวจท่ีวาการเมืองซึ่งต้ังอยูหอนั่ง
พระยาพิไชยสุนทรๆ ไดท�ายอดบาญชีตางๆ ย่ืนไดสงมากบัจดหมาย
นี้ดวยแลว

การท่ีเมืองอุไทยธานีนอกจากที่ไดต้ังก�านันผใูหญบานและแบง
แขวงจัดเปนอ�าเภอแลว ตองเรียกวาไมไดจัดการเปลี่ยนแปลงอยางใด
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เลย แตเพราะผคูนพลเมืองบังคับงายเปนเมืองท่ีเรียบรอยมาแตเดิม
การจึงเรียบรอยอยู เม่ือเร็วๆ นี้เกิดหยุกหยิกข้ึนดวยเร่ืองอั้งย่ีที่
สะแกกรัง พระยาราชพงษานุรักษไดปราบปรามสงบไปคร้ังหน่ึง
ภายหลังเกิดหยุกหยิกขึ้นอีก ดวยเหตุที่วาผวูาราชการเมืองย�าเกรง
หรือล�าเอียงแกจีนอุยเหลงซึ่งเปนหัวหนาอั้งยี่ ถึงตองเรียกพระยาอุไทย
เขาไปภาคโทษกันโดยแขงแรง มาน่ังดูในคราวนี้ไดขาววาเรื่องอ้ังยี่
เปนการเรียบรอยสงบทีเดียว มีจีนที่เขาใจวาไดรับหนังสือตางประเทศ
มาขอหนังสือคุมตัวท่ีเมืองนี้ ๙ คน แตจีนท่ีเปนคนในบังคับตางประเทศ
แทๆ ก็ยังมีอยูหลายคนต้ังบานเรือนที่มีดินเปนภูมิล�าเนาแทบทั้งน้ัน
เพราะเหตุท่ีผูวาราชการเมืองกรมการของเราเหลวไหลปลอยใหซ้ือ
ท่ีดินได ไมรูลึกขอสัญญาแตเดิมจึงเปนเชนนี้ ในเรื่องคนในบังคับ
ตางประเทศซื้อท่ีดินนี้จ�าตองคิดจัดเสียใหไดอยางสัญญา ถาจัดได
คงจะตอนจีนเขามาเปนคนในบังคับไทยไดแทบหมดทุกคน แตเรื่องนี้
จะเอะอะเกรียวกราวข้ึนในเวลานี้ยังหาควรไม ตองคิดจดัอยางเงียบๆ
อยางเชนออกใบจองคลองท่ีบริษัทขุด คือ ตองคิดตีพิมพแบบหนังสือ
ซื้อขายที่ดินลงความใหปรากฏตอชื่อผูซื้อวาเปนคนในบังคับไทยไว
ใหชัดเจน แลวสงแนบหนังสือขายนี้ไปไวตามอ�าเภอ ใหใชอยางแบบ
พิมพสารกรมธรรม ถาท�าไวเชนน้ันแลว เวลาคนในบังคับตางประเทศ
จะซื้อหนังสือคงติดขัดดวยค�าวาคนในบังคับไทยซึ่งมีในแบบพิมพ
ตองเกี่ยงใหเขามาขอทางกงสลุตามสัญญา ถามีเวลาขอใหพระยาศรีคิด
รางแบบขายที่ดินนี้ข้ึนหารือกับเสนาบดีกระทรวงพระคลัง แลเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมโดยเงียบๆ ถาเหนพรอมกันและไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแลว ใหลงพิมพท่ีเดียวก็ได ใจฉันรกัอยางแบบ
ท่ีเจาพระยาอภัยราชารางส�าหรบัคนองักฤษซื้อที่ดนิท่ีเมืองเชยีงใหม
คือ เดินความเปนสองตอนๆ ตนวาดวยการที่ท้ังสองฝายซื้อขายท่ีดนิ
แกกัน ตอนทายเปนค�าปฏิญาณของผูซื้อไดอยางน้ันดูเหมือนจะดี
เวลา ๒ โมงเชาออกเรือจากเมืองอุไทยธานี



231สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เม่ือรวบรวมเนื้อเหนในการท่ีไดตรวจเมืองอุไทยธานีคร้ังนี้
ถึงไดแลเหนความเจริญเปนอันมาก แลการท้ังปวงเรียบรอยอยูก็จริง
แตจะวาเปนความพอใจวาไมได ดวยการท่ียงัจะท�าใหดีไดกวานี้ยัง
มีมาก แตผูวาราชการเมืองกรมการเมืองนี้ ไมมีความสามารถอยาง
ท่ีรัฐบาลมีความตองการในเวลานี้ เพราะเหตุท่ีกรมการเมืองน้ีเปน
ลูกหลานวานเครือในครัวเรือนอันเดียวกันกบัผวูาราชการเมืองแทบ
ท้ังเมือง ไมใชดีดวยความสามารถ เพราะเหตุฉนั้น จึงท�าการตาม
แบบแผนใหมไมได แทจริงเรื่องนี้เปนความจริงอยางประหลาดที่
ผูวาราชการเมืองและกรมการหัวเมืองในมณฑลนครสวรรคจะวาเปน
สังขญาติเกี่ยวดองกันไปท้ังมณฑลก็วาได ใชแตเทานั้นทุกๆ เมืองได
รักษาประเพณเีปนแบบเดียวกันกลาวือเอาญาติพี่นองของผูวาราชการ
เมืองต้ังเปนกรมการแทบทั้งเมือง ถาใครแปลกถ่ินเขาไปก็มักจะ
ไมมีความศุขเปนอยางเดียวกัน ต้ังแตเมืองตากลงมาจนเมืองก�าแพง
เมืองนครสวรรค เมืองอุไทยธานี มีผลเปนท�านองอันเดียวกัน คือ พวก
กรมการซ่ึงเปนลูกหลานวานเครือผูวาราชการเมือง มักจะเอาอ�านาจท่ี
มีในต�าแหนงไปใชในประโยชนการคาขาย หรือมิฉนั้นที่เปนคนกิเลศ
หยาบก็เอาไปใชถึงเบียดเบียฬราษฎรใหไดความเดือดรอนดวยถือเสีย
วาเปนกันเองทั้งเมือง เร่ืองน้ีเปนเรื่องท่ีจ�าจะตองแกไขแลเปนเร่ืองที่
แกไขยากในมณฑลนครสวรรคนี้ แตวาโดยที่จริงพวกลูกหลานในเมือง
อุไทยธานีมักจะเปนคนเฉียบแหลมพอจะเลือกหาไปใชราชการไดหลาย
คน แตจะตองเอาไปใชในท่ีอื่นเสียบาง
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ท่ีพักเมืองพิศณุโลก

วันท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยเม่ือวันท่ี ๒๖ เวลาเชาออกจากเมืองอุไทยธานีมาแวะท่ี
วัดพระปรางเหลืองเมืองพยุหะคีรี พระครยูหุานสุาครแลสานุศิษยได
จัดการรบัรองอยางแขงแรงตามเคย ออกจากวดัพระปรางเหลืองมา
แวะท่ีท่ีวาการอ�าเภอเมืองพยุหะคีรี ซ่ึงต้ังอยูบานพยุแคน พระพล
สงครามเมืองนครสวรรคเปนนายอ�าเภอ ตรวจดูการอ�าเภอไมเห็นได
จัดอะไรอยางใหม ใชแคเทานั้นความเขาใจของพระพลยังอยูในทาง
อยางเกาซึ่งไดเลิกเสียแลว เชนกักขังคนโทษไวมากๆ เปนตน ดูราษฎร
ไมใครนิยมยื่นเรื่องราวกลาวโทษหลายเรื่องยกตัวอยางมอียู คือ ก�านัน
คนหนึ่งกลาวโทษวาตัวไมอยู พระพลไปร้ือเยาเรือนเก็บทรัพยสิ่งของ
เอามาเปนอณาประโยชน ถามพระพลใหการรับวาไปรื้อเรือนเขามา
จริง ดวยก�านันคนนั้นเปนหนี้หลบหนีไป จึงไปร้ือเอาเรือนมา แลยัง
มีเร่ืองอื่นๆ ซึ่งฉนัไมพอใจอกิหลายเรื่อง คือ ไดความวาพระพลเปน
นักเลงเลนเบ้ียเปนตน ท้ังขาหลวงเทศาภิบาลแลผูวาราชการเมือง
นครสวรรคเห็นพรอมกันวา พระพลนี้ไมพอแกราชการเปนแน จึง
เห็นวา ถึงพระพลเปนพี่พระยอดก็ไมสมควรจะใหพระพลวาการ
อ�าเภอเมืองพยุหะคีรีตอไป ไดมีตราสั่งในวันน้ันใหถอนพระพลออก
เสียจากต�าแหนงนายอ�าเภอ แลใหหลวงพินิจสุภาแหงกรมการเมือง
อุไทยธานีวาที่นายอ�าเภอเมืองพยุหะคีรีตอไป ออกจากเมืองพยุหะคีรี
มาถึงเมืองนครสวรรคเวลายามเศษเพราะทางไกลแลน�้าเช่ียวไมมีเวลา
ท่ีจะตรวจการอันใดได เปนแตไดสนทนากับหลวงสมัคผูวาราชการ
เมืองไดความวา การโจรผูรายก็เรียบรอยดี แลพวกจีนท่ีปากน�้าโพ
ก็ออนนอมโดยเรียบรอย แตก�านันผูใหญบานท่ีใครจัดไวแตกอนยัง
ไมถูกตองตามพระราชบัญญัติทีเดียว ดวยจัดตั้งแตฉันใหขุนราชพลี
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รักษข้ึนมาจัดทดลองกอน จัดท่ีเมืองอื่นๆ แลกอนท่ีไดแกไขเปนอยาง
ในพระราชบัญญัติ การยังเปนอยเูชนน้ันไมไดแกไข หลวงสมัคคิดจะ
ออกไปแกไขใหมก็ติดราชการอยางอื่นๆ ดวยตัวคนเดียวไมมีปลัด แต
อยางไรๆ จะออกแกไขในแลงนี้ เห็นจ�าเปนจะตองหาปลัดใหหลวง
สมัคสักคนหนึ่งไดคิดวาจะถอนหลวงประสงคปลัดเมืองตาก ลงมา
เปนปลัดเมืองนครสวรรค เอาพระพลเมืองก�าแพงซึ่งยังไปฝกหัดถ
ราชการอยูในมณฑลพิศณุโลกน้ันไปเปนปลัดเมืองตาก คิดไวเชนนี้
แตจะตองรอไวหารือพระยาพิไชย แลตรวจดูการท่ีเมืองตากกอน แต
อยางไรก็ดีในครั้งนี้พระยาราชพงษา แลหลวงสมัคคงจะข้ึนมาสงฉัน
ถึงพรหมแดนเมืองพิศณุโลก เหนเปนโอกาสอันดีดวยระยะทางไมอีก
สักเทาใด จึงไดชวนท้ังพระยาราชพงษาแลหลวงสมัคใหขึ้นมาถึงเมือง
พิศณุโลก เพื่อจะไดดูการในมณฑลนี้ดวย อน่ึงเรื่องซอมแซมสาย
โทรเลขน้ันไดความวา ทางสายพศิณุโลกไดซอมดีขึ้นไปจนพรหมแดน
พิจิตร แลวยังเสียอยูในแขวงพิจิตรตอนหนึ่งคงจะเรงรัดโดยเตมก�าลัง
สายเมืองก�าแพงวาใชไดจนพรหมแดนเมืองบรรพตแลว นายเทากับ
พระบรรพตยังข้ึนไปซอมตอไป

วันท่ี ๒๗ ตุลาคมเวลาเชาไปตรวจการที่ที่วาการมณฑลซึ่ง
ต้ังอยูฝงตวันตก ที่วาการมณฑลน้ีพ่ึงไดทราบวาต้ังในท่ีคายเดิมคร้ัง
ขุนหลวงตากรบกับพมา หรือจะเปนในท่ีเมืองเดิมอยางใดอยางหน่ึง
ดวยมีเชิงเทินแลคูท้ัง ๓ ดาน การปลกูสรางยังเตมที่ ขาหลวงเทศาภิบาล
อยูเรือนไมไผมุงจากท่ีวาการอื่นๆ ก็เปนโรงจากทั้งนั้น เวนแตที่วา
การมณฑลเปนอยางคอยยังช่ัวท�าดวยเครื่องไมจริงพื้นถมดินหลังคา
มุงสงักะสี ฝาสังกะสี การท่ีจัดที่วาการก็เรียบรอยพอประมาณ

มาตรวจถึงที่วาการมณฑลนี้นึกรูสึกการข้ึนอยางหนึ่ง คือ
ดวยลักษณเขียนจดหมาย สังเกตดูทุกวันนี้ตามหัวเมืองทุกมณฑลทุก
เมือง แลทุกอ�าเภอที่ไดจัดการอยางใหม มีนิไสยชอบขางการเขยีน
หนังสือ ดูเกินกวาจ�าเปนอยูทุกๆ แหง ท่ีเปนเชนน้ีก็แลเห็นได วาเกิด
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แตเร่ืองมณฑลถายแบบศาลามหาดไทย เมืองถายแบบมณฑล แล
อ�าเภอถายแบบเมืองลงไปอกิชั้นหนึ่งไมไดคิดขึ้นอยางใหมตามสมควร
แกการในทองท่ี เห็นวาถาคิดแบบการจดหมายส�าหรับใชตามหัวเมือง
อยางสั้นๆ ขึ้นไดมาเบาแรงไดมาก เรื่องน้ีจะตองรอไวเม่ือกลับลงไป
จึงจะไปคิด เพราะจะตองไปดูการที่มณฑลกรุงเกาเอาเปนหลัก การ
ศาลในมณฑลนครสวรรคยังออนแอเลวทรามกวาที่คาดไวเปนอนัมาก
เพราะไมมีผูใดท่ีจะสามารถจะคิดอานแกไข แมศาลขาหลวงท่ีมณฑล
ก็ตองเอากรมการเกาๆ มาใชเปนผูพิพากษาพิจารณาความไดเดือนหน่ึง
ไมเกิน ๘ เรื่องเปนอยางมาก

เพราะเหตุนั้นจึงมีจ�านวนความแลตัวนักโทษคั่งคางอยูระหวาง
พิจารณาเปนอันมาก มีเร่ืองราวรองทุกขนับไดรอย ปฤกษากับพระยา
ราชพงษาเห็นวา จะแกไขไดอยางเดียวแตตองรีบจัดขาหลวงพิเศษขึ้น
มา จึงไดมีโทรเลขลงไปในวันนั้น ไดไปตรวจดูตรางขังนักโทษที่มณฑล
ยังจัดเปนอยางเกา ไมผิดอันใดกับตรางเมืองไชยนาท มีดีอยูแตไดจาย
เขาหลวงใหนักโทษกินทั่วกนั

ตรวจที่วาการมณฑลแลว ลงเรือไฟกรมปาไมข้ึนไปตรวจที่
สะเตแชนภาษีซุงท่ีมิศเตอรฮิลล่ี มิศเตอรมอลเดอรแลนายสุมในท่ีน้ี
ยังอาไศรยเรือนมุงจากฝาไมไผอยางเล็กๆ อยู ๒ หลัง มิศเตอรสะเล็ด
ไดท�าแปลนเรือนที่จะสรางสงลงมาแลวแตยังหาไดท�าไม มิศเตอรฮิลลี่
ไดน�าขอความตางๆ ซ่ึงเปนความขัดของขอหารือ ๑๑ เรื่อง คือ

เรื่องท่ี ๑ วาดวยพิกัดเก็บภาษไีมประดู เพราะตามพิกัดใหม
เกบ็แรงกวาไมกระยาเลอยอยางอ่ืนเทาหน่ึง แตคนลองไมประดมัูกจะ
ตัดเปนทอนสั้นๆ ตนละ ๒ ทอนเปนพื้น ตองเสียภาษีเหมือน ๒ ตน
แรงอยจูะควรคงเกบ็ตามพกิดัน้ันหรือประการใด เรื่องนี้ปฤกษาพรอม
กันเห็นวา เปนของเหลือจะก�าหนดรไูววา เขาตัดตนหนึ่งเปนก่ีทอนแล
ทอนไหนเปนของตนไหนเพราะเหตุฉนั้นควรคงพิกัดภาษีไว ถาคนเห็น
ภาษีแรง คงจะคิดลองไมประดูใหทอนยาวขึ้น ก็จะเสียภาษีนอยลงไป
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อยเูอง
เรื่องท่ี ๒ คือ เร่ืองปาไมคลองสวนหมาก เดิมพะโปเกรียงใน

บังคับอังกฤษไดรับเชาท�าและพะโปไดไปรับทุนมาจากจีนล่ัมซัมใน
บังคับฝร่ังเศส ครั้นปาไมพะโปส้ินสัญญา มิศเตอรฮิลลี่ไดข้ึนไปตรวจ
ท่ีตราไมคางปาซ่ึงตกเปนของหลวงตามสัญญา แลสัญญาพะโปให
เปนผูรับเหมาจัดไมรายนี้สงตอรัฐบาล พะโปไดคัดไมสงมากกวารอย
ตนแลว บัดน้ีมิศเตอรฮิลลี่ไดทราบวา จีนล่ัมซัมฟองพะโปในศาลกงสุล
อังกฤษจะเอาเงินที่ยังติดคางแลไดรองขอใหฟอง ใหยึดไมของพะโปไว
ดวย ไมรายนี้รฐับาลไดรับไวตามสัญญาพะโป ยังอยูในมือมิศเตอรฮิลล่ี
จะควรท�าประการใด ฉันไดช้ีแจงวาความเร่ืองน้ี เปนความในระหวาง
จีนลั่มซัมกับพะโปดวยเรื่องยืมเงินกัน ถาวากันแตในเรื่องเงินก็ไมมีอัน
ใดท่ีจะเกี่ยวของกับรัฐบาล เวนไวแตพะโปกับจีนล่ัมซัมจะไปสมยอม
กัน อางวาไมที่รัฐบาลไดไวเปนไมของจีนลั่มซัม ถาเชนน้ันความเรื่องนี้
จึงจะเกี่ยวมาถึงกรมปาไม ก็มีหลักคือ สัญญาอนญุาตท่ีสิ้นก�าหนดน้ัน
จะเอาออกวาไดสมัคเห็นไมเปนไร แตกระน้ันก็ดีถาจะระวังกันใหส้ิน
สงไสย ก็อยาเพอเอาไมรายน้ีออกขายทอดตลาด รอฟงความเขาดูกอน
มิศเตอรฮิลลี่เห็นชอบดวย

เรื่องท่ี ๓ คือ มิศเตอรฮิลล่ีแจงความวา ไดข้ึนไปตรวจตีตราไม
ปาขยางซึ่งเปนไมของหลวง พบรอยตราหางมอดแอนติกซันตีไวมีมาก
แลไดใหลองไมนี้มาไวท่ีดานภาษีบางแลว หางมอดแอนติกซันไดมาขอ
จะตกลงเพ่ือจะรับไมรายนี้ไป มิศเตอรฮิลล่ีหารือวาจะควรประการใด
ฉันไดเลาความเร่ืองที่หลวงนวกิจนายขาวแลหางมอดแอนติกซันได
เกี่ยวของมาดวยเรื่องไมปาขยางน้ีใหมิศเตอรฮิลลี่เขาใจ แลวก�าชับวา
อยาใหผูหนึ่งผใูดเอาไมรายนี้ไปไดเปนอันขาด

เรื่องท่ี ๔ คือ ไดปฤกษาเห็นพรอมกันวา ที่ปากน�้าโพนี้จ�าเปน
จะตองมีเจาพนักงานกรมปาไมสองคน เพื่อจะประจ�าอยท่ีูดานคนหนึ่ง
ไปเที่ยวตรวจไมตามเมืองพศิณุโลก แลตามเมืองก�าแพง เมืองตาก
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คนหนึ่ง เวลานี้มิศเตอรมอลเดอรก็ไดมาอยูท่ีปากน�้าโพกับมิศเตอร
ฮิลลี่แลว แตขัดของอยูดวยเรื่องลาม มีคนพูดอังกฤษไดแตนายสุม
คนเดียว มิศเตอรฮิลลี่จะไปไหนก็ไมมีใครเปนลามล�าบากยิ่งนัก ฉันได
แนะน�าใหขอตอพระยาศรี ใหหาคนสงขึ้นมาเปนลามสักคนหนึ่ง

เรื่องท่ี ๕ คือ มิศเตอรฮิลลี่แจงวา ทุกวันนี้มีความล�าบากอยู
ดวยเร่ืองถอยความท่ีเกี่ยวกับไมขรสัก เปนตนเม่ือเร็วๆ นี้ ไมซุงหลวง
หลุดไปจากที่ภาษีซุง ไปตามพบที่เมืองอุไทยธานี ไดอายัดไมนั้นไวตอ
ผูวาราชการเมืองๆ ก็รับอายัดแตจะขอใหมิศเตอรฮิลล่ีเปนโจทยฟอง
ความเร่ืองนั้นตอไป มิศเตอรฮิลล่ีเหน็วา ท่ีพนักงานปาไมจะตองไปเปน
โจทยวาถอยความดวยเปนการล�าบากนัก หารือวาจะควรท�าประการ
ใด อิกประการหน่ึง ในเวลาท่ีจะไปตรวจไมเชนนั้น บางทีพบไมมีตรา
ของบรษิัทบอเนียวบาง ของหางอื่นบางมีผูเอาขึ้นเลื่อยรูไดเปนแนวา
เปนของที่ผรูายลัก แตพวกมีใชของหลวงเชนน้ี จะควรประการใด

ฉันไดชี้แจงตอมิศเตอรฮิลลี่วา ในเรื่องนี้ไมเปนการยากอันใด
เพราะทุกๆ เมืองมีพนักงานอัยการส�าหรับฟองความแผนดิน ถามิศเตอร
ฮิลลี่ไดอายัดไมไวแลว ก็ใหจดหมายถึงผูวาราชการเมืองสงหลักถาน
ขอความท่ีจะฟองไป ขอใหพนักงานอัยการในเมืองน้ันฟองรองวากลาว
เปนความแผนดิน กรมปาไมไมตองเปนธุระอยางใด ย่ิงกวาหาพยาน
ใหพอ หรือไปเบิกความเปนพยานเทานั้น สวนไมท่ีมิใชของหลวงนั้น
ถาเปนของท่ีโจรผรูายลักเจาของฟองรองก็แลวไป ถาเจาของไมฟอง
รองยอมเปนนาที่รัฐบาลที่จะฟองรองเอาตัวผูผิดมาท�าโทษ เพราะ
เหตุฉนั้น ถาพนักงานปาไมพบปะไมของผูอื่นท่ีมีผูรายลักไป ก็อายัด
แลใหพนักงานอัยการฟองรองไดเหมือนไมหลวงเมือนกัน แตเรื่องนี้
จะตองมีตราสั่งผูวาราชการเมืองใหเขาใจไวดวย ขอใหเรียนเจาคุณราช
ใหมีตราออกมาเสีย

เรื่องท่ี ๖ คือ เรื่องท�าถนน ไดท�าถนนใหญแตท่ีวาการมณฑล
ไปจนถึงที่ดานภาษีซุงแลว ตอนนั้นยังเปนถนนเล็ก แตกอนพระยา
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ราชพงษาไดจายนักโทษมาใหมิศเตอรฮลิลี่ใชสอยจัดการท�าถนน
แตเดียวน้ีอยุดไปการจึงคางอยู ฉันไดขอใหพระยาราชพงษาสงคนโทษ
มาใหท�าอิก เปนตกลงกัน

เรื่องท่ี ๗ มิศเตอรฮลิลี่แจงวา ในเวลานี้ไดจับไมท่ีลองทาง
มณฑลพิศณุโลกไวหลายแพ ดวยความสงสัยวาเปนไมที่ตัดทีหลัง
ประกาศหาม แตก็ยังไมมีหลักถานอยางใดท่ีจะตัดสินลงไปไดเด็ดขาด
เพราะยังไมมีเวลาท่ีจะไดข้ึนไปตรวจสืบสวนถงึมณฑลพิศณุโลก แต
คร้ันจะยึดไวเชนนี้ ก็เห็นอยูวาเจาของไมไดความเดือดรอนจะควรท�า
ประการใด

ฉันเห็นวา หลักถานของเจาพนักงานปาไมก็มีแตความสงไสย
เพราะสังเกตเห็นผิววาเปนไมตัดใหม โดยจะเปนไมตัดภายหลัง
ประกาศจริง ก็เห็นจะเฉียดขาดดวยเวลาประกาศ เพราะประกาศมายัง
ไมถึงป ยุติไดวาไมรายนี้ตกอยใูนระหวางสงไสยเห็นวาความธรรมดา
ความถาความสงไสยมีอยูเปนธรรมเนียมตองใหจ�าเลอยไดรับประโยชน
แหงความสงไสย ควรปลอยไมเหลานี้ได อิกประการหนึ่งเมื่อคิดดู
โดยความยุติธรรม ถาปลอยไมเหลาน้ีได รัฐบาลก็ไดทั้งภาษีแลคาตอ
ไมเสียประโยชนอยางใด ถายึดไมเหลาน้ีไว ผู เปนเจาของตองถึง
ความฉิบหาย จึงไดสั่งใหปลอยไมเหลานี้ไปใหสิ้นเชิง

เรื่องที่ ๘ มีไมหลักแพรายหน่ึงตองยึดไวโดยท�านองเดียวกับ
เรื่องกอน พระยาราชพงษาจะตองการซื้อไมรายน้ีไวท�าเสาโทรเลข
มิศเตอรฮิลลี่หารือวาจะควรเรียกภาษีหรือไม เห็นวาไมควรจะเรียก
ดวยเปนไมท�าการหลวงเพื่อสาธารณประโยชนท�านองเดียวกับท�าวัด
แลศาลา

เรื่องท่ี ๙ มิศเตอรฮิลลี่ก�าหนดวาจะข้ึนไปตรวจไมในมณฑล
พิศณุโลกในเร็วๆ นี้ เห็นวาเรื่องเกบ็ภาษีไมท่ีจะเอาขึ้นเลื่อยหนีเหนอื
ดาน ใหมอบใหกรมการอ�าเภอในทองท่ีเก็บไดจะเปนการดี เพราะจะ
ต้ังพนักงานไปเก็บก็เปลืองโสหุย ฉันบอกวาขาหลวงมณฑลพิศณุโลก
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เขาก็ตองการเชนนี้ใหมิศเตอรฮิลลี่ข้ึนไปพูดกับขาหลวงเถิดคงจะตกลง
กันได

เรื่องที่ ๑๐ มิศเตอรฮิลลี่หารือวาแตเดิมการจายเงินใชจายที่
ดานภาษีซุงนี้ เคยเอาเงินที่ไดจายในตัว บัดนี้ไดรับค�าสั่งจากมิศเตอร
สะเลด็วาใหสงเงินรายไดแกคลังมณฑลนครสวรรคแลใหเบิกเงินราย
จายจากคลังมณฑลนครสวรรคเหมือนกัน แตหาไดรับการนัดหมาย
จากคลังมณฑลไม จะควรประการใด ฉันไดถามพนักงานคลังวา
ยังไมไดรับค�าส่ังจากกระทรวงพระคลัง จึงไดใหโทรเลขไปขอค�าส่ัง
กระทรวงพระคลังโดยเร็ว

เรื่องที่ ๑๑ มิศเตอรฮิลลี่หารือวา ไมหลวงเวลานี้มีอยู ๗๖๐
ตนจะควรเอาออกจ�าหนายขายทอดตลาดไดหรือยัง ฉันเห็นวา ควร
จะรอไวอีกสัก ๒ เดือน เพราะบางทีถอยความที่เขาจะเปนกันอยาง
เร่ืองจีนลั่มซัมกับพะโปยังจะมีอยู รีบขายไปจะไมดีขางฝายเราประการ
หน่ึง อีกประการหน่ึงถารอไวขายเมื่อส้ินฤดูไมเหนอืตก เหน็วาจะได
ราคาดีกวาเดียวนี้ เพราะไมเหลานั้นอยูปากน�า้โพแลว มิศเตอรฮิลลี่
เห็นชอบดวย

อนึ่งมิศเตอรฮิลลี่ไดท�าบาญชีเงินคาตอ แลเงินภาษไีมซึ่งเก็บ
มา ๖ เดือนในศก ๑๑๗ นี้มาใหดู จ�านวนเงินข้ึนกวาศก ๑๑๖ คือ เงิน
คาตอเก็บได ๘๘๐๙๕ บาท มากกวาศก ๑๑๖ เงิน ๗๖๔๓๖ บาท
เงินภาษีเก็บได ๑๑๑๐๓๘ บาท มากกวาปกอน ๖๒๕๔๕ บาท ไดสง
บาญชีลงมาดวยแลว

ลงเรือไฟจากที่ดานภาษีซุงขึ้นไปดูปากน�้าโพ เหนเปนที่
ประหลาดใจดวยความเจริญรวดเร็วสาหัต มีเรือแพผูคนมากกวาเมื่อ
ฉันไดขึ้นมาเห็นเมื่อศก ๑๑๑ สักเทาครึ่งหรือสองเทา ขากลับไดให
ลองนับแพ แลเรือขนาดใหญคือ เรือเขาแลเรือเปดซึ่งจอดอยปูากน�า้
โพทางแควใหญ ในเวลานี้มีจ�านวนแพ ๑๖๔ แพ เรือ ๕๙๐ ล�า แคว
นอยแลตลาดบนบกตางหาก เหตุความเจริญดังนี้ เขาใจวาเพราะเขา
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ราคาดีเปนตน แลคนฉลาดหากินกวาแตกอน พวกเรือเขาข้ึนมาจาก
กรุงเทพฯ ไมถอไมแจวมาเองดังแตกอนสูจางเรือไฟลากถึงล�าละ ๖๐
บาท ประสงคจะใหยันเวลาคาขายไดมากเที่ยวข้ึน ขางพวกเรือเมือง
เหนือก็ไมลงไปคาถึงกรงุเทพฯ ดังแตกอนไปแลกเปลี่ยนคาขายกัน
ท่ีปากน�้าโพยนเวลาลงไดดวยกันอิกท้ังสองฝาย ปากน�า้โพจึงเปนท่ี
ประชมุใหญย่ิงข้ึนกวาแตกอน พิเคราะหดูสินคาซึ่งออกรานขายกันตาม
ปากน�้าโพมากมายแลบริบูรณยิ่งกวาเมืองใดใดในฝายเหนือ จะเวนอยู
ก็แตเมืองอุตรดิฐ ซึ่งไดขาววาเจริญย่ิงขึ้นกวาแตกอนมากเหมือนกัน

กลับจากคูล�าน�า้ไดเลยขึ้นดูตลาดปากน�า้โพ ตลาดนี้ก็เจริญขึ้น
กวาแตกอนมาก มีตลาดเหนือแลตลาดใตเปนสองตลาด แตไมมากมาย
เทาตลาดน�า้ ไดพบมิศเตอรฮอกคนวิลันดาซึ่งเกิดความกันเม่ือเร็วๆ
นี้ คือ เดิมกงสุลวิลันดาขอใบอนุญาตใหมิศเตอรฮอกจ�าหนายสุรา
ตางประเทศที่ปากน�้าโพ กระทรวงพระคลังวามีรานจ�าหนายพอแลว
ไมยอมให กงสุลวิลันดาไมยอม วาจะรองอุทธรณออกไปยังรัฐบาลของ
เขา การคิดกันอยูเพยีงนี้ กงสุลวิลนัดาอนุญาตใหมิศเตอรฮอกน�าสุรา
ขึ้นมาจ�าหนายท้ังไมไดใบอนุญาต ผูวาราชการเมืองโทรเลขลงไปขอ
ค�าสั่ง ไดโทรเลขสั่งขึ้นมาใหเอาพลตระเวนไปก�ากับ อยาใหผูใดซื้อสุรา
มิศเตอรฮอกความเดิมเปนดังนี้ ฉันขึ้นมาถึงปากน�้าโพคราวน้ี พอ
ขึ้นเดินถนนก็ไดแลเห็นประกาศนายพลตระเวนปดไวหามไมใหผูใด
ไปซ้ือสุรามิศเตอรฮอกเดินไปถึงรานมิศเตอรฮอกๆ ออกมารองขอ
บาระมีเปนท่ีพึ่ง ไดบอกวาการท่ีมาจ�าหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาติ
ดังนี้ เปนการท�าผิดกฎหมายแลสัญญาจะโทษใคร มิศเตอรฮอกวา
รูแลวการที่ท�าผิดนี้ แตกงสุลเขาใหมา แลไดลงทุนรอนมาเปนอัน
มาก มาขัดของเชนน้ีไมรท่ีูจะท�าประการใดใหพนความฉบิหาย ขอให
ชวยสงเคราะหดวยเถิด ฉันไดถามมิศเตอรฮิลลี่อยแูตกอนถึงคนๆ นี้
มิศเตอรฮิลลี่วาเปนคนซื่อตรงแตอยูขางโงเขลา ไมเคยท�ามาคาขาย
มาแตกอน พิเคราะหดูก็เห็นจริงดวย ของที่เอาไปต้ังหางขายที่ปากน�้า
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โพนั้น เปนของดีมีราคาเกินภมูปิระเทศโดยมาก เปนตนวาสุราก็มีแต
วิชกี จ�าเปน แกแรต เปนตน ของอยางอื่นมีน�้าหอม ของกลกัแลบุหร่ี
ฝรั่งอยางดีถึง ๒๕ ตัวตอ ๓ บาทก็มีขาย ไมแลเห็นวาจะขายแกผูใด
ไดหมด มิศเตอรฮิลลี่ก็เห็นเชนนั้น ใชแตเทานี้ยังมีเรื่องตอไป เดิม
มิศเตอรฮอกคนนี้แรกข้ึนไปถึง ไปขออาไศรยไปพระครูอยูในที่วัดวา
จะขายของตางๆ พอหาที่ไดแลวจะยายไป ขางพระครูมีความกรุณา
ยอมใหมิศเตอรฮอกปลูกโรงอาไศรยในที่วัด ครั้นมากลายเปนโรงขาย
เหลา พระครูก็รอนรนไมรท่ีูจะท�าประการใด การเปนดังน้ี ออกนึกมี
ความกรุณาที่มาวิงวอนขอใหชวยสงเคราะห ประการหนึ่งคิดเห็นวา
สุราที่มศิเตอรฮอกน�ามาจ�าหนายน้ีเพราะเปนสุราราคาแพง คงจะไมท�า
ใหเสียประโยชนของนายอากรสุรานักประการหนึ่ง แลที่สุดเห็นวา
การทีมาต้ังประชิดตึงเครียดกันอยเูชนน้ี ไมรวูาที่สุดจะลงเปนอยางไร
เห็นวาบางท่ีจะเปนความรอนใจไดบาง แลเมื่อคิดดูโดยทางยุติธรรม
เห็นวาฝรั่งคนน้ีต้ังใจลงทุนจะคาขายโดยสุจริตแตจะมาถงึความฉิบหาย
เพราะนายไมดี ดูก็ควรจะไดรับความสงเคราะหดวยเหตุผลทั้งปวง
ดังชี้แจงมานี้ จึงไดพูดจากับนายอากรสุราเปนการยินยอมตกลงกนั
แลว ไดเรียกมิศเตอรฮอกมาช้ีแจงวา จะยอมรับสงเคราะหขอใบอนุญาต
ให แตมิศเตอรฮอกตองยอมตามขอความตอไปน้ี คือ

๑ ตองเสียคาใบอนญุาตตามพระราชบัญญัติ
๒ ตองยอมใหผูแทนนายอากรสุราแลกรมการไปตรวจท�า

บาญชีสุราที่มิศเตอรฮอกท�าขึ้นมาไวในครั้งน้ี
๓ ตอไปในศกนี้ ถามิศเตอรฮอกจะเอาสุราขึ้นมาอิก ตองไป

บอกเจาภาษีในกรุงเทพฯ ใหท�าใบขนใหตามธรรมเนียม ถาหาไมนาย
อากรจะตองยึดเอาสุราเหลาน้ันไวหมด

๔ มิศเตอรฮอกตองออกจากท่ีวัดโดยเร็ว
๕ ตองเขาใจโดยชัดเจนวา การท่ีใหใบอนุญาตครั้งน้ีใหดวย

ความกรณุา มิใชใหดวยความยินยอม วามิศเตอรฮอกมีอ�านาจควรจะ
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ไดใบอนุญาตดวยเหตุอยางใด ดังนี้ มิศเตอรฮอกขอบใจ แลยินยอม
ตามขอความเหลานั้นทุกขอ แตขอความกรุณาโดยเฉภาะ แตขอท่ีจะ
ยายโรงไปจากที่วัด ขอผัดพอเวลาน�า้ลดจะรบีขนขวายโดยเต็มก�าลัง
แลขอใหก�าหนดไววาไมเกนิกวา ๖ เดือนเปนอันตกลงตามน้ี ฉันเห็น
วาดีกวาปลอยใหคาราคาซังไว

ในเวลาเยนวันนี้ นายรอยค�าหลีคนเวียงจันทในบังคับฝรั่งเศส
ท่ีถูกปลนกระบือท่ีนครสวรรคเขามาหาโดยนบนอบอยางคนของเรา
ท�าเรื่องราวมายื่นวาสืบไดความวา กระบือกลางมีผูยักยอกไวอิก ๒๖
กระบือแลนายอ�าเภอเขาพนมรอกสมรูเปนใจ ท�าตัวรูปพรรณให
พรรคพวกรับไป ไดซักถามมองค�าหลีวา จะน�าผูบอกเลาท้ังนี้แลให
ไตสวนไดหรือไม มองค�าหลีบอกวาได แลวไปน�าตัวขุนขจร (อวม)
มา ไดซักถามขุนขจร (อวม) ชี้แจงสมค�ามองค�าหลี แลระบุชื่อผรูเูห็น
เปนหลกัถานมีทางท่ีจะไตสวน จึงไดสั่งใหนายคัดพาตัวมองค�าหลีแล
ขุนขจรออกไปไตสวนความเรื่องนี้ถึงทองที่เขาพนมรอก นายคัดคน
นี้เปนคนกรุงเทพฯ เดิมเปนนายพลตระเวนแลวไปเปนขุนดาบศาล
กระทรวงยุติธรรม แลวตองออกดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ไปฝาก
ตัวอยูกับเจาพระยาอภัยราชาๆ เอามามอบหมายฝากฝงอิกช้ันหนึ่ง
จึงไดมอบพระยาราชพงษาขึ้นมารับราชการในมณฑลนครสวรรค
พระยาราชพงษาต้ังใหเปนนายรอยตรีพลตระเวน จัดพลตระเวน
มณฑลนครสวรรค ทาทางเปนอยางพลตระเวนในกรุงเทพฯ กอน
คราวยาระดินไปหมด เห็นเขามีความเสียใจเปนอยางย่ิง แตเปนการ
จ�าเปนตองรอหลวงศัลวิธานมาแกไข

เวลาค�่าพระครูสวรรควรนายกกับพระครตูั้วเจาคะณะรอง
มาหา พระครูสวรรควรนายกน้ีเดิมอยูวัดเชิงไคร เดียวนี้มาอยูวัดเขา
นครสวรรค เพราะไฟไหมพระวิหารบนยอดเขา ชาวบานเรี่ยรายกัน
มอบเงนิใหพระครูจัดการปฏิสังขรณ ไดพูดถึงเรื่องโรงเรียนที่จะจัด
ไดความวามีโรงเรียนอยูแลวทั้ง ๒ วัด แลวาจะลองลงไปกรุงเทพฯ ใน
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การพระราชพิธีฉัตรมงคลในเร็วๆ นี้
เวลาเชาขามไปตรวจท่ีจวนผูวาราชการเมอืงนครสวรรคเดิม

ต้ังท่ีวาการคนละฟากกับท่ีวาการมณฑลเดียวนี้ยายไปรวมกับท่ีวาการ
มณฑล ท่ีวาการเดิมคงเปนแตท่ีอยูของหลวงสมัค แตตรางยังแยกอยู
ท่ีเมืองตรางหนึ่ง ที่ยังไมพอรวมกัน การที่จดัตรางก็ยังเปนอยางเกา
เหมือนกับตรางมณฑล ผิดในแตเขายังไมไดใหนักโทษกินทุกคน ได
สั่งขอใหแกไขใหเหมือนกันกับตรางมณฑล ตรวจเมืองแลวเวลาเชา
๒ โมงครึ่ง ออกจากเมืองนครสวรรคจะแวะตรวจอ�าเภอเมืองซึ่งต้ัง
อยูปากน�้าโพ ทราบวานายอ�าเภอปวยมากจึงหาไดแวะไปตรวจไม
ไปแวะตรวจตออ�าเภอเชียงไกรซึ่งต้ังเหนือข้ึนมาแลไมมีประโยชน
อันใด ดวยยังไมไดจัดการลงแบบแผนอยางใด นอกจากเอานายอ�าเภอ
ไปต้ังไว เปนดังนี้ เหมือนกันหมดทุกอ�าเภอในเมอืงนครสวรรค เวลา
บาย ๕ โมงถึงบานชุมแสงพักนอนคืนหน่ึง ยุงชุมเตมที่คนท่ีมาดวย
ไมไดนอนกันโดยมาก

วันท่ี ๒๘ เปนวันเพญเดือนสิบสองไดจัดของเลี้ยงพระพรอม
ดวยทายกที่วัดชุมแสง แลเห็นฝากุฏิวัดนั้นช�ารดุมาก จึงไดออกเงนิ
๖๐ บาทชวยปฏิสังขรณ พวกทายกทราบเขาพากันยินดีชวยกันออก
คนละมากบางนอยบางไดเงินเบ็จเสร็จสัก ๓๐๐ บาทเลี้ยงพระแลว
ลงเรือไฟลองลงมาปากน�า้เกยไชยแวะดูท่ีศาลเจาดวยไดยินค�าเล่ืองลือ
มานานแลว วามีศีศะจระเขใหญถึงยาวพาดข่ือศาล จ�าไดวาพระยา
อภัยรณฤทธิที่ถึงแกอสัญกรรมไดบอกเปนม่ันเปนเหมาะ แตมีความ
เสยีใจวาเดียวนี้หามีศีศะจะเขโตท่ีศาลนี้ไม เขาวาแตเดิมมีศีศะจระเข
ใหญศีศะหนึ่ง คร้ันพระยาประภากรวงษขึ้นมาสงเสบียงกองทับมาเอา
ลงไปเสีย แลเอาไปใหฝร่ังมังคาตอไปเสียอิก เปนจบกนัในเร่ืองท่ีศีศะ
จระเขท่ีเกยไชย ออกจากศาลเจาเกยไชยแวะดูวัดพระธาตุในล�าน�้า
เกยไชย เขาวาเปนวัดโบราณฯ จริงแตไมวิเศษอยางใด เวลา ๓ โมงเชา
ออกเรือจากบานชุมแสง
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รวบรวมเน้ือเหน็ในสวนเมืองนครสวรรค เห็นวาการท่ีจะตอง
จัดยังมีมาก แตไมยากอันใดขาดคนสัก ๒ คนหรือ ๓ คน คงจะคิดวาง
การใหเรียบรอยในเที่ยวนี้ ส�าคัญแตเรื่องขาหลวงพิเศษ เพราะการ
ศาลเห็นยากกวาอยางอื่น



244 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ส�าเนา รับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ท่ีพักเมอืงลับแล

วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยเม่ือวันท่ี ๒๙ เวลา ๓ โมงเชาออกเรือจากบานชุมแสง
แขวงเมืองนครสวรรคตอขึ้นมาถึงพรหมแดนเมอืงพิจิตร พบพระยา
เทพาธิบดีผวูาราชการเมืองพิจิตรมาคอยรับอยูท่ีพรมแดน ตามระยะ
ทางขึ้นมาตอนนี้พบฝูงนกกระทุงชุกชมุอยางไดมาเห็นในคราวกอน แต
ไมมากนับดวยลานเทาท่ีคลองสุเอ็ด เวลาบาย ๒ โมงถึงท่ีพักบางบุญนาค
พบพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิศณุโลก
มาคอยรับอยูที่นั้น ไดขึ้นตรวจการอ�าเภอเมืองภูม ซ่ึงต้ังที่วาการอยูที่
บางบุญนาคนี้ หลวงศรีพิไนยเปนนายอ�าเภอพ่ึงมาอยูใหม แบบแผน
ท่ีวาการอ�าเภอนี้ท�าเรียบรอยทุกๆ อยาง หาท่ีติไมได ดีกวาท่ีท�าไดใน
มณฑลอื่นๆ ท้ังสิ้น ที่ท�าดีโดยเฉภาะนั้น คือ วิธีท่ีจดในสมุดตรวจการ
เห็นไดวาตรวจถวนถี่ จดความท่ีตรวจเห็นเปนขอๆ และค�าสั่งเปนขอๆ
ท�าใหกรมการอ�าเภอเขาใจงายไดมาก แลยังมแีบบแผนอยางอื่นๆ ซึ่ง
พระยาศรสุีริยราชวรานุวัตรไดคิดเพิ่มเติมขึ้น นอกจากที่คิดมาใหแต
กระทรวงมหาดไทยอิกหลายอยาง ในกระบวนที่จะจดถะเบียนบาญ
ชีที่ควรรู จะถามเอาความรูอยางหนึ่งอยางใด เปนตนวา ในอ�าเภอนั้น
ศกใด เงินอากรบอนเบี้ยเทาใด มีบาญชีที่จะบอกไดทันทีตองขอคัด
แบบเหลาน้ีมา เพ่ือจะตรวจแกไขใหท�าในมณฑลอื่นๆ ใหทั่วกัน ท่ีดี
อิกอยางหนึ่ง คือ กระบวนเก็บหนังสือท�าเรียบรอยไมเลวกวาในศาลา
กระทรวงมหาดไทยเลย จะเรียกดูเร่ืองใดเม่ือใดเปนไดทันที

อ�าเภอมณฑลพิศณุโลกจดัเปนอยางเดียวกันกับอ�าเภอเมืองภูมิ
ท่ีวามาแลวทุกอ�าเภอเหมือนกันทั้งแบบแผนที่ท�าไดเรียบรอย เหมือน
กันท้ังรูปแลของท่ีกั้นศาลาวาการ มีเครื่องใชเทากันแลเหมือนกันจน
กระบวนที่ต้ังโตะ ตู เกาอี้ เพราะเหตุฉนั้นเม่ือพรรณนาในอ�าเภอหนึ่ง
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แลว ไมจ�าเปนตองพรรณนาในอ�าเภออ่ืนๆ อิกตอไป วาแตโดยยอก็
เปรียบเหมือนกับการที่หลอหลอมลงไดที่แลวทุกอ�าเภอ จะยิ่งหยอน
กวากันบางไมมากนัก

วันท่ี ๓๐ เวลาเชาโมงคร่ึงออกเรือจากบุญนาค ท่ีน้ีที่จริงเดิม
เขาเรียกวาบางขี้นาค ทีหลังแกช่ือเรียกในค�าหลวงวาบางมูลนาค เดียว
นี้กลายเปนบางบุญนาคอยูตัวกันเพียงนี้ เปนที่มีบานชอง ดวยเปนทา
รับสินคาเขาเมืองภูมขนมาลงตรงนี้ สองฟากล�าน�้าเมืองพิจิตรเดียวน้ี
ดูมีผูคนถางพงปลูกพรรณไมตางๆ มากข้ึน ไดความวามีคนปลูกยา
มากขึ้นกวาแตกอน แลสังเกตเห็นกองฟนตามตลิ่งมีชมุ ดวยเดียวนี้
ฟนเปนสินคาดีขายท้ังเรือไฟที่ขึ้นลองแลสงลงไปจ�าหนายกรงุเทพฯ
ฟนเปนสินคาใหญอยางหนึ่ง ต้ังแตนครสวรรคข้ึนมาตามสองขางตลิ่ง
ท่ีมีบานเห็นมีร้ัวท�าดวยไมไผขางนาบานแลมีถนนริมน�้าเหมือนกัน
ทุกๆ แหง รั้วนี้ไดความวา เปนการที่พระยาศรีสุริยราชวรานวุตัรให
กรมการอ�าเภอแนะน�าใหราษฎรท�าทุกแหง สวนถนนริมน�้าน้ันมีบาน
ท่ีใดกใ็หมีถนนริมน�้า แตล�าน�้าตอนเมืองพิจิตรเปนท่ีวางเปลาโดยมาก
จึงดูมเีปนหยอมๆ ไมเสมอไป การท่ีบังคับใหราษฎรท�ารั้วบานเชนนี้
ท�านองเดียวกับอยางวิลันดาจัดในเกาะชะวาดูก็ดีอยู แตพระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรวาร้ัวไมไผไมใครจะทน ถึงระดูน�า้มักจะพัดใหเอนเอียง
ไป ตองซอมแซมทุกๆ ป คิดจะใหเปล่ียนเปนปลูกตนไมร้ัวแทน แต
ฉันเห็นวาจะไมส�าเร็จ ดวยตลิ่งแมน�้าทางนี้เปนอาจิณไตยยอมงอกแล
พังเปลี่ยนแปลงไปปละมากๆ เสมอ เห็นวาตนไมรั้วไมทันโตบางแหง
ก็จะพังลงน�า้ บางแหงที่แผนดินก็จะงอกลนออกไป เห็นวาสูเปนร้ัว
ไมไผอยางก�ามะลอดังทุกวันน้ีไมได ถึงปก็บังคับใหราษฎรซอมแซม
เสยีครั้งหนึ่งไมเปนการเดือดรอนอยางใด ไดแนะน�าแกพระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรดังนี้ เวลาบายถึงวัดคะมัง ทานพระครูแดงเตรียมรับ
โดยแขงแรง ดวยวัดน้ีเมื่อข้ึนมาคราวกอนฉันไดเคยจอดนอนคืนหนึ่ง
ไดคนุเคยกับพระครูแลชาวบานคะมังนี้ พวกชาวบานจะเกณฑใหคาง
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อิกใหจงได ตองขอตัวดวยระยะทางท่ีจะขึ้นมายังไกล ออกเรือจาก
วัดคะมังขึ้นมาถึงเมืองพิจติรเวลาทมุครึ่งค�่าเสียแลว จะไปตรวจตรา
การสิ่งใดไมได เปนแตไดสนทนากับพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรแล
พระยาเทพาธิบดีแลพระครูวัดคะมังซ่ึงตามขึ้นมาหาไดความวาบาน
เมืองเดียวน้ีเรียบรอยเปนศุข โจรผูรายสงบมแีตลักเล็กนอยมักจะลัก
เรือมากกวาอยางอื่น เร่ืองผูรายลักเรือที่เมืองพิจิตรนี้ ฉันไดสังเกต
เห็นแตเมื่อตรวจส�าเนารายงานประจ�าเดือนของนายอ�าเภอเมืองภูมิ
ในเดือนกันยายนมีถึง ๓ รายและตามไมไดเรือดวย ไตสวนไดความ
วาการลักเรือนี้ มีแตในระดูน�า้ท่ีมีเรือไฟเดิน แลมีเพียงต�าบลท่ีเรือ
ไฟเดินถึงเหนือกวานั้นไมมี ติดตามเรือกลางไมไดเลย จึงเขาใจกันวา
เรือไฟที่เดินเมลคงจะรับลากเรือที่โจรผูรายลักพาหนีลงไปขางใตเพราะ
ขาลองแตเมืองพิจิตรวันเดียวก็ถึงปากน�้าโพเปนการจับยากอยู ได
แนะน�าใหลองแตงโปลิศจับลงเรือเมลดูสักเดือนหน่ึงหรือ ๒ เดือน
เขาใจวาคงจะจับไดบาง

วันท่ี ๓๑ ตุลาคมรับแขกกรมการแลวเดินไปตรวจถนนซึ่ง
พระยาเทพาธิบดีไดท�าทางริมน�า้นาเมืองตลอด ดูท�าใหเมืองพิจิตร
ภูมิถานดีขึ้น ฉันยังจ�าไดเม่ือขึ้นมาเมืองพิจิตรในศก ๑๑๑ ท่ีตรง
เมืองพิจิตรนี้ยังเปนปาพงอยโูดยมาก มีแตโรงรานบานเรือนเล็กนอย
อยูริมตลิ่งไมกี่หลัง พระยาเทพาธิบดี (แจม) ผูวาราชการเมืองก็ลง
อยูในเรือเหนือเพราะระดูแลงไฟปามักจะไหมพงติดลุกลาม เคยไหม
เอาเยาเรือนทุกๆ ป ต้ังแตพระยาเทพาธิบดี (อ่ิม) คนน้ีข้ึนมาวาราชการ
เมืองดวยใจเปนทหาร ต้ังนาถางพงสูไฟมาแตแรก ถางจนท่ีต้ังเมืองนี้
เตยีนไปไดมาก ท�าถนนริมตลิ่งสายหน่ึง ถนนสายในทางถนนนอกเขาไป
ประมาณ ๒ เสนอิกสายหน่ึง ตัวพระยาเทพาเองก็เขาไปต้ังบานเรือน
อยูท่ีถนนสายใน ดวยหวังจะเปนทายกน�านากรมการใหเขาไปต้ังบาน
สูพงอยูขางในบาง แตกรมการใจเปนพลเรือนยังไมมีใครกลาออกไปอยู
ดวยสักกี่หลังนัก แลยังไมแนวาจะมีคนออกไปต้ังเยาเรือนเต็มดังความ
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ประสงคของพระยาเทพาหรือไม แตอยางไรก็ดี การท่ีพระยาเทพา
รบพงมานี้มีผลท�าใหบริเวณท่ีต้ังเมืองพิจิตรหมดพงแลมีพรรณไม
อยางอื่นๆ ปลูกลงแทนไมมาก ทั้งอัคคีไภยก็หางไปกวาแตกอน พระยา
เทพาธิบดี (แจม) ถึงอนิจกรรมแตศก ๑๑๒ ศพยังไมไดเผาจนทุกวัน
นี้ ญาติพ่ีนองก็ระส�่าระสายไมปรากฏวาจะท�าการศพเมื่อใด ฉันได
สั่งพระยาเทพาเปนเด็ดขาด ใหมีใบบอกขอศิลานาเพลิงข้ึนมาเผา
ศพพระยาเทพาธิบดี (แจม) ในวันเดือนยี่ขึ้นสิบค�่าเวลาบาย ๔ โมง
อยาใหคลาศเคลื่อนรั้งรอตอไป ถาญาติพี่นองคนใดจะท�าบุญใหทาน
ก็ใหมาท�าตามก�าหนดนั้น เพราะทุกวันน้ีรัฐบาลก็ตองรกัษาศพไวในโรง
แหงหน่ึง อยางมิวเซียมรักษามัมม่ี ในเมืองอิหยิบ หาไดมีญาติพ่ีนอง
มาน�าพาไม เห็นวารัฐบาลมีอ�านาจที่จะเผาไดตามอ�าเภอใจ เพราะ
ไมตองการจะเอาไปเขามิวเซียมหรือจะสงไปตางประเทศ

ไดไปตรวจตรางซึ่งจัดการแปลกกวาตรางมณฑลอื่นๆ แต
เพราะจัดอยางเดียวกันทั้งมณฑลอยางเดียวกับจัดอ�าเภอ จึงจะของด
การพรรณนาไวไปกลาวตอเมื่อตรวจคุกมณฑลพิศณุโลกทีเดียว ตราง
เมืองพิจิตรนี้มีนกัโทษ ๓๕ คน การเลี้ยงดูดีอยู ตรวจตรางแลวไป
ตรวจโรงเรียนหลวงส�าหรับเมือง นายเปลี่ยนเปนอาจาริย มีนักเรียน
๖๕ คน ดูยังไมสูเรียบรอยเพราะไมเขาใจจัดเรื่องโรงเรียนน้ี ตองวา
ยังไมเขาใจจัดท่ัวมณฑลพิศณุโลก ในเบ้ืองตนฉันไดขอใหคิดยาย
โรงเรียนไปต้ังในวัดทุกๆ เมืองตามทางที่จะโปรดใหกรมหมื่นวชิรญาณ
ทรงจัดใหม สวนแบบแผนนั้นโรงเรียนเมืองพิจิตรนี้เปนแตสาขาของ
โรงเรียนเมืองพิศณุโลกย ตองรอไวแกที่พิศณุโลกย ซึ่งเปนตนข้ัว
ท่ีเดียว ออกจากโรงเรียนเดินตามถนนสายในมาตรวจที่วาการเมือง
ต้ังอยูท่ีศาลากลางเดิม ซ่ึงพระยาเทพาธิบดี (แจม) รื้อมาแตเมืองพิจิตร
เกา ไดเห็นของปลาศที่ศาลากลางนี้อยางหนึ่ง คือมีไมท�าเปนวงกลม
กวางสัก ๑๔ นิ้ว สลักปดทองเปนลายรูปพระมหามงกุฎมีฉัตรอยาง
ตราเงินเหรยีญบาทรชักาลท่ี ๔ แผนหนึ่ง รูปชางอยูในวงจักรอยาง



248 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ดานหลังเหรียญบาทน้ันแผนหนึ่ง เปนรูปราชสีหจ�าลองลายตราพระ
ราชสหีใหญแผนหนึ่งติดไวท่ีจั่วขางใน เม่ือฉันแวะที่เมืองพรหมก็ได
เห็นตราอยางนี้ แตมีลายพระราชสีหแผนเดียวติดไวท่ีศาลากลางเดิม
สืบถามท่ีเมืองพรหมก็ไมไดความ วาใครท�าแลติดมาแตคร้ังไร ครั้นมา
เห็นท่ีเมืองพิจิตรถงึ ๓ แผนก็เปนท่ีปลาศใจ ไดความจากพระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรซึ่งไดทราบจากค�าบอกเลาตอมา วาเม่ือในรัชกาลที่ ๔
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานเงนิใหสรางศาลา
กลางเมืองละ ๑๐ ชั่ง แลศาลากลางเมืองพิจิตรน้ีไดสรางแตครั้งน้ัน จึง
มีตราแผนดินติดมาเปนส�าคัญ เห็นเปนการถูกตองดังนี้แน พิเคราะห
ดูลายสลกัทั้ง ๓ แผนท�าดี มิใชฝมือบานนอกท้ังท่ีไดเหน็มีเหมือนกันที่
เมืองพรหมดวย จึงเขาใจไดเปนแนวาเปนของที่ท�าพระราชทานมาแต
กรุงเทพฯ ดวยกระแสพระราชด�าริห คิดดูเปนปณหาธรรมแปลไดเปน
๒ ไนย คือ ไนย ๑ ตราพระมหามงกุฎ แปลวาพระเจาแผนดิน ตราชาง
แปลวากรุงสยาม ตราพระราชสีหแปลวากระทรวงมหาดไทยซึ่งเปน
ผูรับพระบรมราชโองการ บังคับบัญชาหัวเมืองน้ันแปลไดอยางหนึ่ง จะ
แปลวาตราพระมหามงกุฎ แลตราชางเปนตราเงินบาทในรัชกาลท่ี ๔
พระราชทานใหตราพระราชสีหเปนผจัูดการท�าศาลากลางก็ไดอิกไนย
หน่ึง หรืออิกไนยหน่ึงจะเอาตราพระราชสีหข้ึนนา แปลวา พระราชสีห
ไมจัดใหมีศาลากลางในบานเมืองตามสมควร พระเจาแผนดินในรชักาล
ท่ี ๔ จึงพระราชทานเงินบาทมาใหท�าเชนน้ีก็แปลได บางทีจะเปน
ของพระราชทานในคร้ังเม่ือเสด็จพิศณุโลก ฉันไดสั่งใหแกะตราทั้ง
๓ นี้ออกเสยีจากจ่ัวเอาท�าเปนกรอบหรืออยางไรไว เพื่อใหต้ังหรือติด
ไวในศาลากลาง เวลาท่ีมีเหตุฟนไฟจะไดพาหนีไดงายๆ หาไมเกิดไฟ
จะไหมสูญเสีย แลไดสั่งใหจ�าลองสงไปติดในศาลาวาการกระทรวง
มหาดไทยดวยส�ารับหน่ึง ท่ีวาการเมืองจดัการเปนแพนกเรียบรอยตาม
ขอบังคับลักษณปกครองเมือง แตตัวศาลาวาการยังคับแคบไมภอต้ัง
ศาลก็ยังตองอาไศรยอยูในศาลากลางหลังนี้ดวย แตศาลนั้นขาหลวง
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พิเศษไดลางถอยความท่ีคั่งคางเกาหมดไป ยังเหลือความคางพิจารณา
ในเวลาน้ีเพยีง ๘ เร่ือง แตใน ๘ เร่ืองน้ีไดเห็นบาญชีปดก�าหนดนัด
วันไวในศาลเปนระเบียบ แนนอนถูกตองตามลักษณะพิจารณาดีอยู
กระบวนการในคราวนี้ คงจะไมค่ังคางมาก เพราะพ้ืนเดิมความไมใคร
มีมากนัก แตฉันไดนึกสงสัยวาการตัดสนิยังสูศาลกรุงเกาไมได ได
สังเกตเห็นในเมืองพิจิตรนี้เรื่องหนึ่ง คือ ญวนเขารีตคนหนึ่งช่ือส�าอาง
ตองติดตรางเรงพินัย ท�าเรื่องราวยื่นรองทุกข ไตสวนไดความวาญวน
ส�าอางนี้ฆาหมูเซนเจาในเวลาตรุษจีนหาไดขออนุญาตตอเจาภาษีหมู
ไม ขาหลวงพิเศษตัดสินใหญวนส�าอางตองเสียเงินถึง ๙๐ บาท เห็น
วาแรงเหลือเกินนัก ไดความวาเจาภาษีก็ไมติดใจเอาสินไหม และญวน
ส�าอางก็ไดติดมากวาเดือนหนึ่งแลว จึงไดยกโทษใหโดยทางกรุณา
ปลอยใหพนโทษไป แตไดพบค�าตัดสินเชนนี้แตเรื่องเดียว ท้ังเวลาน้ี
ขาหลวงพิเศษไดลางความอยูที่เมืองสวรรคโลกย ไมไดไปแลเห็นดวย
ตาตนเองวาเขาท�ากันอยางไร เพราะเหตุฉน้ันจะยืนยันวาตัดสินไมดี
มากมายอยางไรนั้นไมได แตฟงดูตามเสียงพระและราษฎรอยขูางจะ
พอใจในการท่ีมีขาหลวงพิเศษมาจัดการนี้มากอยู ออกจากท่ีวาการ
เมืองไปตรวจดูที่ซึ่งวาจะท�าตลาดใหมขางเหนือเมือง เดิมตลาดแล
โรงบอนต้ังอยูที่หมูบานจีนเหนือเมืองขึ้นไปอิกคุงหนึ่ง พระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตรคิดจะใหยายลงมาเพื่อจะใหเมืองครึกครื้นข้ึน แต
ยังก�าลังหาคนรับท�าอยู พระยาพิจิตรเดิมคิดจะหาหุนในกรมการท�า
แตเห็นเปนการขัดของตอขอบังคับจึงไดหามเสีย ตรวจตลาดแลวไป
ตรวจที่วาการเมือง ซึ่งหลวงนรินทรเปนนายอ�าเภอแลวจึงกลบัลงเรือ

ท่ีเมืองพิจิตรนี้มีราษฎรเปนอันมาก ย่ืนเร่ืองราวรองทุกขวา
ตองกะเกณฑใชสอยราชการตางๆ ปละหลายๆ ครั้งไมเปนอันท�ามา
หากินไดความเดือดรอนนัก เรื่องกะเกณฑนี้ไดความจากพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตรวา ที่มีคนรองในเมืองพิจิตรมาก เพราะแตเดิม
พระยาเทพาธิบดีไมท�าการท�านุบ�ารุงบานเมอืงอยางหนึ่งอยางใดน่ัง
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ต้ังนาแตเอาอกเอาใจผูคนท่ัวไปจนอ�าเภอก็ไมมีที่ท�าการ ในเมืองเอง
ก็ไมมีสถานอยางหนึ่งอยางใดซึ่งสมควรแกราชการยังเลวทรามผิดกวา
หัวเมืองอื่นๆ ในมณฑลเปนอันมาก เม่ือพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
กลับจากตามเสด็จออกตรวจตามหัวเมืองในมณฑล จึงไดตัดพอพระยา
เทพา วาถาจะน่ังเฉยอยูเชนน้ี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรเห็นจะตอง
ลงมาเปนเจาเมืองเองเทานี้ พระยาพิจิตรก็ตกใจลงมือกะเกณฑท�า
การจะใหเรียบรอยอยางเมืองอื่นๆ เขาท�ากันมากกวา ๒ ป เมืองนี้จะรีบ
ท�าใหทันเมืองอื่น ราษฎรจึงรูสึกความหนักมากกวาเมอืงอ่ืน การเรื่อง
นี้ไดจัดการแกไขประการใด จะช้ีแจงในตอนรายงานเมืองพิศณุโลก
เพราะเปนเรื่องติดตอตลอดไปจนเมืองนั้น

เวลา ๓ โมงเชาออกเรือจากเมืองพิจิตรสังเกตุดูขางเหนือ
เมืองตามริมน�้าเดียวนี้ มีพวกจีนไปต้ังเรื่อยไมตอเรือขายชุกชุม เพราะ
การคาขายทางนี้เจริญขึ้นมาก

เม่ือรวบรวมเนื้อเห็นซึ่งไดตรวจการเมืองพิจิตร ถาจะเทียบกับ
เม่ือไดตรวจในศก ๑๑๑ ความเจริญเรียบรอยในการทุกๆ อยาง เฉภาะ
ในการเร่ืองโจรผูรายซ่ึงมีชุกชุมในครั้งนั้น ท้ังการถอยความในโรงศาล
ซ่ึงราษฎรพากันรองทุกขวาไดรับความกดข่ีเดือดรอนตางๆ ในครั้ง
นั้นเปนอันมาก ตลอดจนการคาขาย ก็แลเห็นความเจรญิรงุเรืองขึ้น
กวาแตกอน นับไดวาเมืองพิจิตรดีข้ึนกวากอนหลายเทา แตค�าท่ีวานี้
ก็จะเชื่ออยู แตคนที่ไดรูเห็นพ้ืนเมืองแลการเมืองพิจิตรแตกอนวา
เปนอยางไร ถาหากไมใชคนที่เคยรูเห็นเชนน้ัน ก็นาที่จะหัวเราะเยาะ
ใหวาเชิดชูเหลือเกิน เพราะเมืองพิจิตรน้ีพื้นเมืองเปนที่ลุมเต็มไปดวย
ปาพง บานชองก็หรอมแหรมยากท่ีจะรูไดวาเปนบานเปนเมืองมา
แตไรๆ ท้ังยุงก็ชุมเปนท่ีสุด ถาใครขึ้นมาแปลกๆ หนาถูกยุงกัดแตสัก
คืนเดียวก็แทบจะเลยเกลียดชังเมืองพิจิตรสาปสนัสงไปแตวันนั้น
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ส�าเนา รับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ท่ีพักเมอืงลับแล

วันท่ี ๑๔ เดือนพฤศจกิายน ร.ศ. ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยเม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคมออกเรือจากเมืองพิจิตรขึ้นมาถึง
พรมแดนเมอืงพิศณุโลก พบพระยาไชยบูรณ ปลัดผูวาราชการเมือง
พิศณุโลกมาคอยรับอยู แลนเรือตอมาเวลาบาย ๕ โมงถึงที่พักเหนือ
คลองปางพงิหยุดพกัคืนหนึ่ง คลองปางพิงเวลานี้ยงัมีน�้าไหลมาจาก
ล�าน�้ายมเชี่ยวจัด แตแคบเรือใหญไปไมได เพราะสองขางตลิ่งเปน
พงงอกออกมาโดยมาก คลองพิงน้ีในฤดูน�า้เรือแพทางเมืองสวรรคโลกย
ศุโขไทย อาไศรยเดินเสมอ เพราะระยะเพียง ๒๐๐ เสนก็ออกล�าน�้า
พิศณุโลกซึ่งเปนล�าน�้าใหญไปมาไดสดวก แตใชคลองพิงไดเพียงปหนึ่ง
ไมเกนิ ๓ เดือน น�า้ลดเรือก็เดินไมได พระยารณไชยชาญยุทธไดเรี่ยราย
ขุดครั้งหนึ่ง พอเรือเดินไดสดวกขึ้นหนอยหน่ึง ก็กลับต้ืนไปมาก
ไมเปนถาวรประโยชน แตคลองนี้เปนคลองส�าคัญจ�าเปนจะตองขุด
แตตองหาอินเยอรเนียฝรั่งขึ้นมาตรวจจึงจะได ถาขุดใหดีน�้ายมคงจะ
ไหลมารวมลงล�าน�้าพิศณุโลก ที่ปากพิงนี้ การคาขายหัวเมืองขาง
เหนือจะดีมากข้ึน เพราะทุกวันน้ีเมืองสวรรคโลก ศุโขไทย ก�าลัง
เจริญ แตถึงฤดูแลงเหมือนกับกังขังไว ใชเรือบันทุกสินคาไปมาไมได
เลย เรื่องขุดคลองพิงน้ี เปนการโยธาที่แทอยางส�าคัญอยางหนึ่ง ควร
จะขอใหพระยาเทเวศรจดลงสมุดปกเกตบุกไว

วันท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน เวลาเชาโมงคร่ึงออกเรือจากปาก
พิง สังเกตดูสองฟากล�าน�้าขึ้นมาตอนนี้ เปนที่ดอนไมใครจะมีพง
ราษฎรต้ังบานเรือนหนาแนนข้ึนท้ังสองฟาก ท�าเรือกสวนโดยมาก
แลดูร้ัวบานยาวงามดี เวลาเที่ยงเศษถึงเมืองพิศณุโลก มีการริเซบช่ัน
อยางโกหรานคือ ปลูกเปนโรงประชุมที่ตรงทาข้ึน เวลาเรือมาถึงกรม
การก�านันผูใหญบานพอคาจีนไทยข้ึนตามรายตลิ่งสองขางโรงประชมุ
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โหรับ ๓ ลา เวลาฉันข้ึนบกพวกผูรับรองเหลานั้นเขายืนในปร�าจีนฝาย
หน่ึง ไทยฝายหนึ่ง พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรอานแอดเดรสมีขอความ
ดังส�าเนาซึ่งไดสงมาใหทราบ ฉันไดกลาวตอบแสดงความยินดีท่ีไดขึ้น
มาถึงมณฑลพิศณุโลกอิกคร้ังหนึ่ง แลไดมาเห็นบานเมืองเจริญรุงเรือง
ขึ้นกวาที่ไดมาในคราวกอนเปนอันมาก จะไดน�ารายงานท้ังน้ีกราบ
บังคมทูลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงทราบฝาลอองธุลี
พระบาท ฉันเช่ือเปนแนวา เม่ือไดทรงทราบวาขาราชการแลพอคา
ประชาชนท้ังหลายไดชวยกันทะนุบ�ารุงบานเมืองใหเจรญิขึ้นไดดังน้ี
คงจะทรงโสรมนัศยินดีเปนอันมาก เม่ือการกลาวสุนทรคาถาเสร็จ
แลว พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรไดน�าขาหลวงแลผวูาราชการหัวเมือง
ท่ีมาคอยรบัอยท่ีูน่ี คือ พระยารณไชยชาญยุทธ ขาหลวงพเิศษจัดศาล
ยุติธรรม พระยาศรีธรรมศุกราช ผูวาราชการเมืองศุโขไทย พระยาวิชิตร
ภักดี ผูวาราชการเมืองสวรรคโลก พระยาอุดรกิจพจิารณ ผูวาราชการ
เมืองพิชัย พระยาเทพาธิบดี ผูวาราชการเมืองพิจิตร แลพระยาไชย
บูรณ ปลัดผูวาราชการเมืองพิศณุโลก ตอนั้นถึงขาหลวงรองแลกรม
การเมืองกรมการอ�าเภอ ก�านันผใูหญบาน พอคาจีนไทยไดเดินผาน
ขานช่ือท่ัวกันทุกคน การรีเซบช่ันเชนนี้ ไดมีทุกๆ เสียงท่ีผานมาใน
มณฑลพิศณุโลก แตเปนอยางสังเขปไมมีแอดเดรสแลผูคนไมมาก
เหมือนท่ีมณฑลพิศณุโลกไดสังเกตเห็นตัวคนที่รับราชการในมณฑล
พิศณุโลกในชั้นผูนอยต้ังแตขาหลวงรองลงมาจนกรมการอ�าเภอ ดูจะ
มีคนดีใชมาก แตงเนื้อแตงตัวหมดจด ทาทางคลองแคลว ที่ไดพบปะ
ไตถามจากงานมักจะเขาในหนาท่ีของตัวชัดเจนไมใครเวนแตละคน
เขาใจวาการฝกหัดผูคน ผูคนรับราชการในมณฑลนี้นาจะเยี่ยมกวา
มณฑลอื่นๆ ในเวลานี้ ไดลองถามพระยาศรีสุริยราชวรานุวตัรเหนวา
แมการตอไปต�าแหนงผูวาราชการเมืองในมณฑลนี้จะวางลง แทบจะ
พอหาคนในมณฑลเปนผูวาราชการเมืองได ไมตองไปขวนขวายขอรอง
มาแตท่ีอ่ืน ตัวผูวาราชการเมืองตางๆ ในมณฑลพศิณุโลกในเวลานี้
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ขยับจะเปนรองกรมการชั้นท่ีขึ้นใหมเสียอีก ค�าท่ีวานี้ดูนาจะเปนความ
จริง เพราะคนชั้นสูงอายุแลไดฝกหัดการอยางใหมเสียอิกมกัจะคอน
ขางเท้ือก�าลังแลความสามารถว่ิงไมใครทันการท่ีเดิน สูคนท่ีหนุมๆ
ไมไดเปนดังนี้แทบท่ัวไปทุกมณฑล ไมแตมณฑลพิศณุโลก แตกระน้ัน
ก็ดี ที่จะอุนใจวามีคนดีมากอยางไรไร การคงจะย่ังยืนอยไูดนั้นยังไวใจ
ไมไดเลย ถาจะวาย่ิงกด็ย่ิูงแลเหนไปอยางหนึ่ง เหนวาการยังอาไศรย
ในตัวพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรย่ิงกวาอยางอื่น ถาผลัดเปลี่ยนจะ
ท�าใหยุงเหยิงไดมาก ย่ิงมคีนดีมากคนดีเหลานั้นเองถาผูขับข่ีไมแขงแรง
ถึงคนเดิม ก็ย่ิงจะเกะกะระรานท�าใหเกิดความล�าบากไดยิ่งกวามีแต
คนโงๆ

เสร็จการริเซบช่ันแลว ไปนมัสการพระชินราช การท่ีข้ึนมา
เมืองเหนือ มีความจริงท่ีปลาดอยางหนึ่ง ดวยระยะทางไกลไมมีที่
สนุกที่สนานนาเพลิดเพลินอยางใดในระยะทาง ทั้งยุงก็ชุมออกเหน็ด
เหนื่อยเบ่ือหนายในเวลามาตามทางไมใครเวนตะละคน คร้ันมาถึง
เมืองพิศณุโลกพอไดไปแลเหนพระชินราชก็บังเกิดความปติยินดีลืม
ความล�าบาก เห็นคมุคาเหน็จเหนื่อยไดในขณะนั้น ไดไตถามความ
เหนเปนเชนน้ันทุกคน คนโบราณที่ใหอยางสรางวิหารพระชินราช
เปนคนเขาใจการชางนับวาเปนอยางอังกฤษ วิหารนี้ต้ังใจท�าใหมืด
ไมมีนาตาง แมฝาผนังดานหลังพระชนิราชก็เอาสีด�าทาเสียใหมืด มี
แตประตูใหญขางนาวิหารเปดใหแสงสวางเขาตรงนาพระชินราชทาง
เดียว เวลาคนเดินยางประตูเขาไปในวิหาร แลดูท่ีท้ังปวงมืดไมเหน
อะไรรอบตัว เหนแตพระชินราช เปนทองอรามลอยอยูในที่มืดพระองค
เดียวแทบตกตลงึถึงขนลุกขนพองดวยความย�าเกรง คร้ันเขาไปใกล
ถึงที่นมัสการนั่งลงแลดูเหมือนหนึ่งพระชินราชย้ิมรับ ดวยเงาแสงสวาง
สองพอเหมาะเหนเปนเชนน้ัน กระท�าใหบังเกิดความปติทราบซานจน
ไมอยากที่จะกลับออกมาหรือแมแตจะทอดสายตาไปท่ีอื่น เปนความ
จริงท่ีไดปรากฏแกฉันต้ังแตเที่ยวกอน แลเชื่อวาพระยาศรีคงจะจ�าได
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เหมือนกัน แตวิหารท�าไวมืดเชนน้ันมีท่ีเสียอยูดวยคั้งคาวเขาไปอาไศรย
พาใหเปอนเปรอะ เมื่อพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรมาจัดการมณฑล
ไดเรี่ยรายทายกท�าการปฏิสังขรณพระวิหาร พระยาศรีสุริยราชวรา
นุวัตรหาไดเคยสังเกตความงามของพระชินราชอยางท่ีฉันวาไม จะ
ท�าวิหารใหสอาดจึงคิดเปดหลังคาติดชองกระจกทุกๆ หองท�าใหสวาง
เปนปรกติอยางวิหารท่ีมีหนาตางรอบตัว แลปฏิสังขรณภายในพระ
วิหารเรยีบรอยท่ัวไป แตแลดูพระชินราชหางามถึงที่เคยแลเหนในเวลา
ท่ีมืดไม เกดิปณหากันดวยขอนี้ เพื่อจะทดลองใหเหนจริง ฉันไดขอให
เอาผาหนาๆ ขึ้นไปปดชองกระจกใหหมดใหมืดดังแตกอน พระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตรแลใครใครเขาไปเหนในเวลาวหิารมืด ออกปากยอม
โดยทันทีวา จริงอยางท่ีฉันวา แตเปนการที่ไดแกแลว แลก็มีประโยชน
อยูที่ท�าใหวิหารสอาดขึ้น จะสั่งใหปดใหมืดเสยีอยางเดิมก็เหนไมควร
เพราะผูคนทางขางเหนือท่ีจะดูอยางสูงอยางเราดูก็ไมมีกี่คน จึงให
คงเปนชองกระจกไว แตขอใหท�ามานรูดติดไวท่ีเพดานตรงชองกระจก
อยางในโรงชักรูป ส�าหรับมีผูใดที่ตาสูงๆ มาจะไดปดใหดูเวลามืด
ดวยเหตุนี้พระชินราชในเวลานี้ไปดูในเวลากลางวัน งามสไูปในเวลา
กลางคืนไมได

บริเวณวัดพระชินราชเวลานี้ ขางนาวัดท�าก�าแพงมีรั้วไมโปรง
ขึ้นใหม แลลานวัดตกแตงเปนสวนส�าหรับประชุมเลนเวลาเยน เชน
การเล้ียงน�้าชาเปนตน ขางหลังวัดถางเตียนตลอด พระระเบียงสอง
ชั้นนั้นยังคงเหลือแตดานนา อีกสามดานหักพังหมด แตการซอมแซม
มีเงินคาพระโยมสงฆพระราชทานพระบรมราชานุญาตไวใหใชในการ
ซอมวัดมหาธาตุประมาณ ๖๐ ชั่ง ใชเงินรายนี้คอยซอมแซมไปคงจะ
ส�าเร็จ วิหารพระชินศรี วิหารพระสาศดา ดูเหมือนจะปฏิสงัขรณขึ้น
ในสมัยรัชการที่ ๔ ผนังท�าแลวตัวไมก็มีบางแตยังไมส�าเร็จ ประมาณ
เงินราวสัก ๒๐๐ ชั่ง จะท�าแลวท้ังสองหลัง หลวงพิพิธภัณฑวิจารณ
ยังเกิดความเลื่อมไสย วาจะรับลงทุนซอมวิหารทั้ง ๒ หลังน้ี วิหารพระ



255สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

อัฐารถ เปนวิหารใหญโตหักพังหมด คิดเงินที่จะท�าไมต�า่กวา ๓๐๐ ชั่ง
จึงจะท�าได เปนการคิดอยู พระมหาธาตุนั้นพอจะซอมแซมได เพราเปน
แตการอิฐปูนซอมแซมใหดีอยางเดิม ถาหากไมหุมดีบุกประมาณดู
เงินจะไมกวา ๑๐๐ ช่ังนัก เหนวาถาคิดเร่ียรายใหดีคงจะไดเงนิพอ
ปฏิสังขรณไดแนะน�าแกพระปรากรมมุนี ใหคิดประฏิสังขรณพระ
มหาธาตุโดยอุบายการท่ีท�าน้ัน ใหคิดนั่งรานขึ้นใหถึงยอดใหพรอม
เสร็จเสียกอนแลวเร่ียรายไดเงินเทาใด ก็ใหซอมแซมยอดลงมา ซอม
แลวเทาใด ก็ใหรื้อน่ังรานลงมาเสียนั้น เหนวานั่งรานคงจะเปนเครื่อง
เตือนใจใหคนเกิดความเลื่อมไสยศรัทธาบริจาคทรัพยเขาเร่ียรายซอม
พระมหาธาตุนี้ใหส�าเร็จได

วัดมหาธาตุนี้ มีวัดอ่ืนสรางติดเนืองเปนอปุจานอันเดียวกนัอิก
สองวัด เรียกวาวดัราชบูรณวัดหน่ึง วัดนางพระยาวัดหน่ึง แตวัดนาง
พระยาไมมีอุโบสถ อาไศรยอุโบสถวดัราชบูรณ ใหนึกเขาใจวาวัดสอง
วัดน้ี วัดราชบูรณคงจะเปนวัดของพระมหาธรรมราชาสราง และวัด
นางพระยาน้ัน คงจะเปนวัดของพระวิสุทธกระษัตริยสรางเหมือนกัน
เพราะดูเขาเรื่องเขารอยดี ไมมีวัดอื่นที่ใกลวัดมหาธาตุนอกจากสอง
วัดน้ี

เวลาบายออกเดินตรวจทองท่ีเมืองพิศณุโลกๆ ในเวลาน้ีท่ี
จะเปรียบกับเมืองพิศณุโลกเมื่อข้ึนมาในศก ๑๑๑ นั้นเปรียบไมได
อุประมาเหมือนกับจะเอาของท่ีมีกลิ่นเหมนไปเปรียบกับของท่ีมี
กลิ่นหอนฉนั้น เมื่อศก ๑๑๑ ยังจ�าไดวาเมืองพิศณุโลกนี้แทบจะตอง
เรียกวาเมืองราง ไดเหนเรือนฝากระดานหลังโตโตแลเรือกสวนท่ี
เจาของอพยบไปอยูเมืองอื่นท้ิงไวใหลางก็มี มาในบัดนี้สองฟากแมน�า้
ถนนปกเสาโคมไฟในเวลากลางคืนตลอด ขาดแตยังไมมีรถใชตามถนน
แลเสียอยูอีกอยางหน่ึงที่ขาราชการ ต้ังแตตัวพระยาศรีสุริยราชวรา
นุวัตรเองชอบอยูแพ ยังไมใครสรางบานเรือนอยูบนบกพวงแพท�ากัน
งามๆ มากดีกวาแพในกรุงเทพฯ แตบนบกยังเปนเรือนไมไผแลไม
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กระยาเลอยอยูโดยมาก ก�าลังท�าการกอสรางเมืองพิศณุโลกท่ีเปนอยู
ทุกวันนี้ ดังจะพรรณนาตอไปน้ี คือ ฝงตวันตกมุมเหนือตอนใตเปนท่ี
อยูพระยาไชยบูรณตัวอยูแพ บนบกเปนแตเรือนโรงอยางก�ามะลอ
ตอข้ึนมาถึงเรือนของหลวงสรางดวยไมจริง เปนท่ีอยูของขาหลวงรอง
๑ หลัง ตอขึ้นมาถึงกลับท�าเปนเรือนฝาจากเสาไมจริงมีโตะบิเลียด
สองโตะ ตอมาขึ้นมาถึงศาลท�าดวยเคร่ืองไมจริงตามแบบที่สงมาแต
กรุงเทพฯ ก�าลังท�าอยยัูงไมแลว ตอขึ้นมาถึงที่วาการมณฑลปลูกตาม
แบบกรุงเทพฯ ท�าดวยเคร่ืองไมจริงยังไมแลว ตอขึ้นมาถึงบานขาหลวง
เทศาภิบาลกะท่ีไวแลวยังไมไดลงมือท�า ตอขึ้นมาถึงที่วาการอ�าเภอ
เมือง สถานที่ตางตางท่ีท�าแลวแลกะวาจะท�าทางฝงตวันตกนี้ ต้ังหาง
ถนนริมน�า้ลึกเขาไปประมาณ ๒ เสนเพื่อจะไวลานขางนาท�าเปนสวน
แลสนาม เปนความคดิดีอยู ขางฝงตวันออกมุมเมืองตอนเหนือเปน
โรงสุรา ตอลงมาโรงบอน ตอลงมาเปนตลาดสองขางถนนท�าดวย
เครื่องไมไผทั้งนั้น ตอลงมาท่ีหางจีนท�าดวยเคร่ืองไมจริงหลังหนึ่ง
ตอลงมาถึงวัดมหาธาตุ แลววัดนางพระยา วัดราชบูรณ ในบริเวณ
วัดนางพระยาแลวัดราชบรูณนี้ ไดสรางโรงเรียนดวยเครื่องไมจริงไว
หลังหนึ่ง แลวจะแผวถางลานวัดเปนบริเวณโรงเรียนตอออกไปอีก ใต
โรงเรยีนลงมาถึงโอสถศาลาที่โรงพยาบาลจัดต้ังยังเปนโรงเคร่ืองไมไผ
ตอโอสถศาลาถึงโรงพักพลตระเวรท�าดวยเคร่ืองไมจริง แลวถึงตึกที่
เกบอาวุธเปนตึกที่มีอยูในเมืองพิศณุโลกหลังเดียว สรางมาแตคร้ังไหน
ไมทราบแตกอนเขาเรียกวาโลกัน เพราะเปนท่ีส�าหรับผูวาราชการ
เมืองจับคนมากักขัง ตอตึกนี้ลงไปถึงโรงโอสถศาลาแลโรงเรียนของ
พวกมิศชันนารอีเมริกันขึ้นมาต้ัง แลวถึงโรงชางเยบเส้ือ ตอลงไปถึงท่ี
พักขาราชการท่ีมาเปนคร้ังเปนคราว สรางดวยเครื่องไมจริงแลวถึงท่ี
วากรมมณฑล แลศาลมณฑลต้ังรวมกันอยูในเรือนเกาของนายอ่ิม
ไชยบูรณ เปนเรือนหลังใหญเครื่องไมจริง หลังคามุงสังกะสีฝาแผง
ซอมแซมเยียวยาขึ้นไวคราวหนึ่ง ท�าท่ีวาการมณฑลใหมแลวเรือนหลัง
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นี้จะแกเปนคุก คุกเดียวนี้ต้ังอยูหลังที่วาการมณฑล ท�าเปนแตเคร่ือง
ไมไผหลายหลังพอแกความตองการ ตามขอบังคับคุมขังนักโทษใตที่
วาการมณฑลไป ถึงท่ีวาการเมืองท�าเปนเรอืนเคร่ืองไมจริงมงุจากฝา
แผง ตอลงไปถึงโรงโทรเลข เปนท�านองเดียวกัน พระยาศรสีุริยราช
วรานุวัตรยังจะสรางโรงทหารขางใตโรงโทรเลขลงไปในฝงตวันออก
นี้เปนถึงมุมเมืองขางใตตอนั้นลงไปกถ็งึบานอากรฮะซ่ึงมาต้ังท�าการ
หากินอยูเมืองพิศณุโลกน้ีหางตลิ่งเขาไปในฝงตวันออกประมาณสัก
๓ เสน ท�าถนนสายในขึ้นไปตามล�าแมน�้าสายหนึ่ง เปนถนนเล็กไปตาม
ระหวางบาน แลมีกรอกตัดมาออกถนนรมิแมน�า้หลายตอน ภูมเมือง
พิศณุโลกที่ไดจัดขึ้นใหมเปนดังนี้ พิเคราะหดูท่ีเมืองพศิณุโลกนี้ ถึงจะ
จัดการทะนบุ�ารุงอยางไรไรที่จะใหบานเรือนมากมายม่ังค่ังอยางเมือง
สงขลา หรือเมืองตากนั้นไมได ดวยทองที่ไมใชเปนท�าเลท่ีคาขาย ใช
ประโยชนของผูคนพลเมืองจะมั่วสุมกันอยูมากๆ อยางที่สะแกกรัง
เมืองอไุทย หรือท่ีปากน�้าโพ หรือท่ีเมืองอุตรดิฐ เมืองพศิณุโลกนี้
คงเปนไดแตท่ีต้ังสถานวาการมณฑลมีบานเรือนตลาดย่ีสานเฉภาะพอ
แกการนั้น ถึงทุกวันนี้หางที่ต้ังท่ีพิศณุโลกกด็ี โรงเยบเสื้อที่เจกข้ึนมา
ต้ังแตกรุงเทพฯ ก็ดี ก็เปนการท่ีท�าขายในพวกคนรับราชการเปนพื้น

วันท่ี ๒ พฤศจิกายน เวลาเชาไปเลี้ยงพระที่วหิารพระชินราช
แลวขามไปเยี่ยมถึงแพขาหลวงเทศาภิบาล เวลาสายไปตรวจการ
ตามสถานท่ีตางๆ คือ ท่ีวาการมณฑล เหนจัดการเปนแพนกแลเก็บ
หนังสือเรียบรอยดีแลเชื่อวาระเบียบการก็คงจะเรียบรอย แตหาไดมี
เวลาจะน่ังตรวจใหท�าการใหดูตลอดวันไม ท่ีวาการเมืองดูก็เรียบรอย
อยางเดียวกัน ไดตรวจดูสมุดรายวันประชมุกรมการผูใหญตามขอ
บังคับเมอืง มีการประชุมปฤกษาราชการตางๆ บอยๆ บางที ๒ ทุม
ถึงยามหนึ่งจึงเลิก พระยาไชยบูรณไดท�ายอดบาญชีตางๆ ยื่นฉบับหน่ึง
ไดสงมาดวยแลว

การท่ีจัดเปนการเดินตามขอบังคับลักษณปกครองเมืองทีเดียว
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แตไมมีเวลาจะตรวจไดถวนถี่ เพราะเหตุอยางเดียวกันกับท่ีไมไดตรวจ
ท่ีวาการมณฑล

การศาลในเมืองพิศณุโลกนี้ ศาลเมืองไมมีรวมพิจารณาอยูใน
ศาลมณฑลศาลเดียว แตเวลานี้หลวงเทเพนทรอธิบดีศาลมณฑลไมอยู
ไปลางความอยูที่เมืองสวรรคโลก พระยารณไชยชาญยุทธขาหลวง
พิเศษ ไดท�าบาญชีความท่ีไดสะสรางแลวไปในมณฑลพิศณุโลกย่ืน
ฉบับหน่ึง ในสวนเมืองพิศณโุลกไดลางความเกาแลวไป ๔๔ เร่ือง ยัง
คงอยูในบาญชีที่จะตองพิจารณา ๑๘ เรื่อง ไดสงรายงานแลบาญชี
ท่ีพระยารณไชยชาญยุทธย่ืนมาดวยแลว การศาลในมณฑลน้ี เรยีก
ไดแตวาเปนอันพอใช จะเปรียบกับศาลมณฑลกรุงเกายังไมไดเพราะ
ผู ท่ีเปนขาหลวงพิเศษ หรือเปนผูพิพากษาศาลทั้งปวงในมณฑลนี้
เปนคนท่ีเลือกหาตามแตจะได เอาพอปราศจากความเสื่อมเสียท่ีมีใน
ตัวคนเปนหลัก ยังไมมีตัวผหูน่ึงผูใดที่ไดออกมาแตส�านักนี้พระองครพี
เพราะเหตุฉนั้น ถึงจะท�าในทางที่ดีก็ยังติดอยูเปนอยางโบราณ ไมจัดวา
เปนอยางดีไดแท แตกระนั้นเพราะเหตุวาพ้ืนเมืองท�าไวเรียบรอย เม่ือ
คิดโดยความตองการของบานเมืองไดเพยีงเทานี้ ก็ตองนับวาพอหรือ
ยิ่งกวาพอความตองการเสียอิก ท่ีวายิ่งกวาพอความตองการ เพราะ
จ�านวนความมีนอย อาจจะจัดใหผูพิพากษาศาล ออกเที่ยวเดินตรวจ
ลางความไปตามเมืองในมณฑลได ไมจ�าตองนั่งประจ�าอยูกับศาลเสมอ
ไดแนะน�าความทั้งนี้ไวแกพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรแลว

การโทรเลขในมณฑลนี้เขาใชไดตลอด ไมใครมีเวลาเสีย ไป
เสียต้ังแตใตเมืองพิจิตรลงไปจนเมืองนครสวรรค ดวยแตเดิมใหตกเปน
หนาที่ของเมืองนครสวรรครักษาขึ้นมาจนถงึออฟฟศเมืองพิจิตร แต
เมืองนครสวรรคไมไดรักษา ดวยเกิดขัดของเสียกับกรมโทรเลข ดวย
เรื่องเงินคารักษา คร้ันไปประชุมเทศาภิบาลปน้ีตกลงกันใหม ใหรักษา
ตอกันเพียงพรมแดนขางนครสวรรคซอมแซมข้ึนมาใชไดถึงพรมแดน
แลว ขางพจิิตรพ่ึงจะซอมลงไป เปนการมากดวยไฟไหมเสาเสียหลาย
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สิบตน จึงจะตองชาวันสักหนอยแตไดเรงรัดโดยเต็มก�าลัง แลใหพระยา
เทพาธิบดีลงไปตรวจการท่ีท�าเองหวังใจวาคงจะใชไดตลอดในไมชานัก

ในเมืองพิศณุโลกน้ีมีพลตระเวร ๑๘ คน นายรอยตรี เสอืน
คนทหารมหาดเล็กชั้นเกามาเปนผูบังคับการฝกหัดทาทางพอใชได
แตยังไกลกับต�ารวจภูธรมาก ไดความวาหาจางคนไมสูยากนัก แตท่ีจริง
พลตระเวรที่เมืองพิศณุโลกนี้ อยูขางมีเพ่ือประดับพระเกียรติยศให
เปนสงาแกมณฑลมากกวาท่ีมีโดยจ�าเปน เพราะเหตุการโจรผูราย
ไมใครมี ถึงเหตุการเกิดข้ึนก�าลังก�านันผูใหญบานก็พอแกการ แตมี
โปลิศดูอยูขางเปนบานเปนเมืองดีข้ึน การคุกในมณฑลน้ีจัดไดเตม
แบบขอบังคับลักษณคุมขงันักโทษทุกอยางยังบกพรองอยูอยางเดียว
แตเรื่องปายส�าหรับตัวนกัโทษ การบางอยางพระยาสุริยราชวรานุวัตร
ไดแกไขใหดียิ่งขึ้นกวาในขอบังคับ ท่ีควรจะกลาวโดยเฉภาะนั้น คือ
บาญชีรายตัวนักโทษเขียนในสมุดคนละใบ หมายส่ังขัง สั่งจ�าแล
สั่งปลอยปดอยูในบาญชีนั้นเม่ือพลิกดูรูไดโดยทันที ทั้งเรื่องราวแล
หลักถานในการที่ขังหรือปลอยนักโทษคนนั้น ดีกวาแบบที่ใหมาจาก
กรุงเทพฯ แตยังจะแกไขใหดีกวานั้นไดอีก จึงไดขอลอกแบบท้ังปวง
บรรดาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรไดคิดเพิ่มเติมขึ้นใหม เพ่ือจะเอา
ไปแกไขใชเปนแบบใหทั่วไป การท่ีมาแกไขใหดีไดอิกอยางหนึ่งน้ัน
คือ เร่ืองการเลี้ยงนักโทษ คิดวาเหมาใหมีผูรับท�าเล้ียงไมตองต้ังโรงครัว
ในที่คุกหรือตองใหผูคุมท�าเลี้ยง การที่ไดมาตรวจคุกมณฑลพิศณุโลก
ในครั้งนี้ รูสึกความยินดีมากท่ีไดเหนเปนครั้งแรกวา ความคิดตาม
ลักษณคุมขังนักโทษน้ัน จัดเขาจริงเปนอันใชไดแน แลยินดีท่ีมณฑล
พิศณุโลกสามารถจัดไดเตมตามขอบังคับกอนมณฑลอื่น คุกมณฑล
พิศณุโลกนี้ แมแขกเมืองตางประเทศมาก็พอจะใหดูได เสียแตยังเปน
เคร่ืองไมไผอยางก�ามะลอ ยังไมไดท�าใหม่ันคง มาตรวจการคุกเปน
หัวเมอืงที่จัดเปนอยางใหมตามขอบังคับ รสึูกวาประมาณผิดอยูอยาง
หน่ึง คือ ดวยต�าแหนงพธ�ามะรงค แตเดิมส�าคัญวาคนในชั้นเสมอเงิน
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เดือน ๓๐ บาทจะพอ แตท่ีจริงตองการคนดีกวาชั้นน้ันมาก เพราะ
ตองการทั้งความรูท่ีจะท�าบาญน�้าบาญชีตลอดจนความอารีเที่ยงธรรม
แลความซื่อตรงเปนท่ีสุด จะตองใชคนชั้นอัตราเงินเดือนไมต�า่กวา ๖๐
บาทจึงจะพอแกการ

การโรงเรียนในมณฑลน้ี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรไดขวน
ขวายตองการจะจัดมาก ไดไปชักชวนพระอาจาริย ออน วัดอนงคา
ราม ซึ่งเปนผูมีชื่อเสียงในการฝกสอนสานุศิษยข้ึนมาจัดการโรงเรียนที่
เมืองพิศณุโลกไดปลูกโรงเรียนอยางงดงาม และมีโตะเกาอี้พรอมเสร็จ
เรียกวาโรงเรียนศิลปาคมต้ังอยท่ีูในบริเวณวัดนางพระยา พระอาจาริย
ออน เปนผูฝกสอน มีสานุศิษยประมาณ ๖๐ คน ไดไปตรวจดูการ
ฝกสอนอยูขางจะบกพรองแบบแผนอยูมาก เปนตนวา หนังสือเรียน
ใชแบบเรียนเร็วเปนพ้ืน ยังใชหนังสือมูลบทสอนอยูบางก็มี แตกระน้ัน
หนังสือเรียนยังไมพอเด็ก ตองเรียนเลมละ ๒ คนบาง ถึงตองเขียนให
เรียนก็มี เด็กนักเรียนน่ังไมเปนหมวดหมู

โรงเรียนในมณฑลพิศณุโลกยังมีอีกโรงหน่ึง คือ โรงเรียน
ของพวกมิศชันนารีอเมริกันสอนทั้งภาษาไทยแลภาษาองักฤษ นาย
บุญอิดซึ่งเปนคฤษสีเตียนบุตรจีน และไดออกไปเลาเรียนในเมือง
อเมริกาประมาณ ๑๕ ปเปนอาจาริย มีนักเรียนประมาณ ๒๐ คนมัก
เปนบุตรหลานขาหลวงแลกรมการซ่ึงตองการจะเรียนภาษาอังกฤษ
เปนพ้ืน แลเรียกเงินคาสอนบางตามสมควร มิศชันนารีอเมริกันท่ีเมือง
พิศณุโลกนี้ มอบใหนายบุญอิดที่วานี้เปนผูดูการจัดการโรงเรียนสอน
วิชาอยางหนึ่ง โอสถศาลาจ�าหนายยาและรักษาโรคอยางหนึ่ง การ
รักษาโรคมักจะรักษาใหเปนทานไมคิดเอาคารักษา การสอนสาศนา
ระคนเปนไปกับการสองอยางนั้น ไมเอาการสอนสาศนาขึ้นต้ังหนาและ
นายบุญอิดคนนี้ถึงแตงตัวเปนฝรั่งแตวางอัชฌาไศรยเปนคนเรียบรอย
เอื้อเฟอตอผูซึ่งตองการความสงเคราะหท่ัวไป แมคนเจบไขอยูตาง
เมือง จะรบัไปรักษาก็สูไปไมคิดเอาคาจางอยางใด เพราะเหตุฉะน้ีผูคน
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ในเมืองพิศณุโลกอยูขางจะรักใครมาก ตั้งแตตัวพระยาศรีสุริยราชวรา
นุวัตรลงไป แมฉันเองไดมาคุนเคยกันคราวนี้ก็อยูขางชอบ บางทีจะ
คิดอานใหพระยาพิไชยเกลี้ยกลอมเอาไวรับราชการ เวนไวแตถาเขา
อยอูยางนี้ ก็ไมจ�าเปนดวยไหววานกันได ในสวนการคาขายในมณฑล
พิศณุโลก เวลานี้นอกจากหางแลโรงเยบเส่ือแลรานตลาดซึ่งไดวามา
แลว ยังมีโรงจีนกวางตุงชางไมซึ่งพระศรีสุริยราชวรานุวัตรไดเรียกข้ึน
มารับเหมาท�าสถานที่วาการตางๆ นั้น จีนพวกน้ีเดียวนี้ท�ามาหากิน
ฟุมเฟอยขึ้นมาก เพราะฝมือดีกวาชางในพื้นเมือง มีการตางๆ เท่ียว
รับท�าแทบท่ัวทุกหัวเมืองในมณฑล ตัวเถาแกนั้น ถึงมีเรือไฟใชแล
มีจีนกวางตุงลูกมือกวารอยคน

เวลากลางวันพวกจีนแหปายมาค�านับ เวลาบายไดไปเวียนเทียน
สมโภชพระชินราชเปนการกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัูว
ผูทรงพระคุณธรรมอนัมหาประเสริฐ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรได
เลี้ยงน�้าชาท่ีในลานวัดดวย

วันท่ี ๓ เวลาเชาเดินไปเท่ียวเลนตามถนนในเมืองหางตลิ่ง
ขางในเขาไป ยังเปนท่ีรกแลเยาเรือนผูคนซอมซอมาก เพราะเหตุท่ีๆ
มากกวาคนคงติดหนาแนนไดแตตามริมน�า้ สังเกตดูพื้นที่แถวนี้ปลูก
ตนผลไมตางๆ ก็ขึ้นงามดี แตในฤดูแลงวามักจะแหง ถึงกระนั้นก็
ไมเหนเปนความขัดของอยางใดท่ีจะท�าการเพาะปลูก เพราะน�า้
พอหารดได จะตกอยูในขางความขี้เกยีจของคนเปนเหตุไดบาง

เวลากลางวันไปตรวจท่ีวาการอ�าเภอเมือง นายรอยโทหมอม
ราชวงษแสงเปนนายอ�าเภอ เวลาเยนไปเท่ียวท่ีสระแกว สระแกวน้ีอยู
นอกเมืองฝงตวันออกขางใต เดินหางตลิ่งเขาไปทาง ๑๗ เสน ขุดเปน
บึงใหญมีเกาะเกียนท�านองที่ประชุมทุกวัน ดูเหมือนจะเปนท่ีประภาศ
ของเจาที่ครองเมืองพิศณุโลกแตโบราณ มีรอยก�าแพงลอมรอบ และ
มีวัดวาสองขางทางไปจนจบสระแกว ดูเปนท่ีสนุกนี้อยู พระยาศรสุีริย
ราชวรานุวัตร ไดตัดถนนแตฝงน�้าเขาไปถึงสระแกว ดวยเจตนาจะ
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คิดแผวถางท�าเปนปาก ส�าหรับเมืองพิศณุโลก ถาท�าส�าเร็จจะนา
เที่ยวพอใช ดวยบึงนั้นยังลึกแลกวางใหญ ถาเอาสนุนขึ้นหมด จะ
พายเรือเลนไดสนุกดี บนบกตามขอบบึงก็เปนปามีตนไมใหญ ถา
แผวถางพ้ืนแผนดินใหเตียนกเ็ปนปากไดในตัวเสียแตโซไซเอติท่ีเมือง
พิศณุโลกยังเล็ก จะพาคนไปประชุมที่ปากไมใครจะได

เวลาค�่าไดสนทนากับพระแกวอาษาเจาเมืองดานซายคน
ใหม ท่ีไดเขามาคอยรับฉนัอยดูวย พระแกวอาษาคนนี้ยังหนุมอายุ
ประมาณ ๓๐ พระยาศรสุีริยราชวรานุวัตรสรรเสริญมาก สนทนากัน
เขาดูก็เหนวาดีจริงดวยเปนคนเอาใจใสศึกษารูแบบแผนการปกครอง
อยางใหม แลดูมีสติปญญาความคิดอยูขางเปนชาวเมืองดานซายดวย
ถาไมบอกก็ไมเชื่อวาคนพ้ืนหัวเมืองไกลถึงเพียงน้ีนั้น ไดความวา ที่เมือง
ดานซายในเวลาน้ีเปนปรกติ แตราษฎรไมใครไปคาขายทางเมืองหลวง
พระบางดังแตกอน เพราะถูกฝรั่งเศสรบกวนในเรื่องเกบสรวยแลภาษี
จนคนระอา ชาวเมืองดานซายหากินดวยการเล้ียงครั่งเปนพ้ืน แตการ
ท�าคร่ังมีธรรมดาเวียนกันใน ๑๒ ป คร่ังออกผลมาก แตในปขาล เถาะ
มะโรง มะเสง มะเมีย ๕ ป ปนอกจากนั้นออกนอย ลดลงเหลืออยูเพียง
๑ ใน ๕ ราษฎรเล้ียงไวพอไมใหสูญพรรณ ไปจนครบเจดปจึงจะบริบูรณ
ใหม เปนความรูปลาดอยางหน่ึง ในเวลาที่ท�าคร่ังไมใครไดผล ราษฎร
มักหากินในการซื้อขายโคกระบือ คือ ไปรับซ้ือมาแตมณฑลลาวพวน
มาขายในมณฑลพิศณุโลกแลมณฑลลาวเฉียงเปนประเพณีดังน้ี

พระแกวอาษาอยูขางจะบนออกปากนายกิจการีขาหลวง
มณฑลลาวพวนท่ีอยูบานตอแตน ระยะทางหางเมืองดานซายประมาณ
๖ ชั่วโมงนั้นวาขอนขางจะขี้ขลาดมาก บอกแตวาฝรั่งเศสจะยกมา
ใหพระแกวอาษาเกณฑก�าลังไวชวยตอสูไมรูวาสักกี่ครั้ง ฉันถามถึง
กิตติศัพทความประพฤติของนายกิจการี พระแกวอาษาเขาใจวาพวก
ทาวเต้ียกรมการไมใครจะชอบ เพราะนายกิจการมัีกจะพดูจารุนแรง
ไมใครเอาอกเอาใจผคูน แตความท่ีวานี้จะจรงิเท็จฉันใดไมทราบ
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การท�าไรนาในเมืองพิศณุโลกปนี้ท�ามาก แตฝนปลายมืออยุด
เร็วไปเขาเสียไปบาง

วันท่ี ๔ พฤศจิกายนนมัสการพระชินราชแลว เวลา ๓ โมงเชา
ออกเรือจากเมืองพิศณุโลกข้ึนมาไดสัก ๒ ชั่วโมง ถึงที่น�า้ต้ืนเรือไฟหลวง
จะขึ้นมาไมได จึงสั่งใหกลับลองลงไปกรุงเทพฯ อาไศรยเรือไฟเชลย
ชักจูงตอข้ึนมา เวลาบาย ๕ โมง จอดพักท่ีเมืองพรหมพิราม ไดขึ้น
ตรวจท่ีวาการอ�าเภอพรหมพิรามในเยนวันนั้น อ�าเภอนี้หลวงอุดรเขตร
บริหารเปนนายอ�าเภอ บานสองขางตล่ิงตอนอ�าเภอพรหมพิรามนี้
บนตลิ่งเปนสวนปลูกผลไม ชายตลิ่งปลูกยาแลพรรณไมลมลุกตางๆ
ตลอด แลดูรับกับร้ัวแลถนนท่ีท�าดูงามมาก

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน เวลาโมงเชาออกเรือจากพรหมพิราม
ต้ังแตตอนนี้น�้าต้ืนตองใหเรือไฟกลับแลใชถอใชแจวเรือตอข้ึนมาชากวา
เรือไฟลากจะขึ้นมาใหถึงเมืองพิไชยในวันนั้นไมได บาย ๒ โมงถึงบาน
ชองจึงไดจอดพักอยูท่ีนั่น

ไดสังเกตดูก�านันผูใหญบานในหัวเมืองมณฑลพิศณุโลกนี้ ดู
เปนคนชั้นดีและเอาใจใสตอราชการมาก แทบจะวาดีกวากรมการเมือง
อยางแตกอนได จะผานหรือจะจอดในที่ใดดูพวกก�านันผใูหญบานคอย
เปนธรุะอยางเดียวกันตลอด ที่พบปะไตถามก็แลเหนความเอื้อเฟอแล
เขาใจนาที่ไมใครเวนตะละคน เม่ือวาโดยยอ ในสวนพนักงานปกครอง
มณฑลนี้ นับต้ังแตขาหลวงเทศาภิบาลลงมาจนก�านันผใูหญบาน จัด
ไดวาท�าการไดถึงท่ีตามความท่ีมุงหมาย แลที่เหนวาจะเปนไดทุกๆ
อยาง ท้ังดูเสียงพวกพอคาแลราษฎรเสียงท่ีจะรองวาถูกกฎขี่โดยความ
ทุจริตอยางใดเปนไมมีเลอย โดยเฉภาะในเสียงพวกพอคาจีนยอมสรร
เสริญเปนเสียงเดียวกันท่ัวไปวา ทุกวันน้ีไดท�ามาคาขายโดยความ
ผาศุข กระท�าใหเจริญผลย่ิงขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก จะไปคาขาย
ในท่ีใดพอเขาในเขตรมณฑลพศิณุโลก ก็รสูึกวาปราศจากทางที่จะมี
พยันตรายแกตัวแลทรัพยสมบัติ ดวยเหตุโจรผูรายเปนตน แตเสยีง
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ราษฎรมีรองอยูดวยเร่ืองการกะเกณฑใชสรอยอยางเชนเมืองพจิิตร
ยังมีตอขึ้นมาบาง

การเรื่องกะเกณฑนี้ เปนเครื่องมือท่ีพระยาศรีสุริยราชวรา
นุวัตรไดใชท�านุบ�ารงุการโยธาตางๆ ที่ไดท�าขึ้นในมณฑล ต้ังแตหาไม
แลเครื่องมุงและแรงที่ท�าท่ีวาการเมือง ที่วาการอ�าเภอและถนนสะพาน
การบ�ารุงเมืองที่ไดท�าขึ้นมากบางนอยบางทุกๆ เมือง ไมตองเบิกเงิน
หลวงมาก เพราะใชก�านันผใูหญบานกะเกณฑราษฎรผลัดเปลี่ยนกัน
หาสิ่งของแลลงแรงมาท�าการ โดยเรียกวาบอกบุญบางหรือเกณฑจาง
บาง เมื่อแลดูผลที่ไดท�าดวยการกะเกณฑนี้จะติเตียนวาไมดีไมได
และการที่กะเกณฑเชนนี้ ถาจะเทียบกับที่วิลนัดากะเกณฑในเมือง
ยะวาแลวก็เบากวาที่วิลันดาท�าเปนอันมาก ถึงในมณฑลพิศณุโลก
นี้เอง ในเมืองพิไชย แลเมืองพศิณุโลกก็มีมารองไมกี่คน เพราะเคยถูก
กะเกณฑกันมาแตกอน รองมากอยูแตเมืองพิจิตร ซึ่งพึ่งลงมือท�าการ
และท�าเรงรัดเกินไปในคร้ังน้ี แตเพราะนิไสยราษฎรในเมอืงเรามักจะ
เกยีจครานไมชอบการท่ีบังคับบัญชาจึงเหนเปนการเดือดรอน แตมา
พิเคราะหเหนวา เรื่องกะเกณฑในมณฑลพิศณุโลกนี้ แมจะเปนการ
ท่ีท�าใหเกดิประโยชนแกบานเมืองเปนอันมาก ทางที่เสียมีอยู เพราะ
ราษฎรจะเกิดรงัเกียจข้ึนกับก�านันผูใหญบานซึ่งเปนผูกะเกณฑ สังเกต
ดูเสยีงราษฎรที่รองก็มีอยูบางแลววา ก�านันผใูหญบานแกลงใชตนให
หนัก ยกพวกพองท่ีชอบพอกันใหเบา สวนก�านันผูใหญบานซึ่งฉันได
ลองไตถาม ก็ปรากฏความทอถอยแลรสึูกวาราษฎรลูกบานเกลียดชัง
ดวยเร่ืองการกะเกณฑนี้มีอยูบาง ถาความรูสึกของก�านันผใูหญบาน
แลราษฎรเปนเชนน้ีทั่วไป จะท�าใหเสยีผลแหงพระราชบัญญัติลักษณ
ปกครองทองที่ ซึ่งมุงหมายจะเอาความนิยมของราษฎรแลก�านัน
ผูใหญบานเปนหลัก

การที่จะแกไขเร่ืองนี้ก็ไมยากอันใด ถาอยุดเกณฑเสียเม่ือใด
ราษฎรก็เปนซองสาธุการไมตองท�าอยางอื่น แตการที่จะอยุดเกณฑ
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เสยีทีเดียวเหนวาไมควร ดวยมีทางขางเสียที่จะท�านุบ�ารงุความเกียจ
คลานของราษฎรอยูเหมือนกัน จึงไดปฤกษากับพระยาศรีสุรยิราช
วรานุวัตรตกลงพรอมกันวา ควรจะจัดการดังนี้ตอไปคือ

๑. การกะเกณฑเพ่ือประโยชนของราษฎรเอง คือ บังคับให
ท�ารั้วบานแลรักษา หรือท�าถนนนาบานเปนตนน้ีตองคงไว

๒. การกะเกณฑท�าการโยธาของรัฐบาลจะงดไมเกณฑดัง
แตกอน ถาจะท�าการซื้อหาวาจางตามธรรมเนียมเมือง

๓. การเกณฑแรงใชราชการ เชนรับสงส่ิงของเปนตน หรือเชน
เกณฑท�าถนนหลวงยังจะตองเกณฑ แตจะเกณฑแตบุคคลซึ่งมิไดเวน
ในขอท่ี ๔

๔. จะคิดใหมีต๋ัวเวนเกณฑข้ึนอยางหน่ึง ในเวลาฤดูนาถาผูใด
ท�านาแลรบัสัญญาวาจะท�าใหเปนเนื้อท่ี ซึ่งพระยาศรีสุริยราชวรานุวตัร
จะไดคิดเปนก�าหนดขึ้นตอไป จะใหต๋ัวแกคนเชนนั้นคุมการกะเกณฑ
ท้ังปวงไดตลอดฤดูท่ีท�านา ถาถึงฤดูท�าไร ก็จะส�ารวจแลเลือกคนท่ีท�า
ไรโดยจริงไดใหต๋ัวเวนเกณฑตลอดเวลาท่ีท�าไรนั้นเหมือนกัน และคน
ท่ีท�าการคาขายอยางอื่นเม่ือท�าโดยจริงก็ใหไดรับประโยชนยกเวนโดย
ท�านองเดียวกัน แตคนท่ีไมไดรับต๋ัวยกเวนเชนน้ี จึงกะเกณฑใชสรอย
เหนพรอมกันวา ถาคิดแกไขดวยอุบายเชนนี้ จะบันเทาความท่ีรูสึก
เดือดรอนดวย จะอุดหนุนใหคนท�ามาหากินมากข้ึนดวย ผลประโยชน
แผนดินก็จะมากข้ึนดวย พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรจะคิดอตัราท่ีจะ
ยกเวนตอไป เพราะจะตองวางอัตราใหพอแกก�าลังที่จะท�าการจริงๆ
ไมใหเกนิไปหรือนอยไป ถาการส�าเร็จไดดังความคิดนี้ มณฑลพิศณุโลก
จะเจริญข้ึนไดอิกมาก เพราะการในมณฑลนี้ถึงเวลาจะตองคิดการ
บ�ารุงบานเมืองเปนส�าคัญ แลพื้นที่ก็มีมากจะท�าการเพาะปลูกใหเปน
ประโยชนไดทั่วไป หากราษฎรยังเกียจคราน จึงยงัไมเปนประโยชน
ไดมากกวานี้

การที่ไดปฤกษากันวาจะจดัยงัอิกอยางหนึ่ง คือ เร่ืองตลาดนัด
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อยางท่ีเมืองยะวา พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรจะลงมือจัดใน ๒ เดือน
นี้ ใหมีท่ีเมืองพรหมพิรามแหงหนึ่ง ท่ีเมืองตรอนแหงหนึ่ง

เม่ือวารวบรวมความเหนที่ไดตรวจการเมืองพิศณุโลกหรือวา
เปนเนื้อเหนรวมท้ังมณฑลทีเดียว ก็วาไดโดยยอวาเปนท่ีพอใจในการ
ท้ังปวงหมดทุกอยาง เวนไวแตในเรื่องการเกณฑซึ่งตองขอใหแกไข
ดังวามาแลวเหนวาเดินเร็วไปสักหนอย แตถึงกระน้ันก็ยอมลงเนื้อ
เหนวา มณฑลพิศณุโลกนี้การที่จัดเย่ียมกวามณฑลอื่นๆ จริงดัง
ค�าเลาลือทุกประการ
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ ธันวาคม ร, ศ, ๑๑๗
เมโมแรนดัม

ไดตรวจดูการฝกสอนวิชาในโรงเรียนศิลปาคมเมืองพิศณุโลก
เหนฝกสอนดวยความอสุาหะดี แตยังมีการการบกพรองอยูบางดังนี้
คือ

๑ หนังสือเรียน แลเครื่องใชในการเลาเรียน คือ กระดานชนวน
เปนตน มีไมพอตองการ ไดเหนเดกสองคนเรียนดวยกันในสมุดเลม
เดียวบาง ตองคัดต�าราไปเรียนบางมีอยู เรื่องนี้ควรจะเร่ียราย หรือถามี
เงินทุนส�าหรับโรงเรยีน ก็เอาเงินทุนนั้นลงไปซื้อหนังสือเรียน แลเคร่ือง
เลาเรียนนั้นมาไวใหพอใช เวลาเดกจะเขามาเรียนจะบังคับใหซ้ือก็ควร
เพราะหนังสือเรียนก็ราคาเลม ๑ ไมกี่สลึง บิดามารดาเด็กพอมีก�าลงัซื้อ
ใหได โดยเปนคนที่ขัดสนจริงๆ ใหเปลาก็ควร

๒ แบบเรียนเหนยังใชแบบเรียนเรวบาง แบบมูลบทบาง แบบ
มูลบทน้ีต้ังแตคร้ังขาพเจาวากรมศึกษา ไดจัดโรงเรียนทั้งปวงอยูเอง
ไดตรวจตราพิเคราะหเหนเปนแนวา แบบมูลบทน้ีสอนยาก เรียกยาก
แลรชูาจึงไดท�าแบบเรียนเรวขึ้น โดยเฉภาะส�าหรับสอนตามหัวเมือง
ทุกวันนี้ก็ไดใชแบบเรียนเร็วอยูทั่วไปแลว ควรจะใชแบบเรียนเร็ว
อยางเดียว การสอนจะเปนที่สดวกแกครูมากกวาใชสองอยางปนกนั

๓ บาญชีส�าหรับตรวจนักเรียนยังไมมี บาญชีน้ีควรจะตองมี
ทุกโรงเรียน เพราะเหตุวา ธรรมดาการสอนหนังสือ ถาเด็กมาเรียน
เสมอ จะรูไดเร็วดวย แลจะรูวิชาเทาๆ กันชั้นละหลายๆ คน ตอ
หนังสือ หรือสอนหนังสือไดคราวละหลายๆ คนสดวกแกครูดวย อีก
ประการหน่ึงเด็กมาโรงเรียนมักจะเที่ยวไกล ขางบิดามารดาส�าคัญวา
มาโรงเรียน ขางอาจารยส�าคัญวาอยูบาน เปนการเสื่อมเสียประโยชน
แลที่สุดการที่มบีาญชีตรวจแลตรวจใหตรงเวลา ยอมมีประโยชนเหมือน
สอนใหเด็กเอื้อเฟอตอความแนนอนในเวลาท่ีจะท�ากิจการทั้งปวง

๔ ท่ีเด็กน่ังยงัน่ังคละกันไมถูกตามแบบโรงเรียน ควรจะจัดให
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นั่งเปนพวกกนัตามชั้นวิชาที่เรียน คือ พวกท่ีเรียนเลม ๒ นั่งอยฝูาย
หน่ึง พวกที่เรียนเลม ๑ นั่งอยูฝายหนึ่ง อาจารยจะไดเรียกหาตรวจตรา
ไดงาย ใชแตเทานั้นยังควรจะแบงเปนช้ัน คือ ในพวกเรียนเลม ๑ นั้น
พวกท่ีเรียนต้ังแต ก ข ไปจนถงึขึ้น แมกง ควรจะจัดเปนชั้นท่ี ๑ พวกท่ี
เรียนต้ังแต แมกง ไปจนจบเลม ๑ ควรจะจัดเปนชั้นท่ี ๒ ในพวกที่เรียน
เลม ๒ ก็ควรจะแบงออกเปน ๒ ชั้น จัดเปนชั้นท่ี ๓ ชั้นท่ี ๔ ท�านอง
เดียวกัน แลจัดใหนั่งตามช้ันอยาใหปะปนกัน การที่จดัเปนชั้นเชนนี้
มีประโยชนทั้งในการท่ีจะสอน เปนการสดวกแกอาจารย แลมีประโยชน
ท้ังการที่จะท�าใหเด็กอสุาหเลาเรียน เพ่ือจะไดเล่ือนชั้นขึ้นโดยรสึูกวา
ดีกวากันโดยล�าดับ

ไดตรวจตราเหนความบกพรองมีอยูดังนี้ ขอใหพระอาจารย
ออนแกไขเสียใหถูกตอง เพราะเปนโรงเรียนสามัญอยูในเมืองนี้
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ท่ีพักเมืองแพร

วันท่ี ๒๐ เดือนพฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยเมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน เวลาเชาโมงครึ่ง ออกเรือจากบาน
ชองถงึท่ีพรมแดนเมืองพิไชย พระจงรณฤทธิปลัดเมืองพิไชยมาคอยรับ
เวลาบาย ๒ โมงถึงเมอืงพิไชย ไดข้ึนเดินตรวจตามบริเวณเมืองในวันน้ัน
สังเกตดูเมืองพไิชยไมแปลกตาขึ้นกวาเมื่อข้ึนมาในศก ๑๑๑ สถานท่ี
ท�าราชการตางๆ ก็คงอยูตามท่ีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรไดสรางขึ้น
ไวแลว แตเม่ือเปนผูวาราชการเมืองพิไชยในคร้ังนั้น คือ ที่พักขาหลวง
ท�าดวยเคร่ืองไมจริงคางไวแตครั้งน้ันก�าลังท�าจวนจะแลว จะแกไข
เปนที่วาการเมืองหลังหนึ่ง ท่ีวาการเมืองกับศาลรวมกัน ท�าดวยเครื่อง
ไมจริงหลังคามุงสังกสีมีอยูแตกอนแลว เมื่อยายที่วาการเมืองไปท่ีท�า
ใหม ที่หลังเดิมจะใชเปนศาล ตอมาถึงโรงโทรเลข ท�าดวยเครื่องไมจริง
หลังคามุงสังกระสี ตอมาถึงโรงไปรสนียเดิมท�า ท�านองเดียวกัน พระยา
ศรีสุริยราชวรานวุัตรจะแกเปนโรงเรียน ที่แปลกตาในเมืองน้ี คือ ถนน
ของเดิมมาขยายใหกวาง แลตกแตงเรียบรอยแลดูงามดีขึ้น อีกอยาง
หน่ึงคือตราง ไดท�าดวยเคร่ืองไมจริงเรียบรอยดี กับท่ีรานตลาดริมโรง
บอนมีมากขึ้น แลของท่ีขายก็เปนของดีมีมากขึ้น นอกจากนี้ตองนับวา
คงรูปเปนอยางเดิม เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง พระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตรไดทะนุบ�ารงุเมืองน้ีแตยังไมไดจัดเทศาภิบาลแลว
ประการที่สอง เมืองนี้ไมมีทางอันใดท่ีจะบ�ารุงดวยการตกแตงบานเมือง
เพราะไมใชท�าเลคาขาย ผูคนไมมากมาย แลเฉภาะในเวลานี้ เม่ือการ
คาขายที่เมืองอุตรดิฐ แลเมืองสวรรคโลก ศุโขทัย เจริญขึ้น พาเอา
พวกคนคาขายไปอยตูามเมืองเหลานั้นเสียมาก แมพวกฮอซึ่งเคยขน
สินคาลงมาเมืองพิไชยแตกอน เดียวน้ีก็ไปลงอุตรดิฐ หามาลงเมือง
พิไชยไม ทางที่จะบ�ารุงเมืองพิไชยใหครึกครื้นขึ้น เหนมีอยอูยางหน่ึง
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คือ ตัดถนนทางเกวียนแตเมืองสวรรคโลกมาลงทาเมืองพิไชย ซึ่ง
เปนทางใกลกวาทางอื่นระยะทางเพียง ๘๐๐ เสน ถาท�าส�าเร็จบางที
ในฤดูแลงสินคาทางเมืองสวรรคโลกจะลงทางนี้ได ไดแจงไวแกพระยา
ศรีสุริยราชวรานวุัตรแลว

ราชการเมืองพิไชยเวลาน้ี ก็เปนที่เรียบรอยอยูตลอดท้ังท่ีขาง
ดานใน แลดานที่เก่ียวของกับฝร่ังเศส พระยาอุตรกิจไดท�ายอดบาญชี
ตางๆ ยื่นสงมากับจดหมายนี้ดวยแลว เมื่อฉนัไปตรวจท่ีวาการเมืองพบ
หนังสือก�ามิแชฝรั่งเศสเขียนเปนภาษาลาวมีมายังพระยาศรีสุริยราช
วรานุวัตรฉบับหน่ึง เมืองน�้าปาดพ่ึงสงมาถึงในวันน้ัน ใหเปดผนึกออก
อาน ไดความเปนเร่ืองวามีผรูายลักส่ิงของพวกชาวหลวงพระบางหนี
เขามาเมืองน�้าปาดจับไวได ขอใหคืนของกลางใหกับเจาของไป สังเกต
ดูโวหารท่ีพูดมาในหนังสือดูก็ออนหวานดี กลาวถึงการท่ีไดคนุเคยมา
กับพระยาศรีสุริยราชวรานวุัตรแตกอน พระยาศรีสรุิยราชวรานุวัตร
วา เหนจะเปนมองซิเออรมาเซ

ไดไปตรวจท่ีโรงทหารซึ่งอาไศรยท่ีต้ังอยูนาบานพระยาพิไชย
(มิ่ง) หลวงพิทักษนฤเบศรผูบังคับการอยูท่ีแพ นายทหารนอกจากนั้น
อาไศรยอยโูรงไมไผ และพลทหารปลูกทับกระทอมอยูตามในบริเวณ
นี้ ไดทราบความวากรมยุทธนาธิการจะยายกองทหารลงไปไวเมือง
พิศณุโลก แลไดมอบเงนิใหพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรขึ้นมาสราง
โรงทหารแลว พลทหารท่ีมีประจ�าราชการอยูท่ีเมืองพิไชยในเวลานี้
ประมาณ ๒๔ คน ทั้งนายดวยประมาณ ๓๐ เศษ ไมไดท�าการอยาง
หน่ึงอยางใดนอกจากอยูยาม แลฝกหัดอยูบาง แตไดความวามีความ
ศุขสบายดี ดวยทหารเหลาน้ีเปนคนที่มาไดภรรยาที่ครอบครวัอยูใน
เมืองพิไชยแตคร้ังขึ้นมาราชการทัพฮอบาง ทีหลังนั้นบางแทบทุกคน
ไมมีหวงใยในท่ีอื่น ท้ังภรรยาพวกทหารนี้ออกรานขายของตามตลาด
ชวยก�าลังในทางหากินดวยอีกสวนหน่ึง จัดวาทหารพวกนี้ไมมีความ
เดือดรอนอยางใด แตมักจะเปนคนช้ันผใูหญโดยมาก
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วันท่ี ๗ พฤศจิกายนเวลาเชาโมงครึ่งออกเรือจากเมืองพิไชย
เวลาบาย ๔ โมงถึงเมืองตรอนพักนอนคืนหนึ่ง ในระยะที่มาจากเมือง
พิไชยจนเมืองตรอนนี้ พบไมเสาซึ่งผูกแพไวเสร็จเตรียมจะลองอยู
หลายสิบแพ ถามเจาของแพวาเหตุใดจึงยังไมลอง ไดความวายังไมได
รับคาตัวคาตอจึงยังลองไมได ไตสวนไดความวา มีทองตราสงพิกัด
ภาษีไมข้ึนมาเพ่ือใหเกบเฉภาะไมท่ีใชสรอยในเมือง แตขางนายอ�าเภอ
เขาใจวาจะใหเกบทั่วไปจึงไดหามแพไมเหลานี้ไว เหนวาเปนความเขาใจ
ไมถูก แลถารอชาไวน�้าแหงลงไมเหลาน้ีจะลองไมได ก็จะเปนความ
ฉิบหายแกเจาของ แลจะขาดประโยชนแผนดิน จึงไดส่ังใหเรียกพวก
เจาของไมมา แลอนุญาตใหเปดไมลองลงไปโดยเร็วตามแตความพอใจ
ของเขา

เท่ียวนี้นึกเสียดายที่ไมมีเวลาจะไปเมืองสวรรคโลก ดวยไดฟง
ขาววาพวกพอคา วาเมืองสวรรคโลกเดียวนี้สนุกนิ์สนานงดงามข้ึนกวา
แตกอนเปนอันมาก มีถนนสองขางแมน�า้ยาวหลายรอยเสน และบาน
ชองสองขางแมน�า้ตกแตงสะสวยขึ้นมาก การคาขายก็เจริญบริบูรณ
ยิ่งขึ้นกวาแตกอนได พบพวกที่มาแตเมืองสวรรคโลกพูดเปนปาก
เดียวกันเชนนี้ทั่วไปวา บรรดาเมืองในมณฑลพิษณุโลกเวลานี้ ไมมี
เมืองไหนจะงดงามครึกคร้ืนเทาเมืองสวรรคโลก

วันที่ ๘ พฤศจิกายนเวลาโมงเชาออกเรือ ตอนนี้น�้าเชี่ยวจดั
พบเรือไฟของนายเฮงชวยรับจากเรือฉันกับเรอืพระองคประวิตรข้ึน
มา เวลาบาย ๓ โมงถงึหาดกรวด แตเรืออื่นๆ ยังลาอยูมาก เหนวาจะ
มาใหถึงเมืองอุตรดิฐพรอมกันในวันน้ันไมได จึงจอดพักท่ีนาศาลตรวจ
การอ�าเภอต�าบลหาดกรวดคืนหนึ่ง ท่ีเรียกวาศาลตรวจการอ�าเภอนี้
คือ เปนเรือนเคร่ืองไมไผปลูกขึ้นดวยกระบวนเกณฑ มีอ�าเภอแหงบาง
๒ แหงบาง ทุกอ�าเภอในมณฑลพิศณุโลก เปนท่ีส�าหรับนายอ�าเภอไป
พักในเวลาตรวจการ หรือประชุมราษฎรเกบเงินหลวง เชนคราวเกบ
คานาเปนตน เปนความคิดดีอยู แตเหนเปนการล�าบากอยูดวยเหตุ
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๒ ประการ คือ ท่ีจะรักษาประการหนึ่งแลที่จะซอมแซมประการหนึ่ง
เหนสูใชศาลาวัดไมได ไดชี้แจงความเหนท้ังนี้แกพระยาศรีสุริยราช
วรานุวัตรแลว

ขึ้นมาคราวน้ีไดพิเคราะหแลคิดคะเนการเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะรับ
ประกันวา เปนความคิดถูกยังไมได คือ เรื่องปลาสรอยไดสังเกตเหน
ต้ังแตกรุงเกาขึ้นมา ในฤดูน�้าลดเชนน้ี มีปลาตัวเล็กๆ อยางที่เขาเรียก
วาปลาสรอยชุกชุมตลอดทาง ถาจะนับจ�านวนก็หลายสบิลาน ปลา
เหลานี้มีวิไสยเปนอยางเดียวกัน มีแตจะวายทวนน�้าขึ้นมาฝายเหนือ
จะไปที่ใดหาทราบไม คนจึงสมมุติกันวา ปลาสรอยเหลาน้ีข้ึนมา
นมัสการพระฝาง จะอาไศรยเหตุท่ีปลาเหลานี้มีชุกชุมตลอดข้ึนมา
จนถึงเมืองฝางจึงเขาใจไปอยางนั้น มานึกๆ ดูเหนวา บางทีปลาเหลานี้
จะเปนลูกปลาท้ังหลาย ซึ่งติดน�้าออกมาจากดวยหวยหนองคลองบึง
บางตางๆ เม่ือลอยลงมากระทบน�้าแปลก คือที่ใกลน�า้เคม จึงเปลี่ยน
อาการโดยธรรมชาติเปนความรสึูกใหหันกลับขึ้นไปฝายเหนือ ซึ่งเปน
กระแสน�้าเกิดของปลาเหลาน้ี จนกระทั่งถึงฤดูฝนก็ไหลหลากเขา
หวยหนองกลายเปนพืชนพรรคปลาวนเวียนตอไปดังนี้ ไดลองไตถาม
ตามชาวบาน ไดความวาปลาสรอยนี้จับขึ้นมาดูมีตางๆ กันเปนหลาย
ชนิด แตชาวบานไมเขาใจวาเปนลูกปลา ไดความเพียงเทานี้ เปนเรื่อง
ท่ียังจะตองไตสวนทดลองตอไป ถาเปนของจริงดังความเหนของฉัน
จะตองหามการจับปลาสรอย จึงจะเปนการบ�ารุงพรรคปลาใหเจริญ
แตใหนึกเกรงไปวาฉันจะเหนผิด เพราะถาเปนความจริงดังนั้นแลว
คนท้ังหลายเขาท�าไมจะไมรูมาแตกอน ในแถวนี้ปลาใหญๆก็มีคนสงอวน
จับปลาขายหลายแหง พบปลาท่ีโตขนาดปลาสวายแลปลาเทโพบอยๆ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน เวลาโมงเชาออกเรือจากหาดกรวด
เรือไฟจูงขึ้นมา เวลา ๓ โมงเชาถึงเมืองอุตรดิฐ

เมื่อกอนถึงเมืองอุตรดิฐมีความเสียใจท่ีเกิดเอกซเดนขึ้น
อยางหนึ่ง คือ พวกขาราชการชั้นหนมุๆ ท่ีขึ้นมาดวย เขามีปนข้ึนมา
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ยิงนกกันตามทาง ปนหลวงสุนทรโกษาบนัจุไว บาวไมรูเอาออกเชด
ปนลั่นออกไปกระสุนปรายถูกขานายเตนบุตรพระยาสีหราชเดโชไชย
ท้ัง ๒ ขาง จะหาหมอบาดแผลที่เมืองอุตรดิฐก็ไมมี ตองใหนายเตนรีบ
กลับลงไปในเวลานั้น ใหพระประสิทธิวิทยา หลวงสุนทรโกษาลงไป
สง เพื่อใหหมอท่ีเมืองพิศณุโลกแตงแผล แลวใหเลยลงไปกรุงเทพฯ
ทีเดียว แตพระประสิทธิกับหลวงสุนทรโกษาน้ัน เม่ือไดสงนายเตนที่
เมืองพิษณุโลกแลว ถาเหนอาการไมมากมายก็ใหตามกลับขึ้นมา ที่มี
เหตุขึ้นเชนนี้ท�าใหตัวฉันแลบรรดาผูท่ีมาดวยกันมีความเสียใจเปนอัน
มากทุกๆ คน และยิ่งนึกแลเหนความล�าบากของขาราชการแลคน
ท้ังหลายตามหัวเมือง เพราะเหตุที่ไมมีหมอบาดแผล ไดปฤกษากับ
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรเหนวา เมืองอุตรดิฐน้ีเปนท่ีท�าเลผูคนมาก
ควรจะตองมีหมอบาดแผลประจ�าอยู แลโอสถศาลาของหลวงท่ีตั้งอยู
เมืองพิษณุโลกนั้น ไปต้ังประชันอยูกับโอสถศาลาของพวกมิศชันเนรี
เปลาจึงไดขอใหพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรคิดยายโอสถศาลาของ
หลวงนี้ขึ้นมาต้ังไวท่ีเมืองอุตรดิฐ

ถึงเมืองอุตรดิฐมีการรีเซ็บช่ันตามแบบ แตมีพวกจีนพอคามาก
กวาทุกๆ แหง พระยาสุนทรนุรักษ หลวงแผวพลภักดี ขาหลวงมณฑล
ลาวเฉียง พระยาพิริยวิไชยเจาเมืองแพร เจาบุรีรตันเมืองนาน แลทาว
พระยาซึ่งคุมพาหะนะมาคอยรับอยูที่นี้ดวย

ขุนอุปรการกรมโทรเลขมาคอยอยูที่นี้ ไดความวา สายโทรเลข
แตเมืองอุตรดิฐขึ้นมาจนเมืองแพรแลเมืองนานซอมแซมใชไดแลว
สายแตเมืองแพรไปเมืองนครล�าปาง ไดปกเสาเสร็จแลพาดสายไปได
มาก ยังขาดอยเูพียงทาง ๖๐๐ เสน สายทางเมืองนครล�าปางหมด
มือ จึงทิ้งคางอยูจนบัดน้ี ไดความดังน้ี จึงไดใหตรวจดูสายท่ีเมือง
อุตรดิฐ ไดความวามีสายอยู ๘๐ ขด จากระยะทางท่ีขาดนั้น แตอินชุ
เลเตอรไมมี ไดความจากพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรวา อินชุเลเตอรมี
อยท่ีูบางบุญนากใตเมืองพิจิตร จึงขอยืมเรือไฟหลวงพิพิธภัณฑวิจารณ
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ซึ่งคอยอยเูมืองพิศณุโลกใหลงไปรับอินชุเลเตอรที่เมืองพิจิตรข้ึนมา
สง สวนสายลวดท่ีเมืองอุตรดิฐนั้น ไดใชเกณฑคน ๓๐๐ รีบขนสงมา
เมืองแพร แลสงเมืองนครล�าปางใหเกณฑคนมารับไปท�าทีเดียว ให
ขุนอุปรการเปนนายงานไปท�าสายที่คางนี้ใหแลว ในการเกณฑสงสาย
โทรเลขคราวน้ี ไดปฤกษากับพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร คิดออกต๋ัว
คุมเกณฑซ่ึงไดชี้แจงในตอนรายงานเมืองพิศณุโลกน้ัน เปนการทดลอง
ดู คือ บรรดาคนที่ตองเกณฑขนสายโทรเลขมาสงเมืองแพรคราวนี้
ใหออกต๋ัวคุมการกะเกณฑทั้งปวงใหจนส้ินศก ๑๑๗ พระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรไปชี้แจงแกคนที่ตองเกณฑ พากันปติยินดีซองสาธุการ
ท่ัวกัน ท่ีเร่ืองออกต๋ัวน้ีจะใชไดเปนแน

เวลาบายออกเดินดูทองที่เมืองอุตรดิฐๆ เวลานี้เจริญแปลก
ตากวาแตกอนมาก บนบกตอนที่ตั้งท่ีวาการอ�าเภอถนนแลรั้วบาน
ตกแตงสวยตามแบบในมณฑลพิศณุโลก ถนนยืนไปจนตลอดหาด
ทาอิฐ มีเสาโคมปกสองขาง แลปลูกตนไมข้ึน ตนไมที่ปลูกนี้ เรียกวา
ตนตะค�้าเปนไมเกนอยางหน่ึงใบคลายๆ ใบมยม ปลูกงายสาหัดตัดตน
หรือกิ่งยาวขนาด ๔ ศอก มาปกลง ปกหลังเทานั้นแลว ก็เปนแลวกัน
ตนไมนั้นก็แตกใบงอกงามไมมีตาย แตที่อุตรดิฐน้ีพึ่งเอามาปลูกใหม
ยังไมทันเปนพุม เหนแตกใบแลวมีบาง ที่หาดทาอิฐแตกอนเปนพง
เด๋ียวนี้เปนไรออยไรยา ตลอดสองขางถนนมีรานจีนขายของตางๆ
เปนรานเครื่องไมไผบาง ท�าขึ้นเปนเครื่องไมจริงก็มี ท่ีสุดถนนขางเหนือ
ถึงหางกิมหงวนฮวด คือ หางบริษัทเขาใจวา พระภักดีคนหนึ่ง หาง
อากรเตงสวนหนึ่ง นายเฮงสวนหนึ่ง เขาหุนกันต้ังหางขายของแล
รับสินคาตางๆ หางนี้ท�าดวยเคร่ืองไมจริงใหญโตหลายหลงั แตยังท�า
คางดวยตองอยุด เพราะใน ๒ ปนี้น�้ากัดตล่ิงขางเหนือพังเขามามาก
เกรงจะกัดเขามาถึงที่ต้ังหาง เจาของไมไวใจจึงอยุดอยู

เรื่องแมน�า้ในตอนเมืองอุตรดิฐน้ี เปนเครื่องท�าใหทอถอยใน
การปลกูสรางเปนแบบอยางนึ่ง ที่หาดทาอิฐเวลาฤดูน�้าทวมตองเลิก
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รานรวงหมด ท่ีปลูกเปนเคร่ืองไมจริง ๒ ช้ัน ถึงนาน�า้ก็อาไศรยไดแต
ชั้นบน ทุกวันนี้การคาขาย ถึงเวลาเชาตองขนของต้ังหลายหาบหาม
ขึ้นจากเรือไปวางไวขายที่ราน ครั้นถึงเวลาเยนกต็องหาบเอาของลง
ไปเกบไวในเรือ อยางเดียวกับต้ังรานแผงลอยขายผักขายปลาโดยมาก
เปนความล�าบากของพวกพอคาย่ิงนกั รอดตัวอยูดวยขายของดี บางที
ขายไดถึงวันละ ๑๐๐ บาท อยางต�า่เพยีง ๓๐ บาท จึงเปนก�าลังใหต้ัง
หนาคาขาย ถึงพวกที่ต้ังบานเรือนอยเูปนปกแผน ก็มีความทอถอยดวย
เรื่องน�้ากัดตล่ิง เปนของรูไมไดวา ปใดน�า้จะกัดท่ีตรงไหน ถาไมกัดก็
เปนการดี ถาถูกน�้ากัดก็พงัไดต้ังแตปละเสนหนึ่งลงมา จึงไมมีใครใคร
จะกลาท�าบานเรือนใหเปนปกแผน พวกคนคาขายมักจะลงอยูเรืออยู
แพเสยีโดยมาก มีเรือแพจอดตลอดต้ังแตทาอิฐลงมาจนบางโพ ให
นับดูในเวลานี้ มีจ�านวนแพ ๔๐ หลัง เรือใหญ ๒๔๒ ล�า แตเขาบอก
วา เปนเวลาเรือนอย ดวยฤดูนี้ชาวเรือพาสินคาลงไปขายอยปูากน�้าโพ
มาก ตอเดือนอายเดือนยี่จงึจะกลับข้ึนมาติดชุกชุมท่ีเมืองอุตรดิฐนี้
ดวยเปนฤดูพวกพอคาเมืองแพร เมืองนาน แลเมืองหลวงพระบางน�า
สินคาลงมาขาย แลมาซื้อสินคาตางๆ

การบังคับบัญชาไดความวาบังคับไดเรียบรอยดี ไมวาคนท่ีจะ
มาแตเมืองใดใด และพวกพอคาจีนโดยเฉภาะต้ังแตจัดใหมีกรมการ
จีน แลขาหลวงดูแลท�านุบ�ารุง พวกจีนไมมีความกระดางกระเด่ือง
อยางอนึ่งอยางใด พิเคราะหดูก็แลเหนจริงอยางหน่ึง ดวยในการท่ี
เขาตกแตงรับรองในคราวน้ี ตามเรือนัดกันยกธงชางเตมไป มีธงตาง
ประเทศ แตธงอังกฤษในเรือล�าหนึ่งธงเดียว ฟงเสียงตามพวกพอคา
ก็พากันเปนที่พอใจในการปกครองทุกวันน้ีท่ัวไป มีเรื่องราวรองอยู
แตดวยเรื่องปาไม มักจะเปนพวกสวรรคโลกเปนพ้ืน รองขอท�าปาไม
บาง รองขอชักลากไมท่ีไดตัดลงไวบาง สวนราษฎรที่เปนพื้นเมืองยื่น
เรื่องราวก็หลายฉบับ แตสังเกตดูขอความ มีแตรองทุกขเรื่องแยงท่ีกัน
ปลูกยาสูบตามริมน�้า พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรวา เร่ืองแยงที่กันนี้
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ไมมีที่สุด พระยาศรีสุริยราชวรานวุัตรข้ึนมาคราวใดก็ไดรับเรื่องราว
เปนอนัมากในเรื่องอยางเดียวกัน เพราะเหตุท่ีที่ริมตลิ่งเปลี่ยนแปลง
ปละมากๆ ทุกๆ ป ท่ีซึ่งราษฎรเคยท�าไมยุติอยไูด จึงมักววิาทแยงชิง
กันเสมอ

ท่ีเมืองอุตรดิฐนี้มีพลตระเวน ๑๒ คน จัดอยางเดียวกับท่ี
เมืองพิศณุโลก นายสิบเอกนายอาดทหารมหาดเล็กเกาเปนผบูังคับ
โปลิศที่เมืองอุตรดิฐที่จ�าเปนๆ ตองมี เพราะมีการตองออกไปตรวจ
เขตรท่ีเปนปาเปนดงทางเมืองแพร แลเมืองน�้าปาดอยบูาง

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายนเวลาโมงเชา ข้ึนไปนมัสการพระแทน
ศิลาอาศนถนนแตเมืองอุตรดิฐไปพระแทนศิลาอาศนระยะทาง ๑๕
เสน เปนถนนท�าขึ้นใหม พระศรีพนมมาศนายอ�าเภอทุงย้ังเปนนาย
งานท�าดวยกระบวนขอแรง ท�าดีมาก ตะพานใชไมใหญๆ จนถึงชาง
ขามได แตยังคางอยู ๒ ตะพาน ถนนนี้พระยาศรีสริุยราชวรานุวัตร
ใหช่ือวา ถนนศรีพนมมาศ ตัวพระแทนศิลาอาศนอยูนอกเมืองทุงยั้ง
หางออกไป ๓๐ เสน ท่ีเมืองทุงย้ังยังมีดูแลเนินก�าแพงเปน ๒ ชั้น มี
สิ่งส�าคัญแตวัดมหาธาตุ หลวงคลังเมืองสวรรคโลกกับทายก ก�าลัง
จัดการปฏิสังขรท้ังพระวิหารก�าแพงแกว แลจะกอพระมหาธาตุซึ่ง
ยังหักพังอยูใหดีข้ึนดังเกา เมืองทุงยั้งนี้ดวยเหตุอยางไรไมทราบ จอง
กันมาแตโบราณวาเปนเมืองทาวสามนต ยังมีที่เรียกวาสนามคลี แล
หลุมคลี อยูที่ลานศิลาแลงหลังวดัมหาธาตุ แมในวิหารวัดมหาธาตุ
ฝาผนังที่เขียนเร่ืองเงาะ เปนการประหลาดอยู ท่ีพระแทนศิลาอาศน
นั้นอยูบนเนินศิลาแลง ๒ เนนิๆ ตนทาง มีวัดโบราณเรียกวาวัดพระยืน
คือ ท�าเปนถานมีรอยพระบาท ๒ รอยไวในมณดปอันหนึ่ง เรียกรอย
พระบาท ๒ รอยนั้นวาพระยืน เนินปลายเปนเนินพระแทนศิลาอาศน
มีวิหารและมณฑปสรวมพระแทนอยู พระแทนน้ันคือ พระแทนปนดวย
ปูนปดทอง ไมใชพระแทนศิลาอยางพระแทนดงรัง เขาวาพระแทนที่แท
อยใูนแทนปูนนั้น แตหาไดเหนไม มีของส�าคัญอยูในบริเวณพระแทน
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นี้อีก ๓ อยาง คือ ตนพุทราหอยบาดตนหนึ่ง คราวนี้โตขึ้นกวาเม่ือ
ฉันมาในศก ๑๑๑ สักหนอย อีกอยางหน่ึงนั้นท่ีบานพระโอฐ เหนปน
เปนกระโถนปูนไว อีกอยางหนึ่งคือ ประตูยักษท่ีวาใครออกไปยักษ
หักคอหรือกินเสีย ถาเซอซาออกไปกเ็ปนไดจริงดวยตรงนั้นเปนที่ชัน
อาจจะตกคอหกัได

วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายนแตเดิมก�าหนดวาจะไปเมืองลับแล แลว
กลับลงไปเมืองอุตรดิฐ แตมาไดความวาทางท่ีจะมาเมืองแพรจะตอง
มาทางเมืองลับแลอยูแลว จึงงดการที่จะไปเมืองลับแลในวันนั้นไว
หยุดพักวันหน่ึง เวลาเยนไดเดินไปเท่ียวทางขางใต แลไดตกลงเลื่อน
ก�าหนดเดินทางออกไปจนวันที่ ๑๓ เพราะเร่ืองซอมสายโทรเลขตอน
เมืองพิจิตรยังไมแลว แลยังไมไดขาววาการท�าเปนประการใด

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลาเชาไปขี่รถใบซีเกอลเลนที่ถนน
ศรีพนมมาศ ขี่ไดครูหนึ่งเม่ือยขาทนไมไหว ดวยเร้ือมาเสยีชานาน
รถใบซีเกอลเหลาน้ีเปนรถของหางกมิหงวนวัดมีอยู ๕ คัน ก�าลังจะ
เลนกันท่ีเมืองอุตรดิฐ เวลาเยนไปเที่ยวที่หาดทาดิฐอกีครั้งหนึ่ง

วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน เวลาเชาสองโมงเชาที่มาออกจากเมือง
อุตรดิฐไปถนนซ่ึงพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรใหชื่อวา ถนนอินทคีรี
ซึ่งจีนทองอินเปนนายงานจัดการสรางข้ึนส�าหรับมหาชนไปมาใน
ระหวางเมืองอุตรดิฐกับเมืองลับแล ระยะทาง ๒๔๐ เสน ถนนสาย
นี้ท�า ท�านองเดียวกับถนนขึ้นพระแทนศิลาอาศน แตงามกวากันมาก
ดวยตัดผานไปในดงมีไมใหญสองขางทางดูงามราวกับปาในยุโรป เวลา
๓ โมงเชาถึงบานจีนทองอินซ่ึงฉันไดเคยแวะกินเขาเชาเม่ือข้ึนมาใน
ศก ๑๑๑ มาคราวนี้จีนทองอินจัดการรับรองอีก จึงไดอยุดพักกินเขา
เชาท่ีน้ัน แลวเดินทางตอมาอีก ๓๐ เสน ถึงท�าเนียบท่ีพักเมืองลับแลๆ
จะหาพื้นท่ีแหงใดในหัวเมืองฝายเหนืองามเทาเปนไมมี เพราะเปนที่
วางอยรูะหวางเขาแลเนินลอมรอบ แลในนั้นยงัมีเขามอเล็กๆ ซับซอน
กันไป พ้ืนท่ีเปนนาบาง เปนบานบางๆ เปนสวนบาง ถาจะเดินเที่ยว
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เลนก็มีทางวกเวียนไปไมมีท่ีสุด ที่ดินอุดมจะปลูกพรรคผลไมอยางใด
งอกงามดีทุกอยาง ที่นาก็ดี ดวยมีล�าหวยผานไป ราษฎรท�าฝาย คือ
ท�านบกั้นน�้าขึ้นไวใหสูง แลวท�ารางไขน�า้ไปใชตามเรือกสวนไรนา เขา
มักจะงามบริบูรณไมใครเสยี แตการท�าท�านบเขาใจวายังท�าไมเตมท่ี
ถาไดความคิดแลทุนของรัฐบาลชวยบางท่ีนาเมืองลับแลจะดีขึ้นกวา
นี้มาก แตอยางน้ีราคาที่นาซื้อขายกันถึงไรละชั่งเปนประมาณไมถูก
กวานาในกรุงเกา

เมืองลับแลนี้ เปนที่เลื่องลือกันมาวามักจะมีผูหญิงสาวรูป
งามๆ แตจะเปนดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เขาวาเปนเพราะพวก
กองทัพแตกอนเคยมาขมเหง ผูมีบรรดาศักด์ิขึ้นมาคราวใด พวกผหูญิง
สาวชาวลับแลก็เที่ยวหลบหนีซุกซอนไมใหเหนตัว เปนความสจัจริง
ซึ่งไดปรากฏแกกรมหม่ืนสรรพสิทธิซึ่งขึ้นมากอนแลตัวฉันเม่ือขึ้นมา
ในศก ๑๑๑ แตในคราวน้ีไดทราบวา พวกกรมการแลผใูหญบานได
เท่ียวชี้แจงวาอยาใหเกรงกลัวหลบหนีอยางแตกอนเลย เพราะเชื่อได
วาไมมีอันตรายอยางหน่ึงอยางใดตอไปแลว พวกผูหญงิทั้งสาวทั้งแก
พากันมาคอยดูเปนอนัมาก ไมมีใครหลบหนีดังแตกอน บางทีถึงพา
กันมาเปนพวกๆ ขอเขามาดูใกลอยางดูของปลาด บางพวกที่เปนชาย
บาง หญงิบางเขามาเที่ยวเดินวนเวียนคอยดูรอบรั้วบาน ถึงยืนจุก
ประตูแนนอยเูสมอจนเกินตองการ ท่ีวานี้ท่ัวไปในพวกชาวลับแล ทั้ง
หญิง ชาย เด็ก ผูใหญ ไมใชแตผูหญิงสาวพวกเดียว เวลาเยนไปเที่ยว
ตามถนนอินทคีรี ดวยถนนยังมีเลยท่ีพักไปอีก ๑๐๐ เสน แลยังมีถนน
ตัดแตถนนอินทคีรีน้ีอีกสายหนึ่งไปถึงพระแทนศิลาอาศน ระยะทาง
๒๐๐ เสนเศษ

วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน เวลาโมงเชาลาพระยาศรีสุริยราชวรา
นุวัตรขึ้นมาเดินออกจากเมืองลับแลมาเมืองแพร

เนื้อเหนในสวนท่ีไดตรวจการเมืองพิไชยน้ี ก็ไมมีอไรที่จะพ่ึง
กลาวใหแปลกกวาหัวเมืองท่ีอยูในมณฑลพิศณุโลกหรือขอความท่ีได
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พรรณนามา สวนระยะทางที่เดินบกยังอยูในมณฑลพิศณุโลกวันหนึ่ง
แตเหนวาควรจะงดไวพรรณนาในรายงานตอนเมืองแพรจะดีกวา
เพราะจะไดเริ่มตนแตเดินบกจากเมืองลับแลทีเดียว

มีการอกีอยางหนึ่งซึ่งคิดดูตามวันแลว ควรจะวาในรายงาน
ตอนเมืองแพร แตเปนการในมณฑลพิศณุโลก จึงยังวางลงไวเสียในที่นี้
คือ พระยาศรีอรรคฮาดเจาเมืองเชียงคานจะลงมาหาฉัน แตลงมาไมทัน
ท่ีเมืองอุตรดิฐ จึงตามมาพบกนัท่ีเมืองแพร ไดสนทนากับพระยาศรี
อรรคฮาดถึงราชการทางเมืองเชยีงคาน ไดความดังน้ี

๑ พวกหลวงพระบางท่ีมาต้ังอยท่ีูบานบอเบ้ียซ่ึงเปนปากเสียง
เอะอะกันแตกอนนั้น เดียวนี้ทิ้งบานบอเบ้ียหนีกลับไปหมดแลว

๒ ฝร่ังเศสยังเบียดเบียนขางฝงขวาที่จะไปมาดวยทางเรือใน
ล�าน�า้โขง ตองใหเอาหนังสือของเขาจึงใหไปมาโดยสดวก หาไมก็เกะกะ
จับกุมตางๆ แลไมยอมใหคนฝงนี้ขามไปท�าไรนาในฝงโนน ความขอนี้
ถาควรจะพูดกับเฟอรรองไดขอใหพูดดู

๓ เจานครหลวงพระบางเวลานี้ไมเปนธุระท�าการงานอยางใด
แตเจาอุปราชนั้นยังท�าการงานของฝร่ังเศสแขงแรง ฝร่ังเศสไปไหนเอา
ไปดวย พวกทาวพระยาเมืองหลวงพระบางที่ไดเงินเดือนของฝร่ังเศส
ก็รักใครแลท�าการของฝรั่งเศสแขงแรง ที่ไมไดเงนิเดือนก็พากันเดือด
รอนคิดถึงความหลงัอยูเสมอ

๔ ราษฎรขางฝงซายนั้นไดความเดือดรอนมาก ไมมีความ
นิยมตอฝรั่งเศสเลย เพราะฝรั่งเศสเกบสรวย แตกอนเกบคนละ ๒
เหรียญ เดียวนี้เกบขึ้นเปนคนละ ๔ เหรียญ ยังเกบคาที่ดินแลเกณฑ
ใหปละ ๒๐ วันตางหาก

๕ การท�ามาหากนิขางฝงซายดูนอยลงกวาแตกอน เพราะ
ฝรั่งเศสเกบคาท่ี คนทอถอยไมใครท�าไรท�านา สินคาท่ีผานเมือง
เชียงคานลงมาเมืองอุตรดิฐ เปนสนิคาเมืองเลยเมืองแกนทาวมากกวา
สินคาทางฝงซาย
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๖ คนชาวเมืองเชียงคานท่ีขามไปอยูฝงซาย ขามกลับมาแลว
เกือบจะหมด การในเมืองเชียงคานบังคับบัญชาไดเรียบรอยดี ไมมี
ผูคนนิยมฝรั่งเศสดังแตกอน ท่ีเอเยนตฝรั่งเศสท่ีเมอืงเชียงคานเปนแต
ปลูกท้ิงไวนานๆ ฝรั่งจะมาครั้งหนึ่ง

๗ ท่ีเมืองแกนทาว พลเมืองเปนฝายฝรั่งเศสประมาณสักสวน
หน่ึงท่ีกลับมาอยูขางฝายไทยสัก ๒ สวน แตที่เมืองเลยน้ันไดขาววา
เรียบรอยเปนปรกติดี ไดความจากพระยาศรอีรรคฮาดดังนี้

ป,ล, ไดไปตรวจที่วาการอ�าเภออุตรดิฐดังตรวจอ�าเภออ่ืน
อ�าเภออุตรดิฐเวลาน้ีนายอ�าเภอยังไมมีตัว พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
ใหพระศรีพนมมาศนายอ�าเภอทุงย้ังวาการรวมกัน การแบบแผนใน
ท่ีวาการอ�าเภอไมใครจะเรียบรอยอยางอ�าเภออื่น

อนึ่งเมื่อขึ้นไปเมืองทุงย้ัง ก็ไดแวะตรวจท่ีวาการอ�าเภอท่ีนั้น
ดูเรียบรอยดี

ด.ร.
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ส�าเนา รับวันที่ ๒๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ท่ีพักเมืองแพร

วันท่ี ๗ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยฉันกลับจากเมืองนานถึงเมืองแพรเม่ือวันที่ ๕ พักเมือง
แพร ๒ วัน แลวจะเดินทางไปเมืองนครล�าปางในวันท่ี ๘

เมลสงจากกรุงเทพมา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนทางเมืองนคร
ล�าปางบาง ไดรับเม่ือวันที่ ๕ นี้ ไมใครมีเวลาจะตรวจหนังสือท่ีสง
มายังคางอยูถึงสองเมล เพราะเดินทางอยูเสมอ เวลาถึงเมืองกเ็ต็ม
เวลาไปดวยการท่ีเขารับรองตางๆ อยางเรารบัเจาฝร่ัง แมรายงานได
เริ่มลงมือเขียนไดเพียงมาถึงเมืองแพรครั้งแรก ก็ยังคางอยูเพยีงนั้น
แตจะเขียนบอกพอเปนเลาในจดหมายฉบับนี้ คือ

เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เดินบกจากเมืองลับแลมาพักกิน
เขาเชาท่ีบานดานชายเขา พักนอนท่ีปางตนพ่ึงแขวงเมืองอุตรดิฐ

วันที่ ๑๕ พักกินเขาเชาที่เชิงเขาพรึงแขวงเมืองแพร นอนที่
หวยไลย

วันท่ี ๑๖ กินเขาเชา และพักนอนท่ีหวยแมจ๊ัว
วันที่ ๑๗ พักกินเขาเชาท่ีบานแมมาน พักนอนท่ีเชิงเขาธาตุ

ฉอแฮ เวลาบายมีกระบวนแหเครื่องสะการะออกมาจากเมืองแพร
เวลาเย็นข้ึนไปนมัสการธาตุฉอแฮ และจุดดอกไมเพลิง เวลาค�่าฟง
เทศมหาชาติลาว

วันท่ี ๑๘ เวลาเชา ทาวพระยาพรอมกันอรรเชิญแหเขาเมือง
แพร แลวมีการริเซ็บชั่นทั้งผูชายผูหญิง แลแจกเหรียญราชศิริ เวลา
เย็นไปบานพระยาแพร และที่วาการกรมปาไม

วันที่ ๑๙ เวลาเชาเที่ยวดูตลาดและออฟฟศโทรเลข แลว
กลับมากินเขาเชาอยางที่บานพระยาแพร เวลากลางวันพวกชาวตาง
ประเทศท้ังพอคาจีนพอคาเง้ียวมาหา เวลาบายทาวพระยาพรอมกัน
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มาท�าขวัญ เวลาค�า่มีดินเนอรที่บานพระยาแพร เปนการเต็มยศ
วันท่ี ๒๐ เวลาเชาไปเท่ียวดูวัดในเมืองแพร เวลาบายไปท่ี

มิศชันนารีอะเมริกัน และหางบอมเบเบอรมา
วันที่ ๒๑ เวลาเชายกจากเมืองแพรอยุดกินเขาเชาท่ีบานแม

ไลยพักนอนท่ีบานแมค�ามี
วันท่ี ๒๒ พักกินเขาเชาท่ีบานรองกวาง นอนท่ีผาหมู
วันท่ี ๒๓ พักกินเขาเชาท่ีปางไผตน นอนที่นาตัน
วันท่ี ๒๔ กินเขาเชาที่ปางมอญ แขวงเมืองนาน นอนที่ฝงหม่ิน
วันท่ี ๒๕ กินเขาเชาท่ีปางทงุยาว นอนที่อายนาไลย
วันท่ี ๒๖ กินเขาเชาท่ีเมืองสา นอนที่วังมวง
วันท่ี ๒๗ กินเขาเชาท่ีบานเชี่ยว เจานายทาวพระยาเมอืงนาน

จัดเครื่องสะการะออกมาเชิญแหเขาเมอืง เวลาบาย ๓ โมง มีรีเซ็บช่ัน
ท้ังผูชายผหูญงิ เวลาบาย ๔ โมงครึ่ง กงสุลฝรั่งเสศ กงสุลอังกฤษ
มาหา เวลาเย็นไปท่ีคุมเจานครเมืองนาน และบานขาหลวง

วันท่ี ๒๘ เวลาเชา ไปเที่ยวดูตลาดและวัด และสนามในเมือง
แลวไปบานเจาอุปราช เจาราชวงษ ไปเยี่ยมตอบกงสุลฝร่ังเสศ กงสุล
อังกฤษ และตรวจออฟฟศขาหลวง กลางวนัรับทาวพระยาหัวเมือง
ขึ้นเมืองนาน เวลาบายเจานายทาวพระยาพรอมกันมาท�าขวัญ แลวมี
แขงเรือในล�าน�้านาน เวลาค�่าดินเนอรท่ีคุมเจานาน เปนการเต็มยศ

วันที่ ๒๙ เวลาเชา ไปนมัสการพระวัดสวนตาล และพบ
พระสงฆผูใหญในเมืองนาน แลวไปดูเมืองเกา และเขาถ�้าน�้าทิพยจน
เวลาเย็นจึงกลับมาถึงท่ีพัก

วันท่ี ๓๐ สนทนาราชการกับเจานครเมืองนาน และกงสุล
ฝรั่งเสศมาหาไดสนทนากันอิกคร้ังหนึ่ง

วันท่ี ๑ ธันวาคม เวลาบาย ๒ โมงยกจากเมืองนาน พักนอนท่ี
วังมวง

วันท่ี ๒ กินเขาเชาที่อายนาไลย นอนที่ฝงหมิ่น
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วันท่ี ๓ กินเขาเชาที่ปางแดง นอนที่นาตัน
วันท่ี ๔ กินเขาเชาที่ปางไผตน นอนท่ีผาหมู
วันที่ ๕ กินเขาเชาท่ีบานแมค�ามี เวลาบายถึงเมืองแพรพบ

เจานครล�าปาง เจาบุรีรัตน เจาราชภาติกะวงษ เมืองนครล�าปาง และ
มิศเตอรเสลด็เจากรมปาไม มาคอยรับอยูที่นี่

วันท่ี ๖ เวลาเชาไปท่ีๆ พักเจานครล�าปาง แลบานพระยาแพร
เวลาบายมีการจุดบองไฟ

เวลานี้ที่หัวเมืองเหลาน้ีอยขูางจะหนาว ปรอดเวลาเชาอยูใน
๕๔ คน ๕๖ เวลากลางวันอยูในรมเพียง ๗๒ ทางแตเมืองอุตรดิฐ
มาเมอืงแพรเดินยากอยูแตตอนที่ขามเขาปนน�้า ระยะทางประมาณ
๕๐๐ เสน นอกจากน้ันจัดวาเดินไดสดวก ระยะทางแตเมืองแพรไป
เมืองนาน เปนทางเดินสดวกอยูแตเมืองแพรไปสัก ๘๐๐ เสน ทางเมือง
นานมาสัก ๔๐๐ เสน นอกจากน้ันทางไปบนเขาตองขามหวย และ
ขึ้นเขาลงเขาไมใครมีที่ราบ แตที่ล�าบากไมล�าบากเทาระหวางอุตรดิฐ
กับแพร บรรดาผูท่ีมาดวยกันในคร้ังนี้ เดชะพระบารมีปกเกลาฯ มี
ความศขุสบายอยดูวยกัน

�





รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑล
ปราจิณบุรี เมืองชลบุรี

เมืองพนัสนคิม และฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙
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รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลปราจิณ๑

พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙

ท่ี ๒๑ / ๘๓๘
ศาลาวาการมหาดไทย

วันท่ี ๒๗ เดือนเมษายน ร,ศ, ๑๒๐
ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา

ทราบฝาลอองธุลีพระบาท
ดวยเมื่อขาพระพุทธเจาออกไปตรวจราชการเมืองชลบุรี

เมืองพนัศนิคมแลเมืองฉเชิงเทรา เมื่อเดือนมกราคม ร,ศ, ๑๑๙
ขาพระพุทธเจาไดจดระยะทางท่ีไดตรวจแลจดัราชการ ในคราวท่ีไป
ตรวจราชการนั้น ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายความทราบฝาลออง
ธุลีพระบาทพรอมกับจดหมายฉบับนี้

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

� ๑ สะกดการันต์ คงไว้ตามต้นฉบับเดิม คัดจากเอกสาร ร. ๕ ม. ๒.๑๔/๓๙
ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
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จดหมายรายวัน
การเสด็จตรวจราชการ

เมืองชลบุรี เมืองฉะเชิงเทรา
เดือนมกราคม ร.ศ. ๑๑๙

วันท่ี ๓ มกราคม โดยสารรถไฟปากน�้าออกจากกรุงเทพฯ
เวลา ๒ โมงเชา ไปลงเรืออรรคเรศที่เมืองสมุทปราการ พระยา
ชลยุทธโยธินทร์ไดเปนธุระชวยจัดรถสลูนแลจัดเรือใหไปในเที่ยวนี้
ตัวพระยาชลยุทธโยธินทรกับพระยาสุขุมนัยวินิตไดตามไปสงถึง
เมืองสมุทปราการ ท่ีนั้นพระสมุทบุรานุรักษแลกรมการนายทหาร
ก็ไดมาคอยตอนรับตามธรรมเนียม

ขาราชการท่ีไปดวยในคราวนี้คือ พระยาสนุทรบุรี ขาหลวง
เทศาภบิาลมณฑลนครไชยศรี ซ่ึงยังปวยหมอใหออกไปรักษาตัวอยู
ชายทะเลไดโดยสานไปดวยคน ๑ หลวงอนุชิตพิทักษขาหลวงสรรพากร
มณฑลปาจณิบุรี ๑ นายใหญในกระทรวงมหาดไทย พนักงานตรวจ
การเรือนจ�า ๑ ขุนแพทย์วิเสศหมอ ๑ กับเสมียนแลคนใชพอสมควร

เวลา ๓ โมงเชาไดคราวน�้าใชจักรเรืออรรคเรศออกจากเมือง
สมุทปราการไปถึงอางศิลาเวลาบาย ๒ โมง พระยาชลบุรานุรกัษ
ผูวาราชการเมืองชลบุรีกับกรมการผูใหญผูนอยก�านันผูใหญบานใน
อ�าเภออางศิลาทั้งพระนรินทรร์ังสรรคผูบังคับการทหารเรอืไดมาคอย
รับดวย ขึ้นพักอยูทีอ่าไศรยสถาน

ตึกอาไศรยสถานท้ัง ๒ แหงน้ีเปนตึกมีมาแตเดิมแตช�ารุด
ซุดโซมอาไศรยไมได คร้ันเม่ือศก ๑๑๖ ในการเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเวลาเสด็จประทับอยูในยุโรป สมเด็จ
พระบรมราชนีินารถทรงส�าเร็จราชการแผนดินตางพระองค บริจาก
พระราชทรัพยในสวนพระองคพระราชทานใหซอมแซมตึกทั้ง ๒ หลัง
ท้ังสรางเครื่องต้ังแตงส�าหรับตึกจัดเปนอาไศรยสถานส�าหรับสาธารณ
ประโยชน แลวเสร็จในเวลาเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
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กลับคืนพระนคร ทรงอนุโมทนาแลวจึงพระราชทานนามตึกท้ัง ๒
หลัง ใหเรียกตึกหลังใหญวา ตึกมหาราช แลตึกหลังเล็กนั้นใหเรียกวา
ตึกราชินีสืบมา ผูใดจะอาไศรยเปนท่ีพักรักษาตัว เม่ือไดรับอนุญาต
ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลว ก็ไปอาไศรยไดไมตองเสียคาเชา
อยางใด แตเต็มใจชวยเกื้อหนุนในการรักษาอาไศรยสถานน้ีคนละมาก
นอยเทาใดก็ไดตามเจตนา

ไดตรวจดูสมุทรายช่ือผูที่ไดไปพักอาไศรยสถานต้ังแตศก
๑๑๘ มาจนบัดน้ีมี ๒๐ รายผอูาไศรยไดใหเงินบ�ารุงอาไศรยสถานทุกๆ
รายมีจ�านวนเงินต้ังแตรายละ ๑๐๐ บาท จนมาถึง ๕ บาท ตามเวลา
ท่ีไดอาไศรยอยูนานบาง เพียง ๒ วันบาง มีจ�านวนเงินบ�ารุงอาไศรย
สถานที่ไดรับที่อางศิลานี้ ๓๓๐ บาท แลที่ไดรับในกรุงเทพฯ ก็ยัง
มีอิกบาง รวมเบ็ดเสร็จกวา ๔๐๐ บาท ถามีผูอาไศรยแลผูอาไศรย
อุปการะตอไปดังไดเปนมาในสองปนี้ เห็นวาเงินบ�ารงุจะพอซอมแซม
อาไศรยสถานได แตยังไมคุมถึงเงินเดือนคนรักษา

ไดตรวจดูการซอมแซมแลเครื่องแตงแลเครื่องใชในอาไศรย
สถานท�าพอใชไดไมเลวแตการรักษายังไมดียังไมไดซอมแซมเสมอตาม
ฤดูการ คร้ังน้ีเปนการตระเตรียมรับเสนาบดีจึงเกลี้ยงเกลาเรียบรอย
แตเชื่อวาไมเรียบรอยอยูอยางนี้เสมอ มีพยานแลเห็นไดที่มีรอยปูน
แตกกระเทาะยังซอมไมทัน สีก็ยังทาไมท่ัวแลไมแหงทันเวลาท่ีไปถึง
ในคราวน้ี อิกประการหนึ่งเครื่องใชเคร่ืองแตงส�าหรับสถานก็ยัง
บกพรองอยูหลายอยางท้ังดูยังไมมีใครเขาใจวาเปนนาท่ีของใครจะท�า
อยางใดในการรักษาอาไศรยสถานนี้ จึงไดเรียบเรียงขอบังคับส�าหรับ
การรกัษาอาไศรยสถานที่อางศิลามอบใหพระยาชลบุรานุรักษไวดังน้ี

หมวดท่ี ๑
วาดวยการรกัษา

ขอ๑ เครื่องใชในหองนอน หองน�้า หองกินเขา ใหเก็บไวประจ�า
ในหองน้ันๆ เคร่ืองใชส�าหรับเฉลียงซ่ึงเปนท่ีเปด ใหเก็บรวมไวในหอง
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กินเขา
ขอ ๒ เตียงนอนเตียง ๑ ตองมีมุงไวส�าหรับเตียง ๒ หลัง

ผาปูที่นอน ๒ ผืน ปลอกหมอนๆ ละ ๒ ปลอก ส�าหรับเครื่องลางนาตอง
มีผาเช็ดตัวขนหนู ๒ ผืน ผาเช็ดนาขนหนู ๒ ผืน ส�าหรับเตียงนอนตอง
มีท่ีนอนเตียงละอัน หมอนเตียงละ ๒ ใบ เคร่ืองผาเหลาน้ีจะท�าตูเกบ็
รวมกันไวในหองใดหองหนึ่งก็ได แตตองซักฟอกใหสอาดอยูเสมอ คือ
เวลาผูอาไศรยกลับไปแลวตองซักทีเดียวไวทันจายผทูี่มาอาไศรยใหม

ขอ ๓ ใหมีโคมแขวนตามเฉลียงแลหองกินเขาพอใหแสงสวาง
แลตามหองนอนใหมีโคมต้ังหองละใบ หองน�้าใหมีโคมติดฝาหองละใบ
โคมเหลานี้คงตองมีหลอดไวโคมละ ๒ หลอดแลคอยตรวจตราอยาให
กระจุบรั่ว

หมวดท่ี ๒
วาดวยการรับผอูาไศรย

ขอ ๔ เมื่อผูอาไศรยน�าใบอนญุาตออกมา ใหผูรักษาสถานเปด
แลจัดสถานหลังใดใหเขาอยูตามใบอนุญาต ตนใบอนุญาตนั้นผรัูกษา
สถานเก็บไวแลใหจัดลงในสมุทบาญชีส�าหรับสถานดวยจงทุกราย เมื่อ
ผูอาไศรยไปแลวใหพนักงานรักษาจดสลักหลังลงในตนใบอนุญาต วา
ผูอาไศรยน้ันไดมาอยูตั้งแตวันใดจนวันใด แลไดใหเงินหรือใหส่ิงของ
ส�าหรับบ�ารุงสถานเทาใด แลสงตนใบอนุญาตนี้ไปยังที่วาการเมือง
จงทุกคราว

ขอ ๕ เมื่อผูอาไศรยไดเขาอยูในสถานแลว ใหผูรักษาน�า
สมุทลงนามไปใหเขาลงช่ือ ถาเขาใหเงินบ�ารุงสถานเทาใด ใหผูรักษา
ท�าใบเสร็จใหเขาเปนส�าคัญ แตถาเขาวาจะไปใหเงินในกรุงเทพฯ
ไมตองท�าใบเสร็จให

ขอ ๖ ตัวเงินบ�ารุงสถานซึ่งผอูาไศรยใหไวแกผูรักษามากนอย
เทาใด ตองไปไวยังคลังเมืองชลบุรีท้ังสิ้น จะใชสอยเทาใดใหไปเบิก
ตอคลังเมือง
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หมวดท่ี ๓
วาดวยการซอมแซม

ขอ ๗ การซอมแซมสถานโดยปรกติ ใหทาน�า้ปูนปละครั้ง ๑
ทาสีสอง (ป) ครั้งหน่ึง

ขอ ๘ ถามีการช�ารุดเกิดขึ้นคือ หลังคาร่ัวก็ดี หรือส่ิงใดแตก
หักช�ารุดกด็ี ตองซอมแซมแกไขโดยทันทีจะทอดท้ิงไมได

หมวดท่ี ๔
วาดวยการตรวจ

ขอ ๙ ผูรักษาตองเปดสถานตรวจตราดวยตนเอง ๓ วันคร้ัง ๑
อยาใหขาดได

ขอ ๑๐ ผูวาราชการเมืองชลบุรี หรือปลัดตองมาตรวจรักษา
สถานไมนอยกวาเดือนละครั้ง ๑ อยาใหขาดได แลในการตรวจน้ัน
ตองตรวจใหการเปนไปไดดังขอบังคับนี้

หมวดท่ี ๕
วาดวยรายงาน

ขอ ๑๑ ผูรักษาสถานตองท�ารายงานย่ืนผูวาราชการเมือง
ชลบุรีเดือนละ ๑ คร้ัง ในรายงานนั้นใหบอกรายชื่อผูที่ไดมาอาไศรยใน
เดือนน้ัน แลเงินหรือสิ่งของที่ไดรับหรือไดซื้อขึ้นในเดือนน้ัน รายการ
ท่ีส่ิงของหรือสถานช�ารดุซดุโซรม แลท่ีไดท�าการซอมแซมในเดือนนั้น
ท้ังจ�านวนเงนิที่ไดใชจายไปในเดือนนั้น แลใหผูวาราชการเมืองลงความ
เห็นแลวสงไปยงักระทรวงมหาดไทยทุกเดือน

เวลาบาย ๔ โมงไดไปตรวจท่ีวาการอ�าเภออางศิลา นายเสนห์
เปนนายอ�าเภอ แบบแผนการอ�าเภอยังคลาดเคลื่อนอยูมาก แลเห็น
ไดวาเพราะกรมการอ�าเภอขาดความรู แลผวูาราชการเมืองไมตรวจ
ตราใหเขมงวด คอยยังชั่วอยูแตการสรรพากร เพราะมีเจาพนักงาน
คอยตรวจตราอยูเสมอ อ�าเภออางศิลานี้ทองที่ก็เล็กจ�านวนราษฎรก็
ไมก่ีพันคน ผลประโยชนแผนดินเก็บไดในอ�าเภอนี้ป ๑ ประมาณ๑๐๐
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ชั่ง ถาจะวาโดยขนาดควรจะรวมไวในอ�าเภอเมืองชลบุรี เพราะระยะ
ทางไปมาเพียง ๒๐๐ เสนเสศ หาควรจะแยกออกเปนอ�าเภอหนึ่ง
ตางหากไม แตมีความจ�าเปนอยูอยางหนึ่ง ดวยท่ีอางศิลานี้มักมี
ผูมีบรรดาศักด์ิแลชาวตางประเทศไปมาอาไศรย แลในฤดูลมเหนือเรือ
ไฟไปมากับตางประเทศจอดบันทุกสินคาท่ีนี่ มีผูคนตางชาติตางภาษา
ส�าสอน ถาไมมีเจาพนักงานประจ�าอยท่ีูอางศิลา ใหแตก�านันปกครอง
คงจะไมเรียบรอย ถึงกระน้ันก็ดีถาจะมีเพียงปลัดอ�าเภอเมืองแยกมา
ต้ังอยทูี่อางศิลา หรือมีนายอ�าเภออางศิลาตางหาก แตใหมีผูชวยแต
นอยคนก็จะพอแกราชการแลไมเปลืองพระราชทรัพย ท่ีต้ังกรมการ
อ�าเภออางศิลาเต็มชุดมีกรมการอ�าเภอถึง ๔ คน อยางทุกวนัน้ี เห็นวา
เกินแกประโยชนแลความจ�าเปน ควรจะลดลงคงมีเพียงเทาท่ีวามาแลว
ตรวจที่วาการอ�าเภอแลวเดินไปทางหมูบานอางศิลาเหน็ยังบรบิูรณ
เสมออยูไมซุดโซรมลงกวาแตกอน ไปแวะท่ีวัดใน เจาอธิการเท่ียงวาท่ี
พระครูเจาคณะแขวงอางศิลาไดจัดตั้งโรงเรียนข้ึนในวัดนี้ มีนักเรียนกวา
๒๐ คน ใชเรี่ยรายเงินกรมการแลผปูกครองเด็กใหเปนเงินเดือนครูได
ไมเสมอกัน บางเดือนครูไดเงินเดือนมาก บางเดือนครูไดเงินเดือนนอย
พอกลองแกลงสอนมาได แลเห็นไดวาคงจะเปนความหนักใจของ
เจาอธิการมากอยู โรงเรียนนี้พระอัมราพิรักษขิตผูอ�านวยการศึกษา
มณฑลปาจิณบุรีไดขนานนามไววา โรงเรียนเสลัมพณ์พิทยากร ดูจัดแล
รักษาเรียบรอยสอาดสอานดี ไดความวาในอ�าเภออางศิลามีโรงเรียน
เดียวเทาน้ี พิเคราะหเห็นวาเพยีงโรงเรียนเดียวเทาน้ีถาจัดใหดีก็พอ
เพราะหมูบานราษฎรแถวนี้จะสงเด็กไปเลาเรียนก็พอเดินไปมาได
ไมไกลนัก

วันท่ี ๔ มกราคม ตอนเชาอยุดพักเอาแรงไมไดไปไหน พิเคราะห
ดูเห็นวาท่ีอางศิลานี้ถาท�าโทรเลขใหเน่ืองกันสะเตแชนเมืองชลบุรีไดดู
เหมือนจะมีประโยชนอยู ระยะทางเพียง ๒๐๐ เสนเสศ ทางโทรเลข
ไปศรีราชาก็ผานไปไมหางอางศิลานกั อาไศรยเสาเดิมไดสักครึ่งทาง
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ตองท�าเสาใหมไมกี่มากนอย โดยปรกติใชเพียงโทรศัพทก็จะพอเปน
ประโยชนแกราชการ แลเปนประโยชนแกผูไปมาอาไศรยอางศิลา เม่ือ
ถึงฤดูเรือเมลมาทอดบันทุกของท่ีอางศิลา เปดเปนออฟฟศโทรเลข
ชั่วปละคราว ก็จะเปนประโยชนแกการคาขายดีอยู

เวลาบายข่ีมาไปเท่ียวขางหลังบานอางศิลาไปจนถึง บานบึก
พ้ืนท่ีขางหลังบานอางศิลาเปนที่นาสลับกับท่ีไรแลสวนหมากมะพราว
ตลอดไป ที่นาไมสูดี เพราะเปนท่ีทรายท�าไมใครไดผล ปนี้ท่ีอื่นๆ เขา
งามตลอด ที่นาหลังอางศิลาแลตอนริมทะเลหลังเมืองชลบุรีก็ไมได
ผลดี ท่ีสวนหมากมะพราวงามมาก สังเกตตามท่ีเคยดูมาแตที่อื่น
ดังเชนหัวเมืองชายทะเลทางแหลมมลายู เขาใจวาพวกท�าสวนหมาก
มะพราวทางอางศิลาเมืองชลบุรคีงจะรวยกนัมากๆ เพราะแลดูตนไม
ท่ีปลูกงอกงามสดช่ืนดีทุกแหง ตอเม่ือไปสนทนากับราษฎรเจาของ
สวน จึงไปไดความผิดกบัคาด ตนมะพราวทางชายทะเลแหลมมลายู
ปลูกพอออกผลแลว เจาของเปนคาดไดวา ปหนึ่งคงจะไดเงินตนละ
เทานั้น ท�าเองก็ไดหรือจะใหผูอื่นเชาถือไปท�าก็ได มีตนมะพราวทาง
แหลมมลายูเหมือนมีตึกแถวสรางไวเกบ็คาเชา ทางเมืองสมุทสงคราม
แลในมณฑลกรุงเทพฯ ก็ท�านองเดียวกัน เขาใจวาทางแหลมมลายู
ผลประโยชนที่เก็บไดจากมะพราวตนหนึ่งไมต�า่กวา ๓ บาท หัวเมืองท่ี
ใกลกรุงเทพฯ ย่ิงไดมากกวานั้น แมท่ีเมืองชลบุรีในเวลานี้ราคามะพราว
ขายกัน ๑๐ ใบบาท พวกเจาของสวนมะพราวที่อางศิลาแลเมืองชลบุรี
ก็ไมบริบูรณผลประโยชน เพราะมะพราวทางนี้ถึงตนงามผลไมออก
เสมอ บางปก็ออกมากบาง บางปก็ออกนอย สุดแลวแตฝนตกมากตก
นอยตามฤดูป ถาแลงจัดๆ ถึงตนไมตาย มะพราวท่ีปลูกไวสวนละมากๆ
ป ๑ จะมีผลใหเก็บไมก่ีตน ไดความวาถาคิดถัวกันสวนมะพราวในแถว
นี้ไดเงินป ๑ ประมาณตนละไมเกิน ๒ สลึง ตนหมากก็ไมแนท�านอง
เดียวกัน การหากินของราษฎรในแถวนี้ไดความตามท่ีพิเคราะหดู
เปน ๒ จ�าพวกคือ พวกหนึ่งหาปลาเปนประจ�า พวกหน่ึงท�าการเภาะ
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ปลูก คือเรือกสวนไรนาเปนการประจ�า ผูหญิงทอผาขายในเวลาวาง
การอื่นทั้ง ๒ จ�าพวก ผานงุที่ขายในตลาดเมืองชลบุรีเปนผาไปจาก
อางศิลาโดยมาก ในเวลาการหากินที่เปนพ้ืนฝดเคือง เชนปลาไมเขา
ละมุก็ดี หรือฝนแลงท�าเรือกสวนไรนาไมไดผลก็ดี ราษฎรท้ังสอง
จ�าพวกที่วามาแลวเคอยเขาปาตัดไมมาขายทดแทนผลประโยชนต้ังแต
บริสัทศรีราชารับท�าปาไม ราษฎรชาวอางศิลาพากนัรองวา ขาดทาง
หาเลี้ยงชีพไปอยาง ๑ ในปนี้อยูขางพากันขัดสน ไดทราบวาบริสัท
ไดยอมอนุญาตใหราษฎรชาวบางพระเขาตัดไมในปาไดแตไมยอมให
พวกอางศิลาเขาตัดเพราะเหตุท่ีอยูตางอ�าเภอกันกับปาไม ไดความ
จากท่ีสนทนากับก�านันผใูหญบานและราษฎรชาวอางศิลาดังน้ีจึงรับ
วาจะไปพูดกับบริสัทดู

ขากลับแวะเย่ียมตอบพระยาวิสูตรสาครดิษฐ เวลานี้อายุได
๘๒ ปดูยังแขงแรงเดินเหินไปใหนไปไดเปนแตในตาไมใครเหน บาน
พระยาวิสูตรที่มาสรางอยูที่อางศิลาท�าเปนเรือนไมไมใชส�าหรับความ
งดงามเอาแตความสบาย ดูสบายดีจริง ดวยเปนเรือน ๒ ชั้นยาวมี
เฉลียงใหญรอบ ตัวขางในอากาศเดินไดสดวกไมรอนเหมอืนเรือนอ่ืนๆ
เครื่องตบแตงมีแตพอใชสรอยส�าหรับความสบายเปนประมาณ

แตเดิมหมายวาจะพักอยูอางศิลาจนวันที่ ๗ จึงไปเมืองพนัศ
นิคม แตไปคิดเห็นวาไปพักอยูเมืองชลบุรีจะตรวจราชการไดสดวกกวา
แลทางที่จะเดินบกไปเมืองพนัศนคิมจากเมืองชลบุรีก็ใกลเขา พอได
ระยะเกวียนเดินวันหนึ่งดีกวาไปเมืองพนัศนิคมจากอางศิลา จึงตกลง
แกไขโปรแครมใหม

วันท่ี ๕ มกราคม เวลาเชาใหเรืออรรคเรศรับพระยาสุนทรบุรี
ไปสงท่ีบางพระ เพื่อจะใหไปอยรัูกษาตัวที่นั้น แลกรมทหารเรือรบัจัด
สะเตแชนทหารใหเปนที่พักดวย

เวลา ๕ โมงเชาพอน�า้ขึ้นเต็มฝงจึงลงเรอืกรรเชียงท่ีอางศิลา
ผูกพวงเรือฉลอมแลนใบไปเมืองชลบรุี ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงท่ีข้ึน
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ทางตะพานหลวง พระยาภักดีณรงค์ผูวาราชการเมืองฉเชิงเทรากับ
กรมการผูใหญผูนอยแลก�านันผูใหญบานเมืองชลบุรีมาคอยรับ ขึ้นไป
พักอยท่ีูสะเตแชนทหาร

เดินขึ้นทางตะพานหลวงวันนี้ มีความร�าคานใจดวยตะพาน
ช�ารุดซดุโซรม เสยีสงาราศีบานเมือง ไมใชจะพ่ึงช�ารุดซุดโซรม ไดรูเห็น
วาซุดโซรมตั้งใจจะซอมแซมมานานแลว ท่ีสุดพระยาชลบุรานุรักษก็ได
เรี่ยรายไดเงินกวา ๒๐๐๐ บาท ซื้อไมเสาแลไมเหลี่ยมที่จะเลื่อยท�า
กระดานมากองไวเปนอันมากแลว แตเหตุใดจึงยังไมไดท�า ไลเลยีงดูก็
ไมไดความ พระยาชลบรุานุรักษใชค�าอธิบายแตวา “จะท�า” ค�านี้เห็น
วาไมควรจะใชในราชการท่ีเปนการจริง เพราะลงความสักแตกลาววา
“จะท�า” แลวรอไปอิกรอยปก็วาจะไดอยูเสมอ ท�าก็ท�าลงไมท�าก็อยา
ท�า ไดขอใหพระยาชลบุรานรัุกษก�าหนดวันใหแนวา ตะพานหลวงท่ี
เมืองชลบุรีนี้จะแลวเม่ือใด พระยาชลบุรานุรักษขอเวลา ๖ เดือน จึง
ยอมก�าหนดใหวา จะถือวาวันที่ ๑ สิงหาคม ศก ๑๒๐ ตะพานนี้เปน
ซอมแซมส�าเร็จ

เวลาบายไปตรวจการอ�าเภอเมือง นายผาดเปนนายอ�าเภอดู
มีอุปนิไสยอยบูางแตความรยูังต�่า ถึงกระนั้นยังดีกวาอ�าเภออางศิลา
ท่ีวาการอ�าเภอไดท�าเปนเครื่องไมจริงเสร็จแลว ตรวจที่วาการอ�าเภอ
แลวไปตรวจท่ีวาการเมือง การปลูกสรางที่ท�าราชการในเมืองชลบุรี
มีแปลกตาขึ้นกวาเมื่อไปตรวจในศก ๑๑๘ คือสรางที่วาการเมือง
หลังหน่ึง ศาลหลังหน่ึง ตรางหลังหน่ึง เปนเคร่ืองไมจริงท�าขึ้นใหม
ในปนี้ดูเรียบรอยดี ศาลท�าดีมาก ในเวลานี้ยังก�าลังแตงตัวไมจะปลูก
สรางส�าเร็จในปนี้อิกสองหลัง คือ ท่ีท�าการสรรพากรหนึ่งหลัง ท่ีส�านัก
ส�าหรับขาราชการไปมาพักอาไศรยอิกหนึ่งหลัง แลเห็นไดวาพระยา
ชลบุรานุรักษไดเอาเปนธุระในการปลูกสรางสถานที่ตางๆ ส�าหรับ
ราชการมาก ตองนับวาเปนท่ีพอใจอยอูยางหน่ึง ไดตรวจดูยอดทะเบียน
ตางๆ ในเมืองชลบุรีมีจ�านวนขาราชการท่ีมีต�าแหนงรับพระราชทาน
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เงินเดือน ๑๓๒ คน ไมนับต�ารวจภูธร เห็นวาจ�านวนคนรับเงินเดือน
มีมากเกินกวาที่ควรจะมี เพราะอ�าเภอเมืองชลบุรีเปนอ�าเภอคนนอยๆ
ควรจะตัดจ�านวนกรมการอ�าเภอใหเบาพระราชทรัพยไดอิก เร่ืองนี้
กลับเขามาถึงกรุงเทพฯ จึงจะตรวจจัดไป การปกครองทองท่ีรวมท้ัง
เมืองบางละมุงแลเมืองพนศันิคม ซึ่งเปนเมืองจัตวาอยูแตการแบงเปน
๘ อ�าเภอ จ�านวนส�ามโนครัวมีก�านัน ๖๗ คน ผูใหญบาน ๑๐๐๙ คน
ราษฎรชาย ๒๘๖๕๘ คน หญิง ๒๕๙๒๕ คน รวมราษฎร ๕๔๕๘๓
คน มีหลังคาเรือน ๑๔๔๕๑ หลัง เรือ ๒๑๘๓ ล�า เกวียน ๔๔๐๔ เลม
สัตวพาหนะมีโค ๒๗๑ โค กระบือ ๒๒๘๓๔ ตัว มา ๙๙๕ ตัว

การสรรพากร ผลประโยชนแผนดินเกบ็ไดในศก ๑๑๘ เงิน
๘๑๐๗๖ บาท ๕๕ อัฐ มากกวาศก ๑๑๗ เงิน ๑๑๖๙๒ บาท ๔๘ อัฐ
รายการท่ีเงินขึ้นมาก คือ คานา ขึ้นเพราะตรวจเก็บดีข้ึน ที่จริงนาใน
ศก ๑๑๘ ท�าไมใครไดผล คานาศกน้ีคงจะข้ึนมากเพราะนาท�าไดผล
มากท่ัวกันเวนแตท่ีชายทะเลเล็กนอย คาน�้าสมพักษรในศก ๑๑๘
เงินก็ข้ึนมากอยูเพราะตรวจเก็บละเอียดเขาแตในศก ๑๑๙ คงจะไมขึ้น
กวาศก ๑๑๘ จ�านวนเงินสรรพากรศก ๑๑๘ รายท่ียอดเงินตกมา
มากคือ สรรพภาษี เพราะเลิกภาษีภายในเสียหลายอยาง แตในศก
๑๑๙ นี้เงินคงจะกลับขึ้นดวยน�้าตาลทรายออกมากกวาศกกอนๆ
เปนอันมาก ในเวลานี้การปลูกไรออยท�าน�้าตาลทรายในเมืองชลบุรี
ก�าลังเจริญ มีโรงหีบในปนี้กวา ๘๐ โรง แลยังจะเจรญิไดอิก

การคลัง รวมเงินรายรับ ต้ังแต เ ดือนเมษายนถึงเดือน
พฤศจิกายน ศก ๑๑๙ เงิน ๙๙๗๖๗ บาท ๕๖ อัฐ รวมจายเงิน
๘๕๐๙๙ บาท ๔๗ อัฐ เหลือเงินคงคลังในเวลานี้ ๑๔๖๖๘ บาท ๙ อัฐ

เหตุการโจรผูราย ในศก ๑๑๙ นี้ มีโจรผูรายอุกฉกรรจ ๓ ราย
ปลนราย ๑ ฆากันตาย ๒ ราย ไดตัวผรูาย ๑ ราย ไมไดตัว ๒ ราย
ผูรายลักเล็กนอย ๑๕๔ ราย ไดตัวผูราย ๖๒ ราย ไดแตของกลาง
๑๕ ราย ไมไดตัว ๗๗ ราย
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จ�านวนนักโทษในเรือนจ�า มีนักโทษในระหวางพิจารณา ๒๘
คน ท่ีศาลตัดสินแลว ๔๘ คน รวมนักโทษ ๗๖ คน เปนชาย ๗๓
คน เปนหญิง ๓ คน การปกครองเรือนจ�ายังจัดไมตรงตามขอบังคับ
ตลอด นายนากพธ�ามรงค์ไมใครเขาใจขอบังคับ ท่ีสุดขอบังคับท่ี
ตีพิมพก็ไมมีไวส�าหรับตราง จึงไดใหเวลา ๒ เดือน ที่นายนากพธ�ามรงค
จะตองเรียนขอบังคับใหรู แลเขามาสอบใหได แตในเวลานี้ไดใหนาย
ใหญ ไปตรวจจัดการเรือนจ�าเปนแบบแผนไปพลาง เม่ือไดตรวจจัด
เรือนจ�าเมืองชลบุรีแลว ใหนายใหญไปตรวจเรือนจ�าอื่นในมณฑล
ปาจิณบุรีนี้ตอไป

การศาล เมืองชลบุรีไดตรวจบาญชียอดสารบบทีห่ลวงพินิจ
ดุลอัฎท�ายื่น มีจ�านวนความคางมาแตศก ๑๑๘ แพง ๖๓ เรื่อง อาญา
๗๕ เร่ือง รวม ๑๓๘ เรื่อง ความเกิดใหมในศก ๑๑๙ แพง ๒๘๓ เรื่อง
อาญา ๑๕๖ เรื่อง รวม ๔๓๙ เรื่อง รวมความเกาใหม ๕๗๗ เร่ือง ได
พิพากษาแลวไป แพง ๓๐๓ เรื่อง อาญา ๒๐๘ เรื่อง รวม ๕๑๑ เรื่อง
คงคางพิจารณา แพง ๔๓ เร่ือง อาญา ๒๓ เรื่อง รวม ๖๖ เร่ือง

พิเคราะหดูการศาลในเมืองนี้จ�านวนความที่เกดิข้ึนกับที่แลว
ไปพอกันไมค่ังคางทับถมเปนอันสดวกไดตลอด

การโยธา นอกจากการปลูกสรางท่ีไดพรรณามา แลการปด
กวาดถนนรับเสนาบดีแลวไมเห็นมีการที่ไดจัดท�านุบ�ารุงใหแปลก
ปลาดขึ้นอยางใดกวาที่ไดไปเห็นเมื่อศก ๑๑๘ การโยธาในเมือง
ชลบุรีน้ีถาจะท�าใหเปนประโยชนแกบานเมือง มีการท่ีจะท�าไดหลาย
อยาง ดังเชนซอมตะพานหลวง แลจัดการรักษาถนนหลวงใหสอาด
อยเูสมอเปนตน ยังการที่จะท�าไดงายๆ เชนทางท่ีราษฎรใชเกวยีนไป
มา ลอกัดดินลึกลงไปสองขาง กลางดินเปนคันขึ้นสูง จนเกวียนแทบ
จะเดินไปไมไดมีหลายแหง ถาในฤดูแลงวางการนาคิดอานบอกบุญ
พวกราษฎรชวยกันฟนคันดินกลางทางเกวียนเพยีงปละ ๑ ครั้งก็จะ
เปนอนัท�านุบ�ารุงการไปมาของราษฎรไดเปนอนัมาก การโยธาตางๆ
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ท่ีไดกลาวมานี้จะท�าไดโดยไมตองเปลืองทุนรอนกี่มากนอย ถึงบางอยาง
ท่ีจะตองลงทนุ เชนซอมตะพานหลวงเปนตน จะหาเงินในพ้ืนเมือง
ชวยอุดหนุนในเมืองชลบุรีนี้ก็หาไดไมยากนักดวยพวกพอคาที่เปนคน
บริบูรณมีมาก คนพวกนี้มักจะมีใจศรัทธาชวยท�าการที่เปนสาธารณ
ประโยชนโดยไมเสียดายทรัพย

การศึกษา ในเมืองชลบุรีน้ีจัดวาเปนแหลงอยูแหง ๑ มาแต
เดิม ดวยมีโรงเรียนของพระชลโธปมคุณ ต้ังมาชานาน ในคราวนี้
พระยาชลบรุานุรักษไดจัดต้ังโรงเรียนขึ้นทีวั่ดตนสนหลังที่วาการเมือง
อิกแหง ๑ เปนที่เลาเรียนของบุตรหลานกรมการ ดูจะเปนประโยชนดี

วันท่ี ๖ มกราคม เวลาเชาขี่มาไปดูชองมะเฟอง เขาเขียว
ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เสน ที่เขาเขียวนี้แตเดิมไมใครมีใครกลาไป
ท�าไรดวยกลัวความไข แตในเวลา ๔-๕ ปนี้มีคนไปถางปาท�าไรมากข้ึน
ทุกที เพราะท่ีดินใหมปลูกไมขึ้นงอกงามดี ราษฎรจึงพากันโกนสราง
ท�าไรออยแลต้ังโรงหีบออยขึ้นเปนอันมาก ทุกวันนี้น�้าตาลทรายเปน
สินคาส�าคัญของเมอืงชลบุรีอยาง ๑ แตท�าน�้าตาลทรายแดงอยาง
เดียวไมท�าน�้าตาลทรายขาวอยางเมืองนครไชยศรี ราชบุรี ไตสวนได
ความวา เพราะน�้าตาลทรายแดงท�าไดเร็ว ถึงราคานอยกวาน�า้ตาลขาว
เม่ือคิดถึงที่ตองเสียเวลาแลเปลืองโสหุยข้ึน ในการท�าน�้าตาลขาว
น�้าตาลแดงไดก�าไรมากกวา ในเวลาน้ีพระยาพิพัฒโกษาไดเอาเครื่อง
จักรสติมอยางยอมส�าหรับหีบออยท�าน�้าตาลทรายไปต้ังข้ึนไวที่สวน
ของพระยาพิพัฒโกษา ซ่ึงอยูดานตวันตกแหงเขาเขยีวแหงหนึ่งเม่ือ
ศก ๑๑๘ ไดไปดูถึงท่ีสวนนี้ แตเครื่องจักรยังไมไดลงมือท�าการ ใน
เวลานี้ไดความวาไดลงมือท�าการแลว หีบทั้งออยในสวนของพระยา
พิพัฒโกษาแลรับจางหีบออยของราษฎรท่ีไมมีโรงหีบดวย ไดความวา
การที่ท�าน้ันดีอยู

พิเคราะหดูที่ดินขางหลังเมืองชลบรีุ ตอนริมทะเลมักจะมีศิลา
ตอหางข้ึนไปเกิน ๑๐๐ เสนจึงเปนที่ดินดี แตถึงกระน้ันเภาะปลูกตนไม



298 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

หรือท�าไรนาไมใครงามดวยน�้าไมพอจะเล้ียงพรรณไมอาไศรยไดแต
น�า้ฝน ถาปใดฝนแลงหรอืในเวลาน�า้แลง ตนไมก็แหงเห่ียวไมงอกงาม
ไปดีเอาตอนเชิงเขาเขียว ดวยมีล�าธานอาไศรยน�า้ไดบาง แตก็ไม
มากมายเทาใดนัก ไดความวาล�าธานใหญในเขาเขียว ไปตกเสยีขาง
ทางทิศตวันออก ล�าธานที่ชองมะเฟองแลทางสวนพระยาพิพัฒโกษา
เปนแตล�าธานอยางเล็กๆ

เวลาบายไปตรวจตลาดเมืองชลบุรี ที่ตลาดเมืองนี้เปนตลาด
ใหญยาวประมาณ ๑๐ เสน แตเดิมเปนโรงจากปลูกรุกที่เขามาจน
เหลอืถนนเปนทางเดินนอย คร้ันเม่ือพระยามหิบาลบุรรัีกษ เปนผวูา
ราชการเมืองชลบุรี เกิดไฟไหมตลาดหมด เปนโอกาศพระยามหิบาล
บุรีรักษจึงขยายถนนใหกวางออกไปถึง ๔ วา แลแนะน�าใหเจาของ
ตลาดปลูกโรงเครื่องไมจริงหลังคาสังกระสีแทบทั่วไป เดี๋ยวนี้คงดู
งดงามขึ้นกวาแตกอนมาก เสยีแตการรักษายังไมสอาดเรียบรอย ถา
จะจัดการรักษาใหเรยีบรอยจะดีไดกวานี้มาก เจาพระยาเทเวศรวงษ
วิวัฒน์ไดกราบบังคมทูลขอที่หลวงอยูขางถนนแหง ๑ ปลูกเปน
โรงแถวหลังหนึ่ง เปนโรงตลาดแผงลอยหลังหน่ึง ท�าดวยเครื่องไม
จริงมุงสังกระสีแขงแรงเรียบรอยดูเหมือนจะไดลงทุนมากอยู แตยัง
ไมมีราษฎรเชา เพราะไปต้ังอยูหางโรงบอน ธรรมดาตลาดแผงลอย
ตามหัวเมือง ยอมอยูไมหางบริเวณโรงบอนเปนปรกติ จึงไมไปติดท่ี
ตลาดเจาพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน ดูนาเสียดายอยู ท่ีโรงบอนเด๋ียวนี้
ต้ังอยใูนที่ของศาลเจา ตลาดรานช�าแลรานแผงลอยกต็ั้งรุงรงัอยูตาม
บริเวณนั้น เขาใจวาในเวลาไมมีผูมีบรรดาศักดิ์ไปเมืองชลบุรี ราน
แผงลอยจะต้ังเกลื่อนกลนอยูตามถนนเปนอันมาก ท่ีจริงควรจะไลให
เขาไปต้ังขายในตลาดซึ่งมีอยู แตเพราะตลาดนั้นมิใชเปนตลาดรัฐบาล
ไมรวูาเจาของจะเรียกคาเชาแกราษฎรสูงต�า่เพียงใด ทั้งโรงตลาดน้ัน
อยูหางโรงบอน เห็นเปนการเดือดรอนแกผูขายของอยู จึงยังไมไดส่ัง
ใหจัดการเรื่องน้ีประการใด
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ศาลเจา ท่ีเมืองชลบุรีน้ีมีประโยชนมาก ดวยมีมาแตเดิมต้ังแต
กอนมีผูคนมากมาย คร้ันตลาดย่ีสานติดมากข้ึน ผูรักษาศาลเจาเกบ็
คาเชาท่ีบริเวณศาลซึ่งโรงบอนแลตลาดรานอาไศรยปลูกสรางข้ึนใน
เวลานี้โดยมาก จึงเกิดเปนผลประโยชนเงินข้ึนศาลเจาปละมากๆ จน
ทุกวันนี้ แตไดความจากพวกจีนวา เงินท่ีไดไมปรากฏวาไปใชจายใน
การที่เปนประโยชนอยางใด ซ�า้ผซูึ่งเปนเจาพนักงานเก็บผลประโยชน
ของศาลเจา ยังรองวา เจาเปนลูกหนี้ในการท่ีพวกเขาไดจายเงินไปใน
เรื่องทิ้งกระจาดเปนตน คร้ันเม่ือไฟไหมตลาดเมืองชลบุรีไหมศาลเจา
หมดไปดวย พวกรักษาศาลจะเร่ียรายซอมแซมศาลเจา พวกจีนไมยอม
เขาเรี่ยรายโดยมาก ดวยเหตุเห็นวาผลประโยชนของศาลเจาควรจะ
พอซอมแซมได ศาลยังทิ้งรางอยจูนทุกวันน้ี ไดยินวาพวกรักษาศาล
ก�าลังจะลงมือซอมแซม ไดความดังน้ี เร่ืองอยางนี้ควรรัฐบาลจะเขา
เกี่ยวของ ดวยเจาไมมีตัวจะระวังผลประโยชนเองไมได ประโยชนของ
เจาเปนสาธารณประโยชนซึ่งรัฐบาลควรจะจัดการปองกนัมใิหเกดิการ
ฉอฉนกัน แตในการท่ีจะยื่นเขาไปเกี่ยวของตองจัดการโดยแยบคายให
พวกจีนเหน็ความสุจริตจึงจะเปนท่ีเรียบรอย จึงเห็นวาในเร่ืองน้ีควร
ผูวาราชการเมืองจะยับย้ังฟงดู ตอเม่ือมีเหตุถุงเถียงกันข้ึนในระหวาง
พวกท่ีไดเสยีในผลประโยชนศาลเจานี้ ซึ่งคงจะตองมีในเวลาหนึ่ง จึง
คอยต้ังกรมการเลือกในพวกจีนที่เปนหัวนาพรอมดวยกรมการไทย
ไตสวนดู วาที่ของศาลเจามีเทาใดไดผลประโยชนอยเูทาใด แลไดจาย
ผลประโยชนนั้นอยางใด อนึ่งผูที่จัดการเก็บผลประโยชนของศาลเจา
อาไศรยไดอ�านาจแลความชอบธรรมมาอยางใด ถาไตสวนไดความ
วาท่ีของศาลเจาเพียงใดควรจะปกเขตรเสียใหเปนหลักถาน อยาให
ผูอื่นเบียดบังเอาท่ีของศาลเจาไปเปนประโยชนตน สวนเงินท่ีเก็บได
ถาไดความวาไปใชสรอยในสิ่งซึ่งไมเปนประโยชนหรือเปนการฉอฉน
เบียดบังกันอยางไร ควรใหพวกหัวนาจีนคิดกันดูวาควรใชอยางใด
จึงจะชอบ สวนผูจัดการเก็บผลประโยชนนั้น ถาคนเดิมไมควรจะไวใจ
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ก็ควรจะเรียกพวกจีนที่เขาเร่ียรายศาลเจา ใหปฤกษากันเลือกผหูนึ่ง
ผูใดเปนผูเก็บแลจายทรัพยของศาลเจาใหมีบาญชีไวพอตรวจตราได
ถาจัดการดังน้ีคงจะเรียบรอยแลเปนความนิยมของพวกจีน

เวลาบายวันนี้ พระองค์เจาอลงัการ ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล
ปาจิณบุรีไดลงมารับที่เมืองชลบุรี ไดความวาเดินบกตรวจทองท่ีทาง
ปาลงมาแตเมืองปาจิณบุรีถึงเมืองชลบุรี การท่ีเทศาภิบาลอสุาหะ
เดินปาเชนน้ีเปนการดีควรจะสรรเสริญ

วันที่ ๗ มกราคม เวลาโมงเชา เดินมาออกจากเมืองชลบรีุไปถึง
หลังเมืองพบพระธุดงคพักอยท่ีูทุงนากองหน่ึงประมาณ๒๕๐ รูป แขวน
กรดตามพุมเลมาะตนไมขาวเต็มไปในทองนา ไดแวะลงสนทนากับ
พระผูเปนนายกไดความวาชื่อ พระปานเปนเจาอธิการอยูวัดบางเห้ีย
แขวงเมืองสมทุปราการ ไดกระท�ากิจธุดงคอยางนี้มาประมาณ ๑๐ ป
คือพอกลางเดือนอาย เจาอธกิารปานกับพระสงฆที่อยูใกลเคียงพากัน
ออกถือรุกขมูลเดินธุดงคลงไปขางใตจนถึงบางพระ ศรีราชา นาเกลือ
พระสงฆซึ่งอยูวัดตามระยะทางใครสมัคจะออกธุดงคก็ไปรวมกอง
เขากับเจาอธิการปานๆ เปนอาจาริยบอกวิธีสวดมนตภาวนาในการ
เดินธุดงคแกพระสานุศิษยท้ังกอง เม่ือธุดงคลงไปจนถึงท่ีสุดก�าหนด
ขางใต พอรวบรวมพระเพื่อนธดุงคไดเสร็จแลวก็ภากันเดินกลับขึ้น
เหนือไปทางเมืองพนัศนิคม เมืองพนมสารคาม เมืองปาจิณบุรี เมือง
นครนายก เมอืงสระบุรี ไปถึงพระพุทธบาททันกลางเดือนสาม นมัศการ
พระพุทธบาทเสร็จแลวจึงแยกยายกันไปตามความพอใจ ไดท�าดังนี้มา
ทุกป เจาอธิการปานน้ีเปนผูใหญอายุประมาณเกือบ ๖๐ แตยังแขงแรง
มีอัธยาไศรยเรียบรอย สังเกตดพูระที่เดินธุดงคดวยกันมีความเคารพ
นับถือมาก ไดถามถึงความล�าบากในการเดินทาง เจาอธิการปานแจง
วาไมสูจะล�าบากนัก เพราะชาวบานมักจะมีความศรัทธาเลี้ยงดูตลอด
ทางท่ีไป แตถาพระธุดงคมากหลายรอยก็ขัดสนอยูบาง ดวยก�าลัง
ชาวบานท่ีเปนบานเล็กๆ ไมใครจะพอเล้ียง ถามีการเจ็บไขในพวก
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พระธุดงคใชรักษากนัดวยน�้ามนตเปนพ้ืน แตบางทีชาวบานมีหยูกยา
ก็มาชวยรักษาพยาบาลบาง วิธีการธุดงคนั้นถาไปพักอยูท่ีไหน เวลา
เชาเยนพระสงฆพรอมกันไปสวดท่ีกรดนายก เวลากลางคืนตางองคตาง
นั่งภาวนาตามวิธีนายกสั่งสอน ครั้นเวลาเชาตางแยกยายกันไปเท่ียว
บินทบาทหาอาหารบริโภค ถือไมสักกะเทาไปดวยเปนเคร่ืองหมาย
ของพระธุดงคทุกๆ องค พิเคราะหดูนาเลื่อมไสยในพระพวกนี้ ดวย
แสวงหาบุญในทางท่ีชอบ แลเปนทางที่เกิดความศุขความรูแกตนตาม
สมควรแกบุคคนท่ีถือเพศเปนภิกษุ ถาพระสงฆออกธุดงคกันเชนนี้
เปนธรรมเนียมก็จะดี ดูเหมือนขางหัวเมืองในมณฑลพายัพเขาจะมี
ธรรมเนียมกันเชนนี้ เม่ือขึ้นไปเชยีงใหมในศก ๑๑๗ แวะไปวัดไมใคร
จะไดพบพระ เขาวาเปนเวลาธุดงคพากันออกอยูรุกขมูลเสียโดยมาก

เวลา ๒ โมงครึ่งถึง วัดหนองต�าลึง ระยะทางแตเมืองชลบุรี
๒๗๐ เสน อยุดพักกินขาวเชา ทองที่ใกลบานหนองต�าลึงตอนนี้เปนท่ี
ทุงนา เนื้อท่ีท�านาไดผลดีเพราะหางเขา เปนที่ดีตลอดไปตนเมืองพนัศ
นิคม ปนี้ท�านาไดผลมาก เวลาเชา ๔ โมงเสศ ออกจากวัดหนองต�าลึง
ไปอยดุพักท่ีบานเซิดพรมแดนเมืองพนัศนิคมตอกับเมืองชลบุรีครู ๑
ถึงเมืองพนัศนิคมเวลาเท่ียง ระยะทางแตหนองต�าลึง ๒๕๐ เสน รวม
เบ็ดเสร็จระยะทางแตเมืองชลบุรีถึงเมืองพนัศนิคม ๕๒๐ เสน มีกรม
การแลพวกนายหมวดนายกองลาวกองทหารคอยรับอยูเปนอันมาก
ไดพักที่สะเตแชนทหาร

เวลาบาย ๔ โมงไปดู ตลาดเมืองพนัศนิคม ตลาดเปนโรงแถว
เคร่ืองไมจริงต้ังอยูสองฟากถนน ๒ สาย ยาวประมาณ ๘ เสน ดูคฤก
คร้ืนม่ันคงกวาท่ีคาด เมืองพนัศนิคมนี้แตเดิมเปนเมืองจัตวาขึ้น
กรุงเทพฯ เด๋ียวนี้ลดลงเปนอ�าเภอขึ้นเมืองชลบุรี อยางเดียวกับเมือง
บางละมุง ตามเร่ืองท่ีเลากันในพื้นเมือง วาขุนนางลาวฝงขวามีความ
ชอบเม่ือคราวปราบขบถเวียงจันทร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เปนท่ีพระอินทร์รักษาผูวาราชการเมืองควบคุมสมัคพรรคพวกของตน
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ต้ังไปอยูเมืองพนัศนิคม พลเมืองจึงเปนลาวมากกวาพวกอื่นมาจน
ทุกวันนี้ เปนลาวพุงขาวอยางเดียวกับชาวเมืองสระบุรี แตอยูขาง
กลายเปนไทยไปมาก ส�าเนียงที่พูดจายังเปนลาวแทอยูแตคนแกๆ
ท่ีเปนกลางคนลงมา แมผหูญิงก็ไมเห็นนุงสิ้น สังเกตไมใครงายไดวา
เปนเช้ือลาวอยางเมืองสระบุรี

ท่ีวาการเมืองพนัศนิคมปลูกใหมยังไมแลว กรมการอ�าเภอยัง
อาไศรยท�าการอยูท่ีโรงขางบานหลวงยกกระบัตร หลวงบัญชาพิชิต
ราษฎร์ เปนนายอ�าเภอ ขุนประเสริฐ เปนปลัดอ�าเภอ การอ�าเภอท�าถูก
ตองแบบแผนเรียบรอยดีกวาคาดเปนอันมาก ที่ดีโดยเฉภาะนั้น คือการ
เปรียบเทียบความแพง ซึ่งขุนประเสริฐปลัดอ�าเภอ เปนผเูปรียบเทียบ
ใน ๔-๕ เดือนต้ังแตขุนประเสริฐเปนปลัดอ�าเภอ เปรียบเทียบตกลงได
แทบทุกเรื่องควรจะสรรเสริญ จึงสั่งใหเพิ่มเงินเดือนขุนประเสริฐอีก
เดือนละ ๕ บาทเปนบ�าเหน็จความชอบ ตรวจท่ีวาการอ�าเภอแลวไป
ดูเมืองโบราณซึ่งเรียกกันในพ้ืนเมืองวาเมืองพระรถ อยูหางที่วาการ
อ�าเภอประมาณ ๓๐ เสน เมืองน้ีเปนเมืองโบราณครั้งกัมพุชประเทศ
อยางเดียวกับเมืองในดงนคร ดงพระราม ท่ีเมืองปาจิณบุรี ยังมีเชิงเทิน
ดินอยูรอบ แลมีสนามเพลาะอยูชั้นนอก ซึ่งสังเกตไดวาเปนของใหม
กวาชั้นใน เพราะเลก็แลเต้ียกวากันมาก ดูเหมือนจะไดอาไศรยเมืองน้ี
ต้ังคายรับฆาศึกในชั้นหลังคราวใดคราวหนึ่ง ท่ีกลางเมืองมีวดัเรียกวา
วัดมหาธาตุ แตเปนวัดสรางใหม ที่จริงเดิมเปนเทวะสถานแบบเมืองใน
คร้ังกัมพชุประเทศ แตคงจะเปนเมืองอยางเลวอยางเล็กจึงไมมีเครื่อง
ศิลาหรือสิ่งใดซ่ึงเปนฝมือชางอยางเมืองพิมายเลย คนดูพบแตเทวะ
รูปหักๆ ฝมือก็อยูขางหยาบ ขางนอกเมืองทางทิศตวันตกเฉียงเหนือ
ยังมีเจดียอยูองค ๑ เหลือแตเนินกอดวยอิฐ เรียกกันวา พระมหาธาตุ
มีของโบราณท่ีจะเห็นไดอยูเทานี้ ท่ีเมืองพิมายขางนอกดานตวันตก
เฉียงเหนือก็มีพระเจดียอิฐคลายที่เมืองพนัศนิคมองคหนึ่งอยางนี้ แต
เขาเรียกกันวาเมรุพรหมทัต คือเปนที่ท�าฌาปนกิจแลฝงสะริระธาตุของ
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พระเจาพรหมทัต พระเจดียที่เมืองพนัศนิคมกที็จะเปนที่ท�าฌาปนกิจ
แลฝงสะริระธาตุของพระเจารถหรือพระเจาอะไรท่ีสรางเมืองพนัศนิคม
ครั้งกัมพชุประเทศอยางเดียวกัน จึงคิดเห็นเปนขอควรสันนิถานในเร่ือง
สรางพระมหาธาตุส�าหรับเมือง แตเดิมเขาจะส�าหรับฝงสะริระธาตุของ
กระษัตรีผูสรางเมืองนั้นๆ ซ่ึงเปนตนวงษ ตอภายหลังเมื่อพระพุทธ
สาสนาแพรหลายมา จึงใชฝงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาดอก
กระมัง

วันท่ี ๘ มกราคม เวลาโมงเชา เดินมาออกจากเมืองพนัศ
นิคมระยะทาง ๒๐๐ เสนเสศ ถึงทาตะกดูปลายคลองพานทองพกักิน
เขาเชา

ท่ีเมอืงพนัศนิคมท�าเลดีอยางท่ีสุดเมือง ๑ ดวยเปนทองทุง
ท่ีราบอยูในระหวางทะเลกับปา มีล�าหวย แตภูเขาผานลงทะเลหลาย
หวย พื้นท่ีเปนดินสีด�า เพราะเหตุฉนั้นจึงเปนท่ีท�านาดี น�้านอยก็พอ
ปดหวยเอาไวใช น�้ามากก็เปดใหลงทะเลไดงายไมมีเวลาน�้าทวมถึงเขา
เสยี แลดูขางเหนือขางใตเปนนาไปสุดลูกตา ขางดานตวันออกมีปาไม
อยชูายเขาหางไกลขางตวันตกลาดลงไปหาทะเลล�าน�า้แมน�า้ปางประกง
ถาจะเทียบดวยท่ีเมืองอื่นท่ีเมืองพนัศนิคมนี้อยูในระหวางกรุงเกากับ
สระบุรี คือเปนท่ีทงุใหญไมเปนละเมาะท่ัวไป แตบางกวาเมืองสระบุรี
ดินดีกวาเมืองสระบุรีมากปนี้ท�านาไดผลดีทั่วถึงกันหมด

บานทาตะกูดเปนทาเรือของเมืองพนัศนคิม มีเรือเสาเรือใบ
ใหญนอยบันทุกสินคาเขามาขายแลมารับบันทุกเขาเมืองพนศันิคม
ท่ีน้ีเปนอันมาก การซื้อขายมากจ่ึงเกิดตลาดต้ังเปนปกแผน เปนโรงราน
เคร่ืองไมไผบางไมจริงก็มาก ครึกคร้ืนเสมอตลาดเมืองพนัศนิคม
หรือจะยิ่งกวา เสียแตล�าคลองพานทองตอนน้ีเล็กนักไมเกนิกวา ๕ วา
ท้ังในฤดูแลงก็เปนคลองน�้าเค็มอาไศรยใชน�้าไมไดดวย

ท่ีทาตะกูดนี้ไดจัดข้ึนเปนอ�าเภอหนึ่ง ขุนวิจารณ เปนนาย
อ�าเภอ ท่ีวาการอ�าเภอยังไมไดปลูก กรมการอ�าเภออาไศรยท�าการอยู
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ท่ีบานจีนในตลาดแหงหนึ่ง แบบแผนการอ�าเภอยังไมใครถูกตอง ท่ีจริง
ทาตะกดูน้ีไมควรจะแยกเปนอ�าเภอตางหาก เพราะหางที่วาการเมือง
พนัศนิคมทางเพียง ๒๐๐ เสน พอตรวจตราการไดตลอด แตเพราะ
เปนบานใหญแหงหนึ่ง มีผูคนไปมาคาขายมากควรจะปลัดอ�าเภอประจ�า
อยใูนท่ีเชนน้ีสักคนหนึ่งก็จะพอแกการ อ�าเภอเล็กๆ ควรจะจัดอยางนั้น
คือใหอยูในอ�าเภอใหญ แตใหมีปลัดอ�าเภอเพ่ิมขึ้นไปอยูประจ�าการ
จะเปลืองพระราชทรัพยนอยกวาต้ังเปนอ�าเภอตางหาก หรือมิฉะนั้น
ถาจะคงใหเปนอ�าเภอก็ได แตอ�าเภอเล็กๆ เชนนี้ควรมีนายอ�าเภอ
คน ๑ แลใหเสมียนสักคน ๑ กับคนรักษาศาลสักคน ๑ ก็จะพอแกการ
แตการเรื่องน้ีเทศาภิบาลยังหาไดพิเคราะหลงไปถงึไม ถาแยกเปน
อ�าเภอมักจะต้ังกรมการอ�าเภอเสมียนพนักงานครบชุดเหมือนกันท่ัวไป
ไมไดตรวจดูวาอ�าเภอใดจะมีการนอย ไมพอคนท�าเต็มเวลาทุกคน
เปนการเปลืองพระราชทรัพยอยู เขาใจวามณฑลอื่นจะเปนเชนน้ีก็มี
มาก ไดแนะน�าใหพระองค์เจาอลังการคิดแกไขตอไป

สังเกตดูทางหลวงต้ังแตเมืองชลบุรีไปเมืองพนัศนิคม แลเมือง
พนัศนิคมไปลงทาตะกูด มีทางเกวียนเดินคดออมเพราะตองหลีก
ท่ีสูงแลต�่า ทางท่ีเกวียนเดินลอเกวียนกัดแผนดินเปนฝุนอยูโดยปรกติ
คร้ันถึงฤดูฝนตกเปนโคลน น�้าฝนพัดดินใหลไปกับน�้าสูที่ต�่าเสมอ
ดวยเหตุนี้ทางเกวียนจึงต�่าลงทุกที บางแหงที่นาสองขางทางเกวียน
สูงกวาทางเกวียนประมาณถึง ๔ ศอกก็มี สวนทางคนเดินแลทางมา
นั้น ในฤดูแลงเดินตัดตรงไปตามทองนาใกลกวาทางเกวียนเปนอันมาก
แตฤดูฝนเมื่อราษฎรไดลงมือท�านา คนเดินทางตองหลีกเลาะเดินลด
เลี้ยวไปตามคันนา เปนการล�าบากอยู ทางในระหวางเมืองชลบุรีกับ
เมืองพนัศนคิม แลระหวางเมืองพนัศนิคมกับทาตะกูดนี้มีผูคนเดินไป
มาคาขายวันละมากๆ จนถึงมีรานต้ังขายอาหารตลอดระยะทาง คน
เดินทางมีแตอัฐติดตัวไป ถึงเวลากินเขาตมกินเขาเชาหาซื้อกินได
ตลอดทาง เห็นวาคิดใหมีทางคนเดินไดสดวกท้ังฤดูฝนฤดูแลงจะเปน
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ประโยชนแกการคาขายมาก การที่จะท�าก็ไมล�าบากยากเย็นอันใด
เปนแตปกกรุยแลพูนดินบางเล็กนอย ใหมีทางกวางเสมอ ๔ ศอกก็
เปนภอ เพราะทางผานไปในบานแลในนาของราษฎรตลอดไมมีปา ถา
ขอแรงราษฎรชวยท�าในเวลาวางการนาก็จะท�าไดไมเปนการเดือดรอน
อันใดนกั พอถึงฤดูฝนราษฎรไดเดินทางสดวก ก็จะแลเห็นผลประโยชน
ท่ีไดลงแรงท�า ไดแนะน�าความเหน็ทั้งนี้ไวกับพระองคเจาอลังการ
รับวาจะจัดการใหตลอดไป

แตเดิมกะวาจะลงเรือที่ทาตะกูด แตคลองเล็กเรือไฟเล็กข้ึน
มารับไมไดถึงที่ ท้ังล�าคลองก็คดคอมออมยาวชาเวลามาก เมื่อตรวจ
การบานทาตะกูดแลวจึงขึ้นมาไปทางบกอิกประมาณ ๑๐๐ เสนถึง
บานมอญในคลองพานทองขางใตพระยาภักดีณรงค์ ผูวาราชการเมือง
ฉเชิงเทราจัดเรือไฟเล็กล�าหน่ึงกับนายอากรฝนเมืองฉเชิงเทราจัดเรือ
ไฟเล็กอิกล�าหนึ่งข้ึนไปคอยรับท่ีวัดบานมอญ ลงเรือเวลา ๕ โมงเสศ
ลองลงมาประมาณชั่วโมง ๑ ถึงเรืออรรคเรศซึ่งจอดคอยรับอยูใน
แมน�า้บางปะกงตรงปากคลองพานทอง เวลาบาย ๒ โมงเสศใชจักร
เรืออรรคเรศข้ึนตามล�าน�้าบางปะกง เวลาบาย ๔ โมงเสศถึงเมือง
ฉเชิงเทราขึ้นตรวจราชการในวันนั้นมีกรมการไทยจนีแลก�านันผใูหญ
บานมาคอยรับเปนอันมาก ไตถามไดความวา มีความศุขสบาย ท�าสวน
ท�านาในปนี้ไดผลดี

พระยาภักดีณรงคไดท�าบาญชีทะเบียนตางๆ ยื่น ในการ
ปกครองเมืองฉเชิงเทรานี้มจี�านวนขาราชการ ๑๑๐ คน แบงทองท่ี
เปน ๖ อ�าเภอ มีก�านัน ๙๖ คน ผูใหญบาน ๑๑๘๓ คน ราษฎรชาย
๔๑๙๙๒ คน หญิง ๓๘๓๓๒ คน รวม ๘๐๓๒๔ คน หลังคาเรือน
๒๑๑๑๘ หลัง สัตวพาหะนะมีมา ๘๓๔ ตัว โค ๙๖๗๙ ตัว กระบือ
๓๗๙๓๕ ตัว ยานพาหะนะมีเรือ ๑๕๓๓๕ ล�า แพ ๖๖ หลัง เกวียน
๓๒๘๔ เลม พระยาภักดีณรงคพ่ึงออกไปเปนผวูาราชการเมืองเม่ือ
เดือนพฤษภาคมศก ๑๑๙ ผลประโยชนแผนดินท่ีเจาพนักงานสรรพากร
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เกบ็ในเมืองฉเชิงเทราในศก ๑๑๗ ไดเงิน ๑๔๐๓๒๕ บาท ๒๘ อัฐ
ในศก ๑๑๘ ไดเงิน ๑๕๘๓๒๒ บาท ๔๘ อัฐ เทียบกับศก ๑๑๗ ได
เงินมากกวา ๑๗๙๙๗ บาท ๒๐ อัฐ รายการที่เงินข้ึนมากนั้นคือ
คานา เพราะจัดการเก็บดีขึ้นท่ีจริงในศก ๑๑๘ เขาไมงาม แตปนี้ท�านา
ไดผลมากทั่วถึงกับกันคานาในศก ๑๑๙ คงจะขึ้นมาก

การผกูปจีน เปนการเรียบรอยไมมีเหตุขัดของอยางใด ใน
เวลานี้เงินเก็บไดแลว ๓๗๙๘๐ บาท เงินที่ส�ารวจไวยังคางอยเูพียง
๒๕๓๘ บาท เม่ือผูกปคราวกอนพวกกรมการจีนแลจีนผูดีในเมือง
ฉเชิงเทราไดออกเงินชวยราชการรวมเปนเงิน ๗๐ ชั่งเสศ ไดสรางที่
วาการเมืองขึ้นไวดวยเงินนั้น ในการผูกปคราวนี้พวกกรมการจีนแล
จีนผูดีไดเรี่ยรายกันจะขอท�าท่ีวาการเมืองถวายอิกหลัง ๑ เรี่ยรายได
เงิน ๖๕๓๘ บาท ยังมีการเร่ียรายท่ีขาราชการไทยจีนเขากันอิกสวน
หน่ึงเปนเงิน ๕๑๕๐ บาทเพื่อจะสรางเรือไฟถวายไวส�าหรับใชราชการ
เมืองฉเชิงเทราล�า ๑ แลขาราชการกับราษฎรไดเรี่ยรายกันอิกสวน
หน่ึงเปนเงิน ๗๐๐ บาท เพ่ือจะแตงถนนในระหวางเมืองฉเชิงเทรา
กับบานใหมใหเรียบรอย ท่ีเมืองฉเชิงเทรานี้กรมการจีนแลพอคาจีน
มีความสามิภักดีตอราชการมาก ไดเคยชวยราชการแขงแรงมาหลาย
คราว เม่ือไดไปพบปะพวกกรมการแลพอคาจีนคราวนี้ ไตถามถึงความ
ทุกขศุข บอกวามีความศุขสบายไมเดือดรอนอยางใดเปนท่ีพอใจอยู
คลังเมืองฉเชิงเทราไดรับเงินต้ังแตขึ้นศก ๑๑๙ จนเวลานี้เปนเงิน
๒๖๒๘๒๘ บาท ๑๓ อัฐ รวมเงินจายท้ังสงคลังมณฑล ๒๓๗๗๗๐
บาท ๕๓ อัฐ เหลอืเงินคงคลังในเวลานี้ ๒๕๐๕๗ บาท ๒๔ อัฐ

เหตุโจรผูราย ท่ีเกิดขึ้นในแขวงเมืองฉเชิงเทราในศก ๑๑๙
ปลน ๕ ราย ตีชิง ๓ ราย ฆากันตาย ๓ ราย รวมเหตุอุกฉกรรจ ๑๑
ราย ไดตัวผรูาย ๑๐ ราย ไมไดตัวผรูาย ๑ ราย การปราบปรามโจร
ผูรายเมืองฉเชิงเทราดีข้ึนกวาแตกอนเปนอันมาก เหตุโจรผูรายเล็ก
นอยเกิดขึ้นในศก ๑๑๙ มี ๓๐๒ ราย ไดตัวผูราย ๑๒๖ ราย ไมไดตัว
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๑๗๖ ราย ไดแตของกลาง ๖๐ ราย
การในแพนกอัยการไตสวนคะดี มีโทษหลวงคางมาแตศก

๑๑๘ มี ๓ เร่ือง เกิดข้ึนใหมในศกน้ี ๑๔๙ เรื่อง รวมความ ๑๕๒ เรื่อง
ไตสวนไดหลักถานถึงฟองศาล ๑๔๗ เร่ือง ไตสวนไมไดความจรงิปลอย
ตัวไป ๒ เรื่อง ความคางระหวางไตสวน ๓ เร่ือง

ศาลเมืองฉเชิงเทรา มีศาลมณฑลปาจิณบุรีแลศาลเมือง
ฉเชงิเทราต้ังอยูท่ีนี้เปน ๒ ศาล ตามสารบบที่ผูพิพากษาท�ายื่น ใน
ศาลมณฑลความแพงมีจ�านวนคางมาแตปกอน ๕๔ เรื่อง ฟองใหม
ในปนี้ ๒๕๐ เร่ือง รวม ๓๐๔ เร่ือง ไดช�าระแลวไป ๒๖๙ เรื่อง คง
ความแพงคางศาลมณฑล๓๕ เร่ือง ความอาญาในศาลมณฑลมีจ�านวน
ความคางมาในปกอน ๓๔ เรื่อง เกดิใหมในปนี้ ๒๕๖ เร่ือง รวม ๒๙๐
เรื่อง ช�าระแลวไป ๒๘๓ เร่ือง คงความอาญาคางศาลมณฑล ๗ เรื่อง
ศาลเมืองฉเชิงเทราซ่ึงต้ังข้ึนเม่ือเดือนกันยายนศก ๑๑๙ มีจ�านวน
ความแพงซึ่งเกิดขึ้นต้ังแตเดือนกนัยายนจนส้ินเดือน ๑๐๗ เรื่อง ช�าระ
แลวไป ๗๘ เรื่อง คงคางศาล ๒๙ เร่ือง ความอาญาในศาลเมืองเกิด
ขึ้นใหมใน ๔ เดือน ๑๖๒ เรื่อง ช�าระแลวไป ๑๒๘ เร่ือง คงคาง ๓๔
เรื่อง พิเคราะหดูการศาลเห็นเรียบรอยดีข้ึนกวาแตกอน ไดความจาก
หลวงบุรีรักษจริยาวัตรอธิบดีผูพิพากษาวาความอาญาอกุฉกรรจใน
เมืองฉเชิงเทราในศก ๑๑๙ นี้ลดนอยลงกวาศก ๑๑๘ มาก

ตรางคุมขังนักโทษ มีนักโทษระหวางพิจารณา ๕๐ คน ศาล
ตัดสินแลว ๗๑ คน รวมนักโทษ ๑๒๑ คน เปนชาย ๑๑๗ คน หญิง ๔
คน แบบแผนการคมุขังนักโทษยังไมไดจัดใหเรียบรอยแปลกตาขึ้นกวา
เม่ือออกไปตรวจในคราวกอน เพราะเหตุวาอยูในระหวางจะเปล่ียน
ตัวพธ�ามรงค แลจะยายนักโทษไปอยูตรางซ่ึงปลูกขึ้นใหมจวนจะแลว
ตรางเกาเปนที่คับแคบช�ารุดซุดโซรม ผูวาราชการเมืองเห็นวาถึง
จัดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนในเวลานี้ก็จะจัดเอาดียงัไมได

การโยธา คือ การปลูกสรางท่ีท�าขึ้นในระหวางเม่ือออกไป
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ตรวจการคราวกอนในศก ๑๑๘ จนคราวนี้ มีแปลกตาข้ึน คือ ไดท�า
ศาลมณฑลข้ึนใหมเปนเครื่องไมจริงมุงสังกระสีหลังหนึ่ง ท�าเรียบรอยดี
กับไดปลูกตรางขึ้นใหม ๒ หลังดวยเครื่องไมจริงมุงสังกระสีจวนจะ
แลว ดูใหญโตเรียบรอยพอแกการ แลไดสรางบานผูพิพากษาข้ึนอิก
บานหนึ่งดวยเครื่องไมจริงดูเรียบรอยดี แตพระยาภักดีณรงคเองยัง
ตองอยูแพหลวงอาไศรยจอดอยบูานพระเกรียงไกร ดวยยังไมมีบาน
ผูวาราชการเมืองที่เมืองนี้

การปลกูสรางสถานที่ส�าหรับราชการในเมืองฉเชงิเทราน้ี ถา
คิดจัดการกอสรางโดยความคิดที่ดีจะงดงามเปนสงาไดเมืองหนึ่ง ดวย
มีท่ีปอมพออาไศรยปลูกสรางสถานตางๆ ส�าหรับราชการไวในปอมได
พอแกการแลยังเหลือที่ในนั้นพอจะท�าเปนสวนแลสนามไดงดงามดวย
เมื่อกอนจัดการเทศาภิบาลไมไดคิดกันในเร่ืองท่ีจะตกแตงบานเมือง
ใหงดงาม นึกจะท�าอะไรตรงใหนก็ท�าลงไปตามความสบายแลพอใจ
ของผูวาราชการเมืองในเวลานั้นๆ ลงมาต้ังศาลากลางอยรูิมน�า้ แล
บานกรมการปลกูสรางตลอดไปในท่ีหลวงนาปอมเต็มไปดวยรานโรง
รุงรังไมเปนสงาผาเผย คร้ันเม่ือจัดการเทศาภิบาลไดต้ังความคิดที่จะ
ต้ังสถานที่วาการเมืองไวในปอม มีเงินพวกจีนเร่ียรายถวายคร้ังผูกป
คราวกอน ปลูกที่วาการเมืองขึ้นหลังหนึ่ง แลมีโรงเรียนปลูกข้ึนหลงั
๑ ในปอม แตเพอินผูอ�านวยการในเวลานั้นไมมีอัชฌาไศรยในการ
ชางพอที่จะกะแผนท่ีใหถูกกับเหล่ียมปอมซึ่งเปนเขตรที่ เมื่อเทียบเขา
กับแผนที่ สถานที่ปลูกขึ้นโยไปไมไดระเบียบ ในคราวนี้จึงไดช้ีแจงกบั
พระยาภักดีณรงคขอใหกะแผนท่ีกรุยถนนใหไดเหลี่ยมลงเสียกอนแลว
จึงจัดการปลูกสรางขึ้น ตามเหล่ียมถนนใหไดแนวตรงกัน สวนพื้นท่ีใน
ปอมซ่ึงยังลุมอยูนั้น ท่ีใดซึ่งไมตองการปลูกสราง ใหกะเปนสวนขุดสระ
เอาดินข้ึนถมที่ซ่ึงตองการใหดอนตลอดไป ขางนาปอมริมน�้าควรจะเปด
ใหโปรงท�าทาเรือจอดส�าหรับเมือง แลซื้อเรือนกรมการซึ่งไดปลูกไวในท่ี
หลวงตามริมน�้า แกไขท�าเปนบานผูวาราชการเมือง บานปลัดยกรบัตร
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แลกรมการที่จ�าเปนจะตองใหบานหลวงอยู เรียงไปตามริมน�้าเปน
บานๆ ถาจัดการไดดังนี้ท่ีวาการเมืองฉเชิงเทราจะงดงามเปนสงาดี มี
ความเชื่อในความรูแลความสามารถของพระยาภักดีณรงค หวังใจวา
คงจะจัดใหเรียบรอยเอาความชอบได

ไดไปตรวจที่วาการอ�าเภอเมือง หลวงเกษตรสรรพกิจ เปน
นายอ�าเภอ หลวงเกษตรสรรพกิจน้ีไดเปนนายอ�าเภอเมืองอยแูตเมื่อ
คราวไปตรวจการในศก ๑๑๘ เห็นเปนผูมีอุปนิไสยแตยังไมเขาใจ
แบบแผน จึงไดชักชวนใหไปศึกษาแบบแผนท่ีมณฑลกรุงเกา หลวง
เกษตรสรรพกจิไดเชื่อค�าแนะน�าต้ังความอุสาหะไปพากเพยีนศึกษา
อยูชานาน จนเสบียงหมดตองการกลับออกไปเอาเสบียงถึง ๒ คร้ัง
แตไมไดทอถอยในการศึกษา จนกระท่ังไดความรูพอจึงกลับออกไป
เมืองฉเชิงเทรา ออกไปตรวจราชการคราวนี้ไดต้ังใจออกไปโดยเฉภาะ
วาจะดูหลวงเกษตรสรรพกิจวาจะไปท�าการไดเพยีงไร คร้ันไปตรวจ
ดูก็มีความยินดีที่ไดเห็นท�าการไดถูกตองแบบแผนดีมากนับวาเปน
นายอ�าเภออยางดีในมณฑลปาจิณบุรีไดคน ๑ ที่ควรจะสรรเสริญโดย
เฉภาะน้ัน คือ ในเรื่องสืบจับโจรผูรายดีอยาง ๑ กับในเรื่องความแพง
เปนนายอ�าเภออยใูกลศาล แตเปรียบเทียบความแพงไดตกลง โดยมาก
เปนที่ควรจะสรรเสริญอยู

ในระยะทางท่ีจดคราวนี้ ยังไมกลาวถึงต�ารวจภูธร เพราะ
ไมมีอะไรจะกลาว ความเรียบรอยของต�ารวจภูธรต้ังแตการฝกหัด
การรกัษาแบบแผนแลโรงพักซึ่งไดไปตรวจดูทุกๆ แหงเปนการเรียบ
รอยดีเหมอืนกนัหมดทุกเมืองแลวาไดวาทุกมณฑลที่ไดจัดมา เพราะ
ฉนั้นจึงวาไมมีการแปลกปลาดที่จะกลาว

รวบรวมเนื้อเห็นท่ีไดไปตรวจราชการเมืองฉเชิงเทราในศก
๑๑๙ นี้ เห็นวาราชการเจริญดีข้ึนกวาเม่ือไปตรวจในศก ๑๑๘ ทุกๆ
อยาง ท่ีดีโดยเฉภาะนั้น คือ การปราบปรามโจรผรูายราบคาบไดมาก
แลการเก็บผลประโยชนแผนดินซึ่งกรมสรรพากรไดจัดการในมณฑล
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นี้เปนแบบแผนเรียบรอยลงที่ไดมาก
วันท่ี ๙ มกราคม เวลาเชาขึ้นตรวจการใหกรุยถนนแลว เวลา

๒ โมงเชาออกเรือ ลองล�าน�้าบางปะกงออกปากอาวเวลาบาย ๑ โมง
เวลาบาย ๔ โมงถึงเกาะสีชัง จอดคางคืนอยจูนเวลา ๘ ทุมเสศออก
เรือ วันท่ี ๑๐ เวลารงุเชาขามสันดอนกลับเขากรุงเทพฯ เวลาเท่ียง

รวมวันที่ไดไปตรวจราชการครั้งน้ี ๘ วัน ไดตรวจราชการ
เมือง ๒ เมือง ตรวจท่ีวาการอ�าเภอ ๕ อ�าเภอ.
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลกรุงเก่า เมืองปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙
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รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลกรงุเก่า
พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙

ออฟฟศไปรเวตสิเกรตารีหลวง
ท่ี ๒๒๐/๗๗๓

พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท
วันท่ี ๑๙ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙

แจงความแก พระยาศรีสหเทพ ไดรับหนังสือที่ ๓๖๑/๓๙๑๒
ลงวันที่ ๑๘ เดือนนี้ สงส�าเนาลายพระหัตถ์พระเจานองยาเธอกรม
หลวงด�ารงราชานุภาพ แลรายงานระยะทางที่ไดทรงตรวจราชการ
ต้ังแตบางปอินถึงเมืองอางทองมานั้น ไดน�ากราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาลอองธลุีพระบาทแลว โปรดเกลาฯ วา เร่ืองที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงนครบาล ไดมีพระราชหัตถเลขาเก็บขอความสงไปยังพระเจา
นองยาเธอกรมหลวงนเรศรวรฤทธิ

สมมตอมรพันธุ์
ตามส�าเนาที่ไดสงมากับหนังสือฉบับนี้ดวยแลว.
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กรมราชเลขานุการ
ท่ี ๓๖๑/๓๙๑๒ ศาลาวาการมหาดไทย

วันท่ี ๑๘ เดือนสิงหาคม ร.ศ. ๑๑๙
ขาพระพุทธเจา พระยาศรีสหเทพ กราบทูลพระเจานองยาเธอ

กรมหม่ืนสมมตอมรพันธ์ุ ราชเลขานุการ ทราบฝาพระบาท
ดวยเวลาวันน้ีขาพระพุทธเจาไดรับลายพระหตัถพ์ระเจานอง

ยาเธอ ฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทรงเขียนท่ีเมืองนครสวรรค์
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม น�าสงรายงานระยะทางที่เสด็จตรวจราชการ
ต้ังแตบางปอินถึงเมืองอางทองฉบับ ๑ กับโปรแกรมก�าหนดวันเดินทาง
ฉบับ ๑ รวม ๒ ฉบับ ขาพระพุทธเจาไดคัดส�าเนาลายพระหัตถ์ ๑
รายงาน โปรแกรมหนึ่งรวม ๓ ฉบับ ถวายมาพรอมกับจดหมายน้ีแลว

ขอฝาพระบาทไดน�าขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาลออง
ธุลีพระบาท ควรมิควรแลวแตจะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาศรีสหเทพ
ราชปลัดทูลฉลอง
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ส�าเนา รับวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ร,ศ, ๑๑๙
ท่ีพักเมืองนครสวรรค์

วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ร,ศ, ๑๑๙
ถึง พระยาศรีสหเทพ

ดวยไดสงหนังสือตางๆ ที่ไดอานแลวท�าแลวลงมากับจดหมาย
ฉบับนี้หลายอยางไดเขียนความเห็นแลค�าสั่งไปในนั้นโดยมาก มีเรื่อง
ท่ีจะตองสั่งโดยเฉพาะเร่ือง ๑ คือ เรื่องพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ
ฉันไดตรวจแกตลอดแลว ขอใหทูลวานกรมหมื่นราชบุรีตรวจสักที
ถาไดพรอมกับปฤกษาในท่ีประชุมเทศาภิบาลไดจะเปนการดีมาก
พระราชบัญญัตินี้เปนการรอนอยู เรื่องพระราชบัญญัติภาษียาน้ัน
พิกัดจะเก็บมณฑลใหเทาใด จะตองรอปฤกษาเทศาภิบาลเหมือนกัน

ไดเขียนระยะทางแลวเพียงเมืองอางทองสงลงมาดวยแลว
ขอใหคัดถวายฉบับ ๑ สงกรมหม่ืนมรุพงษ์ฉบับ ๑ เขาใจวาระยะทาง
คราวน้ีเรียงยาวกวา แลดูเหมือนจะไดความรมูากกวาคราวกอน แต
บางทีจะอานไมใครสนุก

ขอใหเขาใจวาฉันเปดออฟฟศในเรือทุกๆ วัน ถาวางตรวจ
ราชการก็อานหนังสือกับเรียงหนังสือ ในการเท่ียวเตรนั้นเที่ยวเปน
ราชการ คือพาคุณจอมมารดาแสเที่ยวมากกวา เท่ียวเพ่ือความสนกุ
ของตนเอง ดวยใจเปนหวงบานไมใครจะสบาย การที่มาจนบดันี้เปนอัน
เรียบรอยดี คุณจอมมารดาแสแลคุณจีนคอยสบายแข็งแรงข้ึนกวาเม่ือ
แรกมาทั้ง ๒ คน คิดวานานๆ ไดมาทีจะตองขึ้นไปใหถึงอตุรดิตถ์ แล
ขากลับแวะเมืองลพบุรีดวย แตคงจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ ๓ กันยายน
เปนอยางชา
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วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ออกจากนครสวรรค์พักบางมูลนาก
วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ,, เมืองพิจิตร
วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ,, ปากพิง
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ,, เมืองพิศณุโลก
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ,, เมืองพิไชย
วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ,, เมืองอุตรดิดถ์
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ,, พิศณุโลก
วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ,, พิจิตร
วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ,, นครสวรรค์
วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ,, อุไทยธานี
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ,, สิงหบุรี
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ,, ลพบุรี
วันท่ี ๑ กันยายน ,, บางปอนิ
วันท่ี ๓ กันยายน ,, กรุงเทพฯ

ไวเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑ วัน

วันท่ี ๖ สิงหาคม ออกเรือจากกรุงเทพฯ เวลาเที่ยง แตเดิม
กะวาจะออกเชากวานี้ แตน�า้ในคลองงวด เรอืปนิกออกไมได จึงตอง
รอจนกวาน�า้ขึ้น ถึงออกสายถาไปไดโดยสดวกก็คงถึงบางปอินไดตาม
กะในวนันั้น เพราะเรือไฟพวงเรือเพียง ๒ ล�า แตเพอินเรือไฟจุ๊บร่ัว
แลนชา ข้ึนไปถึงประทมุธานีเวลาบาย ๔ โมง จะแลนตอไปในเวลา
กลางคืนเห็นไมมีประโยชน์ จึงแวะท่ีเมืองประทุมสงโทระเลขถึง
กรุงเทพฯ ขอเรือไฟเปล่ียนใหม แลวไปจอดพักที่วัดศาลเจาปากคลอง
บางหลวงเชียงรากคืนหนึ่ง

ท่ีวาการเมืองประทุมธานี แตเดิมตั้งท่ีฝ งตวันตกท่ีบ าน
พระยาประทุมเด๋ียวนี้ยายไปต้ังขางฝงตวันออก ไดปลูกเรือนหลวงเปน
ท่ีท�าการตางๆ ในเวลาน้ีมีที่วาการเมืองหลังหนึ่ง ศาลหลังหนึ่ง โรง
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โทระเลขหลังหน่ึง เรือเหลาน้ีลวนท�าดวยเคร่ืองไมมุงสังกะสี แลยัง
ก�าลังถมที่วาจะท�าตรางอิกหลังหนึ่ง ไดพบหลวงอารกัษประชาราษฎร
ขาหลวงวาราชการเมืองแจงวาราชการเมืองก็เรียบรอยดีอยู โจรผูราย
มีลักสัตว์พาหนะมาก แตต้ังแตฝนชุกคอยสงบไป ไรนาปนี้ดูบริบูรณ์
ดีไดความจากหลวงอารักษ์วาจ�านวนพลเมืองๆ ประทุมธานีไมถึง ๒
หม่ืน ถาจ�านวนคนเพยีงเทานั้น เห็นวาที่แบงเปน ๔ อ�าเภอมากเกินไป
ควรจัดเปน ๒ อ�าเภอก็จะพอแกการไมเปลืองพระราชทรพัย์

วันท่ี ๗ เวลา ๒ โมงเชาออกเรือจากเมืองประทุมธานีข้ึนไป
แวะตรวจโรงพักพลต�ารวจภูธรที่ลานเท จัดรักษาหมดจดเรียบรอย
หาท่ีติมิได การงานมีความสดวกหมดจดในโรงพลต�ารวจภูธรไมวาท่ี
แหงใดๆ ท่ีไดไปตรวจเอาเปนดีไดอยางนี้ทุกแหง ที่ยอมวารักษาดี
ทุกแหงนั้น เพราะไดเคยจไูปตรวจท่ีบางแหง ซึ่งไมมีผูใดรูหรือคาดวา
จะไป ก็เห็นเรียบรอยอยางเดียวกัน พระวาสุเทพไดจัดแบบรายงาน
ต�ารวจภธูรตรวจการข้ึนใหมอยางหนึ่ง ตีพิมพม์ีตนขั้วและใบฉีก เม่ือ
ต�ารวจภูธรออกเดินตรวจการตามทองที่ ใหเอาสมุดนี้ไปดวยจดชื่อ
นายไพรผูไปตรวจ จดเวลาท่ีออกจากโรงพัก จดเวลาถึงท่ีต�าบลใด
เม่ือใด แลมีเหตุการณ์อยางใดใด แลใหก�านันผใูหญบานในท่ีนั้นๆ ลงช่ือ
เปนพยานในใบตรวจน้ีดวย ใบตรวจนี้เมื่อสิ้นเดือนหนึ่ง ต�ารวจภูธร
ฉีกสงนายอ�าเภอคร่ึงหนึ่ง ถาโรงต�ารวจภูธรอยูใกลกับนายอ�าเภอ
ก็ฉีกสงทุกวันเห็นเปนประโยชน์ดีมาก เพราะเปนเคร่ืองบังคับใหต�ารวจ
ภูธรตองหม่ันออกตรวจตราการตามทองที่ แลผูเปนนายตรวจตราการ
เมื่อไปถึงโรงพักต�ารวจภูธร เรียกสมุดนี้มาตรวจก็รูไดวาต�ารวจภูธร
ไดตรวจตรารักษานาที่ประการใดใด

ออกจากลานเทไปแวะตรวจการอ�าเภอเสนานอยท่ีบางไทร
ขุนช�านาญบรรณกิจนายอ�าเภอไมอยู การอ�าเภอดูเรียบรอยอยู ไมใคร
มีโจรผูรายอุกฉกรรจแ์ตผูรายลักโคกระบือแลลวงลักเล็กนอยสืบจับ
ไมใครได นับวาไมเปนท่ีพอใจในอ�าเภอนี้อยูอยางหนึ่ง ยังมกีารที่คลาด
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เคลื่อนควรจะแกไขใหดีข้ึน ๒ อยางคือ อยางท่ี ๑ ในการท�าสารบบ
ไตสวนความอาญาขางทายตรงที่ลงความเห็นกรมการอ�าเภอยังวาเปน
หลายอยางตางกันตามโวหารของกรมการอ�าเภอซึ่งไมเปนการจ�าเปน
แลบางทีจะท�าใหเขาใจผดิในภายหลัง เพราะชั้นกรมการอ�าเภอเปน
แตไตสวนสงศาลใหญพิจารณาอีกช้ันหน่ึง ความเห็นในช้ันไตสวน
ควรมีแต ๒ อยาง คือ วาจ�าเลยมีพิรุธหรือไมมีพิรุธ ถาเห็นโจทย์มี
พยานหลักถานในขอหา ควรจดความเห็นวาจ�าเลยพิรุธ ใหสงไปยังที่วา
การเมือง ถาเหน็โจทย์หาโดยไมมีหลักถาน ก็ควรลงความเห็นวา
จ�าเลยไมพิรุธ แลสั่งใหปลอยจ�าเลยไป ควรลงความเห็นแตอยางใด
อยางหน่ึง ใน ๒ อยางเทานี้จะงายดีดวย แตการท่ีคลาดเคล่ือนอยู
ขอนี้ ไมใชพ่ึงเปนหรือเปนแตอ�าเภอเดียว ยังเปนทั่วไป โดยมากไมถือ
วาเปนความผิดของอ�าเภอน้ี ความคลาดเคลื่อนอยางที่ ๒ นั้น จ�าเลย
ความอาญาซึ่งก�านันผูใหญบานหรือต�ารวจภธูรจับมาสง ไมไดลงใน
สารบบความอาญา ควรจะลงในสารบบและไตสวนเหมือนกับความ
อาญาซึ่งราษฎรกลาวหากันเอง ความขอนี้ท่ีอ�าเภออื่นท�าถกูตองก็มี
ไดตักเตือนใหเขาใจทั้ง ๒ ประการ

ในเวลาตรวจราชการอยูท่ีอ�าเภอเสนานอย พบจีนจรก�าลัง
จะมาผูกบ้ีไดลองไลเลยีงจีนดู ดูไมเขาใจอันใดย่ิงกวาจะตองเสียเงิน
ก็มาขอเสีย ไดลองถามดูวาถาเสียเงินแต ๔ บาท ๒ สลึง เขาจะผูกบ้ี
ไวท่ีขอมือจนตรุศจีนจึงจะเอาออกได แตถาเสียเงินขึ้นอีก ๖ สลึงเปน
๖ บาท จะไดรับต๋ัวไมตองผูกบ้ีขอมือจะเอาอยางไร จีนนั้นยินดีที่จะ
ยอมเสีย ๖ บาท รับต๋ัวแทนผูกบ้ีจึงมาคิดเห็นวา ในเวลาท่ีเจาพนักงาน
จะผูกบี้จีน ถาช้ีแจงใหจีนเขาใจในขอที่เสียเงิน ๔ บาท ๒ สลึงตองผูก
บ้ี แตเสยีเงินข้ึนไปอก ๖ สลึง ไมตองผูกบ้ี ดูเหมือนจีนจะยอมเสีย ๖
บาท โดยมากกวาที่จะผูกบ้ี จะท�าใหเงินผูกบี้มากขึ้นได ไดชี้แจงการ
ท้ังนี้แกอ�าเภอแลหัวเมืองตามระยะทางใหเขาใจแลว ออกจากอ�าเภอ
เสนานอยข้ึนไปถึงบางปอินเวลา ๕ โมงเชาพบพระยาศรีสหเทพแล
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พระวาสุเทพคอยอยูท่ีนั่น พระยาศรีไดข้ึนไปตามนัด เพื่อจะสะสาง
แลสั่งขอราชการซ่ึงยังค่ังคางใหรักษาการทางกรุงเทพฯ พระวาสเุทพ
นั้นจะขึ้นไปจัดต�ารวจภูธรเมืองตาก เปนอันจะไดขึ้นไปดวยกันจนถึง
ปากน�้าโพ, ในบายวันน้ันไดพรอมกันกับพระยาศรีไปตรวจการอ�าเภอ
อุไทยนอยเปนการเรียบรอยอยู เพราะอ�าเภอน้ีข้ึนไปบางปอินทีไรได
ตรวจกันทุกที

วันท่ี ๘ สิงหาคม เวลาเชาตรวจการในพระราชวังซ่ึงรักษาอยู
โดยเรียบรอยเสร็จแลว ออกเรือจากบางปอนิลองลงมาเขาแมน�า้นอย
ท่ีบางไทร

ท่ีจริงเวลานี้น�้ามาก แมเรือไฟจะขึ้นทางล�าน�้าสีกุกก็คงไปได
แตพวกเรือไฟเขายังไมไวใจ พาออมไปทางบางโผงเผงชาไป แตก็มี
ประโยชน์อยางหนึ่งดวยผานไปใกลท่ีวาการอ�าเภอเสนากลาง ซึ่งตั้งอยู
ต�าบลบานเจาเจ็ด ไดแวะขึ้นตรวจอยางวาลักตรวจไมใหรูตัว อ�าเภอนี้
หลวงนิคมคุณูปการเปนนายอ�าเภอรักษาการเรียบรอยดี แลเอาใจใสใน
การจับโจรผูรายแขงแรง ไปจับผูรายถึงเมืองนนท์พ่ึงกลับมา โจรผรูาย
อุกฉกรรจ์ในอ�าเภอนี้เอาตัวไดมาก ไดความจากหลวงนิคมคุณูปการวา
ก�านันทองบานแหลมใหญแขวงเมืองนนทบุรีเปนคนเอาใจใสในการ
ตรวจตราโจรผูราย ไดชวยจับโจรซ่ึงกระท�ารายในอ�าเภอเสนากลาง
ไดตัวผูรายท้ังของกลางถึง ๒ ราย เห็นวาก�านันคนนี้ควรจะไดรับ
บ�าเหน็จรางวัลจากกรุงเกาใหเปนตัวอยางไว เพราะนิไสยขาราชการ
ซึ่งอยตูางเมืองตางมณฑล หรือตางบังคบักันมักจะถือเปนเขาเปนเราไม
ใครจะชวยเหลือกันถานเปนขาราชการอันเดียวกัน ถาคนท่ีรักราชการ
โดยไมถือเปนหมเูปนเหลาอยางก�านันทองนี้ไดรับบ�าเหน็จรางวัลเปน
ตัวอยาง ก�านันผูใหญบานที่อื่นจะไดเอาธุระชวยราชการตางแขวง
ตางเมืองย่ิงข้ึน ไดสั่งใหน�าความกราบทูลกรมหมื่นมรุพงษ์ตามที่วานี้

การเก็บผลประโยชนแ์ผนดินในอ�าเภอน้ีก็เรียบรอย เกบ็แลว
เสร็จทันก�าหนด ไมปรากฏส่ิงไรที่จะตองติเตียน เปนแตท่ีวาการอ�าเภอ
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ยังไมไดท�าใหมใหเรียบรอย ยังอาไศรยท�าอยใูนเรือนซึ่งซ้ือเขาไวแตกอน
แตหลวงนิคมคุณูปการแจงความวาจะไดท�าในปนี้

โรงต�ารวจภูธรที่อ�าเภอนี้สอาดหมดจดเรียบรอย ควรชมเหมือน
กับท่ีโรงพักแหงอื่นๆ

ออกจากท่ีวาการอ�าเภอเสนากลางตอไป พบหลวงพัฒนกจิ
วิจารณ์ขาหลวงวาราชการเมืองอางทองลงมาคอยรบัอยูท่ีปากคลอง
บางโผงเผงใกลพรมแดนกรุงเกา รับหลวงพัฒนกิจวิจารณ์ลงเรือแลน
ตอข้ึนไป เวลาบาย ๔ โมงถึงเมืองอางทองหลวงพัฒนกิจวิจารณ์เชิญ
ใหเปดศาลาวาการอ�าเภอเมือง ซ่ึงท�าแลวข้ึนใหมเปนฤกษแลวจึงไป
ตรวจตรางตรวจศาล แลท่ีวาการเมืองตอไปโดยล�าดับ หลวงพัฒนกิจ
วิจารณ์ไดใหผูเปนหัวนาในพนักงานตางๆ ย่ืนรายงานราชการแพนก
นั้นทุกพนักงาน

แบบแผนในท่ีวาการเมืองดูยังคงเรียบรอยอยูเหมือนเมื่อขึ้น
มาตรวจใน ศก ๑๑๗ เม่ือพระยาอมรินทรฤๅไชย ยังเปนผูวาราชการ
เมืองอยู แตคนชั้นนักเรียนฝกหัดในที่วาการไมมีมากเหมือนครั้งนั้น
แลขอนี้จะจัดเปนขอส�าหรับติเตียนไมได เพราะตัวคนมีประจ�าพอ
ราชการ การท่ีฝกหัดคนใหเปนอุปนิไสย มีในขาหลวงแลผูวาราชการ
เมืองบางคน จ�านวนขาราชการท่ีมีต�าแหนงรับเงินเดือนในเมืองอางทอง
ท้ังที่เมืองแลนายอ�าเภอท้ังผูใหญผูนอย ทุกกระทรวงทบวงการตาม
บาญชีที่หลวงพัฒนกิจวิจารณ์ท�ายื่นรวมเบ็จเสร็จ ๘๓ คน ไมนับ
ต�ารวจภูธร จ�านวนสัมโนครัวท�าเม่ือศก ๑๑๘ มีก�านัน ๘๑ คน ผูใหญ
บาน ๘๔๓ คน จ�านวนราษฎร ๗๔๒๕๘ คน หลังคาเรือน ๑๖๗๕๙
เรือ ๑๕๐๗๘ เกวียน ๒๓๔๙ โค ๑๙๕๒๔ กระบือ ๑๖๔๔๘ มา ๒๔๔๔
จ�านวนคนจ�านวนสตัว์ แลเยาเรือนพาหนะที่ส�ารวจในศก ๑๑๘ มาก
ขึ้นกวาในศก ๑๑๗ ทุกอยางแตจ�านวนที่ผิดกันใน ๒ ศก ตรวจดู
เห็นวาจะเปนเพราะส�ารวจในศก ๑๑๗ ไมถวนถี่มากกวาท่ีจะขึ้นโดย
ธรรมดา เพราะจ�านวนท่ีขึ้นบางอยางมากนัก เปนตัวอยางเหมือนเชน
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จ�านวนคนในสวนชายส�ารวจในศก ๑๑๘ มากขึ้น ถึง ๘๖๐๐ คนแมจะมี
คนเกิดมากขึ้นหรือจะอพยบมาแตท่ีอื่นก็จะมากข้ึนถึงเทานั้นในปเดียว
ไมได จึงควรฟงแตวาการส�ารวจในศก ๑๑๘ นี้ไดถวนถ่ีดีข้ึนกวาศก
๑๑๗

การสรรพากรคือ ผลประโยชน์แผนดินซึ่งมิไดผูกขาดใน
จ�านวนศก ๑๑๘ เก็บไดเงินๆ ๑๓๑๕๘๓ บาทมากกวาจ�านวนศก
๑๑๗ เงิน ๘๕๗๓ บาท ตรวจตามรายการท่ีเงินขึ้นมากนั้นคือคานา
อยาง ๑ คาน�า้อยาง ๑ ภาษีมโหรศพ ซึ่งพึ่งเลิกจากผูกขาดในศก ๑๑๘
อิกอยาง ๑ รายการท่ีเงินตกไปมากนั้น คือสรรพภาษีซึ่งเคยเรียกเม่ือ
ผานดาน เพราะเลิกดานภาษีตามหัวเมืองไปเก็บแตที่ดานกรุงเทพฯ
เงินทางหัวเมืองจึงตกไป แตคงไปบวกข้ึนในเงินกรุงเทพฯ เปนธรรมดา

การผูกบ้ีจีนไดส�ารวจเสร็จ แลไดลงมือเก็บเงินไดกวาครึ่งแลว
ประมาณเงินบ้ีจีนจะไดตามรายส�ารวจเปนเงิน ๙๙๓๑บาท แตเม่ือผกู
เสร็จแลวจ�านวนเงินคงจะมากกวาท่ีประมาณไว เพราะยังไมคิดจ�านวน
จีนจร แลจ�านวนเงินท่ีจีนจะรับต๋ัว ๖ บาท แทนผูกบี้ การผูกบี้ครั้งน้ี
จัดการตามพระราชบัญญัติใหมเปนการสดวกเรียบรอยรวดเร็วดีขึ้น
กวาอยางแตกอนเปนอนัมาก แตขอความตามพระราชบญัญัติมาใชเขา
จริงยังมีที่พลาดอยูแหงหนึ่ง คือตามพิธีในพระราชบัญญัตินั้นใหส�ารวจ
จีนคงเมืองช้ันหน่ึงกอน แลวนัดใหจีนคงเมืองมาเสียเงินผูกบ้ีตามเวลา
ตามท�านองพธิี ออกใบน�าแลวเก็บเงินคานาตอเสร็จชั้นนี้แลวจึงจะผูก
บ้ีจีนจร ซ่ึงไมอยูเปนต�าแหนงแหงท่ี รางพระราชบัญญัติข้ึนเชนน้ีดวย
ความเขาใจวาจะตองบังคับใหพวกจีนมาผูกบี้ จึงไดจัดระเบียบไวเปน
ชั้นเพ่ือจะใหสดวกแกการบังคับบัญชา แตเม่ือมาใชพระราชบัญญัติเขา
ในการเปนจริง การท่ีจะตองบังคับบัญชาจีนใหมาผูกบ้ีหาตองบังคับ
บัญชาดังคาดไม ดวยมีพวกจีนทั้งจีนจรแลจีนพลเมืองมาขอผูกบี้เอง
มาก แลเพราะก�านันผูใหญบานผูส�ารวจอยากไดสวนลดอยากจะให
ผูกโดยเร็ว จึงตองผอนผันยอมใหจีนจรผูกบ้ีไดกอนก�าหนดท่ีจ�าเปน
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จะตองผูกตามพระราชบัญญัติจัดวาการผูกบี้คงจะเรียบรอยดีขึ้นกวา
อยางแตกอนมาก

จ�านวนเงินคลังเมืองอางทอง ซ่ึงไดรับตั้งแตเดือนเมษายน
ร.ศ. ๑๑๙ มาจน วันที่ ๗ สิงหาคมนี้ ๓๔๒๗๖ บาท ๑๕ อัฐ
จาย ๑๖๘๐๖ บาท ๔๑ อัฐ เหลือเงินคงคลัง ๑๗๔๖๙ บาท ๓๘ อัฐ
การคลังเมืองจัดวาเรียบรอยได

การโรงเรียนยังไมไดมีโอกาศไปตรวจ แตผานมาตามวัดเห็นมี
เด็กนักเรียนออกมายืนแถวรับหลายวัด มีเคร่ืองแตงตัวใชเส้ือกรุยเฮง
แลกางเกงจีนสีขาวเหมือนๆ กันทุกแหง จะเปนดวยมีขออาณัติอยางใด
หรือไมยังไมทราบได พบพระครูพุทธรักชติซึ่งเปนเจาคณะแขวงวาการ
อยูเด๋ียวนี้ ๒ แขวง ดูเขาใจในแบบการปกครองตามแบบคณะอยาง
ใหมดีอยู เพราะเหตุที่แบบนั้นอนุโลมตามพระราชบัญญัตปิกครอง
ทองท่ีฝายคฤหัฐเขาใจซึมทราบกันอยูแลว พระครูพุทธรักชิตบนอยู
แตวาการคณะยังไมสูเรียบรอย เพราะเจาอธกิารวัดท่ีโงเขลายังไมเคย
แกแบบแผนการปกครองยังมีอยูบางแตเห็นวาคงจะเรียบรอยลงไดโดย
ล�าดับ

เหตุโจรผรูายในเมืองอางทองท่ีอุกฉกรรจ์ไมมีมากมายข้ึนกวา
แตกอนในศก ๑๑๙ นี้มีเหตุโจรผูรายซึ่งนบัวาเปนอุกฉกรรจ์แต ๔ ราย
คือ ปลนราย ๑ จับตัวผรูายได ตีชิง ๒ ราย ฆากันตาย ๑ ราย ยังจับ
ตัวไมได แตผูรายลักสัตว์พาหนะอยูขางชุกชุมมาก มีเหตุในศก ๑๑๙
นี้ถึง ๑๗๑ ราย จับไดตัวผรูายไดของกลาง ๓๓ ราย ไดแตของกลาง
๓๖ ราย ยังจับไมได ๑๐๒ ราย เร่ืองผูรายลักสัตว์พาหนะเม่ือระดู
แลงที่แลวมาชกุชมุท่ัวไปแทบทุกหัวเมือง เปนการที่ไดทราบอยแูลว
เห็นจ�าเปนจะตองแกไขพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ซึ่งเปนความคิด
ไดปฤกษากันมาชานานใหส�าเร็จไปไดโดยเร็ว จึงจะปองกนัเร่ืองผูราย
ลักสัตว์พาหนะได ตอไป

การศาลเมืองอางทองยังเปนปรกติดี เวลานี้หลวงด�ารงราชนิติ
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เปนผูพิพากษา เปลี่ยนหลวงประพัทธ์วินิจฉัยกรรมบุตรพระยามนู
ซึ่งเคอยเปนผูพิพากษาอยู เม่ือไปตรวจการในศก ๑๑๗ การศาลก็
เรียบรอยดีอยู มีจ�านวนความคางมาแตศก ๑๑๘ แพง ๘๕ เร่ือง อาญา
๖๘ เรื่อง รวม ๑๕๓ เร่ือง ความเกิดขึ้นใหมในศก ๑๑๙ ระหวาง
๔ เดือนน้ี แพง ๑๑๓ เรื่องอาญา ๑๒๑ เรื่อง รวม ๒๓๔ เร่ือง รวม
จ�านวนความเกาใหมมี ๓๘๗ เรื่อง ไดพิพากษาแลวไปความแพง ๑๗๗
เรื่องอาญา ๑๖๕ เรื่อง รวมทั้งสิน ๓๔๒ เรื่อง คงคางพิจารณาความ
แพง ๑๗ เร่ือง ความอาญา ๒๘ เร่ือง รวม ๔๕ เรื่อง จัดวาการศาล
เจริญดีข้ึนกวาเม่ือไปตรวจใน ร.ศ. ๑๑๗ เพราะไดลางความเกาแกซึ่ง
ค่ังคางมาแตกอนหมดสิ้นไป สวนความใหมก็ไมมีค่ังคางเกินกวาที่
จ�าเปน ไตถามผูพิพากษาไดความวา เด๋ียวน้ีมีจ�านวนความเกิดขึ้น
ประมาณเดือนละ ๖๐ เรื่อง ช�าระแลวทันไมสะสม แลความอัยการใน
เมืองน้ีอัยการชนะมากกวาแพ

จ�านวนความตามรายงานของพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงาน
อัยการไดไตสวน ความอาญาอุกฉกรรจ์คางมาแตปกอน ๔ เรื่อง
ความอาญาเล็กนอยคางมา ๒๓ เรื่อง เกิดข้ึนใหม ๒๓๖ เร่ือง รวม
ความอาญาท่ีพนักงานอยัการไดรับไวไตสวน ๒๖๐ เร่ือง ไตสวนได
หลักถานฟองศาล ๘๐ เรื่อง ไตสวนไมไดหลักถานหรือจ�าเลยพอแก
โทษตองปลอยจ�าเลยไปรวม ๑๖๖ เรื่อง คงคางระหวางไตสวนความ
อาญาอุกฉกรรจ์เรื่อง ๑ ความอาญาเล็กนอย ๑๓ เรื่อง ตัวจ�าเลย ๑๘
คน ดูตามจ�านวนความที่คางเห็นวานอยอยู จัดวาในการที่พนักงาน
อัยการกระท�าการไตสวนเปนใชได

การตรางเมืองอางทองน้ีเรียบรอยมาแตคร้ังพระยาอมรินทร
ฤๅไชย แตในครั้งนั้นยังจัดการไมไดเต็มตามขอบังคับ เพราะเหตุที่
ขัดเงินเปนตน มาในชั้นนี้ไดจัดการเรียบรอยไดดังขอบังคับหมดทุก
อยาง การที่รักษาความสอาดรักษาดีคงอยูอยางแตกอน ถาจะติมีอยู
อยางเดียวแต ถามีตรางเพ่ิมขึ้นอิกหลัง ๑ จะดีข้ึนกวาน้ี เพราะคนอยู
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ขางจะเยียดยัดสักหนอย ในเวลาน้ีมีจ�านวนนักโทษที่ตัดสินโทษแลว
๑๗๑ คน อยูในระหวางพจิารณา ๖๘ คน รวมนักโทษ ๒๓๙ คน เปน
ผูชาย ๒๒๘ คน หญิง ๑๑ คน

ต้ังแตแกไขขอบังคับเรือนจ�าใหมท่ีพึ่งไดไปแลเห็นตรางที่
จัดการตามขอบังคับนั้น ท่ีเมืองอางทองนี้เปนชั้นแรก แบบแผนตาม
ขอบังคับใชไดดีหมดทุกอยาง เช่ือไดวางายขึ้นแลดีขึ้นกวาอยางแต
กอนมาก

เวลาบายขามไปดูตลาดเมืองอางทอง ตลาดน้ีแตกอนกระทรวง
พระคลังรับซื้อไวเปนของหลวง เก็บคาเชามาหลายป ตอมาตล่ิงพังเรือน
แถวตลาดจะหักพังลงน�า้แลซุดโซมในที่แหงอื่นๆ ขาหลวงเทศาภิบาล
ขอเงินซอมแซมมาหลายปก็ไมส�าเร็จ บัดนี้ตกลงยกตลาดนี้เปนของ
พระคลังขางท่ี จะโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินขางที่ใหท�าการ
ซอมแซมแลเพิ่มเติมใหเรียบรอย ผูวาราชการเมืองก�าลังคิดแบบแผน
แลประมาณเงินอยู ถาท�าส�าเร็จจะไดคาเชาดีแลจะสงางามแกบานเมือง
มาก แตทุนคงจะมากสักหนอย แตถึงกระนั้นถาคิดกับสวนคาเชาดีกวา
ท�าโรงแถวในกรุงเทพฯ มาก

วันท่ี ๙ สิงหาคม เวลา ๒ โมงเชา ออกเรือจากเมืองอางทองไป
แวะตรวจการอ�าเภอไชโย นายสิทธิเปนนายอ�าเภอ การอ�าเภอเรียบรอย
ดี ท่ีวาการอ�าเภอสรางขึ้นใหมแบบเดียวกับที่อ�าเภอเมืองแตยังไมแลว
ออกจากที่วาการอ�าเภอไปแวะนมัสการพระท่ีวัดไชโยๆ เวลานี้ท่ี
ศาลาทาน�้าตล่ิงพังจวนศาลาจะพังลงน�้า ไดแนะน�าใหพระครูเรี่ยราย
รื้อศาลาเลื่อนเขาไป เพราะตัวไมและกระเบ้ืองศาลายังดี ถารื้อเวลานี้
ยังไมเปลืองเงินเทาใดนัก ไดไปตรวจตลาดท่ีขางวัดไชโยซึ่งเปนตลาด
กรองแกรงมาแตไรๆ เปนของพระยาอางทอง (ออน) ต้ังแตเมื่อครั้ง
สรางพระวิหารวัดไชโย ข้ึนไปวัดไชโยทีไร ไดนึกวาจะไมไดเห็นตลาด
นั้นโดยอะไร แลเลิกไปเสยีแลวทุกคราวมา แตก็ไดเห็นตลาดนั้นยัง
อยทุูกคราวมา จนคราวนี้อสุาห์มีโรงเพ่ิมเติมขึ้นอิก ๓ หอง หวังใจวา
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คงจะอยูไดยืดยืนตอไป
พระยาสิงหบุรานุรักษ์ ผูวาราชการเมืองสิงหบุรี กับหลวง

พรหมประสาทศิล์ป นายอ�าเภอเมืองพรหมบุรีมาคอยรับอยท่ีูวัดไชโย
ออกจากวัดไชโยแลนเรือตอข้ึนไปท่ีเมืองสิงหบุรี

รวบรวมเน้ือเห็นที่ไดตรวจราชการเมืองอางทองครั้งนี้ เปนที่
พอใจแลยินดีที่ไดเห็นหลวงพัฒน์กิจวิจารณ์มีความอุสาหะแลสามารถ
ท่ีจะรักษาราชการบานเมืองใหเรียบรอยเจริญขึ้นไดโดยล�าดับมาตาม
การซึ่งควรจะเปนไดทุกๆ อยาง เมืองใดท่ีเสื่อมทรามเมื่อเปลี่ยนตัว
ผูวาราชการเมืองจัดวาไมเปนการยากแกคนใหม เพราะถาต้ังใจท�าแลว
คงจะดีขึ้นไดมิมากก็นอย แตการที่จะไปท�าการแทนที่ซึ่งผูท�าการแต
กอนไดรักษาการมาโดยเรียบรอยเปนความยากของคนใหมมาก เพราะ
จะตองรักษาความดีท้ังปวงท่ีมีอยูมิใหเสื่อมทราม และยังจะตองอุสาหะ
จัดการใหดีย่ิงข้ึนดวย แลเมืองอางทองน้ีแตเดิมเปนท่ีเลื่องลือใน
กระบวนเส่ือมทรามเมืองหนึ่ง พระยาอมรินทรฤาไชย เปนผวูาราชการ
เมือง จัดการท�านุบ�ารุงบานเมืองเรียบรอยเจริญขึ้นเปนอันมากหลวง
พัฒนกิจวิจารณ์มาแทนพระยาอมรินทรฤาไชยตกอยูในท่ียากดังวามา
แลว และหลวงพัฒนกิจวิจารณ์ยังมีความอุสาหะรักษาการท้ังปวง ซึ่ง
พระยาอมรินทรฤๅไชยไดท�าไวไมใหเส่ือมทรามแลยังจัดการบานเมือง
ใหเจริญข้ึนมากโดยล�าดับมา จึงเห็นวาควรจะสรรเสริญอยู.
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
เมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๖ ร.ศ. ๑๒๒
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
เมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๔๖ ร.ศ. ๑๒๒

ศาลาวาการมหาดไทย
วันท่ี ๒๖ เดือน มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๒

กราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราช
เลขานุการ ทรงทราบ

ดวยเมื่อเดือนกุมภาพันธ ร.ศ., ๑๒๒ เกลาฯ ไดกราบถวาย
บังคมลาไปตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี บัดนี้เกลาฯ ไดเรียบเรียง
รายงานการท่ีไปตรวจขึ้นฉบับหนึ่ง เกลาฯ ไดสงมาถวายพรอมกับ
จดหมายนี้ดวยแลว

ขอฝาพระบาทไดน�ากราบบงัคมทูลพระกรุณาทราบฝาลออง
ธุลีพระบาท

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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วันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ร.ศ. ๑๒๒ เวลาเชาโมงครึ่งออก
รถไฟจากสะเตชั่นบางกอกนอย พรอมดวยหมอมอุดมพงษเพ็ญสวัสด์ิ
ราช ปลัดส�ารวจกระทรวงมหาดไทย นายรอยตรีหมอมเจาจุลดิศ
กรมต�ารวจภูธร ขุนอาจวิชาคม แพทยซึ่งกรมพยาบาลจัดใหไปดวย
คนหนึ่ง

เวลา ๒ โมงเศษลงจากรถไฟท่ีสะเตช่ันวัดงิ้วราย แขวงเมือง
นครไชยศรี ขาราชการเมืองนครไชยศรี มีพระยาสุนทรบุรี ขาหลวง
เทศาภิบาล และพระยาศรีไชยบุรินทร ปลัดมณฑลเปนตน กับนาย
พิน ทิพรักษา ผูจัดการบริษัทเดินเรอืเมลสุพรรณพรอมกันมาคอยรับ
อยท่ีูนั้น ซึ่งเปนทาเรือเมลของบริษัท แตเรือปกนิกซ่ึงใหมาทางคลอง
มหาสวัสดี ยังมาหาถึงไมจึงตองพักคอยอยท่ีูพักของบริษัทเดินเรอืเมล
ไดกินอาหารของพวกหัวเมืองหาเลี้ยง และรอคอยเรืออยูจนเวลา ๕
โมงเชาจึงไดออกเรือจากทาวัดงิ้วราย เรือไปจูงขึ้นไปตามล�าน�้าทาจีน

เวลาบายโมงหนึ่งถึงที่วาการอ�าเภอบางปลา ซ่ึงต้ังอยูที่ต�าบล
บางเลน ในเขตรนครไชยศรี แวะข้ึนตรวจการอ�าเภอครูหนึ่งแลว
ออกเรือตอไป เวลาบาย ๔ โมงถึงท่ีวาการอ�าเภอสองพี่นอง ในแขวง
สุพรรณบุรี จอดพักท่ีที่วาการอ�าเภอ พระยาสุนทรบุรีตามข้ึนมาจาก
เมืองนครไชยศรี พระยาสุนทรสงคราม ผูวาราชการเมืองสุพรรณบุรี
หลวงศรีสุพรรณนครเขตรปลัด และหลวงอุไภยภาติกะเขตรนายอ�าเภอ
สองพ่ีนอง มาพรอมกันอยูที่นี้ ไดตรวจการอ�าเภอในบายวันน้ัน

วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ เวลาเชาลงเรือพายข้ึนไปดูตามล�าคลอง
สองพ่ีนองกลับ ๔ โมงเชา เวลาบายไดข้ึนเกวียนไปเท่ียวดูตามทุงนา

วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ เวลาย�่ารงุขึ้นมาจากอ�าเภอสองพ่ีนอง
พรอมดวยหมอมอุดมพงษเพ็ญสวัสด์ิ พระสุนทรสงคราม หลวงอุไภย
ภาติกะเขตร และหมอมเจาจุลดิศ เดินมาตามทุงนายังเปนน�า้เปน
โคลนโดยมาก ประมาณ ๕๐ เสนจึงถึงท่ีดอน เดินตามทางเกวียนตอ
ไปหยุดแวะสนทนากับก�านันผใูหญบาน และราษฎรที่บานศรีส�าราญ
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บานหนองโพ บานดอนมะเกลอื บานสะพังถาน และหยุดกินอาหาร
เชาท่ีบานสระยายโสมประมาณช่ัวโมงหนึ่ง เวลาเที่ยงเดินทางตอไป
แวะท่ีบานคอตันแหงหนึ่ง แลวจึงถงึท่ีวาการอ�าเภอจรเขสามพัน ซ่ึง
เปนที่พัก ณ เวลาบายโมงหนึ่ง ประมาณระยะทางต้ังแตสองพี่นอง
ไปจนถึงบานจรเขสามพันประมาณทางสัก ๙๐๐ เสน เพราะตอง
เดินทางดอน เขาวาถาเวลานาแลงแหงสนิทเดินตามทองทุงได ทาง
เพียงสัก ๗๐๐ เสนเทานั้น ไดตรวจการอ�าเภอในวันน้ี และสนทนา
กับก�านันผูใหญบานและราษฎรชายหญิงเปนอันมาก ซึ่งพากันมาดู
โดยวาแตกอนมายังไมเคยเห็นเจานาย เวลาบายวันน้ันไดเดินเที่ยวดู
ตามหมูบานจรเขสามพัน ซึ่งต้ังอยูสองฝงแมน�้าเกา เรียกวา ล�าจรเข
สามพัน แลวไปแวะสนทนากับพระสงฆท่ีวัดจรเขสามพันดวย

ท่ีวาการอ�าเภอยังเปนโรงขัดแตะ แตโรงต�ารวจภูธรพ่ึงท�า
แลวใหมไดอาไศรยพักท่ีโรงต�ารวจภูธรสอาดสบายพอทีเดียว เสยีแต
กลางคืนยุงอยูขางจะชุม

วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ เวลาโมงเชาขึ้นมาไปดูเมืองโบราณ ซ่ึง
ชาวบานเรียกวาเมืองทาวอทูอง อยูเหนือบานจรเขสามพัน ไประยะ
ทางประมาณ ๒๐๐ เสน ไดไปแวะดูเจดียโบถวิหาร ท่ีเขาธรรมเธียร
กอน แลวไปเมืองทาวอูทอง หยุดกินเขาเชาที่สถานพระนารายน
ริมทาพระยาจักร แลวไปดูวัดปราสาท วัดหลวง วัดชองลมในเมืองน้ัน
พักอยจูนเวลาบาย ๓ โมง จึงกลับมาท่ีพักบานจรเขสามพัน

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ เวลาย�่ารุงออกจากบานจรเขสามพัน
กลับและแวะตามระยะทางอยางขาไป สังเกตดูมีราษฎรชาวบานมา
คอยพบปะมากกวาเมื่อขาไปทุกๆ แหง ที่เปนดังนี้เขาใจวาแตเดิมเปน
ดวยพากันหว่ันกลัว ไมรูวาคนที่เปนเจานายนั้น จะรายกาจเพียงไร
ผูที่ไมต้ังอยูในความประมาทจึงหลบเล่ียงเสียกอน สืบสวนจนรูแนวา
เจานายกไ็มผิดอันใดกับคนเราตามธรรมดานัก เม่ือแนในใจเชนน้ีแลว
จึงพากันมาคอยดูมากข้ึน แตใชจะรวูาเจานายพระองคใดนั้นก็หามิได
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ขาพเจาไดลองถามดูแลวก็บอกไดแตวา เขาวาเสด็จในกรมจะเสด็จ
เทานี้ เวลา ๔ โมงเศษกลับถึงบานหนองโพ หยุดกินอาหารเชาและ
พักรอคนหาบหามสิ่งของอยท่ีูน่ันจนเวลาบาย ๒ โมงเศษ จึงไดเดินทาง
ตอมาถึงบานสองพี่นองเวลาบาย ๔ โมงเศษ

แตเดิมกะไววากลับมาถึงบานสองพี่นอง ก็จะออกเรือไปเมือง
สุพรรณบุรีในวันน้ี แตคาดการผิดไป เพราะระยะทางแตบานจรเข
สามพันมาบานสองพี่นองไกลกวาคาด เดินมาถึงตอจวนค�่า ครั้งจะ
ออกเรือในเวลาค�่าก็จะไปถึงสุพรรณบุรีตอเวลาดึก เปนความล�าบากแก
คนท้ังปวงโดยไมจ�าเปน จึงไดหยุดนอนอยูที่บานสองพี่นองอิกคืนหนึ่ง

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ เวลาย�่ารงุออกเรือจากสองพ่ีนอง เวลา
เชา ๔ โมงเศษถึงที่วาการอ�าเภอบางปลามา เปนที่น�้าต้ืนจะตองปลอย
เรือไฟไวตรงนี้ จึงตองหยุดถายของในเรือไฟลงเรือแจวแลแวะตรวจ
การอ�าเภอแลวจึงออกเรือแจวตอขึ้นไป แวะบวงสรวงท่ีศาลเจากงจักร
ถึงเมืองสุพรรณบุรีเวลาบาย ๒ โมง เวลาบาย ๓ โมงข้ึนเดินดูถนน
และสถานที่ตางๆ ซึ่งไดสรางขึ้นใหมคือ ที่วาการเมือง เรือนจ�า ศาล
และที่วาการอ�าเภอเปนตน แลวขามฟากไปทางวัดประตูศาล ไปสังเวย
เทพารักษหลักเมือง แลวไปวัดพระมหาธาตุกลับมาถึงท่ีพักเวลาค�่า

วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ เวลาโมงเชาขึ้นมาออกจากทาวัดประตู
ศาลไปทางทิศตวันตก แวะนมัศการ พระปาเลไลยแลวขึ้นมาตอไปทาง
ทิศตวันตก หยุดพักที่บางปลาหมอใหมาขามน�า้ และสนทนากบัราษฎร
ครูหนึ่งแลวข้ึนมาตอไป พักใหมาขามน�้าและหยุดกินเขาเชาที่บานพัน
ต�าลึงอกิแหงหน่ึง แลวขึ้นมาตอไปอีกพักหนึ่งถึงล�าแมน�า้เกาเรียกวา
ล�าน�้าบานคอย เวลา ๕ โมงเชาลงเรือขามฟากข้ึนฝงตวันตกเดินทาง
ไปอีกประมาณ ๕ เสน ถึงท่ีสี่สระ เท่ียวดูสระเกษ สระแกว สระคา
สระยมนา เสร็จแลวกลับลงเรือพายลองล�าน�้าบานคอย เท่ียวดูวัด
โบราณคือ วัดชาง วัดเขาดิน วัดพระเจดีย พอถึงที่ล�าน�้าเขินจึงขึ้นมา
ซึ่งใหไปคอยรับอยูนั้น เดินบกตอลงไปดูวัดมหาธาตุอีกแหงหนึ่ง แลว
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กลับมาทางบกถึงที่สี่สระเวลาบาย ๔ โมงหยุดพักกินเขากลางวัน
และใหมาขามน�า้เวลาบาย ๕ โมงเดินทางกลับ แวะพักตามระยะที่พัก
เม่ือขาไปแหงละครูหน่ึง กลับมาถึงเมืองสุพรรณบุรเีวลายามเศษ ระยะ
ทางแตเมืองสุพรรณบุรีไปถึงส่ีสระประมาณ ๔๐๐ เสน แตสี่สระไป
ถึงวัดมหาธาตุในล�าน�้าบานคอยทางประมาณ ๒๕๐ เสน

วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ เวลา ๒ โมงเชาขามฟากไปวัดประตูศาล
สนทนากับพระครูหน่ึงแลว เดินไปถายรูปที่วัดมหาธาตุและไปลงเรือ
ท่ีทาวัดแคขางเหนือเมืองลองดูล�าน�้าตอนเหนือเมืองลงมา เวลา ๕
โมง ถึงที่พัก เวลาเท่ียงเศษข้ึนไปตรวจราชการ ณ ท่ีวาการเมือง เวลา
บาย ๓ โมงเศษออกเรือแจวลองน�า้ลงมา และแวะดูวัดโบราณตาม
ระยะทางคือ วัดกุฏิทอง วัดโพคอย แลวัดอทูอง ลงมาถึงท่ีพัก ณ ท่ี
วาการอ�าเภอบางปลามาเวลาทมุหนึ่ง พักนอนอยูท่ีบางปลามา

วันที่ ๑ มีนาคม เวลาเชาโมงเศษออกเรือจากบางปลามา เรือไฟ
จูงลองตรงลงมาไมไดแวะที่ใด มาถึงทาวัดง้ิวรายแขวงเมืองนครไชยศรี
เวลาบาย ๔ โมง พอเวลาบาย ๕ โมงขึ้นรถไฟกลับมากรุงเทพฯ รวม
ท่ีไดไปหัวเมืองคราวนี้ ๙ วัน

ตรวจราชการคราวนี้มีเวลาอยูแหงละเล็กละนอย การใน
ระเบียบซึ่งมีสมุดจะตองตรวจตามแบบแผน ไดวานใหหมอมอุดมพงษ
เพ็ญสวัสด์ิตรวจโดยมาก สวนขาพเจาไดตรวจเพียงการไลเลียงความรู
ความช�านาญของกรมการที่ปฏิบัติราชการตางๆ ตามหนาที่ในทองท่ี
อันนั้นอยาง ๑ อีกอยาง ๑ ไดเอาเปนธุระโดยเฉภาะที่จะไตถามก�านัน
ผูใหญบานตลอดจนราษฎรท่ีไดพบปะสนทนากันตามระยะทางที่ไดไป
ในคราวนี้ เพ่ือจะไดความวา ทุกวันนี้มีความเดือดรอนหรือไดรับความ
กดขี่ขมเหงอยางหน่ึงอยางใดบาง ไดเอาเปนธุระไตถามในความขอ
นี้มากกวาอยางอื่น และไดสังเกตการตางๆ ท่ีไดมีแปลกไปจากเวลา
ท่ีเคยเห็นเม่ือตรวจการคราวกอนใน ร.ศ. ๑๑๗ นั้น สวนการต�ารวจ
ภูธรพระวาสุเทพไดมีค�าสั่งมาใหหมอมเจาจุลดิศเปนผูตรวจ ตรวจแลว
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ใหท�ารายงานยื่นตอพระยาสุเทพเปนสวนหน่ึงตางหาก จึงไมไดกลาว
ไวในที่นี้วาการต�ารวจภูธรเปนอยางไร ขอความท่ีขาพเจาไดตรวจเห็น
อยางไรจะไดกลาวตอไปนี้

เรื่องเรือเมล์สุพรรณ
เม่ือ ร.ศ. ๑๑๗ ขาพเจาไปเมืองสุพรรณบุรี ไดทราบวาชาว

เมืองสุพรรณบรีุจะไปกรงุเทพฯ นาน�้าตองไปเรือจนถึงกรุงเทพฯ บาง
บางทีไปเรือเพียงบานผักไหไปลงเรือเมลท่ีน่ัน ถานาแลงโดยมากมัก
เดินทางบกไปลงเรือเมลที่บานผักไห เด๋ียวนี้คนไปมาในระหวางสุพรรณ
กับกรุงเทพฯ ข้ึนลงที่สะเตชั่นวัดงิ้วรายวันละมากๆ จนกรมรถไฟจะ
ท�าทางรถไฟหลีกตรงน้ี และขยายสะเตชั่นใหใหญขึ้นกวาแตกอน
การท่ีชาวสุพรรณมาข้ึนลงรถไฟที่สะเตช่ันวัดงิ้วรายนี้ เพราะพระยา
วัยวุฒิ หลวงโสภณเพ็ชรัตน นายพิน ทิพรักษา นายเพิ่ม เสนหา กับใคร
อีกบางไมทราบ เขาหนุกันเปนบริษัทจัดเรือไฟรับคนโดยสารขึ้นลอง
ในระหวางวัดงิ้วรายกับเมืองสุพรรณบุรี มีข้ึนแตศก ๑๒๑ รับคนท่ี
ไปจากกรุงเทพฯ เวลาเชาสงถึงสุพรรณบุรี เวลาในค�่าวันนั้น รับคน
สุพรรณบุรีเวลาเชาลองลงมาสงรถไฟไปถึงกรุงเทพฯ ไดในเวลาเย็น
ไปมาสดวกข้ึนดังนี้ จึงมีคนโดยสารเรือไฟสายน้ีขึ้นลองโดยมาก เปน
ประโยชนทั้งเรือไฟและรถไฟดวย เม่ือศก ๑๒๒ มิศเตอรซอนเดอรซัน
ผูจัดการเรือไฟเดินรับคนโดยสาร ระหวางกรุงเกากับทาเรือและเมือง
ลพบุรี เอาเรอืไฟมาเดินแยงบริษัทสุพรรณบาง แยงจนขาดทุนดวย
กันท้ังสองฝายอยชูานาน บัดนี้ทราบวามิศเตอรซอนเดอรซัน เลกิเรือ
คืนไป โดยสูบริษัทสุพรรณไมไดดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ประการ
ท่ี ๑ บริษัทสุพรรณท�าการกอนไดวาเชาที่วัดง้ิวราย และจัดหาท่ีซ่ึง
อยใูกลและตรงสะเตชั่นรถไฟไวท�าทาเรือเมลเสยีหมดบริเวณ คนจะลง
เรือบริษัทซอนเดอรซัน ตองเดินไกลไดความล�าบากกวาลงเรือบรษิัท
สุพรรณ อีกประการหน่ึงเพราะบริษัทสุพรรณตอเรือข้ึนใหม วาจะตอ
ถึง ๔ ล�า และขูวาจะเอาขึ้นไปเดินแยงทางบริษัทซอนเดอรซันเดิน
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อยูทางกรุงเกาบาง บริษัทซอนเดอรซันจึงเลิกการแขงขันกับบริษัท
สุพรรณในแมน�า้น้ี

ท่ีจริงการท่ีมีเรือเดินแยงกนัหลายบริษัทในล�าแมน�้า ซึ่งไมมีคน
โดยสารมากพอจะเดินหาก�าไรไดดวยกันโดยปรกติดังนี้ แมวาจะเปน
ประโยชนแกคนโดยสาร เพราะบริษัทท้ังสองฝายตองลดราคาแยงกัน
ก็จริง แตเปนความล�าบากแกเจาพนักงานผูปกครองทองที่ตลอดจน
คนโดยสารมากอยู เพราะการที่แยงชิงผลประโยชนกัน ยอมเปนเหตุ
ใหเกิดวิวาทกันไมใครขาด ผูเจาของเรือก็เสียประโยชนทั้งสองฝาย
เจาพนักงานก็มักถูกติเตียนวาไมรักษาความเรียบรอย และบางที่ถูก
นินทาวาเขาขางฝายโนนบาง ฝายนี้บาง ตองระวังไหวพริบอยเูสมอ
สวนคนโดยสารนั้นก็ไดความร�าคาญต้ังแตถูกฉุดคราตอนชิงแตเวลา
ลงรถไฟไป และบางทีพลอยไปไดล�าบากในเวลาเขาวิวาทกันดวย
เพราะเหตุนี้การท่ีเลิกแยงชิงกันเสียดังน้ี ถึงคนโดยสารจะตองขึ้นเงิน
อีกสักเลก็นอยก็เห็นวาควรจะยินดีอนุโมทนาดวยกันทุกฝาย ดวยเหตุ
ท่ีเวรกรรมระงับไปนั้น

อ�าเภอบางปลา
อ�าเภอบางปลานี้แตเดิมเรียกวา อ�าเภอบางไผนาค เพราะเหตุ

ท่ีต้ังท่ีวาการที่บางไผนาคอันเปนท่ีเปล่ียวอยูขางเหนือท่ีวาการเด๋ียว
นี้เพื่อจะกดีกันทางโจรผูรายไปมา เด๋ียวนี้ยายท่ีวาการลงมาต้ังอยูที่
บางเลนขางฝงตวันตก และเปลี่ยนชื่อเอานามต�าบล ซึ่งคนทั้งหลาย
รูจักมากในอ�าเภอนี้มาเปนนามอ�าเภอ เรียกวาอ�าเภอบางปลาในศก
๑๒๒ นี้

ทองท่ีสองฝงแมน�้าในอ�าเภอบางปลานี้ สังเกตดูมีบานเรือน
แนนหนามากขึ้นกวาเม่ือ ๕ ป มาแลวมาก สืบถามไดความวามีคน
มาต้ังท�าไรนามากข้ึนกวาแตกอน ที่สองฝงแมน�า้มีผูจับจองเปนเจาของ
แลวตลอดหามีท่ีวางเปลาดังแตกอนไม แตกระนั้นเมื่อแลดูไปยังเห็น
เปนที่ปาไผมีอยูมาก ไปถามตามชาวบานไดความวา ท่ีปาไผเหลานั้น
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ก็มีเจาของแลวท้ังนั้น แตเจาของโกนสรางท่ีพงซึ่งอยูในทุงขางหลัง
ออกไปลงเปนนากอนแลว จึงถางท่ีกอไผซึ่งเปนที่ถางยากกวาพงลง
เปนนาโดยล�าดับเขามายังหาหมดไผ

ส�ามโนครัวตามแบบใหมในอ�าเภอบางปลาน้ีไดท�าส�าเร็จแลว
มีจ�านวนคนทั้งสิ้น ๑๘๒๔๘ คน

พนักงานปกครองอ�าเภอน้ี ขุนไชยศรีบุรเขตรเปนนายอ�าเภอ
มาแตศก ๑๑๕ การในท่ีวาการอ�าเภอไดมีเวลาตรวจนอย

อ�าเภอสองพี่น้อง
อ�าเภอสองพ่ีนองน้ีเดิมเรียกวาอ�าเภอบางลี่ เพราะเหตุท่ี

ท่ีวาการอ�าเภอแตกอนต้ังอยูท่ีบางล่ีในคลองสองพ่ีนอง เด๋ียวนี้ไดยาย
ท่ีวาการอ�าเภอลงมาต้ังขางใตที่วาการอ�าเภอเกา จึงเปลี่ยนนามอ�าเภอ
เรียกวาอ�าเภอสองพ่ีนองตามชื่อต�าบล ซ่ึงราษฎรรูกันโดยมาก อ�าเภอ
นี้เปนอ�าเภอตอนใตของสพุรรณบุรี เขตรแดนตอกรุงเกา ประทุมธานี
นครไชยศรี ราชบุรี กาญจนบุรี มีท้ังทองท่ีทุงและปาดอนใหญกวาง
ผูคนส�าสอนบังคับยากยิ่งกวาอ�าเภออื่นในสุพรรณบุรี การตรวจตรา
เปนความยากล�าบากแกกรมการอ�าเภอเปนอันมากในศก ๑๒๑ นี้
จึงไดตัดทองที่ขางฝายดอนตอนตวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงตอพรมแดน
เมืองกาญจนบุรี ออกเปนอ�าเภอจรเขสามพันอีกอ�าเภอหนึ่ง พอใหมี
กรมการอ�าเภอตรวจตราการปกครองไดสดวก

สังเกตดูบานเรือนในคลองสองพี่นองแนนหนา ผูคนมากข้ึน
กวาเมื่อศก ๑๑๗ มาก ประมาณจ�านวนบานเรือนในคลองสองพี่นอง
จะสักเทาบานผักไหกับบานราดชะโดรวมกันไดอยู แตบานเรือนท่ี
คลองสองพ่ีนองต้ังอยูแตริมสองฝงคลองในท่ีลุมโลงไมใครมีตนไม
บังเปนเรอืนเสาสูงๆ ต้ัง ๔ ศอก แตกระนั้นดูคราบน�้าปนี้ท่ีทวมพื้นเรือน
ก็มีมาก ราษฎรวาเวลานาน�า้ไดความล�าบากดวยคลื่นและลมในทอง
ทุงเสมอ ทั้งนี้ก็เห็นเปนความจริง แลดูในเวลาน้ีหลังคาแลฝาเรือนยัง
ซุดโซมอยูแทบท่ัวกัน ชาวบานในคลองสองพ่ีนองนี้มีทางหากิน๓ อยาง
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คือ ๑ ท�านา ๒ ท�าปลา ๓ รับซื้อสินคาปา คือ เสาและไมกระดาน
ไมไผเปนตน ซึ่งชาวดอนตลอดจนแขวงกาญจนบุรีเซ็นลงมาขาย
ดวยเหตุการณท�ามาหากินสดวกจึงมีผูคนมาต้ังบานเรือนอยูแนนหนา
ถึงพวกสปัรุษยชาวกรุงเทพฯ และชาวเมืองตามล�าน�้าท่ีจะข้ึนนมัศการ
พระแทนดงรังมาข้ึนเดินที่สองพ่ีนองกม็ีมากทางบกประมาณ ๑๐๐๐
เสนเศษไกลกวาเดินจากพระปฐมหรือจากทาเรือพระแทน แตทางเรือ
ใกลและสดวกกวา และท่ีสุดขากลับบานสัปรุษยมักซื้อปลาบันทุกเรือ
กลับไปดวย ดวยเหตเุหลานี้จึงมีผูพอใจมาขึ้นพระแทนทางสองพี่นอง

ส�ามโนครัวแบบใหมในอ�าเภอสองพ่ีนองนี้ก็ท�าเสร็จแลวมี
จ�านวนคนทั้งสิ้น ๑๖๑๑๑ คน

พวกยวนเขารีตที่มาอยูสองพี่นองน้ีมาจากสามเสนทั้งน้ัน
ท่ีมาอยูต้ังแต ๒๐ ปก็มี พ่ึงมาอยใูหมก็มี สรางโรงสวดไวแหงหนึ่งนาน
แลว เด๋ียวน้ีมีบาทหลวงมาอยคูนหนึ่ง บาทหลวงคนนี้เปนยวน บุตร
เสมียนยู พวกยวนเขารีตที่สองพ่ีนองเหลานี้ไดความวา เรียบรอยและ
เวลามีราชการงานเมืองก็ชวยราชการโดยแขงแรง

กรมการอ�าเภอสองพ่ีนองเวลาน้ีหลวงอุไภยภาติกเขตร (เอ่ียม)
เปนนายอ�าเภอมาแต ร.ศ. ๑๑๕ มีคุณวุฒิในการสืบจับปราบปรามโจร
ผูรายแขงแรง ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณเปนบ�าเหน็จ
เม่ือเร็วๆ นี้ สังเกตดูกรมการอ�าเภอที่นี่กับก�านันผูใหญบานและราษฎร
ดูคุนเคยปรองดองกันดีมาก และยังตองชมอีกอยางหน่ึงวา กรมการ
อ�าเภอสองพ่ีนองนี้หม่ันเที่ยวเตรตรวจตราทองที่มาก ทั้งนายอ�าเภอ
ปลัดอ�าเภอผลัดกันออกเดินทางเท่ียวตรวจการทุกๆ เดือนไมขาด
เพราะเหตุเหลานี้โจรผูรายในแขวงอ�าเภอสองพี่นองเด๋ียวนี้จึงเสื่อมซา
ลงกวาแตกอนเปนอันมากทเีดียว

อ�าเภอจรเข้สามพัน
อ�าเภอจรเขสามพันอยูตวันตกเฉียงใตเมืองสุพรรณบุรี ตอ

พรมแดนเมืองกาญจนบุรีเปนท่ีปาดอนขางตวันตกตอชายเขา ขาง
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ตวันออกมีทุงนามาจนจดทุงอ�าเภอเมืองและอ�าเภอสองพี่นอง มี
ล�าแมน�้าเกาเรยีกวาล�าจรเขสามพัน ซึ่งบัดนี้ต้ืนเขินมีน�้าเปนหวง
เปนตอนผานตลอดมา ทองท่ีอ�าเภอจรเขสามพันนี้แตเดิมอยูอ�าเภอ
สองพี่นองทองที่มากมายเกินก�าลังกรมการอ�าเภอเดียวจะปกครอง
และตรวจตราใหเรียบรอยไดท่ัวถึง จึงไดแยกออกเปนอ�าเภอหน่ึง
ตางหากเมื่อศก ๑๒๑ นี้

พลเมืองในอ�าเภอจรเขสามพันตามสัมโนครัวแบบใหมท่ีท�า
เสร็จแลวมีจ�านวนคนทั้งสิ้น ๘๘๒๗ คน

ราษฎรหาเลี้ยงชีพดวยการท�านาและตัดไมไผปาไมเสาไม
กระดานขายดูท�าเลหากินกวางขวางไมอัตคัด แตตามกิติศัพทที่ไดยิน
บอกเลามาแตกอน เขาวาราษฎรในอ�าเภอน้ีมักเปนนักเลงโดยมาก
บังคับบัญชาวากลาวยาก ความขอนี้พิเคราะหดูก็พอแลเห็นเหตุไดวา
ความจริงเปนอยางไร คือทองท่ีอ�าเภอน้ีอยูชายปาหางไกลจากเมือง
มาก ยอมไมใครมีขาราชการไปตรวจตราถึงทองที่ ราษฎรซ่ึงอยูใน
ภูม์ิล�าเนาอันนั้น ตกวาจะท�าอะไรก็ท�าไดตามชอบใจไมใครมีใคร
ดูแลวากลาวมาแตกอนๆ อีกประการหน่ึงเพราะเหตุที่ทองที่เหลาน้ี
ปราศจากความไขเจ็บ แมคนจรจะไปมาอยูอาไศรยก็ไดตลอดป จึงเปน
ท่ีอาไศรยของคนที่หลบหนีมาแตอื่นดวยอีกจ�าพวกหน่ึง ในคราวนี้เอง
ไดพบชาวกรุงเทพฯ ที่ไปต้ังบานเรือนอยใูนแขวงอ�าเภอจรเขสามพัน
ก็หลายคน ดวยเหตุเหลาน้ีที่กลาววาราษฎรในอ�าเภอจรเขสามพัน
เปนนกัเลง และบังคับบัญชายากกจ็ะมีความจริงอยมูาก แตตอไปเม่ือ
ท่ีวาการอ�าเภอไดไปต้ังขึ้นแลวเชนนี้ ถากรมการอ�าเภอเอาใจใส
ตรวจตรา เห็นวาไมชานานเทาใด การปกครองทองที่เชนอ�าเภอ
จรเขสามพัน จะเรียบรอยไดดีดังเคยเห็นมาแลวในที่อื่นอันเปน
ท�านองเดียวกันหลายแหง

ท่ีวาการอ�าเภอต้ังท่ีบานจรเขสามพัน ยังอาไศรยเรือนฝาขัดแตะ
พ้ืนฟากซึ่งท�าขึ้นใชชั่วคราวจวนจะหักพัง จะตองรีบท�าท่ีวาการอ�าเภอ
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เปนเคร่ืองไมจริงในตนศก ๑๒๓ นี้ ไดไปเลือกท่ีกะใหสรางที่วาการ
อ�าเภอในคราวนี้แลว กรมการอ�าเภอน้ีเดิมขุนพจมานมานิตยเปน
นายอ�าเภอ จะยายขุนพจมานมานติยไปรบัราชการเมืองระยอง นายจร
มหาดเล็กมาเปลี่ยน ไดรับที่นายอ�าเภอเมื่อสองเดือนมาแลว ราชการ
ท่ีจะตองนั่งท�าในออฟฟศอ�าเภอนี้ดูไมมีกี่มากนอย กรมการอ�าเภอ
ควรจะใชเวลาออกเดินทางเที่ยวตรวจทองท่ีใหมาก แตถึงกระนั้น
ไมจ�าเปนตองมีพนักงานเต็มจ�านวนเหมือนอ�าเภออื่น เปนตนวา
ปลัดอ�าเภอมีแตคนเดียวก็พอ

อ�าเภอบางปลาม้า
อ�าเภอบางปลามาอยูใตเมืองสุพรรณบุรี ทองท่ีขางใตตอ

อ�าเภอสองพ่ีนอง ขางเหนือตออ�าเภอเมือง ขางตวนัออกตออ�าเภอ
เสนาใหญ เสนากลาง กรุงเกา อ�าเภอนี้ต้ังท่ีวาการอ�าเภอท่ีบางปลามา
เหมาะดี เพราะเปนท่ีทางเรือรวมท้ังสุพรรณบุรีไปจากกรุงเทพฯ และ
กรุงเกายอมไปรวมกันที่บางปลามา คร้ังถึงระดูแรงน�้าต้ืนตอลึกที่ตรง
นั้น ก็เปนที่ชุมนุมเรือล�าเลียงสินคาท่ีตรงนั้นดวย

บาญชีส�ามโนครัวแบบใหมในอ�าเภอบางปลามาน้ี ก็ท�าแลว
เสร็จมีจ�านวนคนทั้งสิ้น ๒๓๐๘๒ คน

ราษฎรในอ�าเภอนี้หากินดวยการท�านาเปนพ้ืน ปลาก็ท�ามาก
กรมการอ�าเภอบางปลามา นายครองเปนนายอ�าเภอมาแตศก

๑๒๐ การส�าคัญในอ�าเภอน้ี ก็คือท่ีตองคอยปราบปรามโจรผูรายทาง
ท่ีตอพรมแดนกรุงเกา กับคอยระงับวิวาทในระหวางนายน�้ากับราษฎร

เมอืงสุพรรณบุรี
สังเกตดูตามล�าน�้าเมืองสุพรรณบุรีที่ข้ึนไปในคราวนี้ มีเรือแพ

คาขายมากข้ึนกวาแตกอนเปนเรือเขาโดยมาก แพมักเปนแพพวกจีน
จอดจ�าหนายสินคาเปนหมูๆ เปนระยะขึ้นไป แตบานเรือนบนตลิ่ง
๒ ฟากล�าแมน�า้ ดูเจริญแปลกตากวาแตกอนเพยีงเล็กนอยจนกระทั่ง
ถึงตัวเมืองสุพรรณบุรี จึงแลเห็นความเจริญตาแปลกเปลี่ยนกวาแต
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กอนเปนอันมาก
แตกอนมาที่ตัวเมืองสุพรรณบุรี ดูเปนท่ีรกรางเยาเรือนรุงรัง

ไมแลเหน็เปนบานเปนเมือง
ไปคราวนี้ เมื่อถึงเมืองก็แลเห็นเรือแพคาขายจอดคับค่ังใน

ล�าน�้าแลขึ้นไปบนตล่ิงฝงตวันตกมีบานเรือนราษฎรแนนหนา ขางฝง
ตวันออกก็เห็นชานเมืองเปนที่เปดเผย มีตลาดและสถานที่ราชการ
ตางๆ ปลูกสรางข้ึนไวใหม ดูเรียบรอยเจริญตาพาใหเกดิยินดีผิดกับ
เม่ือไปคราวกอนเปนอันมาก

การกอสรางท่ีไดท�าขึ้นใหมนั้น ขางฝงตวันออกตัดถนนตาม
ล�าน�้าสายหน่ึงหางตลิ่งประมาณ ๒ เสนตามแนวหลังบานราษฎร ฟาก
ถนนขางริมน�้าปลูกจวนผูวาราชการเมือง โรงต�ารวจภูธรและสนามหนา
เมืองตอลงมาถึงตลาดเปนระยะกนัพอตอติดกันท่ีบานเรือนราษฎร
ซ่ึงต้ังมาแตเดิมทั้งขางเหนือและขางใต สวนฟากถนนขางในเดิมเปนที่
วัดรางเด๋ียวนี้ปลูกบานผพิูพากษา ศาลาวาการเมือง เรอืนจ�า ศาลเมือง
ท่ีวาการอ�าเภอเมืองเปนระยะกัน ตามริมถนนยังมีท่ีพอจะปลูกสราง
ตอไปไดอีกมาก การตัดถนนและปลูกสรางเหลาน้ีไดท�าเม่ือครั้งพระ
ศรีรณรงคซึ่งวาราชการเมืองอางทองอยเูด๋ียวนี้ ยังเปนผูวาราชการ
เมืองสุพรรณอยู เพราะฉน้ันพระศรีรณรงคควรไดรับความสรรเสริญ
ท่ีไดอุสาหะจัดการกอสรางใหบานเมืองงดงามข้ึนดังวามานี้

การกอสร้าง
ไดไปตรวจดูพ้ืนที่และสถานตางๆ ท่ีไดปลูกสรางขึ้นไว สวน

พ้ืนท่ีตอนริมน�้ายังลุมๆ ดอนๆ ไมเสมออยูมากเพราะเอาแรงคนโทษ
ไปใชตัดถนนจะท�าตอข้ึนไปขางเหนือ เห็นวาการท�าถนนยังไมจ�าเปน
จะตองตอข้ึนไปอีก เพราะถนนท่ีตัดไวแลวพอควรแกความตองการ
ชั้นหนึ่งแลว ถึงจะตอข้ึนไปอีกในเวลานี้ก็ไมมีอะไรจะปลูกสรางและ
ไมเปนประโยชนแกการไปมา จึงไดสั่งใหหยุดการกอถนนตามล�าน�้า
ไว เอาแรงนักโทษมาท�าถนนที่ตัดลงไปแมน�า้เปนสายๆ และใหขุดดิน
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ในคลองล�ารางซึ่งมีอยู ๒ ขางที่วาการเมืองขึ้นมาถมท่ีสนามหนาเมือง
เสยีใหเรียบรอยกอนจึงใหท�าถนนตอไป สวนสถานท่ีตางๆ ท่ีไดสราง
ขึ้นนั้น จวนผูวาราชการเมืองมีจวนเดิมครั้งพระยาสุพรรณจันทร
ท�าไวหลัง ๑ เปนเรือนไมสองช้ันใหญโตแตเดิมอาไศรยใชเปนท่ีวาการ
เมือง ผูวาราชการเมืองจึงปลูกเรือนเล็กหลัง ๑ ขึ้นเปนที่อยูริมจวน
เดิมนี้ คร้ันที่วาการใหมท�าแลวจวนเดิมวางเปลาอยู ผูวาราชการเมือง
หาไดขึ้นอยู ไมเพราะยังไมไดซอมแซม และสงไสยวาจะออกถือๆ
อะไรกันอยบูางแตอยางไรก็ดีจวนเดิมท�าดีและยังจะใชได ถาท้ิงไวจะ
โซมเสียจึงไดสั่งใหจัดการซอมในศก ๑๒๓ นี้ใหผูวาราชการเมืองข้ึน
อยูตอไป จวนเล็กที่สรางใหมไวเปนเรือนรับขาราชการไปมา เรือนผู
พิพากษาท�าตามแบบใหมของกระทรวงยุติธรรมแข็งแรงเรียบรอยดี
อยูแลว ที่วาการเมืองท�าแข็งแรงดีเสยีแตพื้นเต้ียและคับแคบไมพอ
การไดสั่งใหตอไปอกีขางละ ๒ หอง และใหยายท่ีวาการอ�าเภอเมือง
มาไวในท่ีวาการเมืองดวย เรือนจ�าท�าแตพอใชไปคราวยังจะตองท�าใหม
ท้ังนั้นศาลเปนของท�าใชชั่วคราวจะไปไดอีกสักปหน่ึงจะตองท�าใหม
ท่ีวาการอ�าเภอท�าพอใชได แตอยูหางกับท่ีวาการเมืองนัก เม่ือยาย
การอ�าเภอมารวมท�าในที่วาการเมืองแลว ที่วาการอ�าเภอเมืองเด๋ียวน้ี
ถาใชเปนออฟฟศไปรสนียโทรเลขตอไปเปนพอดีทีเดียว บานปลัด
และผชูวยจะตองรีบสรางอีก ๒ หลัง เพราะยังตองอาไศรยยัดเยียด
กันอยใูนจวนเดิม แตบานยกระบัตรยังไมจ�าเปนตองสราง เพราะเปน
คนในพื้นเมืองบานของเขามีอยูแลว

การไปรสนีย์โทรเลข
ออฟฟศไปรสนียเมืองสุพรรณบุรียังต้ังอยูท่ีบานขุนปรีชาผูรับ

หนาท่ีเปนพนักงานไปรสนียดังไดเห็นเมื่อไปคราวกอน การสงไปรสนีย
เขาใจวายังสง ๗ วันครั้งหนึ่งดังแตกอนเหมือนกัน เวลานี้มีเรือไฟเดิน
เมลแลวถาจะสงไปรสนียใหถี่กวาน้ันก็เห็นจะได การโทรเลขนั้นสาย
พาดแตพระปฐมเจดียถึงเมืองสุพรรณบุรีเสร็จแลว เวลาน้ียังใชแต
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โทรศัพท (เคร่ืองโทรศัพทท่ีจายไปใชตามหัวเมืองอยขูางเกาแกเต็มที
ใชไมใครได) ไดทราบวาจะต้ังเครื่องใชโทรเลขใน ร.ศ. ๑๒๓ นี้

ธรรมการ
การคณะสงฆสืบถามตามเจาคณะวาเปนการเรียบรอยดี การ

ท�าบาญชีพระสงฆตามแบบที่กระทรวงธรรมการออกใหม ไดไปพบ
ตามวัดบานนอกก็เห็นท�ากันถูกตองพอใช

การโรงเรียนในเมืองสุพรรณบุรีนี้ แตกอนมามีอาจารยคฤหัศ
อุสาหะต้ังโรงเรียน ๒ แหง คือ ขุนบ�ารงุโยธีต้ังโรงเรียนที่บานสองพ่ีนอง
แหง ๑ เรียกวาโรงเรียนศรีส�าราญพิทยาคม ขุนปรีชาที่เปนพนกังาน
ไปรสนยีต้ังโรงเรียนท่ีบานของตนเองท่ีเมืองสุพรรณบุรี เรียกวาโรงเรียน
ปรีชาพิทยาคม แหง ๑ ไดรับความบ�ารุงของกรมศึกษาธิการทั้ง ๒
โรง ไปคราวน้ีโรงเรียนศรีส�าราญพิทยาคมเลกิไปเสียแลวแหง ๑ ยัง
อยแูตโรงเรียนปรีชาพิทยาคมที่เมืองสุพรรณบุรียังมีผเูลาเรียนมากอยู
ในสมัยนี้ต้ังแตโปรดใหจัดการคณะสงฆ มีโรงเรียนตามวัดต้ังขึ้นอีก
มาก ที่เปนวัดใหญๆ เชน วัดประตูศาลซึ่งเปนท่ีพระครูสังฆปาโมกข
อยู มีนักเรยีนแหงละหลายๆ สิบคน นับวาการศึกษาเจรญิข้ึนกวาแต
กอนมาก เพราะทุกวันน้ีดูเปนความเขาใจของพระที่อยากจะท�าความ
ดี ถือวาการต้ังโรงเรียนเปนการส�าคัญอยาง ๑ จึงพากันพอใจท่ีจะจัด
โรงเรียน และแหงใดถาไมยอมนับวาเปนโรงเรียนดูอยูขางจะเดือดรอน
มีตัวอยางไดไปพบดังเชนท่ีวัดจรเขสามพันในอ�าเภอนั้น ตามบัญชีวา
ไมมีโรงเรียน คร้ันเม่ือไปที่วัดจรเขสามพันเห็นพระก�าลังสอนหนังสือ
เด็กอยูหลายคน จึงไดถามนายอ�าเภอตอหนาพระวา อยางนี้ท�าไม
ไมนับวาเปนโรงเรียนพระก็ชิงตอบออกมาเองวาถึงจะส่ังสอนอยางไร
ถาไมไปบอกข้ึนทะเบียฬเขาก็ไมนับวาเปนโรงเรียน มีตัวอยางดังนี้
จึงเห็นวาที่ไมนับวาเปนโรงเรียนนั้น เปนเครื่องไมพอใจของพระอยู
อยางหนึ่ง

การศึกษาตามหัวเมืองแมเห็นวาเจริญดีข้ึนดังวามาน้ี แตเม่ือ
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ไดตรวจดูไปก็แลเห็นความตองการส�าคัญยังมีอยูอยาง ๑ คือหนังสือ
เรียนยังอยูขางขัดสนเต็มที ตามวัดใหญๆ เชน วัดเจาคณะมีหนังสือ
แบบเรียนหลวงใชแตก็เพยีงสอนใหอานหนังสือ เขียนหนงัสือเทานั้น
ไมมีหนังสือส�าหรับสอนความรูความดีที่จะเปนประโยชนในทางความ
ประพฤติหรือการท�ามาหาเล้ียงชีพของเด็กนักเรียนที่เลาเรียนอยูนั้น
ถาย่ิงวัดที่อยูตามบานนอกเชนวัดจรเขสามพันที่ยกเปนตัวอยางมาวา
นั้นไมมีหนังสือพิมพส�าหรับสอนทีเดียว

เวลานั้นกรมศึกษาก็ทะนุบ�ารุงการเลาเรียนชั้นปถมมัทธยม
และขั้นสูงในกรุงเทพฯ นี้มากอยู เขาใจวาความประสงคของกรมศึกษา
จะจัดวางแบบแผนการฝกสอนร�า่เรียนใหเปนแบบข้ึนในกรุงเทพฯ
แลว และจัดขยายแบบนั้นใหแพรหลายออกไปตามหัวเมืองโดยล�าดับ
ความคิดนี้ก็ดีอยู แตนากลัวจะชาเต็มที คิดไมเห็นวาอีกสักกี่สิบป
จึงจะมีครูออกไปต้ังสอนแบบกรมศึกษาใหเปนประโยชนแกราษฎร
ชาวบานนอก เพราะเหตุนี้จึงเห็นวาถากรมศึกษาจัดพนักงานขึ้นอีก
สักแพนกหน่ึงส�าหรับแตงหนังสือเรียน ความรูความดีอยางงายๆ
ท�านองหนังสือกิจจานุกิจตอนขางตน เลอืกวาแตดวยความรูท่ีเปน
สามัญส�าหรับคนทั้งหลายท่ัวไป เชนให รูจักนับวันเดือนปเปนตน
พิมพเปนเลมเล็กๆ ท�านองหนังสือกลอนท่ีเขาพิมพขายเลมละสลึง
จ�าหนายใหแพรหลายไป แลวแตพระเจาจะเอาไปสอนอยางไรๆ
ก็ตามใจเพียงเทานี้ ความดีของกรมศึกษาก็จะแพรหลายเปนประโยชน
แกราษฎรไดเปนอันมาก ไมเสียเวลา สวนการที่จะจัดวางแบบแผน
ฝกสอนอยางไรก็จัดไปอีกสวนหนึ่งไดประโยชนดวยกันท้ัง ๒ ฝาย
และไมเปนการหนักบากวาแรงเพียงไรนัก

เรือนจ�า
ตัวเรือนจ�าเมืองสุพรรณบุรีเปนแตปลูกสรางส�าหรับใชชั่วคราว

อยางเชนท่ีนครไชยศรีในเวลานี้ แตวิธีรักษาการดีมากทีเดียว เปนอัน
แลเห็นผลของการที่ไดจัดใหมีการฝกหัดพธ�ามรงคขึ้นท่ีนครไชยศรี
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นั้น เปนประโยชนไดดังคาด คือนายฉุย พธ�ามรงคเมืองสุพรรณบุรีกับ
นายเขียนผชูวย ๒ คนนี้ เปนผูท่ีไดออกจากส�านักนครไชยศรสีงมาวา
เรือนจ�าเมืองสุพรรณบุรีไดสัก ๕-๖ เดือนมานี้ จัดการวางแบบแผน
เรือนจ�าและท�าการโยธาเรียบรอยไดมาก

การโจรผู้ร้าย
เหตุการณโจรผรูายในเมืองสุพรรณบุรใีนเวลานี้ ต้ังแตจับผูราย

รายใหญไดเม่ือปลนบางซอ และรายผูรายตอนฝูงโคจะพาไปนอก
พระราชอาณาเขตร พระสุนทรสงครามออกไปตามไดในแขวงเมือง
อุไทยธานีเม่ือเร็วๆ นี้ เหตุการณโจรผูรายคอยสงบซาลงมาก ฟงตาม
เสียงราษฎรก็รูสึกเชนน้ัน มีเสียงนิยมในพระสุนทรสงครามวาต้ังแต
มาเปนผวูาราชการเมืองโจรผรูายคอยเบาบางไปดังน้ี ไดยินเขาหูโดย
มาก แตการโจรผูรายในแขวงสุพรรณบุรีถึงวาจะสงบไปไดคราวหน่ึง
เชนนี้ ที่จะวางใจวาจะสงบไดเสมอไปเห็นวายังวางใจไมได เพราะ
เมืองสุพรรณบรีุอยกูลางมีท้ังทางทุงและทางปา โจรผูรายไปมาไดงาย
ผูปกครองจะตองเอาใจใสคอยระวังอยูเสมอถาเผลอไปหรือเนอืยไป
เมื่อยไปก็คงก�าเริบขึ้นอีก ผูวาราชการเมืองสุพรรณบุรี และบรรดา
นายอ�าเภอในสุพรรณบุรี ตองมีความสามารถในทางสืบจับโจรผรูาย
ยิ่งกวาอยางอื่น

การท�าสัมโนครัว
ไดความวาสัมโนครัวตามแบบใหมในสุพรรณบุรี ไดท�าเสรจ็

แลว ยังคางอยูแต ๒ อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมืองและอ�าเภอนางบวช
สวนอ�าเภอเมืองยังคางอยู ๔ ต�าบล ไดสั่งเรงรัดใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมีนาคมนี้ใหจงไดทุกอ�าเภอ

การท�ามาหากนิของราษฎร
ในศก ๑๒๒ นี้ฝนงาม ราษฎรท�าไรนาหากินไดผลมาก เพราะ

ฉะนั้นการคาขายในเมืองสุพรรณบุรี จึงเจริญดีขึ้นทุกๆ อยาง
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ความเดอืดร้อนของราษฎร
ไปเมืองสุพรรณบุรีคราวนี้ไดเอาใจใสไตถามตามบรรดาราษฎร

ท่ีไดพบปะ ณ ที่ตางๆ ตามระยะทางที่ไดไป เพื่อจะทราบความรูศึก
เดือดรอนของราษฎรในเวลานี้มีอยอูยางไรบาง ไดอธิบายใหคนเหลา
นั้นเขาใจโดยชัดเจนวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
แกไพรฟาขาแผนดิน อยากจะใหอยูเย็นเปนศุขพนจากการกดข่ีขมเหง
ตางๆ ท่ัวไป จึงโปรดใหขาพเจามาตรวจตราการตางพระเนตรพระ
กรรณ เมื่อผใูดมีความทุกขรอนหรือไดรับความกดขี่อยางใดก็มีอ�านาจ
ท่ีจะชวยปลดเปล้ืองใหไดตามสมควรแกการ นานๆ ราษฎรจะไดมี
โอกาศอยางนี้สักครั้งหนึ่ง เพราะฉนั้นถาผูใดมีความเดือดรอนอยูอยาง
ใดใหแจงความใหทราบจะไดชวยแกไขให ไดชี้แจงใหเปนท่ีเขาใจดังนี้
ทุกๆ แหงมีราษฎรมาย่ืนเร่ืองราวรองทุกขบาง แจงความรองทุกขบาง
รวบรวมขอความที่ราษฎรรองวาเดือดรอนอยูในเวลานี้ มีอยใูนการ
บางอยางที่จะกลาวตอไปน้ี คือ

๑ ราษฎรรองวาอาชญาบัตรคาน�้าซึ่งคุมเครื่องมือเบ็จเสร็จนั้น
ใชไดแตผูรับอาชญาบัตรคนเดียว เวลาผรูับอาชญาบัตรปวยเจ็บหรือมี
กิจธุระไปท�ามาหากนิอยางอื่น บุตรภรรยาเอาเครื่องมือเหลานั้นไปหา
ปลาถูกจับกุมปรับไหมไดความเดือดรอน ขอใหอาชญาบัตรคุมไดทั้ง
ครัวเรือน เรื่องนี้ไดทราบอยแูตกอนแลว และไดมีค�าสั่งใหแกไขแลว
คือ ในอาชญาบัตรเคร่ืองมือเบ็จเสร็จใหลงชื่อบุตรภรรยาของผูรับ
ดวยท้ังครัวเรือน ใครมีชื่อในอาชญาบัตรใชเครื่องมือไดโดยชอบดวย
กฎหมาย เปนแตค�าสั่งอันนี้ยังไมถึงเมืองสุพรรณเทาน้ัน จึงเปนอัน
แกไขไดตามความประสงคของราษฎร

๒ ราษฎรรองวานายน�า้ คือผท่ีูรับผูกขาด หวย หนอง คลองเขิน
ไปหามปรามไมใหราษฎรท่ีต้ังบานเรือนอยใูนที่นั้นจับปลาหาเลี้ยงชีพ
เปนความเดือดรอน ขอนี้นายน�า้แกวาไมไดหามปรามไมใหราษฎร
จับปลาหาเล้ียงชีพ ที่หามน้ันเพราะราษฎรจับปลาไปเที่ยวคาขาย
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แยงชงิประโยชนโดยชอบของนายน�้าจึงไดหาม สืบพยานสมขาง นาย
น�้าบาง สมขางราษฎรบาง จึงไดมีค�าสั่งไวใหเปนท่ีเขาใจวา ถาราษฎร
จะจับปลาในท่ีผูกขาดเพื่อหาเลี้ยงชีพใหจับได แตถาจับเอาไปซื้อขาย
เปนการท�าผิดดวยกฎหมาย

๓ พวกเดินเรือรองวานายน�้าชักหญากล�า่สองฟากคลองออก
มามาก นักเดินเรือคาขายล�าบากขัดของ ขอนี้ไดมีค�าสั่งวา ในคลอง
แหงใดมีปณหาเชนนี้เกิดข้ึน ใหกรมการอ�าเภอเรียกนายน�า้กับผูเดิน
เรือกับก�านันผูใหญบานในทองที่น้ันมาประชุมกันชี้ขาดวา ชองทาง
น�้าส�าหรับเดินเรือในคลองนั้น จ�าเปนจะตองกวางสักเทาใดจึงจะพอ
ใหก�าหนดและบังคับตามค�าชี้ขาดนั้น

๔ พวกลาวซงด�าเดิมอยูเมืองเพ็ชบุรี ที่นาไมพอกันท�า ยก
อพยพมาอยู ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี และนครไชยศรีประมาณ
๓๐๐๐ คนรองทุกขวาอยูเมืองเพ็ชบุรีเคยท�าอุเสนผีได คร้ันมาอยู
เมืองสุพรรณมาท�าอุเสนผี นายอากรสุราฟองตองปรับไหมไดความ
เดือดรอน ขอนี้ไดมีค�าสั่งวาลาวพวกนี้อยูเพ็ชบุรีเคยไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหท�าอุเสนผี และบริโภคเองไดจริง เพราะฉนั้น
ตอไปใหท�าอุเสนผีและบริโภคเองไดเหมือนอยูเมืองเพ็ชบุรี แตหาม
มิใหเอาไปจ�าหนายขายซื้อ

๕ ลาวซงด�าหลายคนรองวาเม่ืออยูเพ็ชบุรีไดรับพระราชทาน
ตราภูมิ์พิเศษในรัชกาลท่ี ๔ คุมภาษีอากรไดปละ ๘ บาท ครั้นมาอยู
เมืองสุพรรณเจาพนักงานหายกภาษีอากรใหตามตราภูมิ์ไม ขอนี้เปน
เรื่องท่ีไดทราบอยูแลว คือตราภูม์ิพิเศษนี้พระราชทานแกพวกลาวท่ี
ไดเกณฑมาท�าพระนครคิรีเมื่อปวอกโทศกจุลศักราช ๑๒๒๒ แตตรา
ภูม์ิพิเศษน้ีเจาพนักงานไดเรียกกลับเสียบาง ยังคงอยแูกผูรับบางเปน
การสับสนอยู แตถึงกระนั้นทางที่จะตัดสินก็ไมยาก เพราะพวกลาว
เมืองเพ็ชบุรีคงไดถูกเกณฑโดยมาก แมจะเช่ือเอาวาลาวผูชายไดรับ
พระราชทานตราภูมิ์พิเศษหมดทุกคนก็เชื่อได แตผูท่ีไดตราภูมินั้น
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ถาจะคิดดูในเวลานี้อายุตองถึง ๖๐ ปเศษแลวทุกคน เพราะฉนั้น
ทางที่จะตัดสินอยางงาย ดังไดตัดสินมาในเมืองเพ็ชบุรีนั้น ใหส�ารวจ
พวกลาวผูชายใครอายุถึง ๖๐ ป ในเวลาน้ียอมเช่ือวาไดรับตราภูม์ิ
พิเศษทุกคน ไดสั่งไปดังนี้

ความเดือดรอนที่ราษฎรไดรอง ไมมีอยางใดนอกจากท่ีไดวา
มานี้

กรมการ
พนักงานปกครองเมืองสุพรรณบุรีในเวลานี้ พระสุนทรสงคราม

(ม.ร.ว. เล็ก) เปนผวูาราชการเมือง หลวงศรีสุพรรณนครเขตร (ทองดี)
ปลัด ผูวาราชการเมืองและปลัดพึ่งมารับราชการเมืองสุพรรณบุรี
ไดปเศษทั้งสองคน ไดรับพระราชทานบ�าเหน็จในการปราบปรามโจร
ผูรายเมื่อเร็วๆ นี้ทั้ง ๒ คน หลวงศรีราชรักษา (ปุย) เปนยกระบตัร
นายสวัสด์ิเปนผูชวยราชการเมือง สวนตุลาการน้ัน นายแชม เณติ
บันฑิตยเปนผพิูพากษาใหญ นายเขียนเปนผพิูพากษารอง

สังเกตดูขาราชการที่ปกครองเมืองสุพรรณบุรีในเวลาน้ีเปน
คนหนมุท้ังชุด และเปนคนที่มาแตท่ีอื่นแทบทั้งนั้น ดูท�าการกลมเกลียว
กันดีอยู กรมการเกาๆ ท่ีเปนคนพ้ืนเมืองยังเหลือนอยเต็มที แตคนใน
พื้นเมืองรุนหลังก�าลังฝกหัดขึ้นก็มีหลายคน เพราะเหตุท่ีมีโรงเรียน
ปรีชาพิทยากร ต้ังอยท่ีูริมที่วาการ โรงเรียนน้ีต้ังมาแตกอนศก ๑๑๗
ขุนปรีชาเปนครูอุสาหะฝกสอนศิษยส�าหรับสงเขารับราชการ ไดลูก
ศิษยของโรงเรียนปรีชาพิทยากรนี้เขารับราชการจนถึงเปนยกระบัตร
เมือง และนายอ�าเภอสองพ่ีนองอยูในเวลาน้ี จึงเหน็วาขุนปรีชาควร
จะไดรับความสรรเสรญิ

การปกครอง
ขาพเจาไดไปตรวตราชการเมืองสุพรรณคราวแรกเม่ือ ร.ศ.

๑๑๑ คราวที่ ๒ ไปเมื่อ ร.ศ. ๑๑๗ นับเปนคราวที่ ๓ ท่ีไดไปใน ร.ศ.
๑๒๒ นี้ สังเกตดูการปกครองเมืองสุพรรณบุรีที่ไดเห็นใน ๓ คราวน้ี
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เรียกไดวาเปนคราวละอยางๆ คือ เม่ือ ร.ศ. ๑๑๑ การปกครองยัง
เปนอยใูนวิธีอยางเกากอนจัดมณฑลเทศาภิบาล เวลานั้นผูวาราชการ
เมืองไมไดเลือกสรรโดยคุณวุฒิในการปกครอง กรมการเลาก็เปนคน
ในพื้นเมืองต้ังแตงกันขึ้นรับราชการ เจาเมืองกรมการไดแตคาธรรม
เนียมความและสวนลดคานาเปนผลประโยชนโดยตรง และไมได
มีแบบแผนและวิธีตรวจตราในการปกครองอยางใด ดวยเหตุเหลานี้
การปกครองบานเมืองในเวลาน้ัน ท่ีเจาเมืองกรมการถือวาเปนการ
ส�าคัญก็แตในการช�าระความ ซึ่งเปนทางมาของผลประโยชนเอนกไนย
ราษฎรจะตองการความปกครองอยางใด ก็ตองท�าความพอใจใหแก
เจาเมืองกรมการผปูกครองดวยการใหคาธรรมเนียม และของก�านัน
เปนตน ตลอดจนฝากตัวใหใชสรอยแลกเปลี่ยนความสงเคราะหตาม
ควรแกการ เม่ือเปนเชนน้ันก็เปนธรรมดาท่ีจะไดยินแตค�ารองทุกข
ของราษฎรแลค�าติเตือนเจาเมืองกรมการทั่วไปในเมืองนั้น

ครั้นเม่ือไปในศก ๑๑๗ เวลาน้ันไดจัดการต้ังมณฑลเทศาภิบาล
แลว และไดผลัดเปลี่ยนเจาเมืองกรมการเลือกสรรขาราชการที่เห็น
วามีวุฒิสงไปแตที่อื่น มีเงินเดือนไดรับพระราชทานตามต�าแหนง
ท่ัวกัน และวางแบบแผนตางๆ ในการปกครองข้ึนเปนช้ันแรก เจาเมือง
กรมการท�าการตามแบบแผนปกครองเขมงวดไมใครจะเขาใจผอนผัน
หันหาความทุกขศุขและความนยิมของมหาชน ถือแตจะท�าการใหได
ดังตัวหนังสือในแบบแผนเปนประมาณ การปกครองเจริญเรียบรอย
ดีขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก แลไมไดยินเสียงราษฎรติเตียนในทาง
ขางลบหลูผูปกครองจรงิอยแูล แตทวามีเสียงระอาการบังคับบัญชา
เขมงวดโดยไมสมควรแกเหตุและไมมีมูลตางๆ ชุกชุม ครั้นไปคราวนี้
ไมมีเสียงราษฎรรองติเตียนผูปกครองหรือวาไดรับความกดขี่อยางหนึ่ง
อยางใดจากผูปกครอง แมมีความเดือดรอนก็เปนไปในการอยางอื่น
ดังไดกลาวมาแลว คือเรื่องภาษีอากรเปนตนจึงเห็นวาการปกครอง
เมืองและตามอ�าเภอในสุพรรณบุรี ในเวลาน้ีดีขึ้นกวาแตกอนเปนอัน
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มากทีเดียว เม่ือพิจารณาดูโดยความคุนเคยก็แลเห็นเหตุได ดวยผูวา
ราชการเมืองกรมการเมืองและกรมการอ�าเภอบังคับบัญชาปกครอง
ราษฎรในเวลานี้ เอาใจเอ้ือเฟอตอความทุกขศุขของราษฎรมากข้ึน
วิธีที่จะบังคับบัญชาราชการรูจักผอนผันหันหาความรศึูกของราษฎร
ใหไดประโยชนในราชการและประโยชนของไพรบานพลเมืองเปนไป
ในทางอันเดียวกันได ที่วานี้ใชประสงคจะยกยองวาการปกครองเมือง
สุพรรณในเวลาน้ีดีท่ีสุดแลว หรือวาดีย่ิงกวาเมืองอื่นๆ ทั่วไป ที่วานี้
ประสงคจะกลาวใหปรากฏไววาวิธีท่ีจะปกครองเมืองใหเรียบรอย
เจริญดีข้ึน ตองอาไศรยใหราษฎรนิยมเปนขอส�าคัญยิ่งกวาท่ีจะบังคับ
บัญชากวดขันเขมงวดเอาตามแบบแผนแตฝายเดียว ขาพเจาไดเคย
เห็นการบังคับบัญชาที่เมืองสุพรรณบุรีหลายอยางดังพรรณามาแลว
จึงวาเม่ือผูปกครองเดินไปทางท่ีถูกแลว การบานเมืองคงเรียบรอยข้ึน
เปนธรรมดาดังน้ี

การปกครองเมืองสุพรรณบุรีท่ีไปเห็นในคราวนี้ มีเลวลงกวา
แตกอนอยางหนึ่ง คือก�านันผูใหญบาน เม่ือคราวขาพเจาไปในศก
๑๑๘๑ เวลานั้นก�าลังจัดต้ังก�านันผใูหญบานใหมๆ สังเกตดูไดคนท่ีดี
เปนก�านันผูใหญบานแทบทั่วไป ขาพเจาไดจดชมลงไวในรายงานตรวจ
การคราวนั้นยังปรากฏอยู ไปคราวนี้ดูคนท่ีเปนก�านนัผูใหญบานที่
เปนคนช้ันดีดังไดพบเห็นในคราวกอนเหลอือยูนอย เปนคนชั้นเลวๆ
เสยีโดยมาก เห็นเชนน้ีก็เปนท่ีนาเสียใจแตก็ไมปลาดใจ เพราะการท่ี
เลอืกหาก�านันผูใหญบานทุกวันนี้มีเหตุตดิขัดตองเวนเปนอันมาก ทั้ง
ราชการในหนาท่ีก�านันผูใหญบานก็มีมากผลประโยชนก็ไดนอย ถา
การเปนอยูเชนน้ีก็ตองไดแตคนช้ันเลวๆ เปนก�านันผูใหญบานเปน
ธรรมดา เม่ือแลเห็นเชนน้ีเปนที่หนักใจอยเูปนอันมาก ดวยการปกครอง

� ๑ ไม่ปรากฏรายการเสด็จคร้ังนี้
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จ�าเปนตองมีก�านันผใูหญบานการจึงจะดีไดดังความคาดหมาย ถาหา
ไดแตคนเลวๆ ก็เหมือนต้ังไวหลอกลวงเปลืองพระราชทรัพย แมแต
ท่ียกเวนคาราชการใหก็เหมือนเสียเปลาๆ ถาหาคนดีเปนไมไดแลว
เลกิก�านันผูใหญบานเสียจะดีกวา แตเลกิเสียก็ไมรูวาจะปกครองบาน
เมืองอยางไรได ขอนี้จึงเปนท่ีวิตกอึดอัดใจอยูเปนอันมาก

เมื่อวาถึงการปกครองเมืองสุพรรณบุรีที่เรียบรอยดีข้ึนดังนี้
จะตองกลาวไวใหปรากฏความดีของพระศรีรณรงค (ด�า) ซ่ึงเปน
ผูวาราชการเมืองสุพรรณบุรีต้ังแตป ๑๑๗ พ่ึงยายไปเปนผูวาราชการ
เมืองอางทองเม่ือ ศก ๑๒๑ เปนผไูดจัดวางแบบแผนการปกครองให
เรียบรอยดีขึ้นเปนอันมาก พระสุนทรสงครามขึ้นไปรับราชการตอ
พระศรรีณรงค ไดมีความชอบในทางขางขาปราบปรามโจรผูราย ซึ่ง
เมืองสุพรรณบุรีเปนที่เลืองลือมาชานาน ใหราบคาบลงไดประกอบกัน
การจึงเรียบรอยดังไดไปแลเห็นในคราวน้ี

แก้ไขวิธีปกครอง
หนาท่ีผูวาราชการเมืองและกรมการอ�าเภอ ซึ่งเปนพนักงาน

ปกครองราษฎรตามหัวเมือง มีการที่จะตองท�าเปน ๒ แพนก คือ ท�า
การตางๆ อันตองท�าในท่ีวาการใหไดดังระเบียบแบบแผนการปกครอง
แพนก ๑ ตองเท่ียวตรวจตราการตามทองที่แพนก ๑ การทั้ง ๒ แพนก
นี้เปนการส�าคัญท่ีตองท�าใหดีดวยกันทั้ง ๒ แพนก ขาพเจาไปตรวจ
ราชการคราวนี้ สังเกตเห็นวาการตรวจตราตามทองท่ียังไดท�านอย
นัก เม่ือไดไลเลียงดูก็เห็นความขัดของผูวาราชการเมืองกรมการมี
อยูบาง เพราะกระทรวงมหาดไทยไดจัดต้ังแบบแผนข้ึนใหมในศก
๑๒๒ หลายอยางคือ วิธีหมายต�าหนิทะเบียฬสัตวพาหะนะและการ
ท�าสัมโนครัวเปนตน เม่ือสงแบบแผนการอันใดออกไปใหม ผูวาราชการ
เมอืงและกรมการก็จ�าตองต้ังตนศึกษาหาความเขาใจ และความช�านาญ
ท่ีจะท�าตามแบบแผนเหลานั้นกินเวลาเรื่องละมากๆ อีกประการหนึ่ง
วิธแีบงหนาท่ีกรมการอ�าเภอ ท่ีใหมีปลัดอ�าเภอส�าหรับท�าการอัยการ



352 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

คน ๑ ธุรการคน ๑ อยางทุกวันน้ีเปนเหตุใหปลัดอ�าเภอท้ัง ๒ คน มีธุระ
ท่ีตองท�าการในท่ีวาการอ�าเภอทิ้งไปไมได อาไศรยเหตุเหลาน้ีจึงเปน
การพวกัพวนของผูวาราชการเมือง และกรมการอ�าเภอไมสามารถจะ
ไปเที่ยวตรวจตราตามทองที่ และจะรักษาระเบียบแบบแผนในท่ีวาการ
ใหเรียบรอยไดดวยกันท้ัง ๒ อยาง เมื่อสงัเกตเห็นเชนนี้จึงไดตกลง
ใจวาใน ร.ศ. ๑๒๓ นี้ สวนการใหมตางๆ จะไมจัดอะไรเลย ถึงจะจัด
ก็เปนอยางนอยท่ีสุดจะต้ังหนาจัดวธิีท�าการในที่วาการอ�าเภอ และ
ท่ีวาการเมืองเพ่ือประโยชนใหการรักษาระเบียบในท่ีวาการ และการ
เท่ียวตรวจตราตามทองท่ีเปนไปไดดวยกันตามควรทั้ง ๒ อยาง

เร่ืองเมืองโบราณ
ไปเท่ียวน้ีขาพเจาไดไปเท่ียวท่ีเมืองอูทอง มีความคิดเห็นใน

เร่ืองเมืองโบราณแถวนี้บางเล็กนอย จึงไดเรยีบเรียงลงไวในทายรายงาน
ดังนี้

เรื่องเมืองอูทอง
มีเมืองโบราณเมืองหน่ึงอยูในแขวงสพุรรณบุรี ทางตวันตก

เฉียงใต ใกลกับเทือกเขาซึ่งเปนเขตรแดนเมืองสุพรรณตอกับเมือง
กาญจนบุรี และมีล�าแมน�า้เกาผานหนาเมืองโบราณน้ี เรียกวาล�าน�้า
จรเขสามพัน แตทุกวันน้ีขาดเขินเปนหวงเปนดอนเสียแลว

เมืองโบราณนี้ พวกราษฎรท่ีอยูในแถวน้ัน เรียกวาเมืองทาว
อูทอง มีเร่ืองราวเลาสืบตอกันมาแตโบราณวาทาวอทูองไดครอบครอง
เมืองนี้มา จนกาละคร้ังหน่ึงเกิดไขหา ราษฎรลมตายมากนัก ทาวอทูอง
จึงอพยพผูคนละท้ิงเมืองนี้หนีหาไปทางทิศตวันออก เที่ยวเสาะหาที่
ต้ังเมืองเปนระยะไปหลายแหง ไขหาก็ยังตามไปจนทาวอทูองอพยพ
ผูคนหนีหาขามล�าแมน�้าสุพรรณไปทางฝงตวันออกจึงไดพนหา ยังมี
ทาที่ริมแมน�า้สุพรรณ เรียกวาทาทาวอทูองอยจูนทุกวันนี้ มีเร่ืองราว
เลาสืบตอกันมาดังนี้

ขาพเจาไดไปเท่ียวถึงเมืองทาวอทูองในคราวน้ี ตรวจดูภูมิ์ถาน
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เห็นเปนเมืองใหญ มีก�าแพงเมือง ๒ ชั้น แลมีสระใหญๆ ขุดไวหลาย
สระคลายกับเมืองศุโขไทยเกา ขางในเมืองมีโคกอิฐซึ่งพึ่งเห็นไดวา
เปนวัดวาของเกาแกมากมายหลายแหง พระเจดียท่ียังคงรูปอยูก็มี
บาง ไดตรวจคนดูของเกาที่จะเปนพยานอายุของเมืองนี้ไดพระพุทธ
รูปท่ีเปนฝมือเดียวกับพระทางพระปฐมเจดียมีอยูบาง และไดสืบถาม
ตามชาวบานถึงส่ิงของโบราณท่ีขุดไดในเมืองนี้ ก็ไดเงินเหรียญตรา
สังขอยางเดียวกับท่ีขุดไดท่ีพระประโทน จึงสนันิถานวา เมืองน้ีจะเปน
เมืองในสมัยเดียวกับเมืองโบราณท่ีพระปฐมเจดียกอนเมืองสุพรรณบุรี
ทุกวันนี้ชานาน แตเจดียสถานท่ียังมีรูปอยูนั้นสังเกตวาที่เปนรูปข้ึน
ใหมประมาณวาในคร้ังกรุงเกาก็มีบาง ดูการกอสรางจะเปน ๒ ยุคอยู

เมืองนี้แตเดิมคงจะเปนเมืองที่มีกระษัตริยครอบครอง ครั้น
ตอมาเพราะเหตุที่ทางแมน�้าเปลี่ยนแปลงท�าใหแมน�้าส�าหรบัเมืองนี้
ต้ืนเขินขึ้นทุกที จึงตองขุดสระหาน�้าไวใชในเมืองเมื่อฤดูแลง และ
ภายหลังยังกันดารน�้ายิ่งขึ้นทุกทีจนเกิดไขเจบ็จะอยูตอไปไมได จึงตอง
ท้ิงเมืองยายไปที่อื่นดังนิทานท่ีเลาสืบกันมาวาหนีหานั้น

เมืองที่ตองทิ้งใหราง เพราะแมน�า้เปลี่ยนทางอยางวานี้ มี
ตัวอยางหลายเมือง คือ เมืองศโุขไทยเกาเปนตน เมืองท่ีตองท้ิงใหราง
ในชั้นหลังไมชานานมานักเพราะเหตุนี้ก็มีอีกเมืองหน่ึง คือ เมืองพิจิตร
เกา เม่ือปขานอัฐศก จุลศักราช ๑๒๒๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จขึ้นไปเมืองพิศณุโลก เสด็จดวยเรือไฟพระที่น่ังอรรคราช
วรเดช ซึ่งเปนเรือสองปลองอยางใหญในเวลานั้นยังไปไดทางแมน�้า
พิจิตร ทุกวันนี้แมน�้าน้ันต้ืนเขินเปนหวงเปนดอนใชเรือไมไดทีเดียว
จนตองยายเมืองพิจิตรมาต้ังทางแมน�้าใหมขางคลองเรียง ถึงที่
พระปฐมเจดียแตเดิมก็คงจะมีแมน�้า เพราะการสรางเมืองแตโบราณ
คงตองอาไศรยล�าน�้า และมีที่ท�านาจึงต้ังเปนบานเมืองใหญโตอยูได
อาไศรยเหตุเหลานี้ จึงไดลงความสันนถิานดังกลาวมาแลว

ทานท้ังปวงที่ไดอานหนังสือพระราชพงษาวดารท่ีกรมสมเด็จ
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พระปรมานุชิตทรงเรียบเรียงไว ยอมทราบอยูทั่วกัน วากระษัตริย
พระองคหนึ่งทรงพระนามวา พระเจาอูทองเปนผูสรางกรุงเกาเมื่อ
จุลศักราช ๗๑๒ ป เมืองโบราณที่ขาพเจาวาน้ี ก็เรียกวาเมืองทาว
อูทอง (ทาวอูทองหรือพระเจาอทูอง ก็คือความเดียวกันนั้นเอง) จึง
เปนขอปณหานาคิดวา พระเจาอทูองนั้นจะเปนพระองคเดียวกันหรือ
จะเปนกระษัตริย ๒ พระองคมีพระนามพองกัน ความขอนี้ในหนังสือ
พระราชพงษาวดารวา พระเจาอูทองท่ีสรางกรุงเกานั้น ลงมาแตเมือง
เทพนคร ซึ่งต้ังอยูใตเมืองก�าแพงเพ็ชร และแสดงเหตุวาเพราะบรรธม
ในเปลทองของนฤมิตรแตยังทรงพระเยาว จึงไดมีพระนามวาพระเจา
อูทองดังนี้ แตฝายขางพระเจาอูทองทางสุพรรณน้ี ไมมีอันใดปรากฏ
นอกจากเร่ืองนิทานท่ีไดเลามาแลว แตมีหลักถานบางอยางซึ่งนาจะ
เอามาประกอบคิดเดาดูไดบาง คือ ในหนังสือโบราณ เชน หนังสือ
จาฤกหลักศิลาท่ีเมืองศุโขไทย เปนตน เมื่อกลาวถึงเมืองสุพรรณยอม
เรียกวาเมืองสุวรรณภูมิ์ หาไดเรียกวาสุพรรณบุรีไม ค�าวา อู ยอมแปล
ไดเปน ๒ นัย แปลวาเปลก็ได หรือจะแปลวาเปนท่ีมีท่ีเกิด ดังเชนค�าท่ี
ใชพูดกันอยูวา อูน�า้อเูขา เชนนี้ก็แปลได เพราะเหตุนี้ค�าวา สุวรรณภูม์ิ
ถาจะแปลวาอูทอง จะใชไดหรือไม ถาใชไดเมืองโบราณนี้ช่ือเดิมที่เรียก
ในภาษาไทย คงเรียกวาเมืองอูทอง เมื่อไปเรียกในภาษาบาฬจึงใชวา
สุวรรณภูมิ์ เพราะฉนั้นสันนิถานวา ที่เรียกพระนามกระษัตริยท่ีครอง
เมืองน้ีวา ทาวอทูองหรือพระเจาอูทองนั้นก็คืออยางเรียกวา พระเจา
กรุงศรีอยุทธยา หรือพระเจาเชียงใหมหาใชนามเฉภาะกระษัตริย
พระองคหนึ่งพระองคใดไม เปนนามส�าหรับเรียกพระเจาแผนดินที่
ครองเมืองอทูองนี้ทุกพระองค

มีขอท่ีควรจะเห็นปลาดอีกอยางหนึ่งคือ เมืองอูทองนี้อยูใน
ทามกลางหวางเมืองท้ังสอง เมืองขางตวันตก เรียกวา เมืองกาญจนบุรี
อีกเมืองหนึ่งอยูขางตวันออกเรียกวาเมืองสุพรรณบุรี ช่ือเกี่ยวของกับ
ทองดวยกันทั้งสองเมือง ท�าไมจึงเปนเชนน้ี ในหนังสอืโบราณท่ีไดกลาว
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มาแลว มีชื่อปรากฏแตเมืองสุวรรณภูม์ิเมืองเดียว ถาจะสันนิถานวา
เมืองท้ังสองคือ เมืองกาญจนบุรีก็ดี เมืองสุพรรณบุรีทุกวันนี้ก็ดี เปน
เมืองท่ีต้ังข้ึนภายหลัง โดยมีเหตุเกี่ยวเน่ืองกับเมืองสุวรรณภูม์ิอยางใด
อยางหนึ่ง อยางนี้จะใชไดหรือไม

เมื่อไดลองคิดถึงเพียงนี้แลว ดูยังมีขอท่ีนาจะวินิจฉัยตอไป
อีกขอ ๑ วา พระเจาอูทองที่สรางกรุงเกาน้ัน ถาจะเปนพระเจาอูทอง
ท่ีไปจากเมืองสุวรรณภูม์ินี้จะเปนไดหรือไม ปณหาขอน้ีถาจะวาใน
ทางขางจะเปนไดก็มีหลักถานอยูหลายอยาง คือ

๑. ตามเรื่องนิทานท่ีเลาสืบกันมาวา พระเจาอูทองท้ิงเมือง
สุวรรณภูม์ิหนีหาขามไปทางทศิตวันตกนั้น ก็ไปตรงทางทิศกรุงเกา
ระยะทางแตเมืองเดิมมาถึงกรุงเกาก็เพียง ๓ วัน ใกลกวา แลวจะอพยพ
ผูคนไปไดงายกวาที่จะลงมาจากเมืองเทพนครเปนอันมาก

๒. ผูศึกษาพงษาวดารยอมทราบอยูดวยกันวาเมืองศรีอยุทธยา
เปนเมืองเกา มีมากอนคร้ังพระเจาอูทอง พระเจาอทูองเปนแตมาตั้ง
เมืองศรีอยุทธยาขึ้นเปนเมืองหลวงอีกคร้ังหนึ่ง ท่ีมาเปล่ียนพระนาม
เปนสมเด็จพระรามาธิบดีนั้น ก็เพราะเหตุจะใหตองแบบแผนที่เปน
กระษัตริยครองเมืองศรีอยุทธยา อยางพระรามาวตาร ขอนี้นาจะเห็น
ไดวาแตเดิมคงจะมีพระนามตามท่ีจาฦกในพระสุพรรณบัตรเปนอยาง
อื่น เชนวาสมเด็จพระบรมราชาธิราชเปนตน ที่เรียกวาพระเจาอูทอง
เรียกตามนามเมืองอูทอง คร้ันมาครองเมืองศรีอยุทธยาก็ใชพระนาม
ปรากฏวา พระเจากรุงศรีอยุทธยาแตนั้นมา

๓. ในหนังสือพระราชพงษาวดารวาในแผนดินพระเจาอทูองนั้น
หัวเมืองฝายเหนือต้ังแตเมืองนครสวรรคขึ้นไปเปนเมืองประเทศราช
ท้ังน้ัน ถาพระเจาอูทองลงมาจากเมอืงเทพนครๆ ก็อยูใกลในระหวาง
เมืองก�าแพงเพช็ร เมืองพิจิตร แลอยเูหนอืเมืองนครสวรรคท่ีตองตอน
ผูคนผานลงมาเพียงระยะวันเดียวสองวัน รอบขางเมืองเหลานั้นจะ
เปนเมืองประเทศราชอยางไร ในขอนี้พิเคราะหดูตามความในหนังสือ
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พระราชพงษาวดารตอนนี้ ถามาจากทางเมืองสุพรรณพิเคราะหความ
งามจะสมมากกวามาจากขางเหนือ เพราะเมื่อพระเจาอูทองมาสราง
กรุงเกาเปนราชธานีนั้น นาท่ีจะกวาดตอนผคูนซึ่งมีภูม์ิล�าเนาอยูทาง
เมืองเดิมมาไมไดหมด คือขุนหลวงพงัวซ่ึงเปนพี่พระมเหษีเปนตน
นาที่จะเปนเพราะมีวงษวารพรรคพวกตั้งภูม์ิล�าเนาอยูทางโนนมาก
ไมยายมาอยกูรุงศรีอยุทธยาท่ีสรางใหม จึงโปรดต้ังขุนหลวงพงัวขึ้น
เปนพระบรมราชาใหอยูครองทางเมืองเดิม และจะไดต้ังขึ้นเปนเมือง
สุพรรณบุรีในคราวเดียวกนักับสรางกรุงเกานั้นก็อาจจะเปนได สวน
พระราเมศวรราชโอรสน้ันโปรดใหขึ้นไปครองเมืองลพบุรี รักษา
พระราชอาณาจักรขางทางเหนือ ท่ีติดตอกับเมืองประเทศราช ดูภูมิ์
แผนท่ี ที่วางการเชนนี้ เขาท่ีทางขางจะมาจากสุพรรณมาก

ขอความท่ีกลาวมาทั้งนี้ ขอใหทานผูเอาใจใสสอดสองใน
พงษาวดารเมืองไทยจงพิเคราะหดูเถิด
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เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาค ๓
เลาเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์
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เรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์๑

ขาพเจาต้ังใจมาหลายป วาจะหาโอกาสไปดูมณฑลเพชรบูรณ์
สักคร้ังหนึ่ง แตการท่ีจะไปมณฑลเพชรบูรณ์จะตองใชเวลากวาเดือน
และจะตองไปในฤดูแผนดินแหงใหปราศจากความไขเจ็บ แตวาตองไป
ใหทันเวลาล�าน�้าสักยงัมีน�้าพอลองเรือไดสะดวกในราวเดือนมกราคม
คอยหาเวลาวางราชการในหนาท่ีใหสบเหมาะกับฤดูกาลท่ีจะไปมณฑล
เพชรบูรณ์ยังไมได จึงตองเฝาผัดมา พ่ึงไปไดในรตันโกสินทรศก ๑๒๓
นี้ไมทันชีวิตพระยาเพ็ชรรัตนสงคราม (เฟอง) ขาหลวงเทศาภิบาล�
คนแรก ซ่ึงไดอุตสาห์จัดการท�านุบ�ารงุมณฑลนั้น และเปนผูท่ีไดวิงวอน
ใหขาพเจาไปดูมณฑลเพชรบูรณ์เสมอมา พระยาเพ็ชรรัตนสงครามลง
มากรุงเทพฯ มาเปนอหิวาตกโรคถึงอนิจกรรมเมื่อกอนขาพเจาจะขึ้น
ไปไมนานนัก คร้ังไดไปเหน็มณฑลเพชรบูรณ์ คิดถึงพระยาเพ็ชรรัตน�
จึงรสูึกเสยีใจในขอนี้เปนอันมาก

ทางท่ีจะไปมณฑลเพชรบูรณ์ไปไดหลายทาง จะไปทางเรือ
ล�าน�า้สักขึ้นไปจนถึงเมืองเพชรบูรณ์ทีเดียวก็ได แตกินเวลาเดินเรือราว
เดือน ๑ ถาไมไปเรือ จะเดินบกไปจากเมืองนครราชสีมา หรือเมอืง
สระบุรี เมืองลพบุรีก็ได ระยะทางเดินราว ๑๑ - ๑๒ วันก็ถึงเมือง
เพชรบูรณ์ แตเขาวาทางอยขูางจะกันดารและไมมีสิ่งใดนาดู สูไปทาง
แมน�า้เจาพระยาไปขึ้นเดินบกท่ีแขวงเมืองพิจิตรตัดไปเมืองเพชรบรูณ์
เมืองหลมสัก แลวลองน�า้สักลงมาเมืองสระบุรีอยางนี้ไมได ทางน้ีวา
เปนทางสะดวกและจะไดเห็นภูมิล�าเนามากกวาทางอื่น ขาพเจาจึงได

� ๑ จากหนังสอื เที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๓ เลาเร่ืองเท่ียวมณฑลเพชรบูรณ์�
พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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เลือกไปตามทางอยางวาขางหลังนี้ ไดออกจากกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี ๒๑
มกราคม รสูึกวาชาไปสัก ๑๕ วัน น�้าในแมน�า้เจาพระยาแหงงวดลง
เสยีมาก แมใชเรือไฟอยางกินน�า้ต้ืนแลวก็ยังขึ้นไปไดดวยยาก เดินเรือ�
๘ วันจึงถงึบางมูลนาคอันเปนทาที่จะขึ้นเดินทางบกไปเมืองเพชรบูรณ์

บางมูลนาคน้ีเดิมเรียกกันวา “บางขี้นาค” พ่ึงเปลี่ยนเรียกให
เปนค�าผดีูวา “บางมูลนาค” เม่ือต้ังมณฑลพิษณุโลก คนเลยเรียกแปล
ไปเปน “บางบุนนาค” ชุกชุม เปนหมูบานเกาอยูใกลปากคลองบุษบง
อันเปนทางส�าหรบัใชเรือขนสินคาเมืองภูมิขึ้นลงในฤดูน�า้และเปนทา
เกวียนของเมืองภูมิในฤดูแลงดวย จึงเปนท�าเลการคาขายมาแตกอน
แตนับวาเปนทองที่ของเมืองพิจิตร ครั้งต้ังมณฑลพิษณุโลกจึงยาย�
ท่ีวาการเมืองภูมิมาต้ังท่ีบางมูลนาค จัดเปนอ�าเภอ ๑ ของเมืองพิจิตร
แตนั้นมา

วันท่ี ๓๑ มกราคม ออกเดินจากบางมูลนาคไปตามทางท่ีท�า
โทรเลข บายหนาข้ึนทิศตะวันออกเฉียงเหนอื การเดินทางใชมาเปน
พาหนะและมีชางบรรทุกกับผูคนหาบหามสิ่งของตามประเพณีการ
เดินปาไมแปลกประหลาดอันใดนัก มีประหลาดอยหูนอยหนึ่งแตท่ี
ราษฎรชาวเมอืงพิจิตรบรรดาอยูท่ีแถวรมิน�้าไมมีใครอยากไปทางเมือง
เพชรบูรณ์เลย คนเหลานี้เคยไปคาขายเท่ียวเตรทางขางตะวันตกจนถึง
เมืองก�าแพงเพชรและเมืองสุโขทัยโดยมาก แตจะหาผูใดท่ีเคยไปทาง
ดอนขางตะวันออกหางแมน�้าเพียงกวาวันเดียวขึ้นไปไมใครมี เพราะ
เคยไดยินเล่ืองลอืถึงความไขเจ็บทางเพชรบูรณ์ ก็เลยหวาดหวั่นครั่น
ครามกันมาเสียชานาน ครั้งน้ีก็ไดก�าหนดวาจะใหพวกชาวพิจิตรไป�
สงเพียงพรมแดนเมืองพิจิตร มิใชจะตองเขาไปในแดนเพชรบูรณ์แต�
ถึงกระนั้นก็ยังพากันสะทกสะทานถึงเขามาวงิวอนขาพเจา ขอให�
ผอนผันอยาใหตองไปก็มี ขาพเจามิรท่ีูจะท�าประการใด ก็ไดแตช้ีแจงวา�
ตัวขาพเจาก็เปนชาวเมืองอื่นและรจัูกเจ็บไขตายลมเหมือนกับพวกเขา�
ท่ีจะไปเมืองเพชรบูรณ์ก็เพราะเปนราชการของสมเด็จพระเจาอยูหัว
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มิใชจะไปเท่ียวเตรหาความสนุกสบายเม่ือไร จงนึกเสียวาไปราชการ
ดวยกันเถิด คนเหลานั้นก็จ�าเปนตองไปดวยความเกรงอ�านาจ เม่ือแรก
ออกเดินทางสังเกตดูจะหาใครหนาตาสดชื่นไมมีเลย จนไปได ๓ วัน
ถึงท่ีซับมาแสนบนเขาพรมแดนเมืองเพชรบูรณ์ รงุข้ึนจะปลอยใหกลับ
บาน วันนั้นจึงไดเห็นอาการรื่นเริงของพวกชาวเมืองพิจิตร ถึงกบัเลนหัว
เฮฮากันอื้ออึงจนตองหามในคืนหลงั ครั้งถามก็ไดความวา เม่ือคนเหลา
นั้นไดไปเห็นปาดงดูไมนากลัว และไมเห็นมีใครเจ็บไขรายแรงดังคาด�
ก็ส้ินความกลัว บางคนถึงกับเขาขันอาสาวา ถาทีหลังขาพเจาจะไป�
ทางนั้นอีกจะมาไปดวยไมตองใหเรียกทีเดียว แตฝายขางพวกชาวบาน
ดอนซ่ึงไปพบเชนท่ีบานกระปาง อยูหางแมน�า้ขึ้นไปเพียง ๒ วัน ความ
นิยมกับตรงกันขาม คนพวกนี้ช�านาญเท่ียวเตรทางเมืองเพชรบูรณ�์
นายม หลมสัก ตลอดจนเมืองวิเชียร แตคร่ันครามความไขทางท่ีลมุ�
ริมแมน�า้เมืองพิจิตร ไมมีใครอยากลงไปเลย บางคนบนแกขาพเจาวา
กลัวเรือนัก ไดเคยลงเรอืคร้ังหน่ึง พอเขาออกเรือก็ใหเวียนศีรษะเปน
ก�าลัง เลยไมกลาขี่เรือแตนั้นมา หมูคนอยูหางกนัทางเพียงสองวัน ภูเขา
เลากาอันใดก็ไมมีคั่น มีความกลัวกลับกันขามอยางนี้ดก็ูประหลาดอยู

ระยะทางแตบางมูลนาคไปถึงเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ
๓,๐๐๐ เสน ขาพเจาเดินทางอยางสงวนพาหนะและผูคนหาบหาม�
ไมใหบอบซ�า้ เดิน ๕ วัน แตถาจะเดินโดยล�าลองเพียง ๔ วันก็ถึงได
ไมล�าบากอันใด เพราะหนทางที่เดินถาไปในฤดูแผนดินแหงแลวเดิน�
ไดสะดวก ทองที่แตบางมูลนาคข้ึนไปเปนท่ีลุมราบไปประมาณ ๓๐๐
เสนถึงเมืองภูมิเกา เลากันมาวาเปนท่ีฤๅษีส�านักอยแูตโบราณ พระฤๅษี
ไดประสาทพรแกสานุศิษย์ไว จึงเปนทองที่ท�าเลท�านาดีนัก แตกอน
มาหาไดเกบ็คานาไม กลาวกันวายกคานาบูชาพระฤๅษี เหตุที่จริงจะ
อยางไรหาทราบไม แตคานาเมืองภูมิพ่ึงเก็บ เม่ือจัดมณฑลพิษณุโลกน้ี
เอง ออกจากเมืองภูมิพื้นท่ียังลมุเปนพรุเปนปาไผ ไปอีกสัก ๕๐๐ เสน
จึงขึ้นที่ดอน เปนโคกปาไมเต็งรัง ชายโคกริมหวยเปนดงสลับกันไปสัก
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๑,๐๐๐ เสน จึงถึงเชิงเขาบรรทัดที่ปนน�้าไหลลงแมน�า้พิษณุโลกและ
แมน�า้สัก และเปนพรมแดนเมืองพิจิตรตอกับเมืองเพชรบูรณ์ หนทาง
ตอนขามเขาบรรทัดเปนดงดิบเหมือนกับดงพระยาไฟ แตเดินสะดวก
ดวยทางลาดคอยๆ ขึ้นไปจนถึงสันเขาบรรทัด พอลงไหลเขาขางตะวัน
ออกไปสัก ๒๐๐ เสน ก็ออกจากดงพนเทือกเขา ถึงบานลองคลาแขวง
เมืองเพชรบูรณ์ แตนี้ไปทางเดินตัดขึ้นทิศเหนือไปประมาณ ๕๐๐ เสน
ถึงบานนายม อันต้ังอยริูมล�าน�้าสักใตเมืองเพชรบูรณ์ ทางเรือลองวัน
๑ เดินบกจากบานนายม ๔๖๐ เสน ก็ถึงเมืองเพชรบูรณ์ ขาพเจาไป
ถึงเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์

ท�าเลทองที่เมืองเพชรบูรณ์บอกสัณฐานไดไมยากนัก คือ
ล�าน�้าสักไหลแตเหนือลงมาใต ท้ังสองขางล�าน�า้สักมีภูเขาสูงเปนเทือก
ลงมาตามแนวล�าน�้า ขางตะวันออกเขาตอแดนมณฑลนครราชสีมา
ขางตะวันตกเขาตอแดนมณฑลพิษณุโลก เทือกเขาทั้งสองขางนี้ตอน
เหนือสอบ ตอนใตผายออกไปโดยล�าดับ ท�านองสัณฐานกรวย เมือง
หลมสักอยูเหนือที่สุดในล�าน�้าสัก ตอลงมาถึงเมืองเพชรบูรณ์ แลดูที่
เมืองเพชรบูรณ์เทือกเขาท้ังสองฟากหางล�าน�า้ประมาณไมเกนิ ๕๐๐ -
๖๐๐ เสนท้ังสองฝาย พ้ืนท่ีเมืองเพชรบูรณ์ตอนริมน�้าสักเปนท่ีลุม ฤดู
น�า้ๆ ทวมแทบทุกแหง ถัดขึ้นไปในระหวางท่ีลมุกับเชงิเขาบรรทัดเปน
โคกสลับแองเปนหยอมๆ ท่ัวไป บนโคกเปนปาไมเต็งรังท�าการเพาะ
ปลูกอยางอื่นไมได ในท่ีแองเปนท่ีน�า้ซับท�าไรนาเรือกสวนเพาะปลูก
งอกงามดี เมืองเพชรบูรณ์ต้ังอยทูี่ลุม ไดอาศัยน�า้หวยท�าเปนเหมือง
ไขน�า้เขาเรือกสวนไรนาไดสะดวก จึงบริบรูณ์ดวยพืชพันธุ์ ธัญญาหาร
คลายกับเมืองลับแลยิ่งกวาท่ีอื่น

ขอที่เลื่องลือวาไขเมืองเพชรบูรณ์รายแรงน้ัน เม่ือไดไปแลเห็น
เมืองเพชรบูรณ์ก็เขาใจไดวาไขรายดวยเหตุใด เพราะเหตุที่มีเทือกเขา
สูงอยูใกลเมืองท้ัง ๒ ขาง เขาท้ัง ๒ เทือกน้ีเปนเขาหินปูน ถึงฤดูแลง
ตนไมแหงไมมีใบ เวลาฤดูรอนจัดไอศิลาข้ึน ลมจะพัดมาแตทิศใดๆ ก็
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พัดเอาไอศิลาเขามาในเมือง คนตองถกูไอรอนจากศิลาในฤดูรอนเปน
ไขไดประการ ๑ คร้ันฤดูฝน ฝนชะใบไมที่เนาเปอยไหลออกมาตาม
ล�าหวย เม่ือบริโภคน�้าเชนนี้ก็เปนเหตุใหเกิดไขอีกประการ ๑ คร้ันถึง
หนาฝนชุกฤดูน�้าไหลหลากลงมาน�า้ทวมแผนดินที่ต้ังบานเรือนแฉะช้ืน
อยูชานาน พอน�้าลดไอดินขึ้นก็เปนเหตุใหเกิดไขไดอีกประการ ๑ แต
เม่ือไลเลยีงไตถามคนในพื้นเมืองถึงเรื่องความไขเจ็บท่ีเมืองเพชรบูรณ์
เขาวาไขมีชุกชุมแตในเวลาเปล่ียนฤดู คือแรกฤดูฝนตอฤดูรอนคราว
๑ กับเมื่อเร่ิมฤดูแลงตอฤดูฝนอีกคราว ๑ และคราวหลัง คือ ไขหัวลม
เม่ือฤดูแลงตอฤดูฝนนั้นรายกวาไขคราวแรก นอกจากไข ๒ ฤดูนี้แลว
ก็เปนธรรมดา ตามความเห็นของพวกขาราชการท่ีไปจากท่ีอ่ืน เขาวา
ความไขเมืองเพชรบูรณ์มีมากกวามณฑลอื่นบางมณฑล เชนมณฑล
กรุงเกาเปนตน จริงอยู แตไมรายแรงเหลือทนอยางเชนเลาลือ ถารจัูก
รักษาตัวแลวก็ไมสูกระไรนัก แตตองรักษาใจดวย ถากลัวเกินไปก็อาจ
จะเจ็บไขไดมากๆ เขายกตัวอยางวามีขาราชการในกรุงเทพฯ คนหน่ึง
เจากระทรวงใหข้ึนไปประจ�าต�าแหนงที่มณฑลเพชรบูรณ์เม่ือปแลว
เหตุใดจึงไปในฤดูฝนหาทราบไม พอไปถึงเมืองเพชรบูรณ์ไปเปนไขสัก
เลก็นอย ซึ่งเขารแูนวาไมใชไขรายแรงอยางไร แตตัวคนเจ็บนั้นหวั่นไข
เพชรบูรณ์ไปแตกรุงเทพฯ เสียแลว พอเจ็บก็ใจเสีย เห็นแตวาถาขืนอยู
จะไมรอดอยางเดียว ใครจะรับรักษาพยาบาลคนเจ็บก็ไมยอมอยู ขอเรือ
รีบลองกลับลงมากรุงเทพฯ ไดขาววาเม่ือเรือลงมาถึงเมืองวิเชียรไขเลย
ก�าเริบจับไมสาง แตยังไมตาย จะเปนอยางไรตอไปหาทราบไม เขาเลา
ใหฟงอยางน้ี เห็นวาท่ีเขาวาการรักษาตัวเปนส�าคัญน้ันเปนความจริงแท�
ทีเดียว

อันวิธีที่จะรักษาตัวไมใหเปนไขปา ตามท่ีไดทราบและสังเกต�
มาตามหัวเมืองดูก็ไมสูยากเพียงใดนัก วิธีปองกันไขคือ ขอ ๑ น�า้กิน
ถาหาน�า้ฝนไมได ควรตมน�้าใหเดือดและกรองเสยีกอนจึงกิน ขอ ๒
เครื่องนุงหมและเคร่ืองปูลาดหลับนอนอยาใหชื้น ตองตากแดดหรือ�
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เอาอุเตารีดใหแหงสนิทจึงใช ขอ ๓ อยานอนกับพ้ืนแผนดินถาจ�าเปน
จริงกห็าหญาฟางรองเสียพอใหพนไอดิน วิธีระวังตัวคือ ขอ ๔ ถาสังเกต
เห็นวาอุจจาระผูกไปวันหน่ึงสองวันตองระบายเสีย เพราะไขปาถาจะ
เปนมักจับดวยอุจจาระผูกกอน ขอ ๕ ถารูสึกคร่ันตัวตองรีบกินยา�
ควินินเสยีสกัสี่หาเกรนทันที ถึงหูอื้อก็ทนเอาหนอยหน่ึง ถาระวังตัว
เชนวานี้ก็ไมใครเปนไข

การท�ามาหากินของชาวเมืองเพชรบูรณ์ ท�าเรือกสวนไรนาได
ผลดี เพราะมีน�้าเหมอืงบริบูรณ์ดังกลาวมาแลว แตวาโดยปรกติท�าแต
พอบริโภคกันในพื้นบานเมืองเทาน้ัน เชนท�านาก็มักท�าป ๑ เวนเสียป
๑ เพราะจะท�าเปนสินคาไปจ�าหนายถึงมณฑลอื่นทนคาบรรทุกไมไหว
ขาวเปลือกขายกันในเมืองเกวียนละ ๑๖ บาท แตถาจะบรรทุกเอาไป
ขายเมืองพิจิตรก็ดี หรือเอามาขายเมืองสระบุรกีด็ี เม่ือคดิคาบรรทุก
บวกเขา ราคากแ็พงเทาขาวในเมืองนั้นๆ หาก�าไรไมได เพราะฉะนั้น
สิ่งซ่ึงเปนสินคาส�าคัญออกจากเมืองเพชรบูรณ์มีแตยาสูบอยางเดียว
เพราะเปนยาดีกวาท่ีอื่นๆ ในพระราชอาณาจักรนี้

การท�าไรยาในมณฑลเพชรบูรณ์นั้น ราษฎรไปเท่ียวท�าตามที่
แองอนัน�า้ทวมขังในฤดูฝน พอตกแลงน�้าแหงก็ไปถากถางท�าไรยาในที่
เหลานั้น ท�าเพยีง ๖ ป ๗ ปดินจืดก็ตองยายไปท�าท่ีอื่น พักแผนดินเสีย
๖ ป ๗ ปจึงกลับมาท�าไดใหมยาท่ีเปนยาอยางดีมีแตในเมืองเพชรบูรณ์
ยาเมืองหลมสัก และยาท่ีปลูกขางใตหางเมืองเพชรบูรณ์ลงมาเพียง ๒
วันรสยาคลายไป สูที่เมืองเพชรบูรณ์ไมได ราษฎรปลูกยาเก็บห่ันเสร็จ
แลวพวกพอคาไปรับซ้ือถึงบานเรือนราษฎร บรรทุกโคตางไปขายทาง
มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดรบาง แตโดยมากน้ันบรรทกุเรือ�
รองลงมาขายกรุงเทพฯ

เวลาขาพเจาไปถึง ก�าลังเกิดความเขาใจผิดดวยเรื่องสินคา
ยาเปนขอใหญอยางไดเคยพบท่ีเมืองพิจิตรและเมอืงพิษณุโลกมาแต
กอนครั้งหนึ่ง ถึงเปนเหตุใหฉิบหายกันมาก คือธรรมดายาที่ขายกัน
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โดยปรกติ ยอมคัดยาเปน ๓ ชนิด คืออยางดี อยางกลาง และอยาง
เลว ขายราคาลดกันโดยล�าดับ ใน ๒ ปมาน้ียาเพชรบูรณ์ขายดีมีผูซ้ือ
มาก ขางพวกที่ปลูกยาอยากจะไดก�าไรแรง เอายาท้ัง ๓ อยางคละกัน
ปลอมขายเปนยาอยางดี พวกพอคาไมรูเทารับเอาลงมาขาย เม่ือปแลว�
คนไมใครซ้ือขาดทุนกันหลายราย เมื่อศก ๑๑๙ ท่ีเมืองพิจิตรเมือง
พิษณุโลกก็เปนอยางนี้ จนพอคาเข็ดไมกลารับซื้อยาลงมาขาย พวก
ราษฎรก็ตองเก็บยาไวผุคาเรือนเปลาตลอดป ขาพเจาไดข้ึนไปพบเมื่อ
ศก ๑๒๐ คร้ันไปพบที่มณฑลเพชรบูรณ์เริ่มตนจะเปนอยางเดียวกัน�
ในปนี้ จึงไดสั่งใหรีบประกาศเลาเรื่องยาเมืองพิจิตรพิษณุโลกใหราษฎร
เมืองเพชรบูรณ์ฟงและใหคอยตรวจตราหามปรามท่ัวไป แตจะมีผล
แกทันไดในปนี้หรือไมยังไมทราบแน ถาทานผใูดสูบยาเพชรบูรณ์ใน
ปนี้รสูึกวารสคลายไปแลว ขอใหเขาใจเถิดวาเปนดวยเหตุดังขาพเจา
เลามานี้

ตัวเมืองเพชรบูรณ์เปนเมืองโบราณ พิเคราะห์ดูเห็นวาเปนเมือง
ท่ีไดสรางมา ๒ ยุค แตสรางในท่ีอันเดียวกัน สิ่งส�าคัญคือ พระมหาธาตุ
และวัดวาของกอสรางซึ่งมีเปนที่สังเกต ท�าใหเขาใจวาเมืองเพชรบูรณ์
ท่ีสรางยคุแรกนั้น ดูเหมือนจะสรางเมื่อเมืองเหนือ คือเมืองสุโขทัยหรอื
พิษณุโลกเปนเมืองหลวง สังเกตตามแนวก�าแพงเมืองซ่ึงเอาล�าน�้าไว
กลางเชนเมืองพิษณุโลก จะกวางยาวราวดานละ ๒๐ เสน เม่ือสราง
ยุคที่ ๒ นั้นเขาใจวาจะไดสรางในแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ มีปอม
และก�าแพงกอดวยอิฐปนศิลา สัณฐานคลายเมืองนครราชสีมา แตเลก็
และเต้ียกวา เอาแมน�้าไวกลางเมืองเหมือนกัน แตรนแนวก�าแพงเมือง
เขามาเล็กกวาเมืองเกา เมืองเพชรบูรณ์ท่ีไดสรางท้ัง ๒ ยุค พิเคราะห์
ตามภูมิแผนท่ีเห็นวาสรางส�าหรับปองกนัขาศึก ซึ่งจะมาทางฝายเหนือ
เหมือนกัน เพราะสรางเมืองประชิดโคกปาขางเหนือเอาท�าเลไรนาไว
ขางใตเมืองทั้งสิ้น เม่ืออานดูพงศาวดารก็ไดความสมจริง ดวยทัพกรุง
ศรีสัตนาคนหุตยกลงมาคราวใด ก็ยกมาทางริมน�า้สักน้ีแทบทุกคราว
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ขาพเจาจากเมืองเพชรบูรณ์ไปเมืองหลมสัก เม่ือวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ทางแตเพชรบูรณ์ไปหลมสัก ๑,๒๐๐ เสน ท�าเลท่ีเปนแอง
สลับเนินเหมือนกับพรรณนามาแลว แตมีระยะบานเรือนราษฎรถี่ หา
เปลี่ยวเหมือนทางระหวางพจิิตรกับเพชรบูรณ์ไม และมีปาลานอยูทาง
นี้ไดผานไปปาหนึ่งงามนาดูนักหนา คางทางคืนหน่ึงถึงเมืองหลมสัก
เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ รงุข้ึนวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ไปดูเมืองหลมเกาซึ่ง
อยูหางเมืองหลมสักทาง ๓๖๐ เสน ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ เมือง
หลมเกาตั้งอยใูนที่แองใหญมีภูเขาลอมรอบ แลมีหวยผานกลางเมือง
หวยนี้มาตกล�าน�า้สักขางใตเมืองหลมสัก ท�าเลเมืองหลมเกาเปนที่ท�า
เรือกสวนไรนาเพาะปลูกตลอดจนผสมโคกระบือดีมาก ดูภูมิแผนท่ีงาม
กวาเมืองเพชรบูรณ์ เมืองหลมแตเดิมต้ังอยท่ีูเมืองหลมเกาน้ี ในจารึก
พอขุนรามก�าแหงเรียกวาเมืองลุม ตามต�านานที่เลากันในพ้ืนเมืองวา
เดิมพระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยท่ีูเขาแหงใดแหงหนึ่งในท่ีเหลานั้น
และมีพระยาวานรอยูแหงใดแหงหนึ่งในท่ีเหลานั้นเหมือนกัน พระยา
วานรพาบริวารไปเฝาพระพุทธองค์ เม่ือไปถึงที่ตรงนั้นมีพระยานาค
มาท�าอุบายใหแผนดินถลมลงไป จับวานรไดทั้งฝูง พระพุทธองค์ทรง
ทราบดวยพระญาณ จึงใหพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งไปทรมานพระยา
นาคจนเปนสัมมาทิฐิแลว ก็พาฝูงวานรไปเฝาพระพุทธองค์ดวยกัน
เหตุนี้เมื่อต้ังเมืองตรงน้ันจึงไดเรียกวาเมืองหลม ตามมูลเหตุเดิมและ
พระพุทธพยากรณ์ดูเปนช่ืออันควรจะเรียกเมืองนั้นไดจริงดวยต้ังอยู
ในวงเขาเหมือนต้ังอยูในกนกระทะ พิเคราะห์ดูตามเจดียสถานของ
โบราณที่มีอยูในเมืองหลมเกา ดูเหมือนจะเปนเมืองพวกราษฎรชาวศรี
สัตนาคนหุตไดมาต้ังกอนแตคงจะเปนเมืองซอง คือพวกราษฎรท่ีหลบ
หลีกหนีภัยอันตรายตางๆ มาม่ัวสุมกันต้ังภูมิล�าเนาจนเปนบานเมือง
ขึ้นภายหลัง มิใชเมืองที่รัฐบาลจัดต้ังอยางเมืองเพชรบูรณ์ จึงไมมีเคา
เง่ือนก�าแพงเชิงเทินหรือภูมิฐานบานเมืองอยางใด สืบถามก็ไดความวา�
ไมมีมาแตเดิม สวนเมืองหลมสักนั้น ต้ังอยรูิมแมน�้าสักตรงท่ีสดุเพียง
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ท่ีใชเรือในล�าแมน�า้น้ันไดเปนเมืองท่ีต้ังใหม เขาบอกวาต้ังมาได ๓ ชั่ว�
เจาเมือง ดูเหมือนจะต้ังในแผนดินพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยหัูว�
นี้เอง ท่ีเรียกวาเมืองหลมสัก ขาพเจาเขาใจวาจะเรียกใหผิดกับเมือง
หลมเกา ซ่ึงเรียกมาวาเมืองหลมเฉยๆ อาศัยท่ีเมืองใหมมาต้ังริม�
น�้าสัก จึงเรียกวาเมอืงหลมสัก แตถาทานผใูด จะถามตอไปวา แมน�า้
นี้เหตุไรจึงเรียกวาน�้าสักหรือน�้าปาสัก ขอนี้ขาพเจายอมจน สืบนัก
แลวยังไมไดความ ปาไมสักก็ไมมี จะเอาเกณฑ์อันใดต้ังเปนชื่อเรียกวา�
น�้าสัก ขาพเจายังรูไมถึง

ท�าเลท่ีเมืองหลมสักอยูระหวางเขาเหมือนกัน แตภูเขาอยูหาง
ไมลอมรอบเหมือนเมืองหลมเกา ทองที่ท�าเรือกสวนไรนาก็ดีคลายๆ
กัน เปนที่สูงน�้าไมทวมมากเหมือนเมืองเพชรบูรณ์ ความไขเจ็บก็วา�
ไมมากมายรายแรงเหมือนเมืองเพชรบูรณ์ สินคาท่ีออกจากเมือง
หลมสักยาสูบก็มีบาง แตโคกระบือเปนสินคาใหญ พาเดินลงไปขาย
ทางมณฑลนครสวรรค์และเมืองลพบุรีปละมากๆ สังเกตดูผคูนมีทรัพย์
สมบัติบริบูรณ์มากกวาเมืองเพชรบูรณ์ และจ�านวนผูคนก็มากกวาเมือง
เพชรบูรณ์ดวย

เมื่อเที่ยวๆ ไปในมณฑลเพชรบูรณ์คราวนี้ ไปเกิดความสลด
ใจข้ึนอยางหนึ่งดวยเรื่องพระสงฆ์ในมณฑลน้ัน ดูมีแตพระหนมุๆ ท่ีพ่ึง
บวชราว ๒ พรรษา ๓ พรรษา เปนอยางผใูหญโดยมาก วัตรปฏิบัติก็อยู
ขางจะเสื่อมทราม แมสวดมนต์เย็นตามวัดก็สวดเพียงในพรรษา นอก
พรรษาไมตองท�าอันใดกัน ขาพเจาไดคนควาจะวิสาสะกับพระผูใหญๆ
ท่ีเปนอุปชฌาย์อาจารย์ ท่ีไดพบปะกเ็ปนผูมีอัธยาศัยดี แตวาความ
รูนอยเหลือประมาณ ความดีของพระสงฆ์ในมณฑลนี้มีอยูท่ีอุตสาห์
รักษาวัดและท่ีท�าการปฏิสังขรณ์ เร่ืองสงฆมณฑลในมณฑลเพชรบูรณ์
เม่ือพระยาเพ็ชรรัตนยังอยไูดปรารภและต้ังใจจะเอาเปนธุระท�านุบ�ารงุ
แตไปขัดของเสียที่หาพระเถระที่มีความรสูมัครไปอยูมณฑลเพชรบูรณ์
ยังไมได แตพระยาเพช็รรัตนก็ไดอุตสาห์จัดพระสงฆ์สงลงมาศึกษา�
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อยใูนกรุงเทพฯ หลายรูป กวาจะไดพระสงฆ์เหลานั้นขึ้นไปท�านุบ�ารงุ
สงฆมณฑลในมณฑลเพชรบูรณ์เห็นจะยังนาน

นอกจากความเสียใจเรื่องสงฆมณฑล ยังรสูึกเสยีใจอีกอยาง
หน่ึง เม่ือไดไปเห็นล�าน�้าสักท่ีเมืองเพชรบูรณ์เล็กและเลวกวาคาดหมาย
ไวเปนอันมากขาพเจาไดเคยตามเสด็จขึ้นไปตามทางล�าน�า้สักจนถงึหิน
ซอน เห็นวาเปนแมน�้าสนุกนาเที่ยวเขาไดบอกแลววาแมน�า้สักตอนบน
ไมนาเที่ยวเหมือนทางขางใต มักมีตอและขอนไมลมกีดขวางทางเรือ
แตก็นึกวาจะไมสูล�าบากเทาใดนัก ดวยคาดวาเปนแมน�้าใหญ เพราะ
เคยเห็นเรือท่ีบรรทุกสินคาลองลงมาทางล�าน�้าสกั ในฤดูน�า้เห็นเขาใช
เรือมอขนาดใหญลองลงมาได นึกวาเราลงมาฤดูแลงใชเรือเล็กๆ ลองลง
มาก็จะยากเย็นอะไรนักหนา คร้ันไปแลเห็นแมน�้าสักท่ีเมืองเพชรบูรณ์
เขาจริง ก็ไดแตส่ันศีรษะไปตามกัน ดวยไมไดคาดเลยวาจะเล็กและต้ืน
ถึงเพียงนั้น บางแหงถึงชายไมตะไครน�้าประเรือทั้ง ๒ ขางก็มี นี่วาเขา
ถากถางใหขาพเจาบางแลวเสียอีก ท่ีหลงเขาใจวาเรือมอลองลงมาไดใน
ฤดูน�า้น้ัน ท่ีจริงเมื่อถึงฤดูน�า้ๆ ทวมตล่ิงเขาไปไกล พวกที่ใชเรือบรรทุก
สินคาขึ้นลง เขาแลนเรือไปบนตลิ่งไมตองอาศัยแมน�้าสักเทาใด เวลา�
ท่ีลองเขาเลือกเวลาน�้าหลากก็ลองลงมาประมาณ ๑๕ วันถึงกรุงเทพฯ
คร้ันจ�าหนายสินคาและซื้อสินคาบรรทุกใหมเสร็จแลว กลับข้ึนไป ๒
เดือนจึงถึง พอถึงก็พอน�้าแหงเอาเรือขึ้นคานคอยหนาน�า้ปหนาใหม
เปนอันขึ้นลองไดปละเที่ยวเดียวเทานั้น นอกจากเวลานั้นใครไปมาทาง
น�า้ก็ใชไดแตเร่ืองพายมาเล็กๆ แตกระนั้นจะข้ึนลองก็แสนยาก ความ
จริงของแมน�้าสักตอนบนเปนดังนี้

แตเดิมขาพเจาหมายใจวาขากลับจะลองเรือลงมาแตเมือง
หลมสัก แตไปชาไมทันน�้า จึงตองเดินบกยอนกลับมาลงเรือท่ีเมือง
เพชรบูรณ์ ใหหาซ้ือเรือพายมามีประทุนอยางยอมๆ ส�าหรับบรรทุกของ
และใหพวกพองอาศัย สวนตัวขาพเจาเองไดใหสงเรือมาดเกง ๖ แจว
อยางยอมขึ้นไปคอยรับล�า ๑ ไดมาในเรือนั้น แตก็นึกเสียดายเพราะ
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เหมือนเอาเรือล�านั้นข้ึนไปยับเยินเสียท้ังล�าเรือและเกง แตบุญหนอยที่
เปนเรือมาดโดนตอโดนหินเทาใดพอทนไดไมแตกหัก ถาเปนเรอืตอเชน
เรือบตก็เห็นจะไมไดเปนเรือกลับมาถึงบาน ไปแลเห็นคุณเรือพายมาใน
เท่ียวนี้เอง วาเปนเรอืที่เขาคิดท�าส�าหรับใชในแมน�้าท่ีเดินเรอืยากเชน
ล�าน�้าสักน้ี ทองเรือใชมาดถึงจะเข็นลากลูถูโดนอยางใดก็พอทนทาน
สวนขางเรือที่ข้ึนกระดานท�าใหเปนเรือเบาบรรทุกไดดีกวาเรือมาดท้ัง
ตัวเปนอันมาก เปนความคิดฉลาดไมนอยทีเดียว

ขาพเจาลองเรือจากเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์
ทางล�าน�้าสักต้ังแตเมืองเพชรบูรณ์ลงมาทั้ง ๒ ฟากเปนปาชัฏ ตนไมรม
คร้ึมไมใครรอน มีตนตะเคียน ตนยาง ตนสะตือใหญๆ โดยมากที่แหง
ใดตลิ่งพังตนไมใหญก็ลมลงแมน�้าท้ังตนทั้งรากและกิ่งสาขากีดขวาง
ทางเรือข้ึนลองล�าบากมาก บางตนลมทอดขามแมน�้าอยางสะพานเรือ
ลอดมาไดก็มี บางตนลมลงมาราน�้าตองเข็นเรือขามมาก็มี บางแหงจะ
ลอดหรือจะเข็นขามไมไดท้ัง ๒ สถาน ตองขุดตลิ่งเอาเรือหลีกมาทาง
โคนตนก็มีบาง ดวยขอนที่ไมลมทับกีดทางอยูเหลานี้ลวนเปนตนไม
ใหญโตเหลือก�าลัง พวกถางทางจะตัดทอน จึงตองพากเพียรเข็นเรือ
หลีกและขามขอนมาไมรูวาวนัละกี่คร้ัง เปนเครื่องล�าบากและทอใจ
ในการลองล�าน�้าสักยิ่งกวาอยางอื่น ยังอีกอยางหน่ึง การท่ีลงมาดวย
เรือเล็กๆ แรกๆ ลองก็ดูขบขันดี แตครั้งหลายวันเขาชักออกอัดใจ ดวย
ไดแตนอนกับนั่งพับขามาสองทาเทานั้น ก็เกิดอาการเม่ือยและปวด�
หัวเขาเปนก�าลัง เรอืมาดเกงของขาพเจามีท่ีพอเอาเกาอี้ผาใบเขาไป�
ต้ังได นั่งเอนมาบนเกาอี้พอหายปวดหัวเขาไดบาง แตผงกตัวเวลาเผลอ�
ศีรษะก็โดนหลังคาเกงหลายคร้ัง สวนพวกเพ่ือนฝูงที่มาเรือพายมานั้น
ตองแซวมาในประทุนเรือ พากันบนกันวาราวกับนอนมาในโรง บางคน�
เหลือทนเขาก็ออกไปขอเขาแจวเรอืเสียเอง พอไดยืนใหหายเม่ือยขา ท่ี
บางคนเจาะหลังคาประทุนเรือแลวลุกข้ึนยืนโผลประทุนไปคร่ึงตัวให
หายเม่ือยก็มี แตรอดดวยเรือหลายล�าดวยกัน ตางบนบอกเลนหัวกันมา�
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ก็เลยสนุกไป
แตถาจะวาไปการลองล�าน�้าสักก็สนุกจริงๆ ดวย สนุกท่ีรูสึก

วามาในปาจริงๆ จะแลดูไปในสรรพทิศใดๆ เห็นแตตนไมใหญนอย�
แซกแซมกันเหมอืนแกลงแตงใหสงางามนาพิศวง แวะขึ้นท่ีไหนก็ได
เห็นรอยสัตว์ ต้ังแตชางเถ่ือน เสอื กวาง สุกรปา ตลอดจนรอยจระเข
ใหญๆ เกลื่อนกลนไปแทบทุกคุงน�า้ จะหาแมน�า้ใดท่ีขาพเจาไดเคย
เห็นมาแลวอุดมดวยสัตว์ใหญเหมือนล�าน�้าสักนี้ไมมีเลย นกยุงก็มีชุม
จับอยูตามยอดไมแลเห็นไมขาดวัน และยังมีสัตว์แปลกๆ เชนตัวบาง
เปนตน รูปรางเหมือนกระรอกตัวเกือบเทาแมว หนังตัวยืดได เวลา
จะโดดกางขา ๔ ขาใหหนังยืดเปนแผนถึงกันแลวบินรอนจากตนไมนี้
ไปลงตนไมโนนไดไกลๆ ขาพเจาพ่ึงเห็นตัวจริงเม่ือคราวนี้ เพราะฤดู
แลงทองที่ตอนใตเมืองเพชรบูรณ์ ปาที่หางล�าน�้าขึ้นไปเปนปาแดง น�้า
แหงขาดเหลาสัตว์ปาตองอาศัยน�้าแตในล�าน�้าสัก ผูคนก็ไมใครมีใครไป
มาท�าอันตรายจึงเปนที่สบายของสตัว์ทั้งปวง แตถาวาส�าหรับคนเดิน
ทาง ทางล�าน�้าสักน้ีเปลี่ยวเปนอยางยิ่ง พอพนบานนายมลงมาวัน ๑
ก็ไมมีบานเรือนผคูนเปนแตปาเถ่ือน ถึงบางแหงถามพวกน�าทางวาที่
ตรงน้ีเขาเรียกวากระไร บอกวาไมมีชื่อเรียกฉะน้ีก็มี เม่ือลองลงมาได
๒ วันคนน�าทางบอกวาวนันี้จะถึงทาแดง ขาพเจาเขาใจวาเหน็จะมี
บานชอง คร้ันมาถึงเขาเห็นไรอยูริมตลิ่ง แตตัวเจาของข้ึนไปขัดหาง
อยูบนกอไผ ใหไตถามไดความวามาจากบานดอนระยะทาง ๑ วันมา
ท�าไรอยูชั่วคราว จะปลูกทับกระทอมอยูก็กลัวเสือ จึงขึ้นไปขัดหางอยู�
บนกอไผ เพราะทางเปลี่ยวเชนน้ี เรือที่ขึ้นลองตองมีเสบียงอาหารไป
ดวยใหพอเพียง จะหวังหาซื้อตามระยะทางไมได ขึ้นลองถึงเวลาจะพัก�
หลับนอนก็แลวแตจะเห็นหาดตรงไหนเหมาะก็จอดนอน เวลาค�า่ตอง
กองไฟรายไวกันสัตว์ปามิใหท�าอันตราย

ลองจากเมืองเพชรบูรณ์ ๖ วันลงมาถึงเมอืงวิเชียร ทางตอน
นี้น�้าต้ืน ลองเรือตองถอ ตอบางแหงจึงแจวพายไดบาง เปนตอนอุดม
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ดวยขอนไมกีดทางดังกลาวมาแตไมสูมีแกงกี่แหงนัก ท่ีเรียกวาเมือง
วิเชียรน้ัน คือบานหมูเดียวต้ังอยูบนท่ีดอนทางฝงตะวนัออกหางล�าน�้า
สัก ๒๐ เสน เพราะตอนริมน�้าเปนที่ลุม การท�ามาหากินที่เมืองวเิชียร
อัตคัดเพราะอยหูางเทือกภูเขา ไมมีหวยท่ีจะไขน�า้มาท�าเรือกสวนไรนา
เหมือนที่เมืองเพชรบูรณ์ เพราะฉะน้ันถึงเขตแดนกวางใหญก็เปนปา
เปลา เปนพ้ืนท่ีดินท�าไรนาไดมีนอย เมืองวิเชียรนี้เดิมเรียกวาเมืองทา
โรง คร้ันเม่ือเมืองเวียงจนัทน์เปนขบถในแผนดินพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยหูัว ผูวาราชการเมืองทาโรงมีความชอบในปราบขบถ�
ครั้งน้ัน ถึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหยกเมืองทาโรงข้ึนเปนเมืองตรี�
เอานามเขาแกวอันเปนที่ส�าคัญในแดนเมืองนี้ขนานเปนนามเมือง เรียก
วาวิเชียรบุรี แตเปลี่ยนนามผวูาราชการเมือง ซึ่งแตกอนเปนที่พระศรี
ถมอรัตน ตามนามเขาแกวนั้น มาเปนพระยาประเสริฐสงคราม ใช
เปนท�าเนียบต้ังแตรัชกาลท่ี ๓ มาจนเม่ือจัดการเทศาภิบาลมณฑล
เพชรบูรณ์ จึงไดลดเมืองวิเชยีรบุรีลงมาเปนอ�าเภอขึ้นเมืองเพชรบูรณ์
เขาใจวาเมืองหลมสักคือเมืองหลมใหม ก็คงต้ังคราวเดียวกับเมื่อยก
เมืองทาโรงเปนเมืองวิเชียรน้ันเอง

ไปมณฑลเพชรบูรณ์ครั้งนี้ ขาพเจาไดเอาเปนธุระสืบถามถึง
เร่ืองเมืองโบราณดวยเขาใจวาทางแมน�้าสักนี้เมืองโบราณกอนคร้ังกรุง
เกาและสุโขทัย คือเมืองของพวกขอมที่สรางปราสาทหิน เชนที่มีใน
แขวงนครราชสีมาและเมืองพิมายเปนตน คงจะมีอยูบาง เพราะอยูใน
ระหวางเมืองโคราชและเมืองลพบุรี เมืองสุโขทัย ซึ่งมีรอยเมืองโบราณ
สมัยนั้นอยูทุกแหง สืบถามที่เมืองเพชรบูรณ์ไดความวา ในระหวาง
เมืองเพชรบูรณ์กับเมืองหลมสัก ขางฝงตะวันออกมีเมืองโบราณเมือง
๑ เรียกวาเมืองนครเดิด แตอยูในปาทึบ ผูท่ีเคยไปบอกวาเมืองนคร
เดิดนั้นไมมีอันใดเหลืออยนูอกจากเทือกเนินดิน พอเปนเคาก�าแพง
เมือง และมีสระอยูสระ ๑ เรียกวาสระคงคา และมีรอยพูนดินเปนถนน
ลงมาทางขางใต แตจะลงมาถงึไหนหาทราบไม มีค�าของพวกชาวบาน�
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ท่ีใกลเคียงพูดกันอีกอยางหนึ่งวา บางคราวคนไปหาฟนพบศีรษะยักษ์
ท�าดวยศิลามีอยูในเมืองนครเดิดนั้น แตไปวันดีคืนดีจึงจะพบ บางที
ไปทีหลังกไ็มพบ ไดความดังนี้จึงสันนิษฐานวา เมืองนครเดิดนั้นที่จริง
คงจะมีของโบราณยังเหลืออยูบาง แตเพราะไมมีใครเอาใจใสคนควา
จึงไมปรากฏวามีอะไรมาก ถาจะพากเพียรคนดูใหไดจะตองไปต้ังแรม
ใหถากถางกันดูสัก ๗ วันจึงจะไดความ เปนอันจนใจดวยไมมีเวลาพอ
ขาพเจาจึงไมไดไปเมืองนครเดิด

ไดความวามีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งอยูใตเมืองวิเชียรลง
มาขางฝงตะวันออกเหมือนกัน เมืองนี้เรียกวาเมืองศรีเทพชื่อ ๑ อีก
ชื่อ ๑ เรียกตามค�าพระธุดงค์วาเมืองอภัยสาลี อยูหางล�าน�้าขึ้นไปทาง
ประมาณ ๑๕๐ เสน และอยูในท่ีปาแดงพอจะไปดูไดไมยากนัก เม่ือ
จะลองจากเมืองเพชรบูรณ์ ขาพเจาจึงไดสั่งใหเอามาเดินลงมาคอยรับ
ท่ีทานาตะกุด อันเปนที่จะขึ้นไปดูเมืองศรีเทพ และส่ังใหเรียกราษฎร
ชาวบานศรีเทพท่ีไดเคยไปเที่ยวเตรในเมืองนั้นมาคอยพบ หมายวาจะ
สืบถามหาเบาะแสและสิ่งซ่ึงควรดูในเมืองศรีเทพ คร้ันลงมาถึงบานนา
ตะกุดพบราษฎรชาวบานศรีเทพ ไตถามจะเอาความพอใจแตอยางไร
ก็ไมได ดวยราษฎรเหลานั้นพากันสะทกสะทาน ต้ังใจปฏิเสธวาไมรู�
ไมเหน็และไมมีอะไรเสียท้ังนั้น คงไดความแตวามีเมืองโบราณจริง
และมีปรางค์อยูในเมอืงน้ันปรางค์ ๑ ในปรางค์นั้นมีพระพุทธรูปอยู
บาง นอกจากน้ีจะซักไซตอไปก็ไมไดความ ขาพเจานึกประหลาดใจ วา�
เหตุไรราษฎรเหลานี้จึงพูดเปนเชงิปฏิเสธเสียดวยกันทุกคน นึกขึ้นไดวา
มีราษฎรจะเขาใจความปรารถนาของขาพเจาผิด เพราะยังไมเคยพบปะ
ใครท่ีไปคนควาหาความรูเห็นเชนขาพเจา บางทีจะเขาใจวาขาพเจาได
ลายแทงมาคนคิดปริศนา ถาบอกวารูเห็นพาไปขุดไมไดทรัพย์ก็จะเอา
โทษเห็นจะเขาใจไปอยางนี้เปนแน นึกไดจึงระงับการไตถามไวเสียพกั
๑ จนกระท่ังกินอาหารเย็นแลวจึงเรียกราษฎรเหลานั้นมาน่ังเขาแถว
สนทนากันตอไป ขาพเจาพยายามอธิบายใหฟงวา ขาพเจาไมมีประสงค์
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ท่ีจะคนคิดปริศนา อยากแตจะเห็นของโบราณ คือของอยางนั้นๆ มี
เครื่องศิลาเปนตน เหมือนอยางท่ีขาพเจาไดเคยเท่ียวดูมาแลวหลาย
เมือง คร้ันเม่ือราษฎรเขาใจค�าชี้แจงแลว ตางคนตางกบ็อกวามีสิ่งน้ัน
สิ่งนี้ อยูนอกเมืองบาง ในเมืองบาง มีจนกระท่ังศิลาจารึกและเทวรูป
ซึ่งขาพเจาเสาะแสวงอยากจะพบเห็น เปนอันไดความรูตามตองการ
ทุกอยาง คร้ันรงุข้ึนจงึไดไปดูเมืองศรีเทพ มีพวกราษฎรพากันไปชวย
ถากถางและน�าดูของโบราณตางๆ ดวยเปนอันมาก

เมืองศรีเทพน้ีต้ังอยูในปาแดงที่ราบ กอนจะถึงเมืองมีโคก
เห็นแทงศิลาแลงทิ้งอยูหลายแหง เขาใจวาคงเปนเทวสถานขนาด
ยอมๆ เทวรูปและศิวลึงค์ศิลาก็มีจมดินอยูตามโคกเหลานี้ คร้ันถึงเมือง�
มีสระใหญอยูนอกเมืองสระ ๑ เรียกวาสระแกว ตัวเมืองมีก�าแพงเปน
เนินดิน และมีคูลึกรอบเมือง ตรงประตูเขาเมืองมีศิลาแลงแผนใหญๆ
กองเร่ียรายย่ืนออกมาเปนที่ปอม ขางในเมืองมีโคกมีอิฐบางศิลาแลง
บางหลายแหง บางแหงกองศิลาแลงซึ่งท�าเปนแทงพังสุมกันสูงกวา ๓
วาก็มี ท่ีกลางเมืองมีสระสี่เหล่ียมอีกสระ ๑ กวางประมาณสักเสน ๑
ยาวสัก ๓ เสน ออกจากสระไปผานก�าแพงอีกช้ันหน่ึง จึงถึงเทวสถาน
ท�าเปนปรางค์ ๓ ยอด และมีปรางค์ประตูอีกปรางค์ ๑ มีสระใหญอยู
ใกลบริเวณปรางค์อีกสระ ๑ เรียกวาสระปรางค์ ตามลานในบริเวณ
ปรางค์พบรปูพระนารายณ์ รูปยักษ์ และเปนเทพารกัษ์ท�าดวยศิลามี
หลายรูป และมีแทงศิลาสลักลวดลายอยางเดียวกับที่เมืองพมิายและ
วัดพนมวันเมืองนครราชสีมาท้ิงอยูมาก ถาขุดดูเห็นจะไดเคร่ืองศิลา
โบราณท่ีนี้มีเหลืออยูอีกมาก ฐานทักษิณปรางค์กอดวยศิลาแลงปน
ศิลาทราย แตตัวปรางค์นั้นกอดวยอิฐสนิทสนม ฝมือดีดูเหมือนยังท�า
คาง ดวยมีรอยถือปูนแลวบางยังมิไดถือปูนบาง พิเคราะห์ดูเครื่องศิลา
ท่ีปรางค์เปนของดูอยางเดียว รนุเดียวและขนาดเดียวกับท่ีวัดพนมวัน
และที่เมืองพิมายเกาแกกวาอิฐท่ีกอปรางค์ ท้ังน�้าหนักดูก็เหลือก�าลังท่ี
ปรางค์อฐิจะทานเครื่องศิลาเหลานั้นได จึงเปนเหตุใหคิดเห็นวาเมือง
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ศรีเทพนี้เห็นจะสรางเปน ๒ ยุค คือ เปนเมืองขอมสรางรนุเดียวกับ
เมืองพิมายยุค ๑ แลวและหักพังทรุดโทรมไป มีใครมาสรางขึ้นอีกยุค
๑ แตท�าคางหาส�าเร็จไม สัณฐานและลวดลายปรางค์อิฐท่ีท�าขึ้นใหม
เหมือนกับปรางค์วัดศรีสวายเมืองสุโขทัย และเทวสถานที่เมืองลพบุรี๑�
ถาสันนิษฐานลงไปวา สรางเม่ือไรในช้ันหลัง คงเปนของไทยสรางเม่ือ
ตอนกอนหรือตอนตนต้ังราชวงศ์พระรวง สมัยเมื่อผูครองเมืองสุโขทัย
เมืองลพบุรีและเมืองศรีเทพ ท�านองจะเปนเจาดวยกัน ศิลาจารึกพบท่ี
เมืองศรีเทพครั้งนี้ เปนของแปลกมาก สัณฐานคลายตะปูหัวเห็ดขาง
ปลายท่ีเสี้ยมแหลมเปนแตถากโกลนส�าหรับฝงดิน ขัดเกล้ียงแตหัวเห็ด�
จารกึอักษรไวที่นั้น เปนอักษรคฤนถ์ชั้นกอนหนังสือขอม แตตรงที่�
จารกึแตกช�ารุดเสยีมาก ไดเอาศิลานี้ลงมากรุงเทพฯ๒ ใหอานดูเปน�
ภาษาสังสกฤตมีค�าวา “ขีลัง” ซึ่งแปลวาหลักจึงเขาใจวาศิลาแทงนี้คือ
หลักเมืองศรีเทพ แบบโบราณเขาท�าเปนรูปตะปูตอกลงไวในแผนดิน
ประสงค์วาใหม่ังคง แผนที่เมืองศรีเทพจะเปนอยางไรตอไปไมมีเวลา
พอตรวจทั่ว แตประมาณดูเห็นเมืองใหญขนาดดานละ ๒๕ หรือ ๓๐
เสน เมืองน้ีเปนเมืองสรางเมื่อคร้ังถือศาสนาพราหมณ์ ไมพบปะของ
โบราณในทางขางพระพทุธศาสนาเลย

เมืองโบราณในแถวนี้ยังมีอีกเมือง ๑ อยูท่ีซับจ�าปาในดงพระยา
กลางแขวงเมืองไชยบาดาล ใตเมืองศรีเทพลงมาทางเดินสัก ๒ วัน แต
อยหูางฝงตะวนัออกขึ้นไปทางสัก ๕๐๐ เสน ขาพเจาไมมีเวลาพอจึง�
ไมไดไปดู ถามราษฎรท่ีเคยไปมา เขาบอกวามีก�าแพงศิลา ขาพเจาได
พบเครื่องปรางค์ศิลาท่ีเขาขนมาทิ้งไวท่ีวัดเมอืงไชยบาดาล จึงเชื่อวา

๑ เทวสถานเมืองลพบรุท่ีีวาน้ีมิใชปรางค์ ๓ ยอด ที่อยูริมทางรถไฟ มี
อีกแหง ๑ อยูมาทางขางเหนือวัง
� ๒ เดี๋ยวน้ีอยูในหอพระสมุดฯ
�
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เมืองในดงพระยากลางนี้คงมีปรางค์เทวสถานอีกเหมือนกัน แตเมืองน้ี
สืบไมไดชื่อ ชาวบานบอกแตวาไดยินเขาวาเมืองพระเตมีย์ใบในทศชาติ
ก็เห็นวาจะเปนค�าพระธุดงค์บอกอยางเชนเรียกเมืองศรีเทพเมืองอภัย
สาลีอีกชื่อหนึ่งฉะนั้น

ออกจากเมืองวิเชียรลองเรือคางทาง ๒ คืนถึงเมอืงบัวชุม แต
เมืองบัวชุมลงมาวัน ๑ ถึงเมืองไชยบาดาล ล�าน�้าตอนนี้คอยกวางขวาง
พอแจวเรือไดถนัด ตอและขอนไมไมมากเหมือนตอนบน แตมีแกง
กรวดแกงหินถ่ีขึ้น เมืองบัวชุมและเมืองไชยบาดาล ๒ เมืองน้ีแตกอน
เปนเมืองขึ้นเมืองวิเชียร เด๋ียวน้ีแยกออกเปนอ�าเภอเรียกวา อ�าเภอไชย
บาดาล ขึ้นเมืองเพชรบูรณ์ ผูคนมากกวาอ�าเภอวิเชยีร ดวยพื้นที่ท�าไร
นาดีและมีเสาไมแดงทั้งใบลานและสีเสียดเปนสินคาหาผลประโยชน์
ไดมาก เพราะขึ้นลองไปมากับเมืองสระบุรีไดสะดวกไมอัตคัดเหมือน
ตอนบน ต้ังแตเมืองไชยบาดาลลงมาบานเรือนตามริมน�้าก็มีหนาขึ้น
จนตลอดถึงแขวงสระบุรี ออกจากเมืองไชยบาดาลคางคืน ๑ ก็เขาเขต
เมืองสระบุรี

ขาพเจาเคยจ�าไดในคร้ังเมื่อตามเสด็จประพาสล�าน�้าสกัขึ้นไป
จนหินซอนน้ันไดยินทานผใูหญที่จัดการรบัเสด็จครั้งนั้น ทานวาล�าน�้า
สักสนุกเพียงหินซอนเทาน้ันเกินนั้นขึ้นไปไมมีอะไรนาดู ขาพเจาได
สงสัยไมเช่ือวาเปนความจริง จนไดมาเห็นแกตาเองในครั้งน้ี จึงนึก
ขึ้นไดวาท่ีทานวานั้นเปนความจริง ดวยเทือกเขาทางโคราชและเทือก
เขาทางพิษณุโลกซึ่งอยสูองฟากล�าน�า้สัก กลับโอบเขามาบรรจบกันท่ี
หินซอนล�าน�้าสักแตหินซอนลงมาจนแกงคอยตอนนี้ผานมาในกลาง
ภูเขา เพราะฉะน้ันต้ังแตหินซอนลงมาจึงไดมีเขาตกถึงล�าน�า้ และมีถ�า้
ธารอันนาดูนาพิศวงตลอดลงมาในระหวางทาง ๒ วัน จนถึงแกงคอย
ขาพเจาขอกลาวซ�า้เปนค�ารับรองถอยค�าของทานผูใหญที่ไดยินมาน้ัน
วาล�าน�้าสักนี้ ต้ังแตแกงคอยขึ้นไปจนถึงหินซอน เปนล�าน�า้ท่ีสนุกนา
เท่ียวจริงๆ แตเหนือนั้นข้ึนไปตองแลวแตอัธยาศัยบุคคลซึ่งจะเห็นวา
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อยางไรเปนความสนุก ถาหากวาจะยอมทนความล�าบากเท่ียวหาความ
รใูนกระบวนเท่ียวดูบานเมืองของตนเชนขาพเจาไปก็สนุกนาไป หรือ
ถาหากวาเปนนักเลงปนจะเท่ียวหาสัตว์ใหญยิงเชนนั้นแลว เท่ียวทาง
แมน�า้สักน้ีก็เห็นจะสนุก แตถาจะเท่ียวหาความสบายเพลิดเพลนิแลว
อยาขึ้นไปใหเกินหินซอนเลย

ต้ังแตเมืองไชยบาดาลลองเรือมา ๓ วัน ถึงเมืองสระบุรีซึ่ง
เคยไปดวยกันมากแลว ไมตองพรรณนาวาเปนอยางไร รวมระยะทาง
ขาพเจาลองเรือแตเมืองเพชรบูรณ์มา ๑๔ วัน ถึงปากเพรียวท่ีต้ังเมือง
สระบุรี แลวข้ึนรถไปกลับมาถึงกรุงเทพฯ เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์�
ร.ศ. ๑๒๓ รวมวันท่ีไปในครั้งนี้ ๓๖ วัน ไดรเูห็นมาเลาสูกันฟงดังกลาว
มา.





นิทานโบราณคดี เรื่องท่ี ๑๐
เรื่องความไข้ที่เมืองเพชรบรูณ์
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นิทานโบราณคดีเรื่องที่ ๑๑

เรื่อง ความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ๒์

(๑)
หัวเมืองที่ขึ้นช่ือลือเลื่องวามาความไข Malaria รายกาจ แต

กอนมามีหลายเมอืง เชนเมืองก�าแพงเพชรและเมืองก�าเนิดนพคุณ
คือบางตะพานเปนตน แตท่ีไหนๆ คนไมครั่นครามเทาความไขเมือง
เพชรบูรณ ดูเปนเขาใจกันท่ัวไป วาถาใครไปเมืองเพชรบรูณ เหมือน
กับไปแสหาความตาย จึงไมมีชาวกรุงเทพฯ หรือชาวเมืองอ่ืนๆ พอใจ 
จะไปเมืองเพชรบูรณมาชานาน แมในการปกครองรัฐบาลก็ตองเลือก
หาคนในทองถ่ินต้ังเปนเจาเมืองกรมการเพราะเหตุท่ีคนกลัวความ
ไข เม่ือแรกฉันเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็ตองปลอยใหเมือง
เพชรบูรณกับเมืองอ่ืนๆ ในลมุแมน�า้สักทางฝายเหนือ คือเมืองหลมสัก
และเมืองวิเชียร เปนอยอูยางเดิมมาหลายป เพราะจะรวมเมืองเหลา
นั้นเขากับมณฑลพิษณุโลก หรือมณฑลนครราชสีมา ท่ีเขตตอกันก็มี 
เทือกเขากั้น สมุหเทศาภิบาลจะไปตรวจตราล�าบากทั้ง๒ทาง อีกประการ 
หนึ่ง เม่ือแรกฉันจัดการปกครองหวัเมืองมณฑลตางๆ ขอคนออกไป
รับราชการ ฉันยังหาสงไปใหไมทัน เมืองทางล�าน�้าสักมีเมืองเพชรบูรณ
เปนตนไมมีใครสมัครไป ดวยกลัวความไขดังกลาวมาแลว จึงตองรอมา

มามีความจ�าเปนเกิดข้ึน เม่ือราว พ.ศ. ๒๔๔๐ ดวยต�าแหนง
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณวางลง ฉันหาคนในกรุงเทพฯ ไปเปน 
เจาเมืองไมได เลือกดูกรมการในเมืองเพชรบูรณเองท่ีจะสมควร
เปนผูวาราชการจังหวัดก็ไมมีนึกวามณฑลพิษณุโลกมีทองที่ความไข 
รายหลายแหง บางทีจะหาขาราชการในมณฑลนั้นคุนกับความไข

� ๑ เน่ืองจากไมปรากฏรายงาน ในยุคตอมาจึงน�าเรื่องจากนิทานโบราณคดี
ที่พระองค์ทรงพระนิพนธไ์ว้มาลงแทน

๒ นิทานโบราณคดี นิทานที่ ๑๐ เร่ืองความไขท้ี่เมืองเพชรบูรณ์
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ไปเปนเจาเมอืงเพชรบูรณได เวลาน้ันเจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักด์ิ
(เชย กัลยาณมิตร) เม่ือยังเปนที่พระยาศรีสุริยราชวรานวัุติ เปนสมุห
เทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก ฉันเคยเห็นทานถนัดเลือกคนใช จึงถาม
ทานวาจะหาขาราชการในมณฑลพิษณุโลก ท่ีมีความสามารถพอจะ
เปนเจาเมืองและไมกลัวความไขเมืองเพชรบูรณใหฉันสักคนจะไดหรือ 
ไม ทานขอไปตริตรองแลวมาบอกวา มีอยูคนหนึ่งเปนท่ีพระสงคราม 
ภักดี (ชื่อเฟอง) นายอ�าเภอเมืองน�้าปาด ดูลาดเลามีสติปญญา และ
เคยไปรับราชการตามหัวเมืองที่มีความไข เชนเมืองหลวงพระบาง 
และแหงอื่นๆ หลายแหง เวลานั้นเปนนายอ�าเภอที่เมืองน�้าปาด ก็อยูใน 
แดนความไข เห็นจะเปนเจาเมืองเพชรบูรณได ฉันเรียกพระสงคราม
ภักดีลงมากรุงเทพฯ พอแลเห็นก็ประจักษใจวาแกเคยคุนกับความ
ไข เพราะผิวเหลอืงผิดกับคนสามัญ ดูราวกับวาโลหิตเต็มไปดวยตัวไข
มาลาเรีย จึงอยคูงกบัความไข ฉันไตถามไดความวาเปนชาวกรุงเทพฯ
แตขึ้นไปท�ามาหากินอยูเมืองเหนือต้ังแตยังหนุม เคยอาสาไปทัพฮอ 
ทางเมืองหลวงพระบางและท่ีอื่นๆ มีความชอบ เจาพระยาสุรสีหฯ 
จึงชวนเขารับราชการมาจนไดเปนท่ีพระสงครามภักดี ฉันซักไซตอไป
ถึงความคิดการงานดูก็มีสติปญญาสมดังเจาพระยาสุรสีหฯ บอกจึง
ใหพระสงครามภักดีขึ้นไปเปนผูร้ังราชการเมืองเพชรบูรณ แกไปถึง
พอเรียนรูความเปนไปในทองที่แลว ก็ลงมือจดัการปกครองตามแบบ
มณฑลพิษณุโลก บานเมืองมีความเจริญข้ึน พระสงครามภกัดีก็ได 
เล่ือนขึ้นเปนที่ พระยาเพชรรัตนสงคราม ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ
เต็มต�าแหนงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒

การที่พระยาเพชรรัตนสงคราม (เฟอง) สามารถจัดระเบียบ
แบบแผนปกครองเมืองเพชรบูรณส�าเร็จน้ัน เปนมูลใหตองปรารภตอ
ไปถึงเมืองหลมสักและเมืองวิเชียรบุรีท่ีอยูลุมล�าน�้าสักดวยกัน เห็นวา 
ถึงเวลาควรจะจัดการปกครองใหเขาแบบแผนดวย แตจะเอาหัวเมือง
ทางล�าน�้าสกัไปเขาในมณฑลใดก็ขัดของดวยทางคมนาคมดังกลาวมา
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แลว จะปกครองไดสะดวกอยางเดียวแตรวมหัวเมืองในลุมน�้าสัก ๓
เมืองแยกเปนมณฑลหนึ่งตางหาก จึงต้ังมณฑลเพชรบูรณข้ึน (ดูเหมือน)
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๓ ผูท่ีจะเปนสมุหเทศาภิบาลเพชรบูรณก็ไมมีผอ่ืูนอยาก 
เปน หรือจะเหมาะเหมือนพระยาเพชรรัตนฯ (เฟอง) เพราะอยูคง 
ความไข และไดแสดงคุณวุฒิใหปรากฏแลววาสามารถจะปกครองได
พระยาเพชรรัตนสงคราม (เฟอง) ก็ไดเปนสมุหเทศาภิบาล แตแรก 
คนทั้งหลายอยูขางจะประหลาดใจดวยสมุหเทศาภิบาลมณฑลอื่น 
ลวนเปนเจานายหรือขาราชการผูใหญอันปรากฏเกียรติคุณแพรหลาย
แตมิใครรจัูกพระยาเพชรรัตนสงคราม (เฟอง) เพราะแกเคยรับราชการ
อยูแตในทองที่ลับล้ีหางไกล คนเห็นสมุหเทศาภิบาลแปลกหนาข้ึน
ใหมก็พากันพิศวง แตเม่ือแกไดเขาสมาคมในกรุงเทพฯ ไมชาเทาไร
ก็ปรากฏเกียรติคุณ เชนน่ังในที่ประชมุสมุหเทศาภิบาล เพื่อนสมุห
เทศาภิบาลดวยกัน ก็เห็นวาเปนคนมีสติปญญาสมควรแกต�าแหนง
แมผูอ่ืนท่ีในสมาคมขาราชการ พอไดคุนเคยเห็นมารยาทและกิริยา
อัชฌาสัยก็รูตระหนักวาเปนผูดีมิใชไพรไดดี ก็ไมมีใครรังเกียจ แม
สมเด็จพระพุทธเจาหลวงเมื่อด�ารัสถามถึงราชการตางๆ ในมณฑล
เพชรบูรณ แกกราบเรียนชี้แจงก็โปรดและยังทรงพระเมตตาเพราะเปน 
สหชาติเกิดรวมปพระบรมราชสมภพดวยอีกสถานหนึ่ง แตสงาราศ ี
ของพระยาเพชรรัตนฯ (เฟอง) ดูเหมอืนจะอยูท่ีผิวแกเหลืองผิดกับ 
คนอื่นนั้นเปนส�าคัญ ใครเห็นก็รูวาแกไดดีเพราะไดล�าบากตรากตร�า
ท�าราชการเอาชวีิตสูความไขมาแตหนหลัง อันนี้เปนเคร่ืองปองกัน
ความบกพรองย่ิงกวาอยางอื่น แตพระยาเพชรรัตนฯ (เฟอง) เปน 
สมุหเทศาภิบาลมณฑลเพชรบรูณอยูไดเพียง ๓ ป ถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ 
เขามาเฝาในกรุงเทพฯ เมื่องานฉลองพระชนมายุครบ ๕๐ ป ก็มา 
เปนอหิวาตกโรคถึงอนิจกรรมสิ้นบุญเพยีงอายุ ๕๐ ปเทานั้น ใครรูก ็
อนาถใจ ดวยเห็นวาแกเพียรตอสูความไข ชนะโรคมาลาเรียแลวมาแพ 
ไขอหิวาตกโรคงายๆ เพราะไมไดเตรียมตัวสูมาแตหนหลัง มีคนพากัน 
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เสยีดาย
(๒)

เม่ือพระยาเพชรรัตนสงคราม (เฟอง) เปนสมุหเทศาภิบาล
มณฑลเพชรบูรณ เคยปรารภกับฉันเนืองๆ วา การปกครองมณฑล
เพชรบูรณไมยากนัก เพราะราษฎรเปนคนเกิดในมณฑลนั้นเองแทบ
ท้ังน้ัน ชอบแตท�ามาหากิน มิใครเปนโจรผูราย บังคับบัญชาก็วางาย
ราชการในมณฑลนั้น มีความล�าบากเปนขอส�าคัญแตหาคนใชไมได 
พอการ เพราะคนในพ้ืนเมืองยังออนแกการศึกษา คนมณฑลอื่น 
ก็มิใครมีใครยอมไปดวยกลัวความไข จะจัดท�าอะไรจึงมักติดขัดดวย
ไมมีคนจะท�า ท่ีจริงความไขที่เมอืงเพชรบูรณก็มี แตเปนฤดูมิไดมีอย ู
เสมอ สังเกตดูอาการไขก็ไมรายแรงถึงอยางย่ิงยวด ความไขทางเมือง
หลวงพระบาง หรือแมในมณฑลพิษณุโลกทางขางเหนอืรายกวาเปน
ไหนๆ แตมิรูท่ีจะท�าอยางไรใหคนหายกลัวไขเมืองเพชรบูรณได ฉัน
พูดวาตัวฉันเองก็ล�าบากในเร่ืองหาคนไปรับราชการมณฑลเพชรบูรณ
เหมือนกัน ไดเคยคิดท�าอุบายท่ีจะระงับความไขเมืองเพชรบูรณ เห็น
วาตัวฉันจะตองข้ึนไปเมืองเพชรบูรณเอง ใหปรากฏเสียสักครั้งหนึ่ง 
คนอ่ืนจึงจะหายกลัว ดวยเห็นวาความไขคงไมรายแรงถึงอยางเชนกลัว 
กัน ฉันจึงกลาไป ถึงจะยังมคีนกลัว ชักชวนก็งายขึ้น ดวยอาจอาง
ตัวอยางวาแมตัวฉันก็ไดไปแลว พระยาเพชรรัตนฯ ชอบใจวาถาฉัน
ไปคนก็เห็นจะหายกลัวไดจริง ถามพระยาเพชรรัตนฯ ถึงทางท่ีจะ
ไปมณฑลเพชรบูรณ แกบอกวาไปไดหลายทาง ท่ีไปไดสะดวกนั้นมี
๓ ทาง คือไปเรือในแมน�้าสักทางหน่ึง ไปจากกรุงเทพฯ ราว ๓๐ วัน
ถึงเมืองเพชรบูรณ อีกทางหน่ึงจะเดินบกจากเมืองสระบุรีหรือเมือง 
ลพบุรีก็ได เดินทางราว ๑๐ วันถึงเมืองเพชรบูรณ แตวาหนทางอย ู
ขางล�าบากและไมมีอะไรนาดู ทางที่ ๓ นั้นไปเรือมีเรือไฟจูงจาก
กรุงเทพฯ ราว ๗ วัน ไปข้ึนเดินบกที่อ�าเภอบางมูลนาค แขวงจังหวัด
พิจิตร เดินบกอีก ๔ วันถึงเมืองเพชรบูรณ และวาทางนี้สะดวกกวา 
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ทางอ่ืน แตการท่ีฉันจะไปเมืองเพชรบูรณตองกะเวลาใหเหมาะดวย
คือควรไปในฤดูแลงเม่ือน�้ายังไมลดมากนัก ทางเรือจึงจะสะดวก ไป
ในเดือนมกราคมเปนเหมาะกวาเดือนอื่น แตฝายตัวฉันยังมีขออื่นที่จะ
ตองคิดอีก คือจะตองหาโอกาสวางราชการในเดือนมกราคมใหไปอยู
หัวเมอืงไดสักเดือนหนึ่ง เม่ือปรึกษากับพระยาเพชรรัตนสงครามแลว 
ฉันยังหาโอกาสไมได ตองเลื่อนก�าหนดมาถึง ๒ ป ในระหวางน้ัน
พระยาเพชรรัตนสงคราม (เฟอง) ถึงอนิจกรรมก็ไมไดไปดวยดังนัดกนัไว 
ฉันมาไดโอกาสไปเมืองเพชรบูรณ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๗ กะวาจะไปทาง 
เรือจนถึงบางมูลนาค แลวขึ้นเดินบกไปเมืองเพชรบูรณและเมือง
หลมสัก ขากลับจะลงเรือท่ีเมืองหลมสัก ลองล�าแมน�า้สักมายังเมือง
วิเชียรบุรี แลวเลยมาจนถึงเมืองสระบุรี ขึ้นรถไฟกลับกรงุเทพฯ

พอขาวปรากฏวาตัวฉันเตรียมตัวจะไปเมืองเพชรบูรณ ก็มี 
พวกพองพากันมาใหพร คลายกับจะสงไปทัพบาง มาหามปรามโดย
เมตตาปรานีดวยเห็นวาไมพอที่ฉันจะไปเสี่ยงภัยบาง ผิดกับเคยไป
ไหนๆ มาแตกอน ฉันบอกวาเปนราชการ จ�าท่ีจะตองไปและไดทูลลา
เสร็จแลว ท่ีหามปรามก็เงยีบไป แตสวนพระองคสมเด็จพระพทุธเจา
หลวงน้ัน ทรงพระราชด�าริเห็นชอบดวย ต้ังแตฉันกราบทูลความคิด
ท่ีจะไปมณฑลเพชรบรูณ ตรัสวา “ไปเถิด อยากลัว สมเด็จพระพทุธ
ยอดฟาฯ ของเราทานก็เสด็จไปแลว” ในเวลานั้น ตัวฉันเองต้ังแตเปน
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ไดไปตามหัวเมืองตางๆ เคยผานปาดง 
แมที่วาไขรายมาหลายครั้งแลว ไมรสึูกคร่ันครามอยางไร แตประหลาด 
อยูท่ีพอรกูันวา ฉันจะไปเมืองเพชรบูรณเปนแน ก็มีผขูอไปเท่ียวดวย 
หลายคน แมพวกท่ีฉันเลือกเอาไปชวยธรุะหรือใชสอยก็สมัครไปดวย 
ยินดี ไมเห็นมใีครครั่นคราม คงเปนดวยอนุใจ คลายกับจะเขาไปยงัที่ 
ซ่ึงเขาวาผีดุ ไมมีใครกลาไปคนเดียว แตพอมีเพื่อนไปดวยหลายคน 
ก็หายกลัวผีไปเอง
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(๓)
ฉันออกเรือจากกรุงเทพฯ เม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗

ชาไปสัก ๑๕ วัน น�้าในแมน�า้ต้ังแตกรุงศรีอยุธยาขึ้นไป ลดงวดลงเสีย
มาก แมเรือไฟที่จูงเรือพวงเปนอยางกินน�้าต้ืนก็ล�าบาก ตองเดินเรือ 
ถึง ๗ วัน จึงถึงอ�าเภอบางมูลนาค แขวงจังหวัดพิจิตร ท่ีจะขึ้นเดินทาง
บก เทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก จัดพาหนะและคนหาบของเตรียม
ไวแลว พอฉันข้ึนไปถึง ก็มีพวกถูกเกณฑจางหาบของเขามาวิงวอน
ขอใหใชไปทางอ่ืน อยาใหตองไปเมืองเพชรบูรณ เพราะกลัวความไข 
ฉันประหลาดใจท่ีคนเหลานั้นอยใูกลๆ กับเมอืงเพชรบูรณ ไฉนจึงกลัว
ไขถึงปานน้ัน สืบถามไดความวาพวกชาวจังหวัดพิจิตรท่ีอยูตอนริม 
แมน�า้ เคยเดินปาไปท�ามาหากินแตทางฝายตะวันตก จนถึงก�าแพงเพชร
และเมืองสุโขทัย นอยคนท่ีจะไดเคยไปทางฝายตะวันออกหางล�าแมน�า้
ไปกวาวนัเดียว เพราะเคยไดยินเลื่องลือถึงความไขเมืองเพชรบูรณ
กลัวกันมาเสียชานาน ฉันก็ไดแตชี้แจงแกพวกที่มาขอตัววาขอใหคิด
ดูเถดิ ตัวฉันเองถึงเปนเจาก็เปนมนุษย อาจจะเจ็บจะตายไดเหมือน
กับพวกเขา ท่ีฉันจะไปเมืองเพชรบูรณก็เพ่ือจะไปท�าราชการของ
พระเจาอยูหัว มิใชจะไปหาความสุขสนุกสบายส�าหรับตัวเอง พวก
เขาก็เปนขาแผนดินเหมือนกับตัวฉัน มาชวยกันท�าราชการสนองพระ
เดชพระคุณพระเจาอยูหัวสักคราวเปนไร อีกประการหน่ึงฉันไมได 
คิดจะเอาพวกเขาไปจนถึงเมืองเพชรบรูณ จะใหไปสงเพียงปลายแดน
จังหวัดพิจิตร ทางเพียง ๓ วันเทาน้ันก็จะไดกลับมาบาน ฉันจะดูแล
ปองกันมิใหไปเจ็บไขในกลางทาง อยาวิตกเลย พวกนั้นไดฟงก็ไมกลา
ขอตัวตอไป แตสังเกตดูเม่ือเดินทางไมเห็นมใีครหนาตาเบิกบานคงเปน
เพราะยังกลัวอยูไมหาย แตเมื่อเดินทาง ๒ วัน พอถึงบานต�าปางท่ีใน
ปาก็ไปเกิดประหลาดใจดวยไปพบราษฎรท่ีมีความนิยมตรงกันขาม
หมบูานเหลาน้ันก็อยใูนแดนจังหวดัพิจิตร แตชาวบานชอบไปท�ามา
หากินแตทางฝายตะวันออกจนถึงเมืองเพชรบูรณ เมืองหลมสักและ
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เมืองวิเชียร แตไมชอบลงไปทางริมแมน�า้ เชนท่ีบางมูลนาคเปนตน
ดวยเกรงความไขในท่ีลุม คนท่ีไดไปแลวคนหนึ่งบอกฉันวาเคยไปข่ี
เรือครั้งหนึ่ง พอเรือออกเวียนหัวทนไมไหว แตนั้นก็ไมกลาลงเรืออีก
ดูประหลาดหนักหนา คนอยูหางกันเพียงทางเดิน ๒ วัน ภูเขาเลากา
อะไรก็ไมมีค่ัน ความนิยมกลับตรงกันขามถึงอยางนั้น

ระยะทางบกแตบางมูลนาคไปถึงเมืองเพชรบูรณ ราว ๓,๐๐๐
เสน เดินทางในฤดูแลงเม่ือแผนดินแหงแลวไมล�าบากอยางไร ออกจาก
บางมูลนาคเปนที่ลุมราบซึ่งน�้าทวมในฤดูน�้า ไปสัก ๓๐๐ เสนถึงเมือง
ภูมิเกาวาเปนเมืองโบราณท�านาไดผลดี ยังมีบานชองแนนหนา ออก
จากเมืองภูมิไปยังเปนลุมเปนพรุและเปนปาไผอีกสัก ๕๐๐ เสนจึง
ขึ้นท่ีดอนเปนโคกปาไมเต็งรัง ชายโคกเปนหวยเปนดงสลับกันไปสัก
๑,๐๐๐ เสน ถึงเชิงเขาบรรทัดท่ีเปนเขตแดนจังหวัดพิจิตรกับจังหวัด
เพชรบูรณตอกันบนสันเขาน้ัน ทางตามขามเขาบรรทัดเปนดงดิบเชน
เดียวกับดงพระยาไฟ แตเดินขึ้นเขาไดสะดวกเพราะทางลาดขึ้นไป
ไมสูชันนัก เมื่อฉันไปถึงที่พักแรมต�าบลซับมาแสนบนสันเขาบรรทัด
พวกชาวเมืองเพชรบูรณมารับ ผลัดหาบหามจากพวกเมืองพิจิตร คืน
วันนั้นไดเหน็ความร่ืนเริงจากพวกท่ีไปจากเมืองพิจิตรเปนครั้งแรก 
พากันรองเพลงเลนหัวเฮฮาอยูจนเวลาจะนอน ถึงตองใหไปหามปาก 
เสียง ครั้นรุงเชาเมื่อกอนจะออกเดินทาง ฉันเรยีกพวกเมืองพิจิตร 
มาขอบใจและแสดงความยินดีท่ีไมมีใครเจ็บไข พวกเหลานั้นบอกวา
ไดมาเหน็อยางนี้แลวก็ส้ินกลัว บางคนถึงพดูวา “ถาใตเทามาอีก ผม
จะมารับอาสาไมใหตองเกณฑทีเดียว” ออกเดินจากต�าบลซับมาแสน
เปนทางลงจากเขามาสัก ๒๐๐ เสนก็พนดงเขาเขตบานลองคลา เดิน
แตบานลองคลาขึ้นไปทางเหนือสัก ๕๐๐ เสนถึงบานนายม ไปจาก
บานนายมอีกสัก ๔๐๐ เสนก็ถึงเมืองเพชรบูรณ
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(๔)
ฉันไปถึงเมืองเพชรบูรณเม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ทองที่มณฑล

เพชรบูรณ บอกแผนท่ีไดไมยาก คือล�าแมน�า้สักเปนแนวแตเหนือลง
มาใต มีภูเขาสูงเปนเทือกลงมาตามแนวล�าน�้าท้ัง ๒ ฟาก เทือกขาง
ตะวันออกเปนเขาปนน�า้ตอแดนมณฑลนครราชสีมา เทือกขางตะวันตก 
เปนเขาตอแดนมณฑลพิษณุโลก เทอืกเขาท้ังสองขางนั้น บางแหงก็
หาง บางแหงก็ใกลแมน�า้สัก เมืองหลมสักอยูท่ีสุดล�าน�้าสักทางขาง
เหนือ แตลงมาถึงเมืองเพชรบูรณ ตรงที่ต้ังเมืองเพชรบูรณเทือกเขา 
เขามาใกลล�าน�้า ดูเหมือนจะไมถึง ๔๐๐ เสน แลเห็นตนไมบนเขาถนัด 
ท้ัง ๒ ฝาย ท�าเลท่ีเมืองเพชรบูรณตอนริมน�า้เปนที่ลุม ฤดูน�า้ๆ ทวมแทบ 
ทุกแหง พนท่ีลุมขึ้นไปเปนท่ีราบท�านาไดผลดี เพราะอาจจะขดุเหมือง
ชักน�า้จากล�าหวยมาเขานาไดเหมือนเชนท่ีเมืองลับแล พนท่ีราบข้ึนไป
เปนโคกสลับกับแองเปนหยอมๆ ไปจนถึงเชิงเขาบรรทัด บนโคกเปน 
ปาไมเต็งรัง เพาะปลูกอะไรอยางอื่นไมได แตตามแองน้ันเปนที่น�า้ซับ
เพาะปลูกพนัธไุมงอกงามดี เมืองเพชรบูรณจึงสมบูรณดวยกสิกรรม
จนถึงชาวเมืองท�านาปหนึ่งเวนปหนึ่งก็ไดขาวพอกันกิน ราคาขาว
เปลอืกซ้ือขายกันเพียงเกวียนละ ๑๖ บาทเทานั้น แตจะสงขาวเปน
สินคาไปขายเมืองอื่นไมไดดวยทางกันดาร เม่ือขาวไปถงึเมืองอ่ืน คิด 
คาขนขาวดวยราคาแพงกวาขาวท่ีขายกันในเมืองน้ันๆ ชาวเพชรบูรณ
จึงท�านาแตพอกินในพ้ืนเมือง สิ่งซึ่งเปนสินคาส�าคัญของเมืองเพชรบูรณ 
ก็คือยาสูบ เพราะรสดีกวายาสูบท่ีอื่นหมดทั้งเมืองไทย ชาวเมือง
เพชรบูรณจึงหาผลประโยชนดวยปลูกยาสูบขายเปนพ้ืน ลักษณะปลูก
ยาสูบที่เมืองเพชรบูรณนั้น ปลูกตามแองท่ีน�า้ขังในฤดูฝน ถึงฤดูแลง
พอน�้าในแองแหง ราษฎรก็ไปพรวนดินปลกูตนยาสูบ เม่ือตนยาสูบ
งอกงามไดขนาดก็เก็บใบยามาผึ่งแลวห่ันเอาเขาหอไว พวกพอคาไปรับ
ซื้อตามบานราษฎร แลวบรรทุกโคตางไปขายทางมณฑลนครราชสีมา
บาง มณฑลอุดรบาง แตมณฑลพิษณุโลกปลูกยาสูบเหมือนกัน จึง
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ไมซื้อยาเมืองเพชรบูรณ แตตลาดใหญของยาสบูเมืองเพชรบูรณนั้น
อยูในกรุงเทพฯ ถึงฤดูน�า้พวกพอคาเอายาสูบบรรทุกเรือลงมาขาย
มากกวาแหงอื่นเสมอทุกป ประหลาดอยูที่รสยาสูบซ่ึงเรียกกันวา 
“ยาเพชรบูรณ” นั้น ดีเปนยอดเยี่ยมแตที่ปลูก ณ เมืองเพชรบูรณ ถา
ปลูกท่ีเมืองหลมสักหรือปลูกขางใตหางเมืองเพชรบูรณลงมา เพียง
ทางวันเดียวรสยาก็คลายไปเพราะโอชะดินสูที่เมืองเพชรบูรณไมได
ถึงท่ีเมืองเพชรบูรณเอง ก็ปลูกยาซ�า้ท่ีอยูไดเพียงราว ๖ ป แลวตอง
ยายไปปลูกที่อื่น ปลอยใหดินพักเพิ่มโอชะเสีย ๕ ป ๖ ป จึงกลับไป
ปลูกท่ีเกาอีก

ในเร่ืองท่ีเลื่องลือวาความไขเมืองเพชรบูรณรายแรงนั้น เม่ือไป
เห็นเมืองเพชรบูรณก็พอไดเคาเขาใจวาเปนเพราะเหตุใด คงเปนเพราะ
เหตุท่ีเมืองเพชรบูรณตั้งอยูที่ลุมริมล�าน�้า มีเทือกเขาสูงกระหนาบอยู
ใกลๆ ท้ังสองขาง เทือกเขานั้นเปนหินปูน ถึงฤดูแลงตนไมแหงไมมี
ใบ หินถูกแดดรอนจัดไอข้ึน ลมพัดมาแตทิศใดก็พัดพาเอาไอหินเขา
มารอนอบอยใูนเมือง พอเริ่มฤดูฝนคนถูกไอรอนของหินกับไอฝนผสม
กัน ก็อาจจะเปนไขไดสถานหน่ึง ในฤดูฝนๆ ตกชะใบไมท่ีหลนรวง 
เนาเปอยอยบูนเขา พาเอาพิษไขลงมากับน�้า คนก็อาจเปนไขดวยกิน
น�า้มีพิษสถานหนึ่ง เม่ือสิ้นฤดูฝนน�า้ทวมแผนดินลด ก�าลังแผนดินชื้น 
ลมหนาวพัดมาระคนกับความชื้นก็อาจเกิดไขไดอีกสถานหนึ่ง แต
สังเกตคนในพ้ืนเมืองหรือแมคนตางถ่ินท่ีไปอยูจนคุนท่ีแลวดูอนามัย
ก็เปนปรกติไมแปลกกับที่อื่น ฉันไตถามพวกกรมการในพื้นเมืองถึง
ลักษณะความไข เขาบอกวาไขมีชุกแตเวลาเปล่ียนฤดู คือเม่ือฤดูแลง
ตอฤดูฝนคราวหน่ึง กับเม่ือฤดูฝนตอฤดูแลงคราวหนึ่ง ไขคราวตนป
เม่ือฤดูแลงตอฤดูฝนไมรายแรงเหมือนกับไขคราวปลายป ท่ีเราเรียกวา 
“ไขหัวลม” นอกจาก ๒ ฤดูนั้น ความไขเจ็บก็มิใครมี โดยจะมีก็เปน 
อยางธรรมดาไมผิดกับที่อื่น ความเห็นของพวกที่ไปจากตางถ่ิน เขาวา 
ความไขเมืองเพชรบูรณรายกวามณฑลอ่ืนบางมณฑล เชนมณฑล 
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อยุธยาเปนตน จริงอยูแตไมรายแรงเหลือทนเหมือนเชนเลื่องลือ 
ถารจัูกระวังรักษาตัวก็ไมสูกระไรนัก แตส�าคัญอยูท่ีใจดวย ถาขี้ขลาด 
ก็อาจจะเปนไดมากๆ เขาเลาเร่ืองเปนตัวอยางวา เม่ือปท่ีลวงมาแลว 
มีเจาพนักงานกรมไปรษณียคนหนึ่ง ซึ่งเจากระทรวงสงขึ้นไปอยูประจ�า 
การ ณ เมืองเพชรบูรณขึ้นไปทางเรือในฤดูฝนพอถงึเมืองเพชรบูรณ 
ก็จับไข อาการไมหนักหนาเทาใดนัก แตเจาตัวกลัวตายเปนก�าลัง 
พวกท่ีเมืองเพชรบูรณบอกวาจะรักษาใหหายได ก็ไมเชื่อ ขอแตให 
สงกลับกรงุเทพฯ อยางเดียว เขาก็ตองใหกลับตามใจ เมื่อลงไปถึง 
เมืองวิเชียรอาการไขก�าเริบถึงจับไมสาง แตตอไปจะเปนหรือตาย 
หาทราบไม

ตัวเมืองเพชรบูรณ เปนเมืองมีปอมปราการ สรางมาแต
โบราณ เหน็ไดวาต้ังเปนเมอืงดาน โดยเลือกท่ีชัยภูมิตรงแนวภูเขา 
เขามาใกลกับล�าแมน�้าสัก มีทางเดินทัพแคบกวาแหงอื่น ต้ังเมืองสะกัด
ทางท�าปราการท้ังสองฟาก เอาล�าน�้าสักไวกลางเมืองเหมือนเชนเมือง
พิษณุโลก สังเกตตามรอยท่ีปรากฏ เห็นไดวาสรางเปน ๒ คร้ังๆ แรก
สรางเม่ือสมัยกรุงสุโขทัย แนวปราการขนาดราวดานละ ๒๐๐ เสน
เดิมเปนแตถมดินปกเสาระเนยีดขางบน มาสรางใหมในท่ีอันเดียวกัน 
เม่ือสมัยกรุงศรีอยุธยาอกีคร้ังหน่ึง รนแนวยอมเขามาแตท�าปราการ 
กอดวยหินและมีปอมรายรอบ ส�าหรับสขูาศึกซึ่งจะยกมาแตลานชาง
ขางในเมืองมีวัดมหาธาตุกับพระปรางคเปนสิ่งส�าคัญอยูกลางเมือง 
ฉันไดไปท�าพิธีพุทธบูชา และถวายสังเวยพระบาทสมเด็จพระพทุธ 
ยอดฟาจุฬาโลกท่ีวัดมหาธาตุน้ัน ท่ีในเมืองแตกอนเห็นจะรกเลี้ยว 
เพิ่งมาถากถางท�าถนนหนทาง และปลูกเรือนส�าหรับราชการตางๆ 
เม่ือพระยาเพชรรัตนสงคราม (เฟอง) ขึ้นไปอยู ไปเห็นเขาก็คิดถึง

(๕)
ฉันเดินบกจากเมืองเพชรบูรณไปเมืองหลมสัก ระยะทางท่ีไป

ราว ๑,๒๐๐ เสน ตองคางทางคืนหน่ึง ท�าเลท่ีเมืองหลมสักเปนแอง 
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กับเนินสลับกัน เหมือนดังพรรณนามาแลว แตมีบานเรือนราษฎร
ในระยะทางถ่ี ไมเปลี่ยวเหมือนทางที่มาจากบางมูลนาคจนถึงเมือง
เพชรบูรณ ผานไปในปาลานแหงหน่ึงดูงามหนักหนา ตนลานสูงใหญ
แลสลางไป ใบยาวตั้งราว ๖ ศอกผิดกับตนลานที่เคยเห็นปลูกไวตามวัด 
ดูนาพิศวง ในจังหวัดหลมสักมีตนลานมากกวาที่อื่น ถึงใบลานเปน
สินคาใหญอยางหนึ่งซ่ึงขายไปท่ีอื่น จังหวัดหลมสักมีเมือง ๒ แหง เรียก
วาเมืองหลมเกาแหงหนึ่ง เมืองหลมสักแหงหนึ่ง ฉันไปถึงเมืองหลมสัก
อันเปนท่ีบญัชาการจังหวัดกอน ตัวเมืองหลมสักต้ังอยูริมล�าแมน�า้สัก
ทางฟากตะวันตก ไมมีปราการเปนดานทางอยางใด แตต้ังเมืองบนที่สูง
น�า้ไมทวมถึง และเขาบรรทัดตรงนั้นก็หางออกไป ความไขจึงไมรายแรง
เหมือนเมืองเพชรบูรณ ราษฎรจังหวัดหลมสักเปนไทยลานชางท่ีเรียก
กันแตกอนวา “ลาวพงุขาว” เหมือนอยางชาวมณฑลอดุร ไมเหมือน
ไทยชาวจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนอยางเดียวกันกบัชาวมณฑลพิษณุโลก
จ�านวนผคูนพลเมอืงมากกวาเมืองเพชรบูรณ เพราะการท�ามาหากินได
ผลบริบูรณดีกวาเมอืงเพชรบูรณ สินคาท่ีขายไปตางเมืองมียาสูบและ 
ใบลานเปนตน และโคกระบือเปนสินคาใหญกวาอื่น พาเดินลงไปขาย
ทางมณฑลนครสวรรคและเมืองลพบุรปีละมากๆ เสมอทุกป ฉันได 
เลยไปดูถึงเมืองหลมเกา ซึ่งอยูหางเมืองหลมสักไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือระยะทางราว ๓๖๐ เสน เมืองหลมเกาต้ังอยูในท่ีแองใหญ 
ภูเขาลอมรอบ มีล�าหวยผานกลางเมืองมาตกล�าน�้าสักขางใตเมือง 
หลมสัก ทางที่เดินไปจากเมืองหลมสักเปนที่สูง เมื่อใกลจะถึงเมือง 
หลมเกาเหมือนกันอยูบนขอบกะทะ แลลงไปเห็นเมืองหลมเกาเหมือน 
อยูในกนกะทะ แตเปนเรือกสวนไรนามีบานชองเต็มไปในแองนั้น 
นาพิศวง แตสังเกตดูไมมีของโบราณอยางใดแสดงวาเปนเมืองรัฐบาล 
ต้ังมาแตกอน สันนิษฐานวาเหตุท่ีจะเกิดเมืองหลมเกา เห็นจะเปนดวย 
พวกราษฎรท่ีหลบหนีภัยอนัตรายในประเทศลานชาง มาต้ังซองม่ัวสุม 
กันอยูกอน แตเปนท่ีดินดีมีน�้าบริบูรณ เหมาะแกการท�าเรือกสวน 
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ไรนาและเล้ียงโคกระบือ จึงมีคนตามมาอยูมากข้ึนโดยล�าดับจนเปน 
เมือง แตเปนเมืองมาแตสมัยกรุงสโุขทัยมีชื่อปรากฏในศิลาจารึกของ 
พอขุนรามค�าแหง เรียกวา“เมอืงลุม”ชั้นหลังมาจึงเรียกวา“เมอืงหลม” 
ก็หมายความอยางเดียวกัน แตเมืองหลมสักเปนเมืองต้ังใหมในชั้นหลงั 
เขาใจวาเพ่ิงต้ังเมื่อรัชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทรนี้ เพ่ือจะใหสะดวก 
แกการคมนาคม จึงมาต้ังเมืองท่ีริมล�าน�้าสัก และเอาชื่อล�าน�้าเพ่ิมเขา 
เรียก “เมืองหลมสัก” ใหผิดกับเมืองหลมเดิม แตเหตุใดล�าน�้าจึงชื่อวา 
“ล�าน�้าสกั” หรือ “ล�าน�้าปาสัก” ขอนี้ฉันสืบสวนไมไดความส่ิงส�าคัญ 
อันใดที่มีค�าวา “สัก” เปนชื่อหรือปาไมสักทางนั้นก็ไมมี ตองยอมจน

เดิมฉันคิดวา ขากลับจะลงเรือที่เมืองหลมสักลองล�าน�้าสกัลง 
มาจนถึงเมืองสระบุรี แตน�้าลดเสยีมากแลว จะลงเรือมาแตเมือง
หลมสักไมได จึงตองเดินบกยอนกลับมาลงเรือท่ีเมืองเพชรบูรณ ฉัน
ส่ังใหสงเรือมาดเกง ๖ แจวขนาดยอมขึ้นไปรับ ส�าหรับตัวฉันจะมา 
เองล�าหนึ่ง เรือส�าหรับผูอื่นจะมา ฉันใหหาซื้อเรือพายมา ๒ แจว 
ท่ีใชกันในเมืองเพชรบูรณ ท�าประทุนเปนท่ีอาศัยใหมาล�าละคนหน่ึง
สองคนบางจนครบตัวกัน

(๖)
ฉันลงเรือลองจากเมืองเพชรบูรณ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ

ล�าน�้าท่ีเมืองเพชรบูรณแคบกวาตอนใตในแขวงสระบุรีมาก ท่ีบางแหง
เม่ือเรือลองลงมาถึงปลายกิ่งตนตะไครน�้าท่ีขึ้นอยูกับหาดประเกงเรือ 
ท้ังสองขาง น�า้ก็ต้ืนฤดูแลงใชเรือไดแตขนาดเรือพายมาพอพนท่ีต้ังเมือง 
ลงมาทั้งสองฝงเปนปาตนไมใหญ เชน ตนตะเคียน ตนยาง และตน
สะตือขึ้นทึบบงัแสงแดดรมทั้งเวลาเชาและบาย มีบานคนต้ังประปราย
มาเพียงบานนายม ตอนั้นก็เปนปาเปลี่ยวลงมาทางหลายวัน ในระยะที่
เปลี่ยวนั้นลองเรือล�าบาก ดวยตามปรกติเม่ือถึงฤดูฝนน�า้หลาก สายน�า้
แรงมกักัดตล่ิงพังเปนเหตุใหตนไมใหญโคนลมลงในล�าน�้ากีดขวางทาง
เรือ บางตนลมขามล�าน�้าเหมือนอยางสะพาน เรือลอดมาไดก็มี บาง
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ตนลมทอดอยูในทองน�้า ตองเข็นเรือขามมาก็มี บางตนจะลอดหรือ
จะเข็นเรือขามไมไดท้ัง ๒ สถาน ตองขดุดินหรือชายตล่ิงพอเปนชอง
ใหเรือหลีกมาทางโคนตนไมก็มี โดยปรกติไมมีใครไปจับตอง ท้ิงไวจน
สายน�า้หลากปหลังพัดพาขอนไมใหลอยไป หรือทิ้งอยจูนตุไปเอง เม่ือ
ฉันไป พวกเมืองเพชรบูรณเขาลวงหนาลงมาถากถางทางบางแลว แต
กระนั้นตนไมที่โคนกีดขวางบางตนใหญโต เหลอืก�าลังท่ีพวกท�าทางจะ 
ตัดทอนชักลากเองไปทิ้งที่อื่นได จึงตองเข็นหรือขามหรือหลีกขอนไม
มา ไมรวูาวันละสักกี่คร้ังเปนความล�าบาก และชวนใหทอใจในการลอง
ล�าน�้าสักย่ิงกวาอยางอื่น แตตองนึกชมความคิดของคนโบราณท่ีเขา
คิดท�าเรือมาดขึ้นกระดานเชนเรือพายมาใชในท่ีเชนน้ัน เพราะทองเรือ
มาดเปนไมหนาถึงจะเข็นลากถูลถููกังอยางไรก็ทนได ท่ีขึ้นกระดานตอ
ขึ้นมา ๒ ขางกท็�าใหเรือเบา บรรทุกไดจุกวาเรือมาดท้ังล�า เปนของคิด
ถูกตามวิทยาศาสตร ถาเปนเรือตอเชนเรือบดหรือเรือส�าปน ก็เห็นจะ
แตกปนลองล�าน�้าสักลงมาไมไดตลอด เม่ือกอนไปมณฑลเพชรบูรณ
ฉันเคยเห็นเรือมอขนาดใหญบรรทุกสินคาเมืองเพชรบูรณลงมาขายที่
กรุงเทพฯ เสมอทุกป เม่ือตองไปเข็นเรือขามขอนดังกลาวมาแลว คิด
ไมเห็นวาเรือใหญท่ีบรรทุกสินคาจะลองลงมาถึงกรุงเทพฯ ไดอยางไร
ถามพวกชาวเมืองเพชรบูรณ เขาบอกวาเรือบรรทุกสินคาเหลานั้น 
ไมไดขึ้นลองทางล�าน�้าสักตลอด ประเพณีของพวกพอคาเม่ือใกลจะ
ถึงเวลาน�า้หลาก เขาบรรทุกสินคาลงเรือเตรียมไว พอน�้าทวมฝงก็ลอง
เรือหลีกล�าน�้าสักตอนมีไมลมกีดขวาง ไปตามที่ลุมที่น�้าทวมบนตล่ิง
จนถึงที่กวางพนเครื่องกีดขวางจงึลองทางล�าน�้าสัก เม่ือสงสินคาแลว
ก็รีบซื้อของในกรุงเทพฯ บรรทุกกลับขึ้นไปใหทันในฤดูน�้า พอถึงเมือง
เพชรบูรณก็เอาเรือขึ้นคาน เรือบรรทุกสินคาข้ึนลองแตปละครั้งเดียว
เทาน้ัน นอกจากตนไมลมกีดขวางทางเดินเรือดังกลาวมา ยังมีแกง
ตองชะลอเรือหลีกหนิมาเนืองๆ แมน�้าสักตอนขางเหนือยังผิดกับล�าน�า้
อื่นๆ อีกอยางหนึ่ง ท่ีทางเปลี่ยวเปนอยางย่ิง บางวันฉันถามคนน�าทาง



393สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

วา “นี่เรามาถึงไหนแลว” แกตอบวา “ท่ีตรงนี้ยังไมเคยมีชื่อ” วันหนึ่ง 
แกบอกวา “พรงุน้ีจะถึงทาแดง” ฉันก็เขาใจวาคงจะไดเห็นบานเรือน
แตเมื่อไปถึงทาแดงเห็นแตไรอยูท่ีชายตลิ่งแหงหนึ่ง แตตัวเจาของไร
ขึ้นไปขัดหางอยบูนกอไผ ถามไดความวาบานอยูหางล�าน�้าสักไปสกัวัน
หน่ึง มาต้ังท�าไรชั่วคราว ไมกลาปลูกทับกระทอมอยูกับแผนดิน ดวย
กลัวเสือจึงขัดหางอยูบนกอไผ สัตวปาก็ชุมจริงอยางวา จอดเรือเขา
แหงใด ตามชายตลิ่งก็เห็นรอยสัตวปาเกลื่อนกลน มีท้ังรอบชางเถ่ือน
รอยเสือ รอยกวางและหมูปา เพราะตอนนี้เทือกภูเขาหางทั้งสองฝาย
ถึงฤดูแลงท่ีแผนดินแหงผากไมมีน�า้ สัตวปาตองลงมากินน�า้ในล�าน�้า
สักๆ ตอนนี้ก็เปนที่เปล่ียว ไมมีคนไปมาเบียดเบียน สัตวปาจงึชอบมา
อาศัยในฤดูแลง ประหลาดอยอูยางหนึ่งท่ีล�าแมน�้าสักขางตอนใตใน
แขวงเมืองสระบุรี ไมปรากฏวามีจระเข แตในตอนเปล่ียวมีจระเขชุม
เห็นรอยตามตล่ิงเกล่ือนไป

การลองล�าแมน�้าสักตอนเหนือถึงล�าบากก็สนุก สนุกต้ังแต 
ลงเรือเล็กๆ แยกกันล�าละคนสองคน แลนเรียงเคียงคลอลอเลนกัน 
เรื่อยมา แตหลายวนัเขาก็เกิดไมสบาย ดวยอยูในเรือไดแตนอนกับนั่ง
ราบมา ๒ ทาตลอดวันยังค�า่ จนเมื่อยขบและปวดหัวเขา บางคนบนวา
เหมือนกับมาในโลง ตางคนก็คิดอุบายแกเม่ือยขบดวยประการตางๆ
บางคนเห็นตรงไหนพอจะเดินไดก็ข้ึนเดินบก บางคนก็ออกไปรับผลัด
แจวเรือ บางคนก็เจาะหลังคาประทุนเรือเปนชอง มีฝาจับโพลปด ถึง
เวลาแดดรมเปดฝาจับโพลยืนโผลขึ้นไปดูอะไรเลน และดัดขาแกปวด
หัวเขาก็มี สวนตัวฉันเองมาในเรือเกง มีท่ีกวางและมีชองหนาตางพอ
เย่ียมมองดูอะไรๆ ได ไมปดทึบเปนโลงเหมือนเรือประทุน ถึงกระนั้น
พอถึงวันท่ี ๓ ก็รูสึกเม่ือย ใหเอาเกาอี้ผาใบมาต้ังนอนเอนหลังและ
หอยขาแกเม่ือยไดบาง แตเวลาเผลอตัวผงกหัวข้ึน ก็โดนเพดานเกง
เจ็บหลายหน ลองเรือมาทางล�าแมน�า้สักยังมีแปลกอีกอยางหน่ึง ดวย
ก�าหนดที่พักแรมลวงหนาไมไดเหมือนเชนไปทางล�าน�้าอื่นๆ เพราะ
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ตองเสียเวลาเข็นเรือขามขอนวนัละหลายๆ คร้ัง ไมรูวาวันไหนจะไปได
จนถึงไหน ทางก็เปล่ียว บานชองผูคนก็ไมมีจะเปนท่ีอาศัยพักแรม จึง
ตองเอาแสงตะวันเปนหลักลองลงมา พอถึงเวลาราวบาย ๔ โมง ก็มอง
หาชายตลิ่งท่ีเปนหาดพอจะจอดเรือพักแรมได จอดแลวพอพลบค�่าก ็
ตองกองไฟรายลอม ใหบรรดาคนท่ีไปดวยกันอยูแตในวงกองไฟ เพราะ
ไมรูวาสัตวปามันจะอยูที่ไหน คร้ังนั้นพระยาวจีสัตยารักษ (ดิษฐ) เม่ือ
ยังเปนพระยาสระบุรี คุมเรือขึ้นไปรับฉันท่ีเมอืงเพชรบูรณ แกไปเลา
วาไปกลางทางเวลากลางคืน มีสัตวอะไรอยางหน่ึงไดยินแตเสียงรอง
“ป๊อกเจ๋ียกๆ” มันมาเที่ยวเลาะอยรูอบกองไฟ จนพวกคนแจวเรือพา
กันกลัวอายตัวป๊อกเจ๋ียก เพราะไมรวูามันเปนตัวอะไร แตเม่ือฉนัลงมา
หาไดยินเสียงสัตวอยางใดไม พวกท่ีมาดวยกันเฝาเตือนถึงตัวป๊อกเจ๋ียก 
จนพระยาวจีฯ ออกเคือง แตก็ยืนยันวามีตัวป๊อกเจ๋ียกอยูเสมอ จน
เลยเปนเรื่องขบขัน แตล�าแมน�า้สักตอนที่เปลี่ยวนี้ ถาวาในทางชมดง 
ก็นาชมนัก เพราะสงางามตามธรรมชาติ จะหาที่อื่นเปรียบไดโดยยาก
เวลามาในเรือจะแลดูไปทางไหนก็เห็นแตตนไมปาตางๆ ท้ังใหญนอย
สลับสลอนซอนซับกันไปรอบขาง บนยอดไมก็มีนกพวกอยปูาสูงเชน 
นกยูงเปนตน จับอยูใหเห็นแทบทุกวัน และยังมีสัตวแปลกๆ เชน 
ตัวบาง รูปรางคลายกระรอกแตขนาดสักทาแมว มันยืดหนังระหวาง 
ขาออกไปไดเปนผืน เวลาโผนจากตนไมมันกางขายืดหนังแผออกไปเชน
ปะระชดุเครื่องบิน รอนไปไดไกลๆ ฉันเพิ่งไดเห็นบางรอนเปนครั้งแรก
ไดชมนกชมไมก็ออกเพลิดเพลินเจริญใจ นับวาสนุกไดอีกอยางหน่ึง

ลองเรือมาจากเพชรบูรณ ๖ วันถึงเมืองวิเชียร ตอนใกลจะ
ถึงเมืองวิเชียรพนที่เปลี่ยว ล�าแมน�า้สักคอยกวางออก แกงก็คอยหาง 
ยังมีแตขอนไมกีดขวางทางเรือเปนแหงๆ แตน�้าต้ืนแจวเรือไมถนัด 
ตองใชถอจนถึงเมอืงวิเชียร เมืองวิเชียรน้ันต้ังอยูทางฝงตะวันออก 
เดิมเปนหัวเมืองขึ้นตรงตอกรุงเทพฯ และมีเร่ืองต�านานจะเลาตอไป 
ขางหนาเขตแดนกวางขวางกวาเมืองเพชรบูรณ แตเปนเมืองกันดาร 
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เพราะเทือกภูเขาทั้งสองฝายอยูหางที่แผนดินดอน ไมมีล�าหวยพอ 
จะชักน�้ามาท�าการเพาะปลูกไดเหมือนเมืองเพชรบูรณและเมือง 
หลมสัก ไดแตท�านาน�้าฝนหรือท�าในที่ลมุใกลล�าน�้าสกั อาหารการกิน 
อัตคัด บานเมืองจึงไมเจริญ ตัวเมืองวิเชยีรต้ังอยหูางล�าน�้าสัก ๒๐ เสน 
ดวยตอนริมน�า้เปนท่ีต�่าน�า้ทวมในฤดูฝน แลดูเหมือนกับหมูบานไมเปน
เมืองมีสงาราศี เพราะเปนเมืองกันดารดังกลาวมาแลว เม่ือต้ังมณฑล
เพชรบรูณจึงลดเมืองวิเชียรลงเปนแตอ�าเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ

ออกจากเมืองวิเชียร ลองเรือมา ๓ วันถึงเมืองบัวชุม แตเมือง
บัวชุมมาวันหน่ึงถึงเมืองชัยบาดาล ล�าน�้าสักตอนนี้กวางแจวเรือได
ถนัด ขอนไมที่กีดขวางทางเรือก็มีนอยกวาขางเหนือ แตตองหลีกแกง
กรวดแกงหินถี่ข้ึน เมืองบัวชุมและเมืองชัยบาดาลเดิมเปนเมืองข้ึนของ
เมืองวิเชียร เม่ือต้ังมณฑลเพชรบูรณ รวมต้ังเปนอ�าเภอหนึ่งตางหาก
เรียกวา อ�าเภอชัยบาดาล ในจงัหวัดเพชรบูรณ ผูคนมีมากกวาอ�าเภอ
วิเชียร ต้ังเรือนตามริมน�า้เปนระยะมาตลอด ไมเปลี่ยวเหมือนขางเหนือ
เพราะตอนนี้เทือกภูเขาเขามาใกลล�าน�้าสักท้ังสองฝาย ทองที่มีน�้าหวย
ท�าไรนาดี และเปนปากดงพญากลาง ทางคนไปมาคาขายกับเมือง
นครราชสีมา มีสินคาหาไดในทองที่ เชนเสาและไมแดง ใบลาน สีเสยีด
หาผลประโยชนไดมาก และอาจสงสนิคามาทางเรือถึงเมืองสระบุรีได
สะดวกกวาเมืองอื่นทางขางเหนือดวย ออกจากเมืองชัยบาดาลลองมา
๔ วัน ก็ถึงปากเพรียวที่ต้ังเมืองสระบุรี นับจ�านวนวันที่ลองล�าน�้าสกั 
แตเมืองเพชรบูรณจนถึงที่ข้ึนรถไฟ ณ เมืองสระบุรีรวม ๑๔ วัน

ฉันเคยตามเสด็จสมเด็จพระพุทธเจาหลวงประพาสทาง 
ล�าแมน�้าสัก ขึ้นไปจนถึงต�าบลหินซอนปลายแดนจังหวัดสระบุรีคร้ัง 
หนึ่ง เคยไดยินทานผูใหญท่ีตรวจทางเสด็จประพาสครั้งนั้น ทานวา 
ล�าน�้าสักเที่ยวสนุกเพียงต�าบลหินซอนเทานั้น เหนือหินซอนข้ึนไป 
ไมมีอะไรนาดู ฉันสงสัยไมเชื่อจนมาเห็นดวยตาตนเองในคร้ังนี้ ตอง
ยอมรับรองวาจริงดังวา เพราะเทอืกภูเขาทั้งสองฝายล�าน�้าสักวงเขามา 
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ประจบกันถึงล�าน�้าท่ีต�าบลหินซอน ขางฝายตะวันออกเรียกกันวา 
เทือกเขาดงพญาไฟ ขางฝายตะวันตกเรียกกันวาเทอืกเขาพระบาท 
ล�าแมน�า้สักผานมากลางภูเขา ต้ังแตหินซอนจนถึงแกงคอย ท้ังสองฝง 
จึงมีเขาตกน�้าถ�า้ธาร ท่ีขึ้นเที่ยวเลนสนุกตลอดทางเรือข้ึนไป ๓ วัน
เหนือนั้นขึ้นไปก็ไมมีอะไรนาชม

(๗)
ฉันไปมณฑลเพชรบูรณนั้น มีกิจอยางหนึ่งซึ่งจะไปสืบเมือง

โบราณดวย ดวยเมื่อแรกฉันเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ไดเห็น
ท�าเนียบเกาบอกรายช่ือหัวเมือง มีช่ือเมืองศรีเทพเมืองหน่ึง แตตัวเมือง 
หามีไม ฉันถามขาราชการกระทรวงมหาดไทย ก็ไมมีใครรูวาเมือง
ศรีเทพอยูท่ีไหน ตอมาฉันพบสมุดด�าอีกเลมหนึ่งเปนตนราง กะทาง 
ใหคนเชิญตราไปบอกขาวสิ้นรัชกาลท่ี ๒ ตามหัวเมืองเปนทางๆ ให 
คนหนึ่งเชิญตราไปเมืองสระบุรี เมืองชัยบาดาล เมืองศรีเทพ และ 
เมืองเพชรบูรณ ก็ไดเคาวาเมืองศรีเทพเห็นจะอยูทางล�าแมน�า้สัก แต
อยูตรงไหนยังไมรู เม่ือฉนัข้ึนไปเมืองเพชรบูรณ ใหหาผชู�านาญทองท่ี 
มาถามวา มีเมืองโบราณอยูทางล�าแมน�า้สักที่ไหนบาง ไดความวาขาง
เหนือเมืองเพชรบูรณทางฝงตะวันออกมีเมืองโบราณเมอืงหนึ่งเรียกวา
“เมืองนครเดิด” แตอยูในดงทึบ ยังมีแตเทือกเนินดินเปนแนวก�าแพง
และมีสระอยูในเมืองสระหน่ึงเรียกวา “สระคงคา” บางคนไดเคยไป
พบหัวยักษท�าดวยหิน พอเชื่อไดวาเปนเมืองพวกขอมสรางไว แตฉัน
ไมไดไปดู เขาบอกวามีเมืองโบราณอีกเมืองหน่ึงใหญโตมาก ชื่อวา
“เมืองอภัยสาลี” อยูใกลกับเมืองวิเชยีรบุรีและอยูในปาแดงไปถึงได
ไมยาก เมืองนั้นยังมีปรางคปราสาทเหลืออยู ฉันอยากดูจึงสั่งใหเอามา
ลงมาคอยรับที่เมืองวเิชียร เม่ือฉันลงมาถึงเมืองวิเชียรทราบวาพระยา
ประเสริฐสงคราม ผูวาราชการจังหวัดซึ่งแกชราลาออกจากราชการ
นานมาแลว ยังมีชีวิตอยูแตทุพพลภาพไมสามารถจะมาหาได ฉันจึง
ไปเยี่ยมถึงบานถามเรื่องเมอืงศรีเทพ ไดความวาเมืองวิเชียรนั้นเอง
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แตโบราณเรียกชื่อเปน ๒ อยาง เมืองทาโรงก็เรียก เมืองศรีเทพก็เรียก
ต�าแหนงผูวาราชการจังหวัดเปนที่พระศรีถมอรัตน (ตามชื่อเขาแกว 
ซึ่งเปนส่ิงส�าคัญในจังหวัดนั้น) มาจนถึงรัชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร
เม่ือครั้งปราบกบฏเวยีงจันทน พระศรีถมอรัตนมีความชอบมาก จึง
โปรดใหยกศักด์ิเมืองศรีเทพข้ึนเปนเมืองตรี เปล่ียนนามเปนเมือง
วิเชียรบุรี (คงเอาชื่อเขาแกวเปนนิมิต) และเปล่ียนนามผูวาราชการ
จังหวัด จากพระศรีถมอรตันเปนพระยาประเสริฐสงครามแตนั้นมา
ถามแกตอไปถึงเรื่องเมืองอภัยสาลี แกบอกวามีเมืองโบราณใหญโต
จริงแตชื่อที่เรียกวาเมืองอภัยสาลีนั้น เปนแตค�าพระธุดงคบอก จะ
เอาเปนแนไมได เปนอันไดความตามท่ีอยากรูเร่ืองต�านานเมืองศรีเทพ 
ถาหากพระยาประเสริฐสงครามไมมีอยูในเวลานั้น เร่ืองก็นาจะเลยสูญ

ฉันลองเรือจากเมืองวิเชียร มาถึงบานนาตะกุดอันเปนทาท่ีจะ
ขึ้นเดินบกไปยังเมืองโบราณในวันน้ัน ใหเรียกพวกชาวบานศรเีทพอัน
อยูใกลเมืองโบราณมาถามถึงเบาะแส และสิ่งซ่ึงนาดูในเมืองนั้น แต
คนเหลาน้ันตางคนพากันปฏิเสธวาไมรูไมเห็น จนออกประหลาดใจ 
ฉันคิดใครครวญดูเห็นวาคนพวกนั้นไมเคยพบเจานาย และไมเคย 
ไดยินใครซักไซไถถามเชนน้ันมาแตกอน นาจะเขาใจตามภาษาของเขา
วาฉันคงไดลายแทงปริศนามาขุดทรัพยแผนดิน ถาพาไปไมไดทรัพย 
ก็จะถูกลงโทษ จึงบอกปดเสียใหพนภัย ตองพูดจาช้ีแจงอยูนานจน 
คนเหลานั้นวางใจ จึงบอกออกความตามรูเห็น และรับจะพาไปตาม
ประสงค ฉันพักแรมอยูคืนหนึ่ง พอรุงเชาก็ไปดูเมืองโบราณ ระยะทาง
หางล�าน�้าราว ๑๕๐ เสน เปนเมืองใหญโต ต้ังในท่ีราบ มีคูรอบและมี
ปราการถึง ๒ ชั้น มีสระน�้าก็หลายสระ ท่ีกลางเมืองมีปรางคเทวสถาน
ท้ังขางนอกเมืองและในเมืองเรี่ยรายไปหลายแหง แตขอส�าคัญของการ
ดูเมืองโบราณแหงนี้ อยูที่ไปพบของจ�าหลกัศิลาแปลกๆ มีอยูเกล่ือน
กลน เพราะยังไมมีใครไดเคยไปคนของโบราณมาแตกอน พวกชาว
บานน�าไปใหฉัน เห็นส่ิงใดชอบใจฉันก็ใหเงินรางวัลแกผูน�า ถาเปนของ 
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ขนาดยอม พอจะสงมากรุงเทพฯ ได ก็ใหนายอ�าเภอเอามารวมไวแลว
สงตามลงมาเม่ือภายหลัง วิธีใหเงินรางวัลแกผูน�ามีผลดีมาก พวกชาว
บานบอกใหเองไมตองถาม แมจนเมื่อฉันกลับมาลงเรือแลว ก็ยังมีคน
ตามมาบอกวายังมีรูปศิลาจ�าหลักอยท่ีูนั้นๆ ขางนอกเมือง ท่ีฉันไมได
ไปถงึอีกหลายแหง ไดเคร่ืองศิลามาหลายสิ่ง เด๋ียวน้ีในพิพิธภัณฑสถาน
มีสิ่งหนึ่งซ่ึงควรจะกลาวถึง ดวยเปนของส�าคัญทางโบราณคดีไมเคย
พบท่ีอื่น คือ “หลักเมอืง” ท�าดวยศิลาเปนรูปตะปูหัวเห็ด ท�ารอยฝง
ปลายตะปูลงในแผนดิน เอาแตหัวเห็ดไวขางบน จารึกอกัษรเปนภาษา
สันสกฤตไวท่ีหัวเห็ด เด๋ียวนี้รักษาไวในหอพระสมุดวชิรญาณ เปน
ตัวอยางใหเห็นวาหลักเมืองตามแบบโบราณเขาท�าอยางไร

เมื่อดูเมืองโบราณนั้นแลว อาจจะลงความเห็นเปนยุติไดสอง
อยาง อยางท่ีหนึ่ง เมืองโบราณนั้นพวกพราหมณจะขนานช่ือวากระไร
ก็ตาม เปนมูลของช่ือเกาเมืองวิเชียรที่เรียกวา “เมอืงศรีเทพ” เพราะ
ยังเรียกเปนชื่อต�าบลบานชานเมืองมาจนบัดนี้ อยางที่สอง ในสมัย
เม่ือครั้งขอมปกครองเมืองไทย เมืองศรีเทพคงเปนมหานครอันหนึ่ง
ชั้นเดียวกันกับเมืองท่ีดงศรีมหาโพธิ (ในแขวงจังหวัดปราจีน) และ
เมืองสุโขทัย และในสมัยน้ันทองที่คงจะท�าไรนาไดผลอุดมดี มีไพรพล
เมืองมาก จึงสามารถสรางเปนเมืองใหญโตถึงปานนั้น ท�าเลที่เมือง
วิเชียร เพ่ิมมาเกิดแหงแลงดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งเมื่อภายหลัง จึง
เปนเมืองเล็กลงเพราะอัตคัด ถึงกระนั้นปรากฏในเรื่องพงศาวดารสมัย 
กรุงศรีอยุธยา วาคร้ังรชักาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมือง
ศรีเทพ (ในหนังสือพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เอาชื่อเจาเมือง
เรยีกวา เมืองศรีถมอรัตน) กับเมืองชัยบาดาล (เอาชื่อเจาเมืองเรียก
วา เมืองชัยบุรี) เปนคูกันเม่ือปกุน พ.ศ. ๒๑๐๐ ในเวลากรุงศรีอยุธยา 
ออนก�าลังดวยแพศึกหงสาวดีใหมๆ พระยาละแวกเจากรงุกัมพูชาให 
ทศโยธายกกองทัพมาทางเมืองนครราชสีมาจะตีหัวเมืองชั้นในทาง
ตะวันออก เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงมาเฝาสมเด็จพระ 
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ปตุราชอยู ณ พระนครศรีอยุธยา โปรดใหพระศรีถมอรัตน กับพระ 
ชัยบุรี (เจาเมืองชัยบาดาล) คุมพลไปซุม (อยูในดงพญากลาง) และ
สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปยังเมืองชัยบาดาล ยกกองทัพตีกองทัพ
เขมรแตกฉานพายหนีไปหมด ตอนั้นมาก็ปรากฏตามค�าของพระยา
ประเสริฐสงคราม วาเมื่อปราบกบฏเวียงจันทนแลว พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดใหเปล่ียนนามเมืองศรีเทพเปนเมือง
วิเชียรบุรี ยกศักด์ิขึ้นเปนเมืองตรี คือรวมเมืองชัยบาดาลและเมือง 
บัวชุมเขาเปนเมืองขึ้นของเมืองวิเชียร เปนเชนน้ันมาจนเปลี่ยนแปลง
เม่ือต้ังมณฑลเทศาภิบาล ดังกลาวมาแลว

เม่ือฉันลงมาถึงเมืองชัยบาดาล ไปเห็นศลิาจ�าหลักเปนตัว
เครื่องบนพระปรางคขอมทิ้งอยูท่ีวัดสองสามชิ้น ถามเขาวาไดมาจาก
ท่ีไหน เขาบอกวาเอามาจากปรางคหินท่ีต�าบลซับจ�าปาในดงพญากลาง
ก็เปนอันไดความรูเพิ่มขึ้นอีกอยางหน่ึงวา มีเมืองหรือวัดขอมอยูใน 
ดงพญากลางอีกอยางหนึ่ง แตฉันหาไปดูไม ส้ินเร่ืองตรวจของโบราณ
ในมณฑลเพชรบูรณเพียงเทานี้

ฉันกลับมาถึงกรุงเทพฯ เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ รวมเวลาที่
ไปมณฑลเพชรบูรณคร้ังนั้น ๓๖ วัน พอรุงข้ึนฉันเขาเฝาฯ วันน้ัน มี 
การพระราชพิธีเสด็จออกพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย เจานายและ
ขาราชการเฝาอยูพรอมกัน เม่ือเสร็จการพิธีสมเด็จพระพุทธเจาหลวง 
เสด็จทรงพระราชด�าเนินมายังที่ฉันยืนเฝาอยู ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานพระหัตถมาจับมือฉัน ด�ารัสวา ทรงยินดีที่ฉันไดไปถึง
เมืองเพชรบูรณ แลวตรัสถามวา มีใครไปเจ็บไขบางหรือไม ฉันกราบทูล
วา ดวยเดชะพระบารมีปกเกลาฯ หามีใครเจ็บไขไม แลวจึงเสด็จข้ึน
ฉันรูสึกวาไดพระราชทานบ�าเหน็จพิเศษ ชื่นใจคมุคาเหนื่อย วาถึง
ประโยชนของการที่ไปคร้ังนั้นก็ไดสมประสงค เพราะแตนั้นมาก็หาคน 
ไปรับราชการในมณฑลเพชรบูรณไดไมยากเหมือนแตกอน.





เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาค ๔
วาด้วยเรื่องเที่ยวมณฑลนครราชสีมา
มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด

พ.ศ. ๒๔๔๙ ร.ศ. ๑๒๕
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อธิบายหนังสือเร่ืองเที่ยวที่ตางๆ ภาค ๔
วาด้วยเที่ยวมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด

พระนิพนธ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

หนังสือเร่ืองน้ีพิมพมาแลว ๓ คร้ัง คร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓
คร้ังท่ีสองเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๖ ครั้งที่สาม พ.ศ. ๒๕๑๒ สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธอธิบายไวใน
ค�าน�าคร้ังท่ีสองวา

“เร่ืองเที่ยวที่ตางๆ ภาค ๔ นี้ ว าดวยเที่ยวทางมณฑล
นครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด เดิมพระยาศรีวรวงศ
(ม.ร.ว. จิตร สุทัศน ณ อยุธยา) แตงไวเม่ือครั้งขาพเจายังรับราชการ
อยูในกระทรวงมหาดไทย ไปตรวจราชการมณฑลเหลาน้ัน เม่ือป
มะเมีย พ.ศ. ๒๔๔๙ (เวลาน้ัน มณฑลรอยเอ็ดกับมณฑลอุบลยังรวม
กัน เรียกวามณฑลอิสาน) พระยาศรีวรวงศยังเปนเจาหม่ืนศรีสรรักษ
ผูจัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง อยากเห็นการปกครองหัวเมือง ได
อาศัยไปดวย จึงรับเปนผูเรียบเรียงระยะทางท่ีไปตรวจราชการคราว
นั้น ไดพิมพไวในหนังสือเทศาภิบาลเม่ือปมะแม พ.ศ. ๒๔๕๐ เปนครั้ง
แรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ขาพเจาคนหาหนังสือเรื่องเท่ียวท่ีตางๆ ซึ่งมีผู
ไดแตงไว ไปพบระยะทางเที่ยวมณฑลอุดร มณฑลอิสานท่ีพระยาศรี
วรวงศเรยีบเรียง เห็นวานาอานอยู เดิมคิดจะเอามาพิมพตามฉบับเดิมที
เดียว แตรูสึกขัดของ ดวยฉบับเดิมแตงเปนจดหมายเหตุเสนาบดีไป
ตรวจราชการ มีขอความเก่ียวกับกระบวนราชการอยูหลายอยาง ไม
เหมาะแกการท่ีจะเอามาพิมพเปนเรื่องส�าหรับอานกันเปนสามัญ อีก
ประการ ๑ ขอความคิดเห็นของขาพเจา ไดก�าหนดไวในครั้งนั้นหลาย
ขอ แตหาไดบอกใหพระยาศรีวรวงศเขียนลง เม่ือเวลาแตงระยทางน้ัน
ไม ดวยเหตุทั้ง ๒ ประการน้ี ขาพเจาจึงไดถือวิสาสะเอาหนังสอืระยะ
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ทางของพระยาศรีวรวงศมาตัดทอนแลวแตงเพ่ิมเติม เปลี่ยนเปนโวหาร
ของขาพเจาเองส�าหรับพิมพใหม ไดขออภัยพระยาศรีวรวงศ และขอให
ทานท้ังหลายผูอานหนังสือเรื่องน้ีใหเขาใจวาความรูและประโยชนทั้ง
ปวง อันจะพึงไดในการอานหนังสือเรื่องเที่ยวมณฑลอุดร และมณฑล
รอยเอ็ดท่ีพิมพในสมุดเลมน้ี ท่ีจริงเปนเร่ืองของพระยาศรีวรวงศแตง
ไวโดยมาก ขาพเจาเปนแตผูแกไขเพ่ิมเติม หาไดแตงเองทั้งหมดไม”
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� ๑ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ จัดพิมพเปน
เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาค ๔ ช่ือวาระยะทางกรมหลวงด�ารงตรวจราชการมณฑล
อุดร และมณฑลอิสาน
� ๒ พระยาจาแสนบดี (อวบ เปาโรหิต) ภายหลังเปนเจาพระยามุขมนตรี
� ๓ เจาหม่ืนศรสีรรักษ (ม.ร.ว. จิตร สุทศัน ณ อยุธยา) ภายหลังเปนพระยา�
ศรีวรวงศ
� ๔ หมอมเจาประสบประสงคชุมพล เปนหมอมเจาชายใหญในกรมหลวง�
สรรพสิทธิประสงค ออกไปศึกษาวิชาในยุโรปกลับมาแลวไดรับราชการในกระทรวง�
มหาดไทย ภายหลงัเปนผูวาราชการจังหวัดระยอง
� ๕ หลวงอนุชิตพิทักษ (ชาย สุนทรารชุน) ภายหลังเปนพระยาสฤษดิพจนกร�
� ๖ นายเอี๋ยน โอวาทะสาร ภายหลังเปนหลวงวิจารณภักดี
���� ๗ นายทองสกุ อินทรรัศมี ภายหลังเปนหลวงจรูญชวนะพัฒน

ระยะทางกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ๑

ตรวจราชการมณฑลนครราชสมีา มณฑลอุดร
และมณฑลอีสาน

พ.ศ. ๒๔๔๙ ร.ศ. ๑๒๕
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๕ เวลาเชา มาขึ้นรถไฟพิเศษ

ท่ีสถานีกรุงเทพฯ พรอมดวยพระยาจาแสนบดี๒ เจากรมพลัมภัง ๑
เจาหมื่นศรีสรรักษ๓ ผูอ�านวยการโรงเรียนมหาดเล็ก กราบถวาย
บังคมลาไปดูการปกครองทองท่ี ๑ หมอมเจาประสบประสงค๔ ๑
หลวงอนุชิตพทิักษ๕ ๑ หมอแบรดด๊อก ๑ นายเดอลารอคา ชางถายรูป
๑ นายเอี๋ยน๖ มหาดเล็กมากับเจาหม่ืนศรีสรรักษ ๑ นายทองสุก๗ จะ
ไปเปนขาหลวงธรรมการมณฑลอีสาน ๑ นายแกวพนักงานกรมลหุโทษ
จะไปฝกหัดกดลายมือนักโทษตามหัวเมือง ๑ เปนตัวนายท่ีไปดวย
พอเวลาเชา ๓ โมงรถออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีกรุงเกา เชา
๔ โมง ๔๔ นาที ถึงสถานแีกงคอยเวลาเท่ียง ๘ นาที เปลี่ยนรถจักร
แลวเดินรถตอไปถึงสถานีปากชองบายโมง ๔๓ นาที รถไฟหยุดรับน�า้
แลวออกเดินตอไปถึงสถานีสูงเนินบาย ๒ โมง ๕๙ นาที ถึงสถานี
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นครราชสีมาเวลาบาย ๓ โมง ๔๕ นาที ไปพัก ณ เรือนท่ีท�าขึ้นใหม
ท่ีต�าบลหนองบัว นอกเมืองนครราชสีมา ไดขนานนามเรือนนี้วา
“แสนสุข” แลวเตรียมการท่ีจะเดินทางอยู ๒ วัน

มณฑลนครราชสีมา
วันที่ ๑๘ ธันวาคม เวลาย�่ารงุออกเดินทางพรอมดวยผูท่ีมา

จากกรุงเทพฯ และพระยาก�าแหงสงคราม๑ ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครราชสีมา ๑ หลวงวิชิตเสนี๒ ขาหลวงมหาดไทยมณฑลนครสวรรค
ซึ่งลวงหนามาจัดเสบียงพาหนะ ๑ หลวงภักดีบริรักษ ขาหลวง
สรรพากรมณฑลนครราชสีมา ๑ นายพันตรี เอคอลส ครูฝกหัดต�ารวจ
ภูธร ๑ หลวงพิชัยสงครามพล นายอ�าเภอจัตุรัส นายสงวนมหาดเล็ก๓
เลขานุการ ๑ นายโสฬศ๔ หาดเลก็รายงาน ๑ สมทบไปดวยตลอด
ทาง และหมอมเจาบวรเดช ผูบัญชาการกรมทหารมณฑล และพระยา
สุริยเดชวิเศษฤทธ์ิ๕ ปลัดมณฑล พระบรมราชบรรหาร๖ ยกกระบัตร
มณฑลนายโก โซยา ผูดูการโรงไหม มาสงถึงท่ีพักรอนดวย ขี่มาออกจาก
ท่ีพักแสนสุข ต�าบลหนองบัว เขาประตูไชยณรงค ผานในเมืองไปออก
ประตูพลแสนผานวัดสามัคคีขามล�าน�า้ตะคองผานบานวัดพลับเดินตาม
ทางโทรเลข ผานเนินกะทาเกลอื ถึงบานเกาะข้ึนถนนจอหอ ซึ่งเปน
ทางที่ถมข้ึนไว ลงถนนจอหอขามล�าน�้าบริบูรณ ถึงพะเนาเปนท่ีทาง
มณฑลอดุรกบัทางเมืองชัยภูมิมารวม มีตลาดเปนโรงชั้นเดียวกับตึก

� ๑ พระยาก�าแหงสงคราม (จัน อินทรก�าแหง)
� ๒ หลวงวิชิตเสนี (แมน วสันตสิงห) ภายหลังเปนพระยาเพชรพิไสยศรี�
สวสัดิ์
� ๓ นายสงวน ศตะรัต ภายหลังเปนพระยาอรรถกวีสุนทร
���� ๔ นายโสฬส ตอมาเปนขุนราชธุรกิจ
� ๕ พระยาสรุยิเดชวิเศษฤทธิ์ (จาบ สุวรรณทัต)
���� ๖ พระบรมราชบรรหาร (สวัสด์ิ วิเศษศิริ) ภายหลังเปนพระยาพิทักษ
ภบูาล
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อยางโคราชหลายหลัง ถึงบานสระธรรมขันธแลวข้ึนเนินโคกปาไม
เต็งรัง ถึงหนองมวงเวลาเชา ๒ โมง ๒๕ นาที ระยะทาง ๔๔๐ เสน
พักมาและกินขาวเชาจนเวลาเชา ๓ โมง ๓๕ นาที ออกเดินทางตอไป
มาตามทางโทรเลขผานหนองสวง หนองตะแบง หนองกระยาจก มา
ถึงดานระกาเขาเขตอ�าเภอกลาง พักมาครูหน่ึง แลวเดินทางตอมา
ผานตลาดและท่ีวาการอ�าเภอกลาง ขามล�าเชิงไกรมาท่ีพักแรม
ท่ีหมูบานบัว ถึงเวลาเชา ๕ โมง ๑๐ นาที รวมระยะทางท่ีเดินวันนี้
๗๕๐ เสน

การหาเล้ียงชีพของราษฎรอ�าเภอน้ี ประกอบการท�านาอยาง
๑ ท�าไรอยาง ๑ หาชันอยาง ๑ ท�าเกลืออยาง ๑ เล้ียงสุกรขายอยาง ๑
ท่ีมีเกวียนกร็บัจางขนสินคาดวยอีกอยาง ๑ หนทางที่มาตั้งแตบาน
หนองมวงถึงที่วาการอ�าเภอน้ี มีทุงสลบัโคก ที่ทุงท�าเปนนาแลวบาง ที่
ทุงวางเปลายังมีมาก ท่ีเหลาน้ีหากจะท�านาก็ได แตราษฎรมีนอยกวา
เนื้อที่ จึงยังมีที่วางเปลาอยูมาก หนทางตอนระหวางหนองมวงถึง
อ�าเภอกลาง มีท่ีขามทุงลุมมากอยูแหง ๑ เวลาน�้าทวมทงุ เกวียนและ
ผูคนเดินยาก ควรจะถมทางใหสูงเหมือนถนนจอหอท่ีพระยาประสิทธิ
ศัลยการ๑ ท�าเม่ือยังเปนขาหลวงเทศาภิบาลอยู เทศาภิบาลวาจะบอก
บุญราษฎรท�าท่ีอ�าเภอกลางนี้แตเดิมไมมีตลาด จนมาต้ังที่วาการอ�าเภอ
ท่ีบานบัวน้ี จึงมีพอคามาต้ังตลาดรานขายของ ดูครึกคร้ืน ท่ีวาการ
อ�าเภอต้ังอยใูกลล�าน�้าเชิงไกร แตกอนเปนที่เกวียนขามยาก แตเด๋ียวน้ี
นายอ�าเภอไดท�าสะพานเกวียนขามไดสะดวก เปนทางไปมาคาขาย
ในระหวางมณฑลนครราชสีมากับมณฑลอุดรและมณฑลอีสานสาย
ส�าคัญสาย ๑

๑ พระยาประสทิธิศัลยการ (สอาด สิงหเสนี) ภายหลังเปนพระยาสิงหเสนี�
ศรีสยาเมนทรสวามิภักดิ์
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เวลาบาย ไปดูโรงเรียนของพระโขนท่ีวัดบานบัว มีนักเรยีน
ท้ังหมด ๘๑ คน แตมีเครื่องแตงตัวอยางนักเรียน ๓๗ คน คือ
สวมกางเกงส้ัน เสื้อราชปะแตนขาว หมวกสานอยางยุนิฟอรมนักเรียน
กรุงเทพฯ การสอนๆ เพียงชั้นประถมศึกษา ใชศาลาการเปรียญเปน
ท่ีสอน พระโขนผูนี้เปนชาวเมืองน้ีเอง แตไดไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ
สอบไลไดช้ันประถมศึกษา มาบวชอยูท่ีวัดน้ีจึงจัดต้ังโรงเรียนสอน
เปนการดีหนักหนา ดูโรงเรียนแลวไปดูตลาด ที่ตลาดมีโรงแถว ๒ แถว
พอคาเปนจีนขายของเล็กๆ นอยๆ ของท่ีขายเปนของกรุงเทพฯ โดย
มาก รานแถวหนึ่ง ๕ หอง อีกแถวหนึ่งประมาณ ๑๐ หอง เชากันถึง
หองละ ๓ บาทตอเดือน และมีตึกอยางโคราชของขุนพานชินุกูลการ
และของผูอ่ืนอีก ๒ แหง

วันท่ี ๑๙ ธันวาคม เวลาย�่ารงุ ๔๐ นาที ขี่มาออกจากท่ีพัก
บานบัว ออกทุงนา เดินตามคันนาบาง ทางเกวียนบาง ถึงทงุดงพลอง
มีเนิน ราษฎรเรียกวาโนนเมืองเกา ตอมามีหมูบาน แลวขามหวยดง
พลองเดินมาในทงุมะคาเปนทุงใหญหนทางเดินมาสักชั่วโมง ๑ พ้ืนดิน
เปนดินดีสีด�าอยางดินเหนียว มีนกกระเรียน๑ ท�ารังอยใูนทุงนี้เปน
อันมาก ทองท่ีทงุในมณฑลนครราชสีมา ที่เปนทุงใหญและเน้ือดินดี
เชนน้ีมีหลายแหง แตท�าไรนาเพาะปลูกไมได ดวยฤดูแลงแหงเกราะ
หาน�้าไมไดทีเดียว ครั้งถึงฤดูน�้าๆ ก็ทวมลึกเกินไป จึงตองท้ิงเปนทุง
หญาอยูเปลาๆ ถึงในมณฑลอุดรและอีสานทุงเชนน้ีก็มีบาง ขามหวย
มะคาจวนถึงหมูบานจึงเห็นนาบาง ผานละแวกบานมาที่พักรอนริม
บึงใหญ ซ่ึงราษฎรขงัน�้าไวใช พักมาและกินขาวเชาที่ๆ พักบานมะคา
แลวเวลาเชา ๔ โมง ๒๕ นาที ออกเดินทางตอไป ขึ้นโคกปาไมเต็งรัง
ลงทงุถึงบานโพนเสลาผานละแวกบานแลวเขาทงุอีก เดินลงทุงขาม

� ๑ เรื่องนกกระเรียนท�ารังที่ทงุน้ี สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ
ทรงเลาไวในนิทานโบราณคดี นิทานที่ ๑๖ เรื่องลานนกกระเรียน
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หวยสงครามซึ่งเปนทางน�้าตันแลวขึ้นโคกสงคราม (ไมใชพลสงคราม)
ผานเทวสถานศิลาแลงของโบราณ เปนสถานอยางยอมๆ แลวถึงท่ี
พักแรม ที่พักต้ังอยูใกลสระเพลงในหมูบานโพนสงคราม ถึงที่พักเวลา
เชา ๕ โมง ๔๕ นาที

หนทางต้ังแตบานบัวถึงบานมะคา ๓๐๐ เสน ต้ังแตบานมะคา
มาบานโพนสงคราม ๒๕๐ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๕๕๐ เสน ราษฎร
ในหมบูานโพนสงครามนี้มีประมาณ ๑๐๐ ครัว เล้ียงชีพดวยการท�านา
และรับจางเกวียนบรรทุกสินคาไปที่ตางๆ

วันท่ี ๒๐ ธันวาคม เวลาย�่ารงุ ข่ีมาออกจากที่พกัแรมบานโพน
สงคราม มาตามทางปาไมเต็งรังระยะทาง ๑๑๒ เสน เขาเขตอ�าเภอ
นอก ถึงบานดอนใหญแลวเดินทางตอไป ถึงต�าบลโกรกรังเวลาเชาโมง ๑
กับ ๔๐ นาที ระยะทาง ๑๗๓ เสน ถึงบานตะครอ พักมาและกินขาวเชา
แลว เวลาเชา ๒ โมง ๔๐ นาที ออกเดินตอไปขึ้นโคกไมเต็งรังเดินตาม
ทางโทรเลขบาง ระหวางปาไผบาง ถึงต�าบลบานทองหลางนอย และ
บานบัวนอย แลวขามล�าคลองไผขึ้นโคกอกีแลวลงทุงนาบานบัวใหญ
ถึงท่ีพักแรมเวลาเชา ๕ โมง ๒๐ นาที ระยะทาง ๔๒๗ เสน รวมระยะ
ทางเดินวันนี้ ๗๑๒ เสน

ท่ีบานบัวใหญนี้พ่ึงยายที่วาการอ�าเภอนอกจากต�าบลทองหลาง
ใหญ มาต้ังใหมเม่ือเดือนเมษายน ศก ๑๒๕ นี้เอง เพราะท่ีนี้เปนยาน
กลางใน ทางไปมาระหวางท่ีตางๆ และใกลทางหลวงซึ่งเดินไปมณฑล
อุดร ที่วาอ�าเภอท่ีต้ังใหมอยูบนเนินสูงเปนท�าเลเหมาะดี เวลานี้มี
หมูบานอยสัูก ๓ หมู ราษฎรประมาณ ๕๐๐ คน มีรานขายของคือ
ออยเปนตน อยู ๔-๕ แหงแลว ตอไปราษฎรจะยกมาอยูอีกมาก

การหาเล้ียงชีพของราษฎรในอ�าเภอนี้ สวนท่ีท�ากินและซ้ือขาย
กันเองในหมูบานคือ ท�านา ท�าไร ท�าไรฝาย ท�าไหม การที่ท�าส�าหรับ
ขายไปที่อื่น คือ หีบออยเปนน�า้ออยหมอ ผสมโคและเล้ียงสุกรเปน
มากกวาอยางอื่น จ�านวนราษฎรทั้งอ�าเภอนี้ ๒๐,๐๐๐ เศษ
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มณฑลอุดร
วันท่ี ๒๑ ธันวาคม เวลาย�่ารงุ ๑๐ นาที ขี่มาออกจากท่ีพัก

บานบัวใหญ ขามสะพานผานหมูบานบัว บานจาน เดินทางลงทงุไปขึ้น
โคกหลวง ท่ีตอแดนมณฑลนครราชสีมากับมณฑลอุดร โคกหลวงนี้
เปนแนวแตตะวันตกไปตะวันออกยืดยาว จะไปมณฑลอุดรจึงตองขาม
โคกนี้ เปนโคกใหญมีไมรมดีกวาทางที่มาวันกอน เวลาเชา ๒ โมงถึง
หนองหวาเอน ระยะทาง ๒๘๐ เสน พักกินขาวเชา พระยาศรีสุริยราช
วรานุวัตร๑ ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดร พระยาไสยสรเดช๒ ผูวา
ราชการเมืองโพนพิสัย และพระเกษตรวัฒนา นายอ�าเภอมัญจาคิรี
มาคอยรับ ที่หนองหวาเอนน้ีเปนทางรวมที่พอคาและราษฎรมักไปมา
เปนที่เปล่ียวเพราะเปนทางหางจากหมูบานประมาณ ๓๐๐ เสน เดิม
มีผูรายชุกชุม คร้ันเม่ือศก ๑๒๔ พวกพอคามณฑลอุดรเร่ียไรกันสราง
โรงพักต�ารวจภูธรถวายหลังหน่ึง จึงเปนท่ีพักต�ารวจภูธรมาจนบัดน้ี และ
ท่ีหนองน�้าน้ันราษฎรมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร ก็เรี่ยไรกัน
ขุดใหกวางใหญออกไปเพื่อจะไดมีน�า้ใชส�าหรับคนเดินทางตลอดปดวย

เวลาเชา ๔ โมง ๑๐ นาที ออกจากที่พักหนองหวาเอนขาม
คลองจานเขาเขตเมืองชนบทมณฑลอุดร เดินทางขึ้นเนินลงเนินตอมา
หนทางตัดกวางข้ึนกวาทางที่มาแลว ถึงหนองหญาปลองเวลาเชา ๕ โมง
๒๐ นาที พักแรมที่นี่ระยะทาง ๓๐๐ เสน รวมระยะทางวันน้ี ๕๘๐ เสน
ท่ีต�าบลหนองหญาปลองนี้ เปนที่รวมทางไปมาของพอคาและราษฎร
เหมือนกนั ตอไปจะต้ังโรงพักต�ารวจภูธรอีกแหงหนึ่ง หมูบานในต�าบล
นี้ประมาณ ๑๘ หมู คน ๓๐๐๐ คน แตอยูไกลที่พักนี้ไปหนทางต้ังแต
๕๐ เสนขึ้นไป และมีบานคนเปนโรคกุดถัง๓ ซึ่งสงมาแตตางเมือง วา

� ๑ พระยาศรสุีริยราชวรานุวัตร (โพธ์ิ เนติโพธิ)
� ๒ พระยาไสยสรเดช (ค�าสิง สิงหสิริ) ตอมาเปนพระยาสุนทรธรรมธาดา
� ๓ เร่ืองบานคนเปนโรคกุดถังนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
ทรงเลาไวในนิทานโบราณคดี นิทานที่ ๑๖ เรื่องบานข้ีทูด
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เปนธรรมเนียมท่ีมีมาแตโบราณ เขากันไวใหอยูตางหากหมูหน่ึง ท�า
มาหากนิในพวกของเขาเอง ราษฎรท�านาไดขาวขายบางเล็กนอย และ
ท�าไหมปลกูยาสูบพอใชกันเอง

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม เวลาย�่ารุง ๕ นาที ออกจากท่ีพักแรม
หนองหญาปลอง เดินทางผานมาทุงปงปด เดินตามทางโทรเลขถึง
เนินผักเหม็น หนองปงปดที่พักรอนเวลาเชาโมงหนึ่ง ๕๐ นาที ระยะ
ทาง ๒๘๐ เสน เวลาเชา ๓ โมง ๒๕ นาที ออกจากท่ีพักรอนมาตามทงุ
บานนาเพียง จวนถึงหนองแวง เห็นที่นาและฝูงโคมีราษฎรนั่งอยเูปน
หมู ถึงหนองแวงที่พักแรมเวลาเชา ๔ โมง ๒๐ นาที ระยะทาง ๒๔๘
เสน รวมระยะทางวันน้ี ๕๒๘ เสน การท�ามาหาเลี้ยงชีพของชาวบาน
นี้ มีการท�านาและผสมโคและท�าไรผักและท�าไหมเปนพ้ืน

เมืองชนบท
วันที่ ๒๓ ธันวาคม เวลาย�่ารงุ ออกจากที่พักแรมหนองแวง

ขามหวยยางถึงหวยชัน ท่ีพักรอนเวลาย�า่รงุ ๕๐ นาที ระยะทาง ๑๕๐
เสน หยุดพักมาครหูน่ึง แลวออกเดินตอไปถึงหวยข้ีหนู หวยเขวา หวย
เสอืกูด โดยล�าดับมาตามทางโทรเลข ผานทุงนาและไรออยบาง จวน
ถึงเมืองชนบท เห็นหมูบานใหญที่โคกดินแดง เปนบานราษฎรมาต้ัง
อยเูมื่อเวลาหนานา ครั้นสิ้นฤดูนาก็กลับเขาไปอยใูนเมือง เวลาเชา ๒
โมง ๓๐ นาที ถึงเมืองชนบท ระยะทาง ๒๖๐ เสน รวมระยะทางวันนี้
๔๑๐ เสน เวลากลางวัน นายอ�าเภอพรอมดวยก�านันผูใหญบานและ
ผูเฒาพาราษฎรชายหญิงประมาณ ๒๐๐ คนน�าบายศรีตีฆองแหมายัง
ท่ีพัก ผูเฒาข้ึนนะโมวาค�าอ�านวยพร แลวผูกไหมทองที่ขอมือเปนการ
ท�าขวัญตามธรรมเนียมบานเมือง และจีนพอคา ๔-๕ คน มีขุนพานิชจีน
นิกรเปนหัวหนามาใหกิมฮวยอั้งต๋ิว เวลาบาย ๔ โมงเศษขึ้นระแทะไป
ดูเมืองตามถนนสายยาว ซึ่งมีหมูบานราษฎรท้ังสองขางทาง ประมาณ
๓๐ เสน จนถึงหมูรานจีนมีแพรพรรณและของกรุงเทพฯ มาขาย ดูราน
แลวไปที่วัดศรีบุญเรือง มีพระ ๑๓ รูป เณร ๑๗ รูป เจาอธิการสอน
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หนังสือไทย
เมืองชนบทนี้ เดิมขึ้นเมืองนครราชสีมา พึ่งตัดไปขึ้นมณฑล

อุดรเม่ือต้ังขาหลวงใหญประจ�ามณฑลอดุร ราษฎรเมืองชนบทมีชาว
โคราชกับชาวอุดรเกือบจะเทาๆ กัน รวมท้ังส้ิน ๓๕,๙๐๖ คน การ
ท�ามาหาเลี้ยงชีพท�านาอยาง ๑ ท�าไรฝายอยาง ๑ ไรออยอยาง ๑ ท�า
เกลืออยาง ๑ ผสมโคอยาง ๑ ท�าไหมอยาง ๑ ไหมเดิมท�าแตพอใชใน
บานเมือง ขายกันราคาช่ังละ ๓ บาท ต้ังแต ๒ ปมาน้ี ไหมไดออกเปน
สินคาทางเมืองนครราชสีมาบาง ราคาขึ้นเปนช่ังละ ๗ บาท ๓๒ อัฐ

วันท่ี ๒๔ ธันวาคม เวลาย�่ารุง ออกจากเมืองชนบท ขาม
สะพานหวยหนองเอียงออกทุงนาหนองกุง เห็นเขาภูเวียงขางซายมือไป
ขามหวยนาวอ น�า้ไหลตกล�าพาชี มีสะพานขามแลวออกทุงบานเมือง
เพ้ียถึงหนองยาว เวลาเชา ๒ โมง ๒๕ นาที ถึงต�าบลคูคาดที่พักรอน
ระยะทาง ๓๘๐ เสน หยุดกินขาวเชาและพักมาแลว เวลาเชา ๓ โมง
๒๕ นาที ออกเดินทางตอไป ถึงที่พักแรมบานหนองปลาจอยเวลาเชา
๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๙๘ เสน รวมระยะทางเดินวันน้ี
๖๗๘ เสน ทางท่ีมาวันนี้เดินใกลหวยและหนองไมในปาขึ้นเปนพุมเขียว
ชอมุ และมีเนนิลวนดวยหญาเขียวสด คอยแปลกตากวาหนทางท่ีมา
ตอนแรก ซ่ึงเปนท่ีไมแหงโดยมาก

เมืองขอนแกน
วันท่ี ๒๕ ธันวาคม เวลาย�่ารุง ออกจากท่ีพักแรมบานหนอง

ปลาจอย ขามหวยชันตองเขาเขตมณฑลอสีานเดินผานไปสัก ๑๐ เสน
แลวจึงกลับเขาเขตมณฑลอดุรอีก เพราะการปนเขตตอนนี้เอาล�าหวย
แหงหนึ่งเปนก�าหนดแดนไปตกน�้าพาชี แนวหวยนั้นยอยเขามาใน
ทางหลวงเขตมณฑลอีสานจึงล�้าเขามา มีหมูบาน ๓ หมู เปนเขตอ�าเภอ
โกสุมวิไสยขึ้นเมืองมหาสารคาม บริเวณรอยเอ็ด ตอนน้ีแลเห็นทิวไม
ฝงล�าน�้าพาชี มีหนองน�้าตลอดทางมา ถึงฝงแมน�้าชีที่ต�าบลดอนบม
เวลาเชาโมงหนึ่งกับ ๑๕ นาที ระยะทางมา ๒๒๐ เสน นายรอยเอก
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ขุนผดุงแควนประจันต๑ ขาหลวงบริเวณพาชี พระยานครศรีบริรักษ๒

จางวางเมืองขอนแกนมารับ กินขาวเชาที่ต�าบลนี้
ท่ีน้ีมีสะพานใหญขามล�าน�้าพาชี เปนสะพานไมแกน มีพนัก

สองขาง กวาง ๓ วา ยาว ๓๔ วา สูงจากพ้ืนล�าน�้า ๘ วา เจาะศิลา
ริมน�า้ปกเสาลึกลงไป ๔ ศอก ขาราชการจีนพอคาและราษฎรเขา
เงินชวยแรงกันท�าขึ้นต้ังแตศก ๑๒๑ แลวในศก ๑๒๒ เปนสะพาน
แข็งแรงถึงชางขามได เปนประโยชนแกพอคาและราษฎรไปมามาก
เม่ือยังไมมีสะพานนี้ เกวียนขามล�าน�้าพาชีน�้ามากก็ขามไมได ถาน�า้
นอยตลิ่งสงู ตองเสียเวลาถึง ๒ วัน ๓ วันจึงพาเกวียนขามไปไดหมู
หน่ึง ล�าน�า้ชีปลายน�า้ออกจากบึงอีจอย ซึ่งเปนแองใหญอยูบนเขาเขียว
แขวงเมืองหลมศักด์ิ ไหลมาทางตะวันออกไปตกล�าน�้ามูลตรงบานทา
งอย แขวงเมืองอุบลราชธานี เวลาเชา ๓ โมงข้ึนมาตอมา ระยะทาง
๑๘๐ เสน ถึงเมืองขอนแกนเวลา ๓ โมง ๔๐ นาที รวมระยะทาง ๔๐๐
เสน มาตามถนนในเมืองมบีานติดตอกันไปท้ัง ๒ ขางทาง มีรั้วไมจริง
เปนเขตบานตลอดไป ถนนยาว ๓๗ เสนถึงตลาดแลวมีถนนเลี้ยวมา
ท่ีวาการขาหลวงบริเวณพาชี ซึ่งจัดเปนท่ีพัก เปนตึกฝาขัดแตะทาดิน
ท�าขึ้นต้ังแตศกกอน

เวลาบาย ๔ โมง ไปดูท่ีตางๆ จนถึงตลาดและวัดธาตุ มีโรงเรียน
ซ่ึงขาหลวงบริเวณจัดต้ังขึ้น มีพระสอน มีจ�านวนนักเรียน ๑๐๙ คน
แตสวมเส้ือกางเกงและหมวกเหมือนกัน หัดเขาแถวค�านับอยางทหาร
เรียบรอย แลวกลับที่พักแรม มีชาวเมืองท้ังชายหญิงประมาณ ๒๐๐
เศษ แหบายศรีมาท�าขวัญเหมือนท่ีเมืองชนบท

ราษฎรในเมืองขอนแกนนี้มีจ�านวน ๕๙,๔๑๘ คน การท�ามา

๑ ขุนผดงุแควนประจันต (ชวง วิโรจนเพ็ชร) ภายหลังเปนพระเลิศแหลง
หลม ผวูาราชการจังหวัดหลมศักดิ์

๒ พระยานครศรบีริรกัษ (อ)ู
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คาขายมีเชนเดียวกันกับชาวชนบท
วันท่ี ๒๖ ธันวาคม เวลาเชาโมงเศษ ไปดูท�านบทงุสราง ซึ่ง

ขุนผดุงแควนประจันต ขาหลวงบริเวณไดขอแรงราษฎรชวยกันปก
หลักถมดินข้ึนไวเปนท�านบยาว ๒๓ วา กวาง ๖ วา ก้ันน�้าไวส�าหรับ
ใหราษฎรใชไดตลอดป ท�าส�าเร็จมาต้ังแตศก ๑๒๓ ทุงสรางเปน
ทุงกวางใหญ พ้ืนที่ลุม มีทางน�้าฝนไหลออกไปลงล�าน�้าพาชีไดแตทาง
ท่ีท�าท�านบนั้น ครั้นท�าท�านบแลวน�้าก็ขังอยู กลายเปนหนองใหญโต
อุดมดวยปลาและนกตางๆ ถึงเปนที่ราษฎรเลนแขงเรือกันตามฤดูกาล
ครึกคร้ืนทุกป ออกจากท่ีพักแรมไปถึงทาหนองคูระยะทาง ๓๐ เสน
ถึงหัวทงุสรางจึงลงเรือคาด คือเรือชะลา ๒ ล�าขนานกันปูพ้ืนปกเสา
มุงหลังคาถอไปจนถึงท�านบ ซ่ึงอยใูกลบานหนองใหญ บานนอนยาง
ทางถอเรือไปประมาณ ๕๐ นาที แลวพักกินขาวเชาที่ๆ พักกลางทุง
ราษฎรเอาเรือชะลามาพายแขงกันใหดูหลายล�า จนเวลาเที่ยงเศษ
จึงกลับ ตอนบายสนทนากบัพระสงฆ เจาอาวาสและพวกจีนพอคา

ต้ังแตเขาเขตมณฑลอุดรมา ไดไปเท่ียวตามหมูบานราษฎร
ตามทางท่ีผานมาหลายแหง บางแหงเปนบานใหญต้ังมาชานานหลาย
ชั่วคน ลองไตถามถึงประเพณีการสมาคมของชาวบานเหลานี้ ตามท่ี
พวกชาวบานชี้แจง ไดความประหลาดนาพิศวงอยาง ๑ คือชาวบาน
เหลานี้ครัวหน่ึงก็มีบานอยแูหง ๑ มีเหยาเรือนพอกันอยู และมียงุขาว
เกบ็ไวพอกินป ๑ ในลานบานปลูกพริก มะเขือ ขา ตะไคร ส�าหรับตม
แกง นอกบานมีสวนผลไมเชน กลวย, ออย, หมาก, มะพราว และมี
ท่ีปลูกตนหมอนส�าหรับเลี้ยงไหม ตอเขตสวนออกไปถึงทงุนา ตางมี
เน้ือนาและโคกระบือพอท�าไดขาวกินทุกครัวเรือน ถึงฤดูท�านาก็ชวย
กันท�านาท้ังชาย หญิง เด็ก ผูใหญ สิ้นฤดูนาผชูายไปเที่ยวหาของขาย
ผูหญิงอยบูานเลี้ยงไหมและทอผาท�าเครื่องนงุหม เศษอาหารท่ีเหลือ
บริโภคใชเล้ียงไกและสุกรไวขาย การกินอยขูองชาวบานแถวน้ีท�าได
เองเกือบไมตองซ้ือหาสิ่งอันใด ส่ิงท่ีตองซื้อก็คือเครื่องเหล็ก เชนจอบ
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เสยีม, มีดพรา เปนตน และเครื่องถวยชาม บางทีก็ซื้อดายทอผาหรือ
ผาผืน และของอ่ืนๆ ที่ชอบใจซ่ึงพอคาหาไปขาย เงินทองท่ีจะใชซ้ือ
หาก็มีพอเพียง เพราะมีโคกระบือที่ออกลูกเหลือใชและมีหมูและไก
ท่ีเล้ียงไวดวยเศษอาหารเหลือบริโภค ขายไดเงินซื้อของท่ีตองการได
พอปรารถนา ตางครัวตางอยูเปนอิสระแกกัน ไมมีใครเปนบาว ไมมีใคร
เปนนายใคร ลูกบานอยูในปกครองของผูที่เปนหัวหนาครัวของตน
แลวก็มีผใูหญบานและก�านันตอขึ้นไป ดูปกครองกันงายดาย แตวา
ท้ังต�าบลน้ันจะหาเศรษฐีที่ม่ังมีเงินแต ๒๐๐ บาทขึ้นไปไมมีเลย คน
ยากจนถึงตองเปนบาวคนอื่นก็ไมมีเลยสักคนเดียว คงอยูกันมาเชนนี้
นับดวยรอยปแลว เพราะเหตุวาพวกชาวบานท�าไรนาหาเลี้ยงตัวได
โดยไมจ�าเปนตองใชเงิน ความรูสึกตองการตัวเงินไมรุนแรง เงินก็
ไมมีอ�านาจเหมือนในเมืองท่ีวาเปนศิวิไลซ จึงไมใครมีใครสะสม แต
จะวายากจนก็ไมได เพราะเล้ียงตัวไดโดยผาสุกไมอัตคัด เมื่อไดความ
ดังกลาวมา ไดอธิบายใหหมอแบรดด๊อกเขาใจ แลวถามวา ประชุมชน
เชนน้ีฝร่ังจะเห็นวามีความสขุหรือมีความทุกขประการใด หมอแบรด
ด๊อกเปนชาวอเมริกันตอบวา พวกโซเชียลลิสตในเมืองฝรั่งท่ีวุนวายกัน
ตางๆ ก็ตองการจะเปนอยางพวกชาวบานนี้นั่นเอง ที่แทสมาคมอยาง
ท่ีพวกโซเชียลลิสตตองการมอียูในเมอืงนี้มานับดวยรอยปพันปแลว
สมกับสุภาษิตที่กลาววา “ไมมีอะไรแปลกใหมในโลกน้ี”๑

วันท่ี ๒๗ ธันวาคม เวลาย�่ารงุ ๕ นาที ออกจากเมืองขอนแกน
ทางถนนทายเมือง ขามสะพานหนองแวงจะกา หวยบานลานหญา
ถึงบานส�าราญที่พักรอนเวลาเชาโมงหนึ่งกับ ๔๐ นาที ระยะทาง ๓๐๐
เสน มีราษฎรในหมูบานมาคอยอยเูปนอันมาก เวลาเชา ๓ โมง ๑๕
นาที เดินทางตอไป ขามหวยใหญ หวยบานตอกแปน หวยอายงอ และ

� ๑ เรื่องนี้สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเลาไวในนิทาน
โบราณคดี นิทานที่ ๑๖ เรื่องสมาคมไทยอยางโบราณ
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ซับบอน (คือแองท่ีน�า้ไหลซับขึ้นมาจากพ้ืนแผนดิน) แลวถึงหวยหินลาด
ท่ีพักแรมเวลาเชา ๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๕๐ เสน รวมระยะทาง
วันนี้ ๕๕๐ เสน

ตามหนทางที่มาวันนี้มีขึ้นเนินลงเนินปาไมหลายแหง ส�านวน
ชาวเมืองนี้เรียกวาสามสิบสองเนิน มีไมเต็งรังตนสูงๆ และไมอื่นๆ
ขึ้นเขียวทึบ บางแหงเม่ือถึงชายเนินมีนาบาง บางแหงมีไรยาสูบบาง
หนทางแคบกวาตนทางมณฑลอดุรที่ผานมาแลว แตเปนทางสาย
โทรเลขเหมอืนกนั

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม เวลาย�่ารุง ๕ นาที ออกจากที่พักแรมต�าบล
หินลาด ขามหวยค�าแกนคูน ถึงฝงล�าน�้าพองเวลาเชาโมงหน่ึงกับ ๔๐
นาที ระยะทาง ๒๒๐ เสน ล�าน�า้พวกน้ีไหลจากเขากระดิงแขวงเมือง
หลมศักด์ิ มารวมน�้าชีใตบานเผือแขวงเมืองขอนแกน ขุนผดุงแควน
ประจันต ขาหลวงบริเวณพาชีพรอมดวยขาราชการพอคาและราษฎร
ชวยกันออกเงินออกแรงสรางสะพานชางขามล�าน�้าพอง กวาง ๓ วา
ยาว ๕๗ วา เสาและพ้ืน รอดลูกกรง คานเคร่ืองไมใชไมแดง ไมตะเคียน
ไมเต็งไมรัง เปนสะพานม่ันคงแข็งแรงกวาสะพานขามล�าน�้าพาชีท่ีขาม
มาแลว เปนประโยชนแกพอคาและราษฎรท่ีจะไปมาเปนอันมาก ได
ลงมือท�าต้ังแตธันวาคม ศก ๑๒๔ แลวเสร็จเม่ือเดือนธันวาคมศกนี้
ทันรับขาพเจา จึงไดมีการสวดมนตเลี้ยงพระฉลอง และเชิญใหขาพเจา
ตัดผาเปดสะพานในวันน้ีดวย ในขณะเปดสะพานนั้น พระสวดชัยมงคล
มีพลุและพิณพาทยประโคม ขามสะพานถงึที่พกัรอนเวลาเชา ๓ โมง
๔๐ นาที หยุดกินขาวเชาแลวเดินตอไปถึงหวยวังเดือนหา หวยหัวชาง
หวยอายเตน ถึงกุดหวาที่พักแรมเวลาเชา ๕ โมง ระยะทาง ๔๐๐ เสน
รวมระยะทางวันน้ี ๖๒๐ เสน ที่ต�าบลกุดหวามีราษฎรมาต้ังอยูไดสัก
๘ ปมา สังเกตดูราษฎรเปนไขปาจนเปนปางโดยมาก เพราะแถวนี้เปน
ท่ีปาริมดง ใหหมอแจกยารักษาใหตามสมควร
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เมืองกุมภวาป
วันท่ี ๒๙ ธันวาคม เวลาย�่ารุงครึ่ง ออกจากกุดหวา ผาน

ซับบอน ซับบง มาถึงบานนางิ้ว ซึ่งเปนบานรางเพราะราษฎรท�านา
ไมไดผลจึงยายไปต้ังบานใหมที่หวยนาค�า ซึ่งเปนหนทางจะผานตอไป
พักกินขาวเชาท่ีนาง้ิวเวลาเชาโมงหน่ึงกับ ๔๕ นาที ระยะทาง ๑๘๐
เสน ครั้นเวลาเชา ๓ โมงออกจากบานนางิ้ว เดินตามทางตัดใหม
ซึ่งแยกจากทางโทรเลขขามหวยอายเตนถึงเขตกุมภวาป เมืองนี้ยก
บานบึงหมอ๑ ตั้งข้ึนเปนเมืองเมื่อในรัชกาลท่ี ๕ พระวรฤทธิไชย
ผูวาราชการเมืองกุมภวาปมารบั ตอมาถึงหวยบานนาค�าซึ่งเปนบาน
ต้ังใหม แลวถึงต�าบลวังหินท่ีพักแรมเวลาเชา ๔ โมง ๔๕ นาที ระยะ
ทาง ๒๖๙ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๔๔๙ เสน ที่เรียกวาวังหิน เพราะมี
แองศิลาแลงน�า้ขังอยูในปา แตไมมีหมูบาน หนทางท่ีมา ๒ วันนี้เปน
ทางข้ึนเนินลงเนินอยางวนักอน และทางท่ีตัดใหมจากบานนาง้ิวมี
ไมใหญรมร่ืนดี แลวจะไปรวมทางโทรเลขท่ีบานเสอเพลอตอไปขางหนา

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม เวลาย�่ารุง ๑๕ นาที ออกจากท่ีพักแรม
วังหินเลียบชายเนินมาถึงที่พักรอนต�าบลหวยกองสีเวลาเชา ๒ โมง ๑๐
นาที ระยะทาง ๒๘๑ เสน เวลาเชา ๓ โมงเศษ ออกจากท่ีพักขามหวย
กองสีเขาดงเกวียนหักเปนดงไมเล็กๆ แลวขามหวยทรายขามดงปะโค
เมื่อลงถึงชายดงเห็นหนองใหญ เรียกวาหนองปะโค มีหญาขึ้นเต็ม
แลดูโดยรอบเห็นทิวไมทุกดาน ขางทางมีไผ แลดูไปเปนซุมเปนซอก
งามดี ตอไปถึงบานปะโค ผานหมูบานแลวออกทุงสียาวอน ถึงเมือง
กุมภวาปเวลาเชา ๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๐๐ เสน รวมระยะทาง
วันนี้ ๔๘๑ เสน พระรามฤทธี ขาหลวงบริเวณน�้าเหืองมาคอยรับอยู

� ๑ บานบึงหมอ กุมภวาปน้ี พระยาอุดรธานี (จิตร จิตตะยโสธร) ทาน
วาเดิมเขาเรียกวา “บึงมอ” (มอค�าน้ี หมายถึง โคผู มิใชบึงหมอ) เปนสถานที�่
ที่ฝูงโคลงกินน�า้
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ท่ีน่ีพรอมดวยเจาเมืองกรมการ
เวลาบาย ๓ โมงเศษ ไปเที่ยวตามทางหมูบาน ขางหลังหมูบาน

ออกไปเปนทุงใหญ แลเห็นหนองหาร ทุงนี้แลดูกวางใหญมาก โดยยาว
กวา ๑๐๐ เสน ตกขอบหนองหารกลางทุงมีเนนิเล็กๆ ไมขึ้นเปนพุม
อยูสักแหงหนึ่งสองแหง ราษฎรปลอยโคกระบือและมาออกกินหญา
เปนฝูงๆ หนองหารนี้มีชื่อเสียงมาในพงศาวดาร เปนหนองใหญกวาง
มาก มีชาวบานตั้งหาปลาอยูโดยรอบ ทางเดินรอบหนองประมาณ
๒ วัน มีทาลงหนองที่บานเชียงแหว ระยะทางหางจากเมืองกุมภวาป
๒๐๐ เสน มีเกาะในหนองเรียกวาเกาะดอนแกว มีหมูบานและวัดบน
เกาะนั้นดวย น�้าหนองหารนี้ไหลลงน�้าปาวไปตกล�าพาชี เวลาบาย ๕
โมงเศษ กลับมาแวะวัดโพธ์ิไชย มีพระ ๕ รูป เณร ๘ รูป มีการสอน
หนังสือไทยบางเล็กนอย

เมืองกุมภวาปเปนเมืองขึ้นเมืองหนองหาร มีราษฎรประมาณ
๖๐๐๐ คน มีชาวเมืองนครราชสีมาต้ังท�ามาคาขายดวยหลายครัว
การท�ามาหาเล้ียงชีพ คือท�านาอยาง ๑ หาปลาอยาง ๑ ผสมโค กระบือ
มาอยาง ๑ ขายหนังเขาโคกระบืออยาง ๑ เก็บผลเรวอยาง ๑ สับยาง
กะตังกะต้ิวขายอยาง ๑

วันท่ี ๓๑ ธันวาคม เวลาย�่ารงุคร่ึง ออกจากเมืองกุมภวาปผาน
ทุงนาแลวเขาปาเล็กๆ ถึงหนองสี่แจ เปนทุงกวางเห็นทิวไมโดยรอบ
เขาดงสี่แจ เปนดงไมเลก็ๆ ขามหวยน�้าฆอง แลวผาหมูบานสองเปลือย
ซึ่งเปนที่ราษฎรชาวเมืองนครนายก มาต้ังท�านาขาวเจาหลายปมา
แลว คนพวกนี้เปนเช้ือลาวชาวเวียงจนัทนแตกอนเม่ือศก ๑๑๓-๑๑๔
ฝร่ังเศสใหพวกกรมการเมืองเวียงจันทนลงมาเกล้ียกลอมใหกลับไป
เมืองเดิมของปู ยา ตา ยาย ผูท่ีมาเกลี้ยกลอมมาบอกวาจะไดบานเรือน
ไรนาสารพัดไมตองลงทุนรอนอยางไร ไปยูกินตามชอบใจ พวกนี้
หลงเชื่อก็ขายบานเรือนไรนาอพยพไปเมืองเวียงจันทน คร้ันไปถึง
ไมไดจริงดังคาดเห็นสอูยูเมืองนครนายกไมได ก็พากันอพยพกลับมา
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ท่ียังมีทุนรอนพอกลับมาถงึบานเดิมไดก็มี ที่หมดทุนมาไมได ก็ต้ังท�า
ไรนาอยูในมณฑลอุดรที่ต�าบลนี้บาง ต�าบลอื่นบาง ยังมีอีกหลายสิบครัว
ท่ีต�าบลนี้เปนท่ีนาดี มีชาวเมืองอุบลราชธานีและชาวเมืองนครราชสีมา
กับคนพ้ืนเดิมอยูดวยรวมกันเปน ๓ หมูบาน ผานทุงนาและนาเกลือ
มาถึงต�าบลเสอเพลอเวลาเชา ๒ โมงครึ่ง ระยะทาง ๒๐๐ เสน

เวลาเชา ๓ โมง ๔๐ นาที ออกจากท่ีพักต�าบลเสอเพลอเขา
ทางสายโทรเลข ขามหวยสมพาดเปนเขตเมืองกุมภวาปกับอ�าเภอ
บานหมากแขงตอกัน พระศรีสุนทรกิจ๑ ปลัดอ�าเภอชาวบานเด่ือ
หมากแขงพรอมดวยกรมการก�านันผใูหญบานมารับ ผานบานทอนและ
หวยหลักนาง ขึ้นโคกปาไม ถึงท่ีพักแรมต�าบลหนองหม่ืนเทา เวลาเชา
๕ โมง ระยะทาง ๓๐๕ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๕๐๕ เสน

เมอืงอุดรธานี
วันท่ี ๑ มกราคม เวลาย�่ารุงคร่ึง ออกจากหนองหมื่นเทา เดิน

ตามทางสายโทรเลข ผานบานทอนและบานค�ากล้ิง ที่บานค�ากล้ิงมี
ทุงกวางมีนา นายพันตรี หลวงพิทักษนรินทร๒ ผูบังคับการทหารราบ
ท่ี ๗ ประจ�าบานเด่ือหมากแขง กับนายทหารและนายรอยต�ารวจภูธร
มารับกลางทาง เวลาเชาโมงครึ่งถึงหนองขอนขวาง ระยะทาง ๒๐๐
เสน มีที่พักรอน พักครูหนึ่งแลวเดินตอไปตามทาง ซ่ึงมีนาขาวและ
นาเกลือจนถงึต�าบลหวยโซ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร๓ ขาหลวง
เทศาภิบาลซ่ึงลวงหนามาคอยตอนรับเปนตอนๆ กับพระรังสรรคสาร
กิจ๔ ขาหลวงบรเิวณหมากแขงและขาราชการประจ�ามณฑล พรอม
ดวยพระยาประทุมเทวาธิบาล๕ ผูวาราชการเมืองหนองคาย และ

๑ พระศรีสุนทรกิจ (อ�าคา)�
๒ หลวงพิทักษนรนิทร (กร) ตอมาเปนพระวรราชนุรกัษ

� ๓ โพธ์ิ เนติโพธิ์ ยายมาจากมณฑลพษิณุโลก
๔ พระรงัสรรคสารกจิ (เล่ือน ศรีเพ็ญ)
๕ พระยาประทมุเทวาธบิาล (เสือ ณ หนองคาย)



419สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พระยาประจันตประเทศธาน๑ี ผูวาราชการเมืองสกลนครมารับที่นี่
ท่ีหวยโซน้ี ถาฤดูฝนเปนหวยท่ีน�้าไหลทวมหนองอยูนานๆ

พอคาท่ีจะขามลอเกวียน และผคูนไปมาไดความล�าบาก ขาราชการ
ในมณฑลนี้ พรอมดวยก�านนัผูใหญบานและราษฎรจึงชวยกันสราง
สะพานข้ึนดวยไมจริง กวาง ๒ วา ๒ ศอก ยาว ๘ วา ๒ ศอก ขามหวย
โซนี้กบัไดท�าถนนจากสะพานนี้ไปจดถนนหนาโรงพักต�ารวจภูธร รวม
กับถนนในเมือง (อดุรธานี) เปนทางกวาง ๓ วา ๗ ศอก ยาว ๒๕ เสน
๑๖ วา เพื่อเปนการสะดวกแกมหาชนที่ไปมา สะพานและถนนพึ่ง
แลวในคราวนี้ พระรังสรรคสารกจิจึงเชิญใหตัดแพรแดงขงึสะพานเปน
การเปดสะพานขามหวยโซนี้ดวยแลว ไปตามถนนที่ถมใหมไปจนถึง
ท่ีพัก ที่มณฑลอุดรเวลาเชา ๒ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๑๐๐ เสน
รวมระยะทางวันน้ี ๓๐๐ เสน

เวลาบาย ๒ โมงประชุมขาราชการ พอคาราษฎรมาหาที่ปะร�า
หนาที่วาการมณฑล เวลาบาย ๓ โมงเสร็จการประชุม

ท่ีบานหมากแขงนี้ เดิมเรียกวา “บานเดื่อหมากแขง” ต้ังอยริูม
หวยหมากแขง เดิมเปนที่บานราง พระเจานองยาเธอกรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม๒ เม่ือด�ารงต�าแหนงขาหลวงตางพระองค ไดยายที่วาการจาก
เมืองหนองคายมาต้ังเปนที่วาการมณฑลอุดรข้ึน ต้ังแตรัตนโกสินทร
ศก ๑๑๒ ไดปลูกสรางท่ีท�าการตางๆ และท�าถนนหนทางขึ้นใหมโดย
ล�าดับมา เวลาน้ีที่วาการมณฑล ท่ีวาการอ�าเภอ ศาล เรือนจ�า โรงทหาร
โรงพักต�ารวจภูธร ออฟฟศไปรษณียโทรเลข และบานเรือนขาราชการ
อยติูดตอเปนระยะๆ ล�าดับกันไป มีตลาดขายของสด และมีตึกอยาง

๑ พระยาประจันตประเทศธานี (โงนค�า พรหมสาขา ณ สกลนคร)
� ๒ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาทองกองกอนใหญ กรมหลวงประจักษ�
ศลิปาคม พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลที่ ๔ กับ
เจาจอมมารดาสังวาลย รชักาลที่ ๕ เปนแมทัพปราบฮอที่มณฑลอุดร และเปน
ขาหลวงตางพระองคส�าเร็จราชการมณฑลอุดร ตนราชสกุลทองใหญ
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โคราชของพอคานายหางบางมีวัดเรียกวัดมัชฌิมาวาส ต้ังอยูบนเนิน
และมีบอน�า้ใหญส�าหรับราษฎรไดใชน�้าทุกฤดูกาลดวย มีบานราษฎร
มาต้ังอยูหลังบานขาราชการบาง มีถนนตัดตรงๆ ไปตามที่ต้ังที่ท�าการ
และรานตลาดเหลานี้หลายสาย และเม่ือใกลเวลาขาพเจาจะมาคราว
นี้ มณฑลไดตัดถนนต้ังแตหลังที่วาการไปจนหนองนาเกลือเพ่ิมข้ึน
อีกสายหน่ึง และเม่ือร้ือที่วาการบัดนี้ไปต้ังบนเนินใกลหนองนาเกลือ
ตามความตกลงใหม ถนนสายนี้จะบรรจบกับถนนเกาเปนถนนยาว
และงามมาก

เวลาบาย ๔ โมงเศษ ไปดูรานพอคาแลวไปตามถนนท่ีตัดใหม
จนถึงหนองนาเกลือ เปนหนองใหญเพราะปดน�้าไวคลายทุงสรางที่
เมืองขอนแกน ไดขนานนามวา “หนองประจกัษ” และวันนี้เปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เวลาบายมีการพิธีพระสงฆสวดมนต
เวลาทุมเศษไดมีการประชุมขาราชการฝายทหารพลเรือนพรอมกัน
เลี้ยงอาหารเวลาค�่าในปะร�าตรงหนาท่ีวาการ มีพิณพาทยเมืองกมุทา
ไสยมาท�าวงหนึ่ง

วันท่ี ๒ มกราคม เวลาเชาโมงเศษ ไปวัดมัชฌิมาวาส พระครู
ธรรมวินยานุยุตกเจาคณะเมืองหนองคาย เปนเจาอาวาส มีพระ ๘ รูป
เณร ๔ รูป และพระครูพุทธพจนประกาศ เจาคณะรองเมืองหนองคาย
มาคอยรับ ก็พักอยูวัดนี้ดวย ออกจากวัดไปหนองประจักษ กะท่ีสราง
สถานที่ท�าราชการและบานพักขาราชการบนเนนิรอบขอบหนองน้ัน

เวลาบาย ๕ โมง ไปดูโรงทหารและโรงต�ารวจภูธร แลวมา
ท่ีปะร�าหนาท่ีวาการ ซ่ึงแตงเปนโรงพิธี พระสงฆ ๑๐ รูปมีพระครู
ธรรมวินยานุยุตกเปนประธาน สวดมนตในการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร สวดทวาทศปริตรอยางท�านองพระธรรมยุติกา
สวดเรียบรอยดีมาก ไดความวากรมหลวงประจักษฯ ไดทรงซกัซอม



421สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ไว เด๋ียวนี้มีผชูอบฟงท�านองนี้มาก พระสงฆในเมืองหนองคายจึงได
ซักซอมสืบมาสวดไดหลายวดั

วันท่ี ๓ มกราคม เวลาเชาเลี้ยงพระสงฆ ๑๐ รูป ที่สวดมนต
เสร็จการพิธีแลวเตรียมการที่จะเดินทางตอไป

วันท่ี ๔ มกราคม เวลาย�่ารงุคร่ึง ออกจากบานหมากแขงข่ีมา
มาตามถนนที่ตัดใหมจนถึงล�าธารซึ่งน�า้ไหลมาจากทุงนาเกลือ มีสะพาน
ซึ่งสรางใหมคราวนี้ พระรังสรรคสารกจิเชิญใหเปดสะพานและถนนท่ี
สรางใหมท�าต้ังแตหมบูานมีราษฎรขายหมอ กวาง ๓ วา ยาว ๑๕ เสน
๔ วา และสะพานขามล�าธารท�าดวยเสาไมจริง กวาง ๒ วา ๑ คืบ ๕
นิ้ว ยาว ๑๐ วา แลวขามสะพานไปทุงนา ขึ้นเนินพระนิเวศ ออกทุงนา
ผานหนองบึงจาน บานไกเถ่ือน บานทาตูม ถึงหวยหลวงซ่ึงเปนท่ีเขต
อ�าเภอหมากแขงกับเมืองหนองคายตอกัน พระยาประทุมเทวาธิบาล
ลวงหนามาคอยรับ แลวผานบานดงลิง ทุงบานพันเหมือน เดินตาม
ทางโทรเลขมาต้ังแตบานหมากแขงถึงบานขาว เวลาเชา ๓ โมงครึ่ง
ระยะทาง ๓๘๐ เสน พักกินขาวเชาแลว เวลาเชา ๔ โมงครึ่งเดินทางตอ
ไป ผานหนองนกเขียน บานจูนบาน มีที่พักอีกแหงหนึ่ง เวลาบายโมง
ถึงริมล�าน�้าซวย ระยะทาง ๓๕๘ เสน มีที่พักแรม รวมระยะทางวันนี้
๗๓๘ เสน เวลาค�่าวันนี้ปรอทลงถึง ๓๘ ดีกรี ฟาเรนไฮต หนาวกวา
วันอื่นท่ีไดพบในคราวนี้

เมืองหนองคาย
วันที่ ๕ มกราคม เวลาย�่ารงุคร่ึง พระยาประทุมเทวาธิบาล

ขอใหเปดสะพานขามน�า้ซวยซึ่งสรางใหม กวาง ๒ วา ยาว ๒๒ วา
๒ ศอก เสาไมจริง พ้ืนปูกระดาน และไดท�าศาลาที่พักไวใกลเชิงสะพาน
ดวย เปดสะพานแลวขามสะพานผานทงุบานนาไหม หวยดาน บาน
โพนตาล มาพักกินขาวเชาท่ีบานผักหวาน ระยะทาง ๒๕๘ เสน ถึง
เวลาเชาโมงครึ่งที่ต�าบลนี้ ยังมีรอยดินเปนสนามเพลาะคาย เจาพระยา
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บดินทรเดชา๑ คร้ังรบกับราชวงศเวยีงจันทนเหลอือยูพอสังเกตได เวลา
เชา ๓ โมงเดินทางไปขามหวยตาด หวยยาง หวยกงสี ข้ึนโคกสราง
หิน ลงทงุค�าแค ทุงหวยแก ถึงทุงระนามแลวถึงเมืองหนองคายเวลา
๕ โมงเชา ท่ีพักแรมต้ังอยคูนละฟากถนนกับวัดหายโศกซึ่งอยูริมล�าน�า้
โขง พระยาบริหารราชอาณาเขตร๒ ปลัดเมืองหนองคาย และพระ
บริบาลภูมิเขตร๓ นายอ�าเภอเมือง พรอมดวยกรมการผูใหญผูนอยและ
ราษฎรชาวเมืองมาคอยรับ ราษฎรที่มาวันนี้มากตอมากทั้งท่ีอยูใกล
และท่ีมาแตไกลทางต้ังวันหน่ึงสองวัน มีเคร่ืองสักการะมาให ขอเฝา
ขอเหน็ตัวเร่ือยกันไปเกือบวันยังค�่า เพราะต้ังแตกรมหลวงประจักษ
เสด็จกลับไปไดถึง ๑๓ ปพ่ึงมีเจานายเสด็จขึ้นไปในคราวนี้

ในวันน้ีนายพันตรี โนลัง ขาราชการฝร่ังท่ีเมืองเวียงจันทนมา
หา บอกวาเคาเวอเนอเยเนราล ใหน�าเรือกลไฟชื่อลาแครนเดียล�า ๑
เรือไฟเล็กอกีล�า ๑ รวม ๒ ล�ามาใหใชในการเดินทางตอไป และได
มีค�าสั่งใหเจาพนักงานขางฝงซายตอนรับใหทุกแหง ไดสั่งใหขอบใจ
เคาเวอเนอเยเนราล และขอบใจตัวเขาตามสมควร เวลาบาย ๓ โมงเศษ
ลงเรือชะลายาวเขียนลายทองมีเกงของพระประทุมเทวาธิบาล ลอง
ตามล�าน�้าโขงมาขางใต ขึ้นที่ทายบานพวกจีน ดูรานพอคาจนีขายของ
ตางๆ ซ่ึงน�ามาจากกรุงเทพฯ และตลาดขายของสด แลวเดินดูเมือง
กลับมาที่พัก

เวลาค�่า ไดเชิญนายพันตรี โนลัง ฝรั่งเศส ซึ่งน�าเรือมารับ
มากินอาหารดวย

วันที่ ๖ มกราคม เวลา ๒ โมงเศษ ไปวัดมไีชย ซึ่งพระครู

๑ เจาพระยาบดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) แมทัพเอกในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓�

๒ พระยาบริหารราชอาณาเขตร (กุแกว)
๓ พระยาบริบาลภูมิเขตร (เถื่อน)
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พุทธพจนประกาศ เจาคณะรองเมืองหนองคาย เปนเจาอาวาส
เวลาเชา ๔ โมง พวกชาวเมืองแหบายศรีขวัญ ตีฆองและ

โหรองเปนกระบวนมาประชุมพรอมกันท่ีปะร�าใหญขางท่ีพัก พวกจีน
พอคามีกิมฮวยอั้งต๋ิวเขากระบวนแหมาดวย ทาวเกษนองพระยาประทุม
เทวาธิบาลอานค�าอ�านวยพรท�าขวัญ แลวผเูฒาผูกมือตามประเพณี

เวลาบาย๓ โมงเศษ ไปเปดสะพานขามล�าหวยหายโศก ริมวัด
หายโศกใกลฝงแมน�า้โขง สะพานนี้ขาราชการและราษฎรไดเรี่ยไร
เงินสรางข้ึนยาว ๑๔ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว กวาง ๑ วา ๑ คืบ ๕ นิ้ว
ปูกระดานเสาไมจริง กับสรางศาลาหลังหนึ่ง ๒ หองมีเฉลียงดานหนึ่ง
หลังคามุงกระเบ้ือง แลวไปดแูขงเรือยาว ๒ คู เสร็จแลวไปวัดศรีสระเกษ
วัดหกออง และวดัโพธ์ิไชยซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป เรียกวาพระไสย
อันเปนพระชุดเดียวกันกับพระเสริม พระสุก ซึ่งเดิมอยูเมืองเวียงจันทน
พระเสริมนั้น พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว โปรดใหเชิญลง
มากรุงเทพฯ เด๋ียวนี้อยูในพระวิหารปทุมวนาราม แตพระสุกนั้นกลาว
กันวาเจาอนุพาลองน�า้โขงลงไป เรือลมจมอยูในแมน�้าของใตเมือง
หนองคาย ตรงที่ซ่ึงเรยีกวาเวินพระสุกบัดน้ี ท่ีวัดโพธิ์ไชยนี้มีพระเจดีย
ลาวองค ๑ ฝมือท�างามนัก

เวลาค�า่ใหเชิญเจาเมืองกรมการ มีพระยาประทมุเทวาธิบาล
และพระบริบาลภูมิเขตร เปนตน มากินอาหารดวย

เมืองหนองคายนี้ พ่ึงในเม่ือรัชกาลท่ี ๓ เมื่อตีไดเมืองเวียงจันทน
คราวเปนขบถ กวาดชาวเวียงจันทนเปนเชลยลงไป แลวโปรดใหแบงคน
เมืองยโสธรมาต้ังบานหนองคายขึ้นเปนเมือง แตเปนท�าเลดี กลาวกนั
วาเด๋ียวนี้ใหญโตกวาเมืองอื่นๆ บรรดาที่ต้ังอยูริมแมน�้าโขงทุกเมือง
มีหมูบาน ๔๒๑ หมู มีเรือน ๖๐,๐๔๔ หลังคาเรือน ราษฎรชาย
๓๐,๓๑๑ หญิง ๒๙,๗๓๓ รวม ๖๐,๐๔๔ คน

สินคาเขาเมอืงมาทางกรุงเทพฯ เปนพ้ืน มีเครื่องผาเครื่องแพร
และเครื่องทองเหลือง เคร่ืองเคลือบตางๆ สินคาท่ีมาทางเขตฝรั่งเศส
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ทางเมืองญวน มีสุราและน�้าปลา ปนกับน�า้มันปรโตเลียม แตน�า้มัน
ปดโตเลียมทราบวามาจากกรุงเทพฯ ทางปากลาย มาขายเปนคราวๆ

สินคาออก สงลงไปขายทางเมืองนครราชสีมาและกรุงเทพฯ
มีเรว ครั่ง ก�ายาน ยางกะตังกะต้ิว ยาสูบ และเขาหนัง ครั่งและ
ก�ายาน และยางกะตังกะต้ิวรับมาจากหลวงพระบางโดยมาก สินคา
จากหนองคายมีเกลือ สงไปขายเมืองเชียงขวางและหลวงพระบาง
ปละมากๆ

สินคาท่ีมาจากกรุงเทพฯ พอคาไดสงไปขายฝงซาย ฝรั่งเศส
ยังไมเก็บภาษีอะไร เวนแตไมขีดไฟตองเสียภาษีแรง

เมืองโพนพิสัย
วันท่ี ๗ มกราคม เปนก�าหนดจะลองเรือจากเมืองหนองคาย

แตฤดูนี้เวลาเชาหมอกลงจัด คนอยูหางกนัเพียง ๖ ศอกก็แลไมเห็นกัน
ตองรอจนเวลาเชาโมง ๔๐ นาที พอหมอกในล�าแมน�า้โขง๑ คอยจาง
จึงไดลงเรือลาแครนเดีย เปนเรือส�าหรับขาราชการผูใหญของฝร่ังเศส
ต้ังแตเคาเวอเนอเยเนราลเปนตน ไปมาทางล�าแมน�า้โขง เกงมีหองนั่ง
หองนอน และหองกินขาว มีดาดฟานั่งชั้นบนและครัวหงุตมบริบูรณ
ทุกอยาง๒ สวนเรือไฟล�าเล็กส�าหรับของท่ีเหลือบรรทุกเรือล�าใหญลอง
ตามมา การที่ลองคิดจะหยุดพักแตในพระราชอาณาเขต เพราะเขาจัด
รับมีท่ีพักแรมทุกระยะตลอดทาง เปนแตใชพาหนะของฝรั่งเศส เขาให
นายพันตรี โนลงัลงมาดวยจนตลอดทาง ขณะเม่ือลงเรือมีขาราชการ
และราษฎรมาสงเปนอันมาก พระก็มาสวดชยันโตประน�้ามนตบน
รานรมิซุมประตูบนตลิ่งทางลงเรือ พวกสงโหฮ้ิว เรือลาแครนเดียยิง

� ๑ เรื่องแมน�้าโขงนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเลาไวใน
นิทานโบราณคดี นิทานที่ ๑๗ เรื่องลักษณะแมน�า้โขง
� ๒ เรือลาแครนเดียล�าน้ี ตอมารับนายพลฝร่ังเศสไปตรวจการที่เมืองหลวง
พระบาง ขากลับลองแกงจมหายไปในวน นายพลฝรั่งเศสก็ตายดวย
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ปนสลุต เวลาเชาโมงหน่ึงกับ ๕๐ นาที เรือใชจักรออกจากทา ราษฎร
ตามหมูบานริมน�้าเมืองหนองคายมานั่งอยูริมตล่ิงเปนหมูๆ ตลอดไป
เรือลองลงมาถึงแกงโคนเปนท่ีแรก มีเทือกศิลาดานเล็กนอย ไมเปน
แกงส�าคัญอันใด ตามหาดและริมฝงน�้าราษฎรปลูกผกัปลูกยาเปน
ระยะๆ ไป บางแหงก็เปนปาไมมีผูคน ในล�าน�้าโขงมีจระเข และรมิตล่ิง
เห็นนกยูงบางแหง บางแหงก็เห็นลิง และบางแหงท่ีใกลหมูบานเห็น
กระบือลงกนิน�า้เปนฝูงๆ แลเห็นเคร่ืองดักปลาบาง นานๆ จึงเหน็เรือ
ล�าหนึ่ง สองล�า รูสึกวาเปลี่ยวมาก เวลาเชา ๔ โมง ๓๐ นาที ถึง
เมืองโพนพิสัย (เขตเมืองหนองคายตอกับเมืองโพนพิสัยที่หวยหลวง)
พระยาพิไสยสรเดชไดลวงหนาลงมารับ แวะขึ้นดเูมืองโพนพิสัย แลวไป
บานพระยาพิไสยสรเดช พอหมดเวลาครึ่งช่ัวโมงท่ีก�าหนดไว ก็กลับ
ลงเรือใชจักรตอไป เห็นภูเขาควายขางฝงซายอยูขางหนา ผานดอน
(คือ เกาะ) ควางคลี เวลาเชา ๕ โมง ๕๐ นาที ถึงแกงข้ีเห้ียเปนแกงเล็ก
เหมือนกนั แลวถึงปากน�้างึม เห็นภูเขาควายอยขูางหลัง เวลาเที่ยงถึง
เวินสุก (เรียกตามนามพระสุก ท่ีวาเจาอนุพามาจมท่ีนี่) เห็นเทือกเขา
ภูหอภูโฮงทางไปเมืองเชียงขวางอยทูางฝงซาย แลวถึงแกงมะขามหวาน
เวลาเท่ียง ๔๐ นาที ผานหนาเมืองรัตนวาปเลยปากน�า้คาดไปหนอย
หน่ึง เวลาบายโมงกับ ๕๐ นาที เรือกระทบศิลาใตน�้าพอไดยินเสยีง
ดัง และเรือโคลงหนอยหนึ่งแลวแลนตอไป บาย ๒ โมง ๒๐ นาที ถึง
ดอนจาวเปนหาดทรายใหญย่ืนออกมา ผานปากน�้ากะมงั บาย ๒ โมง
ครึ่งถึงแกงอาฮอง เปนแกงใหญดูงาม มีเทือกศิลาขวางน�้าออกมา
ท้ัง ๒ ขาง เปดชองไวแตตรงกลาง เหมือนกับคนแกลงท�าไว เขาวา
หนาน�า้ๆ วนรายนัก แตหนาแลงเรือเดินไดสะดวก ตอลงมาถึงดอน
โคราช บาย ๒ โมง ๔๐ นาที แวะรับฟนที่บานทานาค�าฝงซาย มีพวก
ผูไทยตัดฟนสงเรือฝรั่งเศส คิดคาแรงใหคิวบิกเมเตอรตอ ๕๐ อัฐ (ใน
ฝงโขงนี้ใชเงินบาทหนึ่งตอ ๕๐ อัฐ) เวลาบาย ๓ โมง ๒๐ นาที ออก
เรือพอเห็นเชิงเขาภูหอภูโฮงถึงปากน�้าทวย เวลาบาย ๔ โมง ๓๕ นาที
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ถึงแกงอาฮองเปนแกงใหญกวาแกงอาฮอง และวาหนาน�้าๆ วนลง
ยากกวาแกงอาฮอง ตอมาถึงดอนไคเปนหาดทรายใหญ บาย ๕ โมง
๒๐ นาที ถึงแกงปะคางเปนแกงเล็ก ผานดอนกระตายถึงปากน�้าเงียบ
ซึ่งเปนทางลัดมาจากปากทวย เวลาย�า่ค�่าถึงบานบึงกาฬแขวงเมือง
โพนพิสัย ขึ้นพักแรม ณ ที่พักริมหาด มีสะพานเรือทอดออกไป เรือ
เทียบไดสะดวก เรือกลไฟขามไปพักรบัฟนฝงซาย

วันท่ี ๘ มกราคม เวลาย�่ารุง ๔๕ นาที ไปดูหมูบานบึงกาฬ๑

และวัด หลังบานออกไปถึงบึงกาฬ ราษฎรไดอาศัยใชน�้าทุกฤดู ราษฎร
พากันมาสงท่ีริมตลิ่งเปนอันมาก เวลาเชาโมงหนึ่งกับ ๔๕ นาที ออกเรือ
ลองตอไป ถึงปากน�้าซันเห็นเขางู ผานดอนก�าแพงเวลาเชา ๓ โมง ๑๐
นาที เรือติดต้ืนที่ใกลบานหนองทองทั้ง ๒ ล�า คนเรือยาวเมืองหนองคาย
ท่ีตามมาขางหลังมาทัน ไดชวยเข็นเรอืใหออกจากที่ ออกไดทีหนึ่งแลว
ติดอีก ไดพากเพียรถอยเรือกันวันยังค�่าจนหางเสือเรือคด เรือลาแครน
เดียออกจากท่ีต้ืนไดเวลาบาย ๔ โมงเศษ แตเรอืกลไฟเล็กซึ่งตามมาอกี
ล�าหนึ่งกินน�้าลึกกวา ไดเพียรเข็นกนัอยูจนค�า่มืดออกไมได กัปตันเรือ
ตองใหถายคนและชะลอมาลงเรือลาแครนเดีย เรือไฟล�าเล็กจึงหลุด
ได ตองพักแรมในเรืออยูท่ีใกลบานหนองทองคืนหน่ึง

เวลาบาย ๔ โมงระหวางเวลาที่กัปตันพยายามจะถอยเรือจาก
ท่ีติดไดขึ้นตลิ่งไปดูบนฝงแมน�้าโขงตรงที่เปล่ียววาจะเปนอยางไร เดิน
ตรงเขาไปในปาสัก ๑๐ เสนแลวจึงกลับมา ท่ีปาริมฝงแมน�้าโขงไมเปน
ปาใหญ มีตนไมสูงอยางยอมๆ ขึ้นทึบอยูเพียงคันตล่ิง หางเขาไปไมกี่
เสน พอพนคันตลิ่งก็ถึงท่ีลมุ แลดูเปนบึงยาวตลอดไปตามล�าน�า้เขาวา
มักเปนเชนน้ี จึงต้ังบานเรือนริมล�าน�า้ไมใครได

� ๑ ยกข้ึนเปนจังหวัดบึงกาฬ ล�าดับที่ ๗๗ เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศกัราช
๒๕๕๔
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เมืองไชยบุรี๑ และทาอุเทน
วันท่ี ๙ มกราคม เวลาเชาใหเรือยาวออกไปหย่ังรองน�้ากอน

คร้ันเวลาเชา ๒ โมง ออกเรือเรยีบชายหาดขามไปทางรองน�้าฝงซาย
เวลาเชา ๒ โมง ๕๐ นาทีถึงแกงสะดอก เปนแกงใหญ มีศิลาในเว้ิงใหญ
เรียกวาวงัธาตุ เพราะเหตวุามีเจดียอยูบนศิลากอนใหญแหงหน่ึง แต
เจดียนั้นพังเสยีนานแลว เหลือแตฐานพอสังเกตได เขาวาพวกชาวเมือง
ขึ้นลองในฤดูน�้า ถึงแกงน้ีตองข้ึนดูแนวน�้าท่ีฐานพระเจดียเปนที่
สังเกต ถาแนวน�า้เพียงน้ันๆ ขึ้นลองได ถากวานั้นขืนขึ้นลองเรือลม
ดวยทนแรงน�้าวนไมไหว เวลาเชา ๔ โมง ๓๐ นาทีผานกองศิลาที่
เขางูกับเขากระดึงตอกัน และถึงปากเจาเขากระดึง และถึงหวยบั้งบาด
เขตเมืองโพนพิสัยกับเมืองไชยบุรีตอกัน ตอลงมาถึงหวยดอกไม เห็น
เขาภูหลักพันลึกเขาไป แลเห็นเขาภูวังอยูขางขวาตรงบานหวยสอด
ระยะนี้มีบานรายหางๆ เห็นเรือพายเล็กๆ สองล�า เม่ือจวนใกลเมือง
ไชยบุรีไมแลเหน็ภูเขา เวลาบายโมงหนึ่งกับ ๒๕ นาที ผานดอนแพง
เปนระยะท่ีน�้าต้ืน รองคดเดินเรือยาก บนเกาะมีไรยาสูบกลอง บาย
๒ โมง ๒๐ นาทีถึงหาดบานพอก มีทุนทาสีแดง สีด�าหมายรองน�า้
เปนระยะไป กรมทางฝร่ังเศสท�าหมายไวส�าหรับเรือไฟเดินขาลองเอา
ทุนแดงไวซายทนุด�าไวขวา เวลาบาย ๒ โมง ๓๕ นาที ถึงแกงพง เปน
แกงส�าคัญ เดินเรือยากในฤดูน�้านอย เพราะศิลาอยูใตน�้าเปนหยอมๆ
เห็นไดบาง แลไมเห็นบาง มีเต็มแมน�า้ ระยะยาวสัก ๒๐ เสน เด๋ียวนี้
ฝรั่งเศสก�าลังท�าเครื่องหมายกอหลักดวยคอนกริตบนศิลา หมายแดง
ด�าบอกรองใหเรือเดิน เวลานี้ยังไมแลวเสร็จ ตองจอดเรือแวะที่บาน
ปงฝงขวา รับฟนและรับคนน�ารองเปนฝรั่งเศสข้ึนมาชวยอีกคนหน่ึง
เวลาบาย ๔ โมง ๒๕ นาทีถึงบานพนมเหนือแลวถึงบานพนมใตจึง

� ๑ ปจจบัุนยุบเปนต�าบลไชยบุรี ข้ึนอ�าเภอทาอุเทน
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สงคนน�ารองกลับไป เวลาบาย ๕ โมงถึงเมืองไชยบุรี เรือเทียบที่สะพาน
เรือก พระไชยราชวงศา๑ ผูวาราชการเมืองไชยบุรีและกรมการลง
มารับ เมื่อข้ึนบกมีพระสวดชัยมงคล นักเรียนรองค�าโคลงท�านองชาว
เมือง ก�านันผใูหญบานราษฎรมารับมาก แตมีเวลานอยข้ึนบกเพียง
๑๐ นาที ตองกลับลงเรือ เพราะจะรีบลองใหถึงที่แรมกอนมืด เรือ
เดินผานปากน�า้สงครามแลว ถึงเมืองทาอุเทนเวลาย�า่ค�า่คร่ึง พอหมอก
ลงมืด กัปตันไมกลาเอาเรือไฟไปจอดที่ทาเมืองทาอุเทน ตองเดินเรือไป
ตามรองฝงซายที่เคยเดิน ขออนุญาตจอดอยูหนาเมืองฟองวินปากน�้า
หินบูน ที่ตรงนี้วามีโรงทหารและมีขาหลวงรักษาราชการอยู แลวา
มีโรงถลุงตะกั่วลึกเขาไป แตเมื่อเรือถึงมืดเสียแลวหาไดเห็นไม พอ
เรือจอดเรียบรอยแลว พระศรีวรราช๒ ผวูาราชการเมืองทาอุเทนน�า
เรือยาวมารับ พายเลียบชายหาดขามไปฝงเมืองทาอุเทน ท่ีบนฝงจุด
ไตไฟรับ ตลิ่งสูงกวา ๕ วา แลดูเปนแถวยาวสลับเปนช้ันกันขึ้นไป มี
นักเรียนรองค�าไชยมงคล แลกรมการก�านันผูใหญบานราษฎรมารับ
เปนอันมาก ที่พกัแรมอยใูกลที่วาการเมืองตรงถนนหนาทาขึ้นไป มี
ถนนตัดเปนสายๆ ระหวางที่พัก และรายโคมไปตามทาง เปนที่พัก
อยางสบายแหงหนึ่ง

ท่ีเมืองทาอุเทนน้ีมีราษฎร ๒๐,๐๐๐ เศษ มีญวนมาจากเมือง
ติงเง (เมืองเว) มาต้ังบานเรือนอยูประมาณ ๒๐-๓๐ หลัง จ�านวนคน
ราวสัก ๑๐๐ คน พวกญวนเหลานี้เดินบกมาทางเมืองค�าเกิดค�ามวน
หนทาง ๑๕ วันถึงเมืองทาอุเทน หาเล้ียงชีพดวยการซื้อของจากเมือง
หนองคายมาขาย ไมไดต้ังท�าไรนาอันใด และมีจีนพอคาประมาณ ๑๐
คนรับสินคาจากเมืองหนองคายมาขาย และบรรทุกสินคาไปขายเมือง
หนองคาย สินคามีเรวและยางกะตังกะต้ิวกับเขาหนังเปนตน สินคา

� ๑ พระไชยราชวงศา (ทาวโสม)
� ๒ พระศรีวรราช (แกว)
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มาจากฝร่ังเศสไมใครมีอะไร นอกจากน�้ามันปรโตเลียม ซ่ึงนานๆ มีมา
ครั้งหนึ่ง ไดความวาลงมาทางปากลาย สวนราษฎรชาวเมืองก็ท�านาแล
ผสมโคขาย ชาวเมืองทาอุเทนนี้วาเปนคนชาติยอโดยมาก แตแตงตัว
อยางชาวเมือง ภาษาพูดก็เหมือนๆ กัน แตเปนส�าเนียงเพ้ียนกันบาง
พระศรีวรราชเลาวาพวกยอน้ีเดิมอยูเมืองไชยบุรีเม่ือคร้ังข้ึนเมือง
เวียงจันทน ครั้นเสียเมือง พวกยอก็หนีไปต้ังอยูเมืองหลวงโปงเลงทาง
เมืองค�าเกิดค�ามวน เมื่อเจาพระยาบดินทรเดชาไปต้ังอยูท่ีเมืองยโสธร
ไดแตงคนลงไปเกลี้ยกลอมพวกยอลงมาต้ังบานเรือนอยูท่ีเมืองทาอุเทน
ไดความดังนี้

การบรรทุกสินคาไปมาระหวางเมืองทาอุเทนกับเมืองอื่นที่อยู
ริมล�าน�้าของ เดิมไมมีหนทางเกวียนใชแตทางน�า้ ขาขึ้นล�าบาก แต
เด๋ียวน้ีผูวาราชการเมือง กรมการ หัวเมืองรายทางไดท�าทางเกวียนเดิน
ตลอดลุมแมน�้าโขง แลวขาหลวงเทศาภบิาลจะตัดหนทางเกวียน
จากเมืองทาอุเทนใหไปตอกับเมืองหนองคาย ทางเมืองสกลนครหรือ
หนองหารตอไป เพื่อเปนการสะดวกแกการคาขาย

เวลาพักอยท่ีูเมืองทาอุเทน ไดเห็นผาซึ่งเขาน�ามาปูโต๊ะรับผืน
หน่ึง เปนผาปกไหมเบญจรงคลายทรงขาวบิณฑ ขนาดผาหมนอน ฝมือ
ปกวิจิตรบรรจงมาก สังเกตไดวาเปนของเกา ไมต�า่กวาคร้ังราชกาล
ท่ี ๑ และเปนฝมือชางหลวงกรุงเทพฯ เห็นจะเปนผาที่เจาเวียงจันทน
ไดพระราชทาน คร้ังพวกเจาอนุหนีจากเวียงจันทนลองน�้าโขงลงมา
ผาผืนน้ีจะตกถงึมือผูใดผหูน่ึงจึงคงอยูที่นี่ เปนของผูใหญบานผหูน่ึงวา
ไดมาแตครั้งปู ซ้ือไวเปนราคา ๒๐ บาท เจาของจะให แตไดคิดราคา
เงินให ๔๐ บาท จะเอามาทูลเกลาฯ ถวาย

เมืองนครพนม
วันท่ี ๑๐ มกราคม เวลาเชาโมงหนึ่ง ราษฎรชายหญิงพากัน

มาหาเปนอันมาก พวกญวนและจีนพอคาก็มาดวย แลวไปดูท�าเลบาน
เมืองและตลาดของสดซึ่งอยูหนาทาข้ึน จนเวลาเชา ๓ โมงลงเรือกลไฟ
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ซึ่งขามมาคอยรับที่หนาเมือง เดินเรือตามทางซึ่งกรมการเมืองทาอุเทน
ไดหมายกรุยไวต้ังแตวันกอน ทางฝงซายเห็นภูหินเหล็กไฟซึ่งมียอดเรยีง
กันไป และไมใครมีตนไม แมน�า้ตอนน้ีกวางข้ึน เวลาเชา ๔ โมงถึงเวิน
พระบาท เพราะมีกอนศิลาอยูในน�า้มีรอยพอสมมติวาเปนรอยพระบาท
เปนที่นับถือนมัสการกัน แลวถึงดอนโดนมีวัดบาทหลวง มีเตาเผาปูน
ทางฝงซาย ทางฝงขวาเห็นบานส�าราญ และเมืองอาจสามารถ๑ ซึ่งเปน
เมืองเลก็เสมอต�าบลอันหนึ่ง แลวถึงบานหนองแสงมีวัดสังฆราชฝรั่งเศส
เรือจวนถึงหนาเมืองนครพนม ที่เมืองยงิปนสลุต เรือเทียบทาเมือง
นครพนมเวลา ๕ โมงเชา พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ๒ ขาหลวงบริเวณ
ธาตุพนม และพระยาพนมนครานุรักษ๓ ผูวาราชการเมืองนครพนม
พระยาศะศิวงศประวัติ๔ จางวางเมืองมุกดาหาร และพระอนุชาติ
วุฒาธิคุณ๕ ขาหลวงเมืองมุกดาหาร พรอมดวยกรมการก�านันผูใหญ
บาน นักเรียนและราษฎรเปนอันมากมารับ เวลาข้ึนเรือลาแครนเดีย
ยิงปนสลุตดวยเปนเขตที่ใหเขาสงเพียงนี้ บนบกพระสงฆสวดชัยมงคล
นักเรียนรองค�าโคลงท�านองซึ่งนิยมกันในพื้นเมือง และพวกญวน
ถือธงตีฆองกลองเปนกระบวนแหมารับและตามมาดวย เดินมาตาม
ทางถนนริมล�าน�้า มีชาวเมืองรายทางตลอดไป เม่ือผานวัดมีพระสงฆ
สวดชัยมงคล ถึงท่ีพักซึ่งขาหลวงบริเวณจัดรับอยูริมทุง แตในท่ีๆ ปลูก
ท่ีพักเปนลานใหญมีรมไมและเวลานี้ยังเปนฤดูดอก และมีลมพัดอยู
เสมอ พอสบายดี เวลาเที่ยงเศษ ขาราชการพอคาและราษฎรประชุม
พรอมกันในปะร�าขางที่พัก เปนการตอนรับ

๑ ภายหลังยุบเปนต�าบลอาจสามารถ ข้ึนอ�าเภอเมืองนครพนม
๒ พระยาสนุทรเทพกจิจารกัษ (เลื่อง ภูมิรัตน) ตอมาเปนพระยาเพชร

รัตนสงคราม สมุหเทศาภิบาลมณฑลมหาราษฐ
๓ พระยาพนมนครานุรกัษ (กา พิมพานนท ณ นครพนม)

� ๔ พระยาศะศิวงศประวัติ (เมฆ จันทรสาขา)
� ๕ พระอนุชาติวุฒาธิคณุ (แพ ณ หนองคาย)
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เวลาบาย ๓ โมง หลวงเอกอาสา นายอ�าเภอเมืองอาจสามารถ
น�าพวกหญิงชาติแสกมา มีการเลนซ่ึงเรียกวาเตนสากใหดู มีหญิง ๑๐
คูถือปลายไมยาวๆ พาดบนไมทอนใหญ ๒ ทอน นั่งตรงกันเปนคูๆ
จับไมที่ถือกระทบเปนจังหวะพรอมๆ กันแลวมีหญงิอีก ๒ คูผลัดกัน
เตนขามไปในระหวางไมท่ีกระทบกันน้ัน คนที่ถือไมรองโหฮิ้วขัดจงัหวะ
ไปดวย พวกแสกน้ีวาเดิมมาจากเมืองแสกอยทูางเขาบรรทัดตอแดน
ญวน ไดต้ังภูมิล�าเนาอยเูมืองอาจสามารถมาชานาน สืบตอกันมาหลาย
ชั่วแลว แตงตัวเปนคนชาวเมืองพูดภาษาชาวเมือง และภาษาแสกนั้น
ก็เปนภาษาไทยอยางหน่ึงไมผิดกันนัก๑

เวลาบาย พวกฝร่ังเศสท่ีไดมาสงมาลากลับไป ไดตอบแทนคุณ
และขอใหเขาขอบใจ เคาเวอเนอเยเนอราลอีกครั้งหน่ึง ๑ ถึงบาย ๔
โมง สังฆราชปโอ ซึ่งเปนหัวหนาบาทหลวงทั้งหลายในลุมน�า้โขง และ
บาทหลวงอีก ๖ รูปมาหา ไดความวามีคนเขารีตถือศาสนาคริสตังทาง
ฝงซาย ๑,๕๐๐ คน ทางฝงขวา ๗,๐๐๐ คน สังฆราชคนนี้ไดคุนเคยกนั
มาแตเมื่อยังเปนเจาวัดอยูเมืองจันทบรีุ

เวลาบาย ๕ โมงไปดูสถานท่ีตางๆ ในเมืองนครพนมจนถงึ
วัดโพธิ์

เวลาค�่ามีหมอล�ามาเปาแคนรองล�าวากันระหวางชายกับหญิง
แลวราษฎรไดแหผาปาซ่ึงเรี่ยไรกัน ผานท่ีพักมาใหอนุโมทนาแลวไป
ทอด ณ วัดตางๆ ของผาปาแตงในกระจาดปดกระดาษสีตางๆ แห
หอมลอมกันดวยไตไฟ และโหรองกันมาตามทาง คนในกระบวน
ประมาณ ๔๐๐ คน

วันท่ี ๑๑ มกราคม เวลาเชา ๒ โมง ไปดูวัดธาตุ และขี่มาไป
ตามถนนริมแมน�้าโขงจนถึงทางสามแยกซ่ึงเรียกวาตนเมือง มีถนนไป

๑ พวกแสก พวกเกลิง พวกยอ ชนเผาตางๆ เหลาน้ี สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ ทรงเลาไวในนิทานโบราณคดี นิทานที่ ๑๗ เรื่องคนตางจ�าพวก
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ตามรมิน�้าสายหนึ่ง ถนนไปทางหลังบานราษฎรออกทงุถึงที่พักสาย
หน่ึง แลวมีถนนตัดใหมตอถนนสายริมน�้าไปต�าบลหนองแสง พระยา
สุนทรนุรักษเชิญใหเปดถนนตัดใหม กวาง ๒ วา ๒ ศอก ยาว ๔๓ เสน
ถึงบานหนองแสง ทางใหมนี้มีบานราษฎรตอไปตลอดถึงเมืองไชยบุรี
ถนนสายน้ีท�าเรียบรอย และเปนถนนเล็กเพ่ือจะไดรักษางาย ใหเปน
ประโยชนแกมหาชนไปมา ท�าพิธีเปดถนนแลวขี่มาตอไปตามถนนท่ี
ตัดใหมจนถึงวัดเซนตแอน สังฆราชปโอและบาทหลวงซึ่งอยูที่ตางๆ
มาพรอมกันคอยรับ สังฆราชไดตอนรับพาเขาไปในบาน และน�านางชี
ฝรั่งเศส ๕ คน ซึ่งมาชวยสอนศาสนาใหรจัูกดวย แลวพาไปยังโบสถมี
ญวนเขารีตน�าดอกไมธูปเทียนมาใหดวย จึงใหหลวงทรงสราวุธสารวัตร
ไปรษณียโทรเลข๑ ซึ่งเปนผูถือศาสนาคริสตังจุดเทียนนั้นบูชาพระ
ใหเปนสวนกุศลแกเขา เวลาเชา ๔ โมงกลับถึงท่ีพัก

เวลาบายมีการประชุมบายศรีท่ีปะร�าใกลท่ีพัก มีผูเฒา ๒ คน
ซ่ึงเปนอาจารย คือผูที่บวชเคยเปนสมภารมาแลว ๒ คน วาค�าท�าขวัญ
และคนรองดีผหูน่ึง เปนหมอล�าดวย นุงขาวสวมเส้ือขาว วาค�าชัยมงคล
เปนท�านองอยางไพเราะ มีคนเปาสังขประโคมพิณพาทย และโหฮิ้ว
พรอมกัน บายศรทีี่นี้ไดตกแตงอยางประณีตบรรจง มีดอกไมแหงท�า
เปนดอกกุหลาบประดับดวย

เวลาบาย ๕ โมง ไปที่บานพระยาสุนทรเทพกิจจารักษขาหลวง
บริเวณ และวันนี้เรือคาดซึ่งบรรทุกของลวงหนามาแตเมืองหนองคาย
แตรงุเชาวนัท่ี ๖ มกราคม ไดมาถึงเวลาเชา ๔ โมงบาง บายบาง ค�า่
บาง เพราะมาอยางรีบเรง

� ๑ หลวงทรงสราวุธ (เจิม วิเศษรัตน) ตอมาเปนพระบริหารราชอาณาเขตร�
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ภายหลังเปนพระยาสมุทศักดารกัษ ผูวาราชการ�
เมืองนครพนม
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การเดินเรือในล�าแมน�า้โขงนี้มีเรือกลไฟ บริษัทฝรั่งเศส เดินอยู
ในระหวางเมืองเวียงจันทนกับเมืองสุวรรณาเขตร ขึ้นล�าหน่ึงลองล�า
หน่ึงทุกอาทิตย ไดทราบวารัฐบาลออกเงินชวยบริษัทปละ ๔๐๐,๐๐๐
แฟรงค คนโดยสารมีจีนพอคาโดยมาก ราษฎรท่ีจะไปมามีนอย

เมืองในพระราชอาณาเขตทางฝงขวาล�าน�า้โขงนี้ มักมีถนนสาย
ใหญริมน�้า หรือหางจากน�า้ขึ้นมาบางเพียงเสนเศษ แลวมีถนนซอย
ขึ้นไปถึงทุงหลังบานราษฎร ที่เปนเมืองใหญเชนเมืองหนองคาย เมือง
นครพนมมีถนนซอยมากสาย ท่ีเปนเมืองเล็กก็มีนอยสายตามควรท่ีจะมี
บานราษฎรอยูตามถนนมีบานแลวัด มีร้ัวหมายเขตบานเปนที่เรียบรอย
เรือนราษฎรมักเปนเรือนใตถุนสูงโดยมาก หลังคามุงแฝก บางแหงมุง
ดวยไมไผหรือกระเบื้องไม ใตถุนเรือนมักมีท่ีทอผา และบางแหงมีครก
กระเด่ืองต�าขาว และมักมียุงขาวเล็กๆ หลังหน่ึงตางหาก และท่ีเปน
บานนอกมีคอกกระบืออยูใตถุนเรือนดวย แตรานขายของมักเปนเรือน
ชั้นเดียวอยูริมถนนใหญ ซึ่งเปนท�าเลผูคนไปมามาก

เมืองนครพนมมีจ�านวนคน ๒๑,๔๑๘ คน สินคาเมืองนครพนม
สวนสินคาหาไดในทองที่ฝงขวามี เขา หนัง เรว ยางกะตังกะต้ิว ขี้ผึ้ง
กับเกลือท�าท่ีริมล�าน�้าสงครามแขวงเมืองทาอุเทน เมืองอากาศอ�านวย

สินคาที่รับมาจากฝงซาย คือ หนัง เขา เรว ยางกะตังกะต้ิว
นอ งา เขาออน

สินคาที่รับมาจากโคราช ดายเข็ด ผาแพร เคร่ืองทองเหลือง
น�้ามันก๊าด ไมขีดไฟ

สินคาจ�าหนายไปท่ีอื่น คือ สินคาที่รับมาจากโคราช และเกลือ
นั้นจ�าหนายในพ้ืนเมืองตลอดไปจนฝงซาย สินคานอกน้ันจ�าหนายไป
สงโคราช สินคาฝงซายขายขามมาทางนี้ ฝร่ังเศสเก็บภาษีสิบชกัหนึ่ง
แตของฝงนี้เขาไปยังไมเก็บภาษี ของอื่นๆ นอกจากไมขีดไฟ ไปขายท่ี
เมืองสวรรณาเขตรเก็บภาษีกลักละโสฬสน�า้มันก๊าดขายท่ีสวรรณาเขตร
เก็บภาษีปบละเหรียญ ยาสูบไปขายสวรรณาเขตรหนกั ๑๐ ชั่งเก็บ



434 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ภาษีเหรียญหน่ึง สิ่งของเหลานี้ขายตามฝงซาย ที่อื่นเหนือเมือง
สวรรณาเขตรข้ึนมา เชนเมืองทาแขก เมืองฟองวินไมเก็บภาษี

สินคายาสูบซึ่งปลูกริมน�้าตามฝงโขง แตกอนเคยเปนสินคา
เมืองนครพนมสงไปขายถึงโคราช เด๋ียวนี้ขายกันแตเพียงในพื้นเมือง
และขายไปมณฑลอีสาน แตไมสงไปถึงโคราชเหมือนแตกอน เพราะ
ราคาตกดวยยาหนองคายลงไปขายมาก และยากรุงเทพฯ ขึ้นมาทาง
รถไฟดวย

สินคาท่ีฝรั่งเศสพาข้ึนมาขายทางเรือมีเหลา น�า้มันก๊าด เหลา
ราคาแพง ขายพวกฝรั่งเศสเองเปนพ้ืน แตน�า้มันก๊าดนั้นขายถูกกวา
ทางฝงนี้ แตกระนั้นก็ขายกนัอยูเพียงในเขตเมืองสวรรณาเขตร ขาง
เหนือขึ้นมาใชน�้ามันก๊าดที่มาจากโคราช

วันท่ี ๑๒ มกราคม เวลาย�่ารงุ ๑๕ นาที ขี่มาจากที่พักเมือง
นครพนม เดินทางไปเมอืงสกลนคร ไปตามทางสายโทรเลขเปนปาไม
เต็งรังเปนพื้น บางแหงออกทงุนาบาง ขามหวยเลก็ๆ บาง เปนหนทาง
ขึ้นเนินโดยมาก ผานบานใหม บานโพนงาม บานนาทราย ถึงบานดอน
คูเวลาเชา ๒ โมง ระยะทาง ๒๗๒ เสน มีท่ีพักรอนและมีราษฎรชาย
หญิงมาคอยรับมาก ตามทางที่มาทางบานนาทรายมีทรายขาวซึ่งอาจ
ผสมท�าแกวได เวลาเชา ๓ โมงครึ่งเดินทางตอไปตามทางสายโทรเลข
เปนทางข้ึนเนินลงเนินปาไมเต็งรัง และมีทางเล็กๆ เขาในหมูบาน
ซึ่งอยูลึกเขาไป คือ บานเผิง บานโพ บานนามน และขามหวยหลาย
แหง คือ หวยแลง หวยเผิง หวยค�า หวยส�าโฮง แลวถึงหวยบังกอบาน
กุดรุคุ ถึงท่ีพักแรมเวลาเชา ๕ โมงครึ่ง ระยะทาง ๓๘๓ เสน รวมระยะ
ทางเดินวันนี้ ๖๕๕ เสน ก�านันผูใหญบานราษฎรมาคอยรับ ชาวบานนี้
วาเปนพวกเกลิง แตอยมูาชานานหลายช่ัวคนแลว จนไมรูวาพวกเกลิง
มาจากไหน ชายบางคนไวผมมวย บางคนไวผมประบา และสักแกมเปน
รูปนก หญิงบางคนไวผมสูง แตโดยมากแตงตัวตามธรรมดาคนพื้นเมือง
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เมืองกุสุมาลย์มณฑล
วันท่ี ๑๓ มกราคม เวลาย�่ารงุ ออกจากกุดคุรุทางขึ้นเนนิปา

ไมเต็งไปตามทางสายโทรศัพท ถึงหวยหินสะแนนเวลา ๒ โมงเชา ๑๕
นาที ระยะทาง ๔๑๐ เสน มีราษฎรมาคอยรับ ผูใหญบานผูหนึ่งดักได
นกอินทรีคูหนึ่งมาให ในหมรูาษฎรมีคนไทยโยยคนหนึ่งแตงตัวอยาง
คนพ้ืนเมือง วามาจากเมืองอากาศอ�านวย กับมีพวกกะโซซึ่งจะไดพบ
ตอไปมาดวย เวลาเชา ๓ โมง ๔๐ นาทีออกจากหวยหินสะแนนข้ึนโคก
ไมเต็งรังตอไป เขาเขตเมืองโพธิไพศาลซึ่งเปนเมืองเล็กๆ อยางต�าบล
ก�านันแหงหนึ่ง แตทางที่มานี้ไมไดผานบานผูคน แลวขามหวยทวยเขต
เมืองโพธิไพศาล กับเมืองกุสุมาลยมณฑลตอกัน เวลาเชา ๔ โมง ๔๐
นาทีถึงท่ีพักแรม ณ เมืองกุสุมาลยมณฑล ระยะทาง ๒๖๐ เสน รวม
ระยะทางวันน้ี ๖๗๐ เสน พระอรัญอาสา๑ ผูวาราชการเมืองกุสุมาลย
กับกรมการก�านันผูใหญบานและราษฎรชายหญิงมารับเปนอันมาก
ชาวเมืองนี้เปนขาที่เรยีกวากะโซ เดิมมาจากเมืองมหาไชยกองแกว
ผูหญิงไวผมสูงแตงตัวนุงซิ่นสวมเสื้อกระบอก ยอมคราม หมผาแถบ
ผูชายแตงตัวอยางคนชาวเมือง แตเดิมวานุงผาขัดเต่ียวไวชายขางหนา
ชายหนึ่ง ขางหลังชายหนึ่ง มีภาษาท่ีพูดคลายส�าเนียงมอญ แลวพวก
ผูชายก็มีการเลน เรียกวาสะลา คือมีหมอถุต้ังกลาง แลวคนตนบท
คนหนึ่ง คนสะพายหนาไมและลูกส�าหรับยิงคนหน่ึง คนตีฆองซึ่งเรียก
วาพะเนาะคนหนึ่ง คนถือไมไผทอนสามปลองส�าหรับกระทุงดินเปน
จังหวะสองคน คนถือชามสองมือส�าหรบัติดเทียนร�าคนหนึ่ง คนถือ
กนตะแกรงขาดสองมือส�าหรับร�าคนหนึ่ง แลวคนถือมีดถือส่ิวหัก
ส�าหรบัเคาะจังหวะคนหน่ึง รวม ๘คนเดินรองร�าเปนวงเวียนไปมาพอได
พักหนึ่งก็ด่ืมอุและรองร�าตอไป ดูสนุกกันเองไมใครอยากเลิก เวลาเลิก
แลวก็ยังฟอนกันเรื่อยตลอดทางไป พวกขากะโซนี้กินอาหารไมใครเลือก

� ๑ พระอารญัอาสา (ปาน)
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มีเรื่องเลากันวาเม่ือกรมหลวงประจักษฯ เปนขาหลวง พระอรัญอาสา
ผูวาราชการเมืองกุสุมาลยคนนี้เฝาฯ รับสั่งไตถามถึงขนบธรรมเนียม
ของพวกขากะโซ ไลเลียงกันไปจนถึงอาหารที่ชอบบริโภค พระอรัญ
อาสาทูลวา “ชอบเจียะจอ” (คือชอบบริโภคเน้ือสุนัข) ไมทรงเชื่อ
พระอรญัอาสารับจะบริโภคถวายทอดพระเนตร จึงใหไปหาเนื้อ “จอ”
มาเลี้ยง นัยวา เม่ือพระอรัญอาสาบริโภคเนื้อจอนั้น พวกขางในต�าหนัก
ดูอยูไมได ถึงตองวิ่งหนี เลากันดังนี้

เวลาบาย ๔ โมงไปที่วัดกลาง มีพระ ๔ รูป เณร ๓ รูป วัดใน
มณฑลนี้มักมีท่ีพระอยูกรรม เรียกวา “พลวง” เปนประทุนเล็กๆ พ้ืน
ฟากเฉพาะนอนคนเดียวเหมอืนอยางประทุนเกวียน มีวัดละหลายๆ
หลัง มักท�ารายไปรอบโบสถ เวลาเขาพรรษาพระภิกษุไปอยกูรรม เขา
วามักมีคนศรัทธาไปปฏิบัติถือกันวาไดบุญมาก แลวไปดูหมูบานราษฎร
จนถึงทงุนาริมหวยเสอเพลอ เมืองกุสุมาลยมณฑลนี้ เดิมเรียกวาบาน
กุดมารยกขึ้นเปนเมืองขึ้นเมืองสกลนคร เห็นจะเปนเม่ือรัชกาลท่ี ๔
ราษฎรชาวเมืองมีจ�านวน ๒๑๗๑ คน เลี้ยงโคกระบือและสุกร เปด ไก
ถึงไดขายแกคนเดินทางบาง กับท�านาและขาวไรพอเลี้ยงกันเอง

เมืองสกลนคร
วันที่ ๑๔ มกราคม เวลาย�่ารุง ออกจากท่ีพักเมืองกุสุมาลย

มณฑล ถึงหวยหลัวซึ่งเปนเขตเมืองกุสุมาลยกับเมืองสกลนครตอกัน
หลวงพิไสยสทิธิกรรม ขาหลวงบรเิวณสกลนครมาคอยรับ มีราษฎร
ชายหญิงมารับดวย เดินทางตอไปถึงทางแยกท่ีตัดใหมไปทาแร แยก
จากทางสายโทรศัพทมาถึงต�าบลบานทาแร มีราษฎรมาคอยรับอีก
เปนอันมาก แลที่น้ีมีวัดโรมันคาธอลิกเรียกชื่อวา “เซนตไมเคล” โบสถ
กอผนังดวยศิลาแลง เพราะต�าบลทาแรนี้มีศิลาแลงมาก บาทหลวงโย
เซฟคอบบุรีเออ ซึ่งมาสอนศาสนาอยู ๒๒ ปเศษแลว กับบาทหลวง
ผูชวยอีก ๒ คนไดมาคอยรับ แลวเชิญขึ้นไปบนท่ีอยูเห็นบาทหลวงรูป
หน่ึงปวยเปนไขจนผิวเหลือง จึงใหหมอแบรดด๊อกไปตรวจและใหยา
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ดวย ที่วัดบาทหลวงทาแรมีญวนเขารีต ๑๖๖ คน คนพื้นเมือง ๑๕๐๔
คน ระยะทางต้ังแตเมืองกุสุมาลยมาบานทาแร ๕๐๖ เสน ถึงเวลาเชา
๓ โมงเศษพักกินขาวเชาแลว เวลาเชา ๔ โมงลงเรือขามหนองหารไป
ขึ้นฝงเมืองสกลนคร หนองหารเมืองสกลนครนี้กวางใหญไพศาลมาก
มีเขาภูพานอยูขางตะวันตกเปนเขาเทือกยาว ในหนองมีเกาะเรียกวา
ดอนตาคราม และดอนสวรรค เห็นฝงูมาฝูงใหญๆ และฝูงโคกระบือ
อยรูิมฝงเปนแหงๆ ไป เวลาเชา ๕ โมง ๔๐ นาทีถึงฝงเมอืงสกลนคร
ระยะทางขามหนองประมาณ ๒๐๐ เสน พระยาประจันตประเทศธานี
ผูวาราชการเมือง กรมการก�านันผูใหญบานราษฎรมาคอยรับที่ทาขึ้น
มีพระสวดชยันโตและยิงสลตุ และมีราษฎรชายขางหนึ่ง หญิงขางหนึ่ง
มาคอยรับเปนแถว ยาวตลอดไปประมาณคน ๓,๐๐๐ เศษ ถึงที่พัก
ซึ่งอยูในหมูท่ีวาการบริเวณ เวลาเท่ียงครึ่งมีการประชุมขาราชการ
และพอคาราษฎรตอนรับในปะร�าใหญ เมื่อเสร็จการพิธีแลว ไปดูสระ
กะพังทองซึ่งมีบวั แลวไปที่วัดพระธาตุเชียงชุม มีพระเจดียยอดปด
ทองแตเปนของกอสวมเทวสถานของเกาของพวกขอม ยังแลเห็นของ
เดิมไดถนัด เวลาบาย ๕ โมงเดินไปดูบริเวณเมอืงและแวะบานพระยา
ประจันตประเทศธานี เวลาค�่าราษฎรแหผาปาเรี่ยไรผานมาหนาท่ีพัก
ใหอนุโมทนาเหมือนท่ีเมืองนครพนม

เมืองสกลนครน้ีเปนเมืองโบราณแตครั้งขอม แตรางไปเสียพ่ึง
กลับต้ังเปนเมืองข้ึนอีกชั้นหลัง เม่ือในรัชกาลท่ี ๓ มีทองตราเกา พระยา
ประจันตประเทศธานีรักษาไวฉบับ ๑ ไดความเร่ืองต้ังเมืองสกลนคร
และเมืองอื่นๆ ในมณฑลนี้เปนเรื่องนาพิศวง คือเมื่อครั้งเมืองเวียงจันทน
เปนขบถ กองทัพกรุงเทพฯ ขึ้นไปปราบปรามตีไดเมืองเวียงจันทน
กวาดคนลงมาเปนเชลยแลว โปรดใหแบงราษฎรทางหัวเมอืงท่ีไมได
เปนขบถไปต้ังเมืองในเขตเวียงจันทนที่ตีได คือเมืองหนองคายเปนตน
ผูคนทางขางใตลงมาเบาบางไป และคร้ังน้ันปรากฏวาพวกราษฎร
ทางมณฑลนี้หนีไปตั้งภูมิล�าเนาอยูทางหัวเมืองตอแดนญวน ต้ังแต
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คร้ังกองทัพไทยไปตีเมืองเวียงจันทนครั้งกรุงธนบุรีและครั้งหลังนี้
มีอยูเปนอันมาก จึงโปรดใหไปเกลี่ยกลอมพวกทาวพระยาหัวหนา
คนที่หนีไปนั้น มีใครสมัครกลับมาก็ทรงต้ังใหมียศศักด์ิเปนต�าแหนง
เจาเมืองกรมการ ยกที่รางต�าบลตางๆ ขึ้นเปนเมือง พวกทาวพระยา
เหลานั้นเมื่อไปต้ังอยูท่ีเมืองใหมจึงไปเกลี้ยกลอมพวกพองของตัว
ทางฝงซายกลับมา ครั้นกิตติศัพทปรากฏก็มีพวกหัวหนาท่ีอยากจะ
เปนเจาเมืองมากข้ึน พากันกลับมาสามิภักด์ิ ก็โปรดใหเปนเจาเมือง
และต้ังเมืองอื่นๆ ขึ้นอีกตอไป ดวยเหตุนี้ท่ีรางจึงกลับเปนเมอืงข้ึน
บางทีถึงแยงที่กันต้ังเมือง ดังปรากฏเชนกลาวมาที่เมืองไชยบุรี พวก
ชาวเมืองทาอุเทนเดิมอพยพกลับมาจะมาอยูเมืองทาอุเทน มีพวกอ่ืน
มาตั้งอยเูสียกอนแลว พวกชาวทาอุเทนเดิมจึงตองต้ังอยเูมืองไชยบุรี
จนทุกวันนี้ วิธีต้ังเมืองดังกลาวมานี้เปนประโยชนตลอดรัชกาลท่ี ๓
ครั้นภายหลังเมื่อคนท่ีแตกฉานซานเซ็นกลับมาอยูฝงนี้โดยมากแลว
พวกทาวพระยาในเมืองที่ต้ังใหมอยากจะไดเปนเจาบานเจาเมือง ขอ
คุมสมัครพรรคพวกของตัวไปต้ังเมืองอื่นอีก จึงไดต้ังเมืองใหมตอมา
ในรัชกาลท่ี ๔ ท่ี ๕ จนความปรากฏวาวิธีการต้ังเมืองใหมในชั้นหลัง
เปนแตแยงคนแยงทองท่ีกันในพระราชอาณาเขตนี้เอง จึงโปรดใหเลกิ
ต้ังวิธีต้ังเมืองใหมทางมณฑลน้ีเสียเมื่อในรชักาลท่ี ๕๑

เมืองสกลนครต้ังอยูบนเนินลาด มีถนนกวางใหญหลายสาย
และมีถนนซอยข้ึนไป ระหวางหมูบานเปนทางสี่แยกหลายแหง บาน
เรือนราษฎรมีร้ัวไมจริง และเปนเรือนฝากระดานหลังคากระเบื้องไม
โดยมาก นับเปนเมืองท่ีมั่งคั่งยิ่งกวาหัวเมืองที่ผานมาโดยมาก แตเขา
วาอากาศสูที่เมืองหนองคายไมได เพราะถึงฤดูฝนลมพัดมาจากเขา

� ๑ เรื่องตั้งเมืองในภาคอีสานนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ได
ทรงชี้แจงเหตุผลไวในหนังสือสาสนสมเด็จ ฉบับวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
และเม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
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ภูพานมักมีความไข ราษฎรพลเมือง ๔๕,๒๓๙ คน เปนไทยตางๆ หลาย
ชนิด คือ พวกผไูทย ไทยเกลิง ซึ่งมาจากเมืองกะตาก และไทยยอ
ไทยโยย เปนตน เร่ืองคนชาติตางๆ ในมณฑลเหลานี้ ขาพเจาไดลอง
สอบทางภาษาทุกพวกท่ีไดมาพบ คือใหนับตามภาษาของเขาต้ังแต
๑ ไปจน ๑๐ แลวจดไวพิเคราะหดู เห็นมีแตนับอยางภาษาไทยกับ
ภาษาเขมร ๒ อยางเทานั้น จึงสันนษิฐานวาคงจะเปนเชื้อสายไทยพวก
๑ เชื้อสายขอมพวก ๑ ท่ีมาเรียกชื่อเปนพวกนั่นนี่ตางกันไปเปนหลาย
พวก เห็นจะเกิดแตอยูแยกยายตางถ่ินฐานกันนานเขา ก็รูสึกวาตางกัน
ไป แตความจริงคงอยูในเปนไทยชาติ ๑ เปนขอมชาติ ๑ เทานั้น

การท�ามาหาเลี้ยงชีพของชาวเมืองสกลนคร มีการผสมมา
ผสมโคกระบือ ท�าเกลือ หาเรว และพริกข้ีหนูปา ยางกะตังกะต้ิว และ
ปลาตางๆ ซึ่งเปนสินคาใหญ เกลือสงไปขายตามล�าน�้าโขง ปลาขาย
เขาไปในท่ีดอนๆ ของอื่นๆ ขายสงลงไปเมืองนครราชสีมา และรับ
สินคากรุงเทพฯ มาทางเมืองนครราชสีมา ไมมีสินคามาจากล�าน�้าโขง

วันท่ี ๑๕ มกราคม ขี่มาไปบานนาเวง ระยะทาง ๑๔๐ เสน
ไปตามถนนขอมสรางไวแตดึกด�าบรรพ มีสะพานหินเปนสะพานศิลา
แลงฝมือขอมท�าดีนาดูอยแูหง ๑ เปนของสมัยเดียวกับเทวสถาน ท่ี
ต�าบลนาเวงมีเทวสถานเรยีกวา “อรดีมายานารายณเจงเวง” ต้ังอยู
บนเนินซึ่งมีซุมไมรมรื่นดี ขาหลวงบริเวณไดนัดราษฎรมาออกรานขาย
ผาพรรณตางๆ ซึ่งเปนฝมือชาวสกลนคร ณ ที่นี้ดวย ดูอยูจนเวลาเชา
๔ โมง จึงกลับ

เวลาบาย ๓ โมง มีการประชุมบายศรีที่ปะร�า มีผูเฒากลาวค�า
ไชยมงคล ๓ คน วาความตางๆ กัน พรอมกันทั้ง ๓ คน แลวพระยา
ประจันตประเทศธานี ซ่ึงเปนผใูหญคาดดายผูกขอมือ ตอไปมีการแห
บองไฟมาจุดท่ีริมหนองหารที่ลานใหญตรงที่พัก ราษฎรชายหญิงไดมา
เขากระบวนแหและโหรองเอิกเกริกมาก กวาจะจุดบ้ังไฟหมดก็พอค�่า

วันที่ ๑๖ มกราคม เวลาย�่ารงุ ๑๕ นาที ออกจากเมืองสกลนคร
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ผานวัดพระธาตุ ตามทางท่ีมามีทุงนาเกลือ มาทางบานงิ้วดอน บาน
พังเมก็ บานทับศอ บานคูสนาม บานขามเฒา บานปากลวย แลว
เขาดงหนองเด่ิน ซึ่งเปนปาไมเลก็หลายอยางตางกัน มีตนยางใหญๆ
บางเปนทางรมรื่นและงามดี พนดงมาตามโคกแลวถึงทามะไฮซึ่งเปน
ท่ีลมุ แลวข้ึนโคกมาขามหวยพุงที่ต�าบลวงัฆอมีท่ีพกัรอน ถึงเวลาเชา
๒ โมง ๔๐ นาที ระยะทาง ๔๐๘ เสน มีราษฎรชายหญิงเปนพวกไทย
กะตาก ไทยเกลิง หญิงบางคนไวผมสูง บางคนตัดผมสั้น เวลาเชา ๔
โมงเดินทางตอไปตามทางปาไมเล็ก มาหนอยหน่ึงแลวออกทงุมาตาม
บานโพนทอง บานพง แลวมาถึงหนองเหียนที่พักแรมเวลาเชา ๕ โมง
คร่ึง ระยะทาง ๓๐๔ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๗๑๒ เสน มีราษฎรชาย
หญิงประมาณ ๔๐๐ คนมารับ ชาวบานนี้เปนผไูทยโดยมาก และหญิง
เกลาผมสูงเปนพ้ืน

วันท่ี ๑๗ มกราคม เวลาย�่ารงุหยอน ๑๐ นาทีออกจากที่พัก
แรมต�าบลหนองเหียนไปตามทางทุงนา ระยะทาง ๓๕ เสนถึงหวยยาง
เขตเมืองสกลนครกับเมืองมุกดาหารตอกัน ขามหวยยางมาตามทุงบาน
หนองบอ บานบอน บานเผือ บานตูม บานกานเหลืองจนถึงทุงบาน
นาแกระหวางทางตอจากหวยยาง ขามหวยกานเหลือง หวยสีกุน ตาม
ทุงนาที่มามีตนไมเปนแหง ๆ มีโคกบาง แลเห็นทิวไมรอบดาน แลเห็น
เขาภูพานขางขวามือตลอดจนถึงบานนาแกที่พักรอน ถึงเวลาเชา ๒ โมง
๑๐ นาที ระยะทาง ๓๗๙ เสน นาที่ผานมาเปนทองท่ีนาดี และท่ีบาน
นาแกมีหมากมีมะพราวบริบูรณ ตามระยะทางท่ีมาเมื่อใกลหมูบานมี
ราษฎรมาต้ังรานพัก มีโองน�า้และมะพราวออนส�าหรับรบัรองคนเดิน
ทางมาเปนระยะๆ หลายแหง บางแหงมีหมูบานราษฎรก็ออกมารับกัน
มากๆ พักรอนที่บานนาแก คร้ันเวลาเชา ๓ โมงคร่ึงออกจากท่ีพักรอน
บานนาแกมาตามทุงบานตนแหน ทุงบานพิมานทา ทุงนาบานปากบัง
ทุงหนองแกงทราย ขามล�าน�า้ก�า่ดวยสะพานเรือกท่ีบานนาลาด ซ่ึงเปน
เขตเมืองมุกดาหารกับเมืองเรณูนครตอกันถึงบานนาลาดเวลาเชา ๕
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โมง ๑๐ นาที ระยะทาง ๓๐๗ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๖๘๖ เสน มี
ท่ีพักแรมอยูใกลล�าน�้าก�่าเหนือหมูบานราษฎร ชาวบานเปนผูไทยโดย
มาก มีพวกกะโซ พวกเกลิงปนบาง ราษฎรบานใกลเคียงพากันมาหา
มากตอมากและมาเนืองๆ ไปต้ังแตเชาจนเย็น ไดใหหมอตรวจคนที่เจ็บ
ไขและแจกยาเหมือนทุกๆ แหงมา ในหมรูาษฎรที่มาหามีพมา ๓ คน
ซึ่งมารบัซ้ือกระบือลงไปขายขางใต ไตถามถึงหนทางที่ไป วาลงทาง
ชองตะโกเพราะเปนทางที่มีน�า้บริบูรณกวาทางอื่น กระบือท่ีพาลงไป
ปละคร้ัง อยใูนระหวางเดือน ๓ เดือน ๔ คราวหนึ่งถึง ๘๐๐-๙๐๐ ตัว
ลงไปขายทางเมืองพนมสารคาม เม่ือพนัสนคิมบาง ไปเมืองมินบุรีบาง
และกรุงเกาบาง ไตถามถึงการพิทักษรักษากระบอืเวลาเดินทางเปลี่ยว
วาใชกระบวนนอนเฝารายกันเปนวงรอบฝูงกระบือ ถาจะมีคอกส�าหรับ
กระบือพัก ควรมีท่ีปากดงแหงหนึ่ง กลางเขาแหงหน่ึง และเชิงเขา
อีกแหงหนึ่ง และที่ๆ ตองการน�า้เวลานี้ คือในเขตมณฑลปราจีนบรีุที่
เชิงเขาลงชองตะโกแลวแหงหนึ่ง ที่ละหานทรายแหงหนึ่ง ไดความดังนี้

เวลาบาย ๕ โมงเศษ ไปท่ีทาน�า้ก�า่ตล่ิงสูงเปนทรายลาดลงไป
เวลานี้ทางน�า้ท่ีท�าสะพานเรือกวางประมาณ ๑๕ วา ถาเวลาฤดูน�า้ๆ
ทวมตล่ิงข้ึนมากวาถึง ๒ เสน ไปที่วดับานลาด พบพระอาคันตุกะ ๕
รูป มาจากวัดบานซอง หนทางเดินประมาณเชาชั่วสายเพ่ือจะไดมาดู
เจานาย

พระธาตุพนม
วันท่ี ๑๘ มกราคม เวลาย�่ารงุออกจากท่ีพักบานนาลาด เดิน

ตามทางในทงุและในปาโดยล�าดับมา ระยะทาง ๒๘๕ เสนถึงเมือง
เรณูนคร๑ เวลาเชา ๒ โมง ๒๐ นาที มีราษฎรชายหญิงมารับเปน
อันมาก เมืองเรณูนครนี้เดิมชื่อบานดงหวาย ต้ังเปนเมอืงขึ้นเมือง
นครพนมในรัชกาลท่ี ๓ สังเกตดูผูคนแตงตัวสะอาดเรียบรอยดีกวา

๑ ภายหลังยุบเปนต�าบลเรณู ข้ึนอ�าเภอธาตุพนม
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ทุกแหงท่ีไดผานมาแลว พลเมืองเปนผไูทยโดยมากมีจ�านวน ๑๑,๙๘๖
คน เปนท่ีดอน ใชน�้าบอแตท่ีนาดี ชาวบานมีฝมือทอผาดี กับมีการ
ผสมโคกระบือน�าไปขายถึงเมืองมรแมน เดินทางชองสระผมผานไป
ทางมณฑลเพชรบูรณขากลับซื้อสินคาจากเมืองมรแมนมาขายที่นี่จึง
มีผาดายไหมเครื่องแตงตัวแปลกๆ พักกินขาวเชาแลวไปที่วัดกลาง
มีโบสถสรางใหมเปนรูปโบสถอยางพมา เพราะขุนสฤษดิ์เรณู พอคาซึ่ง
น�าโคกระบือไปขายเมืองมรแมนเลียนแบบมาจากพมา แลวไปดูบาน
ราษฎรครูหน่ึงจึงข่ีมาเดินทางตอไป เดินตามทุงและตามทางในปาถึงทุง
บานพระ กลางทุงมีราษฎรคอยอยูมาก ตองพักรับดอกไมธูปเทียนตาม
ประสงคของราษฎรครูหนึ่ง และไปแวะที่วัดเกามีโบสถรางมีพระพุทธ
รูปใหญหนาตักประมาณ ๔ ศอกองคหนึ่งอยูใกลทาง เดินทางตอมา
ทางบานเลาลิง บานหนองหอย ทาแล บานหนองหอยทุงแลวถึงบาน
หัวบึง แลวถึงบานธาตุเห็นฝงแมน�้าโขง เดินตามทางริมน�้ามาจนถึงทา
ตรงพระเจดียธาตุพนมเวลาเชา ๕ โมง ระยะทาง ๓๐๐ เสน รวมระยะ
ทางวนันี้ ๕๘๕ เสน พระยาพนมนครานรัุกษและกรมการมาคอยรับ
มีพระสวดชยัมงคล แลวเดินตามถนนที่ตรงขึ้นไปถึงพระธาตุ ทางยาว
ประมาณ ๑๔ เสน นมัสการพระธาตุแลว มายังท่ีพักซึ่งอยูนอกบริเวณ
วัดขางดานใต มีราษฎรต�าบลใกลเคียงพากันมาหามากตอมากเหมือน
อยางมีนกัขัตฤกษส�าหรับป และตระเตรียมกันจะแหปราสาทผ้ึงและ
จุดดอกไมเพลิงใหอนุโมทนาดวย

เวลาบาย ๔ โมง ราษฎรแหปราสาทผ้ึงและบองไฟเปนกระบวน
ใหญเขาประตูชาลาพระเจดียดานตะวันตก แหประทักษิณองคพระธาตุ
สามรอบ กระบวนแหนั้น คือ ผูชายและเด็กเดินขางหนาหมูหน่ึงแลว
มีพิณพาทย ตอไปถงึบษุบกมีเทียนข้ีผึ้งใหญ ๔ เลมในบุษบก แลวมีรถ
บองไฟ ตอมามีปราสาทผึ้ง คือแตงหยวกกลวยเปนรูปปราสาท แลวมี
ดอกไมท�าดวยขี้ผ้ึงเปนเครื่องประดับ มีพิณพาทย ฆอง กลองแวดลอม
แหมา และมีชายหญิงเดินตามเปนตอนๆ กันหลายหมู และมีกระจาด
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ประดับประดาอยางกระจาดผาปา หอยดายไสเทียนและไหมเข็ด เม่ือ
กระบวนแหเวียนครบสามรอบแลว ไดน�าประสาทผ้ึงไปตั้งถวายพระ
มหาธาตุ ราษฎรก็นั่งประชุมกันเปนหมูๆ ในลานพระมหาธาตุ คอย
ขาพเจาจุดเทียนนมัสการ แลวรับศีลดวยกัน พระสงฆมีพระครูวิโรจน
รัตโนบล เปนประธาน เจริญพระพทุธมนต เวลาค�่ามีการเดินเทียน
และจุดบองไฟดอกไมพุม และมีเทศนกัณฑหน่ึง

พระธาตุพนมนั้นขนาดพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ยอดก็
หุมทองค�าอยางเดียวกัน แตรูปเปนพระเจดียสี่เหล่ียม รูปทรงแปลก
ไมเหมือนเจดียแหงใดๆ แตทรวดทรงงามดี ของเดิมกอดวยอิฐขัด
ไมถือปูน แกะลายและรูปภาพในตัวอิฐทีเดียว กลาวกนัวาเดิมกอดวย
อิฐดิบแกะลวดลายเสร็จจึงเผาสมุใหเปนอิฐสุกทั้งองคพระเจดีย ฝมือ
ท�างามประณีตหนักหนา๑ มีแผนศิลาจารึกแผนหนึ่งเปนอักษรลาว มี
ใจความวา พระยาหลวงนครพิชิตราชธานีศรีโคตบองเจา เปนผู
ปฏิสังขรณเม่ือ (พุทธ) ศักราช ๑๙๗๖ และอุทิศที่กัลปนาซึ่งพระยา
สุมินทราชไดถวายไวแตกอน ใหคงเปนของพระธาตุพนมตอไปดังน้ี
และมีลับแลญวนและของอื่น วาเปนของเจาอนุเวียงจันทนถวายไว
หลายอยาง

วันท่ี ๑๘ มกราคม เวลาเชามีการเลี้ยงพระที่สวดมนต และ
ยังมีราษฎรมาหาอีกไมจบ จนถึงเวลาออกจากบานธาตุพนม เวลาเชา
๓ โมงลงเรือยาวพายลองล�าน�้าโขง ผานปากน�้าก�า่ซึ่งเปนล�าน�้าไหลมา
แตหนองหารสกลนคร ใชเรือไปมาได เวลาเชา ๔ โมงถึงแกงคับพวง
รองน�า้แคบ นับวาเปนแกงส�าคัญอันหนึ่ง ตอมาอีกประมาณช่ัวโมง
หน่ึงถึงแกงคันกระเบา เปนที่น�้าวนและรองน�้าคดเค้ียว เดินเรือยาก
มาก เวลาเท่ียง ๑๐ นาทีถึงต�าบลบานหวา ระยะทางบกจากบานธาตุ

� ๑ เรื่องพระธาตุพนมน้ี สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเลา
ไวในนิทานโบราณคดี นิทานที่ ๑๗ เรื่องของโบราณ
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๖๘๕ เสนพักแรม
เมอืงมุกดาหาร๑

วันท่ี ๒๐ มกราคม เวลาเชาโมงหน่ึง ลงเรือพายออมหาดขึ้น
ไปแลววกลองลงมาตามรองน�้า ถึงบานบางไทรนอยเวลาเชา ๒ โมง
เศษข้ึนบก ใหราษฎรพบที่วัดครูหนึ่ง แลวลงเรือลองตอมา แลเห็น
เมืองสวรรณาเขตรของฝรั่งเศสขางฝงซาย แลวถึงเมืองมุกดาหารเวลา
เชา ๔ โมง พระยาศะศิวงศประวัติ จางวางลงมาคอยรับที่ทาน�้า มี
พระสวดไชยมงคล ข้ึนท่ีทาหนาเมืองแลวเดินไปตามถนนจนถึงที่พัก
ซึ่งพระอนุชาติวุฒาธิคุณ๒ ขาหลวงจัดรบั เปนตึกขัดแตะถือปูนท�า
อยางม่ันคง ถนนท่ีเมืองมุกดาหารนี้ท�าถนนกวางใหญแลดูสะอาดตา
แตบานเรือนราษฎรอยูขางรวงโรย สินคามีหนัง เขา เรว ยางกะตัง
กะต้ิว สีเสียด ยาสูบบรรทุกเกวียนไปขาย ณ เมืองนครราชสีมา และรับ
สินคาจากเมืองนครราชสีมา คือผาแพรและเคร่ืองทองเหลืองทองขาว
และน�า้มันปรโตเลียมบาง กลับมาขาย ราคาน�้ามันปรโตเลียมที่ฝงซาย
ขายปบละ ๓ บาท ๔๘ อัฐ น�า้มันที่บรรทุกมาจากนครราชสีมา ขาย
ปบละ ๖ บาทแตไมใครมีใครไปซื้อน�้ามันท่ีเมืองสวรรณาเขตรมาใช
เพราะพลเมืองไมไดใชน�้ามัน มีแตจีนพอคาใชเลก็นอย แตขางฝงซาย
ใชมากเพราะมีฝร่ังและน�้ามันนั้นวาไมใครจะสูดี ใชสูน�้ามันที่ซื้อจาก
นครราชสีมาไมได สินคาท่ีรบัมาจากนครราชสีมานั้นไดสงไปขายที่ราน
ฝงซายบาง เพราะเปนของราคาถูกเปนพ้ืน พอแกก�าลังคนพ้ืนเมืองจะ
ซื้อหา สินคาที่ฝรั่งเศสน�ามาเปนของดีแตราคาแพง ทราบวามีหางใหญ
แหงหน่ึงท่ีเมืองสวรรณาเขตรมขีองตางๆ ขาย และขายบุหรี่ซึ่งรัฐบาล
ฝรั่งเศสท�าสงมาจากเมืองฝร่ังเศสดวย เพราะบุหร่ีและไมขีดไฟเปนของ
ผูกขาดของรัฐบาล จึงเปนที่เขาใจไดวา การที่ยาสูบและไมขีดไฟสง

� ๑ พุทธศกัราช ๒๕๒๕ ยกเปนจงัหวัดมุกดาหาร
� ๒ พระยาอนุชาติวุฒาธิคณุ (แพ ณ หนองคาย)



445สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ไปท่ีเมืองสวรรณาเขตรจากฝงขวาตองเสียภาษีแรงนั้น เพราะรัฐบาล
จะอุดหนุนใหหางฝรั่งเศสไดขายบุหร่ีและไมขีดไฟที่รัฐบาลท�าเอง แต
ยาสูบและไมขีดไฟสงไปขายฝงซายและท่ีอื่นๆ ซึ่งเปนบานเล็กๆ ไมมี
รานรวงใหญโตอนัใดก็ไมตองเสียภาษี

มาเที่ยวนี้ไดเห็นแมน�้าโขง ต้ังแตเมืองหนองคายลงมาจนเมือง
มุกดาหาร ถาลองดวยเรือพายระยะทางประมาณ ๗ วัน ระยะนี้ใน
แผนท่ีฝรั่งเศสวาเดินเรือไดตลอดป คือวาข้ึนลองสะดวกกวาระยะอื่น
แตกระนั้นความคิดที่คาดไปเม่ือยังไมไดแลเห็นวาแมน�้าโขงจะเปน
อยางไร ผิดหมด เพราะเคยเห็นแตแมน�้าเจาพระยาและล�าน�้าอื่นใน
ประเทศนี้ นึกวาจะท�านองเดียวกัน เปนแตใหญโตข้ึนไปตามสวน ที่
จริงหาเปนเชนนั้นไม แมน�า้โขงผิดกับแมน�้าอื่นๆ ที่ไดเคยเห็นมาทั้งหมด
วาโดยขนาดล�าน�้าตอนเมืองหนองคายยังไมสูกวางนกั ดูขางฝงนี้พอ
เถียงกันวา โนนวัวหรอืควายท่ียืนกินหญาอยูทางฝงโนน แตตอนใตลง
มาจนถึงเมืองมุกดาหาร ไมแลเห็นตัววัวควายขางฝงโนนทีเดียว เมือง
สวรรณาเขตรของฝร่ังเศสอยตูรงกนัขาม ก็พอแลเห็นตึกหลังคาแดงๆ
เทาน้ัน ฤดูแลงน�้างวด ตล่ิงสูงประมาณ ๕ วา ๖ วา คันตล่ิงเปนท่ีดอน
แตตอนริมน�า้ลึกเขาไปก็เปนท่ีลุม น�า้ทวมทุกป แหงใดพอท�าไรนาได
ในที่ลุมนั้นจึงต้ังบานเมือง เชนเมืองหนองคายเปนตน แตโดยมาก
เปนที่ลุมเกินไปจึงเปนแตปาเปลา ปาริมแมน�้าโขงเหลาน้ีก็ไมมีไมใหญ
ถึงขนาดที่จะเปนสินคา เห็นจะเปนดวยตัดมาใชกันเสยีหมด ราษฎร
อาศัยไดแตท�าไรปลูกพรรณไมลมลุกที่เปนสินคาคือยาสูบเปนตน ท�า
ตามเกาะท่ีเขาเรียกกันวาดอนบาง ระยะใดไมมีเกาะก็ปลูกกันตามชาย
ตล่ิงริมฝง สวนล�าน�้าน้ันน�้าขุนและไหลเชี่ยวตลอดป มีสัตวรายตางๆ
เปนตนวา จระเขและปลาเงือก ส�าหรับท�าอันตรายผคูน และมีเคร่ือง
กีดกั้นส�าหรับใหเปนอันตรายแกเรือที่ข้ึนลองบริบูรณทุกอยาง เปนตน
วาศิลาใตน�้า (ซึ่งเรือขาพเจาไดโดนดงักลาวมาแลว) และหาดทรายซึ่ง
อาจจะมูนข้ึนที่ไหนๆ ไดเม่ือไรๆ (เรือขาพเจาก็ไดเคยติด) นอกจากน้ี
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ยังมีแกงใหญนอยอีกเปนอันมาก ลองเรือหนาแลงกย็งันากลัว แตเม่ือ
มาในเรือไฟไมใครเห็น ไดเห็นเม่ือลงมาเรือพายแตพระธาตุพนมลงมา
เมืองมุกดาหาร เม่ือผานแกงคับพวงเห็นน�้าวนใหญโตกวาท่ีไดเคยเห็น
มาแตกอน ดูนากลัว แมพวกที่พายเรือเคยขึ้นลองทางนี้อยเูสมอ ยัง
ตองก�าชบักันใหประจงระวังใหดี ดวยเหตุท้ังปวงที่กลาวมา การเที่ยว
ในล�าแมน�า้โขงจะวามีความสนุกสบายอยางไรน้ันวาไมได และยังไมเคย
ไดยินใครชมวาสนุกหรือสบายเลย แตตองยอมวาประหลาดนาพิศวง
ไมเสียใจที่ไดมาเห็น แตเม่ือไดเห็นคร้ังหนึ่งแลว กวาจะอยากไปเที่ยว
แมน�า้โขงอีกเหน็จะยังนาน

ล�าน�้าโขงตอนที่ต้ังเมืองมุกดาหารนี้ ตรงหนาเมืองมีหาดใหญ
เปนหาดกรวด กลาวกันวา ท่ีหาดน้ีมีแกว จึงเอามาเปนชื่อเมือง
มุกดาหาร

เวลาบาย ๓ โมงมีการประชุมบายศรี คร้ันเวลาบาย ๔ โมงไป
ท่ีวัดศรีมงคล วัดกลาง วัดศรีบุญเรือง และเท่ียวดูหมบูานราษฎรแลว
ไปเยี่ยมบานพระยาศะศิวงศประวัติ กับบานพระยาอนุชาติวุฒาธิคุณ

วันท่ี ๒๑ มกราคม เวลาย�่ารงุ ข่ีมาออกจากเมืองมุกดาหาร
ตามหนทางท่ีมา มีโคกบาง มีนาบาง ผานบานเมืองปาแลเหน็เขา
ภูมะโนและเขาภูหินซัน ซ่ึงดูตามแผนท่ีเขาใจวาเน่ืองกันกับเขาภูพาน
เวลาเชาโมงหนึ่งกับ ๒๕ นาทีถึงบานค�าเคืองท่ีพักรอน ระยะทาง ๒๔๐
เสน เวลาเชา ๓ โมงเดินทางตอมาเขาดงบางอี่๑ เปนทางขึ้นเขาอยาง
เดียวกับดงพญาไฟ แตเปนดงใหญทึบกวาดงพระยาไฟ ตนไมแนนหนา
รมชัฏแลเห็นดวงพระอาทิตยแตเมื่ออยูเหนือยอดไม มีตนตะเคียน
ตนยางอยางใหญๆ ก็มาก ขามทางล�าน�้าเลก็ๆ ท่ีผานในดงน้ัน ๒-๓
แหง และขามหวยบังอี่ซึ่งเปนหวยใหญแหงหนึ่ง ถึงบานนากอกซึ่งเปน

๑ ดงบางอี่นี้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเลาไวในนิทาน
โบราณคดี นิทานที่ ๑๗ เรื่องเดินดง
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บานอยใูนดง เวลาเที่ยง ๒๕ นาที ระยะทาง ๔๙๐ เสน รวมระยะทาง
วันนี้ ๗๓๐ เสน มีราษฎรผูไทยอยูใตที่พักแรมลงไปมีเรือนประมาณ
๘๐ หลัง ท�านาพอกินกันเอง

หมอมเจานิสากร ในพระเจานองยาเธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
เลขานุการ และขุนภักดีรณชิต ขาหลวงมหาดไทยมณฑลอีสาน๑

กับพระอุบลการประชานิตย๒ แทนขาหลวงบริเวณอุบล ซึ่งพระเจา
นองยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงตางพระองคส�าเร็จ
ราชการมณฑลอีสานใหมารับ ไดมาพบที่บานนากอกและจะตามตอ
ไปดวย

มณฑลอีสาน
วันท่ี ๒๒ มกราคม เวลาย�่ารงุ ๒๐ นาที ออกจากท่ีพักบาน

นากอกเดินทางมาในดงมีไผ ๒ ขางทาง ลึกเขาไปเปนไมสูง จนถึง
ท่ีมีศิลาลาดเปนทางยาวใหญอยางที่หินดาด มีน�้าขังอยูตามแองเล็กๆ
มีพุมไมอยูตามแองน�้าเหลานั้น แลวเขาดงทึบตอมา ถึงที่ตอเขตมณฑล
อุดรกับมณฑลอีสานที่หนองพอกแลว ออกปากดงบังอ่ีถึงที่พักรอน
ต�าบลบานนาค�าเวลาเชา ๒ โมง ๔๐ นาที หนทางท่ีมาต้ังแตบานนากอก
ถึงต�าบลหนองพอกที่ตอแดนมณฑล ๒๗๐ เสน ประจวบกับหลัก
๑๐๐๐ เสนจากเมืองมุกดาหาร แลวมาในเขตมณฑลอีสานอกี ๓๐
เสน ออกปากดงถึงท่ีพักรอนบานนาค�า หนทางที่เดินในดงสองเวลานี้
เปนทางแคบมีทั้งตอไมรากไมเปนทางเดินล�าบากมาก เวลาเชา ๔ โมง
ออกจากท่ีพักบานนาค�ามาตามหนทางมณฑลอีสานเขตอ�าเภอ
เสนางคนิคม๓ ข้ึนเมืองอุบลราชธานี เปนทางในปาไมตะเคียนและ

๑ ขุนภกัดรีณชติ (ลพ ศรุตานนท) ภายหลังเปนพระยารามราชเดช
๒ พระอุบลการประชานิตย (บุญชู พรหมวงศานนท)

� ๓ อ�าเภอเสนางคนิคม ปจจุบันยบุเปนต�าบลเสนางคนิคม ข้ึนอ�าเภอ
อ�านาจเจริญ
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ไมเต็งรังไมตะแบกและอื่นๆ เปนหนทางกวางใหญและเรียบดี ตนไม
สูงๆ ในทางคงไวไมไดตัด ไดอาศัยบังแสงแดดบาง พอเดินสบาย
เวลาเชา ๕ โมงถึงต�าบลกุดเชียงหมีระยะทาง ๑๘๐ เสน มีท่ีพักแรม
รวมระยะทางวันนี้ ๔๘๐ เสน มีขาราชการมณฑลอีสานมารับคือ
หลวงสถานบริรักษ๑ กรมวัง และพระอุบลเดชประชารักษ๒ ปลัด
รักษาราชการเมือง พระอุบลศักด์ิประชาบาล๓ ยกกระบัตรเมือง
อุบลราชธานี และกรมการอ�าเภอตางๆ หลายนาย

วันที่ ๒๓ มกราคม เวลาย�่ารงุออกจากท่ีพักแรมกุดเชียงหมี
ขามล�าน�้าเซแดนอ�าเภอเสนางคนิคมกับแดนเมอืงยโสธรตอกัน แลว
เขาทางเขตบานฮองแซง ถึงปากดงภูสะมากัง หรือบานค�าบอน เวลา
เชาโมงครึ่งกับ ๒๕ นาที ระยะทาง ๒๕๘ เสนมีท่ีพักรอน ชาวบานมา
หา ชาวบานนี้เปนผไูทยเดินมาจากเมืองตะโปน เวลาเชา ๓ โมงครึ่ง
เดินทางตอมาเขาดงสะมากัง เปนดงมีไมงามๆ และมีไมยมผาอยางไม
ท�าหีบบุหร่ีฝรั่ง เปนดงเล็กกวาดงบังอี่ และหนทางเรียบรอยดี เวลา
เชา ๕ โมงพนดงสะมากัง ถึงที่พักแรมต�าบลบานสมพอ ระยะทาง ๒๖๐
เสน รวมระยะทางวันนี้ ๕๑๘ เสน นายรอยเอก หลวงสมรรถสรรพ
ยุทธ๔ ขาหลวงโยธามณฑลอีสานมาคอยรับ

วันท่ี ๒๔ มกราคม เวลาย�่ารงุออกจากท่ีพักแรมบานสมพอมา
ตามเขตบานนาฮีแลวเขาเขตบานค�าไหล ระยะทาง ๓๐๔ เสน ถึงที่พัก
รอนเวลาเชาโมงหน่ึงกับ ๔๕ นาที เวลาเชา ๓ โมงออกจากที่พักรอน
ออกจากเขตบานค�าไหลเขาเขตบานตาสืม แลวถึงบานนาซมึท่ีพักแรม
เวลาเชา ๓ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๑๑ เสน รวมระยะทางวันนี้
๕๑๕ เสน

๑ หลวงสถานบรริกัษ (เอ้ิน)
๒ พระอุบลเดชประชารักษ (เสือ ณ อุบล)
๓ พระอุบลศักดิ์ประชาบาล (กุค�า สุวรรณกูฎ)

� ๔ หลวงสมรรถสรรพยทุธ (จิ๋ว)
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เมืองยโสธร๑
วันท่ี ๒๕ มกราคม เวลาย�่ารุง ออกจากท่ีพักแรมบานนาซึม

ทางมาเปนโคกไมเลก็ๆ หนทางที่ตัดแลดูแตไกลเห็นทิวไมสองขางทาง
ขางหนาซ่ึงงามดี และท่ีริมหนทางท่ีมามีที่นาดีๆ เปนอันมาก เม่ือเวลา
ออกจากบานนาซึมเขาเขตบานนาโปงและบานเผือฮี มีสระน�า้ริมทาง
แลวเขาเขตบานนาซวยใหญ บานนาซวยนอย ถึงบานนาสีนวลท่ีพัก
รอนเวลาเชา ๒ โมง ระยะทาง ๓๗๗ เสน เวลาเชา ๓ โมง ออกจาก
บานนาสีนวล พนเขตบานนาสีนวลมาเขาเขตบานหนองสรวง บาน
หนองแวง และบานค�าหมอถึงเมืองยโสธรเวลาเชา ๔ โมงครึ่ง ระยะทาง
๒๖๖ เสน รวมระยะทางวันน้ี ๖๔๓ เสน หลวงศรีวรราช ผูวาราชการ
เมือง หลวงยศไกรเกรียงเดช ยกกระบัตร และกรมการคอยรับอยู

ในการที่มามณฑลอีสานคราวนี้ อยากจะไปเฝากรมขุนสรรพ
สิทธ๒ิ ท่ีเมืองอุบล แตเปนการขัดของดวยขาหลวงปกปนแดนกับ
ฝรั่งเศสจะประชุมกันท่ีเมืองอุบล กรมขุนสรรพสิทธิทานทรงติดพระ
ธุระกับแขกเมือง จะไปเพ่ิมความล�าบากถวาย หาควรไม จึงกะทางหลีก
มาเสียเมืองยโสธรหางเมืองอุบลอยู ๒ วัน ฝายกรมขนุสรรพสิทธิเดิมก็
จะเสด็จมาพบที่เมืองยโสธร แตเผอญิเวลานี้ขาหลวงปกปนเขตแดนอยู
ท่ีเมืองอุบลราชธานี จึงเสด็จมาไมได ไดแตสนทนากันโดยทางโทรศัพท

เวลาบาย ๔ โมงไปท่ีวัดพระธาตุ มีพระเจดียเกาเปนรูปปรางค
องคหนึ่ง พระครูยโสธราจารยเปนเจาอาวาส และไปวัดสิงทาและวดั
ธรรมหายโศก ท่ีวัดธาตุและวัดธรรมหายโศกมีนักเรียนรองค�าชัยมงคล

๑ ต้ังเปนจงัหวัดยโสธร เม่ือวนัท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๕
� ๒ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค ขณะน้ันเปนนายพลตรีราชองครักษ และขาหลวงตางพระองคส�าเร็จ
ราชการมณฑลอิสาน พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๔ กับเจาจอมมารดาพ่ึง ตนราชสกุลชุมพล
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ท�านองสรภัญญะ พระศาสนดิลก เจาคณะมณฑล๑ เรียบเรียงสงมา
แลวัดธรรมหายโศกเปนวัดธรรมยุติกา

เวลาค�า่ หลวงเถกิงรณกาจ๒ ผูบังคับการต�ารวจภูธร ไดจัด
แคนวงกรมต�ารวจภูธรมณฑลอีสานมาเลนเวลากินดวย

วันท่ี ๒๖ มกราคม เวลาเชาโมงหน่ึง ไปดูตลาดและหมูบาน
ในเมืองยโสธรๆ นี้ต้ังอยูบนเนินใกลล�าน�้าพาชี ท่ีวาใกลนี้มิใชริมน�้า
อยางเมืองที่ต้ังตามริมแมน�า้เจาพระยา ล�าน�้าทางมณฑลนครราชสีมา
และมณฑลอุดร อีสาน เชนล�าน�้าพาชีน้ีเปนตน น�้าไหลลงแมน�้าโขง
เวลาฤดูฝน น�้าในแมน�้าโขงมาก น�า้ในล�าน�้าเหลาน้ีไหลลงแมน�า้โขง
ไมไดก็ทวมตลิ่งท่ีลุมเขาไปลึกๆ บานเรือนตองตั้งพนท่ีน�้าทวมจึงมัก
อยูหางตล่ิง แตเม่ือฤดูแลงน�้าลดแหงขอดก็กลายเปนอยดูอน หาน�า้
ยากเปนอยางนี้แทบทั้งนั้น เวนแตบางแหงเชนเมืองอุบล เพราะท่ี
ริมแมน�า้มูลตรงนั้นเปนท่ีดอน เมืองจึงอยูชิดล�าน�้า ท่ีเมืองยโสธรน้ี
มีถนนใหญเปนทางส่ีแยก ริมถนนใหญเปนทางสี่แยก ริมถนนใหญ
มีรานเปนตึกดินอยางโคราช มีพอคาจีนและพอคาไทยมาจากโคราช
ต้ังขายของตางๆ ซึ่งน�ามาจากเมืองนครราชสีมามากรานดวยกัน และ
มีผามวงหางกระรอกและโสรงไหมซึ่งท�าในพื้นเมืองมาขายบางบางราน
หมูบานราษฎรก็แนนหนา มีจ�านวนพลเมอืงทั้งสิ้นประมาณ ๓๐,๐๐๐
คน มีถนนเล็กๆ เดินถงึกันในหมูบาน แตเปนที่มีฝุนมาก

สินคาพ้ืนเมืองยโสธรสงไปขายเมืองนครราชสีมา มีหนัง เขา
เรว ครั่ง และไหม ไดความวาใน ๕ ปมานี้สินคาไหมทวีมากข้ึน สินคา
ฝงซายมาทางเมืองมุกดาหารมาขายถึงเมืองยโสธร มียางกะตังกะติ้ว
บาง และยางกะตังกะต้ิวน้ีไดมาจากเมืองหนองสงูขางฝงขวาก็มี และ
มีพอคาซ้ือโคกระบือไปขายคราวหนึ่ง ต้ังแต ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ บาง ลง

๑ พระศาสนดลิก (ค�า พรหมกสิกร) ตอมาเปนพระยาวิจิตรธรรมปริวัติ
๒ หลวงเถกิงรณกาจ (ม.ร.ว. ถาย)
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ทางดงพระยาไฟไปขายที่ปากเพรียวทางหน่ึง ลงทางดงพระยากลาง
ไปขายท่ีอ�าเภอสนามแจงแขวงเมืองลพบุรีทางหน่ึง ลงทางชองตะโก
ไปขายท่ีเมืองพนัสนิคม พนมสารคามและเมืองนครนายกทางหนึ่ง
แตเดิมลงทางชองเสม็ด แตเด๋ียวน้ีใชลงทางชองตะโก เพราะเปนทาง
สะดวกกวา พอคาที่ไปปากเพรียวน�ากระบือลงไปขายเปนพ้ืน พอคา
ท่ีไปสนามแจงน�าโคลงไปขาย พอคาท่ีไปมณฑลปราจีนบุรีมีกระบือ
และโคคละไปดวยบาง ฟงดูตามเสียงพอคาวาการน�าโคลงไปขาย ได
ก�าไรมากกวากระบือเพราะโคเลี้ยงงาย กระบือเมื่ออดน�้ามักจะเปน
อันตรายตามทาง

เวลาเชา ๔ โมงคร่ึงมีการประชุมบายศรี ผูเฒาคนหนึ่งกลาว
ค�าชัยมงคลเปนท�านองไพเราะ

เมืองเสลภูมิ
วันท่ี ๒๗ มกราคม เวลาย�่ารงุ ออกจากท่ีพักแรมเมืองยโสธร

ผูที่ไดไปดวยแยกยายกันตรงนี้หลายคน คือไดจัดสงหมอมเจาชาย
ประสบประสงคไปเฝากรมขุนสรรพสิทธิที่เมืองอุบล ดวยออกไป
เมืองนอกแตเล็กพึ่งกลับเขามา ยังไมไดเฝาเสด็จพอ สวนพระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตร ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดรน้ันเสร็จกิจท่ีตองมาดวย
แตเขาอยากจะไปเฝากรมขนุสรรพสิทธิ ดวยราชการมณฑลที่ตดิตอ
กัน จึงวานใหพาหมอมเจาประสบประสงคไปสง ไปดวยกันกับนาย
ทองสุกขาหลวงธรรมการ และนายแกวพนักงานหัดกดลายมือ สวน
ขาราชการมณฑลอุดรท่ีมาดวย คือพระยาประจันตประเทศธานีเมือง
สกลนคร และพระยาพิไสยสรเดชเมืองโพนพไิสยเปนตน ก็ลากลับไป
จากที่น้ี กระบวนท่ีเหลอืออกจากเมอืงยโสธรไปเมืองเสลภูมิ หนทาง
ท่ีมาถึงดอนพระเจาแลวถึงบานบอ แลวถึงทุงและบานเชียงหวาง มี
หวยแหงหนึ่งแลวถึงหวยหนองปลาตองและทงุบานหนองค�า ดงหนอง
ค�า ทุงบานพับ ทุงบานบากบานเกิดแลวถึงทุงบานเชือกมีที่พกัรอน
หยุดพักกินขาวเชา แลวออกจากท่ีพกัรอนออกทุงหัวแตกถึงล�าน�้ายาง
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เขตเมืองยโสธรกับเมืองเสลภูมิตอกัน มีที่พักรอนอีกแหงหน่ึงริมฝงน�้า
ยางฟากขางเสลภูมิ แลวขึ้นระแทะที่กรมขุนสรรพสิทธิทรงจัดสงมา
ประทานส�าหรับใหผลัดกับมา ตอมาทางเขตบานโนนยางถึงทุงหวย
ปลาโพงแลวถึงเมืองเสลภูมิ เวลาเชา ๕ โมงเศษ

เวลาถึงท่ีพักมีชาวบานมาหาแหงละมากๆ ทุกแหง และเวลานี้
เปนเวลามีดอกพะยอม พวกหญิงสาวชาวบานมักรอยเปนมาลัยสวม
ศีรษะเหมือนรัดเกลา และตางหูที่ใชกันน้ันมีกานยาวงอนขึ้นขางหลัง
เหมือนจอนหูเรียกวากะจอน ชาวมณฑลอีสานใชตัดผมเปนพื้นไวผม
ทัดยาว เมื่อถึงที่พักแรมเมืองเสลภูมิ พระราษฎรบริหาร๑ ผูรักษา
ราชการเมืองกมลาสัย และพระนิคมบริรักษ๒ ผูวาราชการเมือง
เสลภมูแิละกรมการมารับ เวลาบาย ๔ โมงไปดูหมบูานและวัด ตรง
เนินแหงหน่ึงมีศิลาแลงเปนกอนๆ เขาเลาวาเมื่อครั้งผีบุญราษฎรที่
หลงเชื่อวาหินแรจะเปนเงิน ไดพากันมาเก็บกอนกรวดเล็กๆ ท่ีตรงนี้ไป
คนละมากๆ๓ แตเวลาน้ีถาใครพูดขึ้นถึงเรื่องผีบุญก็ออกอายๆ ตามกัน
แสดงอาการประหนึ่งไมเคยรูเคยเห็น ระยะทางท่ีมาวันน้ีต้ังแตเมือง
ยโสธรถึงที่พักรอนบานเชือก ๔๖๑ เสน ต้ังแตบานเชือกถึงล�าน�้ายาง
แดนเมืองยโสธรกับเสลภูมิตอกัน ๑๔๐ เสน ต้ังแตฝงน�า้ยางถึงที่พัก
แรมเมืองเสลภูมิ ๒๔๘ เสน รวมระยะทาง ๘๔๙ เสน

วันท่ี ๒๘ มกราคม เวลาย�่ารงุ ไปดูหมบูานเมืองไพ ซ่ึงมีศิลา
แทงสลักจมดินอยตูามละแวกบานน้ัน เขาใจกันวาเปนหลักเขตเมือง
แตโบราณ ที่หมูบานนี้มีวัดแหงหนึ่ง เห็นชาวบานก�าลังมาตักบาตร
ท่ีลานวัด วิธีรบับาตรทางนี้ชอบกล เขานิมนตพระเณรมายืนเรียงกัน

๑ พระราษฎรบริหาร (ทอง)
� ๒ พระนิคมบริรกัษ (แสน)
� ๓ เรื่องผีบุญนี้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเลาไวในนิทาน
โบราณคดี นิทานที่ ๑๗ เร่ืองผบีุญ
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เปนแถว เปดบาตรคอยรับ ชาวบานมีขาวเหนียวปนมาเดินตามกันใส
บาตรเปนแถว แลวพระยืนยถาสพัพี ดูหลักศิลาแลวกลับมาทางเดิม
เลยที่พกัแรมมาถึงที่พักริมล�าน�้าพาชีเวลาเชาโมงเศษ ฝงน�้าพาชตีรงน้ี
เปนเขตเมืองเสลภูมิกับเมืองรอยเอ็ดตอกัน ลงขามล�าน�้าดวยเรือโถง
แลวขึ้นมาตอไปตามฝงชี เขาเขตบานปากหมากคา บานทาคอ บานคอ
แลวถึงท่ีพักรอนบานห�าฮอก พระยาขัติยวงศา๑ ขาหลวงบริเวณ
รอยเอ็ดมาคอยรับ พักกินขาวเชาแลวเดินทางตอไป เขาเขตบานหัวบอ
บานดอนงัว และบานเกานอยเวลาเชา ๕ โมงมีท่ีพักแรม

ระยะทางวันนี้แตเมืองเสลภูมิไปบานเมืองไพ ทั้งหนทางไป
แลมาประมาณ ๓๐๐ เสน ต้ังแตเมืองเสลภูมิมาถึงฝงชี ๔๒ เสน ต้ังแต
ฝงชีขางเมืองรอยเอด็ถึงต�าบลห�าฮอก ๒๐๗ เสน ตั้งแตห�าฮอกถึง
บานเกานอยท่ีพักแรม ๑๕๖ เสน รวมเพียงระยะทางต้ังแตที่พักแรม
เมืองเสลภูมิมาถึงที่พักแรมบานเกานอย ๔๐๕ เสน

ท่ีบานเกานอยนี้มีราษฎรชาวบานใกลเคียงมาหามากกวามาก
มีตาเฒาคนหน่ึงเอาดายมาขอผูกขอมือ เม่ืออนุญาตใหผูกตามประสงค
ก็มีคนเกาะมือถือแขนตอๆ กันไป เปนการเหมือนชวยกันผูกอีกเปน
อันมาก

เมืองร้อยเอ็ด
วันท่ี ๒๙ มกราคม เวลาย�่ารุง ออกจากท่ีพักแรมบานเกานอย

เขาเขตบานอุมเมา เขตบานฮางฮะโปงลิง แลวถึงที่พักรอนบานเลาคา
เวลาเชา ๒ โมง พักกินขาวเชาแลวเดินทางตอไปถึงเมืองรอยเอ็ด เวลา
ยังเชาจึงแวะนมัสการพระท่ีวัดกลางและไปดูหลักศิลาของเกาขนจาก
ท่ีตางๆ รวมไวที่หนาบานพระยาขัติยวงศา แลวไปดูหมบูานราษฎร
และตลาด เมืองรอยเอ็ดนี้เปนเมืองโบราณ ยังมีเชิงเทินดินเปนก�าแพง
เมืองและมีคูโดยรอบปรากฏอยู เวลานี้เปนที่ต้ังที่วาการบรเิวณและ

๑ พระยาขตัยิวงศา (เหลา)
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หัวเมอืงที่ใกลเคียงน�าสินคามาทางเมืองรอยเอ็ดโดยมาก มีรานตลาด
เปนหมูใหญ มีชาวเมืองนครราชสีมามาต้ังรานขายของเปนอันมาก
บานเรือนราษฎรก็คับค่ังแนนหนา เปนที่บริบูรณดวยหนองน�้าและไร
นา มีการผสมโคกระบือและเล้ียงสุกร ใน ๔-๕ ปนี้มีสุกรจ�าหนายมาก
ขึ้น สินคาในเมืองมีไหมและหนงัเขา นอกน้ันเปนสินคามาจากท่ีอื่นมา
รวมเปนยานกลาง ถึงท่ีพักแรมเมืองรอยเอ็ดเวลาเชา ๓ โมงคร่ึง ระยะ
ทางต้ังแตบานเกานอยถึงเมืองรอยเอ็ด ๓๙๒ เสน พระยาไชยสุนทร
ผูวาราชการเมืองกาฬสินธุ และกรมการหัวเมืองใกลเคียง มาคอยรับ
และราษฎรพากันมานั่งคอยอยูต้ังแตเชาแทบจะเต็มไปท้ังทองทุง เวลา
บาย ๔ โมงไปเที่ยวดูภูมลิ�าเนาเมือง จนถึงวัดบึง พบพระครูเอกุตรสตา
ธิคุณ เจาคณะเมือง แลวไปดูบึงพระลานไชย และหมูรานและบาน
ราษฎรตอไป เวลากลับมาถึงที่พักมีประชุมบายศรีตามอยางท่ีเคยมา
และพวกพอคามาหาเปนอันมาก

วันท่ี ๓๐ มกราคม เวลาย�่ารงุ ออกจากเมืองรอยเอ็ด หลวง
ขจรยุตกฤตย๑ ซึ่งตามมาในการตรวจทางโทรเลขมณฑลอุดร
มณฑลอีสาน กับนายนวมมหาดเลก็นักเรียนไปรษณียโทรเลขลาไป
เมืองอุบลราชธานี เพราะเม่ือมาตามทางโทรเลข เขาเปนผจัูดการให
ใชโทรเลขไดทุกระยะ แตทางตอไปไมรวมกบัทางโทรเลข จนถึงเมือง
พิมายในมณฑลนครราชสีมา เขาส้ินกจิที่จะตองไปดวย ออกจาก
เมืองรอยเอ็ดมาทางบานขอนแกน บานหนามแทง บานกาหลง บาน
ต�าแย บานแวงนอย บานผวงควาง ถึงท่ีพักรอนบานคูโคกเชา ๓ โมง
ระยะทาง ๔๕๘ เสน พักกินขาวเชาแลวเวลาเชา ๔ โมงขึ้นระแทะเขา
เขตบานดงนอย บานสนาม ถึงบานนาเลาที่พักแรมเชา ๔ โมงครึ่ง ระยะ
ทาง ๒๑๑ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๖๖๙ เสน ท่ีพักต้ังอยูริมหนองสิม
ตรงวัดนาเลาซ่ึงมีตนไมรมเย็นดี เวลาบาย ๓ โมงคร่ึงไปเท่ียวดูถิ่นที่

� ๑ หลวงขจรยตุกฤตย (เทา จันทรเวคิน)
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จนถึงวัด พบพระครูวินัยรศฤดี วัดสาทองเมืองรอยเอ็ดตามมาสงดวย
การคณะสงฆมณฑลอุดรกับมณฑลอีสานยังผิดกัน มณฑล

อีสานมีเจาคณะมณฑล และจัดการตามพระราชบัญญัติปกครอง
คณะสงฆแลว แตมณฑลอุดรยังหาไดจัดไม เพราะมณฑลอุดรไมใครมี
พระเขาไปเลาเรียนในกรุงฯ จะเปนดวยเหตุใดก็สืบไมไดความ แตสวน
มณฑลอีสานมีพระไดเขาไปเลาเรียนทั้งธรรมยุติกาและมหานิกาย จน
ไดเปนพระราชาคณะและเปรียญมีหลายรูป มีตัวเจาคณะจึงจัดการ
ไดกอนมณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมาดวย

เขตเมืองมหาสารคาม
วันท่ี ๓๑ มกราคม เวลาย�่ารงุ ออกจากท่ีพักแรมบานนาเลา

ขามหวยจอกขวาง เขาเขตเมืองมหาสารคาม มาถึงท่ีพักรอนเมืองวาป
ประทุมอันขึ้นตอเมืองมหาสารคามเวลาเชาโมงหน่ึง ระยะทาง ๑๕๐
เสน เมืองวาปประทุมตั้งในรัชกาลที่ ๕ ในท�าเนียบวาต้ังท่ีบานนาเลา
แตเจ าเมืองมาอยู เสียท่ีนี่ พระพิทักษนรากร๑ ขาหลวงเมือง
มหาสารคาม และกรมการมารบั แลวมีบายศรีจานผูเฒาไดกลาว
ค�าเชิญขวัญและดายผูกขอมือ เวลาเชา ๒ โมง ๑๕ นาทีออกจาก
ท่ีพักเมืองวาปประทุมเดินทางทุงหนองเดิน เขาเขตบานหนองดิน
ขามหวยน�า้ใส เขาเขตบานปลาบู ขามหวยเสยีว เขาเขตบานกุดออ
ถึงบานหนองผงที่พกัแรมริมหนอง เวลาเชา ๓ โมง ๔๕ นาที ระยะทาง
๒๖๖ เสน รวมระยะทางวันน้ี ๔๑๖ เสน

เขตเมืองพยัคฆภูมิ
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ เวลาย�่ารุง ออกจากที่พักแรมบานหนองผง

ทางเดินเปนโคกมีไมเล็กสองขางทาง เห็นบานมาต้ังใหมแหงหนึ่ง
เรียกวาบานดงยางนอย แลวถึงทุงนาเขาเขตบานกูแสนตารัดเปนระยะ
ทาง ๔๖๓ เสน ต้ังแตเมืองวาปประทุมตอกับเขตเมืองพยัคฆภูมิมีทาง

� ๑ พระพิทักษนรากร (ใย)
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เลก็แยกไปกู คือเทวสถานของโบราณ ประมาณระยะหนทางทั้งไปมา
๕๐ เสน ไดแวะไปดูท่ีกูเรยีกวาแสนกูตารัด เปนปรางคกอดวยศิลาแลง
สูงประมาณ ๓ วา มีเทวรูปศิลาองคเล็กๆ หักๆ อยูภายใน ไมมีฝมือท�า
เปนลวดลายอนัใด มีแตก�าแพงศิลาแลงโดยรอบ ตามหนทางท่ีไปเม่ือ
ใกลถึงเทวสถาน มีเชิงเทินเดินเปนแนวเหมือนจะเปนเมืองเกา กลับมา
ออกทางใหญเขาเขตบานนาหาด เวลาเชา ๒ โมง ๕๐ นาทีถึงท่ีพักรอน
ระยะทาง ๓๐๒ เสน ขุนมัณฑลานุการ ขาหลวงเมืองสวุรรณภูมิ เมือง
แพน ผูรักษาราชการเมืองสุวรรณภูมิ พระศรีสุวรรณวงศา นายอ�าเภอ
เมืองพยัคฆภูมิ พระศรีเกษตราธิไชย นายอ�าเภอเมืองเกษตรวิไสย
พระสุนทรพิพิธ นายอ�าเภอโกสุมพิไสยและกรมการเมืองตางๆ มา
คอยรับ ถามถึงกูเทวสถานในเขตเมืองสุวรรณภูมิ วามี ๕แหง คือ กูพระ
กุนาอยูทิศใตเมืองแหง ๑ กูกะสิงอยูกลางทุงแหง ๑ กูกะโดยอยูใกล
เมืองเกษตรวิไสยแหง ๑ กูบานดานแหง ๑ กูบานกอูยูใกลบานหัวชาง
เมืองพยัคฆภูมแิหง ๑ เวลาเชา ๓ โมง ๑๕ นาที ออกจากบานนาหาด
เขาเขตบานหนองซ�า บานหัวดง แลวถึงบานหัวชางท่ีพักแรมเวลาเชา
๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๑๔๒ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๔๔๔ เสน
ริมท่ีพักมีหนองใหญเรียกวาหนองดุม มีบานริมหนองเรียกวาบาน
โพนงามหมหูนึ่ง แลมีบานใกลที่พักเรียกวาบานหัวชางหมูหน่ึง เปน
หมูบานเลก็ๆ และวันนี้พระบรมราชบรรหาร ยกกระบัตรมณฑล
นครราชสีมามารับ พรอมกับนายกวย กรมศึกษาธิการ ซ่ึงออกมาเปน
ขาหลวงธรรมการมณฑลนครราชสีมา

กลับมณฑลนครราชสีมา
วันท่ี ๒ กุมภาพันธ เวลาย�่ารงุ ออกจากที่พักแรมบานหัวชาง

เขาเขตบานบัวนอย บานขามเลียน บานหมากหุง สองขางทางท่ีมา
เปนทุง ท่ีใกลๆ ทางใหญมีแตหญาแหง ท่ีลึกเขาไปจึงมีนา แลเห็น
ทิวไมหางออกไป เวลาเชา ๒ โมงถึงที่พักรอนหวยพังซู ระยะทาง ๓๘๓
เสน กินขาวเชาแลวเวลาเชา ๓ โมงขึ้นระแทะหวยพังซู ซ่ึงเปนเขต
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เมืองพยัคฆภูมิมณฑลอีสานกับเมืองไผทสงฆ มณฑลนครราชสีมาตอ
กัน มาทางเขตบานหัวขวาแลทุงบานหัวแรด ถึงเมืองไผทสงฆเวลาเชา
๔ โมง ระยะทาง ๑๗๐ เสน รวมระยะทางวันนี้ ๕๕๓ เสน พระนคร
ภักดีศรีนครานุรักษ ผูวาราชการเมืองบุรีรัมย๑ หลวงเสนาสงคราม๒
นายอ�าเภอไผทสงฆ หลวงวิศาลสฤษดิกร นายอ�าเภอเมืองรัตนบุรี
ขุนสรรพกิจโกศล๓ นายอ�าเภอนางรอง ขุนประสิทธิบรรณาการ
นายอ�าเภอประโคนไชย มาคอยรับ มีถนนขามคูเมืองมาถึงท่ีพักซึ่งต้ัง
อยูริมท่ีวาการอ�าเภอ นายโยโกตา แลนายอิสิดา ชาวญี่ปนุซึ่งมาต้ัง
โรงเล้ียงไหมท่ีเมืองบุรีรัมยก็มาหา

เมืองไผทสงฆ์
เวลาบาย ๔ โมงเที่ยวดูภูมิล�าเนา เมืองไผทสงฆเปนเมืองโบราณ

มีเนินดนิเปนก�าแพงและมีคสูองช้ัน จ�านวนพลเมือง รวม ๒๒๘,๐๐๐
การท�ามาหาเลี้ยงชพีมีการท�านา ท�าไรผัก ไรยาสูบและจับสตัวน�า้พอ
เลี้ยงกันเอง และมีการท�าไหมและหุงเกลือจ�าหนายขายไปท่ีอื่นๆ บาง
บานราษฎรหมูหน่ึงๆ มีร้ัวไมจริงบาง ไมไผบาง เปนเขตหมูบาน ใน
เขตอ�าเภอไผทสงฆไดความวามีกู ๓ แหง คือ ท่ีต�าบลหินต้ัง มีกูสวนแตง
เปนปรางคศิลายอดกออิฐประมาณกวางยาว ๕ วา สูงแตพ้ืนดินขึ้นไป
๗ วา ระยะทางจากเมือง ๔๙๐ เสน กับท่ีบานษี มีกุฎีษีเปนศิลา
กวางยาวประมาณ ๑๑ วา สูงแตพ้ืนดินขึ้นไป ๔ ศอก ระยะทางจาก
เมือง ๖๐๐ เสน กับมีกูท่ีบานดูเปนศิลากวางยาวประมาณ ๑๐ วา สูง
จากพื้นดินขึ้นไป ๒ วา ระยะทางจากเมอืง ๔๐๐ เสน

วันท่ี ๓ กุมภาพันธ เวลาย�่ารุง หมอมเจานิสากร หลวงเถกิง

� ๑ พระนครภักดี (กระจาง สิงหเสนี) ตอมาเปนพระยาประเสริฐสุนทรา
ไสย ผูวาราชการจังหวัดเลย
� ๒ หลวงเสนาสงคราม (คด)

๓ ขุนสรรพกิจโกศล (ปาน ศกุนตนาค) ตอมาเปนหลวงในนามเดิม
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รณอาจ ขุนภักดีรณชิต ซึ่งมาสงจากมณฑลอีสานลากลับไป ออกจาก
ท่ีพักแรมเมืองไผทสงฆตามหนทางทุงใหญ ถึงบานบุงเบาที่พักรอนเวลา
เชาโมงหน่ึงกับ ๒๐ นาที ระยะทาง ๒๕๒ เสน แลวแยกไปทางต�าบลวัง
ปลัดล�าน�า้มูล ซ่ึงเปนที่มีพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิของเกาอยูในล�าน�้ามักงม
ไดเนืองๆ ตอนท่ีเรียกวาวังปลัดไปจากบานบุงเบาระยะทาง ๑๕๐ เสน
วิธีงมน้ันมีคนถือแหลนลงเรือเอาแหลนสักไปในน�้า ถาแหลนกระทบ
ของแขง็ก็ลงงม บางทีกไ็ดพระพุทธรปูของโบราณ พิเคราะหดูท่ีบนตลิ่ง
ริมน�า้ซ่ึงเปนที่งมพระนี้มีพื้นดินสูงเปนเนิน พอคะเนไดวาเปนท่ีมีเจดีย
ฐานอันใดมาแตเดิม แลวน�้ากัดพังลงไปจึงมีพระพุทธรูปที่งมไดใน
ล�าน�้าตรงน้ัน พระพุทธรูปงมไดที่วังปลัดเปนพระพุทธรูปฝมือชาง
ขอมโบราณสมัยเดียวกันทั้งนั้น๑ เปนพระยืนแสดงธรรมจักรพระหตัถ
๑ บาง ๒ พระหัตถบาง เปนพระนั่งสมาธิบาง พอเวลาสายประมาณ
๔ โมงเศษกลับมาทางบานบุงเบา ลงทางใหญขามล�าสะแทกเขตเมือง
ไผทสงฆกับเมืองพิมายตอกัน เปนทุงระนามตอจากทงุท่ีเดินมาแลว
เปนทงุใหญอันเดียว เวลาหนาน�้าๆ ทวม เม่ือถึงฤดูแลงอยางเวลาน้ี
มีแตกอหญา หนทางเปนดินแตกระแหงเดินล�าบากและรอนจัด ตอ
เมื่อจวนถึงที่พักแรมจึงเห็นหมูบานกระเบ้ืองนอก ถึงที่พักแรมบาน
กระเบื้องนอกเวลาเชา ๕ โมง ๑๐ นาที ระยะทาง ๙๐ เสน มีหนองน�า้
ใหญอยหูนาท่ีพัก รวมระยะทางวันนี้ ๔๙๒ เสน

วันที่ ๔ กุมภาพันธ เวลาเชาตรอูอกจากท่ีพักแรมบานกระเบ้ือง
นอก มาตามทุงระนามถึงบานนางออที่พักรอนเวลาเชาโมงหนึ่ง ๑๕
นาที ระยะทาง ๓๕๐ เสน นายสองเมืองชาวเมืองโคราชซึ่งออกมา
ต้ังบานเรือนอยูท่ีต�าบลนี้ ไดรวบรวมเด็กชาวบานมาสอนหนังสือเปน
ส�านักเรียนแหงหนึ่ง มีนักเรียน ๑๒ คน พักกินขาวเชาแลว เวลาเชา ๓

� ๑ พบพระพทุธรปู ปางเสด็จลงจากดาวดึงส สมัยอมรวดี หรืออนุราธปุระ
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โมงออกจากท่ีพักรอนบานนางออมาตามทุงระนาม ที่ริมหนทางมีเนิน
ริมหนองแหงหนึ่ง มีกองศิลาแลงพอสังเกตไดวาเปนกูของเกาแหงหนึ่ง
เรียกวาอุดแดก แวะดูฐานศิลาแลงน้ันครูหนึ่ง แลวข้ึนระแทะมาตาม
ทุงรอนจัดเต็มที ถึงหวยกะเพราที่พักแรมเวลาเที่ยง ระยะทาง ๔๐๐
เสน รวมระยะทางวันน้ี ๗๕๐ เสน

เวลา ๑๐ ทุมข้ึนระแทะออกเดินทางตอไป การเดินทางบก
คราวน้ีตัวนายขี่มา พวกพลไพรและสิ่งของไปเกวียน วิธเีดินทางขาไป
เม่ือยงัหนาว กลางคืนเวลาดึกราว ๓ ยามใหเกวียนครัวออกลวงหนา
ไปพวกหนึ่ง ไปหาขาวเชาคอยอยทูี่ๆ พักรอน พอเชาขี่มารีบไปให
ถึงท่ีพักรอนและที่พักแรมในตอนเชากอนเที่ยง ตอนบายไดพักมาแล
มีเวลาเที่ยวเดินดูภูมิล�าเนา กระบวนเกวียนบรรทุกของตามไปถึงใน
เวลาบายเดินโดยวิธีอยางวานี้ทุกวัน ครั้นขากลับเม่ือเขาแดนมณฑล
นครราชสีมา ตอนนี้พอเขาฤดูรอนก็รอนจริงๆ เวลาแดดแข็งผูคน
พาหนะเดินทางทนไมไหว จึงตองเปลี่ยนเวลาใหม พอกินขาวเย็นแลว
ราวเวลายาม ๑ ใหเกวียนลวงหนาออกเดินกระบวนมาแลเกวียน
ตามออกเดินเวลา ๓ ยามกับ ๑๐ ทุม ตองจดุไตน�าจึงมกัไประแทะที่
กรมขุนสรรพสิทธิทรงท�าประทานมาใหใช จนรุงสวางจึงขึ้นขี่มา

เมอืงพิมาย
วันที่ ๕ กุมภาพันธ เวลาย�่ารุงถึงต�าบลบานดงมีท่ีพักรอน ระยะ

ทาง ๒๗๖ เสน ตอมาอีก ๑๑ เสน ถึงทางแยกไปบานทาหลวง แวะดู
บานทาหลวงถึงหมูบานเวลาเชาโมงหน่ึงกับ ๔๐ นาที ระยะทาง ๙๖
เสน พักกินขาวเชาที่ศาลาการเปรียญวัดบานทาหลวงซึ่งต้ังอยูริมน�้า
มูล เวลาเชา ๓ โมงออกจากบานทาหลวง ระยะทาง ๑๒๗ เสนถึงเมือง
พิมาย หลวงภักดีศรีขัณฑเสมา นายอ�าเภอพิมาย แลกรมการก�านัน
ผูใหญบานมาคอยรบั
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เวลาบายเที่ยวดูปราสาทหินแลถายรูป แลวไปวัดเดิม๑ ปด
ทองพระพุทธรูป ซ่ึงหลวงภักดีศรีขัณฑเสมา๒ นายอ�าเภอเมืองพิมาย
เกบ็พระเศียรศิลาของเกามาท�าศิลาประกอบขึ้นใหม เปนพระประธาน
ในพระอุโบสถ มีพระสวนชยันโตแลพิณพาทยซึ่งรวบรวมมาจากท่ี
ตางๆ เปนหลายวงประโคมข้ึนพรอมกัน มีราษฎรชาวบานมาปดทอง
พระพุทธรูปดวยเปนอันมาก

วันที่ ๖ กุมภาพันธ เวลาเชาราษฎรมีการเล้ียงพระที่วัดเดิม
เปนการฉลองพระพุทธรูปท่ีปดทอง แหส�ารบัผานท่ีพักมา กระบวน
มีพิณพาทยน�า แลวถึงราษฎรเดินมาเปนแถว ผูท่ีมีส�ารับไปเลี้ยงพระ
ก็ถือส�ารับเขาแถวมา วันนี้เปนวันพัก ไดไปถายรูปปราสาทหินอีกวัน
หน่ึง ครั้นเวลาบายไปดูตนไทรงาม คือตนไทรใหญตนหนึ่งซึ่งรากกลับ
เปนตนตอๆ กันไปเปนพุมใหญ มีลานใตรมไทรกวางขวางรมร่ืนอยู
ริมล�าน�้ามูล หนทางจากเมืองประมาณ ๓๐ เสน ดูสาขาตนไทรงาม
ไมกวางใหญเหมือนเมื่อไดมาเห็นคราวกอน เขาวาตลิ่งพังน�้าพัดเอา
ไปเสียบาง กลับจากไทรงามแวะที่บานนายอ�าเภอ ก�านันผูใหญบาน
และพอคามาหา มีหญิงแกอายุ ๑๐๐ ปคนหนึ่ง อายุ ๑๐๖ ปคนหนึ่ง
มาหาดวย ภรรยานายอ�าเภอตั้งโรงเรียนผูหญิงท่ีในบาน มีเด็กชาวบาน
ไดมาเลาเรียน มีครูผหูญิงสอนนักเรียนสกั ๑๑-๑๒ คน

ราษฎรในอ�าเภอพิมายนี้มีจ�านวน ๒๑๘,๕๐๐ คน การท�ามา
หาเลี้ยงชีพมีการท�านาท�าไรแลท�าสวนบางเล็กนอย กับมีการตัดไม

� ๑ วดัเดิมอยรูมิปราสาทหิน โบสถเปนแบบวัดหลวงกรุงเกา เขาใจวาเปน
ของกรมหม่ืนเทพพิพิธที่ตั้งตัวเปนเจาพิมายสรางไว เรื่องปราสาทหินพิมายน้ี�
สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเลาไวในนิทานโบราณคดี นิทานที่
๑๗ เรื่องของโบราณ และพึงดูหนังสือน�าเที่ยวพิมายและโบราณสถานในจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงกรมศิลปากรจัดพิมพ
� ๒ หลวงภักดศีรีขัณฑเสมา (เหม)



461สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ในปาและเก่ียวแฝกมุงหลังคา ผสมโคกระบือ เลี้ยงไหม และทอผา
ทอเสื่อบาง แลมีพอคาเกวียนเท่ียวคาขายถึงมณฑลอุดรและอีสานไป
จากเมืองพิมายนี้มาก

เวลา ๑๐ ทุมออกจากที่พักแรมเมืองพิมาย ออกประตูไชย
ขามล�าน�้าเค็มผานบานวังหิน บานข้ีเหล็ก บานล�าฉมวกแลวผาน
บานเพ็ด บานหนองใหญ บานหนองขาม ต�าบลหนองพลวง ขามล�า
จักกระลาดมาถึงที่พักรอน ระยะทาง ๕๐๐ เสน

เขตนครราชสีมา
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ถึงที่พักรอนล�าจักกระลาดเวลาเชาโมง

หน่ึงกับ ๕๐ นาที เวลาเชา ๓ โมง ๒๕ นาที ข้ึนระแทะออกจากล�า
จักกระลาดเขาเขตบานบุ บานหนองพลวง ถึงบานหนองชองแมว เขต
อ�าเภอเมืองพิมายกับอ�าเภอกลางตอกัน แลวเขาเขตบานหนองอาย
โยย ถึงบานตูมที่พักแรมหนองบัวเวลาเชา ๕ โมง ระยะทาง ๒๔๐ เสน
นายอิมมหาดเล็ก นายอ�าเภอกลางมารับ รวมระยะทางวันน้ี ๗๔๐ เสน

วันที่ ๘ กุมภาพันธ เวลาย�่ารุงครึ่งออกจากท่ีพักแรมต�าบล
หนองบัวบานตูมมาตามทางโคกเขาเขตบานกรูด บานทอก บานสม
บานขาม บานมะดัน แลวถึงบานชองโคทาชางน�า้มูลที่พักแรมเวลา
เชาโมงครึ่ง ระยะทาง ๒๒๖ เสน

เม่ืออยูท่ีเมืองพิมายไดรับทองตรามหาดไทยวา มารดาไปกราบ
ถวายบังคมทูลจะข้ึนมารับ มีรับส่ังวาเวลาน้ีที่เมืองนครราชสีมาก�าลัง
เกดิกาฬโรค อยาไปเลยจะไปเจ็บไข แลวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหมหาดไทยเชิญกระแสรับส่ังมาวา ใหคิดอานเดินทางตรงไปสถานี
รถไฟทีเดียว อยาใหไปแวะคางคืนท่ีเมืองนครราชสมีา ดวยเหตุนี้จึง
ไดพักแรมท่ีต�าบลทาชาง ระยะทางหางเมืองนครราชสีมาเพียง ๔๕๐
เสน
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กลับกรุงเทพฯ
เวลา ๑๐ ทุม ออกจากที่พักแรกต�าบลทาชางขามล�าน�้ามูล

มาตามทาง พักที่บานพระผุดครูหน่ึง แลวเดินทางตอไป
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ เวลาเชาโมงหน่ึงถึงบานมะเริง หมอมเจา

บวรเดช ผูบัญชาการกรมทหารมณฑลนครราชสมีา พระยาสุรยิเดช
วิเศษฤทธิ์ ปลัดเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา กับพระร�าไพพงศ
บริพัตร๑ เจาพนักงานกรมรถไฟมารบัถึงกลางทาง ผานที่พักแสนสุข
มาถึงสถานีรถไฟเมืองนครราชสีมาเวลาเชา ๒ โมง ๑๕ นาที ระยะทาง
๔๕๐ เสน อ�าลาแลขอบใจพระก�าแหงสงคราม ขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลนครราชสีมา และขาราชการมณฑลนครราชสีมาท่ีไปดวย
เสร็จแลว เวลาเชา ๒ โมงคร่ึง รถไฟพิเศษเคลื่อนจากสถานีมาถึง
แกงคอยเวลาเที่ยง ๒๓ นาที เวลาบาย ๔ โมง ๕ นาที รถไฟพิเศษถึง
สถานีกรงุเทพฯ เวลาค�า่ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถานเปนเสร็จการที่ไปมณฑลอุดรและมณฑลอีสาน รวมเวลา
ต้ังแตออกจากกรงุเทพฯ จนกลับมาได ๕๖ วัน.

� ๑ พระร�าไพพงศบริพัตร (จิตร บุนนาค) ตอมาเปนพระยาในนามเดิม
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองฝายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๕๑ ร.ศ. ๑๒๗
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รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๕๑ ร.ศ. ๑๒๗

เมืองพิศณุโลก
วันท่ี ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาฯ
ขาพระพุทธเจาข้ึนมาถึงเมืองพิศณุโลกเวลาบาย ๕ โมง วันท่ี

๒๕ ขอพระราชทานกราบทูลรายงานระยะทางอยางยอ ทางรถไฟแต
ปากน�้าโพขึ้นมาถึงพิศณโุลกไมสนุกแลไมมีอะไรนาดูเลย ทางรถไฟผา
บึง ผานพงแลปา หนาตาเหมือนๆ กันอยูแตในเหลานี้ตลอดทาง ทาง
เรือสนุกกวามาก มารถไฟยังซ�า้ถูกรถไฟพัดมา ๑๑ ช่ัวโมง ฟกเหลือ
ประมาณ

เมืองพิศณุโลกหนาตาดูตามเคย ไมมีอะไรแปลก แตมาถึงเย็น
ยังไมไดเท่ียว พออาบน�า้แลวก็ไปนมัศการพระพุทธชิณราช พอยางเขา
ประตูวัด ความรูสึกนึกถึงตนโพธิที่ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จ ตองแวะ
ถวายเนตรกอน ตนโพธิตนนี้ท่ีจะดีอิก ขาพระพุทธเจาจะถายรูปไป
ถวายทอดพระเนตร แตเร่ืองตนโพธินี้ มานึกขึ้นอยางหน่ึงวา จ�าจะตอง
มีศิลาจาฤก ใหมีนามส�าหรับเรียกไวเสยีทีเดียว จึงจะดี อยางใหเรียกวา
ตนโพธิพระจุลจอมเกลาดังน้ีเปนตน ท่ีมาคิดเห็นดวยเกลาฯ ดังนี้
ดวยไดสังเกตดูหนาขาราชการ ที่ไดเคยพบเม่ือคราวเสด็จ ยังเหลือ
อยไูมกี่คน เขาใจวาในเวลานี้ผท่ีูไมรวูาโพธิตนน้ันใครปลูกจะมีมากอยู
แลว ถาไมจาฤกใหมีนามส�าหรับเรียกไว นานไปอาจจะไมมีใครรูวาโพธิ
ใครปลูกได

ในพระวิหารรักษาหมดจดดี เครื่องสะการะบูชาที่มีผูถวาย
สะสมมากข้ึนกวาแตกอนมาก ใครคุมมาหมูหนุนก๋ีข้ึนจนเคร่ืองบูชา
ยังไมแลเหน็ตักพระ ขาพระพุทธเจาส่ังใหรื้อเครื่องบูชาออก พรุงนี้จะ
ไปคุมมาหมูถวายใหมใหเต้ียลง จะไดแลเห็นพระพทุธชิณราชไดถนัด
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ดังแตกอน
ขาพระพุทธเจาจะออกจากพศิณุโลกข้ึนไปเมืองอุตรดิฐวันที่

๒๘ ไดความวารถไฟท�างานเดินจากพิศณุโลกข้ึนไปไดถึงสพานท่ีจะ
ท�าขามแมน�า้ท่ีบานดาราเหนือเมืองพิไชย ขาพระพุทธเจาจะอาไศรย
รถไฟท�างานข้ึนไปลงเรือที่บานดารา เขาวารถไฟยังตองคลานจะตอง
ใชเวลา ๔ ชั่วโมงเศษจึงจะถึงบานดารา แตก็ยังดีท่ีคุมเวลาไดถึง ๒ วัน
แตขากลับ ขาพระพุทธเจาต้ังใจวา จะลองทางเรอืจากอุตรดิฐลงมาจน
พิศณุโลกจะไดตรวจตามล�าน�้าลงมาดวย

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ
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เมืองพิศณุโลก
วันท่ี ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

ขอเดชะฝาลอองธุลีพระบาทปกเกลาฯ
ขาพระพุทธเจาจะออกจากพศิณุโลกข้ึนไปเมืองอุตรดิฐวันที่

๒๘ พรุงนี้ จะอาไศรยรถไฟท�างานขึ้นไปจนถึงบานดาราเหนือเมือง
พิไชยลงเรือท่ีน่ัน ซ่ึงเปนปลายราง เวลาน้ีวาระยะทางจากเมืองพิศณุโลก
ราว ๔ ชั่วโมง เพราะตองคอยๆ คลานไปชาๆ แตก็เร็วกวาทางเรือถึง
๒ วัน กะวาจะไปพกัแรมที่เมืองกรอง แลจะถึงอุตรดิฐในวนัท่ี ๒๙

ขาพระพุทธเจากราบบังคมทูลไปในจดหมายฉบับกอนซึ่ง
เขยีนเม่ือวันมาถึงพิศณุโลกในเวลาเย็นวา เมืองพศิณุโลกดูไมแปลก
ตานั้น เม่ือไดเที่ยวตรวจดู ๒ วันเต็มๆ เห็นการแปลกก็มีหลายอยาง
คือ ขางเหนือน�้ามีกองทหารมาปลูกสรางโรงทหารงดงามอยางที่เมือง
นครสวรรค สวนขางใตตลาดย่ีสานดูครึกครื้นขึ้นมาก มีหางหอมาต้ัง
หลายราน ในล�าแมน�า้ เรือแพก็ดูมากข้ึน เพราะเหตุท่ีมีรถไฟนั้นเอง
วันนี้ไดแลเหน็ทุเรียนขายในตลาด ๒ ผล ไดความวาขายผลละ ๗ สลึง
พอขายได

ในสวนการปกครอง ซึ่งซุดโซมลงต้ังแตถอนพระยาสุรสีห๑

ไปเสีย จนถึงท่ีสุดตองเปลี่ยนขาราชการแทบทั้งมณฑล ดูการคอยฟน
ขึ้นสักหนอย แตยังไมดีไดถึงเดิม แมแตทองท่ีแลเยาเรือนที่ไดงดงาม
ในครั้งพระยาสุรสหี ก็ยังแลเห็นซุดโซมอยูโดยมาก แตขาพระพุทธเจา
แลเห็นวา เวลาน้ีจะกวดขันเรงรัดการจัดแตบานเมืองนักยังไมควร
เพราะขาราชการต้ังแตขาหลวงเทศาภิบาลลงไปมาใหมมากกวาคน

๑ คือเจาพระยาสรุสีหวิศิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลพายัพ แลวเปนอุปราชภาคพายัพ เม่ือบัญชาการมณฑลพษิณุโลก ระหวาง
พุทธศักราช ๒๔๓๗-๒๔๔๕ เปนพระยาศรีสุรยิาราชวรานุวัตร และพระยาสุรสีห
วิศิษฐศักด์ิ
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เกา จะตองกวดขันกันทางใหออกเท่ียวตรวจตามทองที่ในมณฑลให
ช�านาญทองที่เสียกอน ขาพระพุทธเจาจึงไดบอกพระยาอุไทยมนตรี
เขาใจไวดังน้ี คือ แตนี้ไปจนสิ้นฤดูแลงใหเอาธุระในการเที่ยวออกตรวจ
ทองที่ ขาพระพุทธเจาจะไมกวดขันในเรื่องแตงเมืองจนถึงปลายฤดูแลง
แตสังเกตุดูขาราชการในมณฑลนี้ดูพรักพรอมกันดี ถาไดเวลาพอคงจะ
ท�านุบ�ารงุมณฑลนี้ใหดีถึงแตกอนได

เรื่องท่ีมณฑลนี้ซุดโซมไป ขาพระพุทธเจาก็ควรจะถูกติเตียน
ดวย เพราะตั้งแตมาตามเสด็จคราวนั้นแลว ไมไดข้ึนมาตรวจอิกเลย
จนบัดนี้ ไมไดแลเห็นการในทองท่ีตลอดเวลาท่ีพระยาภักดีณรงคแล
พระยาศรีสรุิยราชนุวัตรเปนขาหลวงเทศาภิบาลทั้ง ๒ คน ถาไดมา
เสยีกอนน้ี เห็นดวยเกลาฯ วา ปานนี้จะฟนขึ้นกวานี้มากเสียแลว

ในสวนทางโบราณคดีมาเที่ยวนี้ ขาพระพุทธเจาไดพบวัดราช
ประดิษฐาน ซึ่งมีพระเจดียใหญไดขนาดแลรูปรางลวดลายเหมือน
พระเจดีย ๓ องคในวัดพระศรีสรรเพ็ชรไมมีผิด โทษถึงจะตองแตง
แปมเพลตส�าหรับโบราณคดีสโมสร แตจะตองรอไปแตงเมื่อถึงกรงุเทพฯ
เพราะไมไดเตรียมเครื่องมือ กลาวคือ หนังสือท่ีส�าหรับสอบคนขึ้นมา
พอตองการ

วันนี้ขาพระพุทธเจาไดไปที่วัดจุฬามุณีอยูใตเมืองพิศณุโลก
ถาไปบกทางประมาณ ๑๕๐ เสน แตทางเรือเห็นจะถึง ๒๐๐
ขาพระพุทธเจาเขาใจวาสมเด็จพระบรมโอรส๑ จะไดทรงพรรณาเรื่อง
วัดจุฬามุณีถวายในรายงานของทานแลว จึงไมกลาวซ�้าอิก แตจะอด
กราบบังคมทูลขอหนึ่งไวไมได คือ ภูมิแผนที่วัดจุฬามุณีนี้ตรงกับวัด

๑ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ขณะด�ารงพระ
อิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�าเนินเมืองเกาภาคเหนือในพุทธศักราช ๒๔๕๐ จัดพิมพเปนหนังสอื
เรื่องเที่ยวเมืองพระรวง ใหความรูดานโบราณคดีอยางดี
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อยางท่ีพอพระราชหฤไทยจะเปนสมภารนั้นทีเดียว คือ หนาวดัลงน�า้
กุฏิอยูขางหนาวัด มีถนนตรงลึกเขาไปสกั ๕ เสนถึงก�าแพงแกว ในน้ัน
มีพระอุโบสถ ถัดพระอุโบสถถึงพระปราง อยางพระมหาธาตุเมือง
ลพบุรี แตเปนขนาดยอม แลวถึงพระวิหาร ๙ หองในบริเวณวัดก็มี
ตนไมใหญมาก พิเคราะหดูพระปรางจะเปนของเกากอนสมเด็จ
พระบรมไตรยโลกนารถ เปนของกอดวยศิลาแลงมีอยูอยางเดียว
นอกนั้นเปนของกอดวยอิฐ แลใชอิฐเล็กขนาดเดียวกนัท้ังโบถวิหาร
แลก�าแพง ซึ่งเชื่อไดวาเปนของสมเด็จพระบรมไตรยโลกนารถสราง
เสียดายอยูนิดท่ีฝมือนอกจากพระปรางแลวอยขูางจะตน แตพระปราง
ท�างามดีพอใช

ขาพระพุทธเจาไดมีการสวดมนตเลี้ยงพระสมโภชพระพุทธ
ชิณราช ขอพระราชทานถวายพระราชกุศล

ขาพระพุทธเจากะวาขากลับจากอุตรดิฐจะลองทางเรือต้ังแต
เมืองอุตรดิฐไปจนถึงปากน�้าโพ จะไดดูตามล�าแมน�้า แลจะไดแวะตรวจ
ราชการตามอ�าเภอแลเมืองในระยะทางดวย แลความจริงยังมีอิกอยาง
หน่ึง เร่ืองเบื่อรถไฟตอนน้ี ท่ีไมมีอะไรนาดู ถูกแตรถไฟพัดจนฟกเสีย
เหลือประมาณ แตก�าหนดวันที่ขาพระพุทธเจาจะถึงกรุงเทพฯ คงจะ
ถึงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ตามที่ไดก�าหนดไวแตเดิม ไมตองเลื่อน เพราะ
จะตัดวันท่ีคิดจะอยูนครสวรรคเสียวันหนึ่ง

ควรมคิวรแลวแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ
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เมืองพิศณุโลก
วันท่ี ๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

ขอเดชะฝาลอองธุลีพระบาทปกเกลาฯ
ขาพระพุทธเจามีโอกาสท่ีจะสงจดหมายฉบับน้ีที่เมืองพิศณุ

โลก เม่ือขากลับ ประมาณวาจดหมายฉบับนี้จะไดทูลเกลาฯ ถวาย
กอนขาพระพุทธเจากลับมาเฝาทูลลอองธุลีพระบาทสัก ๒-๓ วัน
ขอพระราชทานถวายรายงานโดยยอเปนอนุสนธิสืบล�าดับแตฉบับท่ีได
เขียนท่ีเมืองพิศณุโลก เม่ือณะวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน นั้นมา

ทางรถไฟแตเมืองพิศณุโลกขึ้นถึงบานดารา ซ่ึงอยเูหนอืเมือง
พิไชยราวสัก ๓๐๐ เสนน้ัน ก็ใกลแมน�้าบาง หางแมน�้าบาง อยางทาง
ขึ้นมาจากปากน�า้โพ ภูมิแผนที่ ๒ ขางทางดีกวาระหวางปากน�า้โพ
สักหนอย ดวยมีท่ีสูงแลผานปาแดงบาง บึงแลพงไมมากเหมือนตอน
ลาง มารถไฟในทางนี้ตั้งแตปากน�า้โพข้ึนมา ท�าใหใจนึกมาตลอดทางวา
แผนดินที่วางเปลา ที่อาจจะเปนประโยชนไดยังมีอยมูากนัก ถามีใคร
เอาเปนธุระตรวจตราแกไขความขัดของของภูมิทองท่ี กลาวคือ แก
ในกระบวนปดน�า้หรือไขน�า้ หรือหาพืชพรรณไมที่จะถูกกับทองท่ีมา
ปลูก ยังจะเกิดผลประโยชนแกบานเมืองไดอิกมากทีเดียว วาโดยที่
จริง มารถไฟตอนนี้ถึงจะไมสนุกแลไมสบายอยางข้ึนไปทางโคราช
มาในที่สูงแลเห็นภูมิถานทองท่ีไดถนัด แลเห็นไดไกลกวามาทางเรอื
สังเกตดูภูมิล�าเนาท่ีราษฎรต้ังอยูตามทองที่ในเวลานี้แถวริมน�้ามีบาน
เรือนตลอด แลไมมีบานดอนอยูขางในอิกสวนหนึ่ง เหตุวาแผนดิน
ตอนกลาง เปนท่ีลุมเกินไปหรือแหงเกินไป ท�าการเพาะปลูกยังไมได
มีที่บางแหงนานๆ พบเปนระยะท่ีมีไรนาอยูตอนกลางระหวางริมน�้า
กับท่ีดอนขางนอก

วันท่ี ๒๘ นั้นขาพระพุทธเจาขึ้นมาพักแรมที่เมืองตรอน วันท่ี
๒๙ ข้ึนมาถึงเมืองอุตรดิฐ วันท่ี ๓๐ ไปดูตลาดแลตรวจราชการ วันท่ี
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๑ กรกฎาคมไปเมืองลับแลไปพระแทนศิลาอาศน แลวกลับมาเมือง
อุตรดิฐตามหนทางที่ไดเสด็จประพาศ วันท่ี ๒ เวลาเชาลองกลับจาก
เมืองอุตรดิฐ

ตามล�าแมน�า้ต้ังแตเมืองพิไชยขึ้นมาจนอตุรดิฐ มีเรือเปดใหญ
อยางบรรทุกสินคาจอดเรียงรายเห็นไดทุกคุงน�้า เรือชนิดนี้เที่ยวจอด
ประชุมกันเปนหมูๆ แมเหนือเมืองอุตรดิฐก็มข้ึีนไป เขาวาตลอดจนถึง
เขตรเมืองนาน ถาจะนบัจ�านวนเห็นจะหลายรอยล�า ที่เดียวมากกวา
ท่ีไดเคยเห็นเม่ือมาตามเสด็จหลายเทา สืบถามไดความวาเรือเหลานี้
บรรทุกสินคากรุงเทพฯ ข้ึนมาขายแลรับซื้อสินคาขางเหนือ คือ เขา,
ยาสูบ, เขา, หนัง,ครั่ง, ก�ายาน เปนตนลงไปขายขางใต ท่ีเรือมีจอด
เรียงรายกันอยูเชนน้ี เขาวาเปนเวลาบรรทุกสินคาแลคอยน�้า พอน�้าขึ้น
มากจะลองลงไป

ท่ีตลาดทาอิฐ มีเรือนแถวท�าใหเชามากข้ึนกวาท่ีไดเห็นแตกอน
หลายแถว เรือนแถวเหลานี้ท�าดวยไมมุงสังกะสีโดยมาก เรือนท่ีสราง
แตกอนท�าชั้นเดียว แตเรือนที่สรางช้ันหลังมาท�าเปนเรือน ๒ ชั้นแล
ท�าแขงแรงม่ันคงแตจะเรียกวากิ้งกือหรือโกรเกไมไดเพราะไมไดทาสี
คาเชาเรือน ๒ ช้ันเรียกกันหองละ ๒๐ บาท ชั้นเดียวเรียกหลังละ ๑๐
บาทแล ๘ บาทเปนอยางต�่า ทางขางเหนือหาดคาเชาแรง ขางใตลง
มาเปนท่ีลมุมากคาเชาต�่า ลงรถไฟกะจะต้ังสเตชั่นท่ีทาเสาเหนือ ทาอิฐ
ขึ้นไป ทางสัก ๘๐ เสนสะเตชั่น ๑ เทศาภบิาลเมืองพไิชยไดตัดถนนตอ
จากท่ีเมืองไปจนถึงทาเสาสาย ๑ เวลานี้มีพวกจีนไปจับที่ตามริมถนน
สายนั้น ท�าบานเรือนขึ้นหลายราย ดวยคาดลวงนาวาเวลารถไฟถึง
การคาขายจะไปดีที่ทาเสา แตมักจะเปนคนที่มาใหมสวนพวกที่ต้ังเปน
หลักถานที่ทาอิฐแลวโดยมาก เช่ือวาถึงรถไฟมาท่ีทาอิฐยังจะดีตอไป
ยังไมคิดยาย ถาแลดูผูคนแลบานชอง เรือแพคาขายที่เมืองอุตรดิฐ
เวลานี้ดูเจริญข้ึนกวาเมื่อเวลาเสด็จเกือบจะอิกเทาหนึ่ง มีบานเรือนงามๆ
ท่ีท�าขึ้นทางถนนไปเมืองลับแลท้ังสองฟากก็หลายบานสวนท่ีเมืองลับแล
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แลทุงย้ังนั้นดูไรนามีมากแปลกตาขึ้นมาก เพราะมีคนดีประจ�าท่ีอยูคน
หน่ึง คือหลวงศรีพนมมาศ (ทองอนิ) ผูที่เคยเสด็จไปบานเขานั้นเอง
เปนผเูอาใจใสสนุกในการท�าเหมืองท�าฝายเลิกไรนา ไมรูหยุด จนถึงพวก
อินยินเนียรถไฟท่ีไดขึ้นมาเห็น บอกแกขาพระพุทธเจาเมื่อข้ึนมาตาม
ทางวา เรามีอินยิเนียดีอยูที่เมืองลับแลคนหนึ่งส�าหรับการเออริเลชั่น

ท่ีพระแทนศิลาอาศน วิหารเคร่ืองบนช�ารุด ที่ข่ือผุ ๒ ตัวแต
มีผูศรัทธาปฏิสังขรณ ขัดอยูดวยไม จะตองการไมสักท่ีตายยืนตนแล
ตนมีอยูในแขนงเมืองลบัแล เมืองทุงย้ังสกั ๑๕๐ ทอน ถาไดไมแลว
ผูที่ศรัทธาเขาจะออกเงิน เชน สวนคาแรงคากระเบ้ืองแลอื่นๆ จะ
เรี่ยรายไดราวเกือบ ๒๐๐๐๐ บาท ขาพระพุทธเจาจึงไดอนุญาตเรื่อง
ไมใหตามประสงค

ขาพระพุทธเจาไดมาพระแทนศิลาอาศนแตกอนแลว ๔ ครั้ง
พึ่งมาไดสังเกตในครั้งที่ ๕ นี้วาผนังวิหารพระแทนมณฑปพระยืนที่
เขียนเรื่องปถมสมโภชนั้นก็ดี วิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองทุงย้ังท่ีเขียน
เรื่องเงาะนั้นก็ดี ฝมือเขียนเกามากทีเดียว ถาไมใชครั้งตอกรุงเกา คือ
คร้ังเจาพระฝาง ก็จะเปนคร้ังกรุงธน หรือในรัชกาลท่ี ๑ ฝมืออยูขาง
จะตน แตเห็นไดวาของเกาไมมีท่ีสงไสย คือดีอยู ท่ีขาพระพุทธเจามา
สังเกตเหนไดในเท่ียวนี้ เพราะพวกทายกท่ีซอมแซม ก�าลังคิดเขียนใหม
ขาพระพุทธเจาตองออกค�าสั่งหามวา อยาใหไปจับตองเลยเปนอันขาด
ใหปลอยไวอยางนี้

ขาพระพุทธเจาไดประชุมพวกพอคาที่เมืองอุตรดิฐ ไตถามถึง
การคาขายไดความวา ในศก ๑๒๖ การคาขายโทรมมาก ในเวลานี้
พึ่งจะฟนขึ้นสักเล็กนอย ถาในศก ๑๒๗ นี้เปนอยอูยางศก ๑๒๖ เห็น
จะถึงลมละลายกันมาก เหตุที่การคาขายทรุดโทรมนั้น พวกพอคา
ชี้แจงวาเปนดวยเหตุ ๒ ประการ คือ เม่ือศก ๑๒๕ นาหัวเมืองเหลานี้
เสยีราษฎรอัตคัด อิกอยางหนึ่งน้ัน ยาสูบในปลายศก ๑๒๖ แลตนศก
๑๒๗ น้ีราคาตกกวาครึ่งตัว เหตุดวยศก ๑๒๕ ราคายาขึ้น ราษฎรเห็น
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วายาสูบราคาดีพากันปลูกมากเกินตองการ ราคายาจึงตก จนถึงในศก
๑๒๗ นี้ตองเลิกปลูกยากันเสยีโดยมาก ความอัตคัดของราษฎรพาให
คาขายไมดีประการหนึ่ง อิกประการหนึ่งนั้น ดวยเร่ืองเอกสเซนที่ราคา
เงินเหรียญเมืองจีนตก พวกพอคาที่เมืองอุตรดิฐโดยมากรับทุนหรอื
ซื้อเช่ือมาจากพวกพอคาจีนที่กรุงเทพฯ เอาของเหลาน้ีขายแลวซ้ือ
สินคาปาท่ีพวกฮอแลพวกในมณฑลพายัพ พวกเมืองหลวงพระบาง
พาบรรทุกตางลงมาขายสินคาปาเหลานี้ พวกพอคาท่ีเมืองอุตรดิฐพาลง
ไปขายแกพวกพอคาจีนในกรุงเทพฯ พวกนั้นสงไปขายที่เมืองจีนขาย
ดวยราคาเงินเหรียญ ซ้ือท่ีน่ีซื้อดวยราคาเงินบาท เมื่อเงินเหรียญตก
ราคาลง พวกพอคาท่ีกรุงเทพฯ ก็ลดราคาสินคาที่เขาซื้อดวยเงินบาท
ลง พวกพอคาท่ีอุตรดิฐ รับซ้ือสินคาปาไวในราคาแพงกวาที่จะขาย
ไดในกรุงเทพฯ เปนเหตุใหขาดทุนทาง ๑ อิกทาง ๑ นั้น สินคาที่รับข้ึน
มาจากกรุงเทพฯ โดยมากรับซื้อเช่ือมาโดยมีก�าหนดสงเงิน เม่ือรับขึ้น
มาแลวขายไมออก ผูเจาของเงินเรงใหสงตามก�าหนด จ�าตองลดราคา
ขายขาดทุนเอาเงินไปใชหน้ี เปนทางขาดทุนของพวกพอคาเมืองอุตรดฐิ
อิกทาง ๑ ใชแตเทานั้น พวกพอคาตางท่ีรับสินคาปาเมืองหลวงพระบาง
มณฑลพายัพแลเมืองหลมศักด์ิ เมืองดานซายลงมาขายท่ีเมอืงอุตรดิฐ
ก็ซื้อเช่ือเขาลงมาขายเหมือนกัน สินคาเหลาน้ันราคาตกท่ีกรุงเทพฯ
พวกพอคาท่ีอุตรดิฐก็ตองไปเกี่ยงใหพวกพอคาตางลดราคาลงอิก
ขางพวกพอคาตางจะไมขายใหก็ไมมีเงินจะใชหนี้เขา แลไมรูวาจะเอา
สินคาเหลานั้นไปท�าอะไร ก็จ�าตองขาดทุน อิกพวกหน่ึงนัยวาเวลานี้
พวกพอคาตางที่ตองหลบเจาหนี้ไปเที่ยวรับจางหาก�าไรใชหนี้อยูตาม
ท่ีตางๆ มีอยูเปนอันมาก พวกพอคายังหวังใจอยูวา ถาปนี้เขาปลา
บริบูรณ การคาขายจะกลับดีข้ึนดังแตกอน

สวนการคาขายกับเมืองหลวงพระบางนั้น ไดความวาเจริญขึ้น
มาก พวกเมืองอุตรดิฐไปต้ังรานคาขายท่ีเมอืงหลวงพระบางก็มีบาง
พวกเมืองหลวงพระบางมารับซื้อเชื่อสินคาไปขายท่ีเมืองหลวงพระบาง
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ก็มีโดยมาก การคาขายสดวกดี ฝรั่งเศสไมไดเรียกเก็บภาษีขาเขา
จากสนิคาอยางอื่น นอกจากไมขีดไฟแลน�้ามันเปโตรเลียม แตสินคา
ขาออกเรียกเก็บภาษีทุกอยาง ในการคาขายวาโดยยอ เมืองอุตรดิฐ
เปนตลาดของเมืองนาน เมืองแพร เมืองนครล�าปาง (เฉพาะแตเกลือ
เพราะบรรทุกเรือข้ึนไปทางน�้าวัง ราคาซื้อแรงกวาอุตรดิฐ) เมืองหลวง
พระบาง เมืองดานซาย เมืองหลมศักดิ์ เมืองนครไทย เวลารถไฟแลว
เมืองอุตรดิฐคงจะเจริญข้ึนอิก ถาหากวารถไฟไมเรียกคาบรรทุกเกิน
ไป ในเวลานี้ไตถามตามพอคา ไดความวาสินคาที่สงจากกรุงเทพฯ
มาเมืองอุตรดิฐจับบรรทุกรถไฟสงถึงเมืองพิศณุโลกบางแลว สินคา
มาถึงเมืองอุตรดิฐแลว คิดคาโสหยุสงลงเรือข้ึนมาจากปากน�้าโพ หรือ
สงลงเรือข้ึนมาจากพิษณุโลกเวลานี้เทาๆ กัน สงพิศณุโลกไดเปรียบ
เพียงเวลาเร็วเขา แตราคาอาหารแลเครื่องบริโภคใชสรอยที่เมืองอตุรดิฐ
เวลานี้ฟงตามเสียงคนที่ขึ้นมาจากกรงุเทพฯ วาแพงกวาท่ีกรุงเทพฯ
ความขอนี้ ขาพระพุทธเจาเขาใจวา ความรูสึกมีแตเฉภาะพวกที่มา
จากกรุงเทพฯ ซ่ึงมักพอใจบริโภคอาหารแลใชสรอยอยางอยูกรุงเทพฯ
แตสวนพ้ืนพลเมืองนั้นสืบถามดูตามพอคาแลขาราชการไดความเปน
อยางเดียวกันวา ทุกวันน้ีราษฎรบริบูรณโภคทรัพยมากกวาแตกอนมาก
ขอนี้จะพึงสังเกตุเห็นไดในตลาด แตกอนมาขายดีเพียงผาดิบ ที่ราษฎร
ซื้อไปยอมนุงหม เด๋ียวนี้ขายไดจนแพรพรรณภาชนตางๆ ตลอดจน
ถึงเครื่องแตงตัวท่ีเปนเครื่องเงินเครื่องทองของมีราคาก็ขายได

การปกครองราษฎรสังเกตดูเปนการปรกติไมมีเสียงรองเดือด
รอนอยางอื่น นอกจากวาผรูายลวงลักโคกระบือเม่ือแลงแลว ชุมขึ้น
กวาแตกอน เหตุที่เกิดโจรผูรายลวงลักชุกชุมขึ้นนั้น เจาพนักงาน
ปกครองทองท่ี ก็แลเห็นเหตุตรงกับท่ีไดเคยมีมาแลวในมณฑลอื่นๆ
กลาวคอื การสรางรถไฟมีคนส�าสอนเขามารับท�าการกลุมีากอยู คน
พวกนี้ เปนชาวมณฑลอิสาณโดยมาก เท่ียวต้ังทับกระทอมเร่ียรายกัน
ไปตามทางรถไฟที่มันรับจางท�างาน เปนคนติดฝนก็มาก ทางรถไฟ
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ท�าไปถึงไหนผูรายลวงลักก็ชุมไปถึงนั่น จนทางรถไฟแลวเมื่อใด ผูราย
ก็ซา เปนเชนน้ีมาทุกๆ สายต้ังแตสายนครราชสีมา ครั้นเจาพนักงาน
ปกครองทองที่จะบังคับตรวจตราพวกกุลีใหกวดขัน เชน บังคับใหอยู
รวบรวมกันเปนต�าแหนงแหงท่ี แลใหมีต�ารวจภูธรหรือเจาพนักงาน
คอยตรวจตราคนเหลาน้ี การท่ีบังคับรบกวนพวกกุลีก็คงจะไปเกิด
ติดขัดแกการสรางรถไฟที่จะหากุลียากเขา จึงตองผอนผันหันหาการ
ท�ารถไฟ อยาใหติดขัดเปนขอส�าคัญ

ในเร่ืองผูรายลักโคกระบือนั้น สืบสวนตามก�านันผูใหญบานได
ความวา ก็เน่ืองดวยพวกกุลีท�าทางรถไฟนี้ แตมิใชพวกกุลีเอง คือ ผูราย
ตางเมืองเขามาแอบแฝงอาไศรยสมคบอยูกับพวกกุลี เวลาเจาพนักงาน
ปกครองทองท่ีไปตรวจตราก็กลายเปนกุลีไป ครั้นราษฎรเผลอเมื่อไร
พวกผูรายนั้นก็ลอบลักโคกระบือพาไปขายตางเมือง มีชุกชุมเม่ือฤดู
แลง แตเด๋ียวนี้คอยสงบไปแลว

พระยาสุรสีห ขาหลวงใหญมณฑลพายัพซึ่งมาตรวจจัด
ราชการอยูที่เมืองแพร แลขาพระพุทธเจาไดนัดไปใหมาพบกันท่ี
อุตรดิฐน้ัน มาถึงเมืองอุตรดิฐในวันเดียวกันกับขาพระพุทธเจา พระยา
อมรฤทธิขาหลวงประจ�านครนาน แลเจาอุปราชนครนานไดทราบวา
ขาพระพุทธเจาจะข้ึนมาท่ีเมืองอุตรดิฐกล็งมาหาขาพระพุทธเจาดวย
ราชการเมืองแพรไดความจากพระยาสุรสีหวา พระยาสุรสีหไดมาพัก
อยูเมืองแพรเดือนเศษ จัดวางแบบแผนแลแกไขความขัดของที่มีอยู
เปนการเรียบรอยตลอดแลว พระยาสุรสีหเช่ือวา จะไมมีความล�าบาก
มากมายอันใดในการปกครองเมืองแพรตอไป สวนอายหว่ันผรูายนั้น
ยังก�าลังสืบจับกันโดยกวดขัน เห็นวาจะไดตัวในไมชานัก

ราชการเมืองนานก็เปนปรกตดิอียู
ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ขาพระพุทธเจา ขอเดชะ
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ป.ล. ขาพระพุทธเจาลองจากอุตรดิฐเวลา ๒ โมงคร่ึง เวลาบายสองโมง
มาถึงเมืองพิไชย เวลาเย็นไดข้ึนเดินดูตามทองที่ ท่ีเมืองพิไชยเด๋ียวนี้
ลดลงเปนแตอ�าเภอที่วาการเมืองพิไชยยกไปต้ังอยเูมืองอุตรดิฐหลายป
มาแลว เปนธรรมดาอยเูองที่สถานท่ีในรัฐบาลแลบานเรือนขาราชการ
ท่ีเคยมแีตกอนเลิกรางหายไปโดยมาก แตประหลาดใจท่ีตลาดกลับ
เจริญข้ึนกวาแตกอน มีโรงแถวแลรานขายของมากข้ึน ไตถามจึงได
ความวา ตลาดยี่สานดีขึ้นนี้ เพราะรถไฟก�าลงัท�าทาง มีพวกท�าการ
รถไฟเปนผูซื้อของในตลาดมากกวาพวกอื่น ไดความตลาดไปจนถึง
เรื่องเรือเปดคาขายท่ีมีมาจอดอยูเปนระยะตอนใตอุตรดิฐมานี้ ก็เปน
พวกท่ีบรรทุกเขาสารแลสิ่งของมาขายพวกท�าการรถไฟโดยมาก

ขาพระพุทธเจาไปดูตลาด พบนักเลงสุราก�าลังนั่งเสพยสุราอยู
ในรานขายสุราตางประเทศ ๓ คน จึงแวะเขาไปสนทนา ไดความวา ท่ี
ตลาดอ�าเภอพิไชยนี้มีรานสุราตางประเทศ ซึ่งเสียคาไลเซนปละ ๑๒๐
บาท ราน ๑ กับรานสุราโรง ซ่ึงนายอากรจัดใหมาต้ังขายราน ๑ สุรา
ท่ีขายในรานสุราตางประเทศนั้นมีสุราฝร่ังกับสุราจีน จ�าพวกสุราฝรั่ง
มีสุรา ๓ อยาง คือ วิสกี้สัก ๓ ย่ีหอ บรันดีสัก ๓ ย่ีหอ เบีย ๒ ย่ีหอ
สุราจีนนั้นเปนสุรากล่ันเมืองเซียงไฮอยางสีขาวท�านองเดียวกับสุราโรง
แตแรงกวา อิกอยางหน่ึงสแีดงเรียกวาเลายาท�านองเปนยาดองออน
กวาอยางขาว สุราจีน ๒ อยางนี้ขายแกวละเฟองเทากับราคาสุราโรง
นักเลงสุราท่ีพบ ๓ คนดูเปนผูช�านาญ ดูเหมือนจะไดเคยเสพยสุรา
ตางประเทศครบทุกอยางในรานนั้น บอกไดวา อยางไรรสชาตเิปน
อยางไรทุกอยาง นัยวาวิสกี้เปนสุราแรงกวาอยางอ่ืนๆ เสพยเปลาๆ
ทนไมได ตองเจือน�า้มะพราวออน บรันดีมีท้ังอยางแรงแลอยางออน
แตไมแรงเหมือนวิสกี้ พวกนักเลงวาสวิูสกี้ไมได เบียนั้นดีที่เปนยาลม
เสพยเบียลมเดินสดวก แตตองเสพยคร้ังละขวดจึงจะพอ สุราจีน ๒
อยางๆ ขาวแรงกวาสุราโรง อยางออนท่ีเปนยาดองน้ันเปนท่ีพอใจ
ของนักเลง พวกนักเลง ๓ คนนี้ชอบสุราจีนมากกวาสุราโรง ดวย
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เหตุวาสุราโรงเวลาจวนจะหมดฤทธิมักท�าใหปวดศีศะ แตสุราจีน
ไมปวดศีศะไดความดังนี้ พอสันนิฐานไดวา ถาสุราโรงยังกล่ันอยูอยาง
ทุกวันน้ี คนเห็นจะหันไปชอบสุราตางประเทศมากขึ้นทุกที ซ�้ารานขาย
สุราโรงท่ีพิไชยนี้ก็จัดรานไมดี ไมเปนท่ีลอนักเลงอยางรานสุรา
ตางประเทศ ซึ่งมีขวดสรุาหลายอยางต้ังเรียบเรียงไวเปนเคร่ืองชวน
สวนรานที่ขายสุราโรงนั้นมีแตใหด�าๆ ใหเดียว ซ�้าเอาขึ้นไปต้ังขายไว
บนเรือปะปนกับสินคาอื่น มีหนังสือวงษๆ จักรๆ เปนตน เจาของ
นั่งคอยขายอยางยายขายฆองขายสูสุราตางประเทศไมได อยูใน เหตุนี้
ดวย รอดตัวท่ีมีรานสุราโรงไปต้ังขายทุกต�าบล สุราตางประเทศไกลๆ
จึงมรีานหนึ่ง นายอากรจึงท�าอากรได

ดูตลาดแลวไปที่โรงต�ารวจภูธรพบพวกกุลีรถไฟถูกจบัอยูดวย
เร่ืองเลนเบี้ยโบก ๑๐ คน ไดนั่งสนทนากับพวกกุลีเหลานี้ ไดความ
วา การกุลีนั้นพนักงานสรางรถไฟเขาจัดดังน้ี คือ แบงกุลีเปนกองๆ
กองละ ๑๕ คน นายกุลีคน ๑ รวมเปน ๑๖ นายกุลีไดคาจางวันละ
บาท ๑ กุลีไดคาจางวันละ ๓ สลึงหากินอยูของตัวเอง พวกกุลีรวมทุน
กินดวยกัน ๔ คนบาง มากกวานั้นบาง นอยกวานั้นบาง บางทีนายกุลี
เปนผูหาเล้ียงดูคิดหกัเอาในคาจาง กุลีคนหน่ึงหาไดประมาณเดือน
ละ ๒๒ บาท ๒ สลึง กินเดือนละ ๕ บาท นงุหมใชสรอยอกิเดือนละ
๕ บาท คงไดเงินเหลือใชสรอยราวประมาณเดือนละ ๑๒ บาท เงนิท่ี
เหลือใชสรอยนั้นบางคนเก็บไวไดจน ๘๐-๙๐ บาท กลับไปบานเสียที
หน่ึงก็มี บางทีก็เลนเบี้ยโบกกัน ใครรวยมากก็กลับบานไดเร็ว ใครเสีย
ก็ตองท�างานตอไป คนกุลีตามค�าชี้แจงของพวกนี้วาเปนคนมณฑล
อิสาณโดยมาก คนพ้ืนเมืองไมเขารับจางท�าการกุลี มีคนจรไปแอบอิง
อาไศรยเนืองๆ แตถาไมท�ากุลี นายกุลีเขาไมรับไวเกินกวา ๓ วัน ขอนี้
สมจริงกับท่ีไดความจากก�านันผูใหญบานวา พวกผูรายลักกระบือมัก
จะมาแอบอิงอยูกับพวกกุลีรถไฟดังไดกราบบังคมทูลมาขางบนแลว

ด�ารง
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แผนที่ประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๖
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แผนที่ประเทศไทย แสดงอาณาเขตติดตอกอนการปฏริูปรชัสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลเจาอยูหัว [ที่มา : J.G.D. Campbell, I

I S (London : Edward Arnold, 1902) Map of Thailand.]
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แผนที่ประเทศไทย แสดงการแบงเขตมณฑลเทศาภบิาลในสมัยสมเดจ็ฯ กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ [ที่มา : รวบรวมและจ�าลองข้ึนใหม จากแผนที่แสดง
การแบงเขตมณฑลท่ีกระทรวงมหาดไทยน�ามาแสดงในงานฉลองครบรอบ
๑๐๐ ป แหงวันประสูติของสมเดจ็พระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชา
นุภาพ ที่หอศิลปะในบริเวณพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ และจาก เอน็ ชัตตัน,
ภูมิศาสตร์สยาม. (พิมพ์คร้ังท่ี ๒ : พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเกษม, ๒๔๗๐),
หนา ๕๐-๕๑.]
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แผนที่ประเทศไทย แสดงดนิแดนที่เสียไปใหแกตางประเทศในรัชกาลที่ ๕ [ท่ีมา
: จ�าลองมาจาก กรมโฆษณาการ, ประเทศไทย : เร่ืองการเสียดนิแดนแก
ฝรั่งเศส. (พระนคร : โรงพิมพ์พานิชศุภผล, ๒๔๘๓)]
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บรรณานุกรม
. “กรมหลวงด�ารงตรวจราชการเมืองนครไชยศรี (๒๑ ส.ค. ร.ศ. ๑๑๗)” ใน

อนุสรณ์พระยาสุริยราชวราลัย (ศิริ วิเศษโกสิน). หนา ๓๑ - ๔๖. (ม.ป.ท.) :
(ม.ป.พ.), (ม.ป.ป.).

คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร. ด�ารงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชา
คณะโบราณคดี. กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศการพมิพ, ๒๕๕๕.

. จดหมายเหตุระยะทาง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการ
หวัเมืองใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙. พมิพครั้งที่ ๒ : (ป.ท.ม.), (ม.ป.พ.), ๒๕๑๕.

ด�ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. “รายงานกรมหลวงด�ารงไปตรวจราชการมณฑล
ปาจณิ” ศิลปากร. ๑๓(๕) : ๓๐ - ๔๖ : มกราคม ๑๕๑๓.

. “รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรีและเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. ๑๑๗
กรมหมื่นด�ารงฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย” ศิลปากร. ๑๕(๖) : ๒๗ - ๓๙ : พฤษภาคม
๒๕๑๕.

. เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษ์ใต้ พ.ศ.
๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕). กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), ๒๕๓๔.

. เทศาภิบาล พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, ๒๔๖๘.

. เทศาภิบาล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ.
กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพมตชิน, ๒๕๔๕.

. “พระประวัติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ” ใน
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กับ งานกระทรวงมหาดไทย. หนา ๔ -
๑๐. กรุงเทพฯ : วชัรินทรการพิมพ, ๒๕๒๙.

. สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา และมณฑลอุดรอีสาน ร.ศ. ๑๒๕ พ.ศ. ๒๔๔๙. กรุงเทพฯ : วัชรินทร
การพมิพ, ๒๕๓๘.

. สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ องค์พระบิดาของกระทรวง
มหาดไทย ที่ระลึกเนื่องในงานวันเกิดห้องด�ารงราชานุภาพ ๑๐๐ ป กระทรวง
มหาดไทย ๑ เมษายน ๒๕๓๕. กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิงกรุ๊พ, ๒๕๓๕.

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย
มร.๕ม/๒๙/๑ รายงานกรมหลวงด�ารงไปตรวจราชการ มณฑลกรุงเกาและ
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พษิณุโลก นครสวรรค และรายงานระยะทางที่เสด็จ (๓๐ กันยายน - ๑๘ สิงหาคม
๑๑๙)

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย
มร.๕ม/๒๙/๒ รายงานตรวจราชการในหัวเมืองพายัพ (๔ มถิุนายน ๑๑๒ - ๒๙
ธันวาคม ๑๑๗)

. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี ๕ กระทรวงมหาดไทย มร.๕ม/๒๙/๒
รายงานกรมหมื่นด�ารงฯ ตรวจราชการเมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก (๑๒ ตุลาคม -
๒๖ พฤศจิกายน ๑๑๗)

. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี ๕ กระทรวงมหาดไทย มร.๕ม/๒๙/๒
รายงานกรมหมื่นด�ารงฯ ไปตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี (๒๖ มิถุนายน ๑๒๓)

. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี ๕ กระทรวงมหาดไทย มร.๕ม/๒๙/๒
รายงานกรมหมื่นด�ารงฯ เสด็จราชการหัวเมืองฝายเหนือ มีอุทัย เมืองนครสวรรค
กับดานไม และเรื่องระยะทางที่สมเด็จพระบรมโอรสาจะเสด็จเมืองเหนือ (๑๕
พฤศจิกายน ๑๑๗ - ๓ กรกฎาคม ๑๒๗)
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สารบาญภาพ



ประมวลภาพ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ในพระอิริยาบถต่างๆ



496 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ



497สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



498 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ



499สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



500 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ



501สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



502 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเครื่องแบบ
เต็มยศนายพลเอก ราชองครกัษ์พิเศษ แหงกรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็ก
รักษาพระองค์



503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ฉลองพระองคท์รงติดเข็มพระเก้ียว (เครื่องหมายสภานายกจัดการโรงเรยีน
ขาราชการพลเรือน)



504 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ



505สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



506 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ



507สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ





เสด็จตรวจราชการมณฑลนครไชยศรี



510 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พระปฐมเจดีย์

พระต�ำหนักชำลมีงคลอำสน์ในพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม



511สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พระนครคีรี หรือเขำวังบนเขำมหำสวรรค์ เมืองเพชรบุรี

สถำนีรถไฟเมืองเพชรบุรี



512 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

วัดใหญ่เมืองสุพรรณบุรี



513สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ





รวมภาพการเสด็จตรวจราชการ
และบคุคลส�าคัญหัวเมืองปกษ์ใต้

ในศักราชต่างๆ



516 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พระยาด�ารงสจุรติมหศิรภักดี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง)



517สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พระยาวิชิตภักดี ภายหลังเปน
พระยาวจีสัตยารักษ์ (ข�า ศรยีาภยั)

พระรามฤทธิรงค์ ภายหลังเปน
พระยามนตรสุีรยิวงศ์ (ฉ่ี บนุนาค)



518 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พระยารัษฎานปุระดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ
ระนอง)

พระยาจรญูราชโภคากร (คอซมิเตก็
ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองหลังสวน



519สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พระยาวเิชียรครีี (ชม ณ สงขลา) และ
คณุหญิงสมบูญ วเิชียรครีี

เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)



520 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เรืออรรคเรศรัตนนาศน์



521สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พ.ศ. ๒๔๔๕ เสดจ็ตรวจราชการมณฑลชุมพร

เสด็จตรวจราชการมณฑลภาคใต ทรงถายบนประภาคารท่ีเกาะปราบ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี



522 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ทรงตรวจการท�าเหมืองแร ที่เหมืองหนองเปด จังหวดันครศรีธรรมราช



523สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

การขนสงแรทางรถไฟ ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ประทบัคานหามแบบปกษใ์ต



524 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จตรวจการท�างานสรางทางรถไฟสายใต



525สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ตรวจการสรางทางรถไฟ



526 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จถ�า้คหูาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง



527สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการมณฑลปตตานี ในภาพขณะขามล�าน�า้ปตตานี

ขบวนรับเสด็จของชาวปตตานี



528 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ



529สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



530 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จภเูก็ต สมเดจ็ฯ รบัสั่งวา “แปลกแตจรงิเดินทางในบานเมืองของเราไป
ยังภูเกต็ ตองเดินทางทางเรือ ผานตางประเทศ” ประทับเรือจากกรุงเทพฯ
ออมแหลมมะละกาผาน British Malay สงิคโปร์ไปยังภูเกต็

เสด็จออกจากเรอือรรคเรศรตันนาศน์ ลงเรอืเลก็ข้ึนฝง



531สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พ.ศ. ๒๔๔๗ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองปกษใ์ต

เสดจ็มณฑลภูเกต็ทรงถายรวมกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบ้ี ณ ระนอง)
กับขาราชการในมณฑล



532 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ดานภาษีเมืองภูเก็ต

เหมืองแรเมืองภูเก็ต



533สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

วัดเมืองภูเก็ต

พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ หรอืหลวงพอแชม วัดฉลอง



534 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พ.ศ. ๒๔๕๑ ทรงเปดเรือขุดแรดวยเครื่องจักร ซ่ึงเปนล�าแรกของโลกของ
บรษัิททุงคาฮาร์เบอร์ ที่ภเูก็ต



535สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เร
ือข

ุดแ
ร



536 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ที่วาการเมืองระนอง

โรงพลตระเวรเมืองตะกั่วปา



537สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ





รวมภาพการเสด็จตรวจราชการและบุคคล
หัวเมอืงฝ่ายเหนือ



540 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหม่ืนมรพุงษ
ศิรพิัฒน

เจาพระยาสรุสีหวิสิษฐศักดิ์
(เชย กัลยาณมิตร)

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมต
อมรพันธุ

พระยาศรีสรุิยราชวรานุวัตร
(โพธ์ิ เนตโิพธ)ิ



541สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พระยาสุรบดินทรสุรินทรฤๅไชย
(พร จารจุนิดา)

พระยาเทพาธบิดี (อิ่ม เทพานนท)
เจาเมืองพิจติร

พระศรีพนมมาศ (ทองอิน แซตนั) พระยาไชยบูรณ
(ทองอยู สวุรรณบาตร)



542 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เจาหลวงพิรยิเทพวงศ
(พระยาพิริยวิไชย)

พระยาเพ็ชรรตันสงคราม (เฟอง)
เดิมคอืพระสงครามภักดี



543สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการหัวเมอืงฝายเหนือ ณ เมอืงนครล�าปาง
๑. สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ๒. พระเจาบรมวงศเธอ

พระองคเจาประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิตบิดี ๓. พระยาทรงสุรเดช
๔. เจาบุญวาทยวงศ เจานครล�าปางองคสุดทาย ๕. เจาราชภาติกวงษ
๖. เจาบุรี



544 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๑
แถวน่ัง
๑. พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาประวิตรวัฒโนดม กรมหลวง

ปราจิณกติบิดี ๒. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ
๓. เจาพระยาสุรสีหวิศษิฐศักดิ์

เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝายเหนือ



545สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการเมืองนาน พ.ศ. ๒๔๔๑
แถวยืน
๑. เจาราชวงศ ๒. เจาอุปราช

แถวน่ัง
๑. เจาอุปราชเกา ๒. สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

๓. ม.จ. ทรงวฒิุภาพ ดิศกุล ๔. เจานครเมืองนาน ๕. พระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจาประวติรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิตบิดี ๖. พระยาพุทธนุรกัษ



546 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พ.ศ. ๒๔๔๑ เสด็จตรวจราชการหวัเมืองฝายเหนือ ราษฎรรบัเสดจ็รมิทางรถไฟ
ณ พระนครศรอียธุยา



547สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการหัวเมอืงฝายเหนือที่เหมืองฝ้ายลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

ราษฎรเฝา้รับเสด็จในคราวเสดจ็ตรวจราชการหวัเมืองฝายเหนือ พ.ศ. ๒๔๔๑



548 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ขาราชการหวัเมืองฝายเมืองถายภาพรวมกันที่พลับพลาเตรียมรับเสด็จ



549สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ขบวนแหชาวพมาที่ตอนรบัเสด็จ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ คราว
เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝายเหนือ





รวมภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร



552 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ขบวนชางสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เดินทางไปตรวจราชการ
มณฑลอดุร พ.ศ. ๒๔๔๙



553สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พาหนะเดินทางไปมณฑลอุดร

ระแทะกรมหลวงด�ารง เสด็จมณฑลอสีาน



554 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เกยช่ัวคราวส�าหรบัเจานายเม่ือเดินทางดวยชาง สรางใกลที่พักเพ่ือความ
สะดวกในการขึ้น-ลง



555สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการมณฑลอีสาน คณะตรวจราชการก�าลังขนขาวของสัมภาระ
ลูกหาบก�าลังหาบโพลใสของ (โพล-กระบุงส�าหรบัใสของ)

กองเกวียนในขบวนตรวจราชการหยุดพักระหวางทาง



556 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ที่พักหนองหม่ืนทาว แขวงเมืองอุดรธานี

หนองทุงสราง แขวงเมืองขอนแกน



557สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ที่พักบานส�าราญ แขวงเมืองขอนแกน

ที่พักหนิลาด แขวงเมืองขอนแกน



558 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เจานายและบุคคลตางๆ ยืนตรวจราชการ

ชาวบานคอยรับเสด็จท่ีศาลา



559สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.
๒๔๔๙

ลงเรือตามล�าน�า้โขงถงึเมืองมุกดาหาร วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙



560 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ลองเรอืจากเมืองทาอุเทนตามล�าน�้าโขงมาข้ึนทาเมืองนครพนม วันที่ ๑๐
มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙

ทาขึ้นเมืองนครพนม

ขบวนรับเสด็จ



561สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ และขาราชการเมืองนครพนม ถายภาพ
ที่หนาองค์พระธาตุพนม



562 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ออกจากเมืองนครพนมเดินทางบกถงึเมืองสกลนคร วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.
๒๔๔๙ ชาวเมืองแตงซุมตอนรับ

ลงเรือขามหนองหานเมืองสกลนคร



563สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

วันที่ ๒๗ มกราคม เดินทางจากเมืองยโสธรทางบกดวยมา และระแทะ
มาถึงเมืองเสลภูมิ



564 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พระเจาบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธปิระสงค์ ขาหลวงตางพระองค์ส�าเรจ็
ราชการมณฑลอีสาน ตนราชสกุลชมุพล



565สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



566 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ก.
กงสี ๗๒
กรมการเมือง กรมการอ�าเภอ

กรมการจีน ๒๘, ๒๙
กรมทา ๑, ๑๑
กระ - เกาะ ๑๐๐
กระดานสิงคโปร - ไม ๙๖
กรุงกรุงศรีบริรักษ - หลวง ๔๗
กลาโหม ๑๒
กองแกวจินดา ๓๕
กาหลง - ปา ๑๓๒
ก�าเนิดนพคุณ ๑๐๕
ก�าแพงเพชร - เมือง ๔๕
ก�าแหงสงคราม - พระยา

(จัน อินทรก�าแหง) ๔๒๗
การจัดปกครองหัวเมือง ๘, ๒๖
การด�ารงชีพผวูาราชการหัวเมือง ๔๘
การเดินเรือเมลปกษใต ๑๒๐
การตางประเทศ ๑๒
การบังคับบัญชาหัวเมือง ๑๐
กินเมือง ๒๔, ๔๖
กุมภวาป - เมือง ๔๓๙
กุสุมาลยมณฑล ๔๕๙
แกบาน ๑๐๒
แกงคอย ๓๙๖
เกลือเมืองตานี ๙๓

ดรรชนีค้นค�ำ

ข.
ขจรจรัสวงศ - พระวรวงศเธอ

พระองคเจา ๓๖
ขอนแกน - เมือง ๔๒๕
ข�า ศรียาภัย ๖๗
ขรัวโต ๒๒๖
เขาเขียว ๓๓๖
เขาตะเครา ๑๙๙
ขุนนางภาษนีายอากร ๒๙, ๓๓
ขุนศาลตุลาการ ๑๐, ๑๒

ค.
คริสตศาสนา ๕

เมืองนครศรีธรรมราช๙๖, ๑๔๓,
๑๘๒, ๒๐๘, ๔๕๖

คลอง
ลัดทาจีน ๑๖๖
ลัดเมืองตานี ๖๙

คลังกรมราชอาศน ๑๓
คอซิมเต็ก ณ ระนอง ๓๗
คาธรรมเนียม ๑๑, ๑๒, ๑๓
คารักษาเงินหลวง ๘๗
คาโค - กระบือ ๑๐๐
คุณลักษณะขาราชการหัวเมือง ๔๒



567สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ง.
เงินขาราชการ ๑๕
เงินเดือน ๑๒, ๑๕
เงินสวย - กรม ๑๔

จ.
จรูญราชโภคากรณ - พระยา ๖๗
จวน ๒๖
จอมเกลาเจาอยูหัว -

พระบาทสมเด็จพระ ๒๙, ๑๖๔
จันทร, จันทรเกษม - วงั ๑๒๓
จับชาง ๖๙
จับปลาทะเล ๗๐
จารึกพระปรมาภิไธย

ที่ธารประพาส ๘๙
จาแสนยบดี - พระยา ๑๖, ๕๑
จินดารักษ - หลวง ๔๐, ๑๗๓, ๑๘๓
จีนตอเรือขาย ๒๗๒
เจดียบูชา - คลอง ๑๕๓

ฉ.
ฉะเชิงเทรา - เมือง ๓๔๗

ช.
ชนบท - เมือง ๔๓๔
ชนพ้ืนเมือง

กะโส กะโซ ๔๑๗, ๔๒๓
เกลิง ๔๑๗, ๔๒๓
ขา ๔๑๗
ไทยกะตาก ๔๒๓
ไทยภูพาน ๔๒๒
ไทยยอ ๔๒๑
ไทยโยย ๔๑๗
ผไูทย ๔๒๓, ๔๒๙,

๔๓๑, ๔๖๓
ลาวทรงด�า ลาวซงด�า ๒๐๖
ลาวพนัศนิคม ๓๔๒
แสก ๔๕๕

ชลบุรี - เมือง ๓๓๒
ชลบุรานุรักษ - พระยา ๓๒๓
ชลยุทธโยธินทร - พระยา ๘๓
ชองมะเฟอง ๓๓๖
ชาเรวิช - รชัทายาทประเทศรุสเชีย ๘
ชัยบาดาล - เมือง ๔๒๐
ชุมพร - เมือง ๖๘
ไชยนาท - เมือง ๔๓, ๒๓๒
ไชยบูรณ - พระ ๔๔
ไชยา - เมือง ๖๗



568 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ด.
ดงบางอ่ี ๔๗๑
ดงพระยากลาง ๔๒๐
ด�าเนินสะดวก - คลอง ๑๗๒

ต.
ตรวจราชการหัวเมืองคร้ังแรก ๒๒
ตรวจราชการมณฑลกรุงเกา
- สุพรรณบุรี ๑๓๑

ตรวจราชการหัวเมืองปกษใต ๖๖
ตรวจราชการมณฑล

นครไชยศรี ๑๕๐
ตรัง ๖๘
ตลาดหลวงเมืองสงขลา ๘๕
ตาก - เมือง ๔๕
ตานี - พระยา ๙๑
ตารางเมืองสงขลา ๘๓
ต�าแหนงหัวพัน

พันพุฒอนุราช ๑๕
พันจันทนุมาศ ๑๕
พันภานุราช ๑๕
พันเภาอัศวราช ๑๕
พันเทพราช ๑๕

ไตรเพชรรัตนสงคราม - พระยา ๔๔

ถ.
ถนนไปเมืองไทรบุรี ๘๒
ถนนมหาดไทย ๙๑
ถนนเมืองสงขลา ๘๑
ถนนริมแมน�า้ ๒๒๖, ๒๒๘

ท.
ทดรองทุนหลวง ๗๓
ทองบางตะพาน ๑๐๕
ทองตราสงราชการหัวเมือง ๑๐, ๑๖
ทะเลนอย - ต�าบล ๑๑๐
ทาตะกูด - บาน ๓๓๒
ทาโรง - เมือง ๓๙๒
ทาอุเทน ๔๕๑
ทางลัดเสนาบดี ๒๓๔
ทิพยโกษา (โต โชติเสถียร) ๑๕๑
ท่ีประชุมเสนาบดี ๖
ทุงเขางู ๑๘๐
เทพราชแสนยา - พระ ๑๗๓
เทพาธิบดี - พระยา ๔๔
เทววงศวโรปการ - สมเด็จฯ เจาฟา

กรมพระยา ๖, ๑๓
โทรเลขสงขลา ๘๓
ไทรบุรี - เมือง ๘๔
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ธ.
ธรรมามูล - วัด ๒๓๔
ธารประพาส - อาว ๑๐๔
ธารเสด็จ - ล�าน�้า ๑๐๕

น.
นครไชยศรี - เมือง ๑๔๐, ๑๔๙
นครพนม - เมือง ๔๔๘, ๔๙๔
นครศรีธรรมราช - พระยา ๙๖
นครศรีธรรมราช - เมือง ๙๕
นครสวรรค - เมือง ๔๔, ๒๕๖
นราธปิประพันธพงศ - กรมพระ ๑๕
นาดี เมืองหนองจิก ๙๓
นาตะกุด ๔๑๘
น�้าตาล ๓๓๖
น�้าตาลโตนด ๑๒๓
น�้าปาด ๔๐๑
นายพันเอกทหารมหาดเล็ก ๕
นายเวร ๔ ต�าแหนง ๑๓, ๑๔, ๑๖

นายแกวนคชสาร ๑๔
นายควรรอูัศว ๑๔
นายช�านาญกระบวน ๑๔
นายรัดตรวจพล ๑๔

นิโคลัสท่ี ๒ -
พระเจาแผนดินแหงรุสเซยี ๘

บ.
บรมนาถบ�ารุง - หลวง ๑๕๑
บริลัท - คลอง ๑๓๗
บอทองบางสะพาน ๘๕
บัตรหมาย ๑๐
บัวชมุ ๔๑๖
บางบุญนาค - บางมูลนาค ๒๕๘
บางลี่ - คลอง ๑๓๔
บานกุดมาร ๔๖๐
บานคารา ๕๐๕
บานเด่ือหมากแขง ๔๔๓
บ�าราบปรปกษ - สมเด็จฯ เจาฟา

กรมพระยา ๑๒, ๒๔
บ�ารุงจีนประชา - หลวง ๑๖๐
บึงกาฬ ๔๕๐
เบ้ียหวัดประจ�าป ๑๑
ใบบอก ๑๗, ๑๘

ป.
ปฐมเจติยานุรักษ - พระ ๑๕๖
ประจันตประเทศธานี ๔๖๒
ประทานบัตร ๔๖
ประภาคารเมืองสงขลา ๕๖, ๘๔
ประเสริฐสงคราม - พระยา ๔๑๘
ปราณ - เมือง ๑๐๗
ปราสาทวัดก�าแพงแลง ๒๐๔
ปาเลไลย - พระพุทธรูป
ปากน�้าชมุพร ๖๙
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ปากน�้าเมืองปราณ ๑๑๐
ปากน�้าเมืองหลงัสวน ๗๖
ปากพนัง - เมืองทา ๙๙
ปากพระยา - ล�าน�้า ๙๓
ปาลพระ ๙๘

ผ.
ไผทสงฆ ๔๘๓
ผลประโยชนจากต�าแหนง

ผวูาราชการเมือง (สงขลา) ๘๘
ผเูกณฑคนกระทรวงมหาดไทย ๑๕
ผูกปจีน ๓๖๕
แผนดินเปนหูด ๗๕
ไผอายแบ - ต�าบล ๑๓๔, ๑๔๖,

๑๕๑

ฝ.
ฝน ๗๒

พ.
พงัน - เกาะ ๑๐๒
พนักงานอยูเวร

นายแกวนคชสาร ๑๔
นายช�านาญกระบวน ๑๔
นายควรรอูัศว ๑๔
นายรัดตรวจพล ๑๔

พนัศนิคม - เมือง ๓๔๒

พยัคภูมิ - เมือง ๔๘๑
พยุหะคีรี - เมือง ๔๕, ๒๔๕
พยุหาภิบาล - พระ ๔๔
พรหมประสาทศิลป - พระ ๔๒
พระคลัง ๑๒
พระคลังเสนาบดีจตุสดมภ ๑๑
พระธาตุพนม - วดั ๔๖๖
พระบรมธาตุ

เมืองนครศรีธรรมราช ๙๗
พระปฐมเจดีย ๑๕๓
พระปาเลไลย - วดั ๑๒๖, ๑๓๗
พระรถ - เมือง ๓๔๓
พระสุก ๔๔๗
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี - เจาพระยา

(ม.ร.ว. เปย มาลากุล) ๘
พระเสริม ๔๔๗
พระไสย ๔๔๗
พฤฒาธิบดี - พระยา ๕๑
พลตระเวร ๑๑๕
พลเทพ - เจาพระยา ๑
พิจิตร - เมือง ๔๔, ๒๕๗
พิไชย - เมือง ๔๔, ๕๓, ๒๘๓
พิไชยสนุทร - พระยา ๔๓, ๔๙
พิมาย - เมือง ๔๘๕
พิศาลสงคราม - พระ ๔๓
พิษณุโลก - เมือง ๔๔, ๒๕๙
เพชรพชิัย-พระยา ๑๓๔
เพชรรัตนสงคราม (เฟอง) ๔๐๑
เพ็ชรบรีุ - เมือง
เพ็ชราภิบาล - พระยา ๘๙
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เพ็ชรบูรณ - เมือง
แพร - เมือง ๒๙๕
โพนพิสัย - เมือง ๔๔๘
ไพศาลศิลปะศาสตร - หลวง

(ม.ร.ว. เปย มาลากลุ) ๙

ภ.
ภาณุวงษาธิบดี -

เจาพระยา ๑๕๐, ๒๐๒
ภาษีเขาเมือง ๖๒
ภาษีเบ็ดเสร็จ ๑๑๗
ภาษีไมที่ปากน�้าโพ ๒๔๘
ภาษีผูกขาด ๔๔, ๗๒
ภาษีราชาธิปตัย ๖๑, ๗๒, ๘๖

ม.
มณฑลนครราชสมีา ๔๒๗
มณฑลอุดร ๔๓๒
มโนรมย - เมือง ๔๔, ๒๓๕
มรุพงศศิริพัฒน - กรมขุน ๒๘, ๑๒๒
มหาสวัสด์ิ - คลอง ๑๔๖
มหาสารคาม - เมือง ๔๘๐
มหาดไทย - กระทรวง ๗, ๑๒
มหาดไทย - หลวง ๑๘๗
มหาดเล็กกลาง - โรงเรียน ๑๖
มหาศักดิพลเสพ -

กรมพระราชวังบวร ๘๑
มหาสวัสด์ิ - คลอง ๑๘๐

มหาอ�ามาตย - พระยา
(หรุน ศรีเพ็ญ) ๒๐

มหิบาลบุรีรักษ - พระยา ๓๓๗
มุกดาหาร ๔๖๙
มุจลนิทวาปวหิาร - วัด ๙๑

ย.
ยกเลิกตราต�าแหนงไวที่บาน ๒๑
ยกเลิกบันทึกในสมุดด�า ๒๐
ยมราช - เจาพระยา ๔๘
ยโสธร ๔๗๔
ยะหริ่ง - พระยา ๙๑
โยธาเมืองสงขลา ๘๑

ร.
รอยเอ็ด - เมือง ๔๗๙
ระนอง - เมือง ๗๒
รงันก - เมืองชุมพร ๗๐
รตันบดินทร - เจาพระยา ๔, ๖, ๒๓
รตันเสรฐ - พระยา ๗๔
รษัฎากรพิพัฒน - หอ ๑๒
รษัฎานุประดิษฐ - พระยา ๖๘, ๑๐๘
ราชพงษานุรักษ - พระยา ๑๘๘
ราชวรานกุูล - พระยา

(อวม) ๑๖, ๔๑
(เวก บุณยรัตพันธ) ๒๑

รามณรงคสงคราม - พระยา ๔๕
รามฤทธิรงค - พระ ๖๘
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แรดีบุก ๗๒
โรงเรียนบ�ารุงวิทยาคาร ๑๔๕
โรงเรียนมูลสามัญเชลยศักด์ิ ๑๓๙
โรงเรียนศรสี�าราญ ๑๔๖
โรงเล้ียงเด็ก ๓๗

ล.
ละมุ ๗๐, ๑๑๐
ลับแล - เมือง ๒๖๕
ลาดชะโด ทุงผักไห ๑๓๖
ลมุ - หลม ๔๑๒

ว.
วจีสัตยารักษ - พระยา ๖๗
วรพุฒิโภคัย - พระยา ๑๕, ๒๓, ๖๒
วาปประทุม ๔๘๐
วารีโยธารักษ - หลวง ๑๑๙
วิจิตรวรสาสน - หลวง ๗๖
วิชิตภักดี - พระยา ๔๕, ๖๗
วิเชียรคีรี ๗๕
วิเชียรบุรี - ศรีเทพ ๓๙๒, ๔๒๐
วิธีกราบทูลราชการหัวเมือง ๑๘
วิเสศไชยชาญ - พระยา ๔๒
เวฬุวัน - วดั ๒๓๐

ศ.
ศรีกรุงบุรานุรักษ - หลวง ๔๗
ศรีเทพ - วิเชียรบุรี ๔๒๐
ศรีธรรมศุภราช - พระยา ๔๕
ศรีธรรมาธิราช - เจาพระยา

(เวก บุณยรัตพันธ) ๒๑
ศรีถมอรัตน - เมือง ๓๙๒
ศรีสิงหเทพ (อวม) - พระยา ๒๑
ศรีสิทธิการ - พระ ๔๔
ศรีสุริยราชวรานุวัติ - พระยา ๔๔

๕๕, ๑๔๙, ๒๖๒, ๔๐๑
ศักดาเรืองฤทธ์ิ - พระ ๔๙
ศาลเมืองชุมพร ๖๙
ศาลเมืองสงขลา ๘๐
ศาลอุธรณความหัวเมือง ๑๐, ๑๓
ศาลากลาง ๒๖
ศาลาลกูขุน ๑๐, ๑๕
ศุโขไทย - เมือง ๔๕

ส.
สกลนคร ๔๕๘, ๔๖๙
สงขลา - เมือง ๗๖
สงครามภักดี (เฟอง) ๔๐๑

พระยาเพชรรัตนสงคราม
สมบัติยาธิขาว - พระยา ๑๙๑
สมพักสร ๑๖๒, ๑๗๓
สมมตอมรพันธ - กรมพระ ๓๔
สมุย - เกาะ ๑๐๔
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สรรคบุรานุรักษ - พระ ๔๓
สรรค - เมือง ๔๓
สรรพสิทธิประสงค - กรมหลวง ๔๗๕
สราญรมย - วัง ๑๒
สวนจาก ๑๕๗
สวย ๑๑๕
สวรรคโลก - เมือง ๒๘ ๔๕
สองพ่ีนอง - คลอง
สะคาเล็ก - กัปตัน ๒๒๕
สัจจาภิรมย - พระ ๑๙๘
สามรอยยอด ๑๑๐
สิงบุรี - พระยา ๒๒๘
สิงหบุรี - เมือง ๔๓, ๒๒๘
สินคาเมอืงนครไชยศรี ๑๕๕
สินคาเมอืงนครปฐม ๑๕๖
สินคาเมอืงเพชรบูรณ ๓๘๕
สินคาเมอืงสุพรรณ ๑๓๘
สินคาเมอืงหนองคาย ๔๔๘
สีกุก - ล�าน�้า ๑๑๙
สุขุมนยัวินิจ - พระยา ๗๔
สุโขทัย - เมือง ๔๕
สุจริตรักษา - พระยา ๔๕
สุนทรบุรี - พระยา ๑๓๕, ๑๕๐,

๑๕๙
สุนทรสงคราม - พระยา ๔๕, ๑๓๖
สุพรรณบุรี - เมือง -

ล�าน�้า ๑๒๔, ๑๓๘
สุรบดินทร - พระยา ๔๓, ๒๓๘
สุรพันธวสิุทธ์ิ - เจาพระยา

(เทศ บุนนาค) ๑๕๘

สุรฤทธิพฤฒิไกร - หม่ืน ๔๗
สุรวงษไวยวัฒน - เจาพระยา ๖๙
สุรินทรฦๅชัย - พระยา ๙๐
เสนทางเปนเมืองเพชรบูรณ ๔๐๕
เสนหามนตรี - พระ ๘๐
เสนีพิทักษ - พระยา ๖๗, ๙๑
เสลภูมิ - เมือง ๔๗๖

ห.

หนองคาย - เมือง ๔๔๔, ๔๔๘
หนองจิก - เมือง ๑๙๐
หนองประจักษ ๔๔๔
หมอตาล ๑๘๙
หลวง - เขา ๑๐๑
หลัก - เกาะ ๑๐๘
หลังสวน ๗๐
หอรัษฐากรพิพัฒน ๑๑
หัวพันกลาโหม - ต�าแหนง ๑๔
หัวพันมหาดไทย - ต�าแหนง ๑๕
หัวเมืองแขกทั้ง ๗ คน ๘๕, ๙๓
หัวเมืองฝายใต หัวเมืองฝายเหนือ ๑
หีบขนมปง ๑๙
เหมาเมือง ๖๙
เหมืองแร ๗๑
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อ.
อนุรักษภูเบศร - หลวง

(พร เดชคุปต) ๑๒๓, ๑๓๒
อภัยบริรักษ - พระยา ๗๖
อยเูวร ๑๔
อรรคเรศรัตนาศน ๖๘, ๗๕
อรามสาครเขต - หลวง ๑๘๗
อลังการ - พระองคเจา ๓๒๓
ออย ไรออย ๑๕๙, ๓๓๖
อัครมหาเสนาบดี ๔
อ�าพวา - เมือง ๑๘๗
อากรคาน�า้ ๑๑๔, ๑๗๔
อากรบอนเบ้ีย ๗๒
อากรจากท่ีดิน ๑๑๑
อากร ๓ อยาง

ฝน - สุรา - บอนเบี้ย ๑๑๕
อากร สวน - นา -

ปา - เหมือง - เกาะ ๑๑๒
อางทอง - พระยา ๑๒๗
อางทอง - เมือง ๔๒, ๒๒๖
อางศิลา - เมือง ๓๒๓
อาวบางตะบนู ๑๙๘
อาไศรยสถาน ๓๒๓
อินทรประสิทธิศร - พระ ๔๓
อินทรบุรี - เมือง ๔๓, ๒๓๐
อุดมเพ็ญสวัสดิ์ - หมอม ๓๗๕
อุดรธานี ๔๔๒
อุตรดิฐ - เมือง ๒๙๓
อุทัยเทพธน - พระ ๑๕

อุไทยธานี - เมือง ๔๓, ๒๔๓
อัครมหาเสนาบดี

ที่สมุหนายก ๔
อัครมหาเสนาบดี

ที่สมุหพระกลาโหม ๔
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คณะจดัท�ำหนังสือกำรเสด็จตรวจรำชกำรหัวเมืองของ
สมเด็จพระเจำ้บรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

เจ้ำของ สถำบันด�ำรงรำชำนุภำพ

คณะที่ปรกึษำ
นายวิบูลย สงวนพงศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายภาณุ อุทัยรัตน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายประภาศ บุญยินดี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมอมหลวงปนดัดา ดิศกลุ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายแกนเพชร ชวงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายจรนิทร จกักะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายพินัย อนันตพงศ ที่ปรึกษาโครงการ
นางสายไหม จบกลศกึ ที่ปรึกษาโครงการ
นายทรรศนะ วิชัยธนพฒัน รองผู้วาราชการจังหวัดระยอง

คณะท�ำงำน
นายอรรษิษฐ สัมพันธรตัน
ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ
นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
นายทัพพเทพ สนุทรพลเชฏฐ
หัวหน้าส�านักงานจงัหวัดแมฮองสอน
นางสาวประภาศรี พิษณพุงศวิชชา
ผู้อ�านวยการสวนวิจยัและพัฒนา สถาบนัด�ารงราชานุภาพ
นางปาณสิรา วงษวานิช
ผู้อ�านวยการสวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันด�ารงราชานุภาพ
นายอภิชัย ชัยชมภู
ผู้อ�านวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ารงราชานุภาพ
นางสาวสมทรง บญุญภัทโร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ
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บรรณำธิกำรบริหำร
นายอรรษิษฐ สัมพันธรตัน
ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ

หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร
นางสาวประภาศรี พิษณพุงควิชชา
ผู้อ�านวยการสวนวิจยัและพัฒนา สถาบนัด�ารงราชานุภาพ�

กองบรรณำธิกำร
นายไพบลูย โพธ์ิสุวรรณ
นางสาวลักษณา โชตคิตุ
นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา
นายวัชรพงษ จโิสะ
นางสาวอุบลรตัน จนัมาลา
นางสาวกนกวรรณ ตะ๊มาน




