


การเสด็จตรวจราชการหัวเมือง

ของ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



(2) การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

	 พทุธศกัราช	๒๕๕๕	กระทรวงมหาดไทยจัดงานเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 เสนาบดี
กระทรวงพระองค์แรก	ระหว่างพทุธศกัราช	๒๔๓๕	-	๒๔๕๘	ในโอกาส
ครบ	๑๕๐	ปี	วันประสูติ	และครบ	๕๐	ปี	ที่องค์การการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ถวายพระเกียรติ
เป็นบุคคลส�าคญัของโลก	สถาบนัด�ารงราชานุภาพ	กระทรวงมหาดไทย	
จึงพิจารณาจัดพิมพ์หนังสืออันเนื่องในพระจริยวัตรด้านการจัดการ
ปกครองส่วนภมูภิาคท่ีเริม่ขึน้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 ได้แก่	“เรื่องการเสด็จตรวจราชการหัวเมือง ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ” เป็นหนังสือท่ี
ระลึกในโอกาสพิเศษนี้
	 เทศาภิบาล	 คือ	 รากฐานการบริหารการปกครองในภูมิภาค
ของประเทศ	ทีเ่จรญิเตบิโตอย่างมรีะบบม่ันคงสบืมาถึงปัจจุบนั	เกิดข้ึน
ด้วยพระอจัฉรยิภาพล�า้เลศิในการปฏริปูการเมืองการปกครองประเทศ
แห่งพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	ซึง่สมเดจ็พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยทรง
พระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทพระสติปัญญา	และพระก�าลังกายสนองพระ
ราชปณิธานเสด็จออกตรวจตราราชการหัวเมืองในระยะนั้นเกือบทั่ว
พระราชอาณาจักร	 ต้ังแต่ปีแรกท่ีทรงว่าราชการและทรงปฏิบัติอย่าง

ค�าน�า



(3)สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ต่อเน่ืองสม�่าเสมอตลอดเวลา	๒๓	ปี	 แห่งการด�ารงต�าแหน่งเสนาบด	ี
ผลคือสร้างภาพรวมในภูมิภาคให้เป็นปึกแผ่นในพระราชอาณาจักร	
สามารถผดุงเอกราชในภาวะที่มหาอ�านาจยุโรปคุกคามอธิปไตยเพื่อ
แสวงหาอาณานิคมไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ	 หลักฐานการเสด็จตรวจ
ราชการหัวเมืองเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่ส�าคัญของประวัติศาสตร์
ชาติไทย	จึงควรแก่การเผยแพร่ให้กว้างขวาง
	 ได้ประจักษ์ว่า	 หลักฐานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองนี	้
ได้มีการน�าออกเผยแพร่แล้วหลายลักษณะ	 ทั้งในรูปแบบเอกสาร
จดหมายเหตุ	 ทั้งเป็นเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 ซึ่ง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงพระ
นิพนธ์เมื่อพ้นจากหน้าท่ีราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว	 โดยตั้งชื่อ
เรื่องว่า	 นิทานโบราณคดี	 ตลอดทั้งมีเอกสารพรรณนาความ	 เล่าเป็น
เรื่องลักษณะท่องเที่ยวที่ต่างๆ	ก�าหนดเป็นภาคๆ	ซึ่งทรงชักชวนให้มีผู้
จัดพิมพ์เป็นหนังสือส�าหรับบ้านเมืองตามโอกาสต่างๆ	 เม่ือทรงด�ารง
ต�าแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา	ซึ่งเอกสารทัง้สามลกัษณะเชน่นี้	ลว้น
แสดงถึงงานเสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองที่พระองค์ทรงบากบั่นไว้
อย่างจริงจังเมื่อทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท้ังสิ้น	
ในกาลต่อมาได้ทราบว่า	 มีเอกสารที่ยังมิได้เผยแพร่	 รวมท้ังบางส่วน
ไม่สามารถค้นพบเอกสารให้ปรากฏเป็นหลักฐานได้	 ในการนี้	 คณะ
บรรณาธกิารจงึได้จดัท�าเป็นตารางการเสดจ็ออกตรวจราชการหวัเมือง
แสดงไว้	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าให้สมบูรณ์ต่อไป
	 ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 กระทรวง
มหาดไทย	 ได้น�าเอกสารท่ีเผยแพร่แล้วมารวมพิมพ์ไว้ตามล�าดับเวลา
การเสดจ็ออกตรวจราชการ	เริม่ตัง้แต่พทุธศกัราช	๒๔๓๕	รัตนโกสนิทร 
ศก	๑๑๑	เป็นต้นมา	นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแนวทาง
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยสมัย



(4) การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ใหม่อย่างยิ่งแล้ว	 ได้มีโอกาสทราบถึงแนวทางที่เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยทรงเคร่งครัดยึดถือปฏิบัติราชการเพื่อน�าความสันติสุขมาสู่
ชาตแิละประชาชนชาวไทยในฐานะผู้แทนพระองค์แห่งพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว	แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ	ศาสนา	และพระมหา
กษัตริย์อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยที่สืบ
เนื่องมาแต่โบราณ	 อันเป็นคุณต่อบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์	 และท่ี
ส�าคญัคอื	เพือ่เทิดพระเกียรติคณุอนัไพศาลแห่งสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ว่าพระองค์คอืแบบอย่างนกัปกครอง
ที่สง่างามของชาติไทยที่ควรแก่การสักการะอย่างยิ่ง

(นายวิบูลย์	สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สารบัญ

ค�าน�า  (๒)
บทน�า  (๘)

๑๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  (๒๒) 
  
ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ๓ 

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

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

รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลกรุงเก่า
 เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗ ๑๒๑
 
รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลนครไชยศรี 
 เมืองนครไชยศรี พ.ศ. ๒๔๔๑ ร.ศ. ๑๑๗ ๑๓๗



(6) การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

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

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

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

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

รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลกรุงเก่า เมืองปทุมธานี 
 พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
 พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙ ๓๑๓

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

เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๓ เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์ ๓๕๙
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นิทานโบราณคดี เรื่องที่ ๑๐
 เรื่องความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ ๓๗๙

เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๔
 ว่าด้วยเรื่องเที่ยวมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร
 และมณฑลร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๔๔๙ ร.ศ. ๑๒๕ ๔๐๑

รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ
 พ.ศ. ๒๔๕๑ ร.ศ. ๑๒๗ ๔๖๕

บรรณานุกรม ๔๘๔

ตารางการเสด็จตรวจราชการหัวมือง
 ที่ปรากฏในเอกสารและศักราชต่าๆ  ๔๘๖

สารบาญภาพ ๔๙๔

ดรรชนีค้นค�า  ๕๖๖

คณะจัดท�าหนังสือการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ๕๗๕
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	 นับตั้งแต่ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู ่หัวเป็นต้นมา	 ประเทศสยามได้รับผลกระทบจากอิทธิพล 
ของบรรดาประเทศตะวันตกหลายด้าน	 จนถูกบีบบังคับให้ต้องลง
นามในสนธิสัญญาจ�ากัดอิสระด้านการคลังและการศาล	 ท�าให้รู้สึก
ไม่ปลอดภัยจากการคุกคามทั้งบูรณภาพเหนือดินแดนและเอกราช
ของประเทศ	 ขณะที่ภายในราชอาณาจักรต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับ
ความเป็นเอกภาพของชาติ	 รวมทั้งปัญหาความล้าหลังของประเทศ		
ตลอดจนความคับแค้นยากจนของประชาชน	อันเนื่องมาจากความไร้
ประสิทธิภาพของระบบการปกครองแบบเก่า	
	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	
เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๑๑	 พระองค์ต้องเผชิญกับความ
กดดันอย่างหนักที่จะต้องปฏิรูปการบริหารการปกครองของประเทศ		
พระองค์ทรงพบปัญหาในเรื่องพระมหากษัตริย์ขาดพระราชอ�านาจ
และรัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะคุ้มครองบูรณภาพเหนือดินแดน
ของราชอาณาจักร	 เพื่อให้พ้นจากการรุกล�้าของประเทศมหาอ�านาจ	
โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พระองค์ทรง
มองเห็นความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องด�าเนินการ	 แก้ไขระเบียบวิธ ี
การปกครองภายในประเทศให้เร็วที่สุด	 ซึ่งขณะนั้นประเทศต้องการ
ระบบการปกครองอันทรงประสิทธิภาพกว่า	 ต้องการวิธีการควบคุม 
หัวเมืองที่ได้ผลมากกว่า	 และต้องการจัดหารายได้หรือผลประโยชน ์
ของแผ่นดินมาใช้จ่ายในกิจการของบ้านเมืองมากกว่าเดิม	 ทางออก

บทน�า
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เดียวที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้		คือ	น�าวิทยาการและแบบแผนในการ
บริหารการปกครองท่ีทันสมัยอย่างตะวันตกมาปรับใช้	 เพื่อรวบรวม
อ�านาจมาไว้ทีส่่วนกลาง		สร้างกองทพัของชาตใิห้เข้มแขง็		และพฒันา
เศรษฐกิจของชาติให้เจริญเติบโตโดยเร็ว
	 ในช่วงต้นรัชกาลแม้พระองค์จะได้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเทศให้ทันสมัยขึ้นหลายประการ	 เช่น	 การเลิกทาส	 การเลิก
ประเพณีหมอบคลาน	 การจัดระเบียบการปกครองบางอย่างตาม
แบบตะวันตก	 แต่ปรากฏว่าไม่เพียงพอกับสถานการณ์ที่รุนแรง 
มากขึน้		ตลอดจนประสบกบัความยุง่ยากทีเ่กดิจากระบบการปกครอง
เก่า	 ท�าให้พระองค์ทรงจ�าเป็นต้องตัดสินพระทัยปฏิรูปการปกครอง 
ครัง้ใหญ่		โดยศกึษาแบบแผนการจดัการกระทรวงแบบตะวนัตก		และ
ได้ทดลองระเบียบการที่จะจัดใหม่มาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๓๑	 จนกระทั่ง 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได ้
ทรงปฏิรูปการปกครอง	 ด้วยการมี	 “พระบรมราชโองการประกาศ
ตั้งต�าแหน่งเสนาบดี”	 เมื่อวันที่	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 โดยมี 
หลักการส�าคัญ	 คือได้จัดสรรอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
งานแต่ละแขนงให้อยู่เป็นส่วนสัดในกระทรวงเดียว	 เพื่อหลีกเลี่ยง 
ความยุ่งยากและความสับสนในการปฏิบัติงานเช่นแต่ก่อน	 ซึ่งการ 
ปฏรูิปการปกครองครัง้นี	้	ต่อมาภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 รัชการที่	 ๗	ทรงมีพระราชด�าริเห็นว่า...นับเป็นการเปลี่ยน 
แปลงอย่างใหญ่หลวง	 ซึ่งเรียกได้อย่างพูดกันตามธรรมดาว่า	 “พลิก
แผ่นดิน”…
	 การจ�าแนกหน้าทีอ่ย่างชดัเจนตามระบบการปกครองแบบใหม่		
ท�าให้กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับ
บัญชาและปกครองหัวเมืองทั้งหมดในประเทศ		และได้รับมอบหมาย
ให้เริ่มวางแผนงานในด้านการปกครองต่อไปแต่เพียงกระทรวงเดียว		



(10) การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

และโดยที่กิจการในด้านการปกครองเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปใน 
คร้ังนี้	 กระทรวงมหาดไทยจึงเป็นกระทรวงที่มีความส�าคัญยิ่งกว่า
กระทรวงอื่น	 โดยมีแนวความคิดว่า	 การปกครองท่ีจัดได้เรียบร้อย 
จะเป็นช่องทางให้การบริหารงานในด้านอื่นๆ		ของประเทศ		สามารถ
ด�าเนินการไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพสมตามจุดมุ่งหมายของการปฏรูิป		
ดังนั้นจึงได้มีความรอบคอบเป็นพิเศษต้ังแต่กระบวนการเร่ิมงานโดย
การจัดหาผู้ด�ารงต�าแหน่งปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นต้น
ไป	 ซึ่งสมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 เม่ือคร้ังเป็นพระเจ้า
น้องยาเธอ	 กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ	 ขณะที่ยังมีพระชนมายุไม่เต็ม	
๓๐	ชันษา	ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารง
ต�าแหน่ง	เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
	 เมื่อสมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเข้ารับต�าแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	
รัชกาลที่	 ๕	 ได้ทรงมอบพระราโชบายเฉพาะแก่กระทรวงมหาดไทย	
อันเป็นจุดมุ่งหมายที่จะจัดการปกครองให้ส�าเร็จในภายหน้า	 สรุปได้
ดังนี้
	 ๑.	 ให้แก้ลักษณะการปกครองแบบประเทศราชาธิราช	 
(empire)	 โดยรวมหัวเมืองเข้าเป็นพระราชอาณาจักร	 (Kingdom)	 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาติให้มั่นคง
	 ๒.	 รวมการบังคับบัญชาหัวเมืองที่เคยแยกกันอยู่หลายหน่วย
งาน	 	 ให้มารวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดียว	 เพื่อจัด
ระเบยีบการปกครองแบบรวมอ�านาจ		(Centralization)	เพือ่เอกภาพ
ของชาติ	 และจัดระเบียบราชการให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา	
(Unity	of	Command)	มีมาตรฐานเดียวกัน	ลดความสิ้นเปลืองและ
ความล้าช้าในการปฏิบัติงาน
	 ๓.	จดัตัง้ระบบการปกครองส่วนภมูภิาคโดยระบบเทศาภบิาล		
เพือ่ให้มทีีท่�างานส่วนภมูภิาคเป็นสาขาของกระทรวงในส่วนกลาง		เพือ่
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ใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมหัวเมืองต่างๆ	 และเป็นปัจจัยส�าคัญใน
การขยายราชการบริหารไปยังส่วนภูมิภาค
	 ๔.	 การจัดการเปลี่ยนแปลงให้ด�าเนินการไปเป็นข้ันตอนมิให้ 
เกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลง	 เน่ืองจากข้อจ�ากัดทางด้าน 
งบประมาณ
	 พระภารกิจหนักขั้นแรกของสมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชา 
นภุาพในฐานะทรงด�ารงต�าแหน่งปฐมเสนาบดขีองกระทรวงมหาดไทย		
คือ	การแก้ไขการบริหารราชการส่วนกลางของกระทรวง		เพื่อรองรับ
ภารกิจต่างๆ	 ที่เพิ่มขึ้น	 รวมทั้งจะต้องแสวงหาระบบใหม่เพื่อการ
ปกครองส่วนภมูภิาค	ก่อนทีร่ฐับาลจะได้ออกพระราชบญัญตัเิกีย่วกบั
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคได้อย่างมีระเบียบแบบแผนและ
สมบรูณ์ครบถ้วนต่อไป		ท้ังนีพ้ระองค์ทรงเหน็ว่าคงต้องศกึษาหาความรู้
ราชการกระทรวงมหาดไทยเสยีก่อน		เม่ือรู้แล้วค่อยคดิอ่านจัดการงาน
ต่อไป		จนกระทัง่เมือ่พระองค์ทรงว่าราชการในกระทรวงมหาดไทยได้
ประมาณ	๖	เดือน		จนเห็นว่ามีความรู้ราชการมหาดไทยในส่วนกลาง
สันทัดพอจะบัญชาการได้แล้ว		ก็ทรงคิดที่จะเสด็จออกไปตรวจท้องที่
ตามหัวเมือง	 เพื่อศึกษาหาความรู้การปกครองหัวเมืองและหาลู่ทาง 
จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลตามเป้าหมายที่ทรงรับผิดชอบอยู่ต่อไป	 ซึ่ง
เมือ่ได้กราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วักท็รง
พระราชด�าริเห็นชอบด้วย		พระองค์จึงทรงออกตรวจราชการหัวเมือง
ฝ่ายเหนือ		ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฝ่ายเหนือเดิม		โดย
ทรงเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ		เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๓๕		
(ร.ศ.	๑๑๑)	และเสด็จกลับในวันที่	๒๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๓๕	รวม
เวลาที่เสด็จออกตรวจราชการ	 ๗๙	 วัน	 และได้เสด็จผ่านหัวเมืองท้ัง
สิ้น	๑๘	หัวเมือง		นับเป็นการเสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองครั้งแรก
ของพระองค์และของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 เนื่องจากในอดีต
พระมหากษัตริย์และเสนาบดีจะไม่เสด็จออกไปในหัวเมืองไกลๆ	 เว้น
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แต่มีเหตุร้ายหรือการสงครามเท่านั้น	แต่ความจริงปรากฏแก่พระองค์
แต่ครั้งนั้นมาว่า	การที่เสนาบดีไปเที่ยวตรวจราชการตามหัวเมืองเป็น
ประโยชน์อย่างส�าคัญมากหรือว่าจะเป็นการจ�าเป็นทีเดียวก็ได้	ต่อมา
พระองค์จึงเที่ยวตรวจหัวเมืองเป็นนิจสืบมากว่า	 ๒๐	 ปี	 ตลอดระยะ
เวลาที่ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
	 แนวความคดิในการเสดจ็ออกประพาสหวัเมอืงของเจ้านายได้
เคยมีพระราชด�าริมาก่อน	กล่าวคือในสมัยรัชกาลที่	๓	เจ้าฟ้ามงกุฎฯ	 
ซึ่งทรงผนวชอยู่ตลอดรัชกาล	 ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จธุดงค์ขึ้นไป
เมืองเหนือในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๗๖	 และเมื่อทรงตระหนักพระทัยว่าการ 
ที่เสด็จไปประพาสหัวเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองและ
ความเป็นอยู่ของราษฎร		เป็นประโยชน์แก่การปกครองราชอาณาจกัร
อย่างยิ่ง	 เพราะฉะนั้นต่อมาเมื่อได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาล 
ที่	๔	จึงได้ทรงพระราชด�าริที่จะเสด็จประพาสไปยังหัวเมืองต่างๆ	เพื่อ
ทอดพระเนตรสภาพบ้านเมือง	 ทรงตรวจราชการและพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ราษฎรเข้าเฝ้ารบัเสดจ็และกราบบงัคมทลูพระ
กรุณาหรือถวายฎีกาได้อย่างใกล้ชิดอยู่เป็นนิจตลอดรัชกาล	ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่	 ๕	 ก็ทรงโปรดเสด็จประพาสหัวเมืองไปทอดพระเนตร
บ้านเมอืงและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างสม�า่เสมอมาแต่ต้นรชักาล		
โดยเคยเสด็จไปยังหัวเมืองชายพระราชอาณาเขตทั้งทางด้านตะวัน
ออก	ตะวันตก		และหัวเมืองปักษ์ใต้อยู่ติดชายแดนของประเทศ	อาทิ	 
การเสดจ็ประพาสแหลมมลายู	เมือ่	ร.ศ.	๑๐๘,	๑๐๙	และ	๑๑๗	เป็นต้น		
ดังนั้น	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพน่าจะทรงเห็นตัวอย่าง 
และได้รับแนวพระราชด�าริเรื่องการเสด็จประพาสหัวเมืองมาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ดังที่ได้กล่าวแล้ว
	 หลังจากได้เสด็จออกตรวจราชการครั้งแรกในหัวเมืองฝ่าย
เหนือ	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงมีพระด�าริเห็นว่า 
การตรวจราชการมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการบริหารราชการ	 
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รวมทัง้การควบคมุติดตามการปฏบิติังานตามนโยบายของรฐับาลและ
กระทรวงมหาดไทย	 ตลอดจนเป็นการด�าเนินการปกครองหัวเมือง
แบบใหม่ที่เริ่มเกิดขึ้นในรัชกาลที่	๔	คือ	การตรวจหัวเมืองเพื่อจัดการ
ท�านุบ�ารุงบ้านเมืองในเวลาเมื่อเป็นปกติ	 โดยพระองค์ทรงนิพนธ์เรื่อง	
“อธิบายด้วยประโยชน์ของการเที่ยวเตร่”	ไว้ตอนหนึ่งว่า	
 “ถ้าผู้ท�าราชการได้เที่ยวเตร่ ได้รู้ ได้เห็น ภูมิล�าเนาบ้านเมือง
และความทุกข์สุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินก็เหมือนหน่ึงมีทุนในทางที่ 
ด�ารห์ิตรติรองราชการอนัควรแก่หน้าท่ีของตน...ถงึผูท้ีม่หีน้าทีร่าชการ
อยู่แล้ว ถ้าได้เที่ยวดูการบ้านเมืองมากขึ้นก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ ทั้ง
จะเป็นเครื่องป้องกันความพลาดพลั้งได้ด้วยอีกทางหนึ่ง เพราะทางที่
ผูต้้องรบัผดิชอบในราชการ จะพงึพลาดพลัง้ด้วยอย่างใด จะมมีากกว่า
เพราะที่ไม่รู้ความจริงนี้เป็นไม่มี เพราะเหตุฉะน้ันจึงว่าการที่ได้เที่ยว
เตร่ตรวจตราให้รูเ้หน็ภมูปิระเทศและกจิการทกุข์สขุของผูค้นพลเมอืง
ช�านาญมากขึน้ ก็เหมอืนมเีครือ่งป้องกันทีจ่ะพลาดพลัง้ให้น้อยลงด้วย” 
	 สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงมีความเชื่อมั่นตาม
ค�าพังเพยที่ว่า “การเป็นผู้น�านั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือ 
ต้องออกตรวจตราจนรองเท้าขาดไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด เพราะ
หลกัโบราณก็มอียู่ว่า จงคดิ จงส่ัง จงตรวจ”	ด้วยเหตนุีจ้งึได้ทรงยกเอา 
เร่ืองการตรวจราชการมาเป็นแนวทางส�าคัญในการปฏิบัติราชการสืบ
ต่อมา	 และเพื่อท่ีจะให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	 พระองค์จึง
เสด็จออกตรวจราชการตามท้องท่ีต่างหัวเมืองอยู่เสมอเป็นนิจ	 แม้ว่า
ขณะนั้น	 การเดินทางติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ	 กับหัวเมืองจะเต็มไป
ด้วยความยากล�าบากก็มิได้ทรงท้อถอย	 และแม้ในบางพื้นที่จะมีคติ
ความเชื่อที่ขัดขวางต่อการเดินทางไป	 เช่น	มีค�าโบราณที่ห้ามมิให้เจ้า
นายเสดจ็เมอืงสพุรรณ	พระองค์กเ็สดจ็ไปเพือ่ลบล้างความเชือ่ดงักล่าว	
หรือในพื้นที่ซึ่งชุกชุมไปด้วยโรคภัยและความเจ็บไข้ที่ผู้คนหวาดกลัว	
เช่น	 เมืองเพชรบูรณ์	 พระองค์ก็เสด็จไปด้วยพระองค์เองให้ปรากฏ	



(14) การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เพื่อเป็นอุบายให้คนอื่นหายกลัว	 ท�าให้หาคนไปรับราชการที่เมือง
เพชรบูรณ์ได้ไม่ยากเหมือนเช่นก่อนหน้านั้น	 หรือที่เชื่อถือกันมาว่าใน
คกุตะรางมเีสนยีดจญัไร	ท�าให้ผูร้กัษาเมอืง	กรมการเมืองไม่เข้าไปตรวจ
ดูในคุกตะราง	ในคราวเสด็จตรวจราชการเมืองราชบุรี	พระองค์ก็ทรง
เชิญสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการเมืองเข้าไปตรวจถึงในคุกตะราง
ด้วยกัน	 พระองค์ได้เสด็จออกตรวจราชการตามท้องท่ีต่างหัวเมือง 
อยู่เสมอพร้อมกับทรงให้ค�าอบรมแนะน�าต่อข้าราชการปกครองทั้ง
หลายว่า
	 ...ที่จะรู้ได้ว่า ที่ใดเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยนั้น ไม่มีอะไรดียิ่ง
กว่าฟังเสียงราษฎร ถ้าราษฎรมีเสียงร้องเดือดร้อนอยู่แล้ว ถึงแม้การ
ออฟฟิศจะเรียบหรือการอย่างอื่นจะดี ก็ไม่เชื่อว่าเรียบร้อย...
	 ต่อมาพระองค์ได้ทรงวางระเบียบให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน
กระทรวงออกไปตรวจราชการผลัดเปลี่ยนกันเสมอส่วนข้าราชการใน
หัวเมืองพระองค์ทรงถือว่าการตรวจราชการเป็นงานประจ�า	 เพื่อให้
สามารถควบคมุและประสานงานในท้องทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
เมื่อตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	 ร.ศ.	 ๑๑๖	 และข้อ
บังคับลักษณะปกครองท้องท่ี	 ร.ศ.	 ๑๑๗	 ข้ึนแล้ว	 จึงได้มีข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการตรวจราชการระดับต่างๆ	ไว้อย่างชัดแจ้ง	เช่น	“ในระดับ
เมอืงเป็นหน้าท่ีของผู้ว่าราชการเมอืง ปลดัเมอืง ยกกระบตัรเมอืง และ 
ผู้ช่วยราชการเมือง ซึ่งเป็นกรมการช้ันผู้ใหญ่ ที่จะผลัดเปลี่ยนกัน 
ออกเดนิทางตรวจการตามท้องทีใ่นเมอืงนัน้ๆ อยูเ่สมอ โดยมหีลกัเกณฑ์ 
ว่าต้องเดินทางในปีหนึ่งไม่ต�่ากว่า ๖๐ วัน เป็นการตรวจการในอ�าเภอ
ต่างๆ ทุกอ�าเภอไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง เป็นการตรวจการในต�าบล
ทุกต�าบล ไม่ต�่ากว่าปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการตรวจการในหมู่บ้านให้
ตรวจการเท่าที่จะมีโอกาสและเวลาพอที่จะออกไปตรวจได้”	 ส่วนใน 
ระดับอ�าเภอนั้นเป็นหน้าที่กรมการอ�าเภอที่จะต้องผลัดเปลี่ยนกัน 
ออกไปตรวจราชการตามต�าบลและหมู่บ้านในอ�าเภอของตน	 ต�าบล
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หน่ึงไม่ต�่ากว่าเดือนละครั้ง	 นอกจากน้ี	 ภายหลังได้มีการเสนอให้มี
การแต่งตั้งปลัดอ�าเภอเพิ่มขึ้นอีก	 ๑	 คน	 แยกเป็นปลัดซ้ายและปลัด
ขวาให้ปลดัขวามอี�านาจเท่ากบันายอ�าเภอเพือ่ให้นายอ�าเภอและปลดั
ขวาสามารถผลัดกันออกตรวจราชการได้	 โดยไม่ท�าให้เสียงานบน
ที่ท�าการอ�าเภอ	 และให้มีการจัดตั้งกิ่งอ�าเภอในเขตรอบนอก	ซึ่งนาย
อ�าเภอไม่สามารถออกไปเย่ียมเยียนได้สะดวก	รวมทัง้การจัดท�าวารสาร	
“เทศาภิบาล”	 ขึ้นภายหลังเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับข้าราชการ
ที่อยู่ห่างไกล	เพื่อชดเชยที่พระองค์ไม่สามารถเสด็จทุกแห่งได้ทั้งหมด
พร้อมกนัในเวลาเดียว	ท้ังหมดล้วนเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการให้ความ
ส�าคัญกับการตรวจราชการทั้งสิ้น
	 หม่อมเจ้าหญงิพนูพศิมยั	ดศิกลุ	พระธดิาซึง่เคยตามเสดจ็ออก
ตรวจราชการตามหัวเมือง	 ได้ทรงเล่ากิจกรรมประจ�าวันของสมเด็จฯ	
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพระหว่างเสด็จตรวจราชการว่า
 “การเสด็จตรวจราชการของเสด็จพ่อนั้น ตอนเช้าราว ๙ โมง
เสด็จไปยังศาลากลาง (ซึ่งงานเต็มมือเพราะกระทรวงอื่นๆ ยังไม่มีเงิน
มีคนพอจะออกไปตามหัวเมืองได้ จ�าต้องฝากงานไว้กับมหาดไทยโดย
มาก มีกรมแร่ธาตุ กรมป่าไม้ อัยการ เป็นต้น) ศาล โรงต�ารวจภูธร  
คุก แล้วแวะเย่ียมตามวัดและพ่อค้าในตลาด เสด็จกลับมาเสวย 
กลางวันที่ที่พัก พร้อมกับผู้ตามเสด็จตั้งแต่ เทศาฯ เจ้าเมือง ลงไปถึง
ผู้ใหญ่บ้าน... ตอนนี้แหละที่ข้าพเจ้ามักจะได้ยินท่านสั่งงานและคุยกับ
คนทั่วๆ ไปอยู่เสมอ เสวยแล้วทรงพักบรรทม ๑ ชั่วโมง โดยมากเวลา
บ่าย ๑๕ น. แม้ไม่บรรทมหลับก็ทรงพระอักษรเพราะตรัสว่า ร่างกาย
มันมีเคร่ืองจักรเหมือนกัน ต้องให้มันพักบ้าง ๑๖ น. ตรงเสด็จลุก
ขึ้นแต่งพระองค์ ตอนนี้พวกเราได้ตามเสด็จด้วย เพราะเสด็จไปตาม 
โบราณสถานท�าการขดุค้นไต่ถามพวกพืน้เมอืง กว่าจะกลบักร็าวค�า่มดื 
ถึงเวลาสรงน�้าและเสวยเย็นพร้อมกับ เทศาฯ เจ้าเมือง จนราว ๒๑ น. 
จึงจะทรงพักทรงพระอักษร และเข้าบรรทมราว ๒๒ น.”
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	 ในการเสด็จตรวจหัวเมืองแต่ละครั้ง	 ทรงสนพระทัยและมี
ประเด็นในการตรวจราชการแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์และ
บริบทของการบริหารและการปกครองของประเทศในช่วงเวลานั้นๆ	
ส�าหรับการเสด็จตรวจราชการครั้งแรกใน	 ร.ศ.	 ๑๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๔๓๕)	 
ทรงตั้งพระทัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปกครองหัวเมือง
แบบเก่า	 ตลอดจนท�าความคุ้นเคยกับบรรดาข้าราชการหัวเมือง	
ท�าให้ทรงพบเห็นประเพณีการปกครองแบบโบราณที่เรียกว่า	 “กิน
เมอืง”	ซึง่มข้ีอบกพร่องหลายอย่าง	รวมทัง้ทรงเหน็ช่องว่างการบรหิาร
ระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนภูมิภาค	 การใช้ต�าแหน่งราชการเพื่อ
หาผลประโยชน์ส่วนตัวของข้าราชการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพบว่า
ข้าราชการในระบบเก่ามีคุณภาพไม่เพียงพอ	 เมื่อเสด็จกลับจากการ
ตรวจราชการครัง้แรก	ทรงรเิริม่การปกครองส่วนภมิูภาคแบบใหม่ทนัที	
โดยทรงด�าเนินการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้
แล้วตามระบบเทศาภิบาล	คือ	การก�าหนดโครงสร้างการบังคับบัญชา
ที่โยงเข้าส่วนกลางไว้เหนือการปกครองหัวเมืองแบบโบราณ	 โดยให้
หัวเมืองต่างๆ	 เข้ามารวมเป็นมณฑลและแต่งตั้งข้าราชการออกไป
ประจ�ามณฑลนั้น	รวมทั้งเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ของขุนนางภูธรที่
เป็นอสิระเกือบทุกทางให้มาเป็นข้าราชการโดยได้รบัเงนิเดอืนเลีย้งชพี	
ตลอดจนจดัให้มสีถานทีร่าชการประจ�า	และเพือ่ให้การโยงอ�านาจเข้า
สูส่่วนกลางเป็นไปอย่างมแีบบแผนและด�าเนนิการได้ง่าย	การปกครอง
หัวเมืองจึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มงาน	 ด้านมหาดไทย	 ด้านการศาล	
และด้านการคลัง	 ต่อจากนั้นก็ด�าเนินการลดความเป็นอิสระโดยโยง
งานการบริหารส่วนภูมิภาคทั้ง	๓	เรื่อง	เข้าสู่ส่วนกลาง	ทั้งนี้	ได้มีการ
จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลเพิ่มเติมจากท่ีได้จัดตั้งไว้บ้างแล้วตั้งแต่ก่อน
การปฏิรูปการปกครองมากขึ้นตามล�าดับ	 ส่วนการปกครองท้องท่ีใน
ระดับหมู่บ้านและต�าบลนั้นก็ได้เริ่มวางรูปแบบและท�าการทดลองจัด
ตั้งผู้ใหญ่บ้านและก�านัน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๓๕	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๔๓๙	
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เมื่อเห็นว่าระบบการปกครองหมู่บ้านและต�าบลที่ตั้งใหม่สามารถ 
น�ามาปฏิบัติได้	 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือเวียน	 ลงวันที่	 ๒๑	
กันยายน	พ.ศ.	๒๔๓๙	แจ้งให้สมุหเทศาภิบาลและเจ้าเมืองต่างๆ	จัด
ระเบียบการเลือกตั้งก�านันและผู้ใหญ่บ้าน	 ตลอดจนเปลี่ยนแปลง
ขุนนางชั้นผู้น้อยมาเป็นนายอ�าเภอ
	 การเสดจ็ตรวจราชการหวัเมอืงปักษ์ใต้	ร.ศ.	๑๑๕	(พ.ศ.	๒๔๓๙)	
หลังจากได้มีการจัดต้ังมณฑลชุมพรและมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึน	 
จึงเป็นการตรวจราชการตามระบบเทศาภิบาลอย่างแท้จริง	คือ	ตรวจ
งานด้านการปกครองในหน้าที่กระทรวงมหาดไทย	ได้แก่	การป้องกัน
และรักษาความสงบเรียบร้อย	การท�านุบ�ารุงท้องที่และส่งเสริมอาชีพ 
ความเป็นอยู่ของราษฎร	 ตลอดจนตรวจที่ว่าการมณฑล	 เมือง	 และ
อ�าเภอว่าถูกต้องตามแบบแผนที่ก�าหนดหรือไม่	 เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ี 
เกิดใหม่	 รวมทั้งช่วยบุกเบิกราชการส่วนภูมิภาคให้แก่หน่วยงานของ
กระทรวงอื่นๆ	ที่ยังไม่พร้อมจะบริหารราชการในส่วนภูมิภาคได้	โดย
เฉพาะงานด้านการคลังหัวเมือง	และการยุติธรรมหัวเมือง
	 เมือ่การจดัการปกครองท้องท่ีสามารถด�าเนนิการได้อย่างทัว่ถึง
รวมทั้งบังเกิดผลดีตามจุดมุ่งหมายแล้ว	จึงได้มีการออกกฎหมายเกี่ยว
กับการปกครองส่วนภูมิภาคที่ส�าคัญขึ้น	๒	ฉบับ	คือ	พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่	 ร.ศ.	 ๑๑๖	 และข้อบังคับลักษณะปกครอง 
ท้องที่	ร.ศ.	๑๑๗	ดังนั้น	ในปี	ร.ศ.	๑๑๗	(พ.ศ.	๒๔๔๑)	จึงได้เสด็จ 
ออกไปตรวจราชการหัวเมืองบ่อยครั้ง	 ส�าหรับงานด้านการปกครอง
ทรงเน้นตรวจสถานท่ีราชการ	 ได้แก่	 ที่ว่าการมณฑล	 เมือง	 อ�าเภอ	
และพบปะก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน
มณฑลตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน	ต�าบล	และอ�าเภอ	ว่าสามารถปฏิบัติงาน
ตามแบบแผนการปกครองตามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ผลตามที่มุ่งหมายไว้หรือไม่	 รวมท้ังตรวจสอบว่าการจัดระบบ
บริหารราชการระดับเมือง	 (จังหวัด)	 ที่ออกเป็นข้อบังคับฯ	 สามารถ 
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น�าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่	 มีปัญหาต้องปรับปรุงแก้ไขประการใด	 
พร้อมกันนั้นพระองค์ยังทรงประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่ของ
ระบบเทศาภิบาลทุกระดับ	 โดยอาศัยวิธีการรับฟังเสียงของราษฎร 
อกีด้วย	และเนือ่งจากในปี	พ.ศ.	๒๔๔๑	ได้มกีารเร่งรดัขยายการศกึษา
ออกไปทั่วประเทศ	 โดยให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัดพระพุทธ
ศาสนาจัดการศึกษาในหัวเมือง	 ในการตรวจราชการหัวเมืองในช่วง
เวลาดังกล่าว	จึงทรงลงไปตรวจตราตามโรงเรียนต่างๆ	ด้วย
	 เมื่อถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๒	 กระทรวงมหาดไทยได้จัดระเบียบข้ัน 
พื้นฐานในการปกครองมณฑลเทศาภิบาลเสร็จสมบูรณ์	 โดยมีบท 
บัญญัติเกี่ยวกับการปกครองหมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และจังหวัดอย่าง
ชัดเจน	 เท่ากับว่าทุกกลุ่มงานและทุกระดับของการปกครองส่วน
ภูมิภาคในบริเวณหัวเมืองชั้นในได้ถูกโยงเข้าสู่ส่วนกลางเรียบร้อย
แล้ว	ในช่วงหลัง	พ.ศ.	๒๔๔๒	เป็นต้นมา	จึงเป็นระยะเวลาที่กระทรวง
มหาดไทยพยายามส่งเสรมิระบบเทศาภบิาลให้ม่ันคงย่ิงข้ึนในทุกระดบั	
พร้อมทั้งขยายออกไปให้ครอบคลุมท่ัวพระราชอาณาจักร	 โดยรวม
ประเทศราชต่างๆ	 และหัวเมืองช้ันนอกเข้าสู่ระบบเทศาภิบาลทีละ
น้อย	ดงันัน้	การตรวจราชการในระยะหลงัจงึไม่ได้เน้นการตรวจสถาน
ที่ราชการและการจัดแบบแผนส�านักงานดังแต่ก่อน	 แต่มุ่งให้ความ
ส�าคญักบัการท�านบุ�ารงุท้องถิน่	การท�ามาหากนิ	ตลอดจนปัญหาความ
เดอืดร้อนของราษฎร	รวมทัง้ให้ความสนใจตรวจตรางานของกระทรวง
มหาดไทยทีไ่ด้จดัตัง้ขึน้ใหม่	เช่น	งานต�ารวจภธูร	รวมทัง้งานของรัฐบาล
ในส่วนภูมิภาคบางเรื่องที่โอนมาให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการ
	 ในการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองแต่ละครั้ง	 สมเด็จฯ	 กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงจดบันทึกข้อมูลต่างๆ	 จากการที่ทอด
พระเนตรด้วยพระองค์เองและสอบถามจากราษฎรอย่างละเอียด	
เช่น	ข้อมูลการเดินทาง	สภาพภูมิประเทศตามรายทาง	งานต่างๆ	ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและงานอ่ืนๆ	 ที่ฝากไว้กับ
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งานมหาดไทย	สภาพท้องที่และสภาพทางเศรษฐกิจ	สังคม	ของเมือง
ต่างๆ	 ชีวิตความเป็นอยู่และการท�ามาหากินของราษฎร	 ตลอดจน 
สิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัย	 อาทิ	 โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลป
วัฒนธรรม	 ความเชื่อและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น	 รวมทั้งปัญหา
ต่างๆ	 และแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่	 เอกสารดังกล่าวถือ
เป็นหลักฐานชั้นต้นท่ีส�าคัญท่ีได้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นรายงานกราบบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 ให้ทรงทราบเร่ืองราว
ความเป็นไปต่างๆ	 เกี่ยวกับหัวเมือง	และมีบางปัญหาที่ผู้รายงานทรง
ขอพระบรมราชวินิจฉัยอีกด้วย
	 ข้อมูลจากเอกสารรายงานการเดินทางตรวจราชการเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัริาชการโดยเฉพาะการจัดตัง้มณฑลเทศาภบิาล
และตั้งข้าราชการผู ้มีหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองขณะนั้น	 อีกทั้ง 
ยังเป็นประโยชน์ในปัจจุบันส�าหรับการศึกษาสภาพสังคมไทยในสมัย
รชักาลที	่๕	ท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การปกครอง	สภาพท้องถิน่	ตลอด
จนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ	 ซึ่งอยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของการ
พฒันาประเทศไปสู่ความทันสมยั	ในเอกสารรายงานการตรวจราชการ
ยังท�าให้เรามองเห็นแนวความคิดและวิธีท�างานของสมเด็จฯ	 กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ	ที่ทรงใช้วิธีแยกหน้าที่การจัดการต่างๆ	ตาม
หัวเมืองไปให้ผู้บัญชาการมณฑลเป็นผู้จัดท�า	 โดยมีพระองค์ซึ่งเป็น
เสนาบดีเป็นผู้คิดแบบแผนและทรงตรวจการที่ท�านั้นประกอบกัน	 ได้
เห็นการน�าเอาวิธีการติดตามและประเมินผลมาใช้	 โดยทรงน�าเอา 
ผลงานและประสบการณ์ในการจัดการมณฑลแรกๆ	 เป็นข้อสังเกต
ในการจัดต้ังมณฑลต่อไป	 และเสด็จไปตรวจผลการจัดว่าถูกต้องตาม 
พระบรมราโชบายหรือไม่	 หากมีข้อบกพร่องประการใด	 ก็ทรงโปรด
ให้แก้ไขใหม่จนเป็นที่พอพระทัย	 ทรงจัดการบ้านเมืองโดยอาศัยทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติประกอบกัน	 ส�าหรับขั้นตอนปฏิบัติที่ทรงใช้ในการ
บรหิารงานคอื	คดิระบบหรอืแบบแผน	น�าไปทดลองปฏบิตั	ิตรวจสอบ
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ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง	 แล้วน�าไปก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและส่ังการให้ยึดถือปฏิบัติในที่สุด	 อาจกล่าวได้ว่าการเสด็จ 
ออกตรวจราชการหัวเมืองเป็นเครื่องมือส�าคัญย่ิงท่ีท�าให้การจัดตั้ง
มณฑลเทศาภิบาลประสบความส�าเร็จอย่างราบร่ืนและมีข้อบกพร่อง
น้อยที่สุด
	 เอกสารรายงานการตรวจราชการหัวเมืองที่ด�าเนินการตาม
ระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง	 ช่วยให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของประเทศนอกเหนือจากการพัฒนาระบบราชการได้อย่าง
ชัดเจน	 จากความยากล�าบากในการคมนาคมในคราวตรวจราชการ
ครั้งแรกๆ	 ซึ่งการคมนาคมทางบกไม่มีถนนต้องอาศัยทางเดินเท้าที่
คดเค้ียวไปตามป่าตามทุ่งและใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง	 หรือการเดินทาง
ทางน�้าที่ต้องอาศัยเรือกลไฟลากจูงไปทางเหนือได้เพียงปากน�้าโพ	 
ต่อจากน้ันต้องถ่อเรือทวนน�้าขึ้นไป	 แต่หลังจาก	 พ.ศ.	 ๒๔๔๑	 ก็ 
สามารถใช้รถไฟเป็นพาหนะเป็นบางช่วงระยะทาง	ท�าให้ช่วยลดเวลา
การเดินทางได้มากขึ้น	หรือในรายงานการตรวจราชการครั้งแรกๆ	ได้
บรรยายถงึการปักกรยุทางวางสายโทรเลขในท้องถ่ินทรุกนัดารห่างไกล	
แต่ในการตรวจราชการระยะหลังพระองค์สามารถเสียบสายโทรศัพท์
ติดต่อกับกรุงเทพฯ	ได้ทุกวัน
	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงรับราชการใน
ต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	มาตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	
๒๔๓๕	ถึงวันที่	๑๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๕๘	รวมระยะเวลา	๒๓	ปีเศษ	
ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจส�าคัญเพื่อประเทศชาติเป็นอเนกประการ	 
แต่ทีส่�าคญัย่ิงกว่าส่ิงใดคอื	ทรงปฏริปูการปกครองส่วนภมูภิาค	โดยจดั
ตัง้ระบบเทศาภบิาลขึน้ส�าเรจ็	ดังค�าประกาศเลือ่นกรมหมืน่ด�ารงราชา
นุภาพเป็นกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ	ได้กล่าวไว้ว่า
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 “ทรงรับจัดการแบบอย่างการปกครองทั้งปวง ซึ่งเป็นการ
ใหญ่ยิ่งยากที่จะส�าเร็จได้ อาศัยพระสติปัญญาอันสุขุมคัมภีรภาพและ
พระอุตสาหฉันทวิริยอันแรงกล้า ประกอบด้วยการศึกษาแบบอย่าง 
แลความเป็นอยู่ท้ังภายในแลภายนอกกอปรไปด้วย พระสติปัญญา
ตริตรอง เลือกเฟ้น ทั้งมีความซื่อตรงด�ารงในความสัตย์สุจริต มิได ้
หนักไปในทางอคติทั้งปวง”
	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๕๘	กระทรวงฝ่ายเหนือเดิมได้เปลี่ยนแปลงมา
เป็นกระทรวงมหาดไทยที่ทันสมัย	ในส่วนภูมิภาคระบบเทศาภิบาลได้
ถกูสถาปนาขึน้แทนทีก่ารปกครองหวัเมอืงแบบโบราณ	ท�าให้ประชาชน
ได้รับความสงบสุข	 หัวเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและประเทศชาต ิ
มีความมั่นคงสืบมาจนถึงทุกวันนี้

สถาบันด�ารงราชานุภาพ	
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 



(22) การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

 วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นมงคลสมัย
ครอบรอบ ๑๕๐ ปี คล้ายวนัประสตูขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ คนไทยพระองค์แรกทีไ่ด้รบัการประกาศ 
เกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก จากองค์การการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  
และระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๕ รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วัน
ประสตู ิและครบ ๕๐ ปี การประกาศเกยีรตคิณุยกย่องให้เป็นบคุคล
ส�าคัญของโลกดังกล่าว โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่อง
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ มี
พระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร	เป็นพระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 ๔	 กับเจ้าจอมมารดาชุ่ม	 
ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)	 ประสูติในพระบรม 
มหาราชวังเมื่อวันเสาร์ท่ี	 ๒๑	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๐๕	 สิ้น 
พระชนม์เม่ือวนัท่ี	๑	ธนัวาคม	พทุธศกัราช	๒๔๘๖	สริพิระชนัษา	๘๑	ปี	
ทรงเป็นต้นราชสกลุ	ดศิกลุ	ทรงเป็นก�าลงัส�าคญัในการสนองพระบรม
ราโชบายการบริหารและพัฒนาประเทศ	 ในรัชกาลที่	 ๕	 รัชกาลที่	 ๖	
และรัชกาลที่	 ๗	 ทั้งด้านการทหาร	 การศึกษา	 การปกครอง	 ทั้งทรง
ใฝ่พระทัยในการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 จน 
ทรงได้รับพระสมัญญาว่า	“พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทย”

๑๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ๑

 ๑	 นางสาวทรงสรรค์	 นิลก�าแหง	 อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน	 
เรียบเรียง
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	 พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพนั้น	 ได้มีผู้เรียบเรียงไว้เป็นอันมาก	 แต่ท่ีได้ประมวล
ไว้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นหลักส�าคัญทางประวัติศาสตร์	คือ	ประกาศ
พระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ ๕ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 
ที่ ๖ และของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ใน
การสถาปนาพระอิสริยยศ ตั้งกรม และเลื่อนกรม ที่พระราชทานไว้
โดยล�าดับ
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีพระบรมราช 
โองการสถาปนาพระอสิรยิยศ	ตัง้กรม	พระเจ้าน้องยาเธอ	พระองค์เจ้า
ดิศวรกุมาร	ผู้มีพระชันษาเพียง	๒๔	ปี	เป็น	พระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หมื่นด�ารงราชานุภาพ	 เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช	 ๒๔๒๙	 ด้วยมี 
พระราชด�าริว่า	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร	 ได้ทรง
ศึกษาวิชาทหาร	 ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาแต่ยังทรง
พระเยาว์	 จนได้ทรงเป็นนายทหารและเป็นผู้บัญชาการกรมทหาร
มหาดเล็กมาช้านาน	 ครั้นเมื่อโปรดให้ตั้งกรมแผนที่เพื่อฝึกหัด 
คนไทยให้ท�าแผนที่พระราชอาณาเขตให้เรียบร้อยมั่นคง	 กับในส่วน 
กรมกองแก้วจินดา ที่โปรดให้จัดปืนใหญ่ท้ังเก่าและใหม่	 ซึ่งยังใช้ 
งานได้	 มาซ่อมบ�ารุงท�ารางตั้งเรียงประจ�าโรงไว้เป็นเคร่ืองศัตราวุธ
ส�าหรับป้องกนัพระนครนัน้	พระเจ้าน้องยาเธอ	พระองค์เจ้าดศิวรกุมาร	 
ก็ทรงจัดการได้เรียบร้อยท้ัง	 ๒	 กรมเป็นประโยชน์แก่ราชการเป็นอัน
มาก	 ครั้นต่อมาได้รับกระแสพระราชด�าริและพระบรมราชโองการให้
ตั้งโรงเรียนส�าหรับพระบรมวงศานุวงศ์และบุตรข้าราชการ ตลอด
จนโรงเรียนส�าหรับราษฎร ก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนและจัดการเล่าเรียน
ให้แพร่หลาย	 จัดวิธีสอบไล่หนังสือซึ่งไม่เคยมีมาก่อน	 อันเป็นคุณ
ประโยชน์แก่แผ่นดิน	 และแก่ตัวผู้เล่าเรียน	 ทั้งเป็นพระเกียรติยศใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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	 ต่อมาในพทุธศกัราช	๒๔๔๒	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศ	 เลื่อนกรม
พระเจ้าน้องยาเธอ	กรมหมืน่ด�ารงราชานภุาพ	เป็น	พระเจ้าน้องยาเธอ  
กรมหลวงด�ารงราชานภุาพ ด้วยมพีระราชด�ารว่ิา	พระเจ้านอ้งยาเธอ	
กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ	ทรงปฏิบัติราชการทหารในต�าแหน่ง	นาย
พลตรีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก แล้วยังทรงจัดการโรงเรียนทั้งปวง
จนได้ตั้งเป็นกรมศึกษาธิการ ทรงเป็นกรรมการจัดตั้งโรงพยาบาล  
และยงัจดัการกรมสงัฆการแีละธรรมการ เมือ่รวมกรมเหล่านีเ้ข้าเป็น 
กระทรวงธรรมการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ย้ายจากหน้าที่ราชการทหารบกมาเป็นอธิบดีกระทรวงธรรมการ 
ก็ได้ทรงจัดระเบียบหน้าที่ราชการในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่	 วางระบบ
การศึกษา	 จนถึงทรงแต่งต�าราเรียน	 มีแบบเรียนเร็ว	 เป็นต้น	 เม่ือ
ทรงรับต�าแหน่งราชทูตพิเศษไปยังนานาประเทศในยุโรป	 ก็ได้ทรงดู
งานการศึกษาในประเทศนั้นๆ	ด้วย	ต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้เป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย กท็รงรับสนองพระราชด�าริในการ
จัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มั่นคง	 ยกหัวเมืองจากกลาโหม
และกรมท่ามารวมในกระทรวงมหาดไทยแบ่งพระราชอาณาเขตเป็น
มณฑล	อันนับเป็นการยากยิ่ง	พระเจ้าน้องยาเธอ	กรมหมื่นด�ารงราชา 
นุภาพ	ก็มีพระอุตสาหะวิริยะ	ศึกษาแบบอย่างความเป็นไปทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ	“กอปรด้วยพระสติปัญญาตริตรองเลือกฟั้น  
ทั้งมีความซื่อตรงด�ารงในความสัตย์สุจริต มิได้หนักไปในอคติทั้ง
ปวง” เป็นเหตุให้เจรญิพระเดชานภุาพ	เป็นความสขุแก่ราษฎรทัง้ปวง	 
นับเป็นความชอบพิเศษยิ่งใหญ่	 ส่วนการเสด็จประพาสแห่งใดทั้ง
ภายในภายนอกประเทศก็ทรงจัดการให้เป็นท่ีสะดวกสบายทุกคร้ัง	 
ในการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนยุโรป	 ก็ได้ทรงเป็นที่ปรึกษาของ
สมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา	บรมราชนินีาถ	ซึง่ส�าเรจ็ราชการแผ่นดนิต่าง
พระองค์ด้วย
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	 ครั้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มี
พระบรมราชโองการให้สถาปนาพระอิสริยยศ	 เลื่อนกรม	 พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ	 เป็น	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ในพุทธศักราช	๒๔๕๔	ด้วยทรงปฏิบัติ
ราชการแผ่นดินและราชการในพระองค์เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย 
มาแต่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 สืบมา
จนถึงรัชกาลของพระองค์	 ไม่ว่าจะเป็นราชการในหน้าที่เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยหรอืการศกึษา	เช่น	การจดัตัง้โรงเรยีนข้าราชการ
พลเรือน	 การจัดตั้งเสือป่าและลูกเสือในหัวเมือง	 ทั้งมีพระอัธยาศัย 
สขุมุรอบคอบ	กอปรด้วยพระสติปัญญา	อตุสาหะวริยิภาพ	ตัง้พระองค์
ไว้ในที่อันสมควรต่อชนทุกชั้น
	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ได้รับ
พระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศ	 เลื่อนกรมอีกคร้ังหน่ึงใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เป็นสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	
พุทธศักราช	๒๔๗๒	ด้วยมีพระราชด�าริว่า	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ	 เป็นพระบรมวงศ์พระองค์หนึ่ง	 ที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงฝึกสอนรัฐประศาสโนบาย
ต่างๆ	 แล้วทรงสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณได้ดังพระ 
ราชหฤทัยในต�าแหน่งต่างๆ	 จนถึงได้เป็นเสนาบดีต�าแหน่งส�าคัญมา
แต่ในรัชกาลที่	๕	นั้น	โดยเฉพาะต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ที่ทรงเป็นสืบมาถึง	 ๒๓	 ปี	 จนทรงอ่อนพระก�าลัง	 รู้สึกพระองค์ว่า
ไม่สามารถท�าราชการในต�าแหน่งส�าคัญให้เรียบร้อยได้ดังแต่ก่อน	
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เป็นเสนาบดทีีป่รกึษา แล้วทรงมอบหมายให้อ�านวย
การจดัหอพระสมดุส�าหรบัพระนคร ซึง่ไม่เป็นงานหนกัเกนิพระก�าลงั	
ก็ได้ทรงพระอุตสาหะรวบรวมตรวจค้นเรื่องโบราณคดีและวรรณคดี
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ต่างๆ	 ทั้งทรงพระนิพนธ์หนังสือไว้เป็นแบบฉบับหลายเร่ือง	 เป็นเหตุ
ให้เกิดความนิยมในการพิมพ์หนังสือแจกวิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์
แก่มหาชนจนทกุวนันี	้ครัน้เมือ่หายประชวรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ	 เป็นกรรมการสภาการคลัง 
กรรมการท�าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ กรรมการองคมนตรี
ตรวจงบประมาณเงินแผ่นดิน เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และที่
ปรกึษาผูส้�าเรจ็ราชการรกัษาพระนคร เมือ่เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืน
ต่างประเทศ
	 มาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นอภิรัฐมนตรี ในอภิรัฐมนตรี
สภา	 ส่วนหอสมุดส�าหรับพระนคร	 ซึ่งเจริญเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว	
โปรดให้ขยายการบ�ารุงในแผนกอื่นๆ	โดยตั้งเป็นราชบัณฑิตยสภา	มี
แผนกวรรณคดี	แผนกโบราณคดี	แผนกศิลปากร	ทรงแต่งตั้งพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	เป็นนายกราชบณัฑติยสภา 
ความเจริญในวิชาต่างๆ	 ก็เกิดดังพระราชประสงค์	 เป็นการเพิ่มพูน
เกียรติยศของบ้านเมืองด้วยสถานหนึ่ง
	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 จึงควรแก่
การยกย่องพระเกียรติคุณที่ทรงคุ้นเคยราชการหาผู้อื่นเสมอเหมือน
ได้ยาก	 เพราะทรงปฏิบัติราชการในต�าแหน่งส�าคัญมาช้านานถึง	 ๓	
รัชกาล	ได้ทรงท�าคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอันมาก	แม้ทรงเจริญ
พระชนมายุมากแล้วก็นับว่าทรงเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ที่เป็นหลัก
ราชการ	 เป็นท่ีทรงไว้วางพระราชหฤทัยและเป็นที่เคารพนับถือของ
คนทั้งปวง
	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงมีพระบรมราช 
โองการสถาปนาพระอิสริยยศ	 เลื่อนกรม	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรม
พระยาด�ารงราชานภุาพ	เป็น	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ ศักดินา ๓๕๐๐๐ เป็นพิเศษ ในต�าแหน่งพระองค์
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เจ้าต่างกรมผู้ใหญ่ในพระบรมมหาราชวัง มีพระนามปรากฏในพระ
สุพรรณบัฏว่า๑

 “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 
อิสสริยลาภบดินทรสยามวิชิตินทรวโรปการ มโหฬารรัฐประศาสน์  
ปิยมหาราชวรานุศิษฏ์ไพศาลราชกฤตการี โบราณคดีปวัติศาสตร
โกศล คัมภีรนิพนธนิรุกติปฏิภาน ราชบัณฑิตวิธานนิติธรรมสมรรถ 
ศึกษาภิวัฒนปิยวาที ขันติสัตยตรีสุจริตธาดา วิมลรัตนปัญญา 
อาชวาศรยั พทุธาทไิตรสรณาทรพเิศษคณุาภรณ์ธรรมกินาถบพติรฯ”
	 พระเทพโมลี	 วัดเทพศิรินทราวาส	 ได้แปลความหมายของ
พระนามไว้ดังนี๒้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
อิสสริยลาภบดินทร ทรงยิ่งใหญ่ด้วยพระอิสริยลาภ
สยามวิชิตินทรวโรปการ ทรงพระอุปการะพระเจ้าแผ่นดิน 
	 	 	 สยามรัฐ
มโหฬารรัฐประศาสน์ ทรงเจนจดัรฐัประศาสน์อย่างมโหฬาร
ปิยมหาราชวรานุศิษฏ์ สมเดจ็พระปิยมหาราชเจ้าทรงอบรม
	 	 	 สั่งสอน
ไพศาลราชกฤตการี ทรงกระท�าราชกิจมากมายไพศาล
โบราณคดีปวัติศาสตรโกศล ทรงรอบรู้ในโบราณคดีและประวัต ิ
	 	 	 ศาสตร์
คัมภีรนิพนธนิรุกติปฏิภาน ทรงนพินธ์ต�าราวทิยาการแตกฉานใน
	 	 	 ภาษาและปฏิภาณวาจาโต้ตอบ

 ๑	 สะกดการนัต์ตามต้นฉบบัเฉลมิพระยศเจ้านาย	เล่ม	๒,	๒๕๓๘,	หน้า	๒๗๙
 ๒	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	กรุงเทพฯ	:	
โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ,	๒๕๑๙
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ราชบัณฑิตวิธานนิติธรรม ทรงเป็นนายกจัดการราชบัณฑิตย 
 สมรรถ	 	 สภาสามารถในนิติธรรม
ศึกษาภิวัฒนปิยวาที ทรงจัดการศึกษาให้เจริญยิ่ง	 มีพระ 
	 	 	 วาจาเป็นที่รัก
ขันติสัตยตรีสุจริตธาดา	 ทรงด�ารงไว้ซึง่ขนัตสิจัจะแลสจุรติทัง้	
	 	 	 ๓	ประการ
วิมลรัตนปัญญาอาชวาศรัย	 พระปรีชาญาณบริสุทธิ์ดุจรัตนะ	ทั้ง
	 	 	 พระอัธยาศรัยก็ซื่อตรง
พุทธาทิไตรสรณาทร	 ทรงมั่นคงในพระไตรสรณะมีพระ 
	 	 	 พุทธเจ้าเป็นต้น
พิเศษคุณาภรณ์ธรรมิก	 ทรงเป็นบพติรธรรมิกนาถ	ประดบัด้วย 
 นาถบพิตรฯ	 	 พระคณุาภรณ์พเิศษทัง้หลายนีฯ้
	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศแรกทรง
กรมในพระนาม	 “กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ” ในความหมายว่า  
ผู้ด�ารงอานุภาพของพระราชานั้น	 ท้ังองค์ผู้พระราชทานนาม	 และ 
องค์ผู้รับพระราชทานท่ีเพิ่งจะมีพระชันษาเพียง	 ๒๔	 ปี	 ก็คงจะมิได้
ทรงคาดคิดว่า	พระนามอนัเปรยีบเสมอืนพระพรชยัมงคลอนัศกัดิส์ทิธิ์
น้ัน	จะได้ปกเกล้าปกกระหม่อมผูไ้ด้รบัพระราชทานให้ได้เป็น	“ผูด้�ารง
อานุภาพของพระราชา” สืบเนื่องกันถึง	 ๓	 รัชกาล	 แม้จนบั้นปลาย
พระชนมชีพจะมิได้ทรงรับราชการแล้ว	 และต้องทรงจากประเทศ 
ไทยไปประทับท่ีปีนัง	 ก็ยังทรงเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วย 
ความจงรกัภกัด	ีเมือ่มโีอกาสได้เฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท	ถวายดอกไม้
ธูปเทียนแพ	 แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 
พระอัฐมรามาธิบดินทร	 และสมเด็จพระอนุชาธิราช	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลปัจจุบัน	เมื่อเสด็จผ่านปีนัง
เพื่อนิวัตประเทศไทยครั้งแรกหลังจากทรงรับสิริราชสมบัติ



(29)สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

 พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด�ารงราชานภุาพ อนัปรากฏในพระสพุรรณบฏั และประกาศพระบรม
ราชโองการสถาปนา ต้ังกรม เล่ือนกรม แต่ละคราว ดังได้กล่าวถึง
นั้น พระเกียรติคุณแต่ละด้านมีรายละเอียดเป็นมาอย่างใด ปรากฏใน 
พระนิพนธ์หลายเล่ม แต่ทีแ่สดงถงึความคดิและปรัชญาการด�าเนินงาน 
ตลอดจนพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนน้ัน คือ บันทึก
ของพระธิดา หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ผู้สนองงานติดตามรับใช ้
ใกล้ชดิจนตลอดพระชนมชพีของพระบดิา ได้ฟังรบัสัง่ทีอ่าจไม่ปรากฏ
ในพระนิพนธ์อื่น เพราะเป็นเรื่องท่ีพ่อเล่าให้ลูกฟัง รวมทั้งจากพระ
ประสบการณ์และข้อสังเกตของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล เองด้วย
	 พระนิพนธ์เล่มหนึ่งของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย	 ดิศกุล	 ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีในหมู่ผู้สนใจศึกษา	คือเรื่อง	“สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชา 
นุภาพ” แรกเริ่มนั้นทรงเขียนเป็นตอนๆ	 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
รักษาดินแดนเมื่อพุทธศักราช	๒๕๐๑	จบแล้วรวมพิมพ์เป็นเล่ม	การ
พิมพ์ครั้งต่อๆ	มารู้จักกันในชื่อหนังสือ	“พระประวัติลูกเล่า”
	 พระประวัติท่ีหม่อมเจ้าพูนพิศมัย	 ดิศกุล	 ทรงบันทึกไว้นั้น	
เร่ิมแต่ประสูติ	 การทรงงานด้านต่างๆ	 จนทรงพ้นจากราชการ	 เสด็จ
ไปประทับท่ีปีนัง	 ในที่สุดก็เสด็จกลับเมืองไทย	 และสิ้นพระชนม	์
พระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดจนพระอัธยาศัย	 เทียบตามค�าแปล
พระนามแต่ละวรรคในพระสุพรรณบัฏได้อย่างบริบูรณ์	 ดังจะยกมา
กล่าวพอสงัเขป	แต่เพือ่ให้การล�าดบัความไม่สบัสน	จงึจะไม่กล่าวเรยีง
ตามล�าดับวรรคในพระนาม	หากจะกล่าวเรียงไปตามล�าดับเหตุการณ์

“ไพศาลราชกฤตการี - ทรงกระท�าราชกิจมากมายไพศาล”
ทรงสนองพระบรมราโชบายด้านต่างๆ ตลอด ๓ รัชกาล

	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 
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ทรงเร่ิมเรียน	 ก.ข.	 เมื่อพระชันษาได้	 ๓	 ปี	 พอผสมตัวได้แล้วก็ทรง	 
“ขึ้นสมุด”	โดยอ่านหนังสือเล่ม	เช่น	รามเกียรติ์	อิเหนา	จนพระชันษา
ได้	๘	ปี	ทรงเรียนอักษรขอมอยู่ปีหนึ่ง	แล้วทรงเรียนภาษาอังกฤษอีก	 
๔	ปี	หลังโสกันต์แล้ว	ทรงผนวชสามเณรตามธรรมเนียมราชกุมารใน
สมยันัน้	ลาผนวชแล้วทรงเข้ารบัราชการเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก
เมือ่พระชนัษา	๑๔	ปี	เป็นอนัว่าทรงจบการศกึษาขัน้ต้นเพยีงนัน้	ความ
รู้ต่อมาทรงได้จากการอ่านเขียนเรียนรู้ด้วยพระองค์เอง	ประกอบด้วย
พระอจัฉริยภาพในพระองค์	จงึทรงสนองพระบรมราโชบายทีพ่ระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ไว้วางพระราช
หฤทัยให้ทรงท�าถวายอย่างหลากหลายและประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างดี	 จนทรงได้รับพระมหากรุณาทรงสถาปนาตั้งกรมคร้ังแรกเป็น 
กรมขุนเมื่อพระชันษา	๒๔	ปี	ทรงเป็นนายพลตรีเมื่อพระชันษา	๒๖	ปี	 
ทรงเป็นเสนาบดีเมื่อพระชันษา	๒๘	ปี	 และทรงเป็นเอกอัครราชทูต
พิเศษผู้แทนพระองค์ไปเจริญพระราชไมตรีกับราชส�านักต่างๆ	 ใน
ยุโรป	 เมื่อพระชันษา	๒๙	ปี	 ต�าแหน่งสุดท้ายคือ	 ทรงเป็นนายกราช
บัณฑิตยสภา

“ศึกษาภิวัฒนปิยวาที - ทรงจัดการศึกษาให้เจริญยิ่ง มีพระวาจา
เป็นที่รัก”

จากโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบสู่กรมศึกษาธิการ
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง
เริ่มรับราชการในกรมทหารมหาดเล็กจนด�ารงพระยศพลตรี	 ได้ทรง
ปรับปรุงกรมกองแก้วจินดา	 (ทหารปืนใหญ่)	 ตั้งกรมแผนท่ีเพื่อท�า
แผนที่ราชอาณาเขตประเทศสยามตามมาตรฐานสากล	 และท่ีส�าคัญ
คอื	ทรงจดัการให้ทหารมหาดเลก็ได้เรยีนหนงัสอื	โดยขอพระราชทาน 
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พระต�าหนักสวนกุหลาบต้ังเป็นโรงเรียน	 ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ
โรงเรียน	ทรงก�าหนดหลักสูตร	จัดหาครูมาสอน	บางครั้งทรงสอนเอง	
ทรงจัดการสอบไล่นักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก	 โดยทรงร่างข้อสอบ	 ทรง
สอบนักเรียนและจัดท�าประกาศนียบัตรด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น
	 กล่าวถึงหลักสูตรในสมัยนั้นยังไม่มีผู้เข้าใจความหมายของ 
ค�าว่า	 “หลักสูตร”	 ด้วยซ�้า	 เมื่อจะทรงจัดเรื่องใดเข้าหลักสูตร	 ก็จะ 
ทรงทดลองกับเด็กเสียก่อน	 ฉะนั้นท่ีวังของพระองค์ท่านจึงมีโรงเรียน
เล็กๆ	 ห้องเดียวอยู่หลังหนึ่ง	 คงเปรียบได้ดังโรงเรียนสาธิต	 เพราะ 
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	ทรงเล่าว่า
 “พวกลูกๆ ต้ังแต่ของพระองค์ท่านและลูกคนในวัง ก็เป็น 
ผู้ส�าหรับทดลองทั้งนั้น... ครูก็มีต่างๆ บางคนสอนอย่างนั้นดี บางคน
สอนอย่างนี้ดี มีขุนบัญญัติฯ คนหนึ่งสอน ก.ข. ดีนัก แม้เด็กจะเกเร
อย่างไรครูก็มีวิธีสอนจนอ่านได้ดีและเร็วด้วย”
	 คร้ันพระชันษาได้	 ๒๐	 ปี	 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ	 เสด็จไป
ทรงจ�าพรรษาท่ีวัดนิเวศธรรมประวัติ	 บางปะอิน	 ได้ทอดพระเนตร
เห็นเด็กชาวนามาเรียนหนังสือท่ีวัดโดยใช้หนังสือ	 “มูลบทบรรพกิจ”	
แต่อ่านไม่ได้นอกจากท่องชี้ไปตามเรื่องว่า	ก	ก่	ก้	ก๊	ก๋	แต่ชี้ก็ไม่ถูกตัว	
เพราะเด็กมีเวลามาเรียนเพียงปีละ	 ๓	 เดือน	 ถึงหน้าท�านาก็กลับไป
ช่วยพ่อแม่	 กลับมาเรียนใหม่ก็ลืมหมด	 ต้องตั้งต้นกันใหม่	 หม่อมเจ้า 
พูนพิศมัย	ดิศกุล	ทรงเล่าว่า
 “เป็นเหตุให้ท่านทรงคิด แบบเรียนเร็ว ขึ้น เพื่อจะให้อ่านได้
ภายใน ๓ เดือน และเอาของที่จ�าได้ง่าย เช่น ก.ไก่ ข.ไข่ ซึ่งเด็กเห็น 
อยู่เสมอๆ แล้วช่วยความจ�าให้เร็วขึ้น ส่วนในเนื้อเรื่องก็ทรงเลือกเอา
มาแต่ที่จับใจเด็กเป็นประมาณ เพราะธรรมชาติของเด็กไม่สามารถ 
จะเข้าใจคตธิรรมได้นอกจากชอบการตืน่เต้น จงึทรงผกูเรือ่ง เช่น ตาโป๋ 
ขาเป๋ ตาหวังหลังโก่ง เป็นต้น เพื่อให้เด็กเห็นว่าแม้คนพิการก็ยังท�า
อะไรๆ ได้”
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	 ในพุทธศักราช	 ๒๔๓๓	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 
อยูห่วั	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้พระองค์ท่านย้ายไปเป็นอธบิดี
กรมศึกษาธิการและก�ากับการธรรมการมีต�าแหน่งเทียบเท่าเสนาบดี	
แม้ยังไม่ได้ประกาศต้ังเป็นกระทรวง	 แต่ก็เป็นต�าแหน่งที่เข้าประชุม
เสนาบดีสภาด้วย
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 มี
พระวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาของชาติในเบื้องต้นว่า
 “ต้องดูความต้องการของประเทศว่าเรายังขาดคนชนิดใด 
ถ้ากระทรวงศึกษาธิการท�าคนให้แก่ประเทศได้ถูกต้องตามเวลาแล้ว  
บ้านเมืองจะเจริญเร็ว และคนก็จะมีงานท�าโดยทั่วถึงกัน”
	 ในเวลานั้นคนอ่านออกเขียนได้มีน้อย	 เมื่อมีเหตุจ�าเป็นต้อง
เขียนใบบอกราชการก็ต้องไปเขียนที่วัด	 เพราะพวกพระต้องรู้หนังสือ
เพื่อแปลบาลีเป็นภาษาไทย	 กระทรวงศึกษาธิการจึงสร้างคนให	้ 
“อ่านออกเขียนได้” เมื่อเริ่มจัดการปกครองแบบใหม่ในพุทธศักราช	
๒๔๓๕	 ก็จัดคนที่อ่านออกเขียนได้ส่งให้กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงต่างๆ	ได้ทั่วประเทศต่อเนื่องมา	คนจึงมีงานท�ากันทั่วถึง
	 แต่ในสองปีต่อมา	เมือ่บ้านเมอืงเร่ิมเกดิวกิฤตกิารณ์กรณพีพิาท
ดนิแดนกบัฝรัง่เศส	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชา
นุภาพ	 ทรงได้รับพระบรมราชโองการให้ไปเป็นเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยโดยมิได้มีพระราชด�ารัสถามความสมัครใจ	 ด้วยมีพระราช
กระแสว่า
 “กรมด�ารง ฉันเชื่อว่าเธอจะท�าการศึกษาได้ส�าเร็จ แต่บัดนี้
บ้านเมืองอยู่ในอันตราย ถ้าเราตกไปเป็นข้าเขาอื่น การศึกษาที่เธอรัก
จะอยูท่ีไ่หน ใครเขาเป็นนายเขากจ็ะต้องเปลีย่นแปลงไปตามพอใจเขา 
เรามาช่วยกันรักษาชีวิตของประเทศไว้จะไม่ดีกว่าหรือ”
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“มโหฬารรัฐประศาสน์ - ทรงเจนจัดรัฐประศาสน์อย่างมโหฬาร”
สู่กระทรวงมหาดไทย - ทรงตั้งเมืองและทรงตั้งคน

	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง
เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่แรกตั้งกระทรวงเม่ือวันที่	 ๑	
เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๓๕	ขณะพระชันษาเพียง	๓๐	ปี	เมืองต่างๆ	 
ที่เคยสังกัดกระทรวงกลาโหมและกรมท่าได้รวมมาอยู่ในความรับ
ผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยท้ังหมด	 ในชั้นแรกทรงก�าหนดที่ตั้ง 
มณฑล	 จังหวัด	 และอ�าเภอในท้องที่ต่างๆ	 โดยใช้แผนที่สยาม	 ซึ่งได้
ทรงควบคุมเจ้าหน้าที่ฝรั่งและไทยร่วมกันส�ารวจจัดท�าไว้	 เม่ือทรงตั้ง
กรมแผนที่ขึ้นในพุทธศักราช	๒๔๒๘	หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	ทรง
บันทึกตามที่พระบิดาเล่าประทานว่า
 “เอาแผนที่ปูขึ้นบนโต๊ะ มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั และพระองค์ท่าน ๒ พระองค์เท่านัน้ ยนืคดิตามแผนทีว่่าจะ
เอาภูเขาและทางน�้าเป็นขอบเขตของมณฑลและจังหวัด แล้วจึงลงมือ
ออกตรวจท้องที่และเลือกคนท�างาน”
	 การตั้งเมืองนั้นโบราณเขาเอาที่มีน�้าและที่ราบท�านาได้เป็น
หลัก	 และระยะเมืองก็เอาเกณฑ์เดินด้วยเท้าแต่เช้ามืดถึงเย็นเป็นที่
หยุดพัก	ระยะทางจึงอยู่ในระยะ	๖๐	กิโลเมตรเสมอ	ดังเช่น	นครปฐม	
ราชบุรี	เพชรบุรี	เป็นต้น	ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ	 ก็ทรงเอาความสะดวกของราษฎรเป็นหลัก	
เช่น	ถ้าทางน�า้เปล่ียนใหม่	ไม่สะดวกแก่การคมนาคม	ราษฎรมกัจะย้าย
ไปตามน�้า	 ถ้าเลือกที่ได้ถูกต้องมั่นคงก็ย้ายเมืองตามไป	 ถ้าไม่ถูกต้อง 
ก็แก้ไขชี้แจงให้เข้าใจกัน
	 การเสดจ็ออกตรวจราชการ	ขณะนัน้มรีถไฟไปถงึเพยีงอยธุยา
และโคราช	นอกนั้นต้องใช้ช้าง	ม้า	เกวียน	เรือ	แต่สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ก็เสด็จตรวจราชการได้ทั่วทุก
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เมืองยกเว้นเมืองเลย	โปรดว่า	สภาขุนช้างขุนแผน นั้นแผนที่ดีนัก	ทรง
เคยให้ส�ารวจท้องที่เป็นถูกต้องทุกหมู่บ้านและอ�าเภอ	 ด้วยเหตุนี้จึง
ทรงเห็นว่า	 ไม่ควรจะเปล่ียนช่ือท้องท่ี	 เพราะท�าให้เสียความรู้ในทาง
พงศาวดารว่าเป็นแห่งหนต�าบลใดแน่
	 ส่วนเรื่องการตั้งคน	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ	 ทรงถือว่าการเลือกคนให้ถูกท่ีเป็นสิ่งส�าคัญย่ิงกว่า 
สิ่งใดๆ	โดยทรงย�้ากับพวกเทศาภิบาลและข้าราชการเสมอว่า
 “การเลอืกคนใช้ให้เหมาะสมแก่ต�าแหน่งเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบั
ผูเ้ป็นนายคน การทีจ่ะรูว่้าถกูหรอืผดินัน้จะต้องขยันเอาใจใส่ดอูยู่เสมอ
ว่าผลงานทีเ่ขาท�านัน้เป็นอย่างไร ถ้าเขาท�าได้ดต้ีองยอมให้ว่าเป็นความ
ดีของเขาเอง เราจะรับเอาได้แต่เพียงว่าเลือกคนถูก ถ้าเขาท�าผิดเรา
ต้องรับเสียเองว่าเพราะเราเลือกเขา เขาจึงมีโอกาสท�าผิด ทั้งนี้เพราะ
อ�านาจอยู่ที่ไหน ความรับผิดชอบต้องอยู่ที่นั่นด้วย”
	 เมือ่มผีูท้ลูถามว่าทรงมเีกณฑ์อะไรเลอืกคน	จึงเลอืกได้ถูกเสมอ	
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	พระธิดา	ทรงเล่าว่า	โดยมากท่านตอบด้วย
ทรงพระสรวล	แต่กับพระโอรสธิดาทรงอธิบายว่า
 “ถ้าเรยีกผู้ใดมาส่ังงานจะให้ไปรบัต�าแหน่งใหม่ ผูน้ัน้ตอบรับว่า
ได้โดยเร็ว และอ้ายนั่นก็ท�าได้ อ้ายนี่ก็ง่ายละก็ เตรียมหาคนใหม่ไว้ได้
ทันที แต่ถ้าคนใดหนักใจซักถามถี่ถ้วน เห็นความล�าบากละก็ เรานอน
ตาหลับได้”
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง
ท�างานกระทรวงมหาดไทยซึง่เป็นงานท่ีส�าคญัทีส่ดุในพระชนมชพีของ
พระองค์ท่าน	 คือการจัดการปกครองแบบใหม่อยู่ถึง	 ๒๓	 ปี	 ทรงตั้ง
มณฑล	๑๘	มณฑล	จังหวัด	๗๑	จังหวัด	การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและ
ก�านนักท็รงวางแบบไว้เพือ่ฝึกหดัให้เป็นประชาธปิไตย	สมเดจ็พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงงานหนักจนทรงพระ
ประชวรในพทุธศกัราช	๒๔๕๗	ต้องทรงลาพกัราชการ	ก่อนทีจ่ะกราบ
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ถวายบังคมลาออกจากต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยในปีต่อมา

“โบราณคดีปวัติศาสตรโกศล - ทรงรอบรู ้ในโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์”

ทรงพัฒนาหอสมุดส�าหรับพระนครและโบราณคดี
	 หลังทรงพ้นจากงานหนักของกระทรวงมหาดไทย	 พระบาท
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดให้สมเดจ็พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ทรงดแูลงานหอสมดุส�าหรบั
พระนคร	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชวังบวรสถานมงคลให้เป็นพิพิธภัณฑ์	 ก็ทรงขอให้ทรงช่วยจัด
พิพิธภัณฑ์ด้วย
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง 
เร่ิมงานพัฒนาหอสมุดส�าหรับพระนครด้วยการทรงอ่านหนังสือท่ีมี
อยู่ในหอสมุดขณะนั้นทั้งหมดแล้วทรงจัดหาหนังสือเก่าเพิ่มเติม	 ทั้ง
ประกาศรับซ้ือและส่งคนออกเสาะหา	ทรงขอยืมตู้ลายรดน�้าจากวัด
ต่างๆ	 มาตั้งแสดงโดยติดป้ายชื่อผู้ให้ยืม	 แล้วนิมนต์พระมาชม	 จึง
ก่อให้เกิดศรัทธามีผู้ส่งตู้ลายรดน�้ามาถวายมากข้ึน	 จนได้ตู้ใส่หนังสือ
เต็มหอสมุด	 ส่วนการจัดพิมพ์หนังสือ	 ทรงชักชวนเจ้านายพี่น้องและ
ข้าราชการผู้ใหญ่ให้พิมพ์หนังสือแจกเป็นวิทยาทานในโอกาสต่างๆ	
โดยหอสมุดรับจัดพิมพ์ให้เสร็จ	 ขอแต่ให้มอบหนังสือแก่หอสมุดร้อย
ละ	 ๒๐	 ทรงเปิดห้องขายหนังสือเหล่าน้ีในราคาถูกเพื่อให้นักเรียน 
ซื้อได้	 ก็ได้เงินเข้าหอสมุดเป็นจ�านวนไม่น้อย	 นอกจากน้ียังทรงสนับ 
สนุนการค้นคว้าเรียบเรียงเรื่องใหม่ๆ	ทั้งทรงแจ้งไปยังหอสมุดในต่าง
ประเทศให้ช่วยตรวจหาเรื่องเก่ียวกับประเทศไทยแล้วคัดส�าเนาส่งมา
ให้โดยมีค่าสมนาคุณตามสมควร
	 ส่วนเรื่องโบราณสถาน	หากเป็นเมืองไม่ไกลนัก	โปรดเสด็จไป
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ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง	หากเป็นเมืองไกล	จะทรงสั่งเจ้าเมือง
และนายอ�าเภอให้แจ้งแก่พรานป่าว่า	 ถ้าผู้ใดพบโบราณวัตถุสถานที่
ใดให้รายงานมาและได้รับรางวัลตามค่าของโบราณวัตถุสถานน้ันๆ	 
จึงได้พบศิลาจารึกเป็นจ�านวนมาก	 และโปรดให้ท�าส�าเนาเพื่อมอบให้
ผู้รู้อ่านแปลต่อไป
	 งานรวบรวมหนังสือและเอกสารส�าคัญอันเป็นมรดกของชาติ 
ที่ทรงริเริ่มไว้อีก	๒	เรื่อง	แต่ยังไม่ส�าเร็จเรียบร้อย	คือ	งานหอรูป ทั้ง 
รูปคน	 เหตุการณ์	 และสถานที่	 โดยทรงขอส�าเนารูปและฟิล์มกระจก
จากร้านถ่ายรูป	 รูปส่วนพระองค์และฟิล์มกระจกของหลวงครั้ง
รัชกาลที่	 ๕	 มารวมเก็บรักษา	 หาผู้รู ้มาท�าค�าอธิบายรูป	 ส่วนงาน 
หอจดหมายเหตุ เป็นการรวบรวมเอกสารราชการที่อายุเกิน	๒๕	ปี	
จากกระทรวงต่าง	ๆ	มาคัดเลือกจัดเข้าแฟ้มเรียงวันเดือนปี

“ราชบัณฑิตวิธานนิติธรรมสมรรถ - ทรงเป็นนายกจัดการราช
บัณฑิตยสภาสามารถในนิติธรรม”

ทรงงานราชบัณฑิตยสภา
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง 
เป็นนายกราชบัณฑิตยสภาพระองค์แรก	 ซึ่งรวมการด�าเนินงาน
วรรณคดี	พิพิธภัณฑ์	และศิลปากรไว้ในสังกัดเดียวกัน	โดยเฉพาะงาน
จัดพิพิธภัณฑสถานที่พระราชวังบวรสถานมงคล	 ซึ่งขณะนั้นอาคาร
สถานที่ช�ารุดทรุดโทรมมาก	ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม	สมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 โปรดให้พระธิดาจัดเครื่อง 
น�า้ชาไปเลีย้งกลุม่พ่อค้าฝรัง่	แขก	จนี	ทีท่รงเชญิมาให้ช่วยกนัดสูถานที่ 
และช่วยเหลือตามก�าลัง	ก็มีผู้ขนไม้	กระเบื้อง	ปูนซีเมนต์	ฯลฯ	มาให้
มากมาย	 ครั้นซ่อมสถานท่ีเรียบร้อยแล้วก็ทรงขอตู้โต๊ะจากเจ้านาย 
พี่น้อง	 หากเป็นเรื่องทางศาสนาก็ทรงขอพระสงฆ์	 ส่วนสิ่งของจัด
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แสดง	นอกจากที่มีอยู่เดิมก็ทรงใช้วิธี	“ขอยืม” มาตั้งแสดง	หม่อมเจ้า 
พูนพิศมัย	ดิศกุล	พระธิดา	ทรงกล่าวว่า	“ของอื่นๆ สิ่งไรไม่มีท่านก็ขน
ไปจากวังจนเกือบๆ จะหมด” เมื่อจัดพิพิธภัณฑ์เสร็จ	ก็เกิดปัญหาคน
ไม่เข้าไปดู	 โปรดให้พระธิดาจัดอาหารว่างและเคร่ืองดื่มไปขาย	 ของ
ไทยทีท่�าจากหวัเมอืงต่างๆ	กน็�ามาฝากขายได้	เพราะเมือ่นกัท่องเทีย่ว
มา	ก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วย	เมื่อฝรั่งอยากรับประทานของไทยๆ	มา	คน
ไทยก็มาด้วย

“คัมภีรนิพนธนิรุกติปฏิภาน - ทรงนิพนธ์ต�าราวิทยาการแตกฉาน
ในภาษาและปฏิภาณวาจาโต้ตอบ”

พระนิพนธ์เรื่องต่างๆ
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง
รบัการศกึษาตามแบบราชกุมารในสมยันัน้เพยีงพระชนัษา	๑๔	ปี	หลงั
จากนั้นก็ทรงศึกษาเรียนรู้ด้วยพระองค์เองจนตลอดพระชนมชีพ	ทรง
เล่าประทานหม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	พระธิดาว่า
 “เช้าเขียนเป็นวิทยาทาน ค�่าต้องหาความรู้ต่อ มิฉะนั้นมันจะ
หมด คนที่นึกว่าตัวรู้พอแล้วนั้นเป็นคนตายแล้วเป็นๆ เพราะโลกหมุน
อยู่ทุกนาที เราต้องเรียนตามมันไป จึงจะอยู่กับโลกโดยไม่โง่ได้”
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง
พระนิพนธ์พงศาวดารไว้	 ๑๓๔	 เรื่อง	 โคลงกลอน	๙๒	 เร่ือง	 ศาสนา	
๗๖	เรื่อง	อธิบายแทรก	๑๙	เรื่อง	ประวัติ	๑๖๐	เรื่อง	ต�านาน	๑๐๓	
เรื่อง	 บทความในนิตยสารสยามสมาคม	 ๑๐	 เรื่อง	 นอกจากนี้ได้ทรง
ตัง้	“สมาคมวรรณคด”ี	โดยทรงเชญินกัปราชญ์และนกัวชิาการทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศร่วมประชุมไต่ถามวิชาการกันเหมือนอย่าง	
French	 Academy	 ที่กรุงปารีส	 แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในพุทธศักราช	๒๔๗๕	 งานของสมาคมวรรณคดีก็ยุติไป	ทั้ง
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ต้องทรงพ้น
จากงานราชบัณฑิตยสภาด้วย

“ขันติสัตยตรีสุจริตธาดา - ทรงด�ารงไว้ซึ่งขันติสัจจะแลสุจริตทั้ง ๓ 
ประการ”

ทรงมีพระขันติมั่นคง
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรง
มีพระขันติมั่นคงสม�่าเสมอ	ทั้งในการทรงงานและในการส่วนพระองค์	
โดยเฉพาะเมือ่ต้องทรงพ้นจากต�าแหน่งนายกราชบณัฑติยสภา	หม่อม
เจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	ทรงบันทึกไว้ว่า
 “วันหนึ่ง เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ มาเฝ้าเสด็จพ่อที่
วงั ทลูว่าพระยามโนปกรณ์ต้องการต�าแหน่งนายกราชบณัฑติยสภาให้
แก่เพื่อน... ขอให้เสด็จพ่อลาออกเสีย เสด็จพ่อทรงตอบว่า ทรงยินดีที่ 
จะออก ถ้าท่านลาออกก็จะเป็นโกรธเคืองเรื่องส่วนตัวที่ถูกจับไปขัง 
[เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง	-	ผู้เรียบเรียง] ชาวต่างประเทศจะดูถูก
ได้ว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับการงานของประเทศ ถ้าจะให้ท่านออก
ก็ขอให้ประกาศปลด...”
	 ทางการก็ประกาศปลด
	 ทรงมพีระขนัตมิัน่คงจนถงึบัน้ปลายพระชนมชพี	หลงัจากทรง
พ้นหน้าที่ราชการสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชา 
นุภาพ	เสดจ็ไปประทับท่ีหวัหนิได้	๑	ปี	เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 
เจ้าอยูห่วั	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปรกัษาพระองค์ทีย่โุรป	สมเดจ็พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	จงึขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเสด็จไปประทับที่ปีนังเพราะทรงต้องการความสงบและ
ออกไปให้พ้นจากการเมือง	 จนพุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 เริ่มประชวรด้วย
โรคพระหทัยพิการ	พระโอรสจึงทูลขอให้เสด็จกลับประเทศไทย	ครั้น
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ถึงวันที่	๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๖	ก็ทรงบรรทมหลับแล้วมิได้
ทรงตื่นขึ้นมาอีกเลย
	 หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	พระธิดา	ทรงจบท้ายพระประวัติ
สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ท่ีทรงเล่าออก
อากาศทางสถานีวิทยุรักษาดินแดน	เมื่อพุทธศักราช	๒๕๐๑	ว่า
 “ในเวลาที่ท่านทรงเป็นนายทหารประจ�าอยู่ในพระราชวัง
หลวงนั้น เจ้าพี่เจ้าน้องรุ่นเดียวกันมักจะมาประทับคุยกันใกล้ๆ ประตู
วัง ๆ  เห็นคนเข้าออกเนืองแน่นอยู่เสมอ จึงทรงคิดกันว่า จะลองความ
รู้คนดูสักที แล้วทรงจดชื่อคน ๔ คน คือ ๑. ท่านขรัวโต (สมเด็จพระ 
พุฒาจารย์) ๒. พระพุทธยอดฟ้า ๓. จ�าไม่ได้ว่าใคร ๔. อีนาคพระโขนง 
ให้คนคอยถามทุกคนท่ีเข้าออกประตูว่า ใน ๔ คนนี้รู ้จักใครบ้าง?  
อนีาคพระโขนงชนะ! ท�าให้คดิว่าอกี ๑๐๐ ปีข้างหน้าใครจะอยูใ่นเมอืง
ไทยในฐานะเช่นไร? ส่วนเสด็จพ่อของข้าพเจ้านั้น อย่างน้อยก็คงจะได้
เสด็จอยู่ในพระนามว่า พระบิดาประวัติศาสตร์ ดอกกระมัง”
	 หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	คงชื่นพระทัยมิใช่น้อย	ที่เพียง	๔	ปีต่อ

มา	ในพุทธศักราช	๒๕๐๕	องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาต	ิหรือยเูนสโกได้ประกาศยกย่อง	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เป็นบคุคลส�าคญัของโลก ผลงานทีท่รง

สร้างสรรค์	 ตลอดจนงานพระนิพนธ์ยังเป็นที่รู้จักยกย่องทั้งในวงราชการ

และวงวิชาการทุกวันนี้	 ตลอดจนทรงได้รับพระสมัญญา	 “พระบิดาแห่ง

วิชาประวัติศาสตร์ไทย” ดังที่หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	 ดิศกุล	 ทรงปรารภไว้

ก่อนนั้น





การเสด็จตรวจราชการหัวเมือง
ของ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



ศาลาลูกขุนใน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียว ๒ หลังคู่ 
ใช้เป็นส�านกังานกระทรวงมหาดไทยหลงัหนึง่ และกระทรวงกลาโหมหลงัหนึง่ 
จนถึงสมัยปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕



ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
คัดจากเรื่องเทศาภิบาล

ตอน ๑-๔

พระนิพนธ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
 นทิาน๑ เรือ่งนีอ้ยู่ข้างจะยาวจงึแบ่งเป็น ๒ ภาค ภาคต้น ว่าด้วย 
เหตุที่จัดการปกครองหัวเมืองอย่างเทศาภิบาล ภาคที่ ๒ ว่าด้วย 
กระบวนการปกครองหัวเมืองอย่างเทศาภิบาล อันตัวข้าพเจ้าได้
เกี่ยวข้องมามาก
 ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๕  
เหตุที่ข้าพเจ้าได้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีเร่ืองชอบกลควร
เล่าเข้าในโบราณคดีได้ เพราะเวลาก็ล่วงมาถึง ๕๐ ปีแล้ว
 อันต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนั้น แต่ก่อนมาเป็น
อัครมหาเสนาบดีที่สมุหนายก หัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน และ
บงัคบับญัชาหวัเมอืงฝ่ายเหนอืท้ังปวง คูก่บัเสนาบดกีระทรวงกลาโหม  
อันเป็นสมุหพระกลาโหม หัวหน้าข้าราชการฝ่ายทหาร และได้บังคับ
บัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งปวงเช่นเดียวกัน
 ผู ้ที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแต่ก่อน ล้วนเคยรับ
ราชการพลเรือนมาช้านาน จนได้เป็นเสนาบดีชั้นจตุสดมภ์ เมือง วัง 
คลัง นา ต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งมาก่อน แล้วจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นอัคร
มหาเสนาบดีเมื่อสูงอายุ ยกตัวอย่างดังเช่น เจ้าพระยารัตนบดินทร์ 
ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอยู่ก่อนตัวข้าพเจ้า ท่านเคยเป็น
พระยาราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยแต่รัชกาลที่ ๔ 
จนถึงรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นเจ้าพระยาพลเทพเสนาบดีกระทรวงเกษตรา 
ธิการแล้วจึงได้เป็นที่สมุหนายกเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แต่ส่วน
ตวัข้าพเจ้าเอง ตัง้แต่ออกจากโรงเรยีนเข้ารบัราชการกเ็ป็นทหารอยูใ่น 
กรมทหารมหาดเล็ก ได้เคยเป็นต้ังแต่นกัเรยีนนายร้อยแล้วเลือ่นยศขึน้
ไปตามล�าดับจนถึงเป็น นายพันโท ราชองครักษ์บังคับการกรมทหาร

	 ๑ เทศาภบิาล.	พระนพินธ์	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพ	ตอน	๑-๔
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มหาดเลก็อยูห่ลายปี ไม่เคยเป็นนายพนัเอก เพราะสมยันัน้นายพนัเอก 
ทหารมหาดเล็กมีแต่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียว คนอื่นเป็นไม่ได้
 เหตุท่ีข้าพเจ้าจะเริ่มรับราชการฝ่ายพลเรือน เกิดแต่เมื่อ
ข้าพเจ้าเป็นผู้บังคับการทหารมหาดเล็ก ทูลขอพระต�าหนักเดิมที่ 
สวนกุหลาบตั้งโรงเรียนฝึกหัดลูกผู ้ดีที่เป็นนักเรียนนายร้อยทหาร
มหาดเล็ก ตั้ง “โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ 
ครั้นโรงเรียนเจริญขึ้นมีเจ้านายและลูกผู้ดีสมัครเป็นนักเรียนมากเกิน
อัตรานักเรียนนายร้อย จะต้องจ�ากัดจ�านวนนักเรียนรับฝึกสอนถึงผู้ที่
จะไม่เป็นทหารด้วย ข้าพเจ้ากราบทูลถามพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัด
เป็นโรงเรยีนส�าหรบัลกูผูด้ทีัว่ไป ไม่เฉพาะแต่ท่ีจะเป็นนักเรียนนายร้อย
ทหารมหาดเลก็ ตรสัว่าลกูผูด้ทีีเ่รยีนส�าเรจ็แล้วถงึไม่เป็นทหาร กค็งไป
รับราชการอย่างอืน่ให้เป็นประโยชน์เหมอืนกนั จงึขยายการฝึกสอนใน
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ให้มีทั้งชั้นประถมที่เป็นวิชาวิสามัญ 
เวลานั้นเรียกว่า “ประโยค ๑” และชั้นมัธยมเรียกว่า “ประโยค ๒” 
ส�าหรับไปรับราชการ
 ขอกล่าวแทรกตรงนี้สักหน่อย ว่านักเรียนส�าเร็จประโยค ๒  
ในโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบครั้งนั้น ต่อมาถึงรัชกาลหลังที่
ได้เลื่อนยศในราชสกุลถึงเป็นกรมก็มี ที่เป็นขุนนางชั้นรองลงมานั้น 
แม้แต่ในรัชกาลที่ ๕ ก็มีมาก
 ปีหนึง่ในเวลาเมือ่โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกหุลาบก�าลงัเจรญิ  
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทานรางวัลนักเรียน แล้วทรงพระราช 
ด�าเนินเทีย่วทอดพระเนตรท่ัวบรเิวณโรงเรยีน โปรดการทีจั่ดในโรงเรยีน
น้ันมาก ต่อมาไม่ช้า วนัหนึง่ตรสัแก่ข้าพเจ้าว่า การศกึษาเป็นการส�าคญั
ของบ้านเมอืงในภายหน้า ข้าพเจ้าจดัโรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ
ได้ส�าเร็จก็ดีแล้ว ให้ข้าพเจ้าคิดตั้งโรงเรียนให้มีแพร่หลายต่อออกไป
จนถึงฝึกสอนราษฎรให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วย ข้าพเจ้าจึง
มีหน้าที่จัดโรงเรียนอันเป็นฝ่ายพลเรือนเพิ่มขึ้น แต่ในเวลาเมื่อยังเป็น
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ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
 คร้ันถงึ พ.ศ. ๒๔๓๐ เมือ่โปรดให้รวมการบงัคบับญัชาทหารบก 
ทหารเรือตัง้เป็น “กรมยุทธนาธกิาร” ทรงพระกรณุาโปรดฯ ให้ข้าพเจ้า
เลือ่นยศทหารขึน้เป็นนายพลตร ีและเป็นต�าแหน่งผูช่้วยผูบ้ญัชาการ
ทหารบกในกรมยุทธนาธิการ ข้าพเจ้าจะต้องย้ายขาดไปจากกรม 
ทหารมหาดเล็ก จึงโปรดรวมงานที่จัดโรงเรียนตั้งเป็นกรมอิสระเรียก
ว่า “กรมศกึษาธกิาร” ตัง้ส�านกังานท่ีตกึแถวต่อประตพูมิานชยัศรทีาง
ข้างตะวนัออก และโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นต�าแหน่งอธบิดกีรมศกึษาธกิาร 
ตอนนี้ข้าพเจ้าจึงมีต�าแหน่งรับราชการทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ด้วยกันอยู่ ๒ ปี ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดให้รวมกรมธรรมการ
และกรมสังฆการี กับทั้งกรมพยาบาลและกรมพิพิธภัณฑสถาน 
ซึง่เป็นกรมอสิระอยูก่่อน เข้ากบักรมศกึษาธกิารยกขึน้เป็น “กระทรวง
ธรรมการ” และทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าย้ายขาดจากต�าแหน่ง 
ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก ในกรมยุทธนาธกิาร มาเป็นอธบิดกีระทรวง 
ธรรมการแต่ต�าแหน่งเดียว เมื่อต้น พ.ศ. ๒๔๓๓ ข้าพเจ้าจึงได้รับ
ราชการแต่ฝ่ายพลเรือนทางเดียวแต่นั้นมา
 เหตุที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าย้ายขาด 
จากราชการทหาร มาเป็นอธบิดกีระทรวงธรรมการรับราชการพลเรือน
แต่ฝ่ายเดียวนั้นเนื่องด้วยการเมือง เพราะจะทรงจัดคณะเสนาบดี
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างใหม่ตามที่ทรงพระราชปรารภมาแต่ก่อน ว่า 
ถึงเวลาที่เมืองไทยจ�าจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้ 
เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขต จะรั้งรอต่อไปไม่ได้ แต่คณะเสนาบดี  
เจ้ากระทรวงซึง่บญัชาการตามแบบเก่ามแีต่ ๖ คนน้อยตวันัก ท้ังหน้าท่ี
เสนาบดีซ่ึงจัดเป็นอัครมหาเสนาบดี ๒ คน เป็นจตุสดมภ์ ๔ คน ก็ 
พ้นสมัยไม่เหมาะกับการงานในปัจจุบันเสียแล้ว ทรงพระราชปรารภ 
จะแก้ไขคณะเสนาบดีให้มีเจ้ากระทรวงพอท�าการเสียก่อน เมื่อ พ.ศ.  
๒๔๓๐ โปรดให้สมเดจ็กรมพระยาเทววงศ์วโรปการแต่ยงัเป็นกรมหลวง
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เสดจ็ไปช่วยงานฉลองรชักาลสมเดจ็พระบรมราชนิวีคิตอเรยีครบ ๕๐ ปี  
ณ ประเทศอังกฤษแทนพระองค์ ตรัสสั่งไปให้พิจารณาแบบคณะ
เสนาบดีในยุโรป ว่าเขาเอาอะไรเป็นหลักก�าหนดต�าแหน่งเสนาบดี
 สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ เสด็จกลับมาทูลรายงาน จึงทรง
ก�าหนดคณะเสนาบดีที่จะจัดใหม่ให้เป็น ๑๒ กระทรวง คงต�าแหน่ง
เสนาบดีเดิมไว้ทั้ง ๖ กระทรวง กระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นคือกระทรวง
พระคลัง กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
ธรรมการ กระทรวงโยธาธกิาร กระทรวงมรุธาธร แต่ให้เป็นเสนาบดี
มีศักดิ์เสมอกันทั้ง ๑๒ กระทรวง เลิกต�าแหน่งอัครมหาเสนาบดีทั้ง ๒ 
มิให้มีต่อไปดังแต่ก่อน
 เมื่อก�าหนดกระทรวงเสนาบดีซึ่งจะตั้งข้ึนใหม่ และทรงเลือก
หาตัวผู้ซึ่งจะเป็นเสนาบดีกระทรวงนั้นๆ แล้ว เห็นจะทรงพระวิตก
เกรงว่าถ้าประกาศตั้งเสนาบดี ๑๒ ต�าแหน่งตามก�าหนดใหม่ทันที จะ 
ไม่เป็นการเรยีบร้อย ด้วยกรมต่างๆ อนัจะรวมเข้าในกระทรวงเสนาบด ี
ที่ตั้งใหม่เป็นกรมอิสระอยู่โดยมาก ทั้งตัวผู้ซึ่งจะเป็นเจ้ากระทรวงใหม่  
ก็ยังไม่คุ้นเคยกับหน้าที่เสนาบดี จึงทรงทดลองระเบียบการที่จะจัด 
ใหม่และฝึกหัดผู้ซึ่งจะเป็นเสนาบดีขึ้นใหม่มาแต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรด
ให้จัดที่ประชุมเสนาบดีขึ้นที่มุขกระสัน พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท  
ให้เสนาบดีเก่ากับทั้งผู้ซึ่งจะเป็นเสนาบดีใหม่เข้าไปประชุมกัน และ
เสด็จลงประทับเป็นประธานในท่ีประชุม ทรงปรึกษาราชการต่างๆ 
ซึ่งทรงเคยบัญชาแต่โดยล�าพังพระองค์มาแต่ก่อน ดูเหมือนสัปดาห์ละ
ครั้งหนึ่ง ถ้ามีราชการมากก็ประชุมติดต่อกันไป คราวละหลายคืนก็มี 
ตัวฉันซ่ึงทรงเลือกจะให้เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรก ก็ได้
เข้าไปนั่งในที่ประชุมเสนาบดีมาตั้งแต่ยังเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ 
เพราะฉะนั้นที่โปรดให้รวมกรมต่างๆ ตั้งเป็นกระทรวงธรรมการ และ
ให้ตวัข้าพเจ้าแยกมาจากราชการทหารกเ็พือ่จะยกกระทรวงธรรมการ
ขึ้นเป็นกระทรวงเสนาบดีนั้นเอง ถึงกรมอื่นที่จะยกข้ึนเป็นกระทรวง 
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ก็โปรดให้ขยายการออกไปโดยล�าดับเช่นเดียวกัน
 เมือ่พระเจ้าอยู่หวัทรงทดลองระเบยีบการทีจ่ะจดัใหม่อยูถ่งึ ๓ 
ปี ในระหว่างนั้นเมื่อต้น พ.ศ. ๒๔๓๔ เจ้าซาเรวิช รัชทายาทประเทศ 
รุสเซีย (ซึ่งภายหลังได้เสวยราชสมบัติเป็น พระเจ้านิโคลัส ที่ ๒) เข้า 
มาเฝ้า ถึงเดือนกรกฎาคมในปีนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้ตัวข้าพเจ้า
เป็นราชทูตพิเศษไปเย่ียมตอบเจ้าซาเรวิช แทนพระองค์ ดังได้เล่ามา
แล้วในนทิานที ่๕ เรือ่งของประหลาดทีเ่มอืงชยับรุะ๑ ข้าพเจ้าไปยโุรป
คร้ังนั้นได้รับพระราชทานอนุญาตให้ไปยังประเทศอียิปต์และอินเดีย
เมื่อขากลับ เพื่อจะได้หาความรู้ประกอบกับที่ได้ไปเห็นในยุโรป มา
ท�าการงานให้เป็นประโยชน์ด้วย ข้าพเจ้าก็ตั้งหน้าหาความรู้เรื่องที่จะ
เป็นประโยชน์แก่กระทรวงธรรมการตลอดทางที่ไปครั้งนั้น ข้าพเจ้า
กลับมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนมีนาคม มาได้ถึง ๗ วัน ก็ออก
ประกาศพระบรมราชโองการตั้งเสนาบดีเป็น ๑๒ ต�าแหน่ง ดังได้ทรง
พระราชด�าริไว้ แต่ตอนท้ายประกาศมีว่า โปรดให้เปลี่ยนตัวเสนาบดี
บางคน เป็นต้น แต่เจ้าพระยารตันบดนิทร์ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย
ซึง่แก่ชรามากแล้ว โปรดให้ปลดออกรบัพระราชทานเบีย้บ�านาญ และ
ทรงพระกรุณาโปรดให้ตัวข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อไป
 การท่ีข้าพเจ้าต้องย้ายจากกระทรวงธรรมการไปเป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย พระเจ้าอยูห่วัมไิด้ตรสัถามความสมัครของข้าพเจ้า
หรอืแม้แต่ตรสับอกให้เตรยีมตวัก่อน บางทจีะเป็นด้วยทรงสงัเกตเหน็
ข้าพเจ้ารักกระทรวงธรรมการอยู่มาก ถ้าตรัสถามก็จะทูลขอตัวหรือ 
ขอให้ผ่อนผันไปต่างๆ จึงตรัสสั่งโดยไม่ไต่ถามทีเดียว แต่เมื่อมีพระ 
บรมราชโองการประกาศเป็นเด็ดขาดเช่นน้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ต้องย้าย

	 ๑	 ดูในเรื่องนิทานโบราณคดี	ของสมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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	 ๑	 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรธิบดี

ไปตามรับสั่งท้ังไม่ได้เตรียมตัว มีแต่เจ้าพระยาพระเสด็จฯ๑ (ม.ร.ว. 
เปีย มาลากุล) เวลานั้นเป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นเลขา 
นุการประจ�าตัวติดไปด้วยคนเดียวแต่ต่อมาในเดือนเมษายนนั้นเอง
 วันหนึ่งมีรับส่ังให้หาข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าในที่รโหฐาน ข้าพเจ้า
ได้โอกาสจึงกราบบังคมทูลปรับทุกข์ว่าตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดให้
ข้าพเจ้าก่อสร้างกระทรวงธรรมการมา ใจข้าพเจ้าฝังอยู่แต่ในราชการ
กระทรวงนั้น นึกว่าถ้าโปรดให้อยู่ในกระทรวงธรรมการต่อไปคงจะ
สามารถจัดให้ดีได้ แต่ราชการกระทรวงมหาดไทยข้าพเจ้าไม่ได้เคย
เอาใจใส่ศึกษามาแต่ก่อน ทราบแต่ว่าเป็นกระทรวงใหญ่ การงานยาก
กว่ากระทรวงธรรมการมาก ตวัข้าพเจ้าไม่รู้ราชการกระทรวงมหาดไทย
ไปบังคับบัญชาการ เกรงจะไม่ดีดังพระราชประสงค์ ถ้าไปพลาดพลั้ง
ลงอย่างไรก็จะเสียพระเกียรติยศ ซึ่งทรงเลือกสรรเอาตัวข้าพเจ้าไปว่า
ราชการกระทรวงมหาดไทย จึงวิตกนัก
 พระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่าในส่วนพระองค์ก็ทรงเชื่อแน่ว่า
ข้าพเจ้าคงจะสามารถจัดกระทรวงธรรมการให้ดีได้ แต่การบ้าน
เมืองซึ่งส�าคัญกว่านั้นยังมีอยู่ บางทีข้าพเจ้าจะยังมิได้คิดไปถึงด้วย 
ต่างประเทศก�าลังตั้งท่าจะรุกเมืองไทยอยู่แล้ว ถ้าเราประมาทไม่
จัดการบ้านเมืองเสียให้เรียบร้อย ปล่อยให้หละหลวมอย่างเช่นเป็น
อยู่ช้าไป เห็นจะมีภัยแก่บ้านเมือง บางทีอาจจะถึงเสียอิสรภาพของ
เมืองไทยก็เป็นได้ ถ้าบ้านเมืองเสียอิสระแล้วกระทรวงธรรมการจะดี
อยู่ได้หรือ การรักษาพระราชอาณาเขตด้วยการจัดปกครองหัวเมือง 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นการส�าคัญกว่ามาก การนั้นตกอยู่ใน
หน้าที่กระทรวงมหาดไทยย่ิงกว่ากระทรวงอื่น เพราะหัวเมืองทั้งปวง
ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยโดยมาก ได้ทรงพิจารณาหาตัวผู้ซึ่งจะ
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เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้จัดการได้ดังพระราชประสงค์มา
นานแล้ว ยังหาไม่ได้ จนทรงสังเกตเห็นว่าความสามารถของข้าพเจ้า
เหมาะแก่ต�าแหน่งนัน้ จงึได้โปรดให้ย้ายจากกระทรวงธรรมการไปเป็น
เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ซึง่ข้าพเจ้ามคีวามวติกเพราะยงัไม่คุน้เคย
กบัราชการกระทรวงมหาดไทยนัน้กเ็ป็นธรรมดา แต่พอจะทรงช่วยได้ 
ตัวข้าพเจ้าก็เคยนั่งในที่ประชุมเสนาบดี คงได้สังเกตเห็น ว่าพระองค์
ต้องทรงเป็นภาระในราชการกระทรวงมหาดไทยย่ิงกว่ากระทรวงอ่ืน
อยู่เสมอ จนทรงคุ้นเคยมานานแล้ว ถ้าข้าพเจ้ามีความล�าบากอย่างไร
กใ็ห้ทลูปรึกษาหารอืเป็นส่วนตวัได้ตามใจ อีกโสดหน่ึงนอกจากขอเรียน 
พระราชปฏบิตัติามทางราชการจะทรงพระกรณุาโปรดช่วยแนะน�าและ
อุดหนุนทุกอย่าง อย่าวิตกเลย
 เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังพระบรมราชาธิบาย และพระเจ้าอยู่หัว
ทรงยังเป็นครูเช่นนั้น ก็อุ่นใจ คลายความวิตก จึงกราบทูลรับ ว่าจะ
พยายามสนองพระเดชพระคุณตามพระราชประสงค์โดยเต็มก�าลัง 
และสติปัญญา ขอพระราชทานพรไว้อย่างหนึ่งแต่ว่า ถ้าพระราชด�าริ 
เห็นว่าข้าพเจ้าจะท�าการไปไม่ส�าเร็จ ขอให้ได้กลับไปรับราชการ 
กระทรวงธรรมการตามเดิม ก็ทรงสัญญาตามประสงค์ เรื่องที่ข้าพเจ้า
จะเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีดังเล่ามานี้
 กระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไรในเวลาเมื่อข้าพเจ้าไปเป็น
เสนาบดีก็น่าเล่าเข้าในเรื่องโบราณคดี จะเล่าเรื่องศาลาลูกขุนอันเป็น
ส�านักงานของกระทรวงมหาดไทยก่อน แล้วจะเล่าถึงพนักงานประจ�า
การในศาลาลูกขุนและกระบวนท่ีท�าการงานในกระทรวงมหาดไทย
ตามแบบเก่าต่อไปโดยล�าดับ
 สถานทีเ่รยีกว่า “ศาลาลกูขนุ” นัน้ แต่เดมิม ี๓ หลงั ตามแบบ
อย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา หลังหนึ่งอยู่นอกพระราชวัง (ว่าอยู่ใกล้ๆ กับ
หลักเมือง) เป็นสถานท่ีส�าหรับประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการชั้นสูง 
ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ลูกขุน ณ ศาลหลวง” นั่งพิพากษาคดีเป็นท�านอง
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อย่างศาลสถติยตุธิรรม ศาลาลกูขนุอกี ๒ หลงัอยูใ่นพระราชวงั จงึเป็น
เหตุให้เรียกต่างกันว่า “ศาลาลูกขุนนอก” และ “ศาลาลูกขุนใน” 
ศาลาลูกขุนในเป็นสถานที่ส�าหรับประชุมข้าราชการชั้นสูงฝ่ายธุรการ 
ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ลูกขุน ณ ศาลา” หลังหนึ่งซึ่งอยู่ข้างซ้าย ส�าหรับ
ประชุมข้าราชการพลเรือนซึ่งอยู่ในปกครองของเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยด้วยเป็นสมุหนายกหัวหน้าข้าราชการพลเรือน อีกหลัง
หน่ึงซ่ึงอยู่ข้างขวา ส�าหรับประชุมข้าราชการทหาร ก็อยู่ในปกครอง
ของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ด้วยเป็นหัวหน้าข้าราชการทหารเช่น
เดียวกัน
 ตัวศาลาลูกขุนเป็นศาลาใหญ่ชั้นเดียว ได้ยินว่าเม่ือแรกสร้าง
ในรัชกาลท่ี ๑ เป็นเครื่องไม้ มาเปล่ียนเป็นก่ออิฐถือปูนในรัชกาลที่ 
๓ ทั้ง ๒ หลัง ในศาลาลูกขุนตอนข้างหน้าทางฝ่ายเหนือเปิดโถงเป็น
ที่ประชุมข้าราชการและใช้เป็นที่แขกเมืองประเทศราชหรือแขกเมือง
ต่างประเทศพักเมื่อก่อนเข้าเฝ้า และเลี้ยงแขกเมืองที่นั้นด้วย แต่มีฝา
ไม้ประจนัห้องก้ันสกัดกลางเอาตอนข้าง หลงัศาลาทางฝ่ายใต้เป็นห้อง
ส�านักงานกระทรวงมหาดไทยหลัง ๑ กระทรวงกลาโหมหลัง ๑ อย่าง
เดียวกัน แต่ไม่ได้เป็นส�านักงานทุกอย่างของกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกลาโหม เพราะหน้าที่สองกระทรวงนั้นมีเป็น ๓ แผนก
 แผนกที ่๑ คอืหน้าทีอ่คัรมหาเสนาบดทีีต้่องสัง่การงานต่างๆ 
แก่กรมอืน่ให้ทันราชการ อนันีเ้ป็นมลูท่ีต้องมสี�านกังานและมพีนกังาน
ประจ�าอยู่ในพระราชวังเสมอ ทั้งกลางวันและกลางคืน
 แผนกที่ ๒ การบังคับบัญชาหัวเมือง ที่จริงโดยล�าพังงาน 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าทีศ่าลาลกูขนุ แต่หากการบงัคบับญัชาหวัเมอืงต้องใช้
ผูช้�านาญหนงัสอื ส�าหรบัพจิารณาใบบอกและเขียนท้องตราสัง่ราชการ
หัวเมืองกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม มีหัวพันนายเวรและเสมียน
ซึ่งช�านาญหนังสือส�าหรับเขียน บัตรหมายประจ�าอยู่ที่ศาลาลูกขุน  
จึงให้พวกท่ีช�านาญหนังสือนั้นท�าการงานในแผนกบังคับบัญชาการ 
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หัวเมืองด้วย
 แผนกที่ ๓ เป็นฝ่ายตุลาการ ด้วยกระทรวงมหาดไทยและ
กลาโหมเป็นศาลอทุธรณ์ความ หวัเมอืงซึง่อยูใ่นบงัคบับญัชา มขีนุศาล
ตลุาการตลอดจนเรอืนจ�าส�าหรบัการแผนกนัน้ต่างหาก จงึต้องตัง้ศาล 
ที่บ้านเสนาบดีและหาที่ตั้งเรือนจ�าแห่งใดแห่งหน่ึง เม่ือข้าพเจ้าไป
เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรือนจ�าของกระทรวงน้ันตั้งอยู่ 
รมิก�าแพงหน้าพระราชวังตรงหลังหอรษัฎากรพพิฒัน์ออกไป แต่จะตัง้ 
ที่ตรงนั้นมาแต่เมื่อใดหาทราบไม่ ถึงกระทรวงอื่นๆ แต่ก่อนก็มีหน้าที่ 
ทางตุลาการต้องช�าระคดีอันเนื่องต่อกระทรวงนั้นๆ แต่ตั้งศาลและ
ส�านักงานกระทรวงท่ีบ้านเสนาบดีด้วยกัน เพราะฉะนั้นแต่ก่อนมา 
เสนาบดีจึงบัญชาการกระทรวงท่ีบ้าน แม้มีส�านักงานอยู่ที่อื่น เช่น
กระทรวงมหาดไทยและกลาโหม ก็ไม่ไปนั่งบัญชาการที่ส�านักงาน  
เจ้าหน้าทีใ่นกระทรวงต้องไปเสนอราชการและรบัค�าสัง่เสนาบดทีีบ้่าน
เป็นนิจ
 แต่ตามประเพณเีดมิ ข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัง้แต่เสนาบดี
ลงมา ได้รับเบี้ยหวัดประจ�าปีกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการที่ท�า เป็น
ผลประโยชน์ในต�าแหน่ง หาได้รับเงินเดือนไม่
 อนึง่ แต่ก่อนมาการพระคลงักบัการท่ีเก่ียวกับการต่างประเทศ 
(อันเรียกว่ากรมท่า) รวมอยู่ในกระทรวงเดียวกัน เจ้าพระยาพระคลัง 
เสนาบดีจตุสดมภ์เป็นหัวหน้า
 ครั้นถึงรัชกาลท่ี ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ โปรดให้แยกการพระ
คลังจากกรมท่ามาจัดเหมือนเป็นกระทรวงหนึ่งต่างหาก ตั้งส�านักงาน 
ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ จัดระเบียบในส�านักงานแบบออฟฟิศอย่างฝรั่ง
ขึ้นเป็นกระทรวงแรก คือให้บรรดาผู้มีต�าแหน่งในหอรัษฎากรพิพัฒน์
รับเงินเดือนแทนค่าธรรมเนียมอย่างแต่ก่อน และต้องมาท�างาน ณ 
ส�านกังานตามเวลาเสมอทกุวนัทัง้ผูใ้หญ่ผูน้้อย ยกเว้นแต่สมเดจ็เจ้าฟ้า
กรมสมเด็จพระบ�าราบปรปักษ์ เวลานั้นยังด�ารงพระยศเป็นกรมพระ 
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ซึ่งเป็นอธิบดีพระองค์เดียว เห็นจะเป็นเพราะทรงพระราชด�าริว่าท่าน
ทรงบญัชาการอยูท่ัง้กระทรวงวงัและกระทรวงพระคลงั โปรดอนญุาต
ให้ทรงบัญชาการที่วังอย่างแต่ก่อน เพราะฉะนั้นระเบียบส�านักงาน 
ที่ใช้ในหอรัษฎาฯ จึงยังเป็นอย่างเก่าเจืออยู่บ้าง
 จนถงึ พ.ศ. ๒๔๒๘ ทรงพระกรณุาโปรดให้สมเดจ็กรมพระยา 
เทววงศ์วโรปการ เมื่อยังด�ารงพระยศเป็นกรมหม่ืน เป็นเสนาบดี
กรมท่า ท่านกราบทลูขอให้มสี�านกังานกระทรวง อย่าให้ต้องว่าราชการ 
ที่วัง จึงขอพระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นส�านักงานกระทรวง ให้
เรียกว่ากระทรวงว่าการต่างประเทศแต่น้ันมา สมเด็จกรมพระยา 
เทววงศ์ฯ เป็นเสนาบดีที่มาประจ�าท�างาน ณ ส�านักงานทุกวันเหมือน
กับผู้น้อย ท้ังเป็นเสนาบดีแรกท่ีได้รับแต่เงินเดือนเหมือนกับคนอื่น 
อันมีหน้าที่ในส�านักงานกระทรวง 
 ต่อนั้นมาอีกสักกี่ปีข้าพเจ้าจ�าไม่ได้และไม่มีอะไรจะสอบ
เมื่อเขียนนิทานนี้ พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้จัดกระทรวง
มหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเป็นแบบใหม่เหมือนเช่นได้จัดกระทรวง 
พระคลงักบักระทรวงต่างประเทศมาแล้ว จงึโปรดให้รือ้ศาลาลกูขนุใน
ทั้ง ๒ หลังลงสร้างใหม่ ท�าเป็นตึก ๒ ชั้น ๓ หลังเรียงกัน มีมุขกระสัน
ทั้งข้างหน้าข้างหลังเชื่อมตึก ๓ หลังนั้นให้เป็นหมู่เดียวกัน ดังปรากฏ
อยูบั่ดน้ี ตกึหลงัข้างซ้ายทีร่มิประตสูวุรรณบริบาลสร้างตรงศาลาลกูขุน 
เดิมของกระทรวงมหาดไทย ตึกหลังข้างขวาก็สร้างตรงศาลาลูกขุน
เดิมของกระทรวงกลาโหม มีประตูเข้าทางด้านหน้าร่วมกันตรงตึก 
หลงักลางซึง่สร้างขึน้ใหม่ส�าหรบัเป็นทีป่ระชมุ และมปีระตเูข้าแยกกนั
ทางด้านหลังอีกทางหนึ่ง เมื่อสร้างตึกส�าเร็จแล้วกระทรวงมหาดไทย 
กข็ึน้อยูต่ดิกบัมขุกระสันทางฝ่ายซ้ายเป็นส�านกังาน กระทรวงกลาโหม
ขึน้อยูท่างฝ่ายขวาเป็นส�านกังานเช่นเดยีวกนั แต่ขนัอยูท่ีต่กึหลงักลาง 
ซึง่เกดิขึน้ใหม่นัน้ มหาดไทยกับกลาโหมมริูท้ีจ่ะแบ่งกนัอย่างไร กระทรวง 
วังเลยขอเอาเป็นคลังกรมราชอาสน์ที่เก็บโต๊ะเก้าอ้ีส�าหรับใช้ราชการ 
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ลั่นกุญแจเสียทั้ง ๒ ชั้น
 เมื่อกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม ขึ้นอยู่ศาลา
ลกูขนุใหม่แล้ว ข้าราชการท่ีมตี�าแหน่งประจ�าท�างานในส�านกังานลกูขุน 
ทั้ง ๒ กระทรวง ได้รับเงินเดือนเหมือนอย่างกระทรวงพระคลัง และ
กระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม
จึงได้ผลประโยชน์ต่างกันเป็น ๒ พวกๆ ท่ีประจ�าท�างานอยู่ในศาลา
ลูกขุนได้เงินเดือน แต่พวกที่ท�างานอยู่ที่อื่น เช่น ขุนศาล ตุลาการศาล
อทุธรณ์ความหวัเมอืง ซึง่ตัง้ศาลอยูท่ีบ้่านเสนาบด ีคงได้ค่าธรรมเนยีม
เป็นผลประโยชน์อยู่อย่างเดิม เพราะไม่ได้เข้ามาน่ังประจ�าท�างานใน
ศาลาลูกขุน
 ตัวข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่ได้รับ
แต่เงินเดือน ไม่ได้ค่าธรรมเนียมเหมือนท่านแต่ก่อน แต่เมื่อกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงกลาโหมขึ้นท�างานบนศาลาลูกขุนใหม่แล้ว 
ไม่มีใครในกระทรวงทั้ง ๒ นั้นคิดหรือสามารถจะแก้ไขระเบียบให้ 
เจริญทันสมัยได้ ก็คงท�าการงานอยู่ตามแบบเดิม เหมือนเช่นเคยท�า
ที่ศาลาลูกขุนเก่าสืบมาจนข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ข้าพเจ้าจึงได้เห็นแบบเก่าว่าท�ากันมาอย่างไร
 ข้าราชการทีเ่ป็นพนกังานประจ�าท�าการในศาลาลกูขนุนัน้ ปลดั 
ทูลฉลองหรือข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ท�าการในหน้าท่ีปลัดทูลฉลองเป็น
ตัวหัวหน้า รองลงมามีข้าราชการช้ันสัญญาบัตรเป็นพระเป็นหลวง 
เป็นผู้ช่วยสักสามสี่คน ต่อนั้นลงมาถึงชั้นเสมียนพนักงาน
 ในชั้นเสมียนพนักงานมีนายเวร ๔ คนรับประทวนเสนาบด ี
ตั้งเป็นที่ “นายแกว่นคชสาร” คนหนึ่ง “นายช�านาญกระบวน” คน
หนึง่ “นายควรรูอ้ศัว” คนหนึง่ “นายรดัตรวจพล” คนหน่ึงได้ว่ากล่าว 
เสมียนทั้งปวง นายเวร ๔ คนนั้นกลวงวันมาท�างานในศาลาลูกขุน
ด้วยกันทั้งหมด เวลากลางคืนต้องผลัดเปลี่ยนกันนอนค้างอยู่ท่ีศาลา
ลกูขนุ ส�าหรบัท�าราชการทีจ่ะมาในเวลาค�า่คราวละ ๑๕ วนั เวยีนกันไป  
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เรียกว่า “อยู่เวร” ต�าแหน่งหัวหน้าจึงได้ชื่อว่า “นายเวร” แต่หน้าที่
นายเวรไม่แต่ส�าหรบัท�าราชการทีม่มีาในเวลาค�า่เท่าน้ัน บรรดาราชการ
ทีม่าถงึกระทรวงมหาดไทย จะมมีาในเวลากลางวนัหรอืกลางคนืกต็าม 
ถ้ามาถงึกระทรวงในเวร ๑๕ วนัของใคร นายเวรน้ันกต้็องเป็นเจ้าหน้าที่
ท�าเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นไปจนส�าเร็จ ดังจะพรรณนาให้เห็นเมื่อกล่าวถึง
กระบวนท�างานต่อไปข้างหน้า
 ยังมีพนักงานอีกกรมหนึ่งท�างานอยู่ในศาลาลูกขุนเรียกว่า 
“กรมเงินส่วย” (หรืออะไรข้าพเจ้าจ�าไม่ได้แน่) แต่เป็นกรมตั้งขึ้นใหม่
เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีไม่นานนัก เดิมในกระทรวงมหาดไทย
และกลาโหมมีต�าแหน่งหัวพัน กระทรวงละ ๔ คน หัวพันมหาดไทย 
“พนัพฒุอนุราช” คนหนึง่ “พนัจันทนมุาศ” คนหนึง่ “พนัภานรุาช”  
คนหนึง่ “พันเภาอศัวราช” คนหนึง่ เป็นเจ้าหน้าทีใ่นการกะเกณฑ์คน
เมื่อมีราชการเกิดขึ้น และเป็นผู้ตรวจการที่มหาดไทยสั่งให้กรมอื่นๆ  
ท�าตามหมายกระทรวงวังดังกล่าวมาแล้ว
 พันพุฒอนุราชเป็นผู้เกณฑ์คน หรือเรียกเงินข้าราชการมาจ้าง
คนไปท�าการ ทางกระทรวงกลาโหมกม็ ี“พนัเทพราช” เป็นเจ้าหน้าที่
อย่างเดยีวกนั เพราะฉะนัน้เงนิจงึผ่านมอืพนัพฒุฯ และพนัเทพราชมาก 
เมื่อกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ แต่ยังไม่ได้รับกรมเป็นรองอธิบดี 
กระทรวงพระคลงัทลูขอให้ตัง้กรมเงนิส่วยข้ึนทัง้ในกระทรวงมหาดไทย 
และกลาโหม พนัพฒุอนรุาชได้เลือ่นขึน้เป็นพระวรพฒุโิภคยั ต�าแหน่ง 
เจ้ากรมในกระทรวงมหาดไทย พันเทพราชได้เลื่อนขึ้นเป็นพระอุทัย
เทพธน ต�าแหน่งเจ้ากรมในกระทรวงกลาโหมส�าหรับเร่งเงินค่าส่วย
ตามหัวเมืองส่งพระคลัง ได้รับเงินเดือนทั้ง ๒ กรม
 บรรดาข้าราชการที่มีหน้าที่ท�างานในศาลาลูกขุน ล้วนอยู่ใน
บุคคล ๒ จ�าพวก จ�าพวกหนึ่ง เกิดในตระกูลของข้าราชการผู้ใหญ่ใน
กระทรวงมหาดไทยถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ได้เฝ้าแหนในท้องพระโรง
จนรู้ราชการงานเมอืงบ้างแล้ว ได้รบัสญัญาบตัรเป็นขนุนางอยูก่รมอืน่
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ก่อนบ้าง ตรงมาเป็นขุนนางในกระทรวงมหาดไทยบ้าง ต่อไปได้เป็น 
เจ้าบ้านพานเมืองก็มีรับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทยจนแก่เฒ่า  
ก็มีอีกจ�าพวกหนึ่งเป็นแต่ลูกคฤหบดีซึ่งสมัครเข้าฝึกรับราชการใน
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนุ่ม ฝากตัวเป็นศิษย์ให้นายเวร
ใช้สอยและฝึกหัดเป็นเสมียนมาแต่ก่อน จนมีความรู้ได้เลื่อนต�าแหน่ง
ขึ้นโดยล�าดับความสามารถจนได้เป็นรองนายเวรและนายเวร นายเวร
ล้วนขึ้นจากคนจ�าพวกเสมียนทั้งนั้น จึงช�านิช�านาญกระบวนการใน
กระทรวงยิ่งกว่าพวกผู้ดีที่ได้เป็นขุนนางโดยสกุล แต่จ�าพวกนี้น้อยตัว 
ที่จะได้รับสัญญาบัตรเป็นขุนนาง ถึงกระน้ันนายเวรบางคนได้เป็น
ข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยถึงชั้นพระยาพานทองก็มี 
จะยกตวัอย่างทีฉ่นัรูจ้กัตวั เช่น พระยาจ่าแสนยบด ี(ขลบิ) และพระยา 
ราชวรานุกูล (อ่วม) เป็นต้น พระยาจ่าแสนยบดี (ไทย)๒ ก็ขึ้นจาก
จ�าพวกเสมียน เคยเป็นนายเวรมาก่อนเหมือนกัน
 พเิคราะห์ดเูหน็จะเป็นพธิมีมีาแต่โบราณท่ีกระทรวงต่างๆ ต้อง
หัดใช้คนในกระทรวงเอง แม้กระทรวงอื่นก็คงเป็นเช่นเดียวกัน การที่
รับคนแปลกหน้าเรียนมาจากที่อื่นเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือมีกระทรวงเสนาบดี 
๑๒ กระทรวงแล้ว ดังได้พรรณนามาในนิทานที่ ๑๔ เรื่องโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง๑

 กระบวนท�างานในกระทรวงมหาดไทยตามแบบเก่าน้ัน ถ้า
หนังสือราชการจะเป็นจดหมายในกรุงฯ ก็ดี หรือใบบอกหัวเมืองก็ดี  
มาถึงศาลาลูกขุนในเวลาเวรของใคร เปรียบว่าเป็นเวรนายแกว่น นาย
แกว่นก็เป็นผู้รับหนังสือนั้น แม้เป็นหนังสือของตัวบุคคลเช่น สลัก 
หลงัซองถงึปลดัทลูฉลองเป็นต้น กส่็งไปให้ผู้นัน้ทัง้ผนกึ ถ้าเป็นใบบอก 
ถึงกระทรวงอันเรียกว่า “วางเวรกระทรวงมหาดไทย” นายแกว่นก็

	 ๑	 ในเรื่องนิทานโบราณคดี
	 ๒	 พระยาจ่าแสนยบดี	ต่อมาเป็น	พระยาพฤฒาธิบดี
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ผนึกออกอ่าน แล้วน�าขึ้นเสนอต่อปลัดทูลฉลองให้พิจารณาก่อน ถึง
วันต่อมาเวลาเช้าปลัดทูลฉลองกับนายแกว่นเอาใบบอกน้ัน กับท้ัง
หนังสือซึ่งปลัดทูลฉลองเห็นว่าเสนาบดีจะต้องสอบประกอบกันไปยัง 
บ้านเสนาบดี เมื่อนายแกว่นคชสารอ่านใบบอกเสนอแล้ว เสนาบดี
ก็มีบัญชาสั่งให้ท�าอย่างไรๆ ถ้าเป็นเรื่องเพียงจะต้องมีท้องตราตอบ
หรือสั่งราชการอันอยู่ในอ�านาจเสนาบดีก็ให้ปลัดทูลฉลองรับบัญชา
มาให้ข้าราชการชัน้สญัญาบตัร ซึง่เป็นพนกังานร่างหนงัสอืร่างตรานัน้  
แล้วให้นายแกว่นเอาไปเสนอเสนาบดีให้ตรวจแก้ไขก่อน ถ้าเป็นแต ่
ท้องตราสามญัมแีบบแผนอยู่แล้ว ก็ให้นายแกว่นร่างให้เสรจ็ไป ไม่ต้อง 
เอาร่างไปอ่านเสนอ แล้วให้เสมียนเวรนายแกว่นเขียนลงกระดาษ  
มอบให้เสมียนตราเอาไปประทับตราที่บ้านเสนาบดีและส่งไป ต้น
หนังสือทั้งปวงในเรื่องนั้น นายแกว่นอันเป็นนายเวรที่ท�าการเป็น
พนักงานรักษาไว้ในกระทรวงต่อไป มักเก็บไว้บนเพดานศาลาลูกขุน
เป็นมัดๆ ไม่ได้เรียบเรียงเรื่องเป็นล�าดับ ถึงกระนั้นเมื่อข้าพเจ้าเป็น
เสนาบดีตรวจพบใบบอกเก่าแต่ในรัชกาลที่ ๔ ยังอยู่เป็นอันมาก
 ถ้าใบบอกฉบบัใดทีจ่ะต้องกราบบงัคมทูล เสนาบดก็ีสัง่ให้ปลดั
ทลูฉลองคดัความขึน้กราบบงัคมทูล ลักษณะคดัความอย่างนัน้เรยีกว่า 
“คดัทลูฉลอง” คอืเกบ็แต่เนือ้ความใบบอก แต่ต้องระวงัมใิห้ผดิเพีย้น
บกพร่องขึ้นกราบบังคมทูล
 วิธีกราบบังคมทูลนั้น ตามประเพณีโบราณซึ่งยังใช้มาจนใน
รชักาลที ่๓ อนัพงึเหน็ได้ในหนงัสอื “จดหมายเหตหุลวงอดุมสมบตั”ิ 
ซ่ึงหอสมุดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยปรกติเจ้าแผ่นดินเสด็จออก
ขุนนางในท้องพระโรงวันละ ๒ ครั้งเป็นนิจ เสด็จออกเวลาเช้าทรงว่า
ราชการฝ่ายตุลาการคือพิพากษาฎีกาของราษฎรเป็นต้น เสด็จออก
เวลาค�า่ทรงว่าราชการบ้านเมอืง เมือ่เสนาบดเีจ้ากระทรวงทลูเบกิแล้ว 
ปลัดทูลฉลองอ่านใบบอกที่คัดแล้วตรัสสั่งให้ท�าอย่างไร ปลัดทูลฉลอง
ก็เป็นผู้จดจ�ากระแสรับสั่งมาจัดการ ถ้าเป็นราชการส�าคัญโปรดให้น�า
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ร่างตราขึ้นถวายทรงตรวจแก้ก่อน และแก้ไขตามรับสั่งในเวลาเสด็จ
ออกขุนนางเหมือนเมื่ออ่านใบบอก
 ราชการแผ่นดินท�าเป็นการเปิดเผยดังพรรณนามา จึงถือกัน
ว่าท้องพระโรง เป็นที่ศึกษาราชการทั้งปวงอันมีต�าแหน่งเฝ้าในท้อง 
พระโรง
 แต่ต่อมาข้าพเจ้าเข้าใจว่าในรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีกิจเกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลฝรั่งต่างประเทศมากขึ้นจึงเริ่มก�าหนดราชการเป็น ๒ ประเภท
ต่างกัน คือราชการอันควรเปิดเผยประเภท ๑ ราชการอันไม่ควร
เปิดเผยประเภท ๑ อ่านใบบอกกราบทูลในเวลาเสด็จออกขุนนางแต่
ราชการประเภทเปิดเผย ถ้าเป็นราชการประเภทไม่เปิดเผยให้ท�าเป็น
จดหมายบันทึกทูลเกล้าฯ ถวาย ถ้าจะทรงปรึกษาหารือเสนาบดีคน
ไหน ก็มีรับสั่งให้หาเข้าไปเฝ้าในที่รโหฐานเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก เคย
เห็นสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อยังเป็นสมุหพระกลาโหม
เข้าเฝ้าอย่างนั้นเนืองๆ จดหมายบันทึกที่คัดเขียนในสมุดด�าเหมือน
อย่างใบบอก ท่ีอ่านในท้องพระโรง แต่มีดินสอขาวเหน็บไปกับใบปก
สมุดส�าหรับทรงเขียนลายพระราชหัตถ์ ตรัสสั่งแล้วส่งกลับออกมา  
วิธีกราบทูลราชการหัวเมืองจึงเกิดเป็น ๒ อย่าง คือ อ่านกราบทูลใน
เวลาเสด็จออกขุนนางอย่าง ๑ กับเขียนเป็นจดหมายบันทึกทูลเกล้าฯ 
ถวายอย่าง ๑ ต่อมาขนบธรรมเนียมในราชส�านักเปลี่ยนมาโดยล�าดับ 
ด้วยพระเจ้าอยู่หัวมีราชกิจอย่างอื่นมากข้ึน ไม่มีเวลาจะเสด็จออก
ขุนนางในท้องพระโรงได้วันละ ๒ ครั้งเหมือนอย่างโบราณ ราชการ
ต่างๆ ที่เจ้ากระทรวงกราบบังคมทูลจึงใช้เป็นจดหมาย และด�ารัสสั่ง
ด้วยลายพระหัตถเลขามากขึ้น
 ถึงรัชกาลที่ ๕ ประเพณีที่เสด็จออกขุนนางเสด็จออกแต่เวลา
บ่ายวันละครั้งเดียว และไม่มีการปรึกษาหารือราชการในเวลาออก
ขุนนางเหมือนอย่างแต่ก่อน เสนาบดีก็เลยไม่เข้าไปเฝ้าในเวลาเสด็จ
ออกขุนนาง การอ่านใบบอกหัวเมืองกราบทูลก็กลายเป็นแต่อย่างพิธี
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เพือ่รกัษาขนบธรรมเนยีมเดิมไว้ อ่านกราบทลูแต่ใบบอกราชการอย่าง
จดืๆ เช่นข่าวโจรผู้ร้ายหรอืรายงานน�า้ฝนต้นข้าว เป็นต้น เหมอืนกนัทัง้
กระทรวงมหาดไทยและกลาโหม กรมท่า ส่วนราชการทีเ่คยท�าจดหมาย
บันทึกทูลเกล้าฯ ถวายถึงตอนนี้กระทรวงกลาโหม กรมท่า เปลี่ยน
เป็นกราบทูลด้วยจดหมายเขียนกระดาษฝร่ัง แต่กระทรวงมหาดไทย
คงเขียนในสมุดด�าอยู่ตามประเพณีเดิม จึงแปลกกับกระทรวงอ่ืนมี 
อยู่แต่กระทรวงเดียว จนในกรมราชเลขาธิการเรียกว่า “หีบขนมปัง”  
ของกระทรวงมหาดไทย เพราะห่อสมุดซึ่งส่งเข้าไปถวายได้ขนาดกับ
หีบขนมปังที่ขายในท้องตลาด ใช่แต่เท่านั้นความที่เขียนในบันทึกก็
คงเป็นอยู่เหมือนใบบอกเช่นอ่านกราบทูล ในท้องพระโรงแต่โบราณ  
ก็กลายเป็นขอเรียนพระราชปฏิบัติ เหมือนอย่างทูลถามว่า “จะโปรด 
ให้ท�าอย่างไร” ไปทุกเรือ่ง จนพระเจ้าอยูห่วัตรสับ่นว่ากระทรวงมหาด 
ไทยกลายเป็นกรมไปรษณีย์ไปเสียแล้ว มีราชการอะไรก็เกณฑ์ให้ทรง
พระราชด�าริวินิจฉัยเสียท้ังนั้น ไม่ช่วยคิดอ่านบ้างเลย แต่ก็ไม่ตรัสสั่ง
ให้แก้ไขอย่างไร คงเป็นเพราะทรงพระราชด�าริเป็นยุติแล้ว ว่าจะหา
คนสมัยใหม่เป็นเสนาบดีให้ฟื้นราชการมหาดไทยทั้งกระทรวงทีเดียว
 เมื่อแรกข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดูเหมือน 
คนทั้งหลายท้ังท่ีอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและอยู ่นอกกระทรวง
มหาดไทย จะคอยดูกันมากว่าข้าพเจ้าจะไปท�าอย่างไร บางทีจะมีมาก
ที่คาดกันว่า พอข้าพเจ้าไปถึงก็คงจัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทันที
ตามประสาคนหนุ่มและได้เคยจัดการอย่างใหม่มาหลายแห่งแล้ว แต่
ตัวข้าพเจ้าเองมีความวิตกมากด้วยยังไม่รู้ราชการกระทรวงมหาดไทย 
และยังไม่รู้จักข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งที่ในกรุงฯ และตาม
หัวเมืองอยู่โดยมาก เห็นว่าคงต้องศึกษาหาความรู้ราชการกระทรวง
มหาดไทยเสียก่อน เมื่อรู้แล้วจึงค่อยคิดอ่านจัดการงานต่อไป
 กแ็ละการศกึษาหาความรูน้ัน้จ�าจะต้องอาศยัไต่ถามข้าราชการ 
ผู้ใหญ่ในกระทรวงท่ีเคยท�าการงานช�านิช�านาญมาแต่ก่อน ในเวลา
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นั้นข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยรองแต่เสนาบดีลงมามี
พระยามหาอ�ามาตย์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ) สมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือ กับ
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธุ์) เม่ือยังเป็นพระยา 
ราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลอง แต่ปลดออกรับบ�านาญแล้วทั้ง ๒ คน คง
แต่พระยาราชวรานุกูล (อ่วม) เมื่อยังเป็นพระยาศรีสิงหเทพ ปลัด
บัญชีว่าที่ปลัดทูลฉลอง เป็นหัวหน้าข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 
ข้าพเจ้าจงึอาศยัไต่ถามแบบแผนกระบวนราชการกระทรวงมหาดไทย 
มาตั้งแต่แรก
 ตรงนี้อยากจะพรรณนาคุณของพระยาราชวรานุกูล (อ่วม)  
ซ่ึงได้มีต่อตัวข้าพเจ้าลงไว้ให้ปรากฏ ตัวท่านกับข้าพเจ้าได้คุ้นเคยจน
ชอบกันอยู่แล้วต้ังแต่ข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แต่จะ
เป็นเพราะความอารีโดยมีไมตรีจิตในส่วนตัวก็ตาม หรือเพราะท่าน
มีความภักดีต่อราชการบ้านเมืองก็ตาม สังเกตเห็นได้ว่าท่านเต็มใจ
ช่วยจริงๆ เหมือนอย่างว่าตั้งใจประคับประคองข้าพเจ้ามาตั้งแต่แรก 
เป็นต้นว่าในเวลาข้าพเจ้าปรกึษาหารอืการงาน ถ้าท่านไม่เหน็ชอบด้วย
ก็ทักท้วงและชี้แจงให้เห็นข้อขัดข้องตามความคิดของท่าน ไม่คล้อย
ตามด้วยเกรงใจข้าพเจ้า เวลาข้าพเจ้าถามแบบแผนหรือราชการซึ่ง
เคยมีมาแต่ก่อน ท่านก็พยายามชี้แจงให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ไม่ปกปิดความ
รูค้วามเหน็ของท่าน เพราะฉะนัน้จงึได้รบัความนบัถอืของข้าพเจ้าและ
ท�าการงานด้วยกนัสนทิสนมยิง่ขึน้ด้วยโดยล�าดบัมา เมือ่พระเจ้าอยูห่วั
ทรงพระกรุณาโปรดให้พระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ์) เลื่อน
ขึ้นเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชในกระทรวงวัง ท่านก็ได้เลื่อนจาก
ที่พระยาศรีสิงหเทพ ซึ่งเป็นพระยาราชวรานุกูล ปลัดทูลฉลองเต็ม
ต�าแหน่ง ท�าราชการอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้า และเป็นผู้รักษาราชการ
แทนในเวลาข้าพเจ้าไปตามเสด็จหรือไปตรวจราชการหัวเมืองต่อมา
อีกหลายปีจนท่านแก่ชรา จึงกราบถวายบังคมลาออกจากต�าแหน่ง 
ปลัดทูลฉลองไปรับบ�านาญ ถึงเมื่อออกไปแล้วเวลามีการงานอันใดซึ่ง
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จะช่วยข้าพเจ้าได้ ท่านก็ยังอุตสาห์เข้ามาช่วยอยู่เสมอจนตลอดอายุ 
ข้าพเจ้ายังคิดถึงคุณของพระยาราชวรานุกูล (อ่วม) อยู่ไม่ลืม
 แต่ก็ที่ข้าพเจ้าคิดว่ายังไม่จัดการงานอย่างใด จนเรียนรู้
ราชการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อนนั้น ไม่เป็นได้ดังคิด เพราะมี 
การบางอย่างซึ่งจ�าเป็นต้องจัดตั้งแต่แรก ตามระเบียบกระทรวง
เสนาบดีที่ทรงจัดใหม่ ตัวข้าพเจ้าเป็นแต่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ไม่ได้เป็นสมหุนายก จงึต้องปลดการในหน้าทีส่มุหนายกส่งไปกระทรวง
อื่น คือส่งการหมายสั่งราชการฝ่ายพลเรือนโอนไปยังกระทรวงวัง ซึ่ง
จะเป็นเจ้าหน้าที่หมายสั่งราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนต่อไปอย่าง
หนึ่ง ส่งศาลอุทธรณ์ความหัวเมืองกับทั้งเรือนจ�าโอนไปยังกระทรวง
ยตุธิรรมทีต่ัง้ขึน้ใหม่อย่างหนึง่ ระเบยีบการในกระทรวงมหาดไทยเอง 
ก็ต้องแก้ตั้งแต่แรกอย่างหนึ่ง คือสั่งให้เลิกประเพณีที่เจ้าหน้าที่ต้องไป
เสนอราชการทีบ้่านเสนาบด ีเพราะตวัข้าพเจ้าจะเข้าไปประจ�าท�างาน
ที่ศาลาลูกขุนทุกวันเหมือนกับคนอื่น และให้จัดห้องประชุมขึ้นที่ใน
ศาลาลูกขุนห้อง ๑ ถึงเวลากลางวันให้เจ้าหน้าที่น�าหนังสือราชการไป
เสนอต่อข้าพเจ้าในท่ีประชุมพร้อมกัน วันละครัง้ทกุวนั ในเวลาประชมุ
นั้นข้าพเจ้าเชิญพระยาราชวรานุกูลให้มานั่งอยู่ข้างตัวข้าพเจ้า เมื่อฟัง 
ข้อราชการที่จะต้องมีค�าสั่ง ข้าพเจ้าถามท่านก่อนว่าการเช่นน้ีเคยสั่ง
กันมาอย่างไร หรือถ้าข้าพเจ้าสงสัยไม่รู้เค้ามูลของการนั้น ก็ถามให้
ท่านชี้แจงจนเข้าใจก่อน ถ้าเป็นการสามัญข้าพเจ้าเห็นว่าท�าตามเดิม
ได้ไม่มโีทษก็ส่ังให้ท�าไปอย่างเดิม ถ้าเหน็ว่าอาจจะมไีด้มเีสยี ซึง่จะต้อง 
เลือกหาทางที่ถูก ข้าพเจ้าปรึกษาพระยาราชฯ ก่อน ถ้าเห็นพ้องกันก็
สั่งตามนั้น ถ้าเห็นต่างกันก็ปรึกษาชี้แจงกันต่อไปจนตกลง ถ้าไม่ตกลง
กันหรือเห็นว่าเป็นการส�าคัญไม่ควรจะสั่งโดยพลการ ก็ให้น�าความ 
ขึ้นกราบบังคมทูลฯ “ขอเรียนพระราชปฏิบัติ” หรือกราบทูลหารือ
เป็นเรื่องส่วนตัวตามที่เห็นสมควร แต่ลักษณะขอเรียนพระราชปฏิบัติ
นัน้ข้าพเจ้าส่ังให้เลิกวธิเีขยีนบนัทกึในสมดุด�าอย่างแต่ก่อน เปลีย่นเป็น
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จดหมายซึ่งข้าพเจ้าร่างเองเป็นนิจ กราบทูลอย่างเล่าเรื่องคดีที่มีขึ้น
แล้วกราบทูลวินิจฉัยตามความคิดของข้าพเจ้า และที่สุดกราบทูลว่า 
เหน็ควรจะท�าอย่างไรในจดหมายน�า ถ้าในใบบอกมถ้ีอยค�าควรพจิารณา 
กใ็ห้คดัส�าเนาใบบอกถวายด้วย ไม่ให้ทรงล�าบากเหมอืนแต่ก่อน กช็อบ 
พระราชอัธยาศัย 
 ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแรกข้าพเจ้าไปเป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ด้วยในวันแรกข้าพเจ้าไปนั่งว่าการ เจ้าพระยา 
รัตนบดินทร์ท่านให้เสมียนตราเชิญตราจักรกับตราราชสีห์ส�าหรับ
ต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มาส่งให้ข้าพเจ้าที่ศาลาลูกขุน 
ดวงตรารวมกันอยู่ในกล่องเงินใบหนึ่ง ดูเป็นของท�าที่เชียงใหม่ไม่
วเิศษอนัใด แต่เสมยีนตราบอกว่ากล่องใส่ดวงตรานัน้เป็นของเสนาบดี
ต้องหามาเมื่อแรกรับดวงตรา และครั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมสมเด็จ 
พระบ�าราบปรปักษ์เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงใช้กล่องกระ  
(หรือกล่องถมข้าพเจ้าจ�าไม่ได้แน่) ครั้นเจ้าพระยารัตนบดินทร์เป็น
ต�าแหน่ง เอากล่องเงินใบนี้มารับตราไปแต่แรก ขอให้ข้าพเจ้าหาอะไร
มาใส่ดวงตรา จะได้คืนกล่องเงินให้เจ้าพระยารัตนบดินทร์ ข้าพเจ้า
ตอบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเสนาบดีจะต้องหาอะไรมาใส่ตรา ไม่ได้เตรียม
ไว้ จะท�าอย่างไรดี ก็ขอยืมกล่องเงินของพระยารัตนบดินทร์ไว้ก่อน 
ไม่ได้หรือ เสมยีนตราจงึบอกว่ามเีตยีบประดบัมกุของเก่าอยูบ่นเพดาน
ใบ ๑ ดูเหมือนจะเป็นของเดิมท่ีส�าหรับใส่ตรา ข้าพเจ้าให้ไปหยิบลง
มาดู เห็นลวดลายประดับมุกเป็นแบบเก่า ถึงชั้นรัชกาลที่ ๑ หรือที่ ๒  
ก็ตระหนักใจว่าจริงดังว่า จึงส่ังให้กลับใช้เตียบใบนั้นใส่ตราตามเดิม 
แล้วสัง่ให้เสมยีนตราหาก�าป่ันเหล็กมาเกบ็ตราไว้ในศาลาลกูขนุ จงึเป็น
อันเลิกประเพณีที่เสนาบดีเอาตราต�าแหน่งไปไว้ที่บ้านอีกอย่างหนึ่ง
 นอกจากการบางอย่างที่ได้กล่าวมา ข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง
อันใด ข้าราชการคนใดเคยมีหน้าที่ท�าการอันใดก็ให้คงท�าอยู่อย่าง
เดิม ระเบียบการงานที่เคยท�ามาอย่างใด เช่นท�าการผลัดกันเป็นเวร 
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เป็นต้นก็ให้คงท�าอยู่ตามเดิม เป็นแต่ข้าพเจ้าไปเที่ยวตรวจดูการและ
ไต่ถามเจ้าหน้าท่ีตามห้องท่ีท�างานเนืองๆ ในไม่ช้าก็คุ้นกับข้าราชการ
ในกระทรวงทั้งหมดทั้งผู้ใหญ่ตลอดจนผู้น้อย ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้
กบัทัง้บญัชาการมาด้วยกนัราวสกั ๖ เดอืน จนเหน็ว่ามคีวามรูร้าชการ
มหาดไทยในกรุงเทพฯ สันทัดพอจะบัญชาการได้โดยล�าพังตัวแล้ว จึง
เริม่คดิศกึษาหาความรูก้ารปกครองหวัเมอืงต่อไป แต่เหน็จ�าเป็นจะต้อง
ออกไปเที่ยวดูตามหัวเมืองเอง ข้าพเจ้ากราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว 
ก็ทรงพระราชด�าริเห็นชอบด้วย
 ถึงเดือนตุลาคมข้าพเจ้าจึงขึ้นไปตรวจหัวเมืองเหนือ ในสมัย
นั้นยังไม่มีรถไฟสายเหนือ ต้องลงเรือเก๋งพ่วงเรือไฟไปตั้งแต่ออกจาก
กรงุเทพฯ ขึน้ไปทางเรอืจนถงึอตุรดติถ์ แล้วเดนิบกไปเมอืงสวรรคโลก 
ลงเรือมาสโุขทยั แล้วเดนิบกไปเมอืงตาก ลงเรอืล่องจากเมอืงตากกลบั
ลงมาจนถึงเมืองอ่างทอง ขึ้นเดินบกไปเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่สุด แล้ว 
กลับทางเรือมาถึงกรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม
 ข้าพเจ้าขึน้ไปเมอืงเหนอืครัง้นัน้ไปได้ความรู้ประหลาดใจตัง้แต่
ไปถึงเมืองนครสวรรค์ ว่าเป็นครั้งแรกท่ีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ขึ้นไปตรวจราชการหัวเมือง ด้วยเจ้าเมืองกรมการมักมากระซิบถาม
พระยาวรพุฒิโภคัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในข้าราชการที่ไปกับข้าพเจ้าว่า มี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือ ข้าพเจ้าจึงขึ้นไปเมืองเหนือ แต่ก่อนมา 
ต่อมรีาชการส�าคญัเกดิขึน้ เช่นเกดิทพัศกึเป็นต้น เสนาบดจีงึขึน้ไปเอง 
พระยาวรพุฒิฯ บอกว่าที่ข้าพเจ้าไปเป็นแต่จะไปตรวจราชการตาม 
หัวเมือง ไม่ได้มีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นดอก ก็มิใคร่มีใครเข้าใจ น่าจะ
พากันนึกว่า เพราะข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีแต่ยังหนุ่มผิดกับท่านแต่ก่อน 
ก็เที่ยวซอกแซกไปตามคะนอง 
 แต่ความจรงิปรากฏแก่ตวัข้าพเจ้าแต่คร้ังน้ันมาว่าทีเ่สนาบดไีป
เทีย่วตรวจราชการตามหวัเมอืง เป็นประโยชน์อย่างส�าคญัมากหรอืจะ
ว่าเป็นการจ�าเป็นทีเดียวก็ได้ ต่อมาข้าพเจ้าจึงเที่ยวตรวจหัวเมืองเป็น
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นิจสืบมากว่า ๒๐ ปี จนตลอดสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย
 ข้าพเจ้าไปตรวจหัวเมืองครั้งนั้น ได้เห็นประเพณีการปกครอง
หวัเมอืงอย่างโบราณทีย่งัใช้อยูห่ลายอย่าง ควรจะเล่าเข้าในโบราณคดี
ได้ แต่ต้องเล่าประกอบกับวินิจฉัยอันเป็นความรู้ซึ่งข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือ
ภายหลังด้วย จึงจะเข้าใจชัดเจน
 การปกครองตามหวัเมอืงสมยันัน้ ยงัใช้วธิเีรยีกในกฎหมายเก่า
ว่า “กนิเมอืง” อนัเป็นแบบเดิม ดูเหมอืนจะใช้เช่นเดยีวกนัทกุประเทศ
ทางตะวันออกนี้ ในเมืองจีนก็ยังเรียกว่ากินเมืองตามภาษาจีน แต่ใน
เมอืงไทยมาถงึชัน้หลงัเรยีกเปลีย่นเป็น “ว่าราชการเมอืง” ถงึกระนัน้
ค�าว่า “กินเมือง” ก็ยังใช้กันในค�าพูด และยังมีอยู่ในหนังสือเก่าเช่น 
กฎมนเฑียรบาล เป็นต้น
 วธิปีกครองทีเ่รยีกว่ากนิเมอืงนัน้ หลกัเดมิคงมาแต่ถอืว่าผูเ้ป็น
เจ้าเมือง ต้องทิ้งกิจธุระของตนมาประจ�าท�าการปกครองบ้านเมืองให้
ราษฎรอยูเ่ยน็เป็นสขุ ปราศจากภยัอนัตราย ราษฎรกต้็องตอบแทนคณุ
เจ้าเมอืงด้วยการออกแรงช่วยท�าการงานให้บ้าง หรอืแบ่งสิง่ของซึง่ท�า
มาหาได้ เช่นข้าวปลาอาหาร เป็นต้น อนัมเีหลอืใช้ให้เป็นของก�านัลช่วย
อุปการะมิให้เจ้าเมืองต้องเป็นห่วงในการหาเลี้ยงชีพ ราษฎรมากด้วย
กันช่วยคนละเล็กละน้อย เจ้าเมืองก็เป็นสุขสบาย รัฐบาลในราชธานี
ไม่ต้องเลี้ยงดู จึงให้ค่าธรรมเนียมในการต่างๆ ที่ท�าในหน้าที่เป็น 
ตวัเงนิส�าหรบัใช้สอย กรมการซึง่เป็นผูช่้วยเจ้าเมืองกไ็ด้รับผลประโยชน์ 
ท�านองเดียวกัน เป็นแต่ลดลงตามศักดิ์
 คร้ันจ�าเนียรกาลนานมา ความเปลี่ยนแปลงในโลกียวิสัย
ท�าให้การเลี้ยงชีพต้องอาศัยเงินตรามากขึ้นโดยล�าดับ ผลประโยชน์
ที่เจ้าเมืองกรมการได้รับอย่างโบราณไม่พอเลี้ยงชีพ จึงต้องคิดหา
ผลประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นในทางอื่น เช่น ท�าไร่นา ค้าขายเป็นต้น ให้มี
เงินพอใช้สอยอยู่เป็นสุขสบายเจ้าเมืองกรมการมีอ�านาจท่ีจะบังคับ
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บัญชาการต่างๆ ตามต�าแหน่ง และต�าแหน่งในราชการเป็นปัจจัย 
ให้ได้ผลประโยชน์สะดวกดีกว่าบุคคลภายนอกเปรยีบดงัเช่น “ท�านา” 
ก็ได้อาศัย “บอกแขก” ขอแรงราษฎรมาช่วย หรือจะค้าขายเข้าหุ้น 
กับผู้ใด ก็อาจสงเคราะห์ผู้เป็นหุ้นให้ซื้อง่ายขายคล่องได้ก�าไรมากข้ึน  
แม้จนเจ้าภาษีนายอากรได้รับผูกขาดไปจากกรุงเทพฯ ถ้าให้เจ้าเมือง
กรมการมส่ีวนได้ด้วย กไ็ด้รบัความสงเคราะห์ให้เกบ็ภาษอีากรสะดวก
ขึน้ จงึเกดิประเพณหีากินด้วยอาศยัต�าแหน่งราชการแทบทัว่ไป เจ้าเมอืง 
กรมการที่เกรงความผิดก็ระวังไม่หากินด้วยเบียดเบียนผู้อื่น ต่อเป็น 
คนโลภจึงเอาทุกอย่างสุดแต่จะได้ ก็มักมีภัยแก่ตัว ดังเช่นผู้ว่าราชการ
เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งได้เล่าไว้ในนิทานที่ ๔ เรื่องห้ามเจ้ามิให้ไปเมือง
สุพรรณ๑

 เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปเมืองเหนือครั้งนั้น เจ้าเมืองที่ข้าพเจ้าไปพบ 
โดยมากเป็น “ผู้ดีมีตระกูล” แต่มักเป็นชาวเมืองนั้นเอง ด้วยเป็น 
เทอืกเถาเหล่ากอเจ้าเมอืงคนก่อนๆ ซึง่ได้ท�าราชการประกอบกับท�ามา
หากนิ จนตัง้ถิน่ฐานได้ในเมอืงนัน้ มลูีกถวายตวัเป็นมหาดเลก็ก่อนแล้ว
ขอออกไปรับราชการบ้าง หรือฝึกหัดให้ท�าราชการในเมืองนั้นเองบ้าง 
จนได้รับสัญญาบัตรเป็นผู้ช่วยราชการเป็นยกกระบัตรเป็นปลัด ใคร
ดีก็ได้เป็นเจ้าเมือง ในท่ีสุดเป็นแล้วก็อยู่ในเมืองนั้นจนตลอดชีวิต ลูก
หลานจึงมีก�าลังพาหนะรับราชการสืบกันมา ข้าราชการที่ถิ่นฐานอยู ่
ในกรุงเทพฯ หาใคร่มีใครสมัครออกไปรับราชการหัวเมืองไม่ เพราะ
เกรงความล�าบากในการหาเล้ียงตวัดงักล่าวมาแล้ว ถ้าเป็นผูไ้ปจากทีอ่ืน่ 
ก็ต้องมีทุนรอนของตัวไป หรือมิฉะนั้นก็ต้องได้เป็นเขยสู่ขอผู้มีก�าลัง
พาหนะในเมืองนั้นจึงจะอยู่ได้ ย่ิงถึงชั้นกรมการชั้นรองลงไปต้อง 
เลอืกหาแต่ในพวกคฤหบดใีนเมอืงนัน้เองทัง้นัน้เพราะหาคนต่างถิน่ยาก

	 ๑	 ในเรื่องนิทานโบราณคดี
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 ตามหัวเมืองในสมัยนั้น ประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีศาลา
รัฐบาลตั้งประจ�า ส�าหรับว่าราชการบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ เจ้าเมือง
ตัง้บ้านเรอืนอยูท่ีไ่หนกว่็าราชการบ้านเมืองท่ีบ้านของตน เหมือนอย่าง 
เสนาบดีเจ้ากระทรวงในราชธานีว่าราชการที่บ้านตามประเพณีเดิม 
บ้านเจ้าเมอืงผดิกบับ้านของคนอืน่เพยีงทีเ่รยีกกนัว่า “จวน” เพราะมี
ศาลาโถงปลูกไว้นอกรั้วข้างหน้าบ้านหลังหนึ่ง เรียกว่า “ศาลากลาง” 
เป็นทีส่�าหรบัประชมุกรมการเวลามกีารงาน เช่นรบัท้องตราหรอืปรกึษา 
ราชการ เป็นต้น เวลาไม่มีการงาน ก็ใช้ศาลากลางเป็นศาลช�าระความ 
เห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็นเค้าเดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานีนั่นเอง 
เรือนจ�าส�าหรับขังนักโทษก็อยู่ในบริเวณจวนอีกอย่างหนึ่ง ไม่จ�าเป็น
จะต้องอยู่กับจวนเหมือนกับศาลากลาง
 มเีรือ่งปรากฏมาแต่ก่อน ว่าครัง้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นไปเมืองเหนือเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ทอดพระเนตร
เห็นศาลากลางตามหัวเมืองซอมซ่อ จนทรงสังเวชพระราชหฤทัยทรง 
พระกรุณาโปรดพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้ซ่อมแซม เมืองละ 
๑๐ ชั่ง (๘๐๐ บาท) เมืองไหนท�าส�าเร็จแล้วพระราชทานป้ายจ�าหลัก
ปิดทองประดับกระจก ท�าเป็นรูปเงินเหรียญรัชกาลที่ ๔ ลายเป็นรูป
พระมหามงกุฎแผ่น ๑ รูปช้างอยู่ในวงจักรแผ่น ๑ พระราชทานให้
ไปติดไว้ ณ ศาลากลางซึ่งได้ทรงปฏิสังขรณ์ เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปยังมี 
อยูบ่างแห่งข้าพเจ้าไปยืมมาจ�าลองรกัษาแบบไว้ เดีย๋วนีอ้ยูใ่นพพิธิภณัฑ 
สถานแห่งชาติ แต่มาภายหลังศาลากลางก็กลับทุดโทรมน่าทุเรศ 
อย่างเก่า หามีแห่งใดเป็นสง่าผ่าเผยไม่
 เหตท่ีุเป็นเช่นนัน้ก็เพราะเจ้าเมอืงต้องสร้างจวนและศาลากลาง
ด้วยทุนของตนเอง แม้แต่แผ่นดินซึ่งจะสร้างจวน ถ้ามิได้อยู่ในเมืองมี
ปราการ เช่น เมืองพิษณุโลก เป็นต้น เจ้าเมืองก็ต้องหาซื้อที่ดินเหมือน
กับคนทั้งหลาย จวนกับศาลากลางจึงเป็นทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าเมือง 
เมื่อสิ้นตัวเจ้าเมืองก็เป็นมรดกตกแก่ลูกหลาน ใครได้เป็นเจ้าเมืองคน
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ใหม่ถ้ามไิด้เป็นผูร้บัมรดกของเจ้าเมอืงคนเก่ากต้็องหาทีส่ร้างจวนและ
ศาลากลางขึ้นใหม่ตามก�าลังที่จะสร้างได้ บางทีก็ย้ายไปสร้างห่างจวน
เดมิต่างฟากแม่น�า้ หรอืแม้จนต่างต�าบลกมี็ จวนเจ้าเมืองไปตัง้อยู่ท่ีไหน
ก็ย้ายที่ว่าราชการไปอยู่ที่นั่นชั่วสมัยของเจ้าเมืองคนนั้น ตามหัวเมือง
จึงไม่มีที่ว่าราชการเมืองตั้งประจ�าอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นนิจเหมือน
อย่างทุกวันนี้ อันเพิ่งมีขึ้นเมื่อจัดมณฑลเทศาภิบาลแล้ว ส่วนพวก 
กรมการน้ันเพราะมกัเป็นคฤหบดอียูใ่นเมอืงนัน้แล้วจงึได้เป็นกรมการ 
ตัง้บ้านเรือนอยูท่ีไ่หนกค็งอยูท่ีน่ัน่ เป็นแต่เวลามีการงานจะต้องท�าตาม
หน้าที่ จวนเจ้าเมืองอยู่ท่ีไหน ก็ตามไปฟังค�าสั่งที่นั่น บางคนตั้งบ้าน
เรอืนอยูห่่างถงึต่างอ�าเภอก็ม ีด้วยเคยเป็นคฤหบดอียูท่ีแ่ห่งนัน้มาก่อน 
เจ้าเมอืงประสงค์จะให้เป็นผูร้กัษาสนัตสิขุในท้องทีน้ั่นเหมือนอย่างนาย
อ�าเภอซึ่งมีขึ้นในสมัยเทศาภิบาล จึงขอให้คฤหบดีคนนั้นเป็นกรมการ 
หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือ ต้ังนักเลงโตซึ่งมีพรรคพวกมากให้เป็นกรม
การเพื่อจะให้โจรผู้ร้ายย�าเกรงไม่กล้าปล้นสะดมในถ่ินนั้น แต่บางทีก็
กลับให้ผลร้าย ดังเคยมีเรื่องปรากฏเมื่อตอนต้นรัชกาลท่ี ๕ ผู้รักษา
กรุงศรีอยุธยาตั้งคฤหบดีคนหนึ่งชื่อช้างเป็นท่ีหลวงบรรเทาทุกข์อยู่ท่ี
เกาะใหญ่ ด้วยแม่น�้าตอนเกาะใหญ่ลานเท เป็นย่านเปลี่ยวมักมีโจร 
ตีปล้นเรือที่ขึ้นล่อง หลวงบรรเทาฯ คนนั้นขึ้นชื่อ คนชมในการรับรอง
ผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งผ่านไปมา แม้จนชาวเรือขึ้นล่อง ถ้าใครไปพึ่งพ�านัก
หลวงบรรเทาฯ โจรผู้ร้ายก็ไม่กล้าย�่ายี ดูเหมือนจะเป็นเช่นน้ันมาแต่
ปลายรัชกาลที่ ๔ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ ความปรากฏขึ้นจากค�าให้การ
ของโจรผู้ร้ายที่จับได้หลายราย ว่าเป็นพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ 
โปรดให้ข้าหลวงช�าระ ก็ได้ความว่าหลวงบรรเทาฯ เป็นนายซ่องโจร
ผู้ร้าย เป็นแต่ให้ไปท�าการโจรกรรมเสียในเขตแขวงอื่น ภายนอกถิ่นที่
ตนปกครอง หลวงบรรเทาฯ จึงถูกประหารชีวิต เป็นเรื่องเลื่องลือกัน
อื้อฉาวอยู่คราวหนึ่ง ในเวลาข้าพเจ้าแรกรับราชการ
 เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปเมืองเหนือยังมีกรมการที่เคยเป็นนักเลงโต
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อยู่หลายเมือง เพราะในสมัยนั้น ยังไม่มีโปลิศหรือต�ารวจภูธรที่เป็น
พนักงานส�าหรับตรวจจับผู้ร้าย เจ้าเมืองต้องปราบปรามตามปัญญา
ของตน จึงเกิดความคิดที่จะหานักเลงโตมีพรรคพวก ตั้งเป็นกรมการ
ไว้ส�าหรบัปราบปรามโจรผูร้้าย ทีจ่รงิกรมการชนดินัน้กไ็ม่ได้เป็นผูร้้าย
ไปทกุคน โดยมากมกัไปตัง้บ้านเรอืนท�ามาหากนิอยูต่ามบ้านนอก เมือ่ 
ได้เป็นกรมการก็มักหาประโยชน์ด้วยทดรองทุนตกข้าวจากราษฎร  
และขอแรงราษฎรช่วยท�านาของตนแลกกับคุ้มโจรผู้ร้ายให้ราษฎร  
ต่อบางคนจึงเลยหากินไปในทางทุจริต ถึงเป็นใจให้พรรคพวกไปเที่ยว
ลักวัว ควายหรือปล้นทรัพย์ เพื่อจะได้ส่วนแบ่งเป็นผลประโยชน์
 เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปตรวจหัวเมืองครั้งแรก ได้พบกรมการซึ่ง 
สงสัยกันว่าหากินอย่างนั้น ๒ คน เรียกกันว่า “ขุนโลกจับ” อยู่ที่เมือง
พยุหคีรีคน ๑ แต่เมื่อข้าพเจ้าพบนั้นแก่ชรามากแล้ว ต่อมาได้ยินว่า 
ออกบวชแล้วกต็าย อกีคนหนึง่เป็นทีห่ลวงศรมีงคล อยู่ท่ีเมืองอ่างทอง 
เจ้าเมอืงใช้สอยอย่างว่าเป็น “มอืขวา” กล่าวกนัว่าเพราะจบัโจรผูร้้าย
เข้มแขง็นกั เมือ่ข้าพเจ้าจะเดินบกจากเมอืงอ่างทองไปเมอืงสพุรรณบรุี 
เจ้าเมอืงให้หลวงศรมีงคลคนนัน้เป็นผู้จดัพาหนะ ในวนัเดยีวหาม้าและ
ผู้คนส�าหรับหาบหามส่ิงของได้พอต้องการหมด แล้วตัวเองอาสาข่ีม้า
น�าข้าพเจ้าแต่เมืองอ่างทองไปจนถึงเมืองสุพรรณ ข้าพเจ้าจึงได้ชอบ
มาแต่นั้น
 ครัน้ถงึสมยัเมือ่ตัง้มณฑลเทศาภบิาลแล้วความปรากฏว่า หลวง 
ศรีมงคลปล่อยให้พรรคพวกไปเที่ยวปล้นในเมืองอื่น แล้วรับของที่โจร
ได้มาเป็นประโยชน์ แต่แรกกรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์สมุหเทศาภิบาล
ก็ไม่ทรงเชื่อ เพราะทรงใช้สอยหลวงศรีมงคลจนโปรดเหมือนกัน แต่
ไต่สวนได้หลักฐาน จึงต้องฟ้องศาลข้าหลวงพิเศษ ศาลพิพากษาให้
จ�าคุกหลวงศรีมงคลหลายปี กรมขุนมรุพงศ์ฯ จึงออกพระโอษฐ์ว่า  
“วิธีเลี้ยงขโมยไว้จับขโมยนั้นใช้ไม่ได้” แต่เม่ือถึงสมัยเทศาภิบาล  
มีกรมการอ�าเภอต้ังประจ�าอยู่ตามบ้านนอกและมีต�ารวจภูธรแล้ว  
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ก็ไม่ต้องอาศัยกรมการบ้านนอกเหมือนอย่างแต่ก่อน
 มกีรมการอกีพวกหนึง่เรยีกว่า “กรมการจนี” เพราะเป็นจนีหรอื 
ลูกจีน ซึ่งยังไว้ผมเปียทั้งนั้น พวกนี้ขึ้นจากจีนนอกที่ไปตั้งท�ามาหากิน
ตามหัวเมืองบางคนไปตั้งตัวได้เป็นหลักฐานแล้วเข้ารับผูกภาษีอากร
 ก็ตามกฎหมายแต่ก่อนนั้น ต่อบุคคลถือศักดินาแต่ ๔๐๐ ไร่
ขึ้นไปเป็นความในโรงศาลจึงแต่งทนายว่าความแทนตัวได้ การเก็บ
ภาษีอากรมักต้องเป็นถ้อยความกับราษฎรเนืองๆ ถ้าเจ้าภาษีอากร
ต้องไปติดว่าความเสียในโรงศาลก็ไม่สามารถจะเก็บภาษีอากรได้ เพื่อ
จะแก้ไขความขัดข้องข้อนี้เมื่อรัฐบาลตั้งใครเป็นเจ้าภาษีนายอากรจึง
นับว่าเป็นข้าราชการ ให้มียศเป็นขุนนางชั้นขุน ถือศักดินา ๔๐๐ ไร่ 
เมื่อท�าราชการต่อมาได้เลื่อนเป็นหลวงหรือเป็นพระก็มี พวกท่ีอยู่ใน
กรงุเทพฯ เรยีกกันว่า “ขนุนางภาษนีายอากร” พวกทีอ่ยูต่ามหวัเมอืง
เรียกกันว่า “กรมการจีน” เป็นถึงต�าแหน่งปลัดเมืองก็มีดังได้กล่าวมา
ในนิทานที่ ๑๕ เรื่องอั้งยี่นั้น พวกกรมการจีนโดยปรกติตั้งหน้าท�ามา
หากิน แสวงหาทรัพย์สมบัติ ไม่แสวงหาอ�านาจและมักบริจาคทรัพย์
ช่วยอดุหนุนกจิการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่  จงึเข้ากบัชาวเมอืง
ได้ทุกชั้นตั้งแต่เจ้าเมืองกรมการตลอดจนราษฎร
 ที่ข้าพเจ้าไปทางเรือครั้งนั้น นอกจากได้เห็นหัวเมืองรายทาง 
ทัว่หมดยงัมปีระโยชน์อกีอย่างหนึง่ ด้วยในเวลาเดนิทางต้องน่ังกับนอน
ไปในเรือวันละหลายๆ ชัว่โมง ได้มเีวลาอ่านหนังสอืต่างๆ เช่น กฎหมาย 
เป็นต้น ศึกษาหาความรูว้ธิปีกครองอย่างโบราณอนัมอียูใ่นหนงัสอืเก่า
ไปด้วยตลอดทาง อาศัยความรู้ท่ีได้ในครั้งนั้นท�าให้ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า
ความมุง่หมายของการปกครองทัง้อย่างใหม่และอย่างเก่า ก็อยู่ในจะให้  
“บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข” ด้วยกัน แต่เข้าใจอธิบายค�า “อยู่เย็น 
เป็นสุข” นั้นผิดกัน
 อย่างเก่าถอืว่า “ถ้าบ้านเมอืงปราศจากภยัต่างๆ ” เช่นโจรผูร้้าย  
เป็นต้น “ก็เป็นสุข” ข้อนี้สังเกตได้ในบานแผนกที่แก้กฎหมายในการ
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ปกครองแต่โบราณ มกัอ้างเหตุท่ีเกิดโจรผูร้้ายชกุชมุแทบทัง้นัน้ เพราะ
ฉะนัน้ตามหัวเมอืงเจ้าเมอืงกรมการก็มุง่หมายจะรกัษาความเรยีบร้อย
ในพื้นเมืองไม่ให้มีโจรผู้ร้ายเป็นท่ีตั้ง ตลอดจนถึงเจ้ากระทรวงใน
กรุงเทพฯ เมือ่เหน็ว่าเมอืงใดสงบเงยีบไม่มเีหตรุ้ายกย็กย่องว่าปกครอง
ดี ต่อเมืองใดไม่เรียบร้อย โจรผู้ร้ายชุกชุมหรือราษฎรเดือดร้อนด้วย 
เหตุอื่น จึงให้ข้าหลวงออกไประงับ หรือมีเหตุการณ์ใหญ่โต เช่น เกิด
ทัพศึก เสนาบดีก็ออกไปเอง จึงไม่มีการตรวจหัวเมืองในเวลาเมื่อเป็น 
ปรกติ
 ความคิดท่ีว่าจะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ต้องจัดการท�านุ 
บ�ารุงในเวลาบ้านเมืองเป็นปรกติ เป็นคติเกิดข้ึนใหม่ ดูเหมือนจะเริ่ม
เกดิขึน้แต่ในรชักาลที ่๔ และมาถอืเป็นข้อส�าคญัในรฏัฐาภปิาลโนบาย
ต่อรัชกาลที่ ๕ ต่อมา
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เมื่อแรกตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ กระทรวงได้
อาศัยท�างานที่ตึกแถวยาว ๒ ชั้น หน้าประตูพิมานไชยศรี ตรงข้ามศาลาสภา
ไทย ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ อยู่ราว ๒ ปี



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้จัดกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเป็นแบบใหม่ จงโปรดให้รือ้ศาลาลกูขนุใน ใน
พระบรมมหาราชวังทั้ง ๒ หลังลง แล้วสร้างใหม่เป็นตึก ๒ ชั้น ๓ หลังเรียง
กัน มีมุขกระสันทั้งข้างหน้าข้างหลังเชื่อมตึก ๓ หลังให้เป็นหมู่เดียวกัน ซึ่ง
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงรับราชการอยู่ในกระทรวงหลังนี้



การตรวจราชการครั้งแรก
รายงานการเสด็จตรวจราชการ

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

รับวันที่ ๑๗ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑๑

ที่ ๖๒/๑๔๓๐๖
     ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย

วันที่ ๑๒ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
 ข้าพระพุทธเจ้า พระยาศรีสิงหเทพฯ๒ ขอพระราชทาน
กราบทูลพระเจ ้าน ้องยาเธอกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ์๓ ทราบ 
ฝ่าพระบาท ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย มีลายพระหัตถ์ส่งลงมาทูลเกล้าฯ ถวาย ๒ ฉบับ  
ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งลายพระหัตถ์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด�ารง 
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสองฉบับทูลเกล้าฯ ถวาย
ทราบฝ่าพระบาท
 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ
  ข้าพระพุทธเจ้า พระยาศรีสิงหเทพ๔

	 ๑	 รักษาอักขรวิธีคงตามเอกสารเดิม
 ๒	 พระยาศรีสิงหเทพ	(เส็ง	วิรยศิริ)	บางแห่งเขียนวิริยศิริ	บรรดาศักดิ์ที่
ปรากฏคือ	หลวงเทศาจิตวิจารณ์	พระยาสฤษดิ์พจนกร	สุดท้ายคือ	พระยามหา
อ�ามาตยาธิบดี	 ได้รับมอบหมายให้ทดลองจัดตั้งผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 บ้านเกาะ	
บางปะอิน	 เมื่อพุทธศักราช	 ๒๔๓๕	 มีโอกาสไปศึกษาแบบแผนการปกครองท่ี
พม่าและมะลายู
 ๓	 พระยศหลงัสดุ	คอื	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระสมมตอมรพนัธุ์	(พ.ศ.	
๒๔๐๓	-	๒๔๕๘)	พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	รัชกาล
ที่	๔	ต้นราชสกุล	สวัสดิกุล	เป็นเสนาบดีต�าแหน่งราชเลขานุการ	และอธิบดีกรม
พระคลังข้างที่ในรัชกาลที่	๕
 ๔	 พระยาศรีสิงหเทพ	ต่อมาเขียนศรีสีหเทพ
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ที่ น. ๔
     บ้านคลังแควสีทุก

วันที่ ๙ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 
ฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาแวะตรวจการท่ีพระราชวัง
บางปะอนิทีช่�ารดุต่างๆ ยงัไม่ได้ซ่อมแซมให้เรยีบร้อย ด้วยเป็นเวลาฤดู
ฝน ยังท�าไม่ได้ แต่เดิมตั้งแต่โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้ารับรักษา
พระราชวงับางปะอนิแต่ปีใหม่มา ได้คดิแต่จะจดัการรกัษาให้เรยีบร้อย
ก่อน จึงจะจัดการซ่อมแซม เพราะเงินปีนี้จ่ายลดลงจะต้องตรวจตรา
การใช้เงินให้แขงแรง แลเพราะคาดว่ายังจะไม่เสด็จพระราชด�าเนิน 
ด้วยส่วนการรกัษานัน้ ได้จดัมามากแล้ว แต่ทีช่�ารดุทรดุโทรมนอกจาก
ที่ร้าวๆ เอียงๆ ผุๆ ต่างๆ ที่ได้ทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทอยู่แล้ว 
ข้าพระพุทธเจ้าวิตกอยู่ ด้วยเรื่องโคมตะเกียงต่างๆ อย่าง ๑ เพราะ
ทั้งพระราชวังใช้โคมตะเกียงแทบจะกว่าร้อยชนิดและขนาด จะต้อง 
มีหลอดโคมหลายสิบอย่าง แลโป๊ะโคมหลายสิบอย่าง ไส้ตะเกียง  
กระจุบน�้ามันหลายขนาด ซึ่งจะใช้ไขว้เขวกันไม่ได้ ดังน้ีประการ
หน่ึง โคมลานส่งออกไปเกาะสีชังเสียแต่เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้ารับ 
รักษามาก เกรงที่เหลือ อยู่ข้างจะไม่พอใช้ตามต�าหนักได้ทั่วไป อีก 
อย่างหน่ึง พรมท่ีปูตามต�าหนักและท่ีต่างๆ ปลวกกัดแลถูกฝนสาด 
เสียโดยมาก ข้าพระพุทธเจ้าให้เลิกขึ้น หมายจะท�าเป็นพื้นขัดน�้ามัน 
ก็ยังไม่ทัน และเครื่องผ้าและผ้าหุ้มต่างๆ ท่ีช�ารุด ก็มีหลายแห่ง  
ข้าพระพุทธเจ้าได้มีค�าสั่งให้รีบจัดการโดยเร็วและมากที่สุด ที่จะท�าได้ 
แต่เกรงว่า ถึงเวลาเสด็จพระราชด�าเนิรการจะยังขาดตกบกพร่อง 
อยู่บ้างประการใด ขอพระบาระมีปกเกล้าฯ เป็นที่พึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า 
ได้สั่งให้กรมการกรุงเก่าและเจ้ากรมปลัดกรม กองแก้วจินดา ไปช่วย 
จัดการตามสมควรแล้ว และการท้ังปวงตลอดจนเวลาเสด็จพระราช 
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ด�าเนิน ได้มอบไว้ในพระวรวงษเธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ๑์ ขอให ้
ช่วยเป็นธุระสนองพระเดชพระคุณให้เรียบร้อยตลอดไป และที่ซึ่ง
จะเสด็จประพาศทุ่ง ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งให้กรมการ เที่ยวเลือกหา
หนองบัวต่างๆ ได้ไว้หลายแห่งแล้ว หวังด้วยเกล้าฯ ว่าจะเป็นการ
เรียบร้อยตลอดไป
  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
   
    ข้าพระพุทธเจ้า 

	 ๑	 คือ	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์	กรมหมื่นปราบปรปักษ์	
(๒๓๘๖	-	๒๔๔๑)	ในสมเด็จฯ	เจ้าฟ้ามหามาลา	กรมพระยาบ�าราบปรปักษ์		ใน
รัชกาลที่	 ๕	 บัญชาการกรมทหารเรือ	 กรมพระนครบาล	 กรมช่างสิบหมู่ช่วย
ราชการกรมวัง



37สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

น. ที่ ๖ 
     เมืองอ่างทอง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 
ฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ด้วยการใช้จ่ายเงินโรงเลี้ยงเด็กของพระอรรคชายาเธอ๑ ตาม
กระแสพระราชด�ารห์ิมาแต่เดิม ให้จดัทุนส�าหรบัใช้จ่ายในการโรงเลีย้ง
เด็กเป็น ๓ แพนก คือ เงินท่ีจะใช้จ่ายเป็นเงินเดือนผู้ดูการพนักงาน  
พี่เลี้ยง นางนม และคนใช้ทั้งปวง เงินใช้จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงและอาหาร 
เงินใช้สอยเบ็จเสร็จ คือ เป็นค่าซื้อของใช้สอย มีเคร่ืองเลี้ยง เคร่ือง
ครัว เคร่ืองเขียนหนังสือ และเครื่องแต่งเรือนต่างๆ เป็นต้น บรรดา
ทุนทรัพย์ที่จะใช้ซื้อจ่ายเสมอในการเหล่านี้ พระราชทานเงินพระคลัง 
ข้างที่จ�าหน่ายแพนก ๑ เงินบรรดาใช้ซื้อที่ดิน ใช้ก่อสร้างเรือนที่อยู่  
และขุดคลอง ท�าถนน หรือซ่อมแซมส่ิงต่างๆ ซึ่งเกี่ยวด้วยพื้นที่ เงิน 
ที่ใช้ซื้อหาในสิ่งซึ่งเป็นสาธารณ์แก่ตัวเด็กทั้งหลาย มีค่าเตียงนอน 
และค่าที่นอนหมอนมุ้งและเสื้อผ้านุ่งห่ม บรรดาทุนทรัพย์เหล่านี้ เป็น
ส่วนของพระอรรคชายาเธอประทานมาใช้จ่ายแพนก ๑ ยังเงินแพนก 
๑ ซึ่งเป็นเงินของผู้มีศรัทธาเกื้อกูลแก่โรงเลี้ยงเด็กเป็นรายๆ เงินส่วน
นี้จะไม่ใช้จ่ายในการอื่นๆ นอกจากจะรวบรวมไว้ท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ 
เป็นสิง่เป็นอนัส�าหรบัเป็นสิง่ถาวรให้เป็นทีร่ะฦกของผูม้ศีรทัธา เงนิได้
และเงินใช้จ่ายจ�าแนกตามทางที่ควรเป็น ๓ แพนก ดังนี้
 โรงเลี้ยงเด็กของพระอรรคชายาเธอน้ีได้เร่ิมการก่อสร้างและ

	 ๑	 คือพระวิมาดาเธอ	พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์	กรมพระสุทธาสินีนาฎ	
ปิยมหาราชปดิวรัดา	 (พ.ศ.	 ๒๔๐๖	 -	 ๒๔๗๒)	 พระอัครชายาเธอในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 มีศรัทธาสร้างโรงเลี้ยงเด็กเกื้อ
หนุนราษฎรยากจน
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จัดตั้งมาแต่รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ มาจนถึงรัตนโกสินทรศก ๑๑๐ ที่ 
ล่วงแล้วมานี้ รายจ่ายยังหาได้จ�าแนกกันตามแพนกไม่ เพราะการ
ใช้สอยเงินทองยังสับสน แลเป็นเวลาข้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ เงินรายใด
มกีจ่็ายทดแทนกันไป หาได้รอขอพระราชทานเบกิมาใช้ให้ถกูต้องตาม
แพนกไม่ มาในปี ร,ศ, ๑๑๑ นี้ ข้าพระพุทธเจ้าให้เจ้าพนักงานตรวจ
บาญชีเงินรับและเงินจ่ายจ�าแนกออกให้ตรงกันตามแพนก ได้ความ
ว่า แพนกเงินหลวงรายรับได้รับพระราชทานแล้ว ๔ คร้ังๆ ละ ๒๐ 
ชั่ง รวม ๘๐ ชั่ง รายจ่ายได้จ่ายเป็นเงินเดือน ๑๒๔ ชั่ง ๔๑ บาท ๔๙ 
อัฐ ๕๐ เบี้ย จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ๔๑ ชั่ง ๒๐ บาท ๓๖ อัฐ จ่ายใช้สอย 
เบ็จเสร็จ ๕๕ ชั่ง ๑ บาท ๒๕ อัฐ รวมรายจ่ายแพนกหลวง ๒๒๐ 
ชั่ง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบี้ย รายจ่ายแพนกหลวงขาดต้องยืมเงิน 
รายอื่นมาทดรองอยู่ ๑๔๐ ชั่ง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบี้ย เงินแพนก
พระอรรคชายาเธอ รายรับ ๕ ครั้ง เงิน ๔๐๐ ชั่ง ๕๒ บาท รายจ่าย
ได้จ่ายเป็นค่าที่ดิน ๑๗๐ ชั่ง ๔๐ บาท ค่าก่อสร้างและซ่อมแซม 
ที่ต่างๆ ๒๑๗ ชั่ง ๒๓ บาท ๗ อัฐ ยังเหลือตัวเงินอยู่ ๑ ชั่ง ๕๒ บาท 
รวมรายจ่ายและเงินมีตัว ๓๘๙ ชั่ง ๓๕ บาท ๗ อัฐ น้อยกว่ารายรับ  
๑๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๕๗ อัฐ เงิน ๑๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๕๗ อัฐนี้ ได้ทดรอง
ไปในรายจ่ายแพนกหลวง ส่วนเงินแพนกผู้มีศรัทธาช่วยบ�ารุง รายรับ 
๑๐๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๓๘ อัฐ มิได้มีรายจ่ายสิ่งใด แต่ไปจ่ายทดรองอยู่
ในรายจ่ายแพนกหลวงทั้งสิ้น ยังข้าพระพุทธเจ้าได้ยืมเงินกระทรวง
ธรรมการจ่ายทดรองไปในรายจ่ายแพนกหลวงอีก ๒๖ ชั่ง ๓๐ บาท 
๑๑ อัฐ ๕๐ เบี้ย จึงรวมเป็นเงินแพนกหลวงรายจ่ายเกินกว่าที่ได้รับ
พระราชทานไว้แล้ว ๑๔๐ ชั่ง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบี้ย เพราะฉะนั้น 
ขอพระราชทานเงนิพระคลงัข้างที ่ร้อยสีส่บิชัง่หกสบิสามบาทสีส่บิสอง
อัฐห้าสิบเบี้ย มาจ่ายใช้หนี้รายเงินส่วนพระอรรคชายาเธอ และส่วน 
ผู้ศรัทธาช่วยบ�ารุง ท้ังรายท่ียืมเงินกระทรวงธรรมการนั้นด้วย ถ้า 
ได้ใช้กันถูกต้องดังนี้ จะมีเงินเป็นสมบัติของโรงเลี้ยงเด็ก ใช้ก่อสร้าง
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อะไรได้อีก เงินพระอรรคชายาเธอฯ ๑๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๕๗ อัฐ เงิน
เรี่ยรายได้ ๑๐๒ ชั่ง ๑๖ บาท ๓๘ อัฐ รวม ๑๑๔ ชั่ง ๓๓ บาท ๓๑ 
อัฐ และการบาญชีเงินก็จะได้รับพระราชทานเบิกและจ่ายให้ถูกทาง 
ต่อไปในภายหน้า
  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

   ข้าพระพุทธเจ้า            ขอเดชะ

ป.ล. บาญชีรายเลอียดอยู่ที่เวรรับจ่ายกระทรวงมหาดไทยหาได้ติดมา
ไม่ จะคัดทูลเกล้าฯ ถวายต่อภายหลัง ขอรับพระราชทานให้กระทรวง
มหาดไทย รับเงินไปรักษาไว้
     ดร
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(ส�าเนา)
ส. ที่ ๓๘๕/๑๑๑ ม,ท, ๔๖ 
    พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท
   วันที่ ๑๗ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
 กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ แจ้งความแก่พระยาศรีสิงหเทพ  
ด้วยท่านมีหนังสือที่ ๖๒/๑๔๓๐๖ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ส่งหนังสือ
กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพมีมาทูลเกล้าฯ ถวาย ๒ ฉบับไปนั้น ได้น�า
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ด�ารัสว่า 
หนังสือกรมหมื่นด�ารงราชานุภาพที่ท่านส่งมานั้นฉบับ ๑ หมาย น,๔  
ว่าด้วยการที่พระราชวังบางปอิน ให้กรมการกรุงเก่าแลเจ้ากรมปลัด
กรมกองแก้วจินดา จัดการอยู่แลในระหว่างเสด็จพระราชด�าเนิน  
มอบให้พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ช่วยเปนธุระสนองพระเดชพระคุณ 
ฉบับ ๑ หมาย น,๖ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินโรงเลี้ยงเด็กจะขอเบิกเงิน
พระคลัง ข้างที่ ๑๔๐ ชั่ง ๖๓ บาท ๔๒ อัฐ ๕๐ เบี้ย มาจ่ายใช้หนี้ 
รายเงินส่วนพระอรรคชายาเธอ แลส่วนผู้ศรัทธา ให้เป็นการบ�ารุง 
คนืรายยมืในกระทรวงธรรมการด้วยนัน้ ได้ทราบฝ่าลอองธลุพีระบาท
แล้ว โปรดเกล้า, พระราชทานตัว๋ส�าคญัตามจ�านวนเงนิท่ีกรมหม่ืนด�ารง
ราชานุภาพ ขอรับพระราชทานนั้นแล้ว ได้ส่งตั๋วส�าคัญมาให้ท่าน ใน
ซองนี้ด้วยแล้ว
   (เซนพระนาม) สมมตอมรพันธุ์
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รับวันที่ ๒๔ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ที่ ๗๔/๑๔๘๙๙
     ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ข้าพระพุทธเจ้า พระยาราชวรานกุลู๑ ขอพระราชทานกราบทูลพระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ทราบฝ่าพระบาท
 ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีค�า
โทรเลขลงมาว่า ได้ทรงรับเรื่องมาท่ีเมืองนครสวรรคมากเกินกว่าที่
เมืองพิจิตร เมืองพิศณุโลกย์ จะมีมากเหมือนกัน ขอหลวงจินดารักษ
ตามเสด็จขึ้นไปไต่สวนความตามรับสั่งต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งต้น
ค�าโทรเลขทูลเกล้าฯ ทราบฝ่าพระบาท เพื่อขอพระบรมราชานุญาติ
แล้วจะได้ให้หลวงจินดารักษรีบขึ้นไป
 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า,
  ข้าพระพุทธเจ้า  พระยาราชวรานุกูล

	 ๑	 พระยาราชวรานุกูล	 (อ่วม)	 เคยอยู่ในบรรดาศักดิ์พระยาศรีสิงหเทพ
ก่อนเป็นปลัดบัญชีว่าที่ปลัดทูลฉลอง	หัวหน้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 เป็น
ผู้รักษาการแทนเมื่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการ
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รับวันที่ ๑๕ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ที่ ๔๘       
     ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย

วันที่ ๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
 ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ
ด้วยมพีระบรมราชโองการด�ารสัถามถงึความประพฤตขิองผูว่้าราชการ
หัวเมืองซึ่งจะเป็นดีแลชั่ว ตามท่ีข้าพระพุทธเจ้าได้ไปเห็นมาในการ
ตรวจราชการหัวเมืองคราวนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลถึง 
แต่บางคน แลกราบบังคมทูลยังไม่กระจัดชัดความที่ได้ด�าริห์เห็นทั้ง
ฝ่ายดีแลฝ่ายชั่ว
 ข้าพระพุทธเจ้ามาคิดด้วยเกล้าฯ ว่า การที่กราบบังคมทูลถึง
ความดแีลความชัว่ของผูอ้ืน่เช่นนีเ้ป็นทางทีจ่ะเป็นความชอบแลความ
ผิดแก่ตัวเราในภายหน้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณา
สมควรที่จะกราบบังคมทูลให้เป็นยุติธรรมถ่องแท้ อย่าให้มีความชั่ว
ความดีเคลือบแฝงอยู่แก่ผู้ใดโดยไม่เป็นความจริงแลสมควร จึงจะ
ชอบด้วยหน้าที่แลต�าแหน่งในราชการ ด้วยเหตุน้ี จึงเห็นด้วยเกล้าฯ 
ว่าสมควรจะกราบบังคมทูลให้ถ้วนถี่ท่ัวทุกหัวเมืองจึงเป็นยุติธรรมแล
สมควรจะทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
 บนัดาผูว่้าราชการหวัเมอืงซึง่ข้าพระพทุธเจ้าได้ไปตรวจมาคร้ัง
นี้ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า
 (๑) พระยาวิเสศไชยชาญ เมืองอ่างทอง เป็นคนมีก�าลังทุพล
ภาพ ความสามารถท่ีจะจัดการบ้านเมืองไม่พอ เป็นเจ้าเมืองรักค่า
ธรรมเนยีมอย่างเก่าๆ แต่ท่ีจะประพฤติทจุรติร้ายแรงอนัใดกไ็ม่ปรากฏ 
ทราบเกล้าฯ ว่าจะขอลาออก
 (๒) พระพรหมประสาทศลิป์ เป็นคนโง่แลชกัฝักฝ่ายในกามคณุ
มาก ไม่ใคร่จะเป็นธุระราชการบ้านเมือง แล้วแต่คนใช้สอยซึ่งเป็นคน
โกงๆ จะแนะน�าให้ท�าอย่างไร ที่จริงก็จะไม่ตั้งใจที่จะท�าทุจริต แต่ด้วย
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ความโง่จะเข้าใจว่าเจ้าบ้านผ่านเมอืงเขาเคอยได้ผลประโยชน์เช่นนัน้ๆ 
แลมภีรรยามาก ต้องการค่าใช้สอยมาก ใครเอาเงนิมาให้ เขาว่าควรรบั
กรั็บไว้เป็นพืน้ พระพรหมประสาทศลิป์น้ีเหน็ด้วยเกล้าฯ ว่าต้องเปลีย่น 
ถ้าหากว่าไม่แพ้อทุธรณ์ ถงึหกัโค่น โปรดเกล้าฯ ให้เข้ามารบัราชการใน
กรุงเทพฯ ในที่ใกล้ฝ่าลอองธุลีพระบาทจะดีกว่า
 (๓) พระอินทรประสิทธิศร ผู้ว่าราชการเมืองอินทร์ จริตพิการ
เล็กน้อย ไปข้างดุ แต่เอื้อเฟื้อต่อราชการดี การที่จะประพฤติทุจริต 
อันใดยังไม่ปรากฏ คงพอเป็นราชการต่อไปได้
 (๔) พระพิศาลสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสิงค์ ดูท่าทาง
คล่องแคล่วดี แต่ความประพฤติจะอย่างไรยังไม่ได้มีเวลาสมาคมพอ
จะทราบได้ แต่ทราบเกล้าฯ ว่าถูกฎีกาหาความฉกรรจ์อยู่หลายเร่ือง 
ถ้าไม่แพ้ความเห็นด้วยเกล้าฯ คงจะพอเป็นราชการได้
 (๕) พระสรรคบุรานุรักษ ผู้ว่าราชการเมืองสรรค์ เป็นคนไป
แต่กรุงเทพฯ ดูกิริยาอัธยาไศรยก็เรียบร้อยดี แลเมืองสรรค์เป็นเมือง
ไม่มีราชการอันใดมาก ยังไม่ปรากฏความประพฤติเสียหายอันใด แต่ 
ข้าพระพทุธเจ้าไม่ได้มเีวลาไต่สวนพอจะทราบได้เลอียดเหน็ด้วยเกล้าฯ 
ว่าคงจะพอเป็นราชการได้ต่อไป
 (๖) พระยาสุรบดินทร์ ผู้วา่ราชการเมืองไชยนาท เป็นคนตั้งใจ
จะรบัราชการให้ด ีแต่สตปัิญญาสามารถอยูข้่างยงัอ่อน แม้แต่ว่ากล่าว
กรมการผูใ้หญ่เก่าๆ ท่ีเกะกะก็ยังไม่ใคร่ลง แต่ยงัไม่ปรากฏความทจุรติ
ประการใด คงจะพอตักเตือนสั่งสอนให้เป็นราชการต่อไปได้ บางที
นานๆ เข้าจะดีขึ้น
 (๗) พระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองอุไทยธานี เป็นอย่าง
ดีที่ ๒ แต่พระยาพิไชยลงมา ท่ีเอื้อเฟื้อต่อการบ้านเมืองแลบังคับ
บญัชาการเรยีบร้อยมาก แลไม่ปรากฏความทจุรติอนัใด แต่จะเอาข้าง
ความคิดอ่านอย่างใหม่ๆ ต้องแนะน�าจึงจะท�าได้ คงจะเป็นราชการ 
ต่อไปได้ดี
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 (๘) พระศรีสิทธิควร ผู้ว่าราชการเมืองมโนรมย์ เจ้าเมืองอย่าง
ชาวบ้านนอก คือหาผลประโยชน์ในค่าธรรมเนียมอย่างหยุมๆ หยิมๆ 
แต่กไ็ม่ปรากฏว่ากล้าท�าทจุรติรนุแรงอนัใดนกั แต่ทีจ่ะแก้ไขให้เป็นคน
ประเปรียวอันใดก็เห็นจะไปไม่ได้ แลเมืองมโนรมย์นี้เพราะเขตรเมือง
เล็กราษฎรก็น้อย ถ้ามีกรมการมากมายอยู่อย่างเมืองใหญ่ๆ อยู่เช่น
นี้ตราบใด ก็เห็นด้วยเกล้าฯ ว่ายากที่เจ้าเมืองกรมการจะท�าการดีได้ 
ด้วยก�าลังเมืองไม่พอเลี้ยงกรมการได้โดยปรกติ การเป็นเช่นน้ี ถ้ายัง
ไม่เปลี่ยนแปลงเขตรเมืองก็ควรจะให้คงไปเช่นนี้ก่อน
 (๙) พระพยุหาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองพยุหะคีรี ดูเป็นผู้ใหญ่
บังคับบัญชาการเป็นหลักถานอย่างเก่าๆ ดีอยู่ แต่ทราบเกล้าฯ ว่า 
ความอุทธรณ์ครั้งยังเป็นหลวงเมืองกรุงเก่ายังมีอยู่จะหนักหนาอย่าง
ใดยังไม่ทราบเกล้าฯ ถ้าจะถึงหักโค่นเสียดูก็น่าเสียดายอยู่
 (๑๐) พระยาไตรเพชรตันสงคราม เมอืงนครสวรรค์ จรติพกิาร
มากๆ บังคับบัญชาราชการอยู่ข้าง พล่องแพล่ง เสียไปในทางข้าง
หยมุหยมิต่างๆ ด้วย เมอืงนครสวรรค์นีเ้ป็นเมืองส�าคญั มีราชการก็มาก 
เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าจ�าเป็นจะต้องเปลี่ยนผู้ว่าราชการเมืองอิกเมือง ๑
 (๑๑) พระยาเทพาธิบดี ผู้ว่าราชการเมืองพิจิตรเป็นคนชรา
ใครพูดเชื่อง่ายอย่างคนแก่ๆ แต่ไม่ปรากฏว่าหากินโดยทุจริตผิด
ขนบธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใด แลควรจะชมได้ด้วยการที่ใช้กรม
การเป็นหน้าที่ดีอยู่อย่าง ๑ จะต้องเปลี่ยนก็ที่ความชราครอบง�าหนัก
เข้า แต่เดี๋ยวนี้ยังพอรับราชการได้
 (๑๒) พระไชยบูรณ์ ผู้รักษาเมืองพิศณุโลก ดูนิไสยไม่ใคร่จะ
แน่นอน อาจจะท�าได้ทั้งฝ่ายสุจริตแลทุจริต ชื่อเสียงก็ไม่สู้จะดีนัก  
แต่ก่อนก็ยังไม่เคอยท�าการท่ีต้องรับผิดชอบมีจ�ากัดให้ท�าดี เดี๋ยวนี้ดู
ก�าลังตั้งใจจะท�าการให้แขงแรง ต้องรับพระราชทานดูไปก่อน
 (๑๓) พระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ ผู ้ว่าราชการเมืองพิไชย  
จัดเป็นดียิ่งกว่าผู ้ว่าราชการหัวเมืองชั้นในท้ังปวงซึ่งข้ึนกระทรวง 
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มหาดไทยได้ ด้วยความคิดอ่าน สอดส่องเอาใจใส่ในราชการมาก
ประการ ๑ ท�าการเป็นแบบประการ ๑ เข้าใจใช้ผู้น้อยตามสมควร 
แก่คุณานุรูปดีประการ ๑ รักษาชื่อเสียงดีประการ ๑ ถ้ารักษา 
คุณสมบัติเหล่านี้ไว้ได้มั่นคง ต่อไปภายหน้า อาจจะเป็นข้าหลวง 
บังคับหัวเมืองมากๆ ได้เป็นแท้
 (๑๔) พระยาวิชิตภักดี ผู้ว่าราชการเมืองสวรรคโลก เป็นคน
ชราทุพลภาพ ท่านเจ้าพระยารัตนบดินทรได้มีตราพระราชสีห์ ไม่ให้
ว่าราชการเมืองมาแต่ก่อนแล้ว แต่บัดนี้พระปลัดผู้ว่าราชการเมือง 
ก็ถึงแก่กรรมลง พระยกรบัตรก็ดูยังอ่อนความสามารถ เป็นอันจะ
ต้องมีผู้ว่าราชการใหม่ แต่ข้าพระพุทธเจ้ายังก�าลังพิจารณาหาผู้ซึ่งจะ
สมควรอยู่ 
 (๑๕) พระยาศรีธรรมศุกราช ผู้ว่าราชการเมืองศุโขไทย เป็น
ผูใ้หญ่อายมุาก แต่ยงัแขงแรงด ีดเูป็นคนฉลาดสามารถในราชการอย่าง
เก่าๆ ได้คนหนึ่ง
 (๑๖) พระยาสจุรติรกัษา ผูว่้าราชการเมืองตาก เป็นคนแขงแรง 
ในราชการมาก แลรักษาการบ้านเมืองก็อยู่ข้างดี แต่จะเป็นเพราะ 
เมอืงตากเป็นทางไปมาผูค้นส�าส่อน จะให้เรยีบร้อยยาก การบ้านเมอืง
จึงไม่สงบโจรผู้ร้ายได้ดังเมืองพิไชยแลเมืองอุไทยธานี แต่พระยาสุจริต
หมู่น้ีอยู่ข้างเจ็บป่วยออดแอด ก�าลังร่างกายหาใคร่จะแขงแรงดังแต่
ก่อนไม่
 (๑๗) พระยารามรณรงค์สงคราม ผู้ว่าราชการเมืองก�าแพง 
เพช็ร ดชูือ่เสยีงไม่ใคร่จะด ีมเีรือ่งราวกล่าวโทษการหยมุๆ หยมิๆ หลาย
เรื่อง แต่ยังไม่ปรากฏความเสื่อมเสียใหญ่โตอันใด ต้องดูไปก่อน
 (๑๘) พระยาสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี  
จัดเป็นที่ ๑ ได้ในการท่ีไม่เอื้อเฟื้อต่อราชการ แต่ทราบเกล้าฯ ว่า  
แพ้อุทธรณ์จะต้องรับพระราชอาญาถอดจากบันดาศักดิ์ แลพระยา
สุพรรณก็รู ้ตัวรื้อบ้านช่องเข้ามากรุงเทพหมดแล้ว เป็นอันจะต้อง 
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เปลี่ยนผู้ว่าราชการเมืองใหม่อิกเมือง ๑
 ความดีช่ัวของผู้ว่าราชการหวัเมอืงตามทีข้่าพระพทุธเจ้ากราบ
บงัคมทลูพระกรณุานี ้ตามทีไ่ด้พจิารณาเหน็ในเวลาทีไ่ปตรวจราชการ 
พักอยู่เมืองละสองวันสามวัน กับรวบรวมความตามที่ราษฎรยื่นเร่ือง
ราวกล่าวโทษโดยมาก ไต่สวนได้ความชัดบ้าง ยังก�าลังไต่สวนบ้าง 
บางทีความท่ีข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นโดยน�้าใจตั้งเป็นกลาง มิได้
เจือไปด้วยเพราะรักแลชังนี้ จะพลาดพลั้งผิดไปบ้างก็จะเป็นได้ แต่ 
ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อใจว่าถ้าพลาดคงจะพลาดไปข้างเห็นชั่วเป็นดี
มากกว่าที่จะพลาดไปข้างเห็นดีเป็นชั่ว
 เมื่อพิจารณาเห็นการจ�าเป็นจะต้องเปลี่ยนผู้ว่าราชการบ้าง
บางเมอืงดงักราบบงัคมทลูมานี ้ได้คดิดตูวัผูซ้ึง่ควรจะเป็นผูว่้าราชการ
หัวเมืองต่อไป เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า การที่เลือกผู้ว่าราชการเมืองใน
เวลานี้เป็นการยากมาก ถ้าจะจัดข้าราชการออกไปจากกรุงเทพฯ คน
กรุงเทพฯ ไม่ใคร่รู้ถิ่นถานแลภูมล�าเนาผู้คน ตลอดจนวิธีการปกครอง
หัวเมือง ถ้าคนใหม่ๆ ออกไป คงจะต้องไปงงอยู่นานๆ ถ้าเป็นคนโง่
หรือหูเบา คนคดโกงก็มักจะเข้าท้ายได้ ดังพระพรหมประสาทศิลป์
เป็นตัวอย่าง หรือมิชนั้น ก็ประพฤติอย่างท่ีว่าออกไป “กินเมือง” 
ด้วยผลประโยชน์ผู ้ว่าราชการท่ีจะพึงได้โดยสมควรแลโดยสุจริต 
ด้วยนั้น ยังมีน้อยไม่ใคร่พอจะเล้ียงชีวิตร ต้องแสวงหาที่ได้ทางอื่น 
เพิ่มเติม บางคนท่ีมีทุนก็คิดหาโดยชอบคือท�านา ค้าขาย เป็นต้น  
บางคนก็คิดหาให้ได้แต่โดยง่าย ลงปลูกความแลหยิบฉวยหยุมหยิม 
ไปต่างๆ น้อยคนทีเดียวท่ีจะเป็นได้ดังพระยาพิไชย ถ้าว่าโดยอย่างนี้ 
แล้ว สู้คนซึ่งตั้งภูมล�าเนามีต�าแหน่งยศอยู่ตามหัวเมืองแล้วไม่ได้ ด้วย 
คนเหล่านั้นได้คุ้นเคอยช�านาญท่าทางถิ่นถานแลการหัวเมืองอยู่มาก  
แต่ก็มีที่เสีย ที่เป็นขุนนางบ้านนอกไม่ใคร่เข้าใจขนบธรรมเนียมใน
กรุงเทพฯ อิกประการหนึ่ง ชั้นกรมการรองผู้ว่าราชการลงมาจะหาที่
ใจไม่แตกไปในทางหาผลประโยชน์หยุมหยิม หรือไม่มึนตึง ก็หายาก  
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ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจเสาะแสวงดูตลอดทาง เห็นกรมการที่พอจะ
เป็นผู้ว่าราชการเมืองต่อไปภายหน้าได้ มีในเวลานี้แต่ ๓ คน คือ  
พระปลัดเมืองอุไทยธานี คน ๑ พระศักดาเรืองฤทธิปลัดเมืองตาก คน 
๑ หลวงกรุงศรบีรริกัษยกรบตัรกรงุเก่า คน ๑ กบัหมืน่สรุฤทธพิฤฒไิกร 
ซึ่งจ�าเป็นจ�าจะต้องขอรับพระราชทานไปรับราชการหัวเมือง เพราะ
กรมยุทธนาธิการ ตัดท้ิงเสียจากผลประโยชน์แลราชการทหาร แต่ 
เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นข้าหลวงนั้นอิกคน ๑
 แม้จะมีตัวคนซึ่งแลเห็นความสามารถแล้วการท่ีจะเลือกท่ีตั้ง 
ก็ยังเป็นความล�าบากเป็นอย่างยิ่ง ด้วยไทยยังมีธรรมดาหนาอยู่ใน
ความอาไลยถิ่นถานภูมล�าเนาเคอยท�ามาหากิน ยังชี้นิ้วใช้ไม่ได้ดังฝรั่ง 
ครั้นจะข่มขืนให้ไปโดยใจไม่สมัค ก็จะกลายเป็นการลงโทษให้ท้อถอย
ในหน้าที่ราชการ
 แต่การที่จะเลือกหาคนแต่ที่สมควรโดยความสามารถ ให้เป็น
ผู้ว่าราชการตามหัวเมืองนี้ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า เป็นการส�าคัญอย่างยิ่ง
ของความส�าเรจ็ในการท่ีจะบ�ารงุหวัเมอืงต่อไปภายหน้า เป็นการอย่าง 
๑ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจระวังมาก
 ต่อไปภายหน้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า เม่ือใดจัดให้ข้าราชการใน
กรุงกับข้าราชการหัวเมืองเปลี่ยนผลัดถ่ายกันไปมาได้ เมื่อนั้นและจะ
หาคนดีๆ เป็นผู้ว่าราชการหัวเมืองได้ง่าย ในเวลาน้ีถ้าจะต้องตั้งผู้ว่า
ราชการเมืองเมื่อใด ก็อยู่ในจ�าเป็นต้องเสาะหาตัวคนในข้าราชการใน
กรุงหรือหวัเมอืง ซึง่สมควรโดยเฉภาะตวัไปอย่างเดมิก่อน ค่อยคดิค่อย
จัดต่อไป
  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  
   ข้าพระพุทธเจ้า         ขอเดชะ
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รับวันที่ ๒ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ที่ ๔๕       
     ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย

วันที่ ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
 ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือคราวนี้ได้
ตั้งใจสืบเสาะพิจารณาดูทางท่ีผู้ว่าราชการได้ผลประโยชน์เลี้ยงชีวิตร 
อยู่ตามอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกๆ เมือง ความพิสดารในเร่ืองน้ีจะได้
กราบบังคมทูลในรายงานตรวจราชการหัวเมือง ขอรับพระราชทาน
กราบบังคมทูลโดยสังเขปในที่นี้แต่รวบใจความ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า 
ทางที่ผู้ว่าราชการหาผลประโยชน์เลี้ยงตัวอยู่ทุกวันนี้มี ๓ ประเภท 
ประเภทที่ ๑ หาเลี้ยงชีวิตรด้วยการค้าขาย ประเภทนี้ท�าได้ดีแต่บาง
เมือง ซึ่งไม่ใคร่มีราชการแลท่ีพร้อมมูลวงษาคณาญาติในต�าแหน่ง 
กรมการ ประเภทที่ ๒ หากินในกระบวนว่าความ ประเภทน้ีถ้อย 
ความมักจะรุงรัง บ้านเมืองแลมักจะถูกอุทธรณ์บ่อยๆ ประเภทท่ี ๓  
หาเลี้ยงชีวิตรโดยการวิสาสะหยิบยืมเงินหลวง ซึ่งตกถึงมือใช้สอย 
เลีย้งชวิีตร ประเภทนีม้กัต้องยกพระราชทานเม่ือปลายมือ ผูว่้าราชการ
ที่มีก�าลังบริบูรณ์คงจะเลี้ยงตัวได้อยู่ด้วยการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ประเภทนี้ หรือสองอย่างสามอย่างเจือกันบ้าง
 ที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาบัดน้ีโดยเฉพาะ
ความร้อนใจด้วยพระยาพิไชย ท�าเลท�ามาหากินในเมืองนี้ก็ไม่มี ถึง
มีก็จะท�าไม่ใคร่ได้ ด้วยเป็นเมืองมีราชการมาก การที่จะหากินด้วย
ถ้อยความ ดูพระยาพิไชยเป็นคนรักช่ือเสียงแลไม่มีกิตติศัพท์ติเตียน 
เลอยในเรื่องนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่ถามเฉภาะตัวโดยเลอียดได้ 
ความว่า ได้รับพระราชทานผลประโยชน์อยู่เพียงปีละสัก ๑๕ ชั่ง แล
เห็นได้ว่า ไม่พอที่จะเลี้ยงชีวิตรแลรักษาเกียรติยศบรรดาศักดิตาม
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สมควรด้วย พระยาพไิชยได้แจ้งต่อข้าพระพทุธเจ้าโดยเฉภาะตวัว่า ทกุ 
วันนี้ขัดสนยากจนมาก ต้องเป็นหนี้เขาอยู่หลายราย จะไปราชการ
คราวนี้ยินดีท่ีจะได้รับพระราชทานเงินเดือนผ่อนผันใช้หนี้ที่เขา 
ติดค้าง แต่อยากจะจัดการใช้หนี้สินเสียให้เสร็จก่อน ก็ไม่มีเงินทอง 
พอจะใช้ได้ อยากจะให้ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานยืมเงินสัก 
๘๐ ชั่ง แล้วขอรับพระราชทานให้ผ่อนหักเงินเดือนไว้จนกว่าจะครบ 
ข้าพระพุทธเจ้าคิดเห็นอกแลนึกเกรงว่าจะเป็นโรคเสียในประเภทที่ ๓ 
จึงได้รับมาว่าจะกราบบังคมทูล
 พระยาพิไชยคนนี้ แต่เดิมข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คุ้นเคยอันใด
นัก เป็นแต่ได้ยินกิตติศัพท์สรรเสริญมาก ครั้นเมื่อข้าพระพุทธเจ้าขึ้น
ไปถึง ได้เห็นแลได้ทราบเกล้าฯ ที่พระยาพิไชยได้จัดการบ้านเมือง ทั้ง
เมื่อได้ไต่สวนสนทนาฟังความคิดความอ่าน ก็ต้องยอมว่าคนๆ นี้ควร
เป็นคนราชการ แลถ้าไม่มเีหตผุลอนัใดมากระท�าให้เสยี ต่อไปภายหน้า
คงจะเป็นคนราชการอย่างดีท่ีจะพึงทรงพระกรุณาชุบเกล้าฯ เลี้ยงได้
คนหนึ่ง ที่มีความทุกข์ร้อนด้วยเรื่องยากจนนี้ จะว่าเป็นความผิดของ
ตัวเอง ก็เป็นการที่แลเห็นไปไม่ได้ ใจข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ 
ว่า ผูซ้ึง่ท�าราชการได้เช่นพระยาพไิชยมคีวามขดัสนทรงทราบฝ่าลออง 
ธุลีพระบาทเช่นนี้ แม้พระราชทานเงิน ๘๐ ชั่ง นั้นเป็นบ�าเหน็จ 
เสียทีเดียว ถึงแม้ว่าจะดูมากเกินไปสักหน่อย ก็จะเป็นตัวอย่างๆ ดี 
หน้าที่จะมีผลอย่างดีได้ในภายหน้า ไม่มากก็น้อย แต่ข้าพระพุทธเจ้า
ไม่กล้าที่จะกราบบังคมทูลตกลงเป็นความเห็นเช่นน้ัน แลไม่ได้กราบ
บังคมทูลโดยความชอบใจหลงใหลในพระยาพิไชยอย่างหนึ่งอย่างใด 
ถ้าโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระยาพิไชยยืมเงิน ๘๐ ชั่ง แลจะหัก
เงินเดือนไว้ใช้แล้ว พระยาพิไชยจะได้รับพระราชทานเงินเดือนๆ ละ 
๖ ชั่งเสศ คือปีละ ๘๐ ชั่ง เห็นด้วยเกล้าฯ ควรจะหักไว้เพียงปีละ ๓๐ 
ชัง่ เหลอืนัน้พระราชทานให้พระยาพไิชยพอได้เลีย้งชวีติรในเวลาไปรบั
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ราชการเป็นข้าหลวงเมืองหลวงพระบางปีละ ๕๐ ชั่ง เงินที่หักไว้ ๓ ปี
จึงจะครบต้นเงินที่ได้รับพระราชทานยืมไป
  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

   ข้าพระพุทธเจ้า        ขอเดชะ
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รับวันที่ ๓ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
     
     ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย

วันที่ ๒๕ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
 ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ด้วยม ี
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แก่ข้าพระพุทธเจ้า
 พระยาจ่าแสนบด๑ี ทลูเกล้าฯ ถวายเรือ่งราว ขอรบัพระราชทาน 
เป็นต�าแหน่งท่ีพระยาพศิณโุลกาธบิดี ข้าพระพทุธเจ้าจะเหน็ด้วยเกล้าฯ 
ประการใดนั้นพระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้
 ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ที่จะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พระยาจ่าแสนเป็นพระยาพฤฒาธิบดีนั้น เป็นพระเดช
พระคุณแลเป็นการสมควรอย่างย่ิงอยู่แล้ว ด้วยพระยาจ่าแสนอายุ
ก็มากอยู่แล้วผลประโยชน์แลอ�านาจวาศนาที่จะได้รับพระราชทาน  
ก็ไม่หย่อนลงกว่าเดี๋ยวนี้แต่อย่างใดอย่างหน่ึง แต่ที่พระยาจ่าแสนจะ
ไปว่าราชการเมืองพิศณุโลกย์ซึ่งเป็นหัวเมืองเอก หรือแม้แต่หัวเมือง 
ใด ไปตั้งต้นเมื่ออายุถึงปานนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อเป็นแน่ว่าคงจะไม่
สามารถท�าราชการหัวเมืองซึ่งยุ่งเหยิงอยู่แล้วกลับให้ดีได้ หรือจะ
รกัษาแบบแผนซึง่จะวางขึน้ไว้ส�าหรบับงัคบับญัชาราชการหวัเมอืง แม้ 
อย่างต�่า เพียงท่ีจะต้องหมั่นเท่ียวตรวจตราเขตรแขวงบ้านเมืองเท่านี้ 
ก็จะเป็นอันเหลือก�าลังร่างกายที่จะท�าได้ ไม่ต้องป่วย กล่าวไปถึงสติ
ปัญญาสามารถในทางท่ีจะคิดอ่านราชการ ซึ่งยังไม่เคยท�าเลยมาจน
แก่ ถ้าไปพลาดพล้ังมีความผิดลงประการใดก็อยู่ในจะขาดทุนกว่าที่

	 ๑	 พระยาจ่าแสนบดี	(ไทย)
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เป็นพระยาพฤฒาธิบดีมาก ครัน้ข้าพระพทุธเจ้าจะเรยีกพระยาจ่าแสน
มาชี้แจงการซึ่งควรจะเข้าใจอยู่แล้วนี้ให้เข้าใจ ก็เห็นเป็นเหลือวิไสย  
จะควรประการใดแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

   ข้าพระพุทธเจ้า        ขอเดชะ
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เมื่อวันที่ ๓ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ที่ ๑๔๑/๑๙๙๙๕
     ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย

วันที่ ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 
ฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ด้วยเมื่อข้าพระพุทธเจ้าขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองถึงเมือง 
พไิชย ไปตรวจดูนกัโทษท่ีตราง นกัโทษหลายคนมีหลวงรักษาราษฎ์เปน
ต้น ยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ว่า เดิมเปนผู้คุมๆ ผู้ร้ายนักโทษผู้ร้ายหนีไป 
พระยาพิไชยเอาตัวจ�าเร่งเอาผู้ร้ายอยู่คนละปีหนึ่งบ้างหลายปีบ้าง  
ยังไม่ได้ตัวผู ้ร้ายมาส่งจะยอมเสียสินไหมให้แก่โจทย์ขอพ้นโทษมี
ประกันออกไปบนบาลสืบจับผู้ร้ายที่หนีมาส่ง ข้าพระพุทธเจ้าได้ถาม
พระยาพิไชยแจ้งความว่า ผู้คุมซึ่งท�าให้นักโทษนั้น พระยาพิไชยได้
ไต่สวนโดยถ้วนถี่ หาได้ความว่าผู้คุมรู้เห็นเป็นใจปล่อยให้ผู้ร้ายหนีไป 
แลหลวงรักษาราษฎ์นั้นเปนผู้คุมใหญ่ ให้ผู้คุมรองคุมนักโทษๆ หนี
ผู้คุมรองก็หนีไปด้วย จึงต้องเอาตัวผู้คุมใหญ่จ�าเร่งเพราะกลัวอาญา
อุทธรณ์ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ข้อบังคับท�าเนียมคุมขัง
นักโทษที่เมืองพิไชยมีอาญาแขงแรง ช่องที่ผู้คุมจะหาผลประโยชน์ได้
มีน้อย ครั้นจะยกเรื่องราวร้องทุกข์เสีย คนเหล่านั้นก็คงจะต้องติดเวร
จ�าไปไม่มีที่สุด ได้เรียกโจทย์มาถามก็หาได้ติดใจสงไสยว่าผู้คุมรู้เห็น
เป็นใจปล่อยให้ผู้ร้ายหนไีม่ จงึได้ท�าค�าสัง่ให้ผูค้มุเหล่านัน้ใช้เงนิสนิไหม
ให้แก่โจทย์แล้วให้มีประกันออกแบบสืบเอาตัวผู้ร้ายต่อไป การเรื่องนี้
เชื่อด้วยเกล้าฯ อยู่ว่า มิได้ฝ่าฝืนกระแสพระมหากรุณาในใต้ฝ่าลออง
ธุลีพระบาท แต่เกรงที่จะเป็นการล่วงเลมิดพระราชก�าหนดกฎหมาย
อยู่ ขอพระราชทานพระกรุณาบารมีปกเกล้าฯ ในการที่ได้ส่งไปนั้น 
แลผู้ร้ายฉกรรจ์มหันตนักโทษที่เมืองพิไชยแลเมืองอื่นช�าระเป็นสัตย์
เสร็จส�านวนนั้น ได้มีค�าส่ังให้ส่งลงมา ณ กรุงเทพฯ ทุกเมืองแล้ว  
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ข้าพระพุทธเจ้าได้คัดส�าเนาค�าส่ังหนึ่ง และหนังสือพระยาพิไชย
หนึ่งรวม ๒ ฉบับสอดซองมาขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายทราบ 
ฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

    ข้าพระพุทธเจ้า      
      เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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 ส�าเนาที่ ๑๙๙๙๖
น, ที่ ๖๘๙
     (ส�าเนา น, ที่ ๑๐๔๓)

วันที่ ๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย มาถึงพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตผู้ว่าราชการกรมการเมือง
พิไชย
 ด้วยท�าจดหมายหาฦาลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๑ 
ด้วยเรือ่งผูค้มุท�านกัโทษหนโีดยได้ความชดัว่ามไิด้เปนใจเข้าด้วยผูร้้าย
เลอย แต่จ�าเป็นต้องรับโทษเฆี่ยนตามข้อบังคับคุมนักโทษ และยังต้อง
จ�าเร่งเอาตัวนักโทษตามกตหมายอยู่หลายคน เปนความครั่นคร้ามจะ
หาตัวผู้เปนผู้คุมนักโทษได้โดยยากนั้น ได้ตรวจดูตลอดแล้ว การที่คุม
ขังนักโทษในเมืองพิไชย ได้ตรวจดูก็เห็นว่าม่ันคงดีกว่าเมืองอื่นๆ ที่มี
นักโทษหนีตรางได้บ้างเช่นนี้ ก็พิจารณาเห็นว่าใช่นักโทษเมืองพิไชย
จะหนีได้มากกว่านักโทษเมืองอื่นๆ นั้นก็หาไม่ เพราะหากว่าควบคุม 
กันเปนแบบแผน จึงได้ปรากตกว่าที่ท�ากันหลวมๆ
 เมื่อจะพิจารณาดูหน้าที่และความรับผิดรับชอบของผู้คุมก็แล
เหน็ว่าการทีเ่ปนผูค้มุอย่างผูค้มุเมอืงพไิชยคงจะได้ผลประโยชน์น้อยแล
การที่คุมนักโทษๆ ก็เปนคนมีรูปกายและสติปัญญาสามารถเท่าผู้คุม
เอง นักโทษมากผู้คุมน้อยนักโทษมีธรรมดาที่จะคิตหนีหายอยู่เสมอๆ  
นักโทษหนีได้ผู้คุมต้องเวรจ�าแทนนักโทษ ไม่มีที่สุตก็หน้าสงสารอยู่ 
และเปนธรรมดาที่จะเป็นจะเป็นความท้อถอยของผู้อ่ืนท่ีจะเปนผู้คุม
ต่อไป เพราะฉนั้น ผู้คุมคนใดที่ท�านักโทษหนีแต่สืพได้ความชัดว่ามิได้
เปนใจให้นกัโทษนัน้หน ีไม่มท่ีีสงไสยกินใจอย่างหนึง่อย่างใดแล้วกค็วร
จะผ่อนผนัให้ได้ความกรณุาบ้าง แต่เพยีงไม่ให้เปนการลบล้างกตหมาย
ตามรายตัว และเฉภาะเรื่องที่จะกล่าว ต่อไปนี้ 
 เรื่อง ๑ หลวงราชรักษาเปนผู้คุมใหญ่ให้นายเขียวผู้คุมรองคุม
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อ้ายเป้านักโทษเปนสตัว่าตนีายทเุรยีนตายหนีไป นายเขียวผูค้มุตามจับ
อ้ายเป้าไม่ได้ก็หนีไปด้วย หลวงราชรักษามีความผิตต้องรับโทษอยู่ใน
เวรจ�ากักขังมาได้ปีเสศ แต่โจทย์ไม่ติจใจว่าความน้ันเห็นว่าหลวงราช
เปนกรมการได้ไปราชการทัพแลส่งล�าเลียงกองทัพหลายครั้ง มีความ
ชอบในราชการและเปนแต่ผู้ใช้ไม่ควรจะรับโทษถึงผู้ท�าให้หนี ชอบให้
ภาคโทษไว้ ให้พระยาพไิชยปรบัไหมหลวงราชรกัษาเปนเบีย้เผาผปีลกุ
ตัวนายทุเรียนผู้ตายให้แก่โจทย์แทนอ้ายเป้าผู้ร้ายตามกตหมาย แล้ว
ให้เรียกประกันทานบลหลวงราชรักษาออกรับราชการแลติดตามจับ
ตัวอ้ายเป้าผู้ร้ายช่วยนายเขียวผู้คุมต่อไป
 เรื่อง ๑ หลวงภักดีผู้คุมใหญ่ ให้นายโด้ผู้คุมรองคุมอ้ายกั๊ก 
นักโทษรับเปนสัตว่า ลงมือยิงนายสตตายกับอ้ายดุพวกเพื่อนอ้ายกั๊ก
หนีไป พระยาพิไชยได้บอกส่งตัวนายโด้ผู้คุมรองเข้าไปปฤกษาโทษ ณ 
กรุงเทพฯ แล้ว หลวงภักดีผู้คุมใหญ่ยังอยู่ในระหว่างท�าผักส่งตัว อ้าย
กั๊กผู้ลงมือ อ้ายอุพวกเพื่อน แต่โจทย์ยังติจใจว่าความเอาเบี้ยเผาผ ี
แก่หลวงภักดีนั้น เห็นว่าหลวงภักดีเปนผู้คุมใหญ่ได้บังคับผู้คุมรองๆ  
มีความประมาทท�าให้อ้ายกั๊ก อ้ายอุ หนีไปก็ได้ส่งตัวนายโด้ผู้คุมให ้
พระยาพไิชยบอกส่งเข้าไป ณ กรงุเทพฯ แล้วควรให้ภาคโทษหลวงภกัดี
ไว้ ให้พระยาพไิชยตัดสินให้หลวงภักดีเสียเงนิค่าเผาผปีลกุตวัผูต้ายแทน
อ้ายกั๊ก อ้ายอุ ตามสมควร ให้หลวงภักดีท�าราชการแก้ตัวแลสืพตาม
จับอ้ายกั๊ก อ้ายดุ ต่อไป 
 เร่ือง ๑ หลวงวินิจจ�านงผู้คุมใหญ่ ให้นายพลัตผู้คุมรองคุม 
อ้ายคงนกัโทษเปนสัตว่าลักช้างพระยาศโุขทยัหนไีป นายพลตัผูค้มุกห็นี
ไปด้วยน้ัน เห็นว่าหลวงวินิจจ�านงเปนผู้คุมใหญ่ได้บังคับว่ากล่าวผู้คุม 
รองๆ ท�าให้อ้ายคงผูร้้ายหนไีปได้ เพราะความประมาทดงันีม้คีวามผติ
ชั้นหลวงวินิจจ�านงเปนแต่ผู้ใช้ไม่ควรจะรับโทษ ควรแต่จะปรับไหมใช้
ทนุให้แก่โจทย์ๆ กไ็ม่ตจิใจว่าความนัน้ชอบให้ภาคโทษหลวงวนิจิจ�านง
ไว้ ให้ติจตามอ้ายคงนักโทษกับนายพลัตผู้คุมต่อไป
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 เร่ือง ๑ หลวงภักดีเปนผู้คุมใหญ่ให้ขุนนาหรุ่นคุมอ้ายพรม 
นักโทษซึ่งเปนสัจว่าลักกระบือหลวงคลังไป ขุนนามีความผิตต้องรับ
โทษโบยแลจ�ากกัขงัตามข้อบงัคบัผู้คมุทีร่กัษานกัโทษแล้วแต่ความราย
น้ีโจทย์ได้ค่ากระบอืคนืแล้วไม่ตจิใจว่าความ ควรให้เรยีกประกนัทานบล 
ขุนนาภาคโทษไว้ ให้ท�าราชการแก้ตัวแลสืบจับอ้ายพรมนักโทษต่อไป
 เร่ือง ๑ หลวงราชรักษาผู้คุมใหญ่ให้นายโม้ นายกุ้น ผู้คุมๆ 
ตัวอ้ายสานักโทษรับเปนสัตว่าลักข้างหลวงให้หนีไปนายโม้ นายกุ้น มี
ความผิตต้องรับโทษจ�าเร่งเอาตัวอ้ายสามาได้ ๒ ปีเสศ ชอบให้พระยา 
พิไชยมีบอกข้อความหาฦาโทษนายโม้ นายกุ ้น ผู ้คุมเข้าไปให ้
เจ้ากระทรวงปฤกษาโทษนายโม้ นายกุ้น ณ กรุงเทพฯ
 เร่ือง ๑ หลวงภักดีผู้คุมใหญ่ ให้นายดีผู้คุมรองคุมอ้ายกลี้ง
นักโทษ ชั้นเปนพวกเพื่อนอ้ายเหราผู้ลงมือฟันนายพรมตายให้หนีไป 
นายดีมีความผิตต้องรับโทษ จ�าเร่งเอาตัวอ้ายกลี้งมาได้ปีเสศ ชอบ
ให้พระยาพิไชยมีใบบอกข้อความหาฦาโทษนายดีผู้คุมรองลงไปให้ 
เจ้ากระทรวงปฤกษาโทษนายดี ณ กรุงเทพฯ
 แต่การนี้อนุญาติให้เปนการพิเสศ อย่าให้ใช้เปนแบบแผนโดย
พละการต่อไป
 แต่การท่ีคุมขังนักโทษเมืองพิไชยนี้ ถึงว่าจะได้จัตการแลเห็น
ว่าดีกว่าเมืองอื่นๆ ก็ยังบกพร่องอยู่ควรจะต้องจัดให้เรียบร้อยหลาย
อย่าง คือ
 (๑) นกัโทษทีค่วามฆ่าฟันกนัตายช�าระเสร็จส�านวนแล้ว ไม่ควร
จะรั้งรอไว้ให้รีบส่งตัวนักโทษและถ้อยค�าส�านวนลงไปกรุงเทพฯ
 (๒) นกัโทษมีโทษหลวงแตไ่ม่ถงึฉกรรมะหันกะโทษช�าระเสร็จ
ส�านวนแล้ว ให้รีบมีใบบอกส่งถ้อยค�าส�านวนลงไปขอค�าตัดสิน ณ 
กรุงเทพฯ
 (๓) การที่จะจ่ายนักโทษไปท�างานต่างๆ ไม่ควรจะจ่ายไปไกล
จากตาราง โรงงานก็มีอยู่แล้ว ชอบให้เอาการมาท�าที่โรงงาน
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 (๔) ถ้ามกีารจ�าเปนจะต้องจ่ายนกัโทษไปท�าทีอ่ืน่ๆ ควรจะจ่าย
นักโทษแต่ที่โทษเบา หรือที่ติตจวนจะครบก�าหนตออกได้ไปท�างาน 
นักโทษมีโทษหนักไม่ควรจะจ่าย ให้พระยาพิไชยท�าตามค�าสั่งนี้ทุก
ประการ
  ประทับตราพระราชสีห์น้อยมาเปนส�าคัญ
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ส�าเนาที่ ๑๙๙๙๗
    (ส�าเนา น. ที่ ๑๐๔๒)

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
ข้าพระพุทธเจ้า พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร พิพัฒน์พิไชย ผู้ว่าราช
การเมอืงพไิชย ขอพระราชทานน้อมเกล้าถวายค�านับกราบทูลพระเดช 
พระคุณ พระเจ้าน้องยาเธอฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทราบ 
ฝ่าลอองพระบาท
 ด้วยเมื่อเสด็จประทับทรงตรวจราชการอยู ่ที่เมืองพิไชย  
ข้าพระพุทธเจ้าได้น�าความขัตข้องเรื่องผู้คุมใหญ่ ผู้คุมรอง ซึ่งท�าให้
นกัโทษหนขีึน้กราบทูลขอรบัพระราชทานพระวนิจิฉยั จงึมรีบัสัง่โปรด
เกล้าฯ ให้ข้าพระพุทธเจ้าเรียงข้อหาค�าให้การข้ึนกราบทูล เพื่อจะได้
ทรงตัดสินนั้น พระเดชพระคุณเปนล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้
 ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานคัดข้อหาค�าให้การย่อแต่
ใจความขึ้นกราบทูลเปนล�าดับต่อลงไป
 เรื่องหนึ่ง เมื่อ ณ ปีชวตส�าฤทธิ์ศก สืพจับได้ตัวอ้ายผู้เย อ้าย
ไป่ร อ้างคง ผู้ร้ายลักช้างพรายพระยาศุโขไทย ๑ ช้าง พิจารณาถึงถาน
อ้ายผู้เย อ้ายคง อ้ายไป่ร รับเปนสัจ แต่ช้างกลางไม่ได้คืนโจทย์ไม่ติจ
ใจว่ากล่าว ได้เอาตัวอ้ายผู้เย อ้ายไป่ร อ้ายคง จ�าตรวนไว้ หลวงวินิจ 
จ�านงเปนผูค้มุใหญ่ นายพลดัเปนผูค้มุรองคมุอ้ายคงไปอาบน�า้ นายพลดั 
กับอ้ายคงภากันหนีไป หลวงวินิจจ�านงค์ท�าผักไว้ยังไม่ได้ตัวมาส่ง
 เรื่องหนึ่ง ณ เดือนมิถุนายน ร,ศ, ๑๐๙ พันมะโนโจทย์ฟ้องหา
ว่าอ้ายเป้า อ้ายดอนตีนายทุเรียนพี่ชายพันมะโนตายพิจารณาถึงถาน
อ้ายเป้า อ้ายดอน ให้การรับเปนสัจ หลวงราชรักษาเปนผู้คุมใหญ่ใช้
ให้อ้ายเขียวเปนผู้คุมรองคุมอ้ายเป้าไป ซ้อมเข้าที่บ้านหลวงราช อ้าย
เขียวผู้คุมกับอ้ายเป้าภากันหนีไป ได้เอาตัวหลวงราชรักษาจ�าตรวนไว้
แทน
 เรื่องหนึ่ง เมื่อ ณ เดือนเมษายน ร,ศ, ๑๐๙ นายชุ่มโจทย์หา
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ว่าอ้ายหมื่นศรี อ้ายสวนอ้ายชาเปนผู้ร้ายลักช้างภังไปช้าง ๑ พิจารณา 
ถึงถานอ้ายหมื่นศรี อ้ายสวน อ้ายชารับเปนสัจได้ของกลางคืนให้ 
โจทย์ไป หลวงราชรักษาเปนผู้คุมใหญ่ให้นายโน้ นายกุ้น เป็นผู้คุม
รองคุมอ้ายชาไปเลื่อยไม้ท�าษาลากลาง นายโน้ นายกุ้น ไม่ระวังรักษา
นักโทษ อ้ายชาหักโซ่รตรวนหนีไป ได้โบยหลังนายโน้ นายกุ้น ผู้คุม 
รองตามข้อบังคับ แล้วได้ให้หลวงราชผู้คุมใหญ่ นายโน้ นายกุ้น ผู้คุม
รองท�าผัก ครบผักไม่ได้ตัวได้เอาตัวนายโน้ นายกุ้น จ�าตรวจไว้แทน
อ้ายชา
 เรื่อง ๑ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ร,ศ, ๑๐๙ หลวงชาญเมืองพิไชย
ฟ้องกล่าวโทษอ้ายกั๊ก อ้ายอุ ว่า อ้ายกั๊ก อ้ายอุ เถลาะวิวาทกับนาย
สุดพี่ชายหลวงชาญ อ้ายก๊ักเอาปืนยิงนายสุดตาย อ้ายอุเปนผู้สมรู้
พิจารณาถึงถานอ้ายกั๊ก อ้ายอุ ให้การรับสมฟ้อง หลวงภักดีเป็นผู้คุม
ใหญ่ ใช้ให้อ้ายโด้เปนผู้คุมรองคุมอ้ายกั๊ก อ้ายอุ ไปเลื่อยไม้ อ้ายโด้ 
ไม่อยู่รักษานักโทษ อ้ายกั๊ก อ้ายอุ หักโซ่รตรวนหนีไปได้ โบยหลัง 
อ้ายโด้ตามข้อบงัคบั ให้หลวงภกัด ีอ้ายโด้ท�าผกั ครบผกัไม่ได้ตวัได้บอก
ส่งตัวอ้ายโด้ลงไปกรุงเทพฯ 
 เรื่อง ๑ ณ เดือนพฤษภาคม ร,ศ, ๑๑๐ นายทิ่มโจทย์ฟ้องหา
ว่าอ้ายเหราลอบฟันนายพรมน้องชายนายทิ่มตาย อ้ายกลี้งเปนเพื่อน
ไป ด้วยพิจารณาถึงถานอ้ายเหรา อ้ายกลี้งให้การสมฟ้องหลวงภักดี
เป็นผูคุ้มใหญ่ ให้นายดเีปนผูค้มุรองคมุอ้ายกลีง้ไปเลือ่ยไม้ นายดไีม่อยู่ 
ระวังรักษานักโทษ อ้ายกลี้งหักโซ่รตรวนหนีไป ได้โบยหลังนายดีตาม
ข้อบงัคบั ได้ให้หลวงภกัดีผู้คมุใหญ่ นายดผีูค้มุรองท�าผกัส่งตวัอ้ายกลีง้  
ครบผักไม่ได้ตัว ได้จ�าตรวนนายดีไว้แทนตัวอ้ายกลี้ง
 เร่ือง ๑ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๑๑๑ สืบจับได้ตัวอ้ายพรม  
อ้ายถม ลกักระบอืหลวงคลงัเมอืงพไิชยไปเก้ากระบอื พจิารณาถงึถาน
อ้ายพรม อ้ายถมรบัเปนสจั ได้กระบอืคนืให้โจทย์ๆ ไม่ตดิใจว่ากล่าวได้
เอาตัวอ้ายพรม อ้ายถมจ�าตรวนขังตรางไว้ หลวงภักดีผู้คุมใหญ่ใช้ให้ 



61สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ขุนนาหรุ่นเปนผู้คุมรองคุมอ้ายพรมไปท�าโรงเรียน ขุนนาหรุ่นไม่อยู่
ระวังรักษานักโทษ อ้ายพรมหักโซ่รตรวนหนีไป ได้โบยหลังขุนนาห
รุ่นตามข้อบังคับแล้วได้ให้หลวงภักดี ขุนนาหรุ่นท�าผักส่งตัว ครบผัก
ไม่ได้ตัวอ้ายพรมมาส่ง ได้เอาตัวขุนนาหรุ่นผู้คุมรองจ�าตรวนไว้แทน
ตัวอ้ายพรม
 รวม ๖ เรื่องนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่สวนประกอบเพื่อจะ
ทราบเกล้าว่าผู้คุมใหญ่หรือผู้คุมรองจะคิดอุบายโดยเห็นแก่สินบลแล
เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การนี้ก็ไม่ได้เค้าเงื่อนเป็นทางที่จะ
พจิารณาไต่สวนประการหนึง่ แม้นผู้คมุใหญ่กบัผูค้มุรองโดยจะร่วมคติ 
กันก็ดีหรือไม่ร่วมคิดกันก็ดี ถึงโดยจะมีประโยชน์ศักเท่าใด ประโยชน์
ที่ได้เห็นไม่ภอเท่ากับความหนัก ซึ่งจะต้องรับโทษในชั้นต้นตามข้อ
บังคับคือต้องรับอาญาโบยหลังตั้งแต่ ๖ ทีลงมาจน ๓๐ ทีเปนอย่างต�่า  
ตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ออกข้อบังคับสกัตกั้นไว้เมื่อรวบรวมเหตุ แล้ว
จึงเห็นด้วยเกล้าว่า ผู้ร้ายซึ่งหนีไปได้น้ันเป็นโดยความเขลา ความ
เผลอ ของผู้คุมรองส่วนเดียวหาได้เปนไปทางอุบายของผู้คุมใหญ่  
ผู้คุมรอง ซึ่งจะเห็นกับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่แต่ถึงข้าพระ 
พุทธเจ้ามีความเห็นแลมีความไว้ใจแล้วเช่นนั้น ก็ไม่สามารทที่จะให้ 
ผู้คุมใหญ่ ผู้คุมรอง พ้นโทษได้ เพราะเกรงว่าจะมีความมัวหมองแก่ 
ข้าพระพุทธเจ้าได้หลายประการ
 ครั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไม่น�าความขัตข้องตามที่เปนจริงข้ึน
กราบทูลให้ทราบฝ่าพระบาท ผู้คุมใหญ่ ผู้คุมรอง ซึ่งเปนก�าลังช่วย 
ข้าพระพุทธเจ้าก็จะมีความท้อถอย เพราะไม่มีโอกาศที่จะพ้นโทษได้ 
ต่อไปจะหาตัวผู้คมุช่วยรบัราชการก็จะไม่ได้โดยง่ายเพราะฉนัน้ในคราว
เสด็จนี้ จึงเปนโอกาศของข้าพระพุทธเจ้าที่จะได้น�าความขัดข้องขึ้น
กราบทูลขอรับพระราชทานพระวินิจฉัย
 จะควรประการใดแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ



62 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ที่ ๑๓๙/๑๙๙๙๒
     ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย

วันที่ ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ด้วยเมือ่ข้าพระพทุธเจ้าขึน้ไปตรวจราชการหวัเมอืงฝ่ายเหนอื
คร้ังนี้ ได้ขอรับพระราชทานข้าราชการข้ึนไปราชการด้วย ๕ นาย 
คือ พระวรพุฒิโภคัย๑ ๑ พระสฤษดิพจนกร๒ ๑ หลวงไพศาลศิลป 
สาตร๓ ๑ หลวงกรุงศรีบริรักษ์ ๑ แลหลวงจินดารักษตามขึ้นไปภาย 
หลังนาย ๑ บันดาข้าราชการที่ไปช่วยสนองพระเดชพระคุณด้วยกัน  
ล้วนเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพฯ ซึ่งท�าราชการ 
ประจ�า ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานเงนิเดอืน 
อยู่แล้วทุกคน เว้นแต่หลวงกรุงศรีบริรักษ๔ ยกระบัตรกรุงเก่าคนเดียว 
หามีต�าแหน่งได้รับพระราชทานเงินเดือนอยู่ไม่ แลการที่ถอนจาก
กรุงเก่าให้ไปรับราชการข้าหลวงครั้งนี้ ดูกลับเป็นอันตัดผลประโยชน์
ที่เขาเคอยได้รับพระราชทานอยู่ เพราะฉน้ันข้าพระพุทธเจ้าขอรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดในงบ
ประมาณ ร.ศ. ๑๑๑ ให้แก่หลวงกรุงศรีบริรักษเป็นเงินเดือนๆ ละ 
๑๐๐ บาท ประจ�าเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๑  
รวม ๓ เดือน จะได้เป็นแบบอย่างอันดีต่อไป

	 ๑	 พระวรพุฒิโภคัย	 เจ้ากรมส่วย	 ต่อมาเล่ือนเป็นพระยา	 ถวายตัวเป็น
มหาดเล็กตั้งแต่รัชกาลที่	๔	หน้าที่พันพุฒอนุราช
 ๒	 พระยาสฤษฎิ์พจนกร	(เส็ง	วิรยศิริ)
 ๓	 หลวงไพศาลศิลปสาตร	(ม.ร.ว.	เปีย	มาลากุล)	ต่อมาคือ	เจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี
 ๔	 หลวงกรุงศรีบริรักษ์	ยกบัตรเมืองอยุธยา
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 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ
   
    ข้าพระพุทธเจ้า   
     เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย



...ลงเรอืเก๋งพ่วงเรือไฟไปตัง้แต่ออกจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปทางเรอืจนถงึอตุรดติถ์ 
แล้วเดินบกไปเมืองสวรรคโลก ลงเรือมาเมืองสุโขทัย แล้วเดินบกไปเมืองตาก 
กลับลงมาจนถึงเมืองอ่างทอง ขึ้นเดินบกไปเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่สุด แล้ว 
กลับทางเรือมาถึงกรุงเทพฯ...



การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้
พ.ศ. ๒๔๓๙ ร.ศ. ๑๑๕
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. ๒๔๓๙  ร.ศ. ๑๑๕

บางปอิน๑

วันที่ ๗ เดือนธันวาคม ร.ศ. ๑๑๕
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ด้วยเมื่อเดือนกันยายน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า, ให้ 
ข้าพระพทุธเจ้าออกไปตรวจหวัเมอืงปักษ์ใต้ เม่ือกลบัเข้ามาถึงกรุงเทพ, 
แล้ว ข้าพระพทุธเจ้าได้เรยีบเรยีงรายงานการทีไ่ด้ไปตรวจพร้อมทัง้เนือ้
เห็นเพื่อจะทูลเกล้า, ถวาย และให้เปนรายงานแบบอย่างไว้ส�าหรับ
ข้าราชการในกระทรวงท่ีจะได้ไปตรวจราชการหัวเมืองในภายน่า แต่
การที่เรียบเรียงรายงานนี้อยู่ข้างจะช้า เพราะมีเวลาเรียบเรียงได้แต่
ในวันพระบ้าง ในเวลากลางคืนเมื่อว่างราชการอื่นบ้าง ทั้งรายงาน
ก็อยู่ข้างจะยืดยาว แต่ข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีที่เรียบเรียงส�าเร็จ
ได้ดังประสงค์ จึงขอรับพระราชทานพระบรมราชวโรกาศทูลเกล้า,  
ถวายรายงานการตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้มาพร้อมกับจดหมาย
ฉบับนี้แล้ว
    ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,

   ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า  
     เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

	 ๑	 รักษาอักขรวิธีตามเอกสารเดิม
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บางปะอิน
วันที่ ธันวาคม  ร.ศ. ๑๑๕

 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ด้วยมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า, ให้ข้าพระพทุธเจ้าออก
ไปตรวจราชการหวัเมอืงปักษ์ใต้ เพือ่พระราชประสงค์จะทรงท�านุบ�ารุง
ราชการบ้านเมืองในหัวเมืองเหล่านั้นให้เรียบร้อยเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่
ก่อนนั้น เปนพระเดชพระคุณล้นเกล้า, หาที่สุดมิได้
 เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน เวลา ๓ โมงเช้า ข้าพระพุทธเจ้ากับ
ข้าราชการมีช่ือ คือ พระยาวรพุฒิโภคัยว่าการแทนปลัดบาญชี
กระทรวงมหาดไทย ๑ นายฉันหุ้มแพรมหาดเล็กว่าที่เลขานุการ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ๑ พระเสนีพิทักษ์ข้าหลวงจัดราชการ 
หัวเมืองแขกท้ังเจ็ด๑ ๑ พระยาวิชิตภักดี๒ ผู้ว่าราชการเมืองไชยา ๑ 
พระยาจรูญราชโภคากร๓ ผู้ว่าราชการเมืองหลังสวน ๑ พระยารัษฎา

	 ๑	 ได้แก่	เมืองตานี	หนองจิก	ยะหริ่ง	สายบุรี	ยะลอ	รามัญณ์	และระแงะ
	 ๒	 เข้ารบัราชการ	ตัง้แต่รชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	โปรด
เกล้าฯ	พระราชทานสญัญาบตัรตัง้เป็นทีห่ลวงราชานชุติ	(ข�า)	ผูช่้วยราชการเมอืง 
ไชยา	รบัราชการในเมอืงไชยาเป็นเวลานาน	และสร้างผลงานทีเ่กีย่วกบัทางภาคใต้ 
ไว้มาก	เลื่อนยศเป็นพระศรีราชสงคราม	ปลัดเมืองไชยา	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๒	และ 
เป็นพระยาวิชิตภักดี	 ผู้ว่าราชการเมืองไชยา	 พ.ศ.	 ๒๔๒๐	 เมื่อครั้งพระบาท 
สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เสดจ็ประพาสหวัเมอืงปักษ์ใต้	ใน	พ.ศ.	๒๔๓๒	ได้ 
ตามเสด็จในฐานะมัคคุเทศก์และโปรดเกล้าฯ	ให้โดยเสด็จทุกครั้งเมื่อมีการเสด็จ 
ประพาสหวัเมอืงปักษ์ใต้	พ.ศ.	๒๔๔๙	โปรดเกล้าฯ	พระราชทานสญัญาบตัรเลือ่น 
ขึ้นเป็น	พระยาวจีสัตยารักษ์	(ข�า	ศรียาภัย)	ต�าแหน่งผู้ก�ากับการถือน�้าในกรุง		
 ๓	 พระยาจรญูราชโภคากร	(คอซมิเตก็	ณ	ระนอง)	บตุรพระยาด�ารงสจุรติ 
มหศิรภกัด	ี(คอซเูจยีง	ณ	ระนอง)	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	พระราช 
ทานบรรดาศักดิ์เป็น	พระจรูญราชโภคากร	เจ้าเมืองหลังสวน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๑	 
และได้เลื่อนยศเป็น	พระยา	ใน	พ.ศ.	๒๔๓๓	เป็นผู้พัฒนาเมืองหลังสวนจนเจริญ
มั่งคั่ง	และเป็นผู้ยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานราษฎร	แทนการจ้าง
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นุประดิฐ๑ ผู้ว่าราชการเมืองตรัง ๑ กับขุนหมื่นเสมียนคนใช้พร้อมกัน
ณะเรืออรรคเรศรัตนนาศน์ซึ่งกรมทหารเรือได้จัดตระเตรียมให้เป็น
พาหะนะ แลให้กับตันกูลเบิกเปนนายเรือ ได้ใช้จักรออกจากกรุงเทพ, 
เวลาเช้า ๓ โมงเสศ
 วันที่ ๒ กันยายน เวลา ๒ ทุ่ม ถึงปากน�้าเมืองชุมพรได้ทอด
พกัอยูค่นื ๑ พระรามฤทธริงค์ปลดัผูร้กัษาเมอืงแลกรมการเมอืงชมุพร
ลงมาต้อนรับตามสมควร ไต่ถามได้ความว่า เมืองชุมพรในเวลานี้การ
ปกครองแลการไร่นาค้าขายก็เรียบร้อยเปนปรกติ ผู้คนบริบูรณ์ข้ึน
กว่าแต่ก่อน เพราะคนยกข้ามกลับมาจากเขตรแดนอังกฤษมีอยู่เสมอ 
ความขัดข้องของกรมการมีอยู่อย่างเดียว แต่เรื่องความในโรงศาล 
คั่งค้างทับถมมากไม่ใคร่จะแล้วไปได้ ไต่สวนเอาเหตุได้ความว่า มีกรม
การผู้น้อยบางคนหากินเปนหมอความเสี้ยมสอนคู่ความในกระบวน
อุบายมีค�าทุเลาแลท้วงติงประวิงความต่างๆ ไม่ให้เดินไปในกระบวน
พิจารณา ฝ่ายข้างกรมการที่เป็นผู้พิพากษาตุลาการก็ไม่ใคร่จะสันทัด
ในทางที่จะตัดรอน แลไม่กล้าหาญในการที่จะบังคับบัญชาไปให้เด็ด
ขาด การเปนดังนี้ ถ้อยความจึงได้คั่งค้างอยู่โดยมากเห็นด้วยเกล้า, ว่า
เมือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า, ให้มข้ีาราชการซึง่ทรงคณุวฒุอินัสมควร
ออกมาว่าราชการเมืองชุมพรเมื่อใด ความขัดข้องเหล่านี้คงจะหมดได้
ไม่ช้านานเท่าใดนัก ข้าพระพุทธเจ้าได้มีค�าสั่งในการเรื่องนี้ไว้แต่เพียง
ว่า ถ้ากรมการผู้ใดหากินเปนหมอความให้เอาตัวส่งเข้ามายังกรุงเทพ, 
เหน็ด้วยเกล้า, ว่าค�าส่ังดงันีค้งจะพอให้กรมการเขด็ขยาดไปได้สกัคราว
หนึง่ อกิเรือ่งหนึง่ ซึง่ได้ทราบความเมือ่มาถึงเมืองชมุพรในคราวนีท้ราบ

 ๑	 พระยารษัฎานปุระดษิฐ์มหศิรภกัด	ี(คอซมิบี	้ณ	ระนอง)	เริม่รบัราชการ	
พ.ศ.	๒๔๒๕	เป็นที่หลวงโลหะวิไสยผู้ช่วยเมืองระนอง	เลื่อนเป็นที่พระอัศฎงคต
ทิศรักษา	เจ้าเมืองกระบุรี	พ.ศ.	๒๔๒๘	ได้เป็นที่	พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร
ภักดี	เจ้าเมืองตรัง	พ.ศ.	๒๔๓๓	และใน	พ.ศ.	๒๔๔๕	โปรดเกล้าฯ	ให้เป็นสมุห
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
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เกล้า, ว่าทุกวันนี้กรมการแลราษฎรภากันตั้งคอกจับช้างเถื่อนมากขึ้น
กว่าแต่ก่อน ด้วยมีคนต่างประเทศในว่ามาแต่เมืองมาดาคัสคาบ้าง  
มาแต่เมอืงพม่าบ้าง เทีย่วหาซือ้ช้างพลายไปใช้สอยให้ราคาแพงตวัหน่ึง
บางทีถึง ๗๐๐-๘๐๐ เหรียญ คนจึงภากันจับช้างหาประโยชน์มากขึ้น 
แต่ไล่เลียงดูจ�านวนช้างที่ออกดูก็ยังไม่สู้มากมายนัก จึงเห็นด้วยเกล้า, 
ว่าการที่จับช้างมากขึ้นแต่เพียงนี้ ยังไม่ถึงทางที่จะเสื่อมเสียโดยเหตุที่
จะสูญพืชพรรณ์ช้างนั้นประการใด
 วันท่ี ๓ กันยายน ข้าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นเที่ยวที่ปากน�้าเมือง
ชุมพรครู่หนึ่ง ที่ปากน�้าเมืองชุมพรในเวลานี้แปลกตากว่าที่ได้เคยเห็น
เมื่อไปตามเสด็จพระราชด�าเนินคราวก่อนๆ เปนอันมาก ด้วยเหตุเมื่อ
สองสามปีมานี้ปลาทะเลไปเข้าอ่าวชุมพรชุกชุมขึ้น ราษฎรตั้งละมุ๑ 

เต็มไปในอ่าวประมาณกว่า ๖๐ ละมุ ที่ปากน�้าบ้านเรือนพวกหาปลา
ตั้งติดต่อแน่นหนาเต็มขึ้นไปเกือบตลอดคุ้งน�้าดูครึกครื้นแน่นหนายิ่ง
กว่าบ้านท่ายางซึ่งตั้งโรงกงสีรังนกในเมืองชุมพรน้ัน แต่ดูปลาดอย่าง 
๑ ด้วยต้นไม้ใหญ่ๆ ที่ปากน�้าหายสูญไป ด้วยเหตุที่ถูกพยุในคราวนั้น
เกือบหมดสิ้น แลเห็นตึกเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ได้แต่ไกล แลตึกนี้
พิเคราะห์ดูเห็นด้วยเกล้า, ว่ายังพอจะเยียวยาได้ คิดด้วยเกล้า, ว่าจะ
ให้ซ่อมแซมขึ้นไว้ใช้เปนโรงด่านตรวจภาษีของรัฐบาลในภายน่า
 อนึง่ท่ีปากน�า้เมอืงชมุพรในคราวนี ้พระรามฤทธริงค์ได้ตดัแต่ง
ถนนข้างหลังบ้านราษฎรไว้สายหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าได้ขอให้คงรักษา
ไว้อย่าให้สูญไปเสีย เวลา ๒ โมงเช้าได้ออกเรือจากปากน�้าเมืองชุมพร
 วันที่ ๓ กันยายน เวลากลางวันถึงปากน�้าเมืองหลังสวนพบ 
พระยารัตนเสรฐีผู้ว่าราชการเมืองระนอง ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้มี 
โทรเลขนัดให้ข้ามมาเมืองหลังสวนนั้น จัดเรือมาคอยรับอยู่ท่ีปากน�้า 
ข้าพระพทุธเจ้าได้ขึน้พกัอยูท่ีต่กึพระยาจรญูราชโภคากรในเวลาวนันัน้

	 ๑	 โป๊ะเล็กๆ	ที่ท�าไว้ส�าหรับจับปลาตามชายทะเล
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 การปกครองเมืองหลังสวนที่ข้าพระพุทธเจ้าได้พิเคราะห์เห็น 
แลไต่ถามตามการที่เปนอยู่ทุกวันนี้ ถ้าจะเรียกโดยค�าสั้นๆ ก็ตรงกับ
เหมือนหนึ่งรัฐบาลเหมาเมืองแก่ผู้ว่าราชการเมืองในการทุกอย่าง
ท�านองเดียวกับการที่เปนอยู่ในเมืองระนองแต่ก่อน กล่าวคือผู้ว่า
ราชการเมืองลงทุนตั้งกงสีรับซื้อและจ�าหน่ายสินค้าเข้าออก ผู้ว่า
ราชการเมอืงรบัผกูขาดท�าภาษอีากร ผูว่้าราชการเมอืงทดรองทนุรอน
เจือจานให้ไพร่บ้านพลเมืองท�ามาค้าขาย แลผู้ว่าราชการเมืองบังคับ
บัญชารับผิดชอบในการบ้านเมืองท่ัวไป วิธีเหมาเมืองเช่นนี้พิเคราะห์
ดูมีทั้งคุณและโทษ ที่มีคุณนั้น คืออาไศรย์เหตุที่ผู้ว่าราชการเมืองตั้งใจ
มุง่หมายแสวงหาแต่ก�าไรเปนประโยชน์อย่างคตกิารค้าขาย การภายใน
บ้านเมืองมักจะเรียบร้อย เพราะเปนประโยชน์ในการส่วนตัวของผู้ว่า
ราชการเมืองที่ต้องจัดการปราบปรามโจรผู้ร้ายระงับถ้อยความของ
ราษฎร และท�านุบ�ารุงการท�ามาค้าขายให้เจริญ ที่ได้ของผู้ว่าราชการ
เมอืงอยูใ่นสนิค้าแลการท�ามาค้าขาย ถ้าบ้านเมอืงไม่เรยีบร้อย ราษฎร
ต้องแตกฉานซ่านเซ็นหรือไม่เปนอันท่ีจะท�ามาค้าขายได้เปนปรกต ิ
ผลประโยชน์ก�าไรของผู้ว่าราชการเมืองก็ย่อมจะตกต�่าลงไป อาไศรย์
เหตุนี้ เมืองระนองแต่ก่อนก็ดีหรือเมืองหลังสวนในเวลาน้ีก็ดี การใน 
บ้านเมืองย่อมเรียบร้อย โจรผู้ร้ายสงบถ้อยความก็ไม่คั่งค้างโรงศาล  
และการที่ท�านุบ�ารุงบ้านเมืองด้วยท�าถนนหนทางเปนต้น ก็ภอมีให ้
แลเห็น ไม่เสียเปรียบเมืองอื่น นับว่าเป็นฝ่ายข้างมีคุณในวิธีเหมาเมือง  
แต่ฝ่ายข้างโทษนั้นพิเคราะห์ดูเห็นด้วยเกล้า, ว่า การเหมาเมือง 
เช่นนี้ ย่อมต้องอาไศรย์ผู ้ว่าราชการเมืองที่เปนคนก�าลังทุนมากๆ  
ธรรมดาผู ้มีทรัพย์ที่จะลงทุนท�าการอย่างใดใด ย่อมหมายก�าไร 
ที่จะพึงได้มากมายในคราวเดียว หรือมิฉน้ันก็ให้ได้ติดต่อยืดยาวเปน 
รกรากเสมอไป ก็แลผลประโยชน์ที่ผู้ว่าราชการเมืองจะได้จากการ 
เหมาเมอืงเช่นนี ้เปนผลประโยชน์อย่างข้างได้น้อยแต่ได้ยดืยาว เพราะ
เหตุฉนั้น เหมือนเปนการท่ียอมให้ฝังรกรากของเอกชนลงเปนภาระ
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ในราชการซึ่งจะเปล่ียนแปลงหรือรื้อถอนให้เรียบร้อยได้โดยยาก ว่า
โดยย่อเปนการที่มีทางประโยชน์ในส่วนตัวเอกชน อาจจะขัดขวาง 
กับประโยชน์ของราชการได้นี้ประการหนึ่ง
 โทษในการเหมาเมอืงอกิประการหนึง่นัน้ บรรดาผลประโยชน์
ทีไ่ด้จากเมอืงเช่นนีย่้อมตกเปนก�าไรของผูว่้าราชการเมอืงเสยีมากกว่า
ที่ได้เปนผลประโยชน์แก่รัฐบาลหลายเท่า การเปนดังนี้  เมื่อพิเคราะห์
เปรียบเทียบคุณและโทษรวมลงเปนข้อวินิจฉัย ว่าวิธีเหมาเมืองเช่นนี้  
จะเปนวิธีดีซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างใช้ในการปกครองบ้านเมืองได้  
หรือไม่ได้ประการใด ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้า, ว่าวิธีเหมาเมืองนี้ 
เปนวิธีไม่ดี เพราะประโยชน์รัฐบาลและประโยชน์ของผู้ว่าราชการ 
เมืองเกี่ยงแย่งกันอยู่โดยธรรมดา จะไม่ให้เสียเปรียบกันฝ่ายหนึ่งไม่ได้ 
เพราะฉนั้นควรคิดแก้ไขให้เปนวิธีอย่างอื่น
 ทางที่จะคิดแก้ไขวิธเีหมาเมอืงเช่นนี ้รัฐบาลได้จดัเมอืงระนอง
เปนตวัอย่างอยู่เมอืง ๑ คอืจดัท�าภาษอีากรทัง้ปวงเปนราชาธปิตยัยอม
ยกส่วนลด ๑๐๐ ละ ๑๐ พระราชทานเปนผลประโยชน์ผู้ว่าราชการ
เมืองแลกรมการ ท่ีจัดแก้ไขอย่างนี้ได้เงินหลวงเพิ่มข้ึนกว่าแต่ก่อนถึง 
๓ เท่า แต่ทางอย่างที่จัดการเปลี่ยนแปลงในเมืองระนองนั้นจะว่าเปน 
ทางที่ดีแท้ยังไม่ได้เพราะทางเส่ือมสูญผลประโยชน์บ้านเมืองยังมีอยู่ 
แต่หากช้าวันจึงจะแลเห็น เมื่อแลเห็นแล้วจะแก้ไขให้ดีขึ้นโดยเร็ว 
ไม่ได้ ทางที่เสื่อมสูญผลประโยชน์แผ่นดินซึ่งได้ไต่สวนทราบเกล้า, นั้น
คือ เมืองระนองก็ดี เมืองหลังสวนก็ดี การท�าแร่ดีบุกเปนประโยชน์
ใหญ่ซึง่เกดิแก่บ้านเมอืง การท�าแร่ดีบกุจ�าเปนต้องหาพวกจนีต่างเมอืง
เข้ามาท�าการ พวกเถ้าแก๋จีนที่เข้ามาท�าการเหมืองดีบุกเปนคนไม่มี
ทุนรอน ผู้ว่าราชการเมืองซึ่งได้รับเหมาเมืองย่อมต้องลงทุนรอนให้ 
พวกเถ้าแก๋ ให้เรยีกหาลกูจ้างเข้ามาท�าการในบ้านเมอืง ถ้าพวกเถ้าแก๋ 
เหล่านั้นไปท�าการมีก�าไร ก็ได้ทุนส่งคืนแก่ผู้ว่าราชการเมือง ถ้าไม่ได้
ก�าไรหรือไปฉิบหายลงประการใด ทุนที่ผู้ว่าราชการเมืองรองไปก็เปน 
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อันติดค้างสูญเปล่าเสียโดยมาก ในการรองทุนให้จีนท�าเหมืองแร่น้ี  
ตามค�าชีแ้จงของพระยาระนองและพระยาหลงัสวนว่าเงนิคงสญูเปล่า
เสยีอยูใ่น ๑๐๐ ละ ๓๐ หรอื ๔๐ ในจ�านวนทนุทีล่ง แต่ผูว่้าราชการเมือง
ซึ่งรับเหมาเมืองหาก�าไรได้ในทางอื่น กล่าวคือ ที่ได้รับท�าภาษีอากร
ผูกขาด เช่นภาษีฝิ่น แลอากรบ่อนเบี้ยเปนต้น ถ้ามีคนเข้าเมืองมาก  
เงินที่จ�าหน่ายฝิ่นได้ก็มากขึ้น เดิมพันบ่อนเบี้ยก็มากขึ้น ถ้าท�าดีบุกได้
มากขึ้น ก�าไรในอากรดีบุกท่ีรับท�าก็ได้มากขึ้นตลอดจนการที่ค้าขาย
กงสี เช่นรับเข้าปลาอาหารมาจ�าหน่ายแก่ราษฎร หรือรับซื้อดีบุก
จ�าหน่ายไปต่างเมืองก็ได้มากขึ้น อาไศรย์ก�าไรท่ีได้จากทางเหล่าน้ี 
ล้นเหลือคุ้มทุนที่ขาดในการทดรองทุนให้แก่พวกจีน จึงท�าการเปน 
ผลประโยชน์มาได้ ว่าโดยย่อความมุ่งหมายของผู้ว่าราชการเมืองที่ได้
รับเหมาเมืองย่อมเปนส�าคัญอยู่ในความคิดอ่านที่จะหาพวกจีนและ
ผู้คนเข้ามาตั้งท�ามาหากินในบ้านเมืองให้มาก ถ้ายิ่งมีคนเข้ามามาก
เท่าใดก็ย่อมได้ผลประโยชน์จากอ�านาจที่ได้ท�าภาษีอากรรับผูกขาด
มากขึ้นจึงได้กล้าลงทุนแลยอมขาดทุนในการที่ล่อคนให้เข้าเมือง
 การที่ยกภาษีอากรมาท�าเป็นราชาธิปตัย เปนอันตัดก�าไรของ 
ผู้ว่าราชการเมืองที่เคยได้ในทางนั้นมาเปนหลวง และการกงสีซึ่งเคย
ภาสินค้าเข้าออกได้เปล่า เพราะเหตุท่ีผู้ว่าราชการเมืองได้รับภาษี
ผูกขาดเข้าไว้ในตัว กลับต้องเสียภาษีเปนหลวงลดก�าไรของกงสีลงอิก
ชั้นหนึ่งจึงเปนการจ�าเปนท่ีผู้ว่าราชการเมืองต้องหยุดการลงทุนรอน
ซึ่งเคยล่อให้พวกจีนเข้ามาท�าการดังแต่ก่อน โดยเหตุว่าหมดทางที่จะ
หาก�าไรมาคุ้มทุนที่จะต้องขาด ส่วนพวกจีนท�าเหมืองแร่เม่ือไม่ได้ทุน
ทดรองดังแต่ก่อน ก็ไม่สามารถที่จะท�าการให้สดวก เปนเหตุให้อพยพ
ภากันไปหาการท�าในแขวงอังกฤษหรือที่อื่นๆ และไม่มีผู้คนเพิ่มเติม
เข้ามาใหม่ การเปนดังนี้ เมื่อผู้คนในบ้านเมืองลดน้อยถอยลงหรือการ
ท�ามาค้าขายไม่สดวกก็เป็นธรรมดาที่ผลประโยชน์แผ่นดินจะลดน้อย
ถอยลงไปทุกที การเปนดังนี้จึงเห็นด้วยเกล้า, ว่าถ้าไม่แก้ไขหาทาง
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ที่เรียบร้อยให้ได้ปล่อยให้ทางเสื่อมทรามมีอยู่ดังน้ีแล้ว ผลประโยชน ์
แผ่นดินคงจะลดลงทุกที ถ้าปล่อยให้เสื่อมสูญลงไปมากก็จะแก้ไขให้
กลับคืนดีขึ้นอย่างเดิมได้โดยยากและนานวัน
 เมื่อพิเคราะห์ดูใจความขัดข้องเปนเหตุให้มีทางเสื่อมทราม ก็
คือ ที่หยุดการรองทุนล่อให้คนเข้าเมืองเปนต้นเค้ามิใช่เพราะเปลี่ยน
การภาษีอากรมาท�าเปนราชาธิปตัย ความคิดที่จะแก้ไขซึ่งแลเห็นได้
โดยง่าย ก็คือ ควรเอาทุนหลวงทดรองล่อพวกจีนแทนที่ผู้ว่าราชการ
เมืองได้เคยทดรองมาแต่ก่อน แต่ความเห็นอย่างนี้   เมื่อคิดต่อไปมีข้อ
ขดัข้องอยูอ่ย่างหนึง่ เพราะการจ่ายเงนิหลวงกบัการจ่ายเงนิของเอกชน
ไม่เหมอืนกนั กงสที�าการค้าขายเมือ่แลเหน็ทางได้แน่ใจแล้วกย็อมจ่าย
ทนุทีจ่ะขาดสญูได้โดยไม่เสยีดาย การจ่ายเงนิหลวงน้ันต้องมีบาญชจ่ีาย
โดยแน่นอน ถ้าไปขาดสูญเสียอย่างไรต้องว่ากล่าวเอาความรบัผดิชอบ
ในเจ้าพนักงาน ก็เมื่อเงินที่รองล่อให้จีนเข้าเมืองเปนของแลเห็นอยู่ 
จะต้องสูญเสียไปโดยมาก ก็เปนอันยากที่จะให้ผู้ใดยอมรับผิดชอบ 
เปนเจ้าพนักงานอ�านวยการจ่ายเงินอย่างนี้ ถ้ารัฐบาลจะยินยอมให้ 
เจ้าพนักงานจ่ายตามเห็นสมควรไม่เอาความรับผิดชอบ ความยาก 
ก็ยังมีในการที่จะเลือกสรรเจ้าพนักงานให้เปนที่ไว้วางใจ และจะ 
ตัดสินว่าอย่างไรเปนการสมควร และอย่างไรไม่เปนการสมควร
 ในวิธรีองทนุให้พวกจนีท�าการเช่นนี ้ขา้พระพทุธเจ้าได้ไต่สวน 
วิธีที่อังกฤษท�าทางแประ ได้ความว่ารัฐบาลอังกฤษยอมลงทุนให้ แต่
เรียกหลักถานประกันทรัพย์เปนส�าคัญทุกราย การเรียกประกันทรัพย์
เช่นอังกฤษท�าเช่นนี้ ผู้ซึ่งจะรับท�าการย่อมได้แต่ผู้ซึ่งมีทุนรอนอยู่แล้ว
เช่นพวกจีนพ่อค้าที่อยู่เกาะหมาก สิงคโปร์ เปนต้น พวกจีนที่เข้ามา 
ท�าแร่ทางเมืองระนอง เมืองหลังสวนเปนคนขัดสน ซึ่งจะหาทุนท�าใน
เมอืงขององักฤษไม่ได้แล้วโดยมาก ถ้าจะตัง้ธรรมเนียมข้ึนอย่างอังกฤษ
น่าที่จะหาคนเข้าท�าการไม่ใคร่ได้
 แต่อย่างไรๆ ก็ดี เมื่อเปนการแลเห็นอยู่แล้วว่าการท่ีเหมา 
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เมืองรัฐบาลเสียเปรียบผลประโยชน์ของผู้ว่าราชการเมืองมาก และ
การที่ยกมาท�าเปนการราชาธิปตัยไม่ลงทุนรอน ภาให้ผลประโยชน์
เสือ่มทรามลง กเ็ปนอนัจ�าเปนทีจ่ะคดิแก้ไขจัดการในทางอย่างใดอย่าง
หน่ึงซึง่เป็นทางอย่างดทีีส่ดุ ข้าพระพทุธเจ้ามาตริตรองด ูเหน็ด้วยเกล้า, 
ว่าทางอย่างดีที่สุดนั้น การภาษีอากรทั้งปวงควรท�าเปนราชาธิปตัย
เว้นไว้แต่การฝิ่นสุรา และถ้ายังจะไม่เลิกบ่อนเบี้ย ควรจะให้ผูกขาด
บ่อนเบี้ยด้วยอิกอย่างหนึ่ง ส่วนเหมืองดีบุกนั้น เช่นเมืองระนองแล
เมอืงหลงัสวนทีผู่ว่้าราชการเมอืงมทีนุรอนตัง้หลกัแหล่งท�ามานานแล้ว
เช่นนี้ ควรพระราชทานประทานบัตรให้ผู้ว่าราชการเมืองรับท�าตาม 
พระราชบัญญัติแร่ แต่ลดพาคหลวงลงกว่าเดี๋ยวนี้บ้าง ให้คงอยู่เสมอ
เพียง ๑๐๐ ละ ๑๐ ผู้ว่าราชการเมืองคงจะพอท�าการและทดรองทุน
หาคนเข้าเมอืงได้ เพราะยังได้ประโยชน์อยูใ่นการทีจ่ะรบัซือ้ขายสนิค้า 
เข้าออกอย่างหนึ่ง ค่าดีบุกอย่าง ๑ พาคหลวงจะเสียน้อยลงอย่าง 
๑ ความเห็นของข้าพระพุทธเข้าดังกราบบังคมทูลมาในเรื่องนี้ ถึง
จะเปนความเห็นซึ่งคิดเพื่อประโยชน์แผ่นดินเปนใหญ่ก็ไม่ยืนยัน
ว่าจะเปนความเห็นเปนอย่างดีท่ีสุด หรือจะเข้าใจว่าจะเปนหน้าที่  
ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องแก้ไขในการเรื่องนี้ แต่เห็นด้วยเกล้า, ว่าการ
ที่กราบบังคมทูลทั้งนี้คงจะเปนประโยชน์ แม้อย่างต�่าท่ีสุดคงพอเปน 
ทางหนึ่งซึ่งจะประกอบในความด�าริห์ของกระทรวงพระคลัง
 วันที่ ๔ กันยายน เวลาบ่ายกลับจากเมืองหลังสวนมาลงเรือ
อรรคเรศรัตนนาศน์ ได้ชวนพระยารัตนเสรฐีลงเรือไปตรวจราชการ
และเข้ามาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทณะกรุงเทพ, ด้วย
 ข้าพระพทุธเจ้าไปเมอืงหลงัสวนคราวน้ี ได้ทราบเร่ืองเบด็เตลด็
อย่าง ๑ ถึงจะไม่เปนการส�าคัญ เห็นด้วยเกล้า, ว่าเปนความจริงที่
ปลาด จึงได้เรียบเรียงกราบบังคมทูลในรายงานนี้ด้วย คือ ราษฎรใน
เมืองนี้มีความเชื่อถือเกรงกลัวอันตรายอย่าง ๑ เรียกว่าแผ่นดินเปน
หูด ตามความที่พวกชาวเมืองหลังสวนได้ชี้แจงให้ข้าพระพุทธเจ้า 
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ฟังน้ัน คือ บางทีในท่ีบ้านหรือท่ีเรือกสวนไร่นาแผ่นดินถล่มไปเปน 
วงกลมกว้างสอกหนึ่งบ้างสองสอกบ้าง ที่ใดแผ่นดินถล่มเช่นนี้ ถึงจะ 
เอาดินถมก็ไม่เต็ม น�้าฝนน�้าท่าจะมีมาเท่าใดก็ไม่ขังอยู่ในที่อันนั้นได้
ความเข้าใจของชาวเมืองหลังสวนว่าที่แผ่นดินถล่มเช่นน้ี เพราะมีตัว
สตัว์อย่าง ๑ เรยีกว่าตัวลวง ไล่เลียงดูรปูร่าง บางคนว่าคล้ายวานร บาง
คนว่าคล้ายแมว ตวัลวงนีข้ดุโพรงอยูใ่ต้ดนิ ขดุทะลขุึน้มาทีใ่ด ดนิทีน่ัน้
จงึถล่มลงไป เรยีกว่าแผ่นดนิเปนหดู ความเชือ่ถือของชาวเมืองหลงัสวน
นั้น ถ้าแผ่นดินเปนหูดในวัดหรือในบ้านผู้ใดเปนลางร้ายเกิดข้ึนแก่ 
เจ้าวัดเจ้าบ้านนั้น ถ้าไม่ทิ้งที่ย้ายเย่าเรือนออกไปอยู่ท่ีอ่ืน เจ้าวัดเจ้า
บ้านคงต้องเปนอันตรายด้วยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเร็ว ถ้าย้าย
เย่าเรือนไปเสียท่ีอื่นแล้ว ถึงจะไปท�าเรือกสวนในบริเวณที่ซึ่งเปนหูด
ก็ท�าได้ แต่ถ้าไปเทท้ิงของโสโครกลงในที่นั้นก็อาจจะเปนอันตราย
ได้เหมือนกัน ได้มีผู้ไต่ถามว่า เมื่อแผ่นดินเปนหูด เพราะมีตัวลวง
จะช่วยกันจับตัวลวงท�าลายเสียไม่ได้หรือ พวกชาวเมืองหลังสวนว่า 
จีนท�าเหมืองได้เคยตีตัวลวงตายครั้งหนึ่งอยู่มาไม่ช้าจีนคนนั้นก็เปน 
อันตราย จึงไม่มีใครกล้าคิดดักหรือท�าอันตรายตัวลวง ความเชื่อของ
ชาวเมืองหลังสวนในเรื่องแผ่นดินเปนหูดดังนี้มีมาแต่โบราณจนกาล
บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้พบวัดริมแม่น�้าเมืองหลังสวนที่ได้ทิ้งร้างอยู่ 
เพราะที่วัดนั้นเกิดเปนหูดขึ้นเมื่อสักส่ีห้าปีมานี้ แต่หาได้มีเวลาแล 
ความเชื่อพอแก่ที่จะแวะขึ้นตรวจตราด้วยตนเองไม่
 วันที ่๕ กนัยายน เวลาเช้าใช้จกัรออกจากปากน�า้เมืองหลงัสวน
 วันที่ ๖ กันยายน เวลา ๒ โมงเช้าถึงเมืองสงขลาพระยาสุขุม 
นัยวินิจ๑ เมื่อยังเปนต�าแหน่งพระวิจิตรวรสาส์นข้าหลวงพิเศษกับ

	 ๑	 เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรกของมณฑลนครศรีธรรมราช	ใน	พ.ศ.	
๒๔๔๙	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้
เป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและโปรดเกล้าฯ	ให้เป็นเจ้าพระยายมราช	(ปั้น	
สุขุม)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๑	ท่านเป็นต้นสกุล	“สุขุม”
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	 ๑	 พระยาวิเชียรคีรี	(ชม	ณ	สงขลา)	เป็นเจ้าเมืองสงขลา	คนสุดท้าย

ข้าหลวงรอง และพระยาวิเชียรคีรี๑ ผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลากับ 
กรมการจัดเรือลงมารับข้าพระพุทธเจ้าข้ึนไปพักอยู่ท่ีบ้านมารดา
พระยาวิเชียรคีรีซึ่งเปนที่พักข้าหลวงพิเศษนั้น แลพระยาอภัยบริรักษ์ 
ผูว่้าราชการเมอืงพทัลุงกับกรมการผู้ใหญ่กไ็ด้มาคอยรับข้าพระพทุธเจ้า
อยู่ที่นี่ด้วย
 ราชการเมอืงสงขลานี ้ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า, ให้พระยา
สุขุมนัยวินิจ เมื่อยังเปนต�าแหน่งพระวิจิตรวรสาส์นเปนข้าหลวง
พิเศษออกไปจัดการบ้านเมืองตั้งแต่ ร.ศ. ๑๑๔ การที่ได้จัดประการ
ใด พระยาสุขุมนัยวินิจและพระยาวิเชียรคีรีก็ได้มีใบบอกเข้ามากราบ
บงัคมทลูเนอืงๆ ทัง้ทีไ่ด้เสดจ็พระราชด�าเนนิประภาศในเดอืนสงิหาคม 
ร.ศ. ๑๑๕ ราชการบ้านเมืองย่อมทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว
โดยมาก ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลในรายงานน้ี 
แต่โดยย่อและเฉภาะในการบางอย่างท่ีได้ไปทราบและพิเคราะห์เห็น
ในคราวที่ได้ไปตรวจครั้งนี้
 การปกครองท้องที่ได้จัดตามทางแบบลักษณะปกครองท้องที่ 
ที่โปรดเกล้า, ให้เรียบเรียงขึ้นใหม่เกือบจะส�าเร็จตลอดหมด ในการ
ปกครองท้องที่ซึ่งได้จัดในเมืองสงขลา เห็นผลแปลกกับเมืองอื่น มีอยู่
ในการที่จัดช้ันอ�าเภอ เพราะการชั้นอ�าเภอนี้ในมณฑลอื่นๆ ยังพึ่งจะ
จัด มณฑลพิศณุโลกย์จัดส�าเร็จแล้วมณฑล ๑ แต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ยัง
ไม่ได้ขึ้นไปตรวจเห็น พึ่งมาเห็นที่จัดในเมืองสงขลานี้เปนตัวอย่างที่ได้
ท�าการจนแลเห็นผล เห็นด้วยเกล้า, ว่าการปกครองท้องที่ชั้นอ�าเภอนี้
มปีระโยชน์มากกว่าทีค่าดไว้แต่เดมิหลายอย่าง อาจจะบงัคบัถ้อยความ
ตรวจตราการก�านันนายบ้านปกครองท้องที่และเก็บส่วยเก็บค่านาได้
ตลอด เปนการเบาภาระผู้ว่าราชการกรมการแลศาลเมืองใหญ่ได้มาก 
จนแลเห็นว่าจ�านวนและต�าแหน่งหน้าที่กรมการเมืองใหญ่ซึ่งได้กะไว้
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แต่เดิมว่าควรจะมีเมืองละเท่าใดๆ นั้น ไม่จ�าเป็นจะต้องมีเสียหลาย
ต�าแหน่ง เพราะการอาจจะส�าเร็จได้ในชั้นอ�าเภอเสียแล้วโดยมาก ยัง 
แลเหน็การปลาดเฉภาะท่ีจดัอ�าเภอเมอืงสงขลานีอ้กิอย่าง ๑ คอื แต่เดมิ 
พระยาสุขุมนัยวินิจกับพระยาวิเชียรคีรีได้จัดให้พระอนันตสมบัติเปน
นายอ�าเภอ ๑ หลวงบริรักษ์ภูเบนทร์เปนนายอ�าเภอ ๑ ภายหลัง
หลวงบริรักษ์ภูเบนทร์ป่วยต้องถอนกลับเข้ามา หาตัวข้าราชการที่จะ
ไปเปนนายอ�าเภอแทนยงัไม่ได้ พระยาสขุมุนยัวนิจิจงึจดัให้นายแปล๊ะ 
เสมียนโทซึ่งออกไปจากกรุงเทพ, ออกไปว่าการแทนนายอ�าเภอแขวง 
ปละท่า ซึ่งจ�านวนพลเมืองเกินสามหม่ืน นายแปล๊ะไปท�าการได้
เรียบร้อยตลอดทุกหน้าที่ บังคับบัญชาการผู้คนก็พากันนิยมนับถือ  
จนเหน็ไม่ควรจะเปล่ียนกลับมาเหน็ด้วยเกล้า, ว่าเปนการปลาด เพราะ
นายแปล๊ะอายุก็ยังหนุ่มไม่เกิน ๓๐ ปี คุณสมบัติมีในตัวประการใด  
ข้าพระพทุธเจ้าก็ย่อมทราบต้ังแต่รบัราชการอยูใ่นกรงุเทพ, เพราะไม่มี
วุฒิวิเสศอันใดยิ่งกว่าความซื่อตรง ความเอื้อเฟื้อ แลวิชาเพียงเท่าที่
เสมยีนโททัง้หลายรูอ้ยูโ่ดยมาก ทีค่นเช่นนายแปล๊ะอาจจะบงัคบับญัชา
พลเมืองได้ถึงสามหมื่น เปรียบเทียบถ้อยความแลบังคับบัญชาการ
ได้สิทธิขาดเห็นด้วยเกล้า, ว่าย่อมเปนเพราะความนิยมเชื่อถือของ
ราษฎรในความจริงและความซื่อตรงของข้าราชการซึ่งจัดส่งออกไป 
แต่กรุงเทพ, เปนอันมาก เมื่อเปนเช่นนี้ ทางที่จะจัดการอ�าเภอต่อไป 
ถ้าหาคนในพื้นเมืองให้พอสมควรแก่ต�าแหน่งไม่ได้ คนชะนิดอย่าง 
นายแปล๊ะยังพอจะหาส่งออกไปฉลองพระเดชพระคุณได้อิกเปนอัน
มาก นับว่าเปนทางดีที่ได้พบใหม่อิกอย่าง ๑ 
 การโจรผู้ร้ายในเมืองสงขลา อาไศรย์เหตุที่มีข้าหลวงพิเศษ
และได้ลงมือจัดการบ้านเมืองในทางที่จริง จัดเปนสงบทีเดียว  
ข้าพระพุทธเจ้าได้สืบสวนไต่ถามตามพ่อค้าและราษฎรตามบ้านเรือน
ซ่ึงได้เที่ยวไปพบปะก็กล่าวเปนเสียงเดียวกันว่าเปนการเรียบร้อย โค 
กระบือปล่อยได้ไม่ต้องพิทักรักษา
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 การช�าระถ้อยความในเมอืงสงขลา ข้าหลวงพร้อมด้วยผูส้�าเรจ็
ราชการเมืองจัดกรรมการ ตัวข้าหลวงพิเศษเปนประธานสะสางความ
ค้างเก่าแล้วไปได้มาก การศาลได้เลิกวิธีการศาลอย่างเก่าที่แบ่งเปน
หลายแพนกหลายศาลนั้นเสีย จัดศาลเมืองมีผู้พิพากษา ๓ คน รับ
พิจารณาความทั้งปวงทั่วไปศาล ๑ มีศาลอุทธรณ์ซึ่งผู้ส�าเร็จราชการ
เมอืงเปนผูพ้พิากษาใหญ่ศาล ๑ และจดัให้นายอ�าเภอว่าความเลก็น้อย
ในท้องที่ ๓ แห่ง ข้าพระพุทธเจ้าได้ไปตรวจดูที่ศาลเมือง และไต่ถาม
ถึงการโรงศาลที่ได้จัดนี้ ได้ความว่า ถ้อยความทุกวันนี้ความนครบาล
ไม่ใคร่ม ีมแีต่ความแพ่งโดยมาก ความเลก็น้อยตามอ�าเภอ นายอ�าเภอ 
ทีไ่ด้จดัตัง้ใหม่ๆ เปรยีบเทยีบแล้วกนัไปได้เกอืบหมด ไม่ใคร่จะมทีีต้่อง
ส่งมาถึงศาลเมือง ความในศาลเมืองมีแต่ความหน้ีสินซึ่งโจทย์จ�าเลย
อยู่ในบริเวณเมืองโดยมาก จัดว่าเปนการดีท่ีเห็นคุณท�าให้ถ้อยความ
น้อยลงแต่เสียอยู่ด้วยวธิพีจิารณาซึง่ยังต้องใช้อย่างเก่าท�าให้ถ้อยความ 
ยืดยาว ความซึ่งฟ้องร้องกันในศาลเมืองมีเสมอเดือนละ ๓๐ เร่ือง 
ช�าระแล้วไปได้เพียงเดือนละ ๒๕ เรื่อง ยังต้องมีความคั่งค้างอยู่เสมอ 
จะนับว่าเปนดีทีเดียวไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าได้เรียกส�านวนความและ 
ค�าตัดสินในศาลเมืองมาตรวจดู ๒ เรื่องเห็นค�าตัดสินก็พอใช้ แต่ 
ลูกความข้างแพ้คะดีร้องขอทุเลาค�าตัดสินนั้นทั้ง ๒ เรื่อง พิเคราะห์ดู 
เห็นด้วยเกล้า, ว่าหน้าจะเปนเพราะลูกความยังไม่ใคร่จะไว้วางใจแก่ 
กรมการซึ่งเปนผู้พิพากษา โดยธรรมดาที่ไม่ได้รู ้จักไว้วางใจกันมา 
เสยีช้านาน อกิประการหนึง่เพราะกฎหมายยงัเปิดให้ทเุลา ผูไ้ม่ชอบใจ
ในค�าตัดสินเห็นช่องที่เขาเคยดึงดันกันมาแต่ก่อน ก็ลองดึงดันไปจน
สิ้นฤทธิ์ แต่อย่างไรก็ดี การศาลว่ากล่าวถ้อยความในเมืองสงขลาหรือ 
เมอืงทีใ่กล้เคยีงกันเหล่านีถ้้าได้เปล่ียนลักษณพจิารณาและมีผูพ้พิากษา 
ออกไปจากกรงุเทพ, แม้ไม่สักก่ีคน คงจะจดัการโรงศาลให้เรยีบร้อยได้
ตลอด เพราะสังเกตดูราษฎรชาวหัวเมืองปักษ์ใต้นิไสยเปนคนว่าง่าย  
ถ้าเห็นว่าท�าโดยตรงโดยจริงแล้วจะว่ากล่าวประการใดก็เชื่อฟัง
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 การโยธา ข้าหลวงพิเศษและผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาได ้
แผ้วถางลานเมืองสอาดดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และได้ตัดถนนใหญ่ใช้รถได้
นอกเมอืงในเมอืงหลายสาย ประมาณถนนทีไ่ด้ท�าแล้วยาวประมาณกว่า 
๒๐๐ เส้น ยงัถนนหลวงท่ีพระยาวิเชียรครีไีด้ท�าไว้แต่เดมิ ตัง้แต่ก�าแพง
เมอืงสงขลาไปจนสวนพระยาวเิชยีรครีรีะยะทางใช้รถได้อกิ ๒๐๐ เส้น 
การท�าถนนเหล่านี้ใช้แรงนักโทษ และได้อาไศรย์ความอุดหนุนของ 
ชาวบ้านซึง่ออกแรงลงทนุช่วยบ้าง และบางแห่งทีถ่นนตดัไปถกูทีบ้่าน
เรือนกย็อมรือ้ถอนย้ายให้ ด้วยความนยิมยินดท่ัีวทุกแห่งควรนับว่าเปน 
ความเจริญแก่บ้านเมืองเกิดขึ้นอย่าง ๑ แต่จะว่าเปนประโยชน์ใหญ่
อันใดนักไม่ได้ เพราะเปนแต่ท�าให้บ้านเมืองงดงามข้ึนและท�าให้ที่ดิน
มีราคาแพงขึ้น บางทีจะพาให้มีบ้านเรือนงดงามเกิดข้ึนอิกบ้าง แต่
การที่ท�านี้คงจะส�าเร็จแล้วในไม่ช้านัก เพราะหมดเนื้อที่ในบริเวณ 
เมืองที่จะท�าได้ และการรักษาก็จะต้องเปนภาระมากข้ึนโดยล�าดับ  
ข้าพระพุทธเจ้าได้ตักเตือนข้าหลวงพิเศษแลผู้ส�าเร็จราชการเมือง
สงขลาให้พเิคราะห์ในข้อที่จะรักษานั้นจงมาก ถ้าจะรักษาไวไ้ม่ได้แล้ว
ก็ไม่ควรจะท�าให้เหนื่อยเปล่า
 ถนนท่ีจะเปนประโยชน์ส�าคัญจริง ซึ่งควรจะคิดท�าให้ส�าเร็จ
จงได้นั้นเห็นด้วยเกล้า, ว่ามีอยู่ ๓ สาย คือ ตัดแต่เมืองสงขลาไป
เมืองนครศรีธรรมราชสาย ๑ ซ่อมถนนเดิมแต่เมืองสงขลาไปเมือง
ไทรบุรีสาย ๑ ตัดถนนแต่เมืองสงขลาไปเมืองจะนะ เมืองเทพาบันจบ 
แดนเมืองหนองจิกสาย ๑ ถนนทั้ง ๓ สายนี้เปนการใหญ่จริง แต่ถ้า
ท�าได้จะเปนประโยชน์แก่บ้านเมืองแลการค้าขายเปนอันมาก ข้าพระ 
พุทธเจ้าได้ปฤกษากับข้าหลวงพิเศษแลผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลา
ด้วยเรื่องท�าถนน ๓ สายนี้ ได้ความว่า ถนนแต่เมืองสงขลาไปเมือง
นครศรีธรรมราชนั้น ข้าหลวงพิเศษแลผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาได้
กะการทีจ่ะท�าและได้ลงมอืท�าบ้างแล้ว จะตดัตัง้แต่แหลมสนท่ีเมืองเก่า
ไปตามอ�าเภอปละท่ารมิทะเลบนัจบคลองระโนดแขวงนครศรีธรรมราช 
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ถนนสายนี้ท�าง่าย และราษฎรชาวบ้านตามระยะทางก็ยินดีที่จะรับ
ช่วยออกแรงท�า ข้าพระพุทธเจ้าได้ข้ามไปดู ที่แหลมสนตอนต้นซึ่งได้
ลงมือท�าแล้วนั้นมีจีนพ่อค้าคน ๑ ได้รับลงแรงลงทุนของตนเองต่อย
สิลามาก่อเปนขอบถนนถมดินไปได้กว่า ๕ เส้น พอสิ้นหน้านาในคราว
นี ้ข้าหลวงพเิศษและผู้ส�าเรจ็ราชการเมอืงจะได้ลงมอืขอแรงราษฎรท�า
ตามระยะบ้าน ประมาณคงจะท�าได้ถงึพรมแดนเมอืงนครศรธีรรมราช
ในต้นศก ๑๑๖
 ถนนสายไปเมืองไทรบุรีนั้น ถนนเดิมตัดครั้งเสด็จพระราช 
ด�าเนินมีอยู่แล้ว แต่ขัดข้องอยู่ด้วยเรื่องจะท�าสะพาน จะต้องท�าหลาย
สิบสะพาน จ�าเปนต้องมีทุนและมีนายช่างไปตรวจคิดอย่างสะพานท�า
ด้วยอิฐปูนจึงจะดี ถนนสายนี้ถ้าจะโปรดเกล้า, ให้ท�า ข้าพระพุทธเจ้า
เหน็ด้วยเกล้า, ว่า ควรให้กรมโยธาจดันายช่างออกไปตรวจและคดิแบบ
สะพานให้เสรจ็ แล้วควรโปรดเกล้า, พระราชทานพระบรมราชานญุาต
ให้จ่ายเงินสักปีละ ๒๐๐ ชั่ง หรือเท่าใด ให้จัดท�าเสมอไปไม่กี่ปีคงจะ
ส�าเร็จได้ ส่วนในแขวงเมืองไทรบุรีนั้น เจ้าพระยาไทรบุรีจะท�าสนอง
พระเดชพระคุณด้วยก�าลังและทุนของเมืองไทรทั้งสิ้น
 ถนนสายไปเมอืงหนองจกินัน้ยังไม่ได้ตรวจทาง ข้าพระพทุธเจ้า
ได้ให้ข้าหลวงพิเศษแลผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาแต่งคนออกตรวจ
ทางแล้ว
 ในเมืองสงขลานี้ จ�าเปนเหมือนกับเมืองอื่นๆ จะต้องมีเรือนที่
อยู่ของข้าหลวงและผู้ว่าราชการเมือง แลที่ท�าราชการบ้านเมือง ตึกที่
ข้าหลวงได้สร้างไว้ที่แหลมทรายแห่งหนึ่งช�ารุดซุดโทรมบ้างแต่ไม่มาก
นัก แต่ตึกหลังนี้เปนท่ีถือกันในเมืองสงขลาว่าถ้าใครไปอยู่ช้านานพ้น
เดือน ๑ ข้ึนไป มักจะเปนไข้เจ็บล้มตาย ข้าพระพุทธเจ้าพิเคราะห์ด ู
เห็นด้วยเกล้า, เปนความจริง มิได้ถือโดยเข้าใจผิดเพราะตึกนั้นอยู่ตรง 
เขาแดง เวลาคราวลมตวนัตกพดัเวลาบ่ายพาให้ไอสลิาเขาแดงร้อนอบ 
ตรงมาที่ตึกนั้นเสมอ ภาให้จับไข้ได้โดยง่าย ข้าพระพุทธเจ้าได้ถูกลม 
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ร้อนเช่นนี้เวลาไปตรวจถนนฟากเขาแดงครู่ ๑ ก็รู้ศึกครั่นตัวไม่สะบาย  
ข้าหลวงพิเศษในเวลานี้ออกไปอาไศรย์พักอยู่ที่บ้านมารดาพระยา 
วิเชียรคีรี ท�าเลบ้านแลเรือนเปนที่สะบายดี พระยาวิเชียรคีรีบอกขาย 
ที่บ้านน้ี ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้า, ว่าควรจัดซื้อไว้เปนที่พัก 
ข้าหลวงแลเปนพลับพลาประทับร้อนในเวลาที่เสด็จประภาศเมือง 
สงขลาได้ แต่ราคายังว่าไม่ตกลงกัน ทั้งเงินในงบประมาณมณฑลนี้ 
ก็ยังไม่มีพอจะจ่าย จึงได้ตกลงคิดค่าเช่าให้พระยาวิเชียรคีรีเพียงเดือน
ละ ๕๐ บาทไปก่อน กว่าจะได้โปรดเกล้า, ให้จัดซื้อที่นี้เปนของหลวง
 ที่บ้านผู้ว่าราชการเมืองนั้น เวลานี้บ้านพระยาวิเชียรคีรีก็มีอยู่
เปนทีม่ัน่คงแล้ว จงึเหน็ด้วยเกล้า, ว่ายงัไม่จ�าเปนจะต้องด�ารห์ิแต่ทีท่�า
ราชการบ้านเมือง กล่าวคือ ที่จะตั้งศาลและที่ท�าการต่างๆ นั้น เห็น
ด้วยเกล้า, ว่าจวนเดิมซึ่งเปนของหลวงเปนที่เหมาะดีกว่าแห่งอื่น แต่
เรือนที่มีอยู่ในนั้นช�ารุดซุดโทรมเปนอันตรายหายสูญไปเสียมาก ยัง
เหลือแต่เรือนริมป้อมได้ซ่อมขึ้นไว้เปนที่พักข้าหลวงรองแห่ง ๑ และ
ยังมีตึกเปนหอป้าย หอพระของเดิม ๒ หลัง ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจ
ดูตึกนี้ เห็นพอจะซ่อมแซมขึ้นใช้เปนศาลแลเปนออฟฟิศที่ท�าการได้  
จึงได้สั่งให้ข้าหลวงคิดจัดการซ่อมแซมขึ้นไว้
 การโยธาที่จะต้องด�าริห์มีอิกอย่าง ๑ คือ ตรางที่คุมขังนักโทษ
เพราะการเลี้ยงนักโทษแต่ก่อนมาอยู่ในหน้าที่ผู้ว่าราชการเมืองและ 
ผู้คุมซึ่งได้ใช้สอยแรงนักโทษหาผลประโยชน์ของตนจะต้องเจือจาน
เลี้ยงดูนักโทษ แต่บัดนี้เอานักโทษมาใช้ท�าการบ้านเมือง การเลี้ยงดู
ก็จ�าเปนต้องเปนการหลวง เปนทางเปลืองพระราชทรัพย์เกิดขึ้นอิก
ทาง ๑ ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฤกษากับข้าหลวงแลผู้ส�าเร็จราชการเมือง
ตกลงกันว่าควรจะสร้างตรางขึ้นให้มีลานแลโรงงาน จะแบ่งนักโทษ
เมืองพัทลุงซึ่งก�าหนดโทษนานวันมาสมทบไว้ที่เมืองสงขลา แล้วคิด 
จัดให้ท�าการค้าขายเช่นท�ากระเบื้องเปนต้น จ�าหน่ายให้ได้ทุนกลับมา
ทุ่นพระราชทรัพย์ที่เลี้ยงนักโทษได้บ้าง
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 การท�าประภาคารที่เมืองสงขลา๑ ได้ทรงพระราชด�าริห์มาช้า
นาน ที่สุดตัวโคมก็ได้สั่งเข้ามาแล้ว ยังติดอยู่แต่ด้วยการท่ีจะเลือกท่ี
แลก่อถานปูนรองโคมจึงค้างมาจนบัดนี้ เม่ือเสด็จกลับจากชะวาทวีป
แวะประภาศที่เมืองสงขลา ข้าพระพุทธเจ้าได้ขอให้พระยาชลยุทธ
โยธนิทร์พร้อมด้วยพระยาวิเชียรครีปีฤกษากนัเลอืกทีส่ร้างประภาคาร
ตกลงเนื้อเห็นว่า ควรจะรื้อศาลามุมพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน และ
สร้างประภาคารตรงนัน้ ข้าพระพทุธเจ้าได้น�าความท้ังน้ีข้ึนกราบบงัคม
ทูล ทรงพระราชด�าริห์เห็นชอบด้วยแล้ว จึงได้ขอให้กรมทหารเรือท�า 
เครือ่งไม้ประกอบตวัโคม แลส่งแบบถานปนูให้ข้าหลวงออกไปจดัการ
ก่อสร้างคงจะส�าเร็จได้ใน ร.ศ. ๑๑๖
 การสร้างสายโทรเลขทีจ่ะต้องสร้างขึน้แต่เมอืงนครศรธีรรมราช 
ไปเมืองสงขลาสาย ๑ แต่เมืองสงขลาไปเมืองไทรบุรีสาย ๑ ทั้ง ๒ 
สายนี้ของเดิมได้ท�าครั้งหนึ่งแล้ว แต่ช�ารุดซุดโทรมไปเสีย จะต้องซ่อม
ขึ้นใหม่ ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งข้าหลวงให้ลงมือจัดหาเสาซ่อมและได้
ขอสายต่อกระทรวงโยธาธิการเปนการตกลงจะได้ท�าในระดูแล้งสิ้น
มรสุม ทันใช้ได้ในศก ๑๑๖ ในส่วนสายโทรเลขในแขวงเมืองไทรบุรี
นั้น เมื่อเจ้าพระยาไทรบุรีเข้ามาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทก็ได้ตักเตือน
ข้าพระพทุธเจ้าขอให้คดิจดัเสยีให้ส�าเรจ็ เมือ่ข้าพระพทุธเจ้าออกไปถงึ
เมืองสงขลาคราวนี้ เจ้าพระยาไทรบุรีและรายามุดาแต่งให้ตงกูมหมุด
น้องชายเจ้าพระยาไทรบรุมีาหาข้าพระพทุธเจ้าทีเ่มอืงสงขลาฟังค�าสัง่

 ๑	 ตั้งอยู่บนยอดเขาตังกวน	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	สมเด็จฯ	 
กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ทรงมอบหมายให้กรมทหารเรือท�าเคร่ืองไม้ประกอบ 
ตัวโคม	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๙	และส่งแบบฐานปูนให้ข้าหลวงออกมาจัดการก่อสร้าง
ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในสมัยท่ีพระยา
วิเชียรคีรี	(ชม	ณ	สงขลา)	เป็นผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลา	และสร้างเสร็จราว	
พ.ศ.	๒๔๔๐
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การซ่อมสายโทรเลขนี ้ข้าพระพทุธเจ้าได้ชีแ้จงแก่ตงกูมหมุด และมีตรง
สั่งไปยังเมืองไทรบุรีให้ลงมือท�าในระดูแล้งนี้เหมือนกัน ส่วนสายลวด
แลอินสุเลเตอร์เมืองไทรบุรีจะต้องการเพิ่มเติมเท่าใด ให้ไปเบิกของ
เดิมที่มีตกค้างอยู่เมืองตรังให้เอามาใช้จงพอ หวังด้วยเกล้า, ว่าเมือง
ไทรบรุคีงจะท�าการทนัเหมอืนกนัแต่สายโทรเลขอกิสาย ๑ ซึง่จะสร้าง
แต่เมืองสงขลาผ่านหัวเมืองแขกทั้งเจ็ดลงไปเมืองกลันตันน้ัน ทางแต่
เมอืงสงขลาไปเมอืงหนองจกิยังไม่ได้ตรวจ แต่คงต้องท�าตามทางหลวง   
ที่ตัดใหม่ เมื่อตรวจทางแล้ว ก็ย่อมเปนอันตรวจทางโทรเลขแล้วด้วย 
หวังด้วยเกล้า, ว่าจะได้ลงมือท�าในศก ๑๑๖
 การโยธาในเมืองสงขลานอกจากที่ได้กราบบังคมทูลมาแล้ว
ข้าหลวงแลผู้ส�าเร็จราชการเมืองได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้าง
ตลาดหลวงขึ้นที่ริมก�าแพงนอกเมืองด้านตวันตกแถวหน่ึง ตลาดน้ีได้
เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร และได้โปรดเกล้า, ให้แก้อย่าง
หลังคา แต่ครั้งเมื่อเสด็จประภาศคราวน้ัน เปนอันตกลงก�าลังท�าอยู่
ตามพระราชด�าริห์ ตลาดตอนที่ก่อแท่นร้านแล้วเพียงใด ได้เปิดให้
ราษฎรเช่าขายของเก็บแต่ก่ึงราคา เพราะเหตุที่ยังไม่ได้ท�าหลังคา
ราษฎรภากันพอใจในการตลาดนี้เปนอันมาก ที่ขอแย่งกันเช่าประจ�า 
ที่ก็มี การท�าตลาดคงท�าส�าเร็จได้ในศก ๑๑๕ น้ี เม่ือท�าแล้วเสร็จ
ประมาณราคาค่าเช่าคงจะเก็บได้ปี ๑ ไม่ต�่ากว่า ๔๐ ชั่ง พอเปนก�าลัง 
ท�านุบ�ารุงพื้นเมืองไม่ให้ซุดโทรมได้ ยังท่าเรือและเรือจ้างข้ามคนข้าม
สัตว์พาหะนะซึ่งก�าลังกะการอยู่ก็มีอิกหลายอย่าง มีจีนพ่อค้าได้รับ
จะสร้างศาลาท่าเรือจ้างช่วยด้วยทุนของตน ๒ ราย แต่การอย่างอื่น
ซึ่งจะต้องท�าด้วยทุนหลวงจะยังไม่ส�าเร็จได้เร็ว เพราะทุนยังขัดสน 
ไม่พอจะท�าการ
 พเิคราะห์ดผูลในการโยธาทีไ่ด้จดัท�าขึน้ในเมอืงสงขลาในเวลา
นีพ้อเหน็ความสอาดเรยีบร้อยของพืน้บ้านเมอืงแปลกปลาดตาขึน้กว่า 
แต่ก่อนมาก ด้วยพวกพ่อค้าแลพลเมืองก็เต็มใจที่จะช่วยราชการ 
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ประมาณดูถ้าการที่จัดได้เดินต่อไปดังนี้ ไม่ช้านานสักเท่าใดในเมือง
สงขลาจะมีนคราภิบาลได้เปนมั่นคง
 การภาษีอากรผลประโยชน์แผ่นดินในเมืองนี้ ต้องนับว่า
ข้าหลวงพิเศษยังไม่ได้ลงมือจัดการอย่างใด นอกจากที่ได้ลงมือศึกษา
วิธีเก็บแลค้นคว้าหาความจริงในการที่จะเก็บผลประโยชน์แผ่นดินให้
ได้ตามสมควร การที่ข้าหลวงได้จัดเพียงการเก็บเงินค่านาในศก ๑๑๔ 
เพราะเหตทุีจ่บักรมการฉอ้ได้ จงึเปลีย่นตวัพนกังานออกไปตรวจสอบ
ใหม่ ได้จ�านวนนาแลจ�านวนเงนิขึน้กว่าเก่ามาก และเปนทางทีจ่ะตรวจ
สอบต่อออกไปถึงเมืองพัทลุงและเมืองนครศรีธรรมราช บางทีจะภา 
เงินหลวงให้ขึ้นได้ทั้ง ๒ เมือง ถ้าเงินค่านาในหัวเมืองทั้ง ๓ นี้เพิ่ม
ขึ้นได้ในจ�านวนศก ๑๑๔ เท่าใด ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้า, ว่า
เปนเพราะความเอาใจใส่ของข้าหลวงพิเศษและท่ีได้จัดการแก้ไขโดย 
ทันท่วงที นับว่าเปนความดีอย่าง ๑ แต่เงินภาษีอากรผลประโยชน ์
แผ่นดนิอย่างอืน่นอกจากค่านานัน้ตามความจรงิทีไ่ด้สบืทราบอยูบ่ดันี้ 
เงนิทีไ่ด้เกบ็จากราษฎรในเมอืงสงขลาโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ดี 
ปี ๑ จ�านวนเงินมากกว่าท่ีได้เข้าพระคลังเปนอันมาก แต่หากตกเรี่ย 
เสยีหายไปเปนผลประโยชน์ของผูร้บัผกูขาดท�าภาษอีากรแลเจ้าพนักงาน 
ในบ้านเมืองเสียโดยมาก เปนต้นว่า ในการเก็บค่านาราษฎรต้องเสีย 
ค่านาตามพระราชบญัญตัส่ิวน ๑ ยงัต้องเสยีค่าเบีย้เลีย้งพนกังาน ผูไ้ป 
เก็บแลเสียค่านั่งยามตามไฟรักษาพระราชทรัพย์อิกต่างหาก การเก็บ
ส่วยรายเฉลี่ยราษฎรก็ต้องเสียอย่างนี้อิกเหมือนกัน
 ทางที่จะจัดการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินต่อไปข้างหน้าเห็น
ด้วยเกล้า, ว่าทางดีมีอย่างเดียว แต่คิดเก็บเปนราชาธิปตัยทุกอย่าง
เว้นไว้แต่อากรฝิ่น อากรสุรา อากรรังนกและถ้าบ่อนเบี้ยยังไม่เลิกควร
ผูกขาดด้วยอิกอย่างหนึ่ง
 ในการที่จะจัดเก็บภาษีอากรเปนราชาธิปตัยในเมืองสงขลาน้ี  
เชื่อได้เปนแน่ว่าราษฎรคงจะมีความศุขกว่าอย่างทุกวันน้ีเปนอันมาก 
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แต่จ�านวนพระราชทรพัย์จะขึน้กว่าทุกวนันี ้จะประมาณว่ามากทเีดยีว
นั้นไม่ได้ เพราะการที่จะเก็บอย่างทุกวันน้ีเก็บโดยไม่เปนธรรม ดัง 
เรยีกค่าเบีย้เลีย้งแลค่ารกัษาเงนิหลวงในการเก็บเงนิค่านาและส่วยราย 
เฉลีย่เปนต้นนัน้ก็จ�าเปนจะต้องเลิก ยังภาษอีากรอย่างอืน่ทีจ่ะต้องเลกิ
โดยเกบ็ไม่ถูกต้องตามความท่ีมุง่หมายในพระราชบญัญตักิย็งัมเีปนต้น
ว่าภาษีเข้าทุกวันนี้ให้ผูกขาด ถ้าเข้าออกจากเมืองพัทลุงเจ้าภาษีเข้า
เมืองนั้นเก็บช้ัน ๑ ถ้าพ่อค้าเข้าเมืองสงขลาซื้อเข้ามาข้ึนยุ้งฉางไว้พอ
บันทุกลงเรือจะออกจากเมืองสงขลาเจ้าภาษีเข้าเมืองสงขลาก็เก็บอิก
ซ�้า ๑ ภาษีร้อยชักสามขาเข้าก็อย่างเดียวกัน เปนต้นว่าพ่อค้าบันทุก 
ผ้าขาวเข้ามาถึงเมืองสงขลา เจ้าภาษีชักร้อยละสาม ถ้ามีผู้แบ่งซื้อ
ไปขายเมืองพัทลุง ยังต้องเสียภาษีร้อยชักสามเม่ือเข้าเมืองพัทลุงอิก
ดังนี้ยังภาษีอากรอย่างอื่นๆ ซึ่งเปนความเดือดร้อนแก่ราษฎรจะต้อง
ผ่อนผันพิกัดอัตราลดลง เช่นอากรค่าน�้า๑ เปนต้น ก็ยังมีหลายอย่าง
เปนทางที่เงินภาษีอากรจะต้องลดลงมีอยู่ดังนี้ เงินที่ขึ้นคงจะไม่มาก
นกั แต่อย่างไรกด็ข้ีาพระพทุธเจ้าเชือ่แน่ว่าแม้จัดการท�าเปนราชาธปิตยั
พระราชทรัพย์ยังจะขึ้นได้อิก ถึงอากรซึ่งยังจะให้คงท�าเปนผูกขาด 
อย่างทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ มีอากรสุราเปนต้น ท่ีต้องเข้ามาว่าประมูลใน
กรงุเทพ, เงนิหลวงกย็งัต�่าอยูม่าก ถงึแม้ท่ีว่าประมูลตามหวัเมืองน้ันเอง 
พวกผู้คนยังย�าเกรงความเกี่ยวข้องด้วยผลประโยชน์ผู้ว่าราชการเมือง
กรมการ ไม่กล้าเข้าว่าประมูลมีอยู่โดยมาก ถ้าเปิดให้ว่าประมูลตาม
หัวเมืองโดยตรง อย่าให้ผู้ว่าราชการเมืองกรมการมีหุ้นส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วย ในเมืองอย่างเมืองสงขลาท่ีมีพ่อค้าซึ่งบริบูรณ์ทรัพย์สมบัติอยู่
โดยมากเช่นนี้ เงินหลวงคงจะขึ้นได้อิกเปนอันมาก ด้วยเหตุเหล่านี้

	 ๑	 เป็นภาษีผลประโยชน์ชนิดหนึ่ง	 เก็บจากราษฎรที่หาปลาในแม่น�้า
ล�าคลองและทะเล	ตามพิกัดและขนาดของเครื่องมือหาปลา
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ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้า, ว่ากระทรวงพระคลังควรจะรีบคิดอ่าน
จัดการเก็บภาษีอากรหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้เหล่านี้ให้ทันขึ้นศก ๑๑๖
 ในการเรื่องภาษีอากรผลประโยชน์เมืองสงขลาที่จะจัดท�านุ
บ�ารุงขึ้นดังกราบบังคมทูลมานี้ มีปัณหาซึ่งเห็นด้วยเกล้า, ว่าควรต้อง
พิจารณาข้อ ๑ กล่าวคือ ผลประโยชน์ในต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการ
เมืองซึ่งเคยได้รับพระราชทานอยู่ทุกวันนี้ แลจะได้รับพระราชทาน
ต่อไปข้างหน้า ผลประโยชน์ต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาได้
รบัพระราชทานมาแต่ก่อนโดยทีร่ฐับาลได้อนญุาตนัน้มอียูห่ลายอย่าง  
มีตัวอย่างซึ่งจะยกขึ้นได้คือ ส่วนรายเฉลี่ยอย่าง ๑ ส่วนรายนี้เก็บจาก
พลเมืองทั้งจีนและไทย แต่เดิมเก็บอย่างหัวเมืองฝ่ายเหนือ กล่าวคือ 
ส่งเงนิเข้ามากรงุเทพ, ตามจ�านวนท่ีเก็บได้มากบ้างน้อยบ้างและตดิขดั
คั่งค้างตามเจ้าหมู่นายกองบ้าง ภายหลังมีตราพระคชสีห์มอบส่วยนี้
เหมาในผู้ส�าเร็จราชการเมือง   มีก�าหนดให้ส่งเงินเข้ามากรุงเทพ, ปีละ
เท่านัน้ ถ้าเก็บไม่ได้ถงึเท่านัน้เปนพบัให้ผูส้�าเรจ็ราชการเมอืงจะต้องส่ง
ให้ครบตามจ�านวน ผูส้�าเรจ็ราชการเมอืงได้อ�านาจดงันี ้ออกไปจดัการ
เก็บได้ก�าไร ปี ๑ ประมาณ ๑๒๐ ช่ัง สืบต่อกันมาหลายชั่วผู้ส�าเร็จ
ราชการเมืองจนทุกวันนี้ ผลประโยชน์ผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาซึ่ง 
จะยกเปนตัวอย่างได้อิกจ�านวนหนึ่งนั้น คือ ผลประโยชน์ท่ีได้จาก
หัวเมืองแขกท้ังเจ็ด มีเงินภาษีอากรซึ่งผู้ว่าราชการเมืองแขกทั้งเจ็ด
แบ่งส่วนให้ผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาเปนธรรมเนียมมาแต่เดิม
ผลประโยชน์ต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาได้ในทางเหล่านี้
ประมาณปีละ ๓๐๐ ชัง่ได้มาตัง้แต่ผู้ส�าเรจ็ราชการเมืองสงขลาแต่ก่อนๆ 
จนกระทั่งพระยาวิเชียรครีีคนนี้ กไ็ด้รับพระราชทานเปนผลประโยชน์
อยู่จนทุกวันนี้ ทางที่จะจัดการต่อไป ต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการคงจะ
ต้องให้รับพระราชทานเงินเดือน และยกผลประโยชน์ที่ได้ในราชการ
ต่างๆ มาเปนของหลวงทัง้สิน้ การทีจ่ะเปลีย่นจากได้รับผลประโยชน์ใน 
ต�าแหน่งมาเปนเงินเดือนนั้น ถ้าผู้ส�าเร็จราชการเปนคนรับต�าแหน่ง 
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ใหม่ ปัณหาอนัใดย่อมไม่ม ีเพราะเหตวุ่าเมือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า, 
ตั้งขึ้นจะพระราชทานเงินเดือนประจ�าต�าแหน่งเท่าใด ก็ไม่มีเหตุที ่
ผูส้�าเร็จราชการเมอืงจะร้องไม่พอใจ หรอืว่าตดัทอนผลประโยชน์อนัใด 
เพราะผลประโยชน์ผู้ส�าเร็จราชการเดิมจะได้อยู่มากน้อยเท่าใด เม่ือ
คนใหม่ยังไม่เคยได้ จะถือว่าควรจะได้นั้นว่าไม่ได้ แต่พระยาวิเชียรคีรี
น้ีเคยได้รับผลประโยชน์ในต�าแหน่งอยู่แล้ว การท่ีจะเปลี่ยนมาให้รับ
เงินเดือน จึงมีปัณหาท่ีจะต้องวินิจฉัยว่าควรจัดการอย่างใดจึงจะเปน 
การสมควร โดยถ้าจะพระราชทานเงินเดือนมีอัตราต�่าลงมากว่าผล
ประโยชน์ที่รัฐบาลได้ยอมอนุญาตอยู่แต่ก่อน ก็คือลดผลประโยชน์ลง
โดยไม่มเีหต ุถ้าจะเอาผลประโยชน์ท่ีเคยได้ในต�าแหน่งผูส้�าเรจ็ราชการ
เมอืงสงขลาตัง้เปนเกณฑ์พระราชทานเงนิเดอืนให้เท่ากนั เงนิเดอืนนัน้
ก็จะแรงกว่าเงินเดือนผู้ว่าราชการเมืองอื่นๆ โดยมาก ข้าพระพุทธเจ้า
เห็นด้วยเกล้า, ว่าเปนปัณหาดังนี้
 ในการเรื่องผลประโยชน์พระยาวิเชียรคีรีนี้ เห็นด้วยเกล้า, 
ว่าทางดีที่จะจัดให้เรียบร้อยทุกฝ่ายมีอยู่อย่าง ๑ คือ ท�าบาญชีผล
ประโยชน์ทีพ่ระยาวิเชียรครีไีด้รบัในต�าแหน่งผูส้�าเรจ็ราชการเมอืงโดย
อนญุาตของรฐับาลนัน้ ตรวจดูอย่างใดทีจ่ะเอามาเปนผลประโยชน์เข้า
พระคลังโดยที่จะไม่เลิกถอนรวมเงินที่ได้ในผลประโยชน์เหล่านี้มาก
น้อยเท่าใดบวกส่งเข้าพระคลังท้ังส้ิน และพระราชทานเงินทดแทน
แก่พระยาวิเชียรคีรีเทียบเท่าจ�านวนเงินที่เอามาเข้าพระคลังน้ี อัตรา 
ปีหน่ึงหรือปีครึ่ง และให้พระยาวิเชียรคีรีรับพระราชทานเงินเดือน 
เท่าผู้ว่าราชการเมืองอื่นเปนยุติต่อไป ความเห็นข้าพระพุทธเจ้าดังน้ี 
จะควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,
 สรรพราชการเมอืงสงขลา ว่าโดยรวบรวมตามการทีไ่ด้แลเหน็
ในเวลาข้าพระพทุธเจ้าออกไปตรวจราชการคร้ังน้ีจัดเปนได้ออกด�าเนิน
ขึ้นสู่ทางเจริญที่ถูกต้อง ถ้าเปนต่อไปได้ดังนี้คงจะเรียบร้อยดีได้
 วันท่ี ๙ กันยายน เวลาเช้า ๑ โมงกลบัลงเรอือรรคเรศรตันนาศน์
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ใช้จกัรออกจากเมอืงสงขลา เวลาบ่ายโมง ๑ ถงึทีท่อดสมอปากน�า้เมอืง
หนองจิก พระยามุจลินทร์จางวางกับแขภรรยาพระยาเพ็ชราภิบาล  
ผู้ว่าราชการเมืองหนองจิกจัดเรือออกมารับด้วยพระยาหนองจิกเข้า
มากรุงเทพ, ตามท้องตรากระทรวงพระคลังให้เข้ามาว่าอากรรังนก
หาได้อยู่ที่เมืองไม่ แต่ได้จัดการรับรองเตรียมไว้พร้อมเสร็จทุกอย่าง
ข้าพระพุทธเจ้าขึ้นไปพักอยู่ที่ท�าเนียบซึ่งพระยาหนองจิกปลูกไว้รับท่ี
ตรงน่าเมือง
 ราชการเมืองหนองจิกนี้ ไต่สวนไม่ใคร่จะได้ความด้วยพระยา
จางวางเปนคนชะราทุพลภาพ พระยาหนองจิกก็ไม่อยู่ แต่พิเคราะห์
ดูบ้านเมืองเห็นแปลกขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยพระยาหนองจิกได้จัดการ
ปลูกสร้างบ้านเรือนแขงแรง และตัดถนนขึ้นในเมืองหลายสายดูเปน 
บ้านเปนเมืองขึ้น ถนนตัดใหม่ที่จะเปนประโยชน์ได้มากนั้น คือ ตัดแต่ 
จวนผู้ว่าราชการเมืองลงไปปากน�้าเมืองหนองจิกสาย ๑ ระยะทาง
ประมาณ ๗๐ เส้น แลถนนตัดไปเมืองตานีอิกสาย ๑ ถนนสายที่ตัดแต่
เมอืงหนองจกิไปเมอืงตานนีี ้ทัง้ ๒ เมอืงต่างตดัมาบนัจบกนัทีพ่รมแดน
ท�าแล้วเสร็จในเดือนหนึ่งระยะทางตลอดถนนประมาณ ๒๐๐ เส้น 
ถนนสายนีจ้ะเปนประโยชน์ในการค้าขายไปมาของราษฎรทัง้ ๒ เมอืง 
เปนอันมาก ด้วยระยะทางใกล้กว่าทางทะเลและทางท่ีเดินบกอยู่แต่
เดิม และจะได้ปักเสาโทรเลขไปข้างทางถนนสายนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึง
ได้รบัพระราชทานขนานนามถนนสายนี ้ให้เรยีกว่า “ถนนมหาดไทย”
 อนึ่งวัดมุจลินทร์๑ ในเมืองหนองจิกซึ่งพระราชทานพระราช
ทรัพย์ให้สร้างพระอุโบสถขึ้นนั้น พระยาจางวางและหลวงจีนคณา 

	 ๑	 เดิมชือ่วดัตยุง	ใน	พ.ศ.	๒๔๓๒	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่
หวั	เสดจ็ตรวจราชการหวัเมอืงปักษ์ใต้	ได้เสดจ็ประทบัทีว่ดันี	้ทอดพระเนตรเหน็
สภาพวดัทรดุโทรมมาก	จงึให้เบกิจ่ายพระราชทรัพย์เพือ่บรูณะ	และพระราชทาน
ชื่อวัดใหม่ว่า	“วัดมุจลินทวาปีวิหาร”
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นุรักษ์ได้จัดการก่อสร้างส�าเร็จ ข้าพระพุทธเจ้าได้ถ่ายรูปมาถวายทอด
พระเนตรด้วยแล้ว ยงัขาดอยูแ่ต่พระประธานพระยาจางวางแจ้งว่าจะ
โปรดเกล้า, ออกไปแต่กรุงเทพ,
 วันที ่๑๐ เวลาย�า่รุง่เสศขึน้รถยีปุ่น่ของพระยาหนองจิกไปเมือง
ตานีตามทางถนนมหาดไทย เวลา ๒ โมงเช้าถึงเมืองตานี พระยาตานี 
พระยายะหริ่งกับศรีตวันกรมการทั้ง ๒ เมืองออกมารับถึงนอกเมือง 
แลจัดที่บ้านพระพิพิธภักดีเปนที่พัก แลเลี้ยงดูโดยแขงแรง ราชการที่
เมืองตานีนี้ พระยาตานีแจ้งว่าเรียบร้อยเปนปรกติอยู่มีความขัดข้อง 
อยูบ้่างแต่เรือ่งโจรผูร้้ายลกัโคกระบอืภาไปขายต่างเมอืง ข้าพระพทุธเจ้า
ได้สั่งพระเสนีพิทักษ์ข้าหลวงหัวเมืองท้ังเจ็ด ให้คิดอ่านจัดการให้เปน 
ที่เรียบร้อยด้วย แลได้ช้ีแจงแก่พระยาตานีให้เปนที่เข้าใจว่าการที่ 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า, ให้มข้ีาหลวงออกมาก�ากับตรวจตราราชการ
หัวเมืองแขกทั้งเจ็ดนี้ เพราะทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทถึงความ
ขัดข้องที่มีอยู่ในระหว่างเมืองต่อเมืองที่ใกล้เคียงติดต่อกัน ความ 
ขัดข้องเหล่านี้แต่ก่อนต้องส่งไปหารือเมืองสงขลาก็ไม่ใคร่จะส�าเร็จ
เด็จขาดไปได้เพราะเหตุที่หนทางไกลเปนต้น จึงได้โปรดเกล้า, ให้
มีข้าหลวงออกมาประจ�ารักษาคอยระวังแก้ไขความขัดข้องทั้งปวง
ให้เรียบร้อย ใช่แต่เท่านั้นเพราะทุกวันน้ี  มีพ่อค้าต่างประเทศเท่ียว
แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ ชุกชุม คนเหล่าน้ันมักจะใช้อุบายถ่ายเท  
คิดปอกลอกผู้ว่าราชการเมืองให้ได้ความล�าบากต่างๆ เช่นเร่ืองที่มี 
ผู้อ้างว่าได้ท�าสัญญากับพระยาระแงะมอบผลประโยชน์ในบ้านเมือง 
ให้เปนต้น พระยาตานย่ีอมทราบอยูแ่ล้ว จงึได้โปรดเกล้า, ให้มข้ีาหลวง
ออกมาคอยดูแลตักเตือนแลเปนที่หารือของผู้ว่าราชการเมืองมิให้
พลาดพลัง้เสียเปรยีบในการเหล่านี ้การทีม่ข้ีาหลวงออกมาก�ากบัตรวจ
ตราราชการอย่างนี้ อย่าให้พระยาตานีเข้าใจว่าจะมารวบรัดตัดผล
ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งพระยาตานีแลศรีตวันกรมการเคยได้
อยู่ทุกวันนี้ให้ลดน้อยถอยลงไป แท้จริงผลประโยชน์ในหัวเมืองเหล่า



90 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

นีซ้ึง่ยงัจะจดัให้เกดิเพิม่เตมิขึน้ได้ด้วยอ�านาจแห่งการมข้ีาหลวงยงัมอียู่
เปนอนัมาก ความประสงค์มุง่หมายทีจ่ะจดัการนัน้ จะท�านบุ�ารงุให้ผล
ประโยชน์เจรญิย่ิงขึน้กว่าแต่ก่อน การท่ีบ�ารงุเจรญิขึน้ได้เพยีงใดนัน้แล
จงึจะแบ่งเปนภาคหลวงบ้างตามสมควร ขอให้พระยาตานอีดุหนนุเชือ่
ฟังถ้อยค�าข้าหลวง และต้องระวังอย่าเกี่ยวข้องแก่คนต่างประเทศจึง
จะรักษาราชการบ้านเมืองได้เรียบร้อย พระยาตานียอมปฏิบัติตาม 
ค�าชี้แจงข้าพระพุทธเจ้านี้ทุกประการ
 อนึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ไปนมัสการที่วัดตานีนรสโมสร ได้เห็น
ศาลาโรงเรียนทรงกรุณาโปรดเกล้า, พระราชทานทรัพย์ให้สร้าง แล
พระยาตานีได้ช่วยเปนธุระการที่สร้างศาลานี้เปนอันส�าเร็จตามพระ
ราชประสงค์ ข้าพระพทุธเจ้าได้ถ่ายรปูมาถวายทอดพระเนตรด้วยแล้ว
 วันที่ ๑๑ เวลาย�่ารุ่งเสศออกจากเมืองตานีกลับมาลงเรืออรรค
เรศร์ทีเ่มอืงหนองจกิ ทางในระหว่างเมอืงตานแีละเมอืงหนองจกินีท้าง
ทะเลแลทางบกข้าพระพทุธเจ้าได้เคยไปแล้วทัง้ ๒ ทาง เพือ่จะใคร่เหน็
ภมูประเทศ ขากลับนีจ้งึได้ลงเรอืพายขึน้ตามล�าน�า้เมอืงตานไีปประจบ
ล่องลงทางล�าน�้าเมืองหนองจิก ระยะทางเรือพาย ๕ ชั่วโมงเสศ ทาง
ล�าน�า้นีม้บ้ีานช่องเปนระยะเนือ่งกนัตลอดไม่มทีีป่่า ทีฝ่ั่งทัง่ ๒ ข้างเปน 
ทุ่งนาโดยมาก มีคลองลัดซ่ึงพระยาตานีได้ขุดด้วยเหตุอันปลาดแห่ง
หนึง่ ด้วยแม่น�า้นีป้ลายน�า้มาแต่เมอืงยะลาไหลไปในเขตรแดนหนองจิก
ก่อนแล้วจึงวกมาออกปากน�้าเมืองตานี สินค้าที่ล่องลงมาตามล�าน�้า
ถึงพรมแดนเมืองหนองจิกๆ ต้ังเก็บภาษีผ่านเมืองตรงนั้นครั้งเรือล่อง
เข้าพรมแดนเมืองตานีๆ เก็บอิกซ�้า ๑ เปนที่ย่อท้อของพ่อค้าภากันไป
ออกทางปากน�้าเมืองหนองจิกเปนอันมาก เพื่อเหตุที่จะหนีภาษีสอง
ซ�้า พระยาตานีจึงคิดขุดคลองลัดขึ้นในพรมแดนเมืองตานีไปทะลุออก
ล�าน�้าใหญ่เหนือพรมแดนเมืองหนองจิก กันให้เรือหลีกลงมาทางน้ีได้ 
แต่คลองนี้ยังตื้นเดินได้แต่ระดูน�้า
 ภูมล�าเนาของเมืองแขกทั้งเจ็ดซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ไปเห็นแล
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ได้สืบสวนทราบความในคราวนี้ เห็นเปนเมืองที่บริบูรณ์อย่างปลาด
จะหาเมอืงมะลายูเมอืงใดในแหลมมะลายนูีเ้ปรยีบให้เสมอเหมอืนเปน 
อนัไม่ม ีคอื หวัเมอืงทีอ่ยูร่มิทะเลสีเ่มอืง เมอืงหนองจกิเปนเมอืงทีน่าดี
หาเมืองจะเปรียบมิได้ อาไศรย์เข้าเปนสินค้าใหญ่ ในเมืองตานีมีนา
เกลือแห่งเดียวตลอดแหลมมะลายูสินค้าเกลือเมืองตานีขายได้อย่าง
แพงถึงเกวียนละ ๑๖ เหรียญ ขายตลอดออกไปจนสิงคโปร์และเกาะ
หมาก เมอืงยะหริง่เปนเมอืงทีม่ปีลาบรบิรูณ์ เปนสนิค้าใหญ่ในเมืองน้ัน 
เมอืงสายในพืน้เมอืงเองอยู่ข้างทราม แต่กอ็ยูป่ากน�า้ทางสนิค้าขึน้ล่อง
บริบูรณ์ ส่วนเมืองที่อยู่ข้างใน ๓ เมือง คือ เมืองยะลา รามัญ ระแงะ 
เหล่าน้ีกล้็วนเปนเมอืงอดุมด้วยแร่แลของป่าซึง่เปนสนิค้าได้หลายอย่าง 
ถ้าจดัการบ�ารงุให้ดน่ีาจะมผีลประโยชน์ได้มากกว่าเมอืงใดใดในแหลม
มะลายูทั้งสิ้น ว่าโดยส่วนการที่จะท�านุบ�ารุงนั้น สิ่งส�าคัญซึ่งควรจะจัด
ในชั้นต้น เห็นด้วยเกล้า, มีอยู่ ๓ อย่าง คือ ภาษีฝิ่นอย่าง ๑ ภาษีขา
เข้าขาออกอย่าง ๑ แลเลิกการหวงกันต่างๆ อย่าง ๑
 ภาษีฝิ่นนั้นทุกวันนี้ต่างเมืองต่างท�า บางเมืองให้จีนรับผูกขาด
บางเมืองผู้ว่าราชการเมืองซื้อฝิ่นมาจ�าหน่ายเองเปนการประมูลแย่ง
กันซื้อขายในระหว่างเมือง เงินท่ีได้ก็ตกต�่า เพราะเหตุที่จ�าต้องขาย
ราคาถูก ถ้าให้ว่าประมูลผูกขาดรวมกันท้ังเจ็ดเมือง เงินจะข้ึนกว่าท่ี 
ผู้ว่าราชการเมืองได้ประจ�าอยู่ทุกวันเดียวนี้ไม่ต�่ากว่าครึ่งตัว การที่จัด 
ก็อาจจะจัดได้โดยง่าย แต่หากแต่ก่อนมาไม่มีใครเปนหัวหน้าอ�านวย
การจึงยังมิได้มีขึ้นได้ ในข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งพระเสนีพิทักษ์
ข้าหลวงให้คิดหาผู้ว่าประมูลให้ทันในศก ๑๑๖ หวังด้วยเกล้า, ว่าเงิน
ภาษีฝิ่นที่จะจัดได้คงจะพอแจกจ่ายผู้ว่าราชการเมืองให้ได้คุ้มเท่าที่ 
เคยได้อยู่ทุกวันนี้ แลยังเหลือเปนผลประโยชน์แผ่นดินได้อิกมาก
 ภาษีขาเข้าขาออกนั้น ทุกวันนี้สินค้าเข้าเมืองใดเมืองนั้นก็เก็บ 
ออกจากเมืองใดเมืองนั้นก็เก็บ ลูกค้าต้องเสีย ๒ ซ�้า สามซ�้า ด้วยภูม
ประเทศยอกย้อน ต้องผ่านหลายบ้านหลายเมืองดังตัวอย่างที่กราบ
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บงัคมทลูพระกรณุามาในเรือ่งท่ีพระยาตานขุีดคลองลดันัน้เปนธรรมดา
พ่อค้าและราษฎรย่อมภากันท้อถอยเสียโดยมาก ทางจะจัดให้ดีขึ้น 
กไ็ม่ยากอนัใด ด้วยทางสนิค้าเข้าออกในหวัเมอืงแขกทัง้เจด็นีก้ม็อียูแ่ต่ 
๔ ทาง คอืปากน�า้เมอืงหนองจกิทาง ๑ ปากน�า้เมอืงตานทีาง ๑ ปากน�า้
เมืองสายบุรีทาง ๑ กับเมืองยะหริ่งนับว่าเปนปากน�้าเข้าไปได้เพียง
เมืองยะหริ่งทาง ๑ ควรตั้งโรงภาษีแต่ที่ริมปากน�้าเมืองเหล่านี้ ให้เก็บ
ภาษขีาเข้าออกตามพระราชบญัญตั ิเลกิด่านทีต่รวจเกบ็ตามพรมแดน
ให้หมด การค้าขายสดวกขึ้นก็คงเจริญขึ้นกว่าเดี๋ยวน้ีเปนอันมาก ถ้า 
การค้าขายเจริญภาษีก็คงต้องได้มากข้ึนเปนธรรมดา การที่จัดภาษี
ขาเข้าออกนี้ต้องรวมจัดเปนการหลวงจึงจะไม่มีการเกี่ยงแย่งกันใน
ระหว่างเมือง แต่ในชั้นต้นมียากอยู่หน่อยหนึ่งที่จะต้องสืบสวนให้รู้
เสียก่อนว่าภาษีขาเข้าขาออกซึ่งเก็บอยู่ ๒ ซ�้า ๓ ซ�้าทุกวันนี้ เปนผล
ประโยชน์ผูว่้าราชการเมอืงใดได้อยูเ่ท่าใด เพราะเมือ่จดัการเปนหลวง 
จะต้องทดแทนผลประโยชน์ผู้ว่าราชการเมอืงทีข่าดไป เพราะเหตทุีจ่ะ
ต้องลดเงินภาษีนั้นบ้าง ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งพระเสนีพิทักษ์ให้ไต่สวน
แล้ว
 การเลิกหวงห้ามนั้น คือทุกวันน้ีเดี๋ยวน้ีเหมืองแร่แลของป่า 
ซึ่งผู้ว่าราชการเมืองหวงห้ามไม่ให้ท�าทีเดียว หรือหวงห้ามไม่ให้คน 
ต่างเมืองเข้าไปท�ามีอยู่หลายอย่าง ใช่แต่เท่านั้นที่เปนการปิดซื้อปิด
ขายก็ยังมีบ้าง ที่ท�าดังนี้ก็โดยความที่ผู้ว่าราชการเมืองเข้าใจว่าจะ
รักษาผลประโยชน์ แต่เปนรักษาในทางท่ีผิดแท้ เพราะเปนการห้าม
ความงอกงามแพร่หลาย ทางที่จัดก็ควรท่ีจะเปิดให้ราษฎรท�าได้โดย
สดวก แล้วเก็บภาษีจากผลท่ีท�าได้นั้น ถึงเปนการล�าบากกว่าก็คง 
จะได้ประโยชน์มากกว่า แต่จะต้องใช้ชี้แจงแลเปิดไปโดยล�าดับเปน 
อย่างๆ ข้าพระพุทธเจ้าได้ชี้แจงพระเสนีพิทักษ์ให้เปนที่เข้าใจแล้ว
 การบ้านเมืองในหัวเมืองแขกทั้งเจ็ดที่จะจัดนั้น ส่วนการ
ปกครองเห็นด้วยเกล้า, ว่าหัวเมืองเหล่าน้ีราษฎรเปนแขกเปนไทย
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ปะปนกันอยู่ วิธีปกครองเปนอย่างแขกมาก ถ้าจะตั้งแบบแผนขึ้นใหม่
ทีเดียวเกรงจะตัดยากด้วยคนไม่ใคร่เข้าใจจึงตกลงให้เวลาข้าหลวง
ไต่สวนวิธีปกครองอย่างแขกให้เข้าใจเสียชั้นหน่ึงก่อน การอย่างใด 
ไม่ดจีงึค่อยคดิแก้ไขตัง้แบบแผนต่อไป ในชัน้นีเ้ปนแต่ให้ข้าหลวงไปมา
ตรวจตราโดยถ้าจะมีการขัดข้องอย่างใดก็ให้แก้ไขไปตามการซึ่งเห็น 
ว่าเปนอย่างดีที่สุดชั้นหนึ่งก่อน
 ส่วนการโยธานั้น การท�าทางแลโทรเลขเปนการส�าคัญ การ
ท�าทางข้าพระพุทธเจ้าได้ชี้แจงแก่พระยายะหร่ิงแลพระยาตานีให้คิด
ตัดถนนต่อไปทางเมืองยะหริ่ง แลให้ข้าหลวงชี้แจงแก่เมืองสายให้ท�า
ตลอดไปจนพรมแดนเมืองกลันตัน ข้างเหนือก็ได้สั่งเมืองหนองจิกให้
ตรวจทางแลคิดตัดต่อขึ้นมาจนพรมแดนเมืองเทพา เปนอันเข้าใจกัน
ว่าจะลงมือท�ากันในระดูแล้งนี้ ส่วนสายโทรเลขนั้นได้โปรดเกล้า, มี
พระบรมราชโองการแก่ผู้ว่าราชการเมืองแต่คราวเสด็จเมืองสายบุรี
แล้ว เปนอันตกลงที่จะได้ท�าในระดูแล้งนี้พร้อมกับท�าถนนด้วยทีเดียว
 วันท่ี ๑๒ เวลาย�่ารุ ่งออกเรืออรรคเรศร์จากปากน�้าเมือง
หนองจิกมาแวะรับพระยาสุขุมนัยวินิจณะเมืองสงขลา แล้วได้ใช้
จักรต่อมา เวลาบ่าย ๕ โมงเสศถึงตรงบ้านนาบอนพรมแดนเมือง
นครศรีธรรมราชต่อเมืองสงขลา ข้าพระพุทธเจ้าอยากจะทราบการ
ในท้องที่ซึ่งห่างเมืองว่าจะเปนประการใดจึงได้แวะข้ึนที่หมู่บ้านนั้น
ไต่ถามราษฎรได้ความว่า เวลานี้โจรผู้ร้ายสงบเงียบทีเดียว โคกระบือ
ปล่อยได้ เพราะทางเมืองนครศรีธรรมราชจับกุมช�าระผู้ร้ายทาง ๑ 
ทางเมอืงสงขลาก็โปรดเกล้า, ให้มข้ีาหลวงออกไปจดัราชการบ้านเมอืง 
เรียบร้อยเปนที่นิยมของราษฎรพวกนั้นอยู่เปนอันมาก เวลาทุ่มหนึ่ง
ออกเรืออรรคเรศร์ใช้จักรต่อมา
 วันที่ ๑๓ เวลาเช้าถึงปากอ่าวเมืองนครศรีธรรมราชพระยา
นครศรีธรรมราชแลกรมการจัดเรือออกมารับ เข้าล�าน�้าปากพระยา
ไปขึ้นที่วัดท่าโพ ขึ้นช้างต่อไปตามถนนหลวงจนถึงท�าเนียบ ซึ่งพระยา 
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ศรีธรรมราชปลูกไว้รับที่ร่มประดู่น่าก�าแพงเมือง 
 ราชการเมืองนครศรีธรรมราชในเวลานี้ยังไม่ได้จัดการเปลี่ยน 
แปลงอันใด นอกจากปราบปรามโจรผู้ร้าย ตั้งแต่พระยานครกลับ
ออกไปจากกรุงเทพ, ได้จัดการปราบปรามโดยแขงแรง จัดเอาเปน
สงบได้ นอกจากนี่มีการท่ีเรียกว่าจัดใหม่ แต่การเดินนาพระยา
นครศรีธรรมราชได้จัดให้ออกเดินหลายสาย โดยหมายจะให้การแล้ว
เร็วแลดีขึ้นกว่าแต่ก่อนประมาณเงินค่านาคงจะขึ้นบ้างแต่นาจะไม่ดี
ได้ดังเมืองสงขลา เพราะยังใช้คนเก่าโดยมาก แลไม่ได้มีการตรวจตรา
อันใด จะต้องหวังการดีต่อเก็บจ�านวนศก ๑๑๕ อิกอย่างหนึ่ง พระยา
นครศรีธรรมราชได้แต่งถนนตั้งแต่ท่าโพข้ึนไปจนตลอดท้ายเมือง ได้
ถางก�าแพงแลเชงิเทนิรอบเมอืงดสูอาดสอ้านดข้ึีนกว่าแต่ก่อน นอกจาก
นี้มีการที่แปลกตาอยู่อิก ๒ อย่าง คือ ที่มีพวกมิชชันนารีอะเมริกัน 
ออกไปตั้งสอนสาสนาคฤศเตียนอย่าง ๑ พวกมิชชันนารีนี้ได้รับ
พระราชทานยืมท่ีรมิถนนท่าโพโดยการตกลงอย่างเดยีวกบัเมืองราชบรีุ
แห่ง ๑ แต่ยังไม่ได้ปลูกสร้างอันใดนอกจากโรงจาก ๓ ห้องเปนที่พัก
หลังหน่ึงในท่ีนี้ แต่เวลาข้าพระพุทธเจ้าไปถึงพวกมิชชันนารีหาได้มี 
ผู้ใดอยู่ไม่ สืบถามได้ความว่า มีคนเข้ารีดคฤศเตียนประมาณ ๑๐๐ 
เสศ แต่ที่ได้รับบัปติสม์แล้วประมาณ ๔๐ ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นเอง
เมื่อเวลาผ่านไป มีผู้ชายแก่บ้างหนุ่มบ้างยืนแถวคอยรับอยู่ที่น่าบ้าน 
มชิชนันารปีระมาณ ๖ คนเท่านัน้ ถ้ามผีูค้นเข้ารดีมากมายดงัค�าเล่าลอื 
จริง ดูก็เปนการปลาด ด้วยมิชชันนารีพวกนี้ก็ไม่ได้ประพฤติเกี่ยวข้อง
แก่ราชการบ้านเมอืงอย่างใดซึง่จะให้แลเหน็ว่าพวกสานสุสิย์พากนัเข้า
รีดด้วยประสงค์จะพึ่งพ�านักนี้ให้พ้นความไม่พอใจในการบังคับบัญชา
อย่างหน่ึงอย่างใด แม้ที่สุดโรงพยาบาลหรือโรงเรียนซึ่งเปนการแจก
จ่ายให้ประโยชน์ในทางโลกย์ พวกมิชชันนารีก็ยังไม่ได้ตั้งแต่สักอย่าง 
มีแต่การที่สั่งสอนทางธรรมแลศรัทธาของคนพวกเหล่าน้ัน ซึ่งได้เกิด
แลศึกษามาในพระพุทธสาสนาแต่ยังเล็ก เหตุใดจึงมากลับใจไปได้
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ดังนี้ เห็นด้วยเกล้า, ว่าเปนกิจซึ่งพระเถรานุเถระในสงฆ์มณฑลควร
จะวินิจฉัยจงมาก
 การปลาดในเมืองนครศรีธรรมราชอิกอย่างหนึ่งนั้น คือ การ
ปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ เปนการปลาดที่ความอุสาหะแลปัญญา
ของคนคนเดียวมีแต่ตัวอาจจะท�าการใหญ่ได้เปนมหัศจรรย์ ข้าพระ 
พุทธเจ้าไต่ถามได้ความ ดังจะเรียบเรียงกราบบังคมทูล, ต่อไปน้ี คือ 
พระปาล๑ รูป ๑ อายุประมาณ ๔๐ เสศ เดิมเม่ือยังเปนฆราวาศ 
อยู่ในเมืองนครศรีธรรมราชนี้บังเกิดสังเวศด้วยวัดพระบรมธาตุช�ารุด
ซุดโทรมปรักหักพังเปนอันมาก ปราถนาจะปฏิสังขรณ์แต่ไม่มีก�าลัง
สามารถจะท�าการได้ จึงออกบวชเมื่อ ๗ ปีล่วงมานี้ บวชแล้วออกธุดง
เที่ยวพยายามชี้แจงเกลี้ยกล่อมชาวเมืองให้ศรัทธาช่วยกันปฏิสังขรณ์
วัดพระบรมธาตุ แต่เท่ียวธุดงอยู่ดังนี้ ๔ ปี ไปได้คนศรัทธามากใน
ต�าบลบ้านป่าแห่งหนึ่ง พระปาลจึงชักชวนบ้านนั้นตัดไม้ผูกแพล่องมา
เมืองนครศรีธรรมราช แลไปขออนุญาตต่อผู้รักษาเมืองแล้ว ก็ลงมือ
ท�าการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุตามก�าลังเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น พอ 
กิติศัพท์นี้รู้แพร่หลายออกไปก็บังเกิดความปีติยินดีของราษฎรทั้งชาย
หญิงภากันมาช่วยตั้งแต่เมืองไทรบุรี เมืองตานี เมืองหนองจิก เมือง
สงขลา เมืองพัทลุง เมืองกาญจนดิฐ ตลอดจนเมืองไชยาหลังสวน และ
ในเมอืงนครศรธีรรมราชเองภากนัมาช่วยเปนอันมาก ประมาณจ�านวน
คนที่ได้มาช่วยพระปาลท�าการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุตั้งแต่ ร.ศ. 
๑๑๔ มาจนบัดนี้กว่าสองหมื่นคน มีคนท�าการวันละพันบ้าง หกร้อย
เจด็ร้อยบ้าง ห้าร้อยเปนอย่างต�า่ดผููค้นท�าการล้นหลามเหมอืนกบัการ
เมรุกลางเมือง แลมีคนทุกขนาดแลชะนิดต่างคนต่างท�าการปะปนกัน
ไป บางคนแก่อายุถึง ๖๐ เจ็ดสิบขึ้นไปถือปูนแลมุงกระเบื้องอยู่บน

	 ๑	 เป็นพระภกิษชุาวนครศรธีรรมราช	ภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงสถาปนาเป็นพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล
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หลังคา บางคนช่วยขนอิฐบ้าง ถากไม้ไสกบบ้าง ดูเต็มใจท�าด้วยกัน
หมดทุกคนเปนการปลาดได้แลเห็นก็ต้องเกิดปีติยินดีด้วยเปนอันมาก 
ข้าพระพทุธเจ้าได้ไปตรวจตราแลไล่เลียงพระปาลถงึวธิจีดัการได้ความ
ว่า คนทีม่าช่วยท�าการนัน้แล้วแต่คนศรทัธาทีม่ทีรพัย์จะให้เงนิช่วยกไ็ด้ 
หรือจะตัดไม้หาของป่าแม้ที่สุดเสบียงอาหารมาช่วยก็ได้ หรือถ้าจะ
ช่วยด้วยน�้าพักน�้าแรงใครจะมาช่วยคนละก่ีวันก็ตามใจ แลวิธีจัดการ
แบ่งน่าที่น้ัน ในส่วนผู้ชายถวายตัวเปนโยมอุปะฐากรับท�าการวิ่งเต้น
เบ็จเสร็จอยู่นานวันมีประมาณ ๖๐ คน พวกนี้พระปาลจ่ายเสื้อด�า 
กงัเกงด�าให้แต่งตัวแปลกกว่าพวกอืน่ส�าหรบัใช้สอยวิง่เต้นตดิตามผูค้น
หรือยกขนของเล็กน้อยต่างๆ นอกจากคนพวกน้ีผู้ใดสันทัดในการไม้ 
ก็จ่ายไปเข้ากองช่างไม้ ผู้ใดสันทัดในการปูนก็จ่ายไปเข้ากองช่างปูน  
ทีไ่ม่สนัทดัอย่างหนึง่อย่างใดกใ็ห้ท�าการกลุยีกลากขนต่างๆ ส่วนผูห้ญงิ 
นั้นปันเปนเวรกันเข้าโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงพวกคนท�าการ 
ทั้งเช้าเย็น ถ้าถึงวันพระพวกชาวบ้านยังหาขนมแลผลไม้มาท�าบุญอิก
ส่วนหน่ึง ตัวพระปาลเองนั้นปลูกกระท่อมเล็กอยู่ริมวัดพระบรมธาตุ
ดูแลอ�านวยการท่ัวไป การท่ีได้ท�าแล้วในเวลานี้ท�าเครื่องบนวิหาร
แล้วสองหลัง ท�าเครื่องบนพระระเบียงส�าเร็จแล้วสองด้าน แลมีพระ
ผู้ช่วยของพระปาลอยู่ที่วัดปากพนังอิกรูปหน่ึงชักชวนชาวบ้านน้ันมา
ช่วยท�าถานพระศรีมหาโพธิอิกส่วนหนึ่ง การที่ท�านี้คงจะส�าเร็จในต้น
ศก ๑๑๖ เว้นแต่พระอุโบสถหลังหนึ่งนั้นพระปาลร้องต่อข้าพระพุทธ
เจ้าว่าเปนการใหญ่อยู่ แต่คงจะคิดปฏิสังขรณ์โดยเต็มก�าลังที่จะท�าได้ 
ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้า, ว่าเงินค่านาขึ้นพระบรมธาตุในเมือง
นครศรีธรรมราชอยูป่ระมาณปีละ ๔๐ ชัง่ ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า, 
พระราชทานเงินรายนี้ให้พระปาลเปนนายงานท�าการปฏิสังขรณ์พระ
อโุบสถคงจะส�าเรจ็ได้เรว็ขึน้ ข้าพระพทุธเจ้าได้ถ่ายรปูพระปาลรปูหนึง่ 
รูปคนท�างานวัดพระบรมธาตุรูปหนึ่ง รูปคนเอาของมาช่วยวันพระรูป
หนึ่ง มาทูลเกล้า, ถวายทอดพระเนตรด้วยแล้ว



97สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

 ในเวลาพกัอยูใ่นเมอืงนครศรธีรรมราชคร้ังน้ี ข้าพระพทุธเจ้าได้
อาราธนาพระสงฆ์เจรญิพระพทุธมนต์ท่ีทบักระเษตร (คอื ระเบยีงรอบ
พระมหาธาต)ุ ซึง่สมเดจ็พระนางเจ้าพระอรรคราชเทวไีด้พระราชทาน
เงินให้พระยานครศรีธรรมราชปฏิสังขรณ์นั้น แลรุ่งขึ้นได้ถวายอาหาร
บณิฑบาตรแลได้เวียนเทียนสมโพชพระบรมธาตใุนเวลาบ่ายด้วยน�า้ใจ
ศรัทธา ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระราชกุศล
 อนึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นช้างออกไปดูท้องท่ีนอกเมืองทาง 
ด้านตวันตกเวลาหนึ่ง แลได้ตรวจสอบดูแผนท่ีเมืองนครศรีธรรมราช 
ซึ่งเปนของมีอยู่เดิม เห็นด้วยเกล้า, ว่าท�าเลเมืองนครศรีธรรมราชนี้
ควรแก่การเภาะปลูก ไม่มีหัวเมืองใดในแหลมมะลายูจะสู้ได้โดยแท้
ท้องที่ตั้งแต่ริมทะเลขึ้นไปจดเชิงเขาหลวง ซึ่งเรียกว่าท้องที่ในเขาเปน 
ทีร่าบท�าเลนามลี�าน�า้ไหลแต่เขาลงมาออกทะเลเปนระยะกันกว่าสบิล�า 
ล�าน�้าเหล่านี้ระดับน�้าต�่ากว่าแผ่นดินตอนริมเมืองไม่ถึงศอก จะปิดทด
เอาขึน้นาได้โดยง่าย ท้องทีต่อนหลงัเขาหลวงออกไปข้างตวนัตกไต่ถาม
ได้ความว่าเปนทีด่อนทีเ่ขาโดยมาก จะท�าได้แต่การเภาะปลกูอย่างอืน่
นอกจากนา แต่การท�านาในเมืองนครศรีธรรมราชนี้มีความขัดข้องอยู่
ด้วยเร่ืองโคกระบอือย่างหนึง่ ด้วยเรือ่งทีจ่�าหน่ายสนิค้าออกอย่างหนึง่ 
กับด้วยเรื่องการหวงห้ามที่ดินอย่างหนึ่ง
 ความขดัข้องด้วยเรือ่งโคกระบือนัน้ ด้วยมพีวกพ่อค้าต่างเมอืง
มารับซื้อโคกระบือออกไปทางเมืองสงขลาแลเมืองไทรบุรีไปขายเกาะ
หมาก แลส่งไปต่างประเทศปีละถึง ๔ พัน ห้าพัน ภาให้โคกระบือใน
พื้นเมืองราคาแรงเพราะไม่มีมากขึ้นได้ ราษฎรจะท�าไร่นาหาทุนซื้อโค 
กระบือไม่ใคร่จะได้พอเปนเหตุประการหนึ่งซึ่งพาให้การไร่นาไม่ใคร่
จะแพร่หลายมากขึ้น
 เร่ืองโคกระบอืออกจากเมอืงนครเปนอันมากน้ี ข้าพระพทุธเจ้า
ได้ทราบมาแต่เมือ่พกัอยูเ่มอืงสงขลา แลได้ตัง้ใจไว้ว่าจะไต่สวนเหมอืน
กัน เมื่อมาได้ความดังนี้ จึงเห็นด้วยเกล้า, ว่าการต่อไปข้างหน้าจ�าเปน
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จะต้องคิดปิดหรือผ่อนให้โคกระบือออกให้น้อยลง แต่จะท�าโดยทันที
พ่อค้าต่างประเทศจะร้อง จึงได้ส่ังพระยาสุขุมนัยวินิจไว้ให้ส�ารวจ 
บาญชีโคกระบือดูเมื่อเวลาจัดก�านันผู้ใหญ่บ้าน เม่ือได้หลักถานว่า 
ไม่พอแก่การไร่นาในเมืองเปนแน่แล้ว ก็จะห้ามหรือจะจัดการผ่อนผัน
ประการใดได้ถนัด
 ความขัดข้องด้วยเรื่องทางสินค้าออกน้ัน เพราะล�าน�้าเมือง
นครศรีธรรมราช ถึงมีมากก็เปนล�าน�้าเล็กๆ แลตื้น มีล�าน�้าดีพอใช้ก็แต่
ล�าน�้าปากพนัง แต่ก็เข้าไปอยู่เสียลึกซึ้งแลยังขัดข้องโดยเหตุ  จะหาที่
ทอดจอดเรอืใหญ่ไม่มดีด้ีวย ทางน�า้ทีจ่ะจดับ�ารงุการค้าขายให้ดขีึน้แล
จะท�าได้ง่าย มทีางเดยีวทีจ่ะขดุแต่งคลองระโนด ซึง่เปนทางเรอืเลก็ไป
มาได้ในระหว่างปากพนงักบัทะเลสาบเมืองพทัลงุ คลองน้ีเปนทางใช้ไป
มาได้ในระดูมรสุม และเปนทางส�าหรับสินค้าทะเลน้อยมาออกทะเล 
แต่ตื้นเขินเสียด้วยทอดทิ้งประมาณทางสัก ๒๐๐ เส้น ข้าพระพุทธเจ้า
ได้สั่งพระยาสุขุมนัยวินิจแลพระยาศรีธรรมราชให้ตรวจดูแลให้ คิด
จัดการที่จะขุดคลองระโนดในระดูแล้งนี้ นอกจากการขุดคลองระโนด 
ในเรื่องทางขนสินค้าเห็นด้วยเกล้า, ว่าต้องคิดท�าทางบกทั้งสิ้น ทางที่
จะเปนประโยชน์ส�าคญัแก่เมอืงนครศรธีรรมราชนัน้ เหน็ด้วยเกล้า, ว่า
ต้องไปลงเมอืงตรงั อาไศรย์เมอืงตรงัเป็นเมืองท่าขนสนิค้าออกจ�าหน่าย
ทางด้านโน้น ถ้าท�าทางขนสนิค้าลงเมอืงตรงัได้ดงัคดิ เมอืงนครจะเปน
เมอืงอดุมอย่างท่ีสุด ด้วยเมอืงฝ่ายทะเลตวนัตกทกุวนันี ้ตลอดจนเกาะ
หมากต้องอาไศรย์เข้าซื้อมาแต่เมืองพม่า ถ้าเปิดเข้าเมืองนครออกไป
ขายได้ ราคาคงถกูสู้เข้าพม่าได้ตลอดแหลมมะลาย ูแต่ทางทีจ่ะตดัจาก
เมอืงนครไปตรงันัน้มอียูเ่ปน ๒ ทาง ทางเดมิทีใ่ช้อยูท่กุวนันี ้ไปในแขวง
นครตลอดเข้าแขวงตรัง ว่าเปนทางไปมาง่าย ยังอิกสายหนึ่งตัดตั้งแต่
นครศรีธรรมราชผ่านเมืองพัทลุงไปลงเมืองตรัง ทางนี้ต้องข้ามเขา แต่
เห็นด้วยเกล้า, ว่าจะดีกว่าทางก่อน เพราะเหตุที่ได้สินค้าเมืองพัทลุง
อิกเมืองหนึ่ง เมื่อพระยาตรังลาข้าพระพุทธเจ้ากลับไปเมืองตรังทาง
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เมอืงสงขลาแลพทัลุง ข้าพระพทุธเจ้าได้สัง่ให้พระยาตรงัตรวจทางสาย
น้ีด้วยต่อมาได้รับใบบอกว่าทางสายนี้พอท�าได้ไม่ยากปานใดนัก ยาก
แต่ที่ต้องขึ้นเขาเพียง ๒๐๐ เส้นเสศๆ เท่านั้น ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วย
เกล้า, ว่า ถงึระดแูล้งควรจะโปรดเกล้า, ให้อนิชะเนยีไปตรวจท�าแผนที่
ทางสายนี ้แม้ท่าท�าได้เพยีงเปนทางเกวยีนก็จะเปนประโยชน์บ�ารุงการ
ค้าขายแลภาษีอากรหัวเมืองเหล่านั้นให้เจริญขึ้นได้เปนอันมาก ทางที่
จะตัดให้เปนประโยชน์ได้ในเมืองนครศรีธรรมราชยังมีอิกหลายสาย 
ทางอย่างส้ันๆ ตัดแต่เมืองนครไปท่ีปากพนังนี้ก็เปนประโยชน์ได้มาก
สายหนึ่งเพราะปากพนังเปนที่ท่าสินค้าใหญ่กว่าทุกท่าในเมืองนคร
ระยะทางกเ็พยีง ๙๐๐ เส้น ตดัไปในท้องทุง่ราบทัง้นัน้ ข้าพระพทุธเจ้า
ได้สั่งให้พระยาสุขุมนัยวินิจ พระยานครศรีธรรมราชจัดการตรวจทาง
สายน้ีในระดูแล้ง ยังทางที่จะตัดออกไปนอกเขาหลังเมือง ระยะทาง
เพียง ๖๐๐ เส้นก็จะเปนประโยชน์ได้มาก เพราะในเมืองเหล่านี้ไม่ใช้
เกวยีน การหาบขนสินค้าล�าบากแก่ราษฎรอยูเ่ปนอนัมาก ถ้ามทีางพอ
ให้ใช้เกวยีนได้ ถงึจะไม่สู้ดหีรอืไม่มากมายเท่าใดนกั กจ็ะเปนประโยชน์ 
แก่การค้าขายมิใช่น้อย การอ�าเภอก�านันเมืองนครศรีธรรมราชนี้ได้
ความจากพระยาศรธีรรมราชว่า เมือ่ครัง้กรมพระราชวงับวรมหาศกัดิ์
พลเสพเสด็จออกไปในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา
ไลย ได้จัดวางเปนแบบแผนลงไว้ตลอดจนปันเขตรอ�าเภอตลอดเขตร 
แดนเมืองนครศรีธรรมราชได้รักษาการตามแบบนั้นมา จนรัชกาล 
ปัตยบุนันี ้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงษ์ออกไปจดัการแจกตัว๋
จัดการปกครองท้องท่ีอย่างให้มีนายร้อยนายสิบควบคุมผู้คน แต่การ
ที่สมเด็จเจ้าพระยาออกไปจัดใหม่ไม่ส�าเร็จ การปกครองท้องที่กลับ
ลงเปนอย่างเก่า ซึ่งเปนที่เข้าใจของคนท้ังหลายซึมทราบมาหลายชั่ว 
ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่สวนดูแบบเก่า ได้ความเปนท่ียินดีแลปลาดใจท่ี
ลักษณการคล้ายกับแบบปกครองท้องที่ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้า, ให้
จัดในหัวเมืองชั้นในอยู่บัดนี้เปนอันมาก คือ แบบเมืองนครบ้านหน่ึง



100 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

นบัผูเ้ปนเจ้าของบ้านว่าเปนแก่บ้าน ตรงกบัแบบใหม่ทีเ่รยีกว่าเจ้าบ้าน 
แบบเมอืงนครหลายบ้านรวมเปนหมูห่นึง่ ตัง้แก่บ้านเปนแขวงคนหนึง่
ตรงกับแบบใหม่ท่ีเรียกว่าผู้ใหญ่บ้าน หลายแขวงรวมเปนอ�าเภอหนึ่ง  
มนีายอ�าเภอบงัคบัการตรงกับแบบใหม่ในชัน้ต�าบล แลก�านนันายต�าบล 
แบบเมืองนครรวมหลายอ�าเภอขึ้นอยู่ในกรมการคน ๑ ตรงกับแบบ
ใหม่ที่จัดเปนอ�าเภอ แลมีกรมการอ�าเภอบังคับบัญชา แบบเมืองนคร
กับแบบใหม่ตรงกันหมดทุกชั้น ผิดกันแต่ที่เรียกชื่ออย่างหนึ่ง แลไม่ได้ 
ให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านแลก�านันดังแบบใหม่อย่าง ๑ กับกรมการ
ว่าอ�าเภอเข้ามาอยู่เสียในเมืองไม่ได้ออกไปอยู่ตามท้องที่ดังแบบใหม่ 
อย่าง ๑ เท่านี้ การที่จะจัดปกครองท้องที่เมืองนครศรีธรรมราชต่อไป 
คงเปนอนัเรยีบร้อยได้ง่ายเพราะเดนิตามรอยเดมิทกุอย่าง แม้แต่เขตร
แขวงที่ปักปันไว้แต่ก่อนก็แทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอันใด
 เมือ่ข้าพระพทุธเจ้าพกัอยูท่ีเ่มอืงตานไีด้ทราบความปลาดด้วย
เรือ่งเกาะกระน่าเมอืงนครศรธีรรมราชจากพระยาตานเีรือ่งหนึง่ เกาะ
กระน้ีอยู่ห่างฝั่งไม่บังคลื่นลมไม่ใคร่จะมีใครได้ไปมา ข้าพระพุทธเจ้า 
จ�าได้อยูว่่าได้ทรงพระราชปรารพว่าเสดจ็กห็าได้เสดจ็ไม่ แลเกาะกระนี้
ตามค�าที่เล่าว่าเปนน่าผาแทบรอบตัวขึ้นลงไม่ได้ มีหาดทรายทางข้ึน 
ลงอยู่ด้านเดียว แต่หาดทรายนั้นก็มีสิลางอกเปนวงบังออกมาใน
ทะเล มีช่องเฉภาะเรือเข้าออกเรียงล�า แต่ทีละล�าเดียวในว่าถ้าคนอยู่
บนเกาะเพียงสี่ห้าคน อาจจะป้องกันคนตั้งสี่สิบห้าสิบไม่ให้ขึ้นเกาะ
นั้นได้ ตามค�าพระยาตานีเล่าให้ข้าพระพุทธเจ้าฟังว่า เดิมแขกเมือง
สายบุรีไปต้ังหวงห้ามเก็บฟองจันละเม็ดแลรังนกที่เกาะกระขายเปน 
อาณาประโยชน์ อยู่มาแขกเมืองตานีกับเมืองยะหร่ิงคบคิดกันแต่ง
เรือไปลอบขึ้นเกาะกระในเวลากลางคืนไล่พวกแขกเมืองสายบุรีออก
จากเกาะกระได้ ตั้งแต่นั้นมาแขกเมืองตานีและเมืองยะหริ่งพวกนั้นก็
ตั้งประจ�ารักษาเกาะกระมาจนบัดนี้ เวลาเทศกาลคลื่นลมสงบก็ผลัด
เปลีย่นกนัภาฟองจนัละเมด็แลรงันกเท่ียวขายจนเวลาจวนระดมูรสมุก็
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หาซือ้เสบยีงอาหารไปสะสมไว้บนเกาะแลเฝ้าเกาะไปจนสิน้ระดมูรสมุ 
ฉนี้ ได้ประมาณเจ็ดแปดปีมาแล้ว ในว่าคนพวกน้ันหาก�าไรได้ปีละ 
๒๐๐/๓๐๐ เหรยีญ ข้าพระพทุธเจ้าได้สบืถามทีเ่มอืงนครศรธีรรมราช
ก็ได้ความสมจริง ว่ามีพวกแขกตานีมาตั้งหากินอยู่ที่เกาะกระ แต่จะ
เอาความรูย้ิง่ไปกว่านีไ้ม่ได้ เพราะไม่ได้ตวัผูใ้ดทีไ่ด้เคยไปเกาะกระเลย
 เร่ืองหาประเทศทีอ่ากาศเยน็ส�าหรับอยูเ่ม่ือระดรู้อนน้ีเปนเร่ือง
ทีไ่ด้โจทย์กันอยู่เนอืงๆ แลท่ีเมอืงนครศรธีรรมราชนีม้เีขาสงูหลายลกูที่
สูงสุดคือเขาหลวง สูงถึง ๕๘๐๐ ฟุด สูงกว่าต�าบลโตสารีที่ได้เสด็จไป
ประทบัในเกาะชะวา เมือ่ข้าพระพทุธเจ้าพกัอยูท่ีเ่มืองนครศรีธรรมราช
เกิดความประสงค์หยากจะทราบภูมประเทศเขาหลวงนี้ จึงไต่ถามได้
ความว่า มีทางขึ้นได้แต่ไม่ใคร่จะมีใครได้ขึ้น เพราะเปนเขาสูง ขึ้นแต่
พวกทีต่ดิตามช้างเถือ่น แลพวกนัน้เล่าว่าข้างบนเขามทีีร่าบหลายตอน 
แลอากาศหนาวมาก ข้าพระพทุธเจ้าได้ปฤกษากบัพระยาสขุมุนยัวนิจิ
ตกลงกนัว่าระดนูีจ้ะจดัให้หลวงอภยัพพิธิข้าหลวงรองมณฑลชมุพรซึง่
เข้าใจการตรวจแผนท่ีและเข้าใจตรวจอากาศร้อนหนาว ข้ึนไปตรวจทาง
ให้ถึงยอดเขาหลวงสักครั้งหนึ่ง
 วันที่ ๑๖ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ เวลาเช้าออกจากเมือง
นครศรีธรรมราช กลับมาลงเรืออรรคเรศร์รัตนนาศน์ใช้จักรมาเวลา
บ่าย ๕ โมงเสศถึงเกาะสมุย ได้แวะขึ้นดูพลับพลาซึ่งพระยาศรีธรรม
ราชแต่งให้พระเสนหามนตรีมาปลูกเตรียมรับเสด็จไว้ข้างด้านเหนือ
แต่เมื่อเสด็จกลับจากประภาศเกาะชะวา ตัวพระเสนหามนตรียังอยู่
ที่ๆ พักริมพลับพลา เพราะมาป่วยเปนไข้พิศม์อาการมากพึ่งคลายยัง  
ไม่มีก�าลังพอจะลุกนั่งหรือจะลงเรือกลับไปเมืองนครศรีธรรมราชได้ 
ข้าพระพทุธเจ้าได้ไปเยีย่มพระเสนหามนตรถีงึทีพ่กั เหน็เปนน่าสงสาร
ยิง่นกั ด้วยมาป่วยอยู่ในท่ีกันดารขดัสน ทัง้อาหารทีจ่ะรบัพระราชทาน
ให้มีก�าลัง แลยาดีที่จะบ�าบัดโรคก็ไม่มี ใช่แต่เท่านั้น บ่าวไพร่แลบุตร 
ซึ่งมารักษาพยาบาลก็ภากันเจ็บป่วยงอมแงม มีแต่ภรรยากับบ่าวไพร่
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เปนผู้พยาบาลไม่กี่คน ด้วยเดชะพระบาระมีบางเอินข้าพระพุทธเจ้า
แวะไป จึงได้ให้หมอหลวงซึ่งไปด้วยให้ยาไว้พอที่จะรักษาพยาบาล แล
ได้แบ่งเสบียงอาหารซึ่งเปนของมีรศให้ไว้ตามสมควร ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทานถวายพระราชกุศล ข้าพระพุทธเจ้าถามพระเสนหา
มนตรีได้ความว่า ได้ปลูกพลับพลาไว้รับเสด็จ ๒ แห่ง แลได้ตัดทาง
ท�าสะพานขึ้นไปถึงพุเขาสะตอ แต่เวลามาท�าการบังเอินประจวบ
คราวความไข้เกิดขึ้นในเกาะนั้น ราษฎรเจ็บป่วยเปนอันมากที่ตาย
ประมาณ ๖๐ คน ตัวพระเสนหามนตรีก็มาป่วยลงด้วย แต่ในเวลา
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปถึงนั้น ความไข้ในเกาะสมุยค่อยบันเทาลงแล้ว
 วันที ่๑๗ เวลาเช้าออกจากเกาะสมุยมาทอดท่ีอ่าวธารประภาศ 
เกาะพงัน ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งพระยาวิชิตภักดีให้จัดช่างไปแต่งแล
เปิดทองอักษรซ่ึงทรงกรุณาโปรดให้จาฤกที่ธารประภาศเมื่อเสด็จใน
เดือนสิงหาคมนี้
 อนึ่งเมื่อข้าพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่ธารประภาศ ได้ถามชาวเกาะ
พงันถึงล�าธารท่ีจะมีนอกออกไปจากธารประภาศและธารเสด็จ๑ ได้
ความว่า ยังมีอิก ๔ ธาร อยู่ข้างใต้ธารเสด็จธาร ๑ อยู่ข้างเหนือธาร
ประภาศในอ่าวแห่ง ๑ สามธาร ข้าพระพุทธเจ้าได้ชวนชาวเกาะลง
เรือกันเชียงให้น�าไปที่อ่าวด้านเหนือ ระยะทางตีกันเชียงแต่ท่าธาร 
ประภาศ ๔๐ มินิตถึงอ่าวใหญ่ดูภูมแผนที่เขาไม้งามมาก น�้าในอ่าวนั้น

 ๑	 ชื่อล�าธารในเกาะพงัน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับและสรงน�้า	 ทรงจารึกอักษรพระนาม	 จปร.	
และศักราชในระหว่างการเสด็จประพาสแหลมมลายูหลายครั้ง	ได้แก่	ร.ศ.	๑๐๙	
ทรงจารึกอักษรพระนาม	จปร.	และศักราช	๑๒๕๒		ใน	ร.ศ.	๑๑๗	ทรงจารึก
อกัษรพระนาม	จปร.	และศก	๑๑๗	และทรงจารกึนามธารน�า้ตกแห่งหนึง่ว่า	“ธาร
ประเวศ”	ใน	ร.ศ.	๑๑๙	เสด็จพักและจารึกศักราช	๑๒๖๒	เพิ่มที่ธารเสด็จ	และ
ทรงจารกึอกัษรจนีย่อ	และเลข	๑๑๙	ทีศ่ลิาหน้าพลบัพลาทีป่ระทบั	ใน	ร.ศ.	๑๒๔	 
ทรงจารึกศักราช	๑๒๖๗	ที่ธารเสด็จ
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ในแผนที่หมายไว้ว่าลึก ๓ วา แม้เรือพระที่นั่งไปทอด  ก็บังลมตวันตก 
ตวนัออก หรอืลมตะเภาได้สนดิ ข้าพระพทุธเจ้าได้ข้ึนตรวจดทูีธ่ารกลาง
ซึ่งว่าเปนธารใหญ่กว่าอิก ๒ ธาร ธารนี้เปนล�าคลองเข้าไปยืดยาว เดิน
ลุยเข้าไปตามล�าคลองเกือบครึ่งช่ัวโมงจึงถึงที่สิลาน�้าตก แต่น�้าตกนี้ด ู
งามดีคล้ายกับคลองมะยมที่เกาะช้างพอเปนที่เสด็จประภาศได้ ถ้าจะ
ท�าทางแต่ชายหาดตรงเข้าไปถงึทีน่�า้ตกคงจะไม่ไกลนัก ข้าพระพทุธเจ้า
ได้สั่งพระยาไชยาให้ตัดทางไว้เพื่อเสด็จประภาศในคราวน่า แล้วได ้
ออกเรือจากเกาะพงันเวลาบ่าย ๕ โมง
 วันที่ ๑๘ เวลาเช้าถึงเมืองก�าเนิดนพคุณ๑ ข้าพระพุทธเจ้าได้ 
แวะขึน้ดทูีต่�าบลบางตะพาน๒ มบ้ีานเรอืนราษฎรไม่กีห่ลงัแต่พวกบริสทั
บ่อทองบางตะพานต้ังท่ีพกัแลโรงไว้สินค้าทีน่ีห่ลายหลงั เรือนโรงเหล่านี้ 
ท�าด้วยเครื่องไม้มุงสังกะสี แต่ทอดทิ้งหักพังไปเสียมากเหตุที่เรือนโรง
ของพวกบริสัทบ่อทองหักพังไปนี้ ได้ความว่า เดิมปากน�้าบางตะพาน
ร่องน�้าตรงออกทะเล พวกบริสัทปลูกเรือนโรงอยู่ริมชายทะเลข้างใต้
ปากน�้า อยู่มาฝนแล้งน�้าเหนือน้อยไป ๒ ปี คลื่นทะเลตีทรายปิดปาก
น�า้ตนั ครัน้ปีที ่๓ มนี�า้เหนอืหลากมาหาไหลออกทางร่องเดมิไม่ กดัวก 
เปนล�าน�้าเล้ียงเข้าไปทางท่ีบ้านเรือนของพวกบริสัท แผ่นดินพังพา 
เรือนโรงหักท�าลายลงน�้าไปหลายหลังที่เปนหลังใหญ่ส�าหรับผู้อ�านวย 
การอยู่ยังเหลืออยู่บนตลิ่งแต่ครึ่งหลัง แลได้ความต่อไปว่า ที่โรงจักร 
ของบรสิทัซึง่ตัง้ขึน้ทีบ่่อทองนัน้ น�า้ป่ากล้็างท�าลายเสยีมากเหมอืนกนั 
ในว่าหม้อสตมิซึง่ส�าหรบัใช้ในการจกัรเดีย๋วน้ีหลดุลงอยู่ในคลองทีเดยีว
คิดด้วยเกล้า, ดูก็เป็นการอัศจรรย์ ด้วยคนซึ่งได้มีหุ้นส่วนในบริสัทน้ี 
ภากันเสียศูนย์เงินทองไปก็มีมาก เพราะเหตุที่หลงเชื่อผู้อ�านวยการ 
ซึ่งมาก่อสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ บัดนี้มีธรรมดาบันดารลงโทษประจานพวก

 ๑	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ๒	 อ�าเภอบางสะพาน
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ที่อ�านวยการบริสัทให้ประจักแก่ตาโลกย์ ดูก็ขันอยู่
 เรื่องการท�าทองที่บางตะพานนี้ ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความเชื่อ
ในบริสัทที่จะท�าการอย่างฝรั่ง เพราะเหตุทองมีจริงแต่ไม่มากพอที่จะ
คุ้มทุนที่ท�าโรงจักรใหญ่โต ความไข้ก็ร้ายแรงชุกชุม คนจรแปลกหน้า
มาอยู่ไม่ใคร่ได้ คนท�าทองแต่ก่อนหรือที่ท�าอยู่ทุกวันเดี๋ยวนี้ ก็ล้วนแต่
คนซึง่เกดิแลคุน้เคยแก่ระดนูยิมของประเทศนัน้ๆ จงึอาจอยูแ่ลท�าทอง
ได้ เมื่อบริสัทมาท�าการก็พาพวกลูกจ้างมาตายเสียหลายร้อยจนหา
ผู้ใดที่จะยอมมาไม่ได้ ถ้ามีบริสัทมาท�าอิกก็คงเปนเช่นน้ันอิก ไม่เปน
ประโยชน์แก่รัฐบาล เพราะการอนุญาตให้บริสัทท�าตามสัญญาก็มีค่า
เช่าที่ดินแต่เล็กน้อย ทางที่จะได้มาก  มีแต่ตกอยู่ในภาคหลวงที่จะชัก
จากเนื้อทองที่บริสัทท�าได้ เมื่อบริสัทท�าทองไม่ได้ ประโยชน์หลวงก็
จ�าขาดสูญไปด้วยเปล่าๆ จึงเห็นด้วยเกล้า, ว่า แม้ในทางผลประโยชน์
แผ่นดินที่จะได้จากบ่อทองบางตะพานนี้ ถ้าเก็บอย่างแต่ก่อน กล่าว 
คือเก็บเปนส่วยจากตัวคน ซึ่งไปร่อนทองคน ๑ เพียงปี ๒ บาทหรือ 
๓ บาท ปล่อยให้ราษฎรเที่ยวร่อนหาตามชอบใจยังจะได้ผลประโยชน์
แผ่นดินมากกว่าที่ให้บริสัทท�า
 อนึ่งที่ต�าบลบางตะพานนี้ ข้าพระพุทธเจ้าสืบถามได้ความว่า
มีทางเกวียนในระดูแล้งใช้ได้ตลอดขึ้นมาถึงเมืองเพชรบุรี แต่ไปหมด
อยูเ่พยีงบางตะพานจะใช้ต่อลงไปทางเมอืงประทวิแลเมอืงชมุพรไม่ได้ 
ไต่ถามหาเหตุว่าจะเปนเพราะมีเขาขวางหน้าหลีกไม่ได้หรือประการ
ใดก็ไม่ได้ความ คงได้ความแต่ว่าไม่ได้ใช้กันมาแต่เดิมเท่านั้น เห็นด้วย
เกล้า, ว่าควรจะตรวจดู ถ้าพอจะท�าได้ควรจะให้มีทางเกวียนลงไปให้
ตลอด จะได้รับพระราชทานส่ังพระยารัตนเสรฐีข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลชุมพรให้ตรวจทางตอนนี้ในระดูแล้ง
 การปกครองเมอืงก�าเนดินพคณุในเวลาข้าพระพทุธเจ้าไปตรวจ
การครั้งนี้ เข้าใจว่าจะเปนอย่างเลวที่สุดในหัวเมืองปักษ์ใต้ ได้ความว่า
โจรผู้ร้ายก็ยังมี แลหลวงปลัดผู้รักษาเมืองก็ประพฤติตัวไม่สมควรเปน 
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ข้าราชการ มีผู้ยื่นเรื่องราวต่อข้าพระพุทธเจ้ากล่าวโทษหลวงปลัดว่า
ได้ข่มขู่ห้ามปรามมิให้ผู้ใดยื่นเรื่องราวกล่าวโทษต่อข้าพระพุทธเจ้า
ถ้าผู้ใดมิฟังข้าพระพุทธเจ้ากลับเข้ามาแล้ว หลวงปลัดจะเอาโทษจง
หนัก ข้าพระพุทธเจ้าได้ให้พิจารณาได้ความจริงตามที่โจทย์หาจึงเอา
ตัวหลวงปลัดเมืองก�าเนิดนพคุณจ�าเข้ามากรุงเทพ, ข้าพระพุทธเจ้า
ได้น�าความทั้งนี้ขึ้นกราบบังคมทูลแลได้ทรงกรุณาโปรดเกล้า, ให้ถอด
หลวงปลดัลงเปนไพร่ตามสมควรแก่ความผดินัน้แล้วเหน็ด้วยเกล้า, ว่า
เพราะเมืองก�าเนิดนพคุณเปนเมืองน้อย แลเปนที่มีความไข้เจ็บไม่ใคร่ 
มีใครจะสมัครักษาราชการ ถ้ายังคงเปนหัวเมืองขึ้นตรงต่อกรุงเทพ,  
คงยากทีจ่ะรกัษาราชการให้เรยีบร้อย แต่บดัน้ีก็ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า, ให้ยกเมืองก�าเนิดนพคุณไปขึ้นเมืองชุมพรหวังด้วยเกล้า, การ
คงจะเรียบร้อยดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะผู้ว่าราชการเมืองชุมพรอาจ 
มาตรวจตราการได้เปนครั้งเปนคราว ไม่ปละปล่อยผู้รักษาเมืองให้ท�า 
การได้ตามอ�าเภอใจดังแต่ก่อน
 เวลา ๓ โมงเช้าออกเรือจากบางตะพาน เวลาบ่าย ๔ โมงเสศ
ถึงที่เกาะหลัก ข้าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นตรวจตราการที่ต�าบลบ้านเกาะ
หลกัจนเวลาย�า่ค�า่จงึได้กลับลงเรอื ทีข้่าพระพทุธเจ้าไปแวะทีเ่กาะหลกั
นั้น เพื่อจะไต่สวนการจ�าหน่ายเข้าหลวงพระราชทานแก่ราษฎรซึ่งได้
จัดส่งลงไปแต่ก่อน แลอยากจะสืบสวนการปกครองบ้านเมืองซึ่งได้
จัดการตั้งแต่ยกเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปขึ้นเมืองเพชรบุรีว่าจะแปลก
เปลี่ยนเปนประการใดบ้าง
 เรื่องการจ�าหน่ายเข้าหลวงนั้น ได้ความว่า แต่แรกราษฎร 
ไม่ใคร่จะมารับ ด้วยภากันเกรงกลัวค�าเล่าลือที่ผิดต่างๆ เช่นว่าผู้ใดรับ
แล้วไม่มเีข้าใช้จะเอาตวัไปใช้สอยราชการเปนต้น ครัน้ต่อมาราษฎรได้
ทราบความจริงว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า, พระราชทานเข้าออกไป
ทดรองให้แก่ราษฎรในเวลาอดอยาก เม่ือท�านาได้ผลจึงจะเรียกให้ใช้ 
ก็ภากันมีความยินดีมารับพระราชทานเข้าไปจนหมด ข้าพระพุทธเจ้า
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ได้พบผูใ้หญ่บ้านต�าบลหนึง่ ซึง่ได้ลงมารบัเข้าก�าลงัสซ้ีอมอยูท่ีบ้่านเกาะ
หลัก แล้วจะภาขึ้นไปท่ีต�าบลบ้านของตน ดูเปนที่นิยมยินดีมากเสีย 
อยู่แต่จ�านวนเข้าท่ีส่งออกไปนั้นไม่พอจ�านวนคนที่ต้องการ พวกบ้าน
ดอนนีรู้ท้หีลังลงมารบัไม่ทันหลายราย ถงึแก่โกรธขึง้ผูจ้�าหน่ายจะฟ้อง
ร้องว่ายักยอกเข้าไม่จ�าหน่ายให้ บางคนที่มาวิงวอนข้าพระพุทธเจ้า 
ขอให้จัดส่งเข้าเติมออกไปอิกก็มี แต่เปนการจนใจด้วยเปนเวลาจวน
ระดูมรสุม แลได้ความว่า เข้าเบาซึ่งราษฎรท�าในปีนี้ก็จวนจะเก็บเกี่ยว
ได้อยู่บ้างแล้วจึงจ�าเปนต้องระงับไว้
 ส่วนการปกครองเมืองนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้สืบถามตาม 
พระสงฆ์และราษฎรชาวบ้านเกาะหลัก ได้ความว่า ผู้ว่าราชการเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ได้จัดตั้งก�านันผู้ใหญ่บ้านตลอดแล้ว แต่ไล่เลียงดู
วิธีที่จัดยังไม่ถูกต้องตามแบบแผนดีทีเดียว แต่กระนั้นพระสงฆ์แล 
ราษฎรภากันแจ้งความว่า ตั้งแต่จัดตั้งก�านันผู้ใหญ่บ้านตรวจตรา 
การมา โจรผู้ร้ายสงบราบคาบโคกระบือปล่อยได้มีความสุขส�าราญขึ้น 
กว่าแต่ก่อนมาก ข้าพระพทุธเจ้าพเิคราะห์ดภูมูลิ�าเนาบ้านเกาะหลกันี้ 
ดทู�าเลดบ้ีานช่องก็มาก แลเปนระยะท่ีพกัเรอืไปมาทางหวัเมอืงปักษ์ใต้  
แต่ทุกวันนี้ท่ีพักผู้รักษาเมืองไปตั้งอยู่ท่ีบ้านคลองกุยใกล้เขาสามร้อย 
ยอด ปากคลองที่ทอดเรือก็ไม่มี แลยังต้องเข้าล�าน�้าไปอิกหลายชั่วโมง 
จงึถงึศาลากลาง เหน็ไม่เปนประโยชน์อนัใดยิง่กว่าทีไ่ปตัง้ท�านา เพราะที่ 
ตรงนัน้มนีามากแลอยูเ่คยๆ กนัมา เหน็ด้วยเกล้า, ว่าควรย้ายศาลากลาง 
แลที่พักผู้รักษาเมืองลงไปต้ังท่ีบ้านเกาะหลัก จะเปนประโยชน์แก่
ราชการดีกว่าทุกวันนี้มาก เมื่อข้าพระพุทธเจ้ากลับเข้ามาถึงกรุงเทพ, 
ได้หารือการเรือ่งนีต่้อพระยาสุรนิทร์ฤาไชย, ข้าหลวงเทศาภบิาลส�าเรจ็
ราชการมณฑลราชบุรีก็เหนชอบด้วยแลจะได้จัดการย้ายศาลากลาง
เมอืงประจวบครีขีนัธ์ในระดูแล้งนี ้ข้าพระพทุธเจ้าได้ออกเรอืจากเกาะ
หลักเวลาทุ่มหนึ่ง
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 วันที่ ๑๙ เวลาเช้าถึงสามร้อยยอด๑ ข้าพระพุทธเจ้าแวะข้ึน
ถ�้าและได้ตรวจดูพลับพลาเคหาคฤหาศน์๒ ซึ่งได้โปรดให้สร้างขึ้นไว้ใน 
ถ�้าน้ันยังบริบูรณ์ดี เปนแต่สีท่ีทาเพดาลพะไลยด้านที่ถูกแดดกะเทาะ
บ้างเล็กน้อย เวลา ๓ โมงเช้าออกเรือมาทอดที่น่าเมืองปราณ ได้แวะ
ขึน้สบืถามในเรือ่งจ�าหน่ายเข้าหลวงแลการปกครองบ้านเมอืงได้ความ
ว่า เข้าหลวงท่ีจ�าหน่ายนั้นพอเพียงความต้องการ แลนาในปีนี้ก็ดีข้ึน
กว่าปีกลาย แลการปกครองบ้านเมอืงนัน้ ผูร้กัษาเมอืงกไ็ด้จดัตัง้ก�านนั
ผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ยังจัดไม่ถูกเหมือนกัน แต่การโจรผู้ร้ายก็เรียบร้อย
ราบคาบถงึปล่อยโคกระบอืได้สดวกเหมอืนกนักบัเมืองประจวบครีีขันธ์
 ที่ต�าบลปากน�้าเมืองปราณ๓ นี้มีราษฎรมาก แต่เปนชาว 
ประมงไม่อยู่ประจ�าท่ี ระดูจวนมรสุมภากนัยกเข้ามาตัง้ท�าปลาทีต่�าบล
ยิสานแลเมืองสมุทสงครามท้ิงบ้านเรือนไว้ให้แต่บุตรภรรยาอยู่เฝ้า 
ต่อระดูลมตะเภาจึงได้ออกไปตั้งละมุหาปลาท่ีเมืองปราณ แต่ท่ีเมือง
ปราณไม่มีอากรค่าน�้า จะเปนด้วยเหตุใดหาทราบเกล้า, ไม่ ถ้าหากว่า
เก็บค่าน�้าตามพิกัดละมุที่เมืองปราณคงจะได้เงินหลวงปีหนึ่งสัก ๙ ชั่ง  
๑๐ ชั่ง แลไม่เห็นเปนที่เดือดร้อนอันใดแก่ราษฎร เพราะการท�าละมุนี้
ได้ก�าไรมาก อนึง่ตกึหลวงทีส่ร้างไว้ทีป่ากน�า้เมอืงปราณนีอ้ยูข้่างช�ารดุ
ซุดโทรมไปบ้าง แต่หลวงปลดัผูร้กัษาเมอืงปราณแจ้งต่อข้าพระพทุธเจ้า
ว่าได้ตระเตรียมไม้ไว้แล้ว จะซ่อมในระดูแล้งนี้ เวลาบ่าย ๓ โมงออก
จากเมืองปราณ

 ๑	 เขาสามร้อยยอด
 ๒	 พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าขจรจรสัวงศ์ท�าส่งไปจากกรงุเทพฯ	พระยา
ชลยุทธโยธินทร์	เป็นนายงานยกขึ้น	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
เสดจ็ฯ	ยกช่อฟ้า	เมือ่วนัที	่๒๐	มถินุายน	พ.ศ.	๒๔๓๓	และพระราชทานช่ือพลบัพลา 
แห่งนี้	
 ๓	 อ�าเภอปราณบุรี
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 วนัท่ี ๒๑ กันยายน ถงึกรงุเทพ, ด้วยเดชะพระบาระมปีกเกล้า, 
บรรดาผูท้ีไ่ปราชการด้วยกนัมคีวามศขุสะบาย แลราชการท่ีไปในคร้ังน้ี
กเ็รียบร้อยตลอด อกิประการหนึง่กรมทหารเรอืได้จดัเรอืแลคนใช้สอย
ตลอดจนเสบยีงอาหารให้รบัพระราชทานโดยความทีเ่ตม็ใจสงเคราะห์
ทุกอย่างทุกประการ กับตันกูลเบิกนายเรือก็ได้เอาเปนธุระดูแลทุก
อย่าง เปนความยินดีของข้าพระพุทธเจ้าหาที่สุดมิได้
 ราชการหัวเมืองปักษ์ใต้บัดนี้ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้จัด 
เปนมณฑลเทศาภิบาล คือ มณฑลนครศรีธรรมราชโปรดเกล้า, ให้
พระยาสุขุมนัยวินิจเปนข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ๑ มณฑลชุมพร
โปรดเกล้า, ให้พระยารัตนเสรฐีเปนข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ๑ จัด
ท�านุบ�ารุงราชการบ้านเมืองอย่างหัวเมืองฝ่ายเหนือ ราชการหัวเมือง
ปักษ์ใต้ซึง่จะจดัต่อไปภายน่ารวบรวมลงเปนเน้ือเหน็ เหน็ด้วยเกล้า, ว่า
๑. การปกครองหัวเมืองเหล่านี้อาจจัดให้เรียบร้อยได้โดยง่ายเพราะ
พลเมืองนิไสยเปนคนว่าง่าย ถ้าจัดการให้แลเห็นเปน ที่ไว้วางใจว่าจัด
จริงแลเพื่อจะท�านุบ�ารุงมิให้กดขี่อันใด แล้วจะว่ากล่าวประการใดก็
ว่าง่าย ไม่มีนิไสยที่จะดื้อดึงหรือเปนเจ้าถ้อยหมอความอันใด ถ้าจะมี
ที่ยากในส่วนตัวคนในท้องที่ ก็อยู่ในชั้นพวกบุคคลที่เปนนายเคยกดขี่
คุมเหงราษฎรด้วยการแสวงหาอาณาประโยชน์ โดยเชื่อตัวว่าเปน 
ผู้อยู่ในท้องที่ จ�าเปนจ�าต้องได้เปนมุลนายผู้คน ท้ังจะท�าประการใด 
ก็เปนที่กว้างทางไกล การที่ท�านั้นไม่ใคร่ทราบถึงพระเนตรพระกรรณ 
แต่คนเหล่านีก้ม็น้ีอย เมือ่เหน็การทีโ่ปรดเกล้าฯ ให้จดัว่าจะเอาดเีอาจรงิ 
แลอาจส่งข้าราชการออกไปจากกรุงเทพ, ให้พอแก่ราชการได้ ที่จะ 
กลับใจหันเข้าหาความดีก็จะมีมาก ผู้ใดกลับใจไม่ได้เอาตัวออกเสีย 
จากราชการ ไม่สักกี่คนก็จะเรียบร้อยได้ตลอด แต่การท่ีจะจัดต่อไป 
ส่วนตัวคนที่จะรับราชการ เห็นด้วยเกล้า, ว่ายังจะต้องการข้าราชการ
ออกไปจากกรุงเทพ, อิก แต่ที่ต้องการมากนั้นเป็นคนชั้นขุนหมื่นที่
จะไปรับราชการในต�าแหน่งนายอ�าเภอมากกว่าอย่างอื่น เพราะหา
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คนในท้องที่ไม่ใคร่จะได้ แลพิเคราะห์ดูราษฎรมักจะพอใจเชื่อถือ
ข้าราชการซึ่งออกไปจากกรุงเทพ, มาก ๒. การผลประโยชน์แผ่นดิน
ในหัวเมืองปักษ์ใต้เหล่านี้ ยังได้น้อยกว่าที่สมควรเปนอันมาก เพราะ
เหตุที่ร่ัวไหลไปเปนก�าไรเจ้าภาษีนายอากรซึ่งรับผูกขาดก็มาก ตกอยู ่
ในเปนผลประโยชน์ผู้ว่าราชการกรมการก็มาก แลที่ทอดทิ้งเสียโดย 
ไม่เกบ็กม็าก แลทีย่งัควรจะจดัขึน้ได้ ไม่ได้จดัท�านบุ�ารงุกย็งัมมีาก ทาง 
ที่จะคิดแก้ไขในการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินต่อไปนั้น เห็นด้วยเกล้า,  
ว่าอากรฝิ่นไม่มีท่ีแก้ไขอันใดดีกว่าผูกเปนมณฑลดังทุกวันนี้ อากร 
สรุาถ้าให้ข้าหลวงว่าประมลูท่ีมณฑลเงนิจะขึน้ได้อกิ แต่อากรบ่อนเบีย้ 
น้ีตามความคิดกระทรวงพระคลังจะให้ว่าประมูลตามมณฑลก็ดีอยู่  
แต่ในส่วนหวัเมอืงปักษ์ใต้นี ้ใจข้าพระพทุธเจ้าเหน็ด้วยเกล้า, ว่าถ้าเลกิ 
เสียทีเดียวจะดีกว่า เพราะราษฎรในหัวเมืองเหล่านี้ คนพื้นเมืองที่ 
เปนคนเล่นเบี้ยเปนคนจนโดยมาก ชั้นที่บริบูรณ์ก็เปนพ่อค้าไม่ใคร่จะ 
เล่นเบีย้ พเิคราะห์ดจู�านวนเงนิอากรบ่อนเบีย้เทยีบดกูบัหวัเมอืงทีใ่กล้ 
กรุงเทพ, ก็แลเห็นได้ว่าเงินต�่ากว่าหัวเมืองข้างในเปนอันมาก เปนต้น 
ว่าเมอืงสงขลาซึง่เปนโทมพีลเมอืงกว่า ๗๐๐๐๐ เงนิอากรบ่อนเบีย้เพยีง  
๖๐ ชั่ง ต�่ากว่าหัวเมืองจัตวาเช่นเมืองสมุทสาครหรือเมืองนครไชยศรี  
ก็เปนเหตุเพราะคนไม่บริบูรณ์พอที่จะเล่นเบี้ยแลการบ่อนเบี้ยนั้น 
เปนธรรมดาที่จะภาให้คนเกียจคร้านและประพฤติพาลเปนโจรผู้ร้าย  
ทั้งทอนก�าลังท่ีจะท�ามาหากินให้บ้านเมืองบริบูรณ์ข้ึนถ้าจะรวมเงิน 
อากรบ่อนเบี้ยหัวเมืองปักษ์ใต้ท้ังมณฑลนครศรีธรรมราชแลมณฑล 
ชมุพร เงนิไม่เกินสามร้อยช่ัง เหน็ด้วยเกล้า, ว่าพระราชทรพัย์ทีจ่ะขาด
ไปไม่มากมายเท่าใดนกั ถ้าคดิบ�ารงุการท�ามาค้าขายข้ึนไม่ก่ีปีเงนิจะข้ึน
กว่าที่ขาดเปนอันมาก
 นอกจากอากรทั้ง ๓ ที่ว่ามาแล้ว ผลประโยชน์แผ่นดินที่เปน 
สิ่งส�าคัญซึ่งควรจะจัดให้ได้เงินมากยังมีอิกอย่าง ๑ คือ อากรค่าที่ดิน 
ที่ดินในหัวเมืองเหล่านี้ ที่จะเกิดประโยชน์แก่รัฐบาลได้อยู่ใน ๔ อย่าง 
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คือ ที่สวนอย่าง ๑ ที่นาอย่าง ๑ ที่ป่าอย่าง ๑ แลที่เหมืองอย่าง ๑ 
รวม ๕ อย่าง ทั้งที่เกาะเกิดอากรรังนกซึ่งได้เปนประโยชน์แก่รัฐบาล
อยู่เกือบเปนอย่างสูงแล้ว
 ๑. ทีส่วนนัน้มใีนเมอืงหลงัสวน เมอืงนครศรธีรรมราชแลเมอืง
สงขลา ๓ เมอืงนีเ้ปนมากกว่าเมอืงอืน่ ทกุวนัน้ีไม่ได้เสยีอากรอย่างหน่ึง
อย่างใด ถ้าจะคดิเกบ็อากรขึน้ตามทางทีส่มควรคงจะได้พระราชทรพัย์
ขึ้นอิกปีละหลายร้อยชั่ง แต่วิธีที่จะเก็บน้ัน เห็นด้วยเกล้า, ว่าจะนับ 
ต้นผลไม้เก็บอย่างอากรสวนหัวเมืองที่ใกล้กรุงเทพ, ไม่ได้ ด้วยผลไม้
ทางนีร้าคาถกูกว่าหวัเมอืงข้างในหลายเท่า อกิประการหนึง่สวนทางนี้ 
เปนสวนป่า ท่ีราษฎรไปต้ังหวงแหนท�าแต่ในระดูมีผลไม้นั้นโดยมาก 
เห็นด้วยเกล้า, ว่าควรตั้งพิกัดเก็บตามก�าหนดเน้ือที่ดิน แม้เก็บอย่าง
เดยีวกบัค่านากจ็ะเปนการสดวกด ีแลราษฎรไม่มีความเดอืดร้อนอันใด
 ๒. ที่นานั้นมีทุกเมือง ต่างแต่มากบ้างน้อยบ้าง แต่เก็บเงินค่า
นาไม่ใคร่จะได้เต็มตามสมควรด้วยเหตุหลายประการตามที่ได้ไต่สวน
ทราบเกล้า, นั้น คือ เมื่อแต่งข้าหลวงเสนาออกไปจากกรุงเทพ, เก็บ
ไม่ใคร่ทั่วถึง มีตัวอย่างเหมือนเช่นต�าบลทะเลน้อยพรมแดนเมือง
นครศรธีรรมราชต่อกับเมอืงพทัลุง ท่ีเหล่านัน้ราษฎรไม่ได้เสยีค่านามา
หลายปี เพราะตัวข้าหลวงมกัจะออกไปอยูค่รัง้หนึง่คราวเดยีวแล้วแต่ง
เสมยีนทนายอยูท่�าการแทนตวัไม่มคีวามรูแ้ลความสามารถพอแก่การ 
บางทีก็เกิดเก่ียงแย่งขึ้นกับกรมการเลยเปนถ้อยความรุงรัง เงินหลวง
ซึ่งควรจะได้ก็เลยติดขัดไปด้วย บางเมืองท่ีมอบการเสนาแก่ผู้ว่าราช
การเมืองๆ แต่งกรมการออกเก็บอิกช้ันหนึ่ง ก็มักไปเกิดฉ้อฉนปิดบัง
พระราชทรัพย์ ด้วยไม่มีการตรวจตราจริงจังอันใด ว่าโดยที่สุดวิธีเก็บ
เงินค่านาอย่างฟางลอยนั้นเองก็เปนเคร่ืองที่ภาให้เก็บยาก แลขาด
ผลประโยชน์ของหลวงโดยมาก ที่นาท่ีดีมักจะมีผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือ 
ผู้มีทรัพย์จับจองหวงห้ามเอาไว้จนเกินก�าลังที่จะท�าได้โดยเหตุว่าต้อง
เสียค่านาแต่เท่าทีท�า ส่วนราษฎรจะท�านาก็หาที่ยาก ด้วยที่ดีตกไป 
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เปนของคนมั่งมีเสียหมด จะท�าก็ต้องเสียค่าเช่า ถ้าหาไม่ก็ต้องเท่ียว 
เสาะแสวงหาท่ีนาออกไปไกลถิ่นถานบ้านเรือนได้ความล�าบาก ภาให้
สิ้นอุสาหะเสียโดยมาก ยังการที่เจ้าพนักงานจะประเมินรังวัดนา ก็
เป็นอย่างยากท่ีสุดด้วยต้องประเมินทุกปี แลเฉภาะต้องประเมินใน
เวลามีตอซัง ปี ๑ ไม่กี่เดือน การเดินรังวัดนาฟางลอยเหมือนกับให้ 
เจ้าพนักงานไปเท่ียวต่อตามการซือ้ขาย เจ้าพนกังานจะเอามาก เจ้าของ 
นาไม่ยอม เจ้าพนักงานก็ต้องออกแรงลงเส้นกระแสพยานสอบ ถ้า 
เจ้าพนกังานไม่อยากจะเหนือ่ยกต้็องว่ากล่าวให้ราษฎรยอมตามประเมนิ  
ราษฎรจะยอมก็ต่อเมื่อเห็นได้เปรียบที่เจ้าพนักงานประเมินต�่ากว่า 
เนือ้นาทีท่�าจรงิ การเปนดังนีก็้เปนธรรมดาทีจ่ะประเมนิเนือ้นาได้น้อย 
แลเก็บเงินได้น้อยกว่าที่ควรจะได้โดยจริง ถ้าหากว่าเก็บเปนนาคู่โคได้ 
แม้เรียกเพียงไร่ละสลึงเดียว ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อเปนแน่ว่า เงินค่านา 
จะขึ้นได้อิกสักเท่าหนึ่ง เพราะเมื่อข้าพระพุทธเจ้าแวะท่ีบ้านนาบอน 
ได้เรยีกใบน�าท่ีเจ้าพนกังานท�าให้ราษฎรมาตรวจดหูลายฉบบั ไม่ได้พบ 
เลยแต่สักฉบับเดียว ท่ีปรากฏว่าราษฎรได้ท�านาถึงกึ่งจ�านวนนาเดิม 
บางทนีาเดมิ ๖ ไร่ คงเรยีกค่านาแต่ ๒ งานกม็ ีการเปนดงันีจ้งึเหน็ด้วย
เกล้า, ว่า การเรียกค่านาอย่างฟางลอยนี้มีโทษมาก
 ๓. ท่ีป่านั้นก็มีมากบ้างน้อยบ้างทุกๆ เมือง แต่ที่จะเปน 
ประโยชน์ได้มากมีอยู่ ๓ แห่ง คือ แม่น�้าหลวงเมืองกาญจนดิฐแห่ง ๑ 
แม่น�้าเมืองเทพาแห่ง ๑ เมืองพัทลุงแห่ง ๑ ที่เหล่านี้ไม่มีเบ็ญพรรณ
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะเลื่อยเปนกระดานอย่างเรียกว่า กระดานสิงคโปร์ซื้อ
ขายได้เปนประโยชน์มาก ขัดอยู่แต่ยังไม่มีคนมีทุนรอนคิดท�าเปนการ
ใหญ่ ได้ทราบเกล้า, ว่าเดมิพระยาวชิติภกัด,ี ผูว่้าราชการเมอืงไชยาคดิ
จะตั้งโรงเลื่อยจักรท่ีเมืองกาญจนดิฐครั้งหนึ่ง แต่คิดไปไม่ส�าเร็จด้วย
ภาษีซึ่งจะต้องเสีย ๑๒ ชัก ๑ เกรงราคาที่ขายจะสู้กระดานสิงคโปร์
ซึง่เสยีภาษีเพยีงร้อยชักสามนัน้ไม่ได้ แต่อย่างไรกด็สีนิค้าไม้ในหวัเมอืง 
เหล่านั้น ถ้ามีคนไปตั้งท�าคงจะเปนประโยชน์ได้ เพราะการภาษีก็ 
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ไม่ส�าคัญอันใดจะลดหย่อนผ่อนเท่าใดก็ได้ เมื่อมีสินค้าเกิดขึ้นมากเงิน
หลวงก็คงจะขึ้นมาก อนึ่งป่าในหัวเมืองเหล่านี้ ใช่จะมีแต่ไม้ สินค้าป่า
อย่างอื่น เช่น หวาย ชัน แลน�้ามันยาง เปนต้น ยังมีอิกเปนอันมาก แต่
ทุกวันนี้ราษฎรยังท�าน้อยด้วยเหตุท่ีถูกภาษีรบกวนอย่าง ๑ ด้วยเหตุ
ที่พ่อค้ามีน้อยมักจะกดราคาด้วยเหตุที่ไปมาซื้อขายยาก ถ้าท�านุบ�ารุง 
กล่าวคอื จดัการภาษเีปนราชาธปิตยัท�าเองเกบ็แต่โดยพกิดัอนัสมควร 
แลอุดหนุนให้การไปมาค้าขายง่ายขึ้น การค้าขายสินค้าของป่าคงจะ
เจริญขึ้นได้อิกมาก
 ๔. ทีเ่หมอืงนัน้กม็แีทบจะทกุเมอืง แต่ทีจ่ะท�าให้เปนประโยชน์
ได้มากตามทีท่ราบเกล้า, อยูท่กุวนันี ้มเีหมืองดบีกุทีเ่มืองชมุพรแลเมือง
หลังสวน เมืองนครศรีธรรมราช เหมืองเมืองชุมพร  ยังไม่มีผู้ใดท�า แต่
เหมอืงเมอืงหลังสวนแลเมอืงนครศรธีรรมราชนัน้ ผูว่้าราชการเมอืงผกู
อากรดีบุกแลลงทุนให้จีนท�าทั้ง ๒ เมือง การเรื่องเหมืองนี้เปนการท�า
ยากด้วยไม่แน่นอน จึงเห็นด้วยเกล้า, ว่าจะต้องให้ข้าหลวงตรวจตรา
เอาความรู้ให้ได้ยิ่งกว่านี้ก่อน จึงจะพิเคราะห์เห็นการที่ควรจะจัดได้
ถนัด
 การภาษีอากรนอกจากอากรทั้ง ๓ อย่าง ที่ได้กราบบังคมทูล
มาแล้ว คือ ฝิ่น สุรา บ่อนเบี้ยนั้น ที่เปนการใหญ่มีอยู่ ๔ อย่าง คือ ส่วย
อย่าง ๑ อากรค่าน�้าอย่าง ๑ ภาษีเบ็จเสร็จอย่าง ๑ ภาษีร้อยชักสาม
อย่าง ๑
 การเก็บส่วยจากราษฎรนั้น ได้ความว่า แต่เดิมจัดคนสังกัด
เปนหมวดกอง มเีจ้าหมูน่ายหมวดเก็บเงนิส่วยส่งเข้ามากรงุเทพ, อย่าง 
หวัเมอืงข้างเหนอื แต่การจดืจางเปลีย่นแปลงมาโดยล�าดบั ต่างเมอืงโดย
เหตุต่างกัน คือ เมืองชุมพร เมืองหลังสวน เมืองไชยา เมืองกาญจนดิฐ  
๔ เมืองนี้ ผู้คนที่ได้สักสังกัดเปนหมวดหมู่ไว้แต่เดิมสาบสูญไปไม่ได้
ช�าระหมูบ่วกขึน้ จ�านวนคนจ�าหน่ายเกอืบหมด บาญชเีงนิส่วยกเ็ปนอัน
สาบสญู มแีต่บาญชีต้ังค้างซบัซ้อนมาหลายชัว่ผูว่้าราชการเมอืง จะเร่ง
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กเ็หน็จะไม่ได้ เมอืงนครศรธีรรมราชนัน้เมือ่ครัง้สมเดจ็เจ้าพระยาออก
ไปจัดการแจกตั๋ว คิดจะเลิกวิธีควบคุมคนเปนหมวดหมู่อย่างโบราณ 
เปลี่ยนมาควบคุมตามแขวงที่อยู่ แลให้อ�าเภอก�านันเก็บส่วยแทนเจ้า
หมูน่ายหมวดเดิม ได้เลิกแบบเดิมแล้วแต่แบบใหม่หาได้จดัให้ส�าเรจ็ดงั
ความคดิไม่ การเกบ็ส่วยกเ็ลยละลายเลกิสญูมา แต่เมืองสงขลาแลเมือง
พทัลงุนัน้ ผูว่้าราชการเมอืงแต่ก่อนคดิถ่ายเทไปเกบ็เฉลีย่คล้ายท�านอง
รับเหมาผูกขาด เก็บเงินส่วยเอาก�าไรเปนอาณาประโยชน์จึงยังคงเก็บ
แสดงได้เงินส่วยเข้าพระคลังอยู่แต่ ๒ เมืองเท่านี้ แลการเก็บเงินส่วย
จากราษฎรนี้มีปัณหาอยู่ว่า การต่อไปจะควรเก็บหรือจะเลิก ปัณหา 
นีเ้ปนปัณหาใหญ่ เพราะเปนเรือ่งเดยีวกบัเรือ่งเกบ็เงนิข้าราชการตวัเลข  
หรือตรงกับค�าท่ีมาแต่ภาษาฝรั่ง ท่ีเรียกว่าภาษีศีศะคน เมื่อประชุม
ข้าหลวงเทศาภิบาลใน ร.ศ. ๑๑๔ ข้าพระพุทธเจ้าได้น�าปัณหาอันน้ี
ขึน้หารอืในท่ีประชุมข้าหลวงเทศาภบิาลครัง้ ๑ กไ็ม่ได้ความเหน็ตกลง
ประการใด นอกจากเนื้อเห็นเพียงว่าเก็บก็มีทางเสีย จะเลิกเล่าก็เปน 
การใหญ่ด้วยจะต้องแก้ไขตลอดจนการบังคับบัญชาควบคุมผู้คนแล
ราชการบ้านเมืองหลายอย่าง จ�าต้องคิดให้ตลอดโดยรอบคอบจึงจะ
เลิกได้ แต่ไม่ได้เปนเรื่องอยู่ในระเบียบที่จะต้องปฤกษาให้ตกลงในศก 
๑๑๔ จึงได้ยุติเนื้อเห็นไว้เพียงนั้น ความพิศดารแจ้งอยู่ในเน้ือเห็นซึ่ง
ได้ทูลเกล้า, ถวายนั้นแล้ว เมื่อข้าพระพุทธเจ้าไต่สวนการเรื่องนี้ใน 
หัวเมืองปักษ์ใต้ จึงได้ประชุมข้าหลวงและผู้ว่าราชการเมืองหลายคน 
ลองถามความเหน็ถงึเรือ่งทีจ่ะจดัการเกบ็ส่วยในหวัเมอืงปักษ์ใต้ต่อไป 
ข้างหน้าได้ความเห็นตกลงกันเปนความ ๒ ข้อ คือ ข้อ ๑ เห็นว่าควร
จะเก็บแต่เฉล่ียให้เสมอกัน เสมอครัวละ ๘ สลึง ชายโสดเก็บเพียง 
หกสลึงเทียบให้ใกล้กับวิธีแลอัตราที่อังกฤษเก็บทางข้างทะเลตวันตก
แต่ต้องจัดเก็บให้พร้อมกันเหมือนกันทุกเมือง ข้อ ๒ เห็นควรคิดให้
มีทางเปิดงดเว้นเงินส่วย ล่อให้คนท�ามาหากิน เปนต้นว่าผู้ใดท�ามา
ค้าขาย หรือประกอบการเลีย้งชพีอย่างใดซึง่ได้เสยีภาษอีากรแก่รัฐบาล
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เกินก�าหนดเท่าหนึ่งเท่าใด แล้วอย่าให้คนนั้นต้องเสียส่วยดังนี้
 ความเห็นทั้ง ๒ ข้อนี้ ข้าพระพุทธเจ้าตริตรองดูยังไม่ปลงใจว่า
เปนการดีซึ่งควรจะจัดได้โดยแท้ แต่อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้การที่จะท�านุ
บ�ารุงผลประโยชน์อย่างอื่นเช่นเก็บเงินค่านาให้ได้เต็มที่นั้น ก็ยังเปน 
ภาระหนักแน่นอยู่ในหน้าท่ีข้าหลวง เรื่องเก็บส่วยควรคงไว้อย่าง 
ทุกวันนี้พอมีเวลาตริตรองสักคราวหนึ่ง
 อากรค่าน�้าให้หัวเมืองเหล่านี้เปนการเก็บยาก แลเปนความ
เดือดร้อนอยู่แก่ราษฎรยิ่งกว่าหัวเมืองข้างฝ่ายเหนือ เก็บยากนั้นด้วย
เครื่องมือท�าปาณาติบาตทางนี้ ลักษณแลชื่อซึ่งเรียกต่างกันกับเครื่อง
มือท�าปาณาติบาตข้างหัวเมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งตั้งเป็นพิกัดในพระราช
บัญญัติ ถ้าเกิดเกี่ยงแย่งกันขึ้นในระหว่างนายอากรกับราษฎรไม่มีอัน
ใดเปนหลักที่จะตัดสิน แต่ข้างนายอากรเปนผู้มีอ�านาจ ราษฎรก็ย่อม
เสียเปรียบอยู่เปนธรรมดา ใช่แต่เท่านั้นในหัวเมืองปักษ์ใต้การท�าปลา
เปนสนิค้ามแีต่กุง้ปลาทะเลเปนพืน้ ด้วยไม่มีล�าน�า้หรือห้วยหนองคลอง
บงึบางซึง่มปีลาชกุชมุอย่างหวัเมอืงข้างเหนือ ราษฎรซึง่ตัง้บ้านเรือนอยู่
ลึกเข้าไปในล�าน�้า หรือเปนชาวดอนอาไศรย์เสาะหาปลาน�้าจืดได้พอ
เป็นอาหารบรโิภค แต่กระนัน้ยังต้องใช้เครือ่งมอื เช่นเบด็แลสุม่เปนต้น 
เปนอันมากเพราะเหตทุีป่ลาน้อยแลจบัยาก ข้างฝ่ายนายอากรเอาพกัิด
ค่าเครือ่งมอือย่างหวัเมอืงข้างเหนอืซึง่เปนทีป่ลาชมุออกไปเกบ็ราษฎร
ต้องเสียค่าเครื่องมือมากกว่า แลได้ปลาเปนประโยชน์น้อยกว่าชาว 
หัวเมืองข้างเหนือ จึงเปนความเดือดร้อน ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินดังน้ี 
ทัว่ทกุหวัเมอืง เหน็ด้วยเกล้า, ว่าการเก็บอากรค่าน�า้ทางหวัเมืองปักษ์ใต้  
ควรตั้งพิกัดแลจัดวิธีเก็บให้สมควรแก่ภูมประเทศ อย่าเอาพระราช
บัญญัติซึ่งตั้งขึ้นด้วยความรู้เห็นแต่ตามหัวเมืองซึ่งใกล้กรุงเทพ, ไปใช้
การจึงจะเรียบร้อย
 ภาษีเบ็จเสร็จในหัวเมืองปักษ์ใต้ตามวิธีที่เก็บอยู่ทุกวันนี้เปน 
การยุ่งยากแลตัดทางเจริญของบ้านเมืองอยู่ ด้วยเหตุคล้ายกับอากร
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ค่าน�้า กล่าวคือ ตามตราตั้งเจ้าภาษีเบ็ดเสร็จมีกล่าวชื่อสิ่งของซึ่งต้อง
ภาษหีลายอย่างซึง่ไม่มใีนหวัเมอืงเหล่านัน้ หวัเมอืงเหล่านัน้มขีองเปน
สินค้าหลายอย่างซึ่งไม่มีชื่อแจ้งไว้ในตรา ตั้งเจ้าภาษี เปนเหตุให้เกิด
เกี่ยงแย่งเนื่องๆ ฝ่ายข้างเจ้าภาษีเปนผู้จะเอาเงิน ไปเก็บไม่ว่าสินค้า
สิ่งใดใด ข้างราษฎรร้องว่าสินค้าบางอย่างไม่มีชื่อในตราตั้งที่อนุญาต
ให้เก็บภาษี ผู้ว่าราชการเมืองจะตัดสินตามท้องตรา เจ้าภาษีร้องว่า  
เจ้าภาษีคนก่อนๆ เคยเก็บมาได้อย่างใดจะขอเก็บอย่างนั้น ถ้าหาก 
ไม่จะต้องร้องขาดเปนการขัดข้องดังนี้ประการ ๑ อิกประการ ๑ ตาม 
ท้องตราเก็บภาษีเหล่านี้ อนุญาตให้เจ้าภาษีเก็บเม่ือราษฎรพาสินค้า
ผ่านด่าน ท�านองเดยีวกบัด่านภาษใีนล�าน�า้เจ้าพระยาแต่หวัเมอืงปักษ์ใต้ 
ท้องทีย่ดืยาวไปตามทะเล ล�าน�า้ทีใ่ช้เรอืแพไปทางไกลได้มีน้อย เจ้าภาษี
ตั้งด่านเก็บท่ีปากน�้าเมื่อสินค้าจะออกทะเลไม่พอแก่การ ต้องเข้าไป
ตั้งด่านข้างในดักทางเมื่อสินค้าจะเข้ามาแต่แขวงเมืองอ่ืนหรือจะแยก
ไปเมืองอื่นอิกทางหนึ่งคอยรบกวนเก็บภาษีจากราษฎร ทั้งสินค้าซึ่ง
หามาใช้เองหรือจ�าหน่ายขายไปต่างเมือง ใช่แต่เท่านั้น บางทีถึงกลาย 
เปนออกใบอนุญาตให้ราษฎรไปหาสินค้าก็มี มีตัวอย่างเช่นนี้ที่เมือง 
กาญจนดิฐ เส่ือกระจูดเปนส่ิงซึ่งต้องภาษีทีหลังกลายเปน ถ้าราษฎร
จะไปเกบ็กระจดูมาสานเส่ือ ต้องไปขอตวัเจ้าภาษดีงันี ้ข้าพระพทุธเจ้า
เห็นด้วยเกล้า, ว่า ภาษีเบ็จเสร็จนี้ ก็คือ ภาษีขาออก กล่าวคือ สินค้า
อย่างใดออกจากเมืองก็ชักภาษีไว้เปนประโยชน์ของรัฐบาลบ้าง ไม่ใช่
ภาษีซึ่งเก็บแต่สิ่งของใช้ในเมืองนั้นเอง
 ก็แลสินค้าซึ่งจะเกิดได้จากในพื้นเมือง ก็ด้วยราษฎรภากันท�า
ถ้ารัฐบาลยิ่งอุดหนุนให้ท�ามากขึ้น สินค้าก็จะมากขึ้น ผลประโยชน์ 
แผ่นดินก็จะมากขึ้น บ้านเมืองก็ย่อมจะเจริญขึ้นด้วยเปนธรรมดา  
ด้วยเหตุเหล่านี้ การเก็บภาษีสินค้าขาออกเปนการส�าคัญอย่าง ๑ ซึ่ง
ควรจะต้องจัดการแก้ไข แม้เงินจะตกต�่าไปบ้างในชั้นแรก ก็ควรจะคิด
จัดการเก็บให้สะดวกแก่ราษฎรท่ีจะท�ามาค้าขาย คือเก็บแต่เม่ือเวลา 
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จะออกจากเมืองไปทางทะเลอย่างเดียว ใช่แต่เท่านั้น ในเมืองใดซึ่ง
พ่อค้าจะรับซื้อสินค้ายังมีน้อย ควรที่รัฐบาลจะตั้งราคาอย่างต�่าเปน
ประกันรับซื้อสินค้าของราษฎรท่ีจะท�ามาขาย ให้เชื่อได้ว่าท�ามาคง 
ไม่เสียเปล่าดังนี้ จะท�านุบ�ารุงการค้าขายเพาะปลูกขึ้นได้โดยมาก
 ภาษีร้อยชักสามนั้นดูยังเก็บกันยุ่งเหยิงมาก เหมือนดังเมือง
สงขลากับเมืองพัทลุง สินค่าต่างประเทศเข้าเมืองสงขลา เก็บชั้นหนึ่ง
แล้วถ้ามีผู้รับสินค้าเหล่านั้นเข้าไปขายเมืองพัทลุง เจ้าภาษีเมืองพัทลุง
ยังเก็บอิกช้ันหนึ่ง เช่นท่ีกราบบังคมทูลมาแล้ว แลข้าพระพุทธเจ้ายัง
สงไสยว่าจะไม่เก็บแต่สินค้าซึ่งตรงมาแต่เมืองต่างประเทศ สินค้าต่าง
ประเทศซึง่มาแต่เมอืงพระราชอาณาเขตร บางทีจะถูกภาษร้ีอยชกัสาม
เข้าด้วย การทีจ่ะจดัแก้ไขในเรือ่งภาษร้ีอยชกัสามน้ีกไ็ม่มีอันใดนอกจาก
ให้เก็บตามที่ตรงกับพระราชบัญญัติ
 การเรื่องภาษีอากรท้ังปวงตามที่ได ้กราบบังคมทูลมาน้ี  
ข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบความเมื่อกลับเข้ามากรุงเทพ, 
ว่ากระทรวงพระคลงัก�าลงัคดิทีจ่ะจดัการแก้ไขโดยเตม็ก�าลงัแลในทาง
ทีด่ี กลา่วคอื จะเลกิการผกูขาดภาษอีากรทกุอยา่ง นอกจากบางอย่าง
ซ่ึงจะเลิกยังไม่ได้ แลจะจัดท�าการภาษีอากรเปนการราชาธิปตัย อยู ่
ในความตรวจตรารับผิดชอบของข้าหลวงเทศาภิบาล ทั้งจะแก้ไขวิธี
เกบ็แลพกิดัอตัราให้สมควรแก่ภมูประเทศด้วย การภาษอีากรหวัเมอืง
ปักษ์ใต้นี้คงจะเรียบร้อยขึ้นทุกที
 ๕. การศาลพจิารณาแลพพิากษาคะดใีนหวัเมืองปักษ์ใต้เหล่าน้ี 
ข้าพระพุทธเจ้าพิเคราะห์ดู เห็นด้วยเกล้า, ว่าจะจัดให้เรียบร้อยง่าย
กว่าหัวเมืองมณฑลอื่นๆ เปนอันมาก ด้วยราษฎรในพื้นเมืองไม่ใคร่จะ 
เปนเจ้าถอยหมอความ และบังคับบัญชาว่ากล่าวง่าย สังเกตดูแต่ใน 
เมืองสงขลาตั้งแต่มีข้าหลวงพิเศษออกไปจัดการ โจรผู้ร้ายสงบ ความ 
นครบาลแลความอาญาในโรงศาลเกือบจะไม่มี  มีแต่ความแพ่งถึง  
ความแพ่ง ความซึ่งเกิดขึ้นตามท้องท่ีมีนายอ�าเภอซึ่งจัดออกไปตั้งอยู ่



117สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ใหม่ เกดิขึน้เท่าใดนายอ�าเภอว่ากล่าวเปรยีบเทยีบกต็กลงไปโดยความ 
เชื่อถือของคู่ความ ไม่ใคร่จะต้องส่งเข้ามาถึงศาลเมืองในหัวเมืองอื่นๆ  
นอกจากเมืองสงขลาเมื่อข้าหลวงได้จัดการปกครองท้องที่เปนแบบ 
แผนกค็งจะเปนอย่างเดยีวกนั ในชัน้นีเ้หน็ด้วยเกล้า, ว่าในมณฑลหนึง่  
มีข้าหลวงยุติธรรมสักคนหนึ่ง กับผู้ช่วยสักคนหนึ่งให้เที่ยวเดินตรวจ
ตราช�าระตัดสินถ้อยความตามหัวเมืองในมณฑลคงจะพอแก่ราชการ
 ๖. การโยธานั้น ที่ส�าคัญควรรีบคิดในเวลานี้ คือ การโทรเลข
อย่าง ๑ การเดินเรือเมล์อย่าง ๑ กับการท�าทางเกวียนอย่าง ๑ 
 การโทรเลขได้กะเสร็จหมดแล้ว คือ ตั้งแต่กรุงเทพ, ลงไปจน
เมืองกลันตันสาย ๑ แยกท่ีเมืองชุมพรไปเมืองกระและต่อลงไปจน
เมืองพุเก็ตสาย ๑ แยกท่ีเมืองสงขลาไปไทรบุรีสาย ๑ สายโทรเลข
ในเวลานี้มีแต่กรุงเทพ, ตลอดไปจนเมืองนครศรีธรรมราชแล้วแต่ท�า 
ไม่ดีใช้ไม่ได้สดวก ก�าลังจัดการซ่อมอยู่ สายที่จะต่อออกไปจากสาย 
ที่มีแล้วน้ัน ถ้ากรมโยธาส่งลวดแลอินสุเลเตอร์ทัน ข้าพระพุทธเจ้า 
หวังใจว่าจะแล้วเสร็จใน ร.ศ. ๑๑๖
 การเดินเรือเมล์ตามหัวเมืองปักษ์ใต้เหล่านี้เปนการส�าคัญยิ่ง
นกั เหน็ด้วยเกล้า, ว่าจ�าเปนจะต้องรบีคดิอ่านให้ส�าเรจ็ให้จงได้ เพราะ 
ถ้าให้เรือเมล์ไปมากับกรุงเทพ, ได้เสมอ ทางราชการบ้านเมืองที่จะ
จัดก็จะสดวก ท้ังการค้าขายเพาะปลูกในบ้านเมืองซึ่งจะท�านุบ�ารุงก็
จะเจริญได้โดยเร็ว โดยเหตุที่สินค้าจะออกได้ง่าย จะจ�าหน่ายได้ราคา
สูงกว่าเดี๋ยวนี้ ก็จะภาให้คนลงทุนลงแรงค้าขายมากขึ้นโดยล�าดับ การ
เดนิเรอืเมล์หวัเมอืงปักษ์ใต้ทกุวนันี ้มเีรอืพเุกต็ตงิาของพระวรวงษ์เธอ 
พระองค์เจ้าสายสนทิวงษ์เดนิอยูล่�าหนึง่ เรอืศขุสวสัดขิองพระยาไชยา
เดนิอยูอ่กิล�าหนึง่ เรอืเหล่านีเ้ปนเรอืเลก็และไม่มกี�าหนดไปมาแน่นอน 
แลเดินเพียงเมืองสงขลาไปมากับกรุงเทพ, การที่ท�าก็ท�านองอย่างแต่
เรือจ้าง กล่าวคือ ได้ก�าไรก็เดิน ไม่มีก�าไรก็อยุด ที่ใดจะหาก�าไรได้จึง
แวะ ไม่ท�าโดยทางความคิดท�านุบ�ารุงผลประโยชน์บ้านเมืองยืดยาว 
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ดังความต้องการของรัฐบาล เห็นด้วยเกล้า, ว่าการเรือเมล์เดินทาง 
หวัเมอืงปักษ์ใต้ทางนีถ้้าจะให้เปนประโยชน์แก่ราชการบ้านเมอืงจรงิๆ  
จะต้องจัดดังนี้ คือ
 ข้อ ๑ จะต้องมีเรือขนาดจุสามพันสี่พันหาบสัก ๒ ล�า มีระวาง
บันทุกสินค้าแลมีห้องส�าหรับคนโดยสานด้วย
 ข้อ ๒ เรือทั้ง ๒ ล�านี้ให้เดินมีก�าหนดแน่นอน คือ ในวันนั้นให้
ถึงที่น้ันๆ ดังนี้ ต้ังต้นออกจากรุงเทพ, ไปแวะชุมพร หลังสวน ไชยา 
นครศรีธรรมราช สงขลา ตานี สายบุรี กลันตัน ตรังกานู เขมามัน  
แลสิงคโปร์ เปนที่สุด ขากลับก็ให้เดินดังนั้น
 ข้อ ๓ ตามหัวเมืองท่ีเรือเมล์จะแวะเหล่านี้ ถ้ามีพ่อค้าตั้งโรง 
และมีเรือรับส่งสินค้าอยู่แล้วก็แล้วไป ที่ไม่มีรัฐบาลควรปลูกโรงพัก
สนิค้าแลจดัเรอืล�าเลยีงไว้ให้พ่อค้าแลคนในพืน้เมอืงเช่า เกบ็แลส่งของ
ลงเรือเมล์
 แต่การที่จะจัดดังเห็นด้วยเกล้า, ฉน้ี เกรงอยู่ว่าบริสัทหรือ
เอกชนจะท�าโดยล�าภังไม่ได้ ด้วยในทีแรกคงจะขาดทุนอย่างน้อยๆ ปี 
๑ หรือ ๒ ปี เพราะเปนการใหญ่ ต่อชกัให้การค้าขายเจรญิขึน้ได้จงึค่อย
ได้ก�าไรยิ่งขึ้นโดยล�าดับโดยการจะเปนเช่นนี้ เห็นด้วยเกล้า, ว่าควรที่
รัฐบาลจะยอมออกเงินอุดหนุนบริสัทหรือผู้ใดซึ่งจะรับท�าการน้ันบ้าง 
อย่างที่รัฐบาลอื่นๆ ท�าอยู่เปนแบบอย่าง เพราะถ้าการเดินเรือเมล์น้ี
ส�าเร็จได้ ที่สุดจะเปนประโยชน์และเปนก�าไรแก่รัฐบาลเปนอันมาก 
การเรื่องเรือเมล์นี้ เห็นด้วยเกล้า, ว่าควรจะต้องคิดจัดโดยเร็ว
 การท�าทางเกวยีนนัน้ มทีางเกวยีนเดนิได้แต่เพชรบรุลีงไปเพยีง
ก�าเนิดนพคุณ ต่อนั้นลงไปไม่มีที่ใช้เกวียนแห่งใดนอกจากที่ต�าบลร่อน
พบิลูแขวงเมอืงนครศรธีรรมราช พวกจนีใช้เกวยีนขนแร่อยูม่รีะยะทาง
ไม่กี่ร้อยเส้น ถ้าจะท�าทางเกวียนให้หัวเมืองเหล่านี้ ก็ไม่ยากเย็นอันใด 
ถ้าท�าขึ้นแล้วคงจะเปนประโยชน์เปนอันมาก แต่เหตุใดจึงไม่ได้ท�ากัน
มาแต่ก่อนก็แปลไม่ออก ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่ถามตามผู้ว่าราชการ
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เมือง ได้ความว่า อยากจะท�า แลบางทีถึงได้ลองท�าเกวียนขึ้นใช้ แต่
ว่าราษฎรไม่เอาอย่าง ก็เปนอันต้องเลิกกันไป การที่จะขนสินค้าต้อง
ใช้แรงคนหาบหาม หรือมิฉนั้นต้องจ้างช้างบันทุกเปลืองค่าใช้สอย 
เปนอันมาก เห็นด้วยเกล้า, ว่าทางเกวียนในหัวเมืองปักษ์ใต้น่าจะคิด
ท�าเปนอย่างยิ่ง ถ้าท�าได้แล้วจะเปนประโยชน์เปนอันมากทีเดียว ทาง
เกวียนซึ่งเปนสายส�าคัญในหัวเมืองปักษ์ใต้ ก็คือ ตามทางสายโทรเลข
ทีท่�าไป ควรคดิให้เปนทางเกวยีนเดนิได้ด้วย ทางแต่เมืองชมุพรไปเมือง
กระนัน้ ได้โปรดเกล้า, ให้พระยารตันเสรฐเีปนแม่กองท�าแต่คราวเสดจ็
พระราชด�าเนินใน ร.ศ. ๑๐๙ เกือบจะส�าเร็จอยู่แล้ว ถ้าทางสายนี้ท�า
ส�าเร็จใช้เกวียนได้จะเปนประโยชน์แก่เมืองกระแลเมืองชุมพรหลาย
อย่าง ด้วยสินค้าบางอย่าง คือ ปลาเค็มแลเกลือ เปนต้น เปนของขาย
ทางหัวเมืองฝ่ายทะเลตวันตกได้ราคาแรงแต่ทุกวันนี้ผู้บันทุกสินค้าไป
ขายยังมีน้อยด้วยทางไปมายาก ทางแต่สงขลาไปไทรบุรีนั้นก็เปนการ
ใหญ่อยู่ที่จะต้องท�าสะพานดังกราบบังคมทูล, มาแล้ว แต่ทางส�าคัญ 
มีอิกสาย ๑ คือตัดแต่เมืองนครศรีธรรมราชผ่านเมืองพัทลุงไปลง 
เมืองตรัง ทางสายนี้ถ้าบ้านเมืองเจริญคงจะเปนทางรถไปได้สาย ๑  
ในภายน่า แต่การท�าทางสายนีห้รอืตรวจทางซึง่สมควรจะท�าต่อออกไป 
จะต้องมีพนักงานแผนท่ีออกไปตรวจตราให้ตลอดจึงจะประมาณการ
หนักเบาที่จะต้องท�าได้
 ข้อความตามที่ได้กราบบังคมทูลมาในรายงานตรวจราชการ
หัวเมืองปักษ์ใต้ฉบับนี้ อาไศรย์ตามความรู้เห็นที่ได้ไปแต่เพียงแห่งละ
ไม่กี่วัน บางทีจะยังคลาศเคล่ือนด้วยยังไม่รู้เท่าถึงการรอบคอบไปทั่ว
ทุกอย่าง แม้จะพล้ังพลาดขาดเหลือประการใด พระราชอาญาไม่พ้น
เกล้า,
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า, ขอเดชะ
 
  ข้าพระพุทธเจ้า    
               เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย





รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลกรุงเก่า

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

วันที่ ๒๘  เดือนสิงหาคม  รัตนโกสินทร ศก. ๑๑๗
 วนัที ่๗ สิงหาคม เวลาเช้าขึน้รถไฟไปกรงุเก่า กรมหมืน่มรพุงษ์ ๑ 
ยังไม่หายประชวรอยู่กรุงเทพฯ แต่ได้สั่งไว้ให้เลี้ยงดูตามเคอย พบแต่
หลวงอนุรักษ์ภูเบศร หม่อมเจ้าปฏิพัทธ์แลหลวงศัลวิธาน กินเข้าเช้า
ที่บ้านข้าหลวงเทศาภิบาลแล้วข้ามไปดูการต่างๆ คือ โรงพลตระเวน
ที่หลวงศัลวิธานปลูกขึ้นใหม่ ดูงามพอใช้แต่ยังไม่แล้วดี พลตระเวนยัง 
ต้องอาไศรยอยู่ในวังจันทร์ แต่พลตระเวนนี้ของเขาดีแน่ ดีทั้งที่คัดคน
แลที่ฝึกหัดท่าทาง ใครขึ้นมาจากบางกอกแลเห็นคงจะต้องชม แลฟัง
ข่าวการที่หลวงศัลวิธานมาจัด ดูกับหัวเมืองกลมเกลียวกันดีมาก เรื่อง
พลตระเวนนี้เสียแต่มีนายไม่พอ ถ้าหานายได้ดีๆ สัก ๓ คน จะดีกว่านี้
มาก แต่เรื่องตัวพลตระเวนนั้น หลวงศัลวิธานจัดการหาดี คือ ถ้าใคร
กลัวเปนทหารไม่เช่ือว่าจ้าง จะออกเมื่อไรก็ให้ออก, แก้กลัวกันด้วย
กระบวนนี้ พอเลือกคัดหาคนที่ดีได้ทั้งรูปร่างแลความประพฤติ
 ออกจากโรงพลตระเวนได้ไปดูที่ว่าการเมือง ท่ีว่าการมณฑล 
แลศาล เปนการเรยีบร้อยดทีกุแห่ง ได้ไต่สวนดถูงึเรือ่งข้อบงัคบัปกครอง 
เมืองได้ความว่าใช้ได้หมดทุกข้อ เว้นไว้แต่การประชุมทุกๆ วันจะท�า
อย่างที่ศาลามหาดไทยขัดข้องอยู่ด้วยกรมการผู้ใหญ่มีธุระประจ�าตัว
ทิง้มาเสยีเวลาท�าธรุะทางโน้น จงึได้แนะให้ประชมุปฤกษาแต่ท่ีเปนการ 
ส�าคัญวันละครู่หนึ่งยามหนึ่ง แต่อยู่ในให้กรมการผู้ใหญ่ได้มีเวลาพบ
พร้อมๆ กัน อย่าให้ขาดโดยไม่จ�าเปน

	 ๑	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าวฒันานวุงศ์	กรมขนุมรพุงศ์สริพิฒัน์	
พระราชโอรสพระบาทสมเดจ็พระจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หวั	รชักาลที	่๔	และเจ้าจอม 
มารดาบัว	 ในรัชกาลที่	 ๕	 เป็นอัครราชทูตประจ�ากรุงปารีส	 สมุหเทศาภิบาล	
มณฑลกรุงเก่า	มณฑลปราจีนบุรี	ต้นราชสกุลวัฒนวงศ์
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 ได้ไปดูท่ีคลังมณฑลท�าการตามแบบบาญชีใหม่ของกระทรวง
พระคลัง แบบบาญชีนี้ดีเปนแน่ แต่ในชั้นน้ีส�าคัญอยู่ในตัวผู ้เปน 
ข้าหลวงคลัง ถ้าช�านาญแลเข้าใจในวิธีฝึกสอนคนอย่างมณฑลกรุงเก่า
ทุกๆ มณฑล ใน ๒ ปี การบาญชแีลการรับเงนิจ่ายเงนิเปนเรียบได้หมด  
ได้ปฤกษากับหม่อมเจ้าปฎิพัทธแลหลวงอนุรักษ์ภูเบศร ถึงเรื่องเลิก
ด่านภาษี เห็นพร้อมกันว่าเลิกได้หมดทั้งมณฑล แลถ้าเลิกได้เร็วยิ่ง 
เปนการดี จึงได้ขอให้พระยาสฤษดิพจนกรไปทูลกรมหมื่นมหิศร๑ ให้
มีตราสั่งเสียทีเดียว
 ออกจากวังจนัทร์ได้ขึน้ไปดูคลองลดัขดุใหม่ทีว่ดัช่องลม ความ
คิดที่จะขุดคลองนี้จะเปนความคิดของใครบอกไม่ได้ แต่เคอยได้ยิน
เคอยเหน็ดแีลเคอยสัง่ให้ขดุตัง้แต่พระยาเพชรพชิยั ยงัเปนผูร้กัษากรงุ 
คลองนี้ยาวเพียง ๓ เส้น ขุดท่ีเหนือวัดทองปุชักสายน�้าแควปาศักดิ ์
มาลงคลองทราย ออกใต้บ้านข้าหลวงเทศาภิบาล ถ้าส�าเร็จได้ดัง 
คาดอาจจะผ่อนสายน�้าวนน่าวังจันทร์ให้น้อยลง จนตลิ่งไม่พังหรือ 
พังแต่น้อยได้ คิดกันมาอย่างนี้ช้านานพึ่งมาขุดส�าเร็จในปีนี้ คลองที ่
ขดุแล้วลกึเพยีง ๖ ศอก กว้างก็ประมาณสกั ๖ ศอก แต่ดสูายน�้าพดัแรง 
ไม่กีปี่คงจะตดักว้างออกไปได้แต่ ตาหลวงอนรุกัษ์แลหม่อมเจ้าปฎพิทัธ 
อยู่ข้างจะเปนสีลานเห็นถึงว่าน�้าวนน้อยลงไปบ้างแล้ว
 น�้าปีนี้เพราะฝนตกชุกขึ้นเร็วเหลือประมาณสังเกตที่บางปอิน 
คราบน�้าในเวลานี้สูงเท่าน�้าอย่างมากในปีกลายเสียแล้ว น�้าลบตลิ่ง
เข้าทุ่งแล้วทั้งสองฝั่ง สังเกตดูมาตามข้างทางรถไฟน�้าท่วมต้นเข้าเสีย
ประมาณหนึ่งในสี่ส่วนที่ท�า ได้ข่าวว่าอ�าเภออื่นที่เสียมากกว่านั้นก็มี
 ออกจากกรงุเก่าได้อ้อมไปทางพะเนยีดแลคลองสระบวั คลอง
ตะเคียนล่องกลับลงมาบางปอิน ได้ตรวจการที่บางปอินทั้งการอ�าเภอ

	 ๑	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าไชยยันตมงคล	กรมหมื่นมหิศรราช
หฤทยั	พระราชโอรสพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	และเจ้าจอมมารดา
ห่วง	เสนาบดกีระทรวงวงั	และกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั	ิต้นราชสกลุไชยนัต์



124 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

แลการวัง เปนที่พอใจทั้งการอ�าเภอแลการวังหามีที่ติไม่
 วันที่ ๘ สิงหาคม เวลาเช้า ๓ โมงเศษออกจากบางปอิน  ล่อง
ลงมาแวะดูที่ว่าการอ�าเภอเสนาน้อยท่ีบางไทร การออฟฟิศอ�าเภอนี้
พันวิเชียรจักรจัดเรียบร้อยดี โจรผู้ร้ายก็สงบยังเสียอยู่แต่ต้องอาไศรย
แพเลก็ๆ เปนทีว่่าการอ�าเภอด้วยหาทีบ่นบกยงัไม่ได้ แต่เดมิได้ปฤกษา
กบักรมหมืน่มรพุงษ์ว่าจะตัง้ทีว่่าการท่ีด่านบางไทรแต่ยงัไม่ได้ลงมอืท�า  
พอทราบว่าบรษิทัจะขดุคลองท่ีลานเทไปทะลลุ�าน�า้สพุรรณ์ ถ้าเช่นนัน้
จะต้องย้ายที่ว่าการอ�าเภอแลโรงพลตระเวนลงมาตั้งที่ปากคลองขุด
ใหม่ เพราะที่คลองนั้นคงจะเปนที่ประชุมชนข้ึนในภายน่าจึงยุติเร่ือง
ท�าที่ว่าการอ�าเภอเสนาน้อยรอไว้
  ออกเรอืจากบางไทรแล่นต่อมาตามล�าน�า้สกุีก เวลาบ่าย ๓ โมง
เศษถงึบ้านผกัไห่ จอดพกัอยูท่ีบ้่านหลวงวารโียธารกัษ์ ซึง่เปนทีว่่าการ
อ�าเภอเสนาใหญ่ แลได้ขึ้นตรวจดูที่ว่าการอ�าเภอในบ่ายวันนั้น
 การอ�าเภอนี้ถามนายอ�าเภอแลก�านันผู้ใหญ่บ้าน ได้ความ
ว่า การโจรผู้ร้ายก็เรียบร้อยดี ไม่มีปล้นสดมหรือตีชิง ยังมีแต่ลอบลัก
กระบือแลย่องเบาเล็กน้อยรายๆ ถ้อยความที่มีมายังศาลอ�าเภอก็ว่า
กล่าวแล้วไปโดยมาก ความแพ่งต้องส่งศาลเมืองเพียงหนึ่งในสิบเรื่อง
จัดว่าเปนเรียบร้อย
 อ�าเภอนี้แต่ก่อนมีความขัดข้องอยู่อย่างหนึ่ง ด้วยหลวงวารี
โยธารกัษ์ แม้มกี�าลงัวงัชาแลเอาใจใส่ในการปกครองราษฎรด ีก็ขัดข้อง
อยูด้่วยไม่ใคร่สนัทดัอย่างธรรมเนยีม อ�าเภอทีจ่ดัขึน้อย่างใหม่ๆ หนัเห
ตามการใหม่ไม่ใคร่ทนั จงึได้ปรกึษากบักรมหมืน่มรพุงษ์ ตกลงส่งคน 
ในกระทรวงออกมาเปนปลดัอ�าเภอแลสมุห์บาญชอี�าเภอเม่ือเดอืนหน่ึง
กว่าๆ มานี้ มาตรวจเห็นจัดการพอเปนรูปออฟฟิศอ�าเภอเข้า ตัวหลวง
วารีก็เปนที่พอใจ เห็นพอจะเรียบร้อยได้ แต่หลวงวารีร้องออดแอด
อยากจะได้ขุนพิทักษ์ ปลัดอ�าเภอเก่าไว้ช่วยราชการอีกคน ๑ ด้วยใน
ก�าลังในการตรวจตราโจรผู้ร้ายในท้องที่ ได้ทูลไปยังกรมหม่ืนมรุพงษ์
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แล้ว ด้วยได้เห็นพร้อมกันอยู่แต่ก่อนแล้วว่า ต่อไปภายหน้าจะต้องให้
มปีลดัอ�าเภอๆ ละ ๒ คน เพราะราชการอ�าเภอทุกวันนี้มีมาก ยิ่งกว่า
เมืองอย่างแต่ก่อน เพราะเปนพนักงานเก็บภาษีอากรมากอย่างด้วย
 หลวงอนุรักษ์ภูเบศรผู ้รักษากรุงได้มาส่งถึงบ้านผักไห่แล 
หลวงพิพิธภัณฑ์วิจารณ์ได้เอาเรือไฟมาช่วยจูงเรือด้วยล�าหนึ่ง
 วันที่ ๙ สิงหาคม เวลาเช้าได้ออกเรือจากบ้านผักไห่ พระยา
สุนทรบุรี๑ ว่าที่ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีซึ่งมาตั้งแต่คืน
นี้ แลหลวงวารีโยธารักษ์นายอ�าเภอเสนาใหญ่ลงเรือมาด้วย
 ทุง่ผักไห่แลลาดชะโดในเวลานีน้�้าลบตลิง่เข้าทุง่แล้ว พเิคราะห์
ดูท�าเลที่น่าเที่ยวเล่นทุ่งพอใช้ เข้าทางน้ีงามดีเห็นจะเปนเพราะได้ท�า
แต่ต้นมอืถงึน�า้มาเรว็ก็หาเสียไม่ ได้ไปจอดแวะทีบ้่านลาดชะโดครูห่นึง่
ไต่ถามถึงการท�าปลาและเรื่องเก็บอากรค่าน�้าแล้วแล่นเรือต่อมาทาง
คลองที่เจ้าพระยารัตนบดินทร์ ขุดแต่ลาดชะโดมาทะลุล�าจรเข้ใหญ่
แขวงเมอืงสพุรรณ์ พระยาสนุทรสงคราม ผูว่้าราชการเมอืงสพุรรณ์มา
ตั้งท�าเนียบคอยรับแลเล้ียงกลางวันท่ีพรมแดนได้หยุดพักที่ท�าเนียบนี้
ครู่หนึ่ง แล้วแล่นต่อมาตามล�าคลองจรเข้ใหญ่ออกแม่น�้าสุพรรณ์ทาง
คลองบางปลาม้า
 ทางแต่กรงุเก่ามาสุพรรณ์ว่าทางคลองจรเข้ใหญ่นี ้ใกล้กว่าทาง
คลองบางยี่หน ซึ่งมาได้อีกทางหนึ่งข้างใต้ลงไป แต่ล�าคลองทางจรเข้
ใหญ่อยู่ข้างคดแลแคบ ถ้าน�้าน้อยเห็นจะล�าบาก แต่น่าแล้งเรือเดิน 
ไม่ได้ทั้งคลองบางยี่หนแลคลองจรเข้ใหญ่
 ได้แวะดท่ีูว่าการอ�าเภอบางปลาม้า ซึง่ขุนรจนาเปนนายอ�าเภอ 
การโจรผู้ร้ายเรียบร้อยดี การก�านันผู้ใหญ่บ้านก็เรียบร้อย แต่การ
ออฟฟิศอ�าเภอยังบกพร่องกว่าแบบแผนมาก เพราะมณฑลพึ่งส่ง

	 ๑	 คือ	 เจ้าพระยาศรีวิชัยชนินทร	 (ชม	สุนทราชุน)	 ขณะนั้นเป็นพระยา
สุนทรบุรีศรีพิชัยสงคราม
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แบบแผนขึ้นมาจัด แลไม่มีใครเข้าใจพอท่ีจะจัดการอ�าเภอได้ในเมือง 
สุพรรณ์ ตรวจอ�าเภอบางปลาม้าแล้วแล่นต่อขึ้นไปตามล�าน�้า เวลา
บ่าย ๒ โมงเศษถึงท่ีพักเมืองสุพรรณ์ คิดระยะเดินทางแต่บ้านผักไห่
มา ๕ ชั่วโมง
 ในเย็นวันนี้ได้ออกไปนมัศการพระป่าเลไลย เห็นก�าลังจัดการ
ปฏิสังขรณ์พระวิหารแลบริเวณวัดอยู่ ได้ความว่าหลังคาพระวิหาร
ช�ารุด พระยาสุพรรณ์จึงเรี่ยรายราษฎรซ่อมแซมเหมา การปฏิสังขรณ์
นี้เปนเงิน ๔๐ ชั่ง เรี่ยรายได้กว่า ๓๐ ชั่งแล้วคงจะได้เงินเหลือหรือ
พอต้องการใช้ซ่อมแซมในคราวนี้ เรื่องวิหารพระป่าเลไลยสืบถามใน
คราวน้ีได้ความรู้แปลกออกไปกว่าคราวก่อน คือ ว่าแต่เดิมพระป่า 
เลไลยนีช้�ารดุ พระเมาฬีแลพระกรทัง้ ๒ ข้างหกั พระวิหารก็ซุดโซม 
มาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพระยานิกร
บดินทร์เป็นแม่กองออกมาปฏิสังขรณ์ ทั้งองค์พระป่าเลไลยแลพระ
วิหาร จงึมตีรามงกฎุป้ันตดิน่าบนัพระวหิารเปนส�าคญัอยู่จนบดัน้ี คราว
นี้ได้วัดขนาดพระป่าเลไลยได้ความดังนี้ ส่วนสูงพระบาทถึงพระเกษ  
๙ วา ๒ ศอก พระอังษาถึงพระเกษสูง ๓ วา ๓ ศอก พระกรรณ์ยาว 
๑ วา ศอก กับ ๑ คืบ พระกรยาว ๖ วา ๓ ศอก พระหัตถ์ยาว ๑ วา ๒ 
ศอก พระบาทยาว ๑ วา ๒ ศอก วัดป่าเลไลยนี้ไม่ใช่วัด ด้วยพิเคราะห์
ดูไม่มีโบถ แลเสมา มีแต่วิหารกับองค์พระท�านองจะอย่างเดียวกับ 
วิหารพระมงคลบพิตรกรุงเก่า
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม เวลาเช้าได้มีการประชุมพวกพ่อค้าแล 
ผูช้�านาญการท�าตาลโตนด ไต่ถามเอาความรูเ้หน็ในการนัน้ ได้ความว่า
ในเมอืงสพุรรณ์นีแ้ต่ก่อนสินค้าขาออกมเีข้าปลา ถัว่งา หนงัเขา น�า้ตาล  
ไม้ไผ่ เสา ไม้กระดาน ไม้รอด ฝาง แต่ในเวลานี้มีแต่เข้าเป็นสินค้าใหญ่
กับปลาแลไม้ไผ่ป่า, ไม้กระดาน, ไม้รอด แต่ฝางถั่วงาน�้าตาลโตนด 
ไม่มพีอเป็นสนิค้าออก ถงึต้องซือ้น�า้ตาลเมอืงเพชรบรุเีข้ามาใช้ในเมอืง 
ไต่สวนเอาเหตุในเมืองนี้ว่าเพราะเหตุใดสินค้าซึ่งเคยมีจึงหมดไป ได้
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ความว่าเพราะเข้าราคาดีคนหันลงท�านามาก ที่ทางฝั่งตวันออกต่อ
พรมแดนกรงุเก่าแลอ่างทอง ซึง่เปนป่าพงอยู่เม่ือคราวมาตรวจราชการ
คราวก่อนเป็นอันมาก บัดนี้ก็เป็นนาฟางตลอดถึงกัน ทางฝั่งตวันตกที่
กเ็ปนนาออกไปเปนอนัมากเหมอืนกนั ว่าโดยย่อ เพราะนาเปนของท�า
ง่ายในเวลานีท้�าได้ก�าไรมากด้วย คนจงึท้ิงการอืน่ไปหนัลงท�านาเสยีเปน 
อันมาก แต่เมื่อว่าโดยจ�านวนแลราคาสินค้าที่ออกจากเมืองในเวลา
นี้ พวกพ่อค้าพูดเปนค�าเดียวกันว่าเจริญบริบูรณ์ขึ้นกว่าเมื่อ ๑๐ ปี
มาแล้วสัก ๓ เท่า เรื่องน�้าตาลโตนดที่คนท�าน้อยไปน้ันแต่เดิมเข้าใจ
ว่าจะเปนด้วยวิธีเก็บภาษีเรียกเปนมีด ไม่ขายหม้อให้ท�าอย่างเมือง 
เพชรบุรี คนเดือดร้อนจึงไม่ใคร่ท�าตาล แต่ครั้นไล่เลียงพวกคนที่ 
ช�านาญการท�าตาลก็ได้ความไปเปนอย่างอื่น คือว่า การท�าตาลนั้น 
เฉพาะท�าได้ในระดูแต่เดือนย่ีจนเดือน ๖ คราวหนึ่ง, เดือน ๑๐ จน 
เดือน ๑๒ คราวหนึ่ง ในเวลาเมื่อตาลออกงวง คนท�าแขงๆ คนหนึ่ง 
ท�าได้เสมอ ๒๕ ต้น เพราะเหตุที่ต้องปีนพะองขึ้นต้นตาลถึงวันละ ๒ 
เวลา ๓ เวลา ปีหนึ่งท�าได้ผลประมาณ ๑๐๐ บาท แต่ความล�าบากมี 
มาก เพราะเหตุฉนี้คนจึงพอใจท�านามากกว่าท�าตาล ต่อปีใดฝนแล้ง 
น�้าน้อยคนจะท�านาไม่ใคร่ได้ผลจึงหันเข้าท�าตาลมาก เมื่อว่าโดยย่อ  
ต้นตาลย่อมอยู่ในพื้นนา คนชอบท�านาเปนพื้น ตาลเปนแต่ท�าหา 
ประโยชน์แก้ขัด การนาบริบูรณ์อยู่ตราบใด การท�าตาลก็ไม่จ�าเปน  
เปนดังนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องภาษี
 เวลา ๕ โมงเช้าได้ไปบวงสรวงเทพารักษที่ศาลหลักเมือง 
ศาลหลักเมืองนี้แต่เดิมเปนศาลไม้หลังคากระเบื้อง เม่ือไปสุพรรณ์ 
คราวก่อนได้เรี่ยรายแลชักชวนพวกจีนให้คิดท�าเปนตึก ท�าส�าเร็จแต ่
ในศก ๑๑๕ เป็นตึก ๒ หลังดูหมดจนพอใช้ บวงสรวงเทพารักษ์แล้ว 
กลับมาแวะดูโรงเรียนปรีชาพิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนมูลสามัญเชลย
ศักดิ์ ขึ้นอยู่ในกรมศึกษาธิการ โรงเรียนนี้ขุนปรีชาเปนผู้บ�ารุงแล 
จัดการสอนในบ้านของตน ซึ่งยกถวายเปนโรงเรียนมีจ�านวนนักเรียน 
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๔๐ เป็นบุตรกรมการและพ่อค้าท่ีเมืองสุพรรณ์โดยมาก ได้ตรวจดู
การฝึกสอนในชั้นต้นก็พอใช้ เสียแต่ที่เรียนไม่พอนักเรียน ถ้านักเรียน
มาหมดจ�านวนดังมารับในวันนี้เปนนั่งเรียนไม่ได้ จึงได้แนะน�าให้ย้าย
โรงเรียนนี้ไปต้ังท่ีศาลาวัดใหม่ซึ่งอยู่ห่างบ้านนี้ไม่เกิน ๒ เส้น และ
ให้ข้าหลวงและผู้ว่าราชการเมืองช่วยอุปการะโรงเรียนนี้ด้วย ความ
ขดัข้องของโรงเรยีนอย่างหนึง่ทีห่นงัสอืแบบเรยีนไม่ม ีกรมศกึษาธกิาร
ได้ให้ออกไปจบหนึง่กม็อียูแ่ต่จบเดยีว การท่ีสอนต้องลอกต�าราไปเรียน
ล�าบากเต็มที โรงเรียนมูลสามัญเชลยศักดิ์เหล่าน้ี ให้กรมศึกษาธิการ
จ่ายเงินอุปการะเดือนละ ๑๐ บาท ถ้าหากว่าจ่ายหนังสือเรียนต่างๆ 
ควรต้องการในโรงเรียนคิดเปนราคาแทนเงินที่จ่ายประมาณปีละสัก 
๔๐ บาทจะเป็นการดี ครูก็ไม่เสียประโยชน์อันใดในการที่จ่ายหนังสือ
เรียนให้แทนเงินนั้น เพราะเอามาขายแก่นักเรียนอีกทีหนึ่ง คงได้เปน
ตัวเงินเหมือนกัน นักเรียนเหล่านี้มีก�าลังพอจะซื้อหนังสือเรียนของ 
ตัวได้ทุกคน ไม่มีความเดือดร้อนอย่างใด ตรวจโรงเรียนแล้ว มาตรวจ
ที่ว่าการอ�าเภอเมือง
 ที่ว่าการอ�าเภอเมืองตั้งอยู่ในศาลาโถง ๒ ห้อง น่าจวนผู้ว่า
ราชการเมือง ไม่มีฝารอบขอบชิดไม่มีที่เก็บสมุดหนังสืออย่างใดของ
เหล่าน้ีเอาวางไว้บนโต๊ะตั้งกลางศาลา ถ้ากรมการอ�าเภอพร้อมกันนั่ง
ท�าการรอบโต๊ะนี้ ก็พอเต็มศาลาไม่มีที่ส�าหรับคนอ่ืน เปนอันแลเห็น
ได้ว่า ศาลอ�าเภอนี้ โดยเวลาปรกติสมุดบาญชีอะไรต่างๆ คงเอาไปไว้
ตามบ้านเรือนพวกกรมการอ�าเภอหรือเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ใด ศาลา ๒ 
ห้องนี้คงเปนแต่ท่ีส�าหรับกรมการอ�าเภอมานั่งช�าระความอย่างเก่าๆ 
การครั้งนี้ สมุดแลอะไรต่ออะไรออกมาตั้งรับเสด็จเท่านั้น ครั้นตรวจดู 
สมุดแบบแผนต่างๆ ก็เห็นจริงตรงตามที่คาด อ�าเภอนี้ไม่ได้ท�าการ 
อันใดตามหน้าท่ีถ้อยความคัง่ค้างมาก จงึสัง่ให้ถอดนายปลืม้นายอ�าเภอ
เมืองออกเสียในขณะนั้น มอบอ�าเภอเมืองให้หลวงทวยหาญ ปลัด 
รกัษาการไปกว่าข้าหลวงเทศาภบิาล จะตัง้ผูห้น่ึงผูใ้ดมาเปนนายอ�าเภอ 
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ต่อไป เพราะอ�าเภอเมืองสุพรรณ์บุรีนี้เปนอ�าเภอส�าคัญ เหตุว่าตั้งอยู่
แลบังคับการในที่ประชุมคนโกงทั้งหลายกล่าวคือ พวกขุนศาลแล 
กรมการเมอืงสพุรรณ์ซึง่ยงัแผ้วถางล้างไปไม่หมด จ�าต้องหาคนท่ีม่ันคง
แลกล้าหาญจึงจะรับอยู่
 ออกจากท่ีว่าการอ�าเภอเมือง ได้ไปนั่งดูศาลก�าลังช�าระความ 
ศาลนี้ปลูกเปนโรงจากพื้นกระดานตั้งอยู่น่าจวนหมดจดพอเปนศาล
คร้ังหน่ึงคราวหนึ่งได้ มีผู้พิพากษา ๓ นาย คือ ขุนนรบาลเปนคน 
ในกระทรวงยุติธรรมคน ๑ เปนอธิบดี กับหลวงช�านิแลนายปุยเปน 
ผู้พิพากษารองอีก ๒ คน ดูวิธีพิจารณาก็ตั้งใจจะให้เปนอย่างใหม่ ได้
ความว่า ช�าระความแล้วได้อยู่ในวันละเรื่องบ้างสองเรื่องบ้าง แต่ 
เข้าใจว่าทีไ่ม่แล้วก็คงจะม ีแต่ท่ีศาลจะเปนอย่างไรในฝ่ายความยุติธรรม 
ไม่มีเวลาพอจะตรวจให้รู้ได้
 ออกศาลแล้วไปดูที่ว่าการเมือง ซึ่งจัดไว้ที่จวนเต็มหลังหนึ่ง
ทั้งชั้นล่าง ช้ันบน พระยาสุพรรณอาไศยอยู่หลังใน ออฟฟิศที่ว่าการ
เมืองก็พอใช้เปนแต่ที่ยังไม่พอ ควรจะย้ายไปตั้งในที่อื่นให้ผู้ว่าราชการ
เมอืงได้อยูเ่ตม็จวน  จงึพอจะหาความศขุได้บ้าง ออกจากจวนเดนิไปด ู
ตรางขังนักโทษรับเรื่องราวเหยียบร้อย แต่เปนเรื่องราวนักโทษแทบ 
ทั้งสิ้น นักโทษในเมืองสุพรรณ์เวลานี้มีกว่า ๓๐๐ คน มากด้วยเปน 
เวลาเริ่มจัดการบ้านเมืองต้องลงมือเก็บคโมยก่อนจึงมีนักโทษมาก 
เปนเช่นนี้เหมือนกันทุกๆ เมือง ไม่อัศจรรย์อันใด เปนแต่จะต้องคิด
จัดการช�าระสะสาง หมายว่าออกไปราชบุรีคราวนี้ จะพิเคราะห์ดูการ
ที่หลวงศรีสัตยารักษ์ท�า ถ้าสะสางความเก่าทางโน้นเบาบางลงไปได้
มากจะขอให้ย้ายมาลงมอืสะสางทางนีเ้พราะได้ตกลงกบัพระองค์ระพี 
ไว้แต่เดิมแล้วว่าข้าหลวงพิเสศ มณฑลราชบุรีและมณฑลนครไชยศรี 
๒ มณฑลนี้จะรวมไว้ในกองเดียวเห็นว่าจะพอแก่การในชั้นนี้ได้เรียก
บาญชีนักโทษมาตรวจหมายจะปล่อยนักโทษจ�าพวกท่ีติดมาพอคุ้ม
กับโทษที่ต้องหาแล้วนั้นออกเสียบ้าง แต่ก็จะปล่อยได้แต่เพียงสัก ๑๘ 
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คน นักโทษนอกจากนั้นเปนนักโทษที่จับมาตั้งแต่ศก ๑๑๖ โดยมากที่ 
ตรางอยู่ข้างจะโสโครกแลยัดเยียด แต่คร้ันจะสั่งให้ท�าตรางใหม่ก็ขัด
เงินแลมาคิดดูเห็นว่า เมื่อส่งข้าหลวงพิเสศมาแล้วก็คงจะปลดเปลื้อง
ไปได้บ้าง จึงไม่ได้คิดอ่านท่ีจะแก้ไขตรางในเวลานี้ ตรวจตรางแล้ว
เดินไปดูตลาดแลโรงบ่อนซ่ึงต้ังอยู่ริมแม่น�้าตรงน่าจวนเปนที่รุงรังแล
สกปรกเหลอืจะพรรณาน่ากลวัไฟเปนทีส่ดุ แต่พวกชาวบ้านว่ากันว่าไฟ
ติดขึ้นหลายหนแล้ว แต่ไม่ไหม้มากสักครั้งเดียว เชื่อกันว่าด้วยอ�านาจ
เจ้าหลักเมืองป้องกันอยู่ แต่กระนั้นก็ดีควรจะสร้างใหม่ขึ้นให้งดงาม 
แก่บ้านเมือง  นึกขึ้นได้ถึงความคิดของพระยาพิไชยในเรื่องที่จะสร้าง
ตลาดแลบ่อนในมณฑลพิศณุโลกแลเปนพระด�าริห์กรมหมื่นมหิศร
ด้วย จงึได้ปฤกษากบัพระยาสุนทรบรุเีหน็พร้อมกนัว่า ควรจะย้ายบ่อน
แลตลาดเมืองสุพรรณลงไปตั้งท่ีท่ีว่างน่าวัดจ�าปาอยู่ใต้เมืองริมแม่น�้า 
ควรคิดตัวอย่างสร้างด้วยไม้มุงสังกะสีหรือกระเบื้องตามแบบแผน
อันสมควรประมาณทุนอยู่ใน ๒๐๐ ชั่ง แลยอมให้ผู้มีทุนคนหน่ึงคน
ใดลงทุนท�าแลเก็บค่าเช่าเปนอาณาประโยชน์ ตามอัตราที่รัฐบาลจะ
อนุญาตแลยอมให้บ่อนมาตั้งอยู่ที่นี้ ยอมให้เจ้าของทุนเก็บไป ๘ ปี
เอาที่แลเรือนโรงท้ังปวงกลับเปนของหลวงทั้งสิ้น เห็นว่าเจ้าของทุน
จะได้ก�าไรพอมนี�า้ใจท�าได้ไม่ต้องออกเงนิหลวง เมือ่ปฤกษากนัในเรือ่ง
นี้ หลวงพิพิธภัณฑ์วิจารณ์อยู่ที่นั้นด้วย หลวงพิพิธยอมรับจะลงทุน
ท�าตามข้ออนุญาตที่ได้ว่ามาแล้ว แต่เห็นเปนการเกี่ยวกับกระทรวง 
พระคลังจึงจะรอไว้หารือกรมหมื่นมหิศรก่อน
 ออกจากตลาดเดินตามถนนหลังเมืองกลับมาที่จอดเรือ ถนน
หลงัเมอืงสายนีท้กุวนันีเ้ปนแต่ทางคนเดนิ ฟากข้างแม่น�า้เปนบ้าน ฟาก
ข้างในเปนวดัร้างบ้าง เปนทีล่ะเมาะบ้าง ถ้าจะตดัเปนถนนท�าง่ายอย่าง
ที่สุดแลจะเปนการงามแก่บ้านเมืองด้วย ที่ฟากถนนข้างในซึ่งเปนที่ 
วดัร้างแลเปนท่ีเปล่านัน้จะท�าออฟฟิศท�าศาลท�าตรางแลโรงพลตระเวน
ก็ท�าได้ ไม่ต้องซื้อแลไม่ต้องไล่ที่ชาวบ้านตามริมน�้า ที่จริงควรพระยา
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สุพรรณจะลงมือท�าเสียนานแล้ว เพราะคนโทษก็มีอยู่มากไม่ได้ใช้การ
อย่างใด จึงได้สั่งพระยาสุพรรณให้ลงมือท�าถนนสายนี้ทีเดียวให้ตัด
กว้าง ๖ วา
 วันที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๒ โมงเช้าออกเรือขึ้นไปตามล�าน�้า
สพุรรณแวะดทูีว่่าการอ�าเภอบ้านทงึซึง่หมืน่ยงพลฝ้ายเปนนายอ�าเภอ
พึ่งออกไปตั้งได้ ๓ เดือนมานี้ การออฟฟิศเป็นการพึ่งจัดใหม่ยัง 
ไม่สู้เรียบ แต่ก็พอใช้, โจรผู้ร้ายในท้องที่อ�าเภอนี้ เพราะเปนอ�าเภอป่า
ต่อพรมแดนกาญจนบุรี, อุทัยธานี, สรรค์, สิงห์, แลอ่างทอง แต่ก่อน 
เปนที่ร้ายกาจชุกชุมถึงเลื่องฦๅ แต่บัดนี้ตั้งแต่ตั้งอ�าเภอ โจรผู้ร้ายใหญ่
โตคือปล้นสดม, ตีชิง, สงบ ยังมีแต่ลักโคกระบือเดือนละหลายๆ ราย
มากกว่าอ�าเภออื่นๆ ถ้าอ�าเภอได้จัดการนานวันไปคงจะเรียบร้อยได้  
ออกจากบ้านทึงแล่นเรือต่อขึ้นไปถึงนางบวชไปแวะที่วัดนางบวชอยู่
ฝั่งตวันออก จะออกไปให้ถึงเขานางบวช๑ ซึ่งอยู่ห่างตลิ่งออกไปทาง
ประมาณ ๓๐ เส้น ออกไปไม่ได้ด้วยก�าลังเปนน�้าเปนโคลน ได้ความ
จากพระว่าท่ียอดเขานางบวชมีวิหารของโบราณแลเขานั้นมีถ�้าด้วย 
พ้นเขานางบวชออกไปมีล�าน�้าเก่า พ้นล�าน�้าออกไป ว่ามีเชิงเทินดิน 
เปนรอยค่ายเก่าแห่งหนึง่ คงจะเปนค่ายกองทพัไทยทีอ่อกไปตัง้รับพม่า
คราวใดคราวหนึ่ง แต่แรกหมายจะขึ้นไปให้สุดพรมแดนสุพรรณว่ามี
เขาตกน�้าแลมีเขาริมน�้าพอดูได้ แต่เวลาเย็นเสียท่ีนางบวชจึงล่องเรือ 
กลับลงมาถึงเมืองสุพรรณเวลายาม ๑
 ล�าน�้าสุพรรณต้ังแต่พ้นเมืองขึ้นไปหรือใต้เมืองลงมา ท�าเล
ผู้คนแลการท�ามาค้าขายบริบูรณ์ บ้านเรือนเปนเรือนฝากระดานโดย
มาก พบเรอืเข้าขนาดใหญ่ขึน้ไปบนัทุกเข้าตลอดระยะทางสกั ๒๐๐ ล�า 
เหน็ได้ว่าการค้าขายบรบิรูณ์ขึน้มาก ล�าน�า้แต่เมอืงขึน้ไปจนถงึบ้านทงึ
ระยะทางเรอืไฟทวนน�า้ประมาณ ๔ ชัว่โมง ดลู�าน�า้คล้ายกบัล�าน�า้ศกัดิ์

	 ๑	 พระอาจารย์ธรรมโชติ	แห่งค่ายบางระจัน	จ�าพรรษาที่เขาวัดนางบวช
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มาก แต่ไม่มีแก่ง ตอนเหนือบ้านทึงขึ้นไปจนนางบวชเปนป่ากาหลง 
ทั้งสองข้างแม่น�้า มีต้นกาหลงเปนอันมาก พิเคราะห์ดูล�าน�้าสุพรรณ 
ซึ่งได้มาเห็นในคราวนี้เกือบตลอด เห็นปลาดอยู่อย่างหนึ่งที่แลเห็น
ความมัน่คัง่บรบิรูณ์อนัเปนท่ีต้ังความศขุส�าราญของพลเมอืงทกุๆ แห่ง 
เว้นไว้แต่ตัวเมืองดูรกรุงรังเปนเมืองร้างอยู่ในชั่ว ๓ คุ้งน�้าเท่านั้น
 วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม เวลา ๒ โมงเช้าออกเรอืล่องตามล�าน�า้ลงมา
แวะบวงสรวงเทพารกัษ์หรอืนมสัการพระพทุธรปูทีว่ดักงจกัร ซึง่เปนที่
คนนับถือมากอีกแห่งหนึ่ง ท่ีเรียกว่ารูปเทพารักษ์ในที่นี้เป็นพระพุทธ
รูป แม้การที่บวงสรวงชาวบ้านก็ไม่ใช้สุรา ออกจากวัดกงจักรแล่นเรือ
ต่อลงมาเข้าคลองสองพี่น้องไปจอดท่ีบางลี่ ต�าบลสองพีน้่องนีอ้ยูท่าง
ฝั่งตวันตกล�าคลองเข้าไปจรดพรมแดนกาญจนบุรีมีบ้านเรือนราษฎร 
ตัง้ตามฝ่ังคลองมากเปนคนบรบิรูณโ์ดยมากอาไศรยหากนิด้วยการท�า
ปลาเปนใหญ่ ท�านาบ้าง ตัดไม้แลเสาในป่ามาขายบ้าง สินค้าไม้ต่างๆ 
คือ ไม้ไผ่ ไม้เสา ไม้รอด และไม้กระดานที่ออกจากเมืองสุพรรณบุรี
ออกทางสองพีน้่องนีม้าก ไม้เหล่านีต้้องขึน้ไปตดัถงึในแขวงกาญจนบรุี  
เข็นเกวียนล่องมาลงคลองสองพี่น้อง เพราะล�าคลองลึกเข้าไปมาก  
แต่การท�าปลาได้ความว่าเดี๋ยวนี้ปลาน้อยไปกว่าแต่ก่อนเสียเปนอัน
มาก เข้าใจว่าเปนเช่นนีทุ้กหวัเมอืง เปนการอย่างหนึง่ซึง่รฐับาลจะต้อง
คิดบ�ารุงในภายน่า  
 ได้ไปดูที่ว่าการอ�าเภอบางลี่ ซึ่งหลวงเทพบุรี กรมการเมือง 
สุพรรณ์เปนนายอ�าเภอ อ�าเภอนี้จัดการเรียบร้อยมาก ถ้อยความ 
ไม่ค่ังค้างเปรียบเทียบถ้อยความดีและโจรผู้ร้ายก็เบาบางเรียบร้อย 
ยิ่งกว่าอ�าเภออื่น นับว่าเปนอ�าเภอที่ ๑ ในสุพรรณ์ ในแขวงบางลี่น้ี  
มีพวกญวนเข้ารีดอยู่ในพระยาบันฦๅมาตั้งอยู ่หมู่ ๑ และมีก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพวกนั้นได้เลือกกันขึ้นตามแบบปกครองท้องที่ ได้ความ
ว่าคนพวกนี้ก็เปนปรกติเรียบร้อยดี ได้ถามพวกก�านันผู้ใหญ่บ้าน 
พวกเข้ารีดก็ว่าเป็นศุขสบายดี
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 รวบรวมเนื้อเห็นในการเมืองสุพรรณ์ซึ่งได้ตรวจครั้งนี้ เห็นว่า
เมอืงสพุรรณ์นีเ้ป็นเมอืงบรบูิรณ์ในการทีจ่ะท�ามาค้าขายและการเหล่า
นัน้ก�าลงัเจรญิ การบ้านเมอืงท่ีได้จดัเปนอนัจดัส�าเรจ็ในชัน้ปราบปราม
โจรผู้ร้ายอุกฉกรรจ์ราบคาบไปมาก ยังมีแต่การลักโคกระบือ และโจร
ผู้ร้ายล้วงลักเล็กน้อย
 การทีไ่ด้จดัเปนอย่างดทีีส่ดุในเมืองน้ี คอื การเลอืกก�านันผูใ้หญ่
บ้าน สงัเกตดูก�านนัผู้ใหญ่บ้านมกัเป็นคนบรบิรูณ์และทีอ่ธัยาไศรยเปน
คนสุภาพโดยมาก ได้เอาเปนธุระที่จะลองพูดจาฟังความเข้าใจ และ
ความขัดข้องของพวกก�านันผู้ใหญ่บ้านทุกๆ โอกาศ ที่ได้มีสังเกตดู
คนเหล่าน้ีรู้สึกว่าตัวมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองราษฎร และดู
เอาเปนธุระเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่แลลูกบ้านของตัวดี ไถ่ถามถึงการบังคับ
บัญชาได้ความว่าบังคับบัญชาลูกบ้านเชื่อฟังไม่มีกระด้างกระเดื่อง 
อนัใด ยตุไิด้ว่าจดัการตามลกัษณปกครองท้องทีใ่นชัน้หมูบ้่านและต�าบล
ส�าเร็จได้ผลดีดังคาด แต่ในชั้นอ�าเภอเพราะการที่จัดยังใหม่และยังหา
ตวัคนไม่ได้ดงัต้องการ จงึยงัไม่สูเ้รยีบ การชัน้เมืองยังเลวกว่าชัน้อ�าเภอ
เพราะคนไม่มีพอใช้ ผู้ว่าราชการเมืองเองสันทัดแต่ในการจับผู้ร้าย 
แขงแรงดี แต่จะเป็นผู้จัดการอื่นมีออฟฟิศเปนต้น ดังพึงต้องการใน 
ต�าแหน่งผูว่้าราชการเมอืงยงัไม่สนัทดั ใช่แต่เท่านัน้เปนผูศ้กึษาการมา 
ในวิทยาลัยหัวเมืองอย่างเก่า คนไม่ใคร่จะไว้ใจมักจะมีเสียงติเตียน 
อยู่บ้าง แต่การเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพราะในส่วนการออฟฟิตมี
ปลัดที่ดีๆ คนเดียวก็พอ เวลานี้หลวงทวยหาญพึ่งออกไปถึงยังใหม่นัก 
หวังว่าต่อไปจะเปนประโยชน์ได้มาก เรื่องความนินทานั้นถ้าอย่าให ้
เจ้าเมอืงเกีย่วข้องกับความเมือ่ใดก็เปนพ้นความล�าบากในข้อนี ้เพราะ 
ฉน้ันต้องแก้ไขด้วยการจัดศาล การศาลเปนการซึ่งยังเลวและเน่า
กว่าการทุกๆ อย่างในเมืองสุพรรณ์ เพราะเหตุที่พระยาสุพรรณ์ยังใช้ 
กรมการเก่าๆ โดยหาตัวคนไม่ได้ กรมการเหล่านี้เปนคนที่เสียชื่อเสียง
และไม่มอีนัใดเปนประกันว่าจะประพฤตดิขีึน้กว่าแต่ก่อน คนทัง้หลาย
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จึงไม่ย�าเกรงเช่ือถือและซ�้าระแวงต่อขึ้นไปถึงผู้ว่าราชการเมืองซึ่งเปน
ผู้ใช้ด้วย การศาลในเมืองนี้ไม่ต้องการอันใดยิ่งกว่าผู้พิพากษาที่ม่ันคง 
สักคนเดียว เพราะความก็ไม่มีมากมายอันใดนัก ต้องการความเชื่อ
ถือมากกว่าอย่างอื่น ถ้าหากว่าจัดศาลเมืองสุพรรณ์ให้เรียบได้เม่ือใด 
เมืองสุพรรณ์เปนหายป่วย แต่การที่จะหาผู้พิพากษาแม้แต่คน ๑ เท่า
ว่านี้ เคอยรู้สึกความยากมามากแล้ว จะต้องเอาไว้หารือกับพระองค์
ระพีต่อไป
 อนึ่ง ได้ทราบว่าที่สุพรรณ์นี้มีด่านภาษี ๒ แห่ง เปนด่านช่วง 
ตั้งอยู่ที่เมืองแห่ง ๑ ที่บางลี่ในคลองสองพี่น้องแห่ง ๑ ตั้งแต่ประกาศ
เลิกเก็บภาษีเครื่องบริโภคที่ผ่านด่าน ด่านทั้ง ๒ แห่งนี้คงเก็บแต่ภาษี
ไม้ ด่านที่เมืองไม่สู้มีไม้ผ่านนัก จึงปฤกษากับพระยาสุนทรบุรีสั่งให ้
เลิกด่านนั้นเสีย แต่ด่านบางลี่เงินภาษีมาก ทราบว่าเก็บได้ใน ๔ เดือน 
ที่ล่วงมานี้กว่า ๑๐๐๐ บาท จึงให้คงไว้ แต่พระยาสุนทรได้สั่งให้มอบ
ให้นายอ�าเภอเปนพนักงานเก็บ
 วนัท่ี ๑๓ สิงหาคม เวลาเช้าออกเรอืจากทีพ่กับ้านบางลีม่าแวะ
ดโูรงเรยีนบ�ารงุพทิยาคาร ท่ีบ้านขนุบ�ารงุโยธ ีสมุหบาญชอี�าเภอ ซึง่เป็น
ผู้จัดการโรงเรียนในอ�าเภอนี้ โรงเรียนนี้การฝึกสอนพอใช้ได้ มีนักเรียน
ที่ไล่หนังสือได้ประโยค ๑ หลายคน มีได้ประโยค ๒ คน ๑ แต่ไปเรียน
ที่กรุงเทพฯ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้ไปรับราชการเปนเสมียนที่
เมอืงได้บ้างแล้วกม็ ีความขดัข้องของโรงเรยีนมอียูแ่ต่เรือ่งหนงัสอืเรยีน 
มีไม่พอดังว่ามาแล้ว แต่ขุนบ�ารุงโยธีนี้เป็นคนมีก�าลังแลความอุสาหะ
ซื้อหนังสือต่างๆ คือราชกิจจาเปนต้น มารวบรวมไว้มีประมาณ ๕๐ 
เล่ม  ดูเปนหอสมุดอย่างเตี้ยๆ ดีอยู่
 โรงเรียนในคลองสองพี่น้องนี้ มีถึง ๓ โรง อยู่ในผู้จัดการคน
เดยีวกนั ชือ่โรงเรยีนบ�ารงุพทิยาคาร ต้ังอยูต่�าบลบางลีแ่ห่ง ๑ โรงเรยีน
ศรสี�าราญพทิยาคมแห่ง ๑ โรงเรยีนราษฎรนยิมพทิยาตัง้อยูต่�าบลวดัจัด
แห่ง ๑ แต่เดี๋ยวนี้เลิกโรงเรียนชื่อราษฎรนิยมพิทยาที่วัดจัดเสียแห่ง ๑ 
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คงเหลือแต่ ๒ แห่ง แลสองแห่งนี้ที่ยังเหลือนี้ ที่จริงก็ควรจะรวมเปน
แห่งเดียวกันได้ เพราะตั้งห่างกันไม่ถึง ๕ เส้น แลอยู่ในผู้อุปการะคน
เดยีวกนั แต่ขนุบ�ารงุโยธชีีแ้จงว่า จะเอาไปรวมตัง้ทีว่ดัไม่ได้ ด้วยตวัแก
ต้องเจือจานอาหารให้นักเรียนไปๆ มาๆ ล�าบาก ตกลงต้องเบียดกัน
เรียนอยู่ที่บ้านแกโรง ๑ หรือ ๒ โรง ต้องเรียนอยู่วัดโรง ๑ คงรักษาชื่อ
แยกกันอยู่ได้ทั้ง ๓ โรง
 ตรวจโรงเรียนแล้วออกเรือต่อลงมาเมืองนครไชยศรี ล่องตาม
คลองสองพี่น้องแลล�าน�้าสุพรรณ์ เข้าเขตรแดนเมืองนครไชยศรีต่อลง
มาแวะตรวจที่ว่าการอ�าเภอไผ่นาด การอ�าเภอเรียบร้อยพอเปนปาน
กลาง จดัยงัไม่ได้เตม็ตามแบบ แต่เปรยีบเทยีบถ้อยความพอใช้ อ�าเภอ
ไผ่นาดนีเ้ป็นอ�าเภอคนน้อย ด้วยทีท่างนีเ้ป็นทีเ่ปลีย่วโดยมาก แต่ก่อน
โจรผู้ร้ายชุกชุม เปนทางโจรผู้ร้ายไปมา ในระหว่างมณฑลกรุงเทพฯ 
มณฑลนครไชยศร ีแลมณฑลราชบรุ ีมท่ีาซึง่โจรผูร้้ายพาสตัว์ข้าม เปน 
ที่ขึ้นชื่อลือนามคือ ที่ไผ่อ้ายแบ้ที่บางขะโมยแลที่บางไผ่นาดนี้ พระยา
สุนทรบุรีจึงเอาท่ีว่าการอ�าเภอมาต้ังลงในที่เปลี่ยว แลยังจะจัดพล 
ตระเวรขึน้ไปตัง้สะเตชัน่ทีไ่ผ่อ้ายแบ้อกีแห่งหนึง่ แต่เวลานีฟั้งดกูว่็าโจร
ผูร้้ายสงบเรยีบร้อยด ีถ้าคลองบรษิทัซึง่ขดุแต่ลานเทมาทะลไุผ่อ้ายแบ้
ส�าเร็จเมือ่ใด ท้องทีใ่นอ�าเภอนีค้งจะบรบิรูณ์ข้ึนอิกมาก ออกจากบางไผ่
นาดล่องลงมาตามล�าน�้า เวลาบ่าย ๒ โมงเศษถึงปากคลองมหาสวัสดี 
จอดพักนอนคืนหนึ่ง คลองมหาสวัสด์ิเวลานี้มีน�้าพอเรือไฟเล็กไปมา
ได้ ในคราวน�้ามีเรือเมล์เดินแต่กรุงเทพฯ ถึงพระปฐมเจดีย์ ๓ ล�า เรือ
แจว เรือพายพ่อค้าไปมาได้ทุกเวลา มีเรือบันทุกเข้าแลน้อยหน่าเข้า
มากรุงเทพฯ มาก ที่ปากคลองเจดีย์บูชาแง่ข้างเหนือเปนที่หลวง เดิม
เจ้าพระยาภาณุวงษ์มาสร้างสระบัวแลมีเรือนแพเปนที่พักอยู่ที่นี้ มอบ
ให้ขุนด่านรักษาแต่ทอดทิ้งมาเสียช้านาน สระบัวสูญหายกลายเปน 
นาไปเสียหมด แลเรือนแพนั้นก็หักพัง พระยาสุนทรบุรีพึ่งซ่อมขึ้นใหม่ 
เปนที่เรือจอดพักสบายพอใช้ ด้วยเปนท่าลมพัดเย็นอยู่เสมอ





รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลนครไชยศรี เมืองนครไชยศรี

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

ศาลาว่าการมหาดไทย
ที่ ๒๐๗/๑๖๒๐๒
    วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม ร.ศ. ๑๑๗
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอประทานกราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ  
กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ ทรงทราบฝ่าพระบาท
 ด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้รับลายพระหัตถ์พระเจ้าน้องยาเธอ, 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ฉบับ ๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๗ 
เปนรายงานตรวจราชการเมืองนครไชยศรีมีความพิศดารแจ้งอยู่ใน
ส�าเนาลายพระหตัถ์ซึง่ข้าพระพทุธเจ้าได้คดัสอดซองถวายมาพร้อมกบั
จดหมายฉบับนี้ด้วยแล้ว แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับโทรเลขจากพระเจ้า
น้องยาเธอ, เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอิกฉบับหนึ่งจากเมืองราชบุรี 
มีความว่า ทรงสบายดีแลจะได้เสด็จจากเมืองราชบุรีไปเมืองเพชรบุรี
วันนี้ ขอฝ่าพระบาทได้น�าทูลเกล้าฯ ถวายด้วย

    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
   ข้าพระพุทธเจ้า พระยาสฤษดิ์พจนกร
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ส�าเนาที่ ๑๖๑๔๙ รับวันที่ ๒๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ที่พักเมืองราชบุรี

วันที่ ๑๙ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาสฤษดิ์
 วันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลาเช้าออกเรือจากบ้านบางลี่ล่องตาม
คลองสองพี่น้อง แลล�าน�้าสุพรรณ์ เข้าเขตรแดนเมืองนครไชยศรี ต่อ
ลงมาแวะตรวจที่ว่าการอ�าเภอไผ่นาด การอ�าเภอเรียบร้อยพอเปน 
กลาง จัดยังไม่ได้เต็มตามแบบแต่เปรียบเทียบถ้อยความพอใช้ อ�าเภอ
ไผ่นาดนีเ้ปนอ�าเภอคนน้อย ด้วยทีท่างนีเ้ปนทีเ่ปลีย่วโดยมาก แต่ก่อน
โจรผู้ร้ายชุกชุมเปนทางโจรผู้ร้ายไปมา ในระหว่างมณฑลกรุงเทพฯ 
มณฑลนครไชยศรีแลมณฑลราชบุรีมีท่าซึ่งโจรผู้ร้ายพาสัตว์ข้ามเปนที่
ขึ้นชื่อลือนาม คือที่ไผ่อ้ายแบ้ ที่บางขะโมย แลที่บางไผ่นาดนี้ พระยา
สมุทรบุรีจึงเอาที่ว่าการอ�าเภอมาตั้งลงในที่เปลี่ยว และยังจะจัดพล
ตระเวนขึ้นไปยังสะเตชั่นที่ไผ่อ้ายแบ้แห่งหน่ึง แต่เวลาน้ีฟังดูก็ว่าโจร
ผู้ร้ายสงบเรียบร้อยดี ถ้าคลองบริลัทซึ่งขุดแต่ลานเทาทะลุไผ่อ้ายแบ้
ส�าเรจ็เมือ่ใดท้องท่ีในอ�าเภอนีค้งจะบรบิรูณ์ขึน้อกิมาก ออกจากบางไผ่
นาดลงมาตามล�าน�้า เวลาบ่าย ๒ โมงเสศถึงปากคลองมหาสวัสดิ์จอด
พักนอนคืนหนึ่ง คลองมหาสวัสดิ์เวลานี้มีน�้าพอเรือไฟเล็กไปมาได้ใน
คราวน�้า มีเรือเมล์เดินแต่กรุงเทพ, ถึงประปฐมเจดีย์ ๓ ล�า เรือแจวเรือ
พาย พ่อค้าไปมาได้ทุกเวลา มีเรือบันทุกเข้าแลน้อยหน่าเข้ากรุงเทพ, 
มากที่ปากคลองเจดีย์บูชาแง่ข้างเหนือเปนที่หลวง เดิมเจ้าพระยา
ภาณวุงษ์มาสร้างสระบวัแลมเีรอืแพเปนทีพ่กัอยูอ่ยูท่ีน่ี ่มอบให้ขนุด่าน
รักษา แต่พอทิง้มาเสยีช้านาน สระบวัสญูหายกลายเปนนาไปเสยีหมด
แลเรือนแพนั้นก็หักพัง พระยาสุนทรบุรีพึ่งซ่อมขึ้นใหม่ เปนที่เรือจอด
พักสบายพอใช้ ด้วยเปนท่าลมพัดเย็นอยู่เสมอ
 วันที่ ๑๓ เวลาเช้าออกเรือจากปากคลองมหาสวัสดิ์มาจอดที่
ทีว่่าการเมอืงขึน้ตรวจออฟฟิศท่ีว่าการเมอืง ดกูารทีจ่ดัเรยีบร้อยพอใช้
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พอสมควรแก่ท่ีจะเป็นได้ในเวลานี้ เสียแต่พื้นที่ที่ตั้งที่ว่าการเมือง ซึ่ง 
เปนทีว่่าการเมอืงมาแต่เดิมเปนท่ีเลวทรามคบัแคบยาวตามล�าน�า้ไม่ถงึ 
๒ เส้น ยืนขึ้นไปก็ไม่ถึง ๒ เส้น มีวัดแลบ้านล้อมรอบขยายไม่ออกซ�้า
เปนที่ลุ่ม ระดูนี้น�้าขึ้นท่วมถึงกันด้วย ที่ใช้ได้มีแต่เรือนฝากระแชงอ่อน 
๓ ห้อง ๒ ชั้นเฉลียงรอบ ซึ่งพระยาทิพโกษาท�าไว้แต่ก่อนหลังหนึ่งได้
อาไศรย์เปนออฟฟิศอยู่ช้ันล่าง ผู้รักษาเมืองอาไศรย์อยู่ชั้นบน แลมี
ศาลาโถงเปนศาลแอบอยู่อกิหลังหนึง่ ได้แวะไปดชู�าระความทีศ่าลเมือง 
หลวงอินทร์จ่าเมืองเปนอธิบดีผู้พิพากษา ดูกระบวนพิจารณาก็เปน 
อย่างตั้งใจจะให้เปนอย่างใหม่ ถามสารบบดูการท่ีได้ท�าก็พอจัดว่า 
เปนไม่เลว เพราะจ�านวนความที่แล้วทันกับความที่เกิดใหม่ไม่คั่งค้าง
รุงรัง ได้ไปตรวจตรางที่ขังนักโทษด้วย ตรางนี้อยู่หลังจวนข้ามฟาก 
ถนนทีใ่หญ่โตพอแก่การ แต่เปนทีลุ่ม่น�า้ขงั ตวัตรางนัน้พระยาทพิย์โกษา 
ได้สร้างไว้พื้นสูงแลแขงแรงพอใช้ได้ แต่เวลานี้คนโทษอยู่ข้างจะมาก 
เยยีดยดักนัอยู ่มจี�านวนนกัโทษ ๑๕๒ คน ตดัสนิแล้ว ๗๘ คน ระหว่าง
พิจารณา ๗๔ คน เพราะมีท้องตราสั่งไม่ให้ส่งนักโทษเข้าไปกรุงเทพ, 
คนจึงเยียดยัดกันในตรางนี้มาก มีนักโทษยื่นเรื่องราว ๓ ฉบับไม่เปน
เร่ืองส�าคัญอันใด ได้สั่งให้ปล่อยนักโทษซึ่งพิเคราะห์เห็นว่าติดพอแก่
โทษแล้วชาย ๕ หญิง ๒
 ที่ว่าการเมืองนครไชยศรีถ้าจะตั้งอยู่ที่นี้เห็นว่าจะท�าอย่างไร
ให้เรียบร้อยงดงามนั้นไม่ได้ พระยาสุนทรบุรีได้เลือกที่ไว้ข้างเหนือ 
ซึ่งอยู่ในหว่างปากคลองเจดีย์บูชากับเมืองเดียวน้ีแห่งหน่ึง เปนที่ว่าง
มีเจ้าของจะต้องซื้อ แต่เห็นว่าเปนท่ีดีแลพอแก่การจึงได้สั่งให้คิดย้าย
ที่ว่าการเมืองไปตั้งที่ใหม่ในศกน่า
 เมอืงนครไชยศรเีวลานีห้ลวงบรมนาทบ�ารงุข้าหลวงมหาดไทย
เปนผู้รักษาเมืองมาได้ยังไม่ถึงเดือน แต่ไล่เลียงราชการเมืองดูเข้าใจ
น่าที่แลเอาใจใส่มาก ได้ข่าวว่าผู้คนอยู่ข้างจะนิยมด้วยเปนคนหมั่น 
แลอาชาไสยซือ่ตรง ต่อไปคนนีเ้หน็จะเปนราชการได้คนหนึง่ ออกจาก
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ที่ว่าการเมืองไปแวะตรวจท่ีว่าการอ�าเภอเมือง ซึ่งอาไศรย์แพจอดอยู่
น่าที่ว่าการเมือง แพหลังนี้ทราบว่าได้มาใช้ราชการโดยปลาดเปนแพ
ดีราคาซื้อขายกว่า ๑๐ ชั่ง ทราบว่าเจ้าของแพเปนหนี้สินเขามากทิ้ง
แพไว้ตัวอพยพหลบหนีไป อ�าเภอต้องเอามารักษาไว้ จนบัดนี้ก็ยังไม่มี
เจ้าของเบี้ยนายเงินคนใดมาว่ากล่าวคงได้ใช้แพกลางนี้เปนที่ว่าการ
อ�าเภอแลจะได้ใช้ต่อไปอิกสักเท่าใดยังทราบไม่ได้ อ�าเภอน้ีก็จัดว่า
เปนเรียบร้อยโจรผู้ร้ายอุกฉกรรจ์ไม่มี การลอบลักโคกระบือหรือย่อง
เบามีบ้างแต่ห่างๆ ความแพ่งดูค�าท่ีเปรียบเทียบก็พอใช้ แต่ปลาดอยู่
ที่ไม่ค่อยจะตกลงต้องส่งไปศาลเมืองเสียมากกว่าที่จะแล้วได้ที่อ�าเภอ
เห็นเปนเช่นนี้ได้ด้วยเหตุ ๒ อย่าง เพราะศาลอ�าเภออยู่ห่างศาลเมือง
ไม่ถึงเส้น จะไปว่าศาลเมืองไม่ล�าบากอันใด ข้างแพจึงไม่ใคร่ยินยอม
ในชั้นเปรียบเทียบ หรืออิกอย่างหนึ่งคนจะไม่ใคร่ไว้ใจผู้นายอ�าเภอจึง
ใคร่ยินยอมตกลง แต่ความข้อนี้รู้ไม่ได้แน่ ด้วยสารรบที่ท�าท�าแต่ความ
ทีต่กลง ทางเมอืงนีย้งัหาเข้าใจในการทีท่�าสารบบอย่างกรงุเก่าไม่ ถ้ามี
สารบบที่ความไม่ตกลงอยู่แล้วก็พอจะตรวจค�าเปรียบเทียบพิเคราะห์
เอาความจริงได้
 ออกจากที่ว่าการอ�าเภอเมืองไปเข้าคลองเจดีย์บูชา ถึงพระ
ปฐมเจดีย์ เวลาบ่าย ๒ โมงขึ้นพักอยู่ที่พระราชวัง วังนี้ช�ารุดทรุดโทรม
มาก ทัง้วงัแลบรเิวณคงใช้ได้แต่พระท่ีนัง่ ๒ ชัน้หลงัหนึง่กบัเพงิพลด้าน 
ตวันตกแลด้านเหนือ พระที่นั่งแลต�าหนักรักษา นอกจากนี้เสาขาด 
เซซวนร้าวรานจวนจะพังหมดทุกหลังไม่มีเว้น ถ้าจาซ่อมแซมจะต้อง 
รื้อลงท�าใหม่ท้ังนั้น พิเคราะห์ดูเห็นว่าวังนี้โดยหากว่าจะกล้าลงทุน 
ซ่อมแซมขึ้นใหม่ ก็หาประโยชน์อันใดมิได้ ด้วยเปนที่คับแคบซุกซิก 
โดยจะประทบักไ็ม่เปนทีท่รงพระราชส�าราญได้ ทีว่งันีค้วรรือ้พระทีน่ัง่ 
แลต�าหนักบันดาท่ีช�ารุดหักพังออกให้หมด แลปลูกสร้างเพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย ท�าเปนที่ว่าการมณฑลนครไชยศรี เปนดีกว่าใช้เปนอย่างอื่น  
ถ้าหากว่าเสด็จพระราชด�าเนินประพาศพระปฐมเจดีย์ในภายน่า คิด 
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ว่าจะปลูกพลับพลารับเสด็จ ฉันได้เลือกท่ีไว้ข้างหลังพระปฐมซึ่ง 
เปนที่บริเวณวังโบราณของกษัตริย์ซึ่งสร้างพระปฐมเจดีย์ แลได้สั่งให้
พระยาสนุทรให้ปักไม้หมายกรยุไว้เปนทีพ่ลบัพลารบัเสดจ็ในทีท่ีเ่ลอืก
ใหม่นี้ เข้าใจว่าจะทรงพระราชส�าราญกว่าประทับที่พระราชวังเก่า  
ด้วยเปนที่กว้างใหญ่มีคลองมีโคกแลเปนป่าละเมาะทั่วไป แม้ที่สุดจะ
สร้างวงัในทีน่ัน้ก็สร้างได้ท่ีวังเก่าในเวลานี ้ตอนพระทีน่ัง่ พระยาสนุทร
บุรีได้ปลูกเรือนไม้แซกขึ้นหลังหนึ่ง และกันไว้เปนท่ีรับผู้มีบันดาศักดิ ์
ไปมา ตอนข้างต�าหนัก กองทหารอาไศรย์ที่ว่าการมณฑลแลว่าการ 
อ�าเภอพระปฐมอาไศรย์ตัง้ท�าการอยูท่ีพ่ระระเบยีงชัน้ในพระปฐมเจดย์ี  
ดูเปนการเบียดเบียนพระปฐมไม่สมควร จะต้องคิดจัดเรื่องที่ว่าการ
มณฑลนี้โดยเร็วสักหน่อย
 ได้ไปตรวจทีว่่าการมณฑลแลทีว่่าการอ�าเภอพระปฐมเจดย์ีใน
วนัทีไ่ปถงึนัน้ ทีว่่าการมณฑลจดัการเปนหมวดหมู่แลการเรียบเรียงเกบ็
จดหมายเรยีบร้อยดเีพราะขอคนในกระทรวงมาไว้หลายคน แลเหน็ได้
ว่าถ่ายแบบในศาลากระทรวงมหาดไทยมาจัดแทบทุกอย่างที่จะท�าได้
บางอย่างเกินต้องการในที่นี้ก็มีบ้าง เช่นเข้าใบบันทึกจดหมายบันทึก 
ตลอดจนรายงานตีพิมพ์ซึ่งมีก�าหนดฉบับแลเวลายื่นไม่จ�าเปนเลยจะ
ต้องเข้าบนัทึกดูเหมอืนท่ีกรงุเก่าก็ยังเปนเช่นนี ้ได้ชีแ้จงให้เข้าใจว่าการ
ที่จะเอาอย่างนั้นควรเอาอย่างแต่ที่จ�าเปน ที่ไม่จ�าเปนไปเอาอย่างให้
เหนือ่ยไม่มปีระโยชน์อนัใด ท่ีว่าการมณฑลนีก้ระบวนจดัทีท่างกส็อาด
สอ้านเสียแต่ตั้งไปตั้งในที่วัดเท่านั้น ในเวลาน้ีการคลังมณฑลก�าลัง
ข้าหลวงคลังคนใหม่มารบัการจากพระสรรคส่งกนัยงัไม่เสรจ็ ดเูหมอืน
จะมีการยุ่งเหยิงบ้างเล็กน้อย การคลังมณฑลนี้คงยังเลวกว่ามณฑล 
กรุงเก่ามาก เพราะยังเปนอย่างเก่าซึ่งจะเปลี่ยนเข้าแบบใหม่
 ที่พระปฐมเจดีย์นี้จัดการปกครองเปนท้องที่อ�าเภอหนึ่งใน 
เมืองนครไชยศรี หม่อมราชวงษ์เล็กเปนนายอ�าเภอมีจ�านวนราษฎร 
ในท้องที่อ�าเภอนี้ ๒๓๗๕๒ คน เหตุการโจรผู ้ร ้ายสงบมีแต่การ  
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ย่องเบาลักเล็กน้อยห่างๆ หม่อมราชวงษ์เล็กน้ีเดิมเป็นนายอ�าเภอ 
เมืองนครไชยศรีท�าการดี พระยาสุนทรบุรีเห็นว่าอ�าเภอพระปฐมเปน 
อ�าเภอส�าคญักว่าอ�าเภออืน่ในเมอืงนครไชยศรจีงึย้ายมาว่าอ�าเภอพระ
ปฐมฟังดูผู้คนก็นิยมมากอยู่
 วนัที ่๑๕ เวลาเช้าไปเทีย่วดตูลาด ตลาดพระปฐมเจดย์ีนีต้ัง้อยู่ 
๒ ฟากคลองเจดีย์บูชา ตั้งแต่บริเวณวัดพระปฐมตลอดลงไปยาวตาม
ล�าคลองประมาณ ๑๐ เส้น ปลูกเปนโรงหลังคามุงจากเครื่องผูกบ้าง
ลับบ้างฝั่งละ ๒ แถว มีทางเดินกลางกว้างประมาณ ๔ ศอก มีทั้งโรง
บ่อนและโรงสรุาตลาดของสดเบด็เสรด็อยูใ่นน้ัน นับว่าเปนตลาดส�าคญั
ในหวัเมอืงแห่งหนึง่ เหตวุ่าเปนทีม่กีารค้าขายมาก สิง่สนิค้าทีจ่�าหน่าย
ออกจากพระปฐมเจดีย์ไปจ�าหน่ายในกรุงเทพ, แลหัวเมืองอื่นๆ นั้น  
ที่เปนสินค้าใหญ่คือ เข้าเปลือก เข้าสาร เข้าโภช น�้าตาลทราย น�้า
อ้อย ยาสูบ แลผักผลไม้ต่างๆ คือ คราม มะเกลือ หน่อไม้ น้อยหน่า  
สรรพรศ เผือกมัน กล้วย แลอื่นๆ ส่วนสินค้าซึ่งพามาแต่กรุงเทพ,  
แลที่อ่ืนๆ จ�าหน่ายในท่ีนี้ คือ เครื่องทองเหลือง ทองขาว ผ้าพรรณ 
นุง่ห่ม แลผกัผลไม้ เครือ่งบรโิภค คอื หมาก พล ูทเุรยีน มงัคดุ มะพร้าว 
เปนต้น
 ลักษณะซื้อสินค้าทั้งปวงนี้ มีเรือใหญ่น้อยหลายร้อยล�า รับ
สินค้าแต่กรุงเทพ, แลที่อื่นๆ มาจ�าหน่ายแก่พวกที่ตั้งร้านอยู่ในตลาด 
รับไว้ขายแก่ชาวบ้านนอก ถึงเวลาเช้าพวกชาวบ้านนอกต่างหาบหาม
บนัทกุสิง่สนิค้าเข้ามาต้ังขายท่ีลานพระปฐมเจดย์ี แลตามบรเิวณตลาด
พวกชาวเรือพากันไปว่าซื้อ เมื่อตกลงราคากันแล้วก็ขนส่งลงเรือที่ริม
ตลาดนั้นบ้าง ต�่าลงมาบ้างตามเรือเล็กเรือใหญ่ที่จะขึ้นไปได้ถึงเพียง
ใด พวกชาวบ้านนอกขายของได้แล้ว ภอใจต้องการของสิ่งใดก็เท่ียว
ซือ้หาตามร้านในตลาด หาบหามพากลับออกไปบ้านเปนประเพณดีงันี้  
เวลาเช้าๆ คนแน่นหนาคบัคัง่ตลอดตลาดประมาณได้หลายพนัคนทุกๆ  
วัน พระยาสุนทรบุรีได้ให้ลองเก็บจ�านวนแลราคาสินค้าเพียงผลไม ้
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ที่ซื้อขายกันที่ตลาดในเดือนกรกฎาคม ได้จ�านวนสินค้าที่จ�าหน่ายไป
จากพระปฐมเจดีย์ คือ
 น้อยหน่า ๗๓๗๔๑๕ ผล เปนเงิน ๕๕๓๐ บาท ๓๒ อัฐ
 สรรพรศ ๒๒๐๓๑ ผล เปนเงิน ๘๒๖ บาท ๑๐ อัฐ
 กล้วย ๓๖๘๙๐๐ ผล เปนเงิน ๙๒๒ บาท ๑๖ อัฐ
 ขนุน ๖๑๕ ผล เปนเงิน ๑๕๓ บาท ๔๐ อัฐ
 เข้าโภช ๔๘๐๒๐ ผล เปนเงิน ๒๑๑ บาท ๔ อัฐ
 ฟักทอง ๓๔๖ ผล เปนเงิน ๕๙ บาท ๔๘ อัฐ
 ฟักเขียว ๗๖๐๐ ผล เปนเงิน ๓๙ บาท

รวมเปนเงิน  ๗๗๔๒  บาท  ๒๒  อัฐ
สินค้ากรุงเทพ, ที่เอามาจ�าหน่ายในพระปฐม 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
 กะท้อน ๒๕๑๑ ผล เปนเงิน ๔๘ บาท 
 แตงโม ๓๐๐ ผล เปนเงิน ๓๙ บาท 
 มะพร้าว ๖๓๐๐ ผล เปนเงิน ๔๗๐ บาท
 เงาะ ๔๐๕๐ ผล เปนเงิน ๔๙ บาท 
 ส้มโอ ๔๐๐ ผล เปนเงิน ๑๒ บาท ๓๒ อัฐ
 ล�าไย ๑๗๐๐ ผล เปนเงิน ๔ บาท ๑๖ อัฐ

รวมเปนเงิน  ๕๕๖๓  บาท  ๑๖  อัฐ
 ยงัเครือ่งทองเหลอืงทองขาวผ้าพรรณนุ่งห่มท่ีชาวร้านในตลาด
จ�าหน่ายได้ในเดือนหนึ่งนั้นเปนเงินถึง ๑๓๓๒๓ บาท ๑๐ อัฐ
 เพราะเหตุท่ีการค้าขายในตลาดพระปฐมเจดย์ีดงัว่ามานี ้ พาให้
คนต้องการท่ีท�าโรงร้านขายของมาก ท่ีรมิคลองฝ่ังใต้เปนทีห่ลวง กเ็ปน
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ตลาดไปแต่มุมด้านน่าพระราชวัง คือ มีผู้เข้าอยู่แลต่อพะเพิงที่เพิงพล
พระราชวังเอาเปนร้านตลาดตลอด ท่ีถนนริมฝั่งคลองตรงพระราชวัง
ออกมา ก็มีผู้ปลูกเปนร้านช�าท�านองที่ว่าวัดสุทัศน์ ขายของบริโภค
ต่างๆ อิกแถวแต่มุมพระราชวังลงไปตามล�าคลองราษฎรปลูกเปน 
โรงจาก ท�าเปนร้านขายของตลอดร้าน ๑ ยาวประมาณ ๘ ศอก เช่ากนั 
ถึงเดือนละ ๑๐ บาท ๑๒ บาท อย่างต�่าเพียง ๕ ราคาขายเสง 
โรงจากเหล่านีข้ายกนัถงึร้านละ ๑๐ ชัง่ ๑๕ ชัง่ ข้างฝ่ังคลองฟากเหนอื 
ตอนบนเปนท่ีวัดท่านพระปฐมเจติยานุรักษ์ยอมให้ราษฎรอาไศรย์
ปลูกโรงขายของตลอดลงมาจนตะพานช้างพ้นนั้นลงไปเปนที่พระยา
พพิฒั (ทบั) แลทีท่่านผูห้ญงิหนใูนเจ้าพระยาทิพากรวงษ์ ซึง่ตกเปนของ
กรมหมื่นมรุพงษ์ก็ท�าเปนโรงจากให้เช่าเปนร้านเปนตลาดแลโรงบ่อน
ตลอดลงไป แต่ราคาค่าเช่าห้องเพียง ๕ บาท ไม่แรงเท่าฝั่งใต้ ที่ตลาด 
พระปฐมเจดีย์ถึงเปนตลาดใหญ่ก็ดูรุงรังแลโสโครกเพราะปลูกเบียด
เสียดเยียดยัดกันไม่เปนทางทางงดงาม แล้วแต่ใครจะท�าก็ท�าได้ ไม่มี
ผู้ใดในรัฐบาลท่ีจะได้เอาเปนธุระโดยทางที่ชอบมาแต่แรก จึงเปนได้
เช่นนี้ แต่จะจัดการแก้ไขอย่างใดในเวลานี้ คิดดูก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ 
เพราะการค้าขายในตลาดท่ีนี้ก�าลังเจริญ ถ้าไปขับไล่รบกวนน่าที่จะ
เกิดความเดือดร้อนพาให้คนท้อถอยในการค้าขายไปได้ ทางอย่างดี
ที่ควรจะเห็นว่า ควรจะคิดอ่านสร้างที่แทนข้ึนแลกันให้ตลาดขยาย
ย้ายออกไปภอหลวมตัวกันก่อน แล้วจึงจัดการก่อสร้างแก้ไขในตอนนี้ 
จึงจะไม่เปนการกีดกั้นความเจริญในที่นี้
 การที่จะจัดเรื่องตลาดพระปฐมเจดีย์นี้ เวลานี้เจ้าพนักงานท�า
แผนที่ ซึ่งได้ส่งออกมาท�าการร่วมเข้าแล้ว ได้เรียกแผนที่ที่เขาท�ามา
ตรวจดูประมาณอิกสัก ๒ เดือนถึงจะแล้ว จะต้องรอเอาแผนที่นี้เปน
หลักกะถนนท่ีจะตัดในบริเวณพระปฐมเจดีย์ แลกะตลาดที่ควรจะอยู่
ในที่ใด การท�าถนนไม่ต้องลงทุนอันใดนัก เพราะใช้แรงคนโทษท�าได้  
ฉนัได้สัง่ให้พระยาสนุทรให้รบีคดิท�าตรางขึน้ทีพ่ระปฐมเจดย์ี แลให้สัง่
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คนโทษเมืองสุพรรณ เมืองนครไชยศรีที่มีก�าหนดโทษเกิน ๓ เดือนเอา
ขึน้มาไว้ใช้ทีพ่ระปฐมเจดีย์นี ้ในการก่อสร้างตลาดนัน้เหน็ว่าจะต้องคดิ
ย้ายบ่อนก่อน ถ้ากะในแผนที่เห็นที่ใดเหมาะควรย้ายบ่อนไปตั้งที่น้ัน 
การที่จะสร้างบ่อนถ้าท�าสัญญาให้เขาเก็บสัก ๑๐ ปี จะหาคนลงทุน
ท�ากเ็หน็จะได้ง่ายไม่ต้องออกเงนิหลวง ถ้าบ่อนไปอยูไ่หนตลาดของสด 
แลร้านช�าคงจะตามไป การที่จะสร้างตลาดของสดแลร้านช�านั้นหา 
ผู้มีทุนท�าได้ง่าย เพราะค่าเช่าคงจะเปนดอกเบี้ย ไม่ต�่ากว่าชั่งแลบาท 
การที่ย้ายบ่อนไปคงจะพาให้ร้านท่ีมีอยู่ในตลาดเดียวนี้ลดลงพอหาย
เยยีดยดักนั แบ่งท่ีสร้างตึกหรอืโรงท่ีมัน่คงขึน้ในทีห่ลวงแห่งนีไ้ด้ การที่
จะท�าจะท�าเปนการหลวงหรอืจะขายท่ีหลวงให้ราษฎรท�ากไ็ด้ทกุอย่าง  
ถ้าได้กะแผนที่แล้วอย่างช้าอิก ๓ ปีที่นี้คงเปนเมือง ด้วยรถไฟจะเปน 
ก�าลังใหญ่ที่จะช่วยบ�ารุง เวลานี้ได้พบพวกมิศเตอร์ถึงก�าลังปักกรุย
รถไฟเข้ามาในตอนคลองเจดย์ีบชูาแล้ว ฟังเสยีงพ่อค้าราษฎรในทีน่ีอ้ยู่
ข้างจะพากนันยิมเรือ่งรถไฟเปนอนัมาก มคีนมาขอให้ฉนับอกว่ารถไฟ
จะแล้วเมื่อใดหลายคน ตามความเห็นของพวกพ่อค้าเห็นว่าถ้ารถไฟ
สายนี้แล้ว พวกเขาจะได้ความบริบูรณ์ขึ้นอิกมาก เพราะทุกวันนี้การ
ท�าไร่ขายสินค้ามีความขัดข้องอยู่หลายอย่าง คือต้องหาบขนสินค้ามา
ขายทีพ่ระปฐมเปนความล�าบากแลเปลืองโสหุย้ บางทใีนระดฝูนเหมือน
อย่างเดียวนี้ท่ีไร่อยู่ไกลก็มาค้าขายไม่ได้เพราะฝนชุกหนทางเปนหล่ม
เปนโคลนใช้เกวียนหรือพาหนะอย่างใดไม่ได้ อิกประการหนึ่งสินค้าที่
เอามาขายทีต่ลาดพระปฐมราคายงัต�า่เปนต้นว่าน้อยหน่า บางวนัถ้ามา
ขายมากด้วยกนัขายได้เพยีง ๑๐๐ ละ ๒ สลงึ ต่อมาวนัมเีรอืมารบัมาก
หรือคนมาขายน้อย จงึขึน้ราคาถงึกว่า ๑๐๐ ละ ๓ สลงึ เพราะพวกทีรั่บ
คิดเพือ่เสยีหายในระหว่างทีจ่ะพาไปขาย น่านีพ้อค่อยยงัชัว่ ถ้าน่าแล้ง 
บางทีถึง ๔ วัน ๕ วัน จึงจะไปถึงกรุงเทพ, ถ้ามีรถไฟความล�าบาก 
เหล่านีจ้ะหมดไปคงจะขายสนิค้าได้ราคาดขีึน้กว่าเดยีวนี ้คนจงึหวงัใจ
ในรถไฟมาก กลับมาจากตรวจตลาดได้มีการประชุมพวกหลงจู๊โรงหีบ 
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แลพวกท�าไร่ในการที่เรียกประชุมเรื่องโรงหีบน้ัน เพราะการที่จะเลิก
ด่านภาษียังติดอยู่ด้วยเก็บภาษีน�้าตาลทรายในท้องที่อ�าเภอพระปฐม
เจดย์ีมโีรงหบีในเวลานี ้๑๗ โรง เงนิภาษปีีหนึง่กว่า ๑๐๐ ชัง่ อกิประการ
หนึ่งความขัดข้องในมณฑลนี้มีอยู่ด้วยเรื่องภาษีอ้อย จะจัดการตาม
อย่างหวัเมอืงฝ่ายเหนอืไม่ได้ คอื ข้างหวัเมอืงในมณฑลกรงุเก่า มณฑล
นครสวรรค์ แลมณฑลพิศณุโลกย์ราษฎรปลูกอ้อยแลเขี้ยวน�้าอ้อยขาย
เอง จัดการเก็บภาษีเรียกจากผู้ปลูกอ้อย คิดตามเนื้อที่ไร่ละ ๔ บาท  
๒ สลึง เปนการเรียบร้อย  แต่ทางนี้ราษฎรที่ปลูกอ้อยปลูกขายโรงหีบ
ทัง้สิน้ ไม่ได้เขีย้วเองอย่างหวัเมอืงข้างเหนือ โรงหบีต้องเสยีภาษนี�า้ตาล
ทรายน�้าอ้อยอยู่แล้วถ้าจะเอาแบบหัวเมืองข้างเหนือมาเก็บไร่อ้อย 
อกิชัน้หนึง่กเ็ปนภาษ ี๒ ซ�า้ อกิประการหนึง่พระยาสนุทรบรุไีด้ลองท�า
บาญชีน�้าตาลที่เสียภาษีต�่าอยู่กว่าครึ่ง เห็นเปนการรั่วไหลรัฐบาลเสีย
เปรียบอยู่ จ�าต้องคิดจัดการแก้ไขวิธีเก็บภาษีน�้าตาลทรายทางนี้อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง แลวิธีจะจัดใหม่นั้น ได้ปฤกษากับพระยาสุนทรบุรีเห็นว่า
มีอยู่ ๒ อย่าง คือ เก็บตามเนื้อที่ปลูกอ้อยอย่างหัวเมืองฝ่ายเหนือ แต่
เลกิภาษนี�า้ตาลทรายน�า้อ้อยเสียทีเดียวอย่างนีจ้ะเกบ็ได้ง่ายแลไม่มีทาง
ร่ัวไหล แต่มีทีเ่สียอยูอ่ย่างหนึง่ด้วยเปนการเกบ็จากคนจน คอืราษฎรที่
ปลูกอ้อย บางที่เห็นต้องเสียภาษีแรงขึ้นจะย่อท้อในการที่จะปลูกอ้อย
กจ็ะเสยีประโยชน์ได้อกิอย่างหนึง่นัน้เกบ็ภาษนี�า้ตาลน�า้อ้อยแต่ไปเกบ็
ที่โรงหีบเอาตามจ�านวนน�้าตาลน�้าอ้อยที่จ�าหน่ายจากโรงหีบ อย่างน้ี
ไม่มีใครได้ความเดือดร้อนหรือท้อถอย แต่บางทีจะอยากอยู่ในการที่
จะตรวจ จึงเห็นว่าการเรื่องนี้ควรจะเรียกหลงจู๊โรงหีบมาฟังความเห็น
คนพวกนั้นดูเขาจะเห็นประการใด เมื่อพร้อมกันฉันจึงได้ชี้แจงความ
คิดที่จะแก้ไขวิธีเก็บภาษีน�้าตาลน�้าอ้อยให้ง่ายแลสดวกแก่การค้าขาย
ขึ้นโดยที่จะไม่ให้ต้องมีการตรวจตราที่ด่านดังแต่ก่อน แต่เห็นว่าการ
นี้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพวกท�าโรงหีบ แลเห็นว่าพวกโรงหีบเปน 
ผูช้�านาญในการนี ้จงึเรยีนมาปฤกษาว่ารฐับาลควรจะจดัการเกบ็อนัใด 
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ทีจ่ะได้ประโยชน์เงนิภาษอีากรตามสมควรจะได้ แลไม่ล�าบากเดอืดร้อน
แก่การค้าขายดังนี้ พวกหลงจู๊โรงหีบได้ปฤกษากันโดยความเอื้อเฟื้อ
ช้านานตกลงเนื้อเห็นว่า การท่ีเก็บจากราษฎรที่ปลูกอ้อยแลเลิกภาษี
น�้าตาลทรายน�้าอ้อยเสียนั้นเปนการสดวกแก่โรงหีบจริงอยู่ แต่เห็นว่า
ราษฎรจะพากันท้อถอยถ้าราษฎรไม่ปลูกอ้อยให้พอการของโรงหีบๆ 
ก็จะเสียประโยชน์เหมือนกัน เพราะฉนั้นเห็นพร้อมกันว่าไปเก็บภาษี
น�้าตาลทรายน�้าอ้อยตามโรงหีบดีกว่า พวกหลงจู๊โรงหีบจะรับอุดหนุน
ในการที่เจ้าพนักงานจะไปตรวจแลเก็บภาษีน�้าตาลโดยเต็มก�าลัง ใน
เรื่องนี้ยังจะต้องคิดวิธีท่ีจะเก็บและจะตรวจ แต่ไม่มีเวลาพอที่จะคิด
ให้ตลอดในเวลานี ้จงึได้มอบไว้แก่พระยาสนุทรบรุใีห้ท�าเนือ้เหน็เข้าไป
ยืน่ในเวลาประชมุเทศาภบิาลปีนี ้แต่การคงจะตลอดได้ด้วยได้ปฤกษา
เห็นทางอยู่โดยมากแล้ว
 ไต่ถามพวกหลงจู๊โรงหีบต่อไป ได้ความว่าในศก ๑๑๖ โรงหีบ
มีก�าไรแทบทุกโรง การท�าโรงหีบมีเครื่องท้อถอยอยู่บัดนี้ แต่ด้วยเรื่อง
หากระบือไม่ได้พอเทียบหีบด้วยโคกระบือเปนโรคล้มตายเสียปีกลาย
นีม้าก คนทีเ่คยรบัไปหาโคกระบอืหาให้ไม่ใคร่ได้ความข้อนีจ้ะต้องเตมิ
อตัโนมตัว่ิาเพราะเดี๋ยวนีข้โมยมากกว่าแต่ก่อนด้วย แต่อย่างไรกด็เีหน็
เปนการที่น่าจะต้องช่วยคิดแก้ไข เพราะความต้องการโคกระบือท�าไร่
ทกุวนันีม้ากขึน้ทุกที เรือ่งหาโคกระบอืยากน่าจะเปนเครือ่งท�าให้เสือ่ม
สิ้นการท�าน�้าตาลทรายได้ เรื่องนี้แต่ก่อนได้มีความคิดอยู่ว่าจะชักชวน
ให้เปลี่ยนเครื่องมือใช้ท�าด้วยเครื่องจักร ได้หาแบบอย่างเข้ามาแลได้
ให้กัปตันคาตองออกมาตรวจท�ารายงานก็ว่าจะใช้ได้ เปนแต่ยังไม่ได้
สั่งเครื่องจักรเข้ามาทดลองเท่านั้น แต่ครั้นมาไต่สวนฟังถึงท้องที่แล
ได้ไปตรวจดูโรงหีบด้วยตนเองในครั้งนี้ กลับความเห็นเปนอย่างอื่น 
เห็นว่าที่จะให้ท�าด้วยเครื่องสติมนั้นไม่ได้ เพราะคนเหล่านี้ไม่มีทุนพอ
จะซื้อเครื่องสติมอย่างหนึ่ง ถึงจะมีทุนพอซื้อก็ไม่ได้คุ้มดอกเบี้ยทุน 
ที่ลง เพราะการหีบอ้อยท�าแต่เพียงปีละ ๓ เดือน จะต้องทิ้งเครื่อง 
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สติมป่วยการอยู่ถึงปีละ ๙ เดือน การโรงหีบทางนี้ไม่ได้ท�าเปนการ
ใหญ่ถึงแก่จะปลูกอ้อยให้พอท�าตลอดปี แลยังซ�้าต้องอาไศรยซื้ออ้อย
สุดแต่ราษฎรจะท�ามาขายด้วย สังเกตดูโรงหีบซึ่งได้ไปดูถึง ๒ โรง ใน
เวลานีท้ิง้ให้รงุรงัจนถงึหลงัคาเปนรโูหว่ทัว่ไป แต่แรกเหน็ถงึแก่ถามว่า
โรงร้างหรือมีเจ้าของท�าอยู่ ได้ความว่าเปนของท่ีท�าอยู่ แต่เปนเวลา
ระดูว่างจึงทอดท้ิงไว้ดังนี้ แต่ถึงระดูแล้วจึงจะลงมือซ่อมแซมเมื่อจะ
ลงมือหีบอ้อย ได้พิเคราะห์ดูเครื่องหีบท่ีใช้อยู่ทุกวันน้ีเปนอย่างจีน
ซึ่งคิดใช้มานับด้วยร้อยปี หนักแลไม่สนิทสนม ถ้าคิดท�าลูกหีบด้วย
เหล็กแลให้มีจักรขบช่วยแรงจะเบาแรงขึ้นได้อิกมาก พิเคราะห์ดูเห็น 
ถงึคิดใช้แรงคนหมนุอย่างเครือ่งตพีมิพ์หรอืเครือ่งท�าน�า้มะเนด็ ไม่ต้อง
ใช้แรงสัตว์ได้ โดยจะไม่ถึงเช่นนั้น แต่เพียงคิดท�าลูกหีบให้เบาแลให้มี
จักรช่วยแรงมากขึ้น ก็จะใช้สัตว์น้อยตัวลงได้กว่าที่ใช้อยู่เปนอันมาก
แต่จนใจเปนการเหลือความรู้จะต้องเอาไว้ปฤกษาอินชะเนียดูต่อไป
 ได้ปฤกษากับพวกท�าไร่ถึงเรื่องวิธีเก็บภาษีสมพักสรแลเร่ือง
ออกใบจองในเรื่องสมพักศรนั้น ความเห็นของพวกท�าไร่ยุติเปนอัน
เดียวกันหมดว่า ถ้าเก็บตามเนื้อท่ีดินเสมอไร่ละสลึงเฟื้องแล้วแต่
ราษฎรจะปลูกผลไม้อย่างใดๆ ไม่ว่า อย่างนี้จะเปนการสดวแลจะเปน 
ที่มีน�้าใจแก่คนท�าไร่มาก ด้วยไม่มีการที่จะต้องน�าตรวจต้นผลไม้แล 
ไม่ล�าบากทีจ่ะต้องต่อล้อต่อเถยีงกับเจ้าพนกังานว่า โดยอตัราทีเ่กบ็ทกุ
วนันีซ้ึง่เกบ็อยู่เปน ๒ อย่าง คอื เก็บตามทีด่นิบ้างเกบ็ตามต้นผลไม้บ้าง 
ถ้าคิดถัวตามเงินภาษีที่เก็บก็ลงกัน กล่าวคือ ที่นับต้นบางทีก็เกินไร่ละ
สลึงเฟื้องบางทีก็ไม่ถึง ถ้าเก็บเปนที่ดินสดวกกว่า แต่การที่จะให้จองที่
นัน้พวกชาวไร่ร้องว่าถ้าให้จองเปนการเดอืดร้อน เพราะทีด่นิทีท่�าไร่ท�า 
๗ ปี ๘ ปี แล้วดินเค็มหรือหญ้าคาขึ้นต้องทิ้งที่ไปถางป่าหาที่ท�าใหม่ 
มีที่ซึ่งทิ้งร้างอยู่ในเวลานี้หลายพันไร่แลไม่ใคร่มีการที่จะแย่งชิงที่ดิน
กัน เพราะที่ป่าเปล่ายังมีมาก ถ้าหากว่าให้จองที่ก็จะต้องเสียค่าจอง 
ร�่าไปเปนความเดือดร้อน ถ้าหากว่าจะจัดให้เปนหลักถานในการเก็บ
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ภาษ ีจดัเช่นนีเ้หน็ว่าจะเรยีบร้อยตลอดได้ คอื ถ้าผูใ้ดจะถางป่าท�าไร่ให้
ขออนญุาตต่อนายอ�าเภอ นายอ�าเภอรางวดัแลก�าหนดทีใ่ห้ แลเกบ็ภาษี
แก่คนนัน้ตามพระราชบญัญตัต่ิอไปทกุๆ ปี กว่าคนนัน้จะทิง้ทีเ่มือ่ใดก็
ให้บอกคืนแลขออนุญาตใหม่ดังนี้ ที่ว่านี้ว่าโดยการท�าไร่โดยมากแต่ไร่
ซึง่เจ้าของหวงห้ามต้ังประจ�าอยู่ เพราะเปนทีอ่ยูร่มิคลองรมิหนองปลกู
หมากมะพร้าวแลท�านาได้ก็มีบ้างแต่ไม่มากนัก ท้องที่อ�าเภอพระปฐม
นี้ข้างทิศตวันออกเปนที่ต�่าท�าได้ท้ังไร่แลนา มีคนหวงห้ามอยู่ประจ�า
โดยมาก ทางตวันตกเปนท่ีดอนระดูแล้งเหือดแห้งหาน�้าใช้โดยยาก 
แต่เปนที่ดินอุดมที่ดอนปลูกผักผลไม้ต่างๆ ไม่ต้องรดน�้า มีผลบริบูรณ์
จนกว่าดนิจะเคม็ ต้นไม้เหล่านัน้จงึตายแลปลกูไม่งอกงามได้ในทีเ่ช่นนี้ 
ปลูกได้แต่น้อยหน่าสัปรศ เผือกมัน แลไม้ล้มลุกอย่างอื่นๆ ซึ่งงอกงาม  
ในระดูฝน แต่ต้นไม้ซึ่งอยู่ได้นานเช่น มะม่วง หมากมะพร้าวปลูกใน
ที่ดอนเช่นนี้ ทนความเหือดแห้งในระดูแล้งไม่ได้ ปลูกได้แต่ในที่ลาด  
ปากหนองขึ้นงามแลมีราคาดี ท่ีว่าท่ีเค็มน้ันเปนการปลาดพึ่งรู้ใน 
คราวนี้ว่านี่พระปฐมนี้เปนที่มีเกลือสินเทาอย่างเมืองนครราชสีมา  
เว้นแต่น้อยกว่า บ่อน�้าที่ขุดบางบ่อก็จืด บางบ่อก็เค็มแลมีส่าห์เกลือ 
ขึ้นตามแผ่นดินด้วย
 การท�าไร่ในเวลานี้ได้ความว่ามากข้ึนกว่าแต่ก่อนเปนอันมาก  
ทีป่่าถางเปนไร่ตลอดไปจนหนองแขม คงถึงห้วยกระบอกไม่ช้านัก ท่ีท�า
ไร่มากขึน้ได้ความว่า เพราะโจรผูร้้ายสงบลง คนกล้าออกไปอยู่ท่ีเปลีย่ว
ไม่กลัวโจรไภย ประการหนึ่งเพราะมีจีนออกมาจากกรุงเทพ, เปนอัน
มากเนืองๆ ท�าได้ก�าไรดี ในว่าจีนใหม่ออกมาท�าการเปนลูกจ้างไม่ถึง 
๒ ปี ก็ตั้งตัวท�าการของตนเองได้ ได้ความดังนี้ ในการท�าไร่ในอ�าเภอ
พระปฐมนี้เห็นว่าเพราะเหตุที่ดินมีมากกว่าคนเท่าน้ันเอง จึงได้ท้ิงไร่
เที่ยวเลือกที่ท�าเอาใหม่ ไม่มีใครหวงแหนที่ดังที่นา ได้ลองถามพวกท�า
ไร่ว่าเมือ่ทีไ่ร่เก่าไปเสียแล้ว ท�าไมจงึไม่ใช้ปุย๋ช่วยก�าลงัดนิ พวกเหล่านัน้
พากันหัวเราะว่าใช้ปุ๋ยต้องเปลืองโสหุ้ยมาก แต่น�้ายังไม่รดถ้าไปลงทุน
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ท�าปุย๋จะเอาก�าไรทีไ่หนมา สูถ้างป่าเอาใหม่ไม่ได้ดงันี ้เหน็ว่าเมือ่รถไฟ
แล้วสนิค้าจ�าหน่ายได้มากขึน้ ราคาดขีึน้คงจะมีคนท�าไร่มากข้ึน เม่ือคน
พอแก่ที่เมื่อมีเมื่อนั้นจึงจะเกิดหวงที่จึงจะจัดเรื่องการจับจองที่ดินใน
ที่นี้ได้ตลอดไป แต่เรื่องเก็บสมพักศรนั้นควรต้องคิดเก็บตามเนื้อที่ดิน 
ไม่ว่าที่พระปฐมนี้หรือที่ใดๆ ทั่วไป จึงจะเปนการเรียบร้อยแลเชื่อว่า
จะได้เงินมากขึ้นด้วย
 เวลาบ่ายโมงเสศพระองค์จีระเสด็จมาถึงได้จัดให้ประทับอยู่ 
ที่วัง ส่วนฉันย้ายขึ้นไปอยู่ที่ระเบียงพระปฐม
 เวลาบ่ายได้ขี่ม้าออกไปเที่ยวดูพื้นที่ทางหลังพระปฐมจนถึง
ต�าบลอุหล่ม ระยะทางประมาณ ๓๐ เส้น ที่ข้างหลังพระปฐมนี้เปนที่
ป่าละเมาะทิ้งร้างว่างเปล่าอยู่ โดยมากที่จะเปนที่เค็มอย่างเขาว่า มีไร่
แลสวนอยู่ห่างๆ ที่เหล่านี้เปนเมืองโบราณ ยังมีคูแลเชิงเทิน ทั้งสระที่
ขุดเอาดินขึ้นมาท�าพระปฐมหรืออย่างไร ดูท�าเลในระดูนี้เขียวสดแลมี
น�้าเต็มทุกๆ ห้วย แลสระงามน่าเที่ยวเล่น แต่ระดูแล้งจัด น่ากลัวน�้า
แลใบไม้จะแห้ง ด้วยทางนี้เปนป่าแดงตลอดไปจนพระแท่น แต่ก็แล้ง
อยู่เพียงปีละ ๒ เดือนหรือ ๓ เดือนเปนอย่างมาก
 เวลาเย็นได้นิมนต์พระสวดมนต์ในพระวิหารเปนการสมโภช
พระปฐมเจดีย์แลมีละครเมื่อสวดมนต์จบแล้ว จนเวลา ๕ ทุ่มเลิก
 วันที่ ๑๖ เวลาเช้าเลี้ยงพระแล้วลงเรือไปนมัศการพระปโทน  
กลางวันมีละคร เวลาบ่ายเวียนเทียนสมโภชพระปฐมเจดีย์ เวลาค�่า
จุดดอกไม้เพลิง ซึ่งพระสงฆ์มีพระปฐมเจติยานุรักษ์เปนต้นท�ามา
ช่วยบูชาพระปฐมเจดีย์ เปนเสร็จการสมโภชซึ่งได้กระท�าตั้งใจอุทิศ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้
ทรงปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์แลเฉลิมพระเกรียติยศพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐ ซึ่งทรงตั้งพระราช
หฤไทยหวังจะท�านุบ�ารุงพระราชอาณาจักรแลไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้
อยู่เย็นเปนศุขแลเจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
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จัดการบ้านเมืองแลโปรดให้ตัวฉันออกมาตรวจจัดราชการสนองพระ
เดชพระคุณในครั้งนี้ ขออานิสงษ์จงเปนผลอันส�าเร็จสมดังพระบรม
ราชประสงค์จงทุกประการ
 มาพระปฐมคราวนี้ได้เอาเปนธุระสืบค้นของโบราณได้พระ
พิมพ์หลายรูปพิเคราะห์ดูรูปพระพิมพ์เปนท�านองฮินดูคล้ายกับที่ได้
ในแหลมมลายู แลได้ไปพิจารณาดูศิลาจ�าหลักที่ตั้งไว้ในลานพระปฐม 
ท่วงทฝีีมอืคล้ายกบัมทีีใ่นเกาะชวา ดพูอเปนพยานในความสนันิถานได้
อย่างหนึง่ ว่าพระปฐมเจดย์ีนีช้าวมชัฌมิประเทศคงจะเปนผูส้ร้างหรอื
เปนครูให้สร้าง แต่เทวรปูทีข่ดุได้เปนเทวรปูอย่างเดยีวกบัเขมร เหมอืน
กับที่มีในเมืองนครสวรรค์ เมืองสิงห์ แลเมืองนครราชสีมา ตลอดจน
เมืองเขมร นึกๆ ดูเห็นว่าบางทีเมื่อครั้งยังถือสาสนาพราหมณ์เมือง
เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับเมืองเขมรอย่างใดอย่างหนึ่งมาต่างกันเมื่อชั้น
ถือพระพุทธสาสนา เหตุว่าพระพุทธสาสนาแพร่หลายมาทางบกลง
ทางเมืองพม่าเช่นนี้บางทีจะเปนได้ ได้พบของส�าคัญคราวนี้อย่างหนึ่ง 
คือเงินเหรียญโบราณ พวกจีนขุดได้ทางคลองพระปโทน จีนพุกผู้ใหญ่
บ้านน�ามาให้ดูตราเปนท�านองปราสาทมีรูปปลาอยู่ใต้นั้นด้านหนึ่ง  
เปนอุณาโลมกับลายรูปอะไรไม่รู้อิกด้านหนึ่ง ไม่เคยเห็นเงินอย่างนี้
มาแต่ก่อน ได้สั่งให้จีนพุกผู้ใหญ่บ้านเปนเจ้าของพาเข้าไปคอยอยู่ใน
กรุงเทพ, เพื่อจะได้น�าเข้าทูลเกล้าฯ ถวาย
 พระปฐมเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปฏิสังขรณ์ขึ้นนี้ ยิ่งเที่ยวแลยิ่งดูก็ยิ่งแลเห็นว่าท�าดีและท�างามมาก  
งามทั้งแบบอย่างแลกะท่วงทีที่จะปลูกสร้างโบถวิหารแลสิ่งอ่ืนๆ นึก
ว่าใครๆ มาดูท่ีจะไม่ชมว่างามเห็นจะไม่ได้ ในเวลานี้การปฏิสังขรณ์
ได้ทอดทิ้งมาช้านาน พระปฐมเจติยานุรักษ์มีความอุสาหะเรี่ยราย
ปฏิสังขรณ์ได้บ้างเล็กน้อย เพียงปิดทองพระประทานแลพระพุทธ
รูปตามพระวิหารทิศเกือบส�าเร็จไปได้หมด แต่ไม่พอจะป้องกันความ 
ซุดโซม ที่ส�าคัญนั้นคือกระเบื้องที่ประดับองค์พระปฐมท่ีระฆังร่วงลง
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มาเสียกว่าครึ่ง มีต้นไม้ขึ้นแลขวัดได้ขึ้นแผ้วถางในการเตรียมรับฉัน
คราวนี้แต่ก็พอแลเห็นได้ว่าเวลาปรกติตามระฆังคงจะมีต้นไม้มาก สิ่ง 
ที่ช�ารุดส�าคัญนอกจากนี้ คือพระระเบียงซึ่งสร้างในแผ่นดินปัจจุบันนี้ 
ข้างด้านตวันตกเฉียงใต้หลังคาพังลงแถวหนึ่ง ประมาณหนึ่งในแปด
ส่วนของพระระเบียงโดยรอบ นอกจากนี้เปนแต่ช�ารุดซุดโซมเล็กน้อย
ทั่วไป พอแก้ไขเยียวยาได้ไม่ยาก คิดดูที่จะรักษาพระปฐมเจดีย์ไม่ให ้
ช�ารุดซุดโซมหนักไป กล่าวคือให้มีคนคอยซ่อมแซมอยู่เสมออย่าง 
วัดพระศรีรัตนสาสดาราม ถ้าหากว่าจ่ายเงินหลวงเสมอปีละ ๕๐ ชั่ง 
เห็นจะพอแก่การยังจะเรี่ยรายได้ตามเทศการอิกสักปีละ ๓๐๐๐ บาท 
แต่เงินเท่านี้ยังไม่พอที่จะประดับกระเบื้ององค์พระปฐมเจดีย์ให้ด ี
ดังเก่า เพราะจะหนักในค่านั่งร้านมาก
 วันท่ี ๑๗ เวลาเช้า ๒ โมงเช้าพร้อมกันนมัศการลาพระปฐม
เจดีย์ลงเรือกลับออกจากคลองเจดีย์บูชาล่องล�าน�้านครไชยศรีมาแวะ
ดูที่ว่าการอ�าเภอตลาดใหม่ ซึ่งหลวงบ�ารุงจีนประชาเปนนายอ�าเภอ  
ทีว่่าการอ�าเภอนีน้ายอ�าเภอได้ปลูกเรอืนไม้เปนทีว่่าการอ�าเภอ ดงูดงาม
พอแก่การ การในอ�าเภอก็เรียบร้อย โจรผู้ร้าย แม้การล้วงสักเล็กน้อย 
ก็น้อยกว่าอ�าเภออื่นๆ ถ้อยความก็เปรียบเทียบว่าแล้วไปได้มากกว่า
ต้องส่ง จัดว่าเปนอ�าเภอดีกว่าอ�าเภอในเมืองนครไชยศรี ยังเสียแต่ 
เขียนพิมพ์พลาดอยู่บ้าง ตรวจท่ีว่าการอ�าเภอแล้วเดินไปดูตลาดซึ่ง
หลวงบ�ารุงจีนประชาสร้างขึ้นในที่นี้เก็บค่าเช่าได้ปีละกว่า ๔๐ ชั่ง 
แล้วไปดูโรงหีบแลบ้านของหลวงบ�ารุง แล้วจึงลงเรือล่องน�้าต่อมา 
เวลาบ่าย ๔ โมงเสศถึงปากคลองด�าเนินสดวก หยุดพักที่นี้คืนหนึ่ง 
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี พระยา
อมรนิทรฤๅไชย ผูว่้าราชการเมอืงราชบรุ ีหลวงวเิสศภกัดว่ีาท่ีปลดัเมือง
สมุทรสาครมาคอยรับอยู่ที่นี้
 ล�าแม่น�้าในเขตรเมืองนครไชยศรี ดูไม่สู้ครึกคร้ืนเหมือนใน
เขตรสุพรรณ์เห็นจะเปนเพราะกว้างกว่า แลบ้านเรือนมักจะตั้งลึก
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เข้าไป การท�ามาค้าขายตามล�าแม่น�้าตอนนี้ ได้ความว่าท�านาเปนพื้น 
เพราะเข้าเมืองนครไชยศรีมีน�้าหนักมาก ขายตามโรงสีไฟในกรุงเทพ, 
ได้ราคาดีกว่าเข้านาเมือง คนจึงพากันมาท�านาแลมารับซื้อเข้ามาทาง
เมืองนครไชยศรีมากขึ้น ในเวลานี้ได้ทราบว่าก�าลังคนอพยพเข้ามาหา
นาท�าในเมืองนครไชยศรีเปนอันมาก ความในศาลมีแต่เร่ืองแย่งท่ีนา
กันเปนพื้น นอกจากท�านามีการท�าสวนท�าไร่ ได้เห็นไร่งามๆ หลาย
แห่ง แต่พวกที่ท�าสวนท�าไร่ร้องว่าไม่ดีเหมือนแต่ก่อน ด้วยทุกวันนี้น�้า
กัดคลองลัดท่าจีนโตออกไป ในระดูแล้งน�้าเค็มขึ้นแรงท�าให้ที่สวนที่
ไร่เสียไปมาก แต่น�้าเค็มท�าให้เกิดสวนจากข้ึนเปนสินค้าในล�าน�้าน้ีได้
อิกอย่างหนึ่ง การท�ามาค้าขายอย่างอื่นมีโรงหีบท�าน�้าตาลทรายตั้งอยู่
ตามล�าน�้า ๓ โรง มีโรงปั้นโอ่งอ่าง เครื่องดินเผาประมาณ ๓ แห่ง และ
มทีีต่ัง้ท�าการย้อมมะเกลอืย้อมครามหลายแห่ง เพราะมะเกลอืป่ามอียู่ 
ข้างหลังพระปฐมเจดีย์ต่อพรมแดนเมืองกาญจนบุรี พวกชาวบ้าน
นอกเก็บบรรทุกเกวียนลงมาขายซื้อได้ราคาถูกจึงมีผู้ตั้งย้อมแพรด�า
มะเกลือไปจ�าหน่ายต่างประเทศได้ก�าไรราคาดี ในการย้อมครามก็ 
ท�านองเดียวกัน ด้วยอาไศรยซื้อครามตามไร่ในคลองเจดีย์บูชาแลใน
ที่เหล่านี้ได้ราคาถูก
 รวบรวมเนื้อท่ีเห็นการท่ีได้ตรวจเมืองนครไชยศรีครั้งนี้เห็นว่า 
ในส่วนการโจรผู้ร้ายการปราบปรามกรมการ แลการจัดก�านันผู้ใหญ่
บ้านเรยีบร้อยเปนอย่างดไีด้จรงิ สมค�าเล่าลอืเข้าไปกรุงเทพ, ฉันได้ตัง้ใจ
ไต่ถามอ�าเภอก�านันแลราษฎรบันดาที่ได้พบปะทุกๆ แห่ง มีเสียงเปน 
อย่างเดียวกันว่าเมืองนครไชยศรีใน ๓ ปีมานี้ การโจรผู้ร้ายเรียบร้อย
ขึ้นทุกที ราษฎรได้ท�ามาหากินได้เปนศุข ก�านันผู้ใหญ่บ้านไม่มีความ 
เดือดร้อนอย่างใด การที่เลิกด่านภาษีเปนที่พอใจของราษฎรพากัน 
ยินดีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมาก ความหยุก 
หยิกในราษฎรเวลานี้มีแต่เรื่องแย่งท่ีนากันท�า เพราะคนอพยพที่อื่น 
เข้ามาท�านาในแขวงเมืองนครไชยศรีเปนอันมาก การออกใบจองยัง
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ห้ามไว้ คนจึงเกิดทุ่มเถียงกันด้วยเรื่องแย่งที่นา เรื่องนี้เปนเรื่องส�าคัญ
ที่จะต้องคิดรีบจัดเสียโดยเร็ว ช้าไปการวิวาทจะเกิดมากขึ้น
 คนในเมอืงนครไชยศรไีม่ว่าพระ คฤหศั จีนไทยฟังเสยีงดพูากัน
นยิมต่อพระยาสนุทรบรุทีัว่น่า ไม่มใีครได้กล่าวโทษหรือตเิตยีนอย่างใด 
ทีจ่รงิกระบวนความเอือ้เฟ้ือต่อผู้น้อยแลการทีไ่หวพรบิระวงัรกัษาการ
ตามค�าสั่งแลน่าที่ พระยาสุนทรบุรีจัดว่าดีได้จริง ดีกว่าเทศาบางคน 
ขาดอยูแ่ต่ความรูท้ีจ่ะคดิอ่านจดัการด้วยล�าพงัปัญญาตนหรอืจะแก้ไข
สดร้อนโดยทางดีโปลมาชี เช่นกระบวนที่จะเล่นกับพวกบาทหลวงยัง
ไม่รู้สันทัด จ�าต้องสั่งต้องสอนจึงได้ แต่กระนั้นเห็นว่าที่จะหาผู้ใดเปน
เทศาภบิาลมณฑลนครไชยศรใีนเวลานีใ้ห้ดยีิง่กว่าพระยาสนุทรบรุเีหน็
ว่าหาไม่ได้ ด้วยทรงคุณวุฒิอันส�าคัญ กล่าวคือที่คนในมณฑลนับถือ
ทั่วไป อย่างเดียวกับพระยาพิไชยแลพระยาสุขุมถึงกระบวนความ
สามารถในบางอย่างจะต�่ากว่าข้าหลวงเทศาภิบาลทั้ง ๒ นั้น ก็เล่นที่
อยู่ใกล้กรุงเทพ, วิ่งไต่วิ่งถามได้ง่าย จึงเห็นว่าควรเปนที่พอใจอยู่แล้ว.
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พ.ศ. ๒๔๔๑  ร.ศ. ๑๑๗๑

ที่ ๒๒๙ / ๑๗๒๙๘
ศาลาว่าการมหาดไทย

    วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม ร,ศ, ๑๑๗
 กราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนสมมตอมรพันธุ์ ราช
เลขานุการ ทรงทราบ
 ด้วยเกล้าฯ ได้ทราบเกล้าฯ ว่าพระยาสฤษดิ์พจนกรได้ส่ง
รายงานที่เกล้าฯ ได้ตรวจราชการตลอดถึงเมืองนครไชยศรีนั้น ควร
ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว
 บัดนี้เกล้าฯ ได้ส่งรายงานตรวจราชการเมืองราชบุรีฉบับ ๑ 
ตรวจราชการเมืองสมุทรสงครามฉบับ ๑ รวม ๒ ฉบับ ถวายมากับ
จดหมายนี้ด้วยแล้ว
 ขอฝ่าพระบาทได้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย  ควร
มิควรแล้วแต่จะโปรด
 
    เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

 ๑	 สะกดการันต์และวรรคตอนคงตามต้นฉบับ	 จากส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	

กรมศิลปากร	 (จากเอกสารรัชกาลที่	 ๕	หมายเลข	ม.	๒.	๑๔/๙๓	 เรื่อง	 กรมหมื่นด�ารงฯ	

ทูลเกล้าฯ	ถวายรายงานตรวจราชการเมืองราชบุรี	และเมืองสมุทรสงคราม)
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ศาลาว่าการมหาดไทย
วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม ร,ศ, ๑๑๗

ถึง พระยาสฤษดิ์
 วันที่ ๑๘ สิงหาคม เวลาเช้าออกเรือจากบางยางแล่นไปตาม
ล�าคลองด�าเนินสดวกๆ เวลานี้น�้ามากลบฝั่ง มีเรือไฟรับจ้างลากเรือใน
คลองนี้ถึง ๓ ล�า คือรับลากแต่ปากคลองข้างบางยางไปส่งปากคลอง
ข้างบางนกแขวก แลมีเรื่อไฟพวกอื่นคอยรับลากแต่ปากคลองขึ้น 
ไปเมืองราชบุรีตลอดจนบ้านโป่ง ได้ความว่าลากคราวละถึง   ๓๐-๔๐ 
ล�า น่านี้ได้ราคาดี ด้วยน�้าแม่น�้าราชบุรีเชี่ยวจัด
 ที่คลองด�าเนินสดวกตอนนี้ดูการปกครองก้าวก่ายไม่เหมาะ  
เพราะตัง้แต่ปากคลองแบ่งเปนพรมแดนนครไชยศรีฟากหน่ึง สมุทรสาคร 
ฟากหนึ่งเข้าไปจนหลัก ๕ จึงต่อพรมแดนราชบุรี พรมแดนไม่ควร 
จะแบ่งกันเมืองละฝ่ายคลองส�าคัญเช่นนี้ แต่จะต้องรอตรวจแผนที่
เสียให้ดีก่อนจึงจะคิดแบ่งใหม่ ที่สองฟากคลองด�าเนินสดวกเปนท่ี 
ทิ้งให้รกร้างอยู่มากกว่าที่มีผู้ท�าเปนไร่นา ได้ความว่าที่เหล่านี้ที่จริง 
เปนที่ดี แต่เปนท่ีมีเจ้าของอยู่ในวงษ์วานญาติของสมเด็จเจ้าพระยา 
จับจองไว้ต้ังแต่ครั้งขุดคลอง บางแห่งก็ท�าบางแห่งก็หวงไว้เปล่าๆ  
ทกุวนันีจ้งึรกร้างไปโดยมาก เหน็ว่าเรือ่งทีท่ิง้ไว้เช่นนีก้ม็อียูใ่นกฎหมาย  
ถ้าทิ้งไว้เกินกว่า ๓ ปีก็เปนขาดจอง ถ้าหากว่าจะจัดการตามกฎหมาย 
นั้น แต่เจ้าพนักงานให้ออกตรวจสืบพยานให้ได้หลักถานว่าที่ใดทิ้ง
มากกว่า ๓ ปี ประกาศเอาคืนเปนที่หลวงแล้วเปิดให้ราษฎรจับจอง
ไป ก็คงจะมีคนเข้าอยู่เต็มตลอดคลองนี้ แต่การที่จะท�าเช่นนั้นจะเปน 
การรุนแรงเกินไป เห็นว่าทางอย่างอื่นยังมีดีกว่าจึงได้สั่งข้าหลวง
เทศาภิบาลทั้งมณฑลนครไชยศรีแลมณฑลราชบุรี ให้ตรวจท�าบาญชี 
ที่ ๒ ฝั่งคลองนี้ว่าเปนของผู้ใดๆ บ้าง แลที่แห่งใดได้ท�าอยู่หรือทอดทิ้ง 
มาช้านานเท่าใด เพื่อจะได้ประกาศแก่เจ้าของที่ให้ทราบเสียก่อน  
แล้วจึงจัดการที่จะคืนที่ต่อไป
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 ได้จอดพักที่ท�าเนียบต�าบลโคกไผ่ซึ่งมณฑลราชบุรีมาท�ารับ
พระเทพราชแสนยาข้าหลวงมหาดไทย พระจิณดารักษ์ข้าหลวงคลัง
มาคอยรับอยู่ท่ีนี้ ได้ถามก�านันผู้ใหญ่บ้านถึงความศุขส�าราญ แล
ความเดือดร้อนที่พึงมีอยู่ในเวลานี้ ได้ความว่าโจรผู้ร้ายสงบ มีความ
ศุขส�าราญด ีความเดอืดร้อนมอียูแ่ต่เรือ่งเก็บอากรสมพกัศรอากรค่าน�า้ 
แลเรื่องผลประโยชน์ของก�านันผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องเก็บอากรสมพักศร
นัน้ พวกก�านนัผูใ้หญ่บ้านร้องทกุข์ว่าเจ้าพนกังานหาวดัแต่หลงัร่อง ซึง่
เปนที่ปลูกพรรณ์ไม้ไม่ วัดออกไปจนไหล่ร่องทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งไม่ได้ปลูก
อันใดรวมคิดเปนเนื้อที่เก็บสมพักศรด้วย ราษฎรเสียเปรียบเปนความ
เดอืดร้อยอยู ่แลในท้องร่องปลกูเข้าพวกเสนาก็รังวดัเก็บเน้ือนาอิกส่วน
หน่ึง เปนความล�าบากเดอืดร้อนอยูด่งันี ้การเรือ่งนีฉ้นัจ�าได้อยูแ่ต่ก่อน
เคอยเกิดความถึงถวายฎีกา ดูเหมือนไปปฤกษาในท่ีประชุมเสนาบดี 
ใจความคือเดิมอากรสมพักศรท�าเปนผูกขาด นายอากรสมพักศร 
รังวดัทีเ่ปนการเหมากบัราษฎรตกลงกนัว่าเท่านัน้ๆ ไร่ ไม่ได้คดิถงึหลงั
ร่องไหล่ร่องหรือท้องร่อง ครั้นอยู่มาในปีใดปีหนึ่ง ข้าหลวงเสนาว่า
พวกเชาไร่เหล่านี้ปลูกเข้าในท้องร่อง ควรรังวัดท้องร่องเหล่าน้ันเปน 
ที่นา เหตุว่าไม่เก่ียวกับส่ิงสมพักศร ข้างราษฎรไม่ยอมจึงถวายฎีกา 
พิเคราะห์ดูเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เปนการยากอันใดเพราะสมพักศรก็เก็บ
ไร่ละสลึงเฟื้อง ค่านาก็เก็บไร่ละสลึงเฟื้อง ที่ซึ่งปลูกเข้าแลปลูกของ 
สมพักศรก็ไม่ได้ซ�้าในที่เดียวกัน ถ้าเจ้าของหน่ึงมีท่ีไร่หน่ึงเปนท้อง
ร่องปลูกเข้าครึ่งหนึ่ง ท�าเปนหลังร่องปลกูของสมพกัศรครึง่หนึง่ กค็ง 
ต้องเสยีอากรอย่างละเฟื้อง ๒ ไพ รวมเปนไร่ละสลึงเฟื้องเหมือนกับ
ท�านาหรือท�าสมพักศรทั้งไร่ไม่ผิดอันใดกัน ความเดือดร้อนทุกวันนี้อยู่
ที่ผู้เก็บเปน ๒ พนักงานเก็บปีละ ๒ ครั้ง ก�านันผู้ใหญ่บ้านแลราษฎร
ต้องได้รบัความล�าบากต่างๆ ในกระบวนท�าบาญชแีลจะต้องไปเสยีเงนิ 
เปนปีละ ๒ หนเท่านั้น ทางที่จะแก้ไขให้ดีก็รวมเสียในพนักงานเดียว 
เพราะทุกวันนี้การเก็บสมพักศรแลค่านาก็รวมอยู่ในรัฐบาลท�าทั้งสิ้น 
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ควรให้พนักงานสมพกัศรเกบ็แต่พนกังานเดยีว เก็บปีละคร้ังเดยีว รังวดั
รวมทัง้ทีน่�า้ท่ีดินเก็บไร่ละสลึงเฟ้ืองรวดกจ็ะสิน้ความล�าบากเดอืดร้อน
ทั้งปวง แต่ที่จะคิดทอนไหล่ร่องออกอย่างค�าร้องนั้น เห็นว่าไม่จ�าเปน 
ได้ชีแ้จงความเหน็ท้ังนีแ้ก่พวกก�านนัผู้ใหญ่บ้านกเ็หน็ชอบด้วยโดยมาก
 ในเรือ่งอากรค่าน�า้นัน้ร้องเดอืดร้อนในเรือ่งพกิดัเกบ็เครือ่งมอื 
มลีอบเปนต้น อย่างเดยีวกบัท่ีปรากฏในมณฑลกรงุเก่าแต่ก่อน ในเรือ่ง
นี้ฉันได้พิเคราะห์มาต้ังแต่ในแขวงกรุงเก่า คิดเห็นว่าถ้าเลิกเรื่องเก็บ
เครื่องมือย่อยเสียทีเดียว คงเก็บแต่เครื่องมือใหญ่ๆ ตั้งแต่ช้อนแลแห
อวนขึน้ไปดเูหมอืนเรือ่งค่าน�า้จะเรยีบร้อยขึน้มาก เพราะเกบ็เครือ่งมอื 
ย่อยเกบ็ยาก ด้วยราษฎรมกัจะรูศ้กึเดอืดร้อนด้วย ถ้าแก้ไขเปนเช่นนัน้  
ในมณฑลกรุงเก่าเข้าใจว่าเงินอากรค่าน�้าจะตกลงแต่เพียง ๒๐๐๐  
บาท มณฑลอื่นๆ คงจะน้อยกว่านั้น แต่การเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจจะต้อง
เอาไว้หารือในเวลาประชุมเทศาภิบาลปีนี้ ความเดือดร้อนในเรื่อง
อากรค่าน�้าท่ีก�านันผู้ใหญ่บ้านร้องยังมีอิกอย่างหนึ่งด้วยเรื่องพิกัดเก็บ
ปากบ่อ ว่าบางทีเก็บอากรมากกว่าที่ขายบ่อได้ ความข้อนี้เจ้าพระยา
สุรพันธ์ก็ว่าเปนความจริง ด้วยบ่อทางนี้บางบ่อก็ได้ผลประโยชน์มาก 
บางบ่อก็ไม่ได้ผลประโยชน์ ไม่เปนใหญ่ด้วยขนาดบ่อ แต่เรื่องนี้ฉันยัง
ไม่เห็นทางที่จะแก้ไข จึงขอให้เจ้าพระยาสุรพันธ์น�าข้อความไปหารือ
ในที่ประชุมเทศาภิบาล  
 ความเดือดร้อนของก�านันผู้ใหญ่บ้านด้วยเรื่องผลประโยชน์
นั้น ว่าต้องท�าราชการต่างๆ คือด้วยเรื่องเก็บภาษีอากรเปนต้น ไม่ใคร่
จะมีเวลาท�ามาหากิน จึงเปนความเดือดร้อน ได้ถามถึงผลประโยชน์
พระราชทานเปนส่วนลดในการเกบ็ภาษอีากร พวกก�านันว่ายังไม่ได้รับ 
ถามข้าหลวงก็ได้ความจริง เพราะเข้าใจยังเปนอย่างเก่า กล่าวคือจะ
ต้องเกบ็เงนิให้เสรจ็ส้ินจนไม่ติดค้างแล้ว จงึจะแจกส่วนลด ความเข้าใจ
อย่างนีเ้ปนความเข้าใจผิดแท้ ด้วยการทีจ่ะแจกส่วนลดต่อเมือ่เกบ็แล้ว
เสรจ็นัน้ แม้จะเปนข้อบงัคบัโดยมุง่หมายจะให้ด ีผลตามทีเ่คลยเหน็มา
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แต่ก่อน ก�านันมักจะไม่ใคร่ได้เสียโดยมาก เหตุว่าน้อยปีจะแล้วเสร็จ
ได้ทีเดียว คงอยู่ในติดค้างบ้าง เล็กๆ น้อยๆ ทุกปี ทุกวันนี้ก�านันผู้ใหญ่
บ้านเปนก�าลงัส�าคญัของราชการตามหวัเมืองควรจะต้องท�านุบ�ารุงโดย
อย่างทีส่ดุท่ีจะท�าได้ เรือ่งส่วนลดภาษอีากรเปนผลประโยชน์ทางเดยีว
ที่ก�านันจะได้ ควรจะต้องให้ได้จริงๆ อย่าให้ติดขัดจึงจะเปนการท�านุ
บ�ารุงน�้าใจให้ท�าราชการ แลการที่จะให้นั้นก็ไม่ยากอันใด ด้วยมีในงบ
ประมาณอนุญาตของกระทรวงพระคลังอยู่แล้ว ถ้าเก็บเงินได้เท่าใด 
เมื่อใด ควรจะหักส่วนลดให้ในขณะนั้นโดยทันที จึงจะเปนการ 
บ�ารุงน�า้ใจ ให้ก�านนัเปนธรุะในการเรือ่งภาษอีากร ได้ขอต่อเจ้าพระยา 
สรุพนัธ์ให้การเปนไปดงัว่านีจ้งได้ ในเรือ่งส่วนลดนีเ้จ้าพระยาสรุพนัธ์แล
พระยาอมรนิทรฤๅไชยได้หารอือย่างหนึง่ว่า บางต�าบลใช้ให้ผูใ้หญ่บ้าน
ตรวจเก็บอิกทีหนึ่ง ก�านันเปนแต่เก็บบาญชีเช่นนี้จะควรให้ส่วนลดแต่
ก�านนัหรอืผู้ใหญ่บ้านด้วยประการใดได้ชีแ้จงว่า การเกบ็ภาษเีปนหน้าที่
ของก�านนั จงึได้วางไว้ในข้อบงัคบัว่าให้ก�านนัได้ส่วนลด ถ้าหากว่าก�านนั
ไปให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยท�าดังว่าก็ความแบ่งผลประโยชน์นั้นเฉลี่ยให้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้านด้วย
 ออกจากโคกไผ่มาแวะตรวจการอ�าเภอตวนัออก ซึง่ตัง้ท่ีว่าการ
อยู่ที่ปากคลองแพงพวย พระแสนท้องฟ้าเปนนายอ�าเภอ ไต่ถามได้
ความว่าโจรผู้ร้ายเรียบร้อย มีแต่ลักโคกระบือแลย่องเบาบ้างห่างๆ  
แต่การอืน่ๆ ในน่าท่ีอ�าเภอตรวจไม่ได้ความ เพราะบาญชแีลแบบแผน
ต่างๆ ไม่ได้ท�าหรือท�าไม่ถูกแบบทั้งนั้น ออกจากที่ว่าการอ�าเภอขึ้นไป
ถึงเมืองราชบุรีเวลาบ่าย ๓ โมงเสศ จอดพักที่แพน่าจวนเทศาภิบาล
 ที่เมืองราชบุรีเวลานี้ก�าลังน�้ามากท่วมตลิ่งทุกๆ แห่ง แม้ใน
ลานจวนเทศาภิบาลน�้าท่วมประมาณศอกหนึ่ง จะไปไหนต้องลงเรือ
เล็กๆ ให้คนจูงหรือพายไปตามที่น�้าลึกแลตื้น บางแห่งก็ถึงต้องลงเดิน
ท่องน�้าไป ในเวลาเย็นวันนี้ได้ไปดูที่ตลาดๆ น่าเมืองราชบุรีน้ีเดิมติด
ตลาดแลโรงบ่อนในท่ีดินของพระสุธรรมไมตรี ไม่ได้ประโยชน์อันใด
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แก่รฐับาล ครัน้เจ้าพระยาสุรพนัธ์มาเปนข้าหลวงเทศาภบิาล เมือ่เสดจ็
ประพาศเมอืงราชบรุใีนศก ๑๑๔ เสดจ็กลบัแล้วเจ้าพระยาสุรพันธ์รื้อ 
ไม้ทีท่�าพลบัพลาหลมุดนิมาสร้างโรงบ่อนแลร้านตลาดในทีห่ลวงเหนอื
ตลาดพระสุธรรมไมตรีให้บ่อนมาติดที่นี้ตั้งแต่ ศก ๑๑๕ ตลาดก็ตาม
มาด้วยมาก เก็บค่าเช่าได้ปีหนึ่ง ๓๐ ชั่งเสศ ครั้นเมื่อศก ๑๑๖ พระ 
สุธรรมไมตรียอมขายที่ตลาดแก่รัฐบาลเปนเงิน ๑๒๐ ชั่ง บัดนี้ตลาด
เมอืงราชบรุเีปนของหลวงตลอดท้ัง ๒ ตอน เกบ็ค่าเช่าเรือนโรงแลตลาด
แลค่าท่าเรือจ้างในศก ๑๑๖ เปนเงนิ ๓๘๐๐ บาท พเิคราะห์ดตูลาดใน
เมืองราชบุรีบริบูรณ์ดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งตามเสด็จมาในศก ๑๑๔ ตึกแถว
ที่สมเด็จเจ้าพระยาสร้าง ซึ่งเปนตึกร้างหาคนอยู่ไม่ได้มานาน บัดนี้ก็มี
คนอยู่เต็มแทบทุกห้อง แต่ตลาดนี้ยังจะต้องจัดการแก้ไขต่อไปข้างน่า 
ด้วยตัง้ปิดน่าเมอืงอยู่ตลอด หาสง่างามอนัใดมไิด้แลเปนโรงจากเครือ่ง
ผูกโดยมาก แต่ท�าใหม่ถ้าจะท�าเปนตึกหรือเปนเคร่ืองไม้จริงท้ังสิ้น 
จะต้องลงทุนสัก ๓๐๐ ชั่ง คงจะเก็บค่าเช่าได้ถึงเดือนละ ๔๐๐ บาท 
ถ้าท�าได้เช่นนั้นเมืองราชบุรีจะงามเปนสง่าผ่าเผยขึ้นมาก
 ด่านภาษีในเมืองราชบุรีนี้ เจ้าพระยาสุรพันธ์ได้สั่งให้เลิก
หมดแล้ว ยังคงไว้แต่ที่เมืองราชบุรีต�าบลเดียว ได้เรียกบาญชีมาตรวจ
ดู ได้ความว่าในศก ๑๑๖ ด่านภาษีในเมืองราชบุรีทั่วไปเก็บเงินได้ 
๑๕๘๖๙๖ บาท ๕๐ อัฐ ในศก ๑๑๗ น้ีได้มีประกาศแลท้องตรา 
โปรดเกล้าฯ ให้เลิกเก็บภาษีสิ่งของ ๓๐ อย่าง ในสิ่งของ ๓๐ อย่างนั้น 
ไม่ปรากฏ ที่ด่านเมืองราชบุรีได้เคยเก็บ ๖ อย่าง คือ ขี้ผึ้ง ไหม น�้ามัน
มะพร้าว ปอ หอย หนัง เหลืออิก ๒๔ อย่างที่เลิกเก็บภาษีนั้น เอา
จ�านวนที่ได้เก็บในศก ๑๑๖ มาเทียบเงินจะขาดไป ๔๖๔๐๐ บาท
เสศ ที่เปนสิ่งส�าคัญเงินมากคือ พริกแห้ง หอมแห้ง ๒ อย่างนี้เงินตก
กว่า ๓๐๗๐๐ บาท ยังมันอิกอย่างเงินตก ๕๐๐๐ บาทกว่า ถั่วเงินตก 
๕๕๐๐ บาทกว่า
 ภาษีซึ่งยังคงเรียกท่ีด่านต่อไปยังมีอยู่ ๒๑ อย่าง เทียบตาม 
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เงินที่เก็บได้ในศก ๑๑๖ รวมเปนเงิน ๑๑๒๖๒๑ บาท ที่เปนสิ่งส�าคัญ
เงินมากนั้น คือ ยาสูบเปนเงิน ๖๐๐๔๑ บาท ปูนขาว ปูนแดง ๗๑๕๑ 
บาท ไม้ไผ่แลไม้กระยาเลยต่างๆ เปนเงิน ๓๗๖๗๔ บาท นอกจากนี้ 
เปนแต่สิง่ละเลก็ละน้อยไม่สูม้ากนกั เรือ่งภาษไีม้เหน็เปนอันจ�าเปนต้อง
เก็บที่ด่านไม่มีท่าจะแก้ไข เปนแต่จะต้องเลือกที่ว่าจะตั้งด่านที่ใดจะดี 
อยู่ในจะต้องรอฟังพวกพนักงานกรมป่าไม้ นอกจากไม้ต่างๆ ภาษีปูน 
เก็บตามเตาได้ง่าย แต่ภาษียาสูบนั้นเห็นจะต้องจัดให้อ�าเภอเก็บตาม 
เจ้าของผู้ขายยา แต่เวลานี้อ�าเภอยังท�าไม่ได้โดยแท้ เพราะเหตุฉน้ัน
ด่านภาษีที่เมืองราชบุรีจะต้องคงไว้ก่อนไปคิดเลิกเอาในศก ๑๑๘
 วันที่ ๑๙ เวลาเช้าไปตรวจที่ว่าการมณฑล เจ้าพระยาสุรพันธ์
แจ้งว่าตึกใหญ่ท่ีข้าหลวงเทศาภิบาลพักช�ารุดมาก จะต้องขอจัดการ
ซ่อมแซมทั่วไปในศก ๑๑๘ ตึกหลังนี้ช�ารุดมาแต่เดิม เมื่อจัดการ
เทศาภบิาลเปนแต่ปปุะเยยีวยาคอืมงุหลงัคาจากพอกนัรัว่ ให้ข้าหลวง
เทศาภิบาลอาไศรย์มาได้ ๓ ปี ถึงเวลาควรจะต้องซ่อมอยู่แล้ว แลตึก
ในบริเวณนี้ก็ช�ารุดซุดโซมทั่วไป ไม่ใช่แต่หลังที่ข้าหลวงอาไศรย์ แต่
การซ่อมแซมคงจะต้องใช้เงินกว่า ๑๐๐ ชั่ง ออฟฟิศที่ว่าการมณฑล 
ดูก็พอใช้ คือใช้คนน้อย แลการท�าบาญน�้าบาญชีหนังสือก็จัดว่าพอใช้
ไม่ยุ่งเหยิง ดูที่ว่าการมณฑลแล้ว มาดูที่จัดการเก็บเงินค่านา การเก็บ
เงินค่านาเมืองราชบุรีนี้ยังจัดเปนอย่างเก่า กล่าวคือจัดพนักงานเก็บ 
เปนกองเดียว แลขับต้อนราษฎรเข้ามาเสียค่านาถึงเมือง ยังไม่ได้
มอบการไปให้นายอ�าเภอเก็บเป็นอ�าเภอๆ อย่างมณฑลกรุงเก่าแล
นครไชยศรี เพราะการอ�าเภอยังจัดไม่เรียบได้เหมือนมณฑลเหล่าน้ัน 
ด้วยเหตุฉนี้เงินค่านาในศก ๑๑๕ จึงยังคัง่ค้าง ได้ความว่าเพราะนาย
อ�าเภอไม่ขับต้อนราษฎรเข้ามาเสียค่านาให้สิ้นเชิง ได้แนะน�าให้มอบ 
ใบเสร็จให้นายอ�าเภอออกไปเก็บเงินที่ยังค้างทุกๆ อ�าเภอแลก�าหนด
วันให้แล้วเสร็จ ถ้าอ�าเภอใดท�าไม่แล้วในก�าหนดให้เอาตัวนายอ�าเภอ
ขังไว้กว่าจะได้เงินเสร็จทุกอ�าเภอ ถ้าหากว่าพระยาอมรินทร์จัดการนี้
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ไม่ส�าเร็จ ให้ปรับพระยาอมรินทร์ด้วยอิกคนหนึ่ง
 ออกจากท่ีว่าการมณฑลไปตรวจที่โรงทหาร ดูจัดการรักษา
หมดจดเรียบร้อยดี ฟังข่าวดูได้ความว่าตั้งแต่นายนพออกมาเปน 
ผู้บังคับการ การทหารอยู่ข้างจะเรียบร้อยขึ้นกว่าแต่ก่อน ออกจาก 
โรงทหารไปตรวจตรางๆ เมืองราชบุรีนี้ ได้ยินว่ามิศเตอร์อะไรท่ีเปน 
ข้าหลวงพเิสศถงึเรยีกว่านรกท่ีอยู่บนแผ่นดนิ แต่เมือ่ฉนัไปตรวจดวูนันี้ 
จะเปนด้วยจดัการรบัเสดจ็หรอือย่างไรไม่ทราบ เหน็สอาดแลเรยีบร้อย
พอใช้ได้ดีกว่าตรางเมืองนครไชยศรี ต้องการแต่ทาปูนขาวให้หมดจด
ขึน้ กบัผ่อนคนในห้องจองจ�าอย่าให้เยยีดยดักนัอย่างเดยีวนีก้จ็ะพอแก่
การเร่ืองคนโทษยดัเยยีดกเ็กดิแต่เรือ่งคกุกรุงเทพฯ ไม่รับอย่างเดยีวกัน
กับเมืองนครไชยศรี จ�านวนนักโทษมีอยู่ในตรางเมืองราชบุรีเวลานี้ ที่
ต้องเวรจ�าตัดสินแล้วชาย ๕๑ คน ในระหว่างพิจารณา ๓๒ คน รวม
นักโทษ ๘๓ คนจ�าขังไว้ในห้องหนึ่งซึ่งว่าเปนห้องที่ยัดเยียด อิกห้อง
หนึ่งไว้นักโทษซึ่งต้องคุกขังในระหว่างพิจารณาบ้าง ความแพ่งบ้างมี
นักโทษ ๓๗ คน อิกห้องหนึ่งขังนักโทษหญิงมีนักโทษ ๕ คน รวมมี
นักโทษชาย ๑๒๐ คน หญิง ๕ รวม ๑๒๕ คน ได้ถามตัวนักโทษถึง 
การบังคับบัญชาเล้ียงดู นักโทษร้องว่าได้รับพระราชทานข้าหลวง 
ไม่ทัว่ถงึ แลได้รบัพระราชทานไม่ใคร่พออิม่ ทัง้ไม่มกีบัเข้าด้วย ไต่สวน
ได้ความว่า จ่ายอาหารเลีย้งแต่นกัโทษซึง่ไม่มญีาตมิาส่ง แลจ่ายแต่เข้า
เปล่าคนหนึ่งมื้อละชามหนึ่ง เห็นว่ายังไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ จึงได้
สั่งแต่นี้ไปให้เล้ียงนักโทษด้วยเข้าหลวงทั่วทุกคน แลให้มีกับเข้าด้วย
สิ่งหนึ่ง ข้อที่นักโทษร้องว่ากินไม่อิ่มนั้น ได้เรียกชามที่ตวงมาตรวจดูๆ 
ขนาดชามก็ไม่เล็กนัก ชามหนึ่งถ้าฉันกินก็ไม่หมด แต่ข้อนี้ก็ไม่ส�าคัญ 
อันใดด้วยเล้ียงนักโทษน้อย คนโทษคนใดกินจุกว่าชามก็จ่ายเพิ่มเติม
ให้ได้ไม่ยาก จึงได้สั่งให้จ่ายเข้าให้พอคนโทษกินอ่ิมต่อไป อย่าให้ถือ
เอาการที่ตวงเปนประมาณ นอกจากนี้ค�าที่นักโทษร้องทุกข์ก็มีแต่
ว่าตัวไม่ผิดเปนต้น ซึ่งเปนอาจินไตยมิควรที่จะค�านึง เพราะข้าหลวง 
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พิเสศได้ออกมาตัดสินเมื่อเร็วๆ นี้เอง
 ฉันเข้าใจว่ามีคะติโบราณถือกันมาแต่ก่อนอย่างหนึ่ง ว่าผู้ด ี
เข้าในคกุในตรางมเีสนยีดจนัไร เพราะเหตฉุน้ันผูรั้กษาเมืองกรมการมัก
จะไม่ใคร่เข้าไปดูในคกุในตราง เมือ่ให้ขนุเจนกบันายชวนออกมาตรวจ
ตรางหัวเมืองเหล่านี้ ไม่ได้ความว่าผู้ว่าราชการเมืองได้เคยเข้าไปใน 
ตราง มาตรวจตรางในครั้งนี้ฉันจึงได้เชิญเจ้าพระยาสุรพันธ์แลพระยา
อมรินทร์เข้าไปตรวจถึงในตรางด้วยกันแลตั้งใจว่าจะพาผู้ว่าราชการ
เข้าในตรางต่อไปทุกๆ แห่งท่ีจะไปตรวจ ตรวจนักโทษแล้วมาตรวจ
ที่ออฟฟิศตรางหมื่นไพรีเปนพธ�ามรงค์ ดูเปนคนฉลาดพูดเข้าใจง่าย
พอใช้ แต่การออฟฟิศยังจดัไม่เปนแบบแผนเรยีบร้อย เพราะเรือ่งตราง 
นี้เปนการใหม่ ยังขัดข้องอยู่ด้วยเงินแลอื่นๆ ยังไม่ได้พบที่ใดที่ได้จัด
เรียบร้อย เพราะเหตุฉะนั้นจึงยุติว่าตรางเมืองราชบุรีนี้เอาเปนที่พอใจ 
 ออกจากตรางมาตรวจท่ีว่าการเมอืง คอืตกึทีส่มเดจ็เจ้าพระยา
สร้างไว้เปนศาลากลาง เดียวนี้จัดเปนศาลอยู่ชั้นล่างออฟฟิศว่าการ
เมอืงอยูช่ัน้บนดปัูดกวาดหมดจดทัง้ ๒ ชัน้ การศาลยงัเปนวธิอีย่างเก่า 
คอืมทีัง้ผูพ้พิากษาแลตุลาการ ข้าหลวงพเิสศยงัไม่ได้จดัการแก้ไขอย่าง
ใด เพราะยงัอยู่ในระหว่างเวลาล้างความเก่า แต่ความค้างกไ็ม่มากมาย
นัก เข้าใจว่าไม่เกินกว่า ๓๐๐ เรื่องเปนความแพ่งโดยมาก แลความ 
ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ทราบว่าเปนความแพ่งโดยมาก ความอาญาน้อย ที่
ว่าการเมืองจัดหมดจดเรียบร้อยพอใช้ แต่ยังมีพนักงานคลังเมืองซึ่ง
เห็นไม่จ�าเปนจะต้องมี เพราะเหตุที่คลังมณฑลอยู่เมืองเดียวกัน จึงได้
สั่งให้คิดเลิกคลังเมืองเสียอย่างเดียวกับที่เลิกแล้ว เมืองกรุงเก่า เมือง
สงขลา แลเมืองชุมพร ถึงท่ีว่าการเมืองในเมืองราชบุรีนี้ก็ควรย้ายไป
อยูใ่นบริเวณเดยีวกบัทีว่่าการมณฑล การท่ีพดูจาสัง่เสยีจะได้ง่ายสดวก
ไม่ต้องมจีดบตัรจดหมายอนัใดต่อกนั แต่ในเวลาน้ีตกึในท่ีว่าการมณฑล
ช�ารุด จะต้องรอไว้ต่อเมื่อซ่อมแซมให้ดีขึ้นแล้วจึงจะย้ายไปได้ บาญชี 
สัมโนครัวเมืองราชบุรีได้ท�าแล้วเปนใช้ได้เมืองหนึ่ง มีจ�านวนอ�าเภอ 
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๔ อ�าเภอ ก�านนั ๑๔๔ ผูใ้หญ่บ้าน ๑๓๒๔ สาระวดั ๒๗๘ หลงัคา
เรอืน ๒๘๑๙๐ พลเมือง ๑๒๘๗๖๙ มีม้า ๔๖๐ โค ๙๖๓๙๖ กระบือ 
๓๓๑๕ เกวียน ๒๘๘๓๗ เรือ ๑๕๓๓๓ ปืน ๔๕๙๘ ได้ส่งรายละเอียด
มากับจดหมายนี้ด้วยแล้ว ดูท่ีว่าเมืองแล้วไปดูที่โรงทหารสร้างใหม่  
ซึ่งกระทรวงกลาโหมคิดจะย้ายลงมาตั้งริมน�้าข้างใต้ แต่โรงทหาร
ปลูกยังไม่แล้ว โรงทหารใหม่นี้ปลูกด้วยไม้มุงจากตามแบบกระทรวง
กลาโหมให้ออกมา ท�าเหมือนกันกับที่กรุงเก่า แต่ที่นี้ใช้แรงคนโทษท�า  
พนักงานโยธาส�าหรับเมืองเปนนายงาน แต่จะเปนด้วยเหตุอย่างใด 
ไม่ทราบท�าไม่ดีใช้ตัวไม้เล็กแบบบางเห็นจะไม่ถาวรไปได้กี่มากน้อย 
 เวลาบ่าย ๓ โมงออกเรือจากที่ว่าการมณฑล ขึ้นไปเข้าคลอง
บางสองร้อยออกทุ่งเขางูไปจอดอยู่ท่ีแพซึ่งข้าหลวงได้จัดไว้รับ ฉันพึ่ง
เคยมาเห็นทุ่งเขางูในระดูน�้าคราวนี้ พอแลเห็นก็ท�ายอมโดยทันทีว่า
บรรดาทุ่งที่จะเท่ียวเล่นในระดูน�้าจะเปนทุ่งหนึ่งทุ่งใดในกรุงเก่าก็ดี 
ท้องพรหมมาศเมืองลพบุรีก็ดี แม้ท่ีสุดถึงบึงบรเพ็ดเมืองนครสวรรค์ 
ก็ดี บรรดาที่ได้เคยไปเห็นแล้วไม่มีแห่งใดที่จะสู้ทุ่งเขางูนี้เลย ด้วยเปน 
ทุง่กว้างน�า้ลกึแลมเีขาอยูใ่กล้ๆ จะเล่นเรอืเลก็พายไปเท่าใดกไ็ม่มทีีส่ดุ 
โดยจะมเีรือใบเลก็ๆ มาแล่นเล่นกไ็ด้ กระบวนทีจ่ะเทีย่วทุง่เกบ็กุม่เกบ็
สายบวัอย่างทุ่งกรงุเก่าก็ได้ หรอืจะเอาเรอืแวะจอดเข้าทีด่อนขึน้ไร่เกบ็
น้อยหน่าก็ได้ จะเดินเลยไปเท่ียวถึงเขาก็ไม่ทันเหนื่อย เพราะอย่างนี้
ใครๆ มาจึงได้กลับไปชมว่าสนุกนัก แต่ทุ่งนี้มาเที่ยวได้แต่ในระหว่าง
แรมเดือนเก้าจนกลางเดือนสิบ ถ้าช้ากว่าน้ันน�้าลดเสีย เพราะแม่น�้า
ราชบรุนี�า้ลดก่อนล�าน�า้เจ้าพระยา ในเวลานีน้�า้กล็ดลงกว่าคบืหนึง่แล้ว 
แต่เข้าในเมืองราชบุรีปีนี้งามดีน�้าท่วมเสียไปไม่มากนัก
 วันท่ี ๒๐ เวลาเช้าใช้เรือสติมลอนจูงไปในทุ่งเขางูจนถึงหลัง
บ้านธรรมเสน เพื่อจะดูที่ว่าการอ�าเภอตวันตกซึ่งตั้งอยู่ที่โคกกระต่าย 
พระรามบริรักษเปนนายอ�าเภอ การในอ�าเภอนี้ก็เปนท�านองเดียวกับ
อ�าเภอพระแสนท้องฟ้า ไม่มอีนัใดทีจ่ะต้องพรรณายดืยาว แต่ทีว่่าการ
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อ�าเภอนีต้ัง้อยูร่มิค่ายเก่าซึง่ว่าเปนค่ายใหญ่ ยงัมเีชงิเทนิแลสระปรากฏ
อยู ่ค่ายโคกกระต่ายนีส้อบในพงษาวดารได้ความว่าเปนค่ายหลวงครัง้
ขุนหลวงตากออกมาต้ังล้อมพม่าค่ายบางแก้วแลเขาชะงุ้มซึ่งอยู่ต่อไป
ไม่ห่างนัก เวลาบ่ายลงเรือไปดูถ�้าเขาห้วยตะแคงซึ่งอยู่ข้างด้านเหนือ
เขางู ถ�้าน้ีเปนถ�้าอยู่ติดกับแผ่นดิน น่านี้น�้าท่วมพื้นถ�้าสักสองสอกคืบ  
พายเรือเข้าไปในถ�้าได้ลึก เข้าไปพบของประหลาด คือมีรอยถ่านไฟ
เขียนไว้บนเพดานถ�้าเปนอักษรพระนาม จ.ป.ร. รูปอย่างที่ทรงจ�าหลัก
ศิลาในสถานที่ต่างๆ แลมีตัวเลข ๑๑๔ อยู่ใต้นั้นด้วย เปนที่ฉงน 
สนเท่ห์ใจเปนอย่างย่ิง ด้วยเมื่อศก ๑๑๔ เสด็จประพาศเมืองราชบุรี  
ฉันก็ตามเสด็จในเที่ยวนั้น จ�าได้ว่าได้ทรงอักษรพระนามจ�าหลักไว้แต่
ที่ปากถ�้าจอมพลที่เขากลางเมือง ถึงว่าเมื่อขาเสด็จกลับจากจอมบึง
ได้ทรงม้าเลียบเขางูมาทางนี้ก็ไม่ปรากฎว่าได้เสด็จประพาศถ�้าห้วย
ตะแคง เหตุใดจึงมีอักษรพระนามเขียนไว้ที่หลังถ�้าน้ีแลเหตุใดจึงไม่มี
จ�าหลักแปลไม่ออกเกิดเปนความสงไสยว่าจะเปนลายพระราชหัดถ์
เลขาแท้หรือใครไปแลเห็นที่ปากถ�้าจอมพลแลจ�าลองเอามาเขียนไว้ 
ที่นี้ เพื่อบูชาหรือประการใด มีความสงไสยอยู่ดังนี้ จึงยังไม่กล้าจะสั่ง
ให้จ�าหลังรอยลงในศิลา
 ออกจากถ�้าเลยไปจอดท่ีบ้านห้วยตะแคงซึ่งเปนท่าเรือมารับ
เสา ไต่ถามถงึการท�ามาหากนิได้ความว่า พวกทีอ่ยูใ่นบรเิวณเขางนูีท้�า
มาหากินหลายอย่าง คือท�านาเปนพื้นแลท�าไร่น้อยหน่าด้วย เวลาสิ้น
การนาต่อยหนิขายไปเผาปนู การท�าหนิในเวลานีร้าคาขึน้มคีนท�ามาก
ท�าไม่ทันขาย เพราะมีคนมาตั้งเตาเผาปูนมากขึ้น สังเกตุดูตามล�าน�้ามี
เตาเผาปนูมากขึน้กว่าเมือ่มาเหน็ในคราวตามเสดจ็สกัเท่าหน่ึง แต่พวก 
ราษฎรบ่นว่าหินปูนเดียวนี้ต่อยยากกว่าแต่ก่อน เพราะก้อนศิลาท่ี
กระจัดกระจายท�าได้ง่ายต่อยเสียหมดแล้ว ต้องหาลึกแลสูงขึ้นไป คน
หนึ่งท�าไม่ใคร่จะได้มากเหมือนแต่ก่อน พวกพระยาสโมสรออกมาตั้ง
ระเบดิในการท�าถาวรวตัถ ุเมือ่วนัไปถงึเขางไูด้ยนิเสยีงหลายตมู แต่ถาม 
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พวกกรมการว่าได้ศิลาไม่ใคร่มากกว่าที่ท�าด้วยมือ เพราะลูกจ้างที่จะ
เจาะศลิาเกยีจคร้าน เจาะรไูม่ลึกจงึระเบดิศลิาออกไม่มาก แต่ความข้อ
นีจ้รงิเทจ็ฉนัใดอยู่แก่ผู้กล่าว เพราะไม่ได้ไปดดู้วยตาเอง ในเวลาว่างนา
คนแถวนีห้ากินอกิอย่างหนึง่ คอืตัดไม้ขาย ลกัษณทีต่ดันัน้ใครมเีกวยีน
กพ็าออกไปท่ีป่าข้างทางท่ีเสด็จจอมบงึเลอืกไม้ไผ่ไม้รวกหรือไม้เหยีงแล
ไม้อย่างอื่นๆ ที่จะใช้เปนเสาได้ ตัดบันทุกเกวียนมา เสาบันทุกได้เล่ม
ละ ๓ ต้น ถ้าเปนไม้รวกชนิดที่ขายท�าโป๊ะบันทุกได้เล่มละ ๕๐ ล�า ไม้
เสาบรรทุกมาถึงบ้านต้องมาถากเปลือกเกลาอิก น่าน�้าพวกเรือข้ึนมา
รบัถงึห้วยตะแคง น่าแล้งเจ้าของต้องเขญ็ลงไปถงึแม่น�า้ใหญ่ ขายราคา
เสา  ต้นละ ๒ สลงึเฟ้ือง คดิด ู๒ คนมเีกวยีนเล่ม ๑ โค ๒ ตวั ลงแรง ๒ 
วนัหาได้อยู่ใน ๙ สลึงดูก็ดีอยู่ แต่หากว่าจะมีผู้ขออนุญาตมาตั้งท�าไม้
เสาแลไม้กระยาเลยทางนี ้จะจ้างชาวบ้านทีช่�านาญการตดัไม้ในทีเ่หล่า
นี้เปนลูกจ้างเห็นจะไม่ได้ ด้วยคนเหล่านี้เปนคนหากินหลายอย่าง แล
ได้ประโยชน์พอก�าลังจะไม่มีใครทิ้งไร่นามารับจ้างท�าไม้แต่อย่างเดียว 
 วันท่ี ๒๑ เวลาเช้าออกเรือจากทุ่งเขางูมาแวะที่วัดบาดหลวง
บางนกแขวกด้วยเมื่อขาผ่านไปแกตกแต่งธงเทียวรับแขงแรง จึงได้
บอกไว้ว่าขากลับจะมาแวะ ท่านบาดหลวงทัง้หลายบนัดาอยูท่ีน่ีพ้ร้อม
กันมารับทั้ง ๕ รูป แลมีแตรวงสานุศิศย์มาประโคมรับด้วย  ขึ้นไปนั่ง
สนทนาเปนสุนทกะถาท่ีกุฎีก็เปนการเรียบร้อยไม่ฟ้องร้องกล่าวโทษ 
ผู้ใด ได้ความว่าบาดหลวงท่ีต้ังอยู่ต�าบลนี้แยกกันเปน ๒ คณะ คือ 
พวกพนักงานส่ังสอนในการวัดคณะหนึ่ง ๓ รูป พนักงานสั่งสอนใน
การวิทยาลัย ๒ รูป ที่วิทยาลัยนี้สอนวิชาชั้นสูงของพวกบาดหลวงคือ
ภาษาเล็ดตินแลวิชาอย่างอื่นๆ เพื่อจะให้นักเรียนชาวเมืองนี้บวชเปน 
บาดหลวง มีนักเรียนอยู่เดียวนี้ ๔๐ คนกว่ากินอยู่ของบาดหลวงเสร็จ 
แต่การที่บวชเปนบาดหลวงนั้นนานๆ จึงจะมีที่ศัทธาถึงบวชสักคน ๑ 
คนทีบ่วชต้องเรยีนอยู่ถงึ ๑๖ ปี จงึจะมคีวามรูพ้อบวชได้ คนทีไ่ม่บวชก็
ออกจากโรงเรยีนไปท�ามาหากนิด้วยประการต่างๆ ทีไ่ปอยูก่รมโทรเลข
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ก็มี ได้ความจากบาดหลวงดังนี้ นึกสงไสยว่าโรงเรียนนี้สิสอนคนเพื่อ
เตรยีมในการบวช วชิาท่ีสอนก็เปนวชิาฝ่ายข้างอาราม คอื ภาษาเลด็ตนิ 
แลทิโอโลยีเปนต้น คนที่ไม่บวชรู้วิชาเหล่าน้ีไปจะมีประโยชน์อะไร  
ได้ถามบาดหลวงๆ ว่าจดัการสอนเปน ๒ แพนก แต่แพนกใดสอนอย่าง
ใดบ้าง ถามไม่ได้ความ และจะไปดูท่ีโรงเรยีนกไ็ม่ได้ด้วยเปนวนัอาทติย์
แลน�้าท่วมด้วย แต่ก็นึกอยากรู้ จึงได้ขอให้บาดหลวงเขียนโปรแครม
ของโรงเรยีนเซมนิารนีีส่้งมาให้ทราบในภายน่า สนทนาอยูก่บับาดหลวง
ประมาณ ๒๐ นาที กลับลงเรือใช้จักรไปยังเมืองสมุทสงคราม
 รวบรวมเนื้อเห็นในการท่ีตรวจเมืองราชบุรีคราวนี้ จะต้อง
ชี้แจงในส่วนมณฑลก่อน การมณฑลจัดว่าเปนอันเสมออยู่ มณฑลน้ี
เมือ่แรกจดัเทศาภบิาล ทรงพระกรณุาโปรดตัง้พระเทพราชแสนยาเปน 
ข้าหลวงมหาดไทย พระจณิดารกัษ์เปนข้าหลวงคลงั ในเวลานัน้มณฑล
ราชบุรีโจรผู้ร้ายชุกชุมร้ายแรงเหลือประมาณ การเทศามีข้อส�าคัญ 
แต่เรือ่งปราบปรามโจรผูร้้าย ในการนีใ้นมณฑลราชบรุจีะหาผูใ้ดเสมอ
เหมือนพระเทพราชแสนยาหาไม่ได้ ด้วยเปนคนเก่าซื่อตรงแลกว้าง
ขวางคุ้นเคยมาแต่ครั้งสมเด็จเจ้าพระยา พระเทพราชได้เปนก�าลังของ
เจ้าพระยาสรุพนัธ์ปราบปรามโจรผู้ร้ายจนสงบเงยีบเรยีบร้อยได้ตลอด
มาจนทุกวันนี้ แต่มีความบกพร่องอยู่ในพระเทพราช ๒ ประการ คือ
อายุมากประการ ๑ ไม่เข้าใจวิธีการออฟฟิศประการ ๑ ในชั้นแรก
เพราะการคลังยังไม่สู้มีอะไรท�า ได้อาไศรย์แรงพระจิณดารักษ์เปน 
หวัน่าในการออฟฟิศเปนก�าลงัของเจ้าพระยาสรุพนัธ์ตลอดมา คร้ันการ
คลังเพิ่มเติมมากขึ้น พระจณิดารักษ์ก็จ�าเปนต้องห่างจากการออฟฟิศ
มหาดไทยไปทุกที ไม่มีตัวผู้ใดที่จะแทนให้พอแก่การๆ ออฟฟิศใน 
ครั้งนี้ก็เพิ่มเติมแบบแผนในลักษณปกครองแลตรวจราชการมากขึ้น  
ก�าลังเครื่องมือไม่พอแก่การโดยเหตุที่ได้ว่ามานี้ แลเจ้าพระยาสุรพันธ์ 
เปนชั้นผู้ใหญ่จะหมายให้วิ่งเต้นหรือฝึกหัดผู้คนไว้ส�าหรับใช้สอยอย่าง 
ข้าหลวงเทศาภิบาลชั้นหนุ่มๆ ย่อมเปนการเหลือก�าลัง เพราะเหต ุ
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ฉนี้การมณฑลจึงเดินช้าล่าเลอยกว่ามณฑลอื่นๆ หลายมณฑล เมื่อ
ก่อนฉนัจะออกมาได้ตกลงว่าจะถอนพระจิณดารักษ์ไปว่าราชการเมือง
นครไชยศรี ครั้นฉันออกมาเห็นการที่มณฑลราชบุรีเปนอยู่ดังได้ชี้แจง
มาแล้วเมื่อตริตรองดูถึงการที่จะแก้ไข เห็นว่าถ้าย้ายพระจิณดารักษ์
ไปในเวลานี้ น่าที่เจ้าพระยาสุรพันธ์จะได้ความเดือดร้อนมาก ส่วน
พระเทพราชแสนยานั้นตัวก็ร้องอยู่ว่าแก่ชรา แต่เจ้าพระยาสุรพันธ์ 
ไม่ยอมปล่อย การเปนเช่นนี้จึงเห็นว่าน่าที่จะต้องยกพระเทพราช 
แสนยาขึ้นเปนต�าแหน่งพิเสศเสมออย่างผู้ช่วยข้าหลวงเทศาภิบาล  
ย้ายพระจณิดารกัษ์มาเปนข้าหลวงมหาดไทย แต่จะต้องเพิม่เงนิเดอืน
ขึ้นอิกสักชั่ง ๑ ให้เท่าอัตราผู้ว่าราชการเมืองอย่างต�่า อย่าให้เปนที่
เสียใจ ขอคนกระทรวงพระคลังมาเปนข้าหลวงคลังแทนพระจิณดา
รกัษ์ท�าการให้เตม็มอืทัง้ ๒ พนกังาน การจงึจะเดนิเรว็ขึน้ได้ ส่วนเมอืง
นครไชยศรนีัน้ หลวงบรมบาทเหน็จะพอแก่การ พอไว้ใจให้รกัษาเมอืง
ได้ จัดการอย่างนี้เห็นว่าพอจะพยุงการมณฑลนี้ให้เดินไปได้ ได้ชี้แจง
ความเห็นนี้แก่เจ้าพระยาสุรพันธ์ก็เห็นชอบด้วย แลมีความยินดีท่ีจะ
ไม่ถอนพระจิณดารักษ์ไปเสียนั้นเปนอย่างยิ่ง
 ในส่วนการเมืองราชบุรีนั้นจะต้องชี้แจงในสิ่งที่ไม่พอใจก่อน  
พระยาสฤษดิ์คงจะจ�าได้ท่ีฉันได้พูดอยู่เสมอๆ ว่าการหัวเมืองที่เรียบ 
ร้อยได้ทุกวันนี้ เพราะเรื่องจัดก�านันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยรัฐบาลได้คนที่ด ี
มีราษฎรนิยมเชื่อถือเข้ามาเปนก�าลังของราชการเปนอันมาก กระท�า 
ให้ราษฎรอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐบาลสนิทข้ึนกว่าแต่ก่อน ฉันกลวั 
นักทีผู่ว่้าราชการเมอืงกรมการบางเมอืง ซึง่ไม่เข้าใจความจริงในข้อน้ี  
จะบงัคบับญัชาว่ากล่าวก�านนัผูใ้หญ่บ้านตามแบบทีเ่คยใช้ก�านนัอย่าง
แต่ก่อน โดยไม่มีความเกรงใจหรือจะเอาใจอย่างใด ก�านันผู้ใหญ่บ้าน
ชั้นนี้ไม่ใช่คนจ�าพวกที่ซื้อต�าแหน่งหาเงินกินอย่างก�านันแต่ก่อน ถ้า
ถกูกดขีขู่เ่ขญ็โดยไม่เอาใจจะย่อท้อแลละเลยความอสุาหะเสยีโดยง่าย 
ถ้าเมือ่ความย่อท้อเกดิขึน้แก่ก�านนัผูใ้หญ่บ้านเมือ่ใด ความเสือ่มทราม
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จะมาถึงพระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่แลการอย่างอื่นๆ ใน 
หัวเมืองในเวลานั้น ฉันได้แสดงความปรารภนี้แก่ข้าหลวงเทศาภิบาล
แลข้าราชการหัวเมืองเนืองๆ แม้ออกไปถึงหัวเมืองเมื่อใดก็ได้เอาใจ
ใส่ตรวจตราการเรื่องนี้มิได้ขาด เมื่อมาในมณฑลกรุงเก่าแลมณฑล
นครไชยศรี  เฉภาะในมณฑลนครไชยศรีที่ได้มีเวลาตรวจการหลายวัน
ได้มีความยินดีที่เห็นก�านันผู้ใหญ่บ้าน ดูพากันมีความภักดีเอื้อเฟื้อต่อ
ราชการในต�าแหน่งของตน ฉันก็ได้ให้โอวาทอุดหนุนทุกๆ โอกาศที่ได้
มาในระยะทาง ครัน้เข้ามาในเขตเมอืงราชบรีุ พศิดนู่าตาก�านันผูใ้หญ่บ้าน
ที่ได้พบไม่ใคร่ปะน่าตาที่รื่นเริง อย่างได้พบในมณฑลนครไชยศรี แล
มีเสียงร้องทุกข์ต่างๆ ดังได้ชี้แจงมาข้างต้นก็ให้บังเกิดความร�าคาญใจ 
เปนอันมาก พิเคราะห์ดูว่าเปนด้วยเหตุใด ก็เข้าใจได้ตลอด เปนเพราะ
การอ�าเภอในเมืองนี้ยังจัดเลวเต็มที จัดแบ่งเปน ๔ อ�าเภอ ไม่มีอ�าเภอ
เมือง ซึ่งเปนอ�าเภอส�าคัญซึ่งควรจะมี อ�าเภอที่จัดตั้งขึ้นนั้น ฉันได้ไป
ดู ๒ อ�าเภอดังเล่ามาแล้ว ที่จัดนั้นก็มีแต่ศาลาแห่งละหลังเรียกว่าศาล
อ�าเภอ ตวักรมการอ�าเภอไปตัง้บ้านเรอืนอยูใ่นเมือง เปนแต่ผลดัเปลีย่น
กันออกมาว่าการท่ีศาล ขอให้คิดดูอย่างนี้จะท�าการได้อย่างใด ใช่แต่
เท่านั้นกรมการอ�าเภอเปนคนในพื้นเมือง ตัวนายอ�าเภอล้วนแต่เปน 
กรมการช�านิช�านาญในวิธีอย่างเก่าไม่สามารถจะเข้าใจความต้องการ
ในปัจจุบันนี้ได้อย่างใด เมื่ออ�าเภอเปนเช่นน้ีจะมีใครท่ีจะคอยเอาอก
เอาใจดูแลทุกขศุขของก�านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่านี้ไม่ใช่จะติเตียนไปหมด
ทุกอย่าง ที่จริงการจับโจรผู้ร้ายกรมการอ�าเภอพวกนี้อยู่ข้างจะดี แต่
ก็ดีเพียงจับโจรผู้ร้าย ยังไม่ดีพอแก่สมควรของน่าที่อ�าเภอ ด้วยทุกวัน
นี้การภาษีอากรประทุกในน่าที่อ�าเภอมาก พ้นวิไสยที่นายอ�าเภอพวก
นี้จะท�าได้ แท้จริงเจ้าพระยาสุรพันธ์แลพระยาอมรินทร์ก็ได้ร้องอยู่ว่า
กรมการอ�าเภอที่มีอยู่ทุกวันนี้ รับราชการตามน่าที่ไม่ไหว ขอให้จัดคน
กรุงเทพฯ ส่งออกมา ข้อนีเ้ปนการจ�าเปนแท้ทีจ่ะต้องหาคนให้เปนกรม
การอ�าเภอมณฑลราชบุรีให้ภอ แลยังจะต้องหาผู้ตรวจจัดการอ�าเภอ
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ส่งให้ด้วย เพราะเหตุฉนี้เมื่อตริตรองไปมา เห็นว่าจะต้องจัดการอย่าง
นี้ คือจะต้องหาคนตามอ�าเภอที่ดีในหัวเมืองหรือคนในกรุงส่ง ส่งออก 
มาเปนปลัดอ�าเภอ ๕ คน แลจะต้องขอแรงหลวงด�ารงแพทยาคุณให้
ออกมาเทีย่วท่องตรวจจดัการอ�าเภอหวัเมืองราชบรีุสกั ๖ เดอืน เพราะ
หลวงด�ารงได้ขึน้ไปศกึษาแบบหวัเมอืงมณฑลพศิณโุลกย์เข้าใจอยูแ่ล้ว 
จะต้องให้ออกมานั่งก�ากับจัดไปทุกๆ อ�าเภอ เสมออ�าเภอละเดือน ๑ 
ให้ท�าการให้ได้ถกูต้องตามแบบแผนแลจะต้องบงัคบัให้กรมการอ�าเภอ
ออกไปอยู่ที่ว่าการอ�าเภอให้จงได้ ถ้าใครไม่ไปได้ก็ให้ออกเสีย การ
อ�าเภอจึงจะเรียบ การอ�าเภอเรียบจึงจะดีถึงก�านันผู้ใหญ่บ้าน เรื่องนี้
เปนความไม่พอใจกว่าทกุเรือ่ง นอกจากน้ีการท่ีบกพร่องก็มีแต่เลก็น้อย 
คือคนที่จะเปนมือเปนหูเปนตาของพระยาอมรินทร์เปนต้น จ�าเปน 
จะต้องหาปลดัส่งมาแต่กรงุเทพฯ คน ๑ ได้ปฤกษากบัพระยาอมรนิทร์
ซ่ึงเปนผูม้คีวามนบัถอืมณฑลพศิณโุลกย์ ตกลงเน้ือเหน็กันว่าจะไปทอด
ติ้วขอปลัดเมืองราชบุรีจากพระยาพิไชยสักคน ๑ แล้วแต่จะเลือกสรร 
ผู้ใดให้มา ส่ิงท่ีจะต้องสรรเสริญท่ีเมืองราชบุรีนี้ก็มี คือในเรื่องโจร 
ผูร้้ายเปนส�าคญั เขาได้รกัษาได้สงบสงดั จะไปในทีใ่ดๆ พบปะชาวบ้าน 
หญิงชาย ไต่ถามได้ความเปนปากเดยีวกนัว่าเรียบร้อย การค้าขายเจริญ
ขึ้นกว่าแต่ก่อน ความดีที่ควรจะชมอิกอย่าง ๑ คือเร่ืองส�ามะโนครัว  
ที่ท�าได้ส�าเร็จได้ดังส่งส�าเนามาให้ทราบ
 มาในเมืองราชบุรีมีผู้ยื่นเรื่องราว ๖ ฉบับเปนเรื่องราวความ 
เปนพ้ืน เร่ืองการศาลเปนการอย่างหนึง่ซึง่จะต้องรีบจัดเปิดศาลมณฑล
เสียโดยเร็ว เพราะตั้งแต่ข้าหลวงพิเสศออกจากเมืองราชบุรีไป ความ
ค่ังค้างเข้าอิกแล้ว ถ้าเปิดศาลมณฑลแล้วเรื่องความเปนไม่มีล�าบาก
อย่างใด การท่ีมีข้าหลวงพิเสศออกมาจัดศาล ดูเปนความยินดีกัน 
ทั่วไปเปนอันมาก ในที่สุดเมื่อว่าโดยย่อเมืองราชบุรีนี้คงจะดีได้ แต่จะ
ต้องหนักแรงสักหน่อย
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ศาลาว่าการมหาดไทย 
วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม ร,ศ, ๑๑๗  

ถึง พระยาสฤษดิ
 ด้วยเมือ่วนัที ่๒๑ ล่องเรอืจากเมอืงราชบรุ ีลงมาแวะตรวจการ
ที่อ�าเภออ�าพวาแขวงเมืองสมุทสงคราม ซึ่งหลวงมหาดไทยเปนนาย
อ�าเภอ หลวงอร่ามสาครเขตรยกกระบัตร ผู้รักษาเมืองสมุทสงคราม
มาคอยรับอยู่ที่นี้กับก�านันผู้ใหญ่บ้าน แต่หลวงมหาดไทยนายอ�าเภอ
น้ันไปคอยรับฉันอยู่ท่ีล�าน�้าวัดประดู่ เพราะแต่เดิมกะว่าจะไปเมือง
เพ็ชร์บุรีทางใน คือไปทางล�าน�้าวัดประดู่ออกคลองยี่สาร ขากลับจึง
จะกลับขึ้นไปตรวจการเมืองสมุทสงคราม คร้ันเม่ือคนก่อนจะออก
เรือจึงได้ความว่า น�้าในคลองตอนต่อพรมแดนเพ็ชร์บุรีน้อยเรือจะไป
ล�าบาก จึงเปล่ียนทางล่องลงทางเมืองสมุทสงคราม หลวงมหาดไทย
ไปคอยรบัอยูท่ีว่ดัประดูย่งัมาไม่ถงึ ทีว่่าการอ�าเภอน้ีโดยปรกตจิะตัง้อยู่
ที่ใดไม่ทราบ แต่เวลาวันนี้ยกตู้หนังสือลงมาไว้ที่โรงลครน่าบ้านหลวง
มหาดไทย เปิดตรวจดูในตู้เห็นมีแต่สารบบความแพ่งกับบาญชีสัมโน
ครัวอย่างย่อ นอกจากนี้มีแต่เสศกระดาด แต่ตรวจดูสารบบความ 
แพ่งเปรียบเทียบดแีละแล้วได้มากกว่าต้องส่งเมอืง จดัเอาเปนด ีบาญช ี
สัมโนครัวอย่างย่อก็ท�าพอใช้ พอรู้ได้ว่าต�าบลใดใครเปนก�านันเปน
ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านใดมีจ�านวนราษฎรเท่าใด ถามก�านันผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้ความว่าโจรผู้ร้ายสงบและมีความศุขสบายดี ออกจากอ�าพวา 
ลงมาจอดพักท่ีเมืองสมุทสงครามในบ่ายวันนั้นได้ไปตรวจที่ว่าการ
เมือง ไม่วิเสศอันใดกว่าที่ว่าการอ�าเภออ�าพวา เพราะไม่มีผู้ใดตั้งแต่
ผู้ว่าราชการเมืองลงไปจนเสมียนทนายจะเข้าใจว่าออฟฟิศเปนอย่าง
ไร จะชี้แจงสั่งสอนก็เห็นไม่เปนประโยชน์ ด้วยไม่มีเวลาพอจะกระท�า
ความเข้าใจให้ปรากฎได้ จึงตกลงขอให้หลวงอร่ามย้ายกรมการผู้เปน
ต�าแหน่งจ่าเมอืงไปรบัราชการเสยีในต�าแหน่งอ่ืน จะส่งคนในกระทรวง
ให้ออกมาเปนจ่าเมืองคน ๑ อย่างนี้เห็นว่าเปนดีกว่าอย่างอื่นได้ความ
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ตามจ�านวนในสัมโนครัวย่อเมืองสมุทสงครามนี้ แบ่งเปน ๒ อ�าเภอ 
คือ อ�าเภอเมืองแลอ�าเภออ�าพวา มีก�านัน ๔๑ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๓๔๐ 
คน พลเมอืง ๔๗๗๓๑ การถ้อยความหลวงศรสีตัยารกัษ์ข้าหลวงพเิสศ 
มาท�าไว้เรียบร้อย ช�าระล้างความเก่ายังเหลืออยู่ไม่ถึง ๒๐ เรื่อง ความ
ใหม่กน้็อยมีไม่ถงึเดือนละ ๑๐ เรือ่ง ได้ไปตรวจดตูรางไม่ยดัเยยีดอนัใด 
เปนแต่อยูข้่างโสโครก นกัโทษได้รบัค�าตดัสนิแล้วแทบทัง้นัน้ มจี�านวน
นักโทษชาย ๒๒ คน หญิง ๒ นักโทษหญิงคนหนึ่งต้องจ�าเร่งเงินมาช้า
นานโดยเหตุหาความเขาและแพ้ความต้องปรับมักได้เท่าใดต้องเสีย
เท่าน้ัน ไม่มีเงินจะให้ พะเอินได้ความว่าจ�าเลยเปนผู้ใหญ่บ้านมารับ
อยู่ที่นั้น จึงเรียกมาถามก็ตกลงยินยอมที่จะไม่ติดใจให้เร่งเงินผู้หญิง
คนนั้นอิกต่อไป จึงได้สั่งให้ถอนเครื่องจ�าปล่อยตัวไปในขณะนั้น ออก
จากที่ว่าการเมืองไปดูตลาดหลวงท่ีสร้างใหม่เหนือวัดใหญ่ ที่เมือง 
สมุทสงครามนี้ยังไม่มีที่ว่าการเมือง ตั้งแต่ครั้งพระยาราชพงษานุรักษ์ 
เปนผู้ว่าราชการเมือง อยากจะได้ที่พระศรีสวัสดิ แต่ว่าซื้อกันไม่ตกลง
ราคาจึงเปนอันเริดรอมา ภายหลังหลวงอร่ามเรืองฤทธิ ได้ความว่าที่
เหนือวัดใหญ่ต�าบลนี้เปนที่กัลปนาขึ้นในวัดใหญ่ยาวตามแม่น�้าสัก 
๓ เส้น กว้างเข้าไปตกคลองแม่กลอง ราษฎรปลูกเรือนโรงอาไศรย 
หาได้เช่าถอือนัใดแก่วดัไม่ หลวงอร่ามหารอืว่าจะควรเอาทีน่ีส้ร้างเปน 
ที่ว่าการเมืองได้หรือไม่ ได้มีตราอนุญาตออกมาให้เช่าถือที่รายนี้ต่อ
วัดไว้เปนที่ว่าการเมือง แลสร้างตลาดโรงบ่อนโรงภาษีของรัฐบาลใน
ที่น้ีด้วย ในศก ๑๑๖ ได้มีอนุญาตในงบประมาณให้สร้างตลาดแล 
โรงบ่อนเปนเงนิ ๒๐๐ ช่ัง หลวงอร่ามได้จดัการสร้างเสร็จ คอืท�าตะพาน
แลถมถนนตั้งแต่ฝั่งน�้าตรงข้ามไปถึงคลองแม่กลอง ท�าตะพานท่าข้ึน
ทางนั้นด้วย ที่เชิงตะพานข้างแม่น�้าปลูกเรือนฝากระดานหลังคามุง
สังกะสีส�าหรับนายตลาดอยู่หลัง ๑ สองข้างถนนท�าโรงไม้มุงสังกะสี 
กั้นเปนร้านขายของให้เช่า ๖๐ ห้อง ท�าโรงไม่มุงสังกะสีหลังใหญ่เปน 
โรงบ่อนและโรงงิว้ และมโีรงยาวเปนตลาด  แผงลอยสองแถว กลางถนน
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มีเสาโคมปักจุดในเวลากลางคืน ตลาดนี้เปนอย่างค่อนข้างก�ามะลอ 
แต่ก็พอดูได้ตามประสาหัวเมือง ได้ค่าเช่าในเวลาน้ีถึงเดือนละ ๖๐๐ 
บาท หรือ ๑๐๐ ละ ๔๕ ในทุนที่ลง ที่ว่าการเมืองแลตรางยังจะสร้าง
ต่อไปในศกนี้ ได้มีอนุญาตในงบประมาณแล้ว ได้ไปเจอร้านหนึ่งท�า
ทีจะเปนโรงจ�าน�าจึงได้เอาอย่างกรมหมื่นมรุพงษ์สั่งหลวงอร่ามอย่า 
ยอมให้ผู้ใดเช่าท�าโรงจ�าน�าในตลาดนี้เปนอันขาด ออกจากตลาดไป 
นมัศการพระท่ีวัดบ้านแหลม เห็นก�าลังท�าการปฏิสังขรณ์หลายอย่าง 
ได้ความว่าท่านพระครูมหาสิทธิการองค์ใหม่น้ี อยู่ข้างจะเอาใจใส่ใน
การปฏสิงัขรณ์มาก ออกจากวดับ้านแหลมกลบัขึน้มาแวะวดัใหญ่ แล้ว
มาแวะที่โรงท�าหม้อตาลของรัฐบาล ตรวจตราไต่สวนการท�าหม้อและ
เก็บภาษีน�้าตาลในที่นี้
 ได้ความว่าน�า้ตาลเมอืงสมทุสงครามนี ้เปนน�้าตาลมพร้าวแทบ
ทั้งหมด วิธีเก็บภาษีนั้นรัฐบาลท�าหม้อตาลจ�าหน่ายให้ราษฎรไปแล
บังคับกรอกน�้าตาลแต่ในหม้อที่ซื้อไปจากรัฐบาลมิให้ใช้หม้ออื่น เรียก
ค่าหม้อจากรัฐบาลเปนราคา ๑๒๐ หม้อ ต่อ ๔ บาท ๑๐ อัฐ เปนเงิน
ภาษีอยู่ในนั้นไม่ต้องเสียภาษีน�้าตาลด้วยอย่างอื่นอิกต่อไป
 การที่รัฐบาลท�าหม้อตาลนั้น คือปลูกโรงกงสีโรงไว้หม้อโรงท่ี
อยู่ของพวกช่างหม้อ และที่ท�าหม้อทั้งเตาเผาหม้อเปนของหลวงไว้ใน
ที่นี้ และจ้างหลงจู๊ผู้ดูการเดือนละ ๔๐ บาทคน ๑ กับมีจีนเต็งลูกจ้าง
อิกพอสมควร รัฐบาลไม่ลงทุนอันใดยิ่งกว่านี้ ราษฎรพวกช่างปั้นหม้อ
มาอยู่ในโรงของหลวงและใช้เตาเผาหม้อของหลวงได้ไม่ต้องเสียค่า
เช่า แต่ต้องปั้นหม้อด้วยก�าลังแลทุนรอนของตนเอง ปั้นเผาแล้วเสร็จ 
รัฐบาลจึงรับซื้อเปนราคา ๑๐๐๐ ละ ๗ บาท เอาเข้าเก็บไว้ในโรงจน
กระทั่งเวลาจ�าหน่ายไปแก่ราษฎรผู้ท�าน�้าตาล
 วิธีที่ช่างหม้อท�าจ�าหน่ายแก่รัฐบาลนั้น ท�าเปนบริสัทเล็กๆ มี
กว่า ๒๐ บริสัทในที่นี้ บริสัทหนึ่งเขาเรียกตามภาษาของเขาว่าแป้น
หนึ่ง หมายความว่าแป้นปั้นหม้ออันหนึ่ง ต้องเข้าทุนแลแรงช่วยกันท�า 
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๓ คน มักจะเปนผัวคน ๑ เมียคน ๑ ลูกคน ๑ เปนพื้น ถ้าครัวใดขาด
คนหนึ่งก็ต้องจ้างผู้อื่นมาเข้าในบริสัท หน้าท่ีของคนท้ัง ๓ ในบริสัท 
นั้น คนหนึ่งมีหน้าท่ีเหยียบประสมดิน คนหนึ่งส�าหรับหมุนแป้น คน
หนึ่งส�าหรับปั้น ท�าได้ผลมากน้อยเท่าใดแบ่งส่วนเสมอกัน และการที่
ท�านัน้ในเบือ้งต้นหลงจูเ๊ปนผูห้าดนิแลทรายมาให้บรสิทั ทรายให้เปล่า 
แต่ดินคิดเอาค่าแก่บริสัทเตาหนึ่ง ๑๑๐๐๐ หม้อเปนเงิน ๕ บาท ๒ 
สลึง บริสัทหนึ่งปั้นได้อยู่ในวันละ ๕๐๐ หม้อ เดือนหนึ่งได้เตาหนึ่งคือ 
๑๑๐๐๐ หม้อเปนปานกลาง ถึงเวลาเผาบริสัทต้องจ้างกุลีส�าหรับขน
หม้อไปยังเตาแลขนหม้อสุกไปยังโรงเก็บเปนเงินเตาละ ๕ สลึงเฟื้อง 
ต้องจ้างนายเตาเรยีบเรยีงหม้อแลเผาหม้อเตาละ ๗ สลงึ ฟืนทีเ่ผาหลง
จู๊เปนผู้หามา และคิดเอาแก่บริสัทเตาหนึ่งเปนเงิน ๑๑ บาท แลค่าฟืน
เพิ่มเติมเรียกว่าฟืนแซม คือส�าหรับสอดแซมตามช่องไฟ คิดเอาเตาละ 
๑๐ สลึง เวลาเผาพวกบริสัทมักจะเอาแรงกันไปช่วยแซมฟืนคราวละ
หลายๆ บริสัท ราว ๓ วันจึงเผาส�าเร็จ คิดหักหม้อที่แตกเสียในเตาไฟ
เตาหนึ่งประมาณ ๑๐๐๐ เสศ คงได้ขายแก่รัฐบาลราว ๑๐๐๐ หนึ่ง 
เปนเงนิ ๗๐ บาท หกัเปนทนุ ๒๒ บาท คงเปนก�าไร ๔๘ บาท แบ่งกนัใน
บริสัท ๓ คน ได้คนหนึ่งอยู่ในเดือนละ ๑๖ บาทเปนปานกลาง
 ยังมีการที่หลงจู๊คิดเบียดเบียนพวกบริสัท คือบังคับให้แถม 
๑๐๐๐๐ ละ ๔๐๐ แลยงั “ถาม” กล่าวคอื แถมของแถมอกิ ๑๐๐ ละ 
๒ หม้อ ส่วนนี้ไม่ได้แก่รัฐบาล เพราะรัฐบาลคิดเงินให้แก่หลงจู๊ ซึ่งเปน
ผู้จัดการโรงหม้อนี้เบ็จเสร็จตามจ�านวนหม้อที่ได้ ไม่มีผู้ใดได้แถมให ้
รัฐบาลคงเปนประโยชน์นอกแก่หลงจู๊ๆ ยังมีประโยชน์นอกอิกอย่าง
หน่ึง คือการจ�าหน่ายฟืน ด้วยหลงจู๊จ�าหน่ายแก่บริสัทเปนราคายืน
ตัว ถ้าซื้อได้ถูกคงเปนก�าไรได้อิกอย่างหนึ่ง ข้อความทั้งนี้สืบได้จาก 
บริสัท แต่ไม่ได้พบตัวหลงจู๊หาได้ถามประกอบไม่ การท�าหม้อนี้บริสัท 
ท�าตลอดปี แต่การจ�าหน่ายจ�าหน่ายแต่ในระดทู�าน�า้ตาลเดอืน ๑๐ เดอืน 
๑๑ เดือน ๑๒ สามเดือน ในศก ๑๑๖ จ�าหน่ายได้ ๑๑๘๗๐๙๐ หม้อ  
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คิดเปนเงิน ๗๗๒๓ บาท แต่ทราบว่าหม้อท�าไม่พอจ�าหน่ายเลย 
สักปีเดียว ในเวลาระดูท�าน�้าตาลในว่าคนมาซื้อแน่นโรงหม้อราวกับ
มีงานการถึงทะเลาะวิวาทแย่งชิงกันซ้ือ เพราะเหตุที่หม้อไม่พอขาย  
ในปีนี้เห็นหม้อท�าไว้เต็มโรงเก็บ ว่าท�ามากกว่าทุกๆ ปี และหวังใจว่า 
จะพอจ�าหน่าย การท่ีจ�าหน่ายนั้นก็คือหลงจู๊นั้นเองเปนผู้จ�าหน่าย  
ไม่ปรากฎว่ามีการตรวจตราอย่างใด ถ้าหากว่าหลงจู๊ตั้งใจจะฉ้อ  
ดูเหมือนจะฉ้อได้ง่ายๆ การที่จะตรวจก็ไม่ยากอันใด แต่กรมการของ 
เราเกียจคร้านเอง โรงหม้อตั้งอยู ่ห่างที่ว่าการเมืองไม่ถึง ๕ เส้น  
จะหาผู้ใดรู้การท�าหม้อละเอียดเท่าที่เล่ามาก็ไม่มี ฉันไปเท่ียวไต่ถาม 
ตามโรงหม้อมีพวกคนท�าหม้อร้องทุกข์ว่าได้ก�าไรไม่พอกิน จะขอขึ้น 
ราคาหม้อ เรียกมาไต่ถามพยานในค�าขอจึงได้ความพิศดารเช่นกล่าว 
มาแล้ว เห็นว่าราคาที่รัฐบาลซื้อ ๑๐๐๐ ละ ๗ บาทก็พออยู่แล้ว  
เพราะคนท�าหม้อก็ได้อยู่ที่หลวงแลท�าการหาได้เปนปานกลางไม่ต�่า 
กว่าเดือนละ ๑๖ บาท เห็นไม่จ�าเปนต้องขึ้นราคาหม้อ แต่ความ 
เบียดเบียนของหลงจู๊ท�าให้ได้ประโยชน์น้อยไป จึงได้สั่งหลวงอร่าม 
ให้ห้ามหลงจู๊ อย่าให้เรียกหม้อแถมต่อไปเปนอันขาด ถ้าขืนเรียกให้
ถอดหลงจู๊คนนี้เสียหาคนอื่นเปลี่ยนใหม่
 ในเวลาค�่าได้เรียกพวกนายระวางกรมพระคลังสวนมาไต่ถาม
ถึงเร่ืองเก็บอากรสวนได้ความว่าเงินอากรได้เก็บมาจนสิ้นศก ๑๑๕ 
เก็บได้ประมาณปีละ ๕๐๐ ชั่ง มีไม้ต้องอากรสวนแต่หมากกับมะม่วง 
แต่พรรค์ไม้ที่ต้องสมพักศรไปเก็บอิกส่วน ๑ คงอยู่ในต้องเก็บอากร ๒ 
อย่าง ๒ ครั้งทุกๆ สวน ไต่ถามพวกนายระวางได้ความรู้ในเรื่องอากร
สวนดังนี้ คือเมื่อมะเมียจัตวาศก พระยาสมบัติยาธิบาลเปนข้าหลวง
ออกมาเดินรังวัดสวน ท�าบาญชีเดินทุ่งมอบไว้แก่นายระวาง บาญชี
นั้นเปนแบบพิมพ์ข้างบนบอกชื่อเจ้าของขนาดสวนแลท้องท่ีสวนข้าง
ล่างเปนตรางมีชื่อต้นไม้ต่างๆ ที่ต้องอากร มีช่องส�าหรับกรอกว่ามีต้น
อย่างไรเท่าไร และข้างล่างมีที่กรอกเงินอากร รู้ว่าสวนนั้นจะต้องเสีย
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เงินอากรเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมาถึงปีนายระวางเก็บอากรตามบาญชีนี้
เสมอมาทุกๆ ปี กล่าวคือต้ังแต่ปีมะเมียมา ต้นผลไม้จะเปนอันตราย
สาบสูญไปเท่าใดก็ตาม หรือจะปลูกขึ้นอิกเท่าใดก็ตาม รัฐบาลไม่ยอม
รู้เห็น หรือรับว่าเปนจริงท้ัง ๒ ฝ่าย คงเก็บแต่เท่าปีมะเมียมาจนทุก
วันนี้ ดูเปนการปลาดดี ท่ีจริงวธิบีาญชรีางวดัทีท่�าๆ ดมีาก คล้ายกบั
วธิบีาญชสีมพกัศรท่ีกระทรวงพระคลังคิดขึ้นใหม่ แต่ควรจะท�าตามที่
เปนจริงทุกๆ ปีก็จะได้เงินมาก และไม่เปนการยากอย่างใด ไม่ต้องมี
ค่าน�้าคนหลวงอย่างแต่ก่อน ถ้าอ�าเภอจัดดีๆ อย่างอ�าเภอกรุงเก่าหรือ
พศิณโุลกเกบ็ได้ดทีเีดยีว นงึสงไสยอยูอ่ย่างเดยีวแต่เร่ืองท่ีเก็บเปนพกัิด 
เรยีงต้น จะเปนเครือ่งท�าให้ท้อถอยในการเพาะปลกูหรือไม่ เคอยได้ยิน
เขาเล่าให้ฟังว่ารัชกาลที่ ๔ ได้ตั้งภาษีต้นมะพร้าวขึ้นครั้ง ๑ มีคนตัด
ฟันต้นมะพร้าวเสียเปนอันมาก ต้องเลิกภาษีมาจนทุกวันนี้ โดยเวลา
น้ีก็เก็บเรียงต้นอยู่แล้ว พิเคราะห์ดูการท่ีเก็บเรียงต้นทุกวันน้ี เพราะ
เก็บเท่าเมื่อ ๑๖ ปีมาแล้วก็เหมือนเปนการเหมา สวนทุกวันน้ีเจริญ
ขึน้มาก ราษฎรคงจะต้องเสยีน้อยกว่าทีจ่ะตรวจได้จรงิถงึครึง่หรอืกว่า 
ครึ่งหนึ่ง ที่ต้องเสียเกินกว่าที่มีจริงคงจะน้อย (ท่ีปรากฎมีพยานเปน
แน่แท้นั้น คือสวนของฉันที่คลองมหานาคในกรุงเทพฯ ยังต้องเสียค่า
อากรส�าหรับต้นไม้ท่ีเงาก็ไม่มีอยู่ในสวนปีละหลายๆ บาท ให้เจ๊กเช่า
ได้ค่าเช่าพอคุ้มอากร คงมีก�าไรแต่ได้ฟักแฟงแตงโม นานๆ มันเอามา
ให้ทีหนึ่ง)   
 ได้เรียกก�านันบ้านปากน�้ามาถามถึงการท�าละมุได้ความว่า  
ละมุปีน้ีลดลงกว่าปีก่อนสัก ๘ ละมุ เพราะปีกลายเก็บพิกัดค่าละมุ 
วาละ ๓ สลึงแรงนัก คนคิดจะเลิกท�าละมุเสียมาก พึ่งทราบว่าลด 
พิกัดละมุลง คงเรียกละมุละ ๔๐ บาทตามเดิมจึงลงมือล่าไป พวกที่
ไปหาไม้ไม่ได้ทันจึงไม่ได้ท�า ปีหน้าคงจะบริบูรณ์ดังแต่เดิม ด่านภาษ ี
เมอืงสมทุสงคราม แต่เดมิมอียู ่๖ ต�าบล คอื ด่านใหญ่มทีีป่ากคลองแม่
กลอง มีด่านช่วงที่บางจะเกรงแห่ง ๑ บางเรือหักแห่ง ๑ บ้านปากน�้า
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แห่ง ๑ สุนักข์หอนแห่ง ๑ ปฤกษากับเจ้าพระยาสุรพันธ์  เห็นว่าควร
เลกิด่านต�าบลบางเรอืหกัอ�าพวา ปากน�า้ สนุกัข์หอน ๔ ต�าบล คงไว้แต่
ด่านปากคลองแม่กลองกับด่านบางจะเกรง ซึ่งส�าหรับตรวจเรือออก
ทะเลรวมเปน ๒ ต�าบลด้วยกัน
 รวบรวมเนื้อเห็นท่ีได้ตรวจการเมืองสมุทสงครามครั้งนี้ เห็น
ว่าเมืองสุมทสงครามนี้เปนเมืองอุดมด้วยการท�ามาหากิน ผู้คนมีก�าลัง
บรบิรูณ์มาก พืน้พลเมอืงเปนคนท�ามาหากนิเรยีบร้อยท�านองเดยีวกบั
เมอืงสมทุสาคร การโจรผูร้้ายตัง้แต่พระยาราชพงษานรุกัษ์มาแผ้วถาง
ในครั้งนั้น ก็สงบเงียบเรียบร้อยมาในทุกวันนี้ ก�านันผู้ใหญ่บ้านตาม 
ทีไ่ด้พบปะ ไต่ถามดกูช็ุม่เยน็เปนศขุส�าราญทัว่หน้า เมือ่ว่าโดยย่อเมอืง 
สมุทสงครามในเวลานี้ ไม่สู้ต้องการเรี่ยวแรงของรัฐบาลในการที่จะ 
อปุถมัภ์บ�ารงุนกั แต่พนกังานบงัคบับญัชาการอยูข้่างโง่เขลาเกยีจคร้าน  
ไม่เอาใจใส่ที่จะศึกษาหาความรู ้หรือทางท่ีจะบังคับบัญชาให้เปน 
แบบแผนเรียบร้อยดังเมืองอื่น การปกครองจึงยังไม่เปนเรื่องอยู ่ 
โดยมาก แต่ก็ไม่มีโทษอันใดแก่บ้านเมืองนัก ท่ีจริงบังคับการเมืองน้ี 
ดเูหมอืนจะง่ายเสยีกว่าบงัคบัอ�าเภอในกรงุเก่าบางอ�าเภอ นกึเสยีดาย 
พระยาราชพงษานุรักษ์เปนอันมาก ที่จริงเมืองนี้ที่เรียบร้อยมาได ้
เพราะพระยาราชพงษามากกว่าผูอ้ืน่ แต่ทีจ่ะจดัแก้ไขนัน้กแ็ลเหน็ทาง 
อยู่แล้ว คือหาปลัดกับจ่าเมืองส่งไปและปล่อยหลวงด�ารงแพทยาคุณ 
ออกมาสั่งสอนคนเดียวเปนส�าเร็จ ด้วยหลวงอร่ามผู้รักษาเมืองถึงจะ 
โง่เขลาอย่างใดอาการยังภอรักษาและไม่เปนผู้มีทิฐิว่ากล่าวง่าย
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลราชบุรี

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

พ.ศ. ๒๔๔๑  ร.ศ. ๑๑๗

ที่ ๒๕๙/๒๒๑๓๙
ศาลาว่าการมหาดไทย

วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม  ร,ศ, ๑๑๗
 กราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ์  
ราชเลขานุการ ทรงทราบ
 ด้วยตามความในจดหมายเกล้าฯ ที่ ๒๒๙/๑๗๒๙๘ ลงวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ร ศ ๑๑๗ ว่าได้ถวายรายงานตรวจราชการเมืองราชบุรี
ฉบับหนึ่ง ตรวจราชการเมืองสมุทรสงครามฉบับ ๑ รวม ๒ ฉบับนั้น 
ความทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว
 บดันีเ้กล้าฯ ได้ส่งรายงานตรวจราชการเมอืงเพชร์บรุฉีบบัหนึง่ 
เมืองสมุทรสาครฉบับหนึ่ง รวม ๒ ฉบับสอดซองถวายมากับจดหมาย
ฉบับนี้ด้วยแล้ว
 ขอฝ่าพระบาทได้น�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝ่าลอองธุลีพระบาท   
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

           
     เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

 ๑	 สะกดการันต์และวรรคตอนคงตามต้นฉบับ	 จากส�านักจดหมายเหตุ 
แห่งชาติ	กรมศิลปากร
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ศาลาว่าการมหาดไทย
วันที่       เดือน               ร,ศ,๑

ถึง  พระยาสฤษดิ์
          ด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม เวลาสว่างก่อนย�่ารุ่งออกเรือ 
จากเมืองสมุทสงคราม ออกทะเลเลียบไปในอ่าว ไปสักชั่วโมงหนึ่ง
ถึงปากน�้ายี่สานเห็นทิวไม้ขาดเปนรอย แต่ได้ความว่าปากน�้ายี่สานน้ี  
ไม่ใคร่มเีรอืจะเดนีไปมาแล้ว แลบ้านเรอืนกย้็ายไปอยูบ่างตะบนูโดยมาก  
แต่เดีมพระขุดคลองลัดแต่ล�าน�้าย่ีสานไปออกบางตะบูน น�้าเดีนทาง
นั้นแรงกัดกว้างลึกเปนน�้าใหญ่จึงท�าให้ล�ายี่สานตื้นไป พ้นยี่สานไป
ประมาณครึ่งชั่วโมงเข้าอ่าวบางตะบูน
 ไปทะเลทางนี้ออกรู้ศึกว่าไปอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไปกันแต่
ก่อน ดังถ้อยค�าที่กล่าวในนิราศนรินทร์อินทรและนิราศสุนทรภู่ไป
เมืองเพ็ชร์เปนต้น ดูเปนการใหญ่การยากต้องจอดเรือรอให้คลื่นลม
สงบ ต่อเช้ามืดจึงออกทะเลแลเวี้งว้างน่ากลัวเพราะเรือเล็ก ถ้าคลื่น
ลมมีขึงก็เห็นจะต้องขึ้นป่าแสม แต่ระดูนี้ไม่มีคลื่นลมในเวลาเช้า เรือ
น้อยเรือใหญ่ไปมาในระหว่างเมืองเพ็ชร์บูรีกับสมุทสงครามข้ามอ่าว
ในเวลานี้ทุกๆ วัน วันละหลายๆ สิบล�าเปนเรือทุกขนาดแลชนีด ตั้งแต่
เรอืส�าป้ันพายเดียวขึน้ไปจนเรอืพลูซึง่ค้าขายของสวนแจวพายตามกนั
เรื่อยไปเปนแถว น่าดูยิ่งนักด้วยมาเห็นเรือเหล่านั้นที่ในทะเล
 ที่ปากน�้าบางตะบูนมีบ้านเรือนตั้งท�าหอยท�าปลามาก พระ 
สัจจาภิรมย์ผู้รักษาเมืองเพ็ชร์บูรีมาคอยรับอยู่ที่นี้ แวะจอดเรือให ้
ฝีพายกินเข้าเช้าแล้วออกเรือขึ้นตามล�าน�้าบางตะบูน ไปแวะที่เขา
ตะเคราซึ่งอยู่ริมล�าน�้าห่างประมาณ ๒ เส้น ที่เขาตะเครานี้เปนที่มี

 ๑	 ต้นฉบับเว้นว่างไว้เช่นนี้	 -	 กจช.	 ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กรม
ศิลปากร
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เทพารักษ์สักสิทธิ์คนนับถือกันมาก ไปเพ็ชร์บูรีแต่ก่อนได้คิดอยาก
จะไปแวะดูเทวรูปที่เขาตะเครา แต่บังเอิญไปเสียทางบ้านแหลม พึง
จะได้มาทางบางตะบูนคราวนี้จึงได้แวะ เขาตะเคราสูงประมาณสัก  
๓๐๐ ฟิตมีวัดอยู่เชิงเขามีวิหารพระพุทธรูปที่ถือว่าสักสิทธิ์อยู่ที่เชิง
เขาองค์หนึ่ง อยู่บนยอดเขาองค์หนึ่ง พระพุทธรูปองค์ที่อยู ่วิหาร 
เชีงเขาเปนพระพุทธรูปทองส�าริดขัดสมาธเพ็ดน่าตักประมาณสักศอก 
๑ ดเูปนฝีมือโบราณ แต่ท่ีจะหล่อทางเมอืงเพช็ร์นีเ้อง ไม่งดงามละม้าย
คล้ายคลงึกบัฝีมอืข้างเหนอื ท่ีเชงีบนัไดจะเข้าวหิารหลงันีม้รีปูนางชป้ัีน
ไว้คู่หนึ่งมีรอยธูปปักเปนที่คนบูชาเหมือนกัน สืบถามได้ความว่ารูปชี
ทั้งสองน้ันเปนรูปหลวงชีซึ่งได้เคอยเปนผู้ปฏิบัติขรัวพ่อเขาตะเครา 
หมายความว่า พระพุทธรูปองคที่ว่ามาแล้วแต่ก่อน พิเคราะห์ดูเห็น
ว่ามูลเหตุที่นับถือกันเช่นนี้ บางทีแต่เดีมท่ีเขาตะเคราน้ีจะมีท่านขรัว
อะไรซึง่บวชเปนภกิษปุระกอบด้วยวทิยาคม ผูค้นนบัถอืท�านองพระครู
วัดฉลองเมืองภูเก็จ ทีหลังตัวท่านขรัวองคนั้นถึงแก่มรณะพาภล่วงไป 
ยังคงอยู่แต่ความนับถือซึ่งคนทั้งหลายต้องการบนบานเพื่อประโยชน์
ตนต่อมา จึงได้สมมติพระพุทธรูปขึ้นเปนเจว็ดบนบานไหว้กราบแทน
ตัวท่านผู้นั้นโดยวินัยกรรม เข้าใจว่าน่าจะเปนด้วยเหตุเช่นนี้ ที่วัดเขา 
ตะเครานี้ท่านเจ้าอธิการวัดบางครกมาท�าการปฏิสังขรณ์หลายอย่าง 
และก่อถนนส�าหรับขึ้นบนยอดเขาด้วยบนยอดเขา เดีมมีมณฑปไว้
พระพทุธรปูท่ีสักสิทธ์ิอกิองคหนึง่ แต่เปนพระพทุธรปูป้ันสามญั น่าตกั
สัก ๓ ศอกไม่เปนของอัศจรรย์อันใด เดียวนี้ก�าลังท�าวิหารเล็กครอบ
พระพุทธรูปนี้ยังไม่ส�าเร็จ เปนหมดส�าคัญที่เขาตะเคราเท่าที่พรรณนา
มานี้ ดูหนเดียวแล้วไม่ต้องไปอิก ถึงใครจะชวนไปก็ไม่ควรไปเพราะยุง
ชุมเหลือเกิน กลางวันแสกๆ พอจอดเข้าไปก็รับงาน ตั้งแต่หัวตะพาน
ขึ้นไปจนบนยอดเขาก็ยังพากันขึ้นไปตามกัด ไม่เคยพบเห็นยุงอย่าง
นี้ ออกจากเขาตะเคราแล่นเรือไปไม่ช้าก็ออกล�าน�้าเพชร์บุรีที่ต�าบล
บางครก น�้าในล�าน�้าเวลานี้พึงลดลงสักศอก ๑ พอใช้เรือไฟข้ึนไปถึง
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เมืองได้สดวก ถึงเมืองเพชร์บุรีเวลาบ่ายโมง ๑ จอดพักที่น่าท�าเนียบ
สมเด็จเจ้าพระยา ท�าเนียบที่นี้มีเป็น ๔ หมู่ ว่าเดิมเป็นท�าเนียบกรม
หลวงวงษาหมู่ ๑ กรมหมื่นวิศณุนารถหมู่ ๑ สมเด็จเจ้าพระยาหมู่ ๑ 
เจ้าพระยาทิพากรวงษ์หมู่ ๑ หมู่ท�าเนียบสมเด็จเจ้าพระยาใช้เป็นโรง
ทหาร ใช้เป็นโรงโทรเลขอิกหมู่ ๑ ว่างเปล่าอยู่ ๒ หมู่ ท�าเนียบเหล่านี้ 
ช�ารุดซุดโซมทุกหมู่ แต่เป็นตึกถ้าซ่อมแซมข้ึนไว้ยังจะใช้ราชการได้ 
และถูกเงินกว่าที่จะปลูกใหม่ เห็นว่าท�าเนียบ ๔ หมู่น้ี หมู่ท่ีเป็นโรง 
ทหาร ควรให้กรมทหารจดัการซ่อม หมูท่ีเ่ป็นออฟฟิศโทรเลข กรมโยธา 
ซ่อม อิก ๒ หมู่ ซึ่งว่างอยู่นั้น มหาดไทยควรจะซ่อมข้ึนไว้เป็นท่ีพัก
ข้าราชการไปมา
 ได้ไปเดินไปตรวจสถานที่ต่างๆ ในบริเวณเมืองในบ่ายวันน้ัน  
คือสะพานช้างข้ามแม่น�้า ตะพานนี้ตัวไม้ผุหมดใช้ข้ามล้อเกวียน 
ไม่ได้มากว่า ๓ ปีแล้ว ในศก ๑๑๖ ได้วางตัวไม้รอดแลคานพื้นยัง 
ไม่ได้ปรับมาจนทุกวันเดียวนี้  ในคราวนี้เอากระดานทอดเลียบกว้าง
สักครึ่งตะพานพอฉันเดินไปมาได้ แต่ไม่กล้าใช้รถใช้ม้าข้าม ไล่เลียงได้
ความว่ากระดานพื้นก�าลังเลื่อยอยู่จะได้ปูและจะส�าเร็จเม่ือไรยังบอก
ไม่ได้ ที่จะต้องถึงมีตราก�าหนดวันออกไปให้มีใบบอกมาถวายพระราช
กุศลดังเคอยมาที่อื่น ในการไม่รู้แล้วเช่นนี้ แต่ครั้นจะติโทษอย่างใดก็
แลเห็นอยู่ว่าใน ๓ ปีนี้ ผู้ว่าราชการเมืองเพชร์บุรีถึง ๓ คน ตกอยู่ใน
ระหว่างผลัดเปลี่ยนพอมีเหตุผลอันสมควรแก้ตัวในการท่ีช้าได้ ได้ไป
ตรวจดูศาลากลาง ซึ่งตั้งอยู่ริมน�้าตรงน่าจวนผู้ว่าราชการเมือง ศาลา
กลางนี้ท�าเป็นตึก ๒ ชั้นอย่างโบราณ ใหญ่หลัง ๑ เล็ก ๒ หลัง แต่
เพราะช�ารุดไม่ได้ซ่อมแซม จึงไม่ได้ใช้เป็นศาลากลาง ถ้าซ่อมแซมขึ้น
หลังกลางเห็นจะยังพอใช้เป็นที่พักได้ แต่ที่ว่าการเมืองต้องจัดตั้งที่
อ่ืน เพราะตรงนี้อยู่หลังตลาดคับแคบจอแจนัก ที่ว่าการเมืองแลศาล 
ทุกวันนี้ยังต้ังอยู่ท่ีหอนั่งแลในบริเวณจวนของผู้ว่าราชการเมือง เวลา
ทีไ่ปดเูป็นเวลาบ่าย และเป็นวันท่ีเขาจดัการรบัรองไม่มผีูใ้ดนัง่ออฟฟิศ
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ได้ไปมองดตูามตู้กระจกท่ีเก็บหนงัสือ ไม่ปะกระดาษสมดุแบบแผน ซึง่
ได้จัดอย่างใหม่อย่างใดเห็นแต่ซองท้องตรามัดๆ เก็บไว้ ก็นึกเข้าใจว่า
เห็นจะยังไม่ได้จัดตามแบบใหม่ เพราะคนท�าการที่นี่เป็นกรมการใน
พื้นเมือง ยังไม่มีคนท่ีได้ศึกษาในศาลาลูกขุนออกมาช่วยท�าการ ครั้น
จะตรวจตราว่ากล่าวอย่างใด ก็เห็นไม่จ�าเป็นเพราะได้ตกลงว่าจะส่ง
คนในกระทรวงออกมาคงจะจัดได้เรียบ ได้ความตามบาญชีสัมโน
ครัวย่อในเมืองเพชร์บุรีนี้แบ่งเป็น ๒ อ�าเภอ มีก�านัน ๗๘ ผู้ใหญ่บ้าน  
๖๒๗ ราษฎร ๗๔๔๖๔ หลังคาเรือน ๑๐๑๐๙ ส่วนการศาลนั้น  
ข้าหลวงพเิสศในเวลานีอ้ยูท่ีเ่มอืงเพชร์บรุกี�าลงัเรยีกสารบบและความ
ที่ค้างโรงศาล แต่มาประจวบคราวท่ีฉันจะมาเมืองเพชร์ กรมการ 
ก�าลังวุ่นที่จัดการรับรอง จึงชักช้าในการที่ส่งข้าหลวงพิเสศยังหาได้
เปิดศาลไม่ ก�าหนดจะเปิดศาลวันท่ี ๒๕ แลเจ้าพระยาสุรพันธ์ก็จะ
รออยู่ที่เมืองเพชร์บุรี เพื่อให้การเปิดศาลข้าหลวงพิเสศส�าเร็จไปโดย 
สดวก ความในเมอืงนีก้ไ็ม่คัง่ค้างมากนกั ได้ไปตรวจตรางซึง่ตัง้อยูห่ลงั
บ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์มีจ�านวนนักโทษ๑ คน มีนักโทษผู้หญิงเป็นตัว
จ�าน�าแทนพี่คน ๑ ไต่สวนไม่มีข้อผิดอย่างใด ได้สั่งให้ปล่อยไปในขณะ
นั้น ตรางท่ีเมืองเพชร์บุรีนี้ท�าคล้ายตึกมืดเป็นโรงมุ้งจากฝาปูนหรือ 
ฝากระดาน มรีตู่างรเูดยีว เวลาเข้าไปต้องยนือยูส่กัครูห่นึง่จงึจะแลเหน็
ผู้คนในนั้น พื้นที่นักโทษนอนๆ กับพื้นดินเลวกว่าตรางเมืองราชบุรีแล
เมืองสมุทสงคราม แต่เจ้าพระยาสุรพันธ์ว่าคิดจะท�าใหม่  หวังว่าจะได้
ท�าใหม่ในศก ๑๑๘
 เมือ่เดนีไปดตูามท้องตลาด ได้แลเหน็พลตระเวรเมอืงเพชร์บรุี 
ให้บังเกิดความสลดใจเป็นอย่างย่ิง ดูท่าทางทั้งเครื่องแต่งตัวรุ่มร่าม
โสโครกจะหาที่ใดเปรียบไม่ได้ ได้ความว่านายพลตระเวรเมืองน้ีเป็น

 ๑	 ต้นฉบับเว้นว่างไว้เช่นนี้	 -	 กจช.	 ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กรม
ศิลปากร
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ผู้คุมคนโทษอยู่แต่ก่อน เป็นคนไม่เคยเห็นความสอาดแลไม่เคยบังคับ
คนดีกว่านักโทษจึงเป็นเช่นนี้ จึงได้ขอให้เปลี่ยนนายพลตระเวรเสีย
ใหม่ ตลาดเมืองเพชร์บุรีนี้เป็นตลาดใหญ่ ท�าเลที่ถ้าจะประมาณเทียบ
กับตลาดเมืองสงขลาเห็นจะพอกัน แต่ดูไม่เรียบร้อยอย่างตลาดเมือง
สงขลา เพราะตึกแลโรงสองข้างซุดโซมสกปรก ถนนก็โสโครกไม่เป็น
ทัศนิยสถาน ได้ความว่าตึกตอนข้างเหนือเป็นของหลวง ตอนข้างใต้
เป็นของราษฎรแถบหนึ่ง เป็นของเจ้าพระยาภานุวงษ์แถบหน่ึง ของ
หลวงเก็บค่าเช่าได้ประมาณปีละ ๔๐ ชั่ง ตึกเหล่านี้ทราบว่าโปรดให้
เจ้าพระยาภานุวงษ์สร้างแต่ในรัชกาลที่ ๔ แล้วทอดทิ้งอยู่ให้ผู้เช่าต่อ
มา เกดิไฟไหม้ในรชักาลปัจจบุนันีค้รัง้หนึง่ กเ็ป็นแต่ปปุะเยยีวยาอยูใ่น 
ผู้เช่าท�าเองโดยมาก ยังไม่ปรากฎว่าได้ออกเงินหลวงซ่อมแซมจริงจัง 
สักคร้ังเดียว ถ้าท�าตึกสองข้างนี้แม้อย่างตึกแถวในตลาดส�าเพ็งก็จะ
งดงามเป็นสง่าแก่บ้านเมือง และจะได้ค่าเช่าดีมากด้วย แต่ติดอยู่ด้วย
เรื่องเงินที่จะลงทุนในเรื่องตึกแถวให้เช่านี้ได้เคยคิดเห็นมาแต่ครั้งไป
เมืองภูเก็จ เห็นว่าถ้าเป็นของแผ่นดินอยู่ตราบใดยากที่จะจัดให้ดีได้ 
ทั้งในทางที่จะหาประโยชน์แลจะรักษาให้งดงาม เพราะการแผ่นดิน 
ไม่เหมอืนกบัการแสวงหาแลรกัษาผลประโยชน์ของเอกชน ยกตวัอย่าง 
เหมือนการท่ีมีตึกให้เขาเช่าเช่นนี้ ถ้าเป็นของเอกชนย่อมคอยระวัง
ซ่อมแซมรักษา เพื่อมิให้ทุนทรัพย์แลผลประโยชน์ค่าเช่าของเขา
เสือ่มทรามลง แต่ทีเ่ป็นตกึของแผ่นดนิไม่มีใครจะต้องเจ็บร้อนขนขวาย 
เช่นนั้น ถ้าหากว่าช�ารุดซุดโซมข้าหลวงผู้ว่าราชการเมืองรู้เห็นเข้า 
เมือ่ใด ทางทีจ่ะท�ากค็อืมใีบบอกเข้าไปวางเวรยงักระทรวงมหาดไทยๆ 
บอกไปยังกระทรวงพระคลังตามทางราชการ บางทีเงีนไม่มีในงบ
ประมาณก็ต้องงด แม้จะได้ท�าในปีนั้นกระบวนจะโต้ตอบส่งเสียไปมา
ก็ช้านานจนถึงที่ช�ารุดนั้นมากมาย นี่ว่าท่ีไม่เหลวไหล ถ้าความเหลว
ไหลแฉะช้ามีอยู่ในนั้นด้วยแล้วบางทีก็เลยโซมเปล่า ไม่ต้องป่วยกล่าว
ถึงหัวเมืองให้ไกล การเช่นนี้จะหาอย่างดูในกรุงเทพฯ บ้างก็จะได้  
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ถ้าเป็นของมเีจ้าของๆ ย่อมขนขวายข้ามการทีแ่ฉะช้าทีมี่ในทางราชการ
ได้หมด ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าตึกหลวงส�าหรับแผ่นดินเหล่านี้ ถ้าให้มี
เอกชนเป็นเจ้าของเสียจะดีกว่า แต่จะขายทอดตลาดก็น่านึกเสียดาย
ค่าเช่า เพราะเหตุฉนี้จึงคิดเห็นว่า ถ้ายกไปเป็นของพระคลังข้างที่เสีย
ได้จะดีที่สุด เพราะลงทุนท�าคงจะได้ดอกเบี้ยกลับไม่ต�่ากว่าชั่งละ ๓ 
ต�าลึง บ้านเมืองก็จะงามขึ้น ราษฎรก็จะค้าขายเป็นศุขส�าราญขึ้น
 ในเรื่องตลาดเมืองเพชร์บุรีนี้ มีผู ้มายื่นเร่ืองราวในคราวน้ี 
หลายคน อ้างว่าเมื่อจะท�าตึกหลวงได้มีสัญญาไว้แก่ราษฎรเจ้าของท่ี 
ว่าของหลวงเก็บค่าเช่าได้คุ้มทุนแล้วจะคืนตึกให้ราษฎรเจ้าของท่ีเดิม 
บัดน้ีคนเหล่านั้นจึงจะขอคืนตึกตามท่ีได้มีสัญญาไว้แต่ก่อนดังนี้ ได้
เรียกหาหลักถานจากผู้ยื่นเรื่องราวก็ไม่มีหลักถานอันใดจะชี้เหตุ อ้าง
แต่ว่าครัง้เม่ือไล่ท่ีท�าตึกนัน้ กรมการได้จดบาญชชีือ่เจ้าของทีไ่ว้ทกุราย 
แต่ครัน้เรยีกหาบาญชีแลตัวกรมการผู้จดกไ็ม่ได้ พยานผูท้ีจ่ะรูเ้หน็การ
เรื่องนี้ว่าแต่เดิมเป็นอย่างไรยังมีตัวอยู่แต่เจ้าพระยาภานุวงษ์คนเดียว 
แต่พิเคราะห์เห็นว่าน่าที่การจะไม่จริงดังค�าร้อง น่าท่ีคนเหล่าน้ีจะ
เอาเรื่องที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คืนตึกถนนบ�ารุงเมืองเฟื่องนคร
มาฝันเห็นหาประโยชน์ให้มีขึ้นอย่างนั้น โดยที่สุดถ้าจะมีสัญญาจริง 
ดังผู้ยื่นเรื่องราวว่า การที่จะคืนก็เห็นเป็นพ้นวิไสยด้วยตึกเหล่านี้สร้าง
มาถึง ๔๐ ปี หลักถานท่ีจะรู้ว่าท่ีเดีมเป็นของใครก็ไม่มี จึงเห็นว่าจ�า 
ต้องยกเรื่องราวที่ร้องนี้เสีย แต่เพื่อจะมิให้ราษฎรผู้ยื่นเรื่องราวติเตียน 
ได้ ว่าไม่ไต่สวนให้สิ้นกระแสความ จึงได้รับเร่ืองราวไว้เพื่อจะถาม
เจ้าพระยาภานุวงษ์ให้ได้ความเดิมก่อนจึงจะสั่งไปเป็นเด็ดขาด ครั้น
เมื่อกลับเข้ามาถึงกรุงเทพฯ ได้ถามเจ้าพระยาภานุวงษ์ๆ ก็ปฏิเสทว่า 
หาได้มีสัญญาคืนอย่างนั้นไม่ เป็นอันจะต้องยกเรื่องราวเสีย
 ดูตลาดแล้วเดินตามถนนหลังเมืองไปจนวัดก�าแพงแลง เมือง
เพชร์บุรีนี้ที่จริงมีถนนหลายสาย ได้ความว่าตัดแต่ครั้งเจ้าพระยาภานุ
วงษ์บ้าง เจ้าพระยาสุรพันธ์ท�าเพิ่มเติมขึ้นบ้าง ที่จริงถนนไม่น้อยกว่า
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เมืองสงขลา แต่เพราะไม่ได้จัดการรักษาจึงดูเหมือนไม่มี คราวนี้ได้
พเิคราะห์ดปูราสาทท่ีวดัก�าแพงแลงโดยเลอยีด วดัก�าแพงแลงนีแ้ต่เดมิ
เป็นเทวสถานเป็นแน่ เทวรูปก็ยังมีแลท�าเป็นปรางค์ ๕ หลัง พิเคราะห์
ดูฝีมือคล้ายปราสาทศิลาในมณฑลนครราชสีมามาก ท่ีสังเกตได้เป็น 
แน่นั้น คือลูกมะหวดช่องที่ฝาไม่ผิดกับที่วัดพนมวรรณ์เมืองนคร 
ราชสีมาเลย เป็นแต่ที่นี้ท�าด้วยศิลาแลง ออกจากวัดก�าพงแลงเดินต่อ
มาดูที่วัดใหญ่เรียกอิกชื่อหนึ่งว่าวัดสุวรรณาราม วัดนี้เป็นวัดน่าดูด้วย
ท�าแต่คร้ังกรุงเก่าแลยังรักษาเป็นปรกติ มิได้เปลี่ยนแปลงอย่างใดมา 
จนทุกวันนี้ ท่ีในพระอุโบสดถ์ยังมีลายเขียนเทพชุมนุม และที่ส�าคัญ
นั้น คือการเปรียญท�าด้วยฝีมืออย่างประนีต ซุ้มแลบานลงรักปิดทอง
ลายรดน�้ายังเห็นรอยทองได้ถนัด ข้างในเสาก็ปิดทองลายรดน�้าตาม
ฝาเขียนสีเป็นภาพต่างๆ ศาลาหลังนี้เดิมว่าเสาขาดจวนจะล้ม ท่าน
เจ้าอธกิารองค์นีอ้สุ่าห์คดิท�าการซ่อมแซม โดยตัง้ใจจะไม่แก้ไขรือ้ถอน
ของเก่าอย่างหนึ่งอย่างใดพยายามต่อเสาทุกๆ ต้น และดีดให้คืนตรง
ขึ้นได้ดังแต่ก่อน น่าจะสรรเสริญมาก ที่ในพระอุโบสถมีของส�าคัญ ๒ 
สิ่ง คือพระพุทธรูปคันธารราฐองค์ ๑ ขนาดเดียวและคล้ายกับพระ
คันธารราฐที่ตั้งพิธีฝนในกรุงเทพฯ มีเสวตร์ฉัตร์ ๙ ชั้นปักกั้นอยู่ ถาม
พระเจ้าอธิการเล่าให้ฟังว่าพระคันธารราฐองค์น้ี เดิมเม่ือพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระผนวชเสด็จออกมาเมือง 
เพชร์บุรี ทอดพระเนตรเห็นโปรดจึงพาเข้าไปไว้ในกรุงเทพฯ จนเม่ือ
สร้างพระนครคีรีจึงพระราชทานคืนออกไปไว้ที่วัดใหญ่ ส�าหรับเชิญ
ออกแห่ในเวลาฝนแล้งทุกคราว ของส�าคัญอิกอย่างหนึ่งนั้นคือ รูป 
พระสงฆ์หล่อเท่าตัวคนนั่งพับเพียบพนมมือ ฝีมือที่ปั้นแลหล่อเหมือน
คน ดีกว่ารูปท่านขรัวโตหรือรูปสมเด็จพระราชาคณะที่ได้เคอยเห็น
ในที่อื่นๆ รูปนี้เขาเรียกกันว่ารูปสมเด็จเจ้าแตงโม คือท่านผู้ที่สร้างวัด
ใหญ่น้ีมเีร่ืองราวเล่าสบืกนัต่อมาว่าท่านผูน้ีช้ือ่ทอง เป็นชาวบ้านหนอง
หว้าแขวงเมืองเพชร์บุรี เข้ามาบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดใหญ่นี้ อยู่มา
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เวลาวัน ๑ ลงไปอาบน�้าในแม่น�้าเห็นเปลือกแตงโมลอยมาเก็บเปลือก
แตงโมนั้นกิน พวกเพื่อนฝูงเห็นพากันล้อเลียนด้วยเรื่องเปลือกแตงโม
น้ี จนสามเณรทองมีความร�าคาญ จึงออกจากเมืองเพชร์บุรีเข้าไปอยู่
ในกรุงเก่า ไปอุปสมบทแลศึกษาพระปริยัติธรรมแตกฉานจนได้เป็น
พระราชาคณะและเลื่อนต�าแหน่งยศขึ้นโดยล�าดับ จนถึงที่สมเด็จพระ
สังฆราช ระฦกถึงชาติภูมเดิมจึงออกมาสร้างวัดที่เมืองเพชร์บุรี ๒ วัด 
คือวัดหนองหว้าวัด ๑ และวัดใหญ่นี่วัด ๑ ท�าเท่ากันเหมือนกัน และ 
ยังปรากฎอยู่ด้วยกันจนตราบเท่าทุกวันนี้ทั้ง ๒ วัด วัดใหญ่นี้ขนาน
นามใหม่เรียกว่าวัดสุวรรณารามตามช่ือของสมเด็จพระสังฆราชองค์
นั้น และราษฎรพากันนับถือจึงได้ให้ช่างจีนปั้นรูปสมเด็จพระสังฆราช
ทองในเวลาท่านออกมาเมืองเพชร์บุรี แล้วหล่อไว้สการบูชาตราบเท่า
จนกาลบัดนี้ รูปสมเด็จเจ้าแตงโมนี้ก็มีเวลาเอาออกแห่เป็นครั้งเป็น
คราว แต่สืบถามไม่ได้ความว่าเป็นสังฆราชในคร้ังแผ่นดินใดหรือเม่ือ
ศักราชเท่าใด 
 วันที่ ๒๓ สิงหาคมเวลาเช้าเดินไปตามถนนริมน�้าฝั่งตวันตกมี
บ้านเรือนราษฎรมาก แต่ไม่เป็นตลาดยี่สานใหญ่โตอย่างฝั่งตวันออก 
คงยุติได้ว่า ท�าเลบ้านเรืองเมืองเพชร์บุรีตั้งหนาแน่นอยู่ริมน�้าท้ังสอง
ฝั่ง แต่ฝั่งตวันออกมากกว่าฝั่งตะวันตก
 ได้แวะนมัสการพระท่ีวัดมหาธาตุ วัดนี้เดิมมีพระปรางค์ใหญ่  
๕ ยอด ซึ่งนับว่าเป็นพระธาตุหลักเมืองเพชร์บุรีสูงเส้น ๑ แต่ช�ารุด 
พงัลงเสยีแต่ในรชักาลที ่๔ เจ้าพระยาภานุวงษ์ได้จัดการก่อข้ึนคร้ังหน่ึง
ก็พังลงมาอิก เจ้าพระยาสุรพันธ์จัดการก่อขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สุด ขึ้นไป
ได้ถึงหลังคูหาก็ค้างอยู่แต่เพียงนั้นจนทุกวันน้ี พิเคราะห์ดูพระธาตุ 
เพชร์บุรีนี้ แต่เดิมน่าจะใหญ่กว่าพระธาตุเมืองราชบุรีแลเมืองสุพรรณ์ 
แต่หากช�ารดุหกัพงัลงมาเสีย การท่ีก่อเสรมิขึน้ไว้ถ้าจะท�าต่อไปให้แล้ว
อย่างเดมิกน่็ากลวัจะพงัอกิ เพราะเป็นแต่ก่อทับของเก่าท่ีเหลอืพงัไว้อิฐ
ที่ท�าก็ไม่แขงถ้าจะซ่อมแซมกันให้ดีจริงๆ จะต้องร้ือลงถึงรากก่อใหม่ 
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ทีเดียวจึงจะเป็นอย่างดี แต่ท�าในเวลาปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องใช้เงิน 
ไม่ต�่ากว่า ๕๐๐ ชั่ง จึงยังเป็นที่ขัดข้องอยู่ แต่ที่วัดมหาธาตุนี้นอกจาก
พระปรางค์ที่ค้างมาดังว่าแล้ว การบุรณะปฏิสังขรณ์อยู่ข้างบริบูรณ์
ด้วยผู้คนพลเมืองนับถือมาก สิ่งที่นับถือนั้นคือพระพุทธรูปองค์ ๑ ซึ่ง
นับถือว่าเป็นพระศักด์ิสิทธิ์ต้ังอยู่ในวิหาร พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระ
ส�าริดหล่อเหมือนและเท่ากันกับพระส�าริดองค์เล็กที่วัดเขาตะเครา ดู
ฝีมอืเป็นพมิพ์เดียวกันทีเดียว เจ้าอธิการวดัมหาธาตแุจ้งว่าแต่เดมิรปูที่
ราษฎรนบัถอืว่าศกัดิส์ทิธิน์ัน้เป็นเทวรปู พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญเข้ามาไว้ในกรุงเทพฯ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นแต่
เชญิขึน้ไว้แทนเทวรปู คนก็เลยนบัถอืว่าศกัดิส์ทิธิต่์อมา ทีว่ดัมหาธาตนุี้ 
ยังมีของโบราณที่น่าดูอีกอย่างหนึ่ง คือใบเสมารอบอุโบสถ ท�าด้วย 
ศิลาแดงสลักลายอย่างโบราณครั้งฮินดูแปลกๆ หลายอัน พระพุทธรูป
ทองเหลืองประจ�าซุ้มแลยอดพระมหาธาตุก็ยังอยู่ที่นี้
 ออกจากวัดมหาธาตุไปเย่ียมพระพศิาลสะมะณะกจิทีว่ดัคงคา
รามแล้วจึงกลับมาที่พัก มีราษฎรมายื่นเรื่องราวหลายคน เป็นเรื่อง
เบ็ดเตล็ดคือเตือนความเป็นต้น ที่เป็นเร่ืองควรกล่าวในรายงานน้ีแต่ 
๒ เรือ่ง คอืเรือ่งหนึง่ราษฎรเจ้าของนาทุง่เชงิเขาหลวงหลายสบิคนร้อง
ว่า น�้าท่าพังท�านบท่ีต�าบลน�้าหักไหลเข้าท่วมนาของราษฎรถึงท�าหา
ประโยชน์ไม่ได้เป็นอันมาก เรื่องนี้ไต่สวนได้ความว่าที่นี้เคอยมีท�านบ 
แต่ปีนี้ท�านบพังกันน�้าไว้ไม่อยู่ น�้าท่วมนาของราษฎรเสียเป็นอันมาก
จริง ได้ตรวจดูเห็นว่า ที่ท�านบที่ท�ายาวไม่เกินเส้น ๑ และจะท�าได้ง่าย  
จึงได้รับกับราษฎรว่าจะท�าให้ส�าเร็จปีน่า มิให้น�้าเข้าท่วมนาทางนี ้
ได้อิก เป็นอันพอใจของผู้ยื่นเรื่องราว
 อิกเรื่อง ๑ มีพวกลาวทรงด�ามายื่นเรื่องราวว่า ได้รับพระ 
ราชทานตราภูมพเิสศคุม้ห้ามค่านามาแต่รชักาลที ่๔ บดันีผู้ร้กัษาเมอืง
จะเกบ็เอาค่านาเป็นความเดอืดร้อน ได้ตรวจดเูหน็เป็นตราภมูพเิสศซึง่
ได้พระราชทานเป็นบ�าเหน็จเฉภาะตัวแก่พวกท่ีถูกเกณฑ์ท�าพระนคร
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คีรีจริง จึงได้สั่งให้งดการเก็บเงินค่านาจากคนมีตราภูมเช่นน้ีไว้ เพื่อ
จะน�าความเข้ามากราบบังคมทูลขอเรียนพระราชปฏิบัติว่า ตราภูม
เช่นน้ีควรเป็นของยกเปลี่ยนเป็นตราภูมใหม่ตามประกาศ หรือจะคง
ใช้ได้ต่อไป และได้น�าความขึน้กราบบงัคมทลูแล้ว ทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯ ว่า ตราภูมเช่นนี้ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนตลอดชีวิตของผู้ซึ่งได้
รับพระราชทาน
 เวลากลางวันขึ้นไปพระนครคีรี ได้แวะนมัศการพระท่ีวัด 
มหาสัมนาราม เห็นกุฎีแลโบถการเปรียญช�ารุดซุดโซมหลายแห่ง 
การช�ารุดเหล่านี้ถ้ารีบซ่อมจะไม่สู้เปลืองพระราชทรัพย์ ถ้าทิ้งไว้
ช้าจะเปลืองมาก จึงได้สั่งให้กะประมาณการซ่อมมาในงบประมาณ 
ศก ๑๑๘ พระท่ีนั่งแลสถานท่ีต่างๆ ในพระนครคีรีดูการรักษาพอใช้  
ไม่ใคร่จะช�ารดุซดุโซมไปสกักีม่ากน้อย การท่ีจะซ่อมแซมให้ดข้ึีนไม่ต้อง 
เปลืองพระราชทรัพย์มาก ได้พิเคราะห์ดูถึงการท่ีจะแก้ไขพระท่ีน่ังท่ี
ประทบัทีพ่ระนครครีใีห้เป็นทีท่รงพระราชส�าราญยิง่กว่าแต่ก่อน  เหน็
ว่าถ้ายกพระที่นั่งราชธรรมสภาขึ้นเป็น ๒ ชั้นจะเป็นที่ทรงพระราช
ส�าราญยิง่กว่าพระทีน่ัง่หลงัเก่าเป็นอนัมาก แต่ถึงกระน้ันก็ดถ้ีาจะเสดจ็
เมืองเพชร์บุรีในเวลาปัจจุบันนี้ ดูมีการที่ควรจะต้องแก้ไขหลายอย่าง 
คือจะต้องปลูกต�าหนักแลที่พักให้พอเป็นต้น ที่ส�าคัญนั้น คือเรื่องที่
จะต้องท�าทาง ให้รถขึ้นได้ถึงยอดเขา ทางนี้จะท�าได้ไม่ยาก เพราะ 
ทกุวนันีม้อีนิชะเนยีและดนิระเบดิอยูใ่นอ�านาจ ของส�าคญัทีจ่ะต้องท�า
อิกอย่างหนึ่งคือเรื่องสูบน�้า ถ้ายังไม่ท�าสูบน�้าและฝังธ่อให้ใช้น�าได้โดย 
สดวกทัง้ลกูเขาตราบใดจะจดัว่าพระนครครีีเป็นทีส่�าราญไม่ได้อยูต่ราบ
นั้น ได้พิเคราะห์ดูเห็นว่าจะคิดเรื่องสูบน�้าได้ไม่ยากนัก คือตั้งโรงสูบ
ที่ริมแม่น�้า ตั้งถังที่ยอดเขายอดกลางที่มีพระเจดีองค์ใหญ่อยู่ทุกวันน้ี  
เหน็ว่าจะหาน�า้ใช้ได้พอทัง้เขา การส�าคญัอิกอย่าง ๑ คอืเร่ืองศขุาภบิาล
จัดการเทของโสโครก แต่เมื่อมีถนนแล้วก็ไม่ยากอันใด ได้พิเคราะห์ดู
ถึงความสบายในการท่ีอยู่พระนครคีรีเห็นว่า ถ้าไม่ใช่ระดูร้อนจัด ซึ่ง
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ท�าให้ใบไม้หล่นหมดต้นแล้ว คงจะอยู่ได้สบายไม่น่ากลัวไข้เจ็บอันใด 
เพราะเขาหมู่นี้เป็นเขาหย่อมอยู่ไกลป่ามาก สังเกตดูในเวลาที่ขึ้นไป
ในระดูนี้แม้เป็นเวลาตวันเที่ยง พอขึ้นถึงยอดเขาก็ได้ลมทะเลรู้สึกเย็น
สบายกว่าที่อยู่ริมแม่น�้า เขานี้เสียอย่างเดียว แต่เป็นเขาหินปูนไม่ใคร่
มีดิน ถึงน่าแล้งจึงพาให้ใบไม้ร่วงโกร๋นได้หมด พักกินเข้ากลางวันบน
ยอดเขาแล้วกลับลงมา
 เวลาบ่ายพวกมิกชันนารีอะเมริกันมาหาไต่ถามถึงการที่เขา
ท�าในเวลานี้ดูก็ยังเป็นท�านองเดียวกับที่ท�าอยู่แต่ก่อน คือนอกจาก
การสอนสาสนา มีโรงเรียนผู้ชายโรง ๑ โรงเรียนผู้หญิงโรง ๑ กับ 
โรงพยาบาลโรง ๑ พวกมิกชันนารีมีผู้ชาย ๒ ผู้หญิง ๕ ในเวลาเย็นได้
ไปเยี่ยมตอบและไปดูที่โรงพยาบาล ในเวลานี้มีคนไข้อยู่แต่ ๒ คน
 วันที่ ๒๔ สิงหาคมเวลาเช้าขี่ม้าไปที่ถ�้าเขาหลวงต้องไปทาง 
ริมน�้า เพราะทางถนนหลวงตอนแต่เขามไหยสวรรย์ไปเขาหลวงน�้า
ท่วมกัดขาดเป็นหลายตอนเดินยาก แม้ทางที่ไปริมน�้าก็ต้องลุยน�้า 
ไปประมาณ ๑ ใน ๔ ส่วนของระยะทาง บางแห่งถึงท่วมท้องม้า แต่ 
ก็เป็นการดีท่ีมาทางนี้ ด้วยได้ตรวจท่ีนาซึ่งราษฎรร้องว่า น�้าแม่น�้า 
ล้นเข้าต�าบลน�้าหักท่วมเสียไปเป็นอันมากน้ัน แลเห็นได้ว่าเป็นความ 
เดือดร้อนของราษฎรแลเป็นที่เสื่อมเสียประโยชน์ของบ้านเมืองจริง  
เพราะทุ่งในบริเวณเขาหลวงนี้เป็นที่ลุ ่ม ในเวลาน้ีแลดูเป็นน�้าเจ่ิง 
ทั่วไป จ�าเป็นต้องคิดปิดน�้าต�าบลน�้าหักแก้น�้าท่วมทุ่งน้ีจงได้ ท่ีในถ�้า 
เขาหลวงดูยังเป็นปรกติดังเคอยเห็นแต่ก่อน พักกินเข้าเช้าที่ในถ�้า 
แล้วกลบัมาถงึเมอืงในเวลากลางวนั เวลาวนันีไ้ด้ทราบความจากผูร้กัษา 
เมอืงเพชร์บรุว่ีา ชาวเพชร์บรุ ี๕ คนเข้าไปค้าขายในกรงุเทพฯ แล่นเรอื 
กลับมาถึงปากอ่าวเมืองสมุทสาครถูกผู้ร้ายตีเรือเม่ือวันที่ เดือน๑  
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ศก ๑๑๗ เก็บเอาทรัพย์สิ่งของไปได้ แต่ผู้ถูกท�าร้ายหาได้ท�ากฎหมาย 
ตราสินหรือแจ้งให้ผู้รักษาเมืองสมุทสาครทราบด้วยไม่ เป็นอันยัง 
ไม่มีผู ้หนึ่งผู้ใดได้คิดตามผู้ร้ายรายนี้ จึงได้เรียกตัวผู ้ถูกท�าร้ายทั้ง  
๕ คนมาถาม ได้ความว่าพาสินค้าเข้าไปขายในกรุงเทพฯ จอดเรือ 
อยู่ที่น่าศาลเจ้าใหม่ เมื่อจอดเรืออยู่นั้นมีจีนผู้ ๑ ได้มาขอเงิน ๕  
ต�าลึง คนพวกนี้ไม่ให้ ครั้นขายของหมดแล้วออกเรือมาทางคลอง 
มหาไชยจอดนอนในคลองนั้นคืน ๑ แต่หาได้สังเกตว่าผู้หนึ่งผู ้ใด 
ติดตามมาไม่ รุ่งขึ้นไปจอดเรือรอน�้าที่โกรกกรากอิกครึ่งคืน ก็ไม่ม ี
ผู้ใดติดตามมาครั้นแล่นออกไปถึงทะเลอ่าวท่าจีนห่างฝั่งประมาณ 
๒๐๐ เส้น จึงมีเรือเป็ดทะเลของผู้ร้ายแล่นแอบเข้ามาตีเรือเก็บได้
ทรัพย์สิ่งของแล้วชักใบแล่นไปทางเมืองสมุทปราการ พวกเจ้าทรัพย์
ไม่รู ้จักผู้ร้าย เป็นแต่จ�าหน้าได้มีส่ิงส�าคัญที่เก็บไว้ได้คือ กระบอก
ดินด�าอัน ๑ กับเสศกระดาษท่ีห่อดินด�าชิ้น ๑ ตกอยู่ในเรือของพวก
เจ้าทรัพย์ ฉันได้เอาของท้ัง ๒ ส่ิงนี้มาตรวจดูเห็นเสศกระดาษนั้นมี
ตัวหนังสือเส้นหมึกว่า ศาลเมืองสมุทปราการคะดีในระหว่างจีน๑ จึง
พเิคราะห์เหน็ว่าผูร้้ายรายนีค้งจะเป็นคนเมืองสมุทปราการด้วยเรือเป็ด
ทะเลเป็นเรือใช้ในเมืองสมุทปราการโดยมาก เมืองสมุทสาครไม่ใคร่มี
ประการ ๑ เรือนั้นแล่นไปทางเมืองสมุทปราการ ประการ ๑ หนังสือ
ในเสศกระดาษนั้นก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือส�านวนความศาลเมือง 
สมุทปราการ หนังสือเช่นนี้ย่อมจะมีอยู่แต่ในศาล หรือกับคนซึ่งเป็น
ตัวความ เพราะเหตุฉนั้นเห็นมีหลักถานพอจะสืบเอาตัวผู้ร้ายได้ จึง
ได้ชักชวนเจ้าทรัพย์ซึ่งว่าจ�าหน้าผู้ร้ายได้ให้มาด้วย เพื่อจะได้มอบแก่
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีให้สืบสวนต่อไป แลความเรื่อง
นี้ต่อมาได้ความว่าเจ้าทรัพย์ได้ดูตัวจีนซึ่งมีชื่อในเสศกระดาษจ�าได้
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ว่า เป็นตัวผู้ร้ายท่ีได้ตีเรือ ข้าหลวงผู้รักษาเมืองสมุทปราการได้จับไว้
พิจารณาแล้ว
 ในเวลากลางวันพวกก�านันผู้ใหญ่บ้านในเมืองเพชร์บุรีพร้อม
กันมาหา เมื่อไต่ถามถึงทุกข์ศุขของไพร่บ้านพลเมืองตามอย่างซึ่งได้ 
เคอยถามมาทกุๆ เมอืง ได้ความจากก�านนัผูใ้หญ่บ้านต�าบล๑ ว่าราษฎร
มีความเดือดร้อนอยู่ ด้วยเรื่องพิกัดอากรค่าน�้า อย่างเดียวกับที่ก�านัน
ผู้ใหญ่บ้านร้องในเมืองราชบุรีไม่จ�าต้องอธิบายซ�้าในที่นี้ ความเดือด
ร้อนอิกอย่าง ๑ นั้นว่าด้วยเรื่องซื้อน�้าตาลหลวง ไล่เลียงพวกก�านัน
ผูใ้หญ่บ้านต�าบลทีร้่องนีช้ีแ้จงว่าขนุแขวง, เขยีว, นายอ�าเภอมหีมายให้ 
ซื้อน�้าตาลจากราษฎร ให้ราคาแต่ทะนนละ ๒ สลึง ราคาซื้อขายกันใน
พื้นเมืองทะนนละ ๕ สลึง ราษฎรไม่เต็มใจขาย ก�านันผู้ใหญ่บ้านต้อง
บังคับซื้อเอาด้วยอ�านาจ ราษฎรขัดเคืองพากันด่าว่าก�านันผู้ใหญ่บ้าน
ต่างๆ ดังนี้ เห็นเป็นการปลาดด้วยไม่มีราชการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ได้
กะเกณฑ์ให้ซื้อน�้าตาลหลวง ถามข้าหลวงเทศาภิบาลแลผู้รักษาเมือง
ก็ว่าไม่ทราบ แลไม่ได้ส่ัง จึงได้ให้หลวงศรีสัตยารักษ์ข้าหลวงพิเสศ 
ซึ่งอยู่เมืองเพชร์บุรีพิจารณา ขุนแขวงให้การรับสารภาพว่าได้หมาย
สั่งให้ก�านันผู้ใหญ่บ้านบังคับซื้อน�้าตาลจากราษฎรราคาทะนนละ ๒ 
สลึงจริง เพราะพระยาสุรินทรฤๅไชย, ปิ๋ว, สั่งให้ซื้อเอาไปจ�าหน่ายขาย
เป็นอาณาประโยชน์ของพระยาสุรินทรไชย ขุนแขวงหาได้เอาเป็น
อาณาประโยชน์ส่วนตัวไม่ ได้ความดังนี้ ข้าหลวงพิเสศจึงพิพากษาให้
ถอดขุนแขวงออกจากต�าแหน่ง แลให้เอาตัวจ�าคุกมีก�าหนด ๓ เดือน 
เพราะเหตุว่าถึงจะได้ท�าการตามค�าส่ังของพระยาสุรินทรไชยจริง
ค�าให้การ ก็ท�าโดยรู้อยู่แล้ว ว่าค�าสั่งนั้นเป็นการที่จะให้เบียดเบียน
บังราษฎร เพื่ออาณาประโยชน์ของพระยาสุรินทรฤๅไชยมิใช่ราชการ  
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ผู้กระท�าตามค�าสั่งเช่นนี้ย่อมมีความผิดด้วย แต่พระยาสุรินทรไชย
นั้นเพราะถึงอนิจกรรมเสียแล้ว ก็เป็นอันพ้นท่ีจะต้องพิจารณาเอา 
โทษตามพระราชก�าหนดกฎหมาย ฉนัได้สัง่ให้เอาตวัอ้ายเขยีวขนุแขวง 
จ�าตรวนลงเรือพาเข้าส่งคุกในกรุงเทพฯ เพื่อจะให้คะดีเรื่องนี้เป็น 
เยี่ยงอย่างแก่กรมการหัวเมืองอย่าให้ฟังบังคับบัญชาผู้ใหญ่ในการ
ทุจริตต่อไป
 เวลาบ่อย ๔ โมงออกเรือจากเมืองเพชร์บุรีล่องลงมาประมาณ
ชั่วโมง ๑ ถึงบ้านแหลมจอดพักนอนคืน ๑ ที่บ้านแหลมนี้เจริญแปลก
ตาขึน้กว่าแต่ก่อนมาก มบ้ีานช่องแน่นหนาเรยีงรายกนัตลอดหลายคุง้น�า้ 
ราษฎรอยูท่ีบ้่านแหลมหากนิด้วยการท�าปลาหาหอยแลท�าทัง้นาเกลอื
นาเข้าด้วย ดูผู้คนบริบูรณ์มีเรือใหญ่น้อยต่างเมืองมาจอดรับซื้อสินค้า
หลายสิบล�า ถามก�านันผู้ใหญ่บ้านได้ความว่า ตั้งแต่จัดการปกครอง
ท้องที่โจรผู้ร้ายสงบ ราษฎรในหมู่บ้านแหลมได้ท�ามาหากินเรียบร้อย
เป็นปรกติมาจนทุกวันนี้
 มาพักท่ีบ้านแหลมได้ช�าระความอิกเร่ือง ๑ คือราษฎรชาว 
เมืองสงขลาคน ๑ ต้องถูกเจ้าพนักงานสรรพภาษีจับจ�าไว้ที่บ้านแหลม 
ท�าเรื่องราวขึ้นไปร้องที่เมืองเพชร์ จึงได้เอาลงมาไต่สวน ได้ความว่า
เดิมผู้ยื่นเรื่องราวซื้อเกลือบรรทุกเรือไปเสียภาษีเสร็จแล้ว มาตรวจตั๋ว
ที่เจ้าภาษีตีให้ขาดจ�านวนเงินท่ีเสียไป ๓ บาท จึงน�าความข้ึนไปร้อง 
ต่อพระสัจจาผู้รักษาเมืองว่า เจ้าภาษีตีตั๋วให้หาครบตามราคาเงินที ่
เสียไม่ พระสัจจาส่ังให้ผู้ย่ืนเรื่องราวมาขอตั๋วที่เจ้าภาษีเสียให้ครบ  
คร้ันผู้ยื่นเรื่องราวลงมาขอตั๋ว เจ้าภาษีว่าผู้ยื่นเรื่องราวจะฉ้อภาษีจับ
ตัวไปอายัติก�านันให้จ�าไว้ ๔ วัน ได้ไล่เลียงขุนพิทักษ์ซึ่งผู้รักษาเมือง 
ได้ตั้งลงมาเป็นเจ้าภาษีคนนี้ ว่าผู้ยื่นเรื่องราวจะหนีภาษีด้วยอาการ
อย่างไร ก็ชี้แจงให้เป็นที่พอใจไม่ได้ เพราะเรือที่บรรทุกเกลือก็ยังไม่ได้
ออกจากท่า แลการกป็รากฏอยูว่่า ผู้ยืน่เรือ่งราวเองเป็นผูว้ิง่เต้นร้องขอ
ใบเสร็จให้ถูกต้อง จึงพิเคราะห์เห็นว่า ความเรื่องนี้เจ้าพนักงานสรรพ



199สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ภาษีคงท�าตั๋วฉ้อเงินภาษี กล่าวคือรับเงินไว้มากท�าตั๋วให้แต่น้อยไปถูก
คนเสยีภาษอ่ีานหนงัสอืออก ตรวจตัว๋ได้ความว่าไม่ครบเงนิไปร้องเรียน
ให้การอ้ือฉาวขึ้น เจ้าพนักงานสรรพภาษีโกรธจึงหาเหตุเอาตัวจ�าเสีย 
ความจริงคงจะเป็นเช่นนี้ แต่จับไม่ได้ถนัดด้วยเวลาไม่พอจะไต่สวน  
แลเห็นว่าเป็นคะดีราคาเงินแต่ ๓ บาท จึงสั่งให้ปล่อยตัวผู้ยื่นเรื่องราว
ไปในขณะนั้น แลขอให้เจ้าพระยาสุรพันธ์เปลี่ยนขุนพิทักษ์ออกเสีย 
จากเจ้าพนักงานสรรพภาษีโดยเร็ว เวลาตี ๑๑ พอรุ่งสว่างออกเรือ 
จากบ้านแหลงเมืองเพชร์บุรี ข้ามมาอ่าวเมืองสมุทสงคราม
 รวบรวมเนื้อเห็นในส่วนเมืองเพชร์บุรีที่ได้ไปตรวจในคราวนี้
เห็นว่าจะหาเมืองใดในพระราชอาณาเขตรที่ดีกว่าเมืองเพชร์บุรีนี้ จะ
หาได้ด้วยยาก เป็นเมืองที่ภูมล�าเนาดี ที่น�้าที่ดินอุดมภ์ด้วยทรัพย์ ซึ่ง
จะเกิดสิ่งสินค้าต่างๆ แลผู้คนก็บริบูรณ์ แต่ในส่วนการปกครองที่เป็น
อยู่ในเวลานี้มีความเสียใจท่ีจ�าต้องรับว่าผิดคาดผิดคิดหมดทุกอย่าง 
ตกลงต้องว่าเป็นเมอืงทีม่กีารจะต้องจดัแก้ไขมากกว่าบรรดาเมอืงทีไ่ด้
ไปตรวจทั้งมณฑลนครไชยศรีและมณฑลราชบุรีในครั้งนี้ แต่การที่จะ
ต้องจัดนั้น ไม่ใช่การยากเหลือบ่ากว่าแรงอย่างใด ต้องการคนดีๆ สัก 
๔, ๕ คน จัดส่งออกมาแต่กรุงเทพฯ ให้พอแก่ความต้องการในเมือง
นี้ บ้านเมืองคงจะเรียบร้อยได้ไม่กี่เดือน ใช่แต่เท่านั้นยังเห็นว่า เมือง 
เพชร์บุรีนี้ถ้าจัดการให้ดีจะดีได้โดยเร็ว เพราะสิ่งซึ่งจะท�าให้ดี แลจะ 
ให้ดีได้โดยง่ายมีอยู่เป็นอันมาก ถ้าท�าให้ถูกแลท�าจริงๆ ผู้ใดเป็น 
ผู้ว่าราชการเมืองควรเชื่อใจได้ว่า ความชอบแลบ�าเหน็จรางวัลอยู่ใน 
เงื้อมมือของผู้นั้นเป็นแท้
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ศาลาว่าการมหาดไทย
วันที่    เดือน   ร,ศ,๑

ถึงพระยาสฤษดิ์
 ด้วยวันที่ ๒๕ สิงหาคมเวลาเช้าออกเรือจากบ้านแหลมเมือง 
เพชร์บุรีแล่นมาเข้าปากน�้าเมืองสมุทสงคราม เวลา ๓ โมงเช้าจอดพัก
ให้ฝีภายกินข้าวที่วัดใหญ่ในคลองแม่กลองประมาณชั่วโมง ๑ แล้ว 
ออกเรือต่อมาตามคลองแม่กลอง เวลานี้เป็นคราวน�้ามากท่วมตลิ่งใช้
เรือไฟเล็กจูงเรือได้สดวก ล�าบากที่เลี้ยวในที่คดพ่วงเรือยาวฟาดกับ
กอไม้ริมตลิ่งบ่อยๆ เวลาบ่าย ๒ โมงถึงที่ว่าการอ�าเภอบางโทรัดแขวง
เมืองสมุทสาคร นายสงกรานเป็นนายอ�าเภอ ได้แวะขึ้นตรวจที่ว่าการ
อ�าเภอยังจัดไม่ใคร่เรียบร้อย เพราะพึ่งตั้งใหม่ นายสงกรานก็พึ่งมา 
เปนนายอ�าเภอ ตรวจที่ว่าการอ�าเภอแล้วออกเรือต่อมาพบพระยา
สนุทรบรุว่ีาทีข้่าหลวงเทศาภบิาลมณฑลนครไชยศร ีกบัพระสมทุสาครา 
นุรักษ์กลางทาง เพราะเดิมกะว่าจะถึงวันที่ ๒๖ มาเร็วไป ๑ วัน เวลา
บ่าย ๔ โมง ถึงเมืองสมุทสาคร จอดเรือพักอยู่ที่น่าป้อมวิเชียรโชฎก
 ในเวลาบ่ายวันนั้นได้ลงเรือไฟเล็กไปตรวจที่ว่าการเมืองซึ่ง
อาไศรยตัง้อยูท่ีบ้่านของพระยาสนุทรสงคราม ใช้เรอืนแพเป็นออฟฟิศ 
ได้ตรวจดูออฟฟิศ แม้ต้ังอยู่ในเรือนแพหลังเล็กการที่จัดสอาดแล
เรียบร้อยเป็นที่พอใจมาก แลเห็นได้ว่าได้จัดการออฟฟิศเป็นหมวด 
หมู่ แลเก็บสรรพหนังสือต่างๆ เอาไว้ตามที่ซึ่งควรเอาไว้ทุกๆ อย่าง  
เวลาจะต้องการรู้สิ่งใดถามสิ่งใด รู้ได้จนพอใจโดยทันทีทุกอย่าง มี
รายย่อซ่ึงท�าไว้ให้ทราบการต่างๆ ดังต่อไปน้ี คือยอดสัมโนครัวเมือง
สมุทสาครแบ่งเป็นสามอ�าเภอ คืออ�าเภอเมือง อ�าเภอกระทุ่มแบนแล
อ�าเภอบางโทรดั ส่วนอ�าเภอบางโทรดัยงัไม่ได้ท�าสมัโนครวัรูจ้�านวนยงั

 ๑	 ต้นฉบับเว้นว่างไว้เช่นนี้	 -	 กจช.	 ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กรม 
ศิลปากร
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ไม่ได้ รู้ได้แต่ ๒ อ�าเภอ มีจ�านวนก�านัน ๑๙ ผู้ใหญ่บ้าน ๑๔๒ ราษฎร
ไทย ๑๓๓๕๕ จีน ๓๕๒๓ รวมเบ็จเสร็จ ๑๗๐๗๑ จ�านวนหลังคา 
เรือน ๔๙๕๑
 วัดมี ๔๗ วัด พระสงฆ์ ๔๔๘ ศิษย์วัด ๓๙๖ คะดีศาลเมือง 
ความเก่าคั่งค้างมาแต่ก่อน ๓๙๘ เรื่อง เกิดขึ้นใหม่ ๔๑ เรื่อง ช�าระ
แล้วในศก ๑๑๗ สี่เดือน ๔๘ เรื่อง ได้เงินค่าธรรมเนียม ๒๑๗๗ บาท  
๒๖ อัฐ ความในศาลอ�าเภอเมืองเกิดขึ้นในศก ๑๑๗ ร้อยเอ็ดเรื่อง
แล้วไป ๕๕ เรื่อง ต้องส่งศาลเมือง ๔๖ เรื่อง ได้ค่าธรรมเนียม ๗๗๖ 
บาท ๔๐ อัฐ ได้ตรวจดูความที่ค้างเป็นความเก่าสะสมเสมอสักแต่
ว่าติดอยู่ในสารบบโดยมาก ความที่ควรจะช�าระได้ได้ช�าระสะสางไป 
ตามควร ไม่พบเรื่องใดที่จะต้องตักเตือน
 เงินสรรพภาษีที่เก็บได้ใน ๔ เดือนนี้ เป็นเงิน ๒๕๗๗๘ บาท 
๖๒ อัฐ เทียบกับศก ๑๑๖ เงินศกนี้ขึ้น ๒๐๓๑ บาท ๒๐ อัฐ
 ออกจากที่ว่าการเมืองไปดูที่ตรางขังนักโทษ ซึ่งยังคงขังอยู ่
ในตรางเดิม แต่ก็แลเห็นได้ว่าเมืองนี้ได้จัดการให้ความศุขแกนักโทษ
ตามสมควรแก่ก�าลังที่จะท�าได้ กล่าวคือไม่โสโครคแลไม่ยัดเยียดเหลือ
เกิน เพราะนักโทษมีอยู่เพียง๑ คน ได้ถามตัวนักโทษถึงการกินอยู่ 
นักโทษพากันบอกว่า ได้กินอยู่อิ่มหน�าบริบูรณ์ ไม่มีผู้ใดร้องทุกข์ใน 
ข้อนี้ หรือขัดท่ีจะว่าถูกกดขี่ข่มเหงอย่างใด นอกจากร้องขอโทษบ้าง
ร้องคัดค้านค�าตดัสนิบ้าง อนึง่นกัโทษในเมืองน้ี ได้จัดให้ท�าการเย็บจาก
ขายได้เงินส่งหลวงมากบ้างน้อยบ้างทุกๆ เดือน ได้เรียกบาญชีนักโทษ
มาตรวจดูตลอดเป็นบาญชีที่ท�าโดยจริงแลเลอียดถูกต้อง สังเกตเห็น
ได้ที่มีก�าหนดวันตัดสินสินแลแทงจ�าหน่ายวันที่ได้ปล่อยไปตลอดมา
โดยล�าดับ พบในบาญชีนักโทษท่ีติดไม่มีก�าหนด ๒ คน เหตุว่าโทษ 

 ๑	 ต้นฉบับเว้นว่างไว้เช่นนี้	 -	 กจช.	 ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กรม 
ศิลปากร
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เป็นสมัครพรรคพวกผู้ร้ายลอกทองพระ เห็นว่าติดมาคนละ ๓ ปี 
พอควรแก่โทษอยู่แล้ว จึงได้สั่งให้ปล่อยไปในขณะน้ันท้ัง ๒ คน ได้
ไปตรวจดูที่ว่าการอ�าเภอ ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณอันเดียวกัน นายชุ่มเป็น 
นายอ�าเภอ เป็นการเรียบร้อยพอใช้ได้ เพราะอยู่ใกล้ออฟฟิศเมือง
 ออกจากทีว่่าการเมอืงแล่นเรอืข้ึนไปดลูดัท่าจีน แลลดับางปลา
ซึง่ว่าท�าให้น�า้เคม็ขึน้ตามแม่น�า้นีเ้รว็ไป จนเรือกสวนในเมืองนครไชยศรี
เสยีไปเป็นอนัมากนัน้ ลดัท่าจนีในเวลานีก้ว้างสกัเส้น ๑ ยาวสกั ๘ เส้น 
แต่ลึกหาได้หยั่งไม่ ได้ความว่าลึกราวสัก ๓ วา ลัดนี้ถ้าจะปิดคงปิดได้
ด้วยสายน�า้ไม่แรงนกั แต่คงเปลอืงเงนิมาก แต่ลดับางปลานัน้ กว้างอยู่
ใน ๕ วา ลึกไม่เกิน ๘ ศอกคงจะปิดได้ง่าย
 วันท่ี ๒๖ เวลาเช้า ข้ามฟากไปดูตลาดโกรกกราก ตลาดนี้
เป็นตลาดใหญ่ที่อยู่ของพวกจีนท�าละมุหาปลาเป็นพื้น เป็นบริบูรณ์
มาก แต่ถือกันว่าต้องอยู่โรงจากแลอยู่กับพื้นดิน ถ้าจะท�าตึกกว้าน
หรือจะยกพื้นท�าเรือนให้สูงเป็นอัปมงคล จะเชื่อกันมาด้วยเหตุใดกัน
ไม่ได้ความ เดินตามถนนในตลาดนี้กว่า ๒๐ เส้นจึงหมดตลาด การท�า
ปลาปีนี้มีก�าไรมาก ละมุที่เมืองสมุทสาครมากกว่าปีกลาย ๖ ละมุ ได้
ไต่ถามพวกก�านันผู้ใหญ่บ้านทั้งไทยแลจีนถึงความศุขทุกข์ ได้ความว่า 
เป็นการเรียบร้อยเป็นศุขส�าราญทั่วกัน สังเกตดูผู้คนพลเมือง ดูพากัน
มีความนิยมรักใคร่พระสมุทสาคร แลหลวงวิเสศภักดีปลัดมาก มีเรื่อง
ราวร้องทกุข์ย่ืนไม่ถงึ ๑๐ ฉบบั แลเรือ่งราวทีร้่องนัน้ กม็แีต่ร้องขอโทษ
แลอุทธรณ์ค�าตัดสินของศาลเท่านั้น ถ้าจะว่ารวมความเป็นเนื้อเห็น 
ที่ได้ตรวจเมืองสมุทสาครครั้งนี้ เห็นว่าการปกครองจัดเป็นเรียบร้อย
ดีกว่าทุกๆ เมืองในมณฑลนครไชยศรีแลมณฑลราชบุรีที่ได้ตรวจใน 
ครั้งนี้ หากจะติก็ติได้ แต่ว่ายังมีเหตุการโจรผู้ร้ายเกิดขึ้นบ้าง เช่นตีเรือ
ในปากอ่าวแลปล้นก็มีในเร็วๆ นี้ถึง ๒ ราย แต่ก็จ�าต้องย่อมว่าเหตุเกิด
ในที่รักษายาก แลการปล้นนั้นผู้ว่าราชการเมืองกรมการก็สืบเสาะจับ
ได้ทั้ง ๒ รายจะติโทษก็ไม่ควร
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 เวลา ๔ โมงเช้าออกเรือจากสมุทสาครมาทางคลองมหาไชย 
เวลาบ่าย ๔ โมงถึงกรุงเทพฯ รวมเวลาที่ได้กราบถวายบังคมลาไป
ตรวจราชการครั้งนี้ ๑๙ วัน ด้วยเดชะพระบาระมีปกเกล้าฯ บรรดา
ผู้ที่ไปด้วยกันท้ังนายไพร่ มีความผาสุคทั่วหน้า หวังว่าการที่ได้ตรวจ
ครัง้นีค้งจะมผีลให้เกดิประโยชน์แด่ราชการในหวัเมืองท้ัง ๒ มณฑลน้ัน  
ต่อไปตามสมควร





รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองฝ่ายเหนือ

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

ศาลาว่าการมหาดไทย
ลงวันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗ 

 กราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนสมมตอมรพันธุ์ ทรง
ทราบฝ่าพระบาท
 ด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้รับลายพระหัตถ์พระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เปนรายงาน 
ทรงตรวจราชการเมืองพิจิตร, เมืองพิศณุโลกย์, ข้าพระพุทธเจ้าได้ให้ 
คัดส�าเนารวมท้ังส้ิน ๑๐ ฉบับ มีจ�านวนหนังสือแจ้งอยู่ในบาญชีที่ได้
สอดซองถวายมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ด้วยแล้ว
 ขอฝ่าพระบาทได้น�ากราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลออง
ธุลีพระบาท
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาศรีสหเทพ
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ส�าเนา รับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ศก ๑๑๗
เมืองนครสวรรค์

วันที่ ๒๗ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ
 วันนี้นักการน�าเมล์มาส่ง ฉันได้เขียนรายงานอย่างคราวก่อน 
ไว้ได้ ๒ เมือง ได้ส่งมาด้วยแล้ว
 ได้สนทนากับฮีลีล้างการที่ติดขัดแลท่ีเขาสงไสยบรรดามีแล้ว
แลเข้าใจไปทุกเรื่อง
 มาคราวนี้อยู่ข้างจะเหนื่อยด้วยรีบเดินทาง มีเวลาพักเมืองละ
น้อยๆ การต่างๆ ที่ต้องถามต้องว่ากล่าวมีมาก กลางวันตามที่มีเวลา
หยุด ต้องเที่ยวตรวจท้องที่ กลางคืนพูดจาแลพบปะผู้ไปมาหาสู่จน
ดึก เช้าต้องตื่นออกเรือแต่เช้า อยู่ในไม่ใคร่มีเวลา นอนไม่ได้ถึงคืนละ 
๘ ชั่วโมง
 การมณฑลนครสวรรค์อ่อนกว่ากรุงเก่าแลพิศณุโลกย์จริงดัง
ว่า แต่ข้าหลวงเทศาแลหลวงสมคัดตูัง้ใจทีจ่ะจดัการเอาดใีห้ได้ พระยา 
ราชพงษาถูกพระกระแสมา ดูร้อนขึ้น ตกลงไปพิจิตรกับฉันทั้ง ๒ คน
เพื่อจะดูมณฑลพิศณุโลกย์ ได้คิดกะการที่จะจัดแก้ไขมณฑลนี้โดย 
เตม็ก�าลงั คงจะเอาให้ดีให้ได้ ส�าคญัแต่เรือ่งศาลอ่อนเตม็ท ีศาลมณฑล
ช�าระความแล้วได้ไม่เกินเดือนละ ๘ เรื่อง คนร้องเรื่องราวมาก ขอ
ให้ขอท่านระพีรีบจัดข้าหลวงพิเสศขึ้นมา ได้คนชนิดนายลออหรือ 
มฉินัน้แยกพระองค์เจ้าเกษมมาจากพระยาประชา หรอืผูห้นึง่ผูใ้ดแล้ว
แต่ท่านระพจีะเหน็ควร มาเปนข้าหลวงพิเสศ การจะดข้ึีนมาก การศาล
พิเสศมณฑลนี้ไม่ยากเท่ามณฑลราชบุรี จะออกเรือพรุ่งนี้เวลา ๒ โมง
เช้า ผู้ที่มาด้วยกันมีความศุขสบายอยู่
 ขอให้บอกพระยาเทเวศรว่าได้เร่งเรื่องโทรเลขโดยเต็มก�าลัง
พนักงานโทรเลขทั้ง ๓ กองนั้นได้ออกจากนครสวรรค์ขึ้นไปแล้ว ๒  
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กอง หลวงชวกิจก็มาถึงวันนี้แล้ว ขอให้เจ้าคุณโยธาคอยหนุนหลังให้
แขงจะช่วยโดยเต็มก�าลัง
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ส�าเนา รับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ที่พักเมืองนครสวรรค์

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม ร ศ ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม เวลาเช้าโมงครึ่งออกเรือจาก
บางปะอิน ด้วยความยินดีที่พระบรมวงษานุวงศ์แลข้าราชการมีความ
กรุณาพากันมาส่งเปนอันมาก พวงเรือไฟลากขึ้นทางกรุงเก่าถึงป้อม
เพชร์ ได้ความว่าเรือครัวรั่วมาก จึงให้แวะที่บ้านพระยาไชยวิชิตให้
ยาเรือครัวอยู่ประมาณ ๓ ชั่วโมงแลให้เปลี่ยนเรือซึ่งลากเรือพระองค์
ประวิตรใหม่ เพราะเรือล�าเก่าลากช้านัก พร้อมเพรียงเรียบร้อยแล้ว
ออกเรือจากบ้านพระยาไชยวชิติขึน้มาทางคลองศศีะตะพานแวะตรวจ
ที่ว่าการอ�าเภอเสนาในกรุงเก่าซึ่งตั้งอยู่ต�าบลบ้านผีมด ขุนกลางเปน
นายอ�าเภอ ในเวลานี้ขุนกลางลงไปอยู่บางปะอินได้ไต่ถามการจาก 
สมุห์บาญชีอ�าเภอแลก�านันผู้ใหญ่บ้านในท่ีน้ัน ได้ความว่าเปนการ
เรียบร้อยดี แบบแผนในที่ว่าการอ�าเภอตรวจดูก็ท�าเรียบร้อยดี เสีย 
แต่ทีว่่าการอ�าเภอดนู่าทเุรศนกั ตวันายอ�าเภออยูเ่รอื มโีรงจาก ๓ ห้อง 
ซึ่งช�ารุธซุดโซมเปนท่ีว่าการอ�าเภอ ไปดูไม่สมกับประโยชน์ที่ได้แล 
เกียรติยศที่ควรจะยกย่องท่ีว่าการอ�าเภอเลย อ�าเภอเหล่านี้บังคับ 
กับปกครองพลเมืองไม่ต�่ากว่า ๒๐๐๐๐ เก็บผลประโยชน์แผ่นดิน 
ไม่ต�่ากว่า ๓๐๐-๔๐๐ ชั่ง เปนการจ�าเปนแลสมควรแท้ที่จะต้องมี 
ที่ว่าการให้ดีกว่านี้ ก็คือเรื่องเงินที่ต้องอนุญาตเท่านั้น
 ออกเรอืจากท่ีว่าการอ�าเภอเสนาในมาพบพระยาวเิสศไชยชาญ 
ผู้ว่าราชการเมืองอ่างทองคอยรับอยู่ที่พรมแดนต่อกับกรุงเก่า มาแวะ
ที่วัดป่าโมกข์ขึ้นดูการปฏิสังขรณ์พระนอนซึ่งทายกได้เร่ียรายกันได ้
เงินประมาณ ๔๐ ช่ังเสศ แลพระสุวรรณ์วิมลคิดเปนหัวน่า การ
ปฏสิงัขรณ์ชัน้นี ้เปนแต่ลงรกัองค์พระยงัไม่ทัว่องค์ เพือ่จะปิดทองใหม่
แต่ในโบสถ์วิหารดูไม่ได้คิดท่ีจะซ่อม แต่ที่ไม่ช�ารุธมากมายสักเท่าใด
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นัก น่าที่จะต้องให้เขาท�าตามศรัทธาต่อเหลือปิดทองพระแล้วจึงจะ
ได้ซ่อมวิหาร
 ออกจากป่าโมกข์ขึ้นมาถึงอ่างทองเวลา ๔ โมงเสศเข้ามาใน 
เขตร์เมืองอ่างทองวันนี้ ได้สังเกตุเหนก�านันผู้ใหญ่บ้านสรวมเสื้อผ้า 
คากีลีไพลเหมือนกันหมด กรมการเมืองก็สรวมเสื้อขาวแลหมวก 
คลุมอย่างเดียวกัน เคยได้ยินกรมหมื่นมรุพงษ์ว่าจะจัดเร่ืองอยูนีฟอม 
แต่พึ่งรู้ว่า จัดส�าเร็จได้แล้ว ถามพระยาอ่างทองได้ความว่าเสื้อก�านัน
ผู้ใหญ่บ้านนั้นราคาตัวละ ๙ สลึงทั้งดุม ผู้ใดมีความชอบผู้ว่าราชการ
เมืองแจกให้บ้าง ถ้าไม่มีความชอบก็ให้ซื้อเองเปนเสื้อยศในเวลามีงาน
มีการดูเรียบร้อยดีมาก ได้ตรวจท่ีว่าการเมืองศาลแลตรางบ่ายวันนั้น 
สถานที่เหล่านี้พระยาอ่างทองได้จัดการปลูกสร้างข้ึนด้วยไม้กระยา
เลย แลได้ใช้แรงนักโทษท�าเรียบร้อยหมดจดพอใช้ได้ ถึงในบริเวณก ็
ท�าถนนแลแผ้วถางสอาด การภายในท่ีว่าการเมืองก็ดี ในศาลก็ดี ใน 
ตรางกด็ ีจดัเรยีบร้อยได้อย่างดทีีส่ดุทีจ่ะพงึท�าได้ในเมอืงนัน้ ไม่มสีิง่ใด 
ที่จะต้องติเตียนแลสิ่งซึ่งเปนที่พอใจโดยเฉภาะน้ัน คือที่พระยา 
อ่างทองคดิฝึกหดับตุรหลานกรมการณเมอืงอ่างทองไว้ส�าหรบัราชการ 
มีคนพวกนี้หลายคนดูท่าทางดัดแปลงมาเปนคนราชการไม่ป่าเถื่อน  
แลต�าแหน่งราชการในเมอืงนี ้หาคนในพืน้เมอืงใช้ได้เปนอนัมาก นบัว่า 
เปนการที่ดีมาก อิกอย่างหนึ่งนั้น คือในการที่ไปตรวจตราง ตั้งแต ่
ตรวจมาไม่เคยเหนเหมือนตรางเมืองอ่างทอง เพราะธรรมดาการที่ไป
ตรวจตรางเข้าใจว่าไม่ใคร่จะเปนทีพ่อใจของผูว่้าราชการเมอืงโดยมาก 
แต่ทีเ่มอืงอ่างทองนีเ้ปนอย่างหนึง่ทเีดยีว พอเปิดประตเูข้าไปกแ็ลเหน็
นักโทษจัดนั่งไว้เปนพวกๆ มีป้ายให้นักโทษถือบอกเปนส�าคัญกองละ
ป้าย ว่ากองนี้ตัดสินจ�าคุกแล้ว กองนี้จ�าไว้ในระหว่างพิจารณา กองนี้
ขังไว้ในระหว่างพิจารณา นักโทษทั้ง ๓ กองนี้ใครจะยื่นเรื่องมีเรื่องราว
กม็เีร่ืองราวถอืนัง่ชเูปนท่าทางอย่างเดยีวกนัเหมือนหดัทหาร พเิคราะห์
ดูตัวนักโทษไม่โสโครก ไต่ถามก็ไม่ได้ความว่าเดือดร้อนด้วยการบังคับ
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บัญชาอย่างใด ที่นักโทษร้องก็มีข้อเดียวแต่เรื่องอาหารที่จะให้กิน แต่
เฉภาะนักโทษที่ไม่มีญาติ นักโทษที่มีญาติยังต้องกินของตัวเอง ที่เปน
ดังนี้ด้วยการท่ีต้ังโรงครัวเล้ียงนักโทษด้วยอาหารของหลวงทั่วไปยัง
จดัการไม่ส�าเรจ็ ยงัเปนอยูอ่ย่างเดยีวกนัทัง้มณฑลกรงุเก่า แต่เข้าใจว่า
ในปลายศกนีห้รอืขึน้ในศก ๑๑๘ คงจะเรยีบร้อยตลอด ถงึในเวลานีใ้น
ข้อบังคับตรางพระยาอ่างทองก็ได้จัดตามที่จะท�าได้ทุกๆ อย่าง เข้าใจ
ว่าเกอืบจะไม่มตีรางใดตามหวัเมอืงทีด่กีว่าตรางเมืองอ่างทองในเวลาน้ี
 ส่วนราชการเมอืงอ่างทองในเวลานีเ้ปนการเรยีบร้อยคล้ายกบั
กรุงเก่า ดูโจรผู้ร้ายสงบ ปล้นสดมภ์ในศก ๑๑๗ นี้ยังไม่มี เงินค่านาศก 
๑๑๖ ก็เก็บเสร็จแล้ว เงินขึ้นกว่าศก ๑๑๕ ประมาณ ๑๐๐ ชั่ง การ
ถ้อยความยังมีจ�านวนคั่งค้างมากอยู่สักหน่อย เพราะศาลพึ่งจัดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ขึ้นไม่ช้านัก แต่ความในศก ๑๑๗ น้ี ความท่ี
แล้วทันความท่ีเกิดขึ้นแลยังได้ก�าไรล้างความเก่าให้ร่วมไปได้บ้าง จัด
ว่าเปนอนัด�าเนนิเข้าในทางเจรญิแล้ว พระยาอ่างทองได้ท�ายอดบาญชี 
ต่างๆ ให้รู้การในเมืองอ่างทองไว้ยื่นฉบับหนึ่ง ได้ส่งมาด้วยแล้ว
 วันที่ ๒๓ ตุลาคม เวลาเช้าได้ข้ามไปตลาดหลวง ตลาดนี้เก็บ 
ค่าเช่าได้เบ็ดเสร็จประมาณเดือนละ ๑๐๐๐ บาท แต่การซ่อมแซม
รักษายังไม่เรียบร้อย เพราะยังไม่เข้าใจในการใช้เงิน คือแต่เดิมเมื่อซื้อ
ตลาดนี้เปนของหลวง กระทรวงพระคลังยังไม่ได้จัดการมาถึงหัวเมือง 
เข้าใจว่าเงนิค่าเช่าตลาดจะได้ไว้ใช้ท�าการโยธาแลซ่อมแซมตลาดนีด้้วย 
ยังไม่ทันที่จะได้เก็บ พอกระทรวงพระคลังจัดการออกมาถึงหัวเมือง  
สั่งให้ส่งเงินรายได้เข้าพระคลังทุกอย่าง เพื่อจะกันบาญชีรายได้ราย
จ่ายให้ขาดกัน ข้างหัวเมืองไปเข้าใจเสียว่ากระทรวงพระคลังไม่พอใจ
จะจ่ายเงินท�าการโยธาแลซ่อมแซมรักษาตลาดดังคิดไว้แต่เดิม ก็อยู่
ข้างทอดธุระเสีย ได้ช้ีแจงแก่พระยาอ่างทองให้คิดจัดการรักษาตลาด
นี้ให้เรียบร้อยหมดจดสอาด เงินค่าซ่อมแซมรักษานี้ให้ลงในค่าใช้สอย
เสมอไปทุกปี ส่วนท่ีจะต้องท�าการเปนการจรก็ให้ขออนุญาตไปเปน 
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คราวๆ ตลาดที่เมืองอ่างทองนี้ถ้าได้เงินการจรอิกสัก ๒๐๐ ชั่งจะงาม
บ้านงามเมืองและจะได้ค่าเช่าดีขึ้นกว่าเดี๋ยวนี้มาก เพราะตลาดที่นี้
เดิมท�าแย่งกันเปน ๒ ตลาดห่างกันเพียงสัก ๕ เส้น ตลาดเหนือเปน 
ของอากรหมอ ตลาดใต้เปนของอากรน้อย ลงทุนสร้างไม่ต�่ากว่า
รายละ ๒๐๐ ชั่ง ใครแย่งอากรบ่อนเบี้ยได้ๆ บ่อนไปตั้งในที่ของตน  
ตลาดก็ตามไปติดในที่นั้น แย่งกันไปแย่งกันมาดังน้ี ภายหลังอากร
น้อยตายลงประมาณในศก ๑๑๑ ภรรยาเอาตลาดตใีช้หนีห้ลวงตกเปน 
ตลาดหลวง ตั้งแต่นั้นบ่อนแลตลาดที่เมืองอ่างทองก็มาตั้งอยู่ท่ีตลาด
อากรน้อยจนทกุวนันี ้ตลาดอากรหมอกเ็ปนอันเลศิร้างซดุโซมมา อากร
หมอยอมอยู่เสมอว่า ถ้ารัฐบาลยอมให้บ่อนไปตั้งในตลาดของอากร
หมอเพียงสัก ๓ ปีแล้วจะยอมยกตลาดนั้นถวายเปนหลวงทีเดียว แต่ก็
เหน็ได้ว่าถ้ายอมตามขอเช่นนัน้ก็แปลว่ารัฐบาลยอมซือ้ตลาดอากรหมอ 
เปนราคาราว ๓๖๐๐๐ บาทด้วยเหตุที่จะต้องขาดผลประโยชน์ที่เคย
ได้จากตลาดอากรน้อย เพราะเหตุนี้จึงเห็นว่าถ้าจะให้ดีควรรัฐบาล 
จะซื้อตลาดอากรหมอซึ่งทิ้งร้างอยู่ในเวลานี้ คงจะซื้อในราคาไม่เกิน 
๑๐๐ ชั่ง แล้วคิดท�าถนนโรงแถวเชื่อม ๒ ตลาดนี้ให้เปนตลาดเดียวกัน 
ย้ายโรงบ่อนมาตั้งที่ตลาดอากรหมอ แต่อย่ายอมให้ตลาดของสด 
ตามไป ถ้าท�าดังนี้เห็นว่าค่าเช่าขึ้นได้อิกมาก แต่ไม่แน่ใจว่ากระทรวง
พระคลังจะเห็นด้วยหรือไม่
 ที่เมืองอ่างทองนี้มีฝรั่งขึ้นมาอยู่คนหนึ่งชื่อกับตันสะคาเล็ด 
ชาติสก๊อตเปนเจ้าของเรือไฟเดินอยู่แถวนี้ ๗ ล�า คือเดินในระหว่าง
กรงุเทพฯ กบัอ่างทอง ๒ ล�า ระหว่างอ่างทองกบัไชยนาท ๒ ล�า ระหว่าง
ไชยนาทกับนครสวรรค์ ๒ ล�า ไว้อาไหล่ล�า ๑ ทราบว่าก�าไรดี แต่เดิน
ได้ปีละ ๖ เดอืนหรอื ๘ เดอืน น่าแล้งต้องถอนเรอืทีเ่ดนิข้างเหนอืลงไป
เดนิข้างใต้ กับตันสะคาเล็ตนีเ้มือ่ครัง้พระยาพทิกัษ์เทพธานรีกัษาเมอืง
อ่างทองอยู่ข้างจะอาระวาด แต่พระยาอ่างทองขึ้นมาท�าเสียเรียบร้อย
ใช้สอยได้เหมอืนกรมการคนหนึง่ ฉนัขึน้มาครัง้นีก้เ็ต้นรบัขบัสูแ้ขงแรง 
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เดิมว่าเตรียมแพท่ีเขาอยู่ไว้รับ แต่บังเอินมีเหตุแต้มเสียก่อนน่าฉันมา
สักสองวัน ๓ วันเจ้าของอยู่ข้างเสียอกเสียใจมาก
 การโยธาท่ีส�าคัญแลเปนที่พิศวงแก่ฉันอย่างหนึ่ง คือเรื่องท�า
ถนนริมแม่น�้าเกลือบจะแล้ว เขตร์เมืองอ่างทองทั้งสองฟาก แต่การ
เรือ่งนีเ้มอืงสงิห์เปนต้นความคดิ จะเอาไว้กล่าวในตอนว่าด้วยเมืองสงิห์
ให้เปนยุติธรรม
 เวลาเช้า ๓ โมงครึง่ออกเรอืจากเมอืงอ่างทองมาแวะตรวจการ
อ�าเภอไชยโย ซึ่งต้ังท่ีว่าการบ้านมะขามการทั้งปวงก็เรียบร้อยดี เสีย 
แต่ที่ว่าการยังซอมซ่อเต็มที ออกจากที่ว่าการอ�าเภอไชยโยมาแวะ 
นมัศการพระที่วัดไชยโยได้ความรู้แปลกหน่อยหน่ึง คือของศักดิสิทธิ
เปนที่นับถือของคนท้ังหลายในวัดนี้นับถือทั้งรูปพระโตและรูปขรัวโต  
พวกคนเรือท่ีมาด้วยกับฉันไปเสสังผ้าห่มรูปพระขรัวโตมาฉีกท�าผ้า
ประเจียดเกลือบหมดผืน นมัศการพระแล้วได้ไปตรวจดูตลาดบ้าน
ไชยโย ซึ่งเปนของพระยาอ่างทอง (ทองอ่อน) สร้างแต่ครั้งเจ้าพระยา
รัตนบดินทร์สร้างวัดไชยโย ตลาดนี้ดูไม่มีการแปลกเปลี่ยนอย่างใด
กว่าที่ฉันได้เคยมาดูคราวก่อน เมื่อศก ๑๑๓ ชีวิตรของตลาดอาไศรย 
อยู่ได้ด้วยบ่อนยังอยู่เท่านั้นไม่มีแก่นสานอันใด เม่ือรวบรวมเนื้อ 
เห็นที่ได้ตรวจเมืองอ่างทองครั้งนี้ เห็นด้วยตามค�าที่พระยาศรีลงไป
กล่าวเมื่อขึ้นไปเมืองเหนือในปีนี้ว่า เมืองอ่างทองเดี๋ยวนี้แปลกเปน
คนละเมอืงกับท่ีได้เคยเหน็เมือ่ขึน้ไปเหนอืกบัฉนัในศก ๑๑๑ แปลกทัง้ 
ภมูถิานบ้านเมอืงซึง่ในครัง้นัน้จะรูว่้า ทีว่่าการอยูใ่นทีใ่ดไม่ได้ มาครัง้นี ้
มีที่ท�าการรัฐบาลดูภอเปนสง่างามควรแก่บ้านเมือง จะว่าด้วยการ
ในคร้ังน้ันก็ยุ่งเหยิงจนจะว่าผู้รักษาเมืองกรมการมีน่าท่ีท�าอย่างใดว่า 
ไม่ได้ โจรผู้ร้ายก็ชุกชุมจนต้องโปรดให้พระยาอภัยพลภักดิเปน 
ข้าหลวงพเิสศ ไปนัง่ก�ากับช�าระผู้ร้ายอยูใ่นครัง้นัน้ ในเวลานีม้เีจ้าเมอืง
กรมการท�าราชการมหีน้าท่ีตามต�าแหน่งได้ว่ากล่าวปกครองบ้านเมอืง 
ทั่วถึงทั่วไป โจรผู้ร้ายก็สงบเงียบเปนที่พอใจแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ไม่มี
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ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ว่าราชการเมืองกรมการว่า 
กดขี่ข่มเหง เว้นไว้แต่นักโทษซึ่งต้องหาว่าเปนโจรผู้ร้ายร้องเร่ือง
ราวปฏิเสธบ้างขอโทษบ้าง กับผู้ท่ีแพ้ความร้องเร่ืองราวไม่พอใจใน 
ค�าพิพากษาบ้าง นอกจากนี้จะแวะไต่ถามราษฎรในที่ใดมีเสียงบอก
แต่ว่ามีความศุขสบายดี ดูผู้คนมีความนิยมในพระยาอ่างทองทั่วไป 
แท้จริงมาคิดดูก็เห็นสมควรที่จะได้รับความนิยม ด้วยพระยาอ่างทอง
นี้ดูฝังใจของตัวไว้ในประโยชน์ของราชการจริงๆ ไต่ถามการบ้านเมือง
ดูรู้ทุกๆ อย่าง และยังมีความคิดความเห็นที่จะแก้ไขความเสื่อมเสีย
แลทนุบ�ารุงบ้านเมืองด้วยปัญญาของตน ไม่นั่งนิ่งเปนหัวหลักหัวตอ
คอยจะให้ผูใ้หญ่สัง่จงึจะท�า ถ้าหาเจ้าเมอืงอย่างนีไ้ด้ทกุๆ เมอืงจะเปน 
พระราชลาภอันประเสริฐ พระยาอ่างทองนี้เสียแต่ข้ีโรค มักเจ็บป่วย
อวดแอดอยู่เนืองๆ เท่านั้น
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ส�าเนา รับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ที่พักเมืองนครสวรรค์

วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม ร ศ ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม เวลาบ่ายเข้าแดนเมืองสิงห์บุรีได้
แวะตรวจการท่ีอ�าเภอเมืองพรหมบุรี ซึ่งตั้งที่ว่าการณบางหมื่นหาญ  
หลวงพรหมประสาตร์ศลิป์เปนนายอ�าเภอ ตรวจดกูารทีจ่ดัในทีว่่าการ
อ�าเภอก็เรียบร้อยดี แบบแผนท่ียังไม่เข้าใจอยู่บ้าง ได้ชี้แจงตามเห็น
สมควรแก่การ ว่าโดยที่จริงสังเกตดูตามอ�าเภอในมณฑลกรุงเก่าอยู่
ข้างจะจัดเรียบร้อยดีมาก เยี่ยมกว่ามณฑลอื่นๆ ที่ได้เคยเห็นไปตรวจ
แล้ว ควรจะสรรเสริญกรมหมื่นมรุพงษ์ที่ได้เอาใจใส่จัดการกวดขันให้
เรียบร้อยได้เพียงนี้
 เวลาบ่าย ๕ โมงเสศถึงเมืองสิงห์บุรีซึ่งตั้งที่ว่าการณต�าบล 
บางพุดทราฝั่งตวันตก ไม่มีเวลาพอจะตรวจการออฟฟิศเพราะจวนค�่า 
เสียแล้ว ได้แต่เที่ยวเดินดูบริเวณเมืองท่ีสร้างใหม่ ข้างเหนือตั้งแต่ 
โรงบ่อนแลตลาดย้ายมาแต่บ้านใหม่ ต่อลงมาโรงต�ารวจภธูรสร้างอย่าง
ที่กรุงเก่าแต่ยังไม่แล้ว ต่อมาถึงท่ีว่าการอ�าเภอแล้วที่ว่าการเมืองกับ
ศาลรวมกัน ท�าด้วยโรงเสาทุบเปลือกโซเซจวนจะพังน่าสงสาร ต่อตา
ที่ช�านาญจริงๆ จึงจะสังเกตุเข้าใจได้ว่าศาลแลที่ว่าการเมืองอยู่หลัง 
น้ันต้องแนะน�าแก่พระยาสิงห์ว่า ถ้าลมพยุห์จัดมีมาเม่ือใดให้ปิด
ออฟฟิศอยุดออฟฟิศเสีย หาไม่ศาลจะพังทับคนตาย ต่อมาถึงจวน
ผู้ว่าราชการเมืองท�าเรือนจากไม้สิงคโปร์ไม่ล�าคาญตาจัดว่าพอใช้ได้ 
ส่วนราชการเมืองสิงห์บุรีนั้น ฉันถามผู้ว่าราชการเมืองกรมการแล
ก�านันผู้ใหญ่บ้านก็ว่าเรียบร้อย โจรผู้ร้ายก็สงบเงียบดี ค่านาศก ๑๑๖ 
เก็บเสร็จแล้ว พระยาสิงห์บุรีได้ท�าบาญชียอดรายการต่างๆ ตามแบบ
พระยาอ่างทองยื่นได้ส่งมาด้วยแล้ว
 สิ่งท่ีส�าคัญในเมืองสิงห์บุรีนี้คือเรื่องตัดถนนริมแม่น�้าทั้งสอง
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ฟาก พระยาสิงห์ได้คิดแลได้เริ่มท�ามาแต่ศก ๑๑๖ คือแต่เดิมราษฎร
ไขชานบ้านออกมาจนจดแม่น�้าใช้เดินกันหลังบ้าน เปนการตรวจตรา
โจรผู้รา้ยยาก พระยาสิงหจ์ึงคิดเปลีย่นทางให้ออกมาเดินเสียริมแมน่�้า
ข้างน่าบ้าน ขอที่ดินต่อราษฎรท�าถนนกว้างประมาณ ๘ ศอก ที่เปน 
รั้วบ้านก็ขอให้รื้อรั้วบ้านเขยิบถอยเข้าไป ที่เปนร้านเปนโรงขอให้รื้อ
เสีย เปนที่เรือนพอรื้อได้ก็ให้รื้อ ท่ีเหนว่าแน่นหนาจะเปนที่เสียหาย
แก่เจ้าของก็ปล่อยให้ล�้าถนนอยู่บ้าง แรงที่ท�านั้นใช้เทศนาแก่ก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านให้ไปบอกบุญลูกบ้านช่วยกันท�าเปนระยะ น่าบ้านของใคร 
คนนั้นท�า คือตัดไม้ฉายดินบางแห่งถึงท�าตะพานส�าเร็จตลอดทั้ง 
สองฟาก ด้วยกระบวนช้ีแจงเทศนาอ้างประโยชน์ที่จะป้องกันโจร 
ผูร้้ายรักษาความศขุ ฝ่ายพระยาอ่างทอง, พระยาไชยนาท, นครสวรรค์, 
ได้ทราบข่าวก็เอาอย่างบ้างท�ากันต่อๆ ข้ึนมา ตกลงเปนอันมีถนน 
ริมฝั่งแม่น�้า ตั้งแต่พรมแดนเมืองอ่างทองต่อกรุงเก่าตลอดข้ึนมาจวน
ถึงปากน�้าโพอยู่แล้ว ในมณฑลนครสวรรค์ยังท�าไม่แล้วอยู่บ้าง เปน
ห้วงเปนตอนแห่งละเล็กละน้อย เข้าใจว่าในแล้งนี้คงจะส�าเร็จตลอด 
ถึงปากน�้าโพ มาเห็นเข้าต้องยอมว่าเปนความยินดีโดยประหลาดใจ 
ด้วยการเรื่องนีฉ้ันไม่ได้คิดเลย ถงึจะคดิก็คงแลเหน็ว่าไม่ส�าเร็จ ไม่กลา้
สั่งให้ท�า แต่การก็ส�าเร็จได้ ได้ไล่เรียงดูการที่กะเกณฑ์ราษฎรท�าถนน
สองฟากแม่น�้าปรากฏความเดือดร้อนร้องแรกกันบ้างหรือไม่ ได้ความ
ว่าแรกๆ มอียูบ้่าง แต่ต่อมาครัน้ราษฎรได้เดนิถนนพากันเหน็ประโยชน์
เต็มใจทุกๆ บ้านไม่มีการร้องเดือดร้อนอย่างไร พิเคราะห์ดูค�าที่ว่านี้ก็
น่าจะเปนความจรงิ สังเกตดูเมือ่แล่นเรอืขึน้มาเหน็บางแห่งซึง่เปนอ่าว
แลเปนที่ลุ่มเห็นทอดไม้ไผ่บ้างไม่กระดานบ้าง เปนตะพานยาวหลาย 
สิบแห่ง ไต่ถามได้ความว่าเมื่อน�้าท่วมถนนผู้ใหญ่บ้านและราษฎรช่วย
กันท�าตะพานเหล่านี้ให้คนไปมาโดยสดวก แลมีพยานส�าคัญอีกอย่าง
หนึ่งซึ่งไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาร้องทุกข์กับฉันในเรื่องนี้เลย ที่เรียกว่าถนน
น้ันอย่าเพ้อเข้าใจว่าถนนอย่างเดียวกับถนน ๒ ข้างคลองตลาดใน
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กรุงเทพฯ ขอให้เข้าใจว่าแผ่นดินที่มีรอยถางไปเตียนๆ กว้างประมาณ 
๘ ศอกลุ่มบ้างดอนบ้าง นั่นและคือถนนที่ว่ามา ที่ฉันยินดีมากนั้นด้วย
เหตุ ๒ ประการคือ ประการที่ ๑ เมื่อถนนมีเปนเขตร์เปนขอบเช่นนี้
แล้ว จะท�าให้เปนถนนดีถึงใช้รถใช้ม้า มีทุนเมื่อใดก็ท�าได้ อิกประการ
หนึ่งการที่ก�านันผู้ใหญ่บ้านได้แนะน�าให้ราษฎรช่วยกันออกแรงเพื่อ 
สาธารณ์ประโยชน์ได้เช่นนี้แล้ว ช่ือว่ากระท�าให้บัปลิกสะบิริตเกิดข้ึน
ในประชุมชน จะท�าให้เปนประโยชน์อย่างอื่นได้อิกเปนอันมาก ว่า 
โดยที่สุดจะท�าให้ถนนนี้เองดีขึ้นด้วยการที่เร่ียไรหรือลงแรงกันท�า 
ตะพานแลถมให้สูงเปนต้น จึงต้องยอมให้ความสรรเสริญแก่เมืองสิงห์
เปนต้น แลเมืองอื่นซึ่งมีความอุสาหะท�าให้ส�าเร็จได้ด้วย วันที่ ๒๔  
เวลาเช้าไปตรวจตรางท่ีเมืองสิงห์ ตรางนี้จัดการพอเปนปานกลาง 
ไม่เลวนัก แต่ไม่ดีถึงเมืองอ่างทอง
 เวลาเช้าโมงครึง่ออกเรอืจากเมอืงสงิห์มาแวะตรวจอ�าเภอเมือง
อินทบุรีซึ่งพระศักดิ์บุรินทร์เปนนายอ�าเภอ การอ�าเภอเรียบร้อยพอ
ประมาณ แต่ที่ว่าการอ�าเภอจัดไม่ดี แต่เพราะจะเปลี่ยนนายอ�าเภอ
แล้วจึงไม่ได้ตรวจตราว่ากล่าวประการใด ได้แวะไปที่วัดเวฬุวันซึ่งเปน 
วัดธรรมยุติแลกรมหมื่นวชิรญาณวโรรศได้จัดให้พระครูวินัยธรรม 
ออกมาครอง และมีกิติศัพท์ลือเข้าไปถึงกรุงเทพฯ ว่าท่านองค์นี้มี 
ความสามารถจดัการเล่าเรยีนดมีาก ไปตรวจดกูไ็ด้ความจรงิ มจี�านวน
นักเรียนมาอยู่เล่าเรียนในวัดนี้กว่า ๑๐๐ เปนคนเมืองอินบ้าง มาต่าง
เมืองคือเมืองอุไทย เมืองสรรค์ เมืองไชยนาท ท่ีสุดจนนครสวรรค ์
ก็มีบ้าง ที่มีคนพาเด็กมาฝากมากเช่นนี้ ได้ความจากพระวินัยธรรมว่า 
เพราะบิดามารดาเด็กนิยมว่าที่วัดนี้สอนตามแบบหลวง เด็กรู้วิชาได้
ดีกว่าส่งตามวัดอื่นจึงพามาส่งในวัดนี้ แต่ก่อนถึงน่านาบิดามารดามัก
มาลาเอาเด็กไปช่วยท�านา ตั้งแต่ท่านวินัยธรรมชี้แจงความรังเกียจใน
การที่เรียนแต่ครึ่งปีจะไม่รู้วิชา บิดามารดาเด็กก็เห็นด้วย ทุกวันนี้ก็
หามผีูใ้ดมาขอถอนเดก็ไปช่วยท�านาไม่ การทีม่ผีูพ้าเดก็มาฝากไว้เช่นนี้  
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ผู้ฝากส่งเสบียงอาหารแก่เด็กนั้นเสมอ แต่ยังมิได้เกื้อกูลอันใดตลอด
ถึงพระสงฆ์ได้ความดังนี้ พิเคราะห์ดูพระวินัยธรรมองค์นี้เปนผู้สมควร
แก่การเล่าเรียนมากจะพูดจาดูเพ่งอยู่แต่ในประโยชน์การที่จะจัด ฟัง
กิติศัพท์ผู้คนก็อยู่ข้างจะนับถือมาก คงจะเปนพระดีต่อไปได้องค์หนึ่ง
ด้วยยังหนุ่ม
 เมื่อรวบรวมว่าถึงการในเมืองสิงห์ได้พิเคราะห์เห็นในคร้ังน้ี  
เห็นว่าเปนการเรียบร้อยดี ส่วนพระยาสิงห์นั้นดูผู้คนก็นิยมนับถือ  
แต่จะหมายให้เดินเร็วอย่างเมืองอ่างทองนั้นยังจะไม่ได้ เพราะเหตุ
ว่าพระยาสิงห์ยังไม่ช�านาญการหัวเมืองเท่าพระยาอ่างทอง นานไป
บางทีจะดีขึ้น แต่อย่างไรก็ดีต้องนับว่าเปนที่พอใจ ด้วยเห็นได้ว่าตั้งใจ
เอาใจใส่ต่อประโยชน์ของราชการจรงิๆ ทัง้การบ้านเมอืงกเ็รยีบร้อยอยู่  
กลางทางเจริญทุกประการ
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ส�าเนา รับวันที่ ๒ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๗
ที่พักบ้านบางมูลนาค

วันที่ ๒๙ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหะเทพ
 ด้วยเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคมออกจากเมืองสิงหบุรี เวลาบ่ายถึง
พรมแดนเมอืงไชยนาท พบพระยาราชพงษานุรักษ์ ข้าหลวงเทศาภบิาล
มณฑลนครสวรรค์ พระยาสุรบดินทร์ ผู้ว่าราชการเมืองไชยนาท กับ
พระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองอุไทยราชธานีมาคอยรับอยู่ ได้
แล่นเรือขึ้นมาแวะที่อ�าเภอสรรพยา ซึ่งตั้งท่ีว่าการอยู่ท่ีบ้านสรรพยา 
หลวงอินทรเปนนายอ�าเภอ พึ่งเปล่ียนมาอยู่ได้เดือนเศษ ว่ายังไม่ทัน
จะจดัการอย่างใด แต่ฉนัไม่แน่ใจว่าการแบบแผนอ�าเภออย่างใหม่ เช่น 
จัดในมณฑลกรุงเก่า ตาหลวงคนนี้จะจัดได้หรือไม่ แต่ฟังดูในท้องที่ 
ก็ได้ความว่าเปนอันเรียบร้อยดี กล่าวคือ โจรผู้ร้ายสงบไม่มีความ 
เสื่อมเสียอันใด
 เวลาย�่าค�่าครึง่ถงึไชยนาท เปนเวลาค�่าเสยีแล้วหาได้ตรวจการ
อะไรไม่ เปนแต่ได้สนทนากับข้าหลวงแลผู้ว่าราชการเมือง ได้ความว่า
ราชการบ้านเมืองค่อยเรียบร้อย โจรผู้ร้ายสงบ ไม่มีปล้นสดมภ์หรือ 
เหตุการใหญ่โต เงินค่านาศก ๑๑๖ ก็เกบร่วมจวนจะแล้ว ได้ตักเตือน 
ให้รีบเกบให้แล้วเสียโดยเร็ว ตามอย่างที่กรมหมื่นมรุพงษ์ได้จัดใน
มณฑลกรุงเก่า เพื่อจะได้ลงมือเก็บค่านาจ�านวนศก ๑๑๗ แล้วปีต่อๆ 
ไปให้ทันเวลาราษฎรขายเข้าได้เงินมาเสียค่านา การในเมืองนี้ยังเสื่อม
เสียอยู่ก็ด้วยเรื่องการศาล ถ้อยความคั่งค้างแลผู้คนติดอยู่ในระหว่าง
พิจารณาเปนอันมาก เอาเปนว่ายังไม่ได้รับประโยชน์เปลี่ยนแปลง 
การศาลอย่างใด นอกจากเลิกการที่กรมการค้าความเปนทางท�ามา
หากินอย่างแต่ก่อน พระยาสุรบดินทรได้ท�าบาญชีรายการต่างๆ ยื่น
ตามแบบพระยาอ่างทอง ได้ส่งบาญชีนั้นมาด้วยแล้ว
 ขึ้นมาไชยนาทคราวนี้มีความเสียใจ ที่มาประจวบเวลาท่าน 
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ผู้หญิงรวยภรรยาพระยาสุรบดินทรป่วยหนัก ถึงนั่งดูใจกันในคืนก่อน 
ที่ฉันได้มาถึง แต่บังเอินอาการค่อยคลายข้ึนในวันน้ี โรคท่ีเปนๆ  
มะเรงในปากพ้นวิไสยจะรักษาให้หายได้ จึงเปนอันเหนว่า ท่านผู้หญิง
รวยนี้วาศนาแก่ไม่ถึงจะได้รับตรา จึงบังเอินมีอันเปนในเวลาพระยา 
สุรบดินทรได้รับพระราชทานพานทอง
 รุ่งขึ้นวันที่ ๒๕ ตุลาคมเวลาเช้า ได้ไปเดินตรวจถนนที่ริมน�้า 
ที่ตัดใหม่หน้าเมืองท�าพอใช้ได้ ไม่เลวกว่าเมืองอ่างทอง แลได้ไป 
ตรวจตารางมอียูใ่นเมอืงไชยนาทสองตาราง ขังคนโทษในเมืองไชยนาท 
ตารางหนึ่ง ขังนักโทษซึ่งส่งมาแต่เมืองมโนรมย์ เมืองสรรคตะราง
หนึ่ง การตะรางยังจัดเปนอย่างเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างใด นอก 
จากห้ามการหากินด้วยเรื่องปล่อยนักโทษดังแต่ก่อน ในเร่ืองนักโทษ
ระหว่างพิจารณามีมากนั้น จะรอคอยศาลใหม่สะสาง เหนว่าจะช้านัก 
จึงได้แนะน�าแก่พระยาราชพงษานุรักษ์ และพระยาสุรบดินทรได ้
คิดอ่านผ่อนผันปล่อยนักโทษโดยทางพระบรมราชวินิจฉัยเสีย 
สักครั้งหนึ่งกล่าวคือ ๑ ได้ตรวจบาญชีนักโทษดู นักโทษคนใดต้องหา
ด้วยความผิดซึ่งมีโทษควรต้องจ�าเพียงเท่าใด ถ้าหากว่าต้องจ�ามาใน
ระหว่างพิจารณาเท่าก�าหนดแล้ว จึงจะยังไม่ได้ตัดสินก็ให้ปล่อยไป
เถิด ไปตรวจท่ีว่าการเมืองซึ่งท�าขึ้นเปนโรงย่อมๆ หลังหนึ่ง แต่มิใช่ 
ที่ว่าการเมืองอย่างที่เข้าใจในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีในมณฑลกรุงเก่า มณฑล
พศิณโุลก เข้าใจว่าทีว่่าการเมอืงไชยนาทหลงัทีว่่านี ้ท�านองอย่างศาลา
ลกูขนุมหาดไทยอย่างแต่ก่อน คอื เปนทีเ่สมยีนนัง่เขยีนหนงัสอืเท่านัน้ 
ที่ว่าการเมืองที่แท้คือ หอนั่งพระยาสุรบดินทรซึ่งอยู่ห่างโรงน้ันเพียง 
สัก ๓ วา ไม่ต้องตรวจอันใดต่อลงไปถึงรายการที่จะจัดเปนอย่าง
ใหม่ อย่างเมืองอ่างทอง การที่จะแก้ไขมีอย่างเดียว แต่จะต้องหาคน
ที่ช�านาญการเมืองอย่างใหม่ส่งมาเปนปลัด ถ้าหาได้เช่นน้ันเมืองน้ี 
จะเรยีบร้อยได้ตลอด เพราะพืน้การบ้านเมืองไม่มีการเสือ่มเสยีอย่างใด  
พระยาสุรบดินทรก็อยากได้ปลัดเช่นว่านี้
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 เวลา ๒ โมงเช้า ออกเรือจากเมืองไชยนาท เข้าทางลัดเสนาบดี 
ลัดนี้แต่เดิมเปนล�ารางเรือเล็กๆ ลัดได้แต่น่าน�้า เรือไฟกับเรือแจว 
ออกจากเมืองไชยนาทไปถึงธรรมามูลได้พร้อมกันพวกเรือเหนือที ่
ถ้อทวนน�้าไปทางอ้อมเขาว่าหุงเข้าเช้ากินปากลัดข้างใต้อ้อมไปถึง 
ปากลัดข้างเหนือ พอถึงเวลาหุงเข้าเยน เมื่อฉันล่องจากเหนือในศก 
๑๑๑ เดือนอ้ายคลองลัดนี้ยังสูงกว่าแนวน�้าประมาณ ๔ ศอก ได้ข้ึน
เดินในคลองนี้ยาวประมาณ ๒ เส้นตลอด ให้เรือล่องอ้อมลัดมา ๔๐  
มินิต จึงถึงปากลัดข้างใต้เหนว่า ควรจะขุดลัดนี้ให้เรือใหญ่เดินได ้
จะเปนประโยชน์มาก ครั้นเมื่อศก ๑๑๓ อยากจะท�าบุญในการวัตถุ 
อุทิศให้แก่ชายอิทธิด�ารงซึ่งตายลงในปีนั้น คิดขึ้นมาถึงลัดนี้ จึงได้ 
ส่งเงิน ๑๐ ชั่งขึ้นมาจ้างคนขุดให้ลึกลงไปและขอให้เรียกว่าลัด
เสนาบดี ข้ึนมาเหนลัดเสนาบดีในคราวนี้เปนที่ปลาดใจ ด้วยน�้ากัด
ใหญ่กว้างลงเปนแม่น�า้ ใช่แต่เท่านัน้แม่น�า้ทางอ้อมเดมิเลยตืน้ตนักลาย 
เปนที่ไร่นาไปหมดในช่ัว ๓ ปี ได้ทราบว่าเวลานี้ราษฎรก�าลังแย่งกัน
จองที่แม่น�้าเก่าท�าไร่ท�านา เปนได้ถึงเช่นนี้ จะว่าส�าเร็จประโยชน์ก็
ส�าเร็จ เพราะท�าให้ทางสั้นเข้าได้จริง แต่จะว่าไม่ส�าเร็จประโยชน์ก ็
เปนได้ ด้วยตั้งใจจะท�าเปนลัดมันไม่เปนลัด มันกลายเปนแม่น�้าไปเสีย 
ค�าว่าลัดเปนอันแปลไม่ได้ ด้วยไม่มีทางอ้อมก็ย่อมมีทางลัดไม่ได้ ได ้
แวะนมัสการพระที่วัดธรรมามูล วัดนี้มีพระพุทธรูปส�าคัญ ๒ องค คือ  
พระประธานท่ีนั่งขัดสมาธิ ดูลาดเลาเปนฝีมือช่างโบราณทางพระ 
ปฐมเจดีย ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้
เชิญมาแต่เมืองสิงห์ มาตั้งเปนประธานในวัดธรรมามูล เพราะเหตุที่มี
กงจกัรนัน้ไว้ท่ีฝ่าพระหตัถ์ พระส�าคญัอกีองค์หนึง่คอื พระยนืห้ามสมดุ 
สูงสัก ๖ ศอก เรียกว่า พระธรรมจักร เหตุที่มีพิมพ์ธรรมจักรท�าไว ้
ที่ฝ่าพระหัตถ์ส�าหรับเอาขี้ผ้ึงตีออกเปนแผ่นได้ พระพุทธรูปองค์นี ้
พิเคราะดูท่าทางจะเปนเทวรูปแปลง ด้วยผ้าพาดไม่เหมือนพระพุทธ
รูป ทั้งพระภักตร์ดูเปนรูปใหม่กว่าพระองค์ แต่คนนับถือมาก นับถือ
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ตั้งแต่น�้าแม่น�้าท่ีหน้าวัดว่าเปนน�้ามนต์ ใครผ่านไปมาถ้าพอจะแวะได้
เปนต้องแวะ ทีรู่ห้นงัสอืมกัจะพอใจในความเคารพ แลความปรารถนา
ขีดเขียนไว้ตามฝาวิหารแลเสาศาลาเตมทั่วไป บางบทอยู่ข้างหน้าอ่าน
บางทีถวายตัวเปนรูปขรัวพ่อธรรมจักร บางทีขอโน่นขอนี่ สังเกตด ู
ค�าจาฤกเหล่านี้ถึงขึ้นต้นจะต่างกันอย่างใด ลงปลายคงขอลาภโดย 
โลภเจตนาเปนอย่างเดียวกัน ไม่ปรากฏว่าขอพ้นทุกข์ส�าเร็จทุกข์ หรือ
ขอมักผลนิพานหรือความศุขส�าราญเลย
 ออกจากวัดธรรมามูลมาแวะตรวจการอ�าเภอมโนรมย์ ซึ่ง 
พระพิทักษ์อุไทยเขตรเปนนายอ�าเภอ ตั้งท่ีว่าการอยู่ท่ีบ้านคุ้งส�าเภา 
บ้านคุ้งส�าเภานีม้บ้ีานเรอืนราษฎรมาก ด้วยเปนระยะทีพ่กัเรอืเข้าเมอืง 
อุไทยในฤดูแล้งอยู่ตรงปากทางคลองสะแกกรัง แต่เดิมเปนแขวงไชย
นาท ครั้นโปรดให้ยกเมืองมโนรมย์มาขึ้นไชยนาท ที่เมืองมโนรมย์ไม่มี
ผู้คนก็มากน้อย จะตั้งเปนอ�าเภอต่างหากเปลืองไป จึงได้ปันแขวงไชย
นาทเอาต�าบลคุ้งส�าเภานี้ไปรวมกับแขวงมโนรมย์ ย้ายที่ว่าการเมือง
มโนรมย์มาต้ังท่ีคุ้งส�าเภาแต่นั้นมา ตรวจดูการอ�าเภอนี้จัดแบบแผน
เรียบร้อยแทบถงึอ�าเภอในมณฑลกรงุเก่า เหนจะนบัว่าเปนดกีว่าอ�าเภอ
ในมณฑลนครสวรรค์ได้ สังเกตดูผู้คนก็อยูข้่างจะนยิมพระพทิกัษ์อไุทย
เขตรผู้เปนนายอ�าเภอมาก พระพิทักษ์คนนี้ดีมาแต่เม่ือว่าการเมือง
พยุหะคีรีแล้ว ต่อไปคงจะเปนราชการได้คนหนึ่ง ถนนสองข้างแม่น�้า
ตามที่ได้ชี้แจงมาในรายงานตอนเมืองสิงห์นั้น ในตอนเมืองมโนรมย ์
ท�าดีมาก ได้ความว่าท�าส�าเร็จภายในสองเดือนเท่านั้น ตอนที่ตลาด 
ตัดไปติดโรงสุราอยู่แห่งหนึ่ง ด้วยว่าเปนของหลวงไม่กล้ารื้อ ฉันได้ 
ชี้แจงให้ท�าให้ตลอดไป เพราะของราษฎรให้ร้ือได้หมดแล้วไม่ควรจะ
ให้ของหลวงกีดขวางอยู่ ให้เปนที่ติเตียนของราษฎร
 ที่เมืองมโนรมย์ได้มีการเบตเตล็ดเก่ียวข้อง ๒ เร่ือง คือเร่ือง
ที่ ๑ เมื่อฉันไปตรวจโรงพลตระเวร เหนสุราต่างประเทศกองอยู่ใน 
โรงพักพลตระเวรมาก ถามได้ความว่าเปนสุราของจีนอุยเหลงคนใน
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บังคับอังกฤษ นายอากรสุราขอให้จับอายัดไว้ เพราะเหตุว่าจ�านวน
สุราเกินใบขนอยู่ ๒ ขวด แลคนเปนคนอื่นมิใช่จีนอุยเหลงตรงตามใบ
อนุญาต ครั้นจีนอุยเหลงตามขึ้นมา นายอากรสุราว่าจีนคนนี้ชื่อจีน 
ฮกเซ่ง มิใช่จีนอุยเหลง ไม่ยอมให้ปล่อยสุราไป ได้ความว่าจีนอุยเหลง
หรือจีนฮกเซ่ง ในเวลานั้นก็อยู่ที่คุ้งส�าเภาด้วย แต่ไม่ได้มาร้องแก่ฉัน  
จงึให้เรยีกตัวมาท้ังนายอากรสุราแลจนีอยุเหลง เมือ่ไต่ถามทัง้สองฝ่าย
ได้ความต้องกันว่ามาแล้ว ฉันจึงได้เปรียบเทียบว่าเรื่องนี้จ�านวนสุรา 
เกินใบขนเพียง ๒ ขวด ชอบที่จะอายัดแต่ ๒ ขวดที่เกินเท่านั้น จ�านวน
สุราที่ต้องกับใบขนแล้วไม่ควรจะต้องอายัด ข้อที่นายอากรว่าชื่อ 
ไม่ตรงกนันัน้ เหนว่าไม่เปนข้อส�าคญัอนัใด เพราะใบอนุญาตส�าหรับคน
คนเดยีว โดยจนีคนนีจ้ะชือ่ว่าฮกเซ่งแลไปลกัใบอนุญาตของจีนอุยเหลง
ขึน้มาจ�าหน่ายกไ็ม่เปนการเกีย่วข้องอนัใดแก่นายอากร เพราะหากว่า
ถ้าจีนอุยเหลงจะพาสุราตามมาต่อภายหลัง จีนอุยเหลงก็คงจะไม่มี 
ใบอนุญาตข้ึนมา ก็คงอยู่ในจะจ�าหน่ายสุราไม่ได้อยู่เอง เม่ือเช่นนั้นก็
ย่อมเปนคะดีในระหว่างจีนอุยเหลงกับจีนฮกเซ่งจะต้องว่ากล่าวฟ้อง
ร้องกนั ธรุะของนายอากรมเีพยีงใครมใีบอนญุาตกใ็ห้จ�าหน่าย ใครไม่มี
ใบอนุญาตก็ไม่ให้จ�าหน่ายดังนี้ เพราะเหตุฉน้ันควรให้คืนสุราซึ่งต้อง
ด้วยใบขนให้จีนฮกเซ่งหรือจีนอุยเหลงนั้นไปจ�าหน่ายตามใบอนุญาต
ที่เขาได้รับจากรัฐบาล ให้ยึดไว้แต่สุรา ๒ ขวดซึ่งเกินใบขนให้เปนแล้ว 
แก่กันดังเปรียบเทียบนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมพร้อมกันในขณะนั้น
 ที่จริงก็นึกขัน ด้วยเรื่องจีนฮกเซ่งแลจีนอุยเหลงคนนี้ มันเปน 
อย่างไรเข้าใจกันดี ตั้งแต่ตัวฉันแลข้าหลวงเทศาภิบาลตลอดลงไปจน
นายอ�าเภอ แลนายอากรสุรา ฉันได้ชี้แจงแก่นายอากรสุราเมื่อเวลาได้
ไปตรวจถึงโรงสุรา ว่าเรื่องสุราต่างประเทศนี้ ไม่เหนจะต้องวิตกกลัว
เกรงอย่างใด ด้วยคนเราไม่ชอบกิน ท่ีสุราต่างประเทศเจรญิขึน้กเ็พราะ
พวกนายอากรสุราเอง ต้มสุราโรงให้จืดลงเพื่อจะให้เสียโสหุ้ยน้อยเข้า 
คนเหนสุราโรงจืดจึงหันเข้าไปกินสุราต่างประเทศมากข้ึน ถ้าต้มสุรา
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โรงให้แรงข้ึนดังแต่ก่อน สุราต่างประเทศคงจะจ�าหน่ายไม่ได้เหมือน 
แต่ก่อน นายอากรสุราเหนชอบด้วย  แลบอกว่าแต่ก่อนเม่ือต้นปีได ้
ต้มจืดจริง แต่เดียวนี้ได้ต้มให้แรงขึ้นแล้ว
 อีกเรื่องหนึ่งนั้น พระพิทักษ์อุไทยเขตรได้ท�าบาญชีรายชื่อจีน
พ่อค้าซึ่งอยู่ในคุ้งส�าเภามายื่น ๑๓ คน ว่าจะขอหนังสือคุ้มตัว ได้ชี้แจง
ให้ทราบว่า จนีพวกนีไ้ด้รบัหนงัสือเข้าอยูใ่นบงัคบัต่างประเทศ แต่บดันี้
กลับใจจะอยู่ในบังคับไทย แลจะขอน�าหนังสือส�าหรับตัวซึ่งได้จาก 
ต่างประเทศมามอบให้เปนพยานทุกคน ฉันได้ชี้แจงแก่พระพิทักษ์ว่า  
ที่จีนเหล่านี้ขอหนังสือคุ้มตัวฉันจะให้ได้ แต่ที่จะเอาหนังสือที่เข้าไป 
รบัมาแต่กงสุลต่างประเทศมามอบให้แก่ฉนันัน้ ฉนัเหนว่าไม่ควรจะรบั  
เพราะถ้ารับแล้วก็จะเหมือนหนึ่งยอมว่า หนังสือเหล่าน้ันอาจจะ 
ท�าให้จีนเหล่านี้เปนคนในบังคับต่างประเทศได้ เพราะที่จริงเราไม่เชื่อ 
หนังสือนั้นและไม่ยอมว่าจีนเหล่านี้เปนคนอยู่ในบังคับต่างประเทศ  
เพราะเหตฉุนัน้โดยเขาจะฉกีหนงัสือต่างประเทศนัน้เสยี หรอืจะเกบไว้ 
ก็แล้วแต่เขาจะเหนควร พวกจีนเหล่าน้ีได้น�าจีนฮวยแลธูปเทียรมา 
ให้ฉันทุกคน และฉันได้รับว่า เมื่อฉันเข้าถึงกรุงเทพฯ จึงจะท�าหนังสือ 
คุ้มตัวให้ ตรวจอ�าเภอมโนรมย์แล้วออกเรือไปเมืองอุไทยราชธานี  
เมื่อได้ตรวจการเมืองไชยนาทในครั้งนี้ ให้นึกเหนไปว่า หัวเมืองที่เปน
เรียบร้อยดีที่สุด ในครั้งแผ่นดินพระน่ังเกล้าคงจะเปนท�านองเมือง 
ไชยนาทในเวลานี ้กล่าวคอื การโจรผู้ร้ายสงบเงยีบ ราษฎรท�ามาหากนิ
เปนศขุส�าราญ มอี�าเภอก�านนัผู้ใหญ่บ้านปกครองราษฎรทัว่ไป แลผูว่้า 
ราชการเมืองกรมการเอาเปนธุระนั่งศาลช�าระอัดถ์คะดีของราษฎร  
มิได้เบียดเบียฬผู ้หนึ่งผู ้ใดให้ได้ความเดือดร้อน ที่ดีกว่าแผ่นดิน 
พระนั่งเกล้าจะมีอยู่บ้าง ก็ท่ีการท�าถนนสองฟากแม่น�้า และการเกบ
หางเข้าค่านาเกบได้เองไม่ต้องมีข้าหลวงเสนา ที่ดีถึงปัจจุบันมีแต่ที ่
เมืองมโนรมย์ แต่การที่จะจัดให้ดีขึ้นเท่าเวลาปัจจุบันนั้น ไม่ยากอันใด
นัก ถ้าได้ปลัดดีๆ สักคนหนึ่ง กับครูอ�าเภอสักคนหนึ่ง และต้องจัดศาล
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ใหม่ด้วย การคงจะเรียบร้อยดีได้เร็ว เพราะพระยาสุรบดินทรเอาใจใส่ 
ในราชการมาก ก�าลังมีความปิฏิยินดีที่ได้รับพระราชทานพานทอง 
เปนเกยีรตยิศเกนิกว่าท่ีได้เคยมมีาแต่ในตระกลู เมือ่ว่าด้วยความสามารถ 
ก็ค่อนอยู่ข้างจะดีมาก เสียแต่เกิดเร็วไป ๒๕ ปี ถ้าเปนคนหนุ่มๆ ชั้น 
พระยาอ่างทองจะเปนคนส�าคัญกว่านี้มาก
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ที่พักเมืองพิศณุโลกย์

วันที่ ๓ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยพระยาราชพงษานุรักษจะกลับไปมณฑล จึงได้ฝาก
รายงานตอนเมืองอุไทย แลเมืองนครสวรรค์ส่งมาด้วย ได้ตรวจการ 
ในมณฑลพิศณุโลกสนุกมาก แต่ยังไม่ได้ลงมือเรียงรายงาน ก�าหนด
จะออกเรอืจากพศิณโุลกย์เช้าวนันี ้ตัง้แต่ออกมาจากบางปอนิจนบดันี้ 
ยังเดินทางตามก�าหนดในโปรแครมไม่เคลื่อนคลาด แต่เกรงว่าจะต้อง
ขยายวันบ้างประมาณว่าเรือกลไฟจะขึ้นได้จนเมืองพรหมพิราม ออก
จากเมืองพรหมพิรามไปเมืองพิไชยเข้าใจว่าจะต้องถ่อวันเดียวไม่ถึง 
บางทจีะต้องขยายทีต่รงนีว้นัหนึง่แลตอนท่ีกะพกัเมืองแพร่วนัเดยีวน้ัน 
บางทจีะต้องพกัถึงสองวนัเพราะเดนิแต่อุตรดฐิถงึสี่วนัแลยงัจะเดนิไป
เมืองน่านอิกห้าวัน ถ้าจะเหน็จเหนื่อยอยู่แต่อย่างไรๆ คงจะตั้งใจให้ได้
ดังโปรแครม ถึงจะคลาดก็ไม่ให้กี่วันนัก
 ได้รับจดหมายพระยาทรงส่งมารอไว้ที่เมืองพิศณุโลกย์ว่า ตัว
ป่วยพ่ึงค่อยทเุลา บางทจีะมารบัอตุรดฐิไม่ทัน ได้ให้หลวงแผ้วพลภกัตร์ 
มาจัดการรับ แลได้ข่าวว่าพาหนะเมืองแพร่ได้ออกเดินลงมาอุตรดิฐ
แต่วันที่ ๑ แล้ว
 คนที่มาด้วยกันจนบัดนี้มีความศุขสบายดีอยู่ พระประสิทธิ  
ขุนช�านาญนายพืชน์เปนไข้เล็กน้อยค่อยทุเลาแล้วท้ังสามคน พระยา
พิไชยนั้นเปนอันไม่เอาขึ้นไปมณฑลลาวเฉียงด้วย เพราะเหนมีอาการ
ที่จะต้องท�าในมณฑลนี้ เอาไปเสียด้วยจะเสียเวลาท้ังแม่พุ่มก็ไม่สู้จะ
สบายด้วย ตกลงจะเอาพระยาอุดรกิจขึ้นไป
 มาเที่ยวนี้มีคนมามากก็จริง แต่ไม่เหมือนเที่ยวก่อนด้วยเปน
คนไม่ใคร่เคอยการ อาไศรยไหว้วานธุระไม่ใคร่ได้แต่ก็ตั้งใจท่ีจะท�าด ี
ด้วยกันทุกๆ คนยังไม่รู้สึกความเสียใจที่ได้พาข้าราชการหนุ่มๆ มา 
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ด้วย พระองค์ประวิตรก็ทรงสบายดีอยู่ อยู่ข้างโปรดข้างของบุราณ
 เมล์มาถึงเย็นวานนี้ได้รับจดหมายลงวันที่ ๒๗ ตุลาคมกับเมล์
ยโุรปแล้ว แต่ไม่มเีวลาจะตรวจเรือ่งราชการต่างๆ ท่ีส่งมาจากกรุงเทพฯ 
ทันตอบด้วยจดหมายฉบับนี้ หวังใจว่าการทั้งปวงจะเรียบร้อยอยู่
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ที่พักมณฑลพิศณุโลก

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคมเวลาบ่าย ๔ โมงถึงเมืองอุไทยธานี 
ได้ออกเดินเท่ียวในเวลานั้น เปนท่ีแปลกตาด้วยความเจริญของตลาด
เมืองอุไทยธานีเปนอันมาก เมื่อฉันขึ้นมาในศก ๑๑๑ ตลาดแลบ้าน
เรือนในเมืองอุไทยมีราบอยู่แต่ตามริมน�้า มาครั้งนี้เหนบ้านเรือนแล 
ร้านตลาดติดต่อยื่นเข้าไปข้างดอนอิกเปนอันมาก ถ้าจะประมาณ
บ้านเรือนแลผู้คนท่ีสะแกกรังในเวลานี้เหนว่ามากกว่าที่มีในศก ๑๑๑  
ไม่ต�่ากว่าเท่าหนึ่ง บ้านเรือนยังก�าลังปลูกสร้างข้ึนเสมอ แลเปนเรือน
หลังคามุงกระเบื้อง หรือสังกระสีเปนพื้นเหลือหลังคาจากน้อย เพราะ
ได้ห้ามกันครั้งเมื่อไฟไหม้ตลาดในเมืองอุไทยในศก ๑๑๑ หรือศก 
๑๑๔ ตั้งแต่นั้นการท่ีสร้างบ้านเรือนท�ากันแต่ด้วยหลังคากระเบื้อง 
และหลังคาสังกะสีโดยมาก แลเหนหลังคาจากอยู่ในตลาดแต่ร้าน
แผงลอยแถวหนึ่งจะเปนของผู้ใดไม่ทราบ ฉันได้สั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่น้ัน 
ให้ชี้แจงแก่เจ้าของขอให้เปล่ียนเปนหลังคาสังกระสีเสีย ถ้าและ 
ไม่เปลี่ยนได้ส่ังผู้ว่าราชการเมืองไว้ว่า อย่ายอมให้ซ่อมแซมหลังคานี้
ต่อไปอีกเปนอันขาด ในเวลานี้มีบริษัทจีน คือ หลวงพิทักษ์เปนหัวน่า
ลงทุนคิดท�าเครื่องสูบน�้าจ�าหน่ายในตลาดสะแกกรัง ได้เหนท่อวางไป 
ตามถนน แลได้ทราบว่าตั้งเครื่องสูบน�้าข้ึนแล้วคิดจะใช้แรงกระบือ 
พเิคราะห์ดเูหนว่าความคดิของเขาด ีด้วยเมอืงอไุทยนีน่้าแล้งอดัตะคดั 
น�้าคล้ายพระปฐมเจดีย ถ้าท�าส�าเร็จคงจะมีก�าไร แต่การท่ีท�าเหนยัง
ไม่ถูกอยู่หลายอย่าง คือ ที่ไม่ใช้สูบด้วยแรงสติมอย่างหน่ึง และใช้
ท่อเล็กไป โดยเหตุตามค�าที่เจ้าของชี้แจงว่าทุนน้อยมีเพียง ๓๐๐ ชั่ง  
เหนว่าถ้าท�าส�าเร็จราษฎรจะต้องการซื้อน�้าเขาหลายๆ ราย บริษัทน้ี
คงจะไม่มีน�้าขาย คงจะต้องลงทุนเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนท่ออีกเปนแน่ 
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เหตุที่กระท�าให้เมืองอุไทยธานีเจริญโดยเร็วเช่นนี้เพราะเร่ืองเข้าราคา
ขึน้ คนท�านามากขึน้ พวกพ่อค้าทีข่ึน้ไปรบัล่องเข้ามากขึน้ ตลาดขายของ 
ดีขึ้น ร้านตลาดก็มากขึ้น เปนปัจจัยต่อกันดังนี้ เพราะเหตุที่สะแกกรัง 
เปนท่าเกวียนขนเข้าเมืองอุไทยธานีลงมาบันทุกเรือ ได้ความจาก
พระยาอุไทยว่า จ�านวนเข้าเปลือกท่ีเรือรับล่องไปจากเมืองอุไทยธานี
ในศก ๑๑๔ ประมาณ ๓๐๐๐๐ เกวียนเศษ ในศก ๑๑๖ มีเข้าเปลือก
บันทุกออกถึง ๕๐๐๐๐ เกวียน เท่ียวดูตลาดทั่วแล้ว ข้ามฟากไปที่
วัดโบถซึ่งเปนวัดท่ีฉันได้เคยไปพักเมื่อมาคราวก่อนๆ แลได้คุ้นเคยมา
กับเจ้าอธิการจันวัดนั้นตั้งแต่ฉันบวชเปนพระ ท่ีวัดโบถน้ีเปนแหล่งท่ี 
เล่าเรียนทั้งปริยัติธรรมแลหนังสือไทยดีกว่าวัดอื่นในเมืองอุไทยมาแต่
เดิม แต่เวลานี้การโรงเรียนหนังสือไทยเสื่อมทรามไป เพราะไม่มีครู
แลขาดความบ�ารุง เจ้าอธิการจันวัดโบถได้หล่อพระเงินไว้องค์หนึ่ง ได้
เชิญมาตั้งไว้ให้ดูเปนพระน่าตักสักศอกเศษ เงินหนักประมาณ ๕๐ ชั่ง 
การทีจ่ะหล่อพระองค์นีโ้ดยความเข้าใจของท่านเจ้าอธกิารจันว่ายังไม่มี 
พระเงินได้หล่อไว้ในท่ีใด น่าตักเกินกว่าศอกหนึ่ง จึงคิดอ่านบอกบุญ 
ตามสัปรุษย์เรี่ยรายหล่อพระเงินขนาดใหญ่องค์นี้ มีผู้เหนชอบด้วย 
โดยมาก เจ้าอธิการจันประมาณว่าจะได้เงินราว ๕๐ ชั่ง จึงได้ปั้นหุ่น 
พระน่าตักศอกเศษให้พอแก่เงินนั้น แต่เม่ือถึงเวลาหล่อนับเงินท่ี 
เรี่ยรายได้กว่า ๑๐๐ ชั่ง จะขยายหุ่นพระให้ใหญ่ขึ้นไปก็ไม่ทัน จึงได้
ตกลงว่าจะหล่ออิกองค์หนึ่งด้วยเงินที่เหลือนั้น
 วนัท่ี ๒๖ ตลุาคมเวลาเช้าไปทอดผ้าบงัสกุลุศพพระยาประธาน
นคโรทัยจางวางซึ่งเปนผู้ได้คุ้นเคยกันมาแต่ก่อน แลได้ไปตรวจตราง 
ซึ่งมีอยู่ในเมืองนี้ ๒ ตราง แลไปตรวจที่ว่าการเมืองซึ่งตั้งอยู่หอนั่ง 
พระยาพิไชยสุนทรๆ ได้ท�ายอดบาญชีต่างๆ ยื่นได้ส่งมากับจดหมาย
นี้ด้วยแล้ว
 การทีเ่มอืงอไุทยธานนีอกจากทีไ่ด้ตัง้ก�านันผูใ้หญ่บ้านและแบ่ง
แขวงจัดเปนอ�าเภอแล้ว ต้องเรียกว่าไม่ได้จัดการเปลี่ยนแปลงอย่างใด
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เลย แต่เพราะผู้คนพลเมืองบังคับง่ายเปนเมืองที่เรียบร้อยมาแต่เดิม  
การจึงเรียบร้อยอยู่ เมื่อเร็วๆ นี้เกิดหยุกหยิกขึ้นด้วยเรื่องอั้งยี่ที ่
สะแกกรัง พระยาราชพงษานุรักษได้ปราบปรามสงบไปคร้ังหน่ึง  
ภายหลังเกิดหยุกหยิกขึ้นอีก ด้วยเหตุที่ว่าผู้ว่าราชการเมืองย�าเกรง 
หรือล�าเอียงแก่จนีอยุเหลงซึง่เปนหวัหน้าอ้ังย่ี ถึงต้องเรียกพระยาอุไทย 
เข้าไปภาคโทษกันโดยแขงแรง มานั่งดูในคราวน้ีได้ข่าวว่าเร่ืองอ้ังยี่ 
เปนการเรียบร้อยสงบทเีดยีว มจีนีทีเ่ข้าใจว่าได้รบัหนงัสอืต่างประเทศ 
มาขอหนงัสือคุม้ตัวท่ีเมอืงนี ้๙ คน แต่จนีทีเ่ปนคนในบงัคบัต่างประเทศ
แท้ๆ ก็ยังมีอยู่หลายคนตั้งบ้านเรือนท่ีมีดินเปนภูมิล�าเนาแทบทั้งนั้น  
เพราะเหตุท่ีผู้ว่าราชการเมืองกรมการของเราเหลวไหลปล่อยให้ซื้อ
ที่ดินได้ ไม่รู ้ลึกข้อสัญญาแต่เดิมจึงเปนเช่นนี้ ในเรื่องคนในบังคับ 
ต่างประเทศซื้อที่ดินนี้จ�าต้องคิดจัดเสียให้ได้อย่างสัญญา ถ้าจัดได้
คงจะต้อนจีนเข้ามาเปนคนในบังคับไทยได้แทบหมดทุกคน แต่เรื่องนี้
จะเอะอะเกรียวกราวขึ้นในเวลานี้ยังหาควรไม่ ต้องคิดจัดอย่างเงียบๆ 
อย่างเช่นออกใบจองคลองที่บริษัทขุด คือ ต้องคิดตีพิมพ์แบบหนังสือ
ซื้อขายที่ดินลงความให้ปรากฏต่อชื่อผู้ซื้อว่าเปนคนในบังคับไทยไว้
ให้ชัดเจน แล้วส่งแนบหนังสือขายนี้ไปไว้ตามอ�าเภอ ให้ใช้อย่างแบบ
พิมพ์สารกรมธรรม์ ถ้าท�าไว้เช่นนั้นแล้ว เวลาคนในบังคับต่างประเทศ
จะซื้อหนังสือคงติดขัดด้วยค�าว่าคนในบังคับไทยซึ่งมีในแบบพิมพ์  
ต้องเกีย่งให้เข้ามาขอทางกงสลุตามสญัญา ถ้ามีเวลาขอให้พระยาศรีคดิ
ร่างแบบขายทีด่นินีข้ึน้หารอืกบัเสนาบดกีระทรวงพระคลงั แลเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมโดยเงียบๆ ถ้าเหนพร้อมกันและได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ลงพิมพ์ที่เดียวก็ได้ ใจฉันรักอย่างแบบ
ที่เจ้าพระยาอภัยราชาร่างส�าหรับคนอังกฤษซื้อที่ดินที่เมืองเชียงใหม่  
คือ เดินความเปนสองตอนๆ ต้นว่าด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายซื้อขายที่ดิน
แก่กัน ตอนท้ายเปนค�าปฏิญาณของผู้ซื้อได้อย่างนั้นดูเหมือนจะดี  
เวลา ๒ โมงเช้าออกเรือจากเมืองอุไทยธานี
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 เมื่อรวบรวมเนื้อเหนในการที่ได้ตรวจเมืองอุไทยธานีครั้งนี้  
ถึงได้แลเหนความเจริญเปนอันมาก แลการทั้งปวงเรียบร้อยอยู่ก็จริง  
แต่จะว่าเปนความพอใจว่าไม่ได้ ด้วยการที่ยังจะท�าให้ดีได้กว่านี้ยัง
มีมาก แต่ผู้ว่าราชการเมืองกรมการเมืองนี้ ไม่มีความสามารถอย่าง
ที่รัฐบาลมีความต้องการในเวลานี้ เพราะเหตุท่ีกรมการเมืองน้ีเปน
ลูกหลานว่านเครือในครัวเรือนอันเดียวกันกับผู้ว่าราชการเมืองแทบ
ทั้งเมือง ไม่ใช่ดีด้วยความสามารถ เพราะเหตุฉน้ัน จึงท�าการตาม
แบบแผนใหม่ไม่ได้ แท้จริงเรื่องนี้เปนความจริงอย่างประหลาดที ่
ผู้ว่าราชการเมืองและกรมการหัวเมืองในมณฑลนครสวรรค์จะว่าเปน 
สังขญาติเกี่ยวดองกันไปทั้งมณฑลก็ว่าได้ ใช่แต่เท่าน้ันทุกๆ เมืองได้ 
รกัษาประเพณเีปนแบบเดยีวกนักล่าวอืเอาญาตพิีน้่องของผูว่้าราชการ 
เมืองตั้งเปนกรมการแทบทั้งเมือง ถ้าใครแปลกถิ่นเข้าไปก็มักจะ 
ไม่มีความศุขเปนอย่างเดียวกัน ตั้งแต่เมืองตากลงมาจนเมืองก�าแพง
เมอืงนครสวรรค ์เมอืงอไุทยธาน ีมผีลเปนท�านองอนัเดียวกนั คอื พวก
กรมการซึง่เปนลูกหลานว่านเครอืผู้ว่าราชการเมอืง มกัจะเอาอ�านาจที่
มีในต�าแหน่งไปใช้ในประโยชน์การค้าขาย หรือมิฉน้ันท่ีเปนคนกิเลศ
หยาบกเ็อาไปใช้ถงึเบยีดเบยีฬราษฎรให้ได้ความเดอืดร้อนด้วยถอืเสยี
ว่าเปนกันเองทั้งเมือง เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีจ�าจะต้องแก้ไขแลเปนเร่ืองท่ี
แก้ไขยากในมณฑลนครสวรรค์นี ้แต่ว่าโดยทีจ่รงิพวกลกูหลานในเมอืง
อไุทยธานมัีกจะเปนคนเฉยีบแหลมพอจะเลอืกหาไปใช้ราชการได้หลาย
คน แต่จะต้องเอาไปใช้ในที่อื่นเสียบ้าง 
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ที่พักเมืองพิศณุโลก

วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยเมื่อวันท่ี ๒๖ เวลาเช้าออกจากเมืองอุไทยธานีมาแวะที่
วัดพระปรางเหลืองเมืองพยุหะคีรี พระครูยุหานุสาครแลสานุศิษย์ได้
จัดการรับรองอย่างแขงแรงตามเคย ออกจากวัดพระปรางเหลืองมา
แวะที่ที่ว่าการอ�าเภอเมืองพยุหะคีรี ซึ่งตั้งอยู่บ้านพยุแค่น พระพล
สงครามเมืองนครสวรรค์เปนนายอ�าเภอ ตรวจดูการอ�าเภอไม่เห็นได้
จัดอะไรอย่างใหม่ ใช่แค่เท่านั้นความเข้าใจของพระพลยังอยู่ในทาง
อย่างเก่าซึง่ได้เลกิเสยีแล้ว เช่นกกัขงัคนโทษไว้มากๆ เปนต้น ดรูาษฎร 
ไม่ใคร่นิยมยืน่เรือ่งราวกล่าวโทษหลายเรือ่งยกตวัอย่างมอียู ่คอื ก�านนั 
คนหนึ่งกล่าวโทษว่าตัวไม่อยู่ พระพลไปรื้อเย่าเรือนเก็บทรัพยสิ่งของ 
เอามาเปนอณาประโยชน์ ถามพระพลให้การรับว่าไปรื้อเรือนเขามา
จริง ด้วยก�านันคนนั้นเปนหนี้หลบหนีไป จึงไปร้ือเอาเรือนมา แลยัง
มีเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งฉันไม่พอใจอิกหลายเรื่อง คือ ได้ความว่าพระพลเปน
นักเลงเล่นเบี้ยเปนต้น ทั้งข้าหลวงเทศาภิบาลแลผู้ว่าราชการเมือง
นครสวรรค์เห็นพร้อมกันว่า พระพลน้ีไม่พอแก่ราชการเปนแน่ จึง 
เห็นว่า ถึงพระพลเปนพี่พระยอดก็ไม่สมควรจะให้พระพลว่าการ 
อ�าเภอเมืองพยุหะคีรีต่อไป ได้มีตราส่ังในวันนั้นให้ถอนพระพลออก 
เสียจากต�าแหน่งนายอ�าเภอ แลให้หลวงพินิจสุภาแห่งกรมการเมือง 
อุไทยธานีว่าที่นายอ�าเภอเมืองพยุหะคีรีต่อไป ออกจากเมืองพยุหะคีรี 
มาถงึเมอืงนครสวรรคเวลายามเศษเพราะทางไกลแลน�า้เชีย่วไม่มเีวลา 
ที่จะตรวจการอันใดได้ เปนแต่ได้สนทนากับหลวงสมัคผู้ว่าราชการ
เมืองได้ความว่า การโจรผู้ร้ายก็เรียบร้อยดี แลพวกจีนที่ปากน�้าโพ 
ก็อ่อนน้อมโดยเรียบร้อย แต่ก�านันผู้ใหญ่บ้านที่ใคร่จัดไว้แต่ก่อนยัง 
ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทีเดียว ด้วยจัดตั้งแต่ฉันให้ขุนราชพลี
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รักษ์ขึ้นมาจัดทดลองก่อน จัดที่เมืองอื่นๆ แลก่อนที่ได้แก้ไขเปนอย่าง
ในพระราชบัญญัติ การยังเปนอยู่เช่นนั้นไม่ได้แก้ไข หลวงสมัคคิดจะ
ออกไปแก้ไขใหม่ก็ติดราชการอย่างอื่นๆ ด้วยตัวคนเดียวไม่มีปลัด แต่
อย่างไรๆ จะออกแก้ไขในแล้งนี้ เห็นจ�าเปนจะต้องหาปลัดให้หลวง 
สมัคสักคนหนึ่งได้คิดว่าจะถอนหลวงประสงค์ปลัดเมืองตาก ลงมา 
เปนปลัดเมืองนครสวรรค์ เอาพระพลเมืองก�าแพงซึ่งยังไปฝึกหัดถ์
ราชการอยู่ในมณฑลพิศณุโลกนั้นไปเปนปลัดเมืองตาก คิดไว้เช่นนี้ 
แต่จะต้องรอไว้หารือพระยาพิไชย แลตรวจดูการที่เมืองตากก่อน แต่
อย่างไรก็ดีในครั้งนี้พระยาราชพงษา แลหลวงสมัคคงจะขึ้นมาส่งฉัน
ถึงพรหมแดนเมืองพิศณุโลก เหนเปนโอกาสอันดีด้วยระยะทางไม่อีก
สกัเท่าใด จงึได้ชวนทัง้พระยาราชพงษาแลหลวงสมคัให้ขึน้มาถงึเมอืง 
พิศณุโลก เพื่อจะได้ดูการในมณฑลนี้ด้วย อนึ่งเรื่องซ่อมแซมสาย
โทรเลขนั้นได้ความว่า ทางสายพิศณุโลกได้ซ่อมดีขึ้นไปจนพรหมแดน
พิจิตร แล้วยังเสียอยู่ในแขวงพิจิตรตอนหนึ่งคงจะเร่งรัดโดยเตมก�าลัง
สายเมืองก�าแพงว่าใช้ได้จนพรหมแดนเมืองบรรพตแล้ว นายเทากับ
พระบรรพตยังขึ้นไปซ่อมต่อไป
 วันที่ ๒๗ ตุลาคมเวลาเช้าไปตรวจการที่ที่ว่าการมณฑลซึ่ง 
ตั้งอยู่ฝั่งตวันตก ท่ีว่าการมณฑลนี้พึ่งได้ทราบว่าตั้งในที่ค่ายเดิมครั้ง 
ขุนหลวงตากรบกับพม่า หรือจะเปนในที่เมืองเดิมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ด้วยมเีชงิเทนิแลคทูัง้ ๓ ด้าน การปลกูสร้างยงัเตมที ่ข้าหลวงเทศาภบิาล 
อยู่เรือนไม้ไผ่มุงจากท่ีว่าการอื่นๆ ก็เปนโรงจากทั้งนั้น เว้นแต่ที่ว่า 
การมณฑลเปนอย่างค่อยยังช่ัวท�าด้วยเครื่องไม้จริงพื้นถมดินหลังคา 
มุงสังกะสี ฝาสังกะสี การที่จัดที่ว่าการก็เรียบร้อยพอประมาณ
 มาตรวจถึงท่ีว่าการมณฑลนี้นึกรู ้สึกการข้ึนอย่างหนึ่ง คือ  
ด้วยลักษณเขียนจดหมาย สังเกตดูทุกวันนี้ตามหัวเมืองทุกมณฑลทุก
เมือง แลทุกอ�าเภอที่ได้จัดการอย่างใหม่ มีนิไสยชอบข้างการเขียน
หนังสือ ดูเกินกว่าจ�าเปนอยู่ทุกๆ แห่ง ที่เปนเช่นนี้ก็แลเห็นได้ ว่าเกิด 
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แต่เร่ืองมณฑลถ่ายแบบศาลามหาดไทย เมืองถ่ายแบบมณฑล แล
อ�าเภอถ่ายแบบเมอืงลงไปอกิช้ันหนึง่ไม่ได้คดิขึน้อย่างใหม่ตามสมควร
แก่การในท้องที่ เห็นว่าถ้าคิดแบบการจดหมายส�าหรับใช้ตามหัวเมือง
อย่างสั้นๆ ขึ้นได้มาเบาแรงได้มาก เรื่องน้ีจะต้องรอไว้เม่ือกลับลงไป 
จึงจะไปคิด เพราะจะต้องไปดูการที่มณฑลกรุงเก่าเอาเปนหลัก การ
ศาลในมณฑลนครสวรรค์ยงัอ่อนแอเลวทรามกว่าทีค่าดไว้เปนอนัมาก 
เพราะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถจะคิดอ่านแก้ไข แม้ศาลข้าหลวงที่มณฑล 
กต้็องเอากรมการเก่าๆ มาใช้เปนผู้พพิากษาพจิารณาความได้เดอืนหนึง่
ไม่เกิน ๘ เรื่องเปนอย่างมาก
 เพราะเหตนุัน้จงึมจี�านวนความแลตวันักโทษคัง่ค้างอยูร่ะหว่าง
พิจารณาเปนอันมาก มีเรื่องราวร้องทุกข์นับได้ร้อย ปฤกษากับพระยา
ราชพงษาเหน็ว่า จะแก้ไขได้อย่างเดยีวแต่ต้องรบีจดัข้าหลวงพเิศษขึน้
มา จงึได้มโีทรเลขลงไปในวนันัน้ ได้ไปตรวจดตูรางขงันกัโทษทีม่ณฑล
ยังจัดเปนอย่างเก่า ไม่ผิดอันใดกับตรางเมืองไชยนาท มีดีอยู่แต่ได้จ่าย
เข้าหลวงให้นักโทษกินทั่วกัน
 ตรวจที่ว่าการมณฑลแล้ว ลงเรือไฟกรมป่าไม้ข้ึนไปตรวจที่ 
สะเตแช่นภาษีซุงที่มิศเตอรฮิลลี่ มิศเตอรมอลเดอรแลนายสุ่มในที่นี ้
ยังอาไศรยเรือนมุงจากฝาไม้ไผ่อย่างเล็กๆ อยู่ ๒ หลัง มิศเตอรสะเล็ด
ได้ท�าแปลนเรอืนทีจ่ะสร้างส่งลงมาแล้วแต่ยงัหาได้ท�าไม่ มศิเตอรฮลิลี่
ได้น�าข้อความต่างๆ ซึ่งเปนความขัดข้องขอหารือ ๑๑ เรื่อง คือ
 เรื่องที่ ๑ ว่าด้วยพิกัดเก็บภาษีไม้ประดู่ เพราะตามพิกัดใหม่
เก็บแรงกว่าไม้กระยาเลอยอย่างอื่นเท่าหนึ่ง แต่คนล่องไม้ประดู่มักจะ
ตัดเปนท่อนสั้นๆ ต้นละ ๒ ท่อนเปนพื้น ต้องเสียภาษีเหมือน ๒ ต้น
แรงอยูจ่ะควรคงเกบ็ตามพกิดันัน้หรอืประการใด เรือ่งนีป้ฤกษาพร้อม
กนัเหน็ว่า เปนของเหลอืจะก�าหนดรูไ้ว้ว่า เขาตดัต้นหนึง่เปนกีท่่อนแล
ท่อนไหนเปนของต้นไหนเพราะเหตุฉนัน้ควรคงพกิดัภาษไีว้ ถ้าคนเหน็
ภาษีแรง คงจะคิดล่องไม้ประดู่ให้ท่อนยาวขึ้น ก็จะเสียภาษีน้อยลงไป
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อยู่เอง
 เรื่องที่ ๒ คือ เรื่องป่าไม้คลองสวนหมาก เดิมพะโป้เกรียงใน
บังคับอังกฤษได้รับเช่าท�าและพะโป้ได้ไปรับทุนมาจากจีนลั่มซัมใน
บังคับฝร่ังเศส ครั้นป่าไม้พะโป้ส้ินสัญญา มิศเตอรฮิลลี่ได้ข้ึนไปตรวจ
ที่ตราไม้ค้างป่าซึ่งตกเปนของหลวงตามสัญญา แลสัญญาพะโป้ให ้
เปนผู้รับเหมาจัดไม้รายนี้ส่งต่อรัฐบาล พะโป้ได้คัดไม้ส่งมากกว่าร้อย
ต้นแล้ว บดันีม้ศิเตอรฮลิลีไ่ด้ทราบว่า จนีลัม่ซมัฟ้องพะโป้ในศาลกงสลุ
องักฤษจะเอาเงนิทีย่งัตดิค้างแลได้ร้องขอให้ฟ้อง ให้ยดึไม้ของพะโป้ไว้
ด้วย ไม้รายนีร้ฐับาลได้รบัไว้ตามสัญญาพะโป้ ยงัอยูใ่นมอืมศิเตอรฮลิลี่
จะควรท�าประการใด ฉันได้ชี้แจงว่าความเรื่องนี้ เปนความในระหว่าง
จีนลั่มซัมกับพะโป้ด้วยเรื่องยืมเงินกัน ถ้าว่ากันแต่ในเรื่องเงินก็ไม่มีอัน
ใดที่จะเกี่ยวข้องกับรัฐบาล เว้นไว้แต่พะโป้กับจีนลั่มซัมจะไปสมยอม
กัน อ้างว่าไม้ที่รัฐบาลได้ไว้เปนไม้ของจีนลั่มซัม ถ้าเช่นนั้นความเรื่องนี้ 
จึงจะเกี่ยวมาถึงกรมป่าไม้ ก็มีหลักคือ สัญญาอนุญาตที่สิ้นก�าหนดนั้น 
จะเอาออกว่าได้สมัคเห็นไม่เปนไร แต่กระน้ันก็ดีถ้าจะระวังกันให้สิ้น 
สงไสย กอ็ย่าเพ่อเอาไม้รายนีอ้อกขายทอดตลาด รอฟังความเขาดกู่อน 
มิศเตอรฮิลลี่เห็นชอบด้วย
 เรื่องที่ ๓ คือ มิศเตอรฮิลลี่แจ้งความว่า ได้ขึ้นไปตรวจตีตราไม้
ป่าขยางซึง่เปนไม้ของหลวง พบรอยตราห้างมอดแอนตกิซนัตไีว้มมีาก 
แลได้ให้ล่องไม้นีม้าไว้ทีด่่านภาษบ้ีางแล้ว ห้างมอดแอนตกิซนัได้มาขอ
จะตกลงเพื่อจะรับไม้รายนี้ไป มิศเตอรฮิลลี่หารือว่าจะควรประการใด 
ฉันได้เล่าความเรื่องท่ีหลวงนวกิจนายขาวแลห้างมอดแอนติกซันได้
เกี่ยวข้องมาด้วยเรื่องไม้ป่าขยางนี้ให้มิศเตอรฮิลลี่เข้าใจ แล้วก�าชับว่า
อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาไม้รายนี้ไปได้เปนอันขาด
 เรื่องที่ ๔ คือ ได้ปฤกษาเห็นพร้อมกันว่า ที่ปากน�้าโพนี้จ�าเปน
จะต้องมเีจ้าพนกังานกรมป่าไม้สองคน เพือ่จะประจ�าอยูท่ีด่่านคนหนึง่ 
ไปเที่ยวตรวจไม้ตามเมืองพิศณุโลก แลตามเมืองก�าแพง เมืองตาก  
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คนหนึ่ง เวลานี้มิศเตอรมอลเดอรก็ได้มาอยู่ที่ปากน�้าโพกับมิศเตอร
ฮิลลี่แล้ว แต่ขัดข้องอยู่ด้วยเรื่องล่าม มีคนพูดอังกฤษได้แต่นายสุ่ม 
คนเดียว มิศเตอรฮิลลี่จะไปไหนก็ไม่มีใครเปนล่ามล�าบากยิ่งนัก ฉันได้
แนะน�าให้ขอต่อพระยาศรี ให้หาคนส่งขึ้นมาเปนล่ามสักคนหนึ่ง
 เรื่องที่ ๕ คือ มิศเตอรฮิลลี่แจ้งว่า ทุกวันนี้มีความล�าบากอยู่
ด้วยเรื่องถ้อยความที่เกี่ยวกับไม้ขรสัก เปนต้นเมื่อเร็วๆ นี้ ไม้ซุงหลวง
หลุดไปจากที่ภาษีซุง ไปตามพบที่เมืองอุไทยธานี ได้อายัดไม้นั้นไว้ต่อ
ผู้ว่าราชการเมืองๆ ก็รับอายัดแต่จะขอให้มิศเตอรฮิลลี่เปนโจทยฟ้อง
ความเร่ืองนัน้ต่อไป มศิเตอรฮลิล่ีเหน็ว่า ทีพ่นกังานป่าไม้จะต้องไปเปน 
โจทยว่าถ้อยความด้วยเปนการล�าบากนัก หารือว่าจะควรท�าประการ
ใด อิกประการหนึ่ง ในเวลาที่จะไปตรวจไม้เช่นนั้น บางทีพบไม้มีตรา
ของบริษัทบอเนียวบ้าง ของห้างอื่นบ้างมีผู้เอาข้ึนเลื่อยรู้ได้เปนแน่ว่า 
เปนของที่ผู้ร้ายลัก แต่พวกมีใช้ของหลวงเช่นนี้ จะควรประการใด
 ฉันได้ช้ีแจงต่อมิศเตอรฮิลล่ีว่า ในเร่ืองนี้ไม่เปนการยากอันใด  
เพราะทกุๆ เมอืงมพีนกังานอยัการส�าหรบัฟ้องความแผ่นดนิ ถ้ามศิเตอร 
ฮิลลี่ได้อายัดไม้ไว้แล้ว ก็ให้จดหมายถึงผู้ว่าราชการเมืองส่งหลักถาน
ข้อความทีจ่ะฟ้องไป ขอให้พนกังานอยัการในเมืองน้ันฟ้องร้องว่ากล่าว
เปนความแผ่นดิน กรมป่าไม้ไม่ต้องเปนธุระอย่างใด ยิ่งกว่าหาพยาน
ให้พอ หรือไปเบิกความเปนพยานเท่านั้น ส่วนไม้ที่มิใช่ของหลวงนั้น 
ถ้าเปนของที่โจรผู้ร้ายลักเจ้าของฟ้องร้องก็แล้วไป ถ้าเจ้าของไม่ฟ้อง
ร้องย่อมเปนน่าท่ีรัฐบาลท่ีจะฟ้องร้องเอาตัวผู้ผิดมาท�าโทษ เพราะ 
เหตุฉนั้น ถ้าพนักงานป่าไม้พบปะไม้ของผู้อ่ืนที่มีผู้ร้ายลักไป ก็อายัด
แลให้พนักงานอัยการฟ้องร้องได้เหมือนไม้หลวงเมือนกัน แต่เรื่องนี้ 
จะต้องมตีราส่ังผู้ว่าราชการเมอืงให้เข้าใจไว้ด้วย ขอให้เรยีนเจ้าคณุราช
ให้มีตราออกมาเสีย
 เรื่องที่ ๖ คือ เรื่องท�าถนน ได้ท�าถนนใหญ่แต่ที่ว่าการมณฑล
ไปจนถึงที่ด่านภาษีซุงแล้ว ตอนนั้นยังเปนถนนเล็ก แต่ก่อนพระยา 
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ราชพงษาได้จ่ายนักโทษมาให้มิศเตอรฮิลลี่ใช้สอยจัดการท�าถนน  
แต่เดยีวนีอ้ยุดไปการจงึค้างอยู่ ฉนัได้ขอให้พระยาราชพงษาส่งคนโทษ 
มาให้ท�าอิก เปนตกลงกัน
 เร่ืองท่ี ๗ มิศเตอรฮิลล่ีแจ้งว่า ในเวลานี้ได้จับไม้ที่ล่องทาง
มณฑลพิศณุโลกไว้หลายแพ ด้วยความสงสัยว่าเปนไม้ที่ตัดทีหลัง
ประกาศห้าม แต่ก็ยังไม่มีหลักถานอย่างใดที่จะตัดสินลงไปได้เด็ดขาด 
เพราะยังไม่มีเวลาท่ีจะได้ขึ้นไปตรวจสืบสวนถึงมณฑลพิศณุโลก แต่
คร้ันจะยึดไว้เช่นนี้ ก็เห็นอยู่ว่าเจ้าของไม้ได้ความเดือดร้อนจะควรท�า
ประการใด
 ฉันเห็นว่า หลักถานของเจ้าพนักงานป่าไม้ก็มีแต่ความสงไสย  
เพราะสังเกตเห็นผิวว่าเปนไม้ตัดใหม่ โดยจะเปนไม้ตัดภายหลัง
ประกาศจรงิ กเ็หน็จะเฉยีดขาดด้วยเวลาประกาศ เพราะประกาศมายัง
ไม่ถึงปี ยุติได้ว่าไม้รายนี้ตกอยู่ในระหว่างสงไสยเห็นว่าความธรรมดา
ความถ้าความสงไสยมอียูเ่ปนธรรมเนยีมต้องให้จ�าเลอยได้รับประโยชน์
แห่งความสงไสย ควรปล่อยไม้เหล่านี้ได้ อิกประการหน่ึงเม่ือคิดด ู
โดยความยุติธรรม ถ้าปล่อยไม้เหล่านี้ได้ รัฐบาลก็ได้ทั้งภาษีแลค่าตอ 
ไม่เสียประโยชน์อย่างใด ถ้ายึดไม้เหล่านี้ไว้ ผู ้เปนเจ้าของต้องถึง 
ความฉิบหาย จึงได้สั่งให้ปล่อยไม้เหล่านี้ไปให้สิ้นเชิง
 เร่ืองที่ ๘ มีไม้หลักแพรายหนึ่งต้องยึดไว้โดยท�านองเดียวกับ
เร่ืองก่อน พระยาราชพงษาจะต้องการซื้อไม้รายนี้ไว้ท�าเสาโทรเลข  
มิศเตอรฮิลล่ีหารือว่าจะควรเรียกภาษีหรือไม่ เห็นว่าไม่ควรจะเรียก 
ด้วยเปนไม้ท�าการหลวงเพื่อสาธารณประโยชน์ท�านองเดียวกับท�าวัด
แลศาลา 
 เร่ืองที่ ๙ มิศเตอรฮิลลี่ก�าหนดว่าจะข้ึนไปตรวจไม้ในมณฑล
พิศณุโลกในเร็วๆ นี้ เห็นว่าเรื่องเก็บภาษีไม้ที่จะเอาขึ้นเลื่อยหนีเหนือ
ด่าน ให้มอบให้กรมการอ�าเภอในท้องที่เก็บได้จะเปนการดี เพราะจะ
ตั้งพนักงานไปเก็บก็เปลืองโสหุ้ย ฉันบอกว่าข้าหลวงมณฑลพิศณุโลก 
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เขากต้็องการเช่นนีใ้ห้มศิเตอรฮลิล่ีขึน้ไปพดูกบัข้าหลวงเถดิคงจะตกลง
กันได้
 เรื่องท่ี ๑๐ มิศเตอรฮิลล่ีหารือว่าแต่เดิมการจ่ายเงินใช้จ่ายที่
ด่านภาษีซุงนี้ เคยเอาเงินที่ได้จ่ายในตัว บัดนี้ได้รับค�าสั่งจากมิศเตอร
สะเล็ดว่าให้ส่งเงินรายได้แก่คลังมณฑลนครสวรรค์แลให้เบิกเงินราย
จ่ายจากคลังมณฑลนครสวรรค์เหมือนกัน แต่หาได้รับการนัดหมาย
จากคลังมณฑลไม่  จะควรประการใด ฉันได้ถามพนักงานคลังว่า  
ยังไม่ได้รับค�าส่ังจากกระทรวงพระคลัง จึงได้ให้โทรเลขไปขอค�าสั่ง
กระทรวงพระคลังโดยเร็ว
 เร่ืองท่ี ๑๑ มิศเตอรฮิลล่ีหารือว่า ไม้หลวงเวลานี้มีอยู่ ๗๖๐  
ต้นจะควรเอาออกจ�าหน่ายขายทอดตลาดได้หรือยัง ฉันเห็นว่า ควร
จะรอไว้อีกสัก ๒ เดือน เพราะบางทีถ้อยความที่เขาจะเปนกันอย่าง
เรือ่งจนีลัม่ซมักบัพะโป้ยงัจะมอียู ่รบีขายไปจะไม่ดข้ีางฝ่ายเราประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่งถ้ารอไว้ขายเมื่อสิ้นฤดูไม้เหนือตก เห็นว่าจะได้
ราคาดีกว่าเดียวนี้ เพราะไม้เหล่านั้นอยู่ปากน�้าโพแล้ว มิศเตอรฮิลลี่
เห็นชอบด้วย 
 อนึ่งมิศเตอรฮิลลี่ได้ท�าบาญชีเงินค่าตอ แลเงินภาษีไม้ซึ่งเก็บ
มา ๖ เดือนในศก ๑๑๗ นี้มาให้ดู จ�านวนเงินขึ้นกว่าศก ๑๑๖ คือ เงิน
ค่าตอเก็บได้ ๘๘๐๙๕ บาท มากกว่าศก ๑๑๖ เงิน ๗๖๔๓๖ บาท 
เงินภาษีเก็บได้ ๑๑๑๐๓๘ บาท มากกว่าปีก่อน ๖๒๕๔๕ บาท ได้ส่ง 
บาญชีลงมาด้วยแล้ว
 ลงเรือไฟจากที่ด่านภาษีซุงขึ้นไปดูปากน�้าโพ เหนเปนที่
ประหลาดใจด้วยความเจริญรวดเร็วสาหัต มีเรือแพผู้คนมากกว่าเม่ือ 
ฉันได้ขึ้นมาเห็นเมื่อศก ๑๑๑ สักเท่าครึ่งหรือสองเท่า ขากลับได้ให้ 
ลองนับแพ แลเรือขนาดใหญ่คือ เรือเข้าแลเรือเปดซึ่งจอดอยู่ปากน�้า 
โพทางแควใหญ่ ในเวลานี้มีจ�านวนแพ ๑๖๔ แพ เรือ ๕๙๐ ล�า แคว
น้อยแลตลาดบนบกต่างหาก เหตุความเจริญดังนี้ เข้าใจว่าเพราะเข้า
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ราคาดีเปนต้น แลคนฉลาดหากินกว่าแต่ก่อน พวกเรือเข้าข้ึนมาจาก
กรุงเทพฯ ไม่ถ่อไม่แจวมาเองดังแต่ก่อนสู้จ้างเรือไฟลากถึงล�าละ ๖๐ 
บาท ประสงค์จะให้ยันเวลาค้าขายได้มากเที่ยวข้ึน ข้างพวกเรือเมือง
เหนือก็ไม่ลงไปค้าถึงกรุงเทพฯ ดังแต่ก่อนไปแลกเปลี่ยนค้าขายกัน
ที่ปากน�้าโพย่นเวลาลงได้ด้วยกันอิกท้ังสองฝ่าย ปากน�้าโพจึงเปนที่
ประชมุใหญ่ยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อน พเิคราะห์ดสูนิค้าซึง่ออกร้านขายกนัตาม
ปากน�า้โพมากมายแลบรบิรูณ์ยิง่กว่าเมอืงใดใดในฝ่ายเหนอื จะเว้นอยู่
ก็แต่เมืองอุตรดิฐ ซึ่งได้ข่าวว่าเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเหมือนกัน
 กลบัจากคลู�าน�า้ได้เลยขึน้ดูตลาดปากน�า้โพ ตลาดนีก้เ็จรญิขึน้
กว่าแต่ก่อนมาก มตีลาดเหนอืแลตลาดใต้เปนสองตลาด แต่ไม่มากมาย
เท่าตลาดน�้า ได้พบมิศเตอรฮอกคนวิลันดาซึ่งเกิดความกันเมื่อเร็วๆ  
น้ี คือ เดิมกงสุลวิลันดาขอใบอนุญาตให้มิศเตอรฮอกจ�าหน่ายสุรา 
ต่างประเทศที่ปากน�้าโพ กระทรวงพระคลังว่ามีร้านจ�าหน่ายพอแล้ว
ไม่ยอมให้ กงสุลวิลันดาไม่ยอม ว่าจะร้องอทุธรณออกไปยงัรฐับาลของ
เขา การคิดกันอยู่เพียงนี้ กงสุลวิลันดาอนุญาตให้มิศเตอรฮอกน�าสุรา
ขึ้นมาจ�าหน่ายทั้งไม่ได้ใบอนุญาต ผู้ว่าราชการเมืองโทรเลขลงไปขอ
ค�าสัง่ ได้โทรเลขสัง่ขึน้มาให้เอาพลตระเวนไปก�ากบั อย่าให้ผูใ้ดซือ้สรุา  
มิศเตอรฮอกความเดิมเปนดังนี้ ฉันขึ้นมาถึงปากน�้าโพคราวนี้ พอ
ขึ้นเดินถนนก็ได้แลเห็นประกาศนายพลตระเวนปิดไว้ห้ามไม่ให้ผู้ใด
ไปซื้อสุรามิศเตอรฮอกเดินไปถึงร้านมิศเตอรฮอกๆ ออกมาร้องขอ 
บาระมีเปนที่พึ่ง ได้บอกว่าการที่มาจ�าหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาติ
ดังนี้ เปนการท�าผิดกฎหมายแลสัญญาจะโทษใคร มิศเตอรฮอกว่า
รู้แล้วการท่ีท�าผิดนี้ แต่กงสุลเขาให้มา แลได้ลงทุนรอนมาเปนอัน
มาก มาขัดข้องเช่นนี้ไม่รู้ที่จะท�าประการใดให้พ้นความฉิบหาย ขอให้ 
ช่วยสงเคราะห์ด้วยเถิด ฉันได้ถามมิศเตอรฮิลลี่อยู่แต่ก่อนถึงคนๆ น้ี 
มิศเตอรฮิลลี่ว่าเปนคนซื่อตรงแต่อยู่ข้างโง่เขลา ไม่เคยท�ามาค้าขาย
มาแต่ก่อน พเิคราะห์ดกูเ็หน็จรงิด้วย ของทีเ่อาไปตัง้ห้างขายทีป่ากน�า้
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โพนั้น เปนของดีมีราคาเกินภูมิประเทศโดยมาก เปนต้นว่าสุราก็มีแต่
วิชกี จ�าเปน แกแรต เปนต้น ของอย่างอื่นมีน�้าหอม ของกลักแลบุหรี่
ฝรั่งอย่างดีถึง ๒๕ ตัวต่อ ๓ บาทก็มีขาย ไม่แลเห็นว่าจะขายแก่ผู้ใด 
ได้หมด มิศเตอรฮิลลี่ก็เห็นเช่นนั้น ใช่แต่เท่าน้ียังมีเร่ืองต่อไป เดิม 
มิศเตอรฮอกคนนี้แรกขึ้นไปถึง  ไปขออาไศรย์ไปพระครูอยู่ในที่วัดว่า 
จะขายของต่างๆ พอหาที่ได้แล้วจะย้ายไป ข้างพระครูมีความกรุณา
ยอมให้มิศเตอรฮอกปลูกโรงอาไศรย์ในที่วัด ครั้นมากลายเปนโรงขาย
เหล้า พระครูก็ร้อนรนไม่รู้ที่จะท�าประการใด การเปนดังนี้ ออกนึกมี
ความกรุณาที่มาวิงวอนขอให้ช่วยสงเคราะห์ ประการหน่ึงคิดเห็นว่า
สรุาทีม่ศิเตอรฮอกน�ามาจ�าหน่ายนีเ้พราะเปนสรุาราคาแพง คงจะไม่ท�า 
ให้เสียประโยชน์ของนายอากรสุรานักประการหนึ่ง แลที่สุดเห็นว่า 
การทีมาตั้งประชิดตึงเครียดกันอยู่เช่นนี้ ไม่รู้ว่าที่สุดจะลงเปนอย่างไร 
เห็นว่าบางที่จะเปนความร้อนใจได้บ้าง แลเม่ือคิดดูโดยทางยุติธรรม 
เหน็ว่าฝรัง่คนนีต้ั้งใจลงทุนจะค้าขายโดยสจุริตแต่จะมาถึงความฉิบหาย
เพราะนายไม่ดี ดูก็ควรจะได้รับความสงเคราะห์ด้วยเหตุผลทั้งปวง 
ดังชี้แจงมานี้ จึงได้พูดจากับนายอากรสุราเปนการยินยอมตกลงกัน 
แล้ว ได้เรยีกมศิเตอรฮอกมาชีแ้จงว่า จะยอมรบัสงเคราะห์ขอใบอนญุาต 
ให้ แต่มิศเตอรฮอกต้องยอมตามข้อความต่อไปนี้ คือ
 ๑ ต้องเสียค่าใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
 ๒ ต้องยอมให้ผู้แทนนายอากรสุราแลกรมการไปตรวจท�า 
บาญชีสุราที่มิศเตอรฮอกท�าขึ้นมาไว้ในครั้งนี้
 ๓ ต่อไปในศกนี้ ถ้ามิศเตอรฮอกจะเอาสุราข้ึนมาอิก ต้องไป
บอกเจ้าภาษีในกรุงเทพฯ ให้ท�าใบขนให้ตามธรรมเนียม ถ้าหาไม่นาย
อากรจะต้องยึดเอาสุราเหล่านั้นไว้หมด
 ๔ มิศเตอรฮอกต้องออกจากที่วัดโดยเร็ว
 ๕ ต้องเข้าใจโดยชัดเจนว่า การที่ให้ใบอนุญาตครั้งนี้ให้ด้วย
ความกรุณา มิใช่ให้ด้วยความยินยอม ว่ามิศเตอรฮอกมีอ�านาจควรจะ
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ได้ใบอนุญาตด้วยเหตุอย่างใด ดังนี้ มิศเตอรฮอกขอบใจ แลยินยอม
ตามข้อความเหล่านั้นทุกข้อ แต่ขอความกรุณาโดยเฉภาะ แต่ข้อที่จะ
ย้ายโรงไปจากที่วัด ขอผัดพอเวลาน�้าลดจะรีบขนขวายโดยเต็มก�าลัง 
แลขอให้ก�าหนดไว้ว่าไม่เกินกว่า ๖ เดือนเปนอันตกลงตามนี้ ฉันเห็น
ว่าดีกว่าปล่อยให้คาราคาซังไว้ 
 ในเวลาเยนวันนี้ นายร้อยค�าหลีคนเวียงจันท์ในบังคับฝรั่งเศส
ที่ถูกปล้นกระบือท่ีนครสวรรค์เข้ามาหาโดยนบนอบอย่างคนของเรา  
ท�าเร่ืองราวมาย่ืนว่าสืบได้ความว่า กระบือกลางมีผู้ยักยอกไว้อิก ๒๖ 
กระบือแลนายอ�าเภอเขาพนมรอกสมรู้เปนใจ ท�าตัวรูปพรรณ์ให้ 
พรรคพวกรับไป ได้ซักถามมองค�าหลีว่า จะน�าผู้บอกเล่าทั้งนี้แลให้
ไต่สวนได้หรือไม่  มองค�าหลีบอกว่าได้ แล้วไปน�าตัวขุนขจร (อ่วม) 
มา ได้ซักถามขุนขจร (อ่วม) ชี้แจงสมค�ามองค�าหลี แลระบุชื่อผู้รู้เห็น
เปนหลักถานมีทางท่ีจะไต่สวน จึงได้ส่ังให้นายคัดพาตัวมองค�าหลีแล
ขุนขจรออกไปไต่สวนความเรื่องนี้ถึงท้องที่เขาพนมรอก นายคัดคน
น้ีเปนคนกรุงเทพฯ เดิมเปนนายพลตระเวนแล้วไปเปนขุนดาบศาล
กระทรวงยุติธรรม แล้วต้องออกด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปฝาก 
ตัวอยู่กับเจ้าพระยาอภัยราชาๆ เอามามอบหมายฝากฝังอิกชั้นหนึ่ง  
จึงได้มอบพระยาราชพงษาขึ้นมารับราชการในมณฑลนครสวรรค์ 
พระยาราชพงษาตั้งให้เปนนายร้อยตรีพลตระเวน จัดพลตระเวน
มณฑลนครสวรรค์ ท่าทางเปนอย่างพลตระเวนในกรุงเทพฯ ก่อน 
คราวยาระดินไปหมด เห็นเข้ามีความเสียใจเปนอย่างยิ่ง แต่เปนการ
จ�าเปนต้องรอหลวงศัลวิธานมาแก้ไข
 เวลาค�่าพระครูสวรรค์วรนายกกับพระครูตั้วเจ้าคะณะรอง
มาหา พระครูสวรรค์วรนายกนี้เดิมอยู่วัดเชิงไคร เดียวนี้มาอยู่วัดเขา
นครสวรรค์ เพราะไฟไหม้พระวิหารบนยอดเขา ชาวบ้านเร่ียรายกัน
มอบเงินให้พระครูจัดการปฏิสังขรณ์ ได้พูดถึงเรื่องโรงเรียนที่จะจัด 
ได้ความว่ามีโรงเรียนอยู่แล้วทั้ง ๒ วัด แลว่าจะล่องลงไปกรุงเทพฯ ใน 
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การพระราชพิธีฉัตรมงคลในเร็วๆ นี้ 
 เวลาเช้าข้ามไปตรวจท่ีจวนผู้ว่าราชการเมืองนครสวรรค์เดิม
ตัง้ทีว่่าการคนละฟากกับท่ีว่าการมณฑลเดยีวนีย้้ายไปรวมกบัทีว่่าการ
มณฑล ที่ว่าการเดิมคงเปนแต่ที่อยู่ของหลวงสมัค แต่ตรางยังแยกอยู่
ที่เมืองตรางหนึ่ง ที่ยังไม่พอรวมกัน การที่จัดตรางก็ยังเปนอย่างเก่า
เหมือนกับตรางมณฑล ผิดในแต่เข้ายังไม่ได้ให้นักโทษกินทุกคน ได ้
สั่งขอให้แก้ไขให้เหมือนกันกับตรางมณฑล ตรวจเมืองแล้วเวลาเช้า 
๒ โมงครึ่ง ออกจากเมืองนครสวรรค์จะแวะตรวจอ�าเภอเมืองซึ่งตั้ง
อยู่ปากน�้าโพ ทราบว่านายอ�าเภอป่วยมากจึงหาได้แวะไปตรวจไม่  
ไปแวะตรวจต่ออ�าเภอเชียงไกรซึ่งตั้งเหนือขึ้นมาแลไม่มีประโยชน ์
อนัใด ด้วยยังไม่ได้จดัการลงแบบแผนอย่างใด นอกจากเอานายอ�าเภอ
ไปตั้งไว้ เปนดังนี้ เหมือนกันหมดทุกอ�าเภอในเมืองนครสวรรค์ เวลา
บ่าย ๕ โมงถึงบ้านชุมแสงพักนอนคืนหนึ่ง ยุงชุมเตมที่คนที่มาด้วย 
ไม่ได้นอนกันโดยมาก
 วันท่ี ๒๘ เปนวันเพญเดือนสิบสองได้จัดของเลี้ยงพระพร้อม
ด้วยทายกที่วัดชุมแสง แลเห็นฝากุฏิวัดนั้นช�ารุดมาก จึงได้ออกเงิน 
๖๐ บาทช่วยปฏิสังขรณ พวกทายกทราบเข้าพากันยินดีช่วยกันออก
คนละมากบ้างน้อยบ้างได้เงินเบ็จเสร็จสัก ๓๐๐ บาทเลี้ยงพระแล้ว 
ลงเรือไฟล่องลงมาปากน�้าเกยไชยแวะดทูีศ่าลเจ้าด้วยได้ยนิค�าเลือ่งลอื
มานานแล้ว ว่ามีศีศะจระเข้ใหญ่ถึงยาวพาดขื่อศาล จ�าได้ว่าพระยา 
อภัยรณฤทธิที่ถึงแก่อสัญกรรมได้บอกเปนมั่นเปนเหมาะ แต่มีความ 
เสียใจว่าเดียวนี้หามีศีศะจะเข้โตท่ีศาลนี้ไม่ เขาว่าแต่เดิมมีศีศะจระเข้ 
ใหญ่ศศีะหนึง่ ครัน้พระยาประภากรวงษ์ขึน้มาส่งเสบยีงกองทบัมาเอา 
ลงไปเสีย แลเอาไปให้ฝรั่งมังค่าต่อไปเสียอิก เปนจบกันในเรื่องที่ศีศะ
จระเข้ที่เกยไชย ออกจากศาลเจ้าเกยไชยแวะดูวัดพระธาตุในล�าน�้า 
เกยไชย เขาว่าเปนวัดโบราณฯ จริงแต่ไม่วิเศษอย่างใด เวลา ๓ โมงเช้า 
ออกเรือจากบ้านชุมแสง
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 รวบรวมเนื้อเห็นในส่วนเมืองนครสวรรค์ เห็นว่าการที่จะต้อง
จัดยังมีมาก แต่ไม่ยากอันใดขาดคนสัก ๒ คนหรือ ๓ คน คงจะคิดวาง
การให้เรียบร้อยในเที่ยวนี้ ส�าคัญแต่เรื่องข้าหลวงพิเศษ เพราะการ 
ศาลเห็นยากกว่าอย่างอื่น

       



244 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

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

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยเมื่อวันท่ี ๒๙ เวลา ๓ โมงเช้าออกเรือจากบ้านชุมแสง
แขวงเมืองนครสวรรค์ต่อขึ้นมาถึงพรหมแดนเมืองพิจิตร พบพระยา 
เทพาธิบดีผู้ว่าราชการเมืองพิจิตรมาคอยรับอยู่ที่พรมแดน ตามระยะ
ทางขึน้มาตอนนีพ้บฝงูนกกระทงุชกุชมุอย่างได้มาเหน็ในคราวก่อน แต่
ไม่มากนบัด้วยล้านเท่าทีค่ลองสเุอด็ เวลาบ่าย ๒ โมงถงึทีพ่กับางบญุนาค 
พบพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิศณุโลก 
มาคอยรับอยู่ที่นั้น ได้ขึ้นตรวจการอ�าเภอเมืองภูม ซึ่งตั้งที่ว่าการอยู่ที่
บางบุญนาคนี้ หลวงศรีพิไนยเปนนายอ�าเภอพึ่งมาอยู่ใหม่ แบบแผน
ที่ว่าการอ�าเภอนี้ท�าเรียบร้อยทุกๆ อย่าง หาที่ติไม่ได้ ดีกว่าที่ท�าได้ใน
มณฑลอื่นๆ ทั้งสิ้น ที่ท�าดีโดยเฉภาะนั้น คือ วิธีที่จดในสมุดตรวจการ 
เหน็ได้ว่าตรวจถ้วนถี ่จดความทีต่รวจเหน็เปนข้อๆ และค�าสัง่เปนข้อๆ  
ท�าให้กรมการอ�าเภอเข้าใจง่ายได้มาก แลยังมีแบบแผนอย่างอื่นๆ ซึ่ง 
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรได้คิดเพิ่มเติมข้ึน นอกจากท่ีคิดมาให้แต่
กระทรวงมหาดไทยอิกหลายอย่าง ในกระบวนท่ีจะจดถะเบียนบาญ
ชีที่ควรรู้ จะถามเอาความรู้อย่างหนึ่งอย่างใด เปนต้นว่า ในอ�าเภอนั้น 
ศกใด เงินอากรบ่อนเบี้ยเท่าใด มีบาญชีที่จะบอกได้ทันทีต้องขอคัด
แบบเหล่านี้มา เพื่อจะตรวจแก้ไขให้ท�าในมณฑลอ่ืนๆ ให้ทั่วกัน ที่ดี
อิกอย่างหนึ่ง คือ กระบวนเก็บหนังสือท�าเรียบร้อยไม่เลวกว่าในศาลา
กระทรวงมหาดไทยเลย จะเรียกดูเรื่องใดเมื่อใดเปนได้ทันที
 อ�าเภอมณฑลพศิณโุลกจดัเปนอย่างเดยีวกนักบัอ�าเภอเมืองภมิู
ที่ว่ามาแล้วทุกอ�าเภอเหมือนกันทั้งแบบแผนที่ท�าได้เรียบร้อย เหมือน
กันทั้งรูปแลของที่กั้นศาลาว่าการ มีเครื่องใช้เท่ากันแลเหมือนกันจน
กระบวนที่ตั้งโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เพราะเหตุฉนั้นเมื่อพรรณนาในอ�าเภอหนึ่ง
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แล้ว ไม่จ�าเปนต้องพรรณนาในอ�าเภออ่ืนๆ อิกต่อไป ว่าแต่โดยย่อก็
เปรียบเหมือนกับการที่หล่อหลอมลงได้ที่แล้วทุกอ�าเภอ จะยิ่งหย่อน
กว่ากันบ้างไม่มากนัก
 วันที่ ๓๐ เวลาเช้าโมงครึ่งออกเรือจากบุญนาค ที่นี้ที่จริงเดิม 
เขาเรยีกว่าบางขีน้าค ทีหลังแก้ช่ือเรยีกในค�าหลวงว่าบางมลูนาค เดยีว 
นี้กลายเปนบางบุญนาคอยู่ตัวกันเพียงนี้ เปนที่มีบ้านช่อง ด้วยเปนท่า 
รับสินค้าเข้าเมืองภูมขนมาลงตรงนี้ สองฟากล�าน�้าเมืองพิจิตรเดียวนี้ 
ดูมีผู้คนถางพงปลูกพรรณไม้ต่างๆ มากขึ้น ได้ความว่ามีคนปลูกยา 
มากขึ้นกว่าแต่ก่อน แลสังเกตเห็นกองฟืนตามตลิ่งมีชุม ด้วยเดียวนี ้
ฟืนเปนสินค้าดีขายทั้งเรือไฟที่ขึ้นล่องแลส่งลงไปจ�าหน่ายกรุงเทพฯ  
ฟืนเปนสินค้าใหญ่อย่างหนึ่ง ตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นมาตามสองข้างตลิ่ง 
ที่มีบ้านเห็นมีรั้วท�าด้วยไม้ไผ่ข้างน่าบ้านแลมีถนนริมน�้าเหมือนกัน 
ทุกๆ แห่ง รั้วนี้ได้ความว่า เปนการที่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรให ้
กรมการอ�าเภอแนะน�าให้ราษฎรท�าทุกแห่ง ส่วนถนนริมน�้านั้นมีบ้าน
ที่ใดก็ให้มีถนนริมน�้า แต่ล�าน�้าตอนเมืองพิจิตรเปนที่ว่างเปล่าโดยมาก 
จึงดูมีเปนหย่อมๆ ไม่เสมอไป การที่บังคับให้ราษฎรท�าร้ัวบ้านเช่นน้ี 
ท�านองเดยีวกบัอย่างวลัินดาจดัในเกาะชะวาดกูด็อียู ่แต่พระยาศรสีรุยิ
ราชวรานุวัตรว่ารั้วไม้ไผ่ไม่ใคร่จะทน ถึงระดูน�้ามักจะพัดให้เอนเอียง
ไป ต้องซ่อมแซมทุกๆ ปี คิดจะให้เปล่ียนเปนปลูกต้นไม้ร้ัวแทน แต่
ฉันเห็นว่าจะไม่ส�าเร็จ ด้วยตลิ่งแม่น�้าทางนี้เปนอาจิณไตย์ย่อมงอกแล
พังเปลี่ยนแปลงไปปีละมากๆ เสมอ เห็นว่าต้นไม้รั้วไม่ทันโตบางแห่ง
ก็จะพังลงน�้า บางแห่งท่ีแผ่นดินก็จะงอกล้นออกไป เห็นว่าสู้เปนรั้ว
ไม้ไผ่อย่างก�ามะลอดังทุกวันนี้ไม่ได้ ถึงปีก็บังคับให้ราษฎรซ่อมแซม
เสียครั้งหนึ่งไม่เปนการเดือดร้อนอย่างใด ได้แนะน�าแก่พระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรดังนี้ เวลาบ่ายถึงวัดคะมัง ท่านพระครูแดงเตรียมรับ
โดยแขงแรง ด้วยวัดนี้เมื่อขึ้นมาคราวก่อนฉันได้เคยจอดนอนคืนหนึ่ง
ได้คุ้นเคยกับพระครูแลชาวบ้านคะมังนี้ พวกชาวบ้านจะเกณฑ์ให้ค้าง
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อิกให้จงได้ ต้องขอตัวด้วยระยะทางที่จะขึ้นมายังไกล ออกเรือจาก 
วัดคะมังขึ้นมาถึงเมืองพิจิตรเวลาทุ่มครึ่งค�่าเสียแล้ว จะไปตรวจตรา 
การสิ่งใดไม่ได้ เปนแต่ได้สนทนากับพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรแล
พระยาเทพาธิบดีแลพระครูวัดคะมังซ่ึงตามขึ้นมาหาได้ความว่าบ้าน
เมืองเดียวนี้เรียบร้อยเปนศุข โจรผู้ร้ายสงบมีแต่ลักเล็กน้อยมักจะลัก
เรือมากกว่าอย่างอื่น เรื่องผู้ร้ายลักเรือที่เมืองพิจิตรนี้ ฉันได้สังเกต
เห็นแต่เมื่อตรวจส�าเนารายงานประจ�าเดือนของนายอ�าเภอเมืองภูมิ
ในเดือนกันยายนมีถึง ๓ รายและตามไม่ได้เรือด้วย ไต่สวนได้ความ
ว่าการลักเรือนี้ มีแต่ในระดูน�้าที่มีเรือไฟเดิน แลมีเพียงต�าบลที่เรือ
ไฟเดินถึงเหนือกว่านั้นไม่มี ติดตามเรือกลางไม่ได้เลย จึงเข้าใจกันว่า 
เรือไฟทีเ่ดนิเมล์คงจะรบัลากเรอืทีโ่จรผูร้้ายลกัพาหนีลงไปข้างใต้เพราะ 
ขาล่องแต่เมืองพิจิตรวันเดียวก็ถึงปากน�้าโพเปนการจับยากอยู่ ได้
แนะน�าให้ลองแต่งโปลิศจับลงเรือเมล์ดูสักเดือนหน่ึงหรือ ๒ เดือน 
เข้าใจว่าคงจะจับได้บ้าง
 วันท่ี ๓๑ ตุลาคมรับแขกกรมการแล้วเดินไปตรวจถนนซึ่ง
พระยาเทพาธิบดีได้ท�าทางริมน�้าน่าเมืองตลอด ดูท�าให้เมืองพิจิตร 
ภูมิถานดีขึ้น ฉันยังจ�าได้เมื่อขึ้นมาเมืองพิจิตรในศก ๑๑๑ ที่ตรง 
เมืองพิจิตรนี้ยังเปนป่าพงอยู่โดยมาก มีแต่โรงร้านบ้านเรือนเล็กน้อย 
อยู่ริมตลิ่งไม่กี่หลัง พระยาเทพาธิบดี (แจ่ม) ผู้ว่าราชการเมืองก็ลง 
อยู่ในเรือเหนือเพราะระดูแล้งไฟป่ามักจะไหม้พงติดลุกลาม เคยไหม้ 
เอาเย่าเรอืนทกุๆ ปี ตัง้แต่พระยาเทพาธบิด ี(อ่ิม) คนน้ีข้ึนมาว่าราชการ 
เมืองด้วยใจเปนทหาร ตั้งน่าถางพงสู้ไฟมาแต่แรก ถางจนที่ตั้งเมืองนี้
เตยีนไปได้มาก ท�าถนนรมิตล่ิงสายหนึง่ ถนนสายในทางถนนนอกเข้าไป
ประมาณ ๒ เส้นอิกสายหนึ่ง ตัวพระยาเทพาเองก็เข้าไปตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่ถนนสายใน ด้วยหวังจะเปนทายกน�าน่ากรมการให้เข้าไปตั้งบ้าน
สูพ้งอยูข้่างในบ้าง แต่กรมการใจเปนพลเรอืนยงัไม่มใีครกล้าออกไปอยู่
ด้วยสกักีห่ลงันกั แลยังไม่แน่ว่าจะมคีนออกไปตัง้เย่าเรอืนเตม็ดงัความ



247สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ประสงค์ของพระยาเทพาหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี การที่พระยาเทพา 
รบพงมานี้มีผลท�าให้บริเวณที่ตั้งเมืองพิจิตรหมดพงแลมีพรรณไม้ 
อย่างอืน่ๆ ปลูกลงแทนไม้มาก ทัง้อคัคไีภยกห่็างไปกว่าแต่ก่อน พระยา
เทพาธิบดี (แจ่ม) ถึงอนิจกรรม์แต่ศก ๑๑๒ ศพยังไม่ได้เผาจนทุกวัน
นี้ ญาติพี่น้องก็ระส�่าระส่ายไม่ปรากฏว่าจะท�าการศพเมื่อใด ฉันได้
สั่งพระยาเทพาเปนเด็ดขาด ให้มีใบบอกขอศิลาน่าเพลิงขึ้นมาเผา 
ศพพระยาเทพาธิบดี (แจ่ม) ในวันเดือนย่ีข้ึนสิบค�่าเวลาบ่าย ๔ โมง  
อย่าให้คลาศเคลื่อนรั้งรอต่อไป ถ้าญาติพี่น้องคนใดจะท�าบุญให้ทาน 
กใ็ห้มาท�าตามก�าหนดนัน้ เพราะทกุวนัน้ีรัฐบาลก็ต้องรักษาศพไว้ในโรง 
แห่งหน่ึง อย่างมิวเซียมรักษามัมมี่ ในเมืองอิหยิบ หาได้มีญาติพี่น้อง 
มาน�าพาไม่ เห็นว่ารัฐบาลมีอ�านาจที่จะเผาได้ตามอ�าเภอใจ เพราะ 
ไม่ต้องการจะเอาไปเข้ามิวเซียมหรือจะส่งไปต่างประเทศ
 ได้ไปตรวจตรางซึ่งจัดการแปลกกว่าตรางมณฑลอื่นๆ แต่
เพราะจัดอย่างเดียวกันทั้งมณฑลอย่างเดียวกับจัดอ�าเภอ จึงจะของด 
การพรรณนาไว้ไปกล่าวต่อเมื่อตรวจคุกมณฑลพิศณุโลกทีเดียว ตราง 
เมืองพิจิตรนี้มีนักโทษ ๓๕ คน การเลี้ยงดูดีอยู่ ตรวจตรางแล้วไป
ตรวจโรงเรียนหลวงส�าหรับเมือง นายเปลี่ยนเปนอาจาริย์ มีนักเรียน 
๖๕ คน ดูยังไม่สู้เรียบร้อยเพราะไม่เข้าใจจัดเรื่องโรงเรียนนี้ ต้องว่า 
ยังไม่เข้าใจจัดท่ัวมณฑลพิศณุโลก ในเบื้องต้นฉันได้ขอให้คิดย้าย
โรงเรยีนไปต้ังในวัดทุกๆ เมอืงตามทางทีจ่ะโปรดให้กรมหมืน่วชริญาณ 
ทรงจัดใหม่ ส่วนแบบแผนนั้นโรงเรียนเมืองพิจิตรน้ีเป็นแต่สาขาของ
โรงเรียนเมืองพิศณุโลกย์ ต้องรอไว้แก้ที่พิศณุโลกย์ ซึ่งเปนต้นขั้ว 
ที่เดียว ออกจากโรงเรียนเดินตามถนนสายในมาตรวจที่ว่าการเมือง  
ตัง้อยูท่ีศ่าลากลางเดิม ซึง่พระยาเทพาธบิด ี(แจ่ม) รือ้มาแต่เมอืงพจิติร
เก่า ได้เห็นของปลาศท่ีศาลากลางนี้อย่างหนึ่ง คือมีไม้ท�าเปนวงกลม
กว้างสัก ๑๔ นิ้ว สลักปิดทองเปนลายรูปพระมหามงกุฎมีฉัตรอย่าง
ตราเงินเหรียญบาทรัชกาลที่ ๔ แผ่นหนึ่ง รูปช้างอยู่ในวงจักรอย่าง
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ด้านหลังเหรียญบาทนั้นแผ่นหนึ่ง เป็นรูปราชสีห์จ�าลองลายตราพระ
ราชสีห์ใหญ่แผ่นหนึ่งติดไว้ที่จั่วข้างใน เมื่อฉันแวะที่เมืองพรหมก็ได้
เห็นตราอย่างนี้ แต่มีลายพระราชสีห์แผ่นเดียวติดไว้ที่ศาลากลางเดิม 
สืบถามที่เมืองพรหมก็ไม่ได้ความ ว่าใครท�าแลติดมาแต่ครั้งไร ครั้นมา
เหน็ทีเ่มอืงพจิติรถงึ ๓ แผ่นกเ็ปนทีป่ลาศใจ ได้ความจากพระยาศรีสริุย
ราชวรานุวัตรซึ่งได้ทราบจากค�าบอกเล่าต่อมา ว่าเม่ือในรัชกาลท่ี ๔ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชทานเงนิให้สร้างศาลา
กลางเมอืงละ ๑๐ ชัง่ แลศาลากลางเมอืงพจิติรนีไ้ด้สร้างแต่ครัง้นัน้ จงึ
มีตราแผ่นดินติดมาเปนส�าคัญ เห็นเปนการถูกต้องดังนี้แน่ พิเคราะห์
ดูลายสลักทั้ง ๓ แผ่นท�าดี มิใช่ฝีมือบ้านนอกทั้งที่ได้เห็นมีเหมือนกันที่
เมืองพรหมด้วย จึงเข้าใจได้เปนแน่ว่าเปนของที่ท�าพระราชทานมาแต่
กรงุเทพฯ ด้วยกระแสพระราชด�าริห์ คิดดูเปนปัณหาธรรมแปลได้เปน 
๒ ไนย คือ ไนย ๑ ตราพระมหามงกุฎ แปลว่าพระเจ้าแผ่นดิน ตราช้าง
แปลว่ากรุงสยาม ตราพระราชสีห์แปลว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งเปน
ผูร้บัพระบรมราชโองการ บงัคบับญัชาหัวเมืองน้ันแปลได้อย่างหน่ึง จะ
แปลว่าตราพระมหามงกุฎ แลตราช้างเปนตราเงินบาทในรัชกาลที่ ๔ 
พระราชทานให้ตราพระราชสห์ีเปนผูจ้ดัการท�าศาลากลางกไ็ด้อกิไนย
หนึง่ หรอือกิไนยหนึง่จะเอาตราพระราชสห์ีขึน้น่า แปลว่า พระราชสห์ี
ไม่จดัให้มศีาลากลางในบ้านเมอืงตามสมควร พระเจ้าแผ่นดนิในรัชกาล
ที่ ๔ จึงพระราชทานเงินบาทมาให้ท�าเช่นนี้ก็แปลได้ บางทีจะเปน 
ของพระราชทานในครั้งเมื่อเสด็จพิศณุโลก ฉันได้สั่งให้แกะตราท้ัง  
๓ นี้ออกเสียจากจั่วเอาท�าเปนกรอบหรืออย่างไรไว้ เพื่อให้ตั้งหรือติด 
ไว้ในศาลากลาง เวลาที่มีเหตุฟืนไฟจะได้พาหนีได้ง่ายๆ หาไม่เกิดไฟ
จะไหม้สูญเสีย แลได้ส่ังให้จ�าลองส่งไปติดในศาลาว่าการกระทรวง
มหาดไทยด้วยส�ารบัหนึง่ ทีว่่าการเมอืงจดัการเปนแพนกเรียบร้อยตาม
ข้อบังคับลักษณปกครองเมือง แต่ตัวศาลาว่าการยังคับแคบไม่ภอตั้ง
ศาลก็ยังต้องอาไศรย์อยู่ในศาลากลางหลังน้ีด้วย แต่ศาลน้ันข้าหลวง
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พเิศษได้ล้างถ้อยความทีค่ัง่ค้างเก่าหมดไป ยงัเหลอืความค้างพจิารณา
ในเวลาน้ีเพียง ๘ เรื่อง แต่ใน ๘ เรื่องน้ีได้เห็นบาญชีปิดก�าหนดนัด
วันไว้ในศาลเป็นระเบียบ แน่นอนถูกต้องตามลักษณะพิจารณาดีอยู่ 
กระบวนการในคราวนี้ คงจะไม่คั่งค้างมาก เพราะพื้นเดิมความไม่ใคร่ 
มีมากนัก แต่ฉันได้นึกสงสัยว่าการตัดสินยังสู้ศาลกรุงเก่าไม่ได้ ได ้
สังเกตเห็นในเมืองพิจิตรนี้เรื่องหนึ่ง คือ ญวนเข้ารีตคนหนึ่งชื่อส�าอาง 
ต้องติดตรางเร่งพินัย ท�าเรื่องราวยื่นร้องทุกข์ ไต่สวนได้ความว่าญวน
ส�าอางนี้ฆ่าหมูเซ่นเจ้าในเวลาตรุษจีนหาได้ขออนุญาตต่อเจ้าภาษีหมู 
ไม่ ข้าหลวงพิเศษตัดสินให้ญวนส�าอางต้องเสียเงินถึง ๙๐ บาท เห็น
ว่าแรงเหลือเกินนัก ได้ความว่าเจ้าภาษีก็ไม่ติดใจเอาสินไหม และญวน
ส�าอางก็ได้ติดมากว่าเดือนหนึ่งแล้ว จึงได้ยกโทษให้โดยทางกรุณา
ปล่อยให้พ้นโทษไป แต่ได้พบค�าตัดสินเช่นนี้แต่เรื่องเดียว ทั้งเวลานี้
ข้าหลวงพิเศษได้ล้างความอยู่ที่เมืองสวรรคโลกย์ ไม่ได้ไปแลเห็นด้วย
ตาตนเองว่าเขาท�ากันอย่างไร เพราะเหตุฉนั้นจะยืนยันว่าตัดสินไม่ดี
มากมายอย่างไรนั้นไม่ได้ แต่ฟังดูตามเสียงพระและราษฎรอยู่ข้างจะ
พอใจในการที่มีข้าหลวงพิเศษมาจัดการนี้มากอยู่ ออกจากที่ว่าการ
เมืองไปตรวจดูท่ีซึ่งว่าจะท�าตลาดใหม่ข้างเหนือเมือง เดิมตลาดแล 
โรงบ่อนตั้งอยู่ท่ีหมู่บ้านจีนเหนือเมืองข้ึนไปอิกคุ้งหนึ่ง พระยาศรี 
สุริยราชวรานุวัตรคิดจะให้ย้ายลงมาเพื่อจะให้เมืองครึกครื้นขึ้น แต ่
ยังก�าลังหาคนรับท�าอยู่ พระยาพิจิตรเดิมคิดจะหาหุ้นในกรมการท�า 
แต่เห็นเปนการขัดข้องต่อข้อบังคับจึงได้ห้ามเสีย ตรวจตลาดแล้วไป
ตรวจที่ว่าการเมือง ซึ่งหลวงนรินทร์เปนนายอ�าเภอแล้วจึงกลับลงเรือ
 ที่เมืองพิจิตรนี้มีราษฎรเปนอันมาก ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ว่า
ต้องกะเกณฑ์ใช้สอยราชการต่างๆ ปีละหลายๆ คร้ังไม่เปนอันท�ามา 
หากินได้ความเดือดร้อนนัก เรื่องกะเกณฑ์นี้ได้ความจากพระยาศร ี
สุริยราชวรานุวัตรว่า ที่มีคนร้องในเมืองพิจิตรมาก เพราะแต่เดิม 
พระยาเทพาธิบดีไม่ท�าการท�านุบ�ารุงบ้านเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดนั่ง 
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ตั้งน่าแต่เอาอกเอาใจผู้คนทั่วไปจนอ�าเภอก็ไม่มีท่ีท�าการ ในเมืองเอง 
กไ็ม่มสีถานอย่างหนึง่อย่างใดซึง่สมควรแก่ราชการยงัเลวทรามผดิกว่า 
หัวเมืองอื่นๆ ในมณฑลเปนอันมาก เม่ือพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
กลบัจากตามเสดจ็ออกตรวจตามหวัเมอืงในมณฑล จึงได้ตดัพ้อพระยา
เทพา ว่าถ้าจะนัง่เฉยอยูเ่ช่นนี ้พระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัรเหน็จะต้อง 
ลงมาเปนเจ้าเมืองเองเท่านี้ พระยาพิจิตรก็ตกใจลงมือกะเกณฑ์ท�า 
การจะให้เรยีบร้อยอย่างเมอืงอืน่ๆ เขาท�ากันมากกว่า ๒ ปี เมืองน้ีจะรีบ
ท�าให้ทันเมืองอื่น ราษฎรจึงรู้สึกความหนักมากกว่าเมืองอื่น การเรื่อง 
นี้ได้จัดการแก้ไขประการใด จะชี้แจงในตอนรายงานเมืองพิศณุโลก 
เพราะเปนเรื่องติดต่อตลอดไปจนเมืองนั้น
 เวลา ๓ โมงเช้าออกเรือจากเมืองพิจิตรสังเกตุดูข้างเหนือ 
เมืองตามริมน�้าเดียวนี้ มีพวกจีนไปตั้งเรื่อยไม้ต่อเรือขายชุกชุม เพราะ
การค้าขายทางนี้เจริญขึ้นมาก
 เมือ่รวบรวมเนือ้เหน็ซึง่ได้ตรวจการเมอืงพจิติร ถ้าจะเทยีบกบั
เมือ่ได้ตรวจในศก ๑๑๑ ความเจรญิเรยีบร้อยในการทกุๆ อย่าง เฉภาะ 
ในการเรื่องโจรผู้ร้ายซึ่งมีชุกชุมในครั้งนั้น ทั้งการถ้อยความในโรงศาล 
ซึ่งราษฎรพากันร้องทุกข์ว่าได้รับความกดข่ีเดือดร้อนต่างๆ ในคร้ัง 
นั้นเปนอันมาก ตลอดจนการค้าขาย ก็แลเห็นความเจริญรุ่งเรืองข้ึน
กว่าแต่ก่อน นับได้ว่าเมืองพิจิตรดีขึ้นกว่าก่อนหลายเท่า แต่ค�าที่ว่านี้ 
ก็จะเชื่ออยู่ แต่คนท่ีได้รู้เห็นพื้นเมืองแลการเมืองพิจิตรแต่ก่อนว่า 
เปนอย่างไร ถ้าหากไม่ใช่คนที่เคยรู้เห็นเช่นนั้น ก็น่าที่จะหัวเราะเยาะ
ให้ว่าเชิดชูเหลือเกิน เพราะเมืองพิจิตรนี้พื้นเมืองเปนที่ลุ่มเต็มไปด้วย
ป่าพง บ้านช่องก็หรอมแหรมยากท่ีจะรู้ได้ว่าเปนบ้านเปนเมืองมา 
แต่ไรๆ ทั้งยุงก็ชุมเปนที่สุด ถ้าใครขึ้นมาแปลกๆ หน้าถูกยุงกัดแต่สัก
คืนเดียวก็แทบจะเลยเกลียดชังเมืองพิจิตรสาปสันส่งไปแต่วันนั้น 
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ส�าเนา รับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ที่พักเมืองลับแล

วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗
ถึง พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคมออกเรือจากเมืองพิจิตรข้ึนมาถึง
พรมแดนเมืองพิศณุโลก พบพระยาไชยบูรณ ปลัดผู้ว่าราชการเมือง
พิศณุโลกมาคอยรับอยู่ แล่นเรือต่อมาเวลาบ่าย ๕ โมงถึงที่พักเหนือ
คลองปางพิงหยุดพักคืนหนึ่ง คลองปางพิงเวลานี้ยังมีน�้าไหลมาจาก
ล�าน�้ายมเชี่ยวจัด แต่แคบเรือใหญ่ไปไม่ได้ เพราะสองข้างตลิ่งเปน 
พงงอกออกมาโดยมาก คลองพงินีใ้นฤดนู�า้เรือแพทางเมืองสวรรคโลกย  
ศุโขไทย อาไศรยเดินเสมอ เพราะระยะเพียง ๒๐๐ เส้นก็ออกล�าน�้า 
พิศณุโลกซึ่งเปนล�าน�้าใหญ่ไปมาได้สดวก แต่ใช้คลองพิงได้เพียงปีหนึ่ง 
ไม่เกนิ ๓ เดือน น�า้ลดเรอืก็เดินไม่ได้ พระยารณไชยชาญยทุธได้เรีย่ราย 
ขุดครั้งหนึ่ง พอเรือเดินได้สดวกขึ้นหน่อยหนึ่ง ก็กลับตื้นไปมาก 
ไม่เปนถาวรประโยชน์ แต่คลองนี้เปนคลองส�าคัญจ�าเปนจะต้องขุด  
แต่ต้องหาอินเยอร์เนียฝรั่งขึ้นมาตรวจจึงจะได้ ถ้าขุดให้ดีน�้ายมคงจะ
ไหลมารวมลงล�าน�้าพิศณุโลก ที่ปากพิงนี้ การค้าขายหัวเมืองข้าง
เหนือจะดีมากขึ้น เพราะทุกวันนี้เมืองสวรรคโลก ศุโขไทย ก�าลัง
เจริญ แต่ถึงฤดูแล้งเหมือนกับกังขังไว้ ใช้เรือบันทุกสินค้าไปมาไม่ได้ 
เลย เรื่องขุดคลองพิงนี้ เปนการโยธาที่แท้อย่างส�าคัญอย่างหนึ่ง ควร
จะขอให้พระยาเทเวศร์จดลงสมุดป๊กเก๊ตบุกไว้
 วันท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน เวลาเช้าโมงครึ่งออกเรือจากปาก
พิง สังเกตดูสองฟากล�าน�้าขึ้นมาตอนนี้ เปนที่ดอนไม่ใคร่จะมีพง 
ราษฎรตั้งบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นท้ังสองฟาก ท�าเรือกสวนโดยมาก 
แลดูรั้วบ้านยาวงามดี เวลาเที่ยงเศษถึงเมืองพิศณุโลก มีการริเซบชั่น 
อย่างโกหร่านคือ ปลูกเปนโรงประชุมที่ตรงท่าขึ้น เวลาเรือมาถึงกรม
การก�านันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าจีนไทยขึ้นตามรายตลิ่งสองข้างโรงประชุม
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โห่รับ ๓ ลา เวลาฉันขึ้นบกพวกผู้รับรองเหล่านั้นเข้ายืนในปร�าจีนฝ่าย
หนึง่ ไทยฝ่ายหนึง่ พระยาศรสุีรยิราชวรานวุตัรอ่านแอดเดรสมีข้อความ
ดังส�าเนาซึ่งได้ส่งมาให้ทราบ ฉันได้กล่าวตอบแสดงความยินดีที่ได้ขึ้น
มาถึงมณฑลพิศณุโลกอิกครั้งหนึ่ง แลได้มาเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 
ขึ้นกว่าที่ได้มาในคราวก่อนเปนอันมาก จะได้น�ารายงานทั้งนี้กราบ
บังคมทูลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงทราบฝ่าลอองธุลี
พระบาท ฉันเช่ือเปนแน่ว่า เมื่อได้ทรงทราบว่าข้าราชการแลพ่อค้า 
ประชาชนทั้งหลายได้ช่วยกันทะนุบ�ารุงบ้านเมืองให้เจริญขึ้นได้ดังนี้ 
คงจะทรงโสรมนัศยินดีเปนอันมาก เม่ือการกล่าวสุนทรคาถาเสร็จ
แล้ว พระยาศรสุีรยิราชวรานวุตัรได้น�าข้าหลวงแลผูว่้าราชการหวัเมอืง
ที่มาคอยรับอยู่ที่นี่ คือ พระยารณไชยชาญยุทธ ข้าหลวงพิเศษจัดศาล
ยตุธิรรม พระยาศรธีรรมศกุราช ผู้ว่าราชการเมืองศโุขไทย พระยาวชิติร 
ภกัด ีผูว่้าราชการเมอืงสวรรคโลก พระยาอดุรกจิพจิารณ ผูว่้าราชการ
เมืองพิชัย พระยาเทพาธิบดี ผู้ว่าราชการเมืองพิจิตร แลพระยาไชย
บูรณ ปลัดผู้ว่าราชการเมืองพิศณุโลก ต่อนั้นถึงข้าหลวงรองแลกรม
การเมืองกรมการอ�าเภอ ก�านันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าจีนไทยได้เดินผ่าน 
ขานชื่อทั่วกันทุกคน การรีเซบชั่นเช่นนี้ ได้มีทุกๆ เสียงที่ผ่านมาใน 
มณฑลพิศณุโลก แต่เปนอย่างสังเขปไม่มีแอดเดรสแลผู้คนไม่มาก 
เหมือนที่มณฑลพิศณุโลกได้สังเกตเห็นตัวคนที่รับราชการในมณฑล 
พิศณุโลกในชั้นผู้น้อยตั้งแต่ข้าหลวงรองลงมาจนกรมการอ�าเภอ ดูจะ
มีคนดีใช้มาก แต่งเนื้อแต่งตัวหมดจด ท่าทางคล่องแคล่ว ที่ได้พบปะ
ไต่ถามจากงานมักจะเข้าในหน้าท่ีของตัวชัดเจนไม่ใครเว้นแต่ละคน 
เข้าใจว่าการฝึกหัดผู้คน ผู้คนรับราชการในมณฑลนี้น่าจะเยี่ยมกว่า
มณฑลอื่นๆ ในเวลานี้ ได้ลองถามพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรเหนว่า
แม้การต่อไปต�าแหน่งผู้ว่าราชการเมืองในมณฑลน้ีจะว่างลง แทบจะ 
พอหาคนในมณฑลเปนผู้ว่าราชการเมอืงได้ ไม่ต้องไปขวนขวายขอร้อง 
มาแต่ที่อื่น ตัวผู้ว่าราชการเมืองต่างๆ ในมณฑลพิศณุโลกในเวลานี้  
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ขยบัจะเปนรองกรมการช้ันท่ีขึน้ใหม่เสียอกี ค�าทีว่่านีด้นู่าจะเปนความ
จริง เพราะคนชั้นสูงอายุแลได้ฝึกหัดการอย่างใหม่เสียอิกมักจะค่อน
ข้างเทื้อก�าลังแลความสามารถวิ่งไม่ใคร่ทันการที่เดิน สู้คนที่หนุ่มๆ 
ไม่ได้เปนดังนี้แทบทั่วไปทุกมณฑล ไม่แต่มณฑลพิศณุโลก แต่กระนั้น
ก็ดี ที่จะอุ่นใจว่ามีคนดีมากอย่างไรไร การคงจะยั่งยืนอยู่ได้นั้นยังไว้ใจ
ไม่ได้เลย ถ้าจะว่ายิ่งก็ดูยิ่งแลเหนไปอย่างหนึ่ง เหนว่าการยังอาไศรย
ในตัวพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรยิ่งกว่าอย่างอื่น ถ้าผลัดเปลี่ยนจะ
ท�าให้ยุง่เหยงิได้มาก ยิง่มคีนดมีากคนดเีหล่าน้ันเองถ้าผูขั้บข่ีไม่แขงแรง 
ถึงคนเดิม ก็ยิ่งจะเกะกะระรานท�าให้เกิดความล�าบากได้ยิ่งกว่ามีแต่
คนโง่ๆ 
 เสร็จการริเซบชั่นแล้ว ไปนมัสการพระชินราช การที่ขึ้นมา
เมืองเหนือ มีความจริงที่ปลาดอย่างหน่ึง ด้วยระยะทางไกลไม่มีท่ี 
สนุกที่สนานน่าเพลิดเพลินอย่างใดในระยะทาง ทั้งยุงก็ชุมออกเหน็ด 
เหนื่อยเบื่อหน่ายในเวลามาตามทางไม่ใคร่เว้นตะละคน คร้ันมาถึง
เมืองพิศณุโลกพอได้ไปแลเหนพระชินราชก็บังเกิดความปิติยินดีลืม 
ความล�าบาก เห็นคุ้มค่าเหน็จเหนื่อยได้ในขณะนั้น ได้ไต่ถามความ
เหนเปนเช่นนั้นทุกคน คนโบราณท่ีให้อย่างสร้างวิหารพระชินราช  
เปนคนเข้าใจการช่างนับว่าเปนอย่างอังกฤษ วิหารน้ีตั้งใจท�าให้มืด
ไม่มีน่าต่าง แม้ฝาผนังด้านหลังพระชินราชก็เอาสีด�าทาเสียให้มืด มี
แต่ประตูใหญ่ข้างน่าวิหารเปิดให้แสงสว่างเข้าตรงน่าพระชินราชทาง
เดียว เวลาคนเดินย่างประตูเข้าไปในวิหาร แลดูที่ทั้งปวงมืดไม่เหน 
อะไรรอบตวั เหนแต่พระชนิราช เปนทองอร่ามลอยอยู่ในท่ีมืดพระองค์
เดียวแทบตกตลึงถึงขนลุกขนพองด้วยความย�าเกรง ครั้นเข้าไปใกล้
ถงึทีน่มสัการนัง่ลงแลดเูหมอืนหนึง่พระชนิราชย้ิมรับ ด้วยเงาแสงสว่าง 
ส่องพอเหมาะเหนเปนเช่นนัน้ กระท�าให้บงัเกดิความปิตทิราบซ่านจน 
ไม่อยากที่จะกลับออกมาหรือแม้แต่จะทอดสายตาไปที่อื่น เปนความ
จริงที่ได้ปรากฏแก่ฉันตั้งแต่เท่ียวก่อน แลเชื่อว่าพระยาศรีคงจะจ�าได้



254 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เหมอืนกนั แต่วหิารท�าไว้มดืเช่นนัน้มทีีเ่สียอยู่ด้วยคัง้คาวเข้าไปอาไศรย
พาให้เปื้อนเปรอะ เมื่อพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรมาจัดการมณฑล 
ได้เร่ียรายทายกท�าการปฏิสังขรณพระวิหาร พระยาศรีสุริยราชวรา 
นุวัตรหาได้เคยสังเกตความงามของพระชินราชอย่างที่ฉันว่าไม่ จะ
ท�าวิหารให้สอาดจึงคิดเปิดหลังคาติดช่องกระจกทุกๆ ห้องท�าให้สว่าง 
เปนปรกติอย่างวิหารที่มีหน้าต่างรอบตัว แลปฏิสังขรณภายในพระ
วหิารเรียบร้อยทัว่ไป แต่แลดพูระชนิราชหางามถงึทีเ่คยแลเหนในเวลา
ที่มืดไม่ เกิดปัณหากันด้วยข้อนี้ เพื่อจะทดลองให้เหนจริง ฉันได้ขอให้ 
เอาผ้าหนาๆ ขึ้นไปปิดช่องกระจกให้หมดให้มืดดังแต่ก่อน พระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตรแลใครใครเข้าไปเหนในเวลาวิหารมืด ออกปากยอม
โดยทันทีว่า จริงอย่างที่ฉันว่า แต่เปนการที่ได้แก้แล้ว แลก็มีประโยชน์
อยู่ที่ท�าให้วิหารสอาดขึ้น จะส่ังให้ปิดให้มืดเสียอย่างเดิมก็เหนไม่ควร 
เพราะผู้คนทางข้างเหนือท่ีจะดูอย่างสูงอย่างเราดูก็ไม่มีกี่คน จึงให้
คงเปนช่องกระจกไว้ แต่ขอให้ท�าม่านรดูตดิไว้ทีเ่พดานตรงช่องกระจก
อย่างในโรงชักรูป ส�าหรับมีผู้ใดท่ีตาสูงๆ มาจะได้ปิดให้ดูเวลามืด  
ด้วยเหตุนี้พระชินราชในเวลานี้ไปดูในเวลากลางวัน งามสู้ไปในเวลา
กลางคืนไม่ได้ 
 บริเวณวัดพระชินราชเวลานี้ ข้างน่าวัดท�าก�าแพงมีรั้วไม้โปร่ง
ขึ้นใหม่ แลลานวัดตกแต่งเปนสวนส�าหรับประชุมเล่นเวลาเยน เช่น
การเลี้ยงน�้าชาเปนต้น ข้างหลังวัดถางเตียนตลอด พระระเบียงสอง
ชั้นนั้นยังคงเหลือแต่ด้านน่า อีกสามด้านหักพังหมด แต่การซ่อมแซม
มีเงินค่าพระโยมสงฆพระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ให้ใช้ในการ
ซ่อมวัดมหาธาตุประมาณ ๖๐ ชั่ง ใช้เงินรายนี้ค่อยซ่อมแซมไปคงจะ
ส�าเร็จ วิหารพระชินศรี วิหารพระสาศดา ดูเหมือนจะปฏิสังขรณข้ึน
ในสมัยรัชการที่ ๔ ผนังท�าแล้วตัวไม้ก็มีบ้างแต่ยังไม่ส�าเร็จ ประมาณ
เงินราวสัก ๒๐๐ ช่ัง จะท�าแล้วท้ังสองหลัง หลวงพิพิธภัณฑ์วิจารณ
ยงัเกดิความเลือ่มไสย ว่าจะรบัลงทนุซ่อมวหิารทัง้ ๒ หลงันี ้วหิารพระ 
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อัฐารถ เปนวิหารใหญ่โตหักพังหมด คิดเงินที่จะท�าไม่ต�่ากว่า ๓๐๐ ชั่ง
จงึจะท�าได้ เปนการคดิอยู ่พระมหาธาตนุัน้พอจะซ่อมแซมได้ เพราเปน
แต่การอิฐปูนซ่อมแซมให้ดีอย่างเดิม ถ้าหากไม่หุ้มดีบุกประมาณดู 
เงินจะไม่กว่า ๑๐๐ ช่ังนัก เหนว่าถ้าคิดเรี่ยรายให้ดีคงจะได้เงินพอ 
ปฏิสังขรณได้แนะน�าแก่พระปรากรมมุนี ให้คิดประฏิสังขรณ์พระ
มหาธาตุโดยอุบายการท่ีท�านั้น ให้คิดนั่งร้านข้ึนให้ถึงยอดให้พร้อม
เสร็จเสียก่อนแล้วเรี่ยรายได้เงินเท่าใด ก็ให้ซ่อมแซมยอดลงมา ซ่อม
แล้วเท่าใด ก็ให้รื้อนั่งร้านลงมาเสียนั้น เหนว่านั่งร้านคงจะเปนเครื่อง
เตือนใจให้คนเกิดความเล่ือมไสยศรัทธาบริจาคทรัพยเข้าเร่ียรายซ่อม
พระมหาธาตุนี้ให้ส�าเร็จได้
 วดัมหาธาตนุี ้มวีดัอืน่สร้างตดิเนอืงเปนอปุจานอนัเดยีวกนัอกิ
สองวัด เรียกว่าวัดราชบูรณวัดหนึ่ง วัดนางพระยาวัดหนึ่ง แต่วัดนาง
พระยาไม่มีอุโบสถ อาไศรยอุโบสถวัดราชบูรณ ให้นึกเข้าใจว่าวัดสอง
วัดนี้ วัดราชบูรณคงจะเปนวัดของพระมหาธรรมราชาสร้าง และวัด
นางพระยานั้น คงจะเปนวัดของพระวิสุทธกระษัตริย์สร้างเหมือนกัน 
เพราะดูเข้าเรื่องเข้ารอยดี ไม่มีวัดอื่นที่ใกล้วัดมหาธาตุนอกจากสอง 
วัดนี้
 เวลาบ่ายออกเดินตรวจทองที่เมืองพิศณุโลกๆ ในเวลานี้ที่
จะเปรียบกับเมืองพิศณุโลกเมื่อขึ้นมาในศก ๑๑๑ น้ันเปรียบไม่ได้  
อุประมาเหมือนกับจะเอาของที่มีกล่ินเหมนไปเปรียบกับของที่ม ี
กลิ่นหอนฉนั้น เมื่อศก ๑๑๑ ยังจ�าได้ว่าเมืองพิศณุโลกนี้แทบจะต้อง
เรียกว่าเมืองร้าง ได้เหนเรือนฝากระดานหลังโตโตแลเรือกสวนที ่
เจ้าของอพยบไปอยู่เมืองอื่นทิ้งไว้ให้ล้างก็มี มาในบัดนี้สองฟากแม่น�้า 
ถนนปักเสาโคมไฟในเวลากลางคนืตลอด ขาดแต่ยงัไม่มรีถใช้ตามถนน 
แลเสียอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ข้าราชการ ตั้งแต่ตัวพระยาศรีสุริยราชวรา 
นุวัตรเองชอบอยู่แพ ยังไม่ใคร่สร้างบ้านเรือนอยู่บนบกพ่วงแพท�ากัน 
งามๆ มากดีกว่าแพในกรุงเทพฯ แต่บนบกยังเปนเรือนไม้ไผ่แลไม้
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กระยาเลอยอยู่โดยมาก ก�าลังท�าการก่อสร้างเมืองพิศณุโลกที่เปนอยู่
ทุกวันนี้ ดังจะพรรณนาต่อไปนี้ คือ ฝั่งตวันตกมุมเหนือตอนใต้เปนที่  
อยู่พระยาไชยบูรณตัวอยู่แพ บนบกเปนแต่เรือนโรงอย่างก�ามะลอ 
ต่อขึ้นมาถึงเรือนของหลวงสร้างด้วยไม้จริง เปนที่อยู่ของข้าหลวงรอง 
๑ หลัง ต่อขึ้นมาถึงกลับท�าเปนเรือนฝาจากเสาไม้จริงมีโต๊ะบิเลียด
สองโต๊ะ ต่อมาขึ้นมาถึงศาลท�าด้วยเครื่องไม้จริงตามแบบที่ส่งมาแต่
กรุงเทพฯ ก�าลังท�าอยู่ยังไม่แล้ว ต่อขึ้นมาถึงที่ว่าการมณฑลปลูกตาม
แบบกรุงเทพฯ ท�าด้วยเครือ่งไม้จรงิยงัไม่แล้ว ต่อขึน้มาถงึบ้านข้าหลวง
เทศาภิบาลกะที่ไว้แล้วยังไม่ได้ลงมือท�า ต่อขึ้นมาถึงที่ว่าการอ�าเภอ
เมือง สถานที่ต่างต่างที่ท�าแล้วแลกะว่าจะท�าทางฝั่งตวันตกนี้ ตั้งห่าง
ถนนริมน�้าลึกเข้าไปประมาณ ๒ เส้นเพื่อจะไว้ลานข้างน่าท�าเปนสวน
แลสนาม เปนความคิดดีอยู่ ข้างฝั่งตวันออกมุมเมืองตอนเหนือเปน 
โรงสุรา ต่อลงมาโรงบ่อน ต่อลงมาเปนตลาดสองข้างถนนท�าด้วย 
เครื่องไม้ไผ่ท้ังนั้น ต่อลงมาท่ีห้างจีนท�าด้วยเครื่องไม้จริงหลังหนึ่ง 
ต่อลงมาถึงวัดมหาธาตุ แล้ววัดนางพระยา วัดราชบูรณ ในบริเวณ
วัดนางพระยาแลวัดราชบูรณนี้ ได้สร้างโรงเรียนด้วยเครื่องไม้จริงไว้
หลังหนึ่ง แล้วจะแผ้วถางลานวัดเปนบริเวณโรงเรียนต่อออกไปอีก ใต้
โรงเรียนลงมาถึงโอสถศาลาท่ีโรงพยาบาลจัดตั้งยังเปนโรงเคร่ืองไม้ไผ่
ต่อโอสถศาลาถึงโรงพักพลตระเวรท�าด้วยเครื่องไม้จริง แล้วถึงตึกที ่
เกบอาวธุเปนตกึทีม่อียูใ่นเมอืงพศิณโุลกหลงัเดยีว สร้างมาแต่ครัง้ไหน
ไม่ทราบแต่ก่อนเขาเรียกว่าโลกัน เพราะเปนท่ีส�าหรับผู้ว่าราชการ
เมืองจับคนมากักขัง ต่อตึกนี้ลงไปถึงโรงโอสถศาลาแลโรงเรียนของ
พวกมิศชันนารีอเมริกันขึ้นมาตั้ง แล้วถึงโรงช่างเยบเสื้อ ต่อลงไปถึงที่
พักข้าราชการท่ีมาเปนครั้งเปนคราว สร้างด้วยเคร่ืองไม้จริงแล้วถึงที่
ว่ากรมมณฑล แลศาลมณฑลต้ังรวมกันอยู่ในเรือนเก่าของนายอิ่ม
ไชยบูรณ เปนเรือนหลังใหญ่เครื่องไม้จริง หลังคามุงสังกะสีฝาแผง 
ซ่อมแซมเยยีวยาขึน้ไว้คราวหนึง่ ท�าทีว่่าการมณฑลใหม่แล้วเรอืนหลงั
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นี้จะแก้เปนคุก คุกเดียวนี้ตั้งอยู่หลังที่ว่าการมณฑล ท�าเปนแต่เครื่อง
ไม้ไผ่หลายหลังพอแก่ความต้องการ ตามข้อบังคับคุมขังนักโทษใต้ที่
ว่าการมณฑลไป ถึงที่ว่าการเมืองท�าเปนเรือนเคร่ืองไม้จริงมุงจากฝา
แผง ต่อลงไปถึงโรงโทรเลข เปนท�านองเดียวกัน พระยาศรีสุริยราช 
วรานุวัตรยังจะสร้างโรงทหารข้างใต้โรงโทรเลขลงไปในฝั่งตวันออก 
นี้เปนถึงมุมเมืองข้างใต้ต่อนั้นลงไปก็ถึงบ้านอากรฮะซึ่งมาตั้งท�าการ
หากินอยู่เมืองพิศณุโลกนี้ห่างตล่ิงเข้าไปในฝั่งตวันออกประมาณสัก  
๓ เส้น ท�าถนนสายในขึน้ไปตามล�าแม่น�า้สายหนึง่ เปนถนนเลก็ไปตาม
ระหว่างบ้าน แลมีกรอกตัดมาออกถนนริมแม่น�้าหลายตอน ภูมเมือง
พิศณุโลกที่ได้จัดขึ้นใหม่เปนดังนี้ พิเคราะห์ดูที่เมืองพิศณุโลกนี้ ถึงจะ
จัดการทะนุบ�ารุงอย่างไรไรที่จะให้บ้านเรือนมากมายม่ังคั่งอย่างเมือง
สงขลา หรือเมืองตากนั้นไม่ได้ ด้วยท้องที่ไม่ใช่เปนท�าเลที่ค้าขาย ใช้
ประโยชน์ของผู้คนพลเมืองจะมั่วสุมกันอยู่มากๆ อย่างที่สะแกกรัง 
เมืองอุไทย หรือที่ปากน�้าโพ หรือที่เมืองอุตรดิฐ เมืองพิศณุโลกนี ้
คงเปนได้แต่ท่ีตัง้สถานว่าการมณฑล มบ้ีานเรอืนตลาดยีส่านเฉภาะพอ
แก่การนั้น ถึงทุกวันนี้ห้างท่ีต้ังท่ีพิศณุโลกก็ดี โรงเยบเสื้อที่เจ๊กข้ึนมา
ตั้งแต่กรุงเทพฯ ก็ดี ก็เปนการที่ท�าขายในพวกคนรับราชการเปนพื้น
 วันที่ ๒ พฤศจิกายน เวลาเช้าไปเลี้ยงพระที่วิหารพระชินราช 
แล้วข้ามไปเยี่ยมถึงแพข้าหลวงเทศาภิบาล เวลาสายไปตรวจการ
ตามสถานที่ต่างๆ คือ ท่ีว่าการมณฑล เหนจัดการเปนแพนกแลเก็บ 
หนังสือเรียบร้อยดีแลเชื่อว่าระเบียบการก็คงจะเรียบร้อย แต่หาได้มี
เวลาจะน่ังตรวจให้ท�าการให้ดูตลอดวันไม่ ที่ว่าการเมืองดูก็เรียบร้อย
อย่างเดียวกัน ได้ตรวจดูสมุดรายวันประชุมกรมการผู้ใหญ่ตามข้อ
บังคับเมือง มีการประชุมปฤกษาราชการต่างๆ บ่อยๆ บางที ๒ ทุ่ม 
ถงึยามหนึง่จงึเลิก พระยาไชยบรูณได้ท�ายอดบาญชต่ีางๆ ยืน่ฉบบัหนึง่
ได้ส่งมาด้วยแล้ว
 การทีจ่ดัเปนการเดนิตามข้อบงัคบัลกัษณปกครองเมืองทีเดยีว 
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แต่ไม่มเีวลาจะตรวจได้ถ้วนถี ่เพราะเหตอุย่างเดยีวกนักบัทีไ่ม่ได้ตรวจ
ที่ว่าการมณฑล
 การศาลในเมืองพิศณุโลกนี้ ศาลเมืองไม่มีรวมพิจารณาอยู่ใน
ศาลมณฑลศาลเดยีว แต่เวลานีห้ลวงเทเพนทร์อธบิดศีาลมณฑลไม่อยู่  
ไปล้างความอยู่ที่เมืองสวรรคโลก พระยารณไชยชาญยุทธข้าหลวง
พิเศษ ได้ท�าบาญชีความที่ได้สะสรางแล้วไปในมณฑลพิศณุโลกย่ืน 
ฉบับหนึ่ง ในส่วนเมืองพิศณุโลกได้ล้างความเก่าแล้วไป ๔๔ เรื่อง ยัง
คงอยู่ในบาญชีท่ีจะต้องพิจารณา ๑๘ เรื่อง ได้ส่งรายงานแลบาญชี
ที่พระยารณไชยชาญยุทธยื่นมาด้วยแล้ว การศาลในมณฑลนี้ เรียก 
ได้แต่ว่าเปนอันพอใช้ จะเปรียบกับศาลมณฑลกรุงเก่ายังไม่ได้เพราะ 
ผู้ที่เปนข้าหลวงพิเศษ หรือเปนผู้พิพากษาศาลทั้งปวงในมณฑลนี้  
เปนคนที่เลือกหาตามแต่จะได้ เอาพอปราศจากความเสื่อมเสียที่มีใน
ตวัคนเปนหลกั ยงัไม่มตีวัผูห้นึง่ผูใ้ดทีไ่ด้ออกมาแต่ส�านกันีพ้ระองครพี
เพราะเหตฉุนัน้  ถงึจะท�าในทางทีด่กีย็งัตดิอยูเ่ปนอย่างโบราณ ไม่จัดว่า
เปนอย่างดีได้แท้ แต่กระนั้นเพราะเหตุว่าพื้นเมืองท�าไว้เรียบร้อย เมื่อ
คิดโดยความต้องการของบ้านเมืองได้เพียงเท่านี้ ก็ต้องนับว่าพอหรือ
ยิ่งกว่าพอความต้องการเสียอิก ที่ว่ายิ่งกว่าพอความต้องการ เพราะ
จ�านวนความมีน้อย อาจจะจัดให้ผู้พิพากษาศาล ออกเที่ยวเดินตรวจ
ล้างความไปตามเมอืงในมณฑลได้ ไม่จ�าต้องนัง่ประจ�าอยูก่บัศาลเสมอ 
ได้แนะน�าความทั้งนี้ไว้แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรแล้ว
 การโทรเลขในมณฑลนี้เขาใช้ได้ตลอด ไม่ใคร่มีเวลาเสีย ไป
เสยีตัง้แต่ใต้เมอืงพจิติรลงไปจนเมอืงนครสวรรค์ ด้วยแต่เดมิให้ตกเปน
หน้าที่ของเมืองนครสวรรค์รักษาขึ้นมาจนถึงออฟฟิศเมืองพิจิตร แต่
เมืองนครสวรรคไม่ได้รักษา ด้วยเกิดขัดข้องเสียกับกรมโทรเลข ด้วย
เรื่องเงินค่ารักษา ครั้นไปประชุมเทศาภิบาลปีนี้ตกลงกันใหม่ ให้รักษา
ต่อกันเพียงพรมแดนข้างนครสวรรค์ซ่อมแซมข้ึนมาใช้ได้ถึงพรมแดน
แล้ว ข้างพิจิตรพึ่งจะซ่อมลงไป เปนการมากด้วยไฟไหม้เสาเสียหลาย
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สบิต้น จงึจะต้องช้าวนัสักหน่อยแต่ได้เร่งรดัโดยเตม็ก�าลงั แลให้พระยา
เทพาธบิดลีงไปตรวจการท่ีท�าเองหวงัใจว่าคงจะใช้ได้ตลอดในไม่ช้านกั
 ในเมืองพิศณุโลกนี้มีพลตระเวร ๑๘ คน นายร้อยตรี เสือน 
คนทหารมหาดเล็กชั้นเก่ามาเปนผู้บังคับการฝึกหัดท่าทางพอใช้ได้  
แต่ยงัไกลกบัต�ารวจภธูรมาก ได้ความว่าหาจ้างคนไม่สูย้ากนัก แต่ท่ีจริง 
พลตระเวรที่เมืองพิศณุโลกนี้ อยู่ข้างมีเพื่อประดับพระเกียรติยศให ้
เปนสง่าแก่มณฑลมากกว่าท่ีมีโดยจ�าเปน เพราะเหตุการโจรผู้ร้าย
ไม่ใคร่มี ถึงเหตุการเกิดขึ้นก�าลังก�านันผู้ใหญ่บ้านก็พอแก่การ แต่มี 
โปลิศดูอยู่ข้างเปนบ้านเปนเมืองดีขึ้น การคุกในมณฑลน้ีจัดได้เตม 
แบบข้อบังคับลักษณคุมขังนักโทษทุกอย่างยังบกพร่องอยู่อย่างเดียว
แต่เรือ่งป้ายส�าหรบัตวันกัโทษ การบางอย่างพระยาสรุยิราชวรานวุตัร
ได้แก้ไขให้ดีย่ิงขึ้นกว่าในข้อบังคับ ท่ีควรจะกล่าวโดยเฉภาะนั้น คือ  
บาญชีรายตัวนักโทษเขียนในสมุดคนละใบ หมายสั่งขัง สั่งจ�าแล
สั่งปล่อยปิดอยู่ในบาญชีนั้นเมื่อพลิกดูรู้ได้โดยทันที ทั้งเร่ืองราวแล
หลักถานในการที่ขังหรือปล่อยนักโทษคนน้ัน ดีกว่าแบบท่ีให้มาจาก
กรุงเทพฯ แต่ยังจะแก้ไขให้ดีกว่านั้นได้อีก จึงได้ขอลอกแบบท้ังปวง
บรรดาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรได้คิดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เพื่อจะเอา
ไปแก้ไขใช้เปนแบบให้ทั่วไป การที่มาแก้ไขให้ดีได้อิกอย่างหน่ึงน้ัน  
คอื เรือ่งการเล้ียงนกัโทษ คดิว่าเหมาให้มผีูร้บัท�าเลีย้งไม่ต้องตัง้โรงครวั
ในที่คุกหรือต้องให้ผู้คุมท�าเล้ียง การท่ีได้มาตรวจคุกมณฑลพิศณุโลก 
ในคร้ังนี้ รู้สึกความยินดีมากที่ได้เหนเปนคร้ังแรกว่า ความคิดตาม 
ลักษณคุมขังนักโทษนั้น จัดเข้าจริงเปนอันใช้ได้แน่ แลยินดีท่ีมณฑล 
พิศณุโลกสามารถจัดได้เตมตามข้อบังคับก่อนมณฑลอื่น คุกมณฑล
พิศณุโลกนี้ แม้แขกเมืองต่างประเทศมาก็พอจะให้ดูได้ เสียแต่ยังเปน
เคร่ืองไม้ไผ่อย่างก�ามะลอ ยังไม่ได้ท�าให้มั่นคง มาตรวจการคุกเปน 
หัวเมืองที่จัดเปนอย่างใหม่ตามข้อบังคับ รู้สึกว่าประมาณผิดอยู่อย่าง
หนึ่ง คือ ด้วยต�าแหน่งพธ�ามะรงค์ แต่เดิมส�าคัญว่าคนในชั้นเสมอเงิน
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เดือน ๓๐ บาทจะพอ แต่ที่จริงต้องการคนดีกว่าชั้นน้ันมาก เพราะ
ต้องการทัง้ความรูท่ี้จะท�าบาญน�า้บาญชตีลอดจนความอารเีทีย่งธรรม 
แลความซือ่ตรงเปนทีส่ดุ จะต้องใช้คนชัน้อตัราเงนิเดอืนไม่ต�า่กว่า ๖๐ 
บาทจึงจะพอแก่การ
 การโรงเรียนในมณฑลนี้ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรได้ขวน 
ขวายต้องการจะจัดมาก ได้ไปชักชวนพระอาจาริย อ่อน วัดอนงคา
ราม ซึง่เปนผูม้ชีือ่เสยีงในการฝึกสอนสานศุษิย์ขึน้มาจดัการโรงเรยีนที่
เมืองพิศณุโลกได้ปลูกโรงเรียนอย่างงดงาม และมีโต๊ะเก้าอี้พร้อมเสร็จ  
เรยีกว่าโรงเรยีนศลิปาคมต้ังอยู่ท่ีในบรเิวณวดันางพระยา พระอาจารยิ 
อ่อน เปนผู้ฝึกสอน มีสานุศิษย์ประมาณ ๖๐ คน ได้ไปตรวจดูการ
ฝึกสอนอยู่ข้างจะบกพร่องแบบแผนอยู่มาก เปนต้นว่า หนังสือเรียน
ใช้แบบเรียนเร็วเปนพื้น ยังใช้หนังสือมูลบทสอนอยู่บ้างก็มี แต่กระนั้น
หนังสือเรียนยังไม่พอเด็ก ต้องเรียนเล่มละ ๒ คนบ้าง ถึงต้องเขียนให้
เรียนก็มี เด็กนักเรียนนั่งไม่เปนหมวดหมู่
 โรงเรียนในมณฑลพิศณุโลกยังมีอีกโรงหน่ึง คือ โรงเรียน
ของพวกมิศชันนารีอเมริกันสอนทั้งภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ นาย 
บุญอิดซึ่งเปนคฤษสีเตียนบุตรจีน และได้ออกไปเล่าเรียนในเมือง
อเมริกาประมาณ ๑๕ ปีเปนอาจาริย มีนักเรียนประมาณ ๒๐ คนมัก
เปนบุตรหลานข้าหลวงแลกรมการซึ่งต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษ 
เปนพืน้ แลเรยีกเงนิค่าสอนบ้างตามสมควร มศิชนันารอีเมรกินัทีเ่มอืง
พิศณุโลกนี้ มอบให้นายบุญอิดที่ว่านี้เปนผู้ดูการจัดการโรงเรียนสอน
วิชาอย่างหนึ่ง โอสถศาลาจ�าหน่ายยาและรักษาโรคอย่างหนึ่ง การ
รักษาโรคมักจะรักษาให้เปนทานไม่คิดเอาค่ารักษา การสอนสาศนา 
ระคนเปนไปกบัการสองอย่างนัน้ ไม่เอาการสอนสาศนาข้ึนตัง้หน้าและ
นายบุญอิดคนนี้ถึงแต่งตัวเปนฝรั่งแต่วางอัชฌาไศรยเปนคนเรียบร้อย 
เอ้ือเฟื้อต่อผู้ซึ่งต้องการความสงเคราะห์ทั่วไป แม้คนเจบไข้อยู่ต่าง 
เมอืง จะรบัไปรกัษาก็สู้ไปไม่คดิเอาค่าจ้างอย่างใด เพราะเหตฉุะนีผู้ค้น
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ในเมอืงพศิณโุลกอยูข้่างจะรกัใคร่มาก ตัง้แต่ตวัพระยาศรสีรุยิราชวรา
นุวัตรลงไป แม้ฉันเองได้มาคุ้นเคยกันคราวนี้ก็อยู่ข้างชอบ บางทีจะ
คิดอ่านให้พระยาพิไชยเกล้ียกล่อมเอาไว้รับราชการ เว้นไว้แต่ถ้าเขา
อยู่อย่างนี้ ก็ไม่จ�าเปนด้วยไหว้วานกันได้ ในส่วนการค้าขายในมณฑล
พิศณุโลก เวลานี้นอกจากห้างแลโรงเยบเสื่อแลร้านตลาดซึ่งได้ว่ามา
แล้ว ยังมีโรงจีนกวางตุ้งช่างไม้ซึ่งพระศรีสุริยราชวรานุวัตรได้เรียกขึ้น
มารับเหมาท�าสถานท่ีว่าการต่างๆ นั้น จีนพวกนี้เดียวนี้ท�ามาหากิน
ฟุ่มเฟือยขึ้นมาก เพราะฝีมือดีกว่าช่างในพื้นเมือง มีการต่างๆ เที่ยว 
รับท�าแทบท่ัวทุกหัวเมืองในมณฑล ตัวเถ้าแก่นั้น ถึงมีเรือไฟใช้แล 
มีจีนกวางตุ้งลูกมือกว่าร้อยคน
 เวลากลางวนัพวกจนีแห่ป้ายมาค�านบั เวลาบ่ายได้ไปเวยีนเทยีน 
สมโภชพระชนิราชเปนการกศุลถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ผู้ทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรได้
เลี้ยงน�้าชาที่ในลานวัดด้วย
 วันที่ ๓ เวลาเช้าเดินไปเที่ยวเล่นตามถนนในเมืองห่างตลิ่ง
ข้างในเข้าไป ยังเปนท่ีรกแลเย่าเรือนผู้คนซอมซ่อมาก เพราะเหตุที่ๆ 
มากกว่าคนคงติดหนาแน่นได้แต่ตามริมน�้า สังเกตดูพื้นที่แถวนี้ปลูก
ต้นผลไม้ต่างๆ ก็ขึ้นงามดี แต่ในฤดูแล้งว่ามักจะแห้ง ถึงกระน้ันก็ 
ไม่เหนเปนความขัดข้องอย่างใดที่จะท�าการเพาะปลูก เพราะน�้า 
พอหารดได้ จะตกอยู่ในข้างความขี้เกียจของคนเปนเหตุได้บ้าง 
 เวลากลางวันไปตรวจท่ีว่าการอ�าเภอเมือง นายร้อยโทหม่อม
ราชวงษ์แสงเปนนายอ�าเภอ เวลาเยนไปเที่ยวที่สระแก้ว สระแก้วนี้อยู่
นอกเมืองฝั่งตวันออกข้างใต้ เดินห่างตลิ่งเข้าไปทาง ๑๗ เส้น ขุดเปน 
บงึใหญ่มเีกาะเกยีนท�านองทีป่ระชมุทกุวนั ดเูหมอืนจะเปนทีป่ระภาศ
ของเจ้าที่ครองเมืองพิศณุโลกแต่โบราณ มีรอยก�าแพงล้อมรอบ และ 
มีวัดวาสองข้างทางไปจนจบสระแก้ว ดูเปนที่สนุกนี้อยู่ พระยาศรีสุริย 
ราชวรานุวัตร ได้ตัดถนนแต่ฝั่งน�้าเข้าไปถึงสระแก้ว ด้วยเจตนาจะ
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คิดแผ้วถางท�าเปนป๊าก ส�าหรับเมืองพิศณุโลก ถ้าท�าส�าเร็จจะน่า
เที่ยวพอใช้ ด้วยบึงนั้นยังลึกแลกว้างใหญ่ ถ้าเอาสนุ่นข้ึนหมด จะ
พายเรือเล่นได้สนุกดี บนบกตามขอบบึงก็เปนป่ามีต้นไม้ใหญ่ ถ้า
แผ้วถางพื้นแผ่นดินให้เตียนก็เปนป๊ากได้ในตัวเสียแต่โซไซเอติท่ีเมือง 
พิศณุโลกยังเล็ก จะพาคนไปประชุมที่ป๊ากไม่ใคร่จะได้
 เวลาค�่าได้สนทนากับพระแก้วอาษาเจ้าเมืองด่านซ้ายคน 
ใหม่ ที่ได้เข้ามาคอยรับฉันอยู่ด้วย พระแก้วอาษาคนนี้ยังหนุ่มอายุ
ประมาณ ๓๐ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรสรรเสริญมาก สนทนากัน
เข้าดูก็เหนว่าดีจริงด้วยเปนคนเอาใจใส่ศึกษารู้แบบแผนการปกครอง
อย่างใหม่ แลดูมีสติปัญญาความคิดอยู่ข้างเปนชาวเมืองด่านซ้ายด้วย 
ถ้าไม่บอกกไ็ม่เชือ่ว่าคนพืน้หวัเมอืงไกลถึงเพยีงน้ีน้ัน ได้ความว่า ท่ีเมือง
ด่านซ้ายในเวลานีเ้ปนปรกติ แต่ราษฎรไม่ใคร่ไปค้าขายทางเมอืงหลวง
พระบางดังแต่ก่อน เพราะถูกฝรั่งเศสรบกวนในเรื่องเกบสร่วยแลภาษี
จนคนระอา ชาวเมอืงด่านซ้ายหากนิด้วยการเลีย้งครัง่เปนพืน้  แต่การ
ท�าครั่งมีธรรมดาเวียนกันใน ๑๒ ปี ครั่งออกผลมาก แต่ในปีขาล เถาะ 
มะโรง มะเสง มะเมยี ๕ ปี ปีนอกจากนัน้ออกน้อย ลดลงเหลอือยูเ่พยีง 
๑ ใน ๕ ราษฎรเลีย้งไว้พอไม่ให้สญูพรรณ์ ไปจนครบเจดปีจึงจะบริบรูณ์
ใหม่ เปนความรู้ปลาดอย่างหนึ่ง ในเวลาที่ท�าครั่งไม่ใคร่ได้ผล ราษฎร
มักหากินในการซื้อขายโคกระบือ คือ ไปรับซื้อมาแต่มณฑลลาวพวน
มาขายในมณฑลพิศณุโลกแลมณฑลลาวเฉียงเปนประเพณีดังนี้
 พระแก้วอาษาอยู่ข้างจะบ่นออกปากนายกิจการีข้าหลวง
มณฑลลาวพวนทีอ่ยูบ้่านต่อแตน ระยะทางห่างเมืองด่านซ้ายประมาณ 
๖ ชั่วโมงนั้นว่าข้อนข้างจะขี้ขลาดมาก บอกแต่ว่าฝรั่งเศสจะยกมา 
ให้พระแก้วอาษาเกณฑก�าลังไว้ช่วยต่อสู้ไม่รู้ว่าสักกี่ครั้ง ฉันถามถึง
กิตติศัพท์ความประพฤติของนายกิจการี พระแก้วอาษาเข้าใจว่าพวก
ท้าวเตี้ยกรมการไม่ใคร่จะชอบ เพราะนายกิจการีมักจะพูดจารุนแรง
ไม่ใคร่เอาอกเอาใจผู้คน แต่ความที่ว่านี้จะจริงเท็จฉันใดไม่ทราบ
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 การท�าไร่นาในเมืองพิศณุโลกปีนี้ท�ามาก แต่ฝนปลายมืออยุด
เร็วไปเข้าเสียไปบ้าง
 วันที่ ๔ พฤศจิกายนนมัสการพระชินราชแล้ว เวลา ๓ โมงเช้า
ออกเรอืจากเมอืงพศิณโุลกขึน้มาได้สัก ๒ ชัว่โมง ถึงทีน่�า้ตืน้เรือไฟหลวง
จะขึ้นมาไม่ได้ จึงส่ังให้กลับล่องลงไปกรุงเทพฯ อาไศรยเรือไฟเชลย 
ชักจูงต่อขึ้นมา เวลาบ่าย ๕ โมง จอดพักท่ีเมืองพรหมพิราม ได้ข้ึน
ตรวจทีว่่าการอ�าเภอพรหมพริามในเยนวนันัน้ อ�าเภอนีห้ลวงอดุรเขตร 
บริหารเปนนายอ�าเภอ บ้านสองข้างตลิ่งตอนอ�าเภอพรหมพิรามน้ี 
บนตลิ่งเปนสวนปลูกผลไม้ ชายตลิ่งปลูกยาแลพรรณไม้ล้มลุกต่างๆ 
ตลอด แลดูรับกับรั้วแลถนนที่ท�าดูงามมาก
 วันท่ี ๕ พฤศจิกายน เวลาโมงเช้าออกเรือจากพรหมพิราม 
ตัง้แต่ตอนนีน้�า้ตืน้ต้องให้เรอืไฟกลบัแลใช้ถ่อใช้แจวเรือต่อข้ึนมาช้ากว่า
เรือไฟลากจะขึ้นมาให้ถึงเมืองพิไชยในวันนั้นไม่ได้ บ่าย ๒ โมงถึงบ้าน
ช่องจึงได้จอดพักอยู่ที่นั่น
 ได้สังเกตดูก�านันผู้ใหญ่บ้านในหัวเมืองมณฑลพิศณุโลกนี้ ดู 
เปนคนชัน้ดแีละเอาใจใส่ต่อราชการมาก แทบจะว่าดกีว่ากรมการเมือง
อย่างแต่ก่อนได้ จะผ่านหรอืจะจอดในทีใ่ดดพูวกก�านนัผูใ้หญ่บ้านคอย
เปนธุระอย่างเดียวกันตลอด ที่พบปะไต่ถามก็แลเหนความเอื้อเฟื้อแล
เข้าใจน่าที่ไม่ใคร่เว้นตะละคน เมื่อว่าโดยย่อ ในส่วนพนักงานปกครอง
มณฑลนี้ นับต้ังแต่ข้าหลวงเทศาภิบาลลงมาจนก�านันผู้ใหญ่บ้าน จัด
ได้ว่าท�าการได้ถึงท่ีตามความท่ีมุ่งหมาย แลที่เหนว่าจะเปนได้ทุกๆ 
อย่าง ทัง้ดเูสียงพวกพ่อค้าแลราษฎรเสียงทีจ่ะร้องว่าถกูกฎขีโ่ดยความ
ทุจริตอย่างใดเปนไม่มีเลอย โดยเฉภาะในเสียงพวกพ่อค้าจีนย่อมสรร
เสริญเปนเสียงเดียวกันท่ัวไปว่า ทุกวันนี้ได้ท�ามาค้าขายโดยความ
ผาศุข กระท�าให้เจริญผลย่ิงขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนอันมาก จะไปค้าขาย
ในที่ใดพอเข้าในเขตรมณฑลพิศณุโลก ก็รู้สึกว่าปราศจากทางที่จะม ี
พยันตรายแก่ตัวแลทรัพย์สมบัติ ด้วยเหตุโจรผู้ร้ายเปนต้น แต่เสียง
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ราษฎรมีร้องอยู่ด้วยเรื่องการกะเกณฑ์ใช้สรอยอย่างเช่นเมืองพิจิตร
ยังมีต่อขึ้นมาบ้าง
 การเรื่องกะเกณฑ์นี้ เปนเครื่องมือท่ีพระยาศรีสุริยราชวรา 
นุวัตรได้ใช้ท�านุบ�ารุงการโยธาต่างๆ ที่ได้ท�าขึ้นในมณฑล ตั้งแต่หาไม้
แลเครือ่งมงุและแรงท่ีท�าท่ีว่าการเมอืง ทีว่่าการอ�าเภอและถนนสะพาน 
การบ�ารุงเมืองท่ีได้ท�าขึ้นมากบ้างน้อยบ้างทุกๆ เมือง ไม่ต้องเบิกเงิน
หลวงมาก เพราะใช้ก�านันผู้ใหญ่บ้านกะเกณฑ์ราษฎรผลัดเปลี่ยนกัน
หาสิ่งของแลลงแรงมาท�าการ โดยเรียกว่าบอกบุญบ้างหรือเกณฑ์จ้าง 
บ้าง เมื่อแลดูผลที่ได้ท�าด้วยการกะเกณฑ์นี้จะติเตียนว่าไม่ดีไม่ได้ 
และการที่กะเกณฑ์เช่นนี้ ถ้าจะเทียบกับที่วิลันดากะเกณฑ์ในเมือง
ยะวาแล้วก็เบากว่าท่ีวิลันดาท�าเปนอันมาก ถึงในมณฑลพิศณุโลก 
นี้เอง ในเมืองพิไชย แลเมืองพิศณุโลกก็มีมาร้องไม่กี่คน เพราะเคยถูก
กะเกณฑ์กันมาแต่ก่อน ร้องมากอยู่แต่เมืองพิจิตร ซึ่งพึ่งลงมือท�าการ
และท�าเร่งรัดเกินไปในครั้งนี้ แต่เพราะนิไสยราษฎรในเมืองเรามักจะ
เกียจคร้านไม่ชอบการท่ีบังคับบัญชาจึงเหนเปนการเดือดร้อน แต่มา
พิเคราะห์เหนว่า เรื่องกะเกณฑ์ในมณฑลพิศณุโลกนี้ แม้จะเปนการ
ที่ท�าให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเปนอันมาก ทางที่เสียมีอยู่ เพราะ
ราษฎรจะเกิดรงัเกียจขึน้กับก�านนัผู้ใหญ่บ้านซึง่เปนผูก้ะเกณฑ์ สงัเกต
ดูเสียงราษฎรท่ีร้องก็มีอยู่บ้างแล้วว่า ก�านันผู้ใหญ่บ้านแกล้งใช้ตนให้
หนัก ยกพวกพ้องที่ชอบพอกันให้เบา ส่วนก�านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งฉันได้
ลองไต่ถาม ก็ปรากฏความท้อถอยแลรู้สึกว่าราษฎรลูกบ้านเกลียดชัง
ด้วยเร่ืองการกะเกณฑ์นี้มีอยู่บ้าง ถ้าความรู้สึกของก�านันผู้ใหญ่บ้าน
แลราษฎรเปนเช่นนี้ทั่วไป จะท�าให้เสียผลแห่งพระราชบัญญัติลักษณ 
ปกครองท้องท่ี ซึ่งมุ ่งหมายจะเอาความนิยมของราษฎรแลก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเปนหลัก
 การท่ีจะแก้ไขเรื่องนี้ก็ไม่ยากอันใด ถ้าอยุดเกณฑ์เสียเมื่อใด 
ราษฎรก็เปนซ่องสาธุการไม่ต้องท�าอย่างอื่น แต่การที่จะอยุดเกณฑ์
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เสียทีเดียวเหนว่าไม่ควร ด้วยมีทางข้างเสียที่จะท�านุบ�ารุงความเกียจ
คล้านของราษฎรอยู่เหมือนกัน จึงได้ปฤกษากับพระยาศรีสุริยราช 
วรานุวัตรตกลงพร้อมกันว่า ควรจะจัดการดังนี้ต่อไปคือ
 ๑. การกะเกณฑ์เพื่อประโยชน์ของราษฎรเอง คือ บังคับให้ 
ท�ารั้วบ้านแลรักษา หรือท�าถนนน่าบ้านเปนต้นนี้ต้องคงไว้
 ๒. การกะเกณฑ์ท�าการโยธาของรัฐบาลจะงดไม่เกณฑ์ดัง 
แต่ก่อน ถ้าจะท�าการซื้อหาว่าจ้างตามธรรมเนียมเมือง
 ๓. การเกณฑ์แรงใช้ราชการ เช่นรับส่งสิ่งของเปนต้น หรือเช่น
เกณฑ์ท�าถนนหลวงยังจะต้องเกณฑ์ แต่จะเกณฑ์แต่บุคคลซึ่งมิได้เว้น
ในข้อที่ ๔
 ๔. จะคิดให้มีตั๋วเว้นเกณฑ์ขึ้นอย่างหนึ่ง ในเวลาฤดูนาถ้าผู้ใด
ท�านาแลรับสญัญาว่าจะท�าให้เปนเนือ้ที ่ซึง่พระยาศรีสริุยราชวรานุวตัร
จะได้คิดเปนก�าหนดขึ้นต่อไป จะให้ต๋ัวแก่คนเช่นนั้นคุ้มการกะเกณฑ์
ทั้งปวงได้ตลอดฤดูที่ท�านา ถ้าถึงฤดูท�าไร่ ก็จะส�ารวจแลเลือกคนที่ท�า
ไร่โดยจริงได้ให้ตั๋วเว้นเกณฑ์ตลอดเวลาที่ท�าไร่น้ันเหมือนกัน และคน
ทีท่�าการค้าขายอย่างอืน่เมือ่ท�าโดยจรงิกใ็ห้ได้รบัประโยชน์ยกเว้นโดย
ท�านองเดียวกัน แต่คนที่ไม่ได้รับตั๋วยกเว้นเช่นนี้ จึงกะเกณฑ์ใช้สรอย  
เหนพร้อมกันว่า ถ้าคิดแก้ไขด้วยอุบายเช่นนี้ จะบันเทาความที่รู้สึก
เดือดร้อนด้วย จะอุดหนุนให้คนท�ามาหากินมากขึ้นด้วย ผลประโยชน์
แผ่นดินก็จะมากขึ้นด้วย พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรจะคิดอัตราที่จะ
ยกเว้นต่อไป เพราะจะต้องวางอัตราให้พอแก่ก�าลังท่ีจะท�าการจริงๆ 
ไม่ให้เกนิไปหรอืน้อยไป ถ้าการส�าเรจ็ได้ดงัความคดินี ้มณฑลพศิณโุลก 
จะเจริญขึ้นได้อิกมาก เพราะการในมณฑลน้ีถึงเวลาจะต้องคิดการ
บ�ารุงบ้านเมืองเปนส�าคัญ แลพื้นที่ก็มีมากจะท�าการเพาะปลูกให้เปน
ประโยชน์ได้ทั่วไป หากราษฎรยังเกียจคร้าน จึงยังไม่เปนประโยชน์
ได้มากกว่านี้ 
 การทีไ่ด้ปฤกษากนัว่าจะจดัยงัอกิอย่างหนึง่ คอื เรือ่งตลาดนดั
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อย่างที่เมืองยะวา พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรจะลงมือจัดใน ๒ เดือน
นี้ ให้มีที่เมืองพรหมพิรามแห่งหนึ่ง ที่เมืองตรอนแห่งหนึ่ง
 เมื่อว่ารวบรวมความเหนที่ได้ตรวจการเมืองพิศณุโลกหรือว่า
เปนเน้ือเหนรวมท้ังมณฑลทีเดียว ก็ว่าได้โดยย่อว่าเปนที่พอใจในการ
ทั้งปวงหมดทุกอย่าง เว้นไว้แต่ในเรื่องการเกณฑ์ซึ่งต้องขอให้แก้ไข 
ดังว่ามาแล้วเหนว่าเดินเร็วไปสักหน่อย แต่ถึงกระน้ันก็ยอมลงเน้ือ 
เหนว่า มณฑลพิศณุโลกนี้การท่ีจัดเยี่ยมกว่ามณฑลอื่นๆ จริงดัง 
ค�าเล่าลือทุกประการ
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ ธันวาคม ร, ศ, ๑๑๗
เมโมแรนดัม

 ได้ตรวจดูการฝึกสอนวิชาในโรงเรียนศิลปาคมเมืองพิศณุโลก 
เหนฝึกสอนด้วยความอุสาหะดี แต่ยังมีการการบกพร่องอยู่บ้างดังน้ี 
คือ
 ๑ หนงัสือเรยีน แลเครือ่งใช้ในการเล่าเรยีน คอื กระดานชนวน 
เปนต้น มีไม่พอต้องการ ได้เหนเดกสองคนเรียนด้วยกันในสมุดเล่ม
เดยีวบ้าง ต้องคดัต�าราไปเรยีนบ้างมอียู่ เรือ่งนีค้วรจะเรีย่ราย หรอืถ้ามี
เงนิทนุส�าหรบัโรงเรยีน ก็เอาเงนิทุนนัน้ลงไปซือ้หนงัสอืเรยีน แลเครือ่ง
เล่าเรยีนนัน้มาไว้ให้พอใช้ เวลาเดกจะเข้ามาเรยีนจะบงัคบัใหซ้ือ้กค็วร
เพราะหนงัสอืเรยีนกร็าคาเล่ม ๑ ไม่กีส่ลึง บดิามารดาเดก็พอมีก�าลงัซือ้
ให้ได้ โดยเปนคนที่ขัดสนจริงๆ ให้เปล่าก็ควร
 ๒ แบบเรียนเหนยังใช้แบบเรียนเรวบ้าง แบบมูลบทบ้าง แบบ 
มูลบทนี้ตั้งแต่ครั้งข้าพเจ้าว่ากรมศึกษา ได้จัดโรงเรียนทั้งปวงอยู่เอง  
ได้ตรวจตราพิเคราะห์เหนเปนแน่ว่า แบบมูลบทนี้สอนยาก เรียกยาก 
แลรู้ช้าจึงได้ท�าแบบเรียนเรวขึ้น โดยเฉภาะส�าหรับสอนตามหัวเมือง  
ทุกวันน้ีก็ได้ใช้แบบเรียนเร็วอยู่ท่ัวไปแล้ว ควรจะใช้แบบเรียนเร็ว 
อย่างเดียว การสอนจะเปนที่สดวกแก่ครูมากกว่าใช้สองอย่างปนกัน
 ๓ บาญชีส�าหรับตรวจนักเรียนยังไม่มี บาญชีนี้ควรจะต้องมี 
ทุกโรงเรียน เพราะเหตุว่า ธรรมดาการสอนหนังสือ ถ้าเด็กมาเรียน 
เสมอ จะรู้ได้เร็วด้วย แลจะรู้วิชาเท่าๆ กันชั้นละหลายๆ คน ต่อ
หนังสือ หรือสอนหนังสือได้คราวละหลายๆ คนสดวกแก่ครูด้วย อีก
ประการหนึ่งเด็กมาโรงเรียนมักจะเท่ียวไกล ข้างบิดามารดาส�าคัญว่า 
มาโรงเรียน ข้างอาจารย์ส�าคัญว่าอยู่บ้าน เปนการเสื่อมเสียประโยชน์  
แลทีส่ดุการท่ีมบีาญชตีรวจแลตรวจให้ตรงเวลา ย่อมมีประโยชน์เหมือน 
สอนให้เด็กเอื้อเฟื้อต่อความแน่นอนในเวลาที่จะท�ากิจการทั้งปวง
 ๔ ที่เด็กนั่งยังนั่งคละกันไม่ถูกตามแบบโรงเรียน ควรจะจัดให้
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นั่งเปนพวกกันตามช้ันวิชาท่ีเรียน คือ พวกที่เรียนเล่ม ๒ นั่งอยู่ฝ่าย
หนึง่ พวกท่ีเรยีนเล่ม ๑ นัง่อยู่ฝ่ายหนึง่ อาจารยจะได้เรยีกหาตรวจตรา
ได้ง่าย ใช่แต่เท่านั้นยังควรจะแบ่งเปนชั้น คือ ในพวกเรียนเล่ม ๑ นั้น 
พวกที่เรียนตั้งแต่ ก ข ไปจนถึงขึ้น แม่กง ควรจะจัดเปนชั้นที่ ๑ พวกที่
เรยีนตัง้แต่ แม่กง ไปจนจบเล่ม ๑ ควรจะจดัเปนชัน้ที ่๒ ในพวกทีเ่รยีน 
เล่ม ๒ ก็ควรจะแบ่งออกเปน ๒ ชั้น จัดเปนชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ ท�านอง
เดียวกัน แลจัดให้นั่งตามชั้นอย่าให้ปะปนกัน การท่ีจัดเปนชั้นเช่นน้ี  
มปีระโยชน์ทัง้ในการทีจ่ะสอน เปนการสดวกแก่อาจารย แลมปีระโยชน์ 
ทั้งการที่จะท�าให้เด็กอุส่าห์เล่าเรียน เพื่อจะได้เลื่อนชั้นขึ้นโดยรู้สึกว่า
ดีกว่ากันโดยล�าดับ
 ได้ตรวจตราเหนความบกพร่องมีอยู่ดังนี้ ขอให้พระอาจารย 
อ่อนแก้ไขเสียให้ถูกต้อง เพราะเปนโรงเรียนสามัญอยู่ในเมืองนี้
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๔ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ที่พักเมืองแพร่

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยเมือ่วนัที ่๖ พฤศจกิายน เวลาเช้าโมงคร่ึง ออกเรือจากบ้าน
ช่องถงึทีพ่รมแดนเมอืงพไิชย พระจงรณฤทธปิลดัเมอืงพไิชยมาคอยรบั 
เวลาบ่าย ๒ โมงถงึเมอืงพไิชย ได้ขึน้เดนิตรวจตามบริเวณเมืองในวนัน้ัน 
สังเกตดูเมืองพิไชยไม่แปลกตาขึ้นกว่าเมื่อข้ึนมาในศก ๑๑๑ สถานที่ 
ท�าราชการต่างๆ กค็งอยูต่ามทีพ่ระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัรได้สร้างขึน้
ไว้แล้ว แต่เมื่อเปนผู้ว่าราชการเมืองพิไชยในครั้งนั้น คือ ที่พักข้าหลวง
ท�าด้วยเครื่องไม้จริงค้างไว้แต่ครั้งนั้นก�าลังท�าจวนจะแล้ว จะแก้ไข 
เปนทีว่่าการเมอืงหลงัหนึง่ ทีว่่าการเมอืงกบัศาลรวมกนั ท�าด้วยเครือ่ง
ไม้จริงหลังคามุงสังกสีมีอยู่แต่ก่อนแล้ว เม่ือย้ายที่ว่าการเมืองไปที่ท�า
ใหม่ ทีห่ลงัเดมิจะใช้เปนศาล ต่อมาถงึโรงโทรเลข ท�าด้วยเครือ่งไม้จรงิ
หลงัคามงุสังกระสี ต่อมาถงึโรงไปรสนยีเดมิท�า ท�านองเดยีวกนั พระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตรจะแก้เปนโรงเรียน ที่แปลกตาในเมืองนี้ คือ ถนน
ของเดิมมาขยายให้กว้าง แลตกแต่งเรียบร้อยแลดูงามดีข้ึน อีกอย่าง
หนึ่งคือตราง ได้ท�าด้วยเครื่องไม้จริงเรียบร้อยดี กับที่ร้านตลาดริมโรง
บ่อนมมีากขึน้ แลของทีข่ายกเ็ปนของดมีมีากขึน้ นอกจากนีต้้องนบัว่า
คงรูปเปนอย่างเดิม เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง พระยา
ศรสีรุยิราชวรานวัุตรได้ทะนบุ�ารงุเมอืงนีแ้ต่ยงัไม่ได้จดัเทศาภบิาลแล้ว 
ประการทีส่อง เมอืงนีไ้ม่มทีางอนัใดทีจ่ะบ�ารุงด้วยการตกแต่งบ้านเมือง 
เพราะไม่ใช่ท�าเลค้าขาย ผู้คนไม่มากมาย แลเฉภาะในเวลานี้ เมื่อการ
ค้าขายที่เมืองอุตรดิฐ แลเมืองสวรรคโลก ศุโขทัย เจริญขึ้น พาเอา
พวกคนค้าขายไปอยู่ตามเมืองเหล่านั้นเสียมาก แม้พวกฮ่อซึ่งเคยขน
สินค้าลงมาเมืองพิไชยแต่ก่อน เดียวนี้ก็ไปลงอุตรดิฐ หามาลงเมือง 
พิไชยไม่ ทางท่ีจะบ�ารุงเมืองพิไชยให้ครึกคร้ืนข้ึน เหนมีอยู่อย่างหนึ่ง 
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คือ ตัดถนนทางเกวียนแต่เมืองสวรรคโลกมาลงท่าเมืองพิไชย ซึ่ง 
เปนทางใกล้กว่าทางอื่นระยะทางเพียง ๘๐๐ เส้น ถ้าท�าส�าเร็จบางที 
ในฤดแูล้งสนิค้าทางเมอืงสวรรคโลกจะลงทางนีไ้ด้ ได้แจ้งไว้แก่พระยา
ศรีสุริยราชวรานุวัตรแล้ว
 ราชการเมืองพิไชยเวลานี้ ก็เปนที่เรียบร้อยอยู่ตลอดทั้งที่ข้าง
ด้านใน แลด้านที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งเศส พระยาอุตรกิจได้ท�ายอดบาญชี 
ต่างๆ ยืน่ส่งมากบัจดหมายนีด้้วยแล้ว เมือ่ฉนัไปตรวจทีว่่าการเมอืงพบ
หนังสือก�ามิแชฝรั่งเศสเขียนเปนภาษาลาวมีมายังพระยาศรีสุริยราช 
วรานุวัตรฉบับหนึ่ง เมืองน�้าปาดพึ่งส่งมาถึงในวันนั้น ให้เปิดผนึกออก
อ่าน ได้ความเปนเรื่องว่ามีผู้ร้ายลักส่ิงของพวกชาวหลวงพระบางหนี
เข้ามาเมืองน�้าปาดจับไว้ได้ ขอให้คืนของกลางให้กับเจ้าของไป สังเกต
ดูโวหารที่พูดมาในหนังสือดูก็อ่อนหวานดี กล่าวถึงการที่ได้คุ้นเคยมา
กับพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรแต่ก่อน พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
ว่า เหนจะเปนมองซิเออรมาเซ
 ได้ไปตรวจที่โรงทหารซึ่งอาไศรยท่ีตั้งอยู่น่าบ้านพระยาพิไชย 
(มิ่ง) หลวงพิทักษ์นฤเบศร์ผู้บังคับการอยู่ที่แพ นายทหารนอกจากนั้น
อาไศรยอยู่โรงไม้ไผ่ และพลทหารปลูกทับกระท่อมอยู่ตามในบริเวณ
น้ี ได้ทราบความว่ากรมยุทธนาธิการจะย้ายกองทหารลงไปไว้เมือง 
พิศณุโลก แลได้มอบเงินให้พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรข้ึนมาสร้าง
โรงทหารแล้ว พลทหารที่มีประจ�าราชการอยู่ที่เมืองพิไชยในเวลานี้
ประมาณ ๒๔ คน ทั้งนายด้วยประมาณ ๓๐ เศษ ไม่ได้ท�าการอย่าง
หน่ึงอย่างใดนอกจากอยู่ยาม แลฝึกหัดอยู่บ้าง แต่ได้ความว่ามีความ
ศุขสบายดี ด้วยทหารเหล่านี้เปนคนท่ีมาได้ภรรยาที่ครอบครัวอยู่ใน
เมืองพิไชยแต่ครั้งขึ้นมาราชการทัพฮ่อบ้าง ทีหลังน้ันบ้างแทบทุกคน
ไม่มีห่วงใยในท่ีอื่น ท้ังภรรยาพวกทหารนี้ออกร้านขายของตามตลาด 
ช่วยก�าลังในทางหากินด้วยอีกส่วนหนึ่ง จัดว่าทหารพวกนี้ไม่มีความ
เดือดร้อนอย่างใด แต่มักจะเปนคนชั้นผู้ใหญ่โดยมาก
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 วันที่ ๗ พฤศจิกายนเวลาเช้าโมงคร่ึงออกเรือจากเมืองพิไชย 
เวลาบ่าย ๔ โมงถึงเมืองตรอนพักนอนคืนหนึ่ง ในระยะที่มาจากเมือง
พิไชยจนเมืองตรอนนี้ พบไม้เสาซ่ึงผูกแพไว้เสร็จเตรียมจะล่องอยู่ 
หลายสิบแพ ถามเจ้าของแพว่าเหตุใดจึงยังไม่ล่อง ได้ความว่ายังไม่ได้ 
รับค่าตัวค่าตอจึงยังล่องไม่ได้ ไต่สวนได้ความว่า มีท้องตราส่งพิกัด 
ภาษไีม้ขึน้มาเพือ่ให้เกบเฉภาะไม้ทีใ่ช้สรอยในเมอืง แต่ข้างนายอ�าเภอ
เข้าใจว่าจะให้เกบทัว่ไปจงึได้ห้ามแพไม้เหล่าน้ีไว้ เหนว่าเปนความเข้าใจ 
ไม่ถูก แลถ้ารอช้าไว้น�้าแห้งลงไม้เหล่านี้จะล่องไม่ได้ ก็จะเปนความ
ฉิบหายแก่เจ้าของ แลจะขาดประโยชน์แผ่นดิน จึงได้สั่งให้เรียกพวก
เจ้าของไม้มา แลอนญุาตให้เปิดไม้ล่องลงไปโดยเรว็ตามแต่ความพอใจ
ของเขา
 เที่ยวนี้นึกเสียดายที่ไม่มีเวลาจะไปเมืองสวรรคโลก ด้วยได้ฟัง
ข่าวว่าพวกพ่อค้า ว่าเมอืงสวรรคโลกเดียวนีส้นกุนิส์นานงดงามขึน้กว่า
แต่ก่อนเปนอันมาก มีถนนสองข้างแม่น�้ายาวหลายร้อยเส้น และบ้าน
ช่องสองข้างแม่น�้าตกแต่งสะสวยขึ้นมาก การค้าขายก็เจริญบริบูรณ์ 
ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนได้ พบพวกที่มาแต่เมืองสวรรคโลกพูดเปนปาก
เดียวกันเช่นนี้ท่ัวไปว่า บรรดาเมืองในมณฑลพิษณุโลกเวลานี้ ไม่มี 
เมืองไหนจะงดงามครึกครื้นเท่าเมืองสวรรคโลก
 วันท่ี ๘ พฤศจิกายนเวลาโมงเช้าออกเรือ ตอนนี้น�้าเชี่ยวจัด
พบเรือไฟของนายเฮงช่วยรับจากเรือฉันกับเรือพระองค์ประวิตรขึ้น
มา เวลาบ่าย ๓ โมงถึงหาดกรวด แต่เรืออื่นๆ ยังล้าอยู่มาก เหนว่าจะ
มาให้ถงึเมอืงอตุรดฐิพร้อมกนัในวนันัน้ไม่ได้ จงึจอดพกัทีน่่าศาลตรวจ
การอ�าเภอต�าบลหาดกรวดคืนหนึ่ง ท่ีเรียกว่าศาลตรวจการอ�าเภอนี้ 
คอื เปนเรอืนเครือ่งไม้ไผ่ปลกูขึน้ด้วยกระบวนเกณฑ์ มอี�าเภอแห่งบ้าง 
๒ แห่งบ้าง ทุกอ�าเภอในมณฑลพิศณุโลก เปนที่ส�าหรับนายอ�าเภอไป
พักในเวลาตรวจการ หรือประชุมราษฎรเกบเงินหลวง เช่นคราวเกบ
ค่านาเปนต้น เปนความคิดดีอยู่ แต่เหนเปนการล�าบากอยู่ด้วยเหตุ 
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๒ ประการ คือ ที่จะรักษาประการหนึ่งแลที่จะซ่อมแซมประการหนึ่ง 
เหนสู้ใช้ศาลาวัดไม่ได้ ได้ช้ีแจงความเหนทั้งนี้แก่พระยาศรีสุริยราช 
วรานุวัตรแล้ว
 ขึ้นมาคราวนี้ได้พิเคราะห์แลคิดคะเนการเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะรับ
ประกันว่า เปนความคิดถูกยังไม่ได้ คือ เรื่องปลาสร้อยได้สังเกตเหน
ตั้งแต่กรุงเก่าขึ้นมา ในฤดูน�้าลดเช่นนี้ มีปลาตัวเล็กๆ อย่างที่เขาเรียก 
ว่าปลาสร้อยชุกชุมตลอดทาง ถ้าจะนับจ�านวนก็หลายสิบล้าน ปลา
เหล่านี้มีวิไสยเปนอย่างเดียวกัน มีแต่จะว่ายทวนน�้าข้ึนมาฝ่ายเหนือ 
จะไปที่ใดหาทราบไม่ คนจึงสมมุติกันว่า ปลาสร้อยเหล่านี้ข้ึนมา
นมัสการพระฝาง จะอาไศรยเหตุที่ปลาเหล่าน้ีมีชุกชุมตลอดข้ึนมา
จนถงึเมอืงฝางจงึเข้าใจไปอย่างนัน้ มานกึๆ ดเูหนว่า บางทปีลาเหล่านี ้
จะเปนลูกปลาทั้งหลาย ซึ่งติดน�้าออกมาจากด้วยห้วยหนองคลองบึง 
บางต่างๆ เมื่อลอยลงมากระทบน�้าแปลก คือที่ใกล้น�้าเคม จึงเปลี่ยน 
อาการโดยธรรมชาติเปนความรู้สึกให้หันกลับขึ้นไปฝ่ายเหนือ ซึ่งเปน 
กระแสน�้าเกิดของปลาเหล่านี้ จนกระทั่งถึงฤดูฝนก็ไหลหลากเข้า
ห้วยหนองกลายเปนพืชน์พรรค์ปลาวนเวียนต่อไปดังนี้ ได้ลองไต่ถาม
ตามชาวบ้าน ได้ความว่าปลาสร้อยนี้จับขึ้นมาดูมีต่างๆ กันเปนหลาย
ชนิด แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจว่าเปนลูกปลา ได้ความเพียงเท่านี้ เปนเรื่อง 
ที่ยังจะต้องไต่สวนทดลองต่อไป ถ้าเปนของจริงดังความเหนของฉัน 
จะต้องห้ามการจับปลาสร้อย จึงจะเปนการบ�ารุงพรรค์ปลาให้เจริญ 
แต่ให้นึกเกรงไปว่าฉันจะเหนผิด เพราะถ้าเปนความจริงดังนั้นแล้ว  
คนทัง้หลายเขาท�าไมจะไม่รูม้าแต่ก่อน ในแถวนีป้ลาใหญ่ๆ กม็คีนสงอวน 
จบัปลาขายหลายแห่ง พบปลาท่ีโตขนาดปลาสวายแลปลาเทโพบ่อยๆ
 วันที่ ๙ พฤศจิกายน เวลาโมงเช้าออกเรือจากหาดกรวด  
เรือไฟจูงขึ้นมา เวลา ๓ โมงเช้าถึงเมืองอุตรดิฐ
 เม่ือก่อนถึงเมืองอุตรดิฐมีความเสียใจที่เกิดเอกซเดนข้ึน 
อย่างหนึ่ง คือ พวกข้าราชการชั้นหนุ่มๆ ที่ขึ้นมาด้วย เขามีปืนขึ้นมา
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ยิงนกกันตามทาง ปืนหลวงสุนทรโกษาบันจุไว้ บ่าวไม่รู้เอาออกเชด 
ปืนลั่นออกไปกระสุนปรายถูกขานายเตนบุตรพระยาสีหราชเดโชไชย
ทั้ง ๒ ข้าง จะหาหมอบาดแผลที่เมืองอุตรดิฐก็ไม่มี ต้องให้นายเตนรีบ 
กลับลงไปในเวลานั้น ให้พระประสิทธิวิทยา หลวงสุนทรโกษาลงไป
ส่ง เพื่อให้หมอท่ีเมืองพิศณุโลกแต่งแผล แล้วให้เลยลงไปกรุงเทพฯ 
ทีเดียว แต่พระประสิทธิกับหลวงสุนทรโกษานั้น เม่ือได้ส่งนายเตนที่
เมืองพิษณุโลกแล้ว ถ้าเหนอาการไม่มากมายก็ให้ตามกลับขึ้นมา ที่มี
เหตุขึ้นเช่นนี้ท�าให้ตัวฉันแลบรรดาผู้ท่ีมาด้วยกันมีความเสียใจเปนอัน
มากทุกๆ คน และยิ่งนึกแลเหนความล�าบากของข้าราชการแลคน  
ทั้งหลายตามหัวเมือง เพราะเหตุที่ไม่มีหมอบาดแผล ได้ปฤกษากับ
พระยาศรีสรุยิราชวรานวุตัรเหนว่า เมอืงอตุรดฐินีเ้ปนทีท่�าเลผูค้นมาก 
ควรจะต้องมีหมอบาดแผลประจ�าอยู่ แลโอสถศาลาของหลวงที่ตั้งอยู่
เมืองพิษณุโลกนั้น ไปตั้งประชันอยู่กับโอสถศาลาของพวกมิศชันเนรี 
เปล่าจึงได้ขอให้พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรคิดย้ายโอสถศาลาของ
หลวงนี้ขึ้นมาตั้งไว้ที่เมืองอุตรดิฐ
 ถงึเมอืงอตุรดิฐมกีารรเีซบ็ช่ันตามแบบ แต่มพีวกจนีพ่อค้ามาก
กว่าทุกๆ แห่ง พระยาสุนทรนุรักษ์ หลวงแผ้วพลภักดี ข้าหลวงมณฑล
ลาวเฉียง พระยาพิริยวิไชยเจ้าเมืองแพร่ เจ้าบุรีรัตนเมืองน่าน แลท้าว
พระยาซึ่งคุมพาหะนะมาคอยรับอยู่ที่นี้ด้วย
 ขนุอปุรการกรมโทรเลขมาคอยอยูท่ีน่ี ้ได้ความว่า สายโทรเลข
แต่เมืองอุตรดิฐขึ้นมาจนเมืองแพร่แลเมืองน่านซ่อมแซมใช้ได้แล้ว  
สายแต่เมืองแพร่ไปเมืองนครล�าปาง ได้ปักเสาเสร็จแลพาดสายไปได้
มาก ยังขาดอยู่เพียงทาง ๖๐๐ เส้น สายทางเมืองนครล�าปางหมด 
มือ จึงทิ้งค้างอยู่จนบัดนี้ ได้ความดังน้ี จึงได้ให้ตรวจดูสายท่ีเมือง 
อุตรดิฐ ได้ความว่ามีสายอยู่ ๘๐ ขด จากระยะทางที่ขาดนั้น แต่อินชุ
เลเตอรไม่ม ีได้ความจากพระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัรว่า อนิชเุลเตอรมี
อยูท่ีบ่างบญุนากใต้เมอืงพจิติร จงึขอยืมเรอืไฟหลวงพพิธิภณัฑ์วจิารณ 
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ซึ่งคอยอยู่เมืองพิศณุโลกให้ลงไปรับอินชุเลเตอร์ที่เมืองพิจิตรข้ึนมา 
ส่ง ส่วนสายลวดที่เมืองอุตรดิฐนั้น ได้ใช้เกณฑ์คน ๓๐๐ รีบขนส่งมา
เมืองแพร่ แลส่งเมืองนครล�าปางให้เกณฑ์คนมารับไปท�าทีเดียว ให้
ขุนอุปรการเปนนายงานไปท�าสายที่ค้างนี้ให้แล้ว ในการเกณฑ์ส่งสาย
โทรเลขคราวนี้ ได้ปฤกษากับพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร คิดออกตั๋ว
คุม้เกณฑ์ซึง่ได้ช้ีแจงในตอนรายงานเมอืงพศิณโุลกนัน้ เปนการทดลอง
ดู คือ บรรดาคนที่ต้องเกณฑ์ขนสายโทรเลขมาส่งเมืองแพร่คราวนี้
ให้ออกตั๋วคุ้มการกะเกณฑ์ท้ังปวงให้จนสิ้นศก ๑๑๗ พระยาศรีสุริย 
ราชวรานุวัตรไปชี้แจงแก่คนที่ต้องเกณฑ์ พากันปิติยินดีซ่องสาธุการ
ทั่วกัน ที่เรื่องออกตั๋วนี้จะใช้ได้เปนแน่
 เวลาบ่ายออกเดินดูท้องท่ีเมืองอุตรดิฐๆ เวลานี้เจริญแปลก 
ตากว่าแต่ก่อนมาก บนบกตอนที่ตั้งที่ว่าการอ�าเภอถนนแลร้ัวบ้าน
ตกแต่งสวยตามแบบในมณฑลพิศณุโลก ถนนยืนไปจนตลอดหาด 
ท่าอิฐ มีเสาโคมปักสองข้าง แลปลูกต้นไม้ขึ้น ต้นไม้ที่ปลูกนี้ เรียกว่า
ต้นตะค�้าเปนไม้เก่นอย่างหนึ่งใบคล้ายๆ ใบมยม ปลูกง่ายสาหัดตัดต้น
หรือกิ่งยาวขนาด ๔ ศอก มาปักลง ปักหลังเท่านั้นแล้ว ก็เปนแล้วกัน 
ต้นไม้นั้นก็แตกใบงอกงามไม่มีตาย แต่ที่อุตรดิฐนี้พึ่งเอามาปลูกใหม่  
ยังไม่ทันเปนพุ่ม เหนแตกใบแล้วมีบ้าง ที่หาดท่าอิฐแต่ก่อนเปนพง 
เดี๋ยวนี้เปนไร่อ้อยไร่ยา ตลอดสองข้างถนนมีร้านจีนขายของต่างๆ  
เปนร้านเครือ่งไม้ไผ่บ้าง ท�าขึน้เปนเครือ่งไม้จรงิกม็ ีทีส่ดุถนนข้างเหนอื
ถึงห้างกิมหงวนฮวด คือ ห้างบริษัทเข้าใจว่า พระภักดีคนหน่ึง ห้าง 
อากรเตงส่วนหนึ่ง นายเฮงส่วนหนึ่ง เข้าหุ้นกันตั้งห้างขายของแล
รับสินค้าต่างๆ ห้างนี้ท�าด้วยเครื่องไม้จริงใหญ่โตหลายหลัง แต่ยังท�า 
ค้างด้วยต้องอยุด เพราะใน ๒ ปีนี้น�้ากัดตลิ่งข้างเหนือพังเข้ามามาก 
เกรงจะกัดเข้ามาถึงที่ตั้งห้าง เจ้าของไม่ไว้ใจจึงอยุดอยู่
 เรื่องแม่น�้าในตอนเมืองอุตรดิฐนี้ เปนเครื่องท�าให้ท้อถอยใน
การปลูกสร้างเปนแบบอย่างนึ่ง ที่หาดท่าอิฐเวลาฤดูน�้าท่วมต้องเลิก
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ร้านรวงหมด ที่ปลูกเปนเครื่องไม้จริง ๒ ชั้น ถึงน่าน�้าก็อาไศรยได้แต่
ชั้นบน ทุกวันนี้การค้าขาย ถึงเวลาเช้าต้องขนของตั้งหลายหาบหาม
ขึ้นจากเรือไปวางไว้ขายท่ีร้าน ครั้นถึงเวลาเยนก็ต้องหาบเอาของลง
ไปเกบไว้ในเรอื อย่างเดยีวกบัตัง้ร้านแผงลอยขายผกัขายปลาโดยมาก 
เปนความล�าบากของพวกพ่อค้ายิง่นกั รอดตวัอยูด้่วยขายของด ีบางที
ขายได้ถึงวันละ ๑๐๐ บาท อย่างต�่าเพียง ๓๐ บาท จึงเปนก�าลังให้ตั้ง
หน้าค้าขาย ถงึพวกทีต่ัง้บ้านเรอืนอยูเ่ปนปึกแผ่น กม็คีวามท้อถอยด้วย
เร่ืองน�้ากัดตล่ิง เปนของรู้ไม่ได้ว่า ปีใดน�้าจะกัดที่ตรงไหน ถ้าไม่กัดก ็
เปนการดี ถ้าถูกน�้ากัดก็พังได้ตั้งแต่ปีละเส้นหนึ่งลงมา จึงไม่มีใครใคร่
จะกล้าท�าบ้านเรือนให้เปนปึกแผ่น พวกคนค้าขายมักจะลงอยู่เรืออยู่
แพเสียโดยมาก มีเรือแพจอดตลอดต้ังแต่ท่าอิฐลงมาจนบางโพ ให ้
นับดูในเวลานี้ มีจ�านวนแพ ๔๐ หลัง เรือใหญ่ ๒๔๒ ล�า แต่เขาบอก
ว่า เปนเวลาเรอืน้อย ด้วยฤดนูีช้าวเรอืพาสนิค้าลงไปขายอยูป่ากน�้าโพ 
มาก ต่อเดือนอ้ายเดือนย่ีจึงจะกลับขึ้นมาติดชุกชุมที่เมืองอุตรดิฐนี้  
ด้วยเปนฤดูพวกพ่อค้าเมืองแพร่ เมืองน่าน แลเมืองหลวงพระบางน�า
สินค้าลงมาขาย แลมาซื้อสินค้าต่างๆ
 การบังคับบัญชาได้ความว่าบังคับได้เรียบร้อยดี ไม่ว่าคนที่จะ
มาแต่เมืองใดใด และพวกพ่อค้าจีนโดยเฉภาะตั้งแต่จัดให้มีกรมการ 
จีน แลข้าหลวงดูแลท�านุบ�ารุง พวกจีนไม่มีความกระด้างกระเดื่อง
อย่างอนึ่งอย่างใด พิเคราะห์ดูก็แลเหนจริงอย่างหนึ่ง ด้วยในการที่
เขาตกแต่งรับรองในคราวนี้ ตามเรือนัดกันยกธงช้างเตมไป มีธงต่าง
ประเทศ แต่ธงอังกฤษในเรือล�าหนึ่งธงเดียว ฟังเสียงตามพวกพ่อค้า
ก็พากันเปนท่ีพอใจในการปกครองทุกวันนี้ทั่วไป มีเร่ืองราวร้องอยู่
แต่ด้วยเร่ืองป่าไม้ มักจะเปนพวกสวรรคโลกเปนพื้น ร้องขอท�าป่าไม้
บ้าง ร้องขอชักลากไม้ที่ได้ตัดลงไว้บ้าง ส่วนราษฎรที่เปนพื้นเมืองยื่น
เรื่องราวก็หลายฉบับ แต่สังเกตดูข้อความ มีแต่ร้องทุกข์เรื่องแย่งที่กัน
ปลูกยาสูบตามริมน�้า พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรว่า เรื่องแย่งที่กันนี้
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ไม่มีที่สุด พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรขึ้นมาคราวใดก็ได้รับเรื่องราว 
เปนอันมากในเรื่องอย่างเดียวกัน เพราะเหตุท่ีท่ีริมตลิ่งเปลี่ยนแปลง
ปีละมากๆ ทุกๆ ปี ที่ซึ่งราษฎรเคยท�าไม่ยุติอยู่ได้ จึงมักวิวาทแย่งชิง
กันเสมอ
 ที่เมืองอุตรดิฐนี้มีพลตระเวน ๑๒ คน จัดอย่างเดียวกับที ่
เมืองพิศณุโลก นายสิบเอกนายอาดทหารมหาดเล็กเก่าเปนผู้บังคับ  
โปลิศที่เมืองอุตรดิฐท่ีจ�าเปนๆ ต้องมี เพราะมีการต้องออกไปตรวจ 
เขตรที่เปนป่าเปนดงทางเมืองแพร่ แลเมืองน�้าปาดอยู่บ้าง
 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายนเวลาโมงเช้า ข้ึนไปนมัสการพระแท่น
ศิลาอาศน์ถนนแต่เมืองอุตรดิฐไปพระแท่นศิลาอาศน์ระยะทาง ๑๕ 
เส้น เปนถนนท�าขึ้นใหม่ พระศรีพนมมาศนายอ�าเภอทุ่งยั้งเปนนาย 
งานท�าด้วยกระบวนขอแรง ท�าดีมาก ตะพานใช้ไม้ใหญ่ๆ จนถึงช้าง
ข้ามได้ แต่ยังค้างอยู่ ๒ ตะพาน ถนนน้ีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
ให้ชื่อว่า ถนนศรีพนมมาศ ตัวพระแท่นศิลาอาศน์อยู่นอกเมืองทุ่งยั้ง
ห่างออกไป ๓๐ เส้น ที่เมืองทุ่งยั้งยังมีดูแลเนินก�าแพงเปน ๒ ชั้น มี 
สิ่งส�าคัญแต่วัดมหาธาตุ หลวงคลังเมืองสวรรคโลกกับทายก ก�าลัง
จัดการปฏิสังขรทั้งพระวิหารก�าแพงแก้ว แลจะก่อพระมหาธาตุซึ่ง
ยังหักพังอยู่ให้ดีขึ้นดังเก่า เมืองทุ่งย้ังนี้ด้วยเหตุอย่างไรไม่ทราบ จอง
กันมาแต่โบราณว่าเปนเมืองท้าวสามนต์ ยังมีท่ีเรียกว่าสนามคลี แล 
หลุมคลี อยู่ท่ีลานศิลาแลงหลังวัดมหาธาตุ แม้ในวิหารวัดมหาธาตุ 
ฝาผนังที่เขียนเรื่องเงาะ เปนการประหลาดอยู่ ที่พระแท่นศิลาอาศน์
นัน้อยูบ่นเนนิศลิาแลง ๒ เนนิๆ ต้นทาง มวีดัโบราณเรยีกว่าวดัพระยนื 
คือ ท�าเปนถานมีรอยพระบาท ๒ รอยไว้ในมณดปอันหนึ่ง เรียกรอย
พระบาท ๒ รอยนั้นว่าพระยืน เนินปลายเปนเนินพระแท่นศิลาอาศน์  
มวีหิารและมณฑปสรวมพระแท่นอยู ่พระแท่นน้ันคอื พระแท่นป้ันด้วย
ปูนปิดทอง ไม่ใช่พระแท่นศลิาอย่างพระแท่นดงรัง เขาว่าพระแท่นท่ีแท้
อยู่ในแท่นปูนนั้น แต่หาได้เหนไม้ มีของส�าคัญอยู่ในบริเวณพระแท่น



277สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

น้ีอีก ๓ อย่าง คือ ต้นพุทราห้อยบาดต้นหน่ึง คราวน้ีโตข้ึนกว่าเม่ือ 
ฉันมาในศก ๑๑๑ สักหน่อย อีกอย่างหนึ่งนั้นที่บ้านพระโอฐ เหนปั้น
เปนกระโถนปูนไว้ อีกอย่างหนึ่งคือ ประตูยักษ์ที่ว่าใครออกไปยักษ์
หักคอหรือกินเสีย ถ้าเซ่อซ่าออกไปก็เปนได้จริงด้วยตรงน้ันเปนท่ีชัน
อาจจะตกคอหักได้
 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายนแต่เดิมก�าหนดว่าจะไปเมืองลับแล แล้ว 
กลับลงไปเมืองอุตรดิฐ แต่มาได้ความว่าทางที่จะมาเมืองแพร่จะต้อง 
มาทางเมืองลับแลอยู่แล้ว จึงงดการที่จะไปเมืองลับแลในวันนั้นไว้ 
หยุดพักวันหนึ่ง เวลาเยนได้เดินไปเท่ียวทางข้างใต้ แลได้ตกลงเลื่อน 
ก�าหนดเดินทางออกไปจนวันที่ ๑๓ เพราะเรื่องซ่อมสายโทรเลขตอน
เมืองพิจิตรยังไม่แล้ว แลยังไม่ได้ข่าวว่าการท�าเปนประการใด
 วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน เวลาเช้าไปขี่รถใบซีเกอล์เล่นที่ถนน 
ศรีพนมมาศ ขี่ได้ครู่หนึ่งเมื่อยขาทนไม่ไหว ด้วยเร้ือมาเสียช้านาน  
รถใบซีเกอล์เหล่านี้เปนรถของห้างกิมหงวนวัดมีอยู่ ๕ คัน ก�าลังจะ 
เล่นกันที่เมืองอุตรดิฐ เวลาเยนไปเที่ยวที่หาดท่าดิฐอีกครั้งหนึ่ง
 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน เวลาเช้าสองโมงเช้าที่ม้าออกจากเมือง 
อุตรดิฐไปถนนซึ่งพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรให้ชื่อว่า ถนนอินทคีรี  
ซึ่งจีนทองอินเปนนายงานจัดการสร้างข้ึนส�าหรับมหาชนไปมาใน
ระหว่างเมืองอุตรดิฐกับเมืองลับแล ระยะทาง ๒๔๐ เส้น ถนนสาย
นี้ท�า ท�านองเดียวกับถนนขึ้นพระแท่นศิลาอาศน์ แต่งามกว่ากันมาก 
ด้วยตดัผ่านไปในดงมไีม้ใหญ่สองข้างทางดงูามราวกบัป่าในยโุรป เวลา 
๓ โมงเช้าถึงบ้านจีนทองอินซึ่งฉันได้เคยแวะกินเข้าเช้าเมื่อขึ้นมาใน
ศก ๑๑๑ มาคราวนี้จีนทองอินจัดการรับรองอีก จึงได้อยุดพักกินเข้า 
เช้าที่นั้น แล้วเดินทางต่อมาอีก ๓๐ เส้น ถึงท�าเนียบที่พักเมืองลับแลๆ 
จะหาพื้นที่แห่งใดในหัวเมืองฝ่ายเหนืองามเท่าเปนไม่มี เพราะเปนท่ี
ว่างอยู่ระหว่างเขาแลเนินล้อมรอบ แลในนั้นยังมีเขามอเล็กๆ ซับซ้อน
กันไป พื้นที่เปนนาบ้าง เปนบ้านบ้างๆ เปนสวนบ้าง ถ้าจะเดินเที่ยว
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เล่นก็มีทางวกเวียนไปไม่มีที่สุด ที่ดินอุดมจะปลูกพรรค์ผลไม้อย่างใด
งอกงามดีทุกอย่าง ท่ีนาก็ดี ด้วยมีล�าห้วยผ่านไป ราษฎรท�าฝาย คือ 
ท�านบกั้นน�้าขึ้นไว้ให้สูง แล้วท�ารางไขน�้าไปใช้ตามเรือกสวนไร่นา เข้า
มักจะงามบริบูรณ์ไม่ใคร่เสีย แต่การท�าท�านบเข้าใจว่ายังท�าไม่เตมที่ 
ถ้าได้ความคิดแลทุนของรัฐบาลช่วยบ้างที่นาเมืองลับแลจะดีขึ้นกว่า
นี้มาก แต่อย่างนี้ราคาที่นาซื้อขายกันถึงไร่ละชั่งเปนประมาณไม่ถูก
กว่านาในกรุงเก่า
 เมืองลับแลนี้ เปนที่เลื่องลือกันมาว่ามักจะมีผู้หญิงสาวรูป 
งามๆ แต่จะเปนด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง เขาว่าเปนเพราะพวก
กองทพัแต่ก่อนเคยมาข่มเหง ผู้มบีรรดาศกัดิข์ึน้มาคราวใด พวกผูห้ญงิ
สาวชาวลับแลก็เที่ยวหลบหนีซุกซ่อนไม่ให้เหนตัว เปนความสัจจริง 
ซึ่งได้ปรากฏแก่กรมหมื่นสรรพสิทธิซ่ึงขึ้นมาก่อนแลตัวฉันเมื่อขึ้นมา 
ในศก ๑๑๑ แต่ในคราวนี้ได้ทราบว่า พวกกรมการแลผู้ใหญ่บ้านได้
เที่ยวชี้แจงว่าอย่าให้เกรงกลัวหลบหนีอย่างแต่ก่อนเลย เพราะเชื่อได้
ว่าไม่มีอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปแล้ว พวกผู้หญิงทั้งสาวทั้งแก่
พากันมาคอยดูเปนอันมาก ไม่มีใครหลบหนีดังแต่ก่อน บางทีถึงพา
กันมาเปนพวกๆ ขอเข้ามาดูใกล้อย่างดูของปลาด บางพวกที่เปนชาย 
บ้าง หญิงบ้างเข้ามาเที่ยวเดินวนเวียนคอยดูรอบร้ัวบ้าน ถึงยืนจุก
ประตูแน่นอยู่เสมอจนเกินต้องการ ที่ว่านี้ทั่วไปในพวกชาวลับแล ทั้ง
หญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ ไม่ใช่แต่ผู้หญิงสาวพวกเดียว เวลาเยนไปเที่ยว
ตามถนนอินทคีรี ด้วยถนนยังมีเลยที่พักไปอีก ๑๐๐ เส้น แลยังมีถนน
ตัดแต่ถนนอินทคีรีนี้อีกสายหนึ่งไปถึงพระแท่นศิลาอาศน์ ระยะทาง 
๒๐๐ เส้นเศษ
 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลาโมงเช้าลาพระยาศรีสุริยราชวรา 
นุวัตรขึ้นมาเดินออกจากเมืองลับแลมาเมืองแพร่
 เนื้อเหนในส่วนท่ีได้ตรวจการเมืองพิไชยนี้ ก็ไม่มีอไรที่จะพึ่ง
กล่าวให้แปลกกว่าหัวเมืองที่อยู่ในมณฑลพิศณุโลกหรือข้อความที่ได้
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พรรณนามา ส่วนระยะทางท่ีเดินบกยังอยู่ในมณฑลพิศณุโลกวันหนึ่ง 
แต่เหนว่าควรจะงดไว้พรรณนาในรายงานตอนเมืองแพร่จะดีกว่า 
เพราะจะได้เริ่มต้นแต่เดินบกจากเมืองลับแลทีเดียว
 มีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งคิดดูตามวันแล้ว ควรจะว่าในรายงาน
ตอนเมอืงแพร่ แต่เปนการในมณฑลพศิณโุลก จงึยงัวางลงไว้เสยีในทีน่ี้  
คอื พระยาศรอีรรคฮาดเจ้าเมอืงเชยีงคานจะลงมาหาฉัน แต่ลงมาไม่ทนั
ที่เมืองอุตรดิฐ จึงตามมาพบกันที่เมืองแพร่ ได้สนทนากับพระยาศรี
อรรคฮาดถึงราชการทางเมืองเชียงคาน ได้ความดังนี้
 ๑ พวกหลวงพระบางทีม่าตัง้อยูท่ีบ้่านบ่อเบีย้ซึง่เปนปากเสยีง
เอะอะกันแต่ก่อนนั้น เดียวนี้ทิ้งบ้านบ่อเบี้ยหนีกลับไปหมดแล้ว
 ๒ ฝรั่งเศสยังเบียดเบียนข้างฝั่งขวาท่ีจะไปมาด้วยทางเรือใน
ล�าน�า้โขง ต้องให้เอาหนงัสือของเขาจงึให้ไปมาโดยสดวก หาไม่กเ็กะกะ
จับกุมต่างๆ แลไม่ยอมให้คนฝั่งนี้ข้ามไปท�าไร่นาในฝั่งโน้น ความข้อนี้
ถ้าควรจะพูดกับเฟอร์รองได้ขอให้พูดดู
 ๓ เจ้านครหลวงพระบางเวลานี้ไม่เปนธุระท�าการงานอย่างใด 
แต่เจ้าอปุราชนัน้ยงัท�าการงานของฝรัง่เศสแขงแรง ฝรัง่เศสไปไหนเอา
ไปด้วย พวกท้าวพระยาเมืองหลวงพระบางที่ได้เงินเดือนของฝรั่งเศส 
ก็รักใคร่แลท�าการของฝรั่งเศสแขงแรง ท่ีไม่ได้เงินเดือนก็พากันเดือด
ร้อนคิดถึงความหลังอยู่เสมอ
 ๔ ราษฎรข้างฝั่งซ้ายนั้นได้ความเดือดร้อนมาก ไม่มีความ 
นิยมต่อฝรั่งเศสเลย เพราะฝรั่งเศสเกบสรวย แต่ก่อนเกบคนละ ๒ 
เหรียญ เดียวนี้เกบขึ้นเปนคนละ ๔ เหรียญ ยังเกบค่าที่ดินแลเกณฑ์
ให้ปีละ ๒๐ วันต่างหาก
 ๕ การท�ามาหากินข้างฝั่งซ้ายดูน้อยลงกว่าแต่ก่อน เพราะ
ฝร่ังเศสเกบค่าท่ี คนท้อถอยไม่ใคร่ท�าไร่ท�านา สินค้าที่ผ่านเมือง
เชยีงคานลงมาเมอืงอตุรดฐิ เปนสนิค้าเมอืงเลยเมอืงแก่นท้าวมากกว่า
สินค้าทางฝั่งซ้าย



280 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

 ๖ คนชาวเมืองเชียงคานท่ีข้ามไปอยู่ฝั่งซ้าย ข้ามกลับมาแล้ว
เกือบจะหมด การในเมืองเชียงคานบังคับบัญชาได้เรียบร้อยดี ไม่มี 
ผู้คนนิยมฝรั่งเศสดังแต่ก่อน ที่เอเยนต์ฝรั่งเศสที่เมืองเชียงคานเปนแต่
ปลูกทิ้งไว้นานๆ ฝรั่งจะมาครั้งหนึ่ง
 ๗ ที่เมืองแก่นท้าว พลเมืองเปนฝ่ายฝรั่งเศสประมาณสักส่วน
หน่ึงที่กลับมาอยู่ข้างฝ่ายไทยสัก ๒ ส่วน แต่ท่ีเมืองเลยน้ันได้ข่าวว่า
เรียบร้อยเปนปรกติดี ได้ความจากพระยาศรีอรรคฮาดดังนี้

     

 ป,ล, ได้ไปตรวจที่ว่าการอ�าเภออุตรดิฐดังตรวจอ�าเภออื่น 
อ�าเภออตุรดิฐเวลานีน้ายอ�าเภอยังไม่มตีวั พระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัร
ให้พระศรีพนมมาศนายอ�าเภอทุ่งย้ังว่าการรวมกัน การแบบแผนใน 
ที่ว่าการอ�าเภอไม่ใคร่จะเรียบร้อยอย่างอ�าเภออื่น
 อนึ่งเมื่อขึ้นไปเมืองทุ่งยั้ง ก็ได้แวะตรวจที่ว่าการอ�าเภอที่นั้น 
ดูเรียบร้อยดี
    ด.ร.
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ส�าเนา รับวันที่ ๒๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ที่พักเมืองแพร่

วันที่ ๗ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
ถึง  พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยฉันกลับจากเมืองน่านถึงเมืองแพร่เมื่อวันที่ ๕ พักเมือง
แพร่ ๒ วัน แล้วจะเดินทางไปเมืองนครล�าปางในวันที่ ๘
 เมล์ส่งจากกรุงเทพมา วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายนทางเมืองนคร
ล�าปางบ้าง ได้รับเมื่อวันท่ี ๕ นี้ ไม่ใคร่มีเวลาจะตรวจหนังสือที่ส่ง 
มายังค้างอยู่ถึงสองเมล์ เพราะเดินทางอยู่เสมอ เวลาถึงเมืองก็เต็ม
เวลาไปด้วยการท่ีเขารับรองต่างๆ อย่างเรารับเจ้าฝร่ัง แม้รายงานได้
เร่ิมลงมือเขียนได้เพียงมาถึงเมืองแพร่ครั้งแรก ก็ยังค้างอยู่เพียงนั้น  
แต่จะเขียนบอกพอเปนเลาในจดหมายฉบับนี้ คือ
 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เดินบกจากเมืองลับแลมาพักกิน 
เข้าเช้าที่บ้านด่านชายเขา พักนอนที่ป่างต้นพึ่งแขวงเมืองอุตรดิฐ
 วันท่ี ๑๕ พักกินเข้าเช้าท่ีเชิงเขาพรึงแขวงเมืองแพร่ นอนที่ 
ห้วยไล่ย์
 วันที่ ๑๖ กินเข้าเช้า และพักนอนที่ห้วยแม่จั๊ว
 วันที่ ๑๗ พักกินเข้าเช้าที่บ้านแม่มาน พักนอนท่ีเชิงเขาธาตุ
ฉ้อแฮ เวลาบ่ายมีกระบวนแห่เครื่องสะการะออกมาจากเมืองแพร่ 
เวลาเย็นขึ้นไปนมัสการธาตุฉ้อแฮ และจุดดอกไม้เพลิง เวลาค�่าฟัง 
เทศมหาชาติลาว
 วันที่ ๑๘ เวลาเช้า ท้าวพระยาพร้อมกันอรรเชิญแห่เข้าเมือง
แพร่ แล้วมีการริเซ็บชั่นทั้งผู้ชายผู้หญิง แลแจกเหรียญราชศิริ เวลา
เย็นไปบ้านพระยาแพร่ และที่ว่าการกรมป่าไม้
 วันท่ี ๑๙ เวลาเช้าเท่ียวดูตลาดและออฟฟิศโทรเลข แล้ว 
กลับมากินเข้าเช้าอย่างที่บ้านพระยาแพร่ เวลากลางวันพวกชาวต่าง
ประเทศทั้งพ่อค้าจีนพ่อค้าเงี้ยวมาหา เวลาบ่ายท้าวพระยาพร้อมกัน
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มาท�าขวัญ เวลาค�่ามีดินเนอร์ที่บ้านพระยาแพร่ เปนการเต็มยศ
 วันท่ี ๒๐ เวลาเช้าไปเท่ียวดูวัดในเมืองแพร่ เวลาบ่ายไปที่ 
มิศชันนารีอะเมริกัน และห้างบอมเบเบอร์มา
 วันท่ี ๒๑ เวลาเช้ายกจากเมืองแพร่อยุดกินเข้าเช้าที่บ้านแม่ 
ไล่ย์พักนอนที่บ้านแม่ค�ามี
 วันที่ ๒๒ พักกินเข้าเช้าที่บ้านร้องกวาง นอนที่ผาหมู
 วันที่ ๒๓ พักกินเข้าเช้าที่ปางไผ่ตน นอนที่นาตัน
 วันที่ ๒๔ กินเข้าเช้าที่ปางมอญ แขวงเมืองน่าน นอนที่ฝั่งหมิ่น
 วันที่ ๒๕ กินเข้าเช้าที่ปางทุ่งยาว นอนที่อ้ายนาไลย์
 วันที่ ๒๖ กินเข้าเช้าที่เมืองสา นอนที่วังม่วง
 วันที่ ๒๗ กินเข้าเช้าที่บ้านเชี่ยว เจ้านายท้าวพระยาเมืองน่าน
จัดเครื่องสะการะออกมาเชิญแห่เข้าเมือง เวลาบ่าย ๓ โมง มีรีเซ็บชั่น 
ทั้งผู้ชายผู้หญิง เวลาบ่าย ๔ โมงครึ่ง กงสุลฝรั่งเสศ กงสุลอังกฤษ 
มาหา เวลาเย็นไปที่คุ้มเจ้านครเมืองน่าน และบ้านข้าหลวง
 วันที่ ๒๘ เวลาเช้า ไปเที่ยวดูตลาดและวัด และสนามในเมือง 
แล้วไปบ้านเจ้าอุปราช เจ้าราชวงษ์ ไปเยี่ยมตอบกงสุลฝรั่งเสศ กงสุล
อังกฤษ และตรวจออฟฟิศข้าหลวง กลางวันรับท้าวพระยาหัวเมือง
ขึ้นเมืองน่าน เวลาบ่ายเจ้านายท้าวพระยาพร้อมกันมาท�าขวัญ แล้วมี 
แข่งเรือในล�าน�้าน่าน เวลาค�่าดินเนอร์ที่คุ้มเจ้าน่าน เปนการเต็มยศ
 วันที่ ๒๙ เวลาเช้า ไปนมัสการพระวัดสวนตาล และพบ 
พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในเมืองน่าน แล้วไปดูเมืองเก่า และเขาถ�้าน�้าทิพย์จน
เวลาเย็นจึงกลับมาถึงที่พัก
 วันท่ี ๓๐ สนทนาราชการกับเจ้านครเมืองน่าน และกงสุล 
ฝรั่งเสศมาหาได้สนทนากันอิกครั้งหนึ่ง
 วันที่ ๑ ธันวาคม เวลาบ่าย ๒ โมงยกจากเมืองน่าน พักนอนที่
วังม่วง
 วันที่ ๒ กินเข้าเช้าที่อ้ายนาไลย์ นอนที่ฝั่งหมิ่น
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 วันที่ ๓ กินเข้าเช้าที่ปางแดง นอนที่นาตัน
 วันที่ ๔ กินเข้าเช้าที่ปางไผ่ตน นอนที่ผาหมู
 วันที่ ๕ กินเข้าเช้าที่บ้านแม่ค�ามี เวลาบ่ายถึงเมืองแพร่พบ 
เจ้านครล�าปาง เจ้าบุรีรัตน์ เจ้าราชภาติกะวงษ์ เมืองนครล�าปาง และ
มิศเตอร์เสล็ดเจ้ากรมป่าไม้ มาคอยรับอยู่ที่นี่
 วันที่ ๖ เวลาเช้าไปที่ๆ พักเจ้านครล�าปาง แลบ้านพระยาแพร่ 
เวลาบ่ายมีการจุดบ้องไฟ
 เวลานี้ที่หัวเมืองเหล่านี้อยู่ข้างจะหนาว ปรอดเวลาเช้าอยู่ใน  
๕๔ คน ๕๖ เวลากลางวันอยู่ในร่มเพียง ๗๒ ทางแต่เมืองอุตรดิฐ 
มาเมืองแพร่เดินยากอยู่แต่ตอนท่ีข้ามเขาปันน�้า ระยะทางประมาณ 
๕๐๐ เส้น นอกจากนั้นจัดว่าเดินได้สดวก ระยะทางแต่เมืองแพร่ไป
เมอืงน่าน เปนทางเดินสดวกอยู่แต่เมอืงแพร่ไปสกั ๘๐๐ เส้น ทางเมอืง
น่านมาสัก ๔๐๐ เส้น นอกจากนั้นทางไปบนเขาต้องข้ามห้วย และ 
ขึ้นเขาลงเขาไม่ใคร่มีท่ีราบ แต่ท่ีล�าบากไม่ล�าบากเท่าระหว่างอุตรดิฐ
กับแพร่ บรรดาผู้ท่ีมาด้วยกันในครั้งนี้ เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ มี
ความศุขสบายอยู่ด้วยกัน

       
 





รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑล
ปราจิณบุรี เมืองชลบุรี  

เมืองพนัสนิคม และฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙



286 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลปราจิณ๑

พ.ศ. ๒๔๔๓  ร.ศ. ๑๑๙

ที่ ๒๑ / ๘๓๘
ศาลาว่าการมหาดไทย

วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน ร,ศ, ๑๒๐
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา 
ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
 ด้วยเมื่อข้าพระพุทธเจ้าออกไปตรวจราชการเมืองชลบุรี 
เมืองพนัศนิคมแลเมืองฉเชิงเทรา เมื่อเดือนมกราคม ร,ศ, ๑๑๙  
ข้าพระพุทธเจ้าได้จดระยะทางที่ได้ตรวจแลจัดราชการ ในคราวท่ีไป
ตรวจราชการนัน้ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายความทราบฝ่าลออง 
ธุลีพระบาทพร้อมกับจดหมายฉบับนี้
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

   ข้าพระพุทธเจ้า                   ขอเดชะ
       เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

 ๑	 สะกดการนัต์	คงไว้ตามต้นฉบบัเดมิ	คดัจากเอกสาร	ร.	๕	ม.	๒.๑๔/๓๙	
ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ	กรมศิลปากร
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จดหมายรายวัน
การเสด็จตรวจราชการ

เมืองชลบุรี เมืองฉะเชิงเทรา
เดือนมกราคม ร.ศ. ๑๑๙

 วันที่ ๓ มกราคม โดยสารรถไฟปากน�้าออกจากกรุงเทพฯ  
เวลา ๒ โมงเช้า ไปลงเรืออรรคเรศที่เมืองสมุทปราการ พระยา 
ชลยุทธโยธินทร์ได้เปนธุระช่วยจัดรถสลูนแลจัดเรือให้ไปในเที่ยวนี้  
ตัวพระยาชลยุทธโยธินทร์กับพระยาสุขุมนัยวินิตได้ตามไปส่งถึง 
เมืองสมุทปราการ ท่ีนั้นพระสมุทบุรานุรักษแลกรมการนายทหาร 
ก็ได้มาคอยต้อนรับตามธรรมเนียม
 ข้าราชการท่ีไปด้วยในคราวนี้คือ พระยาสุนทรบุรี ข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี ซึ่งยังป่วยหมอให้ออกไปรักษาตัวอยู่
ชายทะเลได้โดยสานไปด้วยคน ๑ หลวงอนุชติพทิกัษข้าหลวงสรรพากร 
มณฑลปาจิณบุรี ๑ นายใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย พนักงานตรวจ
การเรือนจ�า ๑ ขุนแพทย์วิเสศหมอ ๑ กับเสมียนแลคนใช้พอสมควร
 เวลา ๓ โมงเช้าได้คราวน�้าใช้จักรเรืออรรคเรศออกจากเมือง
สมุทปราการไปถึงอ่างศิลาเวลาบ่าย ๒ โมง พระยาชลบุรานุรักษ 
ผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีกับกรมการผู้ใหญ่ผู้น้อยก�านันผู้ใหญ่บ้านใน 
อ�าเภออ่างศิลาท้ังพระนรินทร์รังสรรคผู้บังคับการทหารเรือได้มาคอย
รับด้วย ขึ้นพักอยู่ที่อาไศรยสถาน
 ตึกอาไศรยสถานทั้ง ๒ แห่งนี้เปนตึกมีมาแต่เดิมแต่ช�ารุด 
ซุดโซมอาไศรยไม่ได้ ครั้นเมื่อศก ๑๑๖ ในการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาเสด็จประทับอยู่ในยุโรป สมเด็จ
พระบรมราชินีนารถทรงส�าเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ บริจาก
พระราชทรัพย์ในส่วนพระองค์พระราชทานให้ซ่อมแซมตึกทั้ง ๒ หลัง  
ทั้งสร้างเครื่องตั้งแต่งส�าหรับตึกจัดเปนอาไศรยสถานส�าหรับสาธารณ 
ประโยชน์ แล้วเสร็จในเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ 
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กลับคืนพระนคร ทรงอนุโมทนาแล้วจึงพระราชทานนามตึกทั้ง ๒  
หลัง ให้เรียกตึกหลังใหญ่ว่า ตึกมหาราช แลตึกหลังเล็กนั้นให้เรียกว่า 
ตึกราชินีสืบมา ผู้ใดจะอาไศรยเปนท่ีพักรักษาตัว เมื่อได้รับอนุญาต
ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้ว ก็ไปอาไศรยได้ไม่ต้องเสียค่าเช่า 
อย่างใด แต่เตม็ใจช่วยเกือ้หนนุในการรกัษาอาไศรยสถานนีค้นละมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ตามเจตนา
 ได้ตรวจดูสมุทรายช่ือผู้ท่ีได้ไปพักอาไศรยสถานตั้งแต่ศก  
๑๑๘ มาจนบดันีม้ ี๒๐ รายผูอ้าไศรยได้ให้เงนิบ�ารงุอาไศรยสถานทกุๆ 
รายมีจ�านวนเงินตั้งแต่รายละ ๑๐๐ บาท จนมาถึง ๕ บาท ตามเวลา
ที่ได้อาไศรยอยู่นานบ้าง เพียง ๒ วันบ้าง มีจ�านวนเงินบ�ารุงอาไศรย
สถานที่ได้รับท่ีอ่างศิลานี้ ๓๓๐ บาท แลที่ได้รับในกรุงเทพฯ ก็ยัง 
มีอิกบ้าง รวมเบ็ดเสร็จกว่า ๔๐๐ บาท ถ้ามีผู้อาไศรยแลผู้อาไศรย 
อุปการะต่อไปดังได้เปนมาในสองปีนี้ เห็นว่าเงินบ�ารุงจะพอซ่อมแซม 
อาไศรยสถานได้ แต่ยังไม่คุ้มถึงเงินเดือนคนรักษา
 ได้ตรวจดูการซ่อมแซมแลเครื่องแต่งแลเครื่องใช้ในอาไศรย
สถานท�าพอใช้ได้ไม่เลวแต่การรกัษายงัไม่ดยีงัไม่ได้ซ่อมแซมเสมอตาม
ฤดูการ ครั้งนี้เปนการตระเตรียมรับเสนาบดีจึงเกลี้ยงเกลาเรียบร้อย 
แต่เชื่อว่าไม่เรียบร้อยอยู่อย่างนี้เสมอ มีพยานแลเห็นได้ที่มีรอยปูน
แตกกระเทาะยังซ่อมไม่ทัน สีก็ยังทาไม่ทั่วแลไม่แห้งทันเวลาที่ไปถึง 
ในคราวนี้ อิกประการหนึ่งเครื่องใช้เครื่องแต่งส�าหรับสถานก็ยัง
บกพร่องอยู่หลายอย่างทั้งดยูังไมม่ีใครเข้าใจว่าเปนน่าที่ของใครจะท�า
อย่างใดในการรักษาอาไศรยสถานนี้ จึงได้เรียบเรียงข้อบังคับส�าหรับ
การรักษาอาไศรยสถานที่อ่างศิลามอบให้พระยาชลบุรานุรักษไว้ดังนี้

หมวดที่ ๑
ว่าด้วยการรักษา

 ข้อ ๑ เครือ่งใช้ในห้องนอน ห้องน�้า ห้องกินเข้า ให้เก็บไว้ประจ�า
ในห้องนั้นๆ เครื่องใช้ส�าหรับเฉลียงซึ่งเปนที่เปิด ให้เก็บรวมไว้ในห้อง
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กินเข้า
 ข้อ ๒ เตียงนอนเตียง ๑ ต้องมีมุ่งไว้ส�าหรับเตียง ๒ หลัง 
ผ้าปทูีน่อน ๒ ผืน ปลอกหมอนๆ ละ ๒ ปลอก ส�าหรบัเครือ่งล้างน่าต้อง 
มีผ้าเช็ดตัวขนหนู ๒ ผืน ผ้าเช็ดน่าขนหนู ๒ ผืน ส�าหรับเตียงนอนต้อง
มีที่นอนเตียงละอัน หมอนเตียงละ ๒ ใบ เครื่องผ้าเหล่านี้จะท�าตู้เก็บ
รวมกันไว้ในห้องใดห้องหนึ่งก็ได้ แต่ต้องซักฟอกให้สอาดอยู่เสมอ คือ
เวลาผู้อาไศรยกลับไปแล้วต้องซักทีเดียวไว้ทันจ่ายผู้ที่มาอาไศรยใหม่
 ข้อ ๓ ให้มีโคมแขวนตามเฉลียงแลห้องกินเข้าพอให้แสงสว่าง
แลตามห้องนอนให้มโีคมตัง้ห้องละใบ ห้องน�า้ให้มโีคมตดิฝาห้องละใบ 
โคมเหล่านี้คงต้องมีหลอดไว้โคมละ ๒ หลอดแลคอยตรวจตราอย่าให้
กระจุบรั่ว

หมวดที่ ๒
ว่าด้วยการรับผู้อาไศรย

 ข้อ ๔ เมื่อผู้อาไศรยน�าใบอนุญาตออกมา ให้ผู้รักษาสถานเปิด
แลจัดสถานหลังใดให้เขาอยู่ตามใบอนุญาต ต้นใบอนุญาตนั้นผู้รักษา
สถานเกบ็ไว้แลให้จดัลงในสมทุบาญชสี�าหรบัสถานด้วยจงทกุราย เมือ่
ผู้อาไศรยไปแล้วให้พนักงานรักษาจดสลักหลังลงในต้นใบอนุญาต ว่า
ผู้อาไศรยนั้นได้มาอยู่ตั้งแต่วันใดจนวันใด แลได้ให้เงินหรือให้สิ่งของ
ส�าหรับบ�ารุงสถานเท่าใด แลส่งต้นใบอนุญาตน้ีไปยังท่ีว่าการเมือง 
จงทุกคราว
 ข้อ ๕ เมื่อผู้อาไศรยได้เข้าอยู่ในสถานแล้ว ให้ผู ้รักษาน�า 
สมุทลงนามไปให้เขาลงชื่อ ถ้าเขาให้เงินบ�ารุงสถานเท่าใด ให้ผู้รักษา
ท�าใบเสร็จให้เขาเปนส�าคัญ แต่ถ้าเขาว่าจะไปให้เงินในกรุงเทพฯ  
ไม่ต้องท�าใบเสร็จให้
 ข้อ ๖ ตัวเงินบ�ารุงสถานซึ่งผู้อาไศรยให้ไว้แก่ผู้รักษามากน้อย
เท่าใด ต้องไปไว้ยังคลังเมืองชลบุรีทั้งสิ้น จะใช้สอยเท่าใดให้ไปเบิก 
ต่อคลังเมือง
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หมวดที่ ๓
ว่าด้วยการซ่อมแซม

 ข้อ ๗ การซ่อมแซมสถานโดยปรกติ ให้ทาน�้าปูนปีละครั้ง ๑ 
ทาสีสอง (ปี) ครั้งหนึ่ง
 ข้อ ๘ ถ้ามีการช�ารุดเกิดขึ้นคือ หลังคารั่วก็ดี หรือสิ่งใดแตก 
หักช�ารุดก็ดี ต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยทันทีจะทอดทิ้งไม่ได้

หมวดที่ ๔
ว่าด้วยการตรวจ

 ข้อ ๙ ผู้รักษาต้องเปิดสถานตรวจตราด้วยตนเอง ๓ วันครั้ง ๑ 
อย่าให้ขาดได้
 ข้อ ๑๐ ผู้ว่าราชการเมืองชลบุรี หรือปลัดต้องมาตรวจรักษา
สถานไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง ๑ อย่าให้ขาดได้ แลในการตรวจนั้น 
ต้องตรวจให้การเปนไปได้ดังข้อบังคับนี้

หมวดที่ ๕
ว่าด้วยรายงาน

 ข้อ ๑๑ ผู้รักษาสถานต้องท�ารายงานยื่นผู้ว่าราชการเมือง 
ชลบรุเีดอืนละ ๑ ครัง้ ในรายงานนัน้ให้บอกรายชือ่ผูท้ีไ่ด้มาอาไศรยใน
เดือนนั้น แลเงินหรือสิ่งของที่ได้รับหรือได้ซื้อขึ้นในเดือนนั้น รายการ 
ที่สิ่งของหรือสถานช�ารุดซุดโซรม แลท่ีได้ท�าการซ่อมแซมในเดือนนั้น 
ทัง้จ�านวนเงนิทีไ่ด้ใช้จ่ายไปในเดอืนนัน้ แลให้ผูว่้าราชการเมืองลงความ
เห็นแล้วส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยทุกเดือน
 เวลาบ่าย ๔ โมงได้ไปตรวจที่ว่าการอ�าเภออ่างศิลา นายเสน่ห์ 
เปนนายอ�าเภอ แบบแผนการอ�าเภอยังคลาดเคลื่อนอยู่มาก แลเห็น
ได้ว่าเพราะกรมการอ�าเภอขาดความรู้ แลผู้ว่าราชการเมืองไม่ตรวจ
ตราให้เข้มงวด ค่อยยังช่ัวอยู่แต่การสรรพากร เพราะมีเจ้าพนักงาน
คอยตรวจตราอยู่เสมอ อ�าเภออ่างศิลาน้ีท้องท่ีก็เล็กจ�านวนราษฎรก็ 
ไม่กีพ่นัคน ผลประโยชน์แผ่นดินเก็บได้ในอ�าเภอนีปี้ ๑ ประมาณ ๑๐๐  
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ชั่ง ถ้าจะว่าโดยขนาดควรจะรวมไว้ในอ�าเภอเมืองชลบุรี เพราะระยะ
ทางไปมาเพียง ๒๐๐ เส้นเสศ หาควรจะแยกออกเปนอ�าเภอหน่ึง
ต่างหากไม่ แต่มีความจ�าเปนอยู่อย่างหนึ่ง ด้วยที่อ่างศิลานี้มักมี 
ผูม้บีรรดาศกัดิแ์ลชาวต่างประเทศไปมาอาไศรย แลในฤดลูมเหนอืเรอื
ไฟไปมากบัต่างประเทศจอดบนัทกุสนิค้าทีน่ี ่มผีูค้นต่างชาตต่ิางภาษา
ส�าส่อน ถ้าไม่มีเจ้าพนักงานประจ�าอยู่ที่อ่างศิลา ให้แต่ก�านันปกครอง
คงจะไม่เรียบร้อย ถึงกระนั้นก็ดีถ้าจะมีเพียงปลัดอ�าเภอเมืองแยกมา 
ตั้งอยู่ที่อ่างศิลา หรือมีนายอ�าเภออ่างศิลาต่างหาก แต่ให้มีผู้ช่วยแต่
น้อยคนก็จะพอแก่ราชการแลไม่เปลืองพระราชทรัพย์ ที่ตั้งกรมการ
อ�าเภออ่างศิลาเต็มชุดมีกรมการอ�าเภอถึง ๔ คน อย่างทุกวันนี้ เห็นว่า
เกนิแก่ประโยชน์แลความจ�าเปน ควรจะลดลงคงมีเพยีงเท่าท่ีว่ามาแล้ว 
ตรวจที่ว่าการอ�าเภอแล้วเดินไปทางหมู่บ้านอ่างศิลาเห็นยังบริบูรณ 
เสมออยู่ไม่ซุดโซรมลงกว่าแต่ก่อน ไปแวะที่วัดใน เจ้าอธิการเที่ยงว่าที่
พระครูเจ้าคณะแขวงอ่างศลิาได้จดัตัง้โรงเรียนข้ึนในวดัน้ี มีนักเรียนกว่า  
๒๐ คน ใช้เรี่ยรายเงินกรมการแลผู้ปกครองเด็กให้เปนเงินเดือนครูได้
ไม่เสมอกนั บางเดือนครไูด้เงนิเดือนมาก บางเดอืนครไูด้เงนิเดอืนน้อย 
พอกล้องแกล้งสอนมาได้ แลเห็นได้ว่าคงจะเปนความหนักใจของ 
เจ้าอธิการมากอยู่ โรงเรียนนี้พระอัมราพิรักษขิตผู้อ�านวยการศึกษา
มณฑลปาจิณบรุไีด้ขนานนามไว้ว่า โรงเรยีนเสลมัพณ์พทิยากร ดจูดัแล 
รักษาเรียบร้อยสอาดสอ้านดี ได้ความว่าในอ�าเภออ่างศิลามีโรงเรียน
เดียวเท่านี้ พิเคราะห์เห็นว่าเพียงโรงเรียนเดียวเท่านี้ถ้าจัดให้ดีก็พอ 
เพราะหมู่บ้านราษฎรแถวนี้จะส่งเด็กไปเล่าเรียนก็พอเดินไปมาได้ 
ไม่ไกลนัก
 วันท่ี ๔ มกราคม ตอนเช้าอยุดพกัเอาแรงไม่ได้ไปไหน พเิคราะห์
ดเูหน็ว่าทีอ่่างศลิานีถ้้าท�าโทรเลขให้เนือ่งกนัสะเตแช่นเมอืงชลบรุไีด้ดู
เหมือนจะมีประโยชน์อยู่ ระยะทางเพียง ๒๐๐ เส้นเสศ ทางโทรเลข
ไปศรีราชาก็ผ่านไปไม่ห่างอ่างศิลานัก อาไศรยเสาเดิมได้สักคร่ึงทาง 
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ต้องท�าเสาใหม่ไม่ก่ีมากน้อย โดยปรกติใช้เพียงโทรศัพท์ก็จะพอเป็น
ประโยชน์แก่ราชการ แลเปนประโยชน์แก่ผูไ้ปมาอาไศรยอ่างศลิา เมือ่
ถึงฤดูเรือเมล์มาทอดบันทุกของท่ีอ่างศิลา เปิดเปนออฟฟิศโทรเลข 
ชั่วปีละคราว ก็จะเปนประโยชน์แก่การค้าขายดีอยู่ 
 เวลาบ่ายขี่ม้าไปเที่ยวข้างหลังบ้านอ่างศิลาไปจนถึง บ้านบึก 
พื้นที่ข้างหลังบ้านอ่างศิลาเปนท่ีนาสลับกับที่ไร่แลสวนหมากมะพร้าว
ตลอดไป ที่นาไม่สู้ดี เพราะเปนที่ทรายท�าไม่ใคร่ได้ผล ปีนี้ที่อื่นๆ เข้า
งามตลอด ท่ีนาหลังอ่างศิลาแลตอนริมทะเลหลังเมืองชลบุรีก็ไม่ได ้
ผลดี ที่สวนหมากมะพร้าวงามมาก สังเกตตามที่เคยดูมาแต่ที่อื่น  
ดังเช่นหัวเมืองชายทะเลทางแหลมมลายู เข้าใจว่าพวกท�าสวนหมาก
มะพร้าวทางอ่างศิลาเมืองชลบุรีคงจะรวยกันมากๆ เพราะแลดูต้นไม ้
ที่ปลูกงอกงามสดช่ืนดีทุกแห่ง ต่อเมื่อไปสนทนากับราษฎรเจ้าของ 
สวน จึงไปได้ความผิดกับคาด ต้นมะพร้าวทางชายทะเลแหลมมลายู
ปลูกพอออกผลแล้ว เจ้าของเปนคาดได้ว่า ปีหนึ่งคงจะได้เงินต้นละ
เท่านั้น ท�าเองก็ได้หรือจะให้ผู้อื่นเช่าถือไปท�าก็ได้ มีต้นมะพร้าวทาง
แหลมมลายูเหมือนมีตึกแถวสร้างไว้เก็บค่าเช่า ทางเมืองสมุทสงคราม
แลในมณฑลกรุงเทพฯ ก็ท�านองเดียวกัน เข้าใจว่าทางแหลมมลายู 
ผลประโยชน์ทีเ่กบ็ได้จากมะพร้าวต้นหนึง่ไม่ต�า่กว่า ๓ บาท หวัเมอืงที่
ใกล้กรุงเทพฯ ยิง่ได้มากกว่านัน้ แม้ทีเ่มอืงชลบรีุในเวลาน้ีราคามะพร้าว
ขายกนั ๑๐ ใบบาท พวกเจ้าของสวนมะพร้าวทีอ่่างศลิาแลเมอืงชลบรุี
ก็ไม่บริบูรณผลประโยชน์ เพราะมะพร้าวทางนี้ถึงต้นงามผลไม่ออก
เสมอ บางปีก็ออกมากบ้าง บางปีก็ออกน้อย สุดแล้วแต่ฝนตกมากตก
น้อยตามฤดปีู ถ้าแล้งจดัๆ ถงึต้นไม้ตาย มะพร้าวท่ีปลกูไว้สวนละมากๆ 
ปี ๑ จะมผีลให้เกบ็ไม่กีต้่น ได้ความว่าถ้าคดิถวักนัสวนมะพร้าวในแถว
นี้ได้เงินปี ๑ ประมาณต้นละไม่เกิน ๒ สลึง ต้นหมากก็ไม่แน่ท�านอง
เดียวกัน การหากินของราษฎรในแถวนี้ได้ความตามที่พิเคราะห์ด ู
เปน ๒ จ�าพวกคือ พวกหนึ่งหาปลาเปนประจ�า พวกหนึ่งท�าการเภาะ
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ปลูก คือเรือกสวนไร่นาเปนการประจ�า ผู้หญิงทอผ้าขายในเวลาว่าง
การอื่นทั้ง ๒ จ�าพวก ผ้านุ่งที่ขายในตลาดเมืองชลบุรีเปนผ้าไปจาก 
อ่างศิลาโดยมาก ในเวลาการหากินที่เป็นพื้นฝืดเคือง เช่นปลาไม่เข้า 
ละมุก็ดี หรือฝนแล้งท�าเรือกสวนไร่นาไม่ได้ผลก็ดี ราษฎรทั้งสอง
จ�าพวกทีว่่ามาแล้วเคอยเข้าป่าตัดไม้มาขายทดแทนผลประโยชน์ตัง้แต่
บริสัทศรีราชารับท�าป่าไม้ ราษฎรชาวอ่างศิลาพากันร้องว่า ขาดทาง 
หาเลี้ยงชีพไปอย่าง ๑ ในปีนี้อยู่ข้างพากันขัดสน ได้ทราบว่าบริสัท
ได้ยอมอนุญาตให้ราษฎรชาวบางพระเข้าตัดไม้ในป่าได้แต่ไม่ยอมให ้
พวกอ่างศิลาเข้าตัดเพราะเหตุที่อยู่ต่างอ�าเภอกันกับป่าไม้ ได้ความ
จากที่สนทนากับก�านันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรชาวอ่างศิลาดังนี้จึงรับ
ว่าจะไปพูดกับบริสัทดู
 ขากลับแวะเยี่ยมตอบพระยาวิสูตรสาครดิษฐ เวลานี้อายุได้ 
๘๒ ปีดูยังแขงแรงเดินเหินไปใหนไปได้เปนแต่ในตาไม่ใคร่เหน บ้าน
พระยาวิสูตรที่มาสร้างอยู่ที่อ่างศิลาท�าเปนเรือนไม้ไม่ใช่ส�าหรับความ
งดงามเอาแต่ความสบาย ดูสบายดีจริง ด้วยเปนเรือน ๒ ชั้นยาวมี 
เฉลยีงใหญ่รอบ ตวัข้างในอากาศเดนิได้สดวกไม่ร้อนเหมอืนเรอืนอืน่ๆ 
เครื่องตบแต่งมีแต่พอใช้สรอยส�าหรับความสบายเปนประมาณ
 แต่เดิมหมายว่าจะพักอยู่อ่างศิลาจนวันที่ ๗ จึงไปเมืองพนัศ
นคิม แต่ไปคดิเหน็ว่าไปพกัอยู่เมอืงชลบรุจีะตรวจราชการได้สดวกกว่า 
แลทางที่จะเดินบกไปเมืองพนัศนิคมจากเมืองชลบุรีก็ใกล้เข้า พอได้
ระยะเกวียนเดินวันหนึ่งดีกว่าไปเมืองพนัศนิคมจากอ่างศิลา จึงตกลง
แก้ไขโปรแครมใหม่
 วันที่ ๕ มกราคม เวลาเช้าให้เรืออรรคเรศรับพระยาสุนทรบุรี
ไปส่งที่บางพระ เพื่อจะให้ไปอยู่รักษาตัวที่นั้น แลกรมทหารเรือรับจัด
สะเตแช่นทหารให้เปนที่พักด้วย
 เวลา ๕ โมงเช้าพอน�้าขึ้นเต็มฝั่งจึงลงเรือกรรเชียงที่อ่างศิลา 
ผูกพ่วงเรือฉลอมแล่นใบไปเมืองชลบุรี ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงที่ขึ้น
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ทางตะพานหลวง พระยาภักดีณรงค์ผู้ว่าราชการเมืองฉเชิงเทรากับ
กรมการผู้ใหญ่ผู้น้อยแลก�านันผู้ใหญ่บ้านเมืองชลบุรีมาคอยรับ ขึ้นไป
พักอยู่ที่สะเตแช่นทหาร
 เดินขึ้นทางตะพานหลวงวันนี้ มีความร�าคานใจด้วยตะพาน 
ช�ารุดซดุโซรม เสยีสง่าราศบ้ีานเมอืง ไม่ใช่จะพึง่ช�ารดุซดุโซรม ได้รูเ้หน็
ว่าซดุโซรมตัง้ใจจะซ่อมแซมมานานแล้ว ทีส่ดุพระยาชลบรุานรุกัษกไ็ด้
เร่ียรายได้เงินกว่า ๒๐๐๐ บาท ซื้อไม้เสาแลไม้เหลี่ยมที่จะเลื่อยท�า
กระดานมากองไว้เปนอันมากแล้ว แต่เหตุใดจึงยังไม่ได้ท�า ไล่เลียงดูก็
ไม่ได้ความ พระยาชลบุรานุรักษใช้ค�าอธิบายแต่ว่า “จะท�า” ค�านี้เห็น
ว่าไม่ควรจะใช้ในราชการที่เปนการจริง เพราะลงความสักแต่กล่าวว่า 
“จะท�า” แล้วรอไปอิกร้อยปีก็ว่าจะได้อยู่เสมอ ท�าก็ท�าลงไม่ท�าก็อย่า
ท�า ได้ขอให้พระยาชลบุรานุรักษก�าหนดวันให้แน่ว่า ตะพานหลวงท่ี
เมืองชลบุรีนี้จะแล้วเมื่อใด พระยาชลบุรานุรักษขอเวลา ๖ เดือน จึง
ยอมก�าหนดให้ว่า จะถือว่าวันที่ ๑ สิงหาคม ศก ๑๒๐ ตะพานนี้เปน
ซ่อมแซมส�าเร็จ
 เวลาบ่ายไปตรวจการอ�าเภอเมือง นายผาดเปนนายอ�าเภอดู
มีอุปนิไสยอยู่บ้างแต่ความรู้ยังต�่า ถึงกระนั้นยังดีกว่าอ�าเภออ่างศิลา 
ที่ว่าการอ�าเภอได้ท�าเปนเครื่องไม้จริงเสร็จแล้ว ตรวจที่ว่าการอ�าเภอ
แล้วไปตรวจท่ีว่าการเมือง การปลูกสร้างที่ท�าราชการในเมืองชลบุรี 
มีแปลกตาขึ้นกว่าเมื่อไปตรวจในศก ๑๑๘ คือสร้างที่ว่าการเมือง 
หลังหนึ่ง ศาลหลังหนึ่ง ตรางหลังหนึ่ง เปนเครื่องไม้จริงท�าขึ้นใหม่
ในปีนี้ดูเรียบร้อยดี ศาลท�าดีมาก ในเวลานี้ยังก�าลังแต่งตัวไม้จะปลูก
สร้างส�าเร็จในปีนี้อิกสองหลัง คือ ที่ท�าการสรรพากรหนึ่งหลัง ที่ส�านัก 
ส�าหรับข้าราชการไปมาพักอาไศรยอิกหนึ่งหลัง แลเห็นได้ว่าพระยา 
ชลบุรานุรักษได้เอาเป็นธุระในการปลูกสร้างสถานท่ีต่างๆ ส�าหรับ
ราชการมาก ต้องนบัว่าเปนท่ีพอใจอยู่อย่างหนึง่ ได้ตรวจดยูอดทะเบยีน 
ต่างๆ ในเมืองชลบุรีมีจ�านวนข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งรับพระราชทาน
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เงินเดือน ๑๓๒ คน ไม่นับต�ารวจภูธร เห็นว่าจ�านวนคนรับเงินเดือน 
มมีากเกนิกว่าท่ีควรจะม ีเพราะอ�าเภอเมอืงชลบรุเีปนอ�าเภอคนน้อยๆ  
ควรจะตัดจ�านวนกรมการอ�าเภอให้เบาพระราชทรัพยได้อิก เรื่องนี้
กลับเข้ามาถึงกรุงเทพฯ จึงจะตรวจจัดไป การปกครองท้องที่รวมทั้ง
เมอืงบางละมงุแลเมอืงพนศันคิม ซึง่เปนเมอืงจตัวาอยูแ่ต่การแบ่งเปน 
๘ อ�าเภอ จ�านวนส�ามโนครัวมีก�านัน ๖๗ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐๐๙ คน 
ราษฎรชาย ๒๘๖๕๘ คน หญิง ๒๕๙๒๕ คน รวมราษฎร ๕๔๕๘๓ 
คน มีหลังคาเรือน ๑๔๔๕๑ หลัง เรือ ๒๑๘๓ ล�า เกวียน ๔๔๐๔ เล่ม  
สัตว์พาหนะมีโค ๒๗๑ โค กระบือ ๒๒๘๓๔ ตัว ม้า ๙๙๕ ตัว
 การสรรพากร ผลประโยชน์แผ่นดินเก็บได้ในศก ๑๑๘ เงิน 
๘๑๐๗๖ บาท ๕๕ อัฐ มากกว่าศก ๑๑๗ เงิน ๑๑๖๙๒ บาท ๔๘ อัฐ 
รายการที่เงินขึ้นมาก คือ ค่านา ขึ้นเพราะตรวจเก็บดีขึ้น ที่จริงนาใน
ศก ๑๑๘ ท�าไม่ใคร่ได้ผล ค่านาศกนี้คงจะข้ึนมากเพราะนาท�าได้ผล 
มากทั่วกันเว้นแต่ท่ีชายทะเลเล็กน้อย ค่าน�้าสมพักษรในศก ๑๑๘  
เงนิกข็ึน้มากอยู่เพราะตรวจเก็บละเอยีดเข้าแต่ในศก ๑๑๙ คงจะไม่ขึน้ 
กว่าศก ๑๑๘ จ�านวนเงินสรรพากรศก ๑๑๘ รายที่ยอดเงินตกมา 
มากคือ สรรพภาษี เพราะเลิกภาษีภายในเสียหลายอย่าง แต่ในศก  
๑๑๙ นี้เงินคงจะกลับขึ้นด้วยน�้าตาลทรายออกมากกว่าศกก่อนๆ  
เปนอันมาก ในเวลานี้การปลูกไร่อ้อยท�าน�้าตาลทรายในเมืองชลบุรี 
ก�าลังเจริญ มีโรงหีบในปีนี้กว่า ๘๐ โรง แลยังจะเจริญได้อิก
 การคลัง รวมเงินรายรับต้ังแต ่ เดือนเมษายนถึงเดือน
พฤศจิกายน ศก ๑๑๙ เงิน ๙๙๗๖๗ บาท ๕๖ อัฐ รวมจ่ายเงิน  
๘๕๐๙๙ บาท ๔๗ อัฐ เหลือเงินคงคลังในเวลานี้ ๑๔๖๖๘ บาท ๙ อัฐ
 เหตุการโจรผู้ร้าย ในศก ๑๑๙ นี้ มีโจรผู้ร้ายอุกฉกรรจ์ ๓ ราย 
ปล้นราย ๑ ฆ่ากันตาย ๒ ราย ได้ตัวผู้ร้าย ๑ ราย ไม่ได้ตัว ๒ ราย  
ผู้ร้ายลักเล็กน้อย ๑๕๔ ราย ได้ตัวผู้ราย ๖๒ ราย ได้แต่ของกลาง  
๑๕ ราย ไม่ได้ตัว ๗๗ ราย
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 จ�านวนนักโทษในเรือนจ�า มีนักโทษในระหว่างพิจารณา ๒๘ 
คน ที่ศาลตัดสินแล้ว ๔๘ คน รวมนักโทษ ๗๖ คน เปนชาย ๗๓ 
คน เปนหญิง ๓ คน การปกครองเรือนจ�ายังจัดไม่ตรงตามข้อบังคับ 
ตลอด นายนากพธ�ามรงค์ไม่ใคร่เข้าใจข้อบังคับ ที่สุดข้อบังคับที่ 
ตพีมิพ์กไ็ม่มีไว้ส�าหรบัตราง จงึได้ให้เวลา ๒ เดอืน ทีน่ายนากพธ�ามรงค์
จะต้องเรียนข้อบังคับให้รู้ แลเข้ามาสอบให้ได้ แต่ในเวลานี้ได้ให้นาย
ใหญ่ ไปตรวจจัดการเรือนจ�าเปนแบบแผนไปพลาง เม่ือได้ตรวจจัด
เรือนจ�าเมืองชลบุรีแล้ว ให้นายใหญ่ไปตรวจเรือนจ�าอื่นในมณฑล 
ปาจิณบุรีนี้ต่อไป
 การศาล เมืองชลบุรีได้ตรวจบาญชียอดสารบบที่หลวงพินิจ
ดุลอัฎท�ายื่น มีจ�านวนความค้างมาแต่ศก ๑๑๘ แพ่ง ๖๓ เรื่อง อาญา 
๗๕ เรื่อง รวม ๑๓๘ เรื่อง ความเกิดใหม่ในศก ๑๑๙ แพ่ง ๒๘๓ เรื่อง 
อาญา ๑๕๖ เรื่อง รวม ๔๓๙ เรื่อง รวมความเก่าใหม่ ๕๗๗ เรื่อง ได้
พิพากษาแล้วไป แพ่ง ๓๐๓ เรื่อง อาญา ๒๐๘ เรื่อง รวม ๕๑๑ เรื่อง 
คงค้างพิจารณา แพ่ง ๔๓ เรื่อง อาญา ๒๓ เรื่อง รวม ๖๖ เรื่อง
 พิเคราะห์ดูการศาลในเมืองนี้จ�านวนความท่ีเกิดข้ึนกับท่ีแล้ว 
ไปพอกันไม่คั่งค้างทับถมเปนอันสดวกได้ตลอด
 การโยธา นอกจากการปลูกสร้างที่ได้พรรณามา แลการปัด
กวาดถนนรับเสนาบดีแล้วไม่เห็นมีการที่ได้จัดท�านุบ�ารุงให้แปลก 
ปลาดขึ้นอย่างใดกว่าท่ีได้ไปเห็นเมื่อศก ๑๑๘ การโยธาในเมือง 
ชลบุรีนี้ถ้าจะท�าให้เปนประโยชน์แก่บ้านเมือง มีการที่จะท�าได้หลาย
อย่าง ดังเช่นซ่อมตะพานหลวง แลจัดการรักษาถนนหลวงให้สอาด 
อยู่เสมอเปนต้น ยังการที่จะท�าได้ง่ายๆ เช่นทางที่ราษฎรใช้เกวียนไป
มา ล้อกัดดินลึกลงไปสองข้าง กลางดินเปนคันขึ้นสูง จนเกวียนแทบ
จะเดินไปไม่ได้มีหลายแห่ง ถ้าในฤดูแล้งว่างการนาคิดอ่านบอกบุญ
พวกราษฎรช่วยกันฟันคันดินกลางทางเกวียนเพียงปีละ ๑ คร้ังก็จะ 
เปนอันท�านุบ�ารุงการไปมาของราษฎรได้เปนอันมาก การโยธาต่างๆ  
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ทีไ่ด้กล่าวมานีจ้ะท�าได้โดยไม่ต้องเปลืองทนุรอนกีม่ากน้อย ถึงบางอย่าง 
ที่จะต้องลงทุน เช่นซ่อมตะพานหลวงเปนต้น จะหาเงินในพื้นเมือง
ช่วยอุดหนุนในเมืองชลบุรีนี้ก็หาได้ไม่ยากนักด้วยพวกพ่อค้าที่เปนคน
บริบูรณมีมาก คนพวกนี้มักจะมีใจศรัทธาช่วยท�าการที่เปนสาธารณ 
ประโยชน์โดยไม่เสียดายทรัพย
 การศึกษา ในเมืองชลบุรีนี้จัดว่าเปนแหล่งอยู่แห่ง ๑ มาแต ่
เดิม ด้วยมีโรงเรียนของพระชลโธปมคุณตั้งมาช้านาน ในคราวน้ี 
พระยาชลบุรานุรักษได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดต้นสนหลังที่ว่าการเมือง 
อิกแห่ง ๑ เปนที่เล่าเรียนของบุตรหลานกรมการ ดูจะเปนประโยชน์ดี
 วันที่ ๖ มกราคม เวลาเช้าขี่ม้าไปดูช่องมะเฟือง เขาเขียว  
ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เส้น ที่เขาเขียวนี้แต่เดิมไม่ใคร่มีใครกล้าไป
ท�าไร่ด้วยกลัวความไข้ แต่ในเวลา ๔-๕ ปีนี้มีคนไปถางป่าท�าไร่มากขึ้น
ทุกที เพราะท่ีดินใหม่ปลูกไม้ขึ้นงอกงามดี ราษฎรจึงพากันโก่นสร้าง 
ท�าไร่อ้อยแลต้ังโรงหีบอ้อยขึ้นเปนอันมาก ทุกวันนี้น�้าตาลทรายเปน
สินค้าส�าคัญของเมืองชลบุรีอย่าง ๑ แต่ท�าน�้าตาลทรายแดงอย่าง 
เดียวไม่ท�าน�้าตาลทรายขาวอย่างเมืองนครไชยศรี ราชบุรี ไต่สวนได้
ความว่า เพราะน�า้ตาลทรายแดงท�าได้เรว็ ถงึราคาน้อยกว่าน�า้ตาลขาว 
เมื่อคิดถึงที่ต้องเสียเวลาแลเปลืองโสหุ้ยขึ้น ในการท�าน�้าตาลขาว  
น�้าตาลแดงได้ก�าไรมากกว่า ในเวลานี้พระยาพิพัฒโกษาได้เอาเคร่ือง 
จักรสติมอย่างย่อมส�าหรับหีบอ้อยท�าน�้าตาลทรายไปตั้งขึ้นไว้ที่สวน
ของพระยาพิพัฒโกษา ซึ่งอยู่ด้านตวันตกแห่งเขาเขียวแห่งหนึ่งเมื่อ 
ศก ๑๑๘ ได้ไปดูถึงท่ีสวนนี้ แต่เครื่องจักรยังไม่ได้ลงมือท�าการ ใน 
เวลานี้ได้ความว่าได้ลงมือท�าการแล้ว หีบทั้งอ้อยในสวนของพระยา
พิพัฒโกษาแลรับจ้างหีบอ้อยของราษฎรที่ไม่มีโรงหีบด้วย ได้ความว่า 
การที่ท�านั้นดีอยู่
 พเิคราะหด์ูที่ดนิข้างหลงัเมอืงชลบรุี ตอนริมทะเลมกัจะมีศลิา
ต่อห่างขึน้ไปเกนิ ๑๐๐ เส้นจงึเปนท่ีดนิด ีแต่ถงึกระนัน้เภาะปลกูต้นไม้



298 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

หรือท�าไร่นาไม่ใคร่งามด้วยน�้าไม่พอจะเลี้ยงพรรณไม้อาไศรยได้แต่
น�้าฝน ถ้าปีใดฝนแล้งหรือในเวลาน�้าแล้ง ต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวไม่งอกงาม  
ไปดีเอาตอนเชิงเขาเขียว ด้วยมีล�าธานอาไศรยน�้าได้บ้าง แต่ก็ไม่
มากมายเท่าใดนัก ได้ความว่าล�าธานใหญ่ในเขาเขียว ไปตกเสียข้าง
ทางทิศตวันออก ล�าธานท่ีช่องมะเฟืองแลทางสวนพระยาพิพัฒโกษา 
เปนแต่ล�าธานอย่างเล็กๆ
 เวลาบ่ายไปตรวจตลาดเมืองชลบุรี ที่ตลาดเมืองนี้เปนตลาด
ใหญ่ยาวประมาณ ๑๐ เส้น แต่เดิมเปนโรงจากปลูกรุกที่เข้ามาจน 
เหลือถนนเปนทางเดินน้อย ครั้นเมื่อพระยามหิบาลบุรีรักษ เปนผู้ว่า
ราชการเมืองชลบุรี เกิดไฟไหม้ตลาดหมด เปนโอกาศพระยามหิบาล 
บุรีรักษจึงขยายถนนให้กว้างออกไปถึง ๔ วา แลแนะน�าให้เจ้าของ 
ตลาดปลูกโรงเครื่องไม้จริงหลังคาสังกระสีแทบทั่วไป เดี๋ยวนี้คงดู 
งดงามขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เสียแต่การรักษายังไม่สอาดเรียบร้อย ถ้า
จะจัดการรักษาให้เรียบร้อยจะดีได้กว่าน้ีมาก เจ้าพระยาเทเวศรวงษ 
วิวัฒน์ได้กราบบังคมทูลขอท่ีหลวงอยู ่ข้างถนนแห่ง ๑ ปลูกเปน 
โรงแถวหลังหนึ่ง เปนโรงตลาดแผงลอยหลังหน่ึง ท�าด้วยเคร่ืองไม้
จริงมุงสังกระสีแขงแรงเรียบร้อยดูเหมือนจะได้ลงทุนมากอยู่ แต่ยัง
ไม่มีราษฎรเช่า เพราะไปตั้งอยู่ห่างโรงบ่อน ธรรมดาตลาดแผงลอย
ตามหัวเมือง ย่อมอยู่ไม่ห่างบริเวณโรงบ่อนเปนปรกติ จึงไม่ไปติดที ่
ตลาดเจ้าพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน์ ดูน่าเสียดายอยู่ ที่โรงบ่อนเดี๋ยวนี้
ตั้งอยู่ในที่ของศาลเจ้า ตลาดร้านช�าแลร้านแผงลอยก็ตั้งรุงรังอยู่ตาม
บริเวณนั้น เข้าใจว่าในเวลาไม่มีผู้มีบรรดาศักดิ์ไปเมืองชลบุรี ร้าน
แผงลอยจะต้ังเกล่ือนกล่นอยู่ตามถนนเปนอันมาก ที่จริงควรจะไล่ให้
เข้าไปตั้งขายในตลาดซึ่งมีอยู่ แต่เพราะตลาดนั้นมิใช่เปนตลาดรัฐบาล
ไม่รู้ว่าเจ้าของจะเรียกค่าเช่าแก่ราษฎรสูงต�่าเพียงใด ท้ังโรงตลาดน้ัน
อยู่ห่างโรงบ่อน เห็นเปนการเดือดร้อนแก่ผู้ขายของอยู่ จึงยังไม่ได้สั่ง
ให้จัดการเรื่องนี้ประการใด



299สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

 ศาลเจ้า ที่เมืองชลบุรีนี้มีประโยชน์มาก ด้วยมีมาแต่เดิมตั้งแต่
ก่อนมีผู้คนมากมาย ครั้นตลาดยี่สานติดมากข้ึน ผู้รักษาศาลเจ้าเก็บ
ค่าเช่าที่บริเวณศาลซึ่งโรงบ่อนแลตลาดร้านอาไศรยปลูกสร้างขึ้นใน
เวลานี้โดยมาก จึงเกิดเปนผลประโยชน์เงินขึ้นศาลเจ้าปีละมากๆ จน
ทุกวันนี้ แต่ได้ความจากพวกจีนว่า เงินที่ได้ไม่ปรากฏว่าไปใช้จ่ายใน
การที่เปนประโยชน์อย่างใด ซ�้าผู้ซึ่งเปนเจ้าพนักงานเก็บผลประโยชน์
ของศาลเจ้า ยังร้องว่า เจ้าเปนลูกหนี้ในการที่พวกเขาได้จ่ายเงินไปใน
เร่ืองทิ้งกระจาดเปนต้น ครั้นเมื่อไฟไหม้ตลาดเมืองชลบุรีไหม้ศาลเจ้า
หมดไปด้วย พวกรกัษาศาลจะเรีย่รายซ่อมแซมศาลเจ้า พวกจนีไม่ยอม 
เข้าเรี่ยรายโดยมาก ด้วยเหตุเห็นว่าผลประโยชน์ของศาลเจ้าควรจะ
พอซ่อมแซมได้ ศาลยังทิ้งร้างอยู่จนทุกวันนี้ ได้ยินว่าพวกรักษาศาล
ก�าลังจะลงมือซ่อมแซม ได้ความดังนี้ เรื่องอย่างนี้ควรรัฐบาลจะเข้า
เกี่ยวข้อง ด้วยเจ้าไม่มีตัวจะระวังผลประโยชน์เองไม่ได้ ประโยชน์ของ
เจ้าเปนสาธารณประโยชน์ซึง่รฐับาลควรจะจดัการป้องกนัมใิห้เกดิการ
ฉ้อฉนกนั แต่ในการทีจ่ะยืน่เข้าไปเกีย่วข้องต้องจดัการโดยแยบคายให้
พวกจีนเห็นความสุจริตจึงจะเปนที่เรียบร้อย จึงเห็นว่าในเรื่องนี้ควร 
ผู้ว่าราชการเมืองจะยับย้ังฟังดู ต่อเมื่อมีเหตุถุ้งเถียงกันข้ึนในระหว่าง
พวกที่ได้เสียในผลประโยชน์ศาลเจ้านี้ ซึ่งคงจะต้องมีในเวลาหนึ่ง จึง
คอยตั้งกรมการเลือกในพวกจีนที่เปนหัวน่าพร้อมด้วยกรมการไทย
ไต่สวนดู ว่าที่ของศาลเจ้ามีเท่าใดได้ผลประโยชน์อยู่เท่าใด แลได้จ่าย
ผลประโยชน์นั้นอย่างใด อนึ่งผู้ที่จัดการเก็บผลประโยชน์ของศาลเจ้า
อาไศรยได้อ�านาจแลความชอบธรรมมาอย่างใด ถ้าไต่ส่วนได้ความ
ว่าที่ของศาลเจ้าเพียงใดควรจะปักเขตรเสียให้เปนหลักถาน อย่าให้ 
ผู้อื่นเบียดบังเอาที่ของศาลเจ้าไปเปนประโยชน์ตน ส่วนเงินที่เก็บได้ 
ถ้าได้ความว่าไปใช้สรอยในส่ิงซึ่งไม่เปนประโยชน์หรือเปนการฉ้อฉน 
เบียดบังกันอย่างไร ควรให้พวกหัวน่าจีนคิดกันดูว่าควรใช้อย่างใด 
จึงจะชอบ ส่วนผู้จัดการเก็บผลประโยชน์นั้น ถ้าคนเดิมไม่ควรจะไว้ใจ 
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ก็ควรจะเรียกพวกจีนที่เข้าเรี่ยรายศาลเจ้า ให้ปฤกษากันเลือกผู้หนึ่ง 
ผู้ใดเปนผู้เก็บแลจ่ายทรัพยของศาลเจ้าให้มีบาญชีไว้พอตรวจตราได้  
ถ้าจัดการดังนี้คงจะเรียบร้อยแลเปนความนิยมของพวกจีน
 เวลาบ่ายวนันี ้พระองค์เจ้าอลงัการ ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑล
ปาจิณบุรีได้ลงมารับที่เมืองชลบุรี ได้ความว่าเดินบกตรวจท้องท่ีทาง 
ป่าลงมาแต่เมืองปาจิณบุรีถึงเมืองชลบุรี การที่เทศาภิบาลอุสาหะ 
เดินป่าเช่นนี้เปนการดีควรจะสรรเสริญ
 วนัท่ี ๗ มกราคม เวลาโมงเช้า เดนิม้าออกจากเมอืงชลบรุไีปถงึ
หลงัเมอืงพบพระธดุงค์พกัอยูท่ีทุ่ง่นากองหน่ึงประมาณ ๒๕๐ รูป แขวน
กรดตามพุ่มเลมาะต้นไม้ขาวเต็มไปในท้องนา ได้แวะลงสนทนากับ
พระผู้เปนนายกได้ความว่าช่ือ พระปานเปนเจ้าอธิการอยู่วัดบางเหี้ย
แขวงเมืองสมุทปราการ ได้กระท�ากิจธุดงค์อย่างนี้มาประมาณ ๑๐ ปี 
คือพอกลางเดือนอ้าย เจ้าอธิการปานกับพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้เคียงพากัน 
ออกถือรุกขมูลเดินธุดงค์ลงไปข้างใต้จนถึงบางพระ ศรีราชา นาเกลือ  
พระสงฆ์ซึ่งอยู่วัดตามระยะทางใครสมัคจะออกธุดงค์ก็ไปรวมกอง
เข้ากับเจ้าอธิการปานๆ เปนอาจาริยบอกวิธีสวดมนต์ภาวนาในการ
เดินธุดงค์แก่พระสานุศิษย์ท้ังกอง เมื่อธุดงค์ลงไปจนถึงที่สุดก�าหนด
ข้างใต้ พอรวบรวมพระเพื่อนธุดงค์ได้เสร็จแล้วก็ภากันเดินกลับข้ึน
เหนือไปทางเมืองพนัศนิคม เมืองพนมสารคาม เมืองปาจิณบุรี เมือง
นครนายก เมอืงสระบรุ ีไปถงึพระพทุธบาททนักลางเดอืนสาม นมศัการ 
พระพทุธบาทเสรจ็แล้วจงึแยกย้ายกนัไปตามความพอใจ ได้ท�าดงันีม้า
ทกุปี เจ้าอธกิารปานนีเ้ปนผู้ใหญ่อายุประมาณเกอืบ ๖๐ แต่ยงัแขงแรง 
มีอัธยาไศรยเรียบร้อย สังเกตดูพระที่เดินธุดงค์ด้วยกันมีความเคารพ
นับถือมาก ได้ถามถึงความล�าบากในการเดินทาง เจ้าอธิการปานแจ้ง
ว่าไม่สู้จะล�าบากนัก เพราะชาวบ้านมักจะมีความศรัทธาเลี้ยงดูตลอด
ทางที่ไป แต่ถ้าพระธุดงค์มากหลายร้อยก็ขัดสนอยู่บ้าง ด้วยก�าลัง
ชาวบ้านที่เปนบ้านเล็กๆ ไม่ใคร่จะพอเลี้ยง ถ้ามีการเจ็บไข้ในพวก
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พระธุดงค์ใช้รักษากันด้วยน�้ามนต์เปนพื้น แต่บางทีชาวบ้านมีหยูกยา 
ก็มาช่วยรักษาพยาบาลบ้าง วิธีการธุดงค์น้ันถ้าไปพักอยู่ท่ีไหน เวลา 
เช้าเยนพระสงฆ์พร้อมกนัไปสวดทีก่รดนายก เวลากลางคนืต่างองค์ต่าง
นั่งภาวนาตามวิธีนายกสั่งสอน ครั้นเวลาเช้าต่างแยกย้ายกันไปเท่ียว 
บินทบาทหาอาหารบริโภค ถือไม้สักกะเท้าไปด้วยเปนเครื่องหมาย 
ของพระธุดงค์ทุกๆ องค์ พิเคราะห์ดูน่าเลื่อมไสยในพระพวกน้ี ด้วย
แสวงหาบุญในทางที่ชอบ แลเปนทางที่เกิดความศุขความรู้แก่ตนตาม 
สมควรแก่บุคคนที่ถือเพศเปนภิกษุ ถ้าพระสงฆ์ออกธุดงค์กันเช่นน้ี
เปนธรรมเนียมก็จะดี ดูเหมือนข้างหัวเมืองในมณฑลพายัพเขาจะมี
ธรรมเนียมกันเช่นนี้ เมื่อขึ้นไปเชียงใหม่ในศก ๑๑๗ แวะไปวัดไม่ใคร่
จะได้พบพระ เขาว่าเปนเวลาธุดงค์พากันออกอยู่รุกขมูลเสียโดยมาก
 เวลา ๒ โมงครึ่งถึง วัดหนองต�าลึง ระยะทางแต่เมืองชลบุรี 
๒๗๐ เส้น อยุดพักกินข้าวเช้า ท้องที่ใกล้บ้านหนองต�าลึงตอนนี้เปนที่
ทุ่งนา เนื้อที่ท�านาได้ผลดีเพราะห่างเขา เปนที่ดีตลอดไปตนเมืองพนัศ
นิคม ปีนี้ท�านาได้ผลมาก เวลาเช้า ๔ โมงเสศ ออกจากวัดหนองต�าลึง
ไปอยุดพักท่ีบ้านเซิดพรมแดนเมืองพนัศนิคมต่อกับเมืองชลบุรีครู่ ๑ 
ถึงเมืองพนัศนิคมเวลาเที่ยง ระยะทางแต่หนองต�าลึง ๒๕๐ เส้น รวม
เบ็ดเสร็จระยะทางแต่เมืองชลบุรีถึงเมืองพนัศนิคม ๕๒๐ เส้น มีกรม
การแลพวกนายหมวดนายกองลาวกองทหารคอยรับอยู่เปนอันมาก 
ได้พักที่สะเตแช่นทหาร
 เวลาบ่าย ๔ โมงไปดู ตลาดเมืองพนัศนิคม ตลาดเปนโรงแถว
เครื่องไม้จริงตั้งอยู่สองฟากถนน ๒ สาย ยาวประมาณ ๘ เส้น ดูคฤก 
ครื้นมั่นคงกว่าที่คาด เมืองพนัศนิคมนี้แต่เดิมเปนเมืองจัตวาขึ้น
กรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้ลดลงเปนอ�าเภอขึ้นเมืองชลบุรี อย่างเดียวกับเมือง
บางละมุง ตามเรื่องท่ีเล่ากันในพื้นเมือง ว่าขุนนางลาวฝั่งขวามีความ
ชอบเมือ่คราวปราบขบถเวยีงจนัทร์ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  ให้
เปนทีพ่ระอินทร์รกัษาผู้ว่าราชการเมอืงควบคมุสมคัพรรคพวกของตน 
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ตั้งไปอยู่เมืองพนัศนิคม พลเมืองจึงเปนลาวมากกว่าพวกอื่นมาจน 
ทุกวันนี้ เปนลาวพุงขาวอย่างเดียวกับชาวเมืองสระบุรี แต่อยู่ข้าง 
กลายเปนไทยไปมาก ส�าเนียงท่ีพูดจายังเปนลาวแท้อยู่แต่คนแก่ๆ  
ที่เปนกลางคนลงมา แม้ผู้หญิงก็ไม่เห็นนุ่งสิ้น สังเกตไม่ใคร่ง่ายได้ว่า
เปนเชื้อลาวอย่างเมืองสระบุรี
 ที่ว่าการเมืองพนัศนิคมปลูกใหม่ยังไม่แล้ว กรมการอ�าเภอยัง
อาไศรยท�าการอยู่ที่โรงข้างบ้านหลวงยกกระบัตร หลวงบัญชาพิชิต
ราษฎร์ เปนนายอ�าเภอ ขนุประเสรฐิ เปนปลดัอ�าเภอ การอ�าเภอท�าถกู
ต้องแบบแผนเรยีบร้อยดกีว่าคาดเปนอนัมาก ท่ีดโีดยเฉภาะน้ัน คอืการ
เปรียบเทียบความแพ่ง ซึ่งขุนประเสริฐปลัดอ�าเภอ เปนผู้เปรียบเทียบ
ใน ๔-๕ เดือนตั้งแต่ขุนประเสริฐเปนปลัดอ�าเภอ เปรียบเทียบตกลงได้
แทบทุกเรื่องควรจะสรรเสริญ จึงส่ังให้เพิ่มเงินเดือนขุนประเสริฐอีก
เดือนละ ๕ บาทเปนบ�าเหน็จความชอบ ตรวจที่ว่าการอ�าเภอแล้วไป
ดูเมืองโบราณซ่ึงเรียกกันในพื้นเมืองว่าเมืองพระรถ อยู่ห่างที่ว่าการ
อ�าเภอประมาณ ๓๐ เส้น เมืองนี้เปนเมืองโบราณครั้งกัมพุชประเทศ 
อย่างเดยีวกบัเมอืงในดงนคร ดงพระราม ทีเ่มอืงปาจณิบรุ ียงัมเีชงิเทนิ
ดินอยู่รอบ แลมีสนามเพลาะอยู่ชั้นนอก ซึ่งสังเกตได้ว่าเปนของใหม่
กว่าชั้นใน เพราะเล็กแลเตี้ยกว่ากันมาก ดูเหมือนจะได้อาไศรยเมืองนี้
ตั้งค่ายรับฆ่าศึกในชั้นหลังคราวใดคราวหนึ่ง ที่กลางเมืองมีวัดเรียกว่า 
วดัมหาธาต ุแต่เปนวดัสร้างใหม่ ทีจ่รงิเดมิเปนเทวะสถานแบบเมอืงใน
ครั้งกัมพุชประเทศ แต่คงจะเปนเมืองอย่างเลวอย่างเล็กจึงไม่มีเครื่อง
ศิลาหรือสิ่งใดซ่ึงเปนฝีมือช่างอย่างเมืองพิมายเลย ค้นดูพบแต่เทวะ
รูปหักๆ ฝีมือก็อยู่ข้างหยาบ ข้างนอกเมืองทางทิศตวันตกเฉียงเหนือ
ยังมีเจดีย์อยู่องค์ ๑ เหลือแต่เนินก่อด้วยอิฐ เรียกกันว่า พระมหาธาตุ 
มีของโบราณท่ีจะเห็นได้อยู่เท่านี้ ท่ีเมืองพิมายข้างนอกด้านตวันตก
เฉียงเหนือก็มีพระเจดีย์อิฐคล้ายท่ีเมืองพนัศนิคมองค์หนึ่งอย่างนี้ แต่
เขาเรยีกกนัว่าเมรพุรหมทตั คอืเปนทีท่�าฌาปนกิจแลฝังสะริระธาตขุอง
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พระเจ้าพรหมทัต พระเจดีย์ที่เมืองพนัศนิคมก็ทีจะเปนที่ท�าฌาปนกิจ
แลฝังสะริระธาตขุองพระเจ้ารถหรอืพระเจ้าอะไรทีส่ร้างเมืองพนัศนิคม
ครัง้กมัพชุประเทศอย่างเดียวกัน จงึคดิเห็นเปนข้อควรสนันถิานในเร่ือง
สร้างพระมหาธาตุส�าหรบัเมอืง แต่เดิมเขาจะส�าหรบัฝังสะรริะธาตขุอง
กระษัตรีผู้สร้างเมืองนั้นๆ ซึ่งเปนต้นวงษ ต่อภายหลังเมื่อพระพุทธ
สาสนาแพร่หลายมา จงึใช้ฝังพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจ้าดอก
กระมัง
 วันท่ี ๘ มกราคม เวลาโมงเช้า เดินม้าออกจากเมืองพนัศ
นิคมระยะทาง ๒๐๐ เส้นเสศ ถึงท่าตะกูดปลายคลองพานทองพักกิน 
เข้าเช้า
 ที่เมืองพนัศนิคมท�าเลดีอย่างที่สุดเมือง ๑ ด้วยเปนท้องทุ่ง
ที่ราบอยู่ในระหว่างทะเลกับป่า มีล�าห้วย แต่ภูเขาผ่านลงทะเลหลาย
ห้วย พื้นที่เปนดินสีด�า เพราะเหตุฉนั้นจึงเปนที่ท�านาดี น�้าน้อยก็พอ
ปิดห้วยเอาไว้ใช้ น�้ามากก็เปิดให้ลงทะเลได้ง่ายไม่มีเวลาน�้าท่วมถึงเข้า
เสีย แลดูข้างเหนือข้างใต้เปนนาไปสุดลูกตา ข้างด้านตวันออกมีป่าไม้
อยูช่ายเขาห่างไกลข้างตวนัตกลาดลงไปหาทะเลล�าน�า้แม่น�า้ปางประกง 
ถ้าจะเทียบด้วยที่เมืองอื่นที่เมืองพนัศนิคมน้ีอยู่ในระหว่างกรุงเก่ากับ
สระบุรี คือเปนที่ทุ่งใหญ่ไม่เปนละเมาะทั่วไป แต่บางกว่าเมืองสระบุรี
ดินดีกว่าเมืองสระบุรีมากปีนี้ท�านาได้ผลดีทั่วถึงกันหมด
 บ้านท่าตะกูดเปนท่าเรือของเมืองพนัศนิคม มีเรือเสาเรือใบ
ใหญ่น้อยบันทุกสินค้าเข้ามาขายแลมารับบันทุกเข้าเมืองพนัศนิคม 
ทีน้ี่เปนอันมาก การซือ้ขายมากจึง่เกดิตลาดตัง้เปนปึกแผ่น เปนโรงร้าน 
เคร่ืองไม้ไผ่บ้างไม้จริงก็มาก ครึกคร้ืนเสมอตลาดเมืองพนัศนิคม 
หรือจะยิ่งกว่า เสียแต่ล�าคลองพานทองตอนนี้เล็กนักไม่เกินกว่า ๕ วา 
ทั้งในฤดูแล้งก็เปนคลองน�้าเค็มอาไศรยใช้น�้าไม่ได้ด้วย
 ที่ท่าตะกูดนี้ได้จัดขึ้นเปนอ�าเภอหนึ่ง ขุนวิจารณ เปนนาย
อ�าเภอ ที่ว่าการอ�าเภอยังไม่ได้ปลูก กรมการอ�าเภออาไศรยท�าการอยู่
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ทีบ้่านจนีในตลาดแห่งหนึง่ แบบแผนการอ�าเภอยงัไม่ใคร่ถกูต้อง ทีจ่รงิ
ท่าตะกูดนี้ไม่ควรจะแยกเปนอ�าเภอต่างหาก เพราะห่างที่ว่าการเมือง
พนัศนิคมทางเพียง ๒๐๐ เส้น พอตรวจตราการได้ตลอด แต่เพราะ 
เปนบ้านใหญ่แห่งหนึง่ มผีูค้นไปมาค้าขายมากควรจะปลดัอ�าเภอประจ�า
อยูใ่นทีเ่ช่นนีส้กัคนหนึง่กจ็ะพอแก่การ อ�าเภอเลก็ๆ ควรจะจัดอย่างน้ัน 
คือให้อยู่ในอ�าเภอใหญ่ แต่ให้มีปลัดอ�าเภอเพิ่มขึ้นไปอยู่ประจ�าการ
จะเปลืองพระราชทรัพยน้อยกว่าต้ังเปนอ�าเภอต่างหาก หรือมิฉะนั้น 
ถ้าจะคงให้เปนอ�าเภอก็ได้ แต่อ�าเภอเล็กๆ เช่นน้ีควรมีนายอ�าเภอ 
คน ๑ แลให้เสมียนสักคน ๑ กับคนรักษาศาลสักคน ๑ ก็จะพอแก่การ  
แต่การเร่ืองนี้เทศาภิบาลยังหาได้พิเคราะห์ลงไปถึงไม่ ถ้าแยกเปน 
อ�าเภอมกัจะตัง้กรมการอ�าเภอเสมยีนพนักงานครบชดุเหมือนกันท่ัวไป 
ไม่ได้ตรวจดูว่าอ�าเภอใดจะมีการน้อย ไม่พอคนท�าเต็มเวลาทุกคน  
เปนการเปลืองพระราชทรัพยอยู่ เข้าใจว่ามณฑลอ่ืนจะเปนเช่นน้ีก็มี
มาก ได้แนะน�าให้พระองค์เจ้าอลังการคิดแก้ไขต่อไป
 สังเกตดูทางหลวงตั้งแต่เมืองชลบุรีไปเมืองพนัศนิคม แลเมือง
พนัศนิคมไปลงท่าตะกูด มีทางเกวียนเดินคดอ้อมเพราะต้องหลีก 
ที่สูงแลต�่า ทางที่เกวียนเดินล้อเกวียนกัดแผ่นดินเปนฝุ่นอยู่โดยปรกติ 
คร้ันถึงฤดูฝนตกเปนโคลน น�้าฝนพัดดินใหลไปกับน�้าสู ่ท่ีต�่าเสมอ  
ด้วยเหตุนี้ทางเกวียนจึงต�่าลงทุกที บางแห่งที่นาสองข้างทางเกวียน
สูงกว่าทางเกวียนประมาณถึง ๔ ศอกก็มี ส่วนทางคนเดินแลทางม้า
นัน้ ในฤดแูล้งเดินตัดตรงไปตามท้องนาใกล้กว่าทางเกวยีนเปนอนัมาก  
แต่ฤดูฝนเมื่อราษฎรได้ลงมือท�านา คนเดินทางต้องหลีกเลาะเดินลด
เลี้ยวไปตามคันนา เปนการล�าบากอยู่ ทางในระหว่างเมืองชลบุรีกับ
เมืองพนัศนิคม แลระหว่างเมืองพนัศนิคมกับท่าตะกูดนี้มีผู้คนเดินไป
มาค้าขายวันละมากๆ จนถึงมีร้านต้ังขายอาหารตลอดระยะทาง คน 
เดินทางมีแต่อัฐติดตัวไป ถึงเวลากินเข้าต้มกินเข้าเช้าหาซื้อกินได้
ตลอดทาง เห็นว่าคิดให้มีทางคนเดินได้สดวกทั้งฤดูฝนฤดูแล้งจะเปน
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ประโยชน์แก่การค้าขายมาก การท่ีจะท�าก็ไม่ล�าบากยากเย็นอันใด  
เปนแต่ปักกรุยแลพูนดินบ้างเล็กน้อย ให้มีทางกว้างเสมอ ๔ ศอกก ็
เปนภอ เพราะทางผ่านไปในบ้านแลในนาของราษฎรตลอดไม่มป่ีา ถ้า
ขอแรงราษฎรช่วยท�าในเวลาว่างการนากจ็ะท�าได้ไม่เปนการเดอืดร้อน
อันใดนัก พอถงึฤดฝูนราษฎรได้เดนิทางสดวก ก็จะแลเหน็ผลประโยชน์
ที่ได้ลงแรงท�า ได้แนะน�าความเห็นทั้งนี้ไว้กับพระองค์เจ้าอลังการ  
รับว่าจะจัดการให้ตลอดไป
 แต่เดิมกะว่าจะลงเรือที่ท่าตะกูด แต่คลองเล็กเรือไฟเล็กขึ้น
มารับไม่ได้ถึงที่ ทั้งล�าคลองก็คดค้อมอ้อมยาวช้าเวลามาก เม่ือตรวจ
การบ้านท่าตะกูดแล้วจึงขึ้นม้าไปทางบกอิกประมาณ ๑๐๐ เส้นถึง
บ้านมอญในคลองพานทองข้างใต้ พระยาภกัดณีรงค์ ผูว่้าราชการเมอืง 
ฉเชิงเทราจัดเรือไฟเล็กล�าหนึ่งกับนายอากรฝิ่นเมืองฉเชิงเทราจัดเรือ
ไฟเล็กอิกล�าหนึ่งขึ้นไปคอยรับท่ีวัดบ้านมอญ ลงเรือเวลา ๕ โมงเสศ
ล่องลงมาประมาณช่ัวโมง ๑ ถึงเรืออรรคเรศซึ่งจอดคอยรับอยู่ใน
แม่น�้าบางปะกงตรงปากคลองพานทอง เวลาบ่าย ๒ โมงเสศใช้จักร 
เรืออรรคเรศขึ้นตามล�าน�้าบางปะกง เวลาบ่าย ๔ โมงเสศถึงเมือง 
ฉเชิงเทราขึ้นตรวจราชการในวันนั้นมีกรมการไทยจีนแลก�านันผู้ใหญ่
บ้านมาคอยรบัเปนอนัมาก ไต่ถามได้ความว่า มคีวามศขุสบาย ท�าสวน
ท�านาในปีนี้ได้ผลดี
 พระยาภักดีณรงค์ได้ท�าบาญชีทะเบียนต่างๆ ย่ืน ในการ 
ปกครองเมืองฉเชิงเทรานี้มีจ�านวนข้าราชการ ๑๑๐ คน แบ่งท้องที ่
เปน ๖ อ�าเภอ มีก�านัน ๙๖ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๑๑๘๓ คน ราษฎรชาย  
๔๑๙๙๒ คน หญิง ๓๘๓๓๒ คน รวม ๘๐๓๒๔ คน หลังคาเรือน 
๒๑๑๑๘ หลัง สัตว์พาหะนะมีม้า ๘๓๔ ตัว โค ๙๖๗๙ ตัว กระบือ 
๓๗๙๓๕ ตัว ยานพาหะนะมีเรือ ๑๕๓๓๕ ล�า แพ ๖๖ หลัง เกวียน 
๓๒๘๔ เล่ม พระยาภักดีณรงค์พึ่งออกไปเปนผู้ว่าราชการเมืองเมื่อ 
เดอืนพฤษภาคมศก ๑๑๙ ผลประโยชน์แผ่นดนิทีเ่จ้าพนกังานสรรพากร 
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เก็บในเมืองฉเชิงเทราในศก ๑๑๗ ได้เงิน ๑๔๐๓๒๕ บาท ๒๘ อัฐ 
ในศก ๑๑๘ ได้เงิน ๑๕๘๓๒๒ บาท ๔๘ อัฐ เทียบกับศก ๑๑๗ ได้
เงินมากกว่า ๑๗๙๙๗ บาท ๒๐ อัฐ รายการที่เงินขึ้นมากนั้นคือ 
ค่านา เพราะจดัการเกบ็ดขีึน้ทีจ่รงิในศก ๑๑๘ เข้าไม่งาม แต่ปีนีท้�านา 
ได้ผลมากทั่วถึงกับกันค่านาในศก ๑๑๙ คงจะขึ้นมาก
 การผูกปี้จีน เปนการเรียบร้อยไม่มีเหตุขัดข้องอย่างใด ใน 
เวลานี้เงินเก็บได้แล้ว ๓๗๙๘๐ บาท เงินที่ส�ารวจไว้ยังค้างอยู่เพียง 
๒๕๓๘ บาท เมื่อผูกปี้คราวก่อนพวกกรมการจีนแลจีนผู้ดีในเมือง 
ฉเชิงเทราได้ออกเงินช่วยราชการรวมเปนเงิน ๗๐ ชั่งเสศ ได้สร้างท่ี
ว่าการเมืองขึ้นไว้ด้วยเงินนั้น ในการผูกปี้คราวนี้พวกกรมการจีนแล
จีนผู้ดีได้เร่ียรายกันจะขอท�าท่ีว่าการเมืองถวายอิกหลัง ๑ เรี่ยรายได้
เงิน ๖๕๓๘ บาท ยังมีการเรี่ยรายท่ีข้าราชการไทยจีนเข้ากันอิกส่วน
หนึง่เปนเงนิ ๕๑๕๐ บาทเพือ่จะสร้างเรอืไฟถวายไว้ส�าหรบัใช้ราชการ
เมืองฉเชิงเทราล�า ๑ แลข้าราชการกับราษฎรได้เรี่ยรายกันอิกส่วน 
หนึ่งเปนเงิน ๗๐๐ บาท เพื่อจะแต่งถนนในระหว่างเมืองฉเชิงเทรา 
กับบ้านใหมให้เรียบร้อย ท่ีเมืองฉเชิงเทรานี้กรมการจีนแลพ่อค้าจีน 
มีความสามิภักดีต่อราชการมาก ได้เคยช่วยราชการแขงแรงมาหลาย 
คราว เมือ่ได้ไปพบปะพวกกรมการแลพ่อค้าจนีคราวนี ้ไต่ถามถงึความ 
ทุกข์ศุข บอกว่ามีความศุขสบายไม่เดือดร้อนอย่างใดเปนที่พอใจอยู่ 
คลังเมืองฉเชิงเทราได้รับเงินต้ังแต่ขึ้นศก ๑๑๙ จนเวลานี้เปนเงิน 
๒๖๒๘๒๘ บาท ๑๓ อัฐ รวมเงินจ่ายทั้งส่งคลังมณฑล ๒๓๗๗๗๐  
บาท ๕๓ อัฐ เหลือเงินคงคลังในเวลานี้ ๒๕๐๕๗ บาท ๒๔ อัฐ
 เหตุโจรผู้ร้าย ที่เกิดขึ้นในแขวงเมืองฉเชิงเทราในศก ๑๑๙  
ปล้น ๕ ราย ตีชิง ๓ ราย ฆ่ากันตาย ๓ ราย รวมเหตุอุกฉกรรจ์ ๑๑ 
ราย ได้ตัวผู้ร้าย ๑๐ ราย ไม่ได้ตัวผู้ร้าย ๑ ราย การปราบปรามโจร
ผู้ร้ายเมืองฉเชิงเทราดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนอันมาก เหตุโจรผู้ร้ายเล็ก
น้อยเกิดขึ้นในศก ๑๑๙ มี ๓๐๒ ราย ได้ตัวผู้ร้าย ๑๒๖ ราย ไม่ได้ตัว  
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๑๗๖ ราย ได้แต่ของกลาง ๖๐ ราย
 การในแพนกอัยการไต่สวนคะดี มีโทษหลวงค้างมาแต่ศก  
๑๑๘ มี ๓ เรื่อง เกิดขึ้นใหม่ในศกนี้ ๑๔๙ เรื่อง รวมความ ๑๕๒ เรื่อง 
ไต่สวนได้หลักถานถงึฟ้องศาล ๑๔๗ เรือ่ง ไต่สวนไม่ได้ความจรงิปล่อย
ตัวไป ๒ เรื่อง ความค้างระหว่างไต่สวน ๓ เรื่อง
 ศาลเมืองฉเชิงเทรา มีศาลมณฑลปาจิณบุรีแลศาลเมือง 
ฉเชิงเทราตั้งอยู่ที่นี้เปน ๒ ศาล ตามสารบบที่ผู้พิพากษาท�ายื่น ใน 
ศาลมณฑลความแพ่งมีจ�านวนค้างมาแต่ปีก่อน ๕๔ เรื่อง ฟ้องใหม่
ในปีนี้ ๒๕๐ เรื่อง รวม ๓๐๔ เรื่อง ได้ช�าระแล้วไป ๒๖๙ เรื่อง คง 
ความแพ่งค้างศาลมณฑล ๓๕ เรือ่ง ความอาญาในศาลมณฑลมีจ�านวน
ความค้างมาในปีก่อน ๓๔ เรื่อง เกิดใหม่ในปีนี้ ๒๕๖ เรื่อง รวม ๒๙๐ 
เรื่อง ช�าระแล้วไป ๒๘๓ เรื่อง คงความอาญาค้างศาลมณฑล ๗ เรื่อง 
ศาลเมืองฉเชิงเทราซึ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนศก ๑๑๙ มีจ�านวน
ความแพ่งซึง่เกดิขึน้ตัง้แต่เดอืนกนัยายนจนสิน้เดอืน ๑๐๗ เรือ่ง ช�าระ
แล้วไป ๗๘ เรื่อง คงค้างศาล ๒๙ เรื่อง ความอาญาในศาลเมืองเกิด
ขึ้นใหม่ใน ๔ เดือน ๑๖๒ เรื่อง ช�าระแล้วไป ๑๒๘ เรื่อง คงค้าง ๓๔  
เรื่อง พิเคราะห์ดูการศาลเห็นเรียบร้อยดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ได้ความจาก 
หลวงบุรีรักษจริยาวัตรอธิบดีผู้พิพากษาว่าความอาญาอุกฉกรรจ์ใน 
เมืองฉเชิงเทราในศก ๑๑๙ นี้ลดน้อยลงกว่าศก ๑๑๘ มาก
 ตรางคุมขังนักโทษ มีนักโทษระหว่างพิจารณา ๕๐ คน ศาล
ตัดสินแล้ว ๗๑ คน รวมนักโทษ ๑๒๑ คน เปนชาย ๑๑๗ คน หญิง ๔ 
คน แบบแผนการคมุขงันกัโทษยังไม่ได้จดัให้เรยีบร้อยแปลกตาขึน้กว่า
เมื่อออกไปตรวจในคราวก่อน เพราะเหตุว่าอยู่ในระหว่างจะเปลี่ยน
ตัวพธ�ามรงค์ แลจะย้ายนักโทษไปอยู่ตรางซึ่งปลูกขึ้นใหม่จวนจะแล้ว  
ตรางเก่าเปนท่ีคับแคบช�ารุดซุดโซรม ผู้ว่าราชการเมืองเห็นว่าถึง 
จัดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนในเวลานี้ก็จะจัดเอาดียังไม่ได้
 การโยธา คือ การปลูกสร้างที่ท�าข้ึนในระหว่างเม่ือออกไป
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ตรวจการคราวก่อนในศก ๑๑๘ จนคราวนี้ มีแปลกตาขึ้น คือ ได้ท�า
ศาลมณฑลขึน้ใหม่เปนเครือ่งไม้จรงิมงุสงักระสหีลงัหนึง่ ท�าเรยีบร้อยดี  
กับได้ปลูกตรางขึ้นใหม่ ๒ หลังด้วยเครื่องไม้จริงมุงสังกระสีจวนจะ
แล้ว ดูใหญ่โตเรียบร้อยพอแก่การ แลได้สร้างบ้านผู้พิพากษาขึ้นอิก
บ้านหน่ึงด้วยเครื่องไม้จริงดูเรียบร้อยดี แต่พระยาภักดีณรงค์เองยัง
ต้องอยู่แพหลวงอาไศรยจอดอยู่บ้านพระเกรียงไกร ด้วยยังไม่มีบ้าน 
ผู้ว่าราชการเมืองที่เมืองนี้
 การปลูกสร้างสถานที่ส�าหรับราชการในเมืองฉเชิงเทราน้ี ถ้า
คิดจัดการก่อสร้างโดยความคิดที่ดีจะงดงามเปนสง่าได้เมืองหนึ่ง ด้วย
มีที่ป้อมพออาไศรยปลูกสร้างสถานต่างๆ ส�าหรับราชการไว้ในป้อมได้
พอแก่การแลยงัเหลอืทีใ่นนัน้พอจะท�าเปนสวนแลสนามได้งดงามด้วย 
เมื่อก่อนจัดการเทศาภิบาลไม่ได้คิดกันในเรื่องที่จะตกแต่งบ้านเมือง 
ให้งดงาม นึกจะท�าอะไรตรงใหนก็ท�าลงไปตามความสบายแลพอใจ 
ของผู้ว่าราชการเมืองในเวลานั้นๆ ลงมาตั้งศาลากลางอยู่ริมน�้า แล
บ้านกรมการปลูกสร้างตลอดไปในท่ีหลวงน่าป้อมเต็มไปด้วยร้านโรง
รุงรังไม่เปนสง่าผ่าเผย ครั้นเมื่อจัดการเทศาภิบาลได้ตั้งความคิดที่จะ
ตั้งสถานที่ว่าการเมืองไว้ในป้อม มีเงินพวกจีนเรี่ยรายถวายครั้งผูกปี้
คราวก่อน ปลูกที่ว่าการเมืองขึ้นหลังหน่ึง แลมีโรงเรียนปลูกข้ึนหลัง 
๑ ในป้อม แต่เพอินผู้อ�านวยการในเวลานั้นไม่มีอัชฌาไศรยในการ
ช่างพอที่จะกะแผนที่ให้ถูกกับเหลี่ยมป้อมซึ่งเปนเขตรที่ เมื่อเทียบเข้า
กับแผนที่ สถานที่ปลูกขึ้นโย้ไปไม่ได้ระเบียบ ในคราวนี้จึงได้ชี้แจงกับ
พระยาภกัดณีรงค์ขอให้กะแผนท่ีกรยุถนนให้ได้เหลีย่มลงเสยีก่อนแล้ว
จงึจดัการปลกูสร้างขึน้ ตามเหลีย่มถนนให้ได้แนวตรงกนั ส่วนพืน้ทีใ่น
ป้อมซึง่ยงัลุ่มอยู่นัน้ ท่ีใดซึง่ไม่ต้องการปลกูสร้าง ให้กะเปนสวนขดุสระ
เอาดนิขึน้ถมทีซ่ึง่ต้องการให้ดอนตลอดไป ข้างน่าป้อมริมน�า้ควรจะเปิด
ให้โปร่งท�าท่าเรอืจอดส�าหรบัเมอืง แลซือ้เรือนกรมการซึง่ได้ปลกูไว้ในที่
หลวงตามรมิน�า้ แก้ไขท�าเปนบ้านผูว่้าราชการเมอืง บ้านปลดัยกรบตัร 
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แลกรมการที่จ�าเปนจะต้องให้บ้านหลวงอยู่ เรียงไปตามริมน�้าเปน 
บ้านๆ ถ้าจัดการได้ดังนี้ที่ว่าการเมืองฉเชิงเทราจะงดงามเปนสง่าดี มี 
ความเชื่อในความรู้แลความสามารถของพระยาภักดีณรงค์ หวังใจว่า
คงจะจัดให้เรียบร้อยเอาความชอบได้
 ได้ไปตรวจที่ว่าการอ�าเภอเมือง หลวงเกษตรสรรพกิจ เปน 
นายอ�าเภอ หลวงเกษตรสรรพกิจนี้ได้เปนนายอ�าเภอเมืองอยู่แต่เม่ือ
คราวไปตรวจการในศก ๑๑๘ เห็นเปนผู้มีอุปนิไสยแต่ยังไม่เข้าใจ
แบบแผน จึงได้ชักชวนให้ไปศึกษาแบบแผนที่มณฑลกรุงเก่า หลวง
เกษตรสรรพกิจได้เชื่อค�าแนะน�าตั้งความอุสาหะไปพากเพียนศึกษา
อยู่ช้านาน จนเสบียงหมดต้องการกลับออกไปเอาเสบียงถึง ๒ ครั้ง
แต่ไม่ได้ท้อถอยในการศึกษา จนกระทั่งได้ความรู้พอจึงกลับออกไป
เมืองฉเชิงเทรา ออกไปตรวจราชการคราวนี้ได้ตั้งใจออกไปโดยเฉภาะ
ว่าจะดูหลวงเกษตรสรรพกิจว่าจะไปท�าการได้เพียงไร ครั้นไปตรวจ
ดูก็มีความยินดีท่ีได้เห็นท�าการได้ถูกต้องแบบแผนดีมากนับว่าเปน
นายอ�าเภออย่างดีในมณฑลปาจิณบุรีได้คน ๑ ที่ควรจะสรรเสริญโดย 
เฉภาะนั้น คือ ในเรื่องสืบจับโจรผู้ร้ายดีอย่าง ๑ กับในเรื่องความแพ่ง 
เปนนายอ�าเภออยูใ่กล้ศาล แต่เปรยีบเทียบความแพ่งได้ตกลง โดยมาก 
เปนที่ควรจะสรรเสริญอยู่
 ในระยะทางท่ีจดคราวนี้ ยังไม่กล่าวถึงต�ารวจภูธร เพราะ 
ไม่มีอะไรจะกล่าว ความเรียบร้อยของต�ารวจภูธรตั้งแต่การฝึกหัด  
การรักษาแบบแผนแลโรงพักซึ่งได้ไปตรวจดูทุกๆ แห่งเปนการเรียบ 
ร้อยดีเหมือนกันหมดทุกเมืองแลว่าได้ว่าทุกมณฑลท่ีได้จัดมา เพราะ 
ฉนั้นจึงว่าไม่มีการแปลกปลาดที่จะกล่าว
 รวบรวมเนื้อเห็นท่ีได้ไปตรวจราชการเมืองฉเชิงเทราในศก 
๑๑๙ นี้ เห็นว่าราชการเจริญดีขึ้นกว่าเมื่อไปตรวจในศก ๑๑๘ ทุกๆ 
อย่าง ที่ดีโดยเฉภาะนั้น คือ การปราบปรามโจรผู้ร้ายราบคาบได้มาก 
แลการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินซึ่งกรมสรรพากรได้จัดการในมณฑล 
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นี้เปนแบบแผนเรียบร้อยลงที่ได้มาก
 วันที่ ๙ มกราคม เวลาเช้าขึ้นตรวจการให้กรุยถนนแล้ว เวลา 
๒ โมงเช้าออกเรือ ล่องล�าน�้าบางปะกงออกปากอ่าวเวลาบ่าย ๑ โมง 
เวลาบ่าย ๔ โมงถึงเกาะสีชัง จอดค้างคืนอยู่จนเวลา ๘ ทุ่มเสศออก 
เรือ วันที่ ๑๐ เวลารุ่งเช้าข้ามสันดอนกลับเข้ากรุงเทพฯ เวลาเที่ยง
 รวมวันที่ได้ไปตรวจราชการครั้งนี้ ๘ วัน ได้ตรวจราชการ
เมือง ๒ เมือง ตรวจที่ว่าการอ�าเภอ ๕ อ�าเภอ.
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลกรุงเก่า เมืองปทุมธานี  

พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ร.ศ. ๑๑๙
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รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลกรุงเก่า
พ.ศ. ๒๔๔๓  ร.ศ. ๑๑๙

ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง  
ที่ ๒๒๐/๗๗๓

พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท
วันที่ ๑๙ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙  

 แจ้งความแก่ พระยาศรีสหเทพ ได้รับหนังสือที่ ๓๖๑/๓๙๑๒ 
ลงวันที่ ๑๘ เดือนนี้ ส่งส�าเนาลายพระหัตถ์พระเจ้าน้องยาเธอกรม 
หลวงด�ารงราชานุภาพ แลรายงานระยะทางที่ได้ทรงตรวจราชการ
ตั้งแต่บางปอินถึงเมืองอ่างทองมานั้น ได้น�ากราบบังคมทูลพระกรุณา 
ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว โปรดเกล้าฯ ว่า เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
กระทรวงนครบาล ได้มพีระราชหตัถเลขาเกบ็ข้อความส่งไปยงัพระเจ้า
น้องยาเธอกรมหลวงนเรศรวรฤทธิ          

สมมตอมรพันธุ์
ตามส�าเนาที่ได้ส่งมากับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว.
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กรมราชเลขานุการ
ที่ ๓๖๑/๓๙๑๒    ศาลาว่าการมหาดไทย

วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม ร.ศ. ๑๑๙
 ข้าพระพทุธเจ้า พระยาศรสีหเทพ กราบทลูพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ ทราบฝ่าพระบาท
 ด้วยเวลาวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับลายพระหัตถ์พระเจ้าน้อง
ยาเธอ ฯ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทรงเขียนที่เมืองนครสวรรค์
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม น�าส่งรายงานระยะทางที่เสด็จตรวจราชการ
ตัง้แต่บางปอนิถงึเมอืงอ่างทองฉบบั ๑ กับโปรแกรมก�าหนดวนัเดนิทาง 
ฉบับ ๑ รวม ๒ ฉบับ ข้าพระพุทธเจ้าได้คัดส�าเนาลายพระหัตถ์ ๑ 
รายงาน โปรแกรมหนึ่งรวม ๓ ฉบับ ถวายมาพร้อมกับจดหมายนี้แล้ว
 ขอฝ่าพระบาทได้น�าขึน้กราบบังคมทลูพระกรณุาทราบฝ่าลออง 
ธุลีพระบาท ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ข้าพระพุทธเจ้า พระยาศรีสหเทพ
      ราชปลัดทูลฉลอง
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ส�าเนา รับวันที่ ๑๘ สิงหาคม ร,ศ, ๑๑๙
ที่พักเมืองนครสวรรค์

   วันที่ ๑๓ สิงหาคม ร,ศ, ๑๑๙
ถึง พระยาศรีสหเทพ
 ด้วยได้ส่งหนงัสอืต่างๆ ทีไ่ด้อ่านแล้วท�าแล้วลงมากบัจดหมาย
ฉบับนี้หลายอย่างได้เขียนความเห็นแลค�าสั่งไปในน้ันโดยมาก มีเร่ือง
ที่จะต้องสั่งโดยเฉพาะเรื่อง ๑ คือ เรื่องพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ 
ฉันได้ตรวจแก้ตลอดแล้ว ขอให้ทูลวานกรมหมื่นราชบุรีตรวจสักที 
ถ้าได้พร้อมกับปฤกษาในที่ประชุมเทศาภิบาลได้จะเปนการดีมาก  
พระราชบัญญัตินี้เปนการร้อนอยู่ เรื่องพระราชบัญญัติภาษียานั้น  
พิกัดจะเก็บมณฑลให้เท่าใด จะต้องรอปฤกษาเทศาภิบาลเหมือนกัน
 ได้เขียนระยะทางแล้วเพียงเมืองอ่างทองส่งลงมาด้วยแล้ว  
ขอให้คัดถวายฉบับ ๑ ส่งกรมหมื่นมรุพงษ์ฉบับ ๑ เข้าใจว่าระยะทาง
คราวน้ีเรียงยาวกว่า แลดูเหมือนจะได้ความรู้มากกว่าคราวก่อน แต่
บางทีจะอ่านไม่ใคร่สนุก
 ขอให้เข้าใจว่าฉันเปิดออฟฟิศในเรือทุกๆ วัน ถ้าว่างตรวจ
ราชการก็อ่านหนังสือกับเรียงหนังสือ ในการเที่ยวเตร่นั้นเที่ยวเป็น
ราชการ คือพาคุณจอมมารดาแสเที่ยวมากกว่า เที่ยวเพื่อความสนุก
ของตนเอง ด้วยใจเป็นห่วงบ้านไม่ใคร่จะสบาย การท่ีมาจนบดัน้ีเป็นอัน
เรียบร้อยดี คุณจอมมารดาแสแลคุณจีนค่อยสบายแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อ
แรกมาทั้ง ๒ คน คิดว่านานๆ ได้มาทีจะต้องขึ้นไปให้ถึงอุตรดิตถ์ แล
ขากลับแวะเมืองลพบุรีด้วย แต่คงจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ ๓ กันยายน 
เป็นอย่างช้า
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วันที่ ๑๔ สิงหาคม ออกจากนครสวรรค์พักบางมูลนาก
วันที่ ๑๕ สิงหาคม   ,,  เมืองพิจิตร
วันที่ ๑๖ สิงหาคม   ,,  ปากพิง 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม   ,,  เมืองพิศณุโลก 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม   ,,  เมืองพิไชย 
วันที่ ๒๑ สิงหาคม   ,,  เมืองอุตรดิดถ์ 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม   ,,  พิศณุโลก 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม   ,,  พิจิตร 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม   ,,  นครสวรรค์
วันที่ ๒๘ สิงหาคม   ,,  อุไทยธานี
วันที่ ๒๙ สิงหาคม   ,,  สิงหบุรี
วันที่ ๓๐ สิงหาคม   ,,  ลพบุรี 
วันที่  ๑  กันยายน   ,,  บางปอิน
วันที่  ๓  กันยายน   ,,  กรุงเทพฯ
       ไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด ๑ วัน                

 วันท่ี ๖ สิงหาคม ออกเรือจากกรุงเทพฯ เวลาเที่ยง แต่เดิม
กะว่าจะออกเช้ากว่านี้ แต่น�้าในคลองงวด เรือปินิกออกไม่ได้ จึงต้อง
รอจนกว่าน�้าขึ้น ถึงออกสายถ้าไปได้โดยสดวกก็คงถึงบางปอินได้ตาม 
กะในวันนั้น เพราะเรือไฟพ่วงเรือเพียง ๒ ล�า แต่เพอินเรือไฟจุ๊บร่ัว 
แล่นช้า ขึ้นไปถึงประทุมธานีเวลาบ่าย ๔ โมง จะแล่นต่อไปในเวลา 
กลางคืนเห็นไม่มีประโยชน์ จึงแวะที่เมืองประทุมส่งโทระเลขถึง
กรุงเทพฯ ขอเรือไฟเปลี่ยนใหม่ แล้วไปจอดพักที่วัดศาลเจ้าปากคลอง
บางหลวงเชียงรากคืนหนึ่ง
 ที่ว ่าการเมืองประทุมธานี แต่เดิมตั้งท่ีฝั ่งตวันตกท่ีบ้าน 
พระยาประทุมเด๋ียวนีย้้ายไปต้ังข้างฝ่ังตวนัออก ได้ปลกูเรอืนหลวงเป็น
ที่ท�าการต่างๆ ในเวลานี้มีท่ีว่าการเมืองหลังหนึ่ง ศาลหลังหนึ่ง โรง 
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โทระเลขหลังหนึ่ง เรือเหล่านี้ล้วนท�าด้วยเครื่องไม้มุงสังกะสี แลยัง
ก�าลงัถมทีว่่าจะท�าตรางอกิหลังหนึง่ ได้พบหลวงอารกัษประชาราษฎร 
ข้าหลวงว่าราชการเมืองแจ้งว่าราชการเมืองก็เรียบร้อยดีอยู่ โจรผู้ร้าย 
มีลักสัตว์พาหนะมาก แต่ตั้งแต่ฝนชุกค่อยสงบไป ไร่นาปีน้ีดูบริบูรณ ์
ดีได้ความจากหลวงอารักษ์ว่าจ�านวนพลเมืองๆ ประทุมธานีไม่ถึง ๒ 
หมืน่ ถ้าจ�านวนคนเพยีงเท่านัน้ เหน็ว่าทีแ่บ่งเป็น ๔ อ�าเภอมากเกนิไป 
ควรจัดเปน ๒ อ�าเภอก็จะพอแก่การไม่เปลืองพระราชทรัพย์
 วันที่ ๗ เวลา ๒ โมงเช้าออกเรือจากเมืองประทุมธานีข้ึนไป
แวะตรวจโรงพักพลต�ารวจภูธรท่ีลานเท จัดรักษาหมดจดเรียบร้อย 
หาที่ติมิได้ การงานมีความสดวกหมดจดในโรงพลต�ารวจภูธรไม่ว่าที่
แห่งใดๆ ที่ได้ไปตรวจเอาเปนดีได้อย่างน้ีทุกแห่ง ท่ียอมว่ารักษาดี 
ทุกแห่งนั้น เพราะได้เคยจู่ไปตรวจที่บางแห่ง ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้หรือคาดว่า
จะไป ก็เห็นเรียบร้อยอย่างเดียวกัน พระวาสุเทพได้จัดแบบรายงาน
ต�ารวจภูธรตรวจการขึ้นใหม่อย่างหนึ่ง ตีพิมพ์มีต้นข้ัวและใบฉีก เม่ือ
ต�ารวจภูธรออกเดินตรวจการตามท้องที่ ให้เอาสมุดนี้ไปด้วยจดชื่อ 
นายไพร่ผู้ไปตรวจ จดเวลาที่ออกจากโรงพัก จดเวลาถึงท่ีต�าบลใด 
เมือ่ใด แลมเีหตกุารณ์อย่างใดใด แลให้ก�านันผูใ้หญ่บ้านในทีน้ั่นๆ ลงชือ่ 
เปนพยานในใบตรวจนี้ด้วย ใบตรวจนี้เมื่อสิ้นเดือนหนึ่ง ต�ารวจภูธร 
ฉีกส่งนายอ�าเภอครึ่งหนึ่ง ถ้าโรงต�ารวจภูธรอยู่ใกล้กับนายอ�าเภอ 
กฉ็กีส่งทกุวนัเหน็เปนประโยชน์ดมีาก เพราะเปนเคร่ืองบงัคบัให้ต�ารวจ
ภธูรต้องหมัน่ออกตรวจตราการตามท้องที ่แลผูเ้ปนนายตรวจตราการ 
เมื่อไปถึงโรงพักต�ารวจภูธร เรียกสมุดนี้มาตรวจก็รู้ได้ว่าต�ารวจภูธร 
ได้ตรวจตรารักษาน่าที่ประการใดใด
 ออกจากลานเทไปแวะตรวจการอ�าเภอเสนาน้อยที่บางไทร  
ขนุช�านาญบรรณกจินายอ�าเภอไม่อยู ่การอ�าเภอดเูรยีบร้อยอยู ่ไม่ใคร่
มีโจรผู้ร้ายอุกฉกรรจ์แต่ผู้ร้ายลักโคกระบือแลล้วงลักเล็กน้อยสืบจับ 
ไม่ใคร่ได้ นับว่าไม่เปนท่ีพอใจในอ�าเภอนีอ้ยูอ่ย่างหนึง่ ยงัมกีารทีค่ลาด
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เคลื่อนควรจะแก้ไขให้ดีขึ้น ๒ อย่างคือ อย่างที่ ๑ ในการท�าสารบบ
ไต่สวนความอาญาข้างท้ายตรงท่ีลงความเหน็กรมการอ�าเภอยงัว่าเป็น
หลายอย่างต่างกันตามโวหารของกรมการอ�าเภอซึ่งไม่เป็นการจ�าเปน 
แลบางทีจะท�าให้เข้าใจผิดในภายหลัง เพราะชั้นกรมการอ�าเภอเปน
แต่ไต่สวนส่งศาลใหญ่พิจารณาอีกช้ันหนึ่ง ความเห็นในชั้นไต่สวน  
ควรมีแต่ ๒ อย่าง คือ ว่าจ�าเลยมีพิรุธหรือไม่มีพิรุธ ถ้าเห็นโจทย์ม ี
พยานหลกัถานในข้อหา ควรจดความเห็นว่าจ�าเลยพรุิธ ให้ส่งไปยังท่ีว่า 
การเมือง ถ้าเห็นโจทย์หาโดยไม่มีหลักถาน ก็ควรลงความเห็นว่า 
จ�าเลยไม่พิรุธ แลสั่งให้ปล่อยจ�าเลยไป ควรลงความเห็นแต่อย่างใด
อย่างหนึ่ง ใน ๒ อย่างเท่านี้จะง่ายดีด้วย แต่การที่คลาดเคลื่อนอยู ่
ข้อนี้ ไม่ใช่พึ่งเปนหรือเปนแต่อ�าเภอเดียว ยังเปนทั่วไป โดยมากไม่ถือ
ว่าเปนความผิดของอ�าเภอนี้ ความคลาดเคลื่อนอย่างที่ ๒ นั้น จ�าเลย 
ความอาญาซึ่งก�านันผู้ใหญ่บ้านหรือต�ารวจภูธรจับมาส่ง ไม่ได้ลงใน
สารบบความอาญา ควรจะลงในสารบบและไต่สวนเหมือนกับความ
อาญาซึ่งราษฎรกล่าวหากันเอง ความข้อนี้ที่อ�าเภออื่นท�าถูกต้องก็มี
ได้ตักเตือนให้เข้าใจทั้ง ๒ ประการ
 ในเวลาตรวจราชการอยู่ที่อ�าเภอเสนาน้อย พบจีนจรก�าลัง 
จะมาผูกบี้ได้ลองไล่เลียงจีนดู ดูไม่เข้าใจอันใดยิ่งกว่าจะต้องเสียเงิน 
ก็มาขอเสีย ได้ลองถามดูว่าถ้าเสียเงินแต่ ๔ บาท ๒ สลึง เขาจะผูกบี้
ไว้ที่ข้อมือจนตรุศจีนจึงจะเอาออกได้ แต่ถ้าเสียเงินขึ้นอีก ๖ สลึงเปน 
๖ บาท จะได้รับตั๋วไม่ต้องผูกบี้ข้อมือจะเอาอย่างไร จีนนั้นยินดีที่จะ
ยอมเสยี ๖ บาท รบัตัว๋แทนผกูบีจ้งึมาคดิเหน็ว่า ในเวลาทีเ่จ้าพนกังาน
จะผูกบี้จีน ถ้าชี้แจงให้จีนเข้าใจในข้อที่เสียเงิน ๔ บาท ๒ สลึงต้องผูก
บี้ แต่เสียเงินขึ้นไปอก ๖ สลึง ไม่ต้องผูกบี้ ดูเหมือนจีนจะยอมเสีย ๖ 
บาท โดยมากกว่าที่จะผูกบี้ จะท�าให้เงินผูกบี้มากขึ้นได้ ได้ชี้แจงการ
ทั้งนี้แก่อ�าเภอแลหัวเมืองตามระยะทางให้เข้าใจแล้ว ออกจากอ�าเภอ
เสนาน้อยขึ้นไปถึงบางปอินเวลา ๕ โมงเช้าพบพระยาศรีสหเทพแล
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พระวาสุเทพคอยอยู่ท่ีนั่น พระยาศรีได้ขึ้นไปตามนัด เพื่อจะสะสาง
แลสั่งข้อราชการซึ่งยังคั่งค้างให้รักษาการทางกรุงเทพฯ พระวาสุเทพ
นั้นจะขึ้นไปจัดต�ารวจภูธรเมืองตาก เปนอันจะได้ข้ึนไปด้วยกันจนถึง
ปากน�้าโพ, ในบ่ายวันนั้นได้พร้อมกันกับพระยาศรีไปตรวจการอ�าเภอ
อุไทยน้อยเปนการเรียบร้อยอยู่ เพราะอ�าเภอน้ีข้ึนไปบางปอินทีไรได้
ตรวจกันทุกที  
 วันที่ ๘ สิงหาคม เวลาเช้าตรวจการในพระราชวังซึ่งรักษาอยู่
โดยเรียบร้อยเสร็จแล้ว  ออกเรือจากบางปอินล่องลงมาเข้าแม่น�้าน้อย
ที่บางไทร
 ที่จริงเวลานี้น�้ามาก แม้เรือไฟจะขึ้นทางล�าน�้าสีกุกก็คงไปได้ 
แต่พวกเรือไฟเขายังไม่ไว้ใจ พาอ้อมไปทางบางโผงเผงช้าไป แต่ก็มี
ประโยชน์อย่างหนึง่ด้วยผ่านไปใกล้ท่ีว่าการอ�าเภอเสนากลาง ซึง่ตัง้อยู่
ต�าบลบ้านเจ้าเจ็ด ได้แวะขึ้นตรวจอย่างว่าลักตรวจไม่ให้รู้ตัว อ�าเภอนี้
หลวงนคิมคณุปูการเปนนายอ�าเภอรกัษาการเรียบร้อยด ีแลเอาใจใส่ใน
การจับโจรผู้ร้ายแขงแรง ไปจับผู้ร้ายถึงเมืองนนท์พึ่งกลับมา โจรผู้ร้าย
อกุฉกรรจ์ในอ�าเภอนีเ้อาตัวได้มาก ได้ความจากหลวงนคิมคณุปูการว่า 
ก�านันทองบ้านแหลมใหญ่แขวงเมืองนนทบุรีเปนคนเอาใจใส่ในการ
ตรวจตราโจรผู้ร้าย ได้ช่วยจับโจรซึ่งกระท�าร้ายในอ�าเภอเสนากลาง  
ได้ตัวผู้ร้ายทั้งของกลางถึง ๒ ราย เห็นว่าก�านันคนน้ีควรจะได้รับ
บ�าเหน็จรางวัลจากกรุงเก่าให้เปนตัวอย่างไว้ เพราะนิไสยข้าราชการ
ซ่ึงอยูต่่างเมอืงต่างมณฑล หรอืต่างบงัคบักันมักจะถือเปนเขาเปนเราไม่
ใคร่จะช่วยเหลือกันถานเปนข้าราชการอนัเดยีวกนั ถ้าคนทีร่กัราชการ 
โดยไม่ถือเปนหมู่เปนเหล่าอย่างก�านันทองนี้ได้รับบ�าเหน็จรางวัลเปน
ตัวอย่าง ก�านันผู้ใหญ่บ้านที่อื่นจะได้เอาธุระช่วยราชการต่างแขวง 
ต่างเมืองยิ่งขึ้น ได้สั่งให้น�าความกราบทูลกรมหมื่นมรุพงษ์ตามที่ว่านี้
 การเก็บผลประโยชน์แผ่นดินในอ�าเภอนี้ก็เรียบร้อย เก็บแล้ว
เสร็จทนัก�าหนด ไม่ปรากฏส่ิงไรทีจ่ะต้องตเิตยีน เปนแต่ทีว่่าการอ�าเภอ



321สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ยงัไม่ได้ท�าใหม่ให้เรยีบร้อย ยงัอาไศรยท�าอยูใ่นเรือนซึง่ซือ้เขาไว้แต่ก่อน 
แต่หลวงนิคมคุณูปการแจ้งความว่าจะได้ท�าในปีนี้
 โรงต�ารวจภูธรท่ีอ�าเภอนีส้อาดหมดจดเรยีบร้อย ควรชมเหมือน
กับที่โรงพักแห่งอื่นๆ 
 ออกจากที่ว่าการอ�าเภอเสนากลางต่อไป พบหลวงพัฒนกิจ
วิจารณ์ข้าหลวงว่าราชการเมืองอ่างทองลงมาคอยรับอยู่ที่ปากคลอง
บางโผงเผงใกล้พรมแดนกรุงเก่า รับหลวงพัฒนกิจวิจารณ์ลงเรือแล่น
ต่อขึ้นไป เวลาบ่าย ๔ โมงถึงเมืองอ่างทองหลวงพัฒนกิจวิจารณ์เชิญ
ให้เปิดศาลาว่าการอ�าเภอเมือง ซึ่งท�าแล้วขึ้นใหม่เปนฤกษแล้วจึงไป
ตรวจตรางตรวจศาล แลที่ว่าการเมืองต่อไปโดยล�าดับ หลวงพัฒนกิจ
วิจารณ์ได้ให้ผู้เปนหัวน่าในพนักงานต่างๆ ยื่นรายงานราชการแพนก
นั้นทุกพนักงาน
 แบบแผนในที่ว่าการเมืองดูยังคงเรียบร้อยอยู่เหมือนเมื่อขึ้น 
มาตรวจใน ศก ๑๑๗ เมื่อพระยาอมรินทรฤๅไชย ยังเปนผู้ว่าราชการ
เมืองอยู่ แต่คนชั้นนักเรียนฝึกหัดในที่ว่าการไม่มีมากเหมือนครั้งนั้น  
แลข้อนี้จะจัดเปนข้อส�าหรับติเตียนไม่ได้ เพราะตัวคนมีประจ�าพอ
ราชการ การที่ฝึกหัดคนให้เปนอุปนิไสย มีในข้าหลวงแลผู้ว่าราชการ
เมอืงบางคน จ�านวนข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งรบัเงนิเดอืนในเมอืงอ่างทอง 
ทั้งที่เมืองแลนายอ�าเภอท้ังผู้ใหญ่ผู้น้อย ทุกกระทรวงทบวงการตาม
บาญชีที่หลวงพัฒนกิจวิจารณ์ท�ายื่นรวมเบ็จเสร็จ ๘๓ คน ไม่นับ
ต�ารวจภูธร จ�านวนสัมโนครัวท�าเมื่อศก ๑๑๘ มีก�านัน ๘๑ คน ผู้ใหญ่
บ้าน ๘๔๓ คน จ�านวนราษฎร ๗๔๒๕๘ คน หลังคาเรือน ๑๖๗๕๙  
เรอื ๑๕๐๗๘ เกวยีน ๒๓๔๙ โค ๑๙๕๒๔ กระบอื ๑๖๔๔๘ ม้า ๒๔๔๔ 
จ�านวนคนจ�านวนสัตว์ แลเย่าเรือนพาหนะที่ส�ารวจในศก ๑๑๘ มาก 
ขึ้นกว่าในศก ๑๑๗ ทุกอย่างแต่จ�านวนท่ีผิดกันใน ๒ ศก ตรวจดู 
เห็นว่าจะเปนเพราะส�ารวจในศก ๑๑๗ ไม่ถ้วนถี่มากกว่าที่จะขึ้นโดย
ธรรมดา เพราะจ�านวนที่ขึ้นบางอย่างมากนัก เปนตัวอย่างเหมือนเช่น
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จ�านวนคนในส่วนชายส�ารวจในศก ๑๑๘ มากขึน้ ถงึ ๘๖๐๐ คน แม้จะมี
คนเกดิมากขึน้หรอืจะอพยบมาแต่ทีอ่ืน่ก็จะมากข้ึนถึงเท่าน้ันในปีเดยีว 
ไม่ได้ จึงควรฟังแต่ว่าการส�ารวจในศก ๑๑๘ น้ีได้ถ้วนถ่ีดีข้ึนกว่าศก 
๑๑๗
 การสรรพากรคือ ผลประโยชน์แผ่นดินซึ่งมิได้ผูกขาดใน 
จ�านวนศก ๑๑๘ เก็บได้เงินๆ ๑๓๑๕๘๓ บาทมากกว่าจ�านวนศก  
๑๑๗ เงิน ๘๕๗๓ บาท ตรวจตามรายการที่เงินข้ึนมากนั้นคือค่านา
อย่าง ๑ ค่าน�้าอย่าง ๑ ภาษมีโหรศพ ซึง่พึง่เลกิจากผกูขาดในศก ๑๑๘ 
อิกอย่าง ๑ รายการที่เงินตกไปมากนั้น คือสรรพภาษีซึ่งเคยเรียกเมื่อ
ผ่านด่าน เพราะเลิกด่านภาษีตามหัวเมืองไปเก็บแต่ที่ด่านกรุงเทพฯ 
เงนิทางหวัเมอืงจงึตกไป แต่คงไปบวกขึน้ในเงนิกรงุเทพฯ เปนธรรมดา 
 การผูกบี้จีนได้ส�ารวจเสร็จ แลได้ลงมือเก็บเงินได้กว่าครึ่งแล้ว 
ประมาณเงินบ้ีจนีจะได้ตามรายส�ารวจเปนเงนิ ๙๙๓๑ บาท แต่เมือ่ผกู
เสรจ็แล้วจ�านวนเงนิคงจะมากกว่าทีป่ระมาณไว้ เพราะยังไม่คดิจ�านวน
จีนจร แลจ�านวนเงินที่จีนจะรับตั๋ว ๖ บาท  แทนผูกบี้ การผูกบี้ครั้งนี้
จัดการตามพระราชบัญญัติใหม่เปนการสดวกเรียบร้อยรวดเร็วดีขึ้น
กว่าอย่างแต่ก่อนเปนอนัมาก แต่ข้อความตามพระราชบญัญตัมิาใช้เข้า
จริงยงัมทีีพ่ลาดอยูแ่ห่งหนึง่ คอืตามพธิใีนพระราชบญัญตันิัน้ให้ส�ารวจ
จีนคงเมืองชั้นหนึ่งก่อน แล้วนัดให้จีนคงเมืองมาเสียเงินผูกบี้ตามเวลา
ตามท�านองพิธี ออกใบน�าแล้วเก็บเงินค่านาต่อเสร็จชั้นนี้แล้วจึงจะผูก
บี้จีนจร ซึ่งไม่อยู่เปนต�าแหน่งแห่งที่ ร่างพระราชบัญญัติขึ้นเช่นนี้ด้วย
ความเข้าใจว่าจะต้องบังคับให้พวกจีนมาผูกบี้ จึงได้จัดระเบียบไว้เปน
ชัน้เพือ่จะให้สดวกแก่การบงัคบับญัชา แต่เม่ือมาใช้พระราชบญัญัตเิข้า
ในการเป็นจริง การที่จะต้องบังคับบัญชาจีนให้มาผูกบี้หาต้องบังคับ
บัญชาดังคาดไม่ ด้วยมีพวกจีนทั้งจีนจรแลจีนพลเมืองมาขอผูกบี้เอง
มาก แลเพราะก�านันผู้ใหญ่บ้านผู้ส�ารวจอยากได้ส่วนลดอยากจะให้
ผูกโดยเร็ว จึงต้องผ่อนผันยอมให้จีนจรผูกบี้ได้ก่อนก�าหนดที่จ�าเป็น
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จะต้องผูกตามพระราชบัญญัติจัดว่าการผูกบี้คงจะเรียบร้อยดีข้ึนกว่า
อย่างแต่ก่อนมาก
 จ�านวนเงินคลังเมืองอ่างทอง ซึ่งได้รับตั้งแต่เดือนเมษายน  
ร.ศ. ๑๑๙ มาจน วันที่ ๗ สิงหาคมนี้ ๓๔๒๗๖ บาท ๑๕ อัฐ  
จ่าย ๑๖๘๐๖ บาท ๔๑ อัฐ เหลือเงินคงคลัง ๑๗๔๖๙ บาท ๓๘ อัฐ 
การคลังเมืองจัดว่าเรียบร้อยได้ 
 การโรงเรียนยังไม่ได้มีโอกาศไปตรวจ แต่ผ่านมาตามวัดเห็นมี
เด็กนักเรียนออกมายืนแถวรับหลายวัด มีเครื่องแต่งตัวใช้เสื้อกรุยเฮง
แลกางเกงจนีสขีาวเหมอืนๆ กนัทกุแห่ง จะเปนด้วยมีข้ออาณตัอิย่างใด
หรอืไม่ยงัไม่ทราบได้ พบพระครพูทุธรกัชติซึง่เปนเจ้าคณะแขวงว่าการ
อยู่เดี๋ยวนี้ ๒ แขวง ดูเข้าใจในแบบการปกครองตามแบบคณะอย่าง
ใหม่ดีอยู่ เพราะเหตุท่ีแบบนั้นอนุโลมตามพระราชบัญญัติปกครอง
ท้องที่ฝ่ายคฤหัฐเข้าใจซึมทราบกันอยู่แล้ว พระครูพุทธรักชิตบ่นอยู ่
แต่ว่าการคณะยังไม่สู้เรียบร้อย เพราะเจ้าอธิการวัดที่โง่เขลายังไม่เคย 
แก้แบบแผนการปกครองยงัมอียูบ้่างแต่เหน็ว่าคงจะเรียบร้อยลงได้โดย 
ล�าดับ
 เหตุโจรผู้ร้ายในเมืองอ่างทองที่อุกฉกรรจ์ไม่มมีากมายขึ้นกวา่
แต่ก่อนในศก ๑๑๙ นีม้เีหตโุจรผูร้้ายซึง่นบัว่าเปนอกุฉกรรจ์แต่ ๔ ราย
คือ ปล้นราย ๑ จับตัวผู้ร้ายได้ ตีชิง ๒ ราย ฆ่ากันตาย ๑ ราย ยังจับ
ตัวไม่ได้ แต่ผู้ร้ายลักสัตว์พาหนะอยู่ข้างชุกชุมมาก มีเหตุในศก ๑๑๙  
นี้ถึง ๑๗๑ ราย จับได้ตัวผู้ร้ายได้ของกลาง ๓๓ ราย ได้แต่ของกลาง 
๓๖ ราย ยังจับไม่ได้ ๑๐๒ ราย เรื่องผู้ร้ายลักสัตว์พาหนะเมื่อระด ู
แล้งที่แล้วมาชุกชุมทั่วไปแทบทุกหัวเมือง เปนการที่ได้ทราบอยู่แล้ว 
เห็นจ�าเปนจะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ซึ่งเปนความคิด
ได้ปฤกษากันมาช้านานให้ส�าเร็จไปได้โดยเร็ว จึงจะป้องกันเรื่องผู้ร้าย
ลักสัตว์พาหนะได้ ต่อไป
 การศาลเมอืงอ่างทองยังเปนปรกตดิ ีเวลานีห้ลวงด�ารงราชนติิ 
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เปนผู้พิพากษา เปลี่ยนหลวงประพัทธ์วินิจฉัยกรรมบุตรพระยามนู 
ซึ่งเคอยเปนผู้พิพากษาอยู่ เมื่อไปตรวจการในศก ๑๑๗ การศาลก็
เรยีบร้อยดอียู ่มจี�านวนความค้างมาแต่ศก ๑๑๘ แพ่ง ๘๕ เรือ่ง อาญา 
๖๘ เรื่อง รวม ๑๕๓ เรื่อง ความเกิดขึ้นใหม่ในศก ๑๑๙ ระหว่าง 
๔ เดือนนี้ แพ่ง ๑๑๓ เรื่องอาญา ๑๒๑ เรื่อง รวม ๒๓๔ เรื่อง รวม
จ�านวนความเก่าใหม่มี ๓๘๗ เรื่อง ได้พิพากษาแล้วไปความแพ่ง ๑๗๗ 
เรื่องอาญา ๑๖๕ เรื่อง รวมทั้งสิน ๓๔๒ เรื่อง คงค้างพิจารณาความ
แพ่ง ๑๗ เรื่อง ความอาญา ๒๘ เรื่อง รวม ๔๕ เรื่อง จัดว่าการศาล
เจริญดีขึ้นกว่าเมื่อไปตรวจใน ร.ศ. ๑๑๗ เพราะได้ล้างความเก่าแก่ซึ่ง 
คั่งค้างมาแต่ก่อนหมดสิ้นไป ส่วนความใหม่ก็ไม่มีคั่งค้างเกินกว่าท่ี
จ�าเปน ไต่ถามผู้พิพากษาได้ความว่า เดี๋ยวน้ีมีจ�านวนความเกิดข้ึน
ประมาณเดือนละ ๖๐ เรื่อง ช�าระแล้วทันไม่สะสม แลความอัยการใน
เมืองนี้อัยการชนะมากกว่าแพ้
 จ�านวนความตามรายงานของพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงาน
อัยการได้ไต่สวน ความอาญาอุกฉกรรจ์ค้างมาแต่ปีก่อน ๔ เรื่อง  
ความอาญาเล็กน้อยค้างมา ๒๓ เรื่อง เกิดข้ึนใหม่ ๒๓๖ เร่ือง รวม
ความอาญาท่ีพนักงานอัยการได้รับไว้ไต่สวน ๒๖๐ เรื่อง ไต่สวนได้
หลักถานฟ้องศาล ๘๐ เรื่อง ไต่สวนไม่ได้หลักถานหรือจ�าเลยพอแก
โทษต้องปล่อยจ�าเลยไปรวม ๑๖๖ เรื่อง คงค้างระหว่างไต่สวนความ
อาญาอุกฉกรรจ์เรื่อง ๑ ความอาญาเล็กน้อย ๑๓ เรื่อง ตัวจ�าเลย ๑๘ 
คน ดูตามจ�านวนความที่ค้างเห็นว่าน้อยอยู่ จัดว่าในการที่พนักงาน
อัยการกระท�าการไต่สวนเปนใช้ได้
 การตรางเมืองอ่างทองนี้เรียบร้อยมาแต่ครั้งพระยาอมรินทร
ฤๅไชย แต่ในครั้งนั้นยังจัดการไม่ได้เต็มตามข้อบังคับ เพราะเหตุท่ี
ขัดเงินเปนต้น มาในชั้นนี้ได้จัดการเรียบร้อยได้ดังข้อบังคับหมดทุก
อย่าง การที่รักษาความสอาดรักษาดีคงอยู่อย่างแต่ก่อน ถ้าจะติมีอยู่
อย่างเดียวแต่ ถ้ามีตรางเพิ่มขึ้นอิกหลัง ๑ จะดีขึ้นกว่านี้ เพราะคนอยู่ 
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ข้างจะเยียดยัดสักหน่อย ในเวลานี้มีจ�านวนนักโทษที่ตัดสินโทษแล้ว 
๑๗๑ คน อยู่ในระหว่างพิจารณา ๖๘ คน รวมนักโทษ ๒๓๙ คน เปน
ผู้ชาย ๒๒๘ คน หญิง ๑๑ คน
 ตั้งแต่แก้ไขข้อบังคับเรือนจ�าใหม่ท่ีพึ่งได้ไปแลเห็นตรางท่ี
จัดการตามข้อบังคับนั้น ท่ีเมืองอ่างทองนี้เปนชั้นแรก แบบแผนตาม
ข้อบังคับใช้ได้ดีหมดทุกอย่าง เช่ือได้ว่าง่ายข้ึนแลดีข้ึนกว่าอย่างแต่ 
ก่อนมาก
 เวลาบ่ายข้ามไปดตูลาดเมอืงอ่างทอง ตลาดน้ีแต่ก่อนกระทรวง
พระคลงัรบัซือ้ไว้เปนของหลวง เก็บค่าเช่ามาหลายปี ต่อมาตลิง่พงัเรือน
แถวตลาดจะหักพังลงน�้าแลซุดโซมในที่แห่งอื่นๆ ข้าหลวงเทศาภิบาล
ขอเงินซ่อมแซมมาหลายปีก็ไม่ส�าเร็จ บัดนี้ตกลงยกตลาดนี้เปนของ 
พระคลังข้างท่ี จะโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินข้างที่ให้ท�าการ
ซ่อมแซมแลเพิ่มเติมให้เรียบร้อย ผู้ว่าราชการเมืองก�าลังคิดแบบแผน
แลประมาณเงนิอยู่ ถ้าท�าส�าเรจ็จะได้ค่าเช่าดแีลจะสง่างามแก่บ้านเมือง
มาก แต่ทนุคงจะมากสักหน่อย แต่ถงึกระนัน้ถ้าคดิกบัส่วนค่าเช่าดกีว่า
ท�าโรงแถวในกรุงเทพฯ มาก
 วันที่ ๙ สิงหาคม เวลา ๒ โมงเช้า ออกเรือจากเมืองอ่างทองไป
แวะตรวจการอ�าเภอไชโย นายสิทธเิปนนายอ�าเภอ การอ�าเภอเรยีบร้อย
ด ีทีว่่าการอ�าเภอสร้างขึน้ใหม่แบบเดยีวกบัทีอ่�าเภอเมอืงแต่ยงัไม่แล้ว  
ออกจากที่ว่าการอ�าเภอไปแวะนมัสการพระท่ีวัดไชโยๆ เวลาน้ีท่ี 
ศาลาท่าน�้าตล่ิงพังจวนศาลาจะพังลงน�้า ได้แนะน�าให้พระครูเร่ียราย
รื้อศาลาเลื่อนเข้าไป เพราะตัวไม้และกระเบื้องศาลายังดี ถ้ารื้อเวลานี้
ยังไม่เปลืองเงินเท่าใดนัก ได้ไปตรวจตลาดที่ข้างวัดไชโยซึ่งเปนตลาด 
กร่องแกร่งมาแต่ไรๆ เปนของพระยาอ่างทอง (อ่อน) ตั้งแต่เม่ือคร้ัง
สร้างพระวิหารวัดไชโย ขึ้นไปวัดไชโยทีไร ได้นึกว่าจะไม่ได้เห็นตลาด
นั้นโดยอะไร แลเลิกไปเสียแล้วทุกคราวมา แต่ก็ได้เห็นตลาดนั้นยัง
อยู่ทุกคราวมา จนคราวนี้อุส่าห์มีโรงเพิ่มเติมขึ้นอิก ๓ ห้อง หวังใจว่า
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คงจะอยู่ได้ยืดยืนต่อไป 
 พระยาสิงหบุรานุรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองสิงหบุรี กับหลวง 
พรหมประสาทศิล์ป นายอ�าเภอเมืองพรหมบุรีมาคอยรับอยู่ที่วัดไชโย 
ออกจากวัดไชโยแล่นเรือต่อขึ้นไปที่เมืองสิงหบุรี
 รวบรวมเนื้อเห็นท่ีได้ตรวจราชการเมืองอ่างทองครั้งนี้ เปนที่
พอใจแลยนิดทีีไ่ด้เหน็หลวงพฒัน์กจิวจิารณ์มคีวามอสุาหะแลสามารถ
ที่จะรักษาราชการบ้านเมืองให้เรียบร้อยเจริญข้ึนได้โดยล�าดับมาตาม
การซึ่งควรจะเปนได้ทุกๆ อย่าง เมืองใดที่เสื่อมทรามเมื่อเปลี่ยนตัว 
ผูว่้าราชการเมอืงจดัว่าไม่เปนการยากแก่คนใหม่ เพราะถ้าตัง้ใจท�าแล้ว 
คงจะดีขึ้นได้มิมากก็น้อย แต่การที่จะไปท�าการแทนท่ีซึ่งผู้ท�าการแต่
ก่อนได้รักษาการมาโดยเรยีบร้อยเปนความยากของคนใหม่มาก เพราะ
จะต้องรกัษาความดีท้ังปวงท่ีมอียู่มใิห้เส่ือมทราม และยงัจะต้องอสุาหะ 
จัดการให้ดียิ่งขึ้นด้วย แลเมืองอ่างทองน้ีแต่เดิมเปนที่เลื่องลือใน
กระบวนเสือ่มทรามเมอืงหนึง่ พระยาอมรนิทรฤาไชย เปนผูว่้าราชการ
เมือง จัดการท�านุบ�ารุงบ้านเมืองเรียบร้อยเจริญข้ึนเปนอันมากหลวง
พฒันกจิวจิารณ์มาแทนพระยาอมรนิทรฤาไชยตกอยูใ่นทีย่ากดงัว่ามา
แล้ว และหลวงพัฒนกิจวิจารณ์ยังมีความอุสาหะรักษาการทั้งปวง ซึ่ง
พระยาอมรินทรฤๅไชยได้ท�าไว้ไม่ให้เส่ือมทรามแลยังจัดการบ้านเมือง
ให้เจริญขึ้นมากโดยล�าดับมา จึงเห็นว่าควรจะสรรเสริญอยู่.
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
เมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๖ ร.ศ. ๑๒๒
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
เมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๔๔๖  ร.ศ. ๑๒๒

ศาลาว่าการมหาดไทย
วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๒

 กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราช
เลขานุการ ทรงทราบ
 ด้วยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ., ๑๒๒ เกล้าฯ ได้กราบถวาย
บังคมลาไปตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี บัดนี้เกล้าฯ ได้เรียบเรียง
รายงานการท่ีไปตรวจขึ้นฉบับหนึ่ง เกล้าฯ ได้ส่งมาถวายพร้อมกับ
จดหมายนี้ด้วยแล้ว
 ขอฝ่าพระบาทได้น�ากราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลออง
ธุลีพระบาท
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
   

   เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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 วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒ เวลาเช้าโมงครึ่งออก
รถไฟจากสะเตชั่นบางกอกน้อย พร้อมด้วยหม่อมอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์
ราช ปลัดส�ารวจกระทรวงมหาดไทย นายร้อยตรีหม่อมเจ้าจุลดิศ  
กรมต�ารวจภูธร ขุนอาจวิชาคม แพทย์ซึ่งกรมพยาบาลจัดให้ไปด้วย
คนหนึ่ง
 เวลา ๒ โมงเศษลงจากรถไฟที่สะเตชั่นวัดงิ้วราย แขวงเมือง
นครไชยศรี ข้าราชการเมืองนครไชยศรี มีพระยาสุนทรบุรี ข้าหลวง
เทศาภิบาล และพระยาศรีไชยบุรินทร์ ปลัดมณฑลเปนต้น กับนาย
พิน ทิพรักษา ผู้จัดการบริษัทเดินเรือเมล์สุพรรณพร้อมกันมาคอยรับ
อยู่ที่นั้น ซึ่งเปนท่าเรือเมล์ของบริษัท แต่เรือปิกนิกซึ่งให้มาทางคลอง 
มหาสวสัด ียงัมาหาถงึไม่จงึต้องพกัคอยอยูท่ีพ่กัของบรษิทัเดนิเรอืเมล์ 
ได้กินอาหารของพวกหัวเมืองหาเลี้ยง และรอคอยเรืออยู่จนเวลา ๕ 
โมงเช้าจึงได้ออกเรือจากท่าวัดงิ้วราย เรือไปจูงขึ้นไปตามล�าน�้าท่าจีน
 เวลาบ่ายโมงหนึ่งถึงที่ว่าการอ�าเภอบางปลา ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบล
บางเลน ในเขตร์นครไชยศรี แวะขึ้นตรวจการอ�าเภอครู่หนึ่งแล้ว
ออกเรือต่อไป เวลาบ่าย ๔ โมงถึงที่ว่าการอ�าเภอสองพี่น้อง ในแขวง
สุพรรณบุรี จอดพักที่ที่ว่าการอ�าเภอ พระยาสุนทรบุรีตามขึ้นมาจาก
เมืองนครไชยศรี พระยาสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี 
หลวงศรสีพุรรณนครเขตร์ปลดั และหลวงอุไภยภาตกิะเขตร์นายอ�าเภอ
สองพี่น้อง มาพร้อมกันอยู่ที่นี้ ได้ตรวจการอ�าเภอในบ่ายวันนั้น
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลาเช้าลงเรือพายขึ้นไปดูตามล�าคลอง
สองพี่น้องกลับ ๔ โมงเช้า เวลาบ่ายได้ขึ้นเกวียนไปเที่ยวดูตามทุ่งนา
 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลาย�่ารุ่งข้ึนม้าจากอ�าเภอสองพี่น้อง 
พร้อมด้วยหม่อมอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์ พระสุนทรสงคราม หลวงอุไภย
ภาติกะเขตร์ และหม่อมเจ้าจุลดิศ เดินม้าตามทุ่งนายังเปนน�้าเปน 
โคลนโดยมาก ประมาณ ๕๐ เส้นจึงถึงที่ดอน เดินตามทางเกวียนต่อ
ไปหยุดแวะสนทนากับก�านันผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรที่บ้านศรีส�าราญ 



332 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

บ้านหนองโพ บ้านดอนมะเกลือ บ้านสะพังถาน และหยุดกินอาหาร 
เช้าที่บ้านสระยายโสมประมาณช่ัวโมงหนึ่ง เวลาเที่ยงเดินทางต่อไป 
แวะที่บ้านคอตันแห่งหนึ่ง แล้วจึงถึงที่ว่าการอ�าเภอจรเข้สามพัน ซึ่ง
เปนที่พัก ณ เวลาบ่ายโมงหนึ่ง ประมาณระยะทางตั้งแต่สองพี่น้อง
ไปจนถึงบ้านจรเข้สามพันประมาณทางสัก ๙๐๐ เส้น เพราะต้อง
เดินทางดอน เขาว่าถ้าเวลาน่าแล้งแห้งสนิทเดินตามท้องทุ่งได้ ทาง
เพียงสัก ๗๐๐ เส้นเท่านั้น ได้ตรวจการอ�าเภอในวันน้ี และสนทนา
กับก�านันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรชายหญิงเปนอันมาก ซึ่งพากันมาดู 
โดยว่าแต่ก่อนมายังไม่เคยเห็นเจ้านาย เวลาบ่ายวันน้ันได้เดินเที่ยวดู
ตามหมู่บ้านจรเข้สามพัน ซึ่งต้ังอยู่สองฝั่งแม่น�้าเก่า เรียกว่า ล�าจรเข้ 
สามพัน แล้วไปแวะสนทนากับพระสงฆ์ที่วัดจรเข้สามพันด้วย
 ที่ว่าการอ�าเภอยังเปนโรงขัดแตะ แต่โรงต�ารวจภูธรพึ่งท�า
แล้วใหม่ได้อาไศรยพักที่โรงต�ารวจภูธรสอาดสบายพอทีเดียว เสียแต ่
กลางคืนยุงอยู่ข้างจะชุม
 วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลาโมงเช้าขึ้นม้าไปดูเมืองโบราณ ซึ่ง 
ชาวบ้านเรียกว่าเมืองท้าวอู่ทอง อยู่เหนือบ้านจรเข้สามพัน ไประยะ
ทางประมาณ ๒๐๐ เส้น ได้ไปแวะดูเจดีย์โบถวิหาร ที่เขาธรรมเธียร
ก่อน แล้วไปเมืองท้าวอู่ทอง หยุดกินเข้าเช้าที่สถานพระนารายน์ 
ริมท่าพระยาจักร์ แล้วไปดูวัดปราสาท วัดหลวง วัดช่องลมในเมืองนั้น 
พักอยู่จนเวลาบ่าย ๓ โมง จึงกลับมาที่พักบ้านจรเข้สามพัน
 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เวลาย�่ารุ่งออกจากบ้านจรเข้สามพัน  
กลับและแวะตามระยะทางอย่างขาไป สังเกตดูมีราษฎรชาวบ้านมา
คอยพบปะมากกว่าเมื่อขาไปทุกๆ แห่ง ที่เปนดังนี้เข้าใจว่าแต่เดิมเปน
ด้วยพากันหวั่นกลัว ไม่รู้ว่าคนที่เปนเจ้านายนั้น จะร้ายกาจเพียงไร  
ผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทจึงหลบเล่ียงเสียก่อน สืบสวนจนรู้แน่ว่า 
เจ้านายก็ไม่ผิดอันใดกับคนเราตามธรรมดานัก เมื่อแน่ในใจเช่นนี้แล้ว
จึงพากันมาคอยดูมากขึ้น แต่ใช่จะรู้ว่าเจ้านายพระองค์ใดนั้นก็หามิได้ 
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ข้าพเจ้าได้ลองถามดูแล้วก็บอกได้แต่ว่า เขาว่าเสด็จในกรมจะเสด็จ 
เท่าน้ี เวลา ๔ โมงเศษกลับถึงบ้านหนองโพ หยุดกินอาหารเช้าและ 
พกัรอคนหาบหามสิง่ของอยูท่ีน่ัน่จนเวลาบ่าย ๒ โมงเศษ จึงได้เดนิทาง
ต่อมาถึงบ้านสองพี่น้องเวลาบ่าย ๔ โมงเศษ
 แต่เดิมกะไว้ว่ากลับมาถึงบ้านสองพี่น้อง ก็จะออกเรือไปเมือง
สุพรรณบุรีในวันนี้ แต่คาดการผิดไป เพราะระยะทางแต่บ้านจรเข้ 
สามพันมาบ้านสองพี่น้องไกลกว่าคาด เดินมาถึงต่อจวนค�่า ครั้งจะ
ออกเรือในเวลาค�า่กจ็ะไปถงึสพุรรณบรุต่ีอเวลาดกึ เปนความล�าบากแก่ 
คนทัง้ปวงโดยไม่จ�าเปน จงึได้หยดุนอนอยูท่ีบ้่านสองพีน้่องอกิคนืหนึง่
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ เวลาย�่ารุ่งออกเรือจากสองพี่น้อง เวลา
เช้า ๔ โมงเศษถงึทีว่่าการอ�าเภอบางปลาม้า เปนทีน่�า้ตืน้จะต้องปล่อย
เรือไฟไว้ตรงนี้ จึงต้องหยุดถ่ายของในเรือไฟลงเรือแจวแลแวะตรวจ
การอ�าเภอแล้วจงึออกเรอืแจวต่อขึน้ไป แวะบวงสรวงทีศ่าลเจ้ากงจกัร์ 
ถึงเมืองสุพรรณบุรีเวลาบ่าย ๒ โมง เวลาบ่าย ๓ โมงขึ้นเดินดูถนน 
และสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่คือ ที่ว่าการเมือง เรือนจ�า ศาล 
และทีว่่าการอ�าเภอเปนต้น แล้วข้ามฟากไปทางวดัประตศูาล ไปสงัเวย
เทพารักษ์หลักเมือง แล้วไปวัดพระมหาธาตุกลับมาถึงที่พักเวลาค�่า
 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เวลาโมงเช้าขึ้นม้าออกจากท่าวัดประตู
ศาลไปทางทิศตวนัตก แวะนมศัการ พระป่าเลไลยแล้วขึน้ม้าต่อไปทาง
ทศิตวันตก หยดุพกัทีบ่างปลาหมอให้ม้าข้ามน�า้ และสนทนากับราษฎร
ครู่หนึ่งแล้วขึ้นม้าต่อไป พักให้ม้าข้ามน�้าและหยุดกินเข้าเช้าที่บ้านพัน
ต�าลึงอิกแห่งหนึ่ง แล้วขึ้นม้าต่อไปอีกพักหน่ึงถึงล�าแม่น�้าเก่าเรียกว่า 
ล�าน�้าบ้านคอย เวลา ๕ โมงเช้าลงเรือข้ามฟากข้ึนฝั่งตวันตกเดินทาง
ไปอีกประมาณ ๕ เส้น ถึงที่สี่สระ เที่ยวดูสระเกษ สระแก้ว สระคา  
สระยมนา เสร็จแล้วกลับลงเรือพายล่องล�าน�้าบ้านคอย เท่ียวดูวัด
โบราณคือ วัดช้าง วัดเขาดิน วัดพระเจดีย์ พอถึงที่ล�าน�้าเขินจึงขึ้นม้า
ซึ่งให้ไปคอยรับอยู่นั้น เดินบกต่อลงไปดูวัดมหาธาตุอีกแห่งหนึ่ง แล้ว 
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กลับมาทางบกถึงที่สี่สระเวลาบ่าย ๔ โมงหยุดพักกินเข้ากลางวัน  
และให้ม้าข้ามน�้าเวลาบ่าย ๕ โมงเดินทางกลับ แวะพักตามระยะที่พัก
เมือ่ขาไปแห่งละครูห่นึง่ กลับมาถงึเมอืงสพุรรณบรุเีวลายามเศษ ระยะ
ทางแต่เมืองสุพรรณบุรีไปถึงสี่สระประมาณ ๔๐๐ เส้น แต่สี่สระไป 
ถึงวัดมหาธาตุในล�าน�้าบ้านคอยทางประมาณ ๒๕๐ เส้น
 วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๒ โมงเช้าข้ามฟากไปวัดประตูศาล
สนทนากับพระครูหนึ่งแล้ว เดินไปถ่ายรูปที่วัดมหาธาตุและไปลงเรือ 
ที่ท่าวัดแคข้างเหนือเมืองล่องดูล�าน�้าตอนเหนือเมืองลงมา เวลา ๕  
โมง ถึงที่พัก เวลาเที่ยงเศษขึ้นไปตรวจราชการ ณ ที่ว่าการเมือง เวลา
บ่าย ๓ โมงเศษออกเรือแจวล่องน�้าลงมา และแวะดูวัดโบราณตาม 
ระยะทางคือ วัดกุฏิทอง วัดโพคอย แลวัดอู่ทอง ลงมาถึงที่พัก ณ ที่
ว่าการอ�าเภอบางปลาม้าเวลาทุ่มหนึ่ง พักนอนอยู่ที่บางปลาม้า
 วนัที ่๑ มนีาคม เวลาเช้าโมงเศษออกเรือจากบางปลาม้า เรือไฟ
จงูล่องตรงลงมาไม่ได้แวะท่ีใด มาถงึท่าวดังิว้รายแขวงเมอืงนครไชยศรี
เวลาบ่าย ๔ โมง พอเวลาบ่าย ๕ โมงขึ้นรถไฟกลับมากรุงเทพฯ รวม 
ที่ได้ไปหัวเมืองคราวนี้ ๙ วัน
 ตรวจราชการคราวนี้มีเวลาอยู่แห่งละเล็กละน้อย การใน
ระเบยีบซึง่มสีมดุจะต้องตรวจตามแบบแผน ได้วานให้หม่อมอดุมพงษ์
เพญ็สวสัดิต์รวจโดยมาก ส่วนข้าพเจ้าได้ตรวจเพยีงการไล่เลยีงความรู้
ความช�านาญของกรมการท่ีปฏิบัติราชการต่างๆ ตามหน้าที่ในท้องที่
อันนั้นอย่าง ๑ อีกอย่าง ๑ ได้เอาเปนธุระโดยเฉภาะที่จะไต่ถามก�านัน
ผูใ้หญ่บ้านตลอดจนราษฎรท่ีได้พบปะสนทนากนัตามระยะทางทีไ่ด้ไป
ในคราวนี ้เพือ่จะได้ความว่า ทกุวนันีม้คีวามเดอืดร้อนหรอืได้รบัความ
กดขี่ข่มเหงอย่างหนึ่งอย่างใดบ้าง ได้เอาเปนธุระไต่ถามในความข้อ
นี้มากกว่าอย่างอื่น และได้สังเกตการต่างๆ ท่ีได้มีแปลกไปจากเวลา
ที่เคยเห็นเมื่อตรวจการคราวก่อนใน ร.ศ. ๑๑๗ นั้น ส่วนการต�ารวจ
ภธูรพระวาสุเทพได้มคี�าส่ังมาให้หม่อมเจ้าจลุดศิเปนผูต้รวจ ตรวจแล้ว 
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ให้ท�ารายงานยื่นต่อพระยาสุเทพเปนส่วนหนึ่งต่างหาก จึงไม่ได้กล่าว
ไว้ในที่นี้ว่าการต�ารวจภูธรเปนอย่างไร ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ตรวจเห็น
อย่างไรจะได้กล่าวต่อไปนี้

เรื่องเรือเมล์สุพรรณ
 เมื่อ ร.ศ. ๑๑๗ ข้าพเจ้าไปเมืองสุพรรณบุรี ได้ทราบว่าชาว
เมืองสุพรรณบุรีจะไปกรุงเทพฯ น่าน�้าต้องไปเรือจนถึงกรุงเทพฯ บ้าง 
บางทีไปเรือเพียงบ้านผักไห่ไปลงเรือเมล์ที่นั่น ถ้าน่าแล้งโดยมากมัก 
เดนิทางบกไปลงเรอืเมล์ทีบ้่านผกัไห่ เดีย๋วน้ีคนไปมาในระหว่างสพุรรณ
กับกรุงเทพฯ ขึ้นลงที่สะเตชั่นวัดงิ้วรายวันละมากๆ จนกรมรถไฟจะ 
ท�าทางรถไฟหลีกตรงนี้ และขยายสะเตชั่นให้ใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อน  
การที่ชาวสุพรรณมาขึ้นลงรถไฟที่สะเตชั่นวัดงิ้วรายน้ี เพราะพระยา 
วยัวฒุ ิหลวงโสภณเพช็รตัน์ นายพนิ ทิพรกัษา นายเพิม่ เสนหา กบัใคร
อีกบ้างไม่ทราบ เข้าหุ้นกันเปนบริษัทจัดเรือไฟรับคนโดยสารข้ึนล่อง 
ในระหว่างวัดงิ้วรายกับเมืองสุพรรณบุรี มีขึ้นแต่ศก ๑๒๑ รับคนที่
ไปจากกรุงเทพฯ เวลาเช้าส่งถึงสุพรรณบุรี เวลาในค�่าวันนั้น รับคน
สุพรรณบุรีเวลาเช้าล่องลงมาส่งรถไฟไปถึงกรุงเทพฯ ได้ในเวลาเย็น 
ไปมาสดวกขึ้นดังนี้ จึงมีคนโดยสารเรือไฟสายนี้ข้ึนล่องโดยมาก เปน
ประโยชน์ทั้งเรือไฟและรถไฟด้วย เมื่อศก ๑๒๒ มิศเตอร์ซอนเดอร์ซัน  
ผู้จัดการเรือไฟเดินรับคนโดยสาร ระหว่างกรุงเก่ากับท่าเรือและเมือง
ลพบุรี เอาเรือไฟมาเดินแย่งบริษัทสุพรรณบ้าง แย่งจนขาดทุนด้วย
กันทั้งสองฝ่ายอยู่ช้านาน บัดนี้ทราบว่ามิศเตอร์ซอนเดอร์ซัน เลิกเรือ 
คืนไป โดยสู้บริษัทสุพรรณไม่ได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ประการ
ที่ ๑ บริษัทสุพรรณท�าการก่อนได้ว่าเช่าที่วัดงิ้วราย และจัดหาที่ซึ่ง 
อยูใ่กล้และตรงสะเตช่ันรถไฟไว้ท�าท่าเรอืเมล์เสยีหมดบรเิวณ คนจะลง
เรือบริษัทซอนเดอร์ซัน ต้องเดินไกลได้ความล�าบากกว่าลงเรือบริษัท
สุพรรณ อีกประการหนึ่งเพราะบริษัทสุพรรณต่อเรือขึ้นใหม่ ว่าจะต่อ
ถึง ๔ ล�า และขู่ว่าจะเอาขึ้นไปเดินแย่งทางบริษัทซอนเดอร์ซันเดิน
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อยู่ทางกรุงเก่าบ้าง บริษัทซอนเดอร์ซันจึงเลิกการแข่งขันกับบริษัท
สุพรรณในแม่น�้านี้
 ทีจ่รงิการทีม่เีรอืเดนิแย่งกนัหลายบริษทัในล�าแม่น�า้ ซึง่ไม่มีคน
โดยสารมากพอจะเดินหาก�าไรได้ด้วยกันโดยปรกติดังนี้ แม้ว่าจะเปน
ประโยชน์แก่คนโดยสาร เพราะบริษัททั้งสองฝ่ายต้องลดราคาแย่งกัน
ก็จริง แต่เปนความล�าบากแก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ตลอดจน 
คนโดยสารมากอยู่ เพราะการที่แย่งชิงผลประโยชน์กัน ย่อมเปนเหตุ
ให้เกิดวิวาทกันไม่ใคร่ขาด  ผู้เจ้าของเรือก็เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
เจ้าพนักงานก็มักถูกติเตียนว่าไม่รักษาความเรียบร้อย และบางที่ถูก
นินทาว่าเข้าข้างฝ่ายโน้นบ้าง ฝ่ายนี้บ้าง ต้องระวังไหวพริบอยู่เสมอ 
ส่วนคนโดยสารนั้นก็ได้ความร�าคาญตั้งแต่ถูกฉุดคร่าต้อนชิงแต่เวลา 
ลงรถไฟไป และบางทีพลอยไปได้ล�าบากในเวลาเขาวิวาทกันด้วย 
เพราะเหตุนี้การท่ีเลิกแย่งชิงกันเสียดังนี้ ถึงคนโดยสารจะต้องข้ึนเงิน
อีกสักเล็กน้อยก็เห็นว่าควรจะยินดีอนุโมทนาด้วยกันทุกฝ่าย ด้วยเหตุ
ที่เวรกรรมระงับไปนั้น

อ�าเภอบางปลา
 อ�าเภอบางปลานีแ้ต่เดมิเรยีกว่า อ�าเภอบางไผ่นาค เพราะเหตุ
ที่ตั้งที่ว่าการท่ีบางไผ่นาคอันเปนท่ีเปลี่ยวอยู่ข้างเหนือที่ว่าการเดี๋ยว
น้ีเพื่อจะกีดกันทางโจรผู้ร้ายไปมา เดี๋ยวนี้ย้ายที่ว่าการลงมาตั้งอยู่ที่
บางเลนข้างฝั่งตวันตก และเปลี่ยนชื่อเอานามต�าบล ซึ่งคนท้ังหลาย
รู้จักมากในอ�าเภอนี้มาเปนนามอ�าเภอ เรียกว่าอ�าเภอบางปลาในศก 
๑๒๒ นี้
 ท้องที่สองฝั่งแม่น�้าในอ�าเภอบางปลานี้ สังเกตดูมีบ้านเรือน
แน่นหนามากขึ้นกว่าเมื่อ ๕ ปี มาแล้วมาก สืบถามได้ความว่ามีคน 
มาตัง้ท�าไร่นามากขึน้กว่าแต่ก่อน ท่ีสองฝ่ังแม่น�า้มผีูจ้บัจองเปนเจ้าของ
แล้วตลอดหามีที่ว่างเปล่าดังแต่ก่อนไม่ แต่กระน้ันเม่ือแลดูไปยังเห็น 
เปนที่ป่าไผ่มีอยู่มาก ไปถามตามชาวบ้านได้ความว่า ที่ป่าไผ่เหล่านั้น 
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ก็มีเจ้าของแล้วทั้งนั้น แต่เจ้าของโก่นสร้างที่พงซึ่งอยู่ในทุ่งข้างหลัง 
ออกไปลงเปนนาก่อนแล้ว จึงถางท่ีกอไผ่ซึ่งเปนที่ถางยากกว่าพงลง 
เปนนาโดยล�าดับเข้ามายังหาหมดไผ่
 ส�ามโนครัวตามแบบใหม่ในอ�าเภอบางปลาน้ีได้ท�าส�าเร็จแล้ว 
มีจ�านวนคนทั้งสิ้น ๑๘๒๔๘ คน
 พนักงานปกครองอ�าเภอนี้ ขุนไชยศรีบุรเขตร์เปนนายอ�าเภอ
มาแต่ศก ๑๑๕ การในที่ว่าการอ�าเภอได้มีเวลาตรวจน้อย

อ�าเภอสองพี่น้อง
 อ�าเภอสองพี่น้องนี้เดิมเรียกว่าอ�าเภอบางลี่ เพราะเหตุที่ 
ที่ว่าการอ�าเภอแต่ก่อนตั้งอยู่ที่บางลี่ในคลองสองพี่น้อง เดี๋ยวนี้ได้ย้าย
ทีว่่าการอ�าเภอลงมาต้ังข้างใต้ท่ีว่าการอ�าเภอเก่า จงึเปลีย่นนามอ�าเภอ 
เรียกว่าอ�าเภอสองพี่น้องตามชื่อต�าบล ซึ่งราษฎรรู้กันโดยมาก อ�าเภอ
นี้เปนอ�าเภอตอนใต้ของสุพรรณบุรี เขตร์แดนต่อกรุงเก่า ประทุมธานี 
นครไชยศรี ราชบุรี กาญจนบุรี มีทั้งท้องท่ีทุ่งและป่าดอนใหญ่กว้าง 
ผู้คนส�าส่อนบังคับยากย่ิงกว่าอ�าเภออื่นในสุพรรณบุรี การตรวจตรา
เปนความยากล�าบากแก่กรมการอ�าเภอเปนอันมากในศก ๑๒๑ น้ี  
จึงได้ตัดท้องท่ีข้างฝ่ายดอนตอนตวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งต่อพรมแดน 
เมืองกาญจนบุรี ออกเปนอ�าเภอจรเข้สามพันอีกอ�าเภอหนึ่ง พอให้มี
กรมการอ�าเภอตรวจตราการปกครองได้สดวก
 สังเกตดูบ้านเรือนในคลองสองพี่น้องแน่นหนา ผู้คนมากขึ้น
กว่าเมื่อศก ๑๑๗ มาก ประมาณจ�านวนบ้านเรือนในคลองสองพี่น้อง
จะสักเท่าบ้านผักไห่กับบ้านราดชะโดรวมกันได้อยู่ แต่บ้านเรือนท่ี
คลองสองพี่น้องต้ังอยู่แต่ริมสองฝั่งคลองในที่ลุ ่มโล่งไม่ใคร่มีต้นไม้ 
บังเปนเรือนเสาสงูๆ ตัง้ ๔ ศอก แต่กระนัน้ดคูราบน�า้ปีน้ีท่ีท่วมพืน้เรือน
ก็มีมาก ราษฎรว่าเวลาน่าน�้าได้ความล�าบากด้วยคลื่นและลมในท้อง
ทุ่งเสมอ ทั้งนี้ก็เห็นเปนความจริง แลดูในเวลานี้หลังคาแลฝาเรือนยัง 
ซดุโซมอยูแ่ทบท่ัวกัน ชาวบ้านในคลองสองพีน้่องนีมี้ทางหากนิ ๓ อย่าง 
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คือ ๑ ท�านา ๒ ท�าปลา ๓ รับซื้อสินค้าป่า คือ เสาและไม้กระดาน  
ไม้ไผ่เปนต้น ซึ่งชาวดอนตลอดจนแขวงกาญจนบุรีเซ็นลงมาขาย  
ด้วยเหตุการณ์ท�ามาหากินสดวกจึงมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่แน่นหนา 
ถงึพวกสปัรุษย์ชาวกรงุเทพฯ และชาวเมอืงตามล�าน�า้ทีจ่ะขึน้นมศัการ
พระแท่นดงรังมาขึ้นเดินที่สองพี่น้องก็มีมากทางบกประมาณ ๑๐๐๐ 
เส้นเศษไกลกว่าเดนิจากพระปฐมหรอืจากท่าเรอืพระแท่น แต่ทางเรอื
ใกล้และสดวกกว่า และที่สุดขากลับบ้านสัปรุษย์มักซื้อปลาบันทุกเรือ 
กลับไปด้วย ด้วยเหตุเหล่านี้จึงมีผู้พอใจมาขึ้นพระแท่นทางสองพี่น้อง
 ส�ามโนครัวแบบใหม่ในอ�าเภอสองพี่น้องนี้ก็ท�าเสร็จแล้วมี
จ�านวนคนทั้งสิ้น ๑๖๑๑๑ คน
 พวกยวนเข้ารีตที่มาอยู ่สองพี่น้องนี้มาจากสามเสนทั้งนั้น  
ที่มาอยู่ตั้งแต่ ๒๐ ปีก็มี พึ่งมาอยู่ใหม่ก็มี สร้างโรงสวดไว้แห่งหนึ่งนาน
แล้ว เดี๋ยวนี้มีบาทหลวงมาอยู่คนหนึ่ง บาทหลวงคนนี้เปนยวน บุตร
เสมียนยู พวกยวนเข้ารีตที่สองพี่น้องเหล่านี้ได้ความว่า เรียบร้อยและ
เวลามีราชการงานเมืองก็ช่วยราชการโดยแขงแรง
 กรมการอ�าเภอสองพีน้่องเวลานีห้ลวงอไุภยภาตกิเขตร (เอีย่ม) 
เปนนายอ�าเภอมาแต่ ร.ศ. ๑๑๕ มคีณุวฒุใินการสบืจบัปราบปรามโจร 
ผู้ร้ายแขงแรง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์เปนบ�าเหน็จ
เมือ่เร็วๆ นี ้สังเกตดกูรมการอ�าเภอทีน่ีก่บัก�านนัผูใ้หญ่บ้านและราษฎร
ดูคุ้นเคยปรองดองกันดีมาก และยังต้องชมอีกอย่างหน่ึงว่า กรมการ
อ�าเภอสองพี่น้องนี้หมั่นเที่ยวเตร่ตรวจตราท้องท่ีมาก ท้ังนายอ�าเภอ
ปลัดอ�าเภอผลัดกันออกเดินทางเที่ยวตรวจการทุกๆ เดือนไม่ขาด 
เพราะเหตเุหล่านีโ้จรผูร้้ายในแขวงอ�าเภอสองพีน้่องเดีย๋วนีจ้งึเสือ่มซา
ลงกว่าแต่ก่อนเปนอันมากทีเดียว

อ�าเภอจรเข้สามพัน
 อ�าเภอจรเข้สามพันอยู่ตวันตกเฉียงใต้เมืองสุพรรณบุรี ต่อ
พรมแดนเมืองกาญจนบุรีเปนที่ป่าดอนข้างตวันตกต่อชายเขา ข้าง 
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ตวันออกมีทุ่งนามาจนจดทุ่งอ�าเภอเมืองและอ�าเภอสองพี่น้อง มี 
ล�าแม่น�้าเก่าเรียกว่าล�าจรเข้สามพัน ซึ่งบัดน้ีตื้นเขินมีน�้าเปนห้วง
เปนตอนผ่านตลอดมา ท้องท่ีอ�าเภอจรเข้สามพันนี้แต่เดิมอยู่อ�าเภอ
สองพี่น้องท้องที่มากมายเกินก�าลังกรมการอ�าเภอเดียวจะปกครอง
และตรวจตราให้เรียบร้อยได้ท่ัวถึง จึงได้แยกออกเปนอ�าเภอหนึ่ง 
ต่างหากเมื่อศก ๑๒๑ นี้
 พลเมืองในอ�าเภอจรเข้สามพันตามสัมโนครัวแบบใหม่ท่ีท�า
เสร็จแล้วมีจ�านวนคนทั้งสิ้น ๘๘๒๗ คน
 ราษฎรหาเล้ียงชีพด้วยการท�านาและตัดไม้ไผ่ป่าไม้เสาไม้
กระดานขายดูท�าเลหากินกว้างขวางไม่อัตคัด แต่ตามกิติศัพท์ที่ได้ยิน
บอกเล่ามาแต่ก่อน เขาว่าราษฎรในอ�าเภอนี้มักเปนนักเลงโดยมาก
บังคับบัญชาว่ากล่าวยาก ความข้อนี้พิเคราะห์ดูก็พอแลเห็นเหตุได้ว่า
ความจริงเปนอย่างไร คือท้องท่ีอ�าเภอนี้อยู่ชายป่าห่างไกลจากเมือง
มาก ย่อมไม่ใคร่มีข้าราชการไปตรวจตราถึงท้องที่ ราษฎรซึ่งอยู่ใน 
ภูมิ์ล�าเนาอันนั้น ตกว่าจะท�าอะไรก็ท�าได้ตามชอบใจไม่ใคร่มีใคร 
ดูแลว่ากล่าวมาแต่ก่อนๆ อีกประการหนึ่งเพราะเหตุที่ท้องที่เหล่านี้ 
ปราศจากความไข้เจบ็ แม้คนจรจะไปมาอยูอ่าไศรยกไ็ด้ตลอดปี จงึเปน 
ทีอ่าไศรยของคนทีห่ลบหนีมาแต่อื่นด้วยอีกจ�าพวกหนึ่ง ในคราวนีเ้อง 
ได้พบชาวกรุงเทพฯ ที่ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแขวงอ�าเภอจรเข้สามพัน 
ก็หลายคน ด้วยเหตุเหล่านี้ท่ีกล่าวว่าราษฎรในอ�าเภอจรเข้สามพัน 
เปนนักเลง และบังคับบัญชายากก็จะมีความจริงอยู่มาก แต่ต่อไปเมื่อ 
ที่ว่าการอ�าเภอได้ไปตั้งขึ้นแล้วเช่นนี้ ถ้ากรมการอ�าเภอเอาใจใส ่
ตรวจตรา เห็นว่าไม่ช้านานเท่าใด การปกครองท้องที่เช่นอ�าเภอ 
จรเข้สามพัน จะเรียบร้อยได้ดีดังเคยเห็นมาแล้วในที่อื่นอันเปน 
ท�านองเดียวกันหลายแห่ง
 ทีว่่าการอ�าเภอตัง้ทีบ้่านจรเข้สามพนั ยงัอาไศรย์เรอืนฝาขดัแตะ 
พืน้ฟากซึง่ท�าขึน้ใช้ชัว่คราวจวนจะหกัพงั จะต้องรบีท�าทีว่่าการอ�าเภอ 
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เปนเครื่องไม้จริงในต้นศก ๑๒๓ นี้ ได้ไปเลือกท่ีกะให้สร้างท่ีว่าการ
อ�าเภอในคราวนี้แล้ว กรมการอ�าเภอนี้เดิมขุนพจมานมานิตย์เปน 
นายอ�าเภอ จะย้ายขนุพจมานมานติย์ไปรบัราชการเมืองระยอง นายจร 
มหาดเล็กมาเปลี่ยน ได้รับที่นายอ�าเภอเมื่อสองเดือนมาแล้ว ราชการ
ที่จะต้องนั่งท�าในออฟฟิศอ�าเภอนี้ดูไม่มีกี่มากน้อย กรมการอ�าเภอ 
ควรจะใช้เวลาออกเดินทางเท่ียวตรวจท้องที่ให้มาก แต่ถึงกระนั้น 
ไม่จ�าเปนต้องมีพนักงานเต็มจ�านวนเหมือนอ�าเภออ่ืน เปนต้นว่า 
ปลัดอ�าเภอมีแต่คนเดียวก็พอ

อ�าเภอบางปลาม้า
 อ�าเภอบางปลาม้าอยู่ใต้เมืองสุพรรณบุรี ท้องที่ข้างใต้ต่อ 
อ�าเภอสองพี่น้อง ข้างเหนือต่ออ�าเภอเมือง ข้างตวันออกต่ออ�าเภอ 
เสนาใหญ่ เสนากลาง กรงุเก่า อ�าเภอนีต้ัง้ทีว่่าการอ�าเภอทีบ่างปลาม้า
เหมาะดี เพราะเปนที่ทางเรือร่วมทั้งสุพรรณบุรีไปจากกรุงเทพฯ และ
กรุงเก่าย่อมไปร่วมกันที่บางปลาม้า ครั้งถึงระดูแร้งน�้าตื้นต่อลึกที่ตรง
นั้น ก็เปนที่ชุมนุมเรือล�าเลียงสินค้าที่ตรงนั้นด้วย
 บาญชีส�ามโนครัวแบบใหม่ในอ�าเภอบางปลาม้านี้ ก็ท�าแล้ว
เสร็จมีจ�านวนคนทั้งสิ้น ๒๓๐๘๒ คน
 ราษฎรในอ�าเภอนี้หากินด้วยการท�านาเปนพื้น ปลาก็ท�ามาก
 กรมการอ�าเภอบางปลาม้า นายครองเปนนายอ�าเภอมาแต่ศก 
๑๒๐  การส�าคัญในอ�าเภอนี้ ก็คือที่ต้องคอยปราบปรามโจรผู้ร้ายทาง
ทีต่่อพรมแดนกรงุเก่า กับคอยระงบัวิวาทในระหว่างนายน�า้กบัราษฎร

เมืองสุพรรณบุรี
 สังเกตดูตามล�าน�้าเมืองสุพรรณบุรีที่ขึ้นไปในคราวนี้ มีเรือแพ
ค้าขายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนเรือเข้าโดยมาก แพมักเปนแพพวกจีน 
จอดจ�าหน่ายสินค้าเปนหมู่ๆ เปนระยะข้ึนไป แต่บ้านเรือนบนตลิ่ง 
๒ ฟากล�าแม่น�้า ดูเจริญแปลกตากว่าแต่ก่อนเพียงเล็กน้อยจนกระทั่ง 
ถึงตัวเมืองสุพรรณบุรี จึงแลเห็นความเจริญตาแปลกเปลี่ยนกว่าแต่
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ก่อนเปนอันมาก
 แต่ก่อนมาท่ีตัวเมืองสุพรรณบุรี ดูเปนที่รกร้างเย่าเรือนรุงรัง 
ไม่แลเห็นเปนบ้านเปนเมือง
 ไปคราวนี้ เมื่อถึงเมืองก็แลเห็นเรือแพค้าขายจอดคับคั่งใน
ล�าน�้าแลขึ้นไปบนตลิ่งฝั่งตวันตกมีบ้านเรือนราษฎรแน่นหนา ข้างฝั่ง 
ตวันออกก็เห็นชานเมืองเปนท่ีเปิดเผย มีตลาดและสถานที่ราชการ 
ต่างๆ ปลูกสร้างขึ้นไว้ใหม่ ดูเรียบร้อยเจริญตาพาให้เกิดยินดีผิดกับ 
เมื่อไปคราวก่อนเปนอันมาก
 การก่อสร้างท่ีได้ท�าขึ้นใหม่นั้น ข้างฝั่งตวันออกตัดถนนตาม
ล�าน�า้สายหนึง่ห่างตลิง่ประมาณ ๒ เส้นตามแนวหลงับ้านราษฎร ฟาก
ถนนข้างริมน�า้ปลกูจวนผูว่้าราชการเมอืง โรงต�ารวจภธูรและสนามหน้า
เมืองต่อลงมาถึงตลาดเปนระยะกันพอต่อติดกันที่บ้านเรือนราษฎร  
ซึง่ตัง้มาแต่เดมิทัง้ข้างเหนอืและข้างใต้ ส่วนฟากถนนข้างในเดมิเปนที่
วดัร้างเดีย๋วนีป้ลูกบ้านผู้พพิากษา ศาลาว่าการเมอืง เรอืนจ�า ศาลเมอืง
ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเปนระยะกัน ตามริมถนนยังมีที่พอจะปลูกสร้าง
ต่อไปได้อีกมาก การตัดถนนและปลูกสร้างเหล่านี้ได้ท�าเมื่อครั้งพระ 
ศรีรณรงค์ซึ่งว่าราชการเมืองอ่างทองอยู่เดี๋ยวนี้ ยังเปนผู้ว่าราชการ
เมืองสุพรรณอยู่ เพราะฉนั้นพระศรีรณรงค์ควรได้รับความสรรเสริญ 
ที่ได้อุสาหะจัดการก่อสร้างให้บ้านเมืองงดงามขึ้นดังว่ามานี้

การก่อสร้าง
 ได้ไปตรวจดูพื้นที่และสถานต่างๆ ที่ได้ปลูกสร้างขึ้นไว้ ส่วน
พื้นที่ตอนริมน�้ายังลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เสมออยู่มากเพราะเอาแรงคนโทษ
ไปใช้ตัดถนนจะท�าต่อขึ้นไปข้างเหนือ เห็นว่าการท�าถนนยังไม่จ�าเปน
จะต้องต่อขึ้นไปอีก เพราะถนนท่ีตัดไว้แล้วพอควรแก่ความต้องการ
ชั้นหนึ่งแล้ว ถึงจะต่อขึ้นไปอีกในเวลานี้ก็ไม่มีอะไรจะปลูกสร้างและ
ไม่เปนประโยชน์แก่การไปมา จึงได้ส่ังให้หยุดการก่อถนนตามล�าน�้า
ไว้ เอาแรงนักโทษมาท�าถนนที่ตัดลงไปแม่น�้าเปนสายๆ และให้ขุดดิน
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ในคลองล�ารางซึ่งมีอยู่ ๒ ข้างที่ว่าการเมืองขึ้นมาถมที่สนามหน้าเมือง
เสียให้เรียบร้อยก่อนจึงให้ท�าถนนต่อไป ส่วนสถานที่ต่างๆ ที่ได้สร้าง 
ขึ้นนั้น จวนผู้ว่าราชการเมืองมีจวนเดิมคร้ังพระยาสุพรรณจันทร์ 
ท�าไว้หลัง ๑ เปนเรือนไม้สองชั้นใหญ่โตแต่เดิมอาไศรยใช้เปนที่ว่าการ
เมือง ผู้ว่าราชการเมืองจึงปลูกเรือนเล็กหลัง ๑ ขึ้นเปนที่อยู่ริมจวน 
เดิมนี้ ครั้นที่ว่าการใหม่ท�าแล้วจวนเดิมว่างเปล่าอยู่ ผู้ว่าราชการเมือง 
หาได้ขึ้นอยู่ไม่เพราะยังไม่ได้ซ่อมแซม และสงไสยว่าจะออกถือๆ  
อะไรกันอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ดีจวนเดิมท�าดีและยังจะใช้ได้ ถ้าทิ้งไว้จะ
โซมเสียจึงได้สั่งให้จัดการซ่อมในศก ๑๒๓ น้ีให้ผู้ว่าราชการเมืองข้ึน
อยู่ต่อไป จวนเล็กที่สร้างใหม่ไว้เปนเรือนรับข้าราชการไปมา เรือนผู้
พิพากษาท�าตามแบบใหม่ของกระทรวงยุติธรรมแข็งแรงเรียบร้อยดี
อยู่แล้ว ที่ว่าการเมืองท�าแข็งแรงดีเสียแต่พื้นเตี้ยและคับแคบไม่พอ 
การได้สั่งให้ต่อไปอีกข้างละ ๒ ห้อง และให้ย้ายที่ว่าการอ�าเภอเมือง 
มาไว้ในทีว่่าการเมอืงด้วย เรอืนจ�าท�าแต่พอใช้ไปคราวยังจะต้องท�าใหม่ 
ทั้งนั้นศาลเปนของท�าใช้ชั่วคราวจะไปได้อีกสักปีหนึ่งจะต้องท�าใหม่  
ที่ว่าการอ�าเภอท�าพอใช้ได้ แต่อยู่ห่างกับที่ว่าการเมืองนัก เมื่อย้าย 
การอ�าเภอมารวมท�าในที่ว่าการเมืองแล้ว ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเดี๋ยวนี้ 
ถ้าใช้เปนออฟฟิศไปรสนีย์โทรเลขต่อไปเปนพอดีทีเดียว บ้านปลัด 
และผู้ช่วยจะต้องรีบสร้างอีก ๒ หลัง เพราะยังต้องอาไศรยยัดเยียด
กันอยู่ในจวนเดิม แต่บ้านยกระบัตรยังไม่จ�าเปนต้องสร้าง เพราะเปน
คนในพื้นเมืองบ้านของเขามีอยู่แล้ว

การไปรสนีย์โทรเลข
 ออฟฟิศไปรสนีย์เมืองสุพรรณบุรียังตั้งอยู่ที่บ้านขุนปรีชาผู้รับ
หน้าทีเ่ปนพนกังานไปรสนย์ีดังได้เหน็เมือ่ไปคราวก่อน การส่งไปรสนย์ี 
เข้าใจว่ายังส่ง ๗ วันครั้งหนึ่งดังแต่ก่อนเหมือนกัน เวลานี้มีเรือไฟเดิน
เมล์แล้วถ้าจะส่งไปรสนีย์ให้ถี่กว่านั้นก็เห็นจะได้ การโทรเลขน้ันสาย
พาดแต่พระปฐมเจดีย์ถึงเมืองสุพรรณบุรีเสร็จแล้ว เวลานี้ยังใช้แต่
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โทรศัพท์ (เครื่องโทรศัพท์ท่ีจ่ายไปใช้ตามหัวเมืองอยู่ข้างเก่าแก่เต็มที
ใช้ไม่ใคร่ได้) ได้ทราบว่าจะตั้งเครื่องใช้โทรเลขใน ร.ศ. ๑๒๓ นี้

ธรรมการ
 การคณะสงฆ์สืบถามตามเจ้าคณะว่าเปนการเรียบร้อยดี การ
ท�าบาญชีพระสงฆ์ตามแบบที่กระทรวงธรรมการออกใหม่ ได้ไปพบ
ตามวัดบ้านนอกก็เห็นท�ากันถูกต้องพอใช้
 การโรงเรียนในเมืองสุพรรณบุรีนี้ แต่ก่อนมามีอาจารย์คฤหัศ 
อสุาหะตัง้โรงเรยีน ๒ แห่ง คอื ขนุบ�ารงุโยธตีัง้โรงเรยีนทีบ้่านสองพีน้่อง
แห่ง ๑ เรียกว่าโรงเรียนศรีส�าราญพิทยาคม ขุนปรีชาที่เปนพนักงาน 
ไปรสนย์ีตัง้โรงเรยีนท่ีบ้านของตนเองท่ีเมืองสพุรรณบรีุ เรียกว่าโรงเรียน
ปรีชาพิทยาคม แห่ง ๑ ได้รับความบ�ารุงของกรมศึกษาธิการทั้ง ๒ 
โรง ไปคราวนี้โรงเรียนศรีส�าราญพิทยาคมเลิกไปเสียแล้วแห่ง ๑ ยัง
อยู่แต่โรงเรียนปรีชาพิทยาคมที่เมืองสุพรรณบุรียังมีผู้เล่าเรียนมากอยู่ 
ในสมัยนี้ตั้งแต่โปรดให้จัดการคณะสงฆ์ มีโรงเรียนตามวัดตั้งข้ึนอีก
มาก ที่เปนวัดใหญ่ๆ เช่น วัดประตูศาลซึ่งเปนที่พระครูสังฆปาโมกข์
อยู่ มีนักเรียนแห่งละหลายๆ สิบคน นับว่าการศึกษาเจริญขึ้นกว่าแต่
ก่อนมาก เพราะทุกวันนี้ดูเปนความเข้าใจของพระที่อยากจะท�าความ
ดี ถือว่าการตั้งโรงเรียนเปนการส�าคัญอย่าง ๑ จึงพากันพอใจที่จะจัด
โรงเรยีน และแห่งใดถ้าไม่ยอมนบัว่าเปนโรงเรยีนดอูยูข้่างจะเดอืดร้อน 
มีตัวอย่างได้ไปพบดังเช่นที่วัดจรเข้สามพันในอ�าเภอน้ัน ตามบัญชีว่า
ไม่มีโรงเรียน ครั้นเมื่อไปที่วัดจรเข้สามพันเห็นพระก�าลังสอนหนังสือ
เด็กอยู่หลายคน จึงได้ถามนายอ�าเภอต่อหน้าพระว่า อย่างนี้ท�าไม 
ไม่นับว่าเปนโรงเรียนพระก็ชิงตอบออกมาเองว่าถึงจะสั่งสอนอย่างไร  
ถ้าไม่ไปบอกขึ้นทะเบียฬเขาก็ไม่นับว่าเปนโรงเรียน มีตัวอย่างดังน้ี
จึงเห็นว่าที่ไม่นับว่าเปนโรงเรียนนั้น เปนเครื่องไม่พอใจของพระอยู่ 
อย่างหนึ่ง
 การศึกษาตามหัวเมืองแม้เห็นว่าเจริญดีข้ึนดังว่ามานี้ แต่เม่ือ
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ได้ตรวจดูไปก็แลเห็นความต้องการส�าคัญยังมีอยู่อย่าง ๑ คือหนังสือ
เรียนยังอยู่ข้างขัดสนเต็มที ตามวัดใหญ่ๆ เช่น วัดเจ้าคณะมีหนังสือ
แบบเรียนหลวงใช้แต่ก็เพียงสอนให้อ่านหนังสือ เขียนหนังสือเท่าน้ัน 
ไม่มีหนังสือส�าหรับสอนความรู้ความดีที่จะเปนประโยชน์ในทางความ
ประพฤติหรือการท�ามาหาเล้ียงชีพของเด็กนักเรียนที่เล่าเรียนอยู่นั้น  
ถ้ายิ่งวัดที่อยู่ตามบ้านนอกเช่นวัดจรเข้สามพันที่ยกเปนตัวอย่างมาว่า
นั้นไม่มีหนังสือพิมพ์ส�าหรับสอนทีเดียว
 เวลานั้นกรมศึกษาก็ทะนุบ�ารุงการเล่าเรียนชั้นปถมมัทธยม 
และขัน้สงูในกรงุเทพฯ นีม้ากอยู ่เข้าใจว่าความประสงค์ของกรมศกึษา
จะจัดวางแบบแผนการฝึกสอนร�่าเรียนให้เปนแบบขึ้นในกรุงเทพฯ  
แล้ว และจัดขยายแบบนั้นให้แพร่หลายออกไปตามหัวเมืองโดยล�าดับ 
ความคิดนี้ก็ดีอยู่ แต่น่ากลัวจะช้าเต็มที คิดไม่เห็นว่าอีกสักกี่สิบปี 
จึงจะมีครูออกไปตั้งสอนแบบกรมศึกษาให้เปนประโยชน์แก่ราษฎร
ชาวบ้านนอก เพราะเหตุนี้จึงเห็นว่าถ้ากรมศึกษาจัดพนักงานขึ้นอีก 
สักแพนกหนึ่งส�าหรับแต่งหนังสือเรียน ความรู้ความดีอย่างง่ายๆ 
ท�านองหนังสือกิจจานุกิจตอนข้างต้น เลือกว่าแต่ด้วยความรู้ที่เปน
สามัญส�าหรับคนท้ังหลายท่ัวไป เช่นให้รู้จักนับวันเดือนปีเปนต้น  
พิมพ์เปนเล่มเล็กๆ ท�านองหนังสือกลอนที่เขาพิมพ์ขายเล่มละสลึง 
จ�าหน่ายให้แพร่หลายไป แล้วแต่พระเจ้าจะเอาไปสอนอย่างไรๆ  
กต็ามใจเพยีงเท่านี ้ความดขีองกรมศกึษาก็จะแพร่หลายเปนประโยชน์ 
แก่ราษฎรได้เปนอันมาก ไม่เสียเวลา ส่วนการที่จะจัดวางแบบแผน 
ฝึกสอนอย่างไรก็จัดไปอีกส่วนหนึ่งได้ประโยชน์ด้วยกันท้ัง ๒ ฝ่าย  
และไม่เปนการหนักบ่ากว่าแรงเพียงไรนัก

เรือนจ�า
 ตวัเรอืนจ�าเมอืงสุพรรณบรุเีปนแต่ปลกูสร้างส�าหรบัใช้ชัว่คราว
อย่างเช่นที่นครไชยศรีในเวลานี้ แต่วิธีรักษาการดีมากทีเดียว เปนอัน
แลเห็นผลของการที่ได้จัดให้มีการฝึกหัดพธ�ามรงค์ข้ึนท่ีนครไชยศรี 
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นั้น เปนประโยชน์ได้ดังคาด คือนายฉุย พธ�ามรงค์เมืองสุพรรณบุรีกับ
นายเขียนผู้ช่วย ๒ คนนี้ เปนผู้ที่ได้ออกจากส�านักนครไชยศรีส่งมาว่า
เรือนจ�าเมืองสุพรรณบุรีได้สัก ๕-๖ เดือนมานี้ จัดการวางแบบแผน
เรือนจ�าและท�าการโยธาเรียบร้อยได้มาก

การโจรผู้ร้าย
 เหตกุารณ์โจรผูร้้ายในเมอืงสพุรรณบรีุในเวลาน้ี ตัง้แต่จับผูร้้าย
รายใหญ่ได้เมื่อปล้นบางซอ และรายผู้รายต้อนฝูงโคจะพาไปนอก 
พระราชอาณาเขตร์ พระสุนทรสงครามออกไปตามได้ในแขวงเมือง 
อุไทยธานีเมื่อเร็วๆ นี้ เหตุการณ์โจรผู้ร้ายค่อยสงบซาลงมาก ฟังตาม
เสียงราษฎรก็รู้สึกเช่นนั้น มีเสียงนิยมในพระสุนทรสงครามว่าตั้งแต่
มาเปนผู้ว่าราชการเมืองโจรผู้ร้ายค่อยเบาบางไปดังนี้ ได้ยินเข้าหูโดย
มาก แต่การโจรผู้ร้ายในแขวงสุพรรณบุรีถึงว่าจะสงบไปได้คราวหน่ึง
เช่นนี้ ที่จะวางใจว่าจะสงบได้เสมอไปเห็นว่ายังวางใจไม่ได้ เพราะ
เมืองสุพรรณบุรีอยู่กลางมีทั้งทางทุ่งและทางป่า โจรผู้ร้ายไปมาได้ง่าย 
ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ค่อยระวังอยู่เสมอถ้าเผลอไปหรือเนือยไป
เมื่อยไปก็คงก�าเริบขึ้นอีก ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี และบรรดา
นายอ�าเภอในสุพรรณบุรี ต้องมีความสามารถในทางสืบจับโจรผู้ร้าย
ยิ่งกว่าอย่างอื่น

การท�าสัมโนครัว
 ได้ความว่าสัมโนครัวตามแบบใหม่ในสุพรรณบุรี ได้ท�าเสร็จ
แล้ว ยังค้างอยู่แต่ ๒ อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมืองและอ�าเภอนางบวช  
ส่วนอ�าเภอเมืองยังค้างอยู่ ๔ ต�าบล ได้สั่งเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคมนี้ให้จงได้ทุกอ�าเภอ

การท�ามาหากินของราษฎร
 ในศก ๑๒๒ นี้ฝนงาม ราษฎรท�าไร่นาหากินได้ผลมาก เพราะ
ฉะนั้นการค้าขายในเมืองสุพรรณบุรี จึงเจริญดีขึ้นทุกๆ อย่าง
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ความเดือดร้อนของราษฎร
 ไปเมอืงสพุรรณบรุคีราวนีไ้ด้เอาใจใส่ไต่ถามตามบรรดาราษฎร
ที่ได้พบปะ ณ ที่ต่างๆ ตามระยะทางที่ได้ไป เพื่อจะทราบความรู้ศึก
เดือดร้อนของราษฎรในเวลานี้มีอยู่อย่างไรบ้าง ได้อธิบายให้คนเหล่า
นั้นเข้าใจโดยชัดเจนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน อยากจะให้อยู่เย็นเปนศขุพ้นจากการกดขีข่่มเหง
ต่างๆ ทั่วไป จึงโปรดให้ข้าพเจ้ามาตรวจตราการต่างพระเนตร์พระ 
กรรณ เมือ่ผูใ้ดมคีวามทุกข์ร้อนหรอืได้รบัความกดขีอ่ย่างใดกม็อี�านาจ
ที่จะช่วยปลดเปลื้องให้ได้ตามสมควรแก่การ นานๆ ราษฎรจะได้มี 
โอกาศอย่างนีสั้กครัง้หนึง่ เพราะฉนัน้ถ้าผูใ้ดมคีวามเดอืดร้อนอยูอ่ย่าง
ใดให้แจ้งความให้ทราบจะได้ช่วยแก้ไขให้ ได้ชี้แจงให้เปนที่เข้าใจดังนี้
ทุกๆ แห่งมีราษฎรมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์บ้าง แจ้งความร้องทุกข์บ้าง 
รวบรวมข้อความที่ราษฎรร้องว่าเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้ มีอยู่ในการ 
บางอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ
 ๑ ราษฎรร้องว่าอาชญาบัตร์ค่าน�า้ซึง่คุม้เครือ่งมอืเบจ็เสรจ็นัน้
ใช้ได้แต่ผูร้บัอาชญาบตัร์คนเดยีว เวลาผูร้บัอาชญาบตัร์ป่วยเจบ็หรอืมี
กจิธรุะไปท�ามาหากนิอย่างอืน่ บตุร์ภรรยาเอาเครือ่งมอืเหล่านัน้ไปหา
ปลาถูกจับกุมปรับไหมได้ความเดือดร้อน ขอให้อาชญาบัตร์คุ้มได้ท้ัง
ครัวเรือน เรื่องนี้ได้ทราบอยู่แต่ก่อนแล้ว และได้มีค�าสั่งให้แก้ไขแล้ว  
คือ ในอาชญาบัตร์เครื่องมือเบ็จเสร็จให้ลงชื่อบุตร์ภรรยาของผู้รับ
ด้วยทั้งครัวเรือน ใครมีชื่อในอาชญาบัตร์ใช้เคร่ืองมือได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย เปนแต่ค�าสั่งอันนี้ยังไม่ถึงเมืองสุพรรณเท่านั้น จึงเปนอัน
แก้ไขได้ตามความประสงค์ของราษฎร
 ๒ ราษฎรร้องว่านายน�า้ คอืผูท้ีร่บัผกูขาด ห้วย หนอง คลองเขิน  
ไปห้ามปรามไม่ให้ราษฎรท่ีตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่นั้นจับปลาหาเลี้ยงชีพ
เปนความเดือดร้อน ข้อนี้นายน�้าแก้ว่าไม่ได้ห้ามปรามไม่ให้ราษฎร 
จับปลาหาเล้ียงชีพ ท่ีห้ามนั้นเพราะราษฎรจับปลาไปเที่ยวค้าขาย 
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แย่งชิงประโยชน์โดยชอบของนายน�้าจึงได้ห้าม สืบพยานสมข้าง นาย
น�้าบ้าง สมข้างราษฎรบ้าง จึงได้มีค�าสั่งไว้ให้เปนที่เข้าใจว่า ถ้าราษฎร
จะจับปลาในที่ผูกขาดเพื่อหาเลี้ยงชีพให้จับได้ แต่ถ้าจับเอาไปซื้อขาย
เปนการท�าผิดด้วยกฎหมาย
 ๓ พวกเดินเรือร้องว่านายน�้าชักหญ้ากล�่าสองฟากคลองออก 
มามาก นักเดินเรือค้าขายล�าบากขัดข้อง ข้อน้ีได้มีค�าสั่งว่า ในคลอง 
แห่งใดมีปัณหาเช่นนี้เกิดขึ้น ให้กรมการอ�าเภอเรียกนายน�้ากับผู้เดิน
เรือกับก�านันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นมาประชุมกันชี้ขาดว่า ช่องทาง
น�้าส�าหรับเดินเรือในคลองนั้น จ�าเปนจะต้องกว้างสักเท่าใดจึงจะพอ
ให้ก�าหนดและบังคับตามค�าชี้ขาดนั้น
 ๔ พวกลาวซงด�าเดิมอยู่เมืองเพ็ชบุรี ท่ีนาไม่พอกันท�า ยก 
อพยพมาอยู ่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี และนครไชยศรีประมาณ  
๓๐๐๐ คนร้องทุกข์ว่าอยู่เมืองเพ็ชบุรีเคยท�าอุเส้นผีได้ คร้ันมาอยู่ 
เมืองสุพรรณมาท�าอุเส้นผี นายอากรสุราฟ้องต้องปรับไหมได้ความ
เดอืดร้อน ข้อนีไ้ด้มคี�าส่ังว่าลาวพวกนีอ้ยูเ่พช็บรุเีคยได้รบัพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ท�าอุเส้นผี และบริโภคเองได้จริง เพราะฉนั้น
ต่อไปให้ท�าอุเส้นผีและบริโภคเองได้เหมือนอยู่เมืองเพ็ชบุรี แต่ห้าม 
มิให้เอาไปจ�าหน่ายขายซื้อ
 ๕ ลาวซงด�าหลายคนร้องว่าเมื่ออยู่เพ็ชบุรีได้รับพระราชทาน
ตราภูมิ์พิเศษในรัชกาลที่ ๔ คุ้มภาษีอากรได้ปีละ ๘ บาท ครั้นมาอยู่
เมืองสุพรรณเจ้าพนักงานหายกภาษีอากรให้ตามตราภูม์ิไม่ ข้อนี้เปน
เร่ืองที่ได้ทราบอยู่แล้ว คือตราภูมิ์พิเศษนี้พระราชทานแก่พวกลาวที่
ได้เกณฑ์มาท�าพระนครคิรีเมื่อปีวอกโทศกจุลศักราช ๑๒๒๒ แต่ตรา
ภูมิ์พิเศษนี้เจ้าพนักงานได้เรียกกลับเสียบ้าง ยังคงอยู่แก่ผู้รับบ้างเปน 
การสับสนอยู่ แต่ถึงกระนั้นทางท่ีจะตัดสินก็ไม่ยาก เพราะพวกลาว 
เมืองเพ็ชบุรีคงได้ถูกเกณฑ์โดยมาก แม้จะเชื่อเอาว่าลาวผู้ชายได้รับ 
พระราชทานตราภูมิ์พิเศษหมดทุกคนก็เชื่อได้ แต่ผู้ท่ีได้ตราภูมิน้ัน 
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ถ้าจะคิดดูในเวลานี้อายุต้องถึง ๖๐ ปีเศษแล้วทุกคน เพราะฉนั้น 
ทางที่จะตัดสินอย่างง่าย ดังได้ตัดสินมาในเมืองเพ็ชบุรีนั้น ให้ส�ารวจ
พวกลาวผู้ชายใครอายุถึง ๖๐ ปี ในเวลานี้ย่อมเชื่อว่าได้รับตราภูมิ์
พิเศษทุกคน ได้สั่งไปดังนี้
 ความเดือดร้อนที่ราษฎรได้ร้อง ไม่มีอย่างใดนอกจากท่ีได้ว่า
มานี้

กรมการ
 พนกังานปกครองเมอืงสุพรรณบรีุในเวลานี ้พระสนุทรสงคราม 
(ม.ร.ว. เล็ก) เปนผู้ว่าราชการเมือง หลวงศรีสุพรรณนครเขตร์ (ทองดี)  
ปลัด ผู้ว่าราชการเมืองและปลัดพึ่งมารับราชการเมืองสุพรรณบุร ี
ได้ปีเศษทั้งสองคน ได้รับพระราชทานบ�าเหน็จในการปราบปรามโจร 
ผู้ร้ายเมื่อเร็วๆ นี้ท้ัง ๒ คน หลวงศรีราชรักษา (ปุย) เปนยกระบัตร์  
นายสวัสดิ์เปนผู้ช่วยราชการเมือง ส่วนตุลาการนั้น นายแช่ม เณต ิ
บันฑิตย์เปนผู้พิพากษาใหญ่ นายเขียนเปนผู้พิพากษารอง
 สังเกตดูข้าราชการที่ปกครองเมืองสุพรรณบุรีในเวลาน้ีเปน 
คนหนุ่มทัง้ชดุ และเปนคนทีม่าแต่ทีอ่ืน่แทบท้ังน้ัน ดทู�าการกลมเกลยีว
กันดีอยู่ กรมการเก่าๆ ที่เปนคนพื้นเมืองยังเหลือน้อยเต็มที แต่คนใน
พื้นเมืองรุ่นหลังก�าลังฝึกหัดขึ้นก็มีหลายคน เพราะเหตุที่มีโรงเรียน
ปรีชาพิทยากร ตั้งอยู่ท่ีริมท่ีว่าการ โรงเรียนนี้ตั้งมาแต่ก่อนศก ๑๑๗ 
ขุนปรีชาเปนครูอุสาหะฝึกสอนศิษย์ส�าหรับส่งเข้ารับราชการ ได้ลูก
ศิษย์ของโรงเรียนปรีชาพิทยากรนี้เข้ารับราชการจนถึงเปนยกระบัตร์
เมือง และนายอ�าเภอสองพี่น้องอยู่ในเวลาน้ี จึงเห็นว่าขุนปรีชาควร
จะได้รับความสรรเสริญ

การปกครอง
 ข้าพเจ้าได้ไปตรวตราชการเมืองสุพรรณคราวแรกเม่ือ ร.ศ. 
๑๑๑ คราวที่ ๒ ไปเมื่อ ร.ศ. ๑๑๗ นับเปนคราวที่ ๓ ที่ได้ไปใน ร.ศ. 
๑๒๒ น้ี สังเกตดูการปกครองเมืองสุพรรณบุรีที่ได้เห็นใน ๓ คราวนี้  
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เรียกได้ว่าเปนคราวละอย่างๆ คือ เมื่อ ร.ศ. ๑๑๑ การปกครองยัง 
เปนอยู่ในวิธีอย่างเก่าก่อนจัดมณฑลเทศาภิบาล เวลานั้นผู้ว่าราชการ
เมืองไม่ได้เลือกสรรโดยคุณวุฒิในการปกครอง กรมการเล่าก็เป็นคน 
ในพื้นเมืองต้ังแต่งกันขึ้นรับราชการ เจ้าเมืองกรมการได้แต่ค่าธรรม 
เนียมความและส่วนลดค่านาเปนผลประโยชน์โดยตรง และไม่ได ้
มีแบบแผนและวิธีตรวจตราในการปกครองอย่างใด ด้วยเหตุเหล่านี ้
การปกครองบ้านเมืองในเวลานั้น ที่เจ้าเมืองกรมการถือว่าเปนการ 
ส�าคญักแ็ต่ในการช�าระความ ซึง่เปนทางมาของผลประโยชน์เอนกไนย 
ราษฎรจะต้องการความปกครองอย่างใด ก็ต้องท�าความพอใจให้แก่ 
เจ้าเมืองกรมการผู้ปกครองด้วยการให้ค่าธรรมเนียม และของก�านัน 
เปนต้น ตลอดจนฝากตัวให้ใช้สรอยแลกเปลี่ยนความสงเคราะห์ตาม
ควรแก่การ เมื่อเปนเช่นนั้นก็เปนธรรมดาที่จะได้ยินแต่ค�าร้องทุกข ์
ของราษฎรแลค�าติเตือนเจ้าเมืองกรมการทั่วไปในเมืองนั้น
 ครัน้เมือ่ไปในศก ๑๑๗ เวลานัน้ได้จัดการตัง้มณฑลเทศาภบิาล
แล้ว และได้ผลัดเปลี่ยนเจ้าเมืองกรมการเลือกสรรข้าราชการที่เห็น
ว่ามีวุฒิส่งไปแต่ท่ีอื่น มีเงินเดือนได้รับพระราชทานตามต�าแหน่ง 
ทัว่กนั และวางแบบแผนต่างๆ ในการปกครองขึน้เปนชัน้แรก เจ้าเมอืง
กรมการท�าการตามแบบแผนปกครองเข้มงวดไม่ใคร่จะเข้าใจผ่อนผัน
หันหาความทุกข์ศุขและความนิยมของมหาชน ถือแต่จะท�าการให้ได้
ดังตัวหนังสือในแบบแผนเปนประมาณ การปกครองเจริญเรียบร้อย
ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนอันมาก แลไม่ได้ยินเสียงราษฎรติเตียนในทาง
ข้างลบหลู่ผู้ปกครองจริงอยู่แล แต่ทว่ามีเสียงระอาการบังคับบัญชา 
เข้มงวดโดยไม่สมควรแก่เหตุและไม่มีมูลต่างๆ ชุกชุม คร้ันไปคราวนี้  
ไม่มเีสยีงราษฎรร้องตเิตยีนผูป้กครองหรือว่าได้รับความกดข่ีอย่างหน่ึง 
อย่างใดจากผู้ปกครอง แม้มีความเดือดร้อนก็เปนไปในการอย่างอื่น
ดังได้กล่าวมาแล้ว คือเรื่องภาษีอากรเปนต้นจึงเห็นว่าการปกครอง
เมืองและตามอ�าเภอในสุพรรณบุรี ในเวลาน้ีดีข้ึนกว่าแต่ก่อนเปนอัน
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มากทีเดียว เมื่อพิจารณาดูโดยความคุ้นเคยก็แลเห็นเหตุได้ ด้วยผู้ว่า
ราชการเมืองกรมการเมืองและกรมการอ�าเภอบังคับบัญชาปกครอง
ราษฎรในเวลานี้ เอาใจเอื้อเฟื้อต่อความทุกข์ศุขของราษฎรมากขึ้น 
วิธีที่จะบังคับบัญชาราชการรู้จักผ่อนผันหันหาความรู้ศึกของราษฎร 
ให้ได้ประโยชน์ในราชการและประโยชน์ของไพร่บ้านพลเมืองเปนไป
ในทางอันเดียวกันได้ ที่ว่านี้ใช่ประสงค์จะยกย่องว่าการปกครองเมือง
สุพรรณในเวลานี้ดีที่สุดแล้ว หรือว่าดีย่ิงกว่าเมืองอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีว่าน้ี 
ประสงค์จะกล่าวให้ปรากฏไว้ว่าวิธีท่ีจะปกครองเมืองให้เรียบร้อย
เจริญดีขึ้น ต้องอาไศรยให้ราษฎรนิยมเปนข้อส�าคัญยิ่งกว่าที่จะบังคับ
บัญชากวดขันเข้มงวดเอาตามแบบแผนแต่ฝ่ายเดียว ข้าพเจ้าได้เคย
เห็นการบังคับบัญชาที่เมืองสุพรรณบุรีหลายอย่างดังพรรณามาแล้ว 
จึงว่าเมื่อผู้ปกครองเดินไปทางที่ถูกแล้ว การบ้านเมืองคงเรียบร้อยขึ้น
เปนธรรมดาดังนี้
 การปกครองเมืองสุพรรณบุรีที่ไปเห็นในคราวน้ี มีเลวลงกว่า 
แต่ก่อนอย่างหนึ่ง คือก�านันผู้ใหญ่บ้าน เม่ือคราวข้าพเจ้าไปในศก  
๑๑๘๑ เวลานั้นก�าลังจัดตั้งก�านันผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆ สังเกตดูได้คนท่ีดี 
เปนก�านนัผูใ้หญ่บ้านแทบท่ัวไป ข้าพเจ้าได้จดชมลงไว้ในรายงานตรวจ
การคราวนั้นยังปรากฏอยู่ ไปคราวนี้ดูคนท่ีเปนก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ี
เปนคนชั้นดีดังได้พบเห็นในคราวก่อนเหลืออยู่น้อย เปนคนชั้นเลวๆ 
เสียโดยมาก เห็นเช่นนี้ก็เปนที่น่าเสียใจแต่ก็ไม่ปลาดใจ เพราะการที่
เลือกหาก�านันผู้ใหญ่บ้านทุกวันนี้มีเหตุติดขัดต้องเว้นเปนอันมาก ทั้ง
ราชการในหน้าที่ก�านันผู้ใหญ่บ้านก็มีมากผลประโยชน์ก็ได้น้อย ถ้า 
การเปนอยู่เช่นนี้ก็ต้องได้แต่คนชั้นเลวๆ เปนก�านันผู้ใหญ่บ้านเปน
ธรรมดา เม่ือแลเหน็เช่นนีเ้ปนท่ีหนกัใจอยูเ่ปนอนัมาก ด้วยการปกครอง

 ๑	 ไม่ปรากฏรายการเสด็จครั้งนี้
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จ�าเปนต้องมีก�านันผู้ใหญ่บ้านการจึงจะดีได้ดังความคาดหมาย ถ้าหา
ได้แต่คนเลวๆ ก็เหมือนตั้งไว้หลอกลวงเปลืองพระราชทรัพย์ แม้แต่ 
ที่ยกเว้นค่าราชการให้ก็เหมือนเสียเปล่าๆ ถ้าหาคนดีเปนไม่ได้แล้ว 
เลิกก�านันผู้ใหญ่บ้านเสียจะดีกว่า แต่เลิกเสียก็ไม่รู้ว่าจะปกครองบ้าน
เมืองอย่างไรได้ ข้อนี้จึงเปนที่วิตกอึดอัดใจอยู่เปนอันมาก
 เมื่อว่าถึงการปกครองเมืองสุพรรณบุรีที่เรียบร้อยดีขึ้นดังนี้ 
จะต้องกล่าวไว้ให้ปรากฏความดีของพระศรีรณรงค์ (ด�า) ซึ่งเปน 
ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ปี ๑๑๗ พึ่งย้ายไปเปนผู้ว่าราชการ
เมืองอ่างทองเมื่อ ศก ๑๒๑ เปนผู้ได้จัดวางแบบแผนการปกครองให้
เรียบร้อยดีขึ้นเปนอันมาก พระสุนทรสงครามขึ้นไปรับราชการต่อ 
พระศรีรณรงค์ ได้มีความชอบในทางข้างขาปราบปรามโจรผู้ร้าย ซึ่ง
เมอืงสพุรรณบรุเีปนทีเ่ลอืงลอืมาช้านาน ให้ราบคาบลงได้ประกอบกนั 
การจึงเรียบร้อยดังได้ไปแลเห็นในคราวนี้

แก้ไขวิธีปกครอง
 หน้าที่ผู้ว่าราชการเมืองและกรมการอ�าเภอ ซึ่งเปนพนักงาน
ปกครองราษฎรตามหัวเมือง มีการที่จะต้องท�าเปน ๒ แพนก คือ ท�า 
การต่างๆ อนัต้องท�าในท่ีว่าการให้ได้ดังระเบยีบแบบแผนการปกครอง 
แพนก ๑ ต้องเที่ยวตรวจตราการตามท้องที่แพนก ๑ การทั้ง ๒ แพนก 
นี้เปนการส�าคัญท่ีต้องท�าให้ดีด้วยกันทั้ง ๒ แพนก ข้าพเจ้าไปตรวจ
ราชการคราวนี้ สังเกตเห็นว่าการตรวจตราตามท้องที่ยังได้ท�าน้อย
นัก เมื่อได้ไล่เลียงดูก็เห็นความขัดข้องผู้ว่าราชการเมืองกรมการมี 
อยู่บ้าง เพราะกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งแบบแผนขึ้นใหม่ในศก  
๑๒๒ หลายอย่างคือ วิธีหมายต�าหนิทะเบียฬสัตว์พาหะนะและการ 
ท�าสมัโนครวัเปนต้น เมือ่ส่งแบบแผนการอันใดออกไปใหม่ ผูว่้าราชการ
เมอืงและกรมการก็จ�าต้องตัง้ต้นศกึษาหาความเข้าใจ และความช�านาญ
ที่จะท�าตามแบบแผนเหล่านั้นกินเวลาเรื่องละมากๆ อีกประการหนึ่ง 
วิธีแบ่งหน้าท่ีกรมการอ�าเภอ ท่ีให้มีปลัดอ�าเภอส�าหรับท�าการอัยการ
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คน ๑ ธรุการคน ๑ อย่างทุกวนันีเ้ปนเหตใุห้ปลดัอ�าเภอทัง้ ๒ คน มธีรุะ
ที่ต้องท�าการในที่ว่าการอ�าเภอทิ้งไปไม่ได้ อาไศรยเหตุเหล่าน้ีจึงเปน 
การพวักพวนของผู้ว่าราชการเมือง และกรมการอ�าเภอไม่สามารถจะ
ไปเทีย่วตรวจตราตามท้องที ่และจะรกัษาระเบยีบแบบแผนในท่ีว่าการ
ให้เรียบร้อยได้ด้วยกันทั้ง ๒ อย่าง เมื่อสังเกตเห็นเช่นนี้จึงได้ตกลง
ใจว่าใน ร.ศ. ๑๒๓ นี้ ส่วนการใหม่ต่างๆ จะไม่จัดอะไรเลย ถึงจะจัด 
ก็เปนอย่างน้อยท่ีสุดจะต้ังหน้าจัดวิธีท�าการในที่ว่าการอ�าเภอ และ 
ที่ว่าการเมืองเพื่อประโยชน์ให้การรักษาระเบียบในที่ว่าการ และการ
เที่ยวตรวจตราตามท้องที่เปนไปได้ด้วยกันตามควรทั้ง ๒ อย่าง

เรื่องเมืองโบราณ
 ไปเที่ยวนี้ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวที่เมืองอู่ทอง มีความคิดเห็นใน
เรือ่งเมอืงโบราณแถวนีบ้้างเล็กน้อย จงึได้เรียบเรียงลงไว้ในท้ายรายงาน
ดังนี้

เรื่องเมืองอู่ทอง
 มีเมืองโบราณเมืองหนึ่งอยู่ในแขวงสุพรรณบุรี ทางตวันตก 
เฉียงใต้ ใกล้กับเทือกเขาซึ่งเปนเขตร์แดนเมืองสุพรรณต่อกับเมือง
กาญจนบุรี และมีล�าแม่น�้าเก่าผ่านหน้าเมืองโบราณน้ี เรียกว่าล�าน�้า 
จรเข้สามพัน แต่ทุกวันนี้ขาดเขินเปนห้วงเปนดอนเสียแล้ว
 เมืองโบราณนี้ พวกราษฎรที่อยู่ในแถวน้ัน เรียกว่าเมืองท้าว
อูท่อง มเีรือ่งราวเล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณว่าท้าวอูท่องได้ครอบครอง
เมอืงนีม้า จนกาละครัง้หนึง่เกดิไข้ห่า ราษฎรล้มตายมากนกั ท้าวอูท่อง
จึงอพยพผู้คนละท้ิงเมืองนี้หนีห่าไปทางทิศตวันออก เที่ยวเสาะหาที่
ตั้งเมืองเปนระยะไปหลายแห่ง ไข้ห่าก็ยังตามไปจนท้าวอู่ทองอพยพ 
ผู้คนหนีห่าข้ามล�าแม่น�้าสุพรรณไปทางฝั่งตวันออกจึงได้พ้นห่า ยังมี
ท่าที่ริมแม่น�้าสุพรรณ เรียกว่าท่าท้าวอู่ทองอยู่จนทุกวันนี้ มีเรื่องราว
เล่าสืบต่อกันมาดังนี้
 ข้าพเจ้าได้ไปเท่ียวถงึเมอืงท้าวอูท่องในคราวนี ้ตรวจดภูมูิถ์าน
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เห็นเปนเมืองใหญ่ มีก�าแพงเมือง ๒ ชั้น แลมีสระใหญ่ๆ ขุดไว้หลาย 
สระคล้ายกับเมืองศุโขไทยเก่า ข้างในเมืองมีโคกอิฐซึ่งพึ่งเห็นได้ว่า 
เปนวัดวาของเก่าแก่มากมายหลายแห่ง พระเจดีย์ที่ยังคงรูปอยู่ก็มี
บ้าง ได้ตรวจค้นดูของเก่าท่ีจะเปนพยานอายุของเมืองนี้ได้พระพุทธ
รูปที่เปนฝีมือเดียวกับพระทางพระปฐมเจดีย์มีอยู่บ้าง และได้สืบถาม
ตามชาวบ้านถึงส่ิงของโบราณท่ีขุดได้ในเมืองนี้ ก็ได้เงินเหรียญตรา
สงัข์อย่างเดยีวกบัทีข่ดุได้ทีพ่ระประโทน จงึสนันถิานว่า เมอืงนีจ้ะเปน
เมอืงในสมยัเดียวกับเมอืงโบราณท่ีพระปฐมเจดย์ีก่อนเมอืงสพุรรณบรุี
ทุกวันนี้ช้านาน แต่เจดีย์สถานที่ยังมีรูปอยู่นั้นสังเกตว่าที่เปนรูปขึ้น
ใหม่ประมาณว่าในครั้งกรุงเก่าก็มีบ้าง ดูการก่อสร้างจะเปน ๒ ยุคอยู่
 เมืองนี้แต่เดิมคงจะเปนเมืองที่มีกระษัตริย์ครอบครอง ครั้น 
ต่อมาเพราะเหตุที่ทางแม่น�้าเปลี่ยนแปลงท�าให้แม่น�้าส�าหรับเมืองนี ้
ตื้นเขินขึ้นทุกที จึงต้องขุดสระหาน�้าไว้ใช้ในเมืองเมื่อฤดูแล้ง และ 
ภายหลงัยงักนัดารน�้ายิง่ขึน้ทกุทจีนเกดิไข้เจบ็จะอยูต่่อไปไม่ได้ จงึต้อง
ทิ้งเมืองย้ายไปที่อื่นดังนิทานที่เล่าสืบกันมาว่าหนีห่านั้น
 เมืองท่ีต้องท้ิงให้ร้าง เพราะแม่น�้าเปลี่ยนทางอย่างว่านี้ มี
ตัวอย่างหลายเมือง คือ เมืองศุโขไทยเก่าเปนต้น เมืองที่ต้องทิ้งให้ร้าง
ในชัน้หลงัไม่ช้านานมานกัเพราะเหตนุีก้ม็อีกีเมอืงหนึง่ คอื เมอืงพจิติร์
เก่า เมือ่ปีขานอฐัศก จลุศกัราช ๑๒๒๘ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัเสดจ็ขึน้ไปเมอืงพศิณโุลก เสดจ็ด้วยเรอืไฟพระทีน่ัง่อรรคราช 
วรเดช ซึ่งเปนเรือสองปล่องอย่างใหญ่ในเวลานั้นยังไปได้ทางแม่น�้า 
พิจิตร์ ทุกวันนี้แม่น�้านั้นต้ืนเขินเปนห้วงเปนดอนใช้เรือไม่ได้ทีเดียว 
จนต้องย้ายเมืองพิจิตร์มาตั้งทางแม่น�้าใหม่ข้างคลองเรียง ถึงที่ 
พระปฐมเจดีย์แต่เดิมก็คงจะมีแม่น�้า เพราะการสร้างเมืองแต่โบราณ 
คงต้องอาไศรยล�าน�้า และมีท่ีท�านาจึงตั้งเปนบ้านเมืองใหญ่โตอยู่ได้ 
อาไศรยเหตุเหล่านี้ จึงได้ลงความสันนิถานดังกล่าวมาแล้ว
 ท่านท้ังปวงท่ีได้อ่านหนังสือพระราชพงษาวดารที่กรมสมเด็จ
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พระปรมานุชิตทรงเรียบเรียงไว้ ย่อมทราบอยู่ทั่วกัน ว่ากระษัตริย์
พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้าอู่ทองเปนผู้สร้างกรุงเก่าเม่ือ
จุลศักราช ๗๑๒ ปี เมืองโบราณที่ข้าพเจ้าว่านี้ ก็เรียกว่าเมืองท้าว
อู่ทอง (ท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าอู่ทอง ก็คือความเดียวกันนั้นเอง) จึง
เปนข้อปัณหาน่าคิดว่า พระเจ้าอู่ทองนั้นจะเปนพระองค์เดียวกันหรือ
จะเปนกระษัตริย์ ๒ พระองค์มีพระนามพ้องกัน ความข้อนี้ในหนังสือ
พระราชพงษาวดารว่า พระเจ้าอู่ทองที่สร้างกรุงเก่านั้น ลงมาแต่เมือง
เทพนคร ซึ่งตั้งอยู่ใต้เมืองก�าแพงเพ็ชร์ และแสดงเหตุว่าเพราะบรรธม
ในเปลทองของนฤมิตร์แต่ยังทรงพระเยาว์ จึงได้มีพระนามว่าพระเจ้า
อู่ทองดังน้ี แต่ฝ่ายข้างพระเจ้าอู่ทองทางสุพรรณนี้ ไม่มีอันใดปรากฏ
นอกจากเรื่องนิทานที่ได้เล่ามาแล้ว แต่มีหลักถานบางอย่างซึ่งน่าจะ
เอามาประกอบคิดเดาดูได้บ้าง คือ ในหนังสือโบราณ เช่น หนังสือ
จาฤกหลักศิลาที่เมืองศุโขไทย เปนต้น เมื่อกล่าวถึงเมืองสุพรรณย่อม
เรียกว่าเมืองสุวรรณภูมิ์ หาได้เรียกว่าสุพรรณบุรีไม่ ค�าว่า อู่ ย่อมแปล 
ได้เปน ๒ นัย แปลว่าเปลก็ได้ หรือจะแปลว่าเปนที่มีที่เกิด ดังเช่นค�าที่
ใช้พูดกันอยู่ว่า อู่น�้าอู้เข้า เช่นนี้ก็แปลได้ เพราะเหตุนี้ค�าว่า สุวรรณภูมิ์ 
ถ้าจะแปลว่าอูท่อง จะใช้ได้หรอืไม่ ถ้าใช้ได้เมอืงโบราณนีช้ือ่เดมิทีเ่รยีก
ในภาษาไทย คงเรียกว่าเมืองอู่ทอง เมื่อไปเรียกในภาษาบาฬีจึงใช้ว่า
สุวรรณภูมิ์ เพราะฉนั้นสันนิถานว่า ที่เรียกพระนามกระษัตริย์ที่ครอง
เมืองนี้ว่า ท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าอู่ทองนั้นก็คืออย่างเรียกว่า พระเจ้า
กรุงศรีอยุทธยา หรือพระเจ้าเชียงใหม่หาใช่นามเฉภาะกระษัตริย ์
พระองค์หนึ่งพระองค์ใดไม่ เปนนามส�าหรับเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่
ครองเมืองอู่ทองนี้ทุกพระองค์
 มีข้อที่ควรจะเห็นปลาดอีกอย่างหนึ่งคือ เมืองอู่ทองนี้อยู่ใน
ท่ามกลางหว่างเมอืงทัง้สอง เมอืงข้างตวนัตก เรยีกว่า เมอืงกาญจนบรุี 
อีกเมืองหนึ่งอยู่ข้างตวันออกเรียกว่าเมืองสุพรรณบุรี ชื่อเกี่ยวข้องกับ
ทองด้วยกนัทัง้สองเมอืง ท�าไมจงึเปนเช่นน้ี ในหนังสอืโบราณท่ีได้กล่าว
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มาแล้ว มีชื่อปรากฏแต่เมืองสุวรรณภูมิ์เมืองเดียว ถ้าจะสันนิถานว่า
เมืองทั้งสองคือ เมืองกาญจนบุรีก็ดี เมืองสุพรรณบุรีทุกวันนี้ก็ดี เปน
เมืองที่ตั้งขึ้นภายหลัง โดยมีเหตุเกี่ยวเนื่องกับเมืองสุวรรณภูมิ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง อย่างนี้จะใช้ได้หรือไม่
 เมื่อได้ลองคิดถึงเพียงนี้แล้ว ดูยังมีข้อท่ีน่าจะวินิจฉัยต่อไป 
อีกข้อ ๑ ว่า พระเจ้าอู่ทองที่สร้างกรุงเก่านั้น ถ้าจะเปนพระเจ้าอู่ทอง
ที่ไปจากเมืองสุวรรณภูมิ์นี้จะเปนได้หรือไม่ ปัณหาข้อน้ีถ้าจะว่าใน 
ทางข้างจะเปนได้ก็มีหลักถานอยู่หลายอย่าง คือ
 ๑. ตามเรื่องนิทานที่เล่าสืบกันมาว่า พระเจ้าอู่ทองทิ้งเมือง
สุวรรณภูมิ์หนีห่าข้ามไปทางทิศตวันตกนั้น ก็ไปตรงทางทิศกรุงเก่า
ระยะทางแต่เมอืงเดมิมาถงึกรงุเก่ากเ็พยีง ๓ วนั ใกล้กว่า แล้วจะอพยพ
ผู้คนไปได้ง่ายกว่าที่จะลงมาจากเมืองเทพนครเปนอันมาก
 ๒. ผูศ้กึษาพงษาวดารย่อมทราบอยู่ด้วยกันว่าเมืองศรีอยุทธยา 
เปนเมืองเก่า มีมาก่อนครั้งพระเจ้าอู่ทอง พระเจ้าอู่ทองเปนแต่มาตั้ง
เมืองศรีอยุทธยาขึ้นเปนเมืองหลวงอีกคร้ังหน่ึง ท่ีมาเปลี่ยนพระนาม
เปนสมเด็จพระรามาธิบดีนั้น ก็เพราะเหตุจะให้ต้องแบบแผนที่เปน 
กระษัตริย์ครองเมืองศรีอยุทธยา อย่างพระรามาวตาร ข้อนี้น่าจะเห็น
ได้ว่าแต่เดมิคงจะมพีระนามตามทีจ่าฦกในพระสพุรรณบตัร์เปนอย่าง
อื่น เช่นว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเปนต้น ที่เรียกว่าพระเจ้าอู่ทอง 
เรียกตามนามเมืองอู่ทอง ครั้นมาครองเมืองศรีอยุทธยาก็ใช้พระนาม
ปรากฏว่า พระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาแต่นั้นมา
 ๓. ในหนงัสือพระราชพงษาวดาร ว่าในแผ่นดนิพระเจ้าอูท่องนัน้ 
หัวเมืองฝ่ายเหนือต้ังแต่เมืองนครสวรรค์ขึ้นไปเปนเมืองประเทศราช 
ทั้งนั้น ถ้าพระเจ้าอู่ทองลงมาจากเมืองเทพนครๆ ก็อยู่ใกล้ในระหว่าง
เมืองก�าแพงเพ็ชร์ เมืองพิจิตร์ แลอยู่เหนือเมืองนครสวรรค์ที่ต้องต้อน
ผู้คนผ่านลงมาเพียงระยะวันเดียวสองวัน รอบข้างเมืองเหล่านั้นจะ 
เปนเมืองประเทศราชอย่างไร ในข้อนี้พิเคราะห์ดูตามความในหนังสือ 
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พระราชพงษาวดารตอนนี ้ถ้ามาจากทางเมอืงสพุรรณพเิคราะห์ความ
งามจะสมมากกว่ามาจากข้างเหนือ เพราะเม่ือพระเจ้าอู่ทองมาสร้าง
กรุงเก่าเปนราชธานีนั้น น่าที่จะกวาดต้อนผู้คนซึ่งมีภูม์ิล�าเนาอยู่ทาง
เมืองเดิมมาไม่ได้หมด คือขุนหลวงพงัวซึ่งเปนพี่พระมเหษีเปนต้น  
น่าที่จะเปนเพราะมีวงษ์วารพรรคพวกตั้งภูม์ิล�าเนาอยู่ทางโน้นมาก  
ไม่ย้ายมาอยู่กรุงศรีอยุทธยาท่ีสร้างใหม่ จึงโปรดตั้งขุนหลวงพงัวขึ้น 
เปนพระบรมราชาให้อยู่ครองทางเมืองเดิม และจะได้ตั้งข้ึนเปนเมือง
สุพรรณบุรีในคราวเดียวกันกับสร้างกรุงเก่านั้นก็อาจจะเปนได้ ส่วน
พระราเมศวรราชโอรสนั้นโปรดให้ขึ้นไปครองเมืองลพบุรี รักษา 
พระราชอาณาจักร์ข้างทางเหนือ ท่ีติดต่อกับเมืองประเทศราช ดูภูม์ิ
แผนที่ ที่วางการเช่นนี้ เข้าที่ทางข้างจะมาจากสุพรรณมาก
 ข้อความที่กล่าวมาทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้เอาใจใส่สอดส่องใน 
พงษาวดารเมืองไทยจงพิเคราะห์ดูเถิด
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เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๓ 
เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์
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เรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ๑์

	 ข้าพเจ้าตั้งใจมาหลายปี	ว่าจะหาโอกาสไปดูมณฑลเพชรบูรณ์
สักคร้ังหนึ่ง	 แต่การที่จะไปมณฑลเพชรบูรณ์จะต้องใช้เวลากว่าเดือน	
และจะต้องไปในฤดูแผ่นดินแห้งให้ปราศจากความไข้เจบ็	แต่ว่าต้องไป
ให้ทันเวลาล�าน�้าสักยังมีน�้าพอล่องเรือได้สะดวกในราวเดือนมกราคม	
คอยหาเวลาว่างราชการในหน้าทีใ่ห้สบเหมาะกับฤดกูาลท่ีจะไปมณฑล
เพชรบูรณ์ยังไม่ได้	จึงต้องเฝ้าผัดมา	พึ่งไปได้ในรัตนโกสินทรศก	๑๒๓	
นี้ไม่ทันชีวิตพระยาเพ็ชรรัตนสงคราม	 (เฟื่อง)	 ข้าหลวงเทศาภิบาล 
คนแรก	ซึง่ได้อตุส่าห์จดัการท�านบุ�ารงุมณฑลนัน้	และเป็นผูท้ีไ่ด้วงิวอน
ใหข้้าพเจ้าไปดูมณฑลเพชรบูรณ์เสมอมา	พระยาเพ็ชรรัตนสงครามลง
มากรุงเทพฯ	มาเป็นอหิวาตกโรคถึงอนิจกรรมเม่ือก่อนข้าพเจ้าจะข้ึน
ไปไม่นานนัก	 ครั้งได้ไปเห็นมณฑลเพชรบูรณ์	 คิดถึงพระยาเพ็ชรรัตน	 
จึงรู้สึกเสียใจในข้อนี้เป็นอันมาก
	 ทางที่จะไปมณฑลเพชรบูรณ์ไปได้หลายทาง	 จะไปทางเรือ
ล�าน�า้สกัขึน้ไปจนถงึเมอืงเพชรบูรณ์ทีเดยีวกไ็ด้	แต่กนิเวลาเดนิเรอืราว
เดือน	 ๑	 ถ้าไม่ไปเรือ	 จะเดินบกไปจากเมืองนครราชสีมา	 หรือเมือง
สระบุรี	 เมืองลพบุรีก็ได้	 ระยะทางเดินราว	 ๑๑	 -	 ๑๒	 วันก็ถึงเมือง
เพชรบูรณ์	แต่เขาว่าทางอยู่ข้างจะกันดารและไม่มีสิ่งใดน่าดู	สู้ไปทาง
แม่น�้าเจ้าพระยาไปขึ้นเดินบกที่แขวงเมืองพิจิตรตัดไปเมืองเพชรบูรณ์	
เมืองหล่มสัก	 แล้วล่องน�้าสักลงมาเมืองสระบุรีอย่างน้ีไม่ได้	 ทางน้ีว่า
เป็นทางสะดวกและจะได้เห็นภูมิล�าเนามากกว่าทางอื่น	ข้าพเจ้าจึงได้

 ๑	 จากหนงัสอื	 เทีย่วทีต่่างๆ	 ภาคที	่ ๓	 เล่าเรือ่งเทีย่วมณฑลเพชรบรูณ์	 
พระนพินธ์	สมเดจ็ฯ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ
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เลอืกไปตามทางอย่างว่าข้างหลงันี	้ได้ออกจากกรงุเทพฯ	เมือ่วนัที	่๒๑	
มกราคม	 รู้สึกว่าช้าไปสัก	๑๕	 วัน	 น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาแห้งงวดลง
เสียมาก	แม้ใช้เรือไฟอย่างกินน�้าตื้นแล้วก็ยังขึ้นไปได้ด้วยยาก	เดินเรือ	 
๘	วนัจงึถงึบางมลูนาคอนัเป็นท่าท่ีจะขึน้เดนิทางบกไปเมอืงเพชรบรูณ์
	 บางมูลนาคนี้เดิมเรียกกันว่า	“บางขี้นาค”	พึ่งเปลี่ยนเรียกให้
เป็นค�าผู้ดีว่า	“บางมูลนาค”	เมื่อตั้งมณฑลพิษณุโลก	คนเลยเรียกแปล
ไปเป็น	“บางบุนนาค”	ชุกชุม	เป็นหมู่บ้านเก่าอยู่ใกล้ปากคลองบุษบง	
อันเป็นทางส�าหรับใช้เรือขนสินค้าเมืองภูมิข้ึนลงในฤดูน�้าและเป็นท่า
เกวียนของเมืองภูมิในฤดูแล้งด้วย	 จึงเป็นท�าเลการค้าขายมาแต่ก่อน	
แต่นับว่าเป็นท้องที่ของเมืองพิจิตร	 คร้ังตั้งมณฑลพิษณุโลกจึงย้าย 
ที่ว่าการเมืองภูมิมาตั้งที่บางมูลนาค	จัดเป็นอ�าเภอ	๑	ของเมืองพิจิตร
แต่นั้นมา
	 วันที่	 ๓๑	มกราคม	ออกเดินจากบางมูลนาคไปตามทางที่ท�า
โทรเลข	 บ่ายหน้าขึ้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 การเดินทางใช้ม้าเป็น
พาหนะและมีช้างบรรทุกกับผู้คนหาบหามสิ่งของตามประเพณีการ
เดินป่าไม่แปลกประหลาดอันใดนัก	 มีประหลาดอยู่หน่อยหนึ่งแต่ที่
ราษฎรชาวเมอืงพจิติรบรรดาอยู่ท่ีแถวรมิน�า้ไม่มใีครอยากไปทางเมอืง
เพชรบรูณ์เลย	คนเหล่านีเ้คยไปค้าขายเทีย่วเตร่ทางข้างตะวนัตกจนถงึ
เมืองก�าแพงเพชรและเมืองสุโขทัยโดยมาก	 แต่จะหาผู้ใดที่เคยไปทาง
ดอนข้างตะวันออกห่างแม่น�้าเพียงกว่าวันเดียวข้ึนไปไม่ใคร่มี	 เพราะ
เคยได้ยินเลื่องลือถึงความไข้เจ็บทางเพชรบูรณ์	 ก็เลยหวาดหวั่นคร่ัน
คร้ามกันมาเสียช้านาน	 ครั้งนี้ก็ได้ก�าหนดว่าจะให้พวกชาวพิจิตรไป 
ส่งเพียงพรมแดนเมืองพิจิตร	 มิใช่จะต้องเข้าไปในแดนเพชรบูรณ์แต่ 
ถึงกระนั้นก็ยังพากันสะทกสะท้านถึงเข้ามาวิงวอนข้าพเจ้า	 ขอให้ 
ผ่อนผนัอย่าให้ต้องไปกม็ี	ข้าพเจ้ามริูท้ีจ่ะท�าประการใด	กไ็ด้แต่ชีแ้จงว่า 
ตวัข้าพเจ้ากเ็ป็นชาวเมอืงอืน่และรูจ้กัเจบ็ไข้ตายล้มเหมอืนกบัพวกเขา	 
ที่จะไปเมืองเพชรบูรณ์ก็เพราะเป็นราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
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มิใช่จะไปเที่ยวเตร่หาความสนุกสบายเมื่อไร	 จงนึกเสียว่าไปราชการ
ด้วยกนัเถดิ	คนเหล่านัน้ก็จ�าเป็นต้องไปด้วยความเกรงอ�านาจ	เมือ่แรก
ออกเดินทางสังเกตดูจะหาใครหน้าตาสดชื่นไม่มีเลย	 จนไปได้	 ๓	 วัน	
ถงึทีซ่บัมาแสนบนเขาพรมแดนเมอืงเพชรบรูณ์	รุง่ขึน้จะปล่อยให้กลบั
บ้าน	วนัน้ันจงึได้เหน็อาการรืน่เรงิของพวกชาวเมืองพจิิตร	ถึงกบัเล่นหวั
เฮฮากนัอือ้องึจนต้องห้ามในคนืหลัง	ครัง้ถามกไ็ด้ความว่า	เมือ่คนเหล่า
นั้นได้ไปเห็นป่าดงดูไม่น่ากลัว	 และไม่เห็นมีใครเจ็บไข้ร้ายแรงดังคาด 
ก็สิ้นความกลัว	 บางคนถึงกับเข้าขันอาสาว่า	 ถ้าทีหลังข้าพเจ้าจะไป 
ทางนัน้อกีจะมาไปด้วยไม่ต้องให้เรยีกทเีดยีว	แต่ฝ่ายข้างพวกชาวบ้าน
ดอนซึ่งไปพบเช่นที่บ้านกระปาง	อยู่ห่างแม่น�้าขึ้นไปเพียง	๒	วัน	ความ
นิยมกับตรงกันข้าม	 คนพวกนี้ช�านาญเที่ยวเตร่ทางเมืองเพชรบูรณ์	 
นายม	 หล่มสัก	 ตลอดจนเมืองวิเชียร	 แต่คร่ันคร้ามความไข้ทางท่ีลุ่ม 
ริมแม่น�้าเมืองพิจิตร	ไม่มีใครอยากลงไปเลย	บางคนบ่นแก่ข้าพเจ้าว่า
กลัวเรือนัก	 ได้เคยลงเรือครั้งหนึ่ง	 พอเขาออกเรือก็ให้เวียนศีรษะเป็น
ก�าลงั	เลยไม่กล้าขีเ่รอืแต่นัน้มา	หมูค่นอยู่ห่างกันทางเพยีงสองวนั	ภเูขา
เลากาอันใดก็ไม่มีคั่น	มีความกลัวกลับกันข้ามอย่างนี้ดูก็ประหลาดอยู่
	 ระยะทางแต่บางมูลนาคไปถึงเมืองเพชรบูรณ์	 ประมาณ	
๓,๐๐๐	 เส้น	 ข้าพเจ้าเดินทางอย่างสงวนพาหนะและผู้คนหาบหาม 
ไม่ให้บอบซ�้า	 เดิน	๕	วัน	แต่ถ้าจะเดินโดยล�าลองเพียง	๔	วันก็ถึงได้
ไม่ล�าบากอันใด	 เพราะหนทางที่เดินถ้าไปในฤดูแผ่นดินแห้งแล้วเดิน 
ได้สะดวก	ท้องที่แต่บางมูลนาคขึ้นไปเป็นที่ลุ่มราบไปประมาณ	๓๐๐	
เส้นถงึเมอืงภมูเิก่า	เล่ากนัมาว่าเป็นทีฤ่ๅษสี�านกัอยูแ่ต่โบราณ	พระฤๅษี
ได้ประสาทพรแก่สานุศิษย์ไว้	 จึงเป็นท้องที่ท�าเลท�านาดีนัก	 แต่ก่อน
มาหาได้เก็บค่านาไม่	 กล่าวกันว่ายกค่านาบูชาพระฤๅษี	 เหตุที่จริงจะ
อย่างไรหาทราบไม่	แต่ค่านาเมอืงภมูพิึง่เกบ็	เมือ่จดัมณฑลพษิณโุลกนี้
เอง	ออกจากเมืองภูมิพื้นที่ยังลุ่มเป็นพรุเป็นป่าไผ่	ไปอีกสัก	๕๐๐	เส้น
จึงขึ้นที่ดอน	เป็นโคกป่าไม้เต็งรัง	ชายโคกริมห้วยเป็นดงสลับกันไปสัก	
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๑,๐๐๐	 เส้น	 จึงถึงเชิงเขาบรรทัดท่ีปันน�้าไหลลงแม่น�้าพิษณุโลกและ
แม่น�้าสัก	และเป็นพรมแดนเมืองพิจิตรต่อกับเมืองเพชรบูรณ์	หนทาง
ตอนข้ามเขาบรรทัดเป็นดงดิบเหมือนกับดงพระยาไฟ	 แต่เดินสะดวก
ด้วยทางลาดค่อยๆ	ขึน้ไปจนถึงสนัเขาบรรทัด	พอลงไหลเ่ขาข้างตะวัน
ออกไปสัก	๒๐๐	เส้น	ก็ออกจากดงพ้นเทือกเขา	ถึงบ้านล่องคล้าแขวง
เมอืงเพชรบรูณ์	แต่นีไ้ปทางเดนิตดัขึน้ทศิเหนอืไปประมาณ	๕๐๐	เส้น
ถึงบ้านนายม	 อันตั้งอยู่ริมล�าน�้าสักใต้เมืองเพชรบูรณ์	 ทางเรือล่องวัน	
๑	เดินบกจากบ้านนายม	๔๖๐	เส้น	ก็ถึงเมืองเพชรบูรณ์	ข้าพเจ้าไป
ถึงเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์
	 ท�าเลท้องที่เมืองเพชรบูรณ์บอกสัณฐานได้ไม่ยากนัก	 คือ	
ล�าน�้าสักไหลแต่เหนือลงมาใต้	ทั้งสองข้างล�าน�้าสักมีภูเขาสูงเป็นเทือก
ลงมาตามแนวล�าน�้า	 ข้างตะวันออกเขาต่อแดนมณฑลนครราชสีมา	
ข้างตะวันตกเขาต่อแดนมณฑลพิษณุโลก	 เทือกเขาทั้งสองข้างน้ีตอน
เหนือสอบ	 ตอนใต้ผายออกไปโดยล�าดับ	 ท�านองสัณฐานกรวย	 เมือง
หล่มสักอยู่เหนือที่สุดในล�าน�้าสัก	 ต่อลงมาถึงเมืองเพชรบูรณ์	 แลดูท่ี
เมืองเพชรบูรณ์เทอืกเขาทัง้สองฟากห่างล�าน�า้ประมาณไม่เกิน	๕๐๐	-	
๖๐๐	เส้นทั้งสองฝ่าย	พื้นที่เมืองเพชรบูรณ์ตอนริมน�้าสักเป็นที่ลุ่ม	ฤดู
น�้าๆ	ท่วมแทบทุกแห่ง	ถัดขึ้นไปในระหว่างที่ลุ่มกับเชิงเขาบรรทัดเป็น
โคกสลับแอ่งเป็นหย่อมๆ	 ทั่วไป	 บนโคกเป็นป่าไม้เต็งรังท�าการเพาะ
ปลูกอย่างอื่นไม่ได้	 ในท่ีแอ่งเป็นท่ีน�้าซับท�าไร่นาเรือกสวนเพาะปลูก
งอกงามดี	 เมืองเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่ลุ่ม	 ได้อาศัยน�้าห้วยท�าเป็นเหมือง
ไขน�้าเข้าเรือกสวนไร่นาได้สะดวก	จึงบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์	ธัญญาหาร
คล้ายกับเมืองลับแลยิ่งกว่าที่อื่น
	 ข้อทีเ่ลือ่งลอืว่าไข้เมอืงเพชรบรูณ์ร้ายแรงนัน้	เมือ่ได้ไปแลเหน็
เมืองเพชรบูรณ์ก็เข้าใจได้ว่าไข้ร้ายด้วยเหตุใด	เพราะเหตุที่มีเทือกเขา
สูงอยู่ใกล้เมืองทั้ง	๒	ข้าง	เขาทั้ง	๒	เทือกนี้เป็นเขาหินปูน	ถึงฤดูแล้ง
ต้นไม้แห้งไม่มีใบ	เวลาฤดูร้อนจัดไอศิลาขึ้น	ลมจะพัดมาแต่ทิศใดๆ	ก็
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พัดเอาไอศิลาเข้ามาในเมือง	คนต้องถูกไอร้อนจากศิลาในฤดูร้อนเป็น
ไข้ได้ประการ	 ๑	 ครั้นฤดูฝน	 ฝนชะใบไม้ที่เน่าเปื่อยไหลออกมาตาม
ล�าห้วย	เมื่อบริโภคน�้าเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดไข้อีกประการ	๑	ครั้นถึง
หน้าฝนชกุฤดนู�า้ไหลหลากลงมา	น�า้ท่วมแผ่นดนิทีต่ัง้บ้านเรอืนแฉะชืน้
อยู่ช้านาน	พอน�้าลดไอดินขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดไข้ได้อีกประการ	๑	แต่
เมื่อไล่เลียงไต่ถามคนในพื้นเมืองถึงเรื่องความไข้เจ็บที่เมืองเพชรบูรณ์	
เขาว่าไข้มีชุกชุมแต่ในเวลาเปล่ียนฤดู	 คือแรกฤดูฝนต่อฤดูร้อนคราว	
๑	กับเมื่อเริ่มฤดูแล้งต่อฤดูฝนอีกคราว	๑	และคราวหลัง	คือ	ไข้หัวลม
เมื่อฤดูแล้งต่อฤดูฝนนั้นร้ายกว่าไข้คราวแรก	นอกจากไข้	๒	ฤดูนี้แล้ว
ก็เป็นธรรมดา	ตามความเห็นของพวกข้าราชการที่ไปจากที่อื่น	เขาว่า
ความไข้เมืองเพชรบูรณ์มีมากกว่ามณฑลอื่นบางมณฑล	 เช่นมณฑล
กรุงเก่าเป็นต้น	จริงอยู่	แต่ไม่ร้ายแรงเหลือทนอย่างเช่นเล่าลือ	ถ้ารู้จัก
รักษาตัวแล้วก็ไม่สู้กระไรนัก	แต่ต้องรักษาใจด้วย	ถ้ากลัวเกินไปก็อาจ
จะเจ็บไข้ได้มากๆ	เขายกตัวอย่างว่ามีข้าราชการในกรุงเทพฯ	คนหนึ่ง
เจ้ากระทรวงให้ขึ้นไปประจ�าต�าแหน่งที่มณฑลเพชรบูรณ์เม่ือปีแล้ว	
เหตุใดจึงไปในฤดูฝนหาทราบไม่	พอไปถึงเมืองเพชรบูรณ์ไปเป็นไข้สัก
เล็กน้อย	ซึ่งเขารู้แน่ว่าไม่ใช่ไข้ร้ายแรงอย่างไร	แต่ตัวคนเจ็บนั้นหวั่นไข้
เพชรบรูณ์ไปแต่กรงุเทพฯ	เสยีแล้ว	พอเจบ็กใ็จเสยี	เหน็แต่ว่าถ้าขนือยู่
จะไม่รอดอย่างเดยีว	ใครจะรบัรกัษาพยาบาลคนเจ็บกไ็ม่ยอมอยู	่ขอเรอื
รบีล่องกลบัลงมากรงุเทพฯ	ได้ข่าวว่าเมือ่เรอืลงมาถงึเมอืงวเิชยีรไข้เลย
ก�าเริบจับไม่ส่าง	แต่ยังไม่ตาย	จะเป็นอย่างไรต่อไปหาทราบไม่	เขาเล่า
ให้ฟังอย่างนี	้เหน็ว่าท่ีเขาว่าการรกัษาตัวเป็นส�าคญันัน้เป็นความจริงแท้ 
ทีเดียว
	 อันวิธีที่จะรักษาตัวไม่ให้เป็นไข้ป่า	 ตามที่ได้ทราบและสังเกต 
มาตามหัวเมืองดูก็ไม่สู้ยากเพียงใดนัก	 วิธีป้องกันไข้คือ	 ข้อ	๑	น�้ากิน
ถ้าหาน�้าฝนไม่ได้	 ควรต้มน�้าให้เดือดและกรองเสียก่อนจึงกิน	 ข้อ	 ๒	
เคร่ืองนุ่งห่มและเครื่องปูลาดหลับนอนอย่าให้ชื้น	 ต้องตากแดดหรือ 
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เอาอุเตารีดให้แห้งสนิทจึงใช้	ข้อ	๓	อย่านอนกับพื้นแผ่นดินถ้าจ�าเป็น
จริงกห็าหญ้าฟางรองเสยีพอให้พ้นไอดนิ	วธิรีะวงัตวัคอื	ข้อ	๔	ถ้าสงัเกต
เห็นว่าอุจจาระผูกไปวันหนึ่งสองวันต้องระบายเสีย	เพราะไข้ป่าถ้าจะ
เป็นมักจับด้วยอุจจาระผูกก่อน	 ข้อ	 ๕	 ถ้ารู้สึกครั่นตัวต้องรีบกินยา 
ควินินเสียสักส่ีห้าเกรนทันที	 ถึงหูอื้อก็ทนเอาหน่อยหนึ่ง	 ถ้าระวังตัว
เช่นว่านี้ก็ไม่ใคร่เป็นไข้
	 การท�ามาหากินของชาวเมืองเพชรบูรณ์	ท�าเรือกสวนไร่นาได้
ผลดี	เพราะมีน�้าเหมืองบริบูรณ์ดังกล่าวมาแล้ว	แต่ว่าโดยปรกติท�าแต่
พอบริโภคกันในพื้นบ้านเมืองเท่านั้น	เช่นท�านาก็มักท�าปี	๑	เว้นเสียปี	
๑	เพราะจะท�าเป็นสนิค้าไปจ�าหน่ายถงึมณฑลอืน่ทนค่าบรรทกุไม่ไหว	
ข้าวเปลือกขายกันในเมืองเกวียนละ	๑๖	บาท	แต่ถ้าจะบรรทุกเอาไป
ขายเมืองพิจิตรก็ดี	 หรือเอามาขายเมืองสระบุรีก็ดี	 เม่ือคิดค่าบรรทุก
บวกเข้า	 ราคาก็แพงเท่าข้าวในเมืองนั้นๆ	หาก�าไรไม่ได้	 เพราะฉะนั้น
สิ่งซึ่งเป็นสินค้าส�าคัญออกจากเมืองเพชรบูรณ์มีแต่ยาสูบอย่างเดียว	
เพราะเป็นยาดีกว่าที่อื่นๆ	ในพระราชอาณาจักรนี้
	 การท�าไร่ยาในมณฑลเพชรบูรณ์นั้น	 ราษฎรไปเที่ยวท�าตามที่
แอ่งอนัน�า้ท่วมขงัในฤดฝูน	พอตกแล้งน�า้แห้งกไ็ปถากถางท�าไร่ยาในที่
เหล่านั้น	ท�าเพียง	๖	ปี	๗	ปีดินจืดก็ต้องย้ายไปท�าที่อื่น	พักแผ่นดินเสีย	
๖	ปี	๗	ปีจงึกลับมาท�าได้ใหม่ยาท่ีเป็นยาอย่างดมีแีต่ในเมอืงเพชรบรูณ์	
ยาเมืองหล่มสัก	และยาที่ปลูกข้างใต้ห่างเมืองเพชรบูรณ์ลงมาเพียง	๒	
วันรสยาคลายไป	สู้ที่เมืองเพชรบูรณ์ไม่ได้	ราษฎรปลูกยาเก็บหั่นเสร็จ
แล้วพวกพ่อค้าไปรับซื้อถึงบ้านเรือนราษฎร	บรรทุกโคต่างไปขายทาง
มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดรบ้าง	 แต่โดยมากนั้นบรรทุกเรือ 
ร่องลงมาขายกรุงเทพฯ
	 เวลาข้าพเจ้าไปถึง	 ก�าลังเกิดความเข้าใจผิดด้วยเร่ืองสินค้า
ยาเป็นข้อใหญ่อย่างได้เคยพบท่ีเมืองพิจิตรและเมืองพิษณุโลกมาแต่
ก่อนครั้งหนึ่ง	 ถึงเป็นเหตุให้ฉิบหายกันมาก	 คือธรรมดายาที่ขายกัน
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โดยปรกติ	 ย่อมคัดยาเป็น	๓	ชนิด	คืออย่างดี	 อย่างกลาง	และอย่าง
เลว	ขายราคาลดกันโดยล�าดับ	ใน	๒	ปีมานี้ยาเพชรบูรณ์ขายดีมีผู้ซื้อ
มาก	ข้างพวกที่ปลูกยาอยากจะได้ก�าไรแรง	เอายาทั้ง	๓	อย่างคละกัน
ปลอมขายเป็นยาอย่างดี	พวกพ่อค้าไม่รูเ้ท่ารบัเอาลงมาขาย	เมือ่ปีแล้ว 
คนไม่ใคร่ซื้อขาดทุนกันหลายราย	 เมื่อศก	 ๑๑๙	 ที่เมืองพิจิตรเมือง
พิษณุโลกก็เป็นอย่างนี้	 จนพ่อค้าเข็ดไม่กล้ารับซื้อยาลงมาขาย	 พวก
ราษฎรก็ต้องเก็บยาไว้ผุคาเรือนเปล่าตลอดปี	ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปพบเมื่อ
ศก	 ๑๒๐	 ครั้นไปพบที่มณฑลเพชรบูรณ์เร่ิมต้นจะเป็นอย่างเดียวกัน 
ในปีนี	้จงึได้ส่ังให้รบีประกาศเล่าเรือ่งยาเมอืงพจิติรพษิณโุลกให้ราษฎร
เมืองเพชรบูรณ์ฟังและให้คอยตรวจตราห้ามปรามทั่วไป	 แต่จะมีผล
แก้ทันได้ในปีนี้หรือไม่ยังไม่ทราบแน่	 ถ้าท่านผู้ใดสูบยาเพชรบูรณ์ใน
ปีน้ีรู้สึกว่ารสคลายไปแล้ว	 ขอให้เข้าใจเถิดว่าเป็นด้วยเหตุดังข้าพเจ้า
เล่ามานี้
	 ตวัเมอืงเพชรบรูณ์เป็นเมอืงโบราณ	พเิคราะห์ดเูหน็ว่าเป็นเมือง
ทีไ่ด้สร้างมา	๒	ยคุ	แต่สร้างในทีอ่นัเดยีวกนั	สิง่ส�าคญัคอื	พระมหาธาตุ
และวัดวาของก่อสร้างซึ่งมีเป็นที่สังเกต	ท�าให้เข้าใจว่าเมืองเพชรบูรณ์
ทีส่ร้างยคุแรกนัน้	ดูเหมอืนจะสร้างเมือ่เมอืงเหนอื	คอืเมอืงสโุขทยัหรอื
พิษณุโลกเป็นเมืองหลวง	 สังเกตตามแนวก�าแพงเมืองซึ่งเอาล�าน�้าไว้
กลางเช่นเมืองพิษณุโลก	 จะกว้างยาวราวด้านละ	๒๐	 เส้น	 เมื่อสร้าง
ยุคที่	๒	นั้นเข้าใจว่าจะได้สร้างในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	มีป้อม
และก�าแพงก่อด้วยอฐิปนศลิา	สณัฐานคล้ายเมอืงนครราชสมีา	แต่เลก็
และเตี้ยกว่า	เอาแม่น�้าไว้กลางเมืองเหมือนกัน	แต่ร่นแนวก�าแพงเมือง
เข้ามาเล็กกว่าเมืองเก่า	เมืองเพชรบูรณ์ที่ได้สร้างทั้ง	๒	ยุค	พิเคราะห์
ตามภมูแิผนท่ีเหน็ว่าสร้างส�าหรบัป้องกันข้าศกึ	ซึง่จะมาทางฝ่ายเหนอื
เหมือนกัน	 เพราะสร้างเมืองประชิดโคกป่าข้างเหนือเอาท�าเลไร่นาไว้
ข้างใต้เมืองทั้งสิ้น	เมื่ออ่านดูพงศาวดารก็ได้ความสมจริง	ด้วยทัพกรุง
ศรีสัตนาคนหุตยกลงมาคราวใด	ก็ยกมาทางริมน�้าสักนี้แทบทุกคราว



367สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

	 ข้าพเจ้าจากเมืองเพชรบูรณ์ไปเมืองหล่มสัก	 เมื่อวันที่	 ๖	
กุมภาพันธ์	ทางแต่เพชรบูรณ์ไปหล่มสัก	๑,๒๐๐	เส้น	ท�าเลที่เป็นแอ่ง
สลับเนินเหมือนกับพรรณนามาแล้ว	แต่มีระยะบ้านเรือนราษฎรถี่	หา
เปลีย่วเหมือนทางระหว่างพจิติรกับเพชรบรูณ์ไม่	และมป่ีาลานอยูท่าง
นี้ได้ผ่านไปป่าหนึ่งงามน่าดูนักหนา	 ค้างทางคืนหนึ่งถึงเมืองหล่มสัก
เมื่อวันที่	๗	กุมภาพันธ์	รุ่งขึ้นวันที่	๘	กุมภาพันธ์	ไปดูเมืองหล่มเก่าซึ่ง
อยู่ห่างเมืองหล่มสักทาง	๓๖๐	เส้น	ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ	เมือง
หล่มเก่าตั้งอยู่ในที่แอ่งใหญ่มีภูเขาล้อมรอบ	 แลมีห้วยผ่านกลางเมือง	
ห้วยน้ีมาตกล�าน�้าสักข้างใต้เมืองหล่มสัก	 ท�าเลเมืองหล่มเก่าเป็นที่ท�า
เรอืกสวนไร่นาเพาะปลูกตลอดจนผสมโคกระบอืดมีาก	ดภูมูแิผนทีง่าม
กว่าเมืองเพชรบูรณ์	เมืองหล่มแต่เดิมตั้งอยู่ที่เมืองหล่มเก่านี้	ในจารึก
พ่อขุนรามก�าแหงเรียกว่าเมืองลุ่ม	 ตามต�านานที่เล่ากันในพื้นเมืองว่า	
เดมิพระพทุธองค์เสดจ็มาประทบัอยูท่ีเ่ขาแห่งใดแห่งหนึง่ในทีเ่หล่านัน้
และมีพระยาวานรอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งในที่เหล่านั้นเหมือนกัน	พระยา
วานรพาบริวารไปเฝ้าพระพุทธองค์	 เมื่อไปถึงที่ตรงนั้นมีพระยานาค
มาท�าอุบายให้แผ่นดินถล่มลงไป	 จับวานรได้ทั้งฝูง	 พระพุทธองค์ทรง
ทราบด้วยพระญาณ	จึงให้พระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งไปทรมานพระยา
นาคจนเป็นสัมมาทิฐิแล้ว	 ก็พาฝูงวานรไปเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยกัน	
เหตุน้ีเมื่อตั้งเมืองตรงนั้นจึงได้เรียกว่าเมืองหล่ม	 ตามมูลเหตุเดิมและ
พระพุทธพยากรณ์ดูเป็นช่ืออันควรจะเรียกเมืองนั้นได้จริงด้วยตั้งอยู่
ในวงเขาเหมือนตั้งอยู่ในก้นกระทะ	 พิเคราะห์ดูตามเจดียสถานของ
โบราณทีม่อียู่ในเมอืงหล่มเก่า	ดูเหมอืนจะเป็นเมอืงพวกราษฎรชาวศรี
สตันาคนหตุได้มาตัง้ก่อนแต่คงจะเป็นเมอืงซ่อง	คอืพวกราษฎรทีห่ลบ
หลีกหนีภัยอันตรายต่างๆ	 มามั่วสุมกันตั้งภูมิล�าเนาจนเป็นบ้านเมือง
ขึ้นภายหลัง	มิใช่เมืองที่รัฐบาลจัดตั้งอย่างเมืองเพชรบูรณ์	จึงไม่มีเค้า
เงือ่นก�าแพงเชิงเทินหรอืภมูฐิานบ้านเมอืงอย่างใด	สบืถามกไ็ด้ความว่า 
ไม่มีมาแต่เดิม	 ส่วนเมืองหล่มสักนั้น	 ต้ังอยู่ริมแม่น�้าสักตรงที่สุดเพียง
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ที่ใช้เรือในล�าแม่น�้านั้นได้เป็นเมืองที่ตั้งใหม่	เขาบอกว่าตั้งมาได้	๓	ชั่ว 
เจ้าเมอืง	ดเูหมอืนจะตัง้ในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั 
นี้เอง	 ที่เรียกว่าเมืองหล่มสัก	 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะเรียกให้ผิดกับเมือง
หล่มเก่า	 ซึ่งเรียกมาว่าเมืองหล่มเฉยๆ	 อาศัยที่เมืองใหม่มาตั้งริม 
น�้าสัก	จึงเรียกว่าเมืองหล่มสัก	แต่ถ้าท่านผู้ใด	จะถามต่อไปว่า	แม่น�้า
น้ีเหตุไรจึงเรียกว่าน�้าสักหรือน�้าป่าสัก	 ข้อนี้ข้าพเจ้ายอมจน	 สืบนัก
แล้วยังไม่ได้ความ	ป่าไม้สักก็ไม่มี	จะเอาเกณฑ์อันใดตั้งเป็นชื่อเรียกว่า 
น�้าสัก	ข้าพเจ้ายังรู้ไม่ถึง
	 ท�าเลที่เมืองหล่มสักอยู่ระหว่างเขาเหมือนกัน	แต่ภูเขาอยู่ห่าง
ไม่ล้อมรอบเหมือนเมืองหล่มเก่า	 ท้องที่ท�าเรือกสวนไร่นาก็ดีคล้ายๆ	
กัน	 เป็นที่สูงน�้าไม่ท่วมมากเหมือนเมืองเพชรบูรณ์	 ความไข้เจ็บก็ว่า 
ไม่มากมายร้ายแรงเหมือนเมืองเพชรบูรณ์	 สินค้าที่ออกจากเมือง
หล่มสักยาสูบก็มีบ้าง	 แต่โคกระบือเป็นสินค้าใหญ่	 พาเดินลงไปขาย
ทางมณฑลนครสวรรค์และเมอืงลพบรุปีีละมากๆ	สงัเกตดผููค้นมทีรพัย์
สมบัตบิริบรูณ์มากกว่าเมอืงเพชรบรูณ์	และจ�านวนผูค้นก็มากกว่าเมือง
เพชรบูรณ์ด้วย
	 เมื่อเที่ยวๆ	 ไปในมณฑลเพชรบูรณ์คราวน้ี	 ไปเกิดความสลด
ใจขึ้นอย่างหนึ่งด้วยเรื่องพระสงฆ์ในมณฑลนั้น	ดูมีแต่พระหนุ่มๆ	ที่พึ่ง
บวชราว	๒	พรรษา	๓	พรรษา	เป็นอย่างผูใ้หญ่โดยมาก	วตัรปฏบิตักิอ็ยู่
ข้างจะเสื่อมทราม	แม้สวดมนต์เย็นตามวัดก็สวดเพียงในพรรษา	นอก
พรรษาไม่ต้องท�าอนัใดกนั	ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าจะวสิาสะกบัพระผูใ้หญ่ๆ	
ที่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์	 ที่ได้พบปะก็เป็นผู้มีอัธยาศัยดี	 แต่ว่าความ
รู้น้อยเหลือประมาณ	 ความดีของพระสงฆ์ในมณฑลนี้มีอยู่ที่อุตส่าห์
รักษาวดัและทีท่�าการปฏสิงัขรณ์	เรือ่งสงฆมณฑลในมณฑลเพชรบรูณ์
เมือ่พระยาเพช็รรตันยงัอยูไ่ด้ปรารภและตัง้ใจจะเอาเป็นธรุะท�านุบ�ารุง	
แต่ไปขดัข้องเสียท่ีหาพระเถระทีม่คีวามรูส้มคัรไปอยูม่ณฑลเพชรบรูณ์
ยังไม่ได้	 แต่พระยาเพ็ชรรัตนก็ได้อุตส่าห์จัดพระสงฆ์ส่งลงมาศึกษา 
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อยู่ในกรุงเทพฯ	หลายรูป	กว่าจะได้พระสงฆ์เหล่านั้นขึ้นไปท�านุบ�ารุง
สงฆมณฑลในมณฑลเพชรบูรณ์เห็นจะยังนาน
	 นอกจากความเสียใจเรื่องสงฆมณฑล	 ยังรู้สึกเสียใจอีกอย่าง
หน่ึง	เมือ่ได้ไปเหน็ล�าน�า้สกัทีเ่มอืงเพชรบรูณ์เลก็และเลวกว่าคาดหมาย
ไว้เป็นอันมาก	ข้าพเจ้าได้เคยตามเสดจ็ขึน้ไปตามทางล�าน�า้สกัจนถึงหนิ
ซ้อน	เหน็ว่าเป็นแม่น�า้สนกุน่าเท่ียวเขาได้บอกแล้วว่าแม่น�า้สกัตอนบน
ไม่น่าเที่ยวเหมือนทางข้างใต้	 มักมีตอและขอนไม้ล้มกีดขวางทางเรือ	
แต่ก็นึกว่าจะไม่สู้ล�าบากเท่าใดนัก	 ด้วยคาดว่าเป็นแม่น�้าใหญ่	 เพราะ
เคยเห็นเรือท่ีบรรทุกสินค้าล่องลงมาทางล�าน�้าสัก	 ในฤดูน�้าเห็นเขาใช้
เรอืมอขนาดใหญ่ล่องลงมาได้	นกึว่าเราลงมาฤดแูล้งใช้เรือเลก็ๆ	ล่องลง
มากจ็ะยากเยน็อะไรนกัหนา	ครัน้ไปแลเหน็แม่น�า้สกัทีเ่มอืงเพชรบรูณ์
เข้าจรงิ	กไ็ด้แต่สัน่ศรีษะไปตามกนั	ด้วยไม่ได้คาดเลยว่าจะเลก็และตืน้
ถึงเพียงนั้น	บางแห่งถึงชายไม้ตะไคร้น�้าประเรือทั้ง	๒	ข้างก็มี	นี่ว่าเขา
ถากถางให้ข้าพเจ้าบ้างแล้วเสยีอกี	ทีห่ลงเข้าใจว่าเรือมอล่องลงมาได้ใน
ฤดนู�า้นัน้	ทีจ่รงิเมือ่ถงึฤดนู�า้ๆ	ท่วมตลิง่เข้าไปไกล	พวกทีใ่ช้เรอืบรรทกุ
สินค้าขึ้นลง	 เขาแล่นเรือไปบนตล่ิงไม่ต้องอาศัยแม่น�้าสักเท่าใด	 เวลา 
ที่ล่องเขาเลือกเวลาน�้าหลากก็ล่องลงมาประมาณ	๑๕	วันถึงกรุงเทพฯ	
ครั้นจ�าหน่ายสินค้าและซื้อสินค้าบรรทุกใหม่เสร็จแล้ว	 กลับข้ึนไป	 ๒	
เดือนจึงถึง	 พอถึงก็พอน�้าแห้งเอาเรือขึ้นคานคอยหน้าน�้าปีหน้าใหม่	
เป็นอนัขึน้ล่องได้ปีละเทีย่วเดยีวเท่านัน้	นอกจากเวลาน้ันใครไปมาทาง
น�้าก็ใช้ได้แต่เรื่องพายม้าเล็กๆ	แต่กระนั้นจะขึ้นล่องก็แสนยาก	ความ
จริงของแม่น�้าสักตอนบนเป็นดังนี้
	 แต่เดิมข้าพเจ้าหมายใจว่าขากลับจะล่องเรือลงมาแต่เมือง
หล่มสัก	 แต่ไปช้าไม่ทันน�้า	 จึงต้องเดินบกย้อนกลับมาลงเรือที่เมือง
เพชรบรูณ์	ให้หาซือ้เรอืพายม้ามปีระทุนอย่างย่อมๆ	ส�าหรับบรรทกุของ
และให้พวกพ้องอาศัย	ส่วนตัวข้าพเจ้าเองได้ให้ส่งเรือมาดเก๋ง	๖	แจว
อย่างย่อมขึ้นไปคอยรับล�า	 ๑	 ได้มาในเรือนั้น	 แต่ก็นึกเสียดายเพราะ
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เหมอืนเอาเรอืล�านัน้ขึน้ไปยับเยินเสียท้ังล�าเรอืและเก๋ง	แต่บญุหน่อยที่
เป็นเรอืมาดโดนตอโดนหนิเท่าใดพอทนได้ไม่แตกหกั	ถ้าเป็นเรือต่อเช่น
เรอืบตกเ็หน็จะไม่ได้เป็นเรอืกลบัมาถงึบ้าน	ไปแลเหน็คณุเรือพายม้าใน
เที่ยวน้ีเอง	 ว่าเป็นเรือท่ีเขาคิดท�าส�าหรับใช้ในแม่น�้าที่เดินเรือยากเช่น
ล�าน�้าสักนี้	 ท้องเรือใช้มาดถึงจะเข็นลากลู่ถูโดนอย่างใดก็พอทนทาน	
ส่วนข้างเรือท่ีขึ้นกระดานท�าให้เป็นเรือเบาบรรทุกได้ดีกว่าเรือมาดทั้ง
ตัวเป็นอันมาก	เป็นความคิดฉลาดไม่น้อยทีเดียว
	 ข้าพเจ้าล่องเรือจากเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	
ทางล�าน�า้สกัตัง้แต่เมอืงเพชรบรูณ์ลงมาทัง้	๒	ฟากเป็นป่าชฏั	ต้นไม้ร่ม
ครึ้มไม่ใคร่ร้อน	มีต้นตะเคียน	ต้นยาง	ต้นสะตือใหญ่ๆ	โดยมากที่แห่ง
ใดตลิ่งพังต้นไม้ใหญ่ก็ล้มลงแม่น�้าทั้งต้นทั้งรากและกิ่งสาขากีดขวาง
ทางเรือขึ้นล่องล�าบากมาก	บางต้นล้มทอดขา้มแมน่�้าอย่างสะพานเรือ
ลอดมาได้ก็มี	บางต้นล้มลงมาราน�้าต้องเข็นเรือข้ามมาก็มี	บางแห่งจะ
ลอดหรือจะเข็นข้ามไม่ได้ทั้ง	๒	สถาน	ต้องขุดตลิ่งเอาเรือหลีกมาทาง
โคนต้นก็มีบ้าง	 ด้วยขอนที่ไม้ล้มทับกีดทางอยู่เหล่านี้ล้วนเป็นต้นไม้
ใหญ่โตเหลือก�าลัง	 พวกถางทางจะตัดทอน	 จึงต้องพากเพียรเข็นเรือ
หลีกและข้ามขอนมาไม่รู้ว่าวันละกี่ครั้ง	 เป็นเครื่องล�าบากและท้อใจ
ในการล่องล�าน�้าสักย่ิงกว่าอย่างอื่น	 ยังอีกอย่างหนึ่ง	 การที่ลงมาด้วย
เรือเล็กๆ	แรกๆ	ล่องก็ดูขบขันดี	แต่ครั้งหลายวันเข้าชักออกอัดใจ	ด้วย
ได้แต่นอนกับนั่งพับขามาสองท่าเท่านั้น	 ก็เกิดอาการเมื่อยและปวด 
หัวเข่าเป็นก�าลัง	 เรือมาดเก๋งของข้าพเจ้ามีที่พอเอาเก้าอี้ผ้าใบเข้าไป 
ตัง้ได้	นัง่เอนมาบนเก้าอีพ้อหายปวดหวัเข่าได้บ้าง	แต่ผงกตวัเวลาเผลอ 
ศีรษะก็โดนหลังคาเก๋งหลายครั้ง	ส่วนพวกเพื่อนฝูงที่มาเรือพายม้านั้น
ต้องแซ่วมาในประทุนเรอื	พากันบ่นกันว่าราวกบันอนมาในโรง	บางคน 
เหลอืทนเข้ากอ็อกไปขอเขาแจวเรอืเสยีเอง	พอได้ยนืให้หายเมือ่ยขา	ที่
บางคนเจาะหลังคาประทุนเรือแล้วลุกข้ึนยืนโผล่ประทุนไปคร่ึงตัวให้
หายเมือ่ยกม็	ีแต่รอดด้วยเรอืหลายล�าด้วยกัน	ต่างบ่นบอกเล่นหวักันมา 
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ก็เลยสนุกไป
	 แต่ถ้าจะว่าไปการล่องล�าน�้าสักก็สนุกจริงๆ	 ด้วย	 สนุกท่ีรู้สึก
ว่ามาในป่าจริงๆ	 จะแลดูไปในสรรพทิศใดๆ	 เห็นแต่ต้นไม้ใหญ่น้อย 
แซกแซมกันเหมือนแกล้งแต่งให้สง่างามน่าพิศวง	 แวะขึ้นที่ไหนก็ได้
เห็นรอยสัตว์	ตั้งแต่ช้างเถื่อน	เสือ	กวาง	สุกรป่า	ตลอดจนรอยจระเข้
ใหญ่ๆ	 เกลื่อนกล่นไปแทบทุกคุ้งน�้า	 จะหาแม่น�้าใดที่ข้าพเจ้าได้เคย
เห็นมาแล้วอุดมด้วยสัตว์ใหญ่เหมือนล�าน�้าสักน้ีไม่มีเลย	 นกยุงก็มีชุม
จับอยู่ตามยอดไม้แลเห็นไม่ขาดวัน	 และยังมีสัตว์แปลกๆ	 เช่นตัวบ่าง
เป็นต้น	 รูปร่างเหมือนกระรอกตัวเกือบเท่าแมว	 หนังตัวยืดได้	 เวลา
จะโดดกางขา	๔	ขาให้หนังยืดเป็นแผ่นถึงกันแล้วบินร่อนจากต้นไม้นี้
ไปลงต้นไม้โน้นได้ไกลๆ	 ข้าพเจ้าพึ่งเห็นตัวจริงเม่ือคราวน้ี	 เพราะฤดู
แล้งท้องที่ตอนใต้เมืองเพชรบูรณ์	ป่าที่ห่างล�าน�้าขึ้นไปเป็นป่าแดง	น�้า
แห้งขาดเหล่าสัตว์ป่าต้องอาศยัน�า้แต่ในล�าน�า้สกั	ผูค้นกไ็ม่ใคร่มใีครไป
มาท�าอันตรายจึงเป็นท่ีสบายของสัตว์ทั้งปวง	 แต่ถ้าว่าส�าหรับคนเดิน
ทาง	 ทางล�าน�้าสักนี้เปลี่ยวเป็นอย่างยิ่ง	 พอพ้นบ้านนายมลงมาวัน	 ๑	
ก็ไม่มีบ้านเรือนผู้คนเป็นแต่ป่าเถื่อน	 ถึงบางแห่งถามพวกน�าทางว่าที่
ตรงน้ีเขาเรียกว่ากระไร	 บอกว่าไม่มีช่ือเรียกฉะนี้ก็มี	 เม่ือล่องลงมาได้	
๒	 วันคนน�าทางบอกว่าวันนี้จะถึงท่าแดง	 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเห็นจะมี
บ้านช่อง	 ครั้นมาถึงเข้าเห็นไร่อยู่ริมตลิ่ง	 แต่ตัวเจ้าของขึ้นไปขัดห้าง
อยู่บนกอไผ่	ให้ไต่ถามได้ความว่ามาจากบ้านดอนระยะทาง	๑	วันมา
ท�าไร่อยู่ชั่วคราว	จะปลูกทับกระท่อมอยู่ก็กลัวเสือ	จึงขึ้นไปขัดห้างอยู่ 
บนกอไผ่	 เพราะทางเปลี่ยวเช่นนี้	 เรือที่ขึ้นล่องต้องมีเสบียงอาหารไป
ด้วยให้พอเพยีง	จะหวังหาซือ้ตามระยะทางไม่ได้	ขึน้ล่องถงึเวลาจะพกั 
หลับนอนก็แล้วแต่จะเห็นหาดตรงไหนเหมาะก็จอดนอน	 เวลาค�่าต้อง
กองไฟรายไว้กันสัตว์ป่ามิให้ท�าอันตราย
	 ล่องจากเมืองเพชรบูรณ์	 ๖	 วันลงมาถึงเมืองวิเชียร	 ทางตอน
นี้น�้าตื้น	ล่องเรือต้องถ่อ	ต่อบางแห่งจึงแจวพายได้บ้าง	เป็นตอนอุดม
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ด้วยขอนไม้กีดทางดังกล่าวมาแต่ไม่สู้มีแก่งกี่แห่งนัก	 ที่เรียกว่าเมือง
วิเชียรนั้น	คือบ้านหมู่เดียวตั้งอยู่บนที่ดอนทางฝั่งตะวันออกห่างล�าน�้า
สัก	๒๐	เส้น	เพราะตอนริมน�้าเป็นที่ลุ่ม	การท�ามาหากินที่เมืองวิเชียร
อตัคดัเพราะอยู่ห่างเทือกภูเขา	ไม่มห้ีวยทีจ่ะไขน�า้มาท�าเรอืกสวนไร่นา
เหมือนที่เมืองเพชรบูรณ์	 เพราะฉะนั้นถึงเขตแดนกว้างใหญ่ก็เป็นป่า
เปล่า	เป็นพื้นที่ดินท�าไร่นาได้มีน้อย	เมืองวิเชียรนี้เดิมเรียกว่าเมืองท่า
โรง	 คร้ันเม่ือเมืองเวียงจันทน์เป็นขบถในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผู้ว่าราชการเมืองท่าโรงมีความชอบในปราบขบถ 
ครั้งนั้น	 ถึงทรงพระกรุณาโปรดฯ	 ให้ยกเมืองท่าโรงข้ึนเป็นเมืองตรี	 
เอานามเขาแก้วอนัเป็นทีส่�าคญัในแดนเมอืงน้ีขนานเป็นนามเมือง	เรียก
ว่าวิเชียรบุรี	แต่เปลี่ยนนามผู้ว่าราชการเมือง	ซึ่งแต่ก่อนเป็นที่พระศรี
ถมอรัตน	 ตามนามเขาแก้วนั้น	 มาเป็นพระยาประเสริฐสงคราม	 ใช้
เป็นท�าเนียบตั้งแต่รัชกาลที่	 ๓	 มาจนเมื่อจัดการเทศาภิบาลมณฑล
เพชรบูรณ์	จึงได้ลดเมืองวิเชียรบุรีลงมาเป็นอ�าเภอขึ้นเมืองเพชรบูรณ์	
เข้าใจว่าเมืองหล่มสักคือเมืองหล่มใหม่	 ก็คงตั้งคราวเดียวกับเมื่อยก
เมืองท่าโรงเป็นเมืองวิเชียรนั้นเอง
	 ไปมณฑลเพชรบูรณ์ครั้งนี้	 ข้าพเจ้าได้เอาเป็นธุระสืบถามถึง
เร่ืองเมอืงโบราณด้วยเข้าใจว่าทางแม่น�า้สกันีเ้มอืงโบราณก่อนครัง้กรงุ
เก่าและสุโขทัย	 คือเมืองของพวกขอมที่สร้างปราสาทหิน	 เช่นที่มีใน
แขวงนครราชสีมาและเมืองพิมายเป็นต้น	คงจะมีอยู่บ้าง	เพราะอยู่ใน
ระหว่างเมอืงโคราชและเมอืงลพบรุ	ีเมอืงสโุขทยั	ซึง่มรีอยเมอืงโบราณ
สมัยน้ันอยู่ทุกแห่ง	 สืบถามที่เมืองเพชรบูรณ์ได้ความว่า	 ในระหว่าง
เมืองเพชรบูรณ์กับเมืองหล่มสัก	 ข้างฝั่งตะวันออกมีเมืองโบราณเมือง	
๑	 เรียกว่าเมืองนครเดิด	 แต่อยู่ในป่าทึบ	 ผู้ท่ีเคยไปบอกว่าเมืองนคร
เดิดนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่นอกจากเทือกเนินดิน	 พอเป็นเค้าก�าแพง
เมอืง	และมสีระอยู่สระ	๑	เรยีกว่าสระคงคา	และมรีอยพนูดนิเป็นถนน
ลงมาทางข้างใต้	แต่จะลงมาถึงไหนหาทราบไม่	มีค�าของพวกชาวบ้าน 
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ทีใ่กล้เคยีงพดูกนัอกีอย่างหนึง่ว่า	บางคราวคนไปหาฟืนพบศรีษะยกัษ์
ท�าด้วยศิลามีอยู่ในเมืองนครเดิดนั้น	 แต่ไปวันดีคืนดีจึงจะพบ	 บางที
ไปทีหลังก็ไม่พบ	ได้ความดังนี้จึงสันนิษฐานว่า	เมืองนครเดิดนั้นที่จริง
คงจะมีของโบราณยังเหลืออยู่บ้าง	 แต่เพราะไม่มีใครเอาใจใส่ค้นคว้า
จึงไม่ปรากฏว่ามีอะไรมาก	ถ้าจะพากเพียรค้นดูให้ได้จะต้องไปตั้งแรม
ให้ถากถางกันดูสัก	๗	วันจึงจะได้ความ	เป็นอันจนใจด้วยไม่มีเวลาพอ	
ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ไปเมืองนครเดิด
	 ได้ความว่ามีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งอยู่ใต้เมืองวิเชียรลง
มาข้างฝั่งตะวันออกเหมือนกัน	 เมืองนี้เรียกว่าเมืองศรีเทพชื่อ	 ๑	 อีก
ชื่อ	๑	เรียกตามค�าพระธุดงค์ว่าเมืองอภัยสาลี	อยู่ห่างล�าน�้าขึ้นไปทาง
ประมาณ	๑๕๐	 เส้น	และอยู่ในที่ป่าแดงพอจะไปดูได้ไม่ยากนัก	 เมื่อ
จะล่องจากเมอืงเพชรบรูณ์	ข้าพเจ้าจงึได้สัง่ให้เอาม้าเดนิลงมาคอยรบั
ที่ท่านาตะกุด	อันเป็นที่จะขึ้นไปดูเมืองศรีเทพ	และสั่งให้เรียกราษฎร
ชาวบ้านศรเีทพทีไ่ด้เคยไปเทีย่วเตร่ในเมอืงนัน้มาคอยพบ	หมายว่าจะ
สบืถามหาเบาะแสและส่ิงซึง่ควรดูในเมอืงศรเีทพ	ครัน้ลงมาถงึบ้านนา
ตะกุดพบราษฎรชาวบ้านศรีเทพ	 ไต่ถามจะเอาความพอใจแต่อย่างไร
ก็ไม่ได้	 ด้วยราษฎรเหล่านั้นพากันสะทกสะท้าน	 ตั้งใจปฏิเสธว่าไม่รู ้
ไม่เห็นและไม่มีอะไรเสียทั้งนั้น	 คงได้ความแต่ว่ามีเมืองโบราณจริง	
และมีปรางค์อยู่ในเมืองนั้นปรางค์	 ๑	 ในปรางค์นั้นมีพระพุทธรูปอยู่
บ้าง	นอกจากนีจ้ะซกัไซ้ต่อไปกไ็ม่ได้ความ	ข้าพเจ้านกึประหลาดใจ	ว่า 
เหตไุรราษฎรเหล่านีจ้งึพดูเป็นเชงิปฏเิสธเสยีด้วยกันทุกคน	นึกข้ึนได้ว่า
มรีาษฎรจะเข้าใจความปรารถนาของข้าพเจ้าผดิ	เพราะยงัไม่เคยพบปะ
ใครทีไ่ปค้นคว้าหาความรูเ้หน็เช่นข้าพเจ้า	บางทจีะเข้าใจว่าข้าพเจ้าได้
ลายแทงมาค้นคดิปรศินา	ถ้าบอกว่ารูเ้หน็พาไปขดุไม่ได้ทรพัย์กจ็ะเอา
โทษเห็นจะเข้าใจไปอย่างนี้เป็นแน่	นึกได้จึงระงับการไต่ถามไว้เสียพัก	
๑	 จนกระทั่งกินอาหารเย็นแล้วจึงเรียกราษฎรเหล่าน้ันมาน่ังเข้าแถว
สนทนากนัต่อไป	ข้าพเจ้าพยายามอธบิายให้ฟังว่า	ข้าพเจ้าไม่มีประสงค์
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ที่จะค้นคิดปริศนา	 อยากแต่จะเห็นของโบราณ	 คือของอย่างนั้นๆ	 มี
เคร่ืองศิลาเป็นต้น	 เหมือนอย่างท่ีข้าพเจ้าได้เคยเที่ยวดูมาแล้วหลาย
เมือง	ครั้นเมื่อราษฎรเข้าใจค�าชี้แจงแล้ว	ต่างคนต่างก็บอกว่ามีสิ่งนั้น
สิ่งนี้	อยู่นอกเมืองบ้าง	ในเมืองบ้าง	มีจนกระทั่งศิลาจารึกและเทวรูป	
ซึ่งข้าพเจ้าเสาะแสวงอยากจะพบเห็น	 เป็นอันได้ความรู้ตามต้องการ
ทุกอย่าง	ครั้นรุ่งขึ้นจึงได้ไปดูเมืองศรีเทพ	มีพวกราษฎรพากันไปช่วย
ถากถางและน�าดูของโบราณต่างๆ	ด้วยเป็นอันมาก
	 เมืองศรีเทพนี้ตั้งอยู่ในป่าแดงที่ราบ	 ก่อนจะถึงเมืองมีโคก	
เห็นแท่งศิลาแลงท้ิงอยู่หลายแห่ง	 เข้าใจว่าคงเป็นเทวสถานขนาด
ย่อมๆ	เทวรปูและศวิลึงค์ศลิาก็มจีมดินอยูต่ามโคกเหล่านี	้ครัน้ถงึเมอืง 
มีสระใหญ่อยู่นอกเมืองสระ	๑	เรียกว่าสระแก้ว	ตัวเมืองมีก�าแพงเป็น
เนินดิน	และมีคูลึกรอบเมือง	ตรงประตูเข้าเมืองมีศิลาแลงแผ่นใหญ่ๆ	
กองเร่ียรายยื่นออกมาเป็นที่ป้อม	 ข้างในเมืองมีโคกมีอิฐบ้างศิลาแลง
บ้างหลายแห่ง	บางแห่งกองศิลาแลงซึ่งท�าเป็นแท่งพังสุมกันสูงกว่า	๓	
วาก็มี	ที่กลางเมืองมีสระสี่เหลี่ยมอีกสระ	๑	กว้างประมาณสักเส้น	๑	
ยาวสัก	๓	เส้น	ออกจากสระไปผ่านก�าแพงอีกชั้นหนึ่ง	จึงถึงเทวสถาน
ท�าเป็นปรางค์	๓	ยอด	และมีปรางค์ประตูอีกปรางค์	๑	มีสระใหญ่อยู่
ใกล้บริเวณปรางค์อีกสระ	 ๑	 เรียกว่าสระปรางค์	 ตามลานในบริเวณ
ปรางค์พบรูปพระนารายณ์	 รูปยักษ	์ และเป็นเทพารักษ์ท�าด้วยศิลามี
หลายรูป	 และมีแท่งศิลาสลักลวดลายอย่างเดียวกับที่เมืองพิมายและ
วัดพนมวันเมืองนครราชสีมาท้ิงอยู่มาก	 ถ้าขุดดูเห็นจะได้เครื่องศิลา
โบราณที่นี้มีเหลืออยู่อีกมาก	 ฐานทักษิณปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงปน
ศิลาทราย	แต่ตัวปรางค์นั้นก่อด้วยอิฐสนิทสนม	ฝีมือดีดูเหมือนยังท�า
ค้าง	ด้วยมรีอยถอืปนูแล้วบ้างยงัมไิด้ถอืปนูบ้าง	พเิคราะห์ดเูครือ่งศลิา
ที่ปรางค์เป็นของดูอย่างเดียว	รุ่นเดียวและขนาดเดียวกับที่วัดพนมวัน
และทีเ่มอืงพมิายเก่าแก่กว่าอฐิทีก่่อปรางค์	ทัง้น�า้หนกัดกูเ็หลอืก�าลงัที่
ปรางค์อิฐจะทานเครื่องศิลาเหล่านั้นได้	 จึงเป็นเหตุให้คิดเห็นว่าเมือง
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ศรีเทพนี้เห็นจะสร้างเป็น	 ๒	 ยุค	 คือ	 เป็นเมืองขอมสร้างรุ่นเดียวกับ
เมืองพิมายยุค	๑	แล้วและหักพังทรุดโทรมไป	มีใครมาสร้างขึ้นอีกยุค	
๑	 แต่ท�าค้างหาส�าเร็จไม่	 สัณฐานและลวดลายปรางค์อิฐที่ท�าข้ึนใหม่
เหมอืนกบัปรางค์วัดศรสีวายเมอืงสุโขทัย	และเทวสถานทีเ่มอืงลพบรุี๑ 
ถ้าสันนิษฐานลงไปว่า	สร้างเมื่อไรในชั้นหลัง	คงเป็นของไทยสร้างเมื่อ
ตอนก่อนหรือตอนต้นตั้งราชวงศ์พระร่วง	สมัยเมื่อผู้ครองเมืองสุโขทัย
เมอืงลพบรุแีละเมอืงศรเีทพ	ท�านองจะเป็นเจ้าด้วยกนั	ศลิาจารกึพบที่
เมืองศรีเทพครั้งนี้	 เป็นของแปลกมาก	 สัณฐานคล้ายตะปูหัวเห็ดข้าง
ปลายทีเ่สีย้มแหลมเป็นแต่ถากโกลนส�าหรบัฝังดนิ	ขดัเกลีย้งแต่หวัเหด็ 
จารึกอักษรไว้ท่ีนั้น	 เป็นอักษรคฤนถ์ชั้นก่อนหนังสือขอม	 แต่ตรงที่ 
จารึกแตกช�ารุดเสียมาก	 ได้เอาศิลานี้ลงมากรุงเทพฯ๒	 	 ให้อ่านดูเป็น 
ภาษาสังสกฤตมีค�าว่า	“ขีลัง”	ซึ่งแปลว่าหลักจึงเข้าใจว่าศิลาแท่งนี้คือ
หลักเมืองศรีเทพ	 แบบโบราณเขาท�าเป็นรูปตะปูตอกลงไว้ในแผ่นดิน	
ประสงค์ว่าให้มั่งคง	 แผนที่เมืองศรีเทพจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่มีเวลา
พอตรวจทั่ว	แต่ประมาณดูเห็นเมืองใหญ่ขนาดด้านละ	๒๕	หรือ	๓๐	
เส้น	 เมืองนี้เป็นเมืองสร้างเมื่อครั้งถือศาสนาพราหมณ์	 ไม่พบปะของ
โบราณในทางข้างพระพุทธศาสนาเลย
	 เมอืงโบราณในแถวนีย้งัมอีกีเมอืง	๑	อยูท่ีซ่บัจ�าปาในดงพระยา
กลางแขวงเมืองไชยบาดาล	ใต้เมืองศรีเทพลงมาทางเดินสัก	๒	วัน	แต่
อยู่ห่างฝั่งตะวันออกขึ้นไปทางสัก	๕๐๐	 เส้น	 ข้าพเจ้าไม่มีเวลาพอจึง 
ไม่ได้ไปดู	ถามราษฎรที่เคยไปมา	เขาบอกว่ามีก�าแพงศิลา	ข้าพเจ้าได้
พบเครื่องปรางค์ศิลาที่เขาขนมาทิ้งไว้ท่ีวัดเมืองไชยบาดาล	 จึงเชื่อว่า

	 ๑	 เทวสถานเมืองลพบุรีที่ว่านี้มิใช่ปรางค์	๓	ยอด	ที่อยู่ริมทางรถไฟ	มี
อีกแห่ง	๑	อยู่มาทางข้างเหนือวัง
 ๒	 เดี๋ยวนี้อยู่ในหอพระสมุดฯ
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เมอืงในดงพระยากลางนีค้งมปีรางค์เทวสถานอกีเหมอืนกนั	แต่เมอืงนี้
สบืไม่ได้ชือ่	ชาวบ้านบอกแต่ว่าได้ยนิเขาว่าเมอืงพระเตมย์ีใบ้ในทศชาติ	
ก็เห็นว่าจะเป็นค�าพระธุดงค์บอกอย่างเช่นเรียกเมืองศรีเทพเมืองอภัย
สาลีอีกชื่อหนึ่งฉะนั้น
	 ออกจากเมืองวิเชียรล่องเรือค้างทาง	๒	คืนถึงเมืองบัวชุม	แต่
เมืองบัวชมุลงมาวนั	๑	ถงึเมอืงไชยบาดาล	ล�าน�้าตอนนีค้อ่ยกวา้งขวาง
พอแจวเรือได้ถนัด	 ตอและขอนไม้ไม่มากเหมือนตอนบน	 แต่มีแก่ง
กรวดแก่งหินถี่ขึ้น	เมืองบัวชุมและเมืองไชยบาดาล	๒	เมืองนี้แต่ก่อน
เป็นเมอืงขึน้เมอืงวเิชียร	เด๋ียวนีแ้ยกออกเป็นอ�าเภอเรยีกว่า	อ�าเภอไชย
บาดาล	ขึ้นเมืองเพชรบูรณ์	ผู้คนมากกว่าอ�าเภอวิเชียร	ด้วยพื้นที่ท�าไร่
นาดีและมีเสาไม้แดงทั้งใบลานและสีเสียดเป็นสินค้าหาผลประโยชน์
ได้มาก	 เพราะขึ้นล่องไปมากับเมืองสระบุรีได้สะดวกไม่อัตคัดเหมือน
ตอนบน	 ต้ังแต่เมืองไชยบาดาลลงมาบ้านเรือนตามริมน�้าก็มีหนาขึ้น
จนตลอดถึงแขวงสระบุรี	ออกจากเมืองไชยบาดาลค้างคืน	๑	ก็เข้าเขต
เมืองสระบุรี
	 ข้าพเจ้าเคยจ�าได้ในครั้งเมื่อตามเสด็จประพาสล�าน�้าสักข้ึนไป
จนหินซ้อนนั้นได้ยินท่านผู้ใหญ่ที่จัดการรับเสด็จครั้งนั้น	ท่านว่าล�าน�้า
สักสนุกเพียงหินซ้อนเท่านั้นเกินนั้นขึ้นไปไม่มีอะไรน่าดู	 ข้าพเจ้าได้
สงสัยไม่เชื่อว่าเป็นความจริง	 จนได้มาเห็นแก่ตาเองในครั้งนี้	 จึงนึก
ขึ้นได้ว่าที่ท่านว่านั้นเป็นความจริง	ด้วยเทือกเขาทางโคราชและเทือก
เขาทางพิษณุโลกซึ่งอยู่สองฟากล�าน�้าสัก	 กลับโอบเข้ามาบรรจบกันที่
หินซ้อนล�าน�้าสักแต่หินซ้อนลงมาจนแก่งคอยตอนนี้ผ่านมาในกลาง
ภูเขา	เพราะฉะนั้นตั้งแต่หินซ้อนลงมาจึงได้มีเขาตกถึงล�าน�้า	และมีถ�้า
ธารอันน่าดูน่าพิศวงตลอดลงมาในระหว่างทาง	๒	วัน	จนถึงแก่งคอย	
ข้าพเจ้าขอกล่าวซ�้าเป็นค�ารับรองถ้อยค�าของท่านผู้ใหญ่ที่ได้ยินมานั้น
ว่าล�าน�้าสักนี้	 ต้ังแต่แก่งคอยขึ้นไปจนถึงหินซ้อน	 เป็นล�าน�้าที่สนุกน่า
เที่ยวจริงๆ	 แต่เหนือนั้นขึ้นไปต้องแล้วแต่อัธยาศัยบุคคลซึ่งจะเห็นว่า
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อย่างไรเป็นความสนกุ	ถ้าหากว่าจะยอมทนความล�าบากเทีย่วหาความ
รู้ในกระบวนเท่ียวดูบ้านเมืองของตนเช่นข้าพเจ้าไปก็สนุกน่าไป	หรือ
ถ้าหากว่าเป็นนักเลงปืนจะเที่ยวหาสัตว์ใหญ่ยิงเช่นนั้นแล้ว	 เที่ยวทาง
แม่น�้าสักนี้ก็เห็นจะสนุก	แต่ถ้าจะเที่ยวหาความสบายเพลิดเพลินแล้ว
อย่าขึ้นไปให้เกินหินซ้อนเลย
	 ตั้งแต่เมืองไชยบาดาลล่องเรือมา	 ๓	 วัน	 ถึงเมืองสระบุรีซึ่ง
เคยไปด้วยกันมากแล้ว	ไม่ต้องพรรณนาว่าเป็นอย่างไร	รวมระยะทาง
ข้าพเจ้าล่องเรือแต่เมืองเพชรบูรณ์มา	๑๔	วัน	ถึงปากเพรียวที่ตั้งเมือง
สระบุรี	 แล้วขึ้นรถไปกลับมาถึงกรุงเทพฯ	 เม่ือวันท่ี	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 
ร.ศ.	๑๒๓	รวมวันที่ไปในครั้งนี้	๓๖	วัน	ได้รู้เห็นมาเล่าสู่กันฟังดังกล่าว
มา.





นิทานโบราณคดี เรื่องที่ ๑๐
เรื่องความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์
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นิทานโบราณคดีเรื่องที่ ๑๑

เรื่อง ความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ๒์

(๑)
	 หัวเมืองที่ขึ้นชื่อลือเลื่องว่ามาความไข้	Malaria	ร้ายกาจ		แต่
ก่อนมามีหลายเมือง	 เช่นเมืองก�าแพงเพชรและเมืองก�าเนิดนพคุณ	
คือบางตะพานเป็นต้น	 แต่ที่ไหนๆ	 คนไม่คร่ันคร้ามเท่าความไข้เมือง
เพชรบูรณ์	 ดูเป็นเข้าใจกันทั่วไป	 ว่าถ้าใครไปเมืองเพชรบูรณ์	 เหมือน
กับไปแส่หาความตาย	จึงไม่มีชาวกรุงเทพฯ	หรือชาวเมืองอื่นๆ	พอใจ 
จะไปเมืองเพชรบูรณ์มาช้านาน	แม้ในการปกครองรัฐบาลก็ต้องเลือก
หาคนในท้องถิ่นต้ังเป็นเจ้าเมืองกรมการเพราะเหตุที่คนกลัวความ
ไข้	 เมื่อแรกฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 ก็ต้องปล่อยให้เมือง
เพชรบรูณ์กบัเมอืงอืน่ๆ	ในลุม่แม่น�า้สกัทางฝ่ายเหนอื	คอืเมอืงหล่มสกั
และเมืองวิเชียร	 เป็นอยู่อย่างเดิมมาหลายปี	 เพราะจะรวมเมืองเหล่า
น้ันเข้ากับมณฑลพิษณุโลก	หรือมณฑลนครราชสีมา	 ท่ีเขตต่อกันก็มี 
เทอืกเขากัน้		สมหุเทศาภิบาลจะไปตรวจตราล�าบากทัง้	๒	ทาง		อกีประการ 
หน่ึง	 เมื่อแรกฉันจัดการปกครองหัวเมืองมณฑลต่างๆ	 ขอคนออกไป
รบัราชการ	ฉนัยังหาส่งไปให้ไม่ทัน	เมอืงทางล�าน�า้สกัมเีมอืงเพชรบรูณ์
เป็นต้นไม่มีใครสมคัรไป	ด้วยกลัวความไข้ดงักล่าวมาแล้ว	จงึต้องรอมา
	 มามีความจ�าเป็นเกิดขึ้น	เมื่อราว	พ.ศ.	๒๔๔๐	ด้วยต�าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ว่างลง	 ฉันหาคนในกรุงเทพฯ	 ไปเป็น 
เจ้าเมืองไม่ได้	 เลือกดูกรมการในเมืองเพชรบูรณ์เองที่จะสมควร
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่มีนึกว่ามณฑลพิษณุโลกมีท้องที่ความไข ้
ร้ายหลายแห่ง	 บางทีจะหาข้าราชการในมณฑลนั้นคุ้นกับความไข	้

 ๑	 เนือ่งจากไม่ปรากฏรายงาน	ในยคุต่อมาจงึน�าเร่ืองจากนทิานโบราณคดี
ที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์ไว้มาลงแทน
	 ๒	 นิทานโบราณคดี	นิทานที่	๑๐	เรื่องความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์
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ไปเป็นเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ได้	 เวลานั้นเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ	์
(เชย	กัลยาณมิตร)	 เมื่อยังเป็นที่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ	 เป็นสมุห
เทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก	 ฉันเคยเห็นท่านถนัดเลือกคนใช้	 จึงถาม
ท่านว่าจะหาข้าราชการในมณฑลพิษณุโลก	 ที่มีความสามารถพอจะ
เป็นเจ้าเมอืงและไม่กลวัความไข้เมอืงเพชรบรูณ์ให้ฉนัสกัคนจะได้หรอื 
ไม่	 ท่านขอไปตริตรองแล้วมาบอกว่า	 มีอยู่คนหนึ่งเป็นที่พระสงคราม 
ภักดี	 (ชื่อเฟื่อง)	 นายอ�าเภอเมืองน�้าปาด	 ดูลาดเลามีสติปัญญา	 และ
เคยไปรับราชการตามหัวเมืองท่ีมีความไข้	 เช่นเมืองหลวงพระบาง	 
และแห่งอืน่ๆ	หลายแห่ง	เวลานัน้เป็นนายอ�าเภอท่ีเมืองน�า้ปาด	ก็อยู่ใน 
แดนความไข้	 เห็นจะเป็นเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ได้	 ฉันเรียกพระสงคราม
ภักดีลงมากรุงเทพฯ	 พอแลเห็นก็ประจักษ์ใจว่าแกเคยคุ้นกับความ
ไข้	เพราะผิวเหลืองผิดกับคนสามัญ	ดูราวกับว่าโลหิตเต็มไปด้วยตัวไข้
มาลาเรีย	จึงอยู่คงกับความไข้	ฉันไต่ถามได้ความว่าเป็นชาวกรุงเทพฯ	
แต่ขึ้นไปท�ามาหากินอยู่เมืองเหนือต้ังแต่ยังหนุ่ม	 เคยอาสาไปทัพฮ่อ 
ทางเมืองหลวงพระบางและที่อื่นๆ	 มีความชอบ	 เจ้าพระยาสุรสีห์ฯ	 
จึงชวนเข้ารับราชการมาจนได้เป็นที่พระสงครามภักดี	 ฉันซักไซ้ต่อไป
ถึงความคิดการงานดูก็มีสติปัญญาสมดังเจ้าพระยาสุรสีห์ฯ	 บอกจึง
ให้พระสงครามภักดีขึ้นไปเป็นผู้รั้งราชการเมืองเพชรบูรณ์	 แกไปถึง
พอเรียนรู้ความเป็นไปในท้องท่ีแล้ว	 ก็ลงมือจัดการปกครองตามแบบ
มณฑลพิษณุโลก	 บ้านเมืองมีความเจริญข้ึน	 พระสงครามภักดีก็ได้ 
เลือ่นขึน้เป็นที	่พระยาเพชรรตันสงคราม	ผูว่้าราชการจังหวดัเพชรบรูณ์
เต็มต�าแหน่งเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๒
	 การที่พระยาเพชรรัตน์สงคราม	 (เฟื่อง)	 สามารถจัดระเบียบ
แบบแผนปกครองเมืองเพชรบูรณ์ส�าเร็จนั้น	 เป็นมูลให้ต้องปรารภต่อ
ไปถึงเมืองหล่มสักและเมืองวิเชียรบุรีท่ีอยู่ลุ่มล�าน�้าสักด้วยกัน	 เห็นว่า 
ถึงเวลาควรจะจัดการปกครองให้เข้าแบบแผนด้วย	 แต่จะเอาหัวเมือง
ทางล�าน�้าสักไปเข้าในมณฑลใดก็ขัดข้องด้วยทางคมนาคมดังกล่าวมา
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แล้ว	 จะปกครองได้สะดวกอย่างเดียวแต่รวมหัวเมืองในลุ่มน�้าสัก	 ๓	
เมอืง	แยกเป็นมณฑลหนึง่ต่างหาก	จงึตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้	(ดเูหมอืน)	
เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๓	ผูท้ีจ่ะเป็นสมหุเทศาภบิาลเพชรบรูณ์ก็ไม่มีผูอ่ื้นอยาก 
เป็น	 หรือจะเหมาะเหมือนพระยาเพชรรัตน์ฯ	 (เฟื่อง)	 เพราะอยู่คง 
ความไข้	 และได้แสดงคุณวุฒิให้ปรากฏแล้วว่าสามารถจะปกครองได	้
พระยาเพชรรัตน์สงคราม	 (เฟื่อง)	 ก็ได้เป็นสมุหเทศาภิบาล	 แต่แรก 
คนทั้งหลายอยู่ข้างจะประหลาดใจด้วยสมุหเทศาภิบาลมณฑลอื่น	 
ล้วนเป็นเจ้านายหรอืข้าราชการผูใ้หญ่อนัปรากฏเกยีรตคิณุแพร่หลาย	
แต่มใิคร่รูจ้กัพระยาเพชรรตัน์สงคราม	(เฟ่ือง)	เพราะแกเคยรับราชการ
อยู่แต่ในท้องที่ลับลี้ห่างไกล	 คนเห็นสมุหเทศาภิบาลแปลกหน้าข้ึน
ใหม่ก็พากันพิศวง	 แต่เมื่อแกได้เข้าสมาคมในกรุงเทพฯ	 ไม่ช้าเท่าไร
ก็ปรากฏเกียรติคุณ	 เช่นนั่งในที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล	 เพื่อนสมุห
เทศาภิบาลด้วยกัน	 ก็เห็นว่าเป็นคนมีสติปัญญาสมควรแก่ต�าแหน่ง	
แม้ผู้อื่นที่ในสมาคมข้าราชการ	 พอได้คุ้นเคยเห็นมารยาทและกิริยา
อัชฌาสัยก็รู้ตระหนักว่าเป็นผู้ดีมิใช่ไพร่ได้ดี	 ก็ไม่มีใครรังเกียจ	 แม้
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อด�ารัสถามถึงราชการต่างๆ	 ในมณฑล
เพชรบูรณ์	แกกราบเรยีนชีแ้จงกโ็ปรดและยังทรงพระเมตตาเพราะเป็น 
สหชาติเกิดร่วมปีพระบรมราชสมภพด้วยอีกสถานหนึ่ง	 แต่สง่าราศ ี
ของพระยาเพชรรัตน์ฯ	 (เฟื่อง)	 ดูเหมือนจะอยู่ที่ผิวแกเหลืองผิดกับ 
คนอื่นนั้นเป็นส�าคัญ	 ใครเห็นก็รู้ว่าแกได้ดีเพราะได้ล�าบากตรากตร�า
ท�าราชการเอาชีวิตสู้ความไข้มาแต่หนหลัง	 อันน้ีเป็นเคร่ืองป้องกัน
ความบกพร่องย่ิงกว่าอย่างอื่น	 แต่พระยาเพชรรัตน์ฯ	 (เฟื่อง)	 เป็น 
สมุหเทศาภิบาลมณฑลเพชรบูรณ์อยู่ได้เพียง	 ๓	 ปี	 ถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖	 
เข้ามาเฝ้าในกรุงเทพฯ	 เมื่องานฉลองพระชนมายุครบ	 ๕๐	 ปี	 ก็มา 
เป็นอหิวาตกโรคถึงอนิจกรรมส้ินบุญเพียงอายุ	 ๕๐	ปีเท่านั้น	 ใครรู้ก็ 
อนาถใจ	ด้วยเหน็ว่าแกเพยีรต่อสูค้วามไข้	ชนะโรคมาลาเรยีแล้วมาแพ้ 
ไข้อหิวาตกโรคง่ายๆ	เพราะไม่ได้เตรียมตัวสู้มาแต่หนหลัง	มีคนพากัน 
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เสียดาย
(๒)

	 เมื่อพระยาเพชรรัตน์สงคราม	 (เฟื่อง)	 เป็นสมุหเทศาภิบาล
มณฑลเพชรบูรณ์	 เคยปรารภกับฉันเนืองๆ	 ว่า	 การปกครองมณฑล
เพชรบูรณ์ไม่ยากนัก	 เพราะราษฎรเป็นคนเกิดในมณฑลน้ันเองแทบ
ทั้งน้ัน	 ชอบแต่ท�ามาหากิน	 มิใคร่เป็นโจรผู้ร้าย	 บังคับบัญชาก็ว่าง่าย
ราชการในมณฑลนั้น	 มีความล�าบากเป็นข้อส�าคัญแต่หาคนใช้ไม่ได้ 
พอการ	 เพราะคนในพื้นเมืองยังอ่อนแก่การศึกษา	 คนมณฑลอ่ืน 
ก็มิใคร่มีใครยอมไปด้วยกลัวความไข้	 จะจัดท�าอะไรจึงมักติดขัดด้วย
ไม่มีคนจะท�า	 ท่ีจริงความไข้ท่ีเมืองเพชรบูรณ์ก็มี	 แต่เป็นฤดูมิได้มีอยู่ 
เสมอ	สังเกตดูอาการไข้ก็ไม่ร้ายแรงถึงอย่างยิ่งยวด	ความไข้ทางเมือง
หลวงพระบาง	 หรือแม้ในมณฑลพิษณุโลกทางข้างเหนือร้ายกว่าเป็น
ไหนๆ	 แต่มิรู้ท่ีจะท�าอย่างไรให้คนหายกลัวไข้เมืองเพชรบูรณ์ได้	 ฉัน
พูดว่าตัวฉันเองก็ล�าบากในเรื่องหาคนไปรับราชการมณฑลเพชรบูรณ์
เหมือนกัน	 ได้เคยคิดท�าอุบายที่จะระงับความไข้เมืองเพชรบูรณ์	 เห็น
ว่าตัวฉันจะต้องขึ้นไปเมืองเพชรบูรณ์เอง	 ให้ปรากฏเสียสักครั้งหนึ่ง	 
คนอืน่จงึจะหายกลัว	ด้วยเหน็ว่าความไข้คงไม่ร้ายแรงถงึอย่างเช่นกลวั 
กัน	 ฉันจึงกล้าไป	 ถึงจะยังมีคนกลัว	 ชักชวนก็ง่ายขึ้น	 ด้วยอาจอ้าง
ตัวอย่างว่าแม้ตัวฉันก็ได้ไปแล้ว	 พระยาเพชรรัตน์ฯ	 ชอบใจว่าถ้าฉัน
ไปคนก็เห็นจะหายกลัวได้จริง	 ถามพระยาเพชรรัตน์ฯ	 ถึงทางที่จะ
ไปมณฑลเพชรบูรณ์	 แกบอกว่าไปได้หลายทาง	 ที่ไปได้สะดวกนั้นม	ี
๓	ทาง	คือไปเรือในแม่น�้าสักทางหนึ่ง	ไปจากกรุงเทพฯ	ราว	๓๐	วัน
ถึงเมืองเพชรบูรณ์	 อีกทางหนึ่งจะเดินบกจากเมืองสระบุรีหรือเมือง 
ลพบุรีก็ได้	 เดินทางราว	 ๑๐	 วันถึงเมืองเพชรบูรณ์	 แต่ว่าหนทางอยู่ 
ข้างล�าบากและไม่มีอะไรน่าดู	 ทางที่	 ๓	 นั้นไปเรือมีเรือไฟจูงจาก
กรุงเทพฯ	ราว	๗	วัน	ไปขึ้นเดินบกที่อ�าเภอบางมูลนาค	แขวงจังหวัด
พิจิตร	 เดินบกอีก	 ๔	 วันถึงเมืองเพชรบูรณ์	 และว่าทางน้ีสะดวกกว่า 
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ทางอื่น	 แต่การที่ฉันจะไปเมืองเพชรบูรณ์ต้องกะเวลาให้เหมาะด้วย	
คือควรไปในฤดูแล้งเมื่อน�้ายังไม่ลดมากนัก	ทางเรือจึงจะสะดวก	 ไป
ในเดอืนมกราคมเป็นเหมาะกว่าเดอืนอืน่	แต่ฝ่ายตวัฉนัยงัมข้ีออืน่ทีจ่ะ
ต้องคิดอีก	 คือจะต้องหาโอกาสว่างราชการในเดือนมกราคมให้ไปอยู่
หัวเมืองได้สักเดือนหนึ่ง	 เมื่อปรึกษากับพระยาเพชรรัตน์สงครามแล้ว	 
ฉันยังหาโอกาสไม่ได้	 ต้องเลื่อนก�าหนดมาถึง	 ๒	 ปี	 ในระหว่างน้ัน	
พระยาเพชรรตัน์สงคราม	(เฟ่ือง)	ถงึอนจิกรรมกไ็ม่ได้ไปด้วยดงันดักนัไว้	 
ฉันมาได้โอกาสไปเมืองเพชรบูรณ์	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๗	กะว่าจะไปทาง 
เรือจนถึงบางมูลนาค	 แล้วขึ้นเดินบกไปเมืองเพชรบูรณ์และเมือง
หล่มสัก	 ขากลับจะลงเรือที่เมืองหล่มสัก	 ล่องล�าแม่น�้าสักมายังเมือง
วิเชียรบุรี	แล้วเลยมาจนถึงเมืองสระบุรี	ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ
	 พอข่าวปรากฏว่าตัวฉันเตรียมตัวจะไปเมืองเพชรบูรณ์	 ก็มี 
พวกพ้องพากันมาให้พร	 คล้ายกับจะส่งไปทัพบ้าง	 มาห้ามปรามโดย
เมตตาปรานีด้วยเห็นว่าไม่พอที่ฉันจะไปเสี่ยงภัยบ้าง	 ผิดกับเคยไป
ไหนๆ	มาแต่ก่อน	ฉันบอกว่าเป็นราชการ	จ�าที่จะต้องไปและได้ทูลลา
เสร็จแล้ว	 ที่ห้ามปรามก็เงียบไป	 แต่ส่วนพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงนั้น	 ทรงพระราชด�าริเห็นชอบด้วย	 ตั้งแต่ฉันกราบทูลความคิด
ที่จะไปมณฑลเพชรบูรณ์	ตรัสว่า	“ไปเถิด	อย่ากลัว	สมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าฯ	ของเราท่านก็เสด็จไปแล้ว”	ในเวลานั้น	ตัวฉันเองตั้งแต่เป็น
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 ได้ไปตามหัวเมืองต่างๆ	 เคยผ่านป่าดง	 
แม้ทีว่่าไข้ร้ายมาหลายครัง้แล้ว	ไม่รูสึ้กครัน่คร้ามอย่างไร	แต่ประหลาด 
อยู่ที่พอรู้กันว่า	 ฉันจะไปเมืองเพชรบูรณ์เป็นแน่	 ก็มีผู้ขอไปเที่ยวด้วย 
หลายคน	 แม้พวกท่ีฉันเลือกเอาไปช่วยธุระหรือใช้สอยก็สมัครไปด้วย 
ยินดี	ไม่เห็นมีใครครั่นคร้าม	คงเป็นด้วยอุ่นใจ	คล้ายกับจะเข้าไปยังที่ 
ซึ่งเขาว่าผีดุ	 ไม่มีใครกล้าไปคนเดียว	 แต่พอมีเพื่อนไปด้วยหลายคน	 
ก็หายกลัวผีไปเอง
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(๓)
	 ฉันออกเรือจากกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๔๗	
ช้าไปสัก	๑๕	วัน	น�้าในแม่น�้าตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาขึ้นไป	ลดงวดลงเสีย
มาก	 แม้เรือไฟท่ีจูงเรือพ่วงเป็นอย่างกินน�้าตื้นก็ล�าบาก	 ต้องเดินเรือ 
ถึง	๗	วัน	จึงถึงอ�าเภอบางมูลนาค	แขวงจังหวัดพิจิตร	ที่จะขึ้นเดินทาง
บก	 เทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก	 จัดพาหนะและคนหาบของเตรียม
ไว้แล้ว	 พอฉันขึ้นไปถึง	 ก็มีพวกถูกเกณฑ์จ้างหาบของเข้ามาวิงวอน
ขอให้ใช้ไปทางอื่น	 อย่าให้ต้องไปเมืองเพชรบูรณ์	 เพราะกลัวความไข้	 
ฉันประหลาดใจที่คนเหล่านั้นอยู่ใกล้ๆ	กับเมืองเพชรบูรณ์	ไฉนจึงกลัว
ไข้ถึงปานนั้น	 สืบถามได้ความว่าพวกชาวจังหวัดพิจิตรที่อยู่ตอนริม 
แม่น�า้	เคยเดนิป่าไปท�ามาหากินแต่ทางฝ่ายตะวนัตก	จนถึงก�าแพงเพชร
และเมอืงสโุขทยั	น้อยคนทีจ่ะได้เคยไปทางฝ่ายตะวนัออก	ห่างล�าแม่น�า้
ไปกว่าวันเดียว	 เพราะเคยได้ยินเล่ืองลือถึงความไข้เมืองเพชรบูรณ	์
กลัวกันมาเสียช้านาน	 ฉันก็ได้แต่ชี้แจงแก่พวกที่มาขอตัวว่าขอให้คิด
ดูเถิด	 ตัวฉันเองถึงเป็นเจ้าก็เป็นมนุษย์	 อาจจะเจ็บจะตายได้เหมือน
กับพวกเขา	 ท่ีฉันจะไปเมืองเพชรบูรณ์ก็เพื่อจะไปท�าราชการของ
พระเจ้าอยู่หัว	 มิใช่จะไปหาความสุขสนุกสบายส�าหรับตัวเอง	 พวก
เขาก็เป็นข้าแผ่นดินเหมือนกับตัวฉัน	มาช่วยกันท�าราชการสนองพระ
เดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัวสักคราวเป็นไร	 อีกประการหน่ึงฉันไม่ได ้
คิดจะเอาพวกเขาไปจนถึงเมืองเพชรบูรณ์	จะให้ไปส่งเพียงปลายแดน
จังหวัดพิจิตร	 ทางเพียง	 ๓	 วันเท่านั้นก็จะได้กลับมาบ้าน	 ฉันจะดูแล
ป้องกันมิให้ไปเจ็บไข้ในกลางทาง	อย่าวิตกเลย	พวกนั้นได้ฟังก็ไม่กล้า
ขอตวัต่อไป	แต่สงัเกตดเูมือ่เดนิทางไม่เห็นมีใครหน้าตาเบกิบานคงเป็น
เพราะยังกลัวอยู่ไม่หาย	แต่เมื่อเดินทาง	๒	วัน	พอถึงบ้านต�าปางที่ใน
ป่าก็ไปเกิดประหลาดใจด้วยไปพบราษฎรที่มีความนิยมตรงกันข้าม	
หมู่บ้านเหล่านั้นก็อยู่ในแดนจังหวัดพิจิตร	 แต่ชาวบ้านชอบไปท�ามา
หากินแต่ทางฝ่ายตะวันออกจนถึงเมืองเพชรบูรณ์	 เมืองหล่มสักและ
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เมืองวิเชียร	 แต่ไม่ชอบลงไปทางริมแม่น�้า	 เช่นที่บางมูลนาคเป็นต้น	
ด้วยเกรงความไข้ในท่ีลุ่ม	 คนท่ีได้ไปแล้วคนหนึ่งบอกฉันว่าเคยไปข่ี
เรือครั้งหนึ่ง	 พอเรือออกเวียนหัวทนไม่ไหว	 แต่น้ันก็ไม่กล้าลงเรืออีก	
ดูประหลาดหนักหนา	คนอยู่ห่างกันเพียงทางเดิน	๒	วัน	ภูเขาเลากา
อะไรก็ไม่มีคั่น	ความนิยมกลับตรงกันข้ามถึงอย่างนั้น
	 ระยะทางบกแต่บางมลูนาคไปถงึเมอืงเพชรบรูณ์	ราว	๓,๐๐๐	
เส้น	เดนิทางในฤดูแล้งเมือ่แผ่นดินแห้งแล้วไม่ล�าบากอย่างไร	ออกจาก
บางมูลนาคเป็นที่ลุ่มราบซึ่งน�้าท่วมในฤดูน�้า	ไปสัก	๓๐๐	เส้นถึงเมือง
ภูมิเก่าว่าเป็นเมืองโบราณท�านาได้ผลดี	 ยังมีบ้านช่องแน่นหนา	 ออก
จากเมืองภูมิไปยังเป็นลุ่มเป็นพรุและเป็นป่าไผ่อีกสัก	๕๐๐	 เส้นจึง
ขึ้นที่ดอนเป็นโคกป่าไม้เต็งรัง	 ชายโคกเป็นห้วยเป็นดงสลับกันไปสัก	
๑,๐๐๐	 เส้น	 ถึงเชิงเขาบรรทัดที่เป็นเขตแดนจังหวัดพิจิตรกับจังหวัด
เพชรบูรณ์ต่อกันบนสันเขานั้น	 ทางตามข้ามเขาบรรทัดเป็นดงดิบเช่น
เดียวกับดงพระยาไฟ	 แต่เดินขึ้นเขาได้สะดวกเพราะทางลาดข้ึนไป
ไม่สู้ชันนัก	 เมื่อฉันไปถึงที่พักแรมต�าบลซับมาแสนบนสันเขาบรรทัด	
พวกชาวเมืองเพชรบูรณ์มารับ	ผลัดหาบหามจากพวกเมืองพิจิตร	คืน
วันนั้นได้เห็นความรื่นเริงจากพวกท่ีไปจากเมืองพิจิตรเป็นครั้งแรก	 
พากันร้องเพลงเล่นหัวเฮฮาอยู่จนเวลาจะนอน	 ถึงต้องให้ไปห้ามปาก 
เสียง	 ครั้นรุ่งเช้าเมื่อก่อนจะออกเดินทาง	 ฉันเรียกพวกเมืองพิจิตร 
มาขอบใจและแสดงความยินดีที่ไม่มีใครเจ็บไข้	 พวกเหล่าน้ันบอกว่า
ได้มาเห็นอย่างนี้แล้วก็สิ้นกลัว	 บางคนถึงพูดว่า	 “ถ้าใต้เท้ามาอีก	 ผม
จะมารับอาสาไม่ให้ต้องเกณฑ์ทีเดียว”	 ออกเดินจากต�าบลซับมาแสน	
เป็นทางลงจากเขามาสัก	๒๐๐	เส้นก็พ้นดงเข้าเขตบ้านล่องคล้า	 เดิน
แต่บ้านล่องคล้าขึ้นไปทางเหนือสัก	 ๕๐๐	 เส้นถึงบ้านนายม	 ไปจาก
บ้านนายมอีกสัก	๔๐๐	เส้นก็ถึงเมืองเพชรบูรณ์
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(๔)
	 ฉันไปถึงเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์	ท้องที่มณฑล
เพชรบูรณ์	 บอกแผนที่ได้ไม่ยาก	 คือล�าแม่น�้าสักเป็นแนวแต่เหนือลง
มาใต้	 มีภูเขาสูงเป็นเทือกลงมาตามแนวล�าน�้าท้ัง	 ๒	 ฟาก	 เทือกข้าง
ตะวนัออกเป็นเขาปันน�า้ต่อแดนมณฑลนครราชสมีา	เทอืกข้างตะวนัตก 
เป็นเขาต่อแดนมณฑลพิษณุโลก	 เทือกเขาทั้งสองข้างนั้น	 บางแห่งก็
ห่าง	 บางแห่งก็ใกล้แม่น�้าสัก	 เมืองหล่มสักอยู่ที่สุดล�าน�้าสักทางข้าง
เหนือ	 แต่ลงมาถึงเมืองเพชรบูรณ์	 ตรงที่ตั้งเมืองเพชรบูรณ์เทือกเขา 
เข้ามาใกล้ล�าน�้า	ดูเหมือนจะไม่ถึง	๔๐๐	เส้น	แลเห็นต้นไม้บนเขาถนัด 
ทัง้	๒	ฝ่าย	ท�าเลทีเ่มอืงเพชรบรูณ์ตอนรมิน�า้เป็นทีลุ่ม่	ฤดนู�า้ๆ	ท่วมแทบ 
ทกุแห่ง	พ้นทีลุ่ม่ขึน้ไปเป็นทีร่าบท�านาได้ผลด	ีเพราะอาจจะขดุเหมอืง
ชักน�้าจากล�าห้วยมาเข้านาได้เหมือนเช่นที่เมืองลับแล	พ้นที่ราบขึ้นไป
เป็นโคกสลับกับแอ่งเป็นหย่อมๆ	 ไปจนถึงเชิงเขาบรรทัด	 บนโคกเป็น 
ป่าไม้เต็งรัง	เพาะปลูกอะไรอย่างอื่นไม่ได้	แต่ตามแอ่งนั้นเป็นที่น�้าซับ	
เพาะปลูกพันธุ์ไม้งอกงามดี	 เมืองเพชรบูรณ์จึงสมบูรณ์ด้วยกสิกรรม
จนถึงชาวเมืองท�านาปีหนึ่งเว้นปีหนึ่งก็ได้ข้าวพอกันกิน	 ราคาข้าว
เปลือกซื้อขายกันเพียงเกวียนละ	 ๑๖	บาทเท่าน้ัน	 แต่จะส่งข้าวเป็น
สินค้าไปขายเมืองอื่นไม่ได้ด้วยทางกันดาร	 เมื่อข้าวไปถึงเมืองอื่น	 คิด 
ค่าขนข้าวด้วยราคาแพงกว่าข้าวที่ขายกันในเมืองนั้นๆ	ชาวเพชรบูรณ์
จงึท�านาแต่พอกินในพืน้เมอืง	ส่ิงซึง่เป็นสนิค้าส�าคญัของเมืองเพชรบรูณ์ 
ก็คือยาสูบ	 เพราะรสดีกว่ายาสูบท่ีอื่นหมดทั้งเมืองไทย	 ชาวเมือง
เพชรบรูณ์จงึหาผลประโยชน์ด้วยปลกูยาสบูขายเป็นพืน้	ลกัษณะปลกู
ยาสูบที่เมืองเพชรบูรณ์นั้น	 ปลูกตามแอ่งท่ีน�้าขังในฤดูฝน	 ถึงฤดูแล้ง
พอน�้าในแอ่งแห้ง	 ราษฎรก็ไปพรวนดินปลูกต้นยาสูบ	 เมื่อต้นยาสูบ
งอกงามได้ขนาดกเ็กบ็ใบยามาผ่ึงแล้วหัน่เอาเข้าห่อไว้	พวกพ่อค้าไปรบั
ซื้อตามบ้านราษฎร	แล้วบรรทุกโคต่างไปขายทางมณฑลนครราชสีมา
บ้าง	 มณฑลอุดรบ้าง	 แต่มณฑลพิษณุโลกปลูกยาสูบเหมือนกัน	 จึง
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ไม่ซื้อยาเมืองเพชรบูรณ์	 แต่ตลาดใหญ่ของยาสูบเมืองเพชรบูรณ์นั้น
อยู่ในกรุงเทพฯ	 ถึงฤดูน�้าพวกพ่อค้าเอายาสูบบรรทุกเรือลงมาขาย
มากกว่าแห่งอื่นเสมอทุกปี	 ประหลาดอยู่ที่รสยาสูบซึ่งเรียกกันว่า	 
“ยาเพชรบูรณ์”	นั้น	ดีเป็นยอดเยี่ยมแต่ที่ปลูก	ณ	เมืองเพชรบูรณ์	ถ้า
ปลูกที่เมืองหล่มสักหรือปลูกข้างใต้ห่างเมืองเพชรบูรณ์ลงมา	 เพียง
ทางวันเดียวรสยาก็คลายไปเพราะโอชะดินสู้ที่เมืองเพชรบูรณ์ไม่ได้	
ถึงที่เมืองเพชรบูรณ์เอง	 ก็ปลูกยาซ�้าท่ีอยู่ได้เพียงราว	 ๖	 ปี	 แล้วต้อง
ย้ายไปปลูกที่อื่น	ปล่อยให้ดินพักเพิ่มโอชะเสีย	๕	ปี	๖	ปี	จึงกลับไป
ปลูกที่เก่าอีก
	 ในเรือ่งท่ีเล่ืองลือว่าความไข้เมอืงเพชรบรูณ์ร้ายแรงนัน้	เมือ่ไป
เหน็เมอืงเพชรบรูณ์ก็พอได้เค้าเข้าใจว่าเป็นเพราะเหตใุด	คงเป็นเพราะ
เหตุที่เมืองเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่ลุ่มริมล�าน�้า	 มีเทือกเขาสูงกระหนาบอยู่
ใกล้ๆ	 ทั้งสองข้าง	 เทือกเขานั้นเป็นหินปูน	 ถึงฤดูแล้งต้นไม้แห้งไม่มี
ใบ	 หินถูกแดดร้อนจัดไอขึ้น	 ลมพัดมาแต่ทิศใดก็พัดพาเอาไอหินเข้า
มาร้อนอบอยู่ในเมือง	พอเริ่มฤดูฝนคนถูกไอร้อนของหินกับไอฝนผสม
กัน	 ก็อาจจะเป็นไข้ได้สถานหนึ่ง	 ในฤดูฝนๆ	 ตกชะใบไม้ที่หล่นร่วง 
เน่าเปื่อยอยู่บนเขา	 พาเอาพิษไข้ลงมากับน�้า	 คนก็อาจเป็นไข้ด้วยกิน
น�้ามีพิษสถานหนึ่ง	 เมื่อสิ้นฤดูฝนน�้าท่วมแผ่นดินลด	ก�าลังแผ่นดินชื้น	 
ลมหนาวพัดมาระคนกับความชื้นก็อาจเกิดไข้ได้อีกสถานหนึ่ง	 แต่
สังเกตคนในพื้นเมืองหรือแม้คนต่างถิ่นที่ไปอยู่จนคุ้นที่แล้วดูอนามัย
ก็เป็นปรกติไม่แปลกกับท่ีอื่น	 ฉันไต่ถามพวกกรมการในพื้นเมืองถึง
ลักษณะความไข้	 เขาบอกว่าไข้มีชุกแต่เวลาเปลี่ยนฤดู	 คือเม่ือฤดูแล้ง
ต่อฤดูฝนคราวหนึ่ง	 กับเมื่อฤดูฝนต่อฤดูแล้งคราวหนึ่ง	 ไข้คราวต้นปี
เมือ่ฤดแูล้งต่อฤดูฝนไม่ร้ายแรงเหมอืนกบัไข้คราวปลายปี	ทีเ่ราเรยีกว่า	 
“ไข้หัวลม”	นอกจาก	๒	ฤดูนั้น	 ความไข้เจ็บก็มิใคร่มี	 โดยจะมีก็เป็น 
อย่างธรรมดาไม่ผิดกับที่อื่น	ความเห็นของพวกที่ไปจากต่างถิ่น	เขาว่า 
ความไข้เมืองเพชรบูรณ์ร้ายกว่ามณฑลอื่นบางมณฑล	 เช่นมณฑล 
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อยุธยาเป็นต้น	 จริงอยู่แต่ไม่ร้ายแรงเหลือทนเหมือนเช่นเลื่องลือ	 
ถ้ารู้จักระวังรักษาตัวก็ไม่สู้กระไรนัก	แต่ส�าคัญอยู่ที่ใจด้วย	ถ้าขี้ขลาด 
ก็อาจจะเป็นได้มากๆ	 เขาเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างว่า	 เม่ือปีที่ล่วงมาแล้ว	 
มเีจ้าพนกังานกรมไปรษณย์ีคนหนึง่	ซึง่เจ้ากระทรวงส่งข้ึนไปอยู่ประจ�า 
การ	ณ	 เมืองเพชรบูรณ์ขึ้นไปทางเรือในฤดูฝนพอถึงเมืองเพชรบูรณ์ 
ก็จับไข้	 อาการไม่หนักหนาเท่าใดนัก	 แต่เจ้าตัวกลัวตายเป็นก�าลัง	 
พวกที่เมืองเพชรบูรณ์บอกว่าจะรักษาให้หายได้	 ก็ไม่เชื่อ	 ขอแต่ให้ 
ส่งกลับกรุงเทพฯ	 อย่างเดียว	 เขาก็ต้องให้กลับตามใจ	 เมื่อลงไปถึง 
เมืองวิเชียรอาการไข้ก�าเริบถึงจับไม่ส่าง	 แต่ต่อไปจะเป็นหรือตาย	 
หาทราบไม่
	 ตัวเมืองเพชรบูรณ์	 เป็นเมืองมีป้อมปราการ	 สร้างมาแต่
โบราณ	 เห็นได้ว่าตั้งเป็นเมืองด่าน	 โดยเลือกที่ชัยภูมิตรงแนวภูเขา 
เข้ามาใกล้กบัล�าแม่น�า้สัก	มทีางเดินทัพแคบกว่าแห่งอืน่	ตัง้เมอืงสะกดั
ทางท�าปราการทั้งสองฟาก	เอาล�าน�้าสักไว้กลางเมืองเหมือนเช่นเมือง
พิษณุโลก	สังเกตตามรอยที่ปรากฏ	เห็นได้ว่าสร้างเป็น	๒	ครั้งๆ	แรก
สร้างเมื่อสมัยกรุงสุโขทัย	 แนวปราการขนาดราวด้านละ	 ๒๐๐	 เส้น
เดิมเป็นแต่ถมดินปักเสาระเนียดข้างบน	 มาสร้างใหม่ในที่อันเดียวกัน 
เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง	 ร่นแนวย่อมเข้ามาแต่ท�าปราการ 
ก่อด้วยหินและมีป้อมรายรอบ	 ส�าหรับสู้ข้าศึกซึ่งจะยกมาแต่ลานช้าง	
ข้างในเมืองมีวัดมหาธาตุกับพระปรางค์เป็นสิ่งส�าคัญอยู่กลางเมือง	 
ฉันได้ไปท�าพิธีพุทธบูชา	 และถวายสังเวยพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลกท่ีวัดมหาธาตุนั้น	 ท่ีในเมืองแต่ก่อนเห็นจะรกเลี้ยว 
เพิ่งมาถากถางท�าถนนหนทาง	 และปลูกเรือนส�าหรับราชการต่างๆ	 
เมื่อพระยาเพชรรัตน์สงคราม	(เฟื่อง)	ขึ้นไปอยู่	ไปเห็นเข้าก็คิดถึง

(๕)
	 ฉันเดินบกจากเมืองเพชรบูรณ์ไปเมืองหล่มสัก	ระยะทางที่ไป
ราว	 ๑,๒๐๐	 เส้น	 ต้องค้างทางคืนหนึ่ง	 ท�าเลที่เมืองหล่มสักเป็นแอ่ง 
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กับเนินสลับกัน	 เหมือนดังพรรณนามาแล้ว	 แต่มีบ้านเรือนราษฎร
ในระยะทางถี่	 ไม่เปลี่ยวเหมือนทางที่มาจากบางมูลนาคจนถึงเมือง
เพชรบูรณ์	 ผ่านไปในป่าลานแห่งหนึ่งดูงามหนักหนา	ต้นลานสูงใหญ่
แลสล้างไป	ใบยาวตัง้ราว	๖	ศอกผดิกบัต้นลานท่ีเคยเหน็ปลกูไว้ตามวดั	 
ดูน่าพิศวง	 ในจังหวัดหล่มสักมีต้นลานมากกว่าที่อื่น	 ถึงใบลานเป็น
สนิค้าใหญ่อย่างหนึง่ซึง่ขายไปทีอ่ืน่	จงัหวดัหล่มสกัมเีมอืง	๒	แห่ง	เรยีก
ว่าเมืองหล่มเก่าแห่งหนึ่ง	เมืองหล่มสักแห่งหนึ่ง	ฉันไปถึงเมืองหล่มสัก
อันเป็นที่บัญชาการจังหวัดก่อน	 ตัวเมืองหล่มสักตั้งอยู่ริมล�าแม่น�้าสัก	
ทางฟากตะวนัตก	ไม่มปีราการเป็นด่านทางอย่างใด	แต่ตัง้เมืองบนท่ีสงู	
น�า้ไม่ท่วมถงึ	และเขาบรรทดัตรงนัน้กห่็างออกไป	ความไข้จึงไม่ร้ายแรง
เหมือนเมืองเพชรบูรณ์	ราษฎรจังหวัดหล่มสักเป็นไทยลานช้างที่เรียก
กันแต่ก่อนว่า	“ลาวพุงขาว”	 เหมือนอย่างชาวมณฑลอุดร	 ไม่เหมือน
ไทยชาวจงัหวดัเพชรบรูณ์	ซึง่เป็นอย่างเดยีวกนักบัชาวมณฑลพษิณโุลก	
จ�านวนผูค้นพลเมอืงมากกว่าเมอืงเพชรบรูณ์	เพราะการท�ามาหากนิได้
ผลบริบูรณ์ดีกว่าเมืองเพชรบูรณ์	 สินค้าที่ขายไปต่างเมืองมียาสูบและ 
ใบลานเป็นต้น	และโคกระบือเป็นสินค้าใหญ่กว่าอื่น	พาเดินลงไปขาย
ทางมณฑลนครสวรรค์และเมืองลพบุรีปีละมากๆ	 เสมอทุกปี	 ฉันได้ 
เลยไปดูถึงเมืองหล่มเก่า	 ซึ่งอยู่ห่างเมืองหล่มสักไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือระยะทางราว	๓๖๐	เส้น	เมืองหล่มเก่าตั้งอยู่ในที่แอ่งใหญ่	 
ภูเขาล้อมรอบ	 มีล�าห้วยผ่านกลางเมืองมาตกล�าน�้าสักข้างใต้เมือง 
หล่มสัก	 ทางที่เดินไปจากเมืองหล่มสักเป็นที่สูง	 เมื่อใกล้จะถึงเมือง 
หล่มเก่าเหมือนกันอยู่บนขอบกะทะ	แลลงไปเหน็เมอืงหล่มเก่าเหมอืน 
อยู่ในก้นกะทะ	 แต่เป็นเรือกสวนไร่นามีบ้านช่องเต็มไปในแอ่งนั้น 
น่าพิศวง	แต่สังเกตดูไม่มีของโบราณอย่างใดแสดงว่าเป็นเมืองรัฐบาล 
ตัง้มาแต่ก่อน	สนันษิฐานว่าเหตทุีจ่ะเกดิเมอืงหล่มเก่า	เหน็จะเป็นด้วย 
พวกราษฎรทีห่ลบหนภียัอนัตรายในประเทศลานช้าง	มาตัง้ซ่องมัว่สมุ 
กันอยู่ก่อน	 แต่เป็นที่ดินดีมีน�้าบริบูรณ์	 เหมาะแก่การท�าเรือกสวน 
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ไร่นาและเลี้ยงโคกระบือ	 จึงมีคนตามมาอยู่มากขึ้นโดยล�าดับจนเป็น 
เมือง	 แต่เป็นเมืองมาแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีชื่อปรากฏในศิลาจารึกของ 
พ่อขนุรามค�าแหง	เรยีกว่า	“เมอืงลุม่”	ชัน้หลงัมาจงึเรยีกว่า	“เมอืงหล่ม”	 
กห็มายความอย่างเดียวกัน	แต่เมอืงหล่มสกัเป็นเมอืงตัง้ใหม่ในชัน้หลงั	 
เข้าใจว่าเพิ่งต้ังเมื่อรัชกาลท่ี	 ๓	 กรุงรัตนโกสินทร์นี้	 เพื่อจะให้สะดวก 
แก่การคมนาคม	จึงมาตั้งเมืองที่ริมล�าน�้าสัก	และเอาชื่อล�าน�้าเพิ่มเข้า 
เรียก	“เมืองหล่มสัก”	ให้ผิดกับเมืองหล่มเดิม	แต่เหตุใดล�าน�้าจึงชื่อว่า	 
“ล�าน�้าสัก”	หรือ	“ล�าน�้าป่าสัก”	ข้อนี้ฉันสืบสวนไม่ได้ความสิ่งส�าคัญ 
อันใดที่มีค�าว่า	“สัก”	เป็นชื่อหรือป่าไม้สักทางนั้นก็ไม่มี	ต้องยอมจน
	 เดิมฉันคิดว่า	 ขากลับจะลงเรือที่เมืองหล่มสักล่องล�าน�้าสักลง 
มาจนถึงเมืองสระบุรี	 แต่น�้าลดเสียมากแล้ว	 จะลงเรือมาแต่เมือง
หล่มสักไม่ได้	 จึงต้องเดินบกย้อนกลับมาลงเรือท่ีเมืองเพชรบูรณ์	 ฉัน
สั่งให้ส่งเรือมาดเก๋ง	 ๖	 แจวขนาดย่อมขึ้นไปรับ	 ส�าหรับตัวฉันจะมา 
เองล�าหนึ่ง	 เรือส�าหรับผู้อื่นจะมา	 ฉันให้หาซื้อเรือพายม้า	 ๒	 แจว	 
ที่ใช้กันในเมืองเพชรบูรณ์	 ท�าประทุนเป็นที่อาศัยให้มาล�าละคนหนึ่ง
สองคนบ้างจนครบตัวกัน

(๖)
	 ฉันลงเรือล่องจากเมืองเพชรบูรณ์	 เม่ือวันท่ี	 ๑๑	 กุมภาพันธ	์
ล�าน�า้ทีเ่มอืงเพชรบรูณ์แคบกว่าตอนใต้ในแขวงสระบรุมีาก	ทีบ่างแห่ง
เมื่อเรือล่องลงมาถึงปลายกิ่งต้นตะไคร้น�้าท่ีข้ึนอยู่กับหาดประเก๋งเรือ 
ทัง้สองข้าง	น�า้ก็ตืน้ฤดแูล้งใช้เรอืได้แต่ขนาดเรอืพายม้า	พอพ้นทีต่ัง้เมือง 
ลงมาทั้งสองฝั่งเป็นป่าต้นไม้ใหญ่	 เช่น	 ต้นตะเคียน	 ต้นยาง	 และต้น
สะตอื	ขึน้ทบึบงัแสงแดดร่มทัง้เวลาเช้าและบ่าย	มีบ้านคนตัง้ประปราย
มาเพยีงบ้านนายม	ต่อนัน้กเ็ป็นป่าเปล่ียวลงมาทางหลายวนั	ในระยะที่
เปลีย่วนัน้ล่องเรอืล�าบาก	ด้วยตามปรกตเิมือ่ถงึฤดฝูนน�า้หลาก	สายน�า้
แรงมักกัดตลิ่งพังเป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงในล�าน�้ากีดขวางทาง
เรือ	 บางต้นล้มข้ามล�าน�้าเหมือนอย่างสะพาน	 เรือลอดมาได้ก็มี	 บาง
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ต้นล้มทอดอยู่ในท้องน�้า	 ต้องเข็นเรือข้ามมาก็มี	 บางต้นจะลอดหรือ
จะเข็นเรือข้ามไม่ได้ทั้ง	 ๒	 สถาน	 ต้องขุดดินหรือชายตลิ่งพอเป็นช่อง
ให้เรือหลีกมาทางโคนต้นไม้ก็มี	โดยปรกติไม่มีใครไปจับต้อง	ทิ้งไว้จน
สายน�้าหลากปีหลังพัดพาขอนไม้ให้ลอยไป	หรือทิ้งอยู่จนตุไปเอง	เมื่อ
ฉันไป	พวกเมืองเพชรบูรณ์เขาล่วงหน้าลงมาถากถางทางบ้างแล้ว	แต่
กระนัน้ต้นไม้ท่ีโค่นกีดขวางบางต้นใหญ่โต	เหลอืก�าลงัทีพ่วกท�าทางจะ 
ตัดทอนชักลากเองไปท้ิงท่ีอื่นได้	 จึงต้องเข็นหรือข้ามหรือหลีกขอนไม้
มา	ไม่รูว่้าวนัละสักก่ีครัง้เป็นความล�าบาก	และชวนให้ท้อใจในการล่อง
ล�าน�้าสักยิ่งกว่าอย่างอื่น	 แต่ต้องนึกชมความคิดของคนโบราณที่เขา
คดิท�าเรอืมาดขึน้กระดานเช่นเรอืพายม้าใช้ในทีเ่ช่นนัน้	เพราะท้องเรอื
มาดเป็นไม้หนาถึงจะเข็นลากถูลู่ถูกังอย่างไรก็ทนได้	ที่ขึ้นกระดานต่อ
ขึ้นมา	๒	ข้างก็ท�าให้เรือเบา	บรรทุกได้จุกว่าเรือมาดทั้งล�า	เป็นของคิด
ถูกตามวิทยาศาสตร์	ถ้าเป็นเรือต่อเช่นเรือบดหรือเรือส�าปั้น	ก็เห็นจะ
แตกป่นล่องล�าน�้าสักลงมาไม่ได้ตลอด	 เมื่อก่อนไปมณฑลเพชรบูรณ์
ฉันเคยเห็นเรือมอขนาดใหญ่บรรทุกสินค้าเมืองเพชรบูรณ์ลงมาขายที่
กรุงเทพฯ	เสมอทุกปี	เมื่อต้องไปเข็นเรือข้ามขอนดังกล่าวมาแล้ว	คิด
ไม่เห็นว่าเรือใหญ่ท่ีบรรทุกสินค้าจะล่องลงมาถึงกรุงเทพฯ	 ได้อย่างไร	
ถามพวกชาวเมืองเพชรบูรณ์	 เขาบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าเหล่าน้ัน	 
ไม่ได้ขึ้นล่องทางล�าน�้าสักตลอด	 ประเพณีของพวกพ่อค้าเมื่อใกล้จะ
ถึงเวลาน�้าหลาก	เขาบรรทุกสินค้าลงเรือเตรียมไว้	พอน�้าท่วมฝั่งก็ล่อง
เรือหลีกล�าน�้าสักตอนมีไม้ล้มกีดขวาง	 ไปตามที่ลุ่มที่น�้าท่วมบนตลิ่ง	
จนถึงที่กว้างพ้นเครื่องกีดขวางจึงล่องทางล�าน�้าสัก	 เม่ือส่งสินค้าแล้ว
ก็รีบซื้อของในกรุงเทพฯ	บรรทุกกลับขึ้นไปให้ทันในฤดูน�้า	พอถึงเมือง
เพชรบูรณ์ก็เอาเรือขึ้นคาน	 เรือบรรทุกสินค้าขึ้นล่องแต่ปีละครั้งเดียว
เท่านั้น	 นอกจากต้นไม้ล้มกีดขวางทางเดินเรือดังกล่าวมา	 ยังมีแก่ง
ต้องชะลอเรอืหลีกหนิมาเนอืงๆ	แม่น�า้สักตอนข้างเหนอืยงัผดิกบัล�าน�า้
อืน่ๆ	อกีอย่างหนึง่	ทีท่างเปลีย่วเป็นอย่างยิง่	บางวนัฉนัถามคนน�าทาง
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ว่า	“นี่เรามาถึงไหนแล้ว”	แกตอบว่า	“ที่ตรงนี้ยังไม่เคยมีชื่อ”	วันหนึ่ง 
แกบอกว่า	“พรุ่งนี้จะถึงท่าแดง”	ฉันก็เข้าใจว่าคงจะได้เห็นบ้านเรือน	
แต่เมื่อไปถึงท่าแดงเห็นแต่ไร่อยู่ที่ชายตลิ่งแห่งหนึ่ง	 แต่ตัวเจ้าของไร่
ขึน้ไปขดัห้างอยู่บนกอไผ่	ถามได้ความว่าบ้านอยูห่่างล�าน�า้สกัไปสกัวนั
หนึ่ง	มาตั้งท�าไร่ชั่วคราว	ไม่กล้าปลูกทับกระท่อมอยู่กับแผ่นดิน	ด้วย
กลัวเสือจึงขัดห้างอยู่บนกอไผ่	 สัตว์ป่าก็ชุมจริงอย่างว่า	 จอดเรือเข้า
แห่งใด	ตามชายตลิ่งก็เห็นรอยสัตว์ป่าเกลื่อนกล่น	มีทั้งรอบช้างเถื่อน	
รอยเสือ	รอยกวางและหมูป่า	เพราะตอนนี้เทือกภูเขาห่างทั้งสองฝ่าย	
ถึงฤดูแล้งท่ีแผ่นดินแห้งผากไม่มีน�้า	 สัตว์ป่าต้องลงมากินน�้าในล�าน�้า
สักๆ	ตอนนี้ก็เป็นที่เปลี่ยว	ไม่มีคนไปมาเบียดเบียน	สัตว์ป่าจึงชอบมา
อาศัยในฤดูแล้ง	 ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่ล�าแม่น�้าสักข้างตอนใต้ใน
แขวงเมืองสระบุรี	 ไม่ปรากฏว่ามีจระเข้	 แต่ในตอนเปลี่ยวมีจระเข้ชุม	
เห็นรอยตามตลิ่งเกลื่อนไป
	 การล่องล�าแม่น�้าสักตอนเหนือถึงล�าบากก็สนุก	 สนุกตั้งแต่ 
ลงเรือเล็กๆ	 แยกกันล�าละคนสองคน	 แล่นเรียงเคียงคลอล้อเล่นกัน 
เรื่อยมา	แต่หลายวันเข้าก็เกิดไม่สบาย	ด้วยอยู่ในเรือได้แต่นอนกับนั่ง
ราบมา	๒	ท่าตลอดวันยังค�่า	จนเมื่อยขบและปวดหัวเข่า	บางคนบ่นว่า
เหมือนกับมาในโลง	 ต่างคนก็คิดอุบายแก้เม่ือยขบด้วยประการต่างๆ	
บางคนเห็นตรงไหนพอจะเดินได้ก็ขึ้นเดินบก	บางคนก็ออกไปรับผลัด
แจวเรือ	บางคนก็เจาะหลังคาประทุนเรือเป็นช่อง		มีฝาจับโพล่ปิด	ถึง
เวลาแดดร่มเปิดฝาจับโพล่ยืนโผล่ขึ้นไปดูอะไรเล่น	 และดัดขาแก้ปวด
หัวเข่าก็มี	 ส่วนตัวฉันเองมาในเรือเก๋ง	 มีที่กว้างและมีช่องหน้าต่างพอ
เยี่ยมมองดูอะไรๆ	ได้	ไม่ปิดทึบเป็นโลงเหมือนเรือประทุน	ถึงกระนั้น
พอถึงวันท่ี	 ๓	 ก็รู้สึกเมื่อย	 ให้เอาเก้าอี้ผ้าใบมาตั้งนอนเอนหลังและ
ห้อยขาแก้เมื่อยได้บ้าง	 แต่เวลาเผลอตัวผงกหัวขึ้น	 ก็โดนเพดานเก๋ง
เจ็บหลายหน	ล่องเรือมาทางล�าแม่น�้าสักยังมีแปลกอีกอย่างหนึ่ง	ด้วย
ก�าหนดที่พักแรมล่วงหน้าไม่ได้เหมือนเช่นไปทางล�าน�้าอื่นๆ	 เพราะ
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ต้องเสยีเวลาเขน็เรอืข้ามขอนวนัละหลายๆ	ครัง้	ไม่รูว่้าวนัไหนจะไปได้
จนถึงไหน	ทางก็เปลี่ยว	บ้านช่องผู้คนก็ไม่มีจะเป็นที่อาศัยพักแรม	จึง
ต้องเอาแสงตะวนัเป็นหลกัล่องลงมา	พอถงึเวลาราวบ่าย	๔	โมง	กม็อง
หาชายตลิ่งท่ีเป็นหาดพอจะจอดเรือพักแรมได้	 จอดแล้วพอพลบค�่าก ็
ต้องกองไฟรายล้อม	ให้บรรดาคนทีไ่ปด้วยกันอยู่แต่ในวงกองไฟ	เพราะ
ไม่รู้ว่าสัตว์ป่ามันจะอยู่ที่ไหน	ครั้งนั้นพระยาวจีสัตยารักษ์	(ดิษฐ์)	เมื่อ
ยังเป็นพระยาสระบุรี	 คุมเรือขึ้นไปรับฉันที่เมืองเพชรบูรณ์	 แกไปเล่า
ว่าไปกลางทางเวลากลางคืน	 มีสัตว์อะไรอย่างหน่ึงได้ยินแต่เสียงร้อง	
“ป๊อกเจี๋ยกๆ”	มันมาเที่ยวเลาะอยู่รอบกองไฟ	จนพวกคนแจวเรือพา
กนักลวัอ้ายตัวป๊อกเจีย๋ก	เพราะไม่รูว่้ามนัเป็นตวัอะไร	แต่เมือ่ฉนัลงมา
หาได้ยนิเสยีงสัตว์อย่างใดไม่	พวกทีม่าด้วยกนัเฝ้าเตอืนถงึตวัป๊อกเจีย๋ก 
จนพระยาวจีฯ	 ออกเคือง	 แต่ก็ยืนยันว่ามีตัวป๊อกเจี๋ยกอยู่เสมอ	 จน
เลยเป็นเรื่องขบขัน	 แต่ล�าแม่น�้าสักตอนที่เปลี่ยวนี้	 ถ้าว่าในทางชมดง 
ก็น่าชมนัก	เพราะสง่างามตามธรรมชาติ	จะหาที่อื่นเปรียบได้โดยยาก	
เวลามาในเรือจะแลดูไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้ป่าต่างๆ	ทั้งใหญ่น้อย
สลับสลอนซ้อนซับกันไปรอบข้าง	 บนยอดไม้ก็มีนกพวกอยู่ป่าสูงเช่น 
นกยูงเป็นต้น	 จับอยู่ให้เห็นแทบทุกวัน	 และยังมีสัตว์แปลกๆ	 เช่น 
ตัวบ่าง	 รูปร่างคล้ายกระรอกแต่ขนาดสักท่าแมว	 มันยืดหนังระหว่าง 
ขาออกไปได้เป็นผนื	เวลาโผนจากต้นไม้มนักางขายดืหนังแผ่ออกไปเช่น
ปะระชดุเครือ่งบนิ	ร่อนไปได้ไกลๆ	ฉนัเพิง่ได้เหน็บ่างร่อนเป็นครัง้แรก	
ได้ชมนกชมไม้ก็ออกเพลิดเพลินเจริญใจ	นับว่าสนุกได้อีกอย่างหนึ่ง
	 ล่องเรือมาจากเพชรบูรณ์	 ๖	 วันถึงเมืองวิเชียร	 ตอนใกล้จะ
ถึงเมืองวิเชียรพ้นที่เปลี่ยว	 ล�าแม่น�้าสักค่อยกว้างออก	 แก่งก็ค่อยห่าง	 
ยังมีแต่ขอนไม้กีดขวางทางเรือเป็นแห่งๆ	 แต่น�้าตื้นแจวเรือไม่ถนัด	 
ต้องใช้ถ่อจนถึงเมืองวิเชียร	 เมืองวิเชียรน้ันตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก	 
เดิมเป็นหัวเมืองขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ	 และมีเรื่องต�านานจะเล่าต่อไป 
ข้างหน้าเขตแดนกว้างขวางกว่าเมืองเพชรบูรณ์	 แต่เป็นเมืองกันดาร	 
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เพราะเทือกภูเขาทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างท่ีแผ่นดินดอน	 ไม่มีล�าห้วยพอ 
จะชักน�้ามาท�าการเพาะปลูกได้เหมือนเมืองเพชรบูรณ์และเมือง 
หล่มสัก	ได้แต่ท�านาน�้าฝนหรือท�าในที่ลุ่มใกล้ล�าน�้าสัก	อาหารการกิน 
อัตคดั	บ้านเมืองจงึไม่เจริญ	ตัวเมืองวิเชียรตั้งอยู่ห่างล�าน�้าสัก	๒๐	เสน้	 
ด้วยตอนริมน�า้เป็นท่ีต�า่น�า้ท่วมในฤดฝูน	แลดเูหมอืนกบัหมูบ้่านไม่เป็น
เมืองมีสง่าราศี	 เพราะเป็นเมืองกันดารดังกล่าวมาแล้ว	 เมื่อตั้งมณฑล
เพชรบูรณ์จึงลดเมืองวิเชียรลงเป็นแต่อ�าเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
	 ออกจากเมืองวิเชียร	ล่องเรือมา	๓	วันถึงเมืองบัวชุม	แต่เมือง
บัวชุมมาวันหนึ่งถึงเมืองชัยบาดาล	 ล�าน�้าสักตอนน้ีกว้างแจวเรือได้
ถนัด	ขอนไม้ที่กีดขวางทางเรือก็มีน้อยกว่าข้างเหนือ	แต่ต้องหลีกแก่ง
กรวดแก่งหินถีข่ึน้	เมอืงบวัชุมและเมอืงชยับาดาลเดมิเป็นเมอืงขึน้ของ
เมืองวิเชียร	 เมื่อตั้งมณฑลเพชรบูรณ์	 รวมตั้งเป็นอ�าเภอหนึ่งต่างหาก
เรียกว่า	อ�าเภอชัยบาดาล	ในจังหวัดเพชรบูรณ์	ผู้คนมีมากกว่าอ�าเภอ
วเิชยีร	ตัง้เรอืนตามรมิน�า้เป็นระยะมาตลอด	ไม่เปลีย่วเหมือนข้างเหนือ	
เพราะตอนนีเ้ทอืกภเูขาเข้ามาใกล้ล�าน�า้สกัทัง้สองฝ่าย	ท้องทีม่นี�า้ห้วย
ท�าไร่นาดี	 และเป็นปากดงพญากลาง	 ทางคนไปมาค้าขายกับเมือง
นครราชสมีา	มสีนิค้าหาได้ในท้องที	่เช่นเสาและไม้แดง	ใบลาน	สเีสยีด	
หาผลประโยชน์ได้มาก	และอาจส่งสินค้ามาทางเรือถึงเมืองสระบุรีได้
สะดวกกว่าเมอืงอืน่ทางข้างเหนอืด้วย	ออกจากเมอืงชยับาดาลล่องมา	
๔	 วัน	 ก็ถึงปากเพรียวท่ีต้ังเมืองสระบุรี	 นับจ�านวนวันที่ล่องล�าน�้าสัก 
แต่เมืองเพชรบูรณ์จนถึงที่ขึ้นรถไฟ	ณ	เมืองสระบุรีรวม	๑๔	วัน
	 ฉันเคยตามเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสทาง 
ล�าแม่น�้าสัก	 ขึ้นไปจนถึงต�าบลหินซ้อนปลายแดนจังหวัดสระบุรีครั้ง 
หนึ่ง	 เคยได้ยินท่านผู้ใหญ่ท่ีตรวจทางเสด็จประพาสครั้งนั้น	 ท่านว่า 
ล�าน�้าสักเท่ียวสนุกเพียงต�าบลหินซ้อนเท่านั้น	 เหนือหินซ้อนขึ้นไป 
ไม่มีอะไรน่าดู	 ฉันสงสัยไม่เชื่อจนมาเห็นด้วยตาตนเองในครั้งนี้	 ต้อง
ยอมรบัรองว่าจรงิดังว่า	เพราะเทือกภเูขาทัง้สองฝ่ายล�าน�า้สกัวงเข้ามา 
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ประจบกันถึงล�าน�้าท่ีต�าบลหินซ้อน	 ข้างฝ่ายตะวันออกเรียกกันว่า 
เทือกเขาดงพญาไฟ	 ข้างฝ่ายตะวันตกเรียกกันว่าเทือกเขาพระบาท	 
ล�าแม่น�้าสักผ่านมากลางภูเขา	ตั้งแต่หินซ้อนจนถึงแก่งคอย	ทั้งสองฝั่ง 
จึงมีเขาตกน�้าถ�้าธาร	 ที่ขึ้นเที่ยวเล่นสนุกตลอดทางเรือขึ้นไป	 ๓	 วัน	
เหนือนั้นขึ้นไปก็ไม่มีอะไรน่าชม

(๗)
	 ฉันไปมณฑลเพชรบูรณ์นั้น	 มีกิจอย่างหนึ่งซึ่งจะไปสืบเมือง
โบราณด้วย	 ด้วยเมื่อแรกฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย	 ได้เห็น
ท�าเนียบเก่าบอกรายชือ่หวัเมอืง	มชีือ่เมอืงศรีเทพเมืองหน่ึง	แต่ตวัเมือง 
หามีไม่	 ฉันถามข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 ก็ไม่มีใครรู้ว่าเมือง
ศรีเทพอยู่ที่ไหน	 ต่อมาฉันพบสมุดด�าอีกเล่มหน่ึงเป็นต้นร่าง	 กะทาง 
ให้คนเชิญตราไปบอกข่าวสิ้นรัชกาลที่	 ๒	 ตามหัวเมืองเป็นทางๆ	 ให ้
คนหนึ่งเชิญตราไปเมืองสระบุรี	 เมืองชัยบาดาล	 เมืองศรีเทพ	 และ 
เมืองเพชรบูรณ์	ก็ได้เค้าว่าเมืองศรีเทพเห็นจะอยู่ทางล�าแม่น�้าสัก	แต่
อยู่ตรงไหนยังไม่รู้	เมื่อฉันขึ้นไปเมืองเพชรบูรณ์	ให้หาผู้ช�านาญท้องที่ 
มาถามว่า	มีเมืองโบราณอยู่ทางล�าแม่น�้าสักที่ไหนบ้าง	ได้ความว่าข้าง
เหนอืเมอืงเพชรบูรณ์ทางฝ่ังตะวันออกมเีมอืงโบราณเมอืงหนึง่เรยีกว่า	
“เมืองนครเดิด”	แต่อยู่ในดงทึบ	ยังมีแต่เทือกเนินดินเป็นแนวก�าแพง	
และมีสระอยู่ในเมืองสระหนึ่งเรียกว่า	 “สระคงคา”	 บางคนได้เคยไป
พบหัวยักษ์ท�าด้วยหิน	 พอเช่ือได้ว่าเป็นเมืองพวกขอมสร้างไว้	 แต่ฉัน
ไม่ได้ไปดู	 เขาบอกว่ามีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งใหญ่โตมาก	 ชื่อว่า	
“เมืองอภัยสาลี”	 อยู่ใกล้กับเมืองวิเชียรบุรีและอยู่ในป่าแดงไปถึงได้
ไม่ยาก	เมอืงนัน้ยงัมปีรางค์ปราสาทเหลอือยู	่ฉนัอยากดจูงึสัง่ให้เอาม้า
ลงมาคอยรับที่เมืองวิเชียร	เมื่อฉันลงมาถึงเมืองวิเชียรทราบว่าพระยา
ประเสริฐสงคราม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งแก่ชราลาออกจากราชการ
นานมาแล้ว	 ยังมีชีวิตอยู่แต่ทุพพลภาพไม่สามารถจะมาหาได้	 ฉันจึง
ไปเยี่ยมถึงบ้านถามเรื่องเมืองศรีเทพ	 ได้ความว่าเมืองวิเชียรนั้นเอง	
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แต่โบราณเรียกชื่อเป็น	๒	อย่าง	เมืองท่าโรงก็เรียก	เมืองศรีเทพก็เรียก	
ต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นท่ีพระศรีถมอรัตน	 (ตามชื่อเขาแก้ว	 
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในจังหวัดนั้น)	มาจนถึงรัชกาลที่	๓	กรุงรัตนโกสินทร์	
เมื่อครั้งปราบกบฏเวียงจันทน์	 พระศรีถมอรัตนมีความชอบมาก	 จึง
โปรดให้ยกศักดิ์เมืองศรีเทพขึ้นเป็นเมืองตรี	 เปลี่ยนนามเป็นเมือง
วิเชียรบุรี	 (คงเอาช่ือเขาแก้วเป็นนิมิต)	 และเปลี่ยนนามผู้ว่าราชการ
จังหวัด	 จากพระศรีถมอรัตนเป็นพระยาประเสริฐสงครามแต่นั้นมา	
ถามแกต่อไปถึงเรื่องเมืองอภัยสาลี	 แกบอกว่ามีเมืองโบราณใหญ่โต
จริงแต่ชื่อที่เรียกว่าเมืองอภัยสาลีนั้น	 เป็นแต่ค�าพระธุดงค์บอก	 จะ
เอาเป็นแน่ไม่ได้	เป็นอนัได้ความตามทีอ่ยากรูเ้รือ่งต�านานเมอืงศรเีทพ	 
ถ้าหากพระยาประเสรฐิสงครามไม่มอียู่ในเวลานัน้	เรือ่งกน่็าจะเลยสญู
	 ฉันล่องเรือจากเมืองวิเชียร	มาถึงบ้านนาตะกุดอันเป็นท่าที่จะ
ขึ้นเดินบกไปยังเมืองโบราณในวันนั้น	ให้เรียกพวกชาวบ้านศรีเทพอัน
อยู่ใกล้เมืองโบราณมาถามถึงเบาะแส	 และสิ่งซึ่งน่าดูในเมืองน้ัน	 แต่
คนเหล่านั้นต่างคนพากันปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็น	 จนออกประหลาดใจ	 
ฉันคิดใคร่ครวญดูเห็นว่าคนพวกนั้นไม่เคยพบเจ้านาย	 และไม่เคย 
ได้ยนิใครซกัไซ้ไถ่ถามเช่นนัน้มาแต่ก่อน	น่าจะเข้าใจตามภาษาของเขา	
ว่าฉันคงได้ลายแทงปริศนามาขุดทรัพย์แผ่นดิน	 ถ้าพาไปไม่ได้ทรัพย์ 
ก็จะถูกลงโทษ	 จึงบอกปัดเสียให้พ้นภัย	 ต้องพูดจาชี้แจงอยู่นานจน 
คนเหล่านั้นวางใจ	 จึงบอกออกความตามรู้เห็น	 และรับจะพาไปตาม
ประสงค์	ฉันพักแรมอยู่คืนหนึ่ง	พอรุ่งเช้าก็ไปดูเมืองโบราณ	ระยะทาง
ห่างล�าน�้าราว	๑๕๐	เส้น	เป็นเมืองใหญ่โต	ตั้งในที่ราบ	มีคูรอบและมี
ปราการถึง	๒	ชั้น	มีสระน�้าก็หลายสระ	ที่กลางเมืองมีปรางค์เทวสถาน	
ทัง้ข้างนอกเมอืงและในเมอืงเรีย่รายไปหลายแห่ง	แต่ข้อส�าคญัของการ
ดูเมืองโบราณแห่งนี้	 อยู่ท่ีไปพบของจ�าหลักศิลาแปลกๆ	 มีอยู่เกลื่อน
กล่น	 เพราะยังไม่มีใครได้เคยไปค้นของโบราณมาแต่ก่อน	 พวกชาว
บ้านน�าไปให้ฉนั	เหน็สิง่ใดชอบใจฉนักใ็ห้เงนิรางวลัแก่ผูน้�า	ถ้าเป็นของ 
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ขนาดย่อม	พอจะส่งมากรุงเทพฯ	ได้	ก็ให้นายอ�าเภอเอามารวมไว้แล้ว
ส่งตามลงมาเมื่อภายหลัง	วิธีให้เงินรางวัลแก่ผู้น�ามีผลดีมาก	พวกชาว
บ้านบอกให้เองไม่ต้องถาม	แม้จนเมื่อฉันกลับมาลงเรือแล้ว	ก็ยังมีคน
ตามมาบอกว่ายังมีรูปศิลาจ�าหลักอยู่ที่นั้นๆ	ข้างนอกเมือง	ที่ฉันไม่ได้
ไปถงึอกีหลายแห่ง	ได้เครือ่งศลิามาหลายสิง่	เดีย๋วน้ีในพพิธิภณัฑสถาน	
มีสิ่งหนึ่งซึ่งควรจะกล่าวถึง	 ด้วยเป็นของส�าคัญทางโบราณคดีไม่เคย
พบที่อื่น	คือ	“หลักเมือง”	ท�าด้วยศิลาเป็นรูปตะปูหัวเห็ด	ท�ารอยฝัง
ปลายตะปลูงในแผ่นดิน	เอาแต่หวัเหด็ไว้ข้างบน	จารกึอกัษรเป็นภาษา
สันสกฤตไว้ที่หัวเห็ด	 เดี๋ยวนี้รักษาไว้ในหอพระสมุดวชิรญาณ	 เป็น
ตัวอย่างให้เห็นว่าหลักเมืองตามแบบโบราณเขาท�าอย่างไร
	 เมื่อดูเมืองโบราณนั้นแล้ว	 อาจจะลงความเห็นเป็นยุติได้สอง
อยา่ง	อยา่งทีห่นึง่	เมืองโบราณนั้นพวกพราหมณจ์ะขนานชื่อว่ากระไร
ก็ตาม	เป็นมูลของชื่อเก่าเมืองวิเชียรที่เรียกว่า	“เมืองศรีเทพ”	เพราะ
ยังเรียกเป็นชื่อต�าบลบ้านชานเมืองมาจนบัดนี้	 อย่างที่สอง	 ในสมัย
เมื่อครั้งขอมปกครองเมืองไทย	 เมืองศรีเทพคงเป็นมหานครอันหนึ่ง
ชั้นเดียวกันกับเมืองที่ดงศรีมหาโพธิ	 (ในแขวงจังหวัดปราจีน)	 และ
เมืองสุโขทัย	และในสมัยนั้นท้องที่คงจะท�าไร่นาได้ผลอุดมดี	มีไพร่พล
เมืองมาก	 จึงสามารถสร้างเป็นเมืองใหญ่โตถึงปานนั้น	 ท�าเลที่เมือง
วิเชียร	เพิ่มมาเกิดแห้งแล้งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อภายหลัง	จึง
เป็นเมอืงเล็กลงเพราะอตัคดั	ถงึกระนัน้ปรากฏในเรือ่งพงศาวดารสมยั 
กรุงศรีอยุธยา	 ว่าครั้งรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช	 เมือง
ศรีเทพ	(ในหนังสือพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา	เอาชื่อเจ้าเมือง
เรียกว่า	 เมืองศรีถมอรัตน)	 กับเมืองชัยบาดาล	 (เอาชื่อเจ้าเมืองเรียก
ว่า	เมืองชัยบุรี)	เป็นคู่กันเมื่อปีกุน	พ.ศ.	๒๑๐๐	ในเวลากรุงศรีอยุธยา 
อ่อนก�าลังด้วยแพ้ศึกหงสาวดีใหม่ๆ	 พระยาละแวกเจ้ากรุงกัมพูชาให ้
ทศโยธายกกองทัพมาทางเมืองนครราชสีมาจะตีหัวเมืองชั้นในทาง
ตะวันออก	 เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงมาเฝ้าสมเด็จพระ 
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ปิตุราชอยู่	 ณ	 พระนครศรีอยุธยา	 โปรดให้พระศรีถมอรัตน	 กับพระ 
ชัยบุรี	 (เจ้าเมืองชัยบาดาล)	 คุมพลไปซุ่ม	 (อยู่ในดงพญากลาง)	 และ
สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปยังเมืองชัยบาดาล	ยกกองทัพตีกองทัพ
เขมรแตกฉานพ่ายหนีไปหมด	 ต่อนั้นมาก็ปรากฏตามค�าของพระยา
ประเสริฐสงคราม	 ว่าเมื่อปราบกบฏเวียงจันทน์แล้ว	 พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้เปล่ียนนามเมืองศรีเทพเป็นเมือง
วิเชียรบุรี	 ยกศักด์ิขึ้นเป็นเมืองตรี	 คือรวมเมืองชัยบาดาลและเมือง 
บัวชุมเข้าเป็นเมืองขึ้นของเมืองวิเชียร	 เป็นเช่นนั้นมาจนเปลี่ยนแปลง	
เมื่อตั้งมณฑลเทศาภิบาล	ดังกล่าวมาแล้ว
	 เมื่อฉันลงมาถึงเมืองชัยบาดาล	 ไปเห็นศิลาจ�าหลักเป็นตัว
เครื่องบนพระปรางค์ขอมทิ้งอยู่ที่วัดสองสามชิ้น	 ถามเขาว่าได้มาจาก
ทีไ่หน	เขาบอกว่าเอามาจากปรางค์หนิทีต่�าบลซบัจ�าปาในดงพญากลาง	
ก็เป็นอันได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่า	 มีเมืองหรือวัดขอมอยู่ใน 
ดงพญากลางอีกอย่างหนึ่ง	แต่ฉันหาไปดูไม่	สิ้นเรื่องตรวจของโบราณ
ในมณฑลเพชรบูรณ์เพียงเท่านี้
	 ฉันกลับมาถึงกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	รวมเวลาที่
ไปมณฑลเพชรบูรณ์ครั้งนั้น	 ๓๖	 วัน	 พอรุ่งข้ึนฉันเข้าเฝ้าฯ	 วันนั้น	 มี 
การพระราชพิธีเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	 เจ้านายและ
ข้าราชการเฝ้าอยู่พร้อมกัน	เมื่อเสร็จการพิธีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 
เสด็จทรงพระราชด�าเนินมายังที่ฉันยืนเฝ้าอยู่	 ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานพระหัตถ์มาจับมือฉัน	 ด�ารัสว่า	 ทรงยินดีที่ฉันได้ไปถึง
เมอืงเพชรบรูณ์	แล้วตรสัถามว่า	มใีครไปเจ็บไข้บ้างหรือไม่	ฉันกราบทูล
ว่า	 ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ	 หามีใครเจ็บไข้ไม่	 แล้วจึงเสด็จข้ึน	
ฉันรู้สึกว่าได้พระราชทานบ�าเหน็จพิเศษ	 ชื่นใจคุ้มค่าเหนื่อย	 ว่าถึง
ประโยชน์ของการทีไ่ปครัง้นัน้กไ็ด้สมประสงค์	เพราะแต่นัน้มากห็าคน 
ไปรับราชการในมณฑลเพชรบูรณ์ได้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อน.





เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๔
ว่าด้วยเรื่องเที่ยวมณฑลนครราชสีมา 

มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๔๙ ร.ศ. ๑๒๕



402 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

อธิบายหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๔
ว่าด้วยเที่ยวมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด

พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

 หนังสือเรื่องนี้พิมพ์มาแล้ว ๓ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ครั้งที่สาม พ.ศ. ๒๕๑๒ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์อธิบายไว้ใน
ค�าน�าครั้งที่สองว่า
 “เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๔ น้ี ว่าด้วยเที่ยวทางมณฑล
นครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด เดิมพระยาศรีวรวงศ์ 
(ม.ร.ว. จิตร สุทัศน์ ณ อยุธยา) แต่งไว้เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังรับราชการ 
อยู่ในกระทรวงมหาดไทย ไปตรวจราชการมณฑลเหล่านั้น เมื่อปี
มะเมีย พ.ศ. ๒๔๔๙ (เวลานั้น มณฑลร้อยเอ็ดกับมณฑลอุบลยังรวม
กัน เรียกว่ามณฑลอิสาน) พระยาศรีวรวงศ์ยังเป็นเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ 
ผู้จัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวง อยากเห็นการปกครองหัวเมือง ได้
อาศัยไปด้วย จึงรับเป็นผู้เรียบเรียงระยะทางท่ีไปตรวจราชการคราว
นั้น ได้พิมพ์ไว้ในหนังสือเทศาภิบาลเมื่อปีมะแม พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นครั้ง
แรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้าพเจ้าค้นหาหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ซึ่งมีผู้
ได้แต่งไว้ ไปพบระยะทางเท่ียวมณฑลอุดร มณฑลอิสานที่พระยาศรี 
วรวงศ์เรยีบเรยีง เหน็ว่าน่าอ่านอยู่ เดิมคดิจะเอามาพมิพ์ตามฉบบัเดมิที
เดียว แต่รู้สึกขัดข้อง ด้วยฉบับเดิมแต่งเป็นจดหมายเหตุเสนาบดีไป
ตรวจราชการ มีข้อความเก่ียวกับกระบวนราชการอยู่หลายอย่าง ไม่
เหมาะแก่การท่ีจะเอามาพิมพ์เป็นเรื่องส�าหรับอ่านกันเป็นสามัญ อีก
ประการ ๑ ข้อความคิดเห็นของข้าพเจ้า ได้ก�าหนดไว้ในครั้งนั้นหลาย
ข้อ แต่หาได้บอกให้พระยาศรวีรวงศ์เขยีนลง เมือ่เวลาแต่งระยทางนัน้
ไม่ ด้วยเหตุทั้ง ๒ ประการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ถือวิสาสะเอาหนังสือระยะ
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ทางของพระยาศรวีรวงศ์มาตดัทอนแล้วแต่งเพิม่เตมิ เปลีย่นเป็นโวหาร
ของข้าพเจ้าเองส�าหรบัพมิพ์ใหม่ ได้ขออภยัพระยาศรีวรวงศ์ และขอให้
ท่านทั้งหลายผู้อ่านหนังสือเรื่องนี้ให้เข้าใจว่าความรู้และประโยชน์ทั้ง
ปวง อันจะพึงได้ในการอ่านหนังสือเรื่องเที่ยวมณฑลอุดร และมณฑล
ร้อยเอ็ดที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ ที่จริงเป็นเร่ืองของพระยาศรีวรวงศ์แต่ง
ไว้โดยมาก ข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้แก้ไขเพิ่มเติม หาได้แต่งเองทั้งหมดไม่”
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 ๑	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	จัดพิมพ์เป็น
เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ	ภาค	๔	ชื่อว่าระยะทางกรมหลวงด�ารงตรวจราชการมณฑล
อุดร	และมณฑลอิสาน
 ๒	 พระยาจ่าแสนบดี	(อวบ	เปาโรหิต)	ภายหลังเป็นเจ้าพระยามุขมนตรี		
 ๓	 เจ้าหมืน่ศรสีรรกัษ์	(ม.ร.ว.	จติร	สทุศัน์	ณ	อยุธยา)	ภายหลงัเป็นพระยา 
ศรีวรวงศ์			
 ๔	 หม่อมเจ้าประสบประสงค์ชุมพล	 เป็นหม่อมเจ้าชายใหญ่ในกรมหลวง 
สรรพสทิธปิระสงค์	ออกไปศกึษาวชิาในยโุรปกลบัมาแล้วได้รับราชการในกระทรวง 
มหาดไทย	ภายหลังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง						
 ๕	 หลวงอนชุติพทิกัษ์	(ชาย	สนุทรารชนุ)	ภายหลงัเป็นพระยาสฤษดพิจนกร 
 ๖	 นายเอี๋ยน	โอวาทะสาร	ภายหลังเป็นหลวงวิจารณ์ภักดี											
    ๗	 นายทองสุก	อินทรรัศมี	ภายหลังเป็นหลวงจรูญชวนะพัฒน์

ระยะทางกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ๑

ตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร
และมณฑลอีสาน

พ.ศ. ๒๔๔๙  ร.ศ. ๑๒๕
 วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๕ เวลาเช้า มาขึ้นรถไฟพิเศษ 
ที่สถานีกรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระยาจ่าแสนบดี๒ เจ้ากรมพลัมภัง ๑  
เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์๓ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมหาดเล็ก กราบถวาย 
บังคมลาไปดูการปกครองท้องที่ ๑ หม่อมเจ้าประสบประสงค๔์ ๑  
หลวงอนชุติพทิกัษ์๕ ๑ หมอแบรดด๊อก ๑ นายเดอลารอคา ช่างถ่ายรปู  
๑ นายเอี๋ยน๖ มหาดเล็กมากับเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ ๑ นายทองสุก๗ จะ 
ไปเป็นข้าหลวงธรรมการมณฑลอสีาน ๑ นายแก้วพนักงานกรมลหโุทษ
จะไปฝึกหัดกดลายมือนักโทษตามหัวเมือง ๑ เป็นตัวนายที่ไปด้วย  
พอเวลาเช้า ๓ โมงรถออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีกรุงเก่า เช้า  
๔ โมง ๔๔ นาที ถึงสถานีแก่งคอยเวลาเที่ยง ๘ นาที เปลี่ยนรถจักร 
แล้วเดินรถต่อไปถึงสถานีปากช่องบ่ายโมง ๔๓ นาที รถไฟหยุดรับน�้า 
แล้วออกเดินต่อไปถึงสถานีสูงเนินบ่าย ๒ โมง ๕๙ นาที ถึงสถานี 
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นครราชสีมาเวลาบ่าย ๓ โมง ๔๕ นาที ไปพัก ณ เรือนที่ท�าขึ้นใหม่
ที่ต�าบลหนองบัว นอกเมืองนครราชสีมา ได้ขนานนามเรือนน้ีว่า 
“แสนสุข” แล้วเตรียมการที่จะเดินทางอยู่ ๒ วัน

มณฑลนครราชสีมา
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่งออกเดินทางพร้อมด้วยผู้ท่ีมา
จากกรุงเทพฯ และพระยาก�าแหงสงคราม๑ ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑล
นครราชสีมา ๑ หลวงวิชิตเสน๒ี ข้าหลวงมหาดไทยมณฑลนครสวรรค์ 
ซึ่งล่วงหน้ามาจัดเสบียงพาหนะ ๑ หลวงภักดีบริรักษ์ ข้าหลวง
สรรพากรมณฑลนครราชสีมา ๑ นายพันตรี เอคอลส์ ครูฝึกหัดต�ารวจ
ภูธร ๑ หลวงพิชัยสงครามพล นายอ�าเภอจัตุรัส นายสงวนมหาดเล็ก๓ 

เลขานุการ ๑ นายโสฬศ๔ หาดเล็กรายงาน ๑ สมทบไปด้วยตลอด 
ทาง และหม่อมเจ้าบวรเดช ผูบ้ญัชาการกรมทหารมณฑล และพระยา
สุริยเดชวิเศษฤทธิ๕์ ปลัดมณฑล พระบรมราชบรรหาร๖ ยกกระบัตร
มณฑล นายโก โซยา ผูด้กูารโรงไหม มาส่งถงึทีพ่กัร้อนด้วย ขีม้่าออกจาก
ที่พักแสนสุข ต�าบลหนองบัว เข้าประตูไชยณรงค์ ผ่านในเมืองไปออก
ประตพูลแสน ผ่านวดัสามคัค ีข้ามล�าน�า้ตะคองผ่านบ้านวดัพลบั เดนิตาม 
ทางโทรเลข ผ่านเนินกะทาเกลือ ถึงบ้านเกาะข้ึนถนนจอหอ ซึ่งเป็น
ทางที่ถมขึ้นไว้ ลงถนนจอหอข้ามล�าน�้าบริบูรณ์ ถึงพะเนาเป็นท่ีทาง
มณฑลอุดรกับทางเมืองชัยภูมิมาร่วม มีตลาดเป็นโรงชั้นเดียวกับตึก

 ๑	 พระยาก�าแหงสงคราม	(จัน	อินทรก�าแหง)
 ๒	 หลวงวิชิตเสนี	 (แม้น	 วสันตสิงห์)	 ภายหลังเป็นพระยาเพชรพิไสยศรี 
สวัสดิ์	
 ๓	 นายสงวน	ศตะรัต	ภายหลังเป็นพระยาอรรถกวีสุนทร		
    ๔	 นายโสฬส	ต่อมาเป็นขุนราชธุรกิจ
 ๕	 พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์	(จาบ	สุวรรณทัต)		
    ๖	 พระบรมราชบรรหาร	 (สวัสด์ิ	 วิเศษศิริ)	 ภายหลังเป็นพระยาพิทักษ์
ภูบาล	
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อย่างโคราชหลายหลัง ถึงบ้านสระธรรมขันธ์แล้วข้ึนเนินโคกป่าไม ้
เต็งรัง ถึงหนองม่วงเวลาเช้า ๒ โมง ๒๕ นาที ระยะทาง ๔๔๐ เส้น  
พักม้าและกินข้าวเช้าจนเวลาเช้า ๓ โมง ๓๕ นาที ออกเดินทางต่อไป  
มาตามทางโทรเลขผ่านหนองสวง หนองตะแบง หนองกระยาจก มา 
ถึงด่านระกาเข้าเขตอ�าเภอกลาง พักม้าครู่หนึ่ง แล้วเดินทางต่อมา  
ผ่านตลาดและท่ีว่าการอ�าเภอกลาง ข้ามล�าเชิงไกรมาที่พักแรม 
ที่หมู่บ้านบัว ถึงเวลาเช้า ๕ โมง ๑๐ นาที รวมระยะทางที่เดินวันนี้ 
๗๕๐ เส้น 
 การหาเล้ียงชีพของราษฎรอ�าเภอนี้ ประกอบการท�านาอย่าง 
๑ ท�าไร่อย่าง ๑ หาชันอย่าง ๑ ท�าเกลืออย่าง ๑ เลี้ยงสุกรขายอย่าง ๑  
ที่มีเกวียนก็รับจ้างขนสินค้าด้วยอีกอย่าง ๑ หนทางที่มาตั้งแต่บ้าน
หนองม่วงถงึทีว่่าการอ�าเภอนี ้มทีุง่สลบัโคก ทีทุ่ง่ท�าเป็นนาแล้วบ้าง ที่ 
ทุ่งว่างเปล่ายังมีมาก ที่เหล่านี้หากจะท�านาก็ได้ แต่ราษฎรมีน้อยกว่า
เนื้อที่ จึงยังมีที่ว่างเปล่าอยู่มาก หนทางตอนระหว่างหนองม่วงถึง 
อ�าเภอกลาง มีที่ข้ามทุ่งลุ่มมากอยู่แห่ง ๑ เวลาน�้าท่วมทุ่ง เกวียนและ 
ผูค้นเดนิยาก ควรจะถมทางให้สงูเหมอืนถนนจอหอทีพ่ระยาประสทิธิ 
ศัลยการ๑  ท�าเมือ่ยงัเป็นข้าหลวงเทศาภบิาลอยู ่เทศาภบิาลว่าจะบอก 
บญุราษฎรท�าทีอ่�าเภอกลางนีแ้ต่เดมิไม่มีตลาด จนมาตัง้ทีว่่าการอ�าเภอ
ที่บ้านบัวนี้ จึงมีพ่อค้ามาตั้งตลาดร้านขายของ ดูครึกครื้น ที่ว่าการ 
อ�าเภอตัง้อยูใ่กล้ล�าน�า้เชงิไกร แต่ก่อนเป็นทีเ่กวยีนข้ามยาก แต่เดีย๋วนี ้
นายอ�าเภอได้ท�าสะพานเกวียนข้ามได้สะดวก เป็นทางไปมาค้าขาย 
ในระหว่างมณฑลนครราชสีมากับมณฑลอุดรและมณฑลอีสานสาย 
ส�าคัญสาย ๑ 

	 ๑	 พระยาประสทิธศิลัยการ	(สอาด	สงิหเสน)ี	ภายหลงัเป็นพระยาสงิหเสนี 
ศรีสยาเมนทร์สวามิภักดิ์
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 เวลาบ่าย ไปดูโรงเรียนของพระโขนที่วัดบ้านบัว มีนักเรียน
ทั้งหมด ๘๑ คน แต่มีเครื่องแต่งตัวอย่างนักเรียน ๓๗ คน คือ  
สวมกางเกงสัน้ เสือ้ราชปะแตนขาว หมวกสานอย่างยนุฟิอร์มนกัเรยีน
กรุงเทพฯ การสอนๆ เพียงชั้นประถมศึกษา ใช้ศาลาการเปรียญเป็น 
ทีส่อน พระโขนผู้นีเ้ป็นชาวเมอืงนีเ้อง แต่ได้ไปเรยีนหนงัสอืทีก่รงุเทพฯ 
สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษา มาบวชอยู่ที่วัดนี้จึงจัดตั้งโรงเรียนสอน 
เป็นการดีหนักหนา ดูโรงเรียนแล้วไปดูตลาด ที่ตลาดมีโรงแถว ๒ แถว 
พ่อค้าเป็นจีนขายของเล็กๆ น้อยๆ ของที่ขายเป็นของกรุงเทพฯ โดย
มาก ร้านแถวหนึ่ง ๕ ห้อง อีกแถวหนึ่งประมาณ ๑๐ ห้อง เช่ากันถึง
ห้องละ ๓ บาทต่อเดือน และมีตึกอย่างโคราชของขุนพานิชนุกูลการ
และของผู้อื่นอีก ๒ แห่ง
 วันที่ ๑๙ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ๔๐ นาที ขี่ม้าออกจากที่พัก
บ้านบัว ออกทุ่งนา เดินตามคันนาบ้าง ทางเกวียนบ้าง ถึงทุ่งดงพลอง
มีเนิน ราษฎรเรียกว่าโนนเมืองเก่า ต่อมามีหมู่บ้าน แล้วข้ามห้วยดง
พลองเดนิมาในทุ่งมะค่าเป็นทุ่งใหญ่ หนทางเดนิม้าสกัชัว่โมง ๑ พืน้ดนิ 
เป็นดินดีสีด�าอย่างดินเหนียว มีนกกระเรียน๑ ท�ารังอยู่ในทุ่งนี้เป็น
อันมาก ท้องที่ทุ่งในมณฑลนครราชสีมา ท่ีเป็นทุ่งใหญ่และเน้ือดินดี
เช่นน้ีมีหลายแห่ง แต่ท�าไร่นาเพาะปลูกไม่ได้ ด้วยฤดูแล้งแห้งเกราะ 
หาน�้าไม่ได้ทีเดียว ครั้งถึงฤดูน�้าๆ ก็ท่วมลึกเกินไป จึงต้องท้ิงเป็นทุ่ง
หญ้าอยู่เปล่าๆ ถึงในมณฑลอุดรและอีสานทุ่งเช่นนี้ก็มีบ้าง ข้ามห้วย
มะค่าจวนถึงหมู่บ้านจึงเห็นนาบ้าง ผ่านละแวกบ้านมาที่พักร้อนริม
บึงใหญ่ ซึ่งราษฎรขังน�้าไว้ใช้ พักม้าและกินข้าวเช้าที่ๆ พักบ้านมะค่า
แล้วเวลาเช้า ๔ โมง ๒๕ นาที ออกเดินทางต่อไป ขึ้นโคกป่าไม้เต็งรัง
ลงทุ่งถึงบ้านโพนเสลาผ่านละแวกบ้านแล้วเข้าทุ่งอีก เดินลงทุ่งข้าม

 ๑	 เรื่องนกกระเรียนท�ารังที่ทุ่งนี้	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	
ทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดี	นิทานที่	๑๖	เรื่องลานนกกระเรียน
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ห้วยสงครามซึ่งเป็นทางน�้าตันแล้วขึ้นโคกสงคราม (ไม่ใช่พลสงคราม) 
ผ่านเทวสถานศิลาแลงของโบราณ เป็นสถานอย่างย่อมๆ แล้วถึงที่
พักแรม ที่พักตั้งอยู่ใกล้สระเพลงในหมู่บ้านโพนสงคราม ถึงที่พักเวลา 
เช้า ๕ โมง ๔๕ นาที
 หนทางตัง้แต่บ้านบวัถงึบ้านมะค่า ๓๐๐ เส้น ตัง้แต่บ้านมะค่า
มาบ้านโพนสงคราม ๒๕๐ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๕๕๐ เส้น ราษฎร
ในหมูบ้่านโพนสงครามนีม้ปีระมาณ ๑๐๐ ครวั เลีย้งชพีด้วยการท�านา
และรับจ้างเกวียนบรรทุกสินค้าไปที่ต่างๆ   
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ขี่ม้าออกจากที่พักแรมบ้านโพน
สงคราม มาตามทางป่าไม้เต็งรังระยะทาง ๑๑๒ เส้น เข้าเขตอ�าเภอ 
นอก ถงึบ้านดอนใหญ่แล้วเดนิทางต่อไป ถึงต�าบลโกรกรงัเวลาเช้าโมง ๑  
กบั ๔๐ นาท ีระยะทาง ๑๗๓ เส้น ถงึบ้านตะคร้อ พกัม้าและกินข้าวเช้า
แล้ว เวลาเช้า ๒ โมง ๔๐ นาที ออกเดินต่อไปขึ้นโคกไม้เต็งรังเดินตาม
ทางโทรเลขบ้าง ระหว่างป่าไผ่บ้าง ถึงต�าบลบ้านทองหลางน้อย และ
บ้านบัวน้อย แล้วข้ามล�าคลองไผ่ขึ้นโคกอีกแล้วลงทุ่งนาบ้านบัวใหญ่ 
ถึงที่พักแรมเวลาเช้า ๕ โมง ๒๐ นาที ระยะทาง ๔๒๗ เส้น รวมระยะ
ทางเดินวันนี้ ๗๑๒ เส้น 
 ทีบ้่านบวัใหญ่นีพ้ึง่ย้ายทีว่่าการอ�าเภอนอกจากต�าบลทองหลาง
ใหญ่ มาตั้งใหม่เมื่อเดือนเมษายน ศก ๑๒๕ นี้เอง เพราะที่นี้เป็นย่าน
กลางใน ทางไปมาระหว่างที่ต่างๆ และใกล้ทางหลวงซึ่งเดินไปมณฑล
อุดร ที่ว่าอ�าเภอท่ีต้ังใหม่อยู่บนเนินสูงเป็นท�าเลเหมาะดี เวลานี้มี
หมู่บ้านอยู่สัก ๓ หมู่ ราษฎรประมาณ ๕๐๐ คน มีร้านขายของคือ
อ้อยเป็นต้น อยู่ ๔-๕ แห่งแล้ว ต่อไปราษฎรจะยกมาอยู่อีกมาก 
 การหาเลีย้งชพีของราษฎรในอ�าเภอน้ี ส่วนทีท่�ากนิและซือ้ขาย
กันเองในหมู่บ้านคือ ท�านา ท�าไร่ ท�าไร่ฝ้าย ท�าไหม การที่ท�าส�าหรับ
ขายไปที่อื่น คือ หีบอ้อยเป็นน�้าอ้อยหม้อ ผสมโคและเลี้ยงสุกรเป็น
มากกว่าอย่างอื่น จ�านวนราษฎรทั้งอ�าเภอนี้ ๒๐,๐๐๐ เศษ
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มณฑลอุดร
 วันที่ ๒๑ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ๑๐ นาที ขี่ม้าออกจากที่พัก
บ้านบวัใหญ่ ข้ามสะพานผ่านหมูบ้่านบัว บ้านจาน เดนิทางลงทุง่ไปขึน้ 
โคกหลวง ท่ีต่อแดนมณฑลนครราชสีมากับมณฑลอุดร โคกหลวงนี้
เป็นแนวแต่ตะวันตกไปตะวันออกยืดยาว จะไปมณฑลอดุรจงึต้องข้าม
โคกนี้ เป็นโคกใหญ่มีไม้ร่มดีกว่าทางที่มาวันก่อน เวลาเช้า ๒ โมงถึง
หนองหว้าเอน ระยะทาง ๒๘๐ เส้น พักกินข้าวเช้า พระยาศรีสุริยราช 
วรานุวัตร๑ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดร พระยาไสยสรเดช๒ ผู้ว่า
ราชการเมืองโพนพิสัย และพระเกษตรวัฒนา นายอ�าเภอมัญจาคิรี 
มาคอยรับ ที่หนองหว้าเอนนี้เป็นทางร่วมที่พ่อค้าและราษฎรมักไปมา
เป็นที่เปลี่ยวเพราะเป็นทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๓๐๐ เส้น เดิม
มีผู้ร้ายชุกชุม ครั้นเมื่อศก ๑๒๔ พวกพ่อค้ามณฑลอุดรเรี่ยไรกันสร้าง 
โรงพกัต�ารวจภธูรถวายหลงัหนึง่ จงึเป็นทีพ่กัต�ารวจภธูรมาจนบดันี ้และ 
ที่หนองน�้านั้นราษฎรมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร ก็เร่ียไรกัน
ขดุให้กว้างใหญ่ออกไปเพือ่จะได้มนี�า้ใช้ส�าหรบัคนเดนิทางตลอดปีด้วย 
 เวลาเช้า ๔ โมง ๑๐ นาที ออกจากที่พักหนองหว้าเอนข้าม
คลองจานเข้าเขตเมืองชนบทมณฑลอุดร เดินทางขึ้นเนินลงเนินต่อมา 
หนทางตดักว้างขึน้กว่าทางท่ีมาแล้ว ถงึหนองหญ้าปล้องเวลาเช้า ๕ โมง 
๒๐ นาท ีพกัแรมทีน่ีร่ะยะทาง ๓๐๐ เส้น รวมระยะทางวนันี ้๕๘๐ เส้น 
ที่ต�าบลหนองหญ้าปล้องนี้ เป็นที่ร่วมทางไปมาของพ่อค้าและราษฎร
เหมือนกัน ต่อไปจะตั้งโรงพักต�ารวจภูธรอีกแห่งหนึ่ง หมู่บ้านในต�าบล
นี้ประมาณ ๑๘ หมู่ คน ๓๐๐๐ คน แต่อยู่ไกลที่พักนี้ไปหนทางตั้งแต่ 
๕๐ เส้นขึ้นไป และมีบ้านคนเป็นโรคกุดถัง๓  ซึ่งส่งมาแต่ต่างเมือง ว่า

 ๑	 พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร	(โพธิ์	เนติโพธิ)	
 ๒	 พระยาไสยสรเดช	(ค�าสิง	สิงหสิริ)	ต่อมาเป็นพระยาสุนทรธรรมธาดา
 ๓	 เรื่องบ้านคนเป็นโรคกุดถังนี้	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
ทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดี	นิทานที่	๑๖	เรื่องบ้านขี้ทูด	
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เป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณ เขากันไว้ให้อยู่ต่างหากหมู่หนึ่ง ท�า 
มาหากนิในพวกของเขาเอง ราษฎรท�านาได้ข้าวขายบ้างเลก็น้อย และ 
ท�าไหมปลูกยาสูบพอใช้กันเอง
 วันท่ี ๒๒ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ๕ นาที ออกจากที่พักแรม
หนองหญ้าปล้อง เดินทางผ่านมาทุ่งปึงปี๊ด เดินตามทางโทรเลขถึง
เนินผักเหม็น หนองปึงปี๊ดที่พักร้อนเวลาเช้าโมงหนึ่ง ๕๐ นาที ระยะ
ทาง ๒๘๐ เส้น เวลาเช้า ๓ โมง ๒๕ นาที ออกจากที่พักร้อนมาตามทุ่ง
บ้านนาเพียง จวนถึงหนองแวง เห็นที่นาและฝูงโคมีราษฎรนั่งอยู่เป็น
หมู่ ถึงหนองแวงที่พักแรมเวลาเช้า ๔ โมง ๒๐ นาที ระยะทาง ๒๔๘ 
เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๕๒๘ เส้น การท�ามาหาเลี้ยงชีพของชาวบ้าน
นี้ มีการท�านาและผสมโคและท�าไร่ผักและท�าไหมเป็นพื้น

เมืองชนบท
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากท่ีพักแรมหนองแวง
ข้ามห้วยยางถงึห้วยชนั ทีพ่กัร้อนเวลาย�า่รุง่  ๕๐ นาท ีระยะทาง ๑๕๐ 
เส้น หยุดพักม้าครู่หนึ่ง แล้วออกเดินต่อไปถึงห้วยขี้หนู ห้วยเขวา ห้วย
เสือกูด โดยล�าดับมาตามทางโทรเลข ผ่านทุ่งนาและไร่อ้อยบ้าง จวน
ถึงเมืองชนบท เห็นหมู่บ้านใหญ่ที่โคกดินแดง เป็นบ้านราษฎรมาตั้ง
อยู่เมื่อเวลาหน้านา ครั้นสิ้นฤดูนาก็กลับเข้าไปอยู่ในเมือง เวลาเช้า ๒ 
โมง ๓๐ นาที ถึงเมืองชนบท ระยะทาง ๒๖๐ เส้น รวมระยะทางวันนี้ 
๔๑๐ เส้น เวลากลางวัน นายอ�าเภอพร้อมด้วยก�านันผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้เฒ่าพาราษฎรชายหญิงประมาณ ๒๐๐ คนน�าบายศรีตีฆ้องแห่มายัง
ที่พัก ผู้เฒ่าขึ้นนะโมว่าค�าอ�านวยพร แล้วผูกไหมทองที่ข้อมือเป็นการ
ท�าขวัญตามธรรมเนยีมบ้านเมอืง และจนีพ่อค้า ๔-๕ คน มีขุนพานิชจีน
นิกรเป็นหัวหน้ามาให้กิมฮวยอั้งติ๋ว เวลาบ่าย ๔ โมงเศษขึ้นระแทะไป
ดูเมืองตามถนนสายยาว ซึ่งมีหมู่บ้านราษฎรทั้งสองข้างทาง ประมาณ 
๓๐ เส้น จนถงึหมูร้่านจนีมแีพรพรรณและของกรงุเทพฯ มาขาย ดรู้าน
แล้วไปที่วัดศรีบุญเรือง มีพระ ๑๓ รูป เณร ๑๗ รูป เจ้าอธิการสอน
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หนังสือไทย                  
 เมืองชนบทนี้ เดิมขึ้นเมืองนครราชสีมา พึ่งตัดไปขึ้นมณฑล
อุดรเมื่อตั้งข้าหลวงใหญ่ประจ�ามณฑลอุดร ราษฎรเมืองชนบทมีชาว
โคราชกับชาวอุดรเกือบจะเท่าๆ กัน รวมทั้งสิ้น ๓๕,๙๐๖ คน การ
ท�ามาหาเลี้ยงชีพท�านาอย่าง ๑ ท�าไร่ฝ้ายอย่าง ๑ ไร่อ้อยอย่าง ๑ ท�า
เกลืออย่าง ๑ ผสมโคอย่าง ๑ ท�าไหมอย่าง ๑ ไหมเดิมท�าแต่พอใช้ใน
บ้านเมือง ขายกันราคาชั่งละ ๓ บาท ตั้งแต่ ๒ ปีมานี้ ไหมได้ออกเป็น
สินค้าทางเมืองนครราชสีมาบ้าง ราคาขึ้นเป็นชั่งละ ๗ บาท ๓๒ อัฐ      
 วันท่ี ๒๔ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากเมืองชนบท ข้าม
สะพานห้วยหนองเอยีงออกทุง่นาหนองกุง้ เหน็เขาภเูวยีงข้างซ้ายมือไป
ข้ามห้วยน่าว่อ น�้าไหลตกล�าพาชี มีสะพานข้ามแล้วออกทุ่งบ้านเมือง
เพี้ยถึงหนองยาว เวลาเช้า ๒ โมง ๒๕ นาที ถึงต�าบลคูคาดที่พักร้อน
ระยะทาง ๓๘๐ เส้น หยุดกินข้าวเช้าและพักม้าแล้ว เวลาเช้า ๓ โมง 
๒๕ นาที ออกเดินทางต่อไป ถึงที่พักแรมบ้านหนองปลาจ้อยเวลาเช้า  
๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๙๘ เส้น รวมระยะทางเดินวันนี้  
๖๗๘ เส้น ทางทีม่าวนันีเ้ดนิใกล้ห้วยและหนองไม้ในป่าข้ึนเป็นพุม่เขียว
ชอุ่ม และมีเนินล้วนด้วยหญ้าเขียวสด ค่อยแปลกตากว่าหนทางที่มา
ตอนแรก ซึ่งเป็นที่ไม้แห้งโดยมาก 

เมืองขอนแก่น
 วันท่ี ๒๕ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักแรมบ้านหนอง 
ปลาจ้อย ข้ามห้วยชันต้องเข้าเขตมณฑลอีสานเดินผ่านไปสัก ๑๐ เส้น 
แล้วจึงกลับเข้าเขตมณฑลอุดรอีก เพราะการปันเขตตอนนี้เอาล�าห้วย
แห่งหนึ่งเป็นก�าหนดแดนไปตกน�้าพาชี แนวห้วยนั้นย้อยเข้ามาใน
ทางหลวงเขตมณฑลอสีานจงึล�า้เข้ามา มหีมูบ้่าน ๓ หมู ่เป็นเขตอ�าเภอ
โกสุมวิไสยขึ้นเมืองมหาสารคาม บริเวณร้อยเอ็ด ตอนนี้แลเห็นทิวไม้ 
ฝั่งล�าน�้าพาชี มีหนองน�้าตลอดทางมา ถึงฝั่งแม่น�้าชีที่ต�าบลดอนบม 
เวลาเช้าโมงหนึ่งกับ ๑๕ นาที ระยะทางมา ๒๒๐ เส้น นายร้อยเอก
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ขุนผดุงแคว้นประจันต๑์ ข้าหลวงบริเวณพาชี พระยานครศรีบริรักษ๒์ 
จางวางเมืองขอนแก่นมารับ กินข้าวเช้าที่ต�าบลนี้
 ที่นี้มีสะพานใหญ่ข้ามล�าน�้าพาชี เป็นสะพานไม้แก่น มีพนัก
สองข้าง กว้าง ๓ วา ยาว ๓๔ วา สูงจากพื้นล�าน�้า ๘ วา เจาะศิลา 
ริมน�้าปักเสาลึกลงไป ๔ ศอก ข้าราชการจีนพ่อค้าและราษฎรเข้า
เงินช่วยแรงกันท�าขึ้นตั้งแต่ศก ๑๒๑ แล้วในศก ๑๒๒ เป็นสะพาน 
แข็งแรงถึงช้างข้ามได้ เป็นประโยชน์แก่พ่อค้าและราษฎรไปมามาก  
เมื่อยังไม่มีสะพานนี้ เกวียนข้ามล�าน�้าพาชีน�้ามากก็ข้ามไม่ได้ ถ้าน�้า 
น้อยตลิ่งสูง ต้องเสียเวลาถึง ๒ วัน ๓ วันจึงพาเกวียนข้ามไปได้หมู่
หนึง่ ล�าน�า้ชีปลายน�า้ออกจากบงึอจ้ีอย ซึง่เป็นแอ่งใหญ่อยูบ่นเขาเขยีว
แขวงเมืองหล่มศักด์ิ ไหลมาทางตะวันออกไปตกล�าน�้ามูลตรงบ้านท่า
งอย แขวงเมืองอุบลราชธานี เวลาเช้า ๓ โมงขึ้นม้าต่อมา ระยะทาง 
๑๘๐ เส้น ถึงเมืองขอนแก่นเวลา ๓ โมง ๔๐ นาที รวมระยะทาง ๔๐๐ 
เส้น มาตามถนนในเมืองมีบ้านติดต่อกันไปทั้ง ๒ ข้างทาง มีรั้วไม้จริง
เป็นเขตบ้านตลอดไป ถนนยาว ๓๗ เส้นถึงตลาดแล้วมีถนนเลี้ยวมา 
ที่ว่าการข้าหลวงบริเวณพาชี ซึ่งจัดเป็นที่พัก เป็นตึกฝาขัดแตะทาดิน  
ท�าขึ้นตั้งแต่ศกก่อน 
 เวลาบ่าย ๔ โมง ไปดทูีต่่างๆ จนถึงตลาดและวดัธาต ุมีโรงเรียน 
ซึ่งข้าหลวงบริเวณจัดต้ังขึ้น มีพระสอน มีจ�านวนนักเรียน ๑๐๙ คน 
แต่สวมเสื้อกางเกงและหมวกเหมือนกัน หัดเข้าแถวค�านับอย่างทหาร
เรียบร้อย แล้วกลับท่ีพักแรม มีชาวเมืองทั้งชายหญิงประมาณ ๒๐๐ 
เศษ แห่บายศรีมาท�าขวัญเหมือนที่เมืองชนบท 
 ราษฎรในเมืองขอนแก่นนี้มีจ�านวน ๕๙,๔๑๘ คน การท�ามา

	 ๑	 ขุนผดุงแคว้นประจันต์	(ช่วง	วิโรจน์เพ็ชร์)	ภายหลังเป็นพระเลิศแหล่ง
หล่ม	ผู้ว่าราชการจังหวัดหล่มศักดิ์																					
	 ๒	 พระยานครศรีบริรักษ์	(อู๋)
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ค้าขายมีเช่นเดียวกันกับชาวชนบท 
 วันท่ี ๒๖ ธันวาคม เวลาเช้าโมงเศษ ไปดูท�านบทุ่งสร้าง ซึ่ง 
ขุนผดุงแคว้นประจันต์ ข้าหลวงบริเวณได้ขอแรงราษฎรช่วยกันปัก
หลักถมดินขึ้นไว้เป็นท�านบยาว ๒๓ วา กว้าง ๖ วา กั้นน�้าไว้ส�าหรับ
ให้ราษฎรใช้ได้ตลอดปี ท�าส�าเร็จมาตั้งแต่ศก ๑๒๓ ทุ่งสร้างเป็น 
ทุ่งกว้างใหญ่ พื้นที่ลุ่ม มีทางน�้าฝนไหลออกไปลงล�าน�้าพาชีได้แต่ทาง
ที่ท�าท�านบนั้น ครั้นท�าท�านบแล้วน�้าก็ขังอยู่ กลายเป็นหนองใหญ่โต
อดุมด้วยปลาและนกต่างๆ ถงึเป็นทีร่าษฎรเล่นแข่งเรอืกนัตามฤดกูาล
ครึกครื้นทุกปี ออกจากท่ีพักแรมไปถึงท่าหนองคูระยะทาง ๓๐ เส้น  
ถึงหัวทุ่งสร้างจึงลงเรือคาด คือเรือชะล่า ๒ ล�าขนานกันปูพื้นปักเสา 
มุงหลังคาถ่อไปจนถึงท�านบ ซึ่งอยู่ใกล้บ้านหนองใหญ่ บ้านนอนยาง 
ทางถ่อเรือไปประมาณ ๕๐ นาที แล้วพักกินข้าวเช้าที่ๆ พักกลางทุ่ง  
ราษฎรเอาเรือชะล่ามาพายแข่งกันให้ดูหลายล�า จนเวลาเท่ียงเศษ 
จึงกลับ ตอนบ่ายสนทนากับพระสงฆ์ เจ้าอาวาสและพวกจีนพ่อค้า 
 ตั้งแต่เข้าเขตมณฑลอุดรมา ได้ไปเที่ยวตามหมู่บ้านราษฎร 
ตามทางที่ผ่านมาหลายแห่ง บางแห่งเป็นบ้านใหญ่ตั้งมาช้านานหลาย
ชั่วคน ลองไต่ถามถึงประเพณีการสมาคมของชาวบ้านเหล่านี้ ตามที่
พวกชาวบ้านช้ีแจง ได้ความประหลาดน่าพิศวงอย่าง ๑ คือชาวบ้าน
เหล่านี้ครัวหนึ่งก็มีบ้านอยู่แห่ง ๑ มีเหย้าเรือนพอกันอยู่ และมียุ้งข้าว
เก็บไว้พอกินปี ๑ ในลานบ้านปลูกพริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ ส�าหรับต้ม
แกง นอกบ้านมีสวนผลไม้เช่น กล้วย, อ้อย, หมาก, มะพร้าว และมี
ที่ปลูกต้นหม่อนส�าหรับเล้ียงไหม ต่อเขตสวนออกไปถึงทุ่งนา ต่างมี 
เนื้อนาและโคกระบือพอท�าได้ข้าวกินทุกครัวเรือน ถึงฤดูท�านาก็ช่วย
กันท�านาทั้งชาย หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ สิ้นฤดูนาผู้ชายไปเที่ยวหาของขาย  
ผู้หญิงอยู่บ้านเล้ียงไหมและทอผ้าท�าเคร่ืองนุ่งห่ม เศษอาหารที่เหลือ 
บริโภคใช้เล้ียงไก่และสุกรไว้ขาย การกินอยู่ของชาวบ้านแถวนี้ท�าได้ 
เองเกือบไม่ต้องซื้อหาสิ่งอันใด สิ่งที่ต้องซื้อก็คือเครื่องเหล็ก เช่นจอบ 
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เสียม, มีดพร้า เป็นต้น และเครื่องถ้วยชาม บางทีก็ซื้อด้ายทอผ้าหรือ 
ผ้าผืน และของอื่นๆ ที่ชอบใจซึ่งพ่อค้าหาไปขาย เงินทองที่จะใช้ซื้อ
หาก็มีพอเพียง เพราะมีโคกระบือที่ออกลูกเหลือใช้และมีหมูและไก่
ที่เลี้ยงไว้ด้วยเศษอาหารเหลือบริโภค ขายได้เงินซื้อของที่ต้องการได้ 
พอปรารถนา ต่างครวัต่างอยูเ่ป็นอสิระแก่กัน ไม่มีใครเป็นบ่าว ไม่มีใคร 
เป็นนายใคร ลูกบ้านอยู่ในปกครองของผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวของตน  
แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านและก�านันต่อขึ้นไป ดูปกครองกันง่ายดาย แต่ว่า 
ทั้งต�าบลนั้นจะหาเศรษฐีที่มั่งมีเงินแต่ ๒๐๐ บาทข้ึนไปไม่มีเลย คน 
ยากจนถึงต้องเป็นบ่าวคนอื่นก็ไม่มีเลยสักคนเดียว คงอยู่กันมาเช่นน้ี
นับด้วยร้อยปีแล้ว เพราะเหตุว่าพวกชาวบ้านท�าไร่นาหาเลี้ยงตัวได ้
โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เงิน ความรู้สึกต้องการตัวเงินไม่รุนแรง เงินก ็
ไม่มีอ�านาจเหมือนในเมืองท่ีว่าเป็นศิวิไลซ์ จึงไม่ใคร่มีใครสะสม แต่
จะว่ายากจนก็ไม่ได้ เพราะเลี้ยงตัวได้โดยผาสุกไม่อัตคัด เมื่อได้ความ
ดังกล่าวมา ได้อธิบายให้หมอแบรดด๊อกเข้าใจ แล้วถามว่า ประชุมชน
เช่นน้ีฝร่ังจะเห็นว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ประการใด หมอแบรด 
ด๊อกเป็นชาวอเมรกินัตอบว่า พวกโซเชยีลลสิต์ในเมอืงฝรัง่ทีวุ่น่วายกนั
ต่างๆ ก็ต้องการจะเป็นอย่างพวกชาวบ้านนี้นั่นเอง ที่แท้สมาคมอย่าง
ที่พวกโซเชียลลิสต์ต้องการมีอยู่ในเมืองนี้มานับด้วยร้อยปีพันปีแล้ว  
สมกับสุภาษิตที่กล่าวว่า “ไม่มีอะไรแปลกใหม่ในโลกนี้”๑

 วันที่ ๒๗ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ๕ นาที ออกจากเมืองขอนแก่น
ทางถนนท้ายเมือง ข้ามสะพานหนองแวงจะกา ห้วยบ้านลานหญ้า  
ถงึบ้านส�าราญทีพ่กัร้อนเวลาเช้าโมงหนึง่กบั ๔๐ นาท ีระยะทาง ๓๐๐ 
เส้น มีราษฎรในหมู่บ้านมาคอยอยู่เป็นอันมาก เวลาเช้า ๓ โมง ๑๕ 
นาท ีเดนิทางต่อไป ข้ามห้วยใหญ่ ห้วยบ้านตอกแป้น ห้วยอ้ายงอ และ 

 ๑	 เรื่องนี้สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงเล่าไว้ในนิทาน
โบราณคดี	นิทานที่	๑๖	เรื่องสมาคมไทยอย่างโบราณ
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ซบับอน (คอืแอ่งทีน่�า้ไหลซบัขึน้มาจากพืน้แผ่นดนิ) แล้วถึงห้วยหนิลาด
ที่พักแรมเวลาเช้า ๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๕๐ เส้น รวมระยะทาง
วันนี้ ๕๕๐ เส้น
 ตามหนทางที่มาวันนี้มีขึ้นเนินลงเนินป่าไม้หลายแห่ง ส�านวน
ชาวเมืองนี้เรียกว่าสามสิบสองเนิน มีไม้เต็งรังต้นสูงๆ และไม้อ่ืนๆ 
ขึ้นเขียวทึบ บางแห่งเมื่อถึงชายเนินมีนาบ้าง บางแห่งมีไร่ยาสูบบ้าง 
หนทางแคบกว่าต้นทางมณฑลอุดรที่ผ่านมาแล้ว แต่เป็นทางสาย
โทรเลขเหมือนกัน  
 วันที่ ๒๘ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ๕ นาที ออกจากที่พักแรมต�าบล
หินลาด ข้ามห้วยค�าแก่นคูน ถึงฝั่งล�าน�้าพองเวลาเช้าโมงหนึ่งกับ ๔๐ 
นาที ระยะทาง ๒๒๐ เส้น ล�าน�้าพวกนี้ไหลจากเขากระดิงแขวงเมือง
หล่มศักดิ์ มาร่วมน�้าชีใต้บ้านเผือแขวงเมืองขอนแก่น ขุนผดุงแคว้น 
ประจันต์ ข้าหลวงบริเวณพาชีพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและราษฎร 
ช่วยกันออกเงินออกแรงสร้างสะพานช้างข้ามล�าน�้าพอง กว้าง ๓ วา 
ยาว ๕๗ วา เสาและพืน้ รอดลูกกรง คานเครือ่งไม้ใช้ไม้แดง ไม้ตะเคยีน 
ไม้เตง็ไม้รัง เป็นสะพานมัน่คงแขง็แรงกว่าสะพานข้ามล�าน�า้พาชทีีข้่าม
มาแล้ว เป็นประโยชน์แก่พ่อค้าและราษฎรที่จะไปมาเป็นอันมาก ได้
ลงมือท�าตั้งแต่ธันวาคม ศก ๑๒๔ แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมศกนี้ 
ทนัรบัข้าพเจ้า จงึได้มกีารสวดมนต์เล้ียงพระฉลอง และเชญิให้ข้าพเจ้า
ตดัผ้าเปิดสะพานในวนันีด้้วย ในขณะเปิดสะพานน้ัน พระสวดชยัมงคล
มีพลุและพิณพาทย์ประโคม ข้ามสะพานถึงที่พักร้อนเวลาเช้า ๓ โมง 
๔๐ นาที หยุดกินข้าวเช้าแล้วเดินต่อไปถึงห้วยวังเดือนห้า ห้วยหัวช้าง 
ห้วยอ้ายเต้น ถึงกุดหว้าที่พักแรมเวลาเช้า ๕ โมง ระยะทาง ๔๐๐ เส้น 
รวมระยะทางวันนี้ ๖๒๐ เส้น ที่ต�าบลกุดหว้ามีราษฎรมาตั้งอยู่ได้สัก 
๘ ปีมา สังเกตดูราษฎรเป็นไข้ป่าจนเป็นป้างโดยมาก เพราะแถวนี้เป็น
ที่ป่าริมดง ให้หมอแจกยารักษาให้ตามสมควร
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เมืองกุมภวาปี
 วันท่ี ๒๙ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่งครึ่ง ออกจากกุดหว้า ผ่าน 
ซับบอน ซับบง มาถึงบ้านนางิ้ว ซึ่งเป็นบ้านร้างเพราะราษฎรท�านา
ไม่ได้ผลจึงย้ายไปตั้งบ้านใหม่ที่ห้วยนาค�า ซึ่งเป็นหนทางจะผ่านต่อไป  
พักกินข้าวเช้าที่นางิ้วเวลาเช้าโมงหนึ่งกับ ๔๕ นาที ระยะทาง ๑๘๐  
เส้น ครั้นเวลาเช้า ๓ โมงออกจากบ้านนางิ้ว เดินตามทางตัดใหม่
ซึ่งแยกจากทางโทรเลขข้ามห้วยอ้ายเต้นถึงเขตกุมภวาปี เมืองนี้ยก
บ้านบึงหม้อ๑ ตั้งขึ้นเป็นเมืองเมื่อในรัชกาลที่ ๕ พระวรฤทธิไชย  
ผู้ว่าราชการเมืองกุมภวาปีมารับ ต่อมาถึงห้วยบ้านนาค�าซึ่งเป็นบ้าน
ตั้งใหม่ แล้วถึงต�าบลวังหินที่พักแรมเวลาเช้า ๔ โมง ๔๕ นาที ระยะ
ทาง ๒๖๙ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๔๔๙ เส้น ที่เรียกว่าวังหิน เพราะมี 
แอ่งศิลาแลงน�้าขังอยู่ในป่า แต่ไม่มีหมู่บ้าน หนทางที่มา ๒ วันนี้เป็น 
ทางขึ้นเนินลงเนินอย่างวันก่อน และทางท่ีตัดใหม่จากบ้านนางิ้วมี 
ไม้ใหญ่ร่มรืน่ด ีแล้วจะไปร่วมทางโทรเลขทีบ้่านเสอเพลอต่อไปข้างหน้า
 วันท่ี ๓๐ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่ง ๑๕ นาที ออกจากที่พักแรม 
วงัหนิเลยีบชายเนนิมาถงึท่ีพกัร้อนต�าบลห้วยก่องสเีวลาเช้า ๒ โมง ๑๐ 
นาที ระยะทาง ๒๘๑ เส้น เวลาเช้า ๓ โมงเศษ ออกจากที่พักข้ามห้วย
ก่องสีเข้าดงเกวียนหักเป็นดงไม้เล็กๆ แล้วข้ามห้วยทรายข้ามดงปะโค  
เมื่อลงถึงชายดงเห็นหนองใหญ่ เรียกว่าหนองปะโค มีหญ้าข้ึนเต็ม  
แลดูโดยรอบเห็นทิวไม้ทุกด้าน ข้างทางมีไผ่ แลดูไปเป็นซุ้มเป็นซอก
งามดี ต่อไปถึงบ้านปะโค ผ่านหมู่บ้านแล้วออกทุ่งสียาวอน ถึงเมือง
กุมภวาปีเวลาเช้า ๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๐๐ เส้น รวมระยะทาง
วันนี้ ๔๘๑ เส้น พระรามฤทธี ข้าหลวงบริเวณน�้าเหืองมาคอยรับอยู่ 

 ๑	 บ้านบึงหม้อ	กุมภวาปีนี้	พระยาอุดรธานี	 (จิตร	จิตตะยโสธร)	ท่าน
ว่าเดิมเขาเรียกว่า	“บึงมอ”	(มอค�านี้	หมายถึง	โคผู้	มิใช่บึงหม้อ)	เป็นสถานที่	 
ที่ฝูงโคลงกินน�้า
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ที่นี่พร้อมด้วยเจ้าเมืองกรมการ
 เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ ไปเท่ียวตามทางหมูบ้่าน ข้างหลงัหมูบ้่าน
ออกไปเป็นทุง่ใหญ่ แลเหน็หนองหาร ทุง่นีแ้ลดกูว้างใหญ่มาก โดยยาว
กว่า ๑๐๐ เส้น ตกขอบหนองหารกลางทุ่งมีเนินเล็กๆ ไม้ขึ้นเป็นพุ่ม 
อยู่สักแห่งหนึ่งสองแห่ง ราษฎรปล่อยโคกระบือและม้าออกกินหญ้า
เป็นฝูงๆ หนองหารนี้มีชื่อเสียงมาในพงศาวดาร เป็นหนองใหญ่กว้าง
มาก มีชาวบ้านต้ังหาปลาอยู่โดยรอบ ทางเดินรอบหนองประมาณ 
๒ วัน มีท่าลงหนองที่บ้านเชียงแหว ระยะทางห่างจากเมืองกุมภวาปี 
๒๐๐ เส้น มีเกาะในหนองเรียกว่าเกาะดอนแก้ว มีหมู่บ้านและวัดบน
เกาะนั้นด้วย น�้าหนองหารนี้ไหลลงน�้าปาวไปตกล�าพาชี เวลาบ่าย ๕ 
โมงเศษ กลับมาแวะวัดโพธิ์ไชย มีพระ ๕ รูป เณร ๘ รูป มีการสอน
หนังสือไทยบ้างเล็กน้อย
 เมืองกุมภวาปีเป็นเมืองขึ้นเมืองหนองหาร มีราษฎรประมาณ 
๖๐๐๐ คน มีชาวเมืองนครราชสีมาตั้งท�ามาค้าขายด้วยหลายครัว  
การท�ามาหาเล้ียงชีพ คอืท�านาอย่าง ๑ หาปลาอย่าง ๑ ผสมโค กระบอื 
ม้าอย่าง ๑ ขายหนังเขาโคกระบืออย่าง ๑ เก็บผลเร่วอย่าง ๑ สับยาง
กะตังกะติ้วขายอย่าง ๑
 วันที่ ๓๑ ธันวาคม เวลาย�่ารุ่งครึ่ง ออกจากเมืองกุมภวาปีผ่าน
ทุ่งนาแล้วเข้าป่าเล็กๆ ถึงหนองสี่แจ เป็นทุ่งกว้างเห็นทิวไม้โดยรอบ  
เข้าดงสีแ่จ เป็นดงไม้เลก็ๆ ข้ามห้วยน�า้ฆ้อง แล้วผ่าหมูบ้่านสองเปลอืย 
ซึ่งเป็นที่ราษฎรชาวเมืองนครนายก มาตั้งท�านาข้าวเจ้าหลายปีมา
แล้ว คนพวกนี้เป็นเชื้อลาวชาวเวียงจันทน์แต่ก่อนเมื่อศก ๑๑๓-๑๑๔  
ฝร่ังเศสให้พวกกรมการเมืองเวียงจันทน์ลงมาเกลี้ยกล่อมให้กลับไป 
เมอืงเดมิของปู ่ย่า ตา ยาย ผู้ท่ีมาเกล้ียกล่อมมาบอกว่าจะได้บ้านเรอืน 
ไร่นาสารพัดไม่ต้องลงทุนรอนอย่างไร ไปยู่กินตามชอบใจ พวกนี้ 
หลงเชื่อก็ขายบ้านเรือนไร่นาอพยพไปเมืองเวียงจันทน์ ครั้นไปถึง 
ไม่ได้จริงดังคาดเห็นสู้อยู่เมืองนครนายกไม่ได้ ก็พากันอพยพกลับมา  
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ที่ยังมีทุนรอนพอกลับมาถึงบ้านเดิมได้ก็มี ที่หมดทุนมาไม่ได้ ก็ตั้งท�า 
ไร่นาอยูใ่นมณฑลอดุรทีต่�าบลนีบ้้าง ต�าบลอ่ืนบ้าง ยังมีอีกหลายสบิครัว  
ทีต่�าบลน้ีเป็นทีน่าด ีมชีาวเมอืงอบุลราชธานีและชาวเมืองนครราชสมีา  
กับคนพื้นเดิมอยู่ด้วยรวมกันเป็น ๓ หมู่บ้าน ผ่านทุ่งนาและนาเกลือ 
มาถึงต�าบลเสอเพลอเวลาเช้า ๒ โมงครึ่ง ระยะทาง ๒๐๐ เส้น
 เวลาเช้า ๓ โมง ๔๐ นาที ออกจากที่พักต�าบลเสอเพลอเข้า
ทางสายโทรเลข ข้ามห้วยสมพาดเป็นเขตเมืองกุมภวาปีกับอ�าเภอ
บ้านหมากแข้งต่อกัน พระศรีสุนทรกิจ๑ ปลัดอ�าเภอชาวบ้านเดื่อ 
หมากแข้งพร้อมด้วยกรมการก�านนัผูใ้หญ่บ้านมารับ ผ่านบ้านทอนและ 
ห้วยหลักนาง ขึ้นโคกป่าไม้ ถึงที่พักแรมต�าบลหนองหมื่นเท้า เวลาเช้า  
๕ โมง ระยะทาง ๓๐๕ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๕๐๕ เส้น

เมืองอุดรธานี
 วันที่ ๑ มกราคม เวลาย�่ารุ่งครึ่ง ออกจากหนองหมื่นเท้า เดิน
ตามทางสายโทรเลข ผ่านบ้านทอนและบ้านค�ากลิ้ง ที่บ้านค�ากลิ้งมี
ทุ่งกว้างมีนา นายพันตรี หลวงพิทักษ์นรินทร๒์ ผู้บังคับการทหารราบ 
ที่ ๗ ประจ�าบ้านเดื่อหมากแข้ง กับนายทหารและนายร้อยต�ารวจภูธร
มารับกลางทาง เวลาเช้าโมงครึ่งถึงหนองขอนขว้าง ระยะทาง ๒๐๐ 
เส้น มีที่พักร้อน พักครู่หนึ่งแล้วเดินต่อไปตามทาง ซึ่งมีนาข้าวและ
นาเกลือจนถึงต�าบลห้วยโซ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร๓ ข้าหลวง
เทศาภิบาลซึ่งล่วงหน้ามาคอยต้อนรับเป็นตอนๆ กับพระรังสรรค์สาร
กิจ๔ ข้าหลวงบริเวณหมากแข้งและข้าราชการประจ�ามณฑล พร้อม 
ด้วยพระยาประทุมเทวาธิบาล๕ ผู้ว่าราชการเมืองหนองคาย และ

	 ๑	 พระศรีสุนทรกิจ	(อ�าคา) 
	 ๒	 หลวงพิทักษ์นรินทร์	(กร)	ต่อมาเป็นพระวรราชนุรักษ์
 ๓	 โพธิ์	เนติโพธิ์	ย้ายมาจากมณฑลพิษณุโลก
	 ๔	 พระรังสรรค์สารกิจ	(เลื่อน	ศรีเพ็ญ)	
	 ๕	 พระยาประทุมเทวาธิบาล	(เสือ	ณ	หนองคาย)		
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พระยาประจันตประเทศธาน๑ี ผู้ว่าราชการเมืองสกลนครมารับที่นี่
 ที่ห้วยโซนี้ ถ้าฤดูฝนเป็นห้วยที่น�้าไหลท่วมหนองอยู่นานๆ   
พ่อค้าที่จะข้ามล้อเกวียน และผู้คนไปมาได้ความล�าบาก ข้าราชการ
ในมณฑลนี้ พร้อมด้วยก�านันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจึงช่วยกันสร้าง
สะพานขึ้นด้วยไม้จริง กว้าง ๒ วา ๒ ศอก ยาว ๘ วา ๒ ศอก ข้ามห้วย 
โซนี้กับได้ท�าถนนจากสะพานนี้ไปจดถนนหน้าโรงพักต�ารวจภูธร รวม
กับถนนในเมือง (อุดรธานี) เป็นทางกว้าง ๓ วา ๗ ศอก ยาว ๒๕ เส้น 
๑๖ วา เพื่อเป็นการสะดวกแก่มหาชนที่ไปมา สะพานและถนนพึ่ง
แล้วในคราวนี ้พระรงัสรรค์สารกิจจงึเชิญให้ตดัแพรแดงขงึสะพานเป็น 
การเปิดสะพานข้ามห้วยโซนี้ด้วยแล้ว ไปตามถนนที่ถมใหม่ไปจนถึง
ที่พัก ที่มณฑลอุดรเวลาเช้า ๒ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๑๐๐ เส้น  
รวมระยะทางวันนี้ ๓๐๐ เส้น
 เวลาบ่าย ๒ โมงประชมุข้าราชการ พ่อค้าราษฎรมาหาทีป่ะร�า
หน้าที่ว่าการมณฑล เวลาบ่าย ๓ โมงเสร็จการประชุม
 ทีบ้่านหมากแข้งนี ้เดมิเรยีกว่า “บ้านเดือ่หมากแข้ง” ตัง้อยูร่มิ
ห้วยหมากแข้ง เดมิเป็นทีบ้่านร้าง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจกัษ์ 
ศลิปาคม๒ เมือ่ด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ได้ย้ายทีว่่าการจาก
เมืองหนองคายมาตั้งเป็นที่ว่าการมณฑลอุดรข้ึน ตั้งแต่รัตนโกสินทร
ศก ๑๑๒ ได้ปลูกสร้างที่ท�าการต่างๆ และท�าถนนหนทางขึ้นใหม่โดย
ล�าดบัมา เวลานีท้ีว่่าการมณฑล ท่ีว่าการอ�าเภอ ศาล เรอืนจ�า โรงทหาร 
โรงพักต�ารวจภูธร ออฟฟิศไปรษณีย์โทรเลข และบ้านเรือนข้าราชการ
อยู่ติดต่อเป็นระยะๆ ล�าดับกันไป มีตลาดขายของสด และมีตึกอย่าง

	 ๑	 พระยาประจันตประเทศธานี	(โง่นค�า	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร)
 ๒	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่	กรมหลวงประจกัษ์ 
ศิลปาคม	พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๔	กับ
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์	รัชกาลที่	๕	เป็นแม่ทัพปราบฮ่อที่มณฑลอุดร	และเป็น
ข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเร็จราชการมณฑลอุดร	ต้นราชสกุลทองใหญ่
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โคราชของพ่อค้านายห้างบ้างมีวัดเรียกวัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่บนเนิน 
และมีบ่อน�้าใหญ่ส�าหรับราษฎรได้ใช้น�้าทุกฤดูกาลด้วย มีบ้านราษฎร
มาตั้งอยู่หลังบ้านข้าราชการบ้าง มีถนนตัดตรงๆ ไปตามที่ตั้งที่ท�าการ 
และร้านตลาดเหล่านี้หลายสาย และเมื่อใกล้เวลาข้าพเจ้าจะมาคราว
น้ี มณฑลได้ตัดถนนตั้งแต่หลังที่ว่าการไปจนหนองนาเกลือเพิ่มข้ึน
อีกสายหนึ่ง และเมื่อรื้อที่ว่าการบัดนี้ไปตั้งบนเนินใกล้หนองนาเกลือ 
ตามความตกลงใหม่ ถนนสายนี้จะบรรจบกับถนนเก่าเป็นถนนยาว
และงามมาก
 เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ ไปดูร้านพ่อค้าแล้วไปตามถนนที่ตัดใหม่
จนถึงหนองนาเกลือ เป็นหนองใหญ่เพราะปิดน�้าไว้คล้ายทุ่งสร้างที่
เมืองขอนแก่น ได้ขนานนามว่า “หนองประจักษ์” และวันน้ีเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกฎุราชกุมาร เวลาบ่ายมีการพิธีพระสงฆ์สวดมนต์ 
เวลาทุ่มเศษได้มีการประชุมข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนพร้อมกัน 
เลี้ยงอาหารเวลาค�่าในปะร�าตรงหน้าท่ีว่าการ มีพิณพาทย์เมืองกมุทา
ไสยมาท�าวงหนึ่ง
 วันที่ ๒ มกราคม เวลาเช้าโมงเศษ ไปวัดมัชฌิมาวาส พระครู
ธรรมวินยานุยุตก์เจ้าคณะเมืองหนองคาย เป็นเจ้าอาวาส มีพระ ๘ รูป 
เณร ๔ รปู และพระครพูทุธพจนประกาศ เจ้าคณะรองเมอืงหนองคาย
มาคอยรับ ก็พักอยู่วัดนี้ด้วย ออกจากวัดไปหนองประจักษ์ กะที่สร้าง
สถานที่ท�าราชการและบ้านพักข้าราชการบนเนินรอบขอบหนองนั้น
 เวลาบ่าย ๕ โมง ไปดูโรงทหารและโรงต�ารวจภูธร แล้วมา
ที่ปะร�าหน้าที่ว่าการ ซึ่งแต่งเป็นโรงพิธี พระสงฆ์ ๑๐ รูปมีพระครู
ธรรมวินยานุยุตก์เป็นประธาน สวดมนต์ในการเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถและสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 
สยามมกุฎราชกุมาร สวดทวาทศปริตรอย่างท�านองพระธรรมยุติกา 
สวดเรียบร้อยดีมาก ได้ความว่ากรมหลวงประจักษ์ฯ ได้ทรงซักซ้อม
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ไว้ เดี๋ยวนี้มีผู้ชอบฟังท�านองนี้มาก พระสงฆ์ในเมืองหนองคายจึงได้ 
ซักซ้อมสืบมาสวดได้หลายวัด
 วันที่ ๓ มกราคม เวลาเช้าเลี้ยงพระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่สวดมนต์
เสร็จการพิธีแล้วเตรียมการที่จะเดินทางต่อไป
 วันที่ ๔ มกราคม เวลาย�่ารุ่งครึ่ง ออกจากบ้านหมากแข้งขี่ม้า
มาตามถนนท่ีตดัใหม่จนถงึล�าธารซึง่น�า้ไหลมาจากทุง่นาเกลอื มีสะพาน
ซึ่งสร้างใหม่คราวนี้ พระรังสรรค์สารกิจเชิญให้เปิดสะพานและถนนที่
สร้างใหม่ท�าตั้งแต่หมู่บ้านมีราษฎรขายหม้อ กว้าง ๓ วา ยาว ๑๕ เส้น 
๔ วา และสะพานข้ามล�าธารท�าด้วยเสาไม้จริง กว้าง ๒ วา ๑ คืบ ๕ 
นิ้ว ยาว ๑๐ วา แล้วข้ามสะพานไปทุ่งนา ขึ้นเนินพระนิเวศ ออกทุ่งนา
ผ่านหนองบึงจาน บ้านไก่เถื่อน บ้านท่าตูม ถึงห้วยหลวงซึ่งเป็นที่เขต
อ�าเภอหมากแข้งกับเมืองหนองคายต่อกัน พระยาประทุมเทวาธิบาล
ล่วงหน้ามาคอยรับ แล้วผ่านบ้านดงลิง ทุ่งบ้านพันเหมือน เดินตาม
ทางโทรเลขมาตั้งแต่บ้านหมากแข้งถึงบ้านขาว เวลาเช้า ๓ โมงคร่ึง 
ระยะทาง ๓๘๐ เส้น พกักินข้าวเช้าแล้ว เวลาเช้า ๔ โมงครึง่เดนิทางต่อ
ไป ผ่านหนองนกเขียน บ้านจูนบาน มีที่พักอีกแห่งหนึ่ง เวลาบ่ายโมง
ถึงริมล�าน�้าซวย ระยะทาง ๓๕๘ เส้น มีที่พักแรม รวมระยะทางวันนี้  
๗๓๘ เส้น เวลาค�่าวันนี้ปรอทลงถึง ๓๘ ดีกรี ฟาเรนไฮต์ หนาวกว่า 
วันอื่นที่ได้พบในคราวนี้

เมืองหนองคาย
 วันที่ ๕ มกราคม เวลาย�่ารุ่งคร่ึง พระยาประทุมเทวาธิบาล  
ขอให้เปิดสะพานข้ามน�้าซวยซึ่งสร้างใหม่ กว้าง ๒ วา ยาว ๒๒ วา 
 ๒ ศอก เสาไม้จรงิ พืน้ปกูระดาน และได้ท�าศาลาท่ีพกัไว้ใกล้เชงิสะพาน
ด้วย เปิดสะพานแล้วข้ามสะพานผ่านทุ่งบ้านนาไหม ห้วยดาน บ้าน
โพนตาล มาพักกินข้าวเช้าท่ีบ้านผักหวาน ระยะทาง ๒๕๘ เส้น ถึง
เวลาเช้าโมงครึง่ท่ีต�าบลนี ้ยังมรีอยดินเป็นสนามเพลาะค่าย เจ้าพระยา
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บดนิทรเดชา๑ ครัง้รบกบัราชวงศ์เวยีงจนัทน์เหลอือยู่พอสงัเกตได้ เวลา
เช้า ๓ โมงเดินทางไปข้ามห้วยตาด ห้วยยาง ห้วยกงสี ข้ึนโคกสร้าง
หิน ลงทุ่งค�าแค้ ทุ่งห้วยแก ถึงทุ่งระนามแล้วถึงเมืองหนองคายเวลา 
๕ โมงเช้า ทีพ่กัแรมตัง้อยูค่นละฟากถนนกบัวดัหายโศกซึง่อยูร่มิล�าน�า้
โขง พระยาบริหารราชอาณาเขตร๒ ปลัดเมืองหนองคาย และพระ
บริบาลภมูเิขตร๓ นายอ�าเภอเมอืง พร้อมด้วยกรมการผูใ้หญ่ผูน้้อยและ 
ราษฎรชาวเมืองมาคอยรับ ราษฎรท่ีมาวันนี้มากต่อมากทั้งที่อยู่ใกล้
และที่มาแต่ไกลทางตั้งวันหนึ่งสองวัน มีเคร่ืองสักการะมาให้ ขอเฝ้า 
ขอเห็นตัวเรื่อยกันไปเกือบวันยังค�่า เพราะตั้งแต่กรมหลวงประจักษ์
เสด็จกลับไปได้ถึง ๑๓ ปีพึ่งมีเจ้านายเสด็จขึ้นไปในคราวนี้ 
 ในวันนี้นายพันตรี โนลัง ข้าราชการฝรั่งที่เมืองเวียงจันทน์มา
หา บอกว่าเคาเวอเนอเยเนราล ให้น�าเรือกลไฟชื่อลาแครนเดียล�า ๑ 
เรือไฟเล็กอีกล�า ๑ รวม ๒ ล�ามาให้ใช้ในการเดินทางต่อไป และได้
มีค�าสั่งให้เจ้าพนักงานข้างฝั่งซ้ายต้อนรับให้ทุกแห่ง ได้สั่งให้ขอบใจ 
เคาเวอเนอเยเนราล และขอบใจตวัเขาตามสมควร เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ 
ลงเรือชะล่ายาวเขียนลายทองมีเก๋งของพระประทุมเทวาธิบาล ล่อง
ตามล�าน�้าโขงมาข้างใต้ ขึ้นที่ท้ายบ้านพวกจีน ดูร้านพ่อค้าจีนขายของ
ต่างๆ ซึ่งน�ามาจากกรุงเทพฯ และตลาดขายของสด แล้วเดินดูเมือง 
กลับมาที่พัก
 เวลาค�่า ได้เชิญนายพันตรี โนลัง ฝรั่งเศส ซึ่งน�าเรือมารับ 
มากินอาหารด้วย
 วันที่ ๖ มกราคม เวลา ๒ โมงเศษ ไปวัดมีไชย ซึ่งพระคร ู

	 ๑	 เจ้าพระยาบดินเดชา	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 แม่ทัพเอกในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๓ 

	 ๒	 พระยาบริหารราชอาณาเขตร	(กุแก้ว)	
	 ๓	 พระยาบริบาลภูมิเขตร	(เถื่อน)
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พุทธพจนประกาศ เจ้าคณะรองเมืองหนองคาย เป็นเจ้าอาวาส
 เวลาเช้า ๔ โมง พวกชาวเมืองแห่บายศรีขวัญ ตีฆ้องและ 
โห่ร้องเป็นกระบวนมาประชุมพร้อมกันที่ปะร�าใหญ่ข้างที่พัก พวกจีน 
พ่อค้ามกีมิฮวยอัง้ติว๋เข้ากระบวนแห่มาด้วย ท้าวเกษน้องพระยาประทมุ 
เทวาธิบาลอ่านค�าอ�านวยพรท�าขวัญ แล้วผู้เฒ่าผูกมือตามประเพณี
 เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ ไปเปิดสะพานข้ามล�าห้วยหายโศก รมิวดั 
หายโศกใกล้ฝั่งแม่น�้าโขง สะพานนี้ข้าราชการและราษฎรได้เร่ียไร 
เงินสร้างขึ้นยาว ๑๔ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๕ นิ้ว  
ปูกระดานเสาไม้จริง กับสร้างศาลาหลังหนึ่ง ๒ ห้องมีเฉลียงด้านหนึ่ง 
หลงัคามงุกระเบือ้ง แล้วไปดูแข่งเรอืยาว ๒ คู ่เสร็จแล้วไปวดัศรีสระเกษ  
วดัหกอ่อง และวดัโพธิไ์ชยซึง่ประดษิฐานพระพทุธรปู เรยีกว่าพระไสย 
อันเป็นพระชดุเดยีวกนักบัพระเสรมิ พระสกุ ซึง่เดมิอยู่เมืองเวยีงจันทน์ 
พระเสริมนั้น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เชิญลง
มากรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้อยู่ในพระวิหารปทุมวนาราม แต่พระสุกนั้นกล่าว
กันว่าเจ้าอนุพาล่องน�้าโขงลงไป เรือล่มจมอยู่ในแม่น�้าของใต้เมือง
หนองคาย ตรงที่ซึ่งเรียกว่าเวินพระสุกบัดนี้ ที่วัดโพธิ์ไชยนี้มีพระเจดีย์
ลาวองค์ ๑ ฝีมือท�างามนัก
 เวลาค�่าให้เชิญเจ้าเมืองกรมการ มีพระยาประทุมเทวาธิบาล 
และพระบริบาลภูมิเขตร เป็นต้น มากินอาหารด้วย
 เมอืงหนองคายนี ้พึง่ในเมือ่รชักาลที ่๓ เมือ่ตไีด้เมอืงเวยีงจนัทน์
คราวเป็นขบถ กวาดชาวเวยีงจนัทน์เป็นเชลยลงไป แล้วโปรดให้แบ่งคน
เมืองยโสธรมาตั้งบ้านหนองคายขึ้นเป็นเมือง แต่เป็นท�าเลดี กล่าวกัน
ว่าเดี๋ยวนี้ใหญ่โตกว่าเมืองอื่นๆ บรรดาที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้าโขงทุกเมือง 
มีหมู่บ้าน ๔๒๑ หมู่ มีเรือน ๖๐,๐๔๔ หลังคาเรือน ราษฎรชาย 
๓๐,๓๑๑ หญิง ๒๙,๗๓๓ รวม ๖๐,๐๔๔ คน
 สนิค้าเข้าเมอืงมาทางกรงุเทพฯ เป็นพืน้ มเีครือ่งผ้าเครือ่งแพร
และเครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบต่างๆ สินค้าที่มาทางเขตฝรั่งเศส 
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ทางเมืองญวน มีสุราและน�้าปลา ปืนกับน�้ามันปิรโตเลียม แต่น�า้มัน 
ปิดโตเลียมทราบว่ามาจากกรุงเทพฯ ทางปากลาย มาขายเป็นคราวๆ 
 สินค้าออก ส่งลงไปขายทางเมืองนครราชสีมาและกรุงเทพฯ  
มีเร่ว ครั่ง ก�ายาน ยางกะตังกะต้ิว ยาสูบ และเขาหนัง ครั่งและ
ก�ายาน และยางกะตังกะติ้วรับมาจากหลวงพระบางโดยมาก สินค้า
จากหนองคายมีเกลือ ส่งไปขายเมืองเชียงขวางและหลวงพระบาง 
ปีละมากๆ 
 สินค้าที่มาจากกรุงเทพฯ พ่อค้าได้ส่งไปขายฝั่งซ้าย ฝร่ังเศส 
ยังไม่เก็บภาษีอะไร เว้นแต่ไม้ขีดไฟต้องเสียภาษีแรง

เมืองโพนพิสัย
 วันที่ ๗ มกราคม เป็นก�าหนดจะล่องเรือจากเมืองหนองคาย 
แต่ฤดนูีเ้วลาเช้าหมอกลงจดั คนอยูห่่างกนัเพยีง ๖ ศอกกแ็ลไม่เหน็กนั
ต้องรอจนเวลาเช้าโมง ๔๐ นาที พอหมอกในล�าแม่น�้าโขง๑ ค่อยจาง
จึงได้ลงเรือลาแครนเดีย เป็นเรือส�าหรับข้าราชการผู้ใหญ่ของฝรั่งเศส
ตั้งแต่เคาเวอเนอเยเนราลเป็นต้น ไปมาทางล�าแม่น�้าโขง เก๋งมีห้องนั่ง 
ห้องนอน และห้องกินข้าว มีดาดฟ้านั่งชั้นบนและครัวหุงต้มบริบูรณ์
ทกุอย่าง๒ ส่วนเรอืไฟล�าเลก็ส�าหรบัของทีเ่หลอืบรรทกุเรอืล�าใหญ่ล่อง
ตามมา การทีล่่องคดิจะหยดุพกัแต่ในพระราชอาณาเขต เพราะเขาจดั
รับมทีีพ่กัแรมทกุระยะตลอดทาง เป็นแต่ใช้พาหนะของฝรัง่เศส เขาให้
นายพันตรี โนลังลงมาด้วยจนตลอดทาง ขณะเมื่อลงเรือมีข้าราชการ
และราษฎรมาส่งเป็นอันมาก พระก็มาสวดชยันโตประน�้ามนต์บน
ร้านริมซุ้มประตูบนตล่ิงทางลงเรือ พวกส่งโห่ฮิ้ว เรือลาแครนเดียยิง

 ๑	 เรื่องแม่น�้าโขงนี้	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงเล่าไว้ใน
นิทานโบราณคดี	นิทานที่	๑๗	เรื่องลักษณะแม่น�้าโขง
 ๒	 เรอืลาแครนเดยีล�านี	้ต่อมารบันายพลฝร่ังเศสไปตรวจการทีเ่มอืงหลวง
พระบาง	ขากลับล่องแก่งจมหายไปในวน	นายพลฝรั่งเศสก็ตายด้วย
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ปืนสลุต เวลาเช้าโมงหนึ่งกับ ๕๐ นาที เรือใช้จักรออกจากท่า ราษฎร 
ตามหมู่บ้านริมน�้าเมืองหนองคายมานั่งอยู่ริมตลิ่งเป็นหมู่ๆ ตลอดไป
เรือล่องลงมาถึงแก่งโคนเป็นที่แรก มีเทือกศิลาดานเล็กน้อย ไม่เป็น
แก่งส�าคัญอันใด ตามหาดและริมฝั่งน�้าราษฎรปลูกผักปลูกยาเป็น 
ระยะๆ ไป บางแห่งกเ็ป็นป่าไม่มผีูค้น ในล�าน�า้โขงมจีระเข้ และรมิตลิง่ 
เห็นนกยูงบางแห่ง บางแห่งก็เห็นลิง และบางแห่งที่ใกล้หมู่บ้านเห็น
กระบือลงกินน�้าเป็นฝูงๆ แลเห็นเครื่องดักปลาบ้าง นานๆ จึงเห็นเรือ 
ล�าหนึ่ง สองล�า รู้สึกว่าเปลี่ยวมาก เวลาเช้า ๔ โมง ๓๐ นาที ถึง
เมืองโพนพิสัย (เขตเมืองหนองคายต่อกับเมืองโพนพิสัยที่ห้วยหลวง)  
พระยาพไิสยสรเดชได้ล่วงหน้าลงมารบั แวะข้ึนดเูมืองโพนพสิยั แล้วไป
บ้านพระยาพิไสยสรเดช พอหมดเวลาครึ่งชั่วโมงที่ก�าหนดไว้ ก็กลับ 
ลงเรือใช้จักรต่อไป เห็นภูเขาควายข้างฝั่งซ้ายอยู่ข้างหน้า ผ่านดอน  
(คือ เกาะ) คว่างคลี เวลาเช้า ๕ โมง ๕๐ นาที ถึงแก่งขี้เหี้ยเป็นแก่งเล็ก
เหมือนกัน แล้วถึงปากน�้างึม เห็นภูเขาควายอยู่ข้างหลัง เวลาเที่ยงถึง
เวินสุก (เรียกตามนามพระสุก ที่ว่าเจ้าอนุพามาจมที่นี่) เห็นเทือกเขา 
ภหูอภโูฮงทางไปเมอืงเชียงขวางอยู่ทางฝ่ังซ้าย แล้วถึงแก่งมะขามหวาน 
เวลาเที่ยง ๔๐ นาที ผ่านหน้าเมืองรัตนวาปีเลยปากน�้าคาดไปหน่อย
หนึ่ง เวลาบ่ายโมงกับ ๕๐ นาที เรือกระทบศิลาใต้น�้าพอได้ยินเสียง
ดัง และเรือโคลงหน่อยหนึ่งแล้วแล่นต่อไป บ่าย ๒ โมง ๒๐ นาที ถึง
ดอนจาวเป็นหาดทรายใหญ่ยื่นออกมา ผ่านปากน�้ากะมัง บ่าย ๒ โมง
ครึ่งถึงแก่งอาฮอง เป็นแก่งใหญ่ดูงาม มีเทือกศิลาขวางน�้าออกมา
ทั้ง ๒ ข้าง เปิดช่องไว้แต่ตรงกลาง เหมือนกับคนแกล้งท�าไว้ เขาว่า
หน้าน�้าๆ วนร้ายนัก แต่หน้าแล้งเรือเดินได้สะดวก ต่อลงมาถึงดอน
โคราช บ่าย ๒ โมง ๔๐ นาที แวะรับฟืนที่บ้านท่านาค�าฝั่งซ้าย มีพวก
ผู้ไทยตัดฟืนส่งเรือฝรั่งเศส คิดค่าแรงให้คิวบิกเมเตอร์ต่อ ๕๐ อัฐ (ใน 
ฝั่งโขงนี้ใช้เงินบาทหนึ่งต่อ ๕๐ อัฐ) เวลาบ่าย ๓ โมง ๒๐ นาที ออก
เรือพอเห็นเชิงเขาภูหอภูโฮงถึงปากน�้าทวย เวลาบ่าย ๔ โมง ๓๕ นาที  
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ถึงแก่งอาฮองเป็นแก่งใหญ่กว่าแก่งอาฮอง และว่าหน้าน�้าๆ วนลง 
ยากกว่าแก่งอาฮอง ต่อมาถึงดอนไคเป็นหาดทรายใหญ่ บ่าย ๕ โมง 
๒๐ นาที ถึงแก่งปะคางเป็นแก่งเล็ก ผ่านดอนกระต่ายถึงปากน�้าเงียบ
ซึ่งเป็นทางลัดมาจากปากทวย เวลาย�่าค�่าถึงบ้านบึงกาฬแขวงเมือง
โพนพิสัย ข้ึนพักแรม ณ ท่ีพักริมหาด มีสะพานเรือทอดออกไป เรือ
เทียบได้สะดวก เรือกลไฟข้ามไปพักรับฟืนฝั่งซ้าย
 วันที่ ๘ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ๔๕ นาที ไปดูหมู่บ้านบึงกาฬ๑ 
และวดั หลงับ้านออกไปถงึบงึกาฬ ราษฎรได้อาศยัใช้น�า้ทกุฤด ูราษฎร
พากนัมาส่งทีร่มิตลิง่เป็นอนัมาก เวลาเช้าโมงหน่ึงกับ ๔๕ นาที ออกเรือ
ล่องต่อไป ถึงปากน�้าซันเห็นเขางู ผ่านดอนก�าแพงเวลาเช้า ๓ โมง ๑๐ 
นาท ีเรือตดิตืน้ท่ีใกล้บ้านหนองทองท้ัง ๒ ล�า คนเรอืยาวเมืองหนองคาย
ทีต่ามมาข้างหลงัมาทนั ได้ช่วยเขน็เรอืให้ออกจากที ่ออกได้ทหีนึง่แล้ว
ตดิอกี ได้พากเพยีรถอยเรอืกนัวนัยงัค�า่จนหางเสอืเรอืคด เรอืลาแครน
เดยีออกจากท่ีต้ืนได้เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ แต่เรอืกลไฟเลก็ซึง่ตามมาอกี
ล�าหนึ่งกินน�้าลึกกว่า ได้เพียรเข็นกันอยู่จนค�่ามืดออกไม่ได้ กัปตันเรือ
ต้องให้ถ่ายคนและชะลอมาลงเรือลาแครนเดีย เรือไฟล�าเล็กจึงหลุด 
ได้ ต้องพักแรมในเรืออยู่ที่ใกล้บ้านหนองทองคืนหนึ่ง
 เวลาบ่าย ๔ โมงระหว่างเวลาที่กัปตันพยายามจะถอยเรือจาก
ที่ติดได้ขึ้นตลิ่งไปดูบนฝั่งแม่น�้าโขงตรงที่เปลี่ยวว่าจะเป็นอย่างไร เดิน
ตรงเข้าไปในป่าสัก ๑๐ เส้นแล้วจึงกลับมา ที่ป่าริมฝั่งแม่น�้าโขงไม่เป็น
ป่าใหญ่ มีต้นไม้สูงอย่างย่อมๆ ขึ้นทึบอยู่เพียงคันตลิ่ง ห่างเข้าไปไม่กี่
เส้น พอพ้นคันตลิ่งก็ถึงที่ลุ่ม แลดูเป็นบึงยาวตลอดไปตามล�าน�้าเขาว่า
มักเป็นเช่นนี้ จึงตั้งบ้านเรือนริมล�าน�้าไม่ใคร่ได้

 ๑	 ยกขึน้เป็นจงัหวดับงึกาฬ	ล�าดบัที	่๗๗	เมือ่วนัท่ี	๓	มนีาคม	พทุธศกัราช	
๒๕๕๔
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เมืองไชยบุร๑ี และท่าอุเทน
 วันท่ี ๙ มกราคม เวลาเช้าให้เรือยาวออกไปหยั่งร่องน�้าก่อน 
คร้ันเวลาเช้า ๒ โมง ออกเรือเรียบชายหาดข้ามไปทางร่องน�้าฝั่งซ้าย 
เวลาเช้า ๒ โมง ๕๐ นาทถีงึแก่งสะดอก เป็นแก่งใหญ่ มศีลิาในเวิง้ใหญ่ 
เรียกว่าวังธาตุ เพราะเหตุว่ามีเจดีย์อยู่บนศิลาก้อนใหญ่แห่งหนึ่ง แต่
เจดย์ีนัน้พงัเสียนานแล้ว เหลือแต่ฐานพอสงัเกตได้ เขาว่าพวกชาวเมอืง 
ขึ้นล่องในฤดูน�้า ถึงแก่งนี้ต้องขึ้นดูแนวน�้าที่ฐานพระเจดีย์เป็นที่
สังเกต ถ้าแนวน�้าเพียงนั้นๆ ขึ้นล่องได้ ถ้ากว่านั้นขืนขึ้นล่องเรือล่ม 
ด้วยทนแรงน�้าวนไม่ไหว เวลาเช้า ๔ โมง ๓๐ นาทีผ่านกองศิลาที ่
เขางกูบัเขากระดึงต่อกัน และถงึปากเจ้าเขากระดงึ และถงึห้วยบัง้บาด
เขตเมืองโพนพิสัยกับเมืองไชยบุรีต่อกัน ต่อลงมาถึงห้วยดอกไม้ เห็น
เขาภูหลักพันลึกเข้าไป แลเห็นเขาภูวังอยู่ข้างขวาตรงบ้านห้วยสอด 
ระยะน้ีมีบ้านรายห่างๆ เห็นเรือพายเล็กๆ สองล�า เม่ือจวนใกล้เมือง
ไชยบุรีไม่แลเห็นภูเขา เวลาบ่ายโมงหนึ่งกับ ๒๕ นาที ผ่านดอนแพง 
เป็นระยะที่น�้าตื้น ร่องคดเดินเรือยาก บนเกาะมีไร่ยาสูบกล้อง บ่าย 
๒ โมง ๒๐ นาทีถึงหาดบ้านพอก มีทุ่นทาสีแดง สีด�าหมายร่องน�้า 
เป็นระยะไป กรมทางฝรั่งเศสท�าหมายไว้ส�าหรับเรือไฟเดินขาล่องเอา
ทุ่นแดงไว้ซ้ายทุ่นด�าไว้ขวา เวลาบ่าย ๒ โมง ๓๕ นาที ถึงแก่งพง เป็น
แก่งส�าคัญ เดินเรือยากในฤดูน�้าน้อย เพราะศิลาอยู่ใต้น�้าเป็นหย่อมๆ 
เห็นได้บ้าง แลไม่เห็นบ้าง มีเต็มแม่น�้า ระยะยาวสัก ๒๐ เส้น เดี๋ยวนี้
ฝร่ังเศสก�าลังท�าเครื่องหมายก่อหลักด้วยคอนกริตบนศิลา หมายแดง
ด�าบอกร่องให้เรือเดิน เวลานี้ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องจอดเรือแวะท่ีบ้าน
ปงฝั่งขวา รับฟืนและรับคนน�าร่องเป็นฝรั่งเศสขึ้นมาช่วยอีกคนหนึ่ง 
เวลาบ่าย ๔ โมง ๒๕ นาทีถึงบ้านพนมเหนือแล้วถึงบ้านพนมใต้จึง 

 ๑	 ปัจจุบันยุบเป็นต�าบลไชยบุรี	ขึ้นอ�าเภอท่าอุเทน
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ส่งคนน�าร่องกลับไป เวลาบ่าย ๕ โมงถงึเมอืงไชยบรุ ีเรอืเทยีบทีส่ะพาน
เรือก พระไชยราชวงศา๑ ผู้ว่าราชการเมืองไชยบุรีและกรมการลง 
มารับ เมื่อขึ้นบกมีพระสวดชัยมงคล นักเรียนร้องค�าโคลงท�านองชาว
เมือง ก�านันผู้ใหญ่บ้านราษฎรมารับมาก แต่มีเวลาน้อยขึ้นบกเพียง  
๑๐ นาที ต้องกลับลงเรือ เพราะจะรีบล่องให้ถึงที่แรมก่อนมืด เรือ 
เดนิผ่านปากน�า้สงครามแล้ว ถงึเมอืงท่าอเุทนเวลาย�า่ค�า่ครึง่ พอหมอก
ลงมดื กปัตันไม่กล้าเอาเรอืไฟไปจอดท่ีท่าเมอืงท่าอเุทน ต้องเดนิเรอืไป 
ตามร่องฝั่งซ้ายที่เคยเดิน ขออนุญาตจอดอยู่หน้าเมืองฟองวินปากน�้า 
หินบูน ที่ตรงนี้ว่ามีโรงทหารและมีข้าหลวงรักษาราชการอยู่ แลว่า
มีโรงถลุงตะก่ัวลึกเข้าไป แต่เมื่อเรือถึงมืดเสียแล้วหาได้เห็นไม่ พอ
เรือจอดเรียบร้อยแล้ว พระศรีวรราช๒ ผู้ว่าราชการเมืองท่าอุเทนน�า 
เรือยาวมารับ พายเลียบชายหาดข้ามไปฝั่งเมืองท่าอุเทน ที่บนฝั่งจุด
ไต้ไฟรับ ตลิ่งสูงกว่า ๕ วา แลดูเป็นแถวยาวสลับเป็นชั้นกันขึ้นไป มี
นักเรียนร้องค�าไชยมงคล แลกรมการก�านันผู้ใหญ่บ้านราษฎรมารับ
เป็นอันมาก ท่ีพักแรมอยู่ใกล้ท่ีว่าการเมืองตรงถนนหน้าท่าขึ้นไป มี
ถนนตัดเป็นสายๆ ระหว่างท่ีพัก และรายโคมไปตามทาง เป็นที่พัก
อย่างสบายแห่งหนึ่ง
 ที่เมืองท่าอุเทนนี้มีราษฎร ๒๐,๐๐๐ เศษ มีญวนมาจากเมือง
ติงเง้ (เมืองเว้) มาตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ ๒๐-๓๐ หลัง จ�านวนคน
ราวสัก ๑๐๐ คน พวกญวนเหล่านี้เดินบกมาทางเมืองค�าเกิดค�ามวน 
หนทาง ๑๕ วันถึงเมืองท่าอุเทน หาเลี้ยงชีพด้วยการซื้อของจากเมือง
หนองคายมาขาย ไม่ได้ตั้งท�าไร่นาอันใด และมีจีนพ่อค้าประมาณ ๑๐ 
คนรบัสนิค้าจากเมอืงหนองคายมาขาย และบรรทกุสนิค้าไปขายเมอืง
หนองคาย สินค้ามีเร่วและยางกะตังกะติ้วกับเขาหนังเป็นต้น สินค้า 

 ๑	 พระไชยราชวงศา	(ท้าวโสม)
 ๒	 พระศรีวรราช	(แก้ว)
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มาจากฝรั่งเศสไม่ใคร่มีอะไร นอกจากน�้ามันปิรโตเลียม ซึ่งนานๆ มีมา 
คร้ังหนึง่ ได้ความว่าลงมาทางปากลาย ส่วนราษฎรชาวเมอืงกท็�านาแล 
ผสมโคขาย ชาวเมืองท่าอุเทนนี้ว่าเป็นคนชาติย้อโดยมาก แต่แต่งตัว 
อย่างชาวเมือง ภาษาพูดก็เหมือนๆ กัน แต่เป็นส�าเนียงเพี้ยนกันบ้าง 
พระศรีวรราชเล่าว่าพวกย้อนี้เดิมอยู่เมืองไชยบุรีเม่ือคร้ังข้ึนเมือง
เวียงจันทน์ ครั้นเสียเมือง พวกย้อก็หนีไปตั้งอยู่เมืองหลวงโปงเลงทาง
เมืองค�าเกิดค�ามวน เมื่อเจ้าพระยาบดินทรเดชาไปตั้งอยู่ที่เมืองยโสธร 
ได้แต่งคนลงไปเกลีย้กล่อมพวกย้อลงมาตัง้บ้านเรือนอยูท่ีเ่มืองท่าอุเทน 
ได้ความดังนี้
 การบรรทกุสนิค้าไปมาระหว่างเมอืงท่าอเุทนกบัเมอืงอืน่ทีอ่ยู่ 
ริมล�าน�้าของ เดิมไม่มีหนทางเกวียนใช้แต่ทางน�้า ขาขึ้นล�าบาก แต่
เดีย๋วนีผู้ว่้าราชการเมอืง กรมการ หวัเมอืงรายทางได้ท�าทางเกวยีนเดนิ 
ตลอดลุ่มแม่น�้าโขง แล้วข้าหลวงเทศาภิบาลจะตัดหนทางเกวียน  
จากเมืองท่าอุเทนให้ไปต่อกับเมืองหนองคาย ทางเมืองสกลนครหรือ
หนองหารต่อไป เพื่อเป็นการสะดวกแก่การค้าขาย
 เวลาพักอยู่ท่ีเมืองท่าอุเทน ได้เห็นผ้าซึ่งเขาน�ามาปูโต๊ะรับผืน
หนึง่ เป็นผ้าปักไหมเบญจรงค์ลายทรงข้าวบณิฑ์ ขนาดผ้าห่มนอน ฝีมอื
ปักวิจิตรบรรจงมาก สังเกตได้ว่าเป็นของเก่า ไม่ต�่ากว่าคร้ังราชกาล
ที่ ๑ และเป็นฝีมือช่างหลวงกรุงเทพฯ เห็นจะเป็นผ้าที่เจ้าเวียงจันทน์ 
ได้พระราชทาน ครั้งพวกเจ้าอนุหนีจากเวียงจันทน์ล่องน�้าโขงลงมา  
ผ้าผนืนีจ้ะตกถงึมอืผูใ้ดผูห้นึง่จงึคงอยูท่ีน่ี ่เป็นของผูใ้หญ่บ้านผูห้นึง่ว่า
ได้มาแต่ครั้งปู่ ซื้อไว้เป็นราคา ๒๐ บาท เจ้าของจะให้ แต่ได้คิดราคา
เงินให้ ๔๐ บาท จะเอามาทูลเกล้าฯ ถวาย

เมืองนครพนม
 วันที่ ๑๐ มกราคม เวลาเช้าโมงหนึ่ง ราษฎรชายหญิงพากัน
มาหาเป็นอันมาก พวกญวนและจีนพ่อค้าก็มาด้วย แล้วไปดูท�าเลบ้าน
เมอืงและตลาดของสดซึง่อยูห่น้าท่าขึน้ จนเวลาเช้า ๓ โมงลงเรอืกลไฟ
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ซึง่ข้ามมาคอยรบัทีห่น้าเมอืง เดนิเรอืตามทางซึง่กรมการเมอืงท่าอเุทน
ได้หมายกรยุไว้ตัง้แต่วนัก่อน ทางฝ่ังซ้ายเหน็ภหูนิเหลก็ไฟซึง่มียอดเรียง
กันไป และไม่ใคร่มีต้นไม้ แม่น�้าตอนนี้กว้างขึ้น เวลาเช้า ๔ โมงถึงเวิน 
พระบาท เพราะมก้ีอนศลิาอยู่ในน�า้มรีอยพอสมมตว่ิาเป็นรอยพระบาท
เป็นที่นับถือนมัสการกัน แล้วถึงดอนโดนมีวัดบาทหลวง มีเตาเผาปูน
ทางฝ่ังซ้าย ทางฝ่ังขวาเหน็บ้านส�าราญ และเมอืงอาจสามารถ๑ ซึง่เป็น
เมอืงเลก็เสมอต�าบลอนัหนึง่ แล้วถงึบ้านหนองแสงมีวดัสงัฆราชฝร่ังเศส 
เรือจวนถึงหน้าเมืองนครพนม ที่เมืองยิงปืนสลุต เรือเทียบท่าเมือง
นครพนมเวลา ๕ โมงเช้า พระยาสุนทรเทพกจิจารกัษ์๒ ข้าหลวงบรเิวณ
ธาตุพนม และพระยาพนมนครานุรักษ์๓ ผู้ว่าราชการเมืองนครพนม 
พระยาศะศิวงศ์ประวัติ๔ จางวางเมืองมุกดาหาร และพระอนุชาติ
วุฒาธิคุณ๕ ข้าหลวงเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยกรมการก�านันผู้ใหญ่
บ้าน นักเรียนและราษฎรเป็นอันมากมารับ เวลาข้ึนเรือลาแครนเดีย
ยงิปืนสลตุด้วยเป็นเขตทีใ่ห้เขาส่งเพยีงนี ้บนบกพระสงฆ์สวดชยัมงคล 
นักเรียนร้องค�าโคลงท�านองซึ่งนิยมกันในพื้นเมือง และพวกญวน 
ถือธงตีฆ้องกลองเป็นกระบวนแห่มารับและตามมาด้วย เดินมาตาม
ทางถนนริมล�าน�้า มีชาวเมืองรายทางตลอดไป เมื่อผ่านวัดมีพระสงฆ์ 
สวดชยัมงคล ถงึทีพ่กัซึง่ข้าหลวงบรเิวณจดัรบัอยูร่มิทุง่ แต่ในที่ๆ  ปลกู
ที่พักเป็นลานใหญ่มีร่มไม้และเวลานี้ยังเป็นฤดูดอก และมีลมพัดอยู่
เสมอ พอสบายดี เวลาเที่ยงเศษ ข้าราชการพ่อค้าและราษฎรประชุม
พร้อมกันในปะร�าข้างที่พัก เป็นการต้อนรับ

	 ๑	 ภายหลังยุบเป็นต�าบลอาจสามารถ	ขึ้นอ�าเภอเมืองนครพนม
	 ๒	 พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์	 (เลื่อง	 ภูมิรัตน)	 ต่อมาเป็นพระยาเพชร
รัตนสงคราม	สมุหเทศาภิบาลมณฑลมหาราษฐ์		
	 ๓	 พระยาพนมนครานุรักษ์	(กา	พิมพานนท์	ณ	นครพนม)
 ๔	 พระยาศะศิวงศ์ประวัติ	(เมฆ	จันทรสาขา)
 ๕	 พระอนุชาติวุฒาธิคุณ	(แพ	ณ	หนองคาย)
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 เวลาบ่าย ๓ โมง หลวงเอกอาสา นายอ�าเภอเมืองอาจสามารถ
น�าพวกหญิงชาติแสกมา มีการเล่นซึ่งเรียกว่าเต้นสากให้ดู มีหญิง ๑๐ 
คู่ถือปลายไม้ยาวๆ พาดบนไม้ท่อนใหญ่ ๒ ท่อน นั่งตรงกันเป็นคู่ๆ  
จับไม้ที่ถือกระทบเป็นจังหวะพร้อมๆ กันแล้วมีหญิงอีก ๒ คู่ผลัดกัน 
เต้นข้ามไปในระหว่างไม้ทีก่ระทบกนันัน้ คนท่ีถือไม้ร้องโห่ฮิว้ขัดจังหวะ
ไปด้วย พวกแสกนี้ว่าเดิมมาจากเมืองแสกอยู่ทางเขาบรรทัดต่อแดน
ญวน ได้ตัง้ภมูลิ�าเนาอยูเ่มอืงอาจสามารถมาช้านาน สบืต่อกนัมาหลาย
ชั่วแล้ว แต่งตัวเป็นคนชาวเมืองพูดภาษาชาวเมือง และภาษาแสกนั้น
ก็เป็นภาษาไทยอย่างหนึ่งไม่ผิดกันนัก๑

 เวลาบ่าย พวกฝรัง่เศสทีไ่ด้มาส่งมาลากลบัไป ได้ตอบแทนคณุ
และขอให้เขาขอบใจ เคาเวอเนอเยเนอราลอีกครั้งหนึ่ง ๑ ถึงบ่าย ๔ 
โมง สังฆราชปิโอ ซึ่งเป็นหัวหน้าบาทหลวงทั้งหลายในลุ่มน�้าโขง และ
บาทหลวงอีก ๖ รูปมาหา ได้ความว่ามีคนเข้ารีตถือศาสนาคริสตังทาง
ฝ่ังซ้าย ๑,๕๐๐ คน ทางฝ่ังขวา ๗,๐๐๐ คน สงัฆราชคนนีไ้ด้คุน้เคยกนั
มาแต่เมื่อยังเป็นเจ้าวัดอยู่เมืองจันทบุรี
 เวลาบ่าย ๕ โมงไปดูสถานท่ีต่างๆ ในเมืองนครพนมจนถึง 
วัดโพธิ์
 เวลาค�่ามีหมอล�ามาเป่าแคนร้องล�าว่ากันระหว่างชายกับหญิง  
แล้วราษฎรได้แห่ผ้าป่าซึ่งเรี่ยไรกัน ผ่านที่พักมาให้อนุโมทนาแล้วไป
ทอด ณ วัดต่างๆ ของผ้าป่าแต่งในกระจาดปิดกระดาษสีต่างๆ แห ่
ห้อมล้อมกันด้วยไต้ไฟ และโห่ร้องกันมาตามทาง คนในกระบวน
ประมาณ ๔๐๐ คน
 วันที่ ๑๑ มกราคม เวลาเช้า ๒ โมง ไปดูวัดธาตุ และขี่ม้าไป
ตามถนนริมแม่น�้าโขงจนถึงทางสามแยกซึ่งเรียกว่าต้นเมือง มีถนนไป

	 ๑	 พวกแสก	พวกเกลงิ	พวกย้อ	ชนเผ่าต่างๆ	เหล่านี	้สมเดจ็ฯ	กรมพระยา
ด�ารงราชานภุาพ	ทรงเล่าไว้ในนทิานโบราณคด	ีนทิานท่ี	๑๗	เร่ืองคนต่างจ�าพวก
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ตามริมน�้าสายหนึ่ง ถนนไปทางหลังบ้านราษฎรออกทุ่งถึงที่พักสาย
หนึ่ง แล้วมีถนนตัดใหม่ต่อถนนสายริมน�้าไปต�าบลหนองแสง พระยา
สุนทรนุรักษ์เชิญให้เปิดถนนตัดใหม่ กว้าง ๒ วา ๒ ศอก ยาว ๔๓ เส้น
ถึงบ้านหนองแสง ทางใหม่นี้มีบ้านราษฎรต่อไปตลอดถึงเมืองไชยบุรี 
ถนนสายน้ีท�าเรียบร้อย และเป็นถนนเล็กเพื่อจะได้รักษาง่าย ให้เป็น
ประโยชน์แก่มหาชนไปมา ท�าพิธีเปิดถนนแล้วขี่ม้าต่อไปตามถนนที่
ตัดใหม่จนถึงวัดเซนต์แอน สังฆราชปิโอและบาทหลวงซึ่งอยู่ที่ต่างๆ 
มาพร้อมกันคอยรับ สังฆราชได้ต้อนรับพาเข้าไปในบ้าน และน�านางชี
ฝรั่งเศส ๕ คน ซึ่งมาช่วยสอนศาสนาให้รู้จักด้วย แล้วพาไปยังโบสถ์มี
ญวนเข้ารตีน�าดอกไม้ธปูเทยีนมาให้ด้วย จึงให้หลวงทรงสราวธุสารวตัร
ไปรษณีย์โทรเลข๑ ซึ่งเป็นผู้ถือศาสนาคริสตังจุดเทียนนั้นบูชาพระ 
ให้เป็นส่วนกุศลแก่เขา เวลาเช้า ๔ โมงกลับถึงที่พัก 
 เวลาบ่ายมีการประชุมบายศรีที่ปะร�าใกล้ที่พัก มีผู้เฒ่า ๒ คน 
ซึ่งเป็นอาจารย์ คือผู้ที่บวชเคยเป็นสมภารมาแล้ว ๒ คน ว่าค�าท�าขวัญ
และคนร้องดผีูห้นึง่ เป็นหมอล�าด้วย นุง่ขาวสวมเสือ้ขาว ว่าค�าชยัมงคล 
เป็นท�านองอย่างไพเราะ มีคนเป่าสังข์ประโคมพิณพาทย์ และโห่ฮิ้ว
พร้อมกัน บายศรีท่ีนี้ได้ตกแต่งอย่างประณีตบรรจง มีดอกไม้แห้งท�า
เป็นดอกกุหลาบประดับด้วย
 เวลาบ่าย ๕ โมง ไปท่ีบ้านพระยาสนุทรเทพกจิจารกัษ์ข้าหลวง
บริเวณ และวันนี้เรือคาดซึ่งบรรทุกของล่วงหน้ามาแต่เมืองหนองคาย
แต่รุ่งเช้าวันที่ ๖ มกราคม ได้มาถึงเวลาเช้า ๔ โมงบ้าง บ่ายบ้าง ค�่า
บ้าง เพราะมาอย่างรีบเร่ง

 ๑	 หลวงทรงสราวธุ	(เจมิ	วเิศษรตัน)	ต่อมาเป็นพระบริหารราชอาณาเขตร	 
ผูว่้าราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม	ภายหลงัเป็นพระยาสมทุศกัดารกัษ์	ผูว่้าราชการ 
เมืองนครพนม
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 การเดนิเรอืในล�าแม่น�า้โขงนีม้เีรอืกลไฟ บรษิทัฝรัง่เศส เดนิอยู่
ในระหว่างเมืองเวียงจันทน์กับเมืองสุวรรณาเขตร ขึ้นล�าหนึ่งล่องล�า
หนึง่ทกุอาทติย์ ได้ทราบว่ารฐับาลออกเงนิช่วยบรษิทัปีละ ๔๐๐,๐๐๐ 
แฟรงค์ คนโดยสารมีจีนพ่อค้าโดยมาก ราษฎรที่จะไปมามีน้อย
 เมอืงในพระราชอาณาเขตทางฝ่ังขวาล�าน�า้โขงน้ี มักมีถนนสาย
ใหญ่ริมน�้า หรือห่างจากน�้าขึ้นมาบ้างเพียงเส้นเศษ แล้วมีถนนซอย
ขึ้นไปถึงทุ่งหลังบ้านราษฎร ที่เป็นเมืองใหญ่เช่นเมืองหนองคาย เมือง
นครพนมมีถนนซอยมากสาย ท่ีเป็นเมอืงเลก็กมี็น้อยสายตามควรทีจ่ะมี
บ้านราษฎรอยูต่ามถนนมบ้ีานแลวดั มรีัว้หมายเขตบ้านเป็นท่ีเรียบร้อย 
เรือนราษฎรมักเป็นเรือนใต้ถุนสูงโดยมาก หลังคามุงแฝก บางแห่งมุง
ด้วยไม้ไผ่หรือกระเบื้องไม้ ใต้ถุนเรือนมักมีที่ทอผ้า และบางแห่งมีครก
กระเดื่องต�าข้าว และมักมียุ้งข้าวเล็กๆ หลังหนึ่งต่างหาก และที่เป็น
บ้านนอกมคีอกกระบอือยู่ใต้ถนุเรอืนด้วย แต่ร้านขายของมกัเป็นเรอืน
ชั้นเดียวอยู่ริมถนนใหญ่ ซึ่งเป็นท�าเลผู้คนไปมามาก 
 เมอืงนครพนมมจี�านวนคน ๒๑,๔๑๘ คน สนิค้าเมอืงนครพนม 
ส่วนสินค้าหาได้ในท้องที่ฝั่งขวามี เขา หนัง เร่ว ยางกะตังกะติ้ว ขี้ผึ้ง 
กบัเกลอืท�าทีร่มิล�าน�า้สงครามแขวงเมอืงท่าอเุทน เมอืงอากาศอ�านวย
 สินค้าท่ีรับมาจากฝั่งซ้าย คือ หนัง เขา เร่ว ยางกะตังกะติ้ว  
นอ งา เขาอ่อน
 สินค้าท่ีรับมาจากโคราช ด้ายเข็ด ผ้าแพร เครื่องทองเหลือง 
น�้ามันก๊าด ไม้ขีดไฟ
 สนิค้าจ�าหน่ายไปทีอ่ืน่ คอื สนิค้าทีร่บัมาจากโคราช และเกลอื
นั้นจ�าหน่ายในพื้นเมืองตลอดไปจนฝั่งซ้าย สินค้านอกนั้นจ�าหน่ายไป 
ส่งโคราช สินค้าฝั่งซ้ายขายข้ามมาทางนี้ ฝรั่งเศสเก็บภาษีสิบชักหนึ่ง  
แต่ของฝั่งนี้เข้าไปยังไม่เก็บภาษี ของอื่นๆ นอกจากไม้ขีดไฟ ไปขายที่
เมอืงสวรรณาเขตรเกบ็ภาษกีลกัละโสฬส น�า้มนัก๊าดขายทีส่วรรณาเขตร 
เก็บภาษีปีบละเหรียญ ยาสูบไปขายสวรรณาเขตรหนัก ๑๐ ชั่งเก็บ 
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ภาษีเหรียญหนึ่ง สิ่งของเหล่านี้ขายตามฝั่งซ้าย ท่ีอ่ืนเหนือเมือง 
สวรรณาเขตรขึ้นมา เช่นเมืองท่าแขก เมืองฟองวินไม่เก็บภาษี
 สินค้ายาสูบซึ่งปลูกริมน�้าตามฝั่งโขง แต่ก่อนเคยเป็นสินค้า
เมืองนครพนมส่งไปขายถึงโคราช เดี๋ยวน้ีขายกันแต่เพียงในพื้นเมือง
และขายไปมณฑลอีสาน แต่ไม่ส่งไปถึงโคราชเหมือนแต่ก่อน เพราะ
ราคาตกด้วยยาหนองคายลงไปขายมาก และยากรุงเทพฯ ขึ้นมาทาง
รถไฟด้วย
 สินค้าที่ฝรั่งเศสพาขึ้นมาขายทางเรือมีเหล้า น�้ามันก๊าด เหล้า
ราคาแพง ขายพวกฝรั่งเศสเองเป็นพื้น แต่น�้ามันก๊าดน้ันขายถูกกว่า 
ทางฝั่งนี้ แต่กระนั้นก็ขายกันอยู่เพียงในเขตเมืองสวรรณาเขตร ข้าง
เหนือขึ้นมาใช้น�้ามันก๊าดที่มาจากโคราช
 วันที่ ๑๒ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ๑๕ นาที ขี่ม้าจากที่พักเมือง
นครพนม เดินทางไปเมืองสกลนคร ไปตามทางสายโทรเลขเป็นป่าไม้
เต็งรังเป็นพื้น บางแห่งออกทุ่งนาบ้าง ข้ามห้วยเล็กๆ บ้าง เป็นหนทาง
ขึน้เนินโดยมาก ผ่านบ้านใหม่ บ้านโพนงาม บ้านนาทราย ถงึบ้านดอน
คูเวลาเช้า ๒ โมง ระยะทาง ๒๗๒ เส้น มีที่พักร้อนและมีราษฎรชาย
หญิงมาคอยรับมาก ตามทางที่มาทางบ้านนาทรายมีทรายขาวซึ่งอาจ
ผสมท�าแก้วได้ เวลาเช้า ๓ โมงครึ่งเดินทางต่อไปตามทางสายโทรเลข 
เป็นทางขึ้นเนินลงเนินป่าไม้เต็งรัง และมีทางเล็กๆ เข้าในหมู่บ้าน
ซึ่งอยู่ลึกเข้าไป คือ บ้านเผิง บ้านโพ บ้านนามน และข้ามห้วยหลาย
แห่ง คือ ห้วยแล้ง ห้วยเผิง ห้วยค�า ห้วยส�าโฮง แล้วถึงห้วยบังกอบ้าน 
กุดรุคุ ถึงที่พักแรมเวลาเช้า ๕ โมงครึ่ง ระยะทาง ๓๘๓ เส้น รวมระยะ
ทางเดนิวนันี ้๖๕๕ เส้น ก�านนัผูใ้หญ่บ้านราษฎรมาคอยรบั ชาวบ้านนี้
ว่าเป็นพวกเกลิง  แต่อยูม่าช้านานหลายชัว่คนแล้ว  จนไม่รูว่้าพวกเกลงิ
มาจากไหน ชายบางคนไว้ผมมวย บางคนไว้ผมประบ่า และสกัแก้มเป็น
รปูนก หญงิบางคนไว้ผมสงู แต่โดยมากแต่งตวัตามธรรมดาคนพืน้เมือง
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เมืองกุสุมาลย์มณฑล
 วันที่ ๑๓ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากกุดคุรุทางขึ้นเนินป่า
ไม้เต็งไปตามทางสายโทรศัพท์ ถึงห้วยหินสะแนนเวลา ๒ โมงเช้า ๑๕ 
นาที ระยะทาง ๔๑๐ เส้น มีราษฎรมาคอยรับ ผู้ใหญ่บ้านผู้หนึ่งดักได้
นกอินทรีคู่หนึ่งมาให้ ในหมู่ราษฎรมีคนไทยโย้ยคนหน่ึงแต่งตัวอย่าง 
คนพื้นเมือง ว่ามาจากเมืองอากาศอ�านวย กับมีพวกกะโซ้ซึ่งจะได้พบ
ต่อไปมาด้วย เวลาเช้า ๓ โมง ๔๐ นาทอีอกจากห้วยหนิสะแนนขึน้โคก
ไม้เต็งรังต่อไป เข้าเขตเมืองโพธิไพศาลซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อย่างต�าบล
ก�านนัแห่งหนึง่ แต่ทางท่ีมานีไ้ม่ได้ผ่านบ้านผูค้น แล้วข้ามห้วยทวยเขต
เมืองโพธิไพศาล กับเมืองกุสุมาลย์มณฑลต่อกัน เวลาเช้า ๔ โมง ๔๐ 
นาทีถึงที่พักแรม ณ เมืองกุสุมาลย์มณฑล ระยะทาง ๒๖๐ เส้น รวม
ระยะทางวันนี้ ๖๗๐ เส้น พระอรัญอาสา๑ ผู้ว่าราชการเมืองกุสุมาลย์ 
กับกรมการก�านันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรชายหญิงมารับเป็นอันมาก 
ชาวเมืองนี้เป็นข่าท่ีเรียกว่ากะโซ้ เดิมมาจากเมืองมหาไชยกองแก้ว  
ผู้หญิงไว้ผมสูงแต่งตัวนุ่งซิ่นสวมเสื้อกระบอก ย้อมคราม ห่มผ้าแถบ 
ผูช้ายแต่งตวัอย่างคนชาวเมอืง แต่เดมิว่านุง่ผ้าขดัเตีย่วไว้ชายข้างหน้า
ชายหนึ่ง ข้างหลังชายหนึ่ง มีภาษาที่พูดคล้ายส�าเนียงมอญ แล้วพวก
ผู้ชายก็มีการเล่น เรียกว่าสะลา คือมีหม้อถุตั้งกลาง แล้วคนต้นบท 
คนหนึ่ง คนสะพายหน้าไม้และลูกส�าหรับยิงคนหนึ่ง คนตีฆ้องซึ่งเรียก
ว่าพะเนาะคนหนึ่ง คนถือไม้ไผ่ท่อนสามปล้องส�าหรับกระทุ้งดินเป็น
จังหวะสองคน คนถือชามสองมือส�าหรับติดเทียนร�าคนหนึ่ง คนถือ 
ก้นตะแกรงขาดสองมือส�าหรับร�าคนหนึ่ง แล้วคนถือมีดถือสิ่วหัก
ส�าหรบัเคาะจงัหวะคนหนึง่ รวม ๘ คนเดนิร้องร�าเป็นวงเวยีนไปมาพอได้
พกัหนึง่กด็ืม่อแุละร้องร�าต่อไป ดสูนกุกนัเองไม่ใคร่อยากเลกิ เวลาเลกิ
แล้วกย็งัฟ้อนกันเรือ่ยตลอดทางไป พวกข่ากะโซ้นีก้นิอาหารไม่ใคร่เลอืก  

 ๑	 พระอารัญอาสา	(ปาน)
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มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อกรมหลวงประจักษ์ฯ เป็นข้าหลวง พระอรัญอาสา 
ผู้ว่าราชการเมืองกุสุมาลย์คนนี้เฝ้าฯ รับสั่งไต่ถามถึงขนบธรรมเนียม
ของพวกข่ากะโซ้ ไล่เลียงกันไปจนถึงอาหารท่ีชอบบริโภค พระอรัญ
อาสาทูลว่า “ชอบเจียะจอ” (คือชอบบริโภคเน้ือสุนัข) ไม่ทรงเชื่อ 
พระอรญัอาสารบัจะบรโิภคถวายทอดพระเนตร จงึให้ไปหาเนือ้ “จอ” 
มาเลีย้ง นยัว่า เมือ่พระอรญัอาสาบรโิภคเน้ือจอน้ัน พวกข้างในต�าหนัก 
ดูอยู่ไม่ได้ ถึงต้องวิ่งหนี เล่ากันดังนี้ 
 เวลาบ่าย ๔ โมงไปที่วัดกลาง มีพระ ๔ รูป เณร ๓ รูป วัดใน
มณฑลนี้มักมีที่พระอยู่กรรม เรียกว่า “พลวง” เป็นประทุนเล็กๆ พื้น
ฟากเฉพาะนอนคนเดียวเหมือนอย่างประทุนเกวียน มีวัดละหลายๆ 
หลัง มักท�ารายไปรอบโบสถ์ เวลาเข้าพรรษาพระภิกษุไปอยู่กรรม เขา
ว่ามกัมคีนศรทัธาไปปฏบิตัถิอืกนัว่าได้บญุมาก แล้วไปดหูมู่บ้านราษฎร
จนถึงทุ่งนาริมห้วยเสอเพลอ เมืองกุสุมาลย์มณฑลนี้ เดิมเรียกว่าบ้าน
กุดมารยกข้ึนเป็นเมืองขึ้นเมืองสกลนคร เห็นจะเป็นเมื่อรัชกาลที่ ๔ 
ราษฎรชาวเมืองมีจ�านวน ๒๑๗๑ คน เลี้ยงโคกระบือและสุกร เป็ด ไก่ 
ถึงได้ขายแก่คนเดินทางบ้าง กับท�านาและข้าวไร่พอเลี้ยงกันเอง

เมืองสกลนคร
 วันท่ี ๑๔ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักเมืองกุสุมาลย์
มณฑล ถึงห้วยหลัวซึ่งเป็นเขตเมืองกุสุมาลย์กับเมืองสกลนครต่อกัน 
หลวงพิไสยสิทธิกรรม ข้าหลวงบริเวณสกลนครมาคอยรับ มีราษฎร
ชายหญิงมารับด้วย เดินทางต่อไปถึงทางแยกที่ตัดใหม่ไปท่าแร่ แยก
จากทางสายโทรศัพท์มาถึงต�าบลบ้านท่าแร่ มีราษฎรมาคอยรับอีก 
เป็นอนัมาก แลทีน่ีม้วีดัโรมนัคาธอลกิเรยีกชือ่ว่า “เซนต์ไมเคล” โบสถ์
ก่อผนังด้วยศิลาแลง เพราะต�าบลท่าแร่นี้มีศิลาแลงมาก บาทหลวงโย
เซฟคอบบุรีเออ ซึ่งมาสอนศาสนาอยู่ ๒๒ ปีเศษแล้ว กับบาทหลวง 
ผู้ช่วยอีก ๒ คนได้มาคอยรับ แล้วเชิญขึ้นไปบนที่อยู่เห็นบาทหลวงรูป
หนึ่งป่วยเป็นไข้จนผิวเหลือง จึงให้หมอแบรดด๊อกไปตรวจและให้ยา
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ด้วย ที่วัดบาทหลวงท่าแร่มีญวนเข้ารีต ๑๖๖ คน คนพื้นเมือง ๑๕๐๔ 
คน ระยะทางตั้งแต่เมืองกุสุมาลย์มาบ้านท่าแร่ ๕๐๖ เส้น ถึงเวลาเช้า 
๓ โมงเศษพักกินข้าวเช้าแล้ว เวลาเช้า ๔ โมงลงเรือข้ามหนองหารไป
ขึ้นฝั่งเมืองสกลนคร หนองหารเมืองสกลนครนี้กว้างใหญ่ไพศาลมาก  
มีเขาภูพานอยู่ข้างตะวันตกเป็นเขาเทือกยาว ในหนองมีเกาะเรียกว่า 
ดอนตาคราม และดอนสวรรค์ เห็นฝูงม้าฝูงใหญ่ๆ และฝูงโคกระบือ
อยู่ริมฝั่งเป็นแห่งๆ ไป เวลาเช้า ๕ โมง ๔๐ นาทีถึงฝั่งเมืองสกลนคร 
ระยะทางข้ามหนองประมาณ ๒๐๐ เส้น พระยาประจนัตประเทศธานี 
ผู้ว่าราชการเมือง กรมการก�านันผู้ใหญ่บ้านราษฎรมาคอยรับที่ท่าขึ้น 
มพีระสวดชยนัโตและยงิสลตุ และมรีาษฎรชายข้างหนึง่ หญงิข้างหนึง่
มาคอยรับเป็นแถว ยาวตลอดไปประมาณคน ๓,๐๐๐ เศษ ถึงที่พัก 
ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ว่าการบริเวณ เวลาเที่ยงคร่ึงมีการประชุมข้าราชการ 
และพ่อค้าราษฎรต้อนรับในปะร�าใหญ่ เมื่อเสร็จการพิธีแล้ว ไปดูสระ
กะพังทองซึ่งมีบัว แล้วไปที่วัดพระธาตุเชียงชุม มีพระเจดีย์ยอดปิด
ทองแต่เป็นของก่อสวมเทวสถานของเก่าของพวกขอม ยังแลเห็นของ
เดิมได้ถนัด เวลาบ่าย ๕ โมงเดินไปดูบริเวณเมืองและแวะบ้านพระยา 
ประจันตประเทศธานี เวลาค�่าราษฎรแห่ผ้าป่าเรี่ยไรผ่านมาหน้าที่พัก
ให้อนุโมทนาเหมือนที่เมืองนครพนม
 เมืองสกลนครนี้เป็นเมืองโบราณแต่ครั้งขอม แต่ร้างไปเสียพึ่ง
กลบัตัง้เป็นเมอืงขึน้อกีชัน้หลงั เมือ่ในรชักาลท่ี ๓ มีท้องตราเก่า พระยา
ประจันตประเทศธานีรักษาไว้ฉบับ ๑ ได้ความเร่ืองตั้งเมืองสกลนคร
และเมอืงอืน่ๆ ในมณฑลนีเ้ป็นเรือ่งน่าพศิวง คอืเมือ่ครัง้เมอืงเวยีงจนัทน์
เป็นขบถ กองทัพกรุงเทพฯ ขึ้นไปปราบปรามตีได้เมืองเวียงจันทน์
กวาดคนลงมาเป็นเชลยแล้ว โปรดให้แบ่งราษฎรทางหัวเมืองที่ไม่ได้
เป็นขบถไปตั้งเมืองในเขตเวียงจันทน์ที่ตีได้ คือเมืองหนองคายเป็นต้น 
ผู้คนทางข้างใต้ลงมาเบาบางไป และคร้ังน้ันปรากฏว่าพวกราษฎร 
ทางมณฑลนี้หนีไปตั้งภูมิล�าเนาอยู่ทางหัวเมืองต่อแดนญวน ตั้งแต ่
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คร้ังกองทัพไทยไปตีเมืองเวียงจันทน์คร้ังกรุงธนบุรีและคร้ังหลังน้ี
มีอยู่เป็นอันมาก จึงโปรดให้ไปเกลี่ยกล่อมพวกท้าวพระยาหัวหน้า
คนที่หนีไปนั้น มีใครสมัครกลับมาก็ทรงตั้งให้มียศศักดิ์เป็นต�าแหน่ง 
เจ้าเมืองกรมการ ยกที่ร้างต�าบลต่างๆ ขึ้นเป็นเมือง พวกท้าวพระยา
เหล่านั้นเมื่อไปตั้งอยู่ที่เมืองใหม่จึงไปเกลี้ยกล่อมพวกพ้องของตัว
ทางฝั่งซ้ายกลับมา ครั้นกิตติศัพท์ปรากฏก็มีพวกหัวหน้าที่อยากจะ 
เป็นเจ้าเมืองมากขึ้น พากันกลับมาสามิภักดิ์ ก็โปรดให้เป็นเจ้าเมือง  
และตั้งเมืองอื่นๆ ขึ้นอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ที่ร้างจึงกลับเป็นเมืองข้ึน  
บางทีถึงแย่งที่กันตั้งเมือง ดังปรากฏเช่นกล่าวมาที่เมืองไชยบุรี พวก 
ชาวเมืองท่าอุเทนเดิมอพยพกลับมาจะมาอยู่เมืองท่าอุเทน มีพวกอื่น 
มาตั้งอยู่เสียก่อนแล้ว พวกชาวท่าอุเทนเดิมจึงต้องตั้งอยู่เมืองไชยบุรี 
จนทุกวันนี้ วิธีต้ังเมืองดังกล่าวมานี้เป็นประโยชน์ตลอดรัชกาลที่ ๓ 
ครั้นภายหลังเมื่อคนที่แตกฉานซ่านเซ็นกลับมาอยู่ฝั่งนี้โดยมากแล้ว 
พวกท้าวพระยาในเมืองท่ีต้ังใหม่อยากจะได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมือง ขอ
คุมสมัครพรรคพวกของตัวไปต้ังเมืองอื่นอีก จึงได้ตั้งเมืองใหม่ต่อมา
ในรัชกาลที่ ๔ ที่ ๕ จนความปรากฏว่าวิธีการตั้งเมืองใหม่ในชั้นหลัง  
เป็นแต่แย่งคนแย่งท้องทีก่นัในพระราชอาณาเขตนีเ้อง จงึโปรดให้เลกิ
ตั้งวิธีตั้งเมืองใหม่ทางมณฑลนี้เสียเมื่อในรัชกาลที่ ๕๑

 เมืองสกลนครตั้งอยู่บนเนินลาด มีถนนกว้างใหญ่หลายสาย 
และมีถนนซอยขึ้นไป ระหว่างหมู่บ้านเป็นทางสี่แยกหลายแห่ง บ้าน
เรือนราษฎรมีรั้วไม้จริง และเป็นเรือนฝากระดานหลังคากระเบื้องไม้
โดยมาก นับเป็นเมืองที่มั่งคั่งยิ่งกว่าหัวเมืองที่ผ่านมาโดยมาก แต่เขา
ว่าอากาศสู้ที่เมืองหนองคายไม่ได้ เพราะถึงฤดูฝนลมพัดมาจากเขา 

 ๑	 เรื่องตั้งเมืองในภาคอีสานนี้	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ได้
ทรงชี้แจงเหตุผลไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จ	ฉบับวันที่	๑๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘	
และเมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘
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ภพูานมกัมีความไข้ ราษฎรพลเมอืง ๔๕,๒๓๙ คน เป็นไทยต่างๆ หลาย
ชนิด คือ พวกผู้ไทย ไทยเกลิง ซึ่งมาจากเมืองกะตาก และไทยย้อ  
ไทยโย้ย เป็นต้น เรื่องคนชาติต่างๆ ในมณฑลเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ลอง
สอบทางภาษาทุกพวกที่ได้มาพบ คือให้นับตามภาษาของเขาตั้งแต่  
๑ ไปจน ๑๐ แล้วจดไว้พิเคราะห์ดู เห็นมีแต่นับอย่างภาษาไทยกับ
ภาษาเขมร ๒ อย่างเท่านัน้ จงึสนันษิฐานว่าคงจะเป็นเชือ้สายไทยพวก 
๑ เชื้อสายขอมพวก ๑ ที่มาเรียกชื่อเป็นพวกนั่นนี่ต่างกันไปเป็นหลาย
พวก เหน็จะเกดิแต่อยูแ่ยกย้ายต่างถิน่ฐานกนันานเข้า กร็ูส้กึว่าต่างกนั
ไป แต่ความจริงคงอยู่ในเป็นไทยชาติ ๑ เป็นขอมชาติ ๑ เท่านั้น 
 การท�ามาหาเลี้ยงชีพของชาวเมืองสกลนคร มีการผสมม้า  
ผสมโคกระบือ ท�าเกลือ หาเร่ว และพริกขี้หนูป่า ยางกะตังกะติ้ว และ
ปลาต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหญ่ เกลือส่งไปขายตามล�าน�้าโขง ปลาขาย
เข้าไปในที่ดอนๆ ของอื่นๆ ขายส่งลงไปเมืองนครราชสีมา และรับ
สินค้ากรุงเทพฯ มาทางเมืองนครราชสีมา ไม่มีสินค้ามาจากล�าน�้าโขง
 วันที่ ๑๕ มกราคม ขี่ม้าไปบ้านนาเวง ระยะทาง ๑๔๐ เส้น  
ไปตามถนนขอมสร้างไว้แต่ดึกด�าบรรพ์ มีสะพานหินเป็นสะพานศิลา
แลงฝีมือขอมท�าดีน่าดูอยู่แห่ง ๑ เป็นของสมัยเดียวกับเทวสถาน ท่ี
ต�าบลนาเวงมีเทวสถานเรียกว่า “อรดีมายานารายณ์เจงเวง” ตั้งอยู่
บนเนนิซึง่มีซุม้ไม้ร่มรืน่ดี ข้าหลวงบรเิวณได้นดัราษฎรมาออกร้านขาย
ผ้าพรรณต่างๆ ซึ่งเป็นฝีมือชาวสกลนคร ณ ที่นี้ด้วย ดูอยู่จนเวลาเช้า  
๔ โมง จึงกลับ
 เวลาบ่าย ๓ โมง มีการประชุมบายศรีที่ปะร�า มีผู้เฒ่ากล่าวค�า
ไชยมงคล ๓ คน ว่าความต่างๆ กัน พร้อมกันทั้ง ๓ คน แล้วพระยา
ประจันตประเทศธานี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่คาดด้ายผูกข้อมือ ต่อไปมีการแห่
บ้องไฟมาจดุท่ีรมิหนองหารท่ีลานใหญ่ตรงทีพ่กั ราษฎรชายหญงิได้มา
เข้ากระบวนแห่และโห่ร้องเอิกเกริกมาก กว่าจะจุดบั้งไฟหมดก็พอค�่า
 วนัท่ี ๑๖ มกราคม เวลาย�า่รุง่ ๑๕ นาท ีออกจากเมอืงสกลนคร
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ผ่านวัดพระธาตุ ตามทางท่ีมามีทุ่งนาเกลือ มาทางบ้านงิ้วดอน บ้าน 
พังเม็ก บ้านทับศอ บ้านคูสนาม บ้านขามเฒ่า บ้านป่ากล้วย แล้ว
เข้าดงหนองเดิ่น ซึ่งเป็นป่าไม้เล็กหลายอย่างต่างกัน  มีต้นยางใหญ่ๆ  
บ้างเป็นทางร่มรื่นและงามดี พ้นดงมาตามโคกแล้วถึงทามะไฮซึ่งเป็น
ที่ลุ่ม แล้วข้ึนโคกมาข้ามห้วยพุงท่ีต�าบลวังฆ้อมีที่พักร้อน ถึงเวลาเช้า 
๒ โมง ๔๐ นาที ระยะทาง ๔๐๘ เส้น มีราษฎรชายหญิงเป็นพวกไทย
กะตาก ไทยเกลิง หญิงบางคนไว้ผมสูง บางคนตัดผมสั้น เวลาเช้า ๔ 
โมงเดินทางต่อไปตามทางป่าไม้เล็ก มาหน่อยหนึ่งแล้วออกทุ่งมาตาม
บ้านโพนทอง บ้านพง แล้วมาถึงหนองเหียนที่พักแรมเวลาเช้า ๕ โมง
ครึ่ง ระยะทาง ๓๐๔ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๗๑๒ เส้น มีราษฎรชาย
หญิงประมาณ ๔๐๐ คนมารับ ชาวบ้านนี้เป็นผู้ไทยโดยมาก และหญิง 
เกล้าผมสูงเป็นพื้น
 วันที่ ๑๗ มกราคม เวลาย�่ารุ่งหย่อน ๑๐ นาทีออกจากที่พัก
แรมต�าบลหนองเหียนไปตามทางทุ่งนา ระยะทาง ๓๕ เส้นถึงห้วยยาง 
เขตเมอืงสกลนครกบัเมอืงมกุดาหารต่อกนั ข้ามห้วยยางมาตามทุ่งบ้าน
หนองบ่อ บ้านบอน บ้านเผือ บ้านตูม บ้านก้านเหลืองจนถึงทุ่งบ้าน 
นาแกระหว่างทางต่อจากห้วยยาง ข้ามห้วยก้านเหลอืง ห้วยสกีนุ ตาม
ทุ่งนาที่มามีต้นไม้เป็นแห่ง ๆ  มีโคกบ้าง แลเห็นทิวไม้รอบด้าน แลเห็น
เขาภพูานข้างขวามอืตลอดจนถงึบ้านนาแกทีพ่กัร้อน ถึงเวลาเช้า ๒ โมง 
๑๐ นาที ระยะทาง ๓๗๙ เส้น นาที่ผ่านมาเป็นท้องที่นาดี และที่บ้าน 
นาแกมีหมากมีมะพร้าวบริบูรณ์ ตามระยะทางที่มาเมื่อใกล้หมู่บ้านมี
ราษฎรมาตั้งร้านพัก มีโอ่งน�้าและมะพร้าวอ่อนส�าหรับรับรองคนเดิน
ทางมาเป็นระยะๆ หลายแห่ง บางแห่งมหีมูบ้่านราษฎรกอ็อกมารบักนั
มากๆ พักร้อนที่บ้านนาแก ครั้นเวลาเช้า ๓ โมงครึ่งออกจากที่พักร้อน
บ้านนาแกมาตามทุ่งบ้านต้นแหน ทุ่งบ้านพิมานท่า ทุ่งนาบ้านปากบัง 
ทุง่หนองแก่งทราย ข้ามล�าน�า้ก�า่ด้วยสะพานเรอืกทีบ้่านนาลาด ซึง่เป็น
เขตเมืองมุกดาหารกับเมืองเรณูนครต่อกันถึงบ้านนาลาดเวลาเช้า ๕ 
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โมง ๑๐ นาที ระยะทาง ๓๐๗ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๖๘๖ เส้น มี
ที่พักแรมอยู่ใกล้ล�าน�้าก�่าเหนือหมู่บ้านราษฎร ชาวบ้านเป็นผู้ไทยโดย
มาก มีพวกกะโซ้ พวกเกลิงปนบ้าง ราษฎรบ้านใกล้เคียงพากันมาหา
มากต่อมากและมาเนอืงๆ ไปตัง้แต่เช้าจนเยน็ ได้ให้หมอตรวจคนทีเ่จบ็
ไข้และแจกยาเหมือนทุกๆ แห่งมา ในหมู่ราษฎรที่มาหามีพม่า ๓ คน 
ซึ่งมารับซื้อกระบือลงไปขายข้างใต้ ไต่ถามถึงหนทางท่ีไป ว่าลงทาง 
ช่องตะโกเพราะเป็นทางท่ีมีน�้าบริบูรณ์กว่าทางอื่น กระบือที่พาลงไป
ปีละครั้ง อยู่ในระหว่างเดือน ๓ เดือน ๔ คราวหนึ่งถึง ๘๐๐-๙๐๐ ตัว 
ลงไปขายทางเมืองพนมสารคาม เมื่อพนัสนคิมบ้าง ไปเมืองมินบุรีบา้ง 
และกรงุเก่าบ้าง ไต่ถามถงึการพทัิกษ์รกัษากระบอืเวลาเดนิทางเปลีย่ว 
ว่าใช้กระบวนนอนเฝ้ารายกนัเป็นวงรอบฝงูกระบอื ถ้าจะมีคอกส�าหรับ
กระบือพัก ควรมีที่ปากดงแห่งหนึ่ง กลางเขาแห่งหนึ่ง และเชิงเขา
อีกแห่งหนึ่ง และที่ๆ ต้องการน�้าเวลานี้ คือในเขตมณฑลปราจีนบุรีที่ 
เชงิเขาลงช่องตะโกแล้วแห่งหนึง่ ท่ีละหานทรายแห่งหนึง่ ได้ความดงันี้
 เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ ไปที่ท่าน�้าก�่าตลิ่งสูงเป็นทรายลาดลงไป
เวลาน้ีทางน�้าท่ีท�าสะพานเรือกว้างประมาณ ๑๕ วา ถ้าเวลาฤดูน�้าๆ 
ท่วมตลิ่งขึ้นมากว่าถึง ๒ เส้น ไปที่วัดบ้านลาด พบพระอาคันตุกะ ๕ 
รูป มาจากวัดบ้านซอง หนทางเดินประมาณเช้าชั่วสายเพื่อจะได้มาดู 
เจ้านาย

พระธาตุพนม
 วันที่ ๑๘ มกราคม เวลาย�่ารุ่งออกจากที่พักบ้านนาลาด เดิน
ตามทางในทุ่งและในป่าโดยล�าดับมา ระยะทาง ๒๘๕ เส้นถึงเมือง
เรณูนคร๑ เวลาเช้า ๒ โมง ๒๐ นาที มีราษฎรชายหญิงมารับเป็น 
อันมาก เมืองเรณูนครนี้เดิมช่ือบ้านดงหวาย ตั้งเป็นเมืองขึ้นเมือง
นครพนมในรัชกาลท่ี ๓ สังเกตดูผู้คนแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดีกว่า 

	 ๑	 ภายหลังยุบเป็นต�าบลเรณู	ขึ้นอ�าเภอธาตุพนม



442 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ทกุแห่งทีไ่ด้ผ่านมาแล้ว พลเมอืงเป็นผูไ้ทยโดยมากมจี�านวน ๑๑,๙๘๖ 
คน เป็นที่ดอน ใช้น�้าบ่อแต่ท่ีนาดี ชาวบ้านมีฝีมือทอผ้าดี กับมีการ
ผสมโคกระบือน�าไปขายถึงเมืองมรแมน เดินทางช่องสระผมผ่านไป
ทางมณฑลเพชรบูรณ์ขากลับซื้อสินค้าจากเมืองมรแมนมาขายที่นี่จึง
มีผ้าด้ายไหมเครื่องแต่งตัวแปลกๆ พักกินข้าวเช้าแล้วไปที่วัดกลาง 
มโีบสถ์สร้างใหม่เป็นรปูโบสถ์อย่างพม่า เพราะขนุสฤษดิเ์รณ ูพ่อค้าซึง่
น�าโคกระบือไปขายเมืองมรแมนเลียนแบบมาจากพม่า แล้วไปดูบ้าน
ราษฎรครูห่นึง่จงึขีม้่าเดินทางต่อไป เดินตามทุง่และตามทางในป่าถึงทุง่
บ้านพระ กลางทุ่งมรีาษฎรคอยอยู่มาก ต้องพกัรบัดอกไม้ธปูเทยีนตาม
ประสงค์ของราษฎรครู่หนึ่ง และไปแวะที่วัดเก่ามีโบสถ์ร้างมีพระพุทธ
รูปใหญ่หน้าตักประมาณ ๔ ศอกองค์หนึ่งอยู่ใกล้ทาง เดินทางต่อมา
ทางบ้านเลาลิง บ้านหนองหอย ท่าแล บ้านหนองหอยทุ่งแล้วถึงบ้าน
หัวบึง แล้วถึงบ้านธาตุเห็นฝั่งแม่น�้าโขง เดินตามทางริมน�้ามาจนถึงท่า
ตรงพระเจดีย์ธาตุพนมเวลาเช้า ๕ โมง ระยะทาง ๓๐๐ เส้น รวมระยะ
ทางวันนี้ ๕๘๕ เส้น พระยาพนมนครานุรักษ์และกรมการมาคอยรับ 
มีพระสวดชัยมงคล แล้วเดินตามถนนที่ตรงขึ้นไปถึงพระธาตุ ทางยาว
ประมาณ ๑๔ เส้น นมัสการพระธาตุแล้ว มายังที่พักซึ่งอยู่นอกบริเวณ
วัดข้างด้านใต้ มีราษฎรต�าบลใกล้เคียงพากันมาหามากต่อมากเหมือน
อย่างมีนักขัตฤกษ์ส�าหรับปี และตระเตรียมกันจะแห่ปราสาทผึ้งและ
จุดดอกไม้เพลิงให้อนุโมทนาด้วย
 เวลาบ่าย ๔ โมง ราษฎรแห่ปราสาทผึง้และบ้องไฟเป็นกระบวน
ใหญ่เข้าประตชูาลาพระเจดย์ีด้านตะวนัตก แห่ประทกัษณิองค์พระธาตุ
สามรอบ กระบวนแห่นั้น คือ ผู้ชายและเด็กเดินข้างหน้าหมู่หนึ่งแล้ว 
มีพิณพาทย์ ต่อไปถึงบุษบกมีเทียนขี้ผึ้งใหญ่ ๔ เล่มในบุษบก แล้วมีรถ
บ้องไฟ ต่อมามีปราสาทผึ้ง คือแต่งหยวกกล้วยเป็นรูปปราสาท แล้วมี 
ดอกไม้ท�าด้วยขี้ผึ้งเป็นเครื่องประดับ มีพิณพาทย์ ฆ้อง กลองแวดล้อม
แห่มา และมีชายหญิงเดินตามเป็นตอนๆ กันหลายหมู่ และมีกระจาด
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ประดับประดาอย่างกระจาดผ้าป่า ห้อยด้ายไส้เทียนและไหมเข็ด เมื่อ 
กระบวนแห่เวียนครบสามรอบแล้ว ได้น�าประสาทผึ้งไปตั้งถวายพระ 
มหาธาตุ ราษฎรก็นั่งประชุมกันเป็นหมู่ๆ ในลานพระมหาธาตุ คอย
ข้าพเจ้าจุดเทียนนมัสการ แล้วรับศีลด้วยกัน พระสงฆ์มีพระครูวิโรจน์
รัตโนบล เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์ เวลาค�่ามีการเดินเทียน 
และจุดบ้องไฟดอกไม้พุ่ม และมีเทศน์กัณฑ์หนึ่ง    
 พระธาตุพนมนั้นขนาดพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ยอดก็
หุ้มทองค�าอย่างเดียวกัน แต่รูปเป็นพระเจดีย์สี่เหลี่ยม รูปทรงแปลก
ไม่เหมือนเจดีย์แห่งใดๆ แต่ทรวดทรงงามดี ของเดิมก่อด้วยอิฐขัด 
ไม่ถือปูน แกะลายและรูปภาพในตัวอิฐทีเดียว กล่าวกันว่าเดิมก่อด้วย
อิฐดิบแกะลวดลายเสร็จจึงเผาสุมให้เป็นอิฐสุกทั้งองค์พระเจดีย์ ฝีมือ
ท�างามประณีตหนักหนา๑ มีแผ่นศิลาจารึกแผ่นหนึ่งเป็นอักษรลาว มี 
ใจความว่า พระยาหลวงนครพิชิตราชธานีศรีโคตบองเจ้า เป็นผู ้
ปฏิสังขรณ์เมื่อ (พุทธ) ศักราช ๑๙๗๖ และอุทิศที่กัลปนาซึ่งพระยา 
สุมินทราชได้ถวายไว้แต่ก่อน ให้คงเป็นของพระธาตุพนมต่อไปดังนี้ 
และมีลับแลญวนและของอื่น ว่าเป็นของเจ้าอนุเวียงจันทน์ถวายไว้
หลายอย่าง 
 วันท่ี ๑๘ มกราคม เวลาเช้ามีการเลี้ยงพระที่สวดมนต์ และ
ยังมีราษฎรมาหาอีกไม่จบ จนถึงเวลาออกจากบ้านธาตุพนม เวลาเช้า 
๓ โมงลงเรือยาวพายล่องล�าน�้าโขง ผ่านปากน�้าก�่าซึ่งเป็นล�าน�้าไหลมา
แต่หนองหารสกลนคร ใช้เรือไปมาได้ เวลาเช้า ๔ โมงถึงแก่งคับพวง 
ร่องน�้าแคบ นับว่าเป็นแก่งส�าคัญอันหนึ่ง ต่อมาอีกประมาณชั่วโมง
หนึ่งถึงแก่งคันกระเบา เป็นที่น�้าวนและร่องน�้าคดเคี้ยว เดินเรือยาก
มาก เวลาเที่ยง ๑๐ นาทีถึงต�าบลบ้านหว้า ระยะทางบกจากบ้านธาตุ 

 ๑	 เรื่องพระธาตุพนมนี้	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงเล่า
ไว้ในนิทานโบราณคดี	นิทานที่	๑๗	เรื่องของโบราณ
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๖๘๕ เส้นพักแรม
เมืองมุกดาหาร๑

 วันที่ ๒๐ มกราคม เวลาเช้าโมงหนึ่ง ลงเรือพายอ้อมหาดขึ้น
ไปแล้ววกล่องลงมาตามร่องน�้า ถึงบ้านบางไทรน้อยเวลาเช้า ๒ โมง
เศษขึ้นบก ให้ราษฎรพบที่วัดครู่หนึ่ง แล้วลงเรือล่องต่อมา แลเห็น
เมอืงสวรรณาเขตรของฝรัง่เศสข้างฝ่ังซ้าย แล้วถงึเมอืงมกุดาหารเวลา
เช้า ๔ โมง พระยาศะศิวงศ์ประวัติ จางวางลงมาคอยรับท่ีท่าน�้า มี
พระสวดไชยมงคล ขึ้นที่ท่าหน้าเมืองแล้วเดินไปตามถนนจนถึงท่ีพัก 
ซึ่งพระอนุชาติวุฒาธิคุณ๒ ข้าหลวงจัดรับ เป็นตึกขัดแตะถือปูนท�า
อย่างมั่นคง ถนนที่เมืองมุกดาหารนี้ท�าถนนกว้างใหญ่แลดูสะอาดตา 
แต่บ้านเรือนราษฎรอยู่ข้างร่วงโรย สินค้ามีหนัง เขา เร่ว ยางกะตัง 
กะติว้ สเีสยีด ยาสูบบรรทุกเกวยีนไปขาย ณ เมอืงนครราชสมีา และรบั
สนิค้าจากเมอืงนครราชสมีา คอืผ้าแพรและเครือ่งทองเหลอืงทองขาว
และน�า้มนัปิร์โตเลยีมบ้าง กลบัมาขาย ราคาน�า้มนัปิร์โตเลยีมทีฝ่ั่งซ้าย
ขายปีบละ ๓ บาท ๔๘ อัฐ น�้ามันที่บรรทุกมาจากนครราชสีมา ขาย
ปีบละ ๖ บาทแต่ไม่ใคร่มีใครไปซื้อน�้ามันที่เมืองสวรรณาเขตรมาใช้ 
เพราะพลเมืองไม่ได้ใช้น�้ามัน มีแต่จีนพ่อค้าใช้เล็กน้อย แต่ข้างฝั่งซ้าย
ใช้มากเพราะมีฝรั่งและน�้ามันนั้นว่าไม่ใคร่จะสู้ดี ใช้สู้น�้ามันที่ซื้อจาก
นครราชสมีาไม่ได้ สนิค้าทีร่บัมาจากนครราชสมีาน้ันได้ส่งไปขายท่ีร้าน
ฝ่ังซ้ายบ้าง เพราะเป็นของราคาถกูเป็นพืน้ พอแก่ก�าลงัคนพืน้เมอืงจะ
ซือ้หา สนิค้าท่ีฝรัง่เศสน�ามาเป็นของดีแต่ราคาแพง ทราบว่ามห้ีางใหญ่
แห่งหนึง่ทีเ่มอืงสวรรณาเขตรมขีองต่างๆ ขาย และขายบหุรีซ่ึง่รฐับาล
ฝร่ังเศสท�าส่งมาจากเมอืงฝรัง่เศสด้วย เพราะบหุร่ีและไม้ขีดไฟเป็นของ
ผูกขาดของรัฐบาล จึงเป็นท่ีเข้าใจได้ว่า การที่ยาสูบและไม้ขีดไฟส่ง

 ๑	 พุทธศักราช	๒๕๒๕	ยกเป็นจังหวัดมุกดาหาร	
 ๒	 พระยาอนุชาติวุฒาธิคุณ	(แพ	ณ	หนองคาย)
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ไปที่เมืองสวรรณาเขตรจากฝั่งขวาต้องเสียภาษีแรงนั้น เพราะรัฐบาล
จะอุดหนุนให้ห้างฝรั่งเศสได้ขายบุหรี่และไม้ขีดไฟที่รัฐบาลท�าเอง แต่
ยาสูบและไม้ขีดไฟส่งไปขายฝั่งซ้ายและที่อื่นๆ ซึ่งเป็นบ้านเล็กๆ ไม่มี
ร้านรวงใหญ่โตอันใดก็ไม่ต้องเสียภาษี
 มาเทีย่วนีไ้ด้เหน็แม่น�า้โขง ตัง้แต่เมอืงหนองคายลงมาจนเมอืง
มุกดาหาร ถ้าล่องด้วยเรือพายระยะทางประมาณ ๗ วัน ระยะน้ีใน
แผนที่ฝรั่งเศสว่าเดินเรือได้ตลอดปี คือว่าขึ้นล่องสะดวกกว่าระยะอื่น 
แต่กระน้ันความคิดที่คาดไปเมื่อยังไม่ได้แลเห็นว่าแม่น�้าโขงจะเป็น
อย่างไร ผิดหมด เพราะเคยเห็นแต่แม่น�้าเจ้าพระยาและล�าน�้าอ่ืนใน
ประเทศน้ี นึกว่าจะท�านองเดียวกัน เป็นแต่ใหญ่โตข้ึนไปตามส่วน ที่
จรงิหาเป็นเช่นนัน้ไม่ แม่น�า้โขงผิดกับแม่น�า้อืน่ๆ ทีไ่ด้เคยเหน็มาทัง้หมด 
ว่าโดยขนาดล�าน�้าตอนเมืองหนองคายยังไม่สู้กว้างนัก ดูข้างฝั่งนี้พอ
เถียงกันว่า โน่นวัวหรือควายที่ยืนกินหญ้าอยู่ทางฝั่งโน้น แต่ตอนใต้ลง
มาจนถึงเมืองมุกดาหาร ไม่แลเห็นตัววัวควายข้างฝั่งโน้นทีเดียว เมือง
สวรรณาเขตรของฝรั่งเศสอยู่ตรงกันข้าม ก็พอแลเห็นตึกหลังคาแดงๆ 
เท่านั้น ฤดูแล้งน�้างวด ตลิ่งสูงประมาณ ๕ วา ๖ วา คันตลิ่งเป็นที่ดอน 
แต่ตอนริมน�้าลึกเข้าไปก็เป็นท่ีลุ่ม น�้าท่วมทุกปี แห่งใดพอท�าไร่นาได้
ในที่ลุ่มนั้นจึงตั้งบ้านเมือง เช่นเมืองหนองคายเป็นต้น แต่โดยมาก
เป็นทีลุ่ม่เกนิไปจงึเป็นแต่ป่าเปล่า ป่ารมิแม่น�า้โขงเหล่านีก้ไ็ม่มไีม้ใหญ่
ถึงขนาดที่จะเป็นสินค้า เห็นจะเป็นด้วยตัดมาใช้กันเสียหมด ราษฎร
อาศัยได้แต่ท�าไร่ปลูกพรรณไม้ล้มลุกท่ีเป็นสินค้าคือยาสูบเป็นต้น ท�า
ตามเกาะทีเ่ขาเรยีกกันว่าดอนบ้าง ระยะใดไม่มเีกาะกป็ลกูกนัตามชาย
ตลิ่งริมฝั่ง ส่วนล�าน�า้นั้นน�้าขุ่นและไหลเชี่ยวตลอดปี มีสัตว์ร้ายต่างๆ 
เป็นต้นว่า จระเข้และปลาเงือก ส�าหรับท�าอันตรายผู้คน และมีเครื่อง
กดีกัน้ส�าหรบัให้เป็นอนัตรายแก่เรอืทีข่ึน้ล่องบรบิรูณ์ทกุอย่าง เป็นต้น
ว่าศิลาใต้น�้า (ซึ่งเรือข้าพเจ้าได้โดนดังกล่าวมาแล้ว) และหาดทรายซึ่ง
อาจจะมูนขึ้นที่ไหนๆ ได้เมื่อไรๆ (เรือข้าพเจ้าก็ได้เคยติด) นอกจากนี้
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ยังมีแก่งใหญ่น้อยอีกเป็นอันมาก ล่องเรือหน้าแล้งก็ยังน่ากลัว แต่เมื่อ
มาในเรือไฟไม่ใคร่เห็น ได้เห็นเมื่อลงมาเรือพายแต่พระธาตุพนมลงมา 
เมอืงมกุดาหาร เมือ่ผ่านแก่งคบัพวงเหน็น�า้วนใหญ่โตกว่าทีไ่ด้เคยเหน็
มาแต่ก่อน ดูน่ากลัว แม้พวกท่ีพายเรือเคยข้ึนล่องทางนี้อยู่เสมอ ยัง
ต้องก�าชับกันให้ประจงระวังให้ดี ด้วยเหตุทั้งปวงที่กล่าวมา การเที่ยว
ในล�าแม่น�า้โขงจะว่ามคีวามสนกุสบายอย่างไรน้ันว่าไม่ได้ และยังไม่เคย
ได้ยินใครชมว่าสนุกหรือสบายเลย แต่ต้องยอมว่าประหลาดน่าพิศวง 
ไม่เสียใจที่ได้มาเห็น แต่เมื่อได้เห็นครั้งหนึ่งแล้ว กว่าจะอยากไปเที่ยว
แม่น�้าโขงอีกเห็นจะยังนาน
 ล�าน�้าโขงตอนที่ตั้งเมืองมุกดาหารนี้ ตรงหน้าเมืองมีหาดใหญ่
เป็นหาดกรวด กล่าวกันว่า ท่ีหาดนี้มีแก้ว จึงเอามาเป็นชื่อเมือง
มุกดาหาร 
 เวลาบ่าย ๓ โมงมีการประชุมบายศรี ครั้นเวลาบ่าย ๔ โมงไป 
ที่วัดศรีมงคล วัดกลาง วัดศรีบุญเรือง และเที่ยวดูหมู่บ้านราษฎรแล้ว 
ไปเยี่ยมบ้านพระยาศะศิวงศ์ประวัติ กับบ้านพระยาอนุชาติวุฒาธิคุณ
 วันที่ ๒๑ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ข่ีม้าออกจากเมืองมุกดาหาร
ตามหนทางที่มา มีโคกบ้าง มีนาบ้าง ผ่านบ้านเมืองป่าแลเห็นเขา 
ภูมะโนและเขาภูหินซัน ซึ่งดูตามแผนที่เข้าใจว่าเนื่องกันกับเขาภูพาน 
เวลาเช้าโมงหนึง่กับ ๒๕ นาทีถงึบ้านค�าเคอืงทีพ่กัร้อน ระยะทาง ๒๔๐ 
เส้น เวลาเช้า ๓ โมงเดินทางต่อมาเข้าดงบางอี่๑ เป็นทางขึ้นเขาอย่าง
เดยีวกบัดงพญาไฟ แต่เป็นดงใหญ่ทึบกว่าดงพระยาไฟ ต้นไม้แน่นหนา
ร่มชัฏแลเห็นดวงพระอาทิตย์แต่เมื่ออยู่เหนือยอดไม้ มีต้นตะเคียน 
ต้นยางอย่างใหญ่ๆ ก็มาก ข้ามทางล�าน�้าเล็กๆ ที่ผ่านในดงน้ัน ๒-๓  
แห่ง และข้ามห้วยบงัอีซ่ึง่เป็นห้วยใหญ่แห่งหนึง่ ถงึบ้านนากอกซึง่เป็น

	 ๑	 ดงบางอี่นี้	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงเล่าไว้ในนิทาน
โบราณคดี	นิทานที่	๑๗	เรื่องเดินดง	
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บ้านอยู่ในดง เวลาเที่ยง ๒๕ นาที ระยะทาง ๔๙๐ เส้น รวมระยะทาง
วันนี้ ๗๓๐ เส้น มีราษฎรผู้ไทยอยู่ใต้ที่พักแรมลงไปมีเรือนประมาณ 
๘๐ หลัง ท�านาพอกินกันเอง
 หม่อมเจ้านิสากร ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
เลขานุการ และขุนภักดีรณชิต ข้าหลวงมหาดไทยมณฑลอีสาน๑  

กับพระอุบลการประชานิตย๒์ แทนข้าหลวงบริเวณอุบล ซึ่งพระเจ้า 
น้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเร็จ
ราชการมณฑลอีสานให้มารับ ได้มาพบท่ีบ้านนากอกและจะตามต่อ
ไปด้วย 

มณฑลอีสาน
 วันที่ ๒๒ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ๒๐ นาที ออกจากที่พักบ้าน 
นากอกเดินทางมาในดงมีไผ่ ๒ ข้างทาง ลึกเข้าไปเป็นไม้สูง จนถึง 
ที่มีศิลาลาดเป็นทางยาวใหญ่อย่างที่หินดาด มีน�้าขังอยู่ตามแอ่งเล็กๆ 
มพีุม่ไม้อยูต่ามแอ่งน�า้เหล่านัน้ แล้วเข้าดงทบึต่อมา ถงึทีต่่อเขตมณฑล
อุดรกับมณฑลอีสานท่ีหนองพอกแล้ว ออกปากดงบังอี่ถึงที่พักร้อน
ต�าบลบ้านนาค�าเวลาเช้า ๒ โมง ๔๐ นาท ีหนทางทีม่าตัง้แต่บ้านนากอก 
ถึงต�าบลหนองพอกท่ีต่อแดนมณฑล ๒๗๐ เส้น ประจวบกับหลัก 
๑๐๐๐ เส้นจากเมืองมุกดาหาร แล้วมาในเขตมณฑลอีสานอีก ๓๐ 
เส้น ออกปากดงถึงที่พักร้อนบ้านนาค�า หนทางที่เดินในดงสองเวลานี้ 
เป็นทางแคบมีทั้งตอไม้รากไม้เป็นทางเดินล�าบากมาก เวลาเช้า ๔ โมง 
ออกจากที่พักบ้านนาค�ามาตามหนทางมณฑลอีสานเขตอ�าเภอ
เสนางคนิคม๓ ขึ้นเมืองอุบลราชธานี เป็นทางในป่าไม้ตะเคียนและ

	 ๑	 ขุนภักดีรณชิต	(ลพ	ศรุตานนท์)	ภายหลังเป็นพระยารามราชเดช
	 ๒	 พระอุบลการประชานิตย์	(บุญชู	พรหมวงศานนท์)
 ๓	 อ�าเภอเสนางคนิคม	 ปัจจุบันยุบเป็นต�าบลเสนางคนิคม	 ขึ้นอ�าเภอ
อ�านาจเจริญ
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ไม้เต็งรังไม้ตะแบกและอื่นๆ เป็นหนทางกว้างใหญ่และเรียบดี ต้นไม ้
สูงๆ ในทางคงไว้ไม่ได้ตัด ได้อาศัยบังแสงแดดบ้าง พอเดินสบาย 
เวลาเช้า ๕ โมงถึงต�าบลกุดเชียงหมีระยะทาง ๑๘๐ เส้น มีที่พักแรม
รวมระยะทางวันนี้ ๔๘๐ เส้น มีข้าราชการมณฑลอีสานมารับคือ 
หลวงสถานบริรักษ์๑ กรมวัง และพระอุบลเดชประชารักษ์๒ ปลัด 
รักษาราชการเมือง พระอุบลศักดิ์ประชาบาล๓ ยกกระบัตรเมือง
อุบลราชธานี และกรมการอ�าเภอต่างๆ หลายนาย
 วันที่ ๒๓ มกราคม เวลาย�่ารุ่งออกจากท่ีพักแรมกุดเชียงหมี  
ข้ามล�าน�้าเซแดนอ�าเภอเสนางคนิคมกับแดนเมืองยโสธรต่อกัน แล้ว
เข้าทางเขตบ้านฮ่องแซง ถึงปากดงภูสะมากัง หรือบ้านค�าบอน เวลา
เช้าโมงครึ่งกับ ๒๕ นาที ระยะทาง ๒๕๘ เส้นมีที่พักร้อน ชาวบ้านมา
หา ชาวบ้านนี้เป็นผู้ไทยเดินมาจากเมืองตะโปน เวลาเช้า ๓ โมงครึ่ง
เดินทางต่อมาเข้าดงสะมากัง เป็นดงมีไม้งามๆ และมีไม้ยมผาอย่างไม้ 
ท�าหีบบุหรี่ฝรั่ง เป็นดงเล็กกว่าดงบังอี่ และหนทางเรียบร้อยดี เวลา 
เช้า ๕ โมงพ้นดงสะมากงั ถงึทีพ่กัแรมต�าบลบ้านส้มพ้อ ระยะทาง ๒๖๐ 
เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๕๑๘ เส้น นายร้อยเอก หลวงสมรรถสรรพ
ยุทธ๔ ข้าหลวงโยธามณฑลอีสานมาคอยรับ
 วันที่ ๒๔ มกราคม เวลาย�่ารุ่งออกจากที่พักแรมบ้านส้มพ้อมา
ตามเขตบ้านนาฮีแล้วเข้าเขตบ้านค�าไหล ระยะทาง ๓๐๔ เส้น ถึงที่พัก
ร้อนเวลาเช้าโมงหนึ่งกับ ๔๕ นาที เวลาเช้า ๓ โมงออกจากที่พักร้อน 
ออกจากเขตบ้านค�าไหลเข้าเขตบ้านตาสมื แล้วถงึบา้นนาซมึที่พกัแรม 
เวลาเช้า ๓ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๒๑๑ เส้น รวมระยะทางวันนี้  
๕๑๕ เส้น

	 ๑	 หลวงสถานบริรักษ์	(เอิ้น)	
	 ๒	 พระอุบลเดชประชารักษ์	(เสือ	ณ	อุบล)	
	 ๓	 พระอุบลศักดิ์ประชาบาล	(กุค�า	สุวรรณกูฎ)
 ๔	 หลวงสมรรถสรรพยุทธ	(จิ๋ว)	
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เมืองยโสธร๑

 วันท่ี ๒๕ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักแรมบ้านนาซึม  
ทางมาเป็นโคกไม้เลก็ๆ หนทางทีต่ดัแลดแูต่ไกลเหน็ทวิไม้สองข้างทาง
ข้างหน้าซึง่งามด ีและทีร่มิหนทางทีม่ามทีีน่าดีๆ  เป็นอนัมาก เมือ่เวลา
ออกจากบ้านนาซึมเข้าเขตบ้านนาโป่งและบ้านเผือฮี มีสระน�้าริมทาง 
แล้วเข้าเขตบ้านนาซวยใหญ่ บ้านนาซวยน้อย ถึงบ้านนาสีนวลท่ีพัก
ร้อนเวลาเช้า ๒ โมง ระยะทาง ๓๗๗ เส้น เวลาเช้า ๓ โมง ออกจาก
บ้านนาสีนวล พ้นเขตบ้านนาสีนวลมาเข้าเขตบ้านหนองสรวง บ้าน
หนองแวง และบ้านค�าหม้อ ถงึเมอืงยโสธรเวลาเช้า ๔ โมงคร่ึง ระยะทาง 
๒๖๖ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๖๔๓ เส้น หลวงศรีวรราช ผู้ว่าราชการ
เมือง หลวงยศไกรเกรียงเดช ยกกระบัตร และกรมการคอยรับอยู่ 
 ในการท่ีมามณฑลอีสานคราวนี้ อยากจะไปเฝ้ากรมขุนสรรพ
สิทธิ๒ ที่เมืองอุบล แต่เป็นการขัดข้องด้วยข้าหลวงปักปันแดนกับ
ฝร่ังเศสจะประชุมกันที่เมืองอุบล กรมขุนสรรพสิทธิท่านทรงติดพระ
ธรุะกบัแขกเมอืง จะไปเพิม่ความล�าบากถวาย หาควรไม่ จึงกะทางหลกี
มาเสยีเมอืงยโสธรห่างเมอืงอบุลอยู ่๒ วนั ฝ่ายกรมขนุสรรพสทิธเิดมิก็
จะเสดจ็มาพบทีเ่มอืงยโสธร แต่เผอญิเวลานีข้้าหลวงปักปันเขตแดนอยู ่
ทีเ่มอืงอบุลราชธาน ีจงึเสดจ็มาไม่ได้ ได้แต่สนทนากันโดยทางโทรศพัท์
 เวลาบ่าย ๔ โมงไปทีว่ดัพระธาต ุมพีระเจดย์ีเก่าเป็นรปูปรางค์
องค์หนึ่ง พระครูยโสธราจารย์เป็นเจ้าอาวาส และไปวัดสิงทาและวัด
ธรรมหายโศก ท่ีวดัธาตุและวดัธรรมหายโศกมนีกัเรยีนร้องค�าชยัมงคล

	 ๑	 ตั้งเป็นจังหวัดยโสธร	เมื่อวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๑๕
 ๒	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช	 กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์	 ขณะนั้นเป็นนายพลตรีราชองครักษ์	 และข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเร็จ
ราชการมณฑลอิสาน	 พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	๔	กับเจ้าจอมมารดาพึ่ง	ต้นราชสกุลชุมพล
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ท�านองสรภัญญะ พระศาสนดิลก เจ้าคณะมณฑล๑ เรียบเรียงส่งมา  
แลวัดธรรมหายโศกเป็นวัดธรรมยุติกา
 เวลาค�่า หลวงเถกิงรณกาจ๒ ผู้บังคับการต�ารวจภูธร ได้จัด 
แคนวงกรมต�ารวจภูธรมณฑลอีสานมาเล่นเวลากินด้วย
 วันที่ ๒๖ มกราคม เวลาเช้าโมงหนึ่ง ไปดูตลาดและหมู่บ้าน 
ในเมืองยโสธรๆ นี้ตั้งอยู่บนเนินใกล้ล�าน�้าพาชี ที่ว่าใกล้นี้มิใช่ริมน�้า 
อย่างเมืองที่ตั้งตามริมแม่น�้าเจ้าพระยา ล�าน�้าทางมณฑลนครราชสีมา
และมณฑลอุดร อีสาน เช่นล�าน�้าพาชีนี้เป็นต้น น�้าไหลลงแม่น�้าโขง
เวลาฤดูฝน น�้าในแม่น�้าโขงมาก น�้าในล�าน�้าเหล่านี้ไหลลงแม่น�้าโขง
ไม่ได้ก็ท่วมตล่ิงท่ีลุ่มเข้าไปลึกๆ บ้านเรือนต้องตั้งพ้นที่น�้าท่วมจึงมัก
อยู่ห่างตลิ่ง แต่เมื่อฤดูแล้งน�้าลดแห้งขอดก็กลายเป็นอยู่ดอน หาน�้า
ยากเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้น เว้นแต่บางแห่งเช่นเมืองอุบล เพราะที่ 
ริมแม่น�้ามูลตรงนั้นเป็นท่ีดอน เมืองจึงอยู่ชิดล�าน�้า ที่เมืองยโสธรนี ้
มีถนนใหญ่เป็นทางสี่แยก ริมถนนใหญ่เป็นทางสี่แยก ริมถนนใหญ ่
มีร้านเป็นตึกดินอย่างโคราช มีพ่อค้าจีนและพ่อค้าไทยมาจากโคราช
ตั้งขายของต่างๆ ซึ่งน�ามาจากเมืองนครราชสีมามากร้านด้วยกัน และ
มผ้ีาม่วงหางกระรอกและโสร่งไหมซึง่ท�าในพืน้เมืองมาขายบ้างบางร้าน 
หมูบ้่านราษฎรกแ็น่นหนา มจี�านวนพลเมอืงทัง้สิน้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ 
คน มีถนนเล็กๆ เดินถึงกันในหมู่บ้าน แต่เป็นที่มีฝุ่นมาก 
 สินค้าพื้นเมืองยโสธรส่งไปขายเมืองนครราชสีมา มีหนัง เขา 
เร่ว ครั่ง และไหม ได้ความว่าใน ๕ ปีมานี้สินค้าไหมทวีมากขึ้น สินค้า
ฝั่งซ้ายมาทางเมืองมุกดาหารมาขายถึงเมืองยโสธร มียางกะตังกะติ้ว
บ้าง และยางกะตังกะติ้วนี้ได้มาจากเมืองหนองสูงข้างฝั่งขวาก็มี และ
มีพ่อค้าซื้อโคกระบือไปขายคราวหนึ่ง ตั้งแต่ ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ บ้าง ลง

	 ๑	 พระศาสนดิลก	(ค�า	พรหมกสิกร)	ต่อมาเป็นพระยาวิจิตรธรรมปริวัติ	
	 ๒	 หลวงเถกิงรณกาจ	(ม.ร.ว.	ถ่าย)
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ทางดงพระยาไฟไปขายที่ปากเพรียวทางหน่ึง ลงทางดงพระยากลาง
ไปขายที่อ�าเภอสนามแจงแขวงเมืองลพบุรีทางหน่ึง ลงทางช่องตะโก
ไปขายที่เมืองพนัสนิคม พนมสารคามและเมืองนครนายกทางหน่ึง 
แต่เดิมลงทางช่องเสม็ด แต่เดี๋ยวนี้ใช้ลงทางช่องตะโก เพราะเป็นทาง
สะดวกกว่า พ่อค้าที่ไปปากเพรียวน�ากระบือลงไปขายเป็นพื้น พ่อค้า
ที่ไปสนามแจงน�าโคลงไปขาย พ่อค้าที่ไปมณฑลปราจีนบุรีมีกระบือ 
และโคคละไปด้วยบ้าง ฟังดูตามเสียงพ่อค้าว่าการน�าโคลงไปขาย ได้
ก�าไรมากกว่ากระบือเพราะโคเล้ียงง่าย กระบือเมื่ออดน�้ามักจะเป็น
อันตรายตามทาง 
 เวลาเช้า ๔ โมงครึ่งมีการประชุมบายศรี ผู้เฒ่าคนหนึ่งกล่าว
ค�าชัยมงคลเป็นท�านองไพเราะ

เมืองเสลภูมิ
 วันที่ ๒๗ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักแรมเมืองยโสธร 
ผู้ที่ได้ไปด้วยแยกย้ายกันตรงนี้หลายคน คือได้จัดส่งหม่อมเจ้าชาย
ประสบประสงค์ไปเฝ้ากรมขุนสรรพสิทธิที่เมืองอุบล ด้วยออกไป 
เมอืงนอกแต่เลก็พึง่กลบัเข้ามา ยงัไม่ได้เฝ้าเสดจ็พ่อ ส่วนพระยาศรีสริุย
ราชวรานวุตัร ข้าหลวงเทศาภบิาลมณฑลอดุรนัน้เสรจ็กจิทีต้่องมาด้วย 
แต่เขาอยากจะไปเฝ้ากรมขุนสรรพสิทธิ ด้วยราชการมณฑลที่ติดต่อ
กัน จึงวานให้พาหม่อมเจ้าประสบประสงค์ไปส่ง ไปด้วยกันกับนาย
ทองสุกข้าหลวงธรรมการ และนายแก้วพนักงานหัดกดลายมือ ส่วน
ข้าราชการมณฑลอุดรที่มาด้วย คือพระยาประจันตประเทศธานีเมือง
สกลนคร และพระยาพิไสยสรเดชเมืองโพนพิไสยเป็นต้น ก็ลากลับไป
จากที่น้ี กระบวนท่ีเหลือออกจากเมืองยโสธรไปเมืองเสลภูมิ หนทาง
ที่มาถึงดอนพระเจ้าแล้วถึงบ้านบ่อ แล้วถึงทุ่งและบ้านเชียงหวาง มี
ห้วยแห่งหนึง่แล้วถงึห้วยหนองปลาตองและทุง่บ้านหนองค�า ดงหนอง 
ค�า ทุ่งบ้านพับ ทุ่งบ้านบากบ้านเกิดแล้วถึงทุ่งบ้านเชือกมีที่พักร้อน
หยุดพักกินข้าวเช้า แล้วออกจากที่พักร้อนออกทุ่งหัวแตกถึงล�าน�้ายาง
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เขตเมืองยโสธรกับเมืองเสลภูมิต่อกัน มีที่พักร้อนอีกแห่งหนึ่งริมฝั่งน�้า
ยางฟากข้างเสลภูมิ แล้วขึ้นระแทะท่ีกรมขุนสรรพสิทธิทรงจัดส่งมา
ประทานส�าหรับให้ผลัดกับม้า ต่อมาทางเขตบ้านโนนยางถึงทุ่งห้วย
ปลาโพงแล้วถึงเมืองเสลภูมิ เวลาเช้า ๕ โมงเศษ
  เวลาถงึทีพ่กัมชีาวบ้านมาหาแห่งละมากๆ ทกุแห่ง และเวลานี ้
เป็นเวลามีดอกพะยอม พวกหญิงสาวชาวบ้านมักร้อยเป็นมาลัยสวม
ศีรษะเหมือนรัดเกล้า และต่างหูท่ีใช้กันนั้นมีก้านยาวงอนข้ึนข้างหลัง 
เหมือนจอนหูเรียกว่ากะจอน ชาวมณฑลอีสานใช้ตัดผมเป็นพื้นไว้ผม 
ทัดยาว เมื่อถึงที่พักแรมเมืองเสลภูมิ พระราษฎรบริหาร๑ ผู้รักษา
ราชการเมืองกมลาสัย และพระนิคมบริรักษ์๒ ผู ้ว่าราชการเมือง 
เสลภูมิและกรมการมารับ เวลาบ่าย ๔ โมงไปดูหมู่บ้านและวัด ตรง
เนินแห่งหนึ่งมีศิลาแลงเป็นก้อนๆ เขาเล่าว่าเม่ือคร้ังผีบุญราษฎรที่
หลงเชือ่ว่าหินแร่จะเป็นเงนิ ได้พากันมาเกบ็ก้อนกรวดเลก็ๆ ทีต่รงนีไ้ป 
คนละมากๆ๓ แต่เวลานี้ถ้าใครพูดขึ้นถึงเรื่องผีบุญก็ออกอายๆ ตามกัน 
แสดงอาการประหนึ่งไม่เคยรู้เคยเห็น ระยะทางท่ีมาวันน้ีตั้งแต่เมือง
ยโสธรถึงที่พักร้อนบ้านเชือก ๔๖๑ เส้น ตั้งแต่บ้านเชือกถึงล�าน�้ายาง
แดนเมืองยโสธรกับเสลภูมิต่อกัน ๑๔๐ เส้น ตั้งแต่ฝั่งน�้ายางถึงที่พัก
แรมเมืองเสลภูมิ ๒๔๘ เส้น รวมระยะทาง ๘๔๙ เส้น 
 วันที่ ๒๘ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ไปดูหมู่บ้านเมืองไพ ซึ่งมีศิลา
แท่งสลักจมดินอยู่ตามละแวกบ้านนั้น เข้าใจกันว่าเป็นหลักเขตเมือง 
แต่โบราณ ที่หมู่บ้านนี้มีวัดแห่งหนึ่ง เห็นชาวบ้านก�าลังมาตักบาตร
ที่ลานวัด วิธีรับบาตรทางนี้ชอบกล เขานิมนต์พระเณรมายืนเรียงกัน 

	 ๑	 พระราษฎรบริหาร	(ทอง)
 ๒	 พระนิคมบริรักษ์	(แสน)
 ๓	 เรือ่งผบีญุนี	้สมเดจ็ฯ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ทรงเล่าไว้ในนทิาน
โบราณคดี	นิทานที่	๑๗	เรื่องผีบุญ		
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เป็นแถว เปิดบาตรคอยรับ ชาวบ้านมีข้าวเหนียวปั้นมาเดินตามกันใส่
บาตรเป็นแถว แล้วพระยืนยถาสัพพี ดูหลักศิลาแล้วกลับมาทางเดิม
เลยที่พักแรมมาถึงที่พักริมล�าน�้าพาชีเวลาเช้าโมงเศษ ฝั่งน�้าพาชีตรงนี้
เป็นเขตเมืองเสลภูมิกับเมืองร้อยเอ็ดต่อกัน ลงข้ามล�าน�้าด้วยเรือโถง
แล้วขึน้ม้าต่อไปตามฝ่ังชี เข้าเขตบ้านปากหมากค่า บ้านท่าค้อ บ้านคอ 
แล้วถึงที่พักร้อนบ้านห�าฮอก พระยาขัติยวงศา๑ ข้าหลวงบริเวณ
ร้อยเอด็มาคอยรบั พกักินข้าวเช้าแล้วเดนิทางต่อไป เข้าเขตบ้านหวับ่อ
บ้านดอนงัว และบ้านเก่าน้อยเวลาเช้า ๕ โมงมีที่พักแรม
 ระยะทางวันนี้แต่เมืองเสลภูมิไปบ้านเมืองไพ ทั้งหนทางไป 
แลมาประมาณ ๓๐๐ เส้น ตั้งแต่เมืองเสลภูมิมาถึงฝั่งชี ๔๒ เส้น ตั้งแต่
ฝั่งชีข้างเมืองร้อยเอ็ดถึงต�าบลห�าฮอก ๒๐๗ เส้น ตั้งแต่ห�าฮอกถึง 
บ้านเก่าน้อยที่พักแรม ๑๕๖ เส้น รวมเพียงระยะทางตั้งแต่ที่พักแรม
เมืองเสลภูมิมาถึงที่พักแรมบ้านเก่าน้อย ๔๐๕ เส้น 
 ทีบ้่านเก่าน้อยนีม้รีาษฎรชาวบ้านใกล้เคยีงมาหามากกว่ามาก 
มตีาเฒ่าคนหนึง่เอาด้ายมาขอผกูข้อมอื เม่ืออนุญาตให้ผกูตามประสงค์
ก็มีคนเกาะมือถือแขนต่อๆ กันไป เป็นการเหมือนช่วยกันผูกอีกเป็น 
อันมาก 

เมืองร้อยเอ็ด
 วันที่ ๒๙ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักแรมบ้านเก่าน้อย 
เข้าเขตบ้านอุ่มเม่า เขตบ้านฮางฮะโป่งลิง แล้วถึงที่พักร้อนบ้านเล่าคา
เวลาเช้า ๒ โมง พักกินข้าวเช้าแล้วเดินทางต่อไปถึงเมืองร้อยเอ็ด เวลา
ยังเช้าจึงแวะนมัสการพระท่ีวัดกลางและไปดูหลักศิลาของเก่าขนจาก
ที่ต่างๆ รวมไว้ท่ีหน้าบ้านพระยาขัติยวงศา แล้วไปดูหมู่บ้านราษฎร
และตลาด เมอืงร้อยเอด็นีเ้ป็นเมอืงโบราณ ยงัมเีชงิเทนิดนิเป็นก�าแพง
เมืองและมีคูโดยรอบปรากฏอยู่ เวลานี้เป็นที่ตั้งที่ว่าการบริเวณและ 

	 ๑	 พระยาขัติยวงศา	(เหลา)
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หัวเมืองที่ใกล้เคียงน�าสินค้ามาทางเมืองร้อยเอ็ดโดยมาก มีร้านตลาด
เป็นหมู่ใหญ่ มีชาวเมืองนครราชสีมามาตั้งร้านขายของเป็นอันมาก 
บ้านเรือนราษฎรก็คับคั่งแน่นหนา เป็นที่บริบูรณ์ด้วยหนองน�้าและไร่
นา มีการผสมโคกระบือและเลี้ยงสุกร ใน ๔-๕ ปีนี้มีสุกรจ�าหน่ายมาก
ขึ้น สินค้าในเมืองมีไหมและหนังเขา นอกนั้นเป็นสินค้ามาจากที่อื่นมา
รวมเป็นย่านกลาง ถึงที่พักแรมเมืองร้อยเอ็ดเวลาเช้า ๓ โมงครึ่ง ระยะ
ทางตั้งแต่บ้านเก่าน้อยถึงเมืองร้อยเอ็ด ๓๙๒ เส้น พระยาไชยสุนทร 
ผู้ว่าราชการเมืองกาฬสินธุ์ และกรมการหัวเมืองใกล้เคียง มาคอยรับ
และราษฎรพากนัมานัง่คอยอยูต่ัง้แต่เช้าแทบจะเตม็ไปทัง้ท้องทุง่ เวลา
บ่าย ๔ โมงไปเท่ียวดูภูมลิ�าเนาเมอืง จนถงึวดับงึ พบพระครเูอกตุรสตา 
ธิคุณ เจ้าคณะเมือง แล้วไปดูบึงพระลานไชย และหมู่ร้านและบ้าน
ราษฎรต่อไป เวลากลับมาถึงท่ีพักมีประชุมบายศรีตามอย่างที่เคยมา 
และพวกพ่อค้ามาหาเป็นอันมาก 
 วันที่ ๓๐ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากเมืองร้อยเอ็ด หลวง
ขจรยุตกฤตย์๑ ซึ่งตามมาในการตรวจทางโทรเลขมณฑลอุดร  
มณฑลอีสาน กับนายน่วมมหาดเล็กนักเรียนไปรษณีย์โทรเลขลาไป 
เมืองอุบลราชธานี เพราะเมื่อมาตามทางโทรเลข เขาเป็นผู้จัดการให้
ใช้โทรเลขได้ทุกระยะ แต่ทางต่อไปไม่รวมกับทางโทรเลข จนถึงเมือง
พิมายในมณฑลนครราชสีมา เขาสิ้นกิจที่จะต้องไปด้วย ออกจาก
เมืองร้อยเอ็ดมาทางบ้านขอนแก่น บ้านหนามแทง บ้านกาหลง บ้าน
ต�าแย บ้านแวงน้อย บ้านผวงควาง ถึงที่พักร้อนบ้านคูโคกเช้า ๓ โมง 
ระยะทาง ๔๕๘ เส้น พักกินข้าวเช้าแล้วเวลาเช้า ๔ โมงขึ้นระแทะเข้า 
เขตบ้านดงน้อย บ้านสนาม ถงึบ้านนาเลาท่ีพกัแรมเช้า ๔ โมงคร่ึง ระยะ
ทาง ๒๑๑ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๖๖๙ เส้น ที่พักตั้งอยู่ริมหนองสิม
ตรงวัดนาเลาซึ่งมีต้นไม้ร่มเย็นดี เวลาบ่าย ๓ โมงคร่ึงไปเที่ยวดูถ่ินที่

 ๑	 หลวงขจรยุตกฤตย์	(เทา	จันทรเวคิน)
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จนถึงวัด พบพระครูวินัยรศฤดี วัดสาทองเมืองร้อยเอ็ดตามมาส่งด้วย
 การคณะสงฆ์มณฑลอุดรกับมณฑลอีสานยังผิดกัน มณฑล
อีสานมีเจ้าคณะมณฑล และจัดการตามพระราชบัญญัติปกครอง 
คณะสงฆ์แล้ว แต่มณฑลอุดรยังหาได้จัดไม่ เพราะมณฑลอุดรไม่ใคร่มี
พระเข้าไปเล่าเรยีนในกรงุฯ จะเป็นด้วยเหตใุดกส็บืไม่ได้ความ แต่ส่วน
มณฑลอีสานมีพระได้เข้าไปเล่าเรียนทั้งธรรมยุติกาและมหานิกาย จน
ได้เป็นพระราชาคณะและเปรียญมีหลายรูป มีตัวเจ้าคณะจึงจัดการ 
ได้ก่อนมณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมาด้วย

เขตเมืองมหาสารคาม
 วันที่ ๓๑ มกราคม เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักแรมบ้านนาเลา
ข้ามห้วยจอกขวาง เข้าเขตเมอืงมหาสารคาม มาถงึทีพ่กัร้อนเมอืงวาปี
ประทุมอันขึ้นต่อเมืองมหาสารคามเวลาเช้าโมงหนึ่ง ระยะทาง ๑๕๐ 
เส้น เมืองวาปีประทุมตั้งในรัชกาลที่ ๕ ในท�าเนียบว่าตั้งที่บ้านนาเลา  
แต่เจ ้าเมืองมาอยู ่ เสียที่นี่  พระพิทักษ์นรากร๑ ข ้าหลวงเมือง
มหาสารคาม และกรมการมารับ แล้วมีบายศรีจานผู้เฒ่าได้กล่าว 
ค�าเชิญขวัญและด้ายผูกข้อมือ เวลาเช้า ๒ โมง ๑๕ นาทีออกจาก 
ที่พักเมืองวาปีประทุมเดินทางทุ่งหนองเดิน เข้าเขตบ้านหนองดิน 
ข้ามห้วยน�้าใส เข้าเขตบ้านปลาบู่ ข้ามห้วยเสียว เข้าเขตบ้านกุดอ้อ  
ถงึบ้านหนองผงทีพ่กัแรมรมิหนอง เวลาเช้า ๓ โมง ๔๕ นาท ีระยะทาง 
๒๖๖ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๔๑๖ เส้น

เขตเมืองพยัคฆภูมิ
 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักแรมบ้านหนองผง 
ทางเดินเป็นโคกมีไม้เล็กสองข้างทาง เห็นบ้านมาตั้งใหม่แห่งหนึ่ง 
เรยีกว่าบ้านดงยางน้อย แล้วถงึทุ่งนาเข้าเขตบ้านกูแ่สนตารดัเป็นระยะ
ทาง ๔๖๓ เส้น ตั้งแต่เมืองวาปีประทุมต่อกับเขตเมืองพยัคฆภูมิมีทาง

 ๑	 พระพิทักษ์นรากร	(ใย)
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เล็กแยกไปกู่ คือเทวสถานของโบราณ ประมาณระยะหนทางทั้งไปมา 
๕๐ เส้น ได้แวะไปดูท่ีกู่เรยีกว่าแสนกู่ตารดั เป็นปรางค์ก่อด้วยศลิาแลง
สูงประมาณ ๓ วา มีเทวรูปศิลาองค์เล็กๆ หักๆ อยู่ภายใน ไม่มีฝีมือท�า
เป็นลวดลายอันใด มีแต่ก�าแพงศิลาแลงโดยรอบ ตามหนทางที่ไปเมื่อ
ใกล้ถงึเทวสถาน มเีชิงเทินเดินเป็นแนวเหมอืนจะเป็นเมอืงเก่า กลบัมา
ออกทางใหญ่เข้าเขตบ้านนาหาด เวลาเช้า ๒ โมง ๕๐ นาทถีงึทีพ่กัร้อน 
ระยะทาง ๓๐๒ เส้น ขุนมัณฑลานุการ ข้าหลวงเมืองสุวรรณภูมิ เมือง
แพน ผูร้กัษาราชการเมอืงสวุรรณภมู ิพระศรสีวุรรณวงศา นายอ�าเภอ
เมืองพยัคฆภูมิ พระศรีเกษตราธิไชย นายอ�าเภอเมืองเกษตรวิไสย  
พระสุนทรพิพิธ นายอ�าเภอโกสุมพิไสยและกรมการเมืองต่างๆ มา 
คอยรบั ถามถงึกูเ่ทวสถานในเขตเมอืงสวุรรณภมิู ว่ามี ๕ แห่ง คอื กูพ่ระ 
กุนาอยู่ทิศใต้เมืองแห่ง ๑ กู่กะสิงอยู่กลางทุ่งแห่ง ๑ กู่กะโดยอยู่ใกล้
เมืองเกษตรวิไสยแห่ง ๑ กู่บ้านด่านแห่ง ๑ กู่บ้านกู่อยู่ใกล้บ้านหัวช้าง
เมืองพยัคฆภูมิแห่ง ๑ เวลาเช้า ๓ โมง ๑๕ นาที ออกจากบ้านนาหาด
เข้าเขตบ้านหนองซ�า บ้านหัวดง แล้วถึงบ้านหัวช้างที่พักแรมเวลาเช้า 
๔ โมง ๕๐ นาที ระยะทาง ๑๔๒ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๔๔๔ เส้น  
ริมที่พักมีหนองใหญ่เรียกว่าหนองดุม มีบ้านริมหนองเรียกว่าบ้าน 
โพนงามหมู่หนึ่ง แลมีบ้านใกล้ท่ีพักเรียกว่าบ้านหัวช้างหมู่หนึ่ง เป็น
หมู่บ้านเล็กๆ และวันนี้พระบรมราชบรรหาร ยกกระบัตรมณฑล
นครราชสีมามารับ พร้อมกับนายกวย กรมศึกษาธิการ ซึ่งออกมาเป็น
ข้าหลวงธรรมการมณฑลนครราชสีมา

กลับมณฑลนครราชสีมา
 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลาย�่ารุ่ง ออกจากที่พักแรมบ้านหัวช้าง
เข้าเขตบ้านบัวน้อย บ้านขามเลียน บ้านหมากหุ่ง สองข้างทางท่ีมา 
เป็นทุ่ง ที่ใกล้ๆ ทางใหญ่มีแต่หญ้าแห้ง ที่ลึกเข้าไปจึงมีนา แลเห็น 
ทวิไม้ห่างออกไป เวลาเช้า ๒ โมงถงึท่ีพกัร้อนห้วยพงัซ ูระยะทาง ๓๘๓ 
เส้น กินข้าวเช้าแล้วเวลาเช้า ๓ โมงขึ้นระแทะห้วยพังซู ซึ่งเป็นเขต
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เมืองพยัคฆภูมิมณฑลอีสานกับเมืองไผทสงฆ์ มณฑลนครราชสีมาต่อ
กัน มาทางเขตบ้านหัวขวาแลทุ่งบ้านหัวแรด ถึงเมืองไผทสงฆ์เวลาเช้า 
๔ โมง ระยะทาง ๑๗๐ เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๕๕๓ เส้น พระนคร
ภักดีศรีนครานุรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย๑์ หลวงเสนาสงคราม๒ 

นายอ�าเภอไผทสงฆ์ หลวงวิศาลสฤษดิกร นายอ�าเภอเมืองรัตนบุรี  
ขุนสรรพกิจโกศล๓ นายอ�าเภอนางรอง ขุนประสิทธิบรรณาการ  
นายอ�าเภอประโคนไชย มาคอยรับ มีถนนข้ามคูเมืองมาถึงที่พักซึ่งตั้ง
อยู่ริมที่ว่าการอ�าเภอ นายโยโกตา แลนายอิสิดา ชาวญี่ปุ่นซึ่งมาตั้ง 
โรงเลี้ยงไหมที่เมืองบุรีรัมย์ก็มาหา

เมืองไผทสงฆ์
 เวลาบ่าย ๔ โมงเทีย่วดภูมูลิ�าเนา เมอืงไผทสงฆ์เป็นเมอืงโบราณ
มีเนินดินเป็นก�าแพงและมีคูสองชั้น จ�านวนพลเมือง รวม ๒๒๘,๐๐๐ 
การท�ามาหาเลี้ยงชีพมีการท�านา ท�าไร่ผัก ไร่ยาสูบและจับสัตว์น�้าพอ
เลี้ยงกันเอง และมีการท�าไหมและหุงเกลือจ�าหน่ายขายไปที่อื่นๆ บ้าง 
บ้านราษฎรหมู่หนึ่งๆ มีรั้วไม้จริงบ้าง ไม้ไผ่บ้าง เป็นเขตหมู่บ้าน ใน 
เขตอ�าเภอไผทสงฆ์ได้ความว่ามกีู ่๓ แห่ง คอื ท่ีต�าบลหนิตัง้ มีกู่สวนแตง
เป็นปรางค์ศิลายอดก่ออิฐประมาณกว้างยาว ๕ วา สูงแต่พื้นดินขึ้นไป 
๗ วา ระยะทางจากเมือง ๔๙๐ เส้น กับที่บ้านษี มีกุฎีษีเป็นศิลา
กว้างยาวประมาณ ๑๑ วา สูงแต่พื้นดินขึ้นไป ๔ ศอก ระยะทางจาก
เมือง ๖๐๐ เส้น กับมีกู่ที่บ้านดู่เป็นศิลากว้างยาวประมาณ ๑๐ วา สูง
จากพื้นดินขึ้นไป ๒ วา ระยะทางจากเมือง ๔๐๐ เส้น
 วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลาย�่ารุ่ง หม่อมเจ้านิสากร หลวงเถกิง

 ๑	 พระนครภักดี	(กระจ่าง	สิงหเสนี)	ต่อมาเป็นพระยาประเสริฐสุนทรา
ไสย	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	
 ๒	 หลวงเสนาสงคราม	(คด)
	 ๓	 ขุนสรรพกิจโกศล	(ปาน	ศกุนตนาค)	ต่อมาเป็นหลวงในนามเดิม
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รณอาจ ขุนภักดีรณชิต ซึ่งมาส่งจากมณฑลอีสานลากลับไป ออกจาก
ทีพ่กัแรมเมอืงไผทสงฆ์ตามหนทางทุง่ใหญ่ ถึงบ้านบุง่เบาทีพ่กัร้อนเวลา 
เช้าโมงหนึง่กับ ๒๐ นาที ระยะทาง ๒๕๒ เส้น แล้วแยกไปทางต�าบลวงั
ปลัดล�าน�้ามูล ซึ่งเป็นที่มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ของเก่าอยู่ในล�าน�้ามักงม
ได้เนอืงๆ ตอนทีเ่รยีกว่าวงัปลดัไปจากบ้านบุง่เบาระยะทาง ๑๕๐ เส้น 
วิธีงมนั้นมีคนถือแหลนลงเรือเอาแหลนสักไปในน�้า ถ้าแหลนกระทบ
ของแขง็กล็งงม บางทกีไ็ด้พระพทุธรปูของโบราณ พเิคราะห์ดท่ีูบนตลิง่ 
รมิน�า้ซึง่เป็นทีง่มพระนีม้พีืน้ดนิสงูเป็นเนนิ พอคะเนได้ว่าเป็นทีม่เีจดย์ี
ฐานอันใดมาแต่เดิม แล้วน�้ากัดพังลงไปจึงมีพระพุทธรูปที่งมได้ใน 
ล�าน�้าตรงนั้น พระพุทธรูปงมได้ท่ีวังปลัดเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่าง
ขอมโบราณสมัยเดียวกันทั้งนั้น๑ เป็นพระยืนแสดงธรรมจักรพระหัตถ์  
๑ บ้าง ๒ พระหัตถ์บ้าง เป็นพระนั่งสมาธิบ้าง พอเวลาสายประมาณ  
๔ โมงเศษกลับมาทางบ้านบุ่งเบา ลงทางใหญ่ข้ามล�าสะแทกเขตเมือง
ไผทสงฆ์กับเมืองพิมายต่อกัน เป็นทุ่งระนามต่อจากทุ่งที่เดินมาแล้ว 
เป็นทุ่งใหญ่อันเดียว เวลาหน้าน�้าๆ ท่วม เม่ือถึงฤดูแล้งอย่างเวลาน้ี 
มีแต่กอหญ้า หนทางเป็นดินแตกระแหงเดินล�าบากและร้อนจัด ต่อ
เมื่อจวนถึงท่ีพักแรมจึงเห็นหมู่บ้านกระเบื้องนอก ถึงที่พักแรมบ้าน
กระเบื้องนอกเวลาเช้า ๕ โมง ๑๐ นาที ระยะทาง ๙๐ เส้น มีหนองน�้า 
ใหญ่อยู่หน้าที่พัก รวมระยะทางวันนี้ ๔๙๒ เส้น
 วันที ่๔ กมุภาพนัธ์ เวลาเช้าตรูอ่อกจากท่ีพกัแรมบ้านกระเบือ้ง
นอก มาตามทุ่งระนามถึงบ้านนางออท่ีพักร้อนเวลาเช้าโมงหน่ึง ๑๕ 
นาที ระยะทาง ๓๕๐ เส้น นายสองเมืองชาวเมืองโคราชซึ่งออกมา
ตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีต�าบลนี้ ได้รวบรวมเด็กชาวบ้านมาสอนหนังสือเป็น
ส�านักเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียน ๑๒ คน พักกินข้าวเช้าแล้ว เวลาเช้า ๓ 

 ๑	 พบพระพทุธรปู	ปางเสดจ็ลงจากดาวดงึส์	สมยัอมรวด	ีหรืออนรุาธปุระ
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โมงออกจากทีพ่กัร้อนบ้านนางออมาตามทุง่ระนาม ทีร่มิหนทางมเีนนิ
รมิหนองแห่งหนึง่ มกีองศลิาแลงพอสังเกตได้ว่าเป็นกูข่องเก่าแห่งหนึง่ 
เรียกว่าอุดแดก แวะดูฐานศิลาแลงนั้นครู่หนึ่ง แล้วข้ึนระแทะมาตาม 
ทุ่งร้อนจัดเต็มที ถึงห้วยกะเพราที่พักแรมเวลาเที่ยง ระยะทาง ๔๐๐ 
เส้น รวมระยะทางวันนี้ ๗๕๐ เส้น
 เวลา ๑๐ ทุ่มขึ้นระแทะออกเดินทางต่อไป การเดินทางบก
คราวนี้ตัวนายขี่ม้า พวกพลไพร่และสิ่งของไปเกวียน วิธีเดินทางขาไป
เมื่อยังหนาว กลางคืนเวลาดึกราว ๓ ยามให้เกวียนครัวออกล่วงหน้า
ไปพวกหนึ่ง ไปหาข้าวเช้าคอยอยู่ที่ๆ พักร้อน พอเช้าขี่ม้ารีบไปให้
ถึงที่พักร้อนและที่พักแรมในตอนเช้าก่อนเที่ยง ตอนบ่ายได้พักม้าแล 
มีเวลาเที่ยวเดินดูภูมิล�าเนา กระบวนเกวียนบรรทุกของตามไปถึงใน
เวลาบ่ายเดินโดยวิธีอย่างว่านี้ทุกวัน คร้ันขากลับเม่ือเข้าแดนมณฑล
นครราชสีมา ตอนนี้พอเข้าฤดูร้อนก็ร้อนจริงๆ เวลาแดดแข็งผู้คน
พาหนะเดินทางทนไม่ไหว จึงต้องเปลี่ยนเวลาใหม่ พอกินข้าวเย็นแล้ว 
ราวเวลายาม ๑ ให้เกวียนล่วงหน้าออกเดินกระบวนม้าแลเกวียน
ตามออกเดินเวลา ๓ ยามกับ ๑๐ ทุ่ม ต้องจุดไต้น�าจึงมักไประแทะที่ 
กรมขุนสรรพสิทธิทรงท�าประทานมาให้ใช้ จนรุ่งสว่างจึงขึ้นขี่ม้า

เมืองพิมาย
 วันที ่๕ กมุภาพนัธ์ เวลาย�า่รุง่ถงึต�าบลบ้านดงมีท่ีพกัร้อน ระยะ
ทาง ๒๗๖ เส้น ต่อมาอีก ๑๑ เส้น ถึงทางแยกไปบ้านท่าหลวง แวะดู
บ้านท่าหลวงถึงหมู่บ้านเวลาเช้าโมงหนึ่งกับ ๔๐ นาที ระยะทาง ๙๖ 
เส้น พักกินข้าวเช้าที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านท่าหลวงซึ่งตั้งอยู่ริมน�้า
มูล เวลาเช้า ๓ โมงออกจากบ้านท่าหลวง ระยะทาง ๑๒๗ เส้นถึงเมือง
พิมาย หลวงภักดีศรีขัณฑเสมา นายอ�าเภอพิมาย แลกรมการก�านัน
ผู้ใหญ่บ้านมาคอยรับ
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 เวลาบ่ายเที่ยวดูปราสาทหินแลถ่ายรูป แล้วไปวัดเดิม๑ ปิด
ทองพระพุทธรูป ซึ่งหลวงภักดีศรีขัณฑเสมา๒ นายอ�าเภอเมืองพิมาย
เกบ็พระเศียรศลิาของเก่ามาท�าศลิาประกอบขึน้ใหม่ เป็นพระประธาน
ในพระอุโบสถ มีพระสวนชยันโตแลพิณพาทย์ซึ่งรวบรวมมาจากท่ี
ต่างๆ เป็นหลายวงประโคมขึ้นพร้อมกัน มีราษฎรชาวบ้านมาปิดทอง
พระพุทธรูปด้วยเป็นอันมาก
 วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลาเช้าราษฎรมีการเลี้ยงพระท่ีวัดเดิม
เป็นการฉลองพระพุทธรูปที่ปิดทอง แห่ส�ารับผ่านท่ีพักมา กระบวน
มีพิณพาทย์น�า แล้วถึงราษฎรเดินมาเป็นแถว ผู้ที่มีส�ารับไปเลี้ยงพระ
ก็ถือส�ารับเข้าแถวมา วันนี้เป็นวันพัก ได้ไปถ่ายรูปปราสาทหินอีกวัน
หนึ่ง ครั้นเวลาบ่ายไปดูต้นไทรงาม คือต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งรากกลับ
เป็นต้นต่อๆ กันไปเป็นพุ่มใหญ่ มีลานใต้ร่มไทรกว้างขวางร่มรื่นอยู่ 
ริมล�าน�้ามูล หนทางจากเมืองประมาณ ๓๐ เส้น ดูสาขาต้นไทรงาม 
ไม่กว้างใหญ่เหมือนเมื่อได้มาเห็นคราวก่อน เขาว่าตลิ่งพังน�้าพัดเอา
ไปเสียบ้าง กลับจากไทรงามแวะที่บ้านนายอ�าเภอ ก�านันผู้ใหญ่บ้าน
และพ่อค้ามาหา มีหญิงแก่อายุ ๑๐๐ ปีคนหนึ่ง อายุ ๑๐๖ ปีคนหนึ่ง 
มาหาด้วย ภรรยานายอ�าเภอต้ังโรงเรยีนผูห้ญงิทีใ่นบ้าน มเีดก็ชาวบ้าน 
ได้มาเล่าเรียน มีครูผู้หญิงสอนนักเรียนสัก ๑๑-๑๒ คน
 ราษฎรในอ�าเภอพิมายนี้มีจ�านวน ๒๑๘,๕๐๐ คน การท�ามา
หาเลี้ยงชีพมีการท�านาท�าไร่แลท�าสวนบ้างเล็กน้อย กับมีการตัดไม ้

 ๑	 วัดเดิมอยู่ริมปราสาทหิน	โบสถ์เป็นแบบวัดหลวงกรุงเก่า	เข้าใจว่าเป็น
ของกรมหมื่นเทพพิพิธที่ตั้งตัวเป็นเจ้าพิมายสร้างไว้	 เรื่องปราสาทหินพิมายนี้	 
สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดี	 นิทานที่	
๑๗	เรื่องของโบราณ	และพึงดูหนังสือน�าเที่ยวพิมายและโบราณสถานในจังหวัด
นครราชสีมา	ซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์
 ๒	 หลวงภักดีศรีขัณฑเสมา	(เหม)
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ในป่าและเก่ียวแฝกมุงหลังคา ผสมโคกระบือ เลี้ยงไหม และทอผ้า
ทอเสื่อบ้าง แลมีพ่อค้าเกวียนเที่ยวค้าขายถึงมณฑลอุดรและอีสานไป 
จากเมืองพิมายนี้มาก
 เวลา ๑๐ ทุ่มออกจากท่ีพักแรมเมืองพิมาย ออกประตูไชย 
ข้ามล�าน�้าเค็มผ่านบ้านวังหิน บ้านขี้เหล็ก บ้านล�าฉมวกแล้วผ่าน
บ้านเพ็ด บ้านหนองใหญ่ บ้านหนองขาม ต�าบลหนองพลวง ข้ามล�า 
จักกระลาดมาถึงที่พักร้อน ระยะทาง ๕๐๐ เส้น

เขตนครราชสีมา
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ถึงที่พักร้อนล�าจักกระลาดเวลาเช้าโมง
หนึ่งกับ ๕๐ นาที เวลาเช้า ๓ โมง ๒๕ นาที ขึ้นระแทะออกจากล�า 
จักกระลาดเข้าเขตบ้านบุ บ้านหนองพลวง ถึงบ้านหนองช่องแมว เขต
อ�าเภอเมืองพิมายกับอ�าเภอกลางต่อกัน แล้วเข้าเขตบ้านหนองอ้าย
โยย ถึงบ้านตูมที่พักแรมหนองบัวเวลาเช้า ๕ โมง ระยะทาง ๒๔๐ เส้น  
นายอมิมหาดเล็ก นายอ�าเภอกลางมารบั รวมระยะทางวนันี ้๗๔๐ เส้น
 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ เวลาย�่ารุ่งครึ่งออกจากที่พักแรมต�าบล
หนองบัวบ้านตูมมาตามทางโคกเข้าเขตบ้านกรูด บ้านทอก บ้านส้ม 
บ้านขาม บ้านมะดัน แล้วถึงบ้านช่องโคท่าช้างน�้ามูลที่พักแรมเวลา 
เช้าโมงครึ่ง ระยะทาง ๒๒๖ เส้น
 เมือ่อยูท่ีเ่มอืงพมิายได้รบัท้องตรามหาดไทยว่า มารดาไปกราบ
ถวายบังคมทูลจะขึ้นมารับ มีรับสั่งว่าเวลานี้ที่เมืองนครราชสีมาก�าลัง
เกดิกาฬโรค อย่าไปเลยจะไปเจบ็ไข้ แล้วจงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้มหาดไทยเชิญกระแสรับส่ังมาว่า ให้คิดอ่านเดินทางตรงไปสถานี
รถไฟทีเดียว อย่าให้ไปแวะค้างคืนที่เมืองนครราชสีมา ด้วยเหตุน้ีจึง
ได้พักแรมที่ต�าบลท่าช้าง ระยะทางห่างเมืองนครราชสีมาเพียง ๔๕๐ 
เส้น
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กลับกรุงเทพฯ
 เวลา ๑๐ ทุ่ม ออกจากที่พักแรกต�าบลท่าช้างข้ามล�าน�้ามูล 
มาตามทาง พักที่บ้านพระผุดครู่หนึ่ง แล้วเดินทางต่อไป
 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลาเช้าโมงหนึ่งถึงบ้านมะเริง หม่อมเจ้า
บวรเดช ผู้บัญชาการกรมทหารมณฑลนครราชสีมา พระยาสุริยเดช
วิเศษฤทธิ์ ปลัดเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา กับพระร�าไพพงศ์
บริพัตร๑ เจ้าพนักงานกรมรถไฟมารับถึงกลางทาง ผ่านที่พักแสนสุข
มาถงึสถานรีถไฟเมอืงนครราชสมีาเวลาเช้า ๒ โมง ๑๕ นาท ีระยะทาง 
๔๕๐ เส้น อ�าลาแลขอบใจพระก�าแหงสงคราม ข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลนครราชสีมา และข้าราชการมณฑลนครราชสีมาที่ไปด้วย 
เสร็จแล้ว เวลาเช้า ๒ โมงครึ่ง รถไฟพิเศษเคลื่อนจากสถานีมาถึง
แก่งคอยเวลาเที่ยง ๒๓ นาที เวลาบ่าย ๔ โมง ๕ นาที รถไฟพิเศษถึง
สถานีกรุงเทพฯ เวลาค�่าได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถานเป็นเสร็จการท่ีไปมณฑลอุดรและมณฑลอีสาน รวมเวลา
ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯ จนกลับมาได้ ๕๖ วัน. 

 ๑	 พระร�าไพพงศ์บริพัตร	(จิตร	บุนนาค)	ต่อมาเป็นพระยาในนามเดิม
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รายงานการเสด็จตรวจราชการ
หัวเมืองฝ่ายเหนือ

พ.ศ. ๒๔๕๑ ร.ศ. ๑๒๗
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รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ
พ.ศ. ๒๔๕๑  ร.ศ. ๑๒๗

เมืองพิศณุโลก
วันที่ ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ
 ข้าพระพุทธเจ้าขึ้นมาถึงเมืองพิศณุโลกเวลาบ่าย ๕ โมง วันที่ 
๒๕ ขอพระราชทานกราบทูลรายงานระยะทางอย่างย่อ ทางรถไฟแต่
ปากน�้าโพขึ้นมาถึงพิศณุโลกไม่สนุกแลไม่มีอะไรน่าดูเลย ทางรถไฟผ่า
บึง ผ่านพงแลป่า หน้าตาเหมือนๆ กันอยู่แต่ในเหล่านี้ตลอดทาง ทาง
เรือสนุกกว่ามาก มารถไฟยังซ�้าถูกรถไฟพัดมา ๑๑ ชั่วโมง ฟกเหลือ
ประมาณ
 เมืองพิศณุโลกหน้าตาดูตามเคย ไม่มีอะไรแปลก แต่มาถึงเย็น
ยงัไม่ได้เทีย่ว พออาบน�า้แล้วก็ไปนมศัการพระพทุธชณิราช พอย่างเข้า 
ประตูวัด ความรู้สึกนึกถึงต้นโพธิท่ีทรงปลูกเม่ือคร้ังเสด็จ ต้องแวะ 
ถวายเนตร์ก่อน ต้นโพธิต้นนี้ท่ีจะดีอิก ข้าพระพุทธเจ้าจะถ่ายรูปไป
ถวายทอดพระเนตร์ แต่เรือ่งต้นโพธนิี ้มานกึขึน้อย่างหนึง่ว่า จ�าจะต้อง
มศีลิาจาฤก ให้มนีามส�าหรบัเรยีกไว้เสียทเีดยีว จงึจะด ีอย่างให้เรยีกว่า 
ต้นโพธิพระจุลจอมเกล้าดังนี้เปนต้น ที่มาคิดเห็นด้วยเกล้าฯ ดังนี้  
ด้วยได้สังเกตดูหน้าข้าราชการ ที่ได้เคยพบเมื่อคราวเสด็จ ยังเหลือ
อยู่ไม่กี่คน เข้าใจว่าในเวลานี้ผู้ที่ไม่รู้ว่าโพธิต้นนั้นใครปลูกจะมีมากอยู่ 
แล้ว ถ้าไม่จาฤกให้มนีามส�าหรบัเรยีกไว้ นานไปอาจจะไม่มใีครรูว่้าโพธิ 
ใครปลูกได้
 ในพระวิหารรักษาหมดจดดี เคร่ืองสะการะบูชาท่ีมีผู้ถวาย
สะสมมากข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก ใครคุมม้าหมู่หนุนกี๋ขึ้นจนเครื่องบูชา
ยังไม่แลเห็นตักพระ ข้าพระพุทธเจ้าสั่งให้รื้อเครื่องบูชาออก พรุ่งนี้จะ
ไปคุมม้าหมู่ถวายใหม่ให้เต้ียลง จะได้แลเห็นพระพุทธชิณราชได้ถนัด
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ดังแต่ก่อน
 ข้าพระพุทธเจ้าจะออกจากพิศณุโลกขึ้นไปเมืองอุตรดิฐวันที่ 
๒๘ ได้ความว่ารถไฟท�างานเดินจากพิศณุโลกขึ้นไปได้ถึงสพานที่จะ 
ท�าข้ามแม่น�้าท่ีบ้านดาราเหนือเมืองพิไชย ข้าพระพุทธเจ้าจะอาไศรย
รถไฟท�างานขึ้นไปลงเรือท่ีบ้านดารา เขาว่ารถไฟยังต้องคลานจะต้อง
ใช้เวลา ๔ ชั่วโมงเศษจึงจะถึงบ้านดารา แต่ก็ยังดีที่คุ้มเวลาได้ถึง ๒ วัน 
แต่ขากลบั ข้าพระพทุธเจ้าตัง้ใจว่า จะล่องทางเรอืจากอตุรดฐิลงมาจน
พิศณุโลกจะได้ตรวจตามล�าน�้าลงมาด้วย
  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
 
   ข้าพระพุทธเจ้า                 ขอเดชะ
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เมืองพิศณุโลก
วันที่ ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ
 ข้าพระพุทธเจ้าจะออกจากพิศณุโลกขึ้นไปเมืองอุตรดิฐวันที่ 
๒๘ พรุ่งนี้ จะอาไศรยรถไฟท�างานขึ้นไปจนถึงบ้านดาราเหนือเมือง 
พไิชย ลงเรอืท่ีนัน่ ซึง่เปนปลายราง เวลานีว่้าระยะทางจากเมอืงพศิณโุลก 
ราว ๔ ชั่วโมง เพราะต้องค่อยๆ คลานไปช้าๆ แต่ก็เร็วกว่าทางเรือถึง 
๒ วัน กะว่าจะไปพักแรมที่เมืองกรอง แลจะถึงอุตรดิฐในวันที่ ๒๙
 ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลไปในจดหมายฉบับก่อนซึ่ง
เขียนเมื่อวันมาถึงพิศณุโลกในเวลาเย็นว่า เมืองพิศณุโลกดูไม่แปลก
ตานั้น เมื่อได้เที่ยวตรวจดู ๒ วันเต็มๆ เห็นการแปลกก็มีหลายอย่าง  
คือ ข้างเหนือน�้ามีกองทหารมาปลูกสร้างโรงทหารงดงามอย่างที่เมือง
นครสวรรค์ ส่วนข้างใต้ตลาดย่ีสานดูครึกครื้นข้ึนมาก มีห้างหอมาตั้ง
หลายร้าน ในล�าแม่น�้า เรือแพก็ดูมากข้ึน เพราะเหตุที่มีรถไฟนั้นเอง  
วันนี้ได้แลเห็นทุเรียนขายในตลาด ๒ ผล ได้ความว่าขายผลละ ๗ สลึง 
พอขายได้
 ในส่วนการปกครอง ซึ่งซุดโซมลงตั้งแต่ถอนพระยาสุรสีห์๑  
ไปเสีย จนถึงที่สุดต้องเปลี่ยนข้าราชการแทบทั้งมณฑล ดูการค่อยฟื้น
ขึ้นสักหน่อย แต่ยังไม่ดีได้ถึงเดิม แม้แต่ท้องที่แลเย่าเรือนที่ได้งดงาม
ในครั้งพระยาสุรสีห์ ก็ยังแลเห็นซุดโซมอยู่โดยมาก แต่ข้าพระพุทธเจ้า 
แลเห็นว่า เวลานี้จะกวดขันเร่งรัดการจัดแต่บ้านเมืองนักยังไม่ควร 
เพราะข้าราชการตั้งแต่ข้าหลวงเทศาภิบาลลงไปมาใหม่มากกว่าคน

	 ๑	 คอืเจ้าพระยาสรุสห์ีวศิษิฐศกัดิ	์(เชย	กลัยาณมติร)	ข้าหลวงเทศาภบิาล
มณฑลพายพั	แล้วเป็นอปุราชภาคพายพั	เมือ่บญัชาการมณฑลพษิณโุลก	ระหว่าง
พุทธศักราช	๒๔๓๗-๒๔๔๕	เป็นพระยาศรีสุริยาราชวรานุวัตร	และพระยาสุรสีห์
วิศิษฐศักดิ์
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เก่า จะต้องกวดขันกันทางให้ออกเท่ียวตรวจตามท้องที่ในมณฑลให้
ช�านาญท้องที่เสียก่อน ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้บอกพระยาอุไทยมนตรี
เข้าใจไว้ดงันี ้คอื แต่นีไ้ปจนส้ินฤดูแล้งให้เอาธรุะในการเทีย่วออกตรวจ
ท้องที ่ข้าพระพทุธเจ้าจะไม่กวดขนัในเรือ่งแต่งเมืองจนถึงปลายฤดแูล้ง 
แต่สงัเกตดูุข้าราชการในมณฑลนีดู้พรกัพร้อมกนัด ีถ้าได้เวลาพอคงจะ
ท�านุบ�ารุงมณฑลนี้ให้ดีถึงแต่ก่อนได้
 เรื่องที่มณฑลนี้ซุดโซมไป ข้าพระพุทธเจ้าก็ควรจะถูกติเตียน
ด้วย เพราะตั้งแต่มาตามเสด็จคราวนั้นแล้ว ไม่ได้ข้ึนมาตรวจอิกเลย
จนบัดนี้ ไม่ได้แลเห็นการในท้องท่ีตลอดเวลาที่พระยาภักดีณรงค์แล
พระยาศรีสุริยราชนุวัตร์เปนข้าหลวงเทศาภิบาลทั้ง ๒ คน ถ้าได้มา 
เสียก่อนนี้ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ปานนี้จะฟื้นขึ้นกว่านี้มากเสียแล้ว
 ในส่วนทางโบราณคดีมาเที่ยวนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้พบวัดราช
ประดิษฐาน ซึ่งมีพระเจดียใหญ่ได้ขนาดแลรูปร่างลวดลายเหมือน 
พระเจดีย์ ๓ องค์ในวัดพระศรีสรรเพ็ชร์ไม่มีผิด โทษถึงจะต้องแต่ง 
แปมเพลตส�าหรบัโบราณคดสีโมสร แต่จะต้องรอไปแต่งเมือ่ถงึกรงุเทพฯ  
เพราะไม่ได้เตรียมเครื่องมือ กล่าวคือ หนังสือที่ส�าหรับสอบค้นขึ้นมา
พอต้องการ
 วันนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ไปที่วัดจุฬามุณีอยู่ใต้เมืองพิศณุโลก 
ถ้าไปบกทางประมาณ ๑๕๐ เส้น แต่ทางเรือเห็นจะถึง ๒๐๐  
ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าสมเด็จพระบรมโอรส๑ จะได้ทรงพรรณาเรื่อง
วัดจุฬามุณีถวายในรายงานของท่านแล้ว จึงไม่กล่าวซ�้าอิก แต่จะอด
กราบบังคมทูลข้อหนึ่งไว้ไม่ได้ คือ ภูมิแผนที่วัดจุฬามุณีนี้ตรงกับวัด

	 ๑	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	ขณะด�ารงพระ
อิสริยยศ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	สยามมกุฎราชกุมาร	
เสดจ็พระราชด�าเนนิเมอืงเก่าภาคเหนอืในพทุธศกัราช	๒๔๕๐	จดัพมิพ์เป็นหนงัสอื
เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง	ให้ความรู้ด้านโบราณคดีอย่างดี



470 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

อย่างที่พอพระราชหฤไทยจะเปนสมภารนั้นทีเดียว คือ หน้าวัดลงน�้า 
กุฏิอยู่ข้างหน้าวัด มีถนนตรงลึกเข้าไปสัก ๕ เส้นถึงก�าแพงแก้ว ในนั้น 
มีพระอุโบสถ ถัดพระอุโบสถถึงพระปราง อย่างพระมหาธาตุเมือง 
ลพบุรี แต่เปนขนาดย่อม แล้วถึงพระวิหาร ๙ ห้องในบริเวณวัดก็มี 
ต้นไม้ใหญ่มาก พิเคราะห์ดูพระปรางจะเปนของเก่าก่อนสมเด็จ 
พระบรมไตรยโลกนารถ เปนของก่อด้วยศิลาแลงมีอยู่อย่างเดียว  
นอกน้ันเปนของก่อด้วยอิฐ แลใช้อิฐเล็กขนาดเดียวกันทั้งโบถวิหาร
แลก�าแพง ซึ่งเชื่อได้ว่าเปนของสมเด็จพระบรมไตรยโลกนารถสร้าง 
เสยีดายอยูน่ดิท่ีฝีมอืนอกจากพระปรางแล้วอยูข้่างจะต้น แต่พระปราง
ท�างามดีพอใช้
 ข้าพระพุทธเจ้าได้มีการสวดมนต์เลี้ยงพระสมโภชพระพุทธ 
ชิณราช ขอพระราชทานถวายพระราชกุศล
 ข้าพระพุทธเจ้ากะว่าขากลับจากอุตรดิฐจะล่องทางเรือตั้งแต่
เมอืงอตุรดฐิไปจนถงึปากน�า้โพ จะได้ดตูามล�าแม่น�า้ แลจะได้แวะตรวจ
ราชการตามอ�าเภอแลเมอืงในระยะทางด้วย แลความจรงิยงัมอีกิอย่าง
หนึ่ง เรื่องเบื่อรถไฟตอนนี้ ที่ไม่มีอะไรน่าดู ถูกแต่รถไฟพัดจนฟกเสีย
เหลือประมาณ แต่ก�าหนดวันที่ข้าพระพุทธเจ้าจะถึงกรุงเทพฯ คงจะ
ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ตามที่ได้ก�าหนดไว้แต่เดิม ไม่ต้องเลื่อน เพราะ
จะตัดวันที่คิดจะอยู่นครสวรรค์เสียวันหนึ่ง
  ควรมิควรแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
   
   ข้าพระพุทธเจ้า                      ขอเดชะ
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เมืองพิศณุโลก
วันที่ ๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๗

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ
 ข้าพระพุทธเจ้ามีโอกาสท่ีจะส่งจดหมายฉบับนี้ที่เมืองพิศณุ
โลก เมื่อขากลับ ประมาณว่าจดหมายฉบับนี้จะได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ก่อนข้าพระพุทธเจ้ากลับมาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทสัก ๒-๓ วัน  
ขอพระราชทานถวายรายงานโดยย่อเปนอนสุนธสิบืล�าดบัแต่ฉบบัทีไ่ด้
เขียนที่เมืองพิศณุโลก เมื่อณะวันที่ ๒๗ มิถุนายน นั้นมา
 ทางรถไฟแต่เมืองพิศณุโลกขึ้นถึงบ้านดารา ซึ่งอยู่เหนือเมือง
พิไชยราวสัก ๓๐๐ เส้นนั้น ก็ใกล้แม่น�้าบ้าง ห่างแม่น�้าบ้าง อย่างทาง
ขึ้นมาจากปากน�้าโพ ภูมิแผนที่ ๒ ข้างทางดีกว่าระหว่างปากน�้าโพ 
สักหน่อย ด้วยมีท่ีสูงแลผ่านป่าแดงบ้าง บึงแลพงไม่มากเหมือนตอน
ล่าง มารถไฟในทางนีต้ัง้แต่ปากน�า้โพขึน้มา ท�าให้ใจนึกมาตลอดทางว่า 
แผ่นดินที่ว่างเปล่า ที่อาจจะเปนประโยชน์ได้ยังมีอยู่มากนัก ถ้ามีใคร
เอาเปนธุระตรวจตราแก้ไขความขัดข้องของภูมิท้องที่ กล่าวคือ แก้
ในกระบวนปิดน�้าหรือไขน�้า หรือหาพืชพรรณไม้ท่ีจะถูกกับท้องท่ีมา
ปลูก ยังจะเกิดผลประโยชน์แก่บ้านเมืองได้อิกมากทีเดียว ว่าโดยที่
จริง มารถไฟตอนนี้ถึงจะไม่สนุกแลไม่สบายอย่างข้ึนไปทางโคราช 
มาในที่สูงแลเห็นภูมิถานท้องท่ีได้ถนัด แลเห็นได้ไกลกว่ามาทางเรือ  
สังเกตดูภูมิล�าเนาที่ราษฎรตั้งอยู่ตามท้องท่ีในเวลาน้ีแถวริมน�้ามีบ้าน 
เรือนตลอด แลไม่มีบ้านดอนอยู่ข้างในอิกส่วนหนึ่ง เหตุว่าแผ่นดิน 
ตอนกลาง เปนที่ลุ่มเกินไปหรือแห้งเกินไป ท�าการเพาะปลูกยังไม่ได้  
มีที่บางแห่งนานๆ พบเปนระยะท่ีมีไร่นาอยู่ตอนกลางระหว่างริมน�้า 
กับที่ดอนข้างนอก
 วันที่ ๒๘ นั้นข้าพระพุทธเจ้าขึ้นมาพักแรมที่เมืองตรอน วันที่ 
๒๙ ขึ้นมาถึงเมืองอุตรดิฐ วันที่ ๓๐ ไปดูตลาดแลตรวจราชการ วันที่ 
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๑ กรกฎาคมไปเมืองลับแลไปพระแท่นศิลาอาศน์ แล้วกลับมาเมือง 
อุตรดิฐตามหนทางที่ได้เสด็จประพาศ วันที่ ๒ เวลาเช้าล่องกลับจาก
เมืองอุตรดิฐ
 ตามล�าแม่น�้าตั้งแต่เมืองพิไชยขึ้นมาจนอุตรดิฐ มีเรือเป็ดใหญ่
อย่างบรรทุกสินค้าจอดเรียงรายเห็นได้ทุกคุ้งน�้า เรือชนิดน้ีเที่ยวจอด
ประชุมกันเปนหมู่ๆ แม้เหนือเมืองอุตรดิฐก็มีขึ้นไป เขาว่าตลอดจนถึง
เขตร์เมืองน่าน ถ้าจะนับจ�านวนเห็นจะหลายร้อยล�า ที่เดียวมากกว่า
ที่ได้เคยเห็นเมื่อมาตามเสด็จหลายเท่า สืบถามได้ความว่าเรือเหล่าน้ี
บรรทุกสินค้ากรุงเทพฯ ขึ้นมาขายแลรับซื้อสินค้าข้างเหนือ คือ เข้า, 
ยาสูบ, เขา, หนัง,ครั่ง, ก�ายาน เปนต้นลงไปขายข้างใต้ ที่เรือมีจอด 
เรยีงรายกนัอยู่เช่นนี ้เขาว่าเปนเวลาบรรทกุสนิค้าแลคอยน�า้ พอน�า้ขึน้ 
มากจะล่องลงไป 
 ทีต่ลาดท่าอฐิ มเีรอืนแถวท�าให้เช่ามากขึน้กว่าทีไ่ด้เหน็แต่ก่อน
หลายแถว เรือนแถวเหล่านี้ท�าด้วยไม้มุงสังกะสีโดยมาก เรือนที่สร้าง
แต่ก่อนท�าชั้นเดียว แต่เรือนที่สร้างชั้นหลังมาท�าเปนเรือน ๒ ชั้นแล
ท�าแขงแรงมั่นคงแต่จะเรียกว่าก้ิงกือหรือโกรเกไม่ได้เพราะไม่ได้ทาสี 
ค่าเช่าเรือน ๒ ชั้นเรียกกันห้องละ ๒๐ บาท ชั้นเดียวเรียกหลังละ ๑๐ 
บาทแล ๘ บาทเปนอย่างต�่า ทางข้างเหนือหาดค่าเช่าแรง ข้างใต้ลง
มาเปนทีลุ่ม่มากค่าเช่าต�า่ ลงรถไฟกะจะตัง้สเตชัน่ทีท่่าเสาเหนอื ท่าอฐิ 
ขึน้ไป ทางสกั ๘๐ เส้นสะเตชัน่ ๑ เทศาภบิาลเมอืงพไิชยได้ตดัถนนต่อ
จากที่เมืองไปจนถึงท่าเสาสาย ๑ เวลานี้มีพวกจีนไปจับที่ตามริมถนน
สายนั้น ท�าบ้านเรือนขึ้นหลายราย ด้วยคาดล่วงน่าว่าเวลารถไฟถึง  
การค้าขายจะไปดีท่ีท่าเสา แต่มกัจะเปนคนทีม่าใหม่ส่วนพวกทีต่ัง้เปน
หลักถานที่ท่าอิฐแล้วโดยมาก เชื่อว่าถึงรถไฟมาท่ีท่าอิฐยังจะดีต่อไป  
ยังไม่คิดย้าย ถ้าแลดูผู้คนแลบ้านช่อง เรือแพค้าขายที่เมืองอุตรดิฐ 
เวลานีด้เูจริญขึน้กว่าเมือ่เวลาเสด็จเกือบจะอกิเท่าหนึง่ มบ้ีานเรอืนงามๆ  
ทีท่�าขึน้ทางถนนไปเมอืงลับแลทัง้สองฟากกห็ลายบ้าน ส่วนทีเ่มอืงลบัแล 
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แลทุง่ยัง้นัน้ดไูร่นามมีากแปลกตาขึน้มาก เพราะมคีนดปีระจ�าทีอ่ยูค่น 
หน่ึง คือหลวงศรีพนมมาศ (ทองอิน) ผู้ท่ีเคยเสด็จไปบ้านเขาน้ันเอง  
เปนผูเ้อาใจใส่สนกุในการท�าเหมอืงท�าฝายเลกิไร่นา ไม่รูห้ยดุ จนถึงพวก 
อินยินเนียรถไฟท่ีได้ขึ้นมาเห็น บอกแก่ข้าพระพุทธเจ้าเม่ือข้ึนมาตาม 
ทางว่า เรามีอนิยเินยีดอียูท่ีเ่มอืงลับแลคนหนึง่ส�าหรบัการเออรเิลชัน่ 
 ที่พระแท่นศิลาอาศน์ วิหารเครื่องบนช�ารุด ที่ขื่อผุ ๒ ตัวแต่
มีผู้ศรัทธาปฏิสังขรณ์ ขัดอยู่ด้วยไม้ จะต้องการไม้สักที่ตายยืนต้นแล
ต้นมีอยู่ในแขนงเมืองลับแล เมืองทุ่งยั้งสัก ๑๕๐ ท่อน ถ้าได้ไม้แล้ว 
ผู้ที่ศรัทธาเขาจะออกเงิน เช่น ส่วนค่าแรงค่ากระเบื้องแลอื่นๆ จะ 
เรี่ยรายได้ราวเกือบ ๒๐๐๐๐ บาท ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตเรื่อง
ไม้ให้ตามประสงค์
 ข้าพระพุทธเจ้าได้มาพระแท่นศิลาอาศน์แต่ก่อนแล้ว ๔ ครั้ง
พึ่งมาได้สังเกตในครั้งที่ ๕ นี้ว่าผนังวิหารพระแท่นมณฑปพระยืนที่
เขยีนเรือ่งปถมสมโภชนัน้กด็ ีวหิารหลวงวดัมหาธาตเุมอืงทุง่ยัง้ทีเ่ขยีน
เรื่องเงาะนั้นก็ดี ฝีมือเขียนเก่ามากทีเดียว ถ้าไม่ใช่ครั้งต่อกรุงเก่า คือ 
ครั้งเจ้าพระฝาง ก็จะเปนครั้งกรุงธน หรือในรัชกาลที่ ๑ ฝีมืออยู่ข้าง
จะต้น แต่เห็นได้ว่าของเก่าไม่มีที่สงไสย คือดีอยู่ ที่ข้าพระพุทธเจ้ามา
สงัเกตเหนได้ในเท่ียวนี ้เพราะพวกทายกทีซ่่อมแซม ก�าลงัคดิเขยีนใหม่  
ข้าพระพทุธเจ้าต้องออกค�าส่ังห้ามว่า อย่าให้ไปจบัต้องเลยเปนอนัขาด 
ให้ปล่อยไว้อย่างนี้ 
 ข้าพระพุทธเจ้าได้ประชุมพวกพ่อค้าที่เมืองอุตรดิฐ ไต่ถามถึง
การค้าขายได้ความว่า ในศก ๑๒๖ การค้าขายโทรมมาก ในเวลาน้ี 
พึ่งจะฟื้นขึ้นสักเล็กน้อย ถ้าในศก ๑๒๗ นี้เปนอยู่อย่างศก ๑๒๖ เห็น 
จะถึงล้มละลายกันมาก เหตุท่ีการค้าขายทรุดโทรมนั้น พวกพ่อค้า 
ชี้แจงว่าเปนด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ เมื่อศก ๑๒๕ นาหัวเมืองเหล่านี้
เสียราษฎรอัตคัด อิกอย่างหนึ่งนั้น ยาสูบในปลายศก ๑๒๖ แลต้นศก  
๑๒๗ นี้ราคาตกกว่าครึ่งตัว เหตุด้วยศก ๑๒๕ ราคายาขึ้น ราษฎรเห็น
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ว่ายาสบูราคาดพีากนัปลกูมากเกนิต้องการ ราคายาจงึตก จนถงึในศก 
๑๒๗ นี้ต้องเลิกปลูกยากันเสียโดยมาก ความอัตคัดของราษฎรพาให้
ค้าขายไม่ดปีระการหนึง่ อกิประการหนึง่นัน้ ด้วยเรือ่งเอกสเซนทีร่าคา
เงินเหรียญเมืองจีนตก พวกพ่อค้าที่เมืองอุตรดิฐโดยมากรับทุนหรือ 
ซื้อเชื่อมาจากพวกพ่อค้าจีนท่ีกรุงเทพฯ เอาของเหล่านี้ขายแล้วซื้อ
สินค้าป่าที่พวกฮ่อแลพวกในมณฑลพายัพ พวกเมืองหลวงพระบาง 
พาบรรทกุต่างลงมาขายสินค้าป่าเหล่านี ้พวกพ่อค้าทีเ่มืองอตุรดฐิพาลง 
ไปขายแก่พวกพ่อค้าจีนในกรุงเทพฯ พวกนั้นส่งไปขายที่เมืองจีนขาย 
ด้วยราคาเงินเหรียญ ซื้อที่นี่ซื้อด้วยราคาเงินบาท เม่ือเงินเหรียญตก 
ราคาลง พวกพ่อค้าที่กรุงเทพฯ ก็ลดราคาสินค้าที่เขาซื้อด้วยเงินบาท
ลง พวกพ่อค้าที่อุตรดิฐ รับซื้อสินค้าป่าไว้ในราคาแพงกว่าที่จะขาย 
ได้ในกรุงเทพฯ เปนเหตุให้ขาดทุนทาง ๑ อิกทาง ๑ นั้น สินค้าที่รับขึ้น
มาจากกรุงเทพฯ โดยมากรับซื้อเชื่อมาโดยมีก�าหนดส่งเงิน เมื่อรับขึ้น
มาแล้วขายไม่ออก ผู้เจ้าของเงินเร่งให้ส่งตามก�าหนด จ�าต้องลดราคา
ขายขาดทนุเอาเงนิไปใช้หนี ้เปนทางขาดทนุของพวกพ่อค้าเมืองอตุรดฐิ
อิกทาง ๑ ใช่แต่เท่านัน้ พวกพ่อค้าต่างทีรั่บสนิค้าป่าเมืองหลวงพระบาง 
มณฑลพายัพแลเมืองหล่มศักดิ์ เมืองด่านซ้ายลงมาขายที่เมืองอุตรดิฐ  
ก็ซื้อเชื่อเขาลงมาขายเหมือนกัน สินค้าเหล่านั้นราคาตกที่กรุงเทพฯ 
พวกพ่อค้าท่ีอุตรดิฐก็ต้องไปเก่ียงให้พวกพ่อค้าต่างลดราคาลงอิก  
ข้างพวกพ่อค้าต่างจะไม่ขายให้ก็ไม่มีเงินจะใช้หนี้เขา แลไม่รู้ว่าจะเอา 
สินค้าเหล่านั้นไปท�าอะไร ก็จ�าต้องขาดทุน อิกพวกหน่ึงนัยว่าเวลาน้ี 
พวกพ่อค้าต่างที่ต้องหลบเจ้าหนี้ไปเที่ยวรับจ้างหาก�าไรใช้หน้ีอยู่ตาม 
ที่ต่างๆ มีอยู่เปนอันมาก พวกพ่อค้ายังหวังใจอยู่ว่า ถ้าปีนี้เข้าปลา 
บริบูรณ์ การค้าขายจะกลับดีขึ้นดังแต่ก่อน
 ส่วนการค้าขายกับเมอืงหลวงพระบางนัน้ ได้ความว่าเจรญิขึน้
มาก พวกเมืองอุตรดิฐไปตั้งร้านค้าขายที่เมืองหลวงพระบางก็มีบ้าง 
พวกเมอืงหลวงพระบางมารบัซือ้เชือ่สนิค้าไปขายท่ีเมืองหลวงพระบาง 
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ก็มีโดยมาก การค้าขายสดวกดี ฝรั่งเศสไม่ได้เรียกเก็บภาษีขาเข้า
จากสินค้าอย่างอื่น นอกจากไม้ขีดไฟแลน�้ามันเปโตรเลียม แต่สินค้า
ขาออกเรียกเก็บภาษีทุกอย่าง ในการค้าขายว่าโดยย่อ เมืองอุตรดิฐ 
เปนตลาดของเมืองน่าน เมืองแพร่ เมืองนครล�าปาง (เฉพาะแต่เกลือ  
เพราะบรรทุกเรือขึ้นไปทางน�้าวัง ราคาซื้อแรงกว่าอุตรดิฐ) เมืองหลวง
พระบาง เมืองด่านซ้าย เมืองหล่มศักดิ์ เมืองนครไทย เวลารถไฟแล้ว
เมืองอุตรดิฐคงจะเจริญขึ้นอิก ถ้าหากว่ารถไฟไม่เรียกค่าบรรทุกเกิน
ไป ในเวลานี้ไต่ถามตามพ่อค้า ได้ความว่าสินค้าที่ส่งจากกรุงเทพฯ 
มาเมืองอุตรดิฐจับบรรทุกรถไฟส่งถึงเมืองพิศณุโลกบ้างแล้ว สินค้า
มาถึงเมืองอุตรดิฐแล้ว คิดค่าโสหุ้ยส่งลงเรือขึ้นมาจากปากน�้าโพ หรือ 
ส่งลงเรือขึ้นมาจากพิษณุโลกเวลานี้เท่าๆ กัน ส่งพิศณุโลกได้เปรียบ 
เพยีงเวลาเรว็เข้า แต่ราคาอาหารแลเครือ่งบรโิภคใช้สรอยทีเ่มืองอตุรดฐิ 
เวลานี้ฟังตามเสียงคนท่ีขึ้นมาจากกรุงเทพฯ ว่าแพงกว่าที่กรุงเทพฯ 
ความข้อน้ี ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่า ความรู้สึกมีแต่เฉภาะพวกที่มา
จากกรุงเทพฯ ซึง่มกัพอใจบรโิภคอาหารแลใช้สรอยอย่างอยูก่รงุเทพฯ  
แต่ส่วนพื้นพลเมืองนั้นสืบถามดูตามพ่อค้าแลข้าราชการได้ความเปน 
อย่างเดยีวกนัว่า ทุกวนันีร้าษฎรบรบิรูณ์โภคทรัพย์มากกว่าแต่ก่อนมาก  
ข้อนีจ้ะพงึสังเกตุเหน็ได้ในตลาด แต่ก่อนมาขายดเีพยีงผ้าดบิ ทีร่าษฎร
ซื้อไปย้อมนุ่งห่ม เด๋ียวนี้ขายได้จนแพรพรรณภาชนต่างๆ ตลอดจน 
ถึงเครื่องแต่งตัวที่เปนเครื่องเงินเครื่องทองของมีราคาก็ขายได้
 การปกครองราษฎรสังเกตดูเปนการปรกติไม่มีเสียงร้องเดือด
ร้อนอย่างอื่น นอกจากว่าผู้ร้ายล้วงลักโคกระบือเม่ือแล้งแล้ว ชุมข้ึน 
กว่าแต่ก่อน เหตุท่ีเกิดโจรผู้ร้ายล้วงลักชุกชุมขึ้นนั้น เจ้าพนักงาน
ปกครองท้องที่ ก็แลเห็นเหตุตรงกับที่ได้เคยมีมาแล้วในมณฑลอื่นๆ 
กล่าวคือ การสร้างรถไฟมีคนส�าส่อนเข้ามารับท�าการกุลีมากอยู่ คน
พวกนี้ เปนชาวมณฑลอิสาณโดยมาก เที่ยวตั้งทับกระท่อมเรี่ยรายกัน
ไปตามทางรถไฟที่มันรับจ้างท�างาน เปนคนติดฝิ่นก็มาก ทางรถไฟ
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ท�าไปถึงไหนผู้ร้ายล้วงลักก็ชุมไปถึงนั่น จนทางรถไฟแล้วเมื่อใด ผู้ร้าย 
ก็ซา เปนเช่นนี้มาทุกๆ สายตั้งแต่สายนครราชสีมา ครั้นเจ้าพนักงาน
ปกครองท้องที่จะบังคับตรวจตราพวกกุลีให้กวดขัน เช่น บังคับให้อยู่
รวบรวมกันเปนต�าแหน่งแห่งที่ แลให้มีต�ารวจภูธรหรือเจ้าพนักงาน 
คอยตรวจตราคนเหล่านี้ การที่บังคับรบกวนพวกกุลีก็คงจะไปเกิด
ติดขัดแก่การสร้างรถไฟที่จะหากุลียากเข้า จึงต้องผ่อนผันหันหาการ
ท�ารถไฟ อย่าให้ติดขัดเปนข้อส�าคัญ
 ในเรือ่งผูร้้ายลกัโคกระบอืนัน้ สบืสวนตามก�านนัผูใ้หญ่บ้านได้
ความว่า กเ็นือ่งด้วยพวกกลีุท�าทางรถไฟนี ้แต่มใิช่พวกกลุเีอง คอื ผูร้้าย
ต่างเมอืงเข้ามาแอบแฝงอาไศรยสมคบอยู่กับพวกกุล ีเวลาเจ้าพนักงาน
ปกครองท้องท่ีไปตรวจตราก็กลายเปนกุลีไป คร้ันราษฎรเผลอเม่ือไร 
พวกผู้ร้ายน้ันก็ลอบลักโคกระบือพาไปขายต่างเมือง มีชุกชุมเมื่อฤดู
แล้ง แต่เดี๋ยวนี้ค่อยสงบไปแล้ว
 พระยาสุรสีห์ ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพซึ่งมาตรวจจัด 
ราชการอยู่ท่ีเมืองแพร่ แลข้าพระพุทธเจ้าได้นัดไปให้มาพบกันที่ 
อตุรดฐินัน้ มาถงึเมอืงอตุรดฐิในวนัเดยีวกนักบัข้าพระพทุธเจ้า พระยา
อมรฤทธิข้าหลวงประจ�านครน่าน แลเจ้าอุปราชนครน่านได้ทราบว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะขึ้นมาที่เมืองอุตรดิฐก็ลงมาหาข้าพระพุทธเจ้าด้วย 
ราชการเมืองแพร่ได้ความจากพระยาสุรสีห์ว่า พระยาสุรสีห์ได้มาพัก
อยู่เมืองแพร่เดือนเศษ จัดวางแบบแผนแลแก้ไขความขัดข้องที่มีอยู่ 
เปนการเรียบร้อยตลอดแล้ว พระยาสุรสีห์เชื่อว่า จะไม่มีความล�าบาก
มากมายอันใดในการปกครองเมืองแพร่ต่อไป ส่วนอ้ายหวั่นผู้ร้ายนั้น
ยังก�าลังสืบจับกันโดยกวดขัน เห็นว่าจะได้ตัวในไม่ช้านัก
 ราชการเมืองน่านก็เปนปรกติดีอยู่
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

   ข้าพระพุทธเจ้า                        ขอเดชะ
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ป.ล. ข้าพระพทุธเจ้าล่องจากอตุรดฐิเวลา ๒ โมงครึง่ เวลาบ่ายสองโมง
มาถึงเมืองพิไชย เวลาเย็นได้ขึ้นเดินดูตามท้องท่ี ท่ีเมืองพิไชยเดี๋ยวน้ี 
ลดลงเปนแต่อ�าเภอ ทีว่่าการเมอืงพไิชยยกไปตัง้อยู่เมืองอุตรดฐิหลายปี
มาแล้ว เปนธรรมดาอยูเ่องทีส่ถานทีใ่นรฐับาลแลบ้านเรอืนข้าราชการ 
ที่เคยมีแต่ก่อนเลิกร้างหายไปโดยมาก แต่ประหลาดใจที่ตลาดกลับ
เจริญขึ้นกว่าแต่ก่อน มีโรงแถวแลร้านขายของมากขึ้น ไต่ถามจึงได้
ความว่า ตลาดยี่สานดีขึ้นนี้ เพราะรถไฟก�าลังท�าทาง มีพวกท�าการ 
รถไฟเปนผู้ซื้อของในตลาดมากกว่าพวกอื่น ได้ความตลาดไปจนถึง
เรื่องเรือเป็ดค้าขายท่ีมีมาจอดอยู่เปนระยะตอนใต้อุตรดิฐมานี้ ก็เปน 
พวกที่บรรทุกเข้าสารแลสิ่งของมาขายพวกท�าการรถไฟโดยมาก
 ข้าพระพทุธเจ้าไปดตูลาด พบนกัเลงสรุาก�าลงันัง่เสพย์สรุาอยู่
ในร้านขายสุราต่างประเทศ ๓ คน จึงแวะเข้าไปสนทนา ได้ความว่า ที่
ตลาดอ�าเภอพิไชยนี้มีร้านสุราต่างประเทศ ซึ่งเสียค่าไลเซนปีละ ๑๒๐ 
บาท ร้าน ๑ กับร้านสุราโรง ซึ่งนายอากรจัดให้มาตั้งขายร้าน ๑ สุรา
ที่ขายในร้านสุราต่างประเทศนั้นมีสุราฝรั่งกับสุราจีน จ�าพวกสุราฝรั่ง
มีสุรา ๓ อย่าง คือ วิสกี้สัก ๓ ยี่ห้อ บรันดีสัก ๓ ยี่ห้อ เบีย ๒ ยี่ห้อ 
สรุาจนีนัน้เปนสุรากล่ันเมอืงเซยีงไฮ้อย่างสขีาวท�านองเดยีวกบัสรุาโรง
แต่แรงกว่า อิกอย่างหนึ่งสีแดงเรียกว่าเล่ายาท�านองเปนยาดองอ่อน
กว่าอย่างขาว สุราจีน ๒ อย่างนี้ขายแก้วละเฟื้องเท่ากับราคาสุราโรง  
นักเลงสุราที่พบ ๓ คนดูเปนผู้ช�านาญ ดูเหมือนจะได้เคยเสพย์สุรา 
ต่างประเทศครบทุกอย่างในร้านนั้น บอกได้ว่า อย่างไรรสชาติเปน 
อย่างไรทุกอย่าง นัยว่าวิสก้ีเปนสุราแรงกว่าอย่างอื่นๆ เสพย์เปล่าๆ  
ทนไม่ได้ ต้องเจือน�้ามะพร้าวอ่อน บรันดีมีท้ังอย่างแรงแลอย่างอ่อน  
แต่ไม่แรงเหมือนวิสก้ี พวกนักเลงว่าสู้วิสกี้ไม่ได้ เบียนั้นดีที่เปนยาลม  
เสพย์เบียลมเดินสดวก แต่ต้องเสพย์คร้ังละขวดจึงจะพอ สุราจีน ๒  
อย่างๆ ขาวแรงกว่าสุราโรง อย่างอ่อนที่เปนยาดองนั้นเปนที่พอใจ 
ของนักเลง พวกนักเลง ๓ คนนี้ชอบสุราจีนมากกว่าสุราโรง ด้วย 
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เหตุว่าสุราโรงเวลาจวนจะหมดฤทธิมักท�าให้ปวดศีศะ แต่สุราจีน 
ไม่ปวดศีศะได้ความดังนี้ พอสันนิฐานได้ว่า ถ้าสุราโรงยังกลั่นอยู่อย่าง 
ทกุวนันี ้คนเหน็จะหนัไปชอบสุราต่างประเทศมากขึน้ทกุท ีซ�า้ร้านขาย 
สุราโรงที่พิไชยนี้ก็จัดร้านไม่ดี ไม่เปนที่ล่อนักเลงอย่างร้านสุรา 
ต่างประเทศ ซึ่งมีขวดสุราหลายอย่างตั้งเรียบเรียงไว้เปนเครื่องชวน  
ส่วนร้านที่ขายสุราโรงนั้นมีแต่ใหด�าๆ ใหเดียว ซ�้าเอาข้ึนไปตั้งขายไว้ 
บนเรือปะปนกับสินค้าอื่น มีหนังสือวงษ์ๆ จักรๆ เปนต้น เจ้าของ 
นัง่คอยขายอย่างยายขายฆ้องขายสูส้รุาต่างประเทศไม่ได้ อยูใ่น เหตนุี ้
ด้วย รอดตัวที่มีร้านสุราโรงไปตั้งขายทุกต�าบล สุราต่างประเทศไกลๆ 
จึงมีร้านหนึ่ง นายอากรจึงท�าอากรได้
 ดูตลาดแล้วไปท่ีโรงต�ารวจภูธรพบพวกกุลีรถไฟถูกจับอยู่ด้วย
เร่ืองเล่นเบี้ยโบก ๑๐ คน ได้นั่งสนทนากับพวกกุลีเหล่านี้ ได้ความ
ว่า การกุลีนั้นพนักงานสร้างรถไฟเขาจัดดังนี้ คือ แบ่งกุลีเปนกองๆ  
กองละ ๑๕ คน นายกุลีคน ๑ รวมเปน ๑๖ นายกุลีได้ค่าจ้างวันละ
บาท ๑ กุลีได้ค่าจ้างวันละ ๓ สลึงหากินอยู่ของตัวเอง พวกกุลีรวมทุน
กินด้วยกัน ๔ คนบ้าง มากกว่านั้นบ้าง น้อยกว่านั้นบ้าง บางทีนายกุลี 
เปนผู้หาเลี้ยงดูคิดหักเอาในค่าจ้าง กุลีคนหนึ่งหาได้ประมาณเดือน
ละ ๒๒ บาท ๒ สลึง กินเดือนละ ๕ บาท นุ่งห่มใช้สรอยอิกเดือนละ 
๕ บาท คงได้เงินเหลือใช้สรอยราวประมาณเดือนละ ๑๒ บาท เงินที่
เหลือใช้สรอยนั้นบางคนเก็บไว้ได้จน ๘๐-๙๐ บาท กลับไปบ้านเสียที
หนึ่งก็มี บางทีก็เล่นเบี้ยโบกกัน ใครรวยมากก็กลับบ้านได้เร็ว ใครเสีย
ก็ต้องท�างานต่อไป คนกุลีตามค�าชี้แจงของพวกน้ีว่าเปนคนมณฑล
อิสาณโดยมาก คนพื้นเมืองไม่เข้ารับจ้างท�าการกุลี มีคนจรไปแอบอิง
อาไศรยเนืองๆ แต่ถ้าไม่ท�ากุลี นายกุลีเขาไม่รับไว้เกินกว่า ๓ วัน ข้อนี้
สมจริงกับท่ีได้ความจากก�านันผู้ใหญ่บ้านว่า พวกผู้ร้ายลักกระบือมัก
จะมาแอบอิงอยู่กับพวกกุลีรถไฟดังได้กราบบังคมทูลมาข้างบนแล้ว

      ด�ารง
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แผนที่ประเทศสยาม พ.ศ. ๒๔๓๖
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แผนที่ประเทศไทย แสดงอาณาเขตติดต่อก่อนการปฏิรูปรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้าอยู่หัว [ที่มา : J.G.D. Campbell, Siam In The 
Twentieth Century. (London : Edward Arnold, 1902) Map of Thailand.]
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แผนที่ประเทศไทย แสดงการแบ่งเขตมณฑลเทศาภิบาลในสมัยสมเด็จฯ กรม
พระยาด�ารงราชานุภาพ [ที่มา : รวบรวมและจ�าลองขึ้นใหม่ จากแผนที่แสดง
การแบ่งเขตมณฑลที่กระทรวงมหาดไทยน�ามาแสดงในงานฉลองครบรอบ 
๑๐๐ ปี แห่งวนัประสตูขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชา
นุภาพ ที่หอศิลปะในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และจาก เอ็น ชัตตัน, 
ภูมิศาสตร์สยาม. (พิมพ์ครั้งที่ ๒ : พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเกษม, ๒๔๗๐), 
หน้า ๕๐-๕๑.]
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แผนทีป่ระเทศไทย แสดงดนิแดนทีเ่สยีไปให้แก่ต่างประเทศในรชักาลที ่๕ [ทีม่า 
: จ�าลองมาจาก กรมโฆษณาการ, ประเทศไทย : เรื่องการเสียดินแดนแก่
ฝรั่งเศส. (พระนคร : โรงพิมพ์พานิชศุภผล, ๒๔๘๓)]
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บรรณานุกรม

. “กรมหลวงด�ารงตรวจราชการเมืองนครไชยศรี (๒๑ ส.ค. ร.ศ. ๑๑๗)” ใน 

 อนุสรณ์พระยาสุริยราชวราลัย (ศิริ วิเศษโกสิน). หน้า ๓๑ - ๔๖. (ม.ป.ท.) : 

 (ม.ป.พ.), (ม.ป.ป.).

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. ด�ารงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชา 

 คณะโบราณคดี. กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๕.

. จดหมายเหตุระยะทาง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการ

 หัวเมืองใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙. พิมพ์ครั้งที่ ๒ : (ป.ท.ม.), (ม.ป.พ.), ๒๕๑๕.

ด�ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา. “รายงานกรมหลวงด�ารงไปตรวจราชการมณฑล

 ปาจิณ” ศิลปากร. ๑๓(๕) : ๓๐ - ๔๖ : มกราคม ๑๕๑๓.

. “รายงานตรวจราชการเมืองราชบุรีและเมืองสมุทรสงคราม ร.ศ. ๑๑๗ 

 กรมหมื่นด�ารงฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย” ศิลปากร. ๑๕(๖) : ๒๗ - ๓๙ : พฤษภาคม 

 ๒๕๑๕.

. เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. 

 ๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕). กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), ๒๕๓๔.

. เทศาภิบาล พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ 

 : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, ๒๔๖๘.

. เทศาภิบาล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ. 

 กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕.

. “พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ” ใน 

 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กับ งานกระทรวงมหาดไทย. หน้า ๔ - 

 ๑๐. กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙.

. สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการมณฑล 

 นครราชสมีา และมณฑลอดุรอสีาน ร.ศ. ๑๒๕ พ.ศ. ๒๔๔๙. กรงุเทพฯ : วชัรนิทร์

 การพิมพ์, ๒๕๓๘.

. สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ องค์พระบิดาของกระทรวง 

 มหาดไทย ที่ระลึกเนื่องในงานวันเกิดห้องด�ารงราชานุภาพ ๑๐๐ ปี กระทรวง

 มหาดไทย ๑ เมษายน ๒๕๓๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๕.

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย 

 มร.๕ม/๒๙/๑ รายงานกรมหลวงด�ารงไปตรวจราชการ มณฑลกรุงเก่าและ 
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 พิษณโุลก นครสวรรค์ และรายงานระยะทางทีเ่สดจ็ (๓๐ กนัยายน - ๑๘ สิงหาคม 

 ๑๑๙)

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย 

 มร.๕ม/๒๙/๒ รายงานตรวจราชการในหัวเมืองพายัพ (๔ มิถุนายน ๑๑๒ - ๒๙ 

 ธันวาคม ๑๑๗)

. เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลที ่๕ กระทรวงมหาดไทย มร.๕ม/๒๙/๒ 

 รายงานกรมหมื่นด�ารงฯ ตรวจราชการเมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก (๑๒ ตุลาคม - 

 ๒๖ พฤศจิกายน ๑๑๗)

. เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลที ่๕ กระทรวงมหาดไทย มร.๕ม/๒๙/๒  

 รายงานกรมหมื่นด�ารงฯ ไปตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี (๒๖ มิถุนายน ๑๒๓)

. เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลที ่๕ กระทรวงมหาดไทย มร.๕ม/๒๙/๒  

 รายงานกรมหมื่นด�ารงฯ เสด็จราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ มีอุทัย เมืองนครสวรรค์ 

 กับด่านไม้ และเรื่องระยะทางท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาจะเสด็จเมืองเหนือ (๑๕ 

 พฤศจิกายน ๑๑๗ - ๓ กรกฎาคม ๑๒๗)
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พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ 
ระนอง)

พระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก 
ณ ระนอง) ผู้ว่าราชการเมอืงหลงัสวน



519สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พระยาวเิชยีรครีี (ชม ณ สงขลา) และ
คุณหญิงสมบูญ วิเชียรคีรี

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)



520 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เรืออรรคเรศรัตนนาศน์



521สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พ.ศ. ๒๔๔๕ เสด็จตรวจราชการมณฑลชุมพร

เสดจ็ตรวจราชการมณฑลภาคใต้ ทรงถ่ายบนประภาคารทีเ่กาะปราบ จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี



522 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ทรงตรวจการท�าเหมืองแร่ ที่เหมืองหนองเป็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช



523สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

การขนส่งแร่ทางรถไฟ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ประทับคานหามแบบปักษ์ใต้



524 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จตรวจการท�างานสร้างทางรถไฟสายใต้



525สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ตรวจการสร้างทางรถไฟ



526 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จถ�้าคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง



527สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการมณฑลปัตตานี ในภาพขณะข้ามล�าน�้าปัตตานี

ขบวนรับเสด็จของชาวปัตตานี



528 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ



529สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



530 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จภูเก็ต สมเด็จฯ รับสั่งว่า “แปลกแต่จริงเดินทางในบ้านเมืองของเราไป
ยังภูเก็ต ต้องเดินทางทางเรือ ผ่านต่างประเทศ” ประทับเรือจากกรุงเทพฯ 
อ้อมแหลมมะละกาผ่าน British Malay สิงคโปร์ไปยังภูเก็ต

เสด็จออกจากเรืออรรคเรศรัตนนาศน์ ลงเรือเล็กขึ้นฝั่ง



531สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พ.ศ. ๒๔๔๗ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการ 
หัวเมืองปักษ์ใต้

เสดจ็มณฑลภเูกต็ทรงถ่ายร่วมกบัพระยารษัฎานปุระดษิฐ์ (คอซมิบี ้ณ ระนอง) 
กับข้าราชการในมณฑล



532 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ด่านภาษีเมืองภูเก็ต

เหมืองแร่เมืองภูเก็ต



533สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

วัดเมืองภูเก็ต

พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ หรือหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง



534 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พ.ศ. ๒๔๕๑ ทรงเปิดเรือขุดแร่ด้วยเคร่ืองจักร ซ่ึงเป็นล�าแรกของโลกของ 
บริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ ที่ภูเก็ต



535สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เร
ือข

ุดแ
ร่



536 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ที่ว่าการเมืองระนอง

โรงพลตระเวรเมืองตะกั่วป่า



537สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ





รวมภาพการเสด็จตรวจราชการและบุคคล
หัวเมืองฝ่ายเหนือ



540 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่มรพุงษ์
ศิริพัฒน์

เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ 
(เชย กัลยาณมิตร)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมต
อมรพันธ์ุ

พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
(โพธิ์ เนติโพธิ)



541สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พระยาสุรบดินทร์สุรินทรฤๅไชย
(พร จารุจินดา)

พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม เทพานนท์)
เจ้าเมืองพิจิตร

พระศรีพนมมาศ (ทองอิน แซ่ตัน) พระยาไชยบูรณ์ 
(ทองอยู่ สุวรรณบาตร)



542 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ 
(พระยาพิริยวิไชย)

พระยาเพ็ชร์รัตนสงคราม (เฟื่อง) 
เดิมคือพระสงครามภักดี



543สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ ณ เมืองนครล�าปาง
 ๑. สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ๒. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าประวติรวฒัโนดม กรมหลวงปราจณิกติิบดี ๓. พระยาทรงสุรเดช  
๔. เจ้าบุญวาทย์วงศ์ เจ้านครล�าปางองค์สุดท้าย ๕. เจ้าราชภาติกวงษ์  
๖. เจ้าบุรี



544 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๔๑
 แถวนั่ง
  ๑. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวง 
ปราจิณกิติบดี ๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 
๓. เจ้าพระยาสุรสีห์วิศิษฐศักดิ์

เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ



545สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการเมืองน่าน พ.ศ. ๒๔๔๑
 แถวยืน
  ๑. เจ้าราชวงศ์ ๒. เจ้าอุปราช
 แถวนั่ง
  ๑. เจ้าอุปราชเก่า ๒. สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  
๓. ม.จ. ทรงวุฒิภาพ ดิศกุล ๔. เจ้านครเมืองน่าน ๕. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าประวติรวฒัโนดม กรมหลวงปราจณิกติิบดี ๖. พระยาพทุธนรุกัษ์



546 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พ.ศ. ๒๔๔๑ เสดจ็ตรวจราชการหวัเมอืงฝ่ายเหนอื ราษฎรรบัเสด็จรมิทางรถไฟ 
ณ พระนครศรีอยุธยา



547สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือที่เหมืองฝ้ายลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ราษฎรเฝ้ารับเสดจ็ในคราวเสดจ็ตรวจราชการหวัเมอืงฝ่ายเหนอื พ.ศ. ๒๔๔๑



548 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ข้าราชการหัวเมืองฝ่ายเมืองถ่ายภาพร่วมกันที่พลับพลาเตรียมรับเสด็จ



549สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ขบวนแห่ชาวพม่าทีต้่อนรบัเสดจ็ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ คราว
เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ





รวมภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร



552 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ขบวนช้างสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เดินทางไปตรวจราชการ
มณฑลอุดร พ.ศ. ๒๔๔๙



553สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

พาหนะเดินทางไปมณฑลอุดร

ระแทะกรมหลวงด�ารง เสด็จมณฑลอีสาน



554 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เกยชั่วคราวส�าหรับเจ้านายเมื่อเดินทางด้วยช้าง สร้างใกล้ที่พักเพื่อความ 
สะดวกในการขึ้น-ลง



555สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

เสดจ็ตรวจราชการมณฑลอสีาน คณะตรวจราชการก�าลังขนข้าวของสัมภาระ 
ลูกหาบก�าลังหาบโพล่ใส่ของ (โพล่-กระบุงส�าหรับใส่ของ)

กองเกวียนในขบวนตรวจราชการหยุดพักระหว่างทาง



556 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ที่พักหนองหมื่นท้าว แขวงเมืองอุดรธานี

หนองทุ่งสร้าง แขวงเมืองขอนแก่น



557สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ที่พักบ้านส�าราญ แขวงเมืองขอนแก่น

ที่พักหินลาด แขวงเมืองขอนแก่น



558 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

เจ้านายและบุคคลต่างๆ ยืนตรวจราชการ

ชาวบ้านคอยรับเสด็จที่ศาลา



559สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ. 
๒๔๔๙

ลงเรือตามล�าน�้าโขงถึงเมืองมุกดาหาร วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙



560 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ล่องเรือจากเมืองท่าอุเทนตามล�าน�้าโขงมาขึ้นท่าเมืองนครพนม วันที่ ๑๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙

ท่าขึ้นเมืองนครพนม

ขบวนรับเสด็จ



561สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ และข้าราชการเมอืงนครพนม ถ่ายภาพ 
ที่หน้าองค์พระธาตุพนม



562 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ออกจากเมืองนครพนมเดินทางบกถึงเมืองสกลนคร วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๔๙ ชาวเมืองแต่งซุ้มต้อนรับ

ลงเรือข้ามหนองหานเมืองสกลนคร



563สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

วันที่ ๒๗ มกราคม เดินทางจากเมืองยโสธรทางบกด้วยม้า และระแทะ 
มาถึงเมืองเสลภูมิ



564 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสทิธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเรจ็
ราชการมณฑลอีสาน ต้นราชสกุลชุมพล



565สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



566 การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ

ก.

กงสี		 ๗๒

กรมการเมือง	กรมการอ�าเภอ	

	 กรมการจีน			 ๒๘,	๒๙

กรมท่า	 ๑,	๑๑

กระ	-	เกาะ	 ๑๐๐

กระดานสิงคโปร์	-	ไม้	 ๙๖

กรุงกรุงศรีบริรักษ์	-	หลวง	 ๔๗

กลาโหม	 ๑๒

กองแก้วจินดา	 	๓๕

กาหลง	-	ป่า	 ๑๓๒

ก�าเนิดนพคุณ	 ๑๐๕

ก�าแพงเพชร	-	เมือง	 ๔๕

ก�าแหงสงคราม	-	พระยา	

	 (จัน		อินทรก�าแหง)	 	๔๒๗

การจัดปกครองหัวเมือง		 ๘,	๒๖

การด�ารงชีพผู้ว่าราชการหัวเมือง	 ๔๘

การเดินเรือเมล์ปักษ์ใต้	 ๑๒๐

การต่างประเทศ	 ๑๒

การบังคับบัญชาหัวเมือง	 ๑๐

กินเมือง	 ๒๔,	๔๖

กุมภวาปี	-	เมือง	 ๔๓๙

กุสุมาลยมณฑล	 ๔๕๙

แก่บ้าน	 ๑๐๒

แก่งคอย	 ๓๙๖

เกลือเมืองตานี	 ๙๓

ดรรชนีค้นค�ำ

ข.

ขจรจรัสวงศ์	-	พระวรวงศ์เธอ

	 พระองค์เจ้า	 ๓๖	

ขอนแก่น	-	เมือง	 ๔๒๕

ข�า		ศรียาภัย	 ๖๗

ขรัวโต	 ๒๒๖

เขาเขียว	 ๓๓๖

เขาตะเครา	 ๑๙๙

ขุนนางภาษีนายอากร	 	๒๙,	๓๓

ขุนศาลตุลาการ	 ๑๐,	๑๒

ค.

คริสต์ศาสนา	 ๕

	 เมืองนครศรีธรรมราช	๙๖,	๑๔๓,		

	 	 ๑๘๒,	๒๐๘,	๔๕๖

คลอง

	 ลัดท่าจีน	 ๑๖๖

	 ลัดเมืองตานี																				๖๙

คลังกรมราชอาศน์		 ๑๓

คอซิมเต็ก	ณ	ระนอง	 ๓๗

ค่าธรรมเนียม	 ๑๑,	๑๒,	๑๓

ค่ารักษาเงินหลวง	 ๘๗

ค้าโค	-	กระบือ	 ๑๐๐

คุณลักษณะข้าราชการหัวเมือง	 ๔๒
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ง.

เงินข้าราชการ	 ๑๕

เงินเดือน	 ๑๒,	๑๕

เงินส่วย	-	กรม	 ๑๔

จ.

จรูญราชโภคากรณ์	-	พระยา	 ๖๗

จวน	 ๒๖

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	-	

	 พระบาทสมเด็จพระ	 ๒๙,	๑๖๔

จันทร์,	จันทร์เกษม	-	วัง	 ๑๒๓

จับช้าง	 ๖๙

จับปลาทะเล	 					๗๐

จารึกพระปรมาภิไธย

	 ที่ธารประพาส	 ๘๙

จ่าแสนยบดี	-	พระยา	 ๑๖,	๕๑

จินดารักษ์	-	หลวง		๔๐,	๑๗๓,	๑๘๓	

จีนต่อเรือขาย	 	๒๗๒

เจดีย์บูชา	-	คลอง	 ๑๕๓

ฉ.

ฉะเชงิเทรา	-	เมอืง																												๓๔๗

ช.

ชนบท	-	เมือง	 ๔๓๔

ชนพื้นเมือง

	 กะโส้	กะโซ้	 ๔๑๗,	๔๒๓

	 เกลิง	 ๔๑๗,	๔๒๓

	 ข่า	 ๔๑๗

	 ไทยกะตาก	 ๔๒๓

	 ไทยภูพาน	 ๔๒๒

	 ไทยย้อ	 ๔๒๑	

	 ไทยโย้ย	 ๔๑๗

	 ผู้ไทย	 ๔๒๓,	๔๒๙,	

	 	 ๔๓๑,	๔๖๓

	 ลาวทรงด�า		ลาวซงด�า	 ๒๐๖

	 ลาวพนัศนิคม	 	๓๔๒

	 แสก		 	๔๕๕	

ชลบุรี	-	เมือง		 ๓๓๒

ชลบุรานุรักษ์	-	พระยา												๓๒๓

ชลยุทธโยธินทร์	-	พระยา	 ๘๓

ช่องมะเฟือง																							๓๓๖

ชาเรวิช	-	รัชทายาทประเทศรุสเชีย	๘

ชัยบาดาล	-	เมือง			 ๔๒๐

ชุมพร	-	เมือง	 ๖๘

ไชยนาท	-	เมือง	 ๔๓,	๒๓๒

ไชยบูรณ์	-	พระ	 ๔๔

ไชยา	-	เมือง	 ๖๗
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ด.

ดงบางอี่	 ๔๗๑

ดงพระยากลาง	 ๔๒๐

ด�าเนินสะดวก	-	คลอง				 ๑๗๒

ต.

ตรวจราชการหัวเมืองครั้งแรก	 ๒๒

ตรวจราชการมณฑลกรุงเก่า

			-	สุพรรณบุรี	 ๑๓๑

ตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้							๖๖

ตรวจราชการมณฑล

	 นครไชยศรี	 ๑๕๐

ตรัง		 ๖๘

ตลาดหลวงเมืองสงขลา	 ๘๕

ตาก	-	เมือง	 ๔๕

ตานี	-	พระยา	 ๙๑

ตารางเมืองสงขลา	 ๘๓

ต�าแหน่งหัวพัน

				พันพุฒอนุราช												 ๑๕

				พันจันทนุมาศ	 	๑๕

				พันภานุราช																						๑๕

				พันเภาอัศวราช	 ๑๕

				พันเทพราช	 ๑๕

ไตรเพชร์รัตนสงคราม	-	พระยา	 ๔๔

ถ.

ถนนไปเมืองไทรบุรี	 ๘๒

ถนนมหาดไทย	 ๙๑

ถนนเมืองสงขลา	 ๘๑

ถนนริมแม่น�้า	 ๒๒๖,	๒๒๘

ท.

ทดรองทุนหลวง	 ๗๓

ทองบางตะพาน	 ๑๐๕

ท้องตราส่งราชการหัวเมือง	 ๑๐,	๑๖

ทะเลน้อย	-		ต�าบล													 ๑๑๐

ท่าตะกูด	-	บ้าน																	 ๓๓๒

ท่าโรง	-	เมือง	 ๓๙๒

ท่าอุเทน	 ๔๕๑

ทางลัดเสนาบดี	 ๒๓๔

ทิพย์โกษา	(โต	โชติเสถียร)	 ๑๕๑

ที่ประชุมเสนาบดี	 ๖

ทุ่งเขางู	 ๑๘๐

เทพราชแสนยา	-	พระ	 ๑๗๓

เทพาธิบดี	-	พระยา	 ๔๔

เทววงศ์วโรปการ	-	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้า

	 กรมพระยา		 ๖,	๑๓

โทรเลขสงขลา	 ๘๓

ไทรบุรี	-	เมือง					 ๘๔
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ธ.

ธรรมามูล	-	วัด	 ๒๓๔

ธารประพาส	-	อ่าว	 ๑๐๔

ธารเสด็จ	-	ล�าน�้า																	๑๐๕		

	 	

น.

นครไชยศรี	-	เมือง	 ๑๔๐,	๑๔๙

นครพนม	-	เมือง	 ๔๔๘,	๔๙๔

นครศรีธรรมราช	-	พระยา	 	๙๖

นครศรีธรรมราช	-	เมือง	 ๙๕

นครสวรรค์	-	เมือง	 						๔๔,	๒๕๖

นราธิปประพันธ์พงศ์	-	กรมพระ		๑๕

นาดี	เมืองหนองจิก						 ๙๓

นาตะกุด	 ๔๑๘

น�้าตาล																											 ๓๓๖

น�้าตาลโตนด																				 	๑๒๓

น�้าปาด	 ๔๐๑

นายพันเอกทหารมหาดเล็ก	 ๕

นายเวร	๔	ต�าแหน่ง	 ๑๓,	๑๔,	๑๖

				นายแกว่นคชสาร	 ๑๔

				นายควรรู้อัศว	 ๑๔

				นายช�านาญกระบวน	 ๑๔

				นายรัดตรวจพล	 ๑๔

นิโคลัสที่	๒	-	

	 พระเจ้าแผ่นดินแห่งรุสเซีย	 ๘

บ.

บรมนาถบ�ารุง	-	หลวง	 ๑๕๑

บริลัท	-	คลอง	 ๑๓๗

บ่อทองบางสะพาน	 ๘๕

บัตรหมาย	 ๑๐

บัวชุม	 ๔๑๖

บางบุญนาค	-	บางมูลนาค	 ๒๕๘

บางลี	่-	คลอง																																			๑๓๔

บ้านกุดมาร	 ๔๖๐

บ้านคารา	 ๕๐๕

บ้านเดื่อหมากแข้ง	 ๔๔๓

บ�าราบปรปักษ์	-	สมเด็จฯ	เจ้าฟ้า

	 กรมพระยา	 ๑๒,	๒๔

บ�ารุงจีนประชา	-	หลวง	 ๑๖๐

บึงกาฬ	 ๔๕๐

เบี้ยหวัดประจ�าปี		 ๑๑

ใบบอก	 ๑๗,	๑๘	

ป.

ปฐมเจติยานุรักษ์	-	พระ	 	๑๕๖

ประจันตประเทศธานี	 	๔๖๒

ประทานบตัร																																				๔๖

ประภาคารเมืองสงขลา	 ๕๖,	๘๔

ประเสริฐสงคราม	-	พระยา	 ๔๑๘

ปราณ	-	เมือง			 ๑๐๗

ปราสาทวัดก�าแพงแลง	 	๒๐๔

ป่าเลไลย	-	พระพุทธรูป

ปากน�้าชุมพร	 ๖๙
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ปากน�้าเมืองปราณ	 ๑๑๐

ปากน�้าเมืองหลังสวน	 ๗๖

ปากพนัง	-	เมืองท่า	 ๙๙	

ปากพระยา	-	ล�าน�้า	 ๙๓

ปาลพระ	 ๙๘

ผ.

ไผทสงฆ์	 ๔๘๓

ผลประโยชน์จากต�าแหน่ง

					ผู้ว่าราชการเมือง	(สงขลา)	 ๘๘

ผู้เกณฑ์คนกระทรวงมหาดไทย	 ๑๕	

ผูกปี้จีน	 ๓๖๕

แผ่นดินเป็นหูด	 ๗๕

ไผ่อ้ายแบ้	-	ต�าบล	 ๑๓๔,	๑๔๖,	

	 	 ๑๕๑

ฝ.

ฝิ่น		 ๗๒

พ.

พงัน		-	เกาะ	 ๑๐๒

พนักงานอยู่เวร

						นายแกว่นคชสาร	 ๑๔

						นายช�านาญกระบวน	 ๑๔

						นายควรรู้อัศว	 ๑๔

						นายรัดตรวจพล	 ๑๔					

พนัศนิคม	-	เมือง	 	๓๔๒

พยัคภูมิ	-	เมือง	 ๔๘๑

พยุหะคีรี	-	เมือง	 ๔๕,	๒๔๕

พยุหาภิบาล	-	พระ	 ๔๔	

พรหมประสาทศิลป์	-	พระ	 ๔๒

พระคลัง	 ๑๒

พระคลังเสนาบดีจตุสดมภ์	 ๑๑

พระธาตุพนม	-	วัด	 ๔๖๖

พระบรมธาตุ

	 เมืองนครศรีธรรมราช	 	๙๗

พระปฐมเจดีย์	 ๑๕๓

พระป่าเลไลย์	-	วัด	 ๑๒๖,	๑๓๗

พระรถ	-	เมือง	 	๓๔๓

พระสุก	 ๔๔๗

พระเสด็จสุเรนทราธิบดี	-	เจ้าพระยา	

	 (ม.ร.ว.	เปีย	มาลากุล)	 ๘

พระเสริม	 	๔๔๗

พระไสย	 	๔๔๗

พฤฒาธิบดี	-	พระยา	 ๕๑

พลตระเวร	 ๑๑๕

พลเทพ	-	เจ้าพระยา	 	๑

พิจิตร	-	เมือง	 ๔๔,	๒๕๗

พิไชย	-	เมือง	 ๔๔,	๕๓,	๒๘๓

พิไชยสุนทร	-	พระยา	 ๔๓,	๔๙

พิมาย	-	เมือง	 ๔๘๕

พิศาลสงคราม	-	พระ	 	๔๓

พิษณุโลก	-	เมือง	 ๔๔,	๒๕๙

เพชรพิชัย-พระยา	 ๑๓๔

เพชรรัตนสงคราม	(เฟื่อง)	 ๔๐๑

เพ็ชรบุรี	-	เมือง

เพ็ชราภิบาล	-	พระยา	 ๘๙
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เพ็ชรบูรณ์	-	เมือง	

แพร่	-	เมือง	 ๒๙๕

โพนพิสัย	-	เมือง	 	๔๔๘

ไพศาลศิลปะศาสตร์	-	หลวง

	 (ม.ร.ว.	เปีย		มาลากุล)	 ๙

ภ.

ภาณุวงษาธิบดี	-	

	 เจ้าพระยา	 ๑๕๐,	๒๐๒

ภาษีเข้าเมือง	 ๖๒

ภาษีเบ็ดเสร็จ	 ๑๑๗

ภาษีไม้ที่ปากน�้าโพ	 ๒๔๘

ภาษีผูกขาด	 ๔๔,	๗๒

ภาษีราชาธิปตัย	 ๖๑,	๗๒,	๘๖

ม.

มณฑลนครราชสีมา	 ๔๒๗

มณฑลอุดร	 ๔๓๒

มโนรมย์	-	เมือง										 ๔๔,	๒๓๕																																																												

มรุพงศ์ศิริพัฒน์	-	กรมขุน	 ๒๘,	๑๒๒

มหาสวัสดิ์	-	คลอง	 ๑๔๖

มหาสารคาม	-	เมือง	 ๔๘๐

มหาดไทย	-	กระทรวง	 ๗,	๑๒

มหาดไทย	-	หลวง	 ๑๘๗

มหาดเล็กกลาง	-	โรงเรียน	 ๑๖

มหาศักดิพลเสพ	-	

	 กรมพระราชวังบวร				 ๘๑

มหาสวัสดิ์	-	คลอง	 	๑๘๐

มหาอ�ามาตย์	-	พระยา	

	 (หรุ่น	ศรีเพ็ญ)	 ๒๐

มหิบาลบุรีรักษ์	-	พระยา	 ๓๓๗

มุกดาหาร	 ๔๖๙

มุจลินทวาปีวิหาร	-	วัด	 ๙๑

ย.

ยกเลิกตราต�าแหน่งไว้ที่บ้าน	 ๒๑

ยกเลิกบันทึกในสมุดด�า	 ๒๐

ยมราช	-	เจ้าพระยา	 ๔๘

ยโสธร	 ๔๗๔

ยะหริ่ง	-	พระยา	 ๙๑

โยธาเมืองสงขลา	 ๘๑

ร.

ร้อยเอ็ด	-	เมือง	 ๔๗๙

ระนอง	-	เมือง	 ๗๒

รังนก	-	เมืองชุมพร	 ๗๐

รัตนบดินทร์	-	เจ้าพระยา	 ๔,	๖,	๒๓

รัตนเสรฐ	-	พระยา	 ๗๔

รัษฎากรพิพัฒน์	-	หอ								 ๑๒

รัษฎานุประดิษฐ	-	พระยา	๖๘,	๑๐๘

ราชพงษานุรักษ์	-	พระยา	 ๑๘๘

ราชวรานุกูล	-	พระยา	

	 (อ่วม)	 ๑๖,	๔๑

	 (เวก	บุณยรัตพันธ์)	 ๒๑

รามณรงค์สงคราม	-	พระยา	 ๔๕

รามฤทธิรงค์	-	พระ	 ๖๘
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แร่ดีบุก	 ๗๒

โรงเรียนบ�ารุงวิทยาคาร	 ๑๔๕

โรงเรียนมูลสามัญเชลยศักดิ์	 ๑๓๙

โรงเรียนศรีส�าราญ	 ๑๔๖

โรงเลี้ยงเด็ก	 ๓๗

ล.

ละมุ	 ๗๐,	๑๑๐

ลับแล	-	เมือง	 ๒๖๕

ลาดชะโด	ทุ่งผักไห่	 ๑๓๖

ลุ่ม	-	หล่ม	 ๔๑๒

ว.

วจีสัตยารักษ์	-	พระยา													๖๗	

วรพุฒิโภคัย	-	พระยา	 ๑๕,	๒๓,	๖๒

วาปีประทุม	 ๔๘๐

วารีโยธารักษ์	-	หลวง	 ๑๑๙

วิจิตรวรสาส์น	-	หลวง	 ๗๖

วิชิตภักดี	-	พระยา	 	๔๕,	๖๗

วิเชียรคีรี	 ๗๕

วิเชียรบุรี	-	ศรีเทพ	 ๓๙๒,	๔๒๐

วิธีกราบทูลราชการหัวเมือง	 ๑๘

วิเสศไชยชาญ	-	พระยา	 ๔๒

เวฬุวัน	-	วัด	 ๒๓๐

ศ.

ศรีกรุงบุรานุรักษ์	-	หลวง	 ๔๗

ศรีเทพ	-	วิเชียรบุรี	 ๔๒๐

ศรีธรรมศุภราช	-	พระยา	 ๔๕

ศรีธรรมาธิราช	-	เจ้าพระยา	

	 (เวก	บุณยรัตพันธ์)	 ๒๑

ศรีถมอรัตน์	-	เมือง	 ๓๙๒

ศรีสิงหเทพ	(อ่วม)	-	พระยา	 ๒๑

ศรีสิทธิการ	-	พระ	 ๔๔

ศรีสุริยราชวรานุวัติ	-	พระยา	 ๔๔			

	 	 ๕๕,	๑๔๙,	๒๖๒,	๔๐๑

ศักดาเรืองฤทธิ์	-	พระ	 ๔๙

ศาลเมืองชุมพร	 ๖๙

ศาลเมืองสงขลา	 ๘๐

ศาลอุธรณ์ความหัวเมือง	 ๑๐,	๑๓

ศาลากลาง																											๒๖

ศาลาลูกขุน	 ๑๐,	๑๕

ศุโขไทย	-	เมือง																							๔๕

ส.

สกลนคร	 ๔๕๘,	๔๖๙

สงขลา	-	เมือง	 ๗๖

สงครามภักดี	(เฟื่อง)	 ๔๐๑

					พระยาเพชรรัตน์สงคราม	 	

สมบัติยาธิขาว	-	พระยา	 ๑๙๑

สมพักสร	 ๑๖๒,	๑๗๓

สมมตอมรพันธ์	-	กรมพระ	 ๓๔

สมุย	-	เกาะ	 ๑๐๔
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สรรคบุรานุรักษ์	-	พระ	 ๔๓

สรรค์	-	เมือง	 ๔๓

สรรพสิทธิประสงค์	-	กรมหลวง	๔๗๕

สราญรมย์	-	วัง	 ๑๒

สวนจาก		 	๑๕๗

ส่วย	 ๑๑๕

สวรรคโลก	-	เมือง	 	๒๘	๔๕	

สองพี่น้อง	-	คลอง										

สะคาเล็ก	-	กัปตัน	 	๒๒๕

สัจจาภิรมย์	-	พระ	 ๑๙๘

สามร้อยยอด	 ๑๑๐

สิงบุรี	-	พระยา	 ๒๒๘

สิงห์บุรี		-		เมือง	 ๔๓,	๒๒๘

สินค้าเมืองนครไชยศรี	 ๑๕๕

สินค้าเมืองนครปฐม	 ๑๕๖

สินค้าเมืองเพชรบูรณ์	 ๓๘๕

สินค้าเมืองสุพรรณ	 ๑๓๘

สินค้าเมืองหนองคาย	 ๔๔๘

สีกุก	-	ล�าน�้า	 ๑๑๙

สุขุมนัยวินิจ	-	พระยา	 ๗๔	

สุโขทัย	-	เมือง	 ๔๕

สุจริตรักษา	-	พระยา	 ๔๕

สุนทรบุรี	-	พระยา	 ๑๓๕,	๑๕๐,	

	 	 ๑๕๙	

สุนทรสงคราม	-	พระยา	 ๔๕,	๑๓๖

สุพรรณบุรี	-	เมือง	-	

	 ล�าน�้า	 ๑๒๔,	๑๓๘												

สุรบดินทร์	-	พระยา									๔๓,	๒๓๘

สุรพันธ์วิสุทธิ์	-	เจ้าพระยา										

	 (เทศ	บุนนาค)	 	๑๕๘

สุรฤทธิพฤฒิไกร	-	หมื่น	 ๔๗

สุรวงษ์ไวยวัฒน์	-	เจ้าพระยา	 ๖๙

สุรินทร์ฦๅชัย	-	พระยา	 ๙๐

เส้นทางเป็นเมืองเพชรบูรณ์	 ๔๐๕

เสนหามนตรี	-	พระ	 ๘๐

เสนีพิทักษ์	-	พระยา											๖๗,	๙๑

เสลภูมิ	-	เมือง	 ๔๗๖

ห.

หนองคาย	-	เมือง	 ๔๔๔,	๔๔๘

หนองจิก	-	เมือง	 ๑๙๐

หนองประจักษ์	 ๔๔๔

หม้อตาล	 ๑๘๙

หลวง	-	เขา																											๑๐๑

หลัก	-	เกาะ	 ๑๐๘

หลังสวน	 ๗๐

หอรัษฐากรพิพัฒน์	 ๑๑

หัวพันกลาโหม	-	ต�าแหน่ง	 ๑๔

หัวพันมหาดไทย	-	ต�าแหน่ง	 ๑๕

หัวเมืองแขกทั้ง	๗	คน	 ๘๕,	๙๓

หัวเมืองฝ่ายใต้		หัวเมืองฝ่ายเหนือ	 ๑

หีบขนมปัง	 ๑๙

เหมาเมือง	 ๖๙

เหมืองแร่	 ๗๑
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อ.

อนุรักษ์ภูเบศร	-	หลวง	

	 (พร		เดชคุปต์)	 	๑๒๓,	๑๓๒

อภัยบริรักษ์	-	พระยา	 ๗๖

อยู่เวร	 ๑๔

อรรคเรศรัตนาศ์น	 ๖๘,	๗๕

อร่ามสาครเขต	-	หลวง	 ๑๘๗

อลังการ	-	พระองค์เจ้า	 ๓๒๓

อ้อย		ไร่อ้อย	 ๑๕๙,	๓๓๖

อัครมหาเสนาบดี				 ๔

อ�าพวา	-	เมือง															 				๑๘๗

อากรค่าน�้า	 ๑๑๔,	๑๗๔

อากรบ่อนเบี้ย	 ๗๒

อากรจากที่ดิน	 ๑๑๑

อากร		๓	อย่าง	

	 ฝิ่น	-	สุรา	-	บ่อนเบี้ย	 	๑๑๕

อากร	สวน	-	นา	-	

	 ป่า	-	เหมือง	-	เกาะ	 			๑๑๒

อ่างทอง	-	พระยา	 ๑๒๗

อ่างทอง	-	เมือง	 ๔๒,	๒๒๖

อ่างศิลา	-	เมือง	 ๓๒๓

อ่าวบางตะบูน	 ๑๙๘

อาไศรยสถาน							 ๓๒๓

อินทรประสิทธิศร	-	พระ	 ๔๓

อินทร์บุรี	-	เมือง	 ๔๓,	๒๓๐

อุดมเพ็ญสวัสดิ์	-	หม่อม	 ๓๗๕

อุดรธานี	 ๔๔๒

อุตรดิฐ	-	เมือง	 ๒๙๓

อุทัยเทพธน	-	พระ	 ๑๕

อุไทยธานี	-	เมือง	 ๔๓,	๒๔๓

อัครมหาเสนาบดี

	 ที่สมุหนายก	 ๔	

อัครมหาเสนาบดี

	 ที่สมุหพระกลาโหม	 	๔	
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คณะจัดท�ำหนังสือกำรเสด็จตรวจรำชกำรหัวเมืองของ 
สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

เจ้ำของ สถำบันด�ำรงรำชำนุภำพ

คณะที่ปรึกษำ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายภาณุ อุทัยรัตน์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายประภาศ บุญยินดี  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายจรินทร์ จักกะพาก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายพินัย อนันตพงศ์  ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสายไหม จบกลศึก  ที่ปรึกษาโครงการ
นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

คณะท�ำงำน
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ
นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา 
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์
หัวหน้าส�านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวประภาศรี พิษณุพงศวิชชา
ผู้อ�านวยการส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบันด�ารงราชานุภาพ
นางปาณิสรา วงษ์วานิช
ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันด�ารงราชานุภาพ
นายอภิชัย ชัยชมภู
ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ารงราชานุภาพ 
นางสาวสมทรง บุญญภัทโร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  
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บรรณำธิกำรบริหำร
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ

หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร
นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา
ผู้อ�านวยการส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบันด�ารงราชานุภาพ 

กองบรรณำธิกำร
นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
นางสาวลักษณา โชติคุต
นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา
นายวัชรพงษ์ จิโสะ
นางสาวอุบลรัตน์ จันมาลา
นางสาวกนกวรรณ ต๊ะม่าน
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