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ค�ำน�ำ
โครงการศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์
เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีเจตนาจะผลิตชิ้น
งานเกีย่ วกับบ้านเมืองนครศรีธรรมราช ทีค่ วรค่าแก่การบันทึกและศึกษา
แต่หาอ่านได้ยาก มาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิง และเพือ่ เป็นแนวทางในการศึกษาสืบค้น ขยายผลให้กว้างขวาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย
หากเชื่อมั่นว่า อดีตเป็นฐานของการด�ำรงอยู่ของสรรพสิ่งใน
ปัจจุบัน สิ่งใดไม่มีฐานหรือไม่มีรากนอกจากจะขาดความมั่นคงแล้ว
การเจริญเติบโตขยายผลต่อไปย่อมเป็นไปได้ยาก การรู้อดีตหรือมีอดีต
จึงมีความส�ำคัญ
แต่อดีตคือสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว หากขาดการบันทึกจ�ำ ฐานแห่ง
อดีตอาจจะเลือนไม่ชัดเจน การบันทึกจดหมายเหตุไว้ แม้จะไม่ละเอียด
แต่จะง่ายต่อการร�ำลึก พร้อมที่จะน�ำมาศึกษารายละเอียด เหตุผล
เพื่อการ “รักษา” ให้คงอยู่ หรือ ชื่นชมยินดีกับอดีตที่แสนงาม พร้อมที่
“สืบสาน” ด้วยความภูมใิ จ หรือวิเคราะห์จดุ เด่นทีเ่ กิดในเวลานัน้ เพือ่ หา
แนวทางพัฒนา “ต่อยอด” ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยก็ย่อมได้
หนังสือ “ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช” อาจารย์
สมพุทธ ธุระเจน ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ผู้รักการ
บั น ทึ ก จดหมายเหตุ ข องบ้ า นเมื อ ง ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งราวของเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จากจดหมายเหตุในลักษณะต่างๆ ในพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เป็นต้น มีค่าควรแก่การเผยแพร่ยิ่ง
แม้การจัดเนื้อหาจะไม่ไดจัดเรียงเป็นหมวดหมู่แต่เชื่อว่าจะเกิด
ประโยชน์แก่ผู้รักการศึกษาสืบค้นอย่างแน่นอน
ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๖๒
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สารบัญ
เรื่อง								

หน้า

การทำ�นาที่เมืองนครศรีธรรมราช				
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น				
๗
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร		
เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ. ๑๒๘ 		
๑๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		
พระราชทานเงินสร้างโรงพยาบาล
ที่เมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ.๑๒๒			
๒๘
พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองนครศรีธรรมราช		
๔๓
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตร
การแสดงกีฬาของสมาชิกเสือป่า พ.ศ.๒๔๕๘		
๕๐
ท่านปาน : พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล		
ผู้น่าพิศวงน�ำการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ สมัย ร.๕ ๕๖
โรงเรียน “ท่านเจ้าคุณ” เมื่อ ร.ศ. ๑๑๘			
ที่เมืองนครศรีธรรมราช					
๖๗
ปฐมบทเรื่องไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ. ๑๐๙
๘๖
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว			
เสด็จพระราชด�ำเนินปากพนัง ร.ศ.๑๒๔		
๙๔
สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร			
ทรงรับสั่งให้จัดการแสดงละครเพื่อหารายได้
ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุที่เมืองนคร
๑๐๐
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เรื่อง								

หน้า

การจับช้างป่าของทางราชการ ที่เมืองนครศรีธรรมราช
๑๐๓
พระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ที่น้ำ�ตกกะโรม		
๑๑๒
มณฑลนครศรีธรรมราช				
๑๒๐
พระพุทธบาทจำ�ลอง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
๑๒๘
ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช			
๑๔๑
บางเรือ่ งเกีย่ วกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช 		
๑๔๘

6

ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช

การท�ำนาที่เมืองนครศรีธรรมราช
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

ความน�ำ : พื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
ที่ราบกว้างใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก บริเวณตอนกลางเป็นแนวเทือก
เขานครศรีธรรมราช นับเป็นทีอ่ ดุ มสมบูรณ์แห่งหนึง่ ของภาคใต้มาแต่อดีต
ต้นน�้ำล�ำธารที่เกิดจากเทือกเขาตอนกลางไหลผ่านที่ราบหลายสายหล่อ
เลี้ยงที่ราบตะวันออก อีกทั้งปริมาณฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน
ตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สูงเกินกว่า ๑,๕๐๐ มม.
ต่อปี ท�ำให้เหมาะสมกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�ำนาชาวเมือง
นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเป็นชาวนามาเป็นเวลายาวนาน
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หลักฐานในใบบอกจากเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงการที่ราษฎรจะได้ที่ดิน เพื่อ
การท�ำนาว่า
“แลนาท�ำลงไว้ราษไม่จอง จะว่านาของตัวนั้นไม่ได้ ถ้าราษ
ผูใ้ ดไม่มนี าท�ำ ให้ราษไปขอจองนาจาก ข้าหลวงเสนากรมการ ก�ำนัน ถ้า
ข้าหลวงเสนากรมการ ก�ำนัน จองนาไว้แก่ราษนั้น ให้ก�ำหนด ต้นนา
ปลายนา ข้างเหนือ ข้างใต้ รุ้งแวง จ�ำนวน ให้ถูกต้องกัน ในใบจอง
ประทับตราให้ต้องกัน ให้ต้องกันทั่งสี่ดวง ถ้าราษท�ำเสียได้เก็บเกี่ยว
บ้าง ไม่ได้เก็บเกี่ยวบ้าง ให้ราษเจ้าของนาสาบานตัว ให้ว่าแต่ที่อัน
จริง........”
ราษฎรที่ท�ำนาจะต้องเสียภาษี เรียกว่า เงินค่านา เจ้าเมือง
จะแต่งตัง้ ให้ขา้ หลวงเสนาหรือกรมการ ออกเดินประเมินนา เรียกเก็บเงิน
ค่านาจากราษฎรทีท่ ำ� นา โดยให้กำ� นันน�ำข้าหลวงเสนา กรมการประเมิน
นาของราษฎรตามรายชื่อ และก�ำหนดไว้ในใบบอกว่า ถ้านาราษฎรน้อย
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ข้าหลวงเสนาประเมินมาก ให้ราษฎรเจ้าของนา ว่ากล่าว ขณะข้าหลวง
เสนาประเมินอยู่ จะได้เชิญ เส้ น เชื อ กกระแสพยาน ชัณสูตรเสีย
ให้แล้ว เมื่อข้าหลวงเสนาประเมินและชัณสูตรได้เนื้อนามากน้อยเท่าใด
ถูกต้องกันกับราษฎรเจ้าของนา ให้ขา้ หลวงท�ำใบนา จ�ำนวนนามากน้อย
ให้ราษฎรเจ้าของนารับไว้เป็นหลักฐาน ข้าหลวงเสนาจะท�ำใบเสร็จใหญ่
บอกจ�ำนวนเงินจ�ำนวนนา ไว้แก่กำ� นันฉบับหนึ่ง ก�ำนันมีรายได้จากเงิน
ค่านาในอัตราสิบสด นาสิบไร่ พระราชทานให้กำ� นันไร่หนึง่ เงินสิบสดของ
ก�ำนันจะต้องจ่ายเป็น ค่าจ้างขนข้าวไป ไปส่งเจ้าพนักงานเสียส่วนหนึง่
รายละเอียดเกีย่ วกับเงินค่านาศึกษาได้จากใบบอกของเมืองได้
“จากรายงาน การเก็ บ อากรค่ า นา สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช ๑๒๔๖ (พ.ศ.๒๔๒๗) อ้างถึง
ท้องตราถึงพระยานครศรีธรรมราช ความว่า เงินค่านาเป็นพระราชทรัพย์
ของหลวง ส�ำหรับจ่ายราชการแผ่นดิน เป็นธรรมดามาแต่กอ่ น เสนากับ
เจ้าเมืองกรมการเคยเก็บส่งมาทุกปี และ ณ เดือนสาม ปีมะเมีย จัตวา
ศกนี้ จะต้องจัดเสนานายหนึ่ง กรมการนายหนึ่ง พร้อมด้วยก�ำนัน
นายอ�ำเภอออกเดินประเมินนา ในแขวงบ้านเมืองให้เสร็จสิ้นจ�ำนวนนา
แต่เมืองนครศรีธรรมราช เจ้าพนักงาน กรมเกษตราธิการหาตัว
เสนายังไม่ได้ ครัน้ จะงดไว้ เงินค่านาก็จะคงค้างช�ำระอยู่ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการเมืองจัดกรมการแทนตัวเสนา
นายหนึ่ง สองนาย เป็นกรมการก�ำกับนายหนึ่ง พร้อมด้วยนายก�ำนัน
นายอ�ำเภอ ออกเดินประเมินนาราษฎรตามเคยมาแต่กอ่ น ถ้าท้องตรามา
ถึงวันใด ให้ผู้ว่าราชการเมืองจัดกรมการแต่ในสามวันออกเดินประเมิน
นา เก็บเงินค่านาแก่ราษร นาน�้ำฝน นาฟางลอย นาโคคู่ นาทุ่ง นาป่า
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นาข้าวไร่ นาข้าวหาวม้า นาข้าวเชื้อ นาในท้องร่องสวนและนาร่อง
สวน นาท้องมาบ นาชายเลน นาริมนำ�้ และนาปรังท�ำขึ้นใหม่ ในแขวง
บ้านเมือง ให้เสร็จสิ้นจ�ำนวนนา ให้เหลือต้นกอ ซังข้าวอยู่ในนาโดยเร็ว
อย่าให้รั้งรอเนิ่นนานช้าเกินก�ำหนดไปได้ นาฟางลอยให้เรียกไร่ละสลึง
เฟือ้ ง นาโคคูใ่ ห้เรียกไร่ละสลึง นานอกจากนาโคคู่ ให้เรียกไร่ละสลึงเฟือ้ ง
เหมือนนาฟางลอย...”
ประเภทของนา
จะเห็นได้ว่านาแต่ละประเภท เช่น นาฟางลอย นาโคคู่ เป็นต้น
สมเด็ จ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ นิ พ นธ์ ไ ว้ เ ป็ น ความรู ้ เ รื่ อ งนา
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ เรื่องการเดินสวน
เดินนา ไว้อย่างน่าสนใจ ความว่า

สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
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“แต่ครั้งรัชกาลที่ ๒ ยังไม่ได้เก็บเงินค่านา ใช้เก็บหางข้าว
ตามอย่างโบราณ วิธีเก็บเงินค่านา เพิ่งมามีขึ้นในรัชกาลที่ ๓ ลักษณะ
การเก็บหางข้าวนัน้ คือราษฎรท�ำนาได้ขา้ วมากน้อยเท่าใด แบ่งส่วนตาม
ภาคหลวงตามสมควร ในรัชกาลที่ ๒ เก็บค่าภาคหลวงไร่ละ ๒ สัดครึ่ง
เจ้ า ของนาต้ อ งขนข้ า วอั น เป็ น ส่ ว นหางข้ า วมาส่ ง ถึ ง ยุ ้ ง ฉางของ
หลวงเอง แลลักษณะที่เก็บหางข้าวนั้น ก�ำหนดนาเป็น ๒ อย่าง คือ
นาที่ใดอาศัยได้ทั้งน�้ำฝนและน�้ำท่า ซึ่งหลากมาตามฤดูกาล ก�ำหนดนา
เช่นนี้ว่า “นาน�้ำท่า” เก็บด้วยวิธีคู่โค คือ นับจ�ำนวนโค (กระบือ) ที่ใช้ท�ำ
นาในที่นั้นๆ ด้วยถือเป็นยุติว่า โคคู่ ๑ คงจะท�ำนาในที่นั้น ได้ผลปีละ
เท่านั้น เอาเกณฑ์จ�ำนวนโคขึ้นตั้งเป็นอัตราหางข้าว ที่จะต้องเก็บเพราะ
ฉะนั้นนาโคคู่ ถึงจะท�ำหรือมิท�ำต้องเสียหางข้าว
นาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาศัยท�ำแต่ด้วยน�้ำฝนอย่างเดียว คือเป็นที่
ดอน ซึ่งน�้ำท่าขึ้นไม่ถึง วิธีเก็บหางข้าว เรียกว่า “เก็บอย่างฟางลอย”
คือก�ำหนดเอาท้องที่ที่ได้ท�ำนาจริงๆ จึงต้องเสียหางข้าว ที่แห่งใดถึงจะ
เป็นนา ถ้าปีใดไม่ได้ทำ� ก็ไม่ตอ้ งเสียหางข้าว เอาตอฟางเมือ่ เก็บข้าวแล้ว
เป็นที่สังเกต เก็บค่านาโดยวิธีนี้ จึงเรียกว่า “นาฟางลอย”
ข้าหลวงเดินนา เมื่อส�ำรวจรู้จ�ำนวนนาเสร็จแล้ว ส่วนนาโคคู่
ออกหนั ง สื อ ส� ำ หรั บ ที่ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ของหนั ง สื อ นั้ น เรี ย กว่ า “ตราแดง”
ส่วนหนังสือออกให้ส�ำหรับนาฟางลอย เรียกว่า “ใบจอง”
หนั ง สื อ ทั้ ง สองอย่ า งนี้ ให้ ก รรมสิ ท ธิ์ แ ก่ เ จ้ า ของที่ ดิ น ผิ ด กั น
ที่ น าซึ่ ง มี ต ราแดงจะท� ำ หมดหรื อ ไม่ ห มดเนื้ อ ที่ ป ระการใดก็ ต ามถ้ า
เจ้าของเสียหางข้าวอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ไม่ขาด ส่วนใบจองนั้นถ้าเจ้าของ
ไม่ท�ำเพียง ๓ ปี กรรมสิทธิ์กลับเป็นของหลวง”
ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช 11

เมื่อ ร.ศ.๑๑๕ หรือ พ.ศ.๒๔๓๙ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจ
ราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ เสด็จถึงเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓
กันยายน ร.ศ.๑๑๕ ทรงกล่าวถึง เรือ่ งการท�ำนาทีเ่ มืองนครศรีธรรมราช
ไว้ว่า “ที่นานั้นมีทุกเมือง ต่างแต่มากบ้างน้อยบ้าง แต่เก็บค่านาไม่ใคร่
จะได้เต็มตามสมควรด้วยเหตุหลายประการ ตามทีไ่ ด้ไต่สวนทราบเกล้าฯ
นั้น คือ เมื่อแต่งข้าหลวงเสนาออกไปจากกรุงเทพฯ เก็บไม่ใคร่ทั่วถึง
มีตัวอย่างเหมือน เช่น ต�ำบลทะเลน้อย พรมแดนเมืองนครศรีธรรมราช
ต่อกับเมืองพัทลุง ที่เหล่านั้นราษฎรไม่ได้เสียค่านามาหลายปี เพราะตัว
ข้าหลวงมักจะออกไปอยู่ครั้งหนึ่งครั้งเดียว แล้วแต่งเสมียนทนายอยู่
ท�ำการแทนตัว ไม่มคี วามรูแ้ ละความสามารถพอแก่การ บางทีกเ็ กิดเกีย่ ง
แย่งขึ้นกับกรมการ เลยเป็นถ้อยความรุงรัง เงินหลวงซึ่งควรจะได้ก็เลย
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ติดขัดไปด้วย บางเมืองที่มอบการเสนาแก่ผู้ว่าราชการเมืองๆ แต่งกรม
การออกไปเก็ บ อี ก ชั้ น หนึ่ ง ก็ มั ก ไปเกิ ด ฉ้ อ ฉนปิ ด ปั ง พระราชทรั พ ย์
ด้วยไม่มีการตรวจตราจริงจังอันใด ว่าโดยที่สุดวิธีเก็บเงินค่านาอย่าง
ฟางลอยนั้นเอง ก็เป็นเรื่องที่พาให้เก็บยาก และขาดประโยชน์ของหลวง
โดยมาก ที่นาที่ดีมักจะมีผู้มีบรรดาศักดิ์หรือผู้มีทรัพย์จับจองหวงห้าม
เอาไว้จนเกินก�ำลังที่จะท�ำได้ โดยเหตุว่าต้องเสียค่านาแต่เท่าที่ท�ำ
ส่วนราษฎรที่จะท�ำนาก็หาที่ยาก ด้วยที่ดีตกไปเป็นของคนมั่งมีเสียหมด
จะท�ำก็ต้องเสียค่าเช่า ถ้าหากไม่ก็ต้องเสาะแสวงหาทีน่ าออกไปไกลถิน่
ถานบ้านเรือน ได้ความล�ำบากพาให้สิ้นอุสาหะเสียโดยมาก ยังการที่เจ้า
พนักงานจะประเมินรังวัดนา ก็เป็นอย่างยากที่สุดด้วยต้องประเมินทุกปี
แลเฉพาะต้องประเมินในเวลามีตอซัง ปีหนึง่ มีไม่กเี่ ดือน การเดินรังวัดนา
ฟางลอยเหมือนกับการให้ เ จ้ า พนั ก งานไปเที่ ย วต่ อ ตามการซื้ อ ขาย
ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช 13

เจ้าพนักงานจะเอามาก เจ้าของนาไม่ยอม เจ้าพนักงานก็ต้องออกแรง
ลงเส้นกระแสพยานสอบ ถ้าเจ้าพนักงานไม่อยากจะเหนื่อย ก็ต้องว่า
กล่าวให้ราษรยอมตามประเมิน ราษฎรจะยอมก็ต่อเมื่อเห็นได้เปรียบที่
เจ้าพนักงานประเมินต�่ำกว่า เนื้อนาที่ท�ำจริง การเป็นดังนี้ ก็เป็นธรรมดา
ที่จะประเมินต�่ำกว่า เนื้อนาได้น้อย แลเก็บเงินได้น้อยกว่าที่ควรจะได้
โดยจริ ง ถ้ า หากว่ า เก็ บ เป็ น นาคู ่ โ คได้ แ ม้ เ รี ย กเพี ย งไร่ ล ะสลึ ง เดี ย ว
ข้าพระพุทธเจ้าเชือ่ เป็นแน่วา่ เงินค่านาจะขึน้ ได้อกี สักเท่าหนึง่ เพราะเมื่อ
ข้าพระพุทธเจ้าแวะที่บ้านนาบอน ได้เรียกใบน�ำที่เจ้าพนักงานท�ำ ให้
ราษฎรมาตรวจดูหลายฉบับ ไม่ได้พบเลยแต่สักฉบับเดียวที่ปรากฏ
ว่าราษฎรได้ท�ำนาถึงกึ่งจ�ำนวนนาเดิม บางทีที่นาเดิม ๖ ไร่ คงเรียก
ค่านาแต่ ๒ งานก็มีการเป็นดังนี้ จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าการเรียกค่านา
อย่างฟางลอยนี้มีโทษมาก”
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สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ. ๑๒๘
นายสมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

บทน�ำ : พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ
พระราชด�ำเนินประพาสเมืองนครศรีธรรมราช ๓ ครั้ง คือเมื่อยังทรง
ด�ำรงพระราชอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ ร.ศ.๑๒๘ หรือ
พ.ศ.๒๔๕๒ เป็นครัง้ แรก และอีก ๒ ครัง้ ภายหลังจากทีข่ นึ้ ครองราชย์
แล้ว คือเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ และ พ.ศ.๒๔๖๐ หลักฐานการเสด็จ
พระราชด�ำเนินทั้ง ๓ ครั้ง เป็นจดหมายเหตุที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่
แล้วหลายครั้ง เนื่องในโอกาสต่างๆ
ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช 15

ความแตกต่างของหลักฐานดังกล่าว คือ เมื่อเสด็จพระราช
ด�ำเนินเป็นครัง้ แรก เป็นพระราชหัตถเลขาของพระองค์เอง ซึง่ มีทงั้ ฉบับ
เพื่ อ น� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายพระบรมราชชนก พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระนาม “วชิราวุธ” ในพระราช
หัตถเลขาดังกล่าวนั้น
อี ก ฉบั บ หนึ่ ง มี เ นื้ อ หาเดี ย วกั น ทรงใช้ พ ระนามแฝงว่ า
“นายแก้ว” นิพนธ์ถงึ “พรานบุญ” เสมือนผูต้ ามเสด็จ เพือ่ พระราชทาน
บรรณาธิการ หนังสือชื่อ “ชวนหัว” ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อ่านกันเล่นใน
หมู่ข้าราชบริพารในพระองค์
เอกสารฉบับนี้ จะสรุปพระราชหัตถเลขา ฉบับที่น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉพาะส่วนที่เสด็จ
พระราชด�ำเนินในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น ดังนี้
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราช
หัตถเลขาถวายรายงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เกีย่ ว
กับเมืองนครศรีธรรมราช บนเรือพระที่นั่งถลาง ระหว่างเสด็จกลับ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ในพระราช
หั ต ถเลขา ทรงกราบทู ล ว่ า เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ทางสถลมารค
จากเมืองตรังเข้าสู่เขตเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๑
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg
พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ โดยมีพระยาชลบุ
รานุรักษ์ พระยาศิริธรรม
ABAgEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wID
บริรกั ษ์และข้าราชการมณฑลนครศรีธรรมราชคอยรั
บเสด็จอยูท่ เี่ ขตแดน
MuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA
AQBIAAAAAQAB/+4AE0Fkb2JlAGQAAAA
โดยสร้างพลับพลารับเสด็จที่กะปาง รายละเอี
ยดในพระราชนิพนธ์มีว่า
AAQUAAklE/9sAhAAMCAgICAgMCAgMEA“พลับพลาที่กะปางนี้..... ท�ำขึ้นเตรี
ยมรับเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลี
sLCxAUDg0NDhQYEhMTExIYFBIUFBQUEพระบาท เมื่อก�ำหนดจะเสด็จพระราชด�ำเนิhQUGx4eHhsUJCcnJyckMjU1NTI7Ozs7Ozน ครั้นไม่ได้เสด็จพลับพลาก็
s7Ozs7AQ0LCxAOECIYGCIyKCEoMjsyMjI16 ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช yOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7OztAQEBAQDtAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED/

“เรือถลาง” เรือพระที่นั่งรัฃกาลที่ ๖

ยังคงอยู่ มาครั้งนี้จึงได้ใช้พลับพลานี้เป็นแต่ซ่อมแซมใหม่ และตกแต่ง
ขึ้นเท่านั้น”
ทรงประทับแรมทีก่ ะปางวันรุง่ ขึน้ คือวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม
ร.ศ. ๑๒๘ เวลาเช้าประทับช้างออกจากกะปางจนถึงทุ่งสง ประทับ
แรมที่อ�ำเภอทุ่งสง
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ทรงกราบทูลไว้ว่า
เสด็จด้วยช้างตลอดทั้งวันพักร้อนที่ปากแพรก ออกจากปากแพรก
เดินเข้าไปในระหว่างเขา เป็นช่องแคบ มีทางน�ำ้ ไหลแต่รนิ ๆ ไม่เป็นล�ำห้วย
ใหญ่ ในเขตอ�ำเภอร่อนพิบูลย์สพานได้ท�ำแล้วหลายแห่ง ที่ขนไม้มากอง
ไว้ แต่ยังมิได้ท�ำก็มี พระยาชล (สมุหเทศาภิบาลมณฑล) กราบทูลว่าเงิน
ยังไม่พอที่จะท�ำถนนและสพานให้ตลอด จึงต้องค่อยท�ำค่อยไป เช่นนี้ถึง
ในเขตอ�ำเภอทุง่ ส่งก็เหมือนกันการทีจ่ ะท�ำถนนสายนี้จะมีที่ล�ำบากอยู่แต่
ที่เป็นที่ต�่ำ ซึ่งน่าน�้ำน�้ำท่วม ท�ำให้ถนนเป็นอันตรายไปได้
ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช
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รัฃกาลที่ ๖ เสด็จประพาสทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ เมื่อ ร.ศ.๑๒๘ พ.ศ.๒๔๕๒

วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ทรงกราบทูลว่า เวลา
เช้าประทับม้าพระที่นั่งออกจากร่อนพิบูลย์ถนนดีไม่ใคร่จะมีฝุ่น เดินทาง
ชั่วโมงเดียวก็ถึงที่พักร้อนริมคลองเสาธง ซึ่งเป็นล�ำน�้ำใหญ่ เป็นทาง
สินค้าเดินขึน้ มาจากปากพนัง เสวยพระกระยาหารกลางวันแล้วเดินทาง
ต่อมาชั่วโมงเศษถึงต�ำบลศาลามีไชย หยุดพักที่โขลนทวาร พราหมณ์
รดน�้ ำ สั ง ข์ แล้ ว เข้ า ทางโขลนทวาร พระสวดชยั น โต ได้ ขึ้ น พั ก บน
พลับพลา ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ แล้วประทั บช้ า งพระที่ นั่ งแห่
กระบวนเข้ า เมื อ งทางด้ า นใต้ ผ ่ า นเมื อ งมาทางเหนื อ ถึ ง พลั บ พลา
หน้าเมืองระยะทางจากศาลามีไชย ๑๕๐ เส้น
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ซุ้มประตูรับเสด็จฯ รัชกาลที่ ๖

เสด็จวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
เวลาเย็นได้ขึ้นรถม้าไปที่วัดพระบรมธาตุเข้าไปบูชาในวิหาร
พระม้า แล้วไปดูของโบราณที่วิหารเขียน ทรงกราบทูลไว้ว่า
“ของเหล่านีพ้ งึ่ ได้รวบรวมขึน้ เพราะฉะนัน้ ไม่คอ่ ยจะมีชนิ้ อะไร
ดีๆนัก มีเป็นถ้วยชามชนิดเทพประนมเป็นพื้น แลผู้ดูแลที่นี่ก็ดูเหมือน
ไม่สู้สันทัดในการมิวเซียมนัก”
ออกจากที่วิหารเขียนไปที่พระเจ้าศรีธรรมโศกแล้วจึงไปที่ธรรม
ศาลา พระสงฆ์ ๒๐ รูป มีพระศิริธรรมมุนีเป็นประธาน ได้เจริญ
พระพุทธมนต์ จบแล้วจุดดอกไม้เพลิง มีการมหรสพต่างๆ ฉลอง
พระบรมธาตุตามธรรมเนียม

ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช
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วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ ทรงเลี้ยงพระที่
วัดพระธาตุ และได้ทรงเวียนเทียนสมโภชแล้วได้ฉายรูป ทรงกราบทูลว่า
“ที่จริงพระบรมธาตุที่นี่เสียใจ คือ คาดว่าจะดีกว่าที่เป็นจริง
เป็ น อั น มาก เมื่ อ ตามเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ครั้ ง ก่ อ นก็ จ� ำ ไม่ ไ ด้ เ ลย
เพราะฉะนั้นเท่ากับได้เห็นเป็นครั้งแรก”
เวลาบ่ายได้ขบั รถไปทางถนนรอบก�ำแพงเมือง ไปนัง่ มุขพระธรรม
ศาลาในวัดพระบรมธาตุดูแห่พระพุทธรูป ซึ่งเรียกว่าพระบรมราชา
พระนั้นได้เชิญขึ้นบุษบก วางบนตะเค่ให้คนฉุดมา คนที่ฉุดนั้นไม่ใช่แต่
เฉพาะชายฉกรรจ์ ทั้งคนชราเด็กและผู้หญิงด้วย เพื่อเอาบุญทรงกล่าว
ถึงพระบรมราชาว่า
“เดิ ม พระองค์ นี้ ฝ ั ง อยู ่ ก ลางทุ ่ ง มี ผู ้ ไ ปขุ ด พบเข้ า จึ ง เอาไป
ประดิษฐานไว้ที่วัดนอกเมือง พระองค์นี้มีชื่อเสียงว่า ปฏิบัติสับประดน
ต่างๆมีขึ้นล้วงเรือนเขาบ้าง ขึ้นหาลูกสาวเขาบ้าง ตามเรื่องว่าไล่กันมา
จนถึงวัด เห็นผูร้ า้ ยหายเข้าไปในวิหารพระบรมราชา ผูท้ ไี่ ล่วงิ่ ตามเข้าไป
ยังได้เห็นโคลนเปือ้ นพระบาทพระอยู่ ถึงกับต้องล่ามโซ่ไว้ ต่อมาเมือ่ เร็วๆ
นี้จึงจับตัวผู้ร้ายได้เรื่องราวก็จบลง แต่ที่แลไม่เห็นนั้นคือเหตุไฉนจึง
อุสาหะมีคนเชือ่ ได้ ดูไม่นา่ เชือ่ เลยว่าพระพุทธรูปจะเทีย่ วเล่นซุกซนได้เช่น
นั้นฝ่ายเจ้าชู้ที่เป็นต้นคิดซัดพระพุทธรูปขึ้นด้วยนั้นก็ควรจะต้องยอมชม
ว่ามันช่างรู้อัธยาไศรยของเพื่อนบ้านดีจริงๆ”
ต่อจากนัน้ พระศิรธิ รรมมุนไี ด้เรียกพระพิธธี รรมมาสวดภาณยักษ์
ให้ฟงั ท�ำนองสวดของเมืองนีก้ เ็ พราะดี แลเป็นท�ำนองเดียวกับในกรุงเทพ
นัน่ เอง พระองค์จงึ คิดว่าการสวดภาณยักษ์ในกรุงเทพน่าจะได้มาจากเมือง
นครศรีธรรมราช แต่เอาไปแก้ไขแต้มเติมให้ดขี นึ้ เพราะขยายยืดออกไปอีกมาก
20 ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช
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วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ ทรงกราบทูลไว้ว่า
“เวลาเช้าไม่ได้ไปไหน เวลาบ่ายออกไปเทีย่ วดูสถานทีต่ า่ งๆ แรก
ออกก็ไปที่ว่าการ ซึ่งอยู่ใกล้พลับพลานี้เอง ที่ว่าการนี้เป็นที่ใช้ชวั่ คราว
ต่อไปจะไปท�ำตึกขึ้นในที่บ้านเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม) ซึ่งเป็นที่
เหมาะอยู่กลางเมืองใกล้ที่ประชุมชน จากที่ว่าการไปนมัสการพระสิหิงค์
แล้วไปที่เทวสถานบูชาของพราหมณ์ ทั้งหอพระสิหิงค์ และเทวสถานอยู่
ข้างทรุดโทรม ได้ทราบเกล้าฯ ว่า จะท�ำใหม่อยู่แล้วทั้งสองแห่ง จากที่
เทวสถานได้ไปดูเรือนจ�ำ ทีน่ เี่ ป็นทีน่ า่ ดู....ถ้าไม่ได้เห็นนักโทษอยูแ่ ล้ว ใคร
ก็ไม่นึกว่าเป็นเรือนจ�ำ เรือนที่ขังนักโทษยังไม่แล้ว ยังต้องใช้เรือนเก่า
เป็นเรือนส�ำหรับคนอยู่ธรรมดา”
“...ต่อจากที่นี่ได้ไปดูศาลเมือง แล้วไปดูโรงพยาบาลของพวกมิช
ชันนารีอเมริกันสถานที่ของเขาตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดี การรักษาสอาดดีนัก มี
ห้องให้คนเจ็บอยู่อย่างสุขสบาย ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่คนละฝาก ผู้ที่อยู่ใน
โรงพยาบาลนี้มีที่เป็นบาดแผลต่างๆ มาก หมอสวอด อยู่ข้างจะกล้าใน
การตัดผ่ามาก ได้กระท�ำการตัดผ่าอย่างส�ำคัญๆหลายอย่างแล้วโดย
ล�ำพัง แลได้กระท�ำไปอย่างเรียบร้อย มีสว่ นทีห่ ายมากกว่าตายหลายส่วน
ก็น่าสรรเสริญที่เขาอุสาหะท�ำได้เช่นนี้ต้องยอมรับว่าเขาได้ท�ำการเป็น
ประโยชน์มากจริงๆ “
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ วันนี้ได้ไปท�ำพิธี
เปิดคลองน�้ำขุดใหม่สายหนึ่ง ทางไปรถไปไม่ได้จึงต้องไปช้าง ออกจาก
พลับพลาไปตามถนนต้องไปผ่านบ้านคลัง บ้านท่าวัง แล้วไปแยกทางลง
ไปข้ามข้ามทุ่งไปจนถึงต้นคลอง ทางไปประมาณ ๒๐๐ เส้นเศษ
ส่วนเรื่องเปิดคลองนี้ พันหนูก�ำนันขุนน�้ำท่างิ้วได้อ่านรายงานการขุด
22 ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช

ภาพวังเจ้าเมืองนครในอดีต

ภาพหอพระพุทธสิหิงค์ในอดีต
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ภาพเรือนจ�ำเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต

ภาพอดีตโรงพยาบาลมิชชันนารี (โรงพยาบาลนครคริสเตียน)
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คลองใหม่ ใจความของรายงานนั้นว่า ต�ำบลขุนน�้ำท่างิ้วแลต�ำบล
ท่าทราย อยูร่ มิ คลองขุนน�ำ้ ท่างิว้ ตอนต้นน�ำ้ แต่คลองนีต้ อนปลายน�ำ้ เมือ่
ไปถึงบ้านปลายท่า คลองก็เปลีย่ นไปเสีย น�ำ้ ในคลองบ่าซ่านไปตามทุง่ ไม่
เป็นล�ำคลองใช้เรือไปมาไม่สดวก ที่ตามริมคลองนี้การเพาะปลูกอุดมดี
มีเข้าแลผลไม้ เป็นต้น แต่การที่จะส่งไปจ�ำหน่ายที่ตลาดกลางเมืองต้อง
หาบหามเป็นการล�ำบาก เอาไปไม่ได้มาก ครัน้ มาศก ๑๒๘ นี้ ได้ชกั ชวน
กันออกแรงขุดคลองแต่บา้ นปลายท่าไปจนถึงท่าลาดบรรจบคลองท่าโพธิ์
ซึ่งมาจากกลางเมืองได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน มีระยะ
๔๗ เส้น ๑๖ วา กว้างหกศอก ลึกอย่างมาก ๓ ศอก แล้วเสร็จสมบูรณ์
ทันรับเสด็จ เห็นว่าจะเป็นสาธารณประโยชน์สะดวกแก่การไปมาค้าขาย
จึงขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเปิดคลองนี้ เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไป พันหนู
อ่านนั้นอยู่ข้างจะเก่งมาก อ่านหนังสือคล่อง เสียงดังฉาดฉาน และ
ส�ำเนียงฟังเพลินคล้ายฟังเทศมหาชาติที่ท�ำนองไม่สู้จะแล่นนัก การแต่ง
กายสวมถุงเท้ารองเท้าบริบูรณ์
ครั้นอ่านจบแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าได้ตอบแสดงความยินดีแล
สรรเสริญความอุตสาหของผู้ที่ได้ออกแรงขุดคลอง แลได้ให้นามคลองนี้
ว่า “คลองพูนผล” แล้วได้ไปที่ปะร�ำ ซึ่งปลูกคร่อมคลอง มีเป็นศีรษะ
นาคใหญ่ปดิ ต้นคลอง มีแพรโยงปากนาคพอตัดแพรปากล่างก็ตกลงไป ใน
ทันใดนั้นราษฎรที่คอยอยู่ที่ปากคลองก็ท�ำลายท�ำนบเปิดให้น�้ำเดินจาก
คลองขุนน�้ำท่างิ้ว สมมุติว่าพระยานาคให้น�้ำ พระสงฆ์สวดไชยมงคล
คาถา พลเมืองโห่ แลปี่พาทย์ประโคมขึ้น
ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช
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เสร็จพิธีเปิดคลองแล้วขึ้นช้างไปที่สวนราชฤดีรับพระราชทาน
อาหารกลางวัน ณ ที่นั้นแล้ว ขึ้นรถม้าจากที่นั้นกลับมาที่พลับพลา
เวลาค�่ำเล่นลครพูดเรื่อง“ปล่อยแก่”ฉลองพระบรมธาตุ
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ ได้ทรงบันทึกเหตุการณ์
ประจ�ำวันว่า
“บ่ า ยได้ ไ ปดู วั ด พระบรมธาตุ ซ�้ ำ อี ก ได้ ฉ ายรู ป ไว้ ห ลายแผ่ น
ออกจากที่นี่ได้ไปวัดท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งพระศิริธรรมมุนี พระศิริ
ธรรมมุนีได้จัดการรับรองอย่างแข็งแรงรับในพระอุโบสถก่อนแล้วจึงพา
ไปดูโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตวัดนี้ มีนักเรียนรวมเบ็ดเสร็จ ๒๐๐ กว่า
พระศิริธรรมมุนีเอาใจใส่ในการศึกษามากถึงการส่วนพระพุทธศาสนาก็
เรียบร้อยดีมาก สังเกตเห็นได้ว่ามีความย�ำเกรงเจ้าคณะมณฑลมาก
บังคับบัญชาสิ่งไรก็ได้ ส�ำเร็จเด็ดขาดดี น่าสรรเสริญ
จากที่วัดท่าโพธิ์ได้ย้อนทางกลับลงมาเลี้ยวขวาเข้าไปที่นคร
สามัคคี ซึ่งตั้งอยู่ริมสนามตรงน่าพลับพลาออกมา กรรมการได้อญ
ั เชิญ
ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ ข้าพระพุทธเจ้าได้รับรองแล้วเขาเชิญเลี้ยงน�้ำชาด้วย
นครสามั ค คี นี้ เ ป็ น สโมสรส�ำ หรั บ ข้ า ราชการเมื อ งนี้ ไ ด้ เ ริ่ ม ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
ร.ศ.๑๒๖”
วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ เป็นวันเสด็จกลับ
ทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกเหตุการณ์รายวันว่า
“ก่อน ๕ โมงเช้า ข้าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นรถออกจากพลับพลาไป
ที่ต�ำบลท่าแพลงเรือแจวใหญ่มีเก๋งออกเรือมาตามล�ำน�้ำ ออกปากพูน
เวลาบ่ายโมงเศษพ่วงเรือกลไฟออกไปถึงเรือถลางเวลาบ่าย ๒ โมงเศษ
26 ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช

พอรับพระราชทานอาหารกลางวันแล้วพระยารัษฎานุประดิษฐ์ พระยาศิริ
ธรรมบริรักษ์ได้ทูลลากลับเวลาเกือบบ่าย ๔ โมง ออกเรือถลางจาก
ปากน�้ำเมืองนครกลับเข้ากรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นรายงานการเดินทาง
หัวเมืองปักษ์ใต้เป็นอันนับว่าจบเพียงเท่านี้
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
					
					

ขอเดชะ
วชิราวุธ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเงินสร้างโรงพยาบาล
ที่เมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ.๑๒๒
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีคณะ
มิชชันนารีในคริสตศาสนานิกายอเมริกนั เปรสไบเตเรียน (TheAmerican
Presbyterian Missionary) ได้เดินทางมายังประเทศสยาม เพือ่ เผยแพร่
ศาสนาคริสต์ในหลายเมือง รวมถึงเมืองนครศรีธรรมราช ดังที่สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดท�ำรายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ถึงเมืองนครศรี
ธรรมราชเมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ในรายงาน
ฉบับดังกล่าว หัวข้อเรือ่ ง “ศาสนาคฤศเตียน” ความตอนหนึง่ ว่า
“...มีพวกมิชชันนารีอะเมริกันออกไปตั้งสอนสาสนาคฤสเตียน
อย่างหนึ่ง พวกมิชชันนารี ได้รับพระราชทานยืมที่ถนนท่าโพโดยการ
ตกลงอย่างเดียวกับเมืองราชบุรีแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ปลูกสร้างอันใด
นอกจากโรงจาก ๓ ห้อง เป็นทีพ่ กั หลังหนึง่ ในทีน่ แี้ ต่เวลาข้าพระพุทธเจ้า
ไปถึงพวกมิชชันนารีหาได้มีผู้ใดอยู่ไม่สืบถามได้ความว่ามีคนเข้ารีตคฤส
เตียนประมาณ ๑๐๐ เสศ แต่ท่ีได้รับบับติสมิแล้วประมาณ ๔๐ ที่
ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นเองเมื่อเวลาผ่านไป มีผู้ชายแก่บ้างหนุ่มบ้างยืน
แถวคอยรับอยู่ที่น่าบ้านมิชชันนารีประมาณ ๖ คน เท่านั้น...”
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ต่อมาเมือ่ ปี ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) คณะมิชชันนารีอเมริกนั
เปรสไบเตเรียนได้ทำ� หนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ ในการ
สร้างโรงพยาบาลที่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งราชเลขานุการในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แปลหนังสือ ดังกล่าวเป็น
ภาษาไทยดังนี้
กรุงเทพ
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒
ข้าพระพุทธเจ้า หมอดันแลบกับหมอสวอร์ตขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีฝ่าพระบาท ด้วยบัดนี้พวกหมอ
เมริกนั ฝ่ายเปรสปิตาเรียน โดยก�ำหนดจะสร้างโรงพยาบาลในทีอ่ นั เหมาะ
สมที่เมืองนครศรีธรรมราชตั้งใจจะท�ำตึกต่างๆให้สมกับความเจริญแห่ง
บ้านเมืองในมณฑลนั้นให้กว้างขวางพอที่จะกระท�ำการแพทย์ได้โดย
สดวกดี ในเวลานี้พวกข้าพเจ้ามีอยู่แต่โรงพยาบาลชั้นต�่ำ ที่ทางก็เล็กไม่
พอที่ จ ะกระท� ำ การได้ เพราะฉะนั้ น พวกหมออเมริ กั น จะต้ อ งขอ
พระราชทานขอแรงทั้งพลเมืองชาวสยามและชาวอเมริกันเพื่อให้การ
ก่อสร้างนั้นส�ำเร็จไปงบประมาณที่กะไว้นั้นเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท
ตึกด้านหน้านั้นกะไว้ ๗,๕๐๐ บาทและหลังอื่นๆ ๖ หลัง ส�ำหรับเป็น
ที่พักคนไข้หลังละ ๒,๕๐๐ บาท
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหวังด้วยเกล้าฯ ว่าชาวอเมริกันจะได้
เรี่ยรายกันให้เปนเงิน ๗,๕๐๐ บาท ส�ำหรับท�ำตึกหลังหนึ่งเปนที่
ระฦกแห่งภรรยาของข้าพระพุทธเจ้าหมอสวอร์ตสิ้นชีวิตเสียที่เมือง
นครศรีธรรมราชเมื่อสองปีมาแล้วนี้ ชาวอเมริกันในกรุงสยามได้ออกให้
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แล้ว ๓,๗๕๐ บาท ชาวสยามมีขุนนางเปนพื้น ๗,๒๕๐ บาท
ยังคงขาดอยู่อีก ๔,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลที่กะนี้ถึงว่าอยู่ข้างใหญ่โต
ก็จริง ต่อมาไปภายหน้าคงจะรุ่งเรืองขึ้นตามล�ำดับสมกับความต้องการ
และได้ใช้แพร่หลายทั่วไปในมณฑลนครศรีธรรมราช
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทานท� ำ รายงานอย่ า งย่ อ ในการ
ซึ่งโรงพยาบาลนี้ได้ท�ำไปแล้วใน ๘ เดือนที่ล่วงมาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
โรงพยาบาลได้รักษาคนไข้ ๖,๑๑๕ คน รักษาในโรง ๓๕ ไปรักษา
ที่บ้าน ๒๔๙ จ่ายยาให้ ๗,๓๖๘ ราย กระท�ำการตัดผ่าอย่างส�ำคัญ
๑๓ ราย และอย่างเล็กน้อยอีกเป็นอันมาก ในการที่ได้รับเรี่ยรายเช่นนี้
ข้าพระพุ ทธเจ้ า ทั้ง หลายจะได้เรียกโรงพยาบาลนี้ ว่ า สิ โ มอเมริ กั น
อินสติตยูชัน และเมื่อได้สร้างขึ้นแล้วข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจ
ท�ำการให้คงอยู่ชั่วกาลนาน เพื่อจะได้รักษาคนไข้เจ็บทั่วไปทั้งกรุงสยาม
ต่อไป ถ้ามีเหตุขัดข้องที่มิชชันนารีอเมริกันจ�ำเปนจะต้องลดการในเมือง
นครศรีธรรมราชเสียแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าหวังด้วยเกล้าฯ ว่า โรงพยาบาล
อันนี้คงจะได้ทรงใช้เป็นประโยชน์แก่อนาประชาราษฎร์ต่อไป
ข้าพระพุทธเจ้ามีความระฦกถึงพระเดชประคุณในใต้ฝา่ ละอองธุลี
พระบาท ซึ่งได้เคยมีพระราชหฤทัยโอบอ้อมอารีต่อมิชชันนารีอเมริกนั
มาแต่ปกี อ่ นๆ และในการทีท่ รงพระมหากรุณาแก่ขา้ พระพุทธเจ้า ในการที่
ได้กระท�ำไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ คนไข้เจ็บทัง้ ปวงนัน้ ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย
จึงมีหนังสือขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ข้าพระบารมีปกเกล้าฯ เปนที่พึ่งในการ
ที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่
ในที่สุดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอพระราชทานกราบบังคมทูล
แสดงความยินดีของข้าพระพุทธเจ้าในการทีไ่ ด้เห็นความเจริญแห่งรัชกาล
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ของใต้ ฝ ่ า ลอองธุ ลี พ ระบาทอั น เปนรั ช กาลยื น ยาวมาจนบั ด นี้ แ ลขอ
พระผู้เปนเจ้าบันดานให้ความสุขแลความเจริญคงอยู่ชั่วกาลนานเทอญ
ควรมิควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
					
ขอเดชะ
				
ข้าพระพุทธเจ้า
					
อี พี ดันลับ
					
ดัลเบิลยู เจ สวอร์ต
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรหนังสือของ
คณะมิชชันนารีอเมริกันแล้ว ได้มรี ับสั่งให้ราชเลขานุการปรึกษาเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย สมเด็จกรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ ในวันที่ ๑๔
ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ ตามหนังสือจากกรมราชเลขานุการ ความว่า
“ทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ ด้วยมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมฉันส่งเรื่องราวพวกอเมริกัน
เปรสบิเตเรียนมิชชินนารีส์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
ในการที่จะสร้างโรงพยาบาลที่เมืองนครศรีธรรมราช มาถวายท่านทอด
พระเนตร จะทรงพระด�ำริหเ์ ห็นควรประการใดหม่อมฉันได้สง่ ต้นเรือ่ งนัน้
มาบัดนี้แล้ว”
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ ทรงมี
พระด�ำริห์ตอบตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ ถึง
ราชเลขานุการว่า
กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขา
นุการ ทรงทราบฝ่าพระบาท
ด้วยเกล้าฯ ได้รับลายพระหัตถ์ที่ ๕๓๗/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ ด�ำเนินพระกระแสพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ
ให้ส่งเรื่องราวของพวกอะเมริกันเปรสปิเตเรียนมิชชันนารี ที่ทูลเกล้าฯ
ถวายขอพระราชทานพระบรมราชานุ เ คราะห์ ในการที่ จ ะสร้ า ง
โรงพยาบาลเมืองนครศรีธรรมราชให้เกล้าฯ ด�ำริห์ จะเห็นควรประการใด
นั้นทราบเกล้าฯแล้ว เปนพระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้
การเรื่องนี้เกล้าฯ ได้ตรวจดูตามข้อความในเรื่องราวของพวก
มิชชันนารี ซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายนั้น โดยตลอดแล้วเห็นด้วยเกล้าฯว่า
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พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์

ในเรื่องที่จะสร้างโรงพยาบาลนี้ เขาก็ได้เรี่ยรายไว้มากแล้ว แลการที่
สร้ า งขึ้ น นี้ ก็ เ ปนการกุ ศ ล เห็ น ด้ ว ยเกล้ า ฯว่ า ควรพระราชทาน
พระมหากรุณา อีกประการหนึ่งตามที่เกล้าฯ ได้เข้าใจการพวกมิชชัน
นารีนี้ แลปรากฏในเรือ่ งราวทีเ่ ขาทูลเกล้าฯ ว่า โรงพยาบาลทีจ่ ะจัดสร้าง
ขึน้ นี้ ถ้าพวกมิชชันนารีจดั การไปไม่ตลอดแล้วขอให้เจ้าพนักงานจัดเปน
โรงพยาบาลหลวงสืบไป เพราะฉนัน้ ถ้าพระราชทานพระมหากรุณาจะเปน
พระเกียรติยศอยู่ด้วยเกล้าฯ ดังนี้
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ขอฝ่าพระบาทได้ทรงน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท
		
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
				
ด�ำรง
			
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
จากการถวายค� ำ ด� ำ ริ ห ์ ข องเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
ราชเลขานุการ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุมสมมตอมรพันธ์ ได้มีหนังสือ
ถึงหอรัษฎากรพิพัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ ว่า
จะมีเงินงบใด ทีจ่ ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชา
นุเคราะห์ได้ปรากฏว่าในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ หอรัษฎากร
พิพัฒน์ได้มีหนังสือตอบความว่า
ที่ ๑๓๒/๔๐๘๘				
หอรัษฎากรพิพัฒน์
			
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๒
กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมสมมตอมรพันธ์ราชเลขานุการทราบ
ฝ่าพระบาท
ด้วยพระหัตถ์ท่ี ๕๖/๑๓๗๘ วันที่ ๑๑ เดือนนี้ ประทาน
หนังสือพวกอเมริกันเปรสปิเตเรียน มิชชันนารี ซึ่งขอพระบรมราชานุ
เคราะห์ในการที่จะสร้างโรงพยาบาลเมืองนครศรีธรรมราช มาสอบถาม
ว่าจะมีเงินรายใดให้ได้นั้น
เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช
ทานพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว เงินงบในกระทรวงธรรมการมีพอจะโอน
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ได้ ๔,๐๐๐ บาทเท่าความต้องการถ้าจะโปรดพระราชทาน ทางกระทรวง
ธรรมการให้กระทรวงธรรมการจ่ายก็ได้
				
ควรมิควรแล้วแต่ละโปรดเกล้า
					
กรมหมื่นมหิศร
ในทีส่ ดุ คณะมิชชันนารีกไ็ ด้รบั พระบรมราชานุเคราะห์ตามจ�ำนวน
ที่ขอพระราชทาน ตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ และ
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ ก็ได้รับพระราชทานเงินจ�ำนวน
ดังกล่าวตามรายละเอียดในหนังสือกระทรวงธรรมการกราบบังคมทูล
ให้ทรงทราบตามความต่อไปนี้
“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าพระยาวุฒกิ ารบดี ขอพระราชทานกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถ์เลขา
ที่ ๓๓/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ โปรดเกล้าฯ
ให้โอนเงินในงบประมาณกระทรวงธรรมการไปพระราชทานให้แก่พวก
อเมริกันเปรสบิเตเรียนมิชชันนารีส์ ไปสร้างโรงพยาบาลที่เมืองนครศรี
ธรรมราช ๔,๐๐๐ บาทนั้น ได้รับทราบเกล้าฯ แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ จัดการกับกระทรวงพระคลัง
มหาสมบั ติ ให้ โ อนเงิ น ในงบประมาณการจรรายถมดิ น โรงเรี ย น
ราชวิ ท ยาลั ย ไปจ่ า ยให้ แ ก่ พ วกอเมริ กั น เปรสบิ เ ตเรี ย นมิ ช ชั น นารี ส ์
ดังพระบรมราชประสงค์แล้ว
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ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรกเกล้าโปรดกระหม่อม
			
ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวุฒิการบดี
						
ขอเดชะ”
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๑๙๐๓ (พ.ศ.๒๔๔๖) ส�ำนักราช
เลขานุการ (พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมพันธุ์) ได้มีหนังสือแจ้ง
คณะอเมริกันเปรสบิเตเรียนมิชชันนารี (Eugene P.Dunlap และ
WilliamJ. Swart) ดังใจความว่า หนังสือของท่านลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๑๙๐๓ ขอพระบรมราชานุเคราะห์ เงินจ�ำนวน ๔,๐๐๐ บาทเพือ่ สร้าง
โรงพยาบาลที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นได้รับแล้วและได้น�ำความกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว
						
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เป็ น อั น ว่ า คณะมิ ช ชั น นารี อ เมริ กั น เปรสไปที เ รี ย นสามารถ
สร้างโรงพยาบาลที่เมืองนครศรีธรรมราชได้เป็นผลส�ำเร็จ ให้ชื่อว่า
“ศรีธรรมราชพยาบาลที่ระฦก” มีป้ายจารึกพระบรมราชานุเคราะห์ไว้
แต่ครั้งนั้นว่า
โรงพยาบาลแห่งนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานเงิน ๔,๐๐๐ บาท และได้พระกรุณา
อุดหนุนในการสร้างเป็นอเนกประการ ให้พระเดชพระคุณ
ปรากฎแก่บรรดาผู้ได้รับประโยชน์จากโรงพยาบาลนี้สืบไป
ตลอดกาลนาน
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ต่อมาภายหลัง เมือ่ ครัง้ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธมกุฎราชกุมาร
เสด็จหัวเมืองปักษ์ใต้ เมื่อ ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) ขณะประทับอยู่
ที่เมืองนครศรีธรรมราช ได้เสด็จเยือนโรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ทรงกล่าวถึงโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า
“... ได้เสด็จไปทอดพระเนตรโรงพยาบาลของพวกมิชชันนารี
อเมริกันซึ่งอยู่เกินพลับพลานี้ออกไปอีก สถานที่เขาท�ำมั่นคงและ
รักษาสะอาดดี น่ าชมยิ่งนัก หลังกลางใช้เป็ น ที่ ท�ำการของแพทย์
ข้างขวามือเป็นห้องขายยาซ้ายมือเป็นออฟฟิศและห้องตัดผ่า หลังตึก
นี้ออกไปต่อเป็นปีกยาวออกไป ๒ ปีก ปีกขวาเป็นที่อยู่ของผู้หญิง
ปีกซ้ายเป็นที่อยู่ผู้ชาย แพทย์ที่นี้ได้กระท�ำการให้เป็นประโยชน์มาก
คือการรักษาบาดแผลและตัดผ่า เขาท�ำอยูม่ ากมีคนรักษาตัวอยูไ่ ม่ขาด
ได้กระท�ำการตัดผ่าส�ำคัญๆ หลายอย่าง แล้วก็น่านิยมวิชาของเขา
นึ ก ออกเสี ย ดายอยู ่ ห น่ อ ยเดี ย วที่ ข ้ า งฝ่ า ยเราไม่ ไ ด้ จั ด การตั้ ง โรง
พยาบาลเช่นนี้ขึ้นเช่นเขาบ้าง ผมรับว่าผมไปดูโรงพยาบาลอยู่จนข้าง
เพลินมาก”
นายแพทย์สมพร มิตรกูล ได้บนั ทึกถึงพัฒนาการของโรงพยาบาล
แห่งนี้ไว้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ กล่าวถึงบทบาทของคณะอเมริกันมิชชัน
เพรสไบทีเรียนเกี่ยวกับศรีธรรมราชพยาบาลทีร่ ะฦกว่าได้เริ่มงานเมือ่ วัน
ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๓ สมัยที่เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม ณ
นคร) เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นยังไม่ได้สร้างโรงพยาบาล
และได้กล่าวถึงบทบาทของหมอสวอท (Dr.WilliamJ.Swart) ซึ่งเป็น
หมอคนที่ ๒ ได้อุทิศชีวิตท�ำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๔๕-๒๕๕๕ เป็น เวลา ๑๐ ปี นับเป็นหมอที่เสียสละมีจิต
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เป็นกุศลอย่างยิ่ง ได้วางรากฐานสร้างโรงพยาบาลถาวรเป็นผลส�ำเร็จ
โรงพยาบาลแห่งนีร้ ะลึกถึงคุณความดีของท่านมาจนถึงปัจจุบนั ภายหลัง
ทีห่ มอสวอตเดินทางกลับสหรัฐอเมริกนั ยังมีหมอของคณะอเมริกนั มิชชัน
เพรสไปทีเรียนมาปฏิบัติหน้าที่อีกหลานคน จนถึงพ.ศ.๒๔๗๘ หมอ
แม็ก (Dr E.B. Mc Daniel) ล้มป่วยอย่างกระทันหันไม่มีหมอที่จะปฏิบัติ
งานศรีธรรมราชพยาบาลทีร่ ะฦก ต้องปิดกิจการเป็นเวลาหนึง่ ปีเต็มคณะ
อเมริกันมิชชันเพรสไบทีเรียนมีความประสงค์จะถอนตัวและจะมอบ
กิจการให้แก่สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยด�ำเนินการต่อไป แต่ก็ไม่
สามารถหาหมอมาด�ำเนินการได้ ด้วยเหตุนี้หมอแจ้ง มิตรกูล ซึ่งร่วม
ปฏิบตั งิ านกับหมอสวอตมาแต่ตน้ จึงได้โทรเลขถึงนายแพทย์สมพร มิตร
กูล บุตรของตนซึ่งจบแพทย์ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ ซึ่งขณะนั้นหมอ
สมพร มิตรกูล เป็นแพทย์ประจ�ำบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชให้มาท�ำ
หน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลศรีธรรมราชพยาบาล ที่ระฦก นายแพทย์สม
พร มิตรกูล จึงเดินทางมาท�ำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ นับเป็นแพทย์ปริญญาคนไทยคนแรกที่มาปฏิบัติ
หน้าที่แพทย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแพทย์สมพร มิตรกูล ได้ใช้สถานที่ของคณะอเมริกันมิชชัน
เพรสไปทีเรียน และเครื่องใช้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียค่าเช่ามีเงื่อนไข
อย่างเดียวคืออุทิศตนเพื่อการกุศล แต่ถ้ามีเงินเหลือเป็นก�ำไรจะต้อง
ต่อเติมซ่อมแซม โดยมอบสิง่ ก่อสร้างหรือต่อเติมให้แก่มิชชันนารีทั้งหมด
เพื่อการสาธารณกุศลต่อๆ ไป
เมือ่ ต้นปี พ.ศ.๒๔๘๓ นายแพทย์สมพร มิตรกูล ล้มป่วยถึงขัน้
ที่ต้องพักการท�ำหน้าที่แพทย์ ได้ติดต่อปรึกษานายแพทย์จ�ำรัส มิตรกูล
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พี่ชายขณะนั้นเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
ให้ลาออกมาบริหารศรีธรรมราชพยาบาลที่ระลึกต่อไป
นายแพทย์จ�ำรัส มิตรกูล และภรรยาคุณทองใบ มิตรกูล ได้เริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ได้ปรับปรุงกิจการ
ของโรงพยาบาลก้าวหน้าไปมากทั้งนี้เพราะคุณทองใบ มิตรกูล เคยเป็น
หัวหน้าพยาบาลที่โรงพยาลวชิระมาก่อนประชาชนจึงได้ใช้โรงพยาบาล
แห่งนีอ้ ย่างกว้างขวางทัง้ นีเ้ พราะขณะนัน้ ยังไม่มโี รงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชนที่ทันสมัยเท่าโรงพยาบาลแห่งนี้ ประชาชนขาวนครศรีธรรมราช
มักจะเรียกว่า “โรงพยาบาลหมอจ�ำรัส” มาจนถึงทุกวันนี้
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ยกพลโจมตีประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะหลายจังหวัด
ทางภาคใต้ของประเทศไทยรวมทัง้ จังหวัดนครศรีธรรมราชทหารไทยทีบ่ าด
เจ็บ ในสงครามต้องใช้บริการทางการแพทย์ทโี่ รงพยาบาลแห่งนีเ้ ป็นหลัก
ทั้งนี้เพราะหน่วยเสนารักษ์ถูกกองทหารญี่ปุ่นยึดครองไว้
ในชัน้ แรกญีป่ นุ่ จะยึดโรงพยาบาลศรีธรรมราชทีร่ ะฦกด้วยเพราะ
ถือว่าเป็นทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ตกลงกันได้เมื่อสงครามสงบ
แล้วกิจการของโรงพยาบาลก็ยังด�ำเนินการต่อไปมิได้ขาดตอนแม้จะมี
ปัญหาเรือ่ เวชภัณฑ์ทมี่ รี าคาสูงขึน้ มากนายแพทย์จำ� รัส มิตรกูล สามารถ
ประคับประคองการด�ำเนินงานอยู่ได้จนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตไปได้ตลอด
และพัฒนาขึ้นอย่างมั่นคง
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ร.พ.นครคริสเตียน (บน) ถูกรื้อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ (ล่าง)
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ต่อมาชื่อโรงพยาบาลศรีธรรมราชพยาบาลที่ระฦกได้เปลี่ยนเป็น
“โรงพยาบาลนครคริสเตียน” และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญคือ
ทางราชการได้ขอคืนพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมาตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้บริการทางการแพทย์สมัย
ใหม่มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี ก็ถูกรื้อท�ำลายกลายเป็นอาคาร
พาณิชย์ในเวลาต่อมาโรงพยาบาลนครคริสเตียนจึงต้องย้ายมาอยู่ ณ
ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินของหมอแจ้ง มิตรกูล มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐
นับเป็นโรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยที่ประชาชน
ยังคงใช้บริการอยู่อย่างกว้างขวาง
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พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองนครศรีธรรมราช
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

ธรรมเนียมการพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมือง
นครศรีธรรมราช มีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๔
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พระราชประสงค์หลักในการพระราชทานเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แทน
พระองค์ และเป็น เครื่องหมายแห่ง พระราชอ� ำ นาจในการปกครอง
แผ่นดิน เมื่อใดที่พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมและประทับแรม
ณ เมืองนั้นอีก ให้ผู้ว่าราชการเมืองทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตรา
ประจ�ำเมืองคืนไว้ประจ�ำพระองค์ ตราบจนเมือ่ ใดจะเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ
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จึงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองคืนดังเดิม ธรรมเนียม
โบราณประเพณีดงั กล่าวนีพ้ ระมหากษัตริยใ์ นรัชกาลต่อๆ มา ทรงปฏิบตั ิ
สืบต่อกันมา ดังปรากฏว่ามีมณฑล เมือง และจังหวัดได้รับพระราชทาน
พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองรวม ๓๒ เมือง
ลักษณะของพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองแต่ละองค์บ่งบอก
ถึงล�ำดับชั้นความส�ำคัญของเมือง เช่น เมืองส�ำคัญเป็นสถานที่ตั้ง
มณฑลเทศาภิบาล พระราชทานพระแสงด้ามทอง ฝักทองลงยาราชาวดี
เมืองสามัญทั่วไป พระราชทานพระแสงด้ามทอง ฝักทอง
พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองทุกองค์ มีลกั ษณะเป็นดาบไทย ฝีมอื
ช่างทองหลวง มีความประณีต งดงาม วิจิตรบรรจง สมเด็จเครื่อง
ราชูปโภคที่พระราชทานไว้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ พระแสงราช
ศัสตราทุกองค์ตีจากเหล็กกล้าอย่างดี สีขาวเป็นมณี มีความยาว
ประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ เซนติเมตร ด้ามยาวประมาณ ๓๑-๓๕
เซนติเมตร ใบยาวประมาณ ๖๕-๖๗ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๒.๕๓.๕ เซนติเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระแสงราชศัสตรา
ประจ�ำเมือง จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ณ พลับพลาในลานวัดพระมหาธาตุ บริเวณ
ด้านพระวิหารหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้
พ.ศ.๒๔๕๘ ผูร้ บั พระราชทาน คือ อ�ำมาตย์เอกพระยาประชากิจกรจักร
(ทับ มหาเปาระยะ) ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช
ลักษณะพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองนครศรีธรรมราช คือ
ด้ามของฝักทองยาว ๑๐๓ ซ.ม.
44 ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช

ด้ามยาว		
๓๑ ซ.ม.
ฝักยาว			
๗๒ ซ.ม.
ใบยาว			
๖๕.๒ ซ.ม.
ใบกว้าง		
๒.๗ ซ.ม.
บนใบพระแสงจารึกข้อความเหมือนกันทั้งสองด้านว่า “เมือง
นครศรีธรรมราช” ปลอกด้านซ้ายจารึก “๒๘/๕๒”
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จดหมายเหตุครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ.๒๔๕๘ ได้กล่าวถึงพระราช
พิธีพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองนครศรีธรรมราช ไว้ว่า
“วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๕๘  ก�ำหนดการพระราชทาน
พระแสงศัสตรา ส�ำหรับเมืองนครศรีธรรมราชและแต่งตั้งองคมนตรี
.................เจ้าพนักงานได้แต่งพลับพลาถาวรในลานวัดพระมหาธาตุ
หลั ก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช เป็ น ที่ ตั้ ง การพระราชพิ ธี พ ระราชทาน
พระแสงราชศัสตรา แลตั้งองคมนตรีกับมีการถือน�้ำ เสือป่า กรมมณฑล
นครศรีธรรมราช..............เจ้าพนักงานได้แต่งพลับพลาที่กล่าวข้างบนนี้
เป็นพลับพลาทองและท�ำประจ�ำยื่นออกมาทั้ง  ๔ ด้าน เป็นที่มีการพระ
ราชพิธี ตั้งม้าหมู่ทองบนพลับพลา ประดิษฐานพระไชยเงินหลังช้างของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระไชยเนาวโลหะประจ�ำ
พระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนี้ และคัมภีร์
พระธรรมปิฎกมีธูปเทียนทองแลพานทองประดับดอกไม้สด เป็นเครื่อง
สักการะต่อช้างม้าหมูท่ องมาด้านหลังพลับพลาตัง้ อาสน์สงฆ์สำ� หรับพระ
สงฆ์ ๕ รูป มีพระธรรมโกศาจารย์เป็นประธานสวดชัยมงคล แลทอดพระ
ราชบัลลังถ์ ทีม่ ขุ หน้าพลับพลา  ในประร�ำหน้าพลับพลาตัง้ โต๊ะวางกล่อง
บรรจุคำ� ถวายชัยมงคลและพานแว่นฟ้า ส�ำหรับวาง  พระราชศัสตราและ
มีโต๊ะดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องราชสักการะของข้าราชการและคฤหบดี
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและแต่งทางลาดพระบาท มีราชวัตรฉัตรทอง
ตั้งแต่ประตูวัดพระมหาธาตุด้านตะวันออกไปในลานวัดจนถึงพลับพลา
เวลาบ่าย ๔ โมงครึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องเต็มยศ
46
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เสือป่า กองม้าหลวงรักษาพระองค์ ลวดลาย สพายพรัตน์วราภรณ์
เสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวนรถยนต์พระที่นั่งจากพลับพลาค่าย
หลวง ไปถึงประตูหน้าวัดพระมหาธาตุ............”
ปั จ จุ บั น พระแสงราชศั ส ตราประจ� ำ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช
จะเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (คลังจังหวัด) เมื่อ
ใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินมาประทับแรม
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอัญเชิญพระแสง
ราชศัสตราประจ�ำเมืององค์นี้ไปทูลเกล้าถวายและจะพระราชทานคืน
เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ เช่น ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินประพาสจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครั้งแรก พ.ศ.
๒๕๐๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ได้อัญเชิญ
พระแสงราชศัสตราทูลเกล้าฯ ถวาย ณ บ้านคลองปาง ต�ำบลกะปาง
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตติดต่อระหว่างจังหวัดตรังและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่ง จากสถานีจิตรลดาถึง
สถานีนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เวลา
๑๑.๒๕ น. นายสันต์ เอกมหาชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เฝ้ารับเสด็จและทูลเกล้าฯถวายพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมือง
ในปีหนึง่ ๆ พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมือง จะได้รบั การอัญเชิญ
ไปประดิษฐาน ณ สถานที่ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญใน
พระราชพิธีดังกล่าวตลอดมา
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒

เอกสารประกอบการพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมือง
นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๕๘ ดังปรากฏอยูใ่ นหนังสือ
“พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมือง” กล่าวไว้ดังนี้
“ทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชนี้ ตัง้ แต่เคยเสด็จพระราชด�ำเนินมาครั้ง
ก่อนแล้ว ก็ทรงรู้สึกว่าเปนเมืองส�ำคัญในพระราชอาณาเขต เพราะ
ฉะนั้น จึงได้มีพระราชประสงค์อยู่แล้วว่า จะเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรง
เยี่ยมให้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์อีกว่า ความเจริญของบ้านเมืองและ
ความศุขส�ำราญของประชาชนเปนอยู่อย่างไร เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็น
ความเจริญของบ้านเมืองและราษฎรของพระองค์ได้รับความร่มเย็น
มีหน้าตาอันชื่นบาน เป็นสุขส�ำราญ ก็ทรงมีพระราชหฤทัยยินดียิ่งนัก...
48
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และเพื่อแสดงน�้ำพระราชหฤทัยหมายดีของพระองค์ที่จะทรงปกครอง
ประชาชนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระแสงศัลตราซึง่ เป็นพระแสงของพระองค์ ไว้สำ� หรับเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นของต่างพระองค์ เป็นพยานแห่งพระราชอ�ำนาจ
เพือ่ ใช้ปอ้ งกันสรรพอันตรายอันจะมาย�ำ่ ยีบฑี า และส�ำหรับ ผูป้ กครองใช้
เป็นอ�ำนาจปราบปรามผู้ท�ำร้ายแก่อาณาประชาชน…………
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าหน้าที่
ต่างๆ ที่ได้รับพระราชอ�ำนาจแบ่งพระราชทาน ให้ใช้ในทางสุจริตและ
ยุตธิ รรม ซือ่ ตรงต่อหน้าที่ และโปรดเกล้าฯ ให้รสู้ กึ ว่าไม่ใช่แต่ผวู้ า่ ราชการ
เมืองผู้เดียว หน้าที่ราชการแผนกต่างๆ ได้รับแบ่งพระราชอ�ำนาจไว้ด้วย
และให้เป็นเครื่องเตือนใจว่า ต่างได้รับภาระอันหนักเพื่อรักษาความสงบ
สุขสงบเรียบร้อยของประชาชนทั่วไป เมื่อประพฤติและคิดอยู่เช่นนี้คงมี
ความเจริญและความสุข ซึง่ พระราชทานพรให้มคี วามสุขศิรสิ วัสดิท์ วั่ กัน”
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตรการแสดงกีฬาของสมาชิกเสือป่า
พ.ศ.๒๔๕๘
					

สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บมณฑลปั ก ษ์ ใ ต้ ประทั บ อยู ่ ที่ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๔๕๘ พระราชกรณียกิจส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ การพระราชทาน
พระแสงราชศาสตราส�ำหรับเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันเก็บไว้ที่
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (คลังจังหวัด) บางช่วงแปรพระ
ราชฐานไปประทั บ ที่ อ� ำ เภอทุ ่ ง สงและทรงมี พ ระราชด� ำ รั ส ให้ ส มโภช
พระบรมธาตุด้วย
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้เขียน ขอน�ำมากล่าวไว้ในบทความนี้ คือ
การแข่งขันกีฬาหน้าพระทีน่ งั่ ของบรรดาข้าราชการหน่วยต่างๆ ทีม่ าเฝ้า
รับเสด็จระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๔๕๘ เมื่อประมาณ
๑๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดที่จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ งราวการแข่ ง ขั น กี ฬ าครั้ ง นั้ น ปรากฏอยู่ใน
จดหมายเหตุ ก ารณ์ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ ผู้จดบันทึก คือ “สักขี”
ผูต้ ามเสด็จ มีความดังต่อไปนี้
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รัชกาลที่ ๖ ทรงฉายพระรูปร่วมกับทีมฟุตบอล
ณ สนามเสือป่า สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

“วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๕๘ เวลาบ่าย ๔ โมง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว......... เสด็จประทับพลับพลาในท้องสนามสโมสร
เสือป่า (น่าจะหมายถึงสนามหน้าเมือง ผูเ้ ขียน) ทอดพระเนตรการแสดง
กีฬาของสมาชิกเสือป่า นักเรียนเสือป่ากองเสนาหลวง และสมาชิกเสือป่า
กองเสนาปักษ์ใต้ มีการแสดงกีฬาดังนี้
๑.กระโดดสูง ๒.วิง่ เร็ว ๓.วิง่ เก็บของ ๔.วิง่ เปีย้ ว ๕. ดึงเชือก
ฝ่ายละ ๑๕ นาย ๖. วิ่งทางไกล มีรางวัล ซึ่งสมาชิกเสือป่ามณฑลปักษ์
ใต้ชั้นข้าราชการผู้ใหญ่แลคฤหบดีมีความยินดีจัดมาทูลเกล้าฯ ถวาย
ส�ำหรับพระราชทานแก่ผู้ชนะ ในการแสดงกีฬา นายหมู่โทหลวงวิศาล
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เวชกิจ กรมพรานหลวงรักษาพระองค์ ได้รบั พระราชทานขันเงินลายดุน
เป็นรางวัลในการกระโดดสูงเป็นที่ ๑ กระโดดได้สูง ๖๓ นิ้ว (ฟุต)
นายหมวดโท นายสุนทรมโนมัย เป็นที่ ๒ กระโดดสูง ๕๘ นิ้ว (ฟุต)
ได้พระราชทานถ้วยเงิน วิ่งทางไกล พรานผันทัพเวช ได้รับพระราชทาน
ขันเงินลายดุนเป็นรางวัลที่ ๑ วิ่งระยะ ๒๐ เส้น ภายใน ๑ นาที ๒๐
วินาที พลเสือป่าเผื่อน กรมมณฑลนครศรีธรรมราช ได้พระราชทาน
ขันเงินพานรองเป็นรางวัลที่ ๒ และผู้อื่นก็ได้พระราชทานรางวัลตาม
สมควร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ เวลาบ่าย ๔ โมง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพลับพลา มีการแข่งขันฟุตบอล์
๓ ชุด คือ
๑.ทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ กั บ ต� ำ รวจภู ธ รมณฑล
นครศรีธรรมราช
๒.นักเรียนเสือป่าหลวงกับลูกเสือมณฑลภูเก็ต
๓.กรมเสือป่าทหารพรานกับกรมราบหลวง
น่าประหลาดใจที่ต�ำรวจภูธรซึ่งเป็นคนพื้นเมือง เล่นฟุตบอล์ได้
อย่างสันทัด เห็นได้ว่าการเล่นแข่งขันอย่างนี้ ได้เดินแพร่หลายมาถึง
หัวเมืองแล้ว เป็นความนิยมของคนไทยสมัยใหม่ ซึง่ ในกรุงเทพฯ เกือบ
เป็นการเล่นประจ�ำวัน ครั้นมาถึงหัวเมืองก็หาชุดฟุตบอล์ได้มากแล้ว
จะเป็นการเล่นส�ำหรับชาติขึ้นได้อย่างหนึ่ง ซึ่งดีกว่าการเล่นการพนัน
อื่น ๆ ไม่ต้องสงไสย เพราะเป็นเครื่องได้ออกก�ำลังกายอย่างสนุกสนาน
ประกอบด้วยความบันเทิงใจแลปลูกความสามัคคีซึ่งกันแลกัน น�ำความ
ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตรใจใช่แต่เท่านั้น การเล่นฟุตบอล์มีข้อส�ำคัญคือ
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การรวมก�ำลัง ต่างคนต่างจะต้องท�ำน่าทีข่ องตนให้ดที สี่ ดุ ไม่ใช่วา่ ใครเก่ง
แล้วจะก�ำล่วงไปท�ำน่าที่แทนผู้อื่นเสียหมดแลไม่มีใครที่จะต้องน้อยหน้า
กว่าใคร ฟุตบอล์ชุดไหนดีก็แปลว่าชุดนั้นรู้จักรวมก�ำลังช่วยกันอย่างดี
นับว่าเป็นสูตรอันหนึ่งที่จะแสดงให้ผู้น้อยเข้าใจน่าที่ของตนได้ว่าเป็นน่า
ที่ส�ำคัญอันน�ำไปสู่ความมีไชยหรือผลส�ำเร็จไม่ว่าเป็นน่าที่ พลทหารหรือ
พลเมือง ต่างก็มนี า่ ทีท่ จี่ ะมีสว่ นในการรวมก�ำลังของกองทัพแลของบ้าน
เมืองให้ได้ประสบความมีไชย หรือส�ำเร็จผลอันประสงค์เหมือนกันกับชั้น
ผู้ใหญ่
ในการเล่น ณ ท้องสนามตอนบ่ายทุก ๆ วันนี้ นายพลเสือป่า
พระยาประสิทธิ์ศุภการ เป็นผู้อ�ำนวยการทั่วไป มีข้าราชการในกรุงแล
หัวเมืองเป็นผูช้ ว่ ยตามควร มีแตรวงเสือป่า กรมราบหลวงรักษาพระองค์
บรรเลงในสนาม แลมีจ�ำอวดในกรมมหรศพมหาดเล็กแต่งตัวต่างๆ กัน
ออกมาเล่นขัดจังหวะระหว่างเวลาแสดงกีฬานั้นด้วยเปนของรู้กันในหมู่
ชาวเมือง พอตกเย็นก็แต่งตัวเดินกันมาสอๆ เข้านั่งล้อมรอบขอบสนาม
ดูการแสดงกรีฑา เวลานั่งอยู่ในสนามนั้นแลไปทุกด้านเปนที่เจริญตา
เจริญใจแลตรงเข้าไปทางค่ายหลวงเห็นหมู่ต้นประดู่ใหญ่แลแนวไม้อื่นๆ
เหลียวไปข้างหลัง (ทิศตวันตก) เห็นบ้านราษฎรแลสวนหมากมะพร้าว
แลไปทางเหนือทางใต้ก็มีทิวไม้เหมือนอยู่ในกลางบริเวณกว้างใหญ่
อันแวดล้อมไปด้วยแนวไม้แต่ทิศใต้นั้นดูงามมาก เพระมีก�ำแพงเมือง
ตระหง่านอยู่ เวลาตวันลงรอน ๆ ท้องฟ้าเป็นสีน�้ำเงินแก่อ่อนซ้อนเป็น
ฉากหลังของแนวไม้แลก�ำแพงเมืองแลดูรอบตัวก็ล้วนแต่ผู้คนมีหน้าชื่น
ตาบาน และมีการเล่นสนุกสนาน ส่วนเด็กๆ ชาวเมืองนัน้ ก็คนองไม่นอ้ ย
กว่าเด็กกรุงเทพฯ คือปีนต้นไม้ขึ้นดูกีฬาอยู่เป็นกลุ่มๆ เหมือนกัน
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ราษฎรชาวเมืองประพฤติเรียบร้อย ไม่พลุกพล่านเกินขีด เกินต้องการ
ไม่ใช่เพระความกวดขันในการล้อมวงรักษา เป็นด้วยปรกติธรรมดาของ
ชาวเมืองซึ่งมีมารยาตร์แลสัมมาคารวะอันดี
เมื่อเสร็จการแข่งขันฟุตบอล์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานของรางวัล เป็นของหลวงส่วนพระองค์ คือ นาฬิกาตั้ง
นาฬิกาพก แก่ฝา่ ยชนะทุกคน ฝ่ายแพ้ได้พระราชทานผ้าคาดทอพืน้ เมือง
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เวลาบ่าย ๔ โมง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกท้องพระโรงพลับพลาค่ายหลวง
แล้วเสด็จประทับพลับพลาท้องสนาม มีการแสดงกีฬาคือ ๑.กระโดดยาว
๒.วิง่ คาบไข่ คือ มีชอ้ นใส่ไข่ให้คาบวิง่ แข่งกันโดยไม่ให้ไข่ตก ๓.วิง่ สามขา
๔.วิง่ ถอยหลัง ๕.วิง่ ทางกันดาร ๖.วิง่ จุดเทียน ๗.วิง่ ในกระสอบ ๘.ดึง
เชื อ ก สี่ ส าย ฝ่ า ยละ ๒๐ นาย คื อ เสื อ ป่ า กรมพรานหลวง
ร.อ.สาย ๑ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สาย ๑ เสือป่ากรมมณฑล
นครศรีธรรมราช สาย ๑ ต�ำรวจภูธรอีกสายหนึ่ง
ชุดพิเศษ ข้าราชการกรมพระต�ำรวจสมทบกับราชองค์รักษ์
ดิ่งเชือกกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งพวกทนายความ ท่าน
เจ้าพระยาอภัยราชา เสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรมแลท่านพระยาราชวัลภา
นุสษิ ฐ์สมุหพระต�ำรวจ ออกไปคอยก�ำกับหนุนพวกของท่านให้มแี รงแลมี
ใจในชั้นแรก ต่างฝ่ายเดินแถวกันออกมาถวายค�ำนับน่า พระที่นั่ง คนดู
ก็เห็นเสียแล้วว่าพวกต�ำรวจใหญ่โตล�่ำสันแข็งแรงมีจ�ำนวนมากกว่า
พวกศาลซึ่งเป็นพวกร่างเล็ก ท่านเจ้าคุณราชวัลลาร้องว่ากินดิบ เวลา
แข่งขันต่างพวกต่างท�ำสนามเพลาะตั้งที่มั่น คือ ใช้ส้นเท้ายันพื้นดินจน
เป็นหลุมลงไปฝ่ายต�ำรวจมีรองเท้าท�ำสนามเพลาะได้มนั่ คงกว่า ถึงดังนัน้
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ก็ดึงสู้กันอยู่นานจนเต็มพักเต็มแรง สายต�ำรวจเป็นต่อ ท่านผู้ถือท้ายยืน
เต้น ยกนิ้วขึ้นบอกพวกของท่าน เป็นการเอาใจว่าอีกนิดเดียวคนดูกฮ็ า
กัน พวกศาลเป็นอันแพ้ ท่านผูก้ ำ� กับดีใจออกท่าได้ฮาอีก
ชุดกระโดดยาวนัน้ ก็นา่ ดูอย่างยิง่ นายหมูต่ รีขนุ ภรตกกรมโกศล
กระโดดยาวได้ ๑๘ ฟิต ๑ นิว้ เปนที่ ๑ ว่าทีน่ ายหมวดตรีหลวงยง
เยีย่ งครู กระโดดยาวได้ ๑๗ ฟิต ๑๐ นิ้วกิ่ง เป็นที่ ๒ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะตามสมควร ส่วนรางวัลพิเศษ
ดิ่งเชือกนั้น หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องมหาตมะกับหนังสือสมุทสาร
ของเจ้าพระยาอภัยราชาทูลเกล้า ฯ ถวายส�ำหรับพระราชทานเป็น
รางวัล”
ภายหลังการแข่งขันกีฬาหน้าพระที่นั่งครั้งนั้นแล้วไม่มีหลักฐาน
ใดๆที่บ่งบอกว่ามีการจัดการแข่งขันกีฬาที่เมืองนครศรีธรรมราช
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ท่านปาน : พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล
ผู้น่าพิศวงน�ำการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ สมัย ร.๕
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
เรื่ อ งราวของ “ท่ า นปาน” ซึ่ ง เป็ น พระสงฆ์ ช าวจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นที่เลื่องลือในความสามารถชักชวนผู้คนในแหลมมลายู ทั้งที่เป็น
ชาวพุทธและมุสลิม มาร่วมกันปฏิสงั ขรณ์วดั พระบรมธาตุ ซึง่ ขณะนัน้ อยู่
ในสภาพทรุดโทรมเป็นอันมาก เริม่ การปฏิสงั ขรณ์อย่างจริงจังตัง้ แต่ ร.ศ.
๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๗) ต่อเนื่องกันมากกว่า ๔ ปี เป็นที่พอพระราช
หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ชื่นชมของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย และข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราชใน
สมัยนั้น
เพื่ อ เป็ น การเชิ ด ชู ผ ลจากความศรั ท ธาและมุ ่ ง มั่ น ในการ
ปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุที่ไม่เคยมีพระสงฆ์รูปใดท�ำได้ถึงเพียงนั้น
และยั ง ไม่ มี พ ระสงฆ์ รู ป ใดต่ อ มาที่ ส ามารถจะกระท� ำ ได้ จนสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณ
ถูปาภิบาล เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินประพาสเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่อ ร.ศ.๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑)
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ภาพจากจดหมายเหตุตรวจราชการแหลมมาลายู
ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

ข้อเขียนเกี่ยวกับท่านปานที่เคยมีการพิมพ์เผยแพร่มักจะกล่าว
ถึงท่านปานในแนวปาฏิหาริย์มากกว่าแรงศรัทธาต่อพระบรมธาตุเจดีย์
และโดยเฉพาะท่านปานเอง จึงขอน�ำพระราชนิพนธ์ที่เป็นพระราช
หัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีท่ รงประทาน
แก่ทา่ นกลางและกรมหลวงเทวะวงษ์ เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๗
และพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย เมื่อคราวเสด็จมาตรวจราชการเมืองนครศรีธรรมราช ตัง้ แต่
วันที่ ๑๓ กันยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) และใบบอกของข้าหลวง
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เทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช พระยาสุขุมนัยวินิต รายงานเรื่อง
ราวเกี่ยวกับมณฑลนครศรีธรรมราช ถวายเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เมื่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ร.ศ.๑๑๗ เป็ น รายงานกิ จ การมณฑล
นครศรีธรรมราช ประจ�ำศก ๑๑๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ที่พระราชทานแก่ท่านกลาง และกรมหลวงเทวะวงษ์ เมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...ตัง้ พระมหาม่วง เปรียญ ๔ ประโยค ซึง่ แปลงเป็นธรรมยุตกิ า
เป็นพระศิรธิ รรมมุนี ราชาคณะ พระครูเทพมุนี น่าทีร่ กั ษาพระมหาธาตุ
เป็นพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล นิตรยภัตร ๖ บาท พระ ๒ รูป
นี้มีคุณวุฒิต่างกัน พระศิริธรรมมุนีเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าผู้อื่น เปนที่ปฤกษาหา
ฤาของพระรัตนมุนี เจ้าคณะมณฑลและพระสงฆ์กรมการราษฎรทั้งสิ้น
ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดท่าโพ มีนักเรียนมาก ร้องขับสรภัญญ ซึ่งเธอแต่ง
ขึ้นเอง มีอัทยาไศรยเรียบร้อยดีมาก พระครูเทพมุนีเป็นพระธรรม ยุติกา
เก่าในเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งธรรมยุติกาทุกวันนี้ ไม่รับเข้าพวก
แต่มคี ณ
ุ วิเศษในการทีต่ งั้ ใจปฏิสงั ขรณ์พระมหาธาตุ มีความสามารถเปน
อัศจรรย์ เปิดเรี่ยไรตลอดทุกหัวเมืองในแหลมมลายูตลอดจนเมืองแขก
และเมืองสิงคโปร์ ปีนัง ท�ำมา ๔ ปี ได้เงินกว่า ๔๐๐๐๐ บาท ราษฎร
ที่ไม่มีเงิน ก็มาท�ำด้วยก�ำลังแรง มีคนที่มาท�ำการอยู่ถึงพันเศษ ตั้งแต่
เลื่อยไม้ โขลกปูน ท�ำการไปจนเสร็จไม่ได้ค่าจ้างเลย มีแต่ได้กินอาหาร
๓ เวลา อาหารนั้นก็ไม่ได้ลงทุนซื้อ คนที่มาท�ำงาน ฤาที่มีใจศรัทธาเข้า
เรี่ยไร หาของส่งตามแต่จะมี วันใดพระครูนั้นตั้งกงษีไว้ส�ำหรับรับ และ
มีผมู้ าช่วยรับท�ำครัว เลีย้ งคนได้ถึงวันละพันคนเศษ ถึงพระสงฆ์ตามแต่
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ผู้ใดจะมากินงานที่เขตร์มหาธาตุได้ปฏิสังขรณ์แล้วไปเปนอันมาก คือ
ก�ำแพงชั้นนอกพระระเบียงพาไลรอบพระเจดีย์ ที่เรียกว่าทับเกษตร
วิหารธรรมศาลา วิหารพระม้า วิหารเขียน ปิดทองพระพุทธรูปแล้วไปเปน
อั น มาก พื้ น ลานวั ด แผ้ ว ถางเตี ย งโล่ ง ตลอด เมื่ อ รู ้ ว ่ า ฉั น จะมานี้
ท�ำพลับพลารับ เป็นตรีมุขเครื่องไม้จริงมุงกระเบื้อง ช่วงหน้าบรรประดับ
กระจกเมื่อได้เห็นการที่ท�ำ แลได้เหนคนที่มีใจเลื่อมไศรยมาท�ำงานแล
ความนับถือเชื่อฟังพระครูเทพมุนี ก็เปนที่น่าพิศวงไม่มีพระรูปใดรูปหนึ่ง
จะท�ำได้เหมือนในกรุ ง เทพฯ แต่ ไ ม่ มี อ าการที่ อ วดคุ ณ วิ เ ศษในทาง
เวทมนต์อย่างหนึ่งอย่างใดเลย ผู้ที่มาท�ำการด้วยใจความตั้งใจจะเอา
บุญแลด้วยความพอใจในความคิด กะการงานแลบังคับบัญชาของ
พระครูทเี่ ปนข้อส�ำคัญนัน้ ไม่ปรากฏว่าพระครูนน้ั คิดเพือ่ ประโยชน์ตนเลย
เปนคนแขงงานอย่างยิ่ง...”
๒. สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ครั้งเมื่อด�ำรงพระยศ
กรมหมืน่ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงนิพนธ์ถงึ ท่านปาน เมือ่ คราว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ โปรด
เกล้าฯ ให้มาตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ระหว่างวันที่ ๑-๒๑
กันยายน ร.ศ.๑๑๕ เรื่องที่ทรงเห็นว่าเป็นการประหลาดอย่างหนึ่ง
คือ การปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุของท่านปาน ทรงบรรยายไว้ว่า
“...การปฏิสงั ขรณ์วดั พระบรมธาตุเป็นการปลาดทีค่ วามอุตสาหะ
และปัญญาของคนคนเดียว มีแต่ตวั อาจจะท�ำการใหญ่ได้ เปนมหัศจรรย์
ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่ถาม ได้ความดังจะเรียบเรียงกราบบังคมทูลฯ
ต่อไปนี้ คือ พระปาลรูป ๑ อายุประมาณ ๔๐ เศษ เดิมเมื่อยังเป็น
ฆราวาสอยู ่ ใ นเมื อ งนครศรี ธ รรมราช บั ง เกิ ด ความสั ง เวชด้ ว ยวั ด
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พระบรมธาตุช�ำรุดทรุดโทรมปรักหักพังเปนจ�ำนวนมาก ปรารถนาที่จะ
ปฏิสังขรณ์ แต่ไม่มีก�ำลังความสามารถจะท�ำได้ จึงออกบวชเมื่อเจ็ดปี
ล่วงมาแล้ว บวชแล้วออกธุดงค์เทีย่ วพยายามชีแ้ จงเกลีย้ กล่อมชาวเมือง
ให้ศรัทธาช่วยกันปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ แต่เที่ยวธุดงค์ ๔ ปี ได้คน
ศรัทธามากในบ้านป่าแห่งหนึ่ง พระปาลจึงชักชวนชาวบ้านตัดไม้ผูกแพ
ล่องลงมาเมืองนครศรีธรรมราช และไปขออนุญาตต่อผูร้ กั ษาเมืองแล้วก็
ลงมือท�ำการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุตามก�ำลังที่มีอยู่ในขณะนั้น
พอกิตติศพั ท์นรี้ แู้ พร่หลายออกไป ก็เกิดความปิติยินดีของราษฎรทั้งชาย
หญิงภากันมาช่วยตั้งแต่เมืองไทรบุรี เมืองตานี เมืองหนองจิก เมือง
สงขลา เมืองพัทลุง เมืองกาญจนดิฐ ตลอดจนเมืองไชยา หลังสวน
แลในเมืองนครศรีธรรมราชเอง ภากันมาช่วยเปนอันมาก ประมาณคน
ที่มาช่วยพระปาล ท�ำการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ ตั้งแต่ ร.ศ.๑๑๔
มาจนบั ด นี้ ก ว่ า สองหมื่น คน มีคนท�ำการวัน ละพั นบ้ า งหกร้ อ ยบ้ า ง
เจ็ดร้อยบ้าง ห้าร้อยเปนอย่างต�่ำ ดูผู้คนท�ำการกันล้นหลามเหมือนกับ
งานเมรุกลางเมือง แลมีคนทุก ขนาดแลชนิด ต่างคนท�ำการปะปนกันไป
บางคนแก่ถึง ๖๐ เจ็ดสิบ ขึ้นไป ถือปูนและมุงกระเบื้องอยู่บนหลังคา
บางคนช่วยขนอิฐบ้าง ถากไม้ใสกบบ้าง ดูเต็มใจท�ำด้วยกันทุกคน
เป็ น การปลาด ได้ แ ลเห็ น ก็ ต ้ อ งเกิ ด ความปิ ติ ยิ น ดี ด ้ ว ยเปนอั น มาก
ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจตราและไล่เลียงพระปาลถึงวิธจี ดั การ ได้ความว่า
คนที่มาช่วยนั้นแล้วแต่คนศรัทธา ที่มีทรัพย์จะให้เงินช่วยก็ได้ หรือจะตัด
ไม้หาของป่า แม้ที่สุดเสบียงอาหารมาช่วยก็ได้ หรือจะช่วยด้วยน�้ำพัก
น�ำ้ แรง ใครมาช่วยคนละกีว่ นั ก็ตามใจ แลวิธจี ดั การแบ่งหน้าทีน่ นั้ ในส่วน
ผู้ชายถวายตัวเป็นโยมอุปะฐาก รับท�ำการวิ่งเต้นเบ็ดเสร็จอยู่นานวัน
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มีประมาณ ๖๐ คน พวกนีพ้ ระปาลจะจ่ายเสือ้ ด�ำกางเกงด�ำให้แต่งตัว
แปลกกว่าพวกอืน่ ส�ำหรับใช้สอยวิ่งเต้นติดตามผู้คนหรือยกขนของเล็ก
น้อยต่างๆ นอกจากคนพวกนี้ ผูใ้ ดสันทัดในการไม้กจ็ า่ ยไปเข้ากองช่างไม้
ผู้ใดสันทัดในการปูนก็จ่ายเข้ากองปูน ที่ไม่สันทัดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ให้
ท�ำการกุลี ยก ลาก ขน ต่างๆ ส่วนผู้หญิงนั้นปันเวรกันมาเข้าโรงครัว
ประกอบอาหารเลี้ยงพวกคนท�ำการทั้งเช้าเย็น ถ้าถึงวันพระยังหาขนม
แลผลไม้มาท�ำบุญอีกส่วนหนึ่ง ตัวพระปาลเองนั้นปลูกกระท่อมเล็กอยู่
ริมวัดพระบรมธาตุ ดูแลอ�ำนวยการทั่วไป การที่ได้ท�ำแล้วในเวลานี้ท�ำ
เครื่องบนวิหารแล้วสองหลังท�ำเครื่องบนพระระเบียงเสร็จแล้ว สองด้าน
แลมีพระผู้ช่วยของพระปาลอยู่ที่วัดปากพนังอีกรูปหนึ่งชักชวนชาวบ้าน
นัน้ มาช่วยท�ำถานพระศรีมหาโพธิอ์ กี ส่วนหนึง่ การทีท่ ำ� นีค้ งจะส�ำเร็จใน
ต้นศก ๑๑๖ เว้นแต่พระอุโบสถหลังหนึ่งนั้น พระปาลร้ อ งต่ อ ข้ า
พระพุทธเจ้าว่า เปนการใหญ่อยู่ แต่คงคิดจะปฏิสังขรณ์โดยเต็มก�ำลังที่
จะท�ำได้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯว่า เงินค่านาขึ้นพระบรมธาตุใน
เมืองนครศรีธรรมราช มีอยู่ประมาณปีละ ๔๐ ชั่ง ถ้าทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายนี้ให้พระปาลเป็นนายงานท�ำการ
ปฏิสงั ขรณ์ พระอุโบสถคงจะส�ำเร็จโดยเร็วขึน้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ถา่ ยรูป
พระปาลรูปหนึ่ง รูปคนท�ำงานวัดพระบรมธาตุรปู หนึง่ รูปคนเอาของมา
ช่วยวันพระรูปหนึง่ มาทูลเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตรด้วยแล้ว...”
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๓.ใบบอกเรื่องส่งรายงาน ศก ๑๑๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม
รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๗ ของ พระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวงเทศาภิบาล
ส�ำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หมื่นด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หมวดปฏิสังขรณ์
วัดพระบรมธาตุ ความว่า
“...วัดพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช เปนวัดโบราณมี
ราษฎรในหัวเมืองมลายูนยิ มนับถือเปนอันมาก ตลอดจนพวกแขกแลพวก
จีนเมืองเกาะหมาก สิงค์โปร์บางคน แต่ในบริเวณวัด การก่อสร้างมีพระ
ระเบียงแลวิหารเปนต้น ช�ำรุดทรุดโทรมมาหลายปี ภายหลัง พระปาลซึ่ง
ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล
เป็นประธานชักชวนราษฎรซึ่งมีศรัทธาพร้อมกัน ได้เริ่มลงมือท�ำการ
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จ�ำเดิมแต่ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ร.ศ.๑๑๓ มาจนถึงสิน้ ศก ๑๑๖
สีป่ ี รายการทีไ่ ด้ปฏิสงั ขรณ์ ซ่อมแซมและจัดท�ำขึน้ ดังมีรายการต่อไปนี้
ทีท่ บั กระเสพย์ คือพระระเบียงรอบถานองค์พระบรมธาตุทที่ ำ� แล้ว
หลังคามุงกระเบือ้ งด้านตะวันออกยาว ๑๙ วา ๒ ศอก กว้าง ๓ วา ๒
ศอก สูง ๓ วา ๑๓ ห้อง พระพุทธรูป ๒๓ องค์ ศีศะช้างริมฝาผนัง ๖
ศีศะ ๑ ด้าน ด้านใต้ยาว ๑๙ วา ๒ ศอก กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง
๓ วา ๑๓ ห้อง พระพุทธรูป ๒๑ องค์ ศีศะช้าง ๖ ศีศะ ๑ ด้าน ด้าน
เหนือ ๗ วา กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา ๕ ห้อง พระพุทธรูป ๑๐
องค์ ศีศะช้าง ๒ ศีศะ แล้วครึง่ ด้าน ยังคงค้างอีกครึง่ ๑ เท่ากันกับทีท่ ำ�
แล้ว ด้านตะวันตก ยังไม่ได้ทำ� รวมทีท่ บั กระเสพย์ ท�ำแล้ว ๒ ด้านครึง่
ยาว ๔๖ วา กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา มุงกระเบือ้ งเหมือนกัน
พระพุทธรูป ๕๔ องค์
วิหารพระม้าต่อบันไดพระบรมธาตุด้านเหนือ ซึ่งเกิดไฟไหม้เสีย
เมือ่ วันที่ ๒ มกราคม ร.ศ.๑๑๔ ท�ำหลังคามุงกระเบือ้ งแล้วเสร็จ ยาว
๖ วา กว้าง ๕ วา ๓ ศอก สูง ๖ วา ๓ ศอก ๓ ห้อง ในวิหารรูป
เทวดา ๒ รูป พระพุทธรูปใหญ่เล็ก ๑๐ องค์ รูปสัตว์ตา่ งๆ ๘ รูป ศีศะ
พระยานาค ๒ ศีศะ ๑ หลัง
วิ ห ารเขี ย นต่ อ กั บ วิ ห ารพระม้ า มาข้ า งเหนื อ ท� ำ หลั ง คามุ ง
กระเบือ้ งแล้ว ยาว ๙ วา ๓ ศอก กว้าง ๕ วา ๓ ศอก สูง ๖ วา ๓
ศอก ๕ ห้อง พระพุทธรูปใหญ่เล็ก ๑๒ องค์ ๑ หลัง
พระธรรมศาลา เป็นมุขต่อพระระเบียงด้านตะวันออก พระบรม
ธาตุ ท�ำแล้วยาว ๑๗ วา กว้าง ๖ วา สูง ๗ วา ๙ ห้อง พระพุทธรูป
ใหญ่เล็ก ๙ องค์ ๑ หลัง
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พระธรรมรูจตี อ่ พระระเบียงด้านตะวันตกท�ำแล้ว ยาว ๖ วา กว้าง
๑ วา ๓ ศอก สูง ๓ วา ๑ ศอก ๓ ห้อง พระพุทธรูป ๔ องค์ ๑ หลัง
ที่สามจอม ท�ำแล้ว ยาว ๕ วา กว้าง ๓ วา ๓ ศอก สูง ๓
วา ๔ ห้อง พระพุทธรูป ๘ องค์ ๑ หลัง
ทีโ่ พธิล์ งั กา พระนิม่ เปนแม่กอง ท�ำพระระเบียงรวมแล้ว ๔ ด้าน
ด้านหนึ่งยาว ๑๓ วา กว้าง ๒ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา ๒ ศอก
รวม ๔ ห้อง ยาว ๕๒ วา ๓๖ ห้อง พระพุทธรูปใหญ่เล็ก ๒๓ องค์
พระระเบียงรอบนอก ท�ำหลังคามุงกระเบื้องแล้ว ด้านเหนือ
ยาว ๔๒ วา ด้านใต้ยาว ๕๒ วา ด้านตะวันออกยาว ๕๘ วา ด้าน
ตะวันตกยาว ๖๒ วา รวม ๔ ด้าน ยาว ๒๐๔ วา กว้าง ๒ วา
๓ ศอก สูง ๒ วา ๑ ศอก เท่ากัน เป็น ๑๑๘๖ ห้อง พระระเบียง
๑๗๐ องค์
ได้สร้างศาลารายริมก�ำแพงชัน้ นอก ข้างประตูดา้ นตะวันออกขึน้
๒ หลังๆ หนึ่งยาว ๑๓ วา ๒ ศอกคืบ กว้าง ๗ ศอก สูง ๕ ศอก
๑๑ ห้อง เท่ากันทั้งสองหลัง ด้านใต้ ๒ ห้อง หลังหนึ่งยาว ๙ วา
กว้าง ๗ ศอก สูง ๕ ศอก ๗ ห้อง เท่ากันทั้งสองหลัง รวมศาลา
ราย ๔ หลัง กับมีซุ้มประตู ๒ ซุ้ม อยู่หว่างศาลาทั้งสองด้าน
โรงพระสังฆจายณ์ ๑ หลัง ยาว ๑๑ ศอก กว้าง ๕ ศอกคืบ
สูง ๒ วา พระพุทธรูป ๒ องค์
ก�ำแพงรอบนอกท�ำแล้ว ด้านตะวันออกยาว ๘๓ วา ๓ ศอก
รวมก�ำแพง ๒ ด้าน ยาว ๑๕๐ วา หนา ๒ ศอก สูง ๔ ศอกเท่ากัน
กับได้สร้างพลับพลาประทับรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น ๑ หลัง
ยาว ๕ วา กว้าง ๑๑ ศอก มีมุขขวาง ๑๐ ศอก ยาวออกจากหลัง
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ขวาง ๑๑ ศอก หลังคามุงกระเบื้อง กันสาดมุงสังกะสีลูกฟูก ฉ้อฟ้า
ใบระกาแลทีจ่ วั่ ประดับกระจก ทีช่ านยกพืน้ น่าพลับพลาปูกระเบือ้ งหน้า
วัว คนทีไ่ ด้มาช่วยพระครูเทพมุนที ำ� การในวัดพระบรมธาตุนวี้ นั หนึง่ อย่าง
มาก ๑๕๐๐ คน อย่างน้อยเพียง ๕๐-๖๐ คนเสมอ เป็นชาวหัวเมือง
ในแหลมมลายูแถบฝัง่ ตะวันออกแลฝัง่ ตะวันตกแลเมืองแขก ๗ หัวเมือง
เมืองแขกประเทศราช จ�ำนวนสิ่งของแลเงินราษฎรมาโมทนาในการ
ปฏิสังขรณ์ที่พระครูเทพมุนีได้จ่ายไปแล้วประมาณอย่างต�่ำ ดังมีแจ้งอยู่
ในบาญชีหมายเลขที่ ๗ นั้นแล้ว
การที่พระครูเทพมุนีท�ำการได้ใหญ่โตถึงเพียงนี้ก็อาไศรยความ
เลื่อมไสย ศรัทธาของราษฎรไทย จีน แขกแหลมมลายูในองค์พระธาตุ
เจดียอ์ ย่างหนึง่ ด้วยความเลือ่ มไสยในตัวพระครูเทพมุนี ซึง่ เปนผูเ้ ฉลียว
ฉลาด ประกอบด้วยความประพฤติมกั น้อยสันโดดแลเปนผูห้ ลักฐานมัน่ คง
มีความอุตสาหะเปนอย่างยิง่ อย่างหนึง่ เมือ่ เดือนสิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ นี้
พวกเมืองสงขลาฝ่ายเหนือกับพวกเมืองไทรได้เรี่ยไรกันซื้อช้างถวาย
๒ ช้าง ราคา ๘๐๐ เหรียญ แลพระครูเทพมุนีองค์นี้มิใช่แต่ท�ำการ
ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุอย่างเดียว ศาลาที่พักตามระยะทางได้ท�ำไว้
๒-๓ แห่ง ตะพานใหญ่ก็ได้ท�ำขึ้นตะพานหนึ่ง นับว่าเปนประโยชน์แก่
ราษฎรแลบ้านเมืองเปนอันมาก”
จากหลักฐานดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าท่านปานเป็นพระสงฆ์ผทู้ นี่ า่
พิศวง มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานสมณศักดิท์ พี่ ระครูเทพมุนศี รีสวุ รรณ
ถูปาภิบาล ดังกล่าวแล้ว
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โรงเรียน “ท่านเจ้าคุณ” เมื่อ ร.ศ. ๑๑๘
ที่เมืองนครศรีธรรมราช

				

สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รัตนทฺธโช ป.)
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“ท่านเจ้าคุณ” ที่เขียนไว้ในชื่อบทความนี้ หมายถึง พระรัตน
ธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รัตนทฺธโช ป.) ครั้งเมื่อด�ำรงสมณศักดิ์ที่
พระศิริธรรมมุนี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง ตามที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณ
วโรรสทรงเลือกให้ท่านเจ้าคุณเป็นผู้อ�ำนวยการศึกษา มณฑลนครศรี
ธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่หลายหัวเมืองในภาคใต้รวมกัน คือ เมืองนครศรี
ธรรมราช เมืองพัทลุง เมืองสงขลา เมืองจะนะ เมืองเทพา เมืองหนองจิก
เมืองปัตตานี เมืองยะหริง่ และเมืองสายบุรี ขณะนัน้ พระยาสุขมุ นัยวินติ
เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
“ท่านเจ้าคุณ” ได้จัดท�ำรายงานตรวจการศึกษา มณฑลนครศรี
ธรรมราช ร.ศ.๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) ทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าน้องยา
เธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นประธานอ�ำนวยการศึกษาและ
ศาสนาในหั ว เมื อ งมณฑลกรุ ง เทพฯ และในมณฑลหั ว เมื อ งตลอด
พระราชอาณาจักร เพื่อได้น�ำส�ำเนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวต่อไป
รายงานของ “ท่านเจ้าคุณ” แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและ
ความพยายามในการจัดการศึกษาครัง้ กระนัน้ คือ การสร้างโรงเรียน ตาม
ท้องที่ต่างๆ ในมณฑลนครศรีธรรมราช แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะโรงเรียนในเมืองนครศรีธรรมราช
ภายหลังที่ “ท่านเจ้าคุณ” ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการ
ศึกษา มณฑลนครศรีธรรมราช แล้วก็เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึง
เมืองนครศรีธรรมราช ได้พบกับข้าหลวงเทศาภิบาล พระยาสุขุมนัยวินิต
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๘ และ วันที่ ๗ กรกฎาคม ข้าหลวง
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เทศาภิบาลและ “ท่านเจ้าคุณ” ได้จดั การประชุมข้าราชการและคณะสงฆ์
เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง พระยาสุ ขุ ม นั ย วิ นิ ต ข้ า หลวง
เทศาภิบาล ได้กล่าวค�ำปวารณา มีใจความว่า
“ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าข้าราชการ ตั้งแต่ข้าหลวง ผู้ช่วยเจ้าเมือง
กรมการ ไปตลอดถึงราษฎรสามัญในมณฑลนี้ ขอปวารณาไว้ในทีเ่ ฉพาะ
หน้าสงฆ์ว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีและเลื่อมใสอย่างที่สุด จะประกอบการ
อุดหนุนในการศึกษานี้จนเต็มก�ำลัง คือจะมีตราค�ำสั่งถึงกรมการอ�ำเภอ
ทุกต�ำบลในมณฑลนี้ ให้มคี วามพยายามในทีจ่ ะอุดหนุนการศึกษาให้เจริญ
ขึ้นทุกต�ำบล และจะเรี่ยไรราษฎรจนตลอดถึงผู้ว่าราชการเมือง ให้ช่วย
กันออกทุนตามมากและน้อยอุดหนุนโรงเรียนสมควรแก่ก�ำลัง....”

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ วชิรญาณวโรรส
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การศึกษาเมื่อแรกเริ่มสมัย ร.๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ปฏิรูป
การบริหารบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การศาล การคลัง
การคมนาคมและอื่นๆ นานัปการ พระราชกรณียกิจที่มีผลมาจนถึง
ปัจจุบัน คือ การริเริ่มการศึกษาส�ำหรับทวยราษฎร์ เริ่มการจัดตั้งสถาน
ศึกษาที่เรียกว่า “โรงเรียน” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ คือ
โรงเรียนหลวง ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระยาศรีสุนทรโวหาร
เมื่อยังด�ำรงต�ำแหน่งหลวงสารประเสริฐ ปลัดกรมพระอาลักษณ์เป็น
อาจารย์ใหญ่ แต่โรงเรียนทีต่ งั้ ขึน้ เป็นโรงเรียนส�ำหรับบุตรของพระราชวงศ์
และข้าราชการเท่านั้น

โรงเรียนหลวง สมัยรัชกาลที่ ๕
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ต่ อ มาปี พ.ศ.๒๔๒๘ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
ทวยราษฎร์ ประกอบด้วยสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ พระยาศรี
สุนทรโวหาร พระยาภาสกรวงษ์ พระยาสุนทรบุรารักษ์ พระสารศาตร
พลขันธ์ ขุนโอวาทวรกิจ และศาสตราจารย์แมคพาร์แลนด์ โรงเรียน
ส� ำ หรั บ ราษฎรจึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกที่ “วั ด มหรรณพราม”
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๒๘ และในปีนั้นมีการจัดตั้งโรงเรียนที่มีข้าราชการเป็น
ผู้อุปการะหรือโรงเรียนที่มีวัดอุปถัมภ์
ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๒๘ ถึง พ.ศ.๒๔๔๑ ได้มีความพยายาม
ที่จะพัฒนาการศึกษาส�ำหรับราษฎรมากขึ้นตามล�ำดับ ดังจะเห็นได้จาก
การประชุมประจ�ำปีของข้าหลวงเทศาภิบาล เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
พ.ศ.๒๔๔๑ ได้มีการอภิปราย เรื่องการจัดการศึกษาหัวเมือง เพื่อที่จะ
ขยายการศึกษาออกไปทัว่ ราชอาณาจักร ผลจากการประชุมได้มมี ติมอบ
หมายให้งานการจัดการศึกษาหัวเมือง เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ โดยมี
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นผู้บญ
ั ชาการ ส่วนการ
จัดการศึกษาในกรุงเทพฯ ให้เป็นหน้าที่ของกรมศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทัง้ สองท่านได้
จัดท�ำร่าง “แบบการจัดการศึกษาหัวเมือง” ขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๑
จากการมอบหมายให้การจัดการศึกษาในหัวเมืองเป็นหน้าทีข่ อง
คณะสงฆ์ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส จึงได้น�ำความ
ขึน้ ทูลถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้ทรงแต่งตัง้ พระราชาคณะ
ออกไปเป็นผู้อ�ำนวยการ ตรวจสภาพการต่างๆ ในมณฑลที่รับผิดชอบ
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ดังต่อไปนี้
๑.พระสาสนโสภณ ครั้งยังเป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นผู้
อ�ำนวยการในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ
๒.พระธรรมราชานุวตั ร ครัง้ ยังเป็นพระเทพกวี เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ในมณฑลกรุงเก่า
๓.พระเมธาธรรมรส เป็นผู้อ�ำนวยการในมณฑลนครสวรรค์
๔.พระเทพกวีครัง้ ยังเป็นพระราชกวี เป็นผูอ้ ำ� นวยการในมณฑล
พิษณุโลก
๕.พระอมราภิรักขิต เป็นผู้อ�ำนวยการในมณฑลปราจีนบุรี
๖.พระสุคุณคณาภรณ์ เป็นผู้อ�ำนวยการในมณฑลจันทบุรี
๗.พระอมรโมลี เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการในมณฑลนครไชยศรี
กับในมณฑลราชบุรี
๘.พระศาสนดิลก เป็นผู้อ�ำนวยการในมณฑลชุมพร
๙.นายดี ครั้งยังบวช เป็นพระมหานุนายก เป็นผู้อ�ำนวยการ
ในมณฑลภูเก็ต
๑๐.พระเทพมุนี ครั้งยังเป็นพระราชกวี เป็นผู้อ�ำนวยการ
ในมณฑลนครราชสีมา พระอมรธรรมราจารย์ เป็นผู้ช่วย
๑๑.พระศิริธรรมมุนี เป็นผู้อ�ำนวยการมณฑลนครศรีธรรมราช
๑๒.พระญาณรักขิต เป็นผู้อ�ำนวยการในมณฑลอีสาน
๑๓.พระอุดรคณารักษ์ เป็นผู้อ�ำนวยการในมณฑลบูรพา
บรรดาผู้อ�ำนวยการทั้งหลายท่านนี้ได้ ออกไปตรวจให้รู้สภาพความเป็น
จริง ในเรือ่ งพระศาสนา และการศึกษา จัดท�ำบัญชีวดั พระสงฆ์ สามเณร
ศิษย์วัด และโรงเรียนเดิมแนะน�ำพระสงฆ์และฆราวาสให้จัดตัง้ โรงเรียน
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ขึน้ ใหม่ ในต�ำบลทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ได้ และจัดพระภิกษุสามเณร ให้เข้าไปเรียน
ที่กรุงเทพฯ เพื่อได้กลับออกมาเป็นครู
ส�ำหรับมณฑลนครศรีธรรมราช ภายหลังที่ “ท่านเจ้าคุณ” ได้ใช้
เวลาไปตรวจตามหัวเมืองในมณฑล และได้สรุปไว้ในรายงานตรวจการ
ศึ ก ษา มณฑลนครศรี ธ รรมราช ร.ศ.๑๑๙ ว่ า ไปตรวจในเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ๙๒ วัน เมืองพัทลุง ๒๓ วัน เมืองสงขลาทัง้ หัวเมือง
ที่รวมขึ้นเมืองสงขลา ๗๕ วัน รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ วัน
สรุปจากรายงานในช่วงเวลาดังกล่าว “ท่านเจ้าคุณ” ได้ส่ง
เสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนในมณฑลนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมือง
นครศรีธรรมราชมีชื่อคล้องจองกันดังนี้
๑. โรงเรียนสุขุมาภิบาลวิทยา
ที่เมืองนครศรีธรรมราช “ท่านเจ้าคุณ” รายงานว่า “วันที่ ๑๐
กรกฎาคม ศกนี้ ได้จัดการโรงเรียนวัดท่าโพธิ์ เป็นโรงเรียนหลวง
๑ ต�ำบล (ชื่อว่า สุขุมาภิบาลวิทยา) มหาไว ป.เอก เป็นอาจารย์ที่ ๑
พระจอนเป็นอาจารย์ที่ ๒ มีนกั เรียน ประมาณ ๕๐ คน เกล้ากระหม่อม
ได้เลือกจัดพระเณรในวัดนั้นๆ ให้มาเล่าเรียนกับพระมหาไว เพื่อจะได้
แจกจ่ายให้ไปสอนในโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งจะได้จัดต่อไปข้างหน้า”
๒. โรงเรียนวัฑฒนานุกูล
โรงเรียนนี้อยู่ในเขตอ�ำเภอกลาย (ต่อมา คือ อ�ำเภอท่าศาลา
ผู้เขียน) “ท่านเจ้าคุณ” ได้เดินทาง ตรวจการศึกษาที่อ�ำเภอนี้ เมื่อวันที่
๓๐ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ.๒๔๔๒) ตามรายงานท่านเล่าว่า
“ถึงวัดท่าสูงในเวลาค�่ำแล้ว ๔๕ นาที พระเสนเจ้าอธิการหมวด
พร้อมด้วยก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาต้อนรับให้พักในที่พักพอสมควร รุ่งขึ้น
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วันที่ ๓๑ ได้เชิญพระราชสีห์น้อยกับค�ำสั่งที่ว่าการเมือง ไปวางต่อ
นายเจริญ กรมการอ�ำเภอในทีว่ า่ การ นายเจริญขอตัง้ โรงเรียนที่วัดหมาย
และได้รับเป็นผู้อุดหนุนโดยเต็มก�ำลัง ดูอัธยาศัยนายเจริญชอบในการ
ศึกษามาก กลับจากที่ว่าการอ�ำเภอได้ไปตรวจในวัดนั้นๆ .....วันที่ ๑
พฤศจิกายน ศกนี้ เวลาบ่ายโมง นายเจริญพร้อม ด้วยก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
น�ำไปถึงวัดหมาย เวลาบ่าย ๓ โมง ราษฎรชายหญิงมาประชุมกันอยู่
ประมาณ ๕๐ หรือ ๖๐ คน ต้อนรับให้อยู่ในอุโบสถได้ชี้แจงข้อพระราช
ประสงค์ แ ละการศึ ก ษา ดั ง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น ได้ ต รวจดู ส ถานที่
วัดหมาย มีพระสงฆ์ ๓ รูป ศิษย์วัด ๓ คน ถึงตั้งอยู่กลางที่ประชุมคน
ก็ยังเป็นที่หนักใจมากเพราะเจ้าอธิการวัดนั้นไม่สู้จะยินดีนัก ถึงจะมี
โรงเรียนขึ้นก็น่ากลัวจะล้มละลายไป แต่กรมการอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน ราษฎรในต�ำบลนัน้ อยากจะให้โรงเรียนมีในวัดนัน้ พระสงฆ์ผสู้ ามารถ
จะเป็นครูก็ไม่มี นายเจริญจึงจัดนายแก้ว พนักงานเก็บเงินค่านา จะให้
เป็นอาจารย์ นายแก้วคนนี้ ได้เล่าเรียน ภาษามคธ แปลธรรมบทมังคลัตถ
ทีปนีสารัตถสังคหะออก แต่ในส่วนหนังสือไทย ค่อนข้างจะอ่อนมาก
ถ้าได้รับความชี้แจงของผู้รู้เข้าอีกพอจะเป็นไปได้
นายเจริญก็กะที่ปักหลักท�ำเป็นที่โรงเรียน แล้วเรี่ยไรตามก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ให้รับเครื่องไม้ คนดุ้นสองดุ้นพอครบเครื่องขึ้นได้ก�ำหนดจะ
ให้เปิดการสอนในต้นศก ๑๑๙ ตกลงว่าจะได้ตั้งโรงเรียนประจ�ำแขวงที่
วัดหมาย ๑ ต�ำบล (ชื่อว่า วัฑฒนานุกูล)”
๓. โรงเรียนไพบูลย์บ�ำรุง
“ท่านเจ้าคุณ” รายงานว่า “วันที่ ๒๒ สิงหาคม ผูม้ ชี อื่ ได้นมิ นต์
ไปแสดงธรรมที่ต�ำบลบ้านบางพง แขวงอ�ำเภอเบี้ยซัด (หมายถึงอ�ำเภอ
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ปากพนัง-ผู้เขียน) เป็นโอกาสที่จะไปด้วยสัตตาหกิตย์ได้ จึงได้ไปเพื่อ
แสดงธรรมแล้วได้ตรวจวัดในอ�ำเภอเบีย้ ซัด ซึง่ ตรวจค้างอยูค่ รัง้ ก่อน......
ในท้องทีอ่ ำ� เภอเบีย้ ซัดนี้ วัดเสาธงทองเป็นทีป่ ระชุมคน มีพระสงฆ์ ๗ รูป
พระทองอายุ ๓๕ ปี พรรษา ๑๓ เป็นเจ้าอธิการ ศิษย์วัด ๑๕ คน
สถานที่ควรตั้งโรงเรียนได้ หลวงพิบูลย์สมบัติ กรมการอ�ำเภอ รับเป็น
ผูอ้ ดุ หนุน แต่ขดั ข้องอยูด่ ว้ ยไม่มอี าจารย์ พระทองเจ้าอธิการความรูไ้ ม่พอ
นายผันผู้พิพากษาศาลแขวง เป็นนักเรียนสวนกุหลาบ เคยเป็น
ครูอยู่บ้างแล้ว นายผันมีความพยายาม ด้วยความเลื่อมใสในการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง รับเป็นผู้อุดหนุนจนเต็มก�ำลังจัดปลูกโรงเรียนขึ้นที่วัดเสา
ธงทอง ๑ หลัง เกล้ากระหม่อมจึงได้จัดพระช่วย พระจันทร์ วัดนั้นเป็น
อาจารย์ นายผันเป็นผู้แนะน�ำ จะให้พระช่วย พระจันทร์ สอนตามแบบ
หลวงให้จงได้ ตกลงว่าได้ตั้งโรงเรียนที่วัดเสาธงทอง ต�ำบล ๑ (ชื่อว่า
ไพบูลย์บ�ำรุง)”
๔. โรงเรียนราษฎรผดุงวิทยา
ตามรายงาน “ท่านเจ้าคุณ” ว่า “ในท้องที่ อ�ำเภอกลางเมืองนี้
(หมายถึงอ�ำเภอเมือง-ผูเ้ ขียน) วัดพระนคร พระสงฆ์เป็นธรรมยุตกิ นิกาย
๑๕ รูป สามเณร ๖ รูป ศิษย์วัด ๑๑ คน ควรตั้งโรงเรียนราษฎรได้
ราษฎรทั้ ง หลายในต� ำ บลนั้ น เรี่ ย ไรกั น ออกทุ น ตามมาก และน้ อ ย
ตัง้ โรงเรียน ๑ ต�ำบล ชือ่ ว่า ราษฎรผดุงวิทยา พระครูกาชาตเป็นผูจ้ ดั การ
โรงเรียนนั้นโดยเข้มแข็ง จัดพระทอง พระเผือก สามเณรบึ้ง ให้มาศึกษา
ที่โรงเรียนวัดท่าโพธิ์เพื่อจะให้เป็นอาจารย์ในโรงเรียนนั้น”
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๕. โรงเรียนกระเษตราภิสิจน์
หลังจากจัดตั้งโรงเรียนวัฑฒนานุกูลที่วัดหมายเรียบร้อยแล้ว
“ท่านเจ้าคุณ” ต้องเดินทางกลับวัดท่าโพธิ์ เพราะเป็นช่วงฝนตกหนัก
น�้ำท่วม ทางเดินครั้งจะไปให้ถึงอ�ำเภอสิชลก็เหลือก�ำลัง ที่จะเดินได้
จะไปทางทะเลก็เป็นหน้าพายุ กลับถึงวัดท่าโพธิ์ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน
พักที่วัดท่าโพธิ์ประมาณครึ่งเดือน จากรายงานท่านเจ้าคุณเล่าว่า
“ครั้งวันที่ ๑๙ เดือนนี้ หลวงภูวนารถนรานุรักษ์ปลัด (ต่อมา
คือพระยาศิริธรรมบริรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช-ผู้เขียน)
จัดช้างให้ ๔ ช้าง พระครูกาชาตน�ำไปตรวจในอ�ำเภอฝ่ายนอกเขา คือ
อ�ำเภอร่อนพิบลู ย์ ทุง่ สง ฉวาง พระแสง และล�ำพูน ซึง่ ปัจจุบนั คือ อ�ำเภอ
บ้านนา ขุนเกษตรพาหนะ กรมการอ�ำเภอร่อนพิบลู ย์ ให้การต้อนรับเมือ่
ถึงทีว่ า่ การอ�ำเภอ ได้เชิญตราพระราชสีหน์ อ้ ยกับค�ำสัง่ ทีว่ า่ การเมืองออก
วาง อ่านทราบทั่วกันแล้ว” ในรายงานท่านเจ้าคุณ เล่าว่า
“ในอ�ำเภอนีไ้ ม่มวี ดั ทีค่ วรจะตัง้ โรงเรียนให้บริบรู ณ์ได้ แต่ขนุ เกษตร
พาหนะ มีความขวนขวาย จะให้มโี รงเรียนขึน้ ให้จงได้ จึงพร้อมกับเสมียน
ทนาย จัดสถานที่ในวัดร่อนนอกใกล้ที่ว่าการแล้วจะรับอุดหนุนเต็มก�ำลัง
เพื่อจะให้เป็นคุณประโยชน์แก่ราษฎรในท้องที่ของตน และจะได้เป็นผล
ประโยชน์แก่ราชการด้วย ก�ำหนดว่าจะให้ได้เปิดสอนในศก ๑๑๙ ตกลง
ว่าจะได้ตั้งโรงเรียนใน วัดร่อนนอก ๑ ต�ำบล (ชื่อว่า กระเษตราภิสิจน์)”
๖. โรงเรียนนิตยาภิรมย์
ท่ า นเจ้ า คุ ณ เล่ า การเดิ น ทางจากร่ อ นพิ บู ล ย์ ไ ปทุ ่ ง สงไว้ ว ่ า
“วันที่ ๒๖ ขุนเกษตรพาหนะ จัดช้าง ให้ ๔ ช้างไปจากที่นั่น และได้ตาม
ไปส่งจนสิ้นพรมแดนแขวงร่อนพิบูลย์ แล้วให้ผู้ใหญ่บ้าน ตามไปส่ง
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๒ นาย ค�่ำวันนั้นต้องแรมค้างอาศัยที่ศาลากลางป่า ไม่มีบ้านคน
รุง่ ขึน้ วันที่ ๒๗ ไปจากทีน่ นั้ ถึงทีว่ า่ การอ�ำเภอทุง่ สงในเวลาบ่าย ๓ โมง
๔๐ นาที
ในเวลานั้น นายเที่ยงกรมการอ�ำเภอ พร้อมด้วยก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้านหลายนายต้อนรับให้อาศัยในท�ำเนียบส�ำหรับข้าหลวงเทศาภิบาลท่าน
เจ้าคุณ ได้ตั้งโรงเรียนที่อ�ำเภอทุ่งสง ตามรายงานดังนี้
ในท้องที่อ�ำเภอทุ่งสงนี้ วัดโคกหม้อควรตั้งโรงเรียนได้ พระแก้ว
อธิการ เป็นเจ้าคณะแขวง พระอันดับ ๑๘ รูป สามเณร ๓ รูป
ศิษย์วัด ๒๐ คน นายเที่ยงกรมการอ�ำเภอรับเป็นผู้อุดหนุนโดยแข็งแรง
คือ รับปลูกโรงเรียน และสร้างเครื่องใช้สอยในโรงเรียน และจะอุดหนุน
ต่อไปตามควร ตกลงว่าจะได้ตั้งโรงเรียนในวัดโคกหม้อ ๑ ต�ำบล (ชื่อว่า
นิต-ยาภิรมย์) ที่ว่าวัดนี้ควรตั้งโรงเรียนได้นั้นเพราะบริบูรณ์ด้วยคุณ
๘ อย่าง ๑.อยู่ใกล้ที่ว่าการอ�ำเภอ ๒.กรมการอ�ำเภอมีความพยายาม
โดยแข็งขันเพื่อจะให้โรงเรียนติดขึ้นได้ ๓.วัดนั้นอยู่กลางประชุมหมู่บ้าน
๔.หมู่บ้านขึ้นในวัดนั้นมาก ๕.วัดนั้นเป็นที่นับถือของราษฎรว่าเป็นหลัก
ฐาน ๖.ศิษย์วัดในวัดนี้มีมากอยู่แล้ว ๗.ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านในต�ำบลนั้น
เป็นศิษย์วัดนั้นทั้งสิ้น ๘.เจ้าอธิการวัดนั้นอยากจะให้โรงเรียนตั้งขึ้น
ในวัดของตน
โรงเรียนในวัดนี้จะตั้งขึ้นไม่ได้ หรือตั้งขึ้นแล้วจะเสื่อมถอย และ
ล้มละลายไปนั้น ด้วยเหตุ ๓ อย่าง คือ ๑ พระสงฆ์ในวัดนั้นยังไม่
สามารถจะเป็นครูได้ ๒ คนในต�ำบลนีย้ งั ไม่คอ่ ยจะเห็นประโยชน์ของการ
ศึกษา ๓ ได้ยนิ ว่านายเทีย่ งจะต้องย้ายไปรับราชการในหน้าทีอ่ นื่ เสีย
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ถ้าเหตุของความวิบัตินี้ไม่มีแล้ว เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าโรงเรียนนี้
คงจะเจริญได้ เพราะฉะนั้น เกล้ากระหม่อมจึงจัดเลือกพระในวัดนั้นได้
๓ รูป ซึ่งมีท่าทางพอจะฝึกสอนเป็นครูได้นั้น ส่งไปศึกษากับพระมหาไว
ที่โรงเรียนวัดท่าโพธิ์เพื่อจะได้กลับเป็นครูในที่นั้น”
๗. โรงเรียนวิทยาคมนาคะวงษ์
“ท่านเจ้าคุณ” “ออกเดินทางจากอ�ำเภอทุ่งสง เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม กรมการอ�ำเภอจัดช้างให้ ๔ ช้าง ออกจากทุ่งสง เวลาโมงเช้า
ไปค�่ำที่บ้านจันดี ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับให้พักอาศัยที่ศาลาหน้าบ้าน
วันที่ ๒ ธันวาคม ออกเดินทางจากจันดี เช้า ๑ โมง ๓๐ นาที จนเวลา
ค�่ำ ๔ ทุ่ม ถึงที่ว่าการอ�ำเภอฉวาง ท่านเจ้าคุณบรรยายไว้ว่า “นายนาค
กรมการอ�ำเภอและก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น พร้อมด้วยพระอธิการลายเจ้าคณะ
แขวงวัดหาดสูง ๑ เจ้าอธิการวัดวังม่วง ๑ วัดนาเขลียง ๑ วัดพิปนู ๑
วัดยางค้อม ๑ วัดคุดด้วน ๑ วัดทุ่งปอน ๑ วัดทุ่งไหม้ ๑ วัดกะเปียด
๑ วัดนาแว ๑ วัดปากจัง ๑ มาคอยรับให้พักอาศัยที่ท�ำเนียบวัดหาดสูง
ได้สนทนากับเจ้าอธิการอันดับ และได้ชี้แจงข้อพระราชประสงค์แก่ เจ้า
อธิการ อ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรเป็นอันมาก ให้เลื่อมใสในการ
ศึกษา เพือ่ ระงับความตืน่ เต้นของราษฎร เวลา ๘ ทุม่ เศษเลิกประชุม.......
ในอ�ำเภอฉวางนี้ วัดวังม่วงมีพระสงฆ์ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป
ศิษย์วัด ๒๕ คน ควรตั้ง โรงเรียนราษฎรได้ปรึกษากับนายนาคๆ
มีความเต็มใจที่จะให้ตั้งโรงเรียนในวัดนั้น นายนาครับปลูกโรงเรียน และ
จะสร้างเครื่องส�ำหรับใช้ในโรงเรียนแล้วรับจะเรี่ยไรในพวกเสมียนทนาย
ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นให้ออกทุนตามมากแลน้อย อุดหนุนโรงเรียนตามก�ำลัง
แลจะเกณฑ์เอาบุตรหลานผู้ใหญ่บ้านให้เข้าโรงเรียนตามแบบหลวง
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เพื่อจะได้ไว้สมก�ำลังราชการ
วัดนี้ที่ว่าตั้งโรงเรียนได้นั้น เพราะบริบูรณ์ด้วยคุณ ๕ อย่าง คือ
๑.วัดนีอ้ ยูก่ ลางทีป่ ระชุมคน…… ๒.กรมการอ�ำเภอมีความพอใจอุดหนุน
โดยแข็งแรง ๓.พระสงฆ์ศษิ ย์วดั มีมากกว่าวัดอืน่ ในอ�ำเภอนี้ ๔.พระทอง
อธิการเป็นผูส้ ามารถในทีจ่ ะจัดการต่างๆ คล่องแคล่วดี เป็นทีน่ ยิ มนับถือ
ของประชาชนในอ�ำเภอนี้ ๕.พระทองรูปนีเ้ ป็นคนฉลาดพอจะสอนหนังสือ
ไทยชั้นต้นแลเลขอย่างไทยได้อยู่แล้ว ถ้าได้รับความชี้แจงของผู้รู้เข้าเต็ม
ที่แล้ว คงจะมีวิชาด�ำเนินไปสู่ความเจริญได้
เหตุขัดข้องมี ๓ อย่างคือ
๑.วัดนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ
๒.จะหาครูที่อย่างดีได้ด้วยยาก
๓.คนในท้องที่อ�ำเภอนี้มีมักเห็นเสียว่าถึงจะมีวิชาหนังสือดี
ก็ยังต้องท�ำไร่นากินร�่ำไป คนหนังสือดีเมืองบ้านนอกเอาตัวดีไม่ได้
ในเวลาที่พักอยู่ที่วัดหาดสูง ๓ เวลานั้นได้ สั่งสอนพระทองให้
อ่านหนังสือ และผันอักษร เขียนตามค�ำบอกแลชีแ้ จงในวิธสี อนตามแบบ
หลวง แลวิธเี ลขฝรัง่ ให้เข้าใจ แล้วได้ประชุมศิษย์วดั วัดวังม่วง ๒๕ คน
จัดพระทองเป็นอาจารย์เปิดโรงเรียนวันที่ ๕ ธันวาคม ร.ศ.๑๑๘
โรงเรี ย นนี้ ชื่ อ ว่ า “วิ ท ยาคมนาคะวงษ์ ” ได้ เ ลื อ กจั ด พระล้ อ ม๑
พระช่วย ๑ ส่งเข้าไปให้ศึกษากับพระมหาไวที่วัดท่าโพธิ์”
๘. โรงเรียนบรรจงอนุกิตย์
ภายหลั ง ที่ ต กลงการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นวิ ท ยาคมนาคะวงษ์ ที่
วัดวังม่วง อ�ำเภอฉวาง เรียบร้อยแล้ว “ท่านเจ้าคุณ” รายงานไว้ว่า
“วันที่ ๕ นายนาคกรมการอ�ำเภอจัดเรือให้ ๑ ล�ำ มีคนแจว
ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช 79

๔ คน พระกลายเจ้าอธิการหมวด และเจ้าอธิการวัดนั้นๆ ลงเรือแจว
บ้างพายบ้าง ตามไปส่ง แต่เรือที่เกล้ากระหม่อมกับพระครูกาชาตขี่นั้น
มีเรือพายชักไปจนถึงวัดใหม่ในเวลาบ่าย ๔ โมง พระบัวทอง เจ้าอธิการ
หมวดมาต้อนรับให้อาศัยในที่พักพอสมควรได้สนทนากับเจ้าอธิการแล
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงแสดงผลของการศึกษาให้ประชุมชนเหล่านั้น
เลื่อมใสแล้วเพลา ๒ ยามเลิก
วันที่ ๘.......บ่าย ๔ โมงถึงที่ว่าการอ�ำเภอ พระแสง ขุนบรรจง
สารากรมการอ�ำเภอพระแสง มาต้อนรับตามสมควร ในอ�ำเภอนีไ้ ม่มที พี่ กั
ต้องอาศัยนอนในเรือ อ�ำเภอพระแสงมีก�ำนัน ๘ ก�ำนัน หมู่บ้าน ๗๗
หมู่ หลังคาเรือน ๑,๙๕๖ หลัง รวมชายหญิง ๕,๘๑๘ คน ต�ำบลนี้
บ้านคนระยะ ห่างกันอยู่แห่งละ ๒ เรือน ๓ เรือน ราษฎรประพฤติเลี้ยง
ชีพด้วยท�ำไร่แลเลี้ยงสุกรขาย ท�ำเรือโกลนขายบ้าง ขุนบรรจงสารา
กรมการเมืองนัน้ เป็นผูค้ ล่องแคล่วในหนังสือไทยพอใช้ได้แลมีความพอใจ
จะให้มีโรงเรียนตั้งขึ้นในอ�ำเภอของตนบ้าง จึงได้ร้องขอให้มีโรงเรียน
ขึ้นในวัดสัมพันธ์ ๑ ต�ำบล ขุนบรรจงสารารับจะสั่งสอนพระอธิการหนู
ให้เป็นอาจารย์ แลจะทรมานราษฎรนั้นให้มีความยินดีในการศึกษาให้จง
ได้ จึงตกลงว่าจะได้ ตั้งโรงเรียนที่วัดสัมพันธ์ ๑ ต�ำบล (ชือ่ ว่าบรรจงอนุ
กิตย์) เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าโรงเรียนนีถ้ งึ จะเจริญได้กค็ งช้า”
๙. โรงเรียนน้อยประดิษฐ์ผดุงผล
การเดินทางจากอ�ำเภอพระแสงไปอ�ำเภอล�ำพูน “ท่านเจ้าคุณ”
บันทึกไว้ในรายงานว่า
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“วันที่ ๑๐ ไป จากอ�ำเภอพระแสง เพลาค�่ำ ๑ ยาม ๔๐ นาที
ถึงวัดเวียงสระ แขวงอ�ำเภอล�ำพูน พระอธิการปลอด เจ้าคณะแขวง
พร้อมด้วย ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาต้อนรับให้อยู่ในที่พัก ได้ชี้แจงข้อราช
ประสงค์ดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น...... ในต�ำบลนี้วัดเวียงสระ มีพระสงฆ์
๑๐ รูป สามเณร ๒ รูป ศิษย์วัด ๒๐ คน น่าจะตั้งโรงเรียนได้แต่ไม่มี
ผู้อุดหนุน เพราะอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอ�ำเภอ เจ้าอธิการนั้นมีความรู้
อ่อนไม่สามารถจะเป็นอาจารย์ได้แต่มีความใคร่จะให้มีโรงเรียนตั้งขึ้นใน
วัดนั้น”
อย่างไรก็ตาม “ท่านเจ้าคุณ” ยังไม่สามารถจะจัดตั้งโรงเรียนที่
อ�ำเภอล�ำพูนได้ แต่ทา่ นได้เตรียมการเบือ้ งต้น โดยให้พระปลอดสอนศิษย์
วัดไปพลางก่อน และคัดเลือกพระเตียมและพระทอง ส่งไปศึกษาที่
วัดท่าโพธิ์ ท่านเจ้าคุณเองก็มีความจ�ำเป็นต้องเดินทางกลับวัดท่าโพธิ์
เช่นเดียวกัน และเดินทางกลับไปอ�ำเภอล�ำพูนอีกครั้งหนึ่ง ในเดือน
มกราคม ร.ศ.๑๑๘ ท่านเขียนรายงานไว้ว่า
“วันที่ ๘ มกราคม ร.ศ.๑๑๘ ได้พบกับ นายน้อยกรมการอ�ำเภอ
ล�ำพูน ได้ปรึกษาเรื่องนี้ ให้เข้าใจตลอด นายน้อยมีความยินดีรับเป็นผู้
อุดหนุน โดยเต็มก�ำลังรับปลูกโรงเรียนที่วัดบ้านนา รับสร้างเครื่องใช้ใน
โรงเรียน รับเลือกจัดพระส่งเข้ามาให้ศึกษาที่วัดท่าโพธิ์ เพื่อจะได้กลับ
ไปเป็นครู รับจะเกณฑ์เอาบุตรหลานของ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เล่าเรียน
เพื่อไว้สมก�ำลังราชการ ตกลงว่าจะได้ตั้งโรงเรียนที่วัดบ้านนา อ�ำเภอ
ล�ำพูน ๑ ต�ำบล (ชื่อว่าน้อยประดิษฐ์ผดุงผล)
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๑๐. โรงเรียนอุบลบริหาร
ภายหลังการจัดตั้งโรงเรียนน้อยประดิษฐ์ผดุงผลที่วัดบ้านนา
อ�ำเภอล�ำพูนเรียบร้อยแล้ว “ท่านเจ้าคุณ” ได้เดินทางไปยังเมืองพัทลุง เมือง
สงขลา ปัตตานี...เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ มกราคม ร.ศ.๑๑๘ ได้ตงั้ โรงเรียน
ในพัทลุง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๑๘ เดินทางถึงเมืองสงขลา ตรวจ
การพระศาสนา และจัดตั้งโรงเรียนในเขตเมืองสงขลาหลายโรง จากนั้น
เดินทางไปยังเมืองหนองจิก เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี
จึงถึงวันที่ ๕ เมษายน ร.ศ.๑๑๙ พระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑล ได้จัดเรือกลไฟชื่อ ศรีธรรมราช ถึงเมืองนครศรี
ธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ เมษายน และถึงวันที่ ๑๖ เมษายน “ท่านเจ้า
คุณ” ก็เดินทางไปอ�ำเภอสิชลและบันทึกไว้ว่า
“วันที่ ๑๙ เพลาบ่าย ๓ โมง ราษฎรชาวบ้าน ประมาณ
๗๐ คน อาราธนา ให้เทศน์ ๑ กัณฑ์ เพลาค�่ำกรมการอ�ำเภอและ
ข้าราชการหลายนาย นิมนต์ให้เทศนาในที่ว่าการ ๑ กัณฑ์
ในท้องทีอ่ ำ� เภอนีว้ ดั ใหม่อยูใ่ กล้ทวี่ า่ การอ�ำเภอและข้าราชการหมู่
นั้นมีความพอใจที่จะให้ตั้งโรงเรียนที่วัดใหม่นั้น แต่ขัดด้วยไม่มีอาจารย์
พระอุปัชฌาย์แก้วความรู้ยังไม่พอ จึงได้จัดพระกรดวัดนั้น ส่งเข้าไปให้
ศึกษาที่โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ จัดศาลาวัดนั้นเป็นโรงเรียน ได้ช้ีแจงให้
พระอุปชั ฌาย์แก้ว สอนในชัน้ ต้นอยูพ่ ลางก่อน กว่าพระกรดจะได้กลับมา
เป็นครู ตกลงว่าจะได้ตั้งโรงเรียนประจ�ำแขวงที่วัดใหม่ ๑ ต�ำบล
(ชื่อ อุบลบริหาร)
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๑๑. โรงเรียนทัศนาคารสโมสร
เป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ เจ้าคุณตั้ง ในปี ร.ศ. ๑๑๘ ท่านบันทึก
ไว้ว่า “วันที่ ๒๐ มกราคม กรมการอ�ำเภอสิชล จัดช้างให้ ๑ ช้าง
ไปตรวจวัดเขาน้อย ในแขวงอ�ำเภอสิชล ออกจากวัดใหม่ในเวลา ๓
โมงเช้า ถึงวัดเขาน้อยในเวลาบ่าย ๔ โมง เมื่อไปตรวจต�ำบลนี้ดูอาการ
ราษฎร แสดงความยินดีแปลกว่าทีอ่ นื่ คือ เมือ่ ถึงกลางทุง่ ยังห่างจากวัด
ประมาณ ๗๐ หรือ ๘๐ เส้น มีราษฎรชายหญิง ประมาณ ๑๐๐ คน
เศษมาต้อนรับ เดินน�ำหน้าช้างไปบ้าง ตามหลังเดินสองข้างช้างบ้าง
พอถึงปากประตูวดั ยิงปืนรับ ๙ นัด น�ำไปทีพ่ กั ศาลาการเปรียญ
ในเวลานั้ น ราษฎรมาประชุ ม กั น ประมาณ ๒๐๐ คนเศษ
ได้ประชุมชี้แจงข้อราชประสงค์ และการศาสนาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
ได้ยนิ ว่าวัดนี้ พระครูวศิ าลสารกัญญ์ (จาบ) ป.เอก ได้มาเทศนาอยูเ่ นืองๆ
นายทัศน์หลานเจ้าพระยานครฯ เป็นหัวหน้าสัปปุรษุ ประมาณ ๑๐๐ คน
ได้มารักษาศีลอุโบสถอยู่เป็นนิตย์ ในเพลาค�่ำวันนั้นสัปปุรุษ มาประชุม
กันอาราธนาให้เทศนา ๑ กัณฑ์
ในวัดนี้มีพระสงฆ์ ๑๐ รูป สามเณร ๑ รูป ศิษย์วัด ๒๔ คน
ควรตั้งโรงเรียนได้ นายทัศน์ เป็นหัวหน้าราษฎร ยกโรงเรียนขึ้นไว้หนึ่ง
หลังยังไม่เสร็จ ยังขัดข้องกับไม่มีอาจารย์ ด้วยเกล้ากระหม่อมได้ชี้แจง
พระสงฆ์เจ้าอธิการวัดนั้น ให้เข้าใจสอนในชั้นต้น แล้วจัดพระอันดับ
วัดนั้น ๒ รูป ส่งเข้าไปยังโรงเรียนวัดท่าโพธิ์ จัดศาลาการเปรียญเป็น
โรงเรียนไปพลางก่อน ตกลงว่าจะได้ตั้งโรงเรียนวัดเขาน้อย ๑ ต�ำบล
(ชื่อว่า ทัศนาคารสโมสร)”
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อย่างไรก็ตาม “ท่านเจ้าคุณ” ได้สรุปเกี่ยวกับการเล่าเรียนของ
เมืองนครศรีธรรมราชไว้ว่า
“วัดทีค่ วรตัง้ โรงเรียนได้มี ๑๕ วัด คือ วัดท่าโพธิ์ ๑ วัดพระนคร
๑ วัดหน้าราหู ๑ วัดเสาธงทอง ๑ วัดร่อนนอก ๑ วัดโคกหม้อ ๑
วัดวังม่วง ๑ วัดสัมพันธ์ ๑ วัดเวียงสระ ๑ วัดบ้านนา ๑ วัดใหม่ ๑
วัดเขาน้อย ๑ วัดเสาตะเภา ๑ วัดแจ้ง ๑ วัดต�ำเสก ๑ ที่ได้จัดตั้งขึ้น
ครั้งนี้ ได้เปิดการสอนแล้วบ้างยังไม่ได้เปิดการสอนบ้าง ได้ให้ท�ำเป็น
กระดานป้ายยกขึ้นไว้หน้าโรงเรียนเขียนนามของท่านผู้อุดหนุนไว้ใน
กระดานป้ายให้เป็นนามของโรงเรียน เพือ่ ให้ทา่ นเหล่านัน้ มีความเลื่อมใส
โรงเรียน มีชื่อดังนี้ ๑.สุขุมาภิบาลวิทยา ๒.วัฑฒนานุกูล ๓.ไพบูลย์
บ� ำ รุ ง ๔.ราษฎรผดุ ง วิ ท ยา ๕.กระเษตราภิ สิ จ น์ ๖.นิ ต ยาภิ ร มย์
๗.วิทยาคมนาคะวงษ์ ๘.บรรจงอนุกิตย์ ๙.น้อยประดิษฐ์ผดุงผล
๑๐.อุบลบริหาร ๑๑.ทัศนาคารสโมสร
อย่างไรก็ดี โรงเรียนที่ตั้งขึ้นในปี ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ.๒๔๔๒) ไม่
สามารถเปิดสอนได้ทุกโรงเรียน เพราะมีอุปสรรคนานาประการ เช่น
บางโรงเรียนเปิดขึน้ แล้วหาครูสอนไม่ได้ บางโรงเรียนผูอ้ ปุ ถัมภ์ไม่เข้มแข็ง
บางแห่งถูกภัยธรรมชาติและโรคระบาด แต่ท่านเจ้าคุณก็พยายามเปิด
โรงเรี ย นอื่ น ขึ้ น มาแทน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ จ� ำ นวนโรงเรี ย นลดลง ในเมื อ ง
นครศรีธรรมราช โรงเรียนทีไ่ ม่สามารถเปิดสอนได้ในปีแรก คือ โรงเรียน
วัดสามพัน อ�ำเภอพระแสง จึงย้ายมาเปิดทีว่ ดั หน้าราหู (วัดหน้าพระบรม
ธาตุ) อ�ำเภอกลางเมือง โรงเรียนวัดบ้านนา เปิดสอนไม่ได้เพราะชาวบ้าน
เป็นโรคฝีดาษ จึงตัง้ โรงเรียนปากแพรกขึน้ มาแทน ส่วนโรงเรียนวัดหมาย
อ�ำเภอกลายนั้นในปี ต่อมาได้ย้ายมาเปิดที่วัดท่าสูง ในอ�ำเภอเดียวกัน
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“ท่านเจ้าคุณ” พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธชฺโช) นับเป็นผู้วาง
รากฐานทางการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง ด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการศึ ก ษา มณฑลนครศรี
ธรรมราช นับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้ว ชื่อของ
“ท่านเจ้าคุณ” จึงเป็นที่ยกย่องของชาวนครศรีธรรมราชตลอดมา

พระรัตนธัชชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รัตนธชเถระ)
ถ่ายภาพร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ม.๖ รุ่น ๙)
ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากโรงเรียนสุขุมาภิบาลวิทยา
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ปฐมบทเรื่องไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ศ.๑๐๙

				

นายสมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี
พระบรมราโชบายให้ขยายการไปรสนียโ์ ทรเลขไปตามหัวเมืองต่างๆ จาก
ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ.๑๐๙ ท�ำให้เห็นว่ามีการเร่งรัดการ
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วางสายโทรเลขที่เมืองนครศรีธรรมราชและจากพระนิพนธ์สมเด็จกรม
พระยานริศรานุวตั ติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ในจดหมายระยะ
ทางตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.๑๒๑ กล่าวถึงการสร้างที่ท�ำการ
ไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยนั้น
ความในใบบอกมีดังนี้
				
ใบบอก  เมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๙ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ ข้าพระพุทธเจ้า  
พระศิริธรรมบริรักษ์ปลัดเมืองนครศรีธรรมราชกรมการ บอกมายังท่าน
หลวงทิพอักษรเสมียนตรากรมพระกระลาโหม ขอได้น�ำขึ้นน้อมค�ำนับ
กราบเรียน ฯพณฯ เจ้าพระยาพลเทพทีส่ มุหพระกระลาโหม  ทราบ
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ เรือเมล์
ศรีวิไลออกไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช นายยานายเรือเอาหนังสือ                
ไปรสนีย์ซองหนึ่งไปส่งข้าพระพุทธเจ้ากรมการ สลักหลังซองถึงเจ้า
พนักงานไปรสนียเ์ มืองนครศรีธรรมราช ข้าพระพุทธเจ้ากรมการว่าทีเ่ มือง
นครศรีธรรมราช เจ้าพนักงานไปรสนีย์ยังหามีไม่ จะรับไว้ไม่ทราบว่าจะ
ท�ำอย่างไร สลักหลังซองหนังสือถึงเจ้าพนักงานไปรสนีย์ ครั้นจะเปิด
ซองหนังสือจะจัดการไม่ถูกกลัวความผิด นายยาว่าถ้า ข้าพระพุทธเจ้า
กรมการไม่รบั หนังสือไว้ ให้ขา้ พระพุทธเจ้ากรมการสลักหลังซองหนังสือ
ว่า ณ วันนั้น เดือนนั้น ปีนั้น นายยาได้เอาหนังสือไปรสนีย์มาส่ง แต่เจ้า
พนักงานไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชไม่มี  จะรับหนังสือไว้ ไม่ทราบ
ว่าจะจัดการประการใด  ข้าพระพุทธเจ้า  กรมการได้สลักหลังซองหนังสือ
ส่งให้นายยา
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และการเรื่องเจ้าพนักงานไปรสนีย์ ณ หัวเมือง นั้น เมื่อ ณ วัน
ที่ ๑๑ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ นายเตียนหิ้นออกไปถึงเมือง
นครศรีธรรมราช เชิญหนังสือบัญชาประทับตราพระคชสีห์น้อย ลงวันที่
๑๔ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ ส�ำหรับตัวเดินทางในการไปรส
นีย์ตามหัวเมืองฉบับหนึ่ง หนังสือเสเกรดารีกรมไปรสนีย์ฉบับหนึ่ง               
ถึงผูว้ า่ ราชการเมืองกรมการใจความว่า  พระโทรเลขธุรานุรกั ษ์  เจ้ากรม
โทรเลขรับสัง่ พระวรวงษ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ไดเรกเตอร์ เยเนอราล  
กรมไปรสนียแ์ ลโทรเลข  มีหนังสือมาว่าแต่กอ่ น  กรมพระกระลาโหมออก
ตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค ส�ำหรับตัวนายกรานเจ้าพนักงาน ที่ออกไปตรวจ
การเมล์ไปรสนียต์ ามหัวเมืองนัน้ เป็นทีส่ มควรแก่กรมพระกระลาโหมเสมอ
ไป เพราะเหตุว่าบ่างทีกรมไปรสนีย์แต่งให้นาย กรานไปบ่าง ให้คนอื่นไป
บ่างหาเป็นทีย่ ตุ ิไม่ จึงขอเปลีย่ นท้องตราใหม่  ให้เป็นแต่ว่า เจ้าพนักงาน
ไปรสนีย์อย่าต้องให้มีชื่อเลย จึงได้ท้องตราฉบับนี้เป็นตราส�ำหรับเป็นตัว
เจ้าพนักงานไปรสนีย์ใหม่ จะได้ออกมาตรวจตามบันดาไปรสนีย์หัวเมือง
ที่มีออฟฟิศไปรสนีย์เมืองนั้นๆให้ผู้ว่าราชการเมืองกรมการ เป็นธุระ
อุดหนุนจัดตัง้   ม้า  เรือ  เกวียน ตามสมควรแก่เวลา เทศการ เจ้าพนักงาน
ไปรสนียจ์ ะได้ไปมาตรวจไปรสนีย์ ให้สมควรแก่ประโยชน์ทจี่ ะให้ราชการไป
รสนียเ์ ป็นไปได้โดยสดวก แลให้เจ้าพนักงานไปรสนียห์ วั เมืองเชือ่ ฟังบังคับ
บัญชาเจ้าพนักงาน ไปรสนียซ์ งึ่ เชิญท้องตรานีจ้ งทุกประการ อย่าให้เป็น
ที่ขัดข้องด้วยเหตุประการใดได้ ถ้าเจ้าพนักงานไปรสนีย์เชิญท้องตรานี้
ออกมาถึงบ้านเมืองใดจะชี้แจงวิธีไปรสนีย์แลจะไปตรวจตรา ณ เมืองใด
ประการใด ให้ผวู้ า่ ราชการเมืองกรมการและเจ้าพนักงานไปรสนียห์ วั เมือง
ประพฤติให้ถูกต้องตามตราบังคับและแบบอย่างจงทุกประการ
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แลข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้แจ้งกับนายเตียนหิ้น ว่าที่เมือง
นครศรีธรรมราช ยังหามีคนได้เชิญท้องตราออกไปจัดเจ้าพนักงาน               
แลชี้ แ จงการไปรสนี ย ์ ไ ม่ นายเตี ย นหิ้ น จะชี้ แ จงจะให้ ท� ำ ประการใด               
นายเตียนหิน้ ว่า ทีเ่ มืองนครศรีธรรมราช เรือลูกค้าไปมาค้าขายแต่นอ้ ย            
ไม่ต้องมีเจ้าพนักงานไปรสนีย์ นายเตียนหิ้นจะไปจัดแจงเจ้าพนักงาน
ชี้แจงวิธีไปรสนีย์ที่เมืองสงขลา ให้ข้าพระพุทธเจ้ากรมการจัดส่งนาย
เตียนหิ้นไป ณ เมืองสงขลา ข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดเรือจัดคนไป
ส่งนายเตียนหิน้ ณ เมืองสงขลา แต่ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม รัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๘ นายเตียนหิ้นหาได้ชี้แจงการไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช
ประการใดมิได้
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ซึ่ ง ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า กรมการ สลั ก หลั ง ของหนั ง สื อ ลงว่ า                    
เจ้ า พนักงานไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชไม่มี นายยาภาหนังสือ               
กลับมา ไม่ทราบว่าจะผิดชอบประการใด ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน     
เอาพระใต้ละอองเท้า ฯพณฯ ที่สมุหพระกระลาโหม เป็นที่พึ่งปกเกล้าฯ      
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
ใบบอกอีกฉบับหนึ่งของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่
๒๔ สิงหาคม ร.ศ.๑๐๙ รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางสาย
โทรเลขในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ความว่า
“ข้าพระพุทธเจ้า พระยาศรีธรรมราช.............บอกประนิบตั รมายัง
ออกพันทนายเวนขอได้น�ำกราบเรียนพณหัวเจ้าท่านที่สมุหพระกระลา
โหมทราบ
ด้วยหลวงราชเสนีข้าหลวง นายบุญไลแมนต์ นายช่างเชิญ           
ท้องตราไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบเกล้าทราบ
กระหม่อมทุกประการแล้ว หลวงราชเสนีข้าหลวง มีหมายมาเกณฑ์
ตัวเลขสองร้อยคน ช้างกูบพร้อมยี่สิบช้าง ข้าพระพุทธเจ้าได้จ่าย
กรรมการให้หลวงราชเสนีข้าหลวง นายบุญไลแมนต์ นายช่างออกท�ำ
ทางภาษสายโทรเลข
หลวงราชเสนี ข ้ า หลวง นายบุ ญ ไลแมนต์ มี จ ดหมายถึ ง              
ข้าพระพุทธเจ้าให้เบิกสิง่ ของมาท�ำการทางสายโทรเลข ขอเบิกอินสุเลเตอร์
ประแจสี่สิบเก้าตัว อินสุเลเตอร์ไม่มีประแจ ห้าร้อยห้าสิบแปดตัว หลิ่ม
ประแจสกรูพร้อมลวดพันอินสุเลเตอร์หนึง่ ขดใหญ่ ดีบกุ ปัดตรีหา้ สิบปอน
ตาปู ข วากเหมื อ นตั ว อย่ า งยาวห้ า สิ บ นิ้ ว ฟุ ต หมื่ น ห้ า พั น ตั ว นั้ น                       
ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งจดหมายหลวงราชเสนีข้าหลวง นายบุญไลแมนต์
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นายช่างสวดเข้ามาด้วยแล้ว
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”
และจากใบบอกฉบับที่ ๑๖ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐
จากพระศิริธรรมบริรักษ์ปลัด พระเสน่หามนตรี ผู้ช่วยราชการเมือง
นครศรีธรรมราช ความว่า
ด้วย ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐  หลวง
ราชเสนีขา้ หลวง  นายบุญไลแมนต์ นายช่างสร้างสายโทรเลข  เชิญท้อง
ตราพระราชสีห์ไปลุวางต่อพระยาศรีธรรมราชฉบับหนึ่งว่า โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้หลวงราชเสนีกรมพระกระลาโหม ฝ่ายพระราชวัง              
บวรณ์ เป็นข้าหลวงออกมาพร้อมนายบุญไลแมนต์ นายช่างคนสร้าง      
สายโทรเลข ถ้าหลวงราชเสนีข้าหลวง นายบุญไลแมนต์ออกมาถึงแขวง
บ้านเมืองใด จะชี้แจงจัดการปักเสาภาษสายโทรเลขแห่งใดต�ำบลใดให้      
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ผูว้ า่ ราชการเมืองกรมการฟังค�ำชีแ้ จงข้าหลวงนายช่างรีบเร่งการปักเสา
ภาษสายตามซึ่งชี้แจงนั้น......ในท้องตรามีความหลายประการ
พระยานครศรีธรรมราชได้จดั กรมการให้รบี เร่งไปรับหลวงราชเสนี
ข้าหลวง  นายบุญไลแมนต์นายช่าง แลเกนท์เลขไพร่สม เจ้าเมืองกรม
การ  ไพร่กองด่าน  ไพร่สว่ ยภาษสายโทรเลข  ตามหลวงราชเสนีขา้ หลวง  
นายบุญไลแมนต์นายช่างบังคับชี้แจงทุกประการแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าได้ให้ขนุ โยธาพิทกั ษ์กรมการถือหนังสือบอกหลวง
ราชเสนีข้าหลวง
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ต่อมาถึงปี ร.ศ.๑๒๑ สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการได้เสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ได้ทรง
นิพนธ์ จดหมายระยะทางตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.๑๒๑ ขณะที่
ประทับอยูท่ เี่ มืองนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๒๓ มิ.ย. ร.ศ.๑๒๑ ทรง
นิพนธ์เกี่ยวเรื่องไปรสนีย์ ความว่า
“เช้า ๕.๑๐ ไปดูออฟฟิศไปรสนียโ์ ทรเลข ออฟฟิศท�ำด้วยกระดาน
หลังคาสังกะสี แต่ยงั ไม่แล้ว ขาดเพดานแลข้างในยังไม่ได้ทาสี ได้ขอให้
พระยาสุขมุ ท�ำให้สำ� เร็จ แลขอเปลีย่ นสังกะสีเป็นกระเบือ้ ง เรือนพนักงาน
ยังไม่ม  ี พระยาสุขมุ จะท�ำให้ เครือ่ งใช้ยงั ไม่เรียบร้อยได้สงั่ หลวงพิทกั ษ์ให้
จัดท�ำแล้ว  พนักงานชือ่ นายบุญรอด ผูช้ ว่ ยชือ่ ชม มีบรุ ษุ ๒ จีนบุญรอด
ดูกเ็ อือ้ ดี  .......  โทรเลขมีสองเครือ่ ง ตัง้ เปนรีเล  เวลานีส้ ายดีทงั้ สองทาง
มีเครื่องโทรศัพท์ส�ำหรับลองสาย มีสายโทรศัพท์ไปโรงภาษีปากน�้ำด้วย
ผลประโยชน์ไปรสนียม์ หี นังสือเดือนละ ๒๐๐ เศษ ค่าแสตมป์ราว ๑๐ บาท
โทรเลขค่าส่งราว ๒๐๐ บาท มีบาญชีรายละเอียด ให้ได้เขาคัดส่งมาให้”
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แสดงให้เห็นว่าทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชมีทที่ ำ� การไปรสนียโ์ ทรเลข
มาก่อน ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) สมัยทีผ่ เู้ ขียนเรียนทีโ่ รงเรียนเบญจม
ราชูทิศ ทางเหนือของสนามหน้าเมือง เมื่อพ.ศ.๒๔๙๐ ส�ำนักงานไป
รสนีย์โทรเลขนครศรีธรรมราช เป็นอาคาร ๒ ชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้าน
พักของผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ถนนราชด�ำเนิน ด้านหน้า
มีบนั ไดขึน้ ลงขวาซ้ายด้านหน้าและถูกรือ้ ไปเพือ่ สร้างอาคารหลังปัจจุบนั

ภาพที่ท�ำการไปรษณีย์ในอดีต

ภาพที่ท�ำการไปรษณีย์ในปัจจุบัน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินปากพนัง
ร.ศ.๑๒๔
นายสมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปี ที่ผ่านมา ช่วงปลายรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินอ�ำเภอ
ปากพนังเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๔ หรือ พ.ศ.๒๔๔๘
การเสด็จพระราชด�ำเนินในครั้งนั้นทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จ
เจ้าฟ้ามกุฏราชกุมาร ทรงเล่าเรื่องราวที่ทรงเห็นที่ปากพนัง บัดนี้ภาพ
เหล่านั้นได้ผ่านไปกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว จึงขอน�ำพระราชหัตถเลขาฉบับที่
๖ ของพระองค์ท่านมาเสนอผู้อ่าน เพื่อเปรียบเทียบปากพนังในอดีตกับ
สิ่งที่ผู้อ่านเห็นปากพนังในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๖
วันที่ ๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๔ ถึงมกุฎราชกุมาร
ในที่ประชุมรักษาพระนคร
เพื่อจะให้รายงานการที่มาเที่ยวครั้งนี้ส�ำเร็จบริบูรณ์ตามที่ควร
จะบอก จึงเขียนบอกฉบับนี้อีกฉะบับ ๑
วันที่ ๘ เวลาเช้า ๓ โมง ได้ลงเรือมาด เรือไฟเล็กลากออกจาก
เรื อ มหาจั ก รี ที่ ท อดอยู ่ ใ นเมื อ งนคร ไปปากพนั ง อยู ่ ท ้ า ยอ่ า วแหลม
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ตะลุมพุกนี้ ๓ ชัว่ โมงหย่อนถึงปากพนัง แม่นำ�้ โตราวสักแม่นำ�้ เจ้าพระยา
กรุงเทพฯ บ้านนายอ�ำเภอตั้งอยู่ใกล้ปากน�้ำ ต่อนั้นขึ้นไปเป็นบ้านเรือน
ทั้งสองฝากแน่นหนา เพราะมีพลเมืองถึง ๔๖,๐๐๐ คนเศษ มีจีนมาก
เป็นจีนไหหล�ำเป็นพืน้ รองจ�ำนวนจีนไหหล�ำเป็นจีนฮกเกีย้ นแต้จว๋ิ มีนอ้ ย
เสียงจุดประทัดสนั่นไป มีเรือยาว เรือส�ำปั่น ราษฎรลงมารับที่ปากอ่าว
ประมาณสัก ๘๐ ล�ำ โห่ร้องตามมาสองข้าง ได้ขึ้นไปตามล�ำน�้ำหลาย
เลี้ยว จึงถึงโรงสีไฟจีนโค้วหงักหงี ซึ่งตั้งใหม่ มีความปรารถนาจะให้เปิด
โรงสีนนั้ เมือ่ ไปถึงจีนหงักหงีนอ้ งและบุตรหลายคน และราษฎรซึง่ อยูใ่ น
คลองริมโรงสีนนั้ เป็นอันมาก ได้ตอ้ นรับโดยแข็งแรง ตัง้ แต่ไปจากเรือมหา
จักรีถึงโรงสีนั้น กินเวลา ๔ ชั่วโมง ได้ขึ้นเดินดูโรงสีทั่วไปและไต่ถามถึง
การงานเรื่องค้าขายแล้วกลับลงมา ขึ้นที่บ้านนายอ�ำเภอ เพราะว่าที่
ว่าการอ�ำเภอเก่าตั้งอยู่เหนือน�้ำขึ้นไป ที่ว่าการอ�ำเภอใหม่ท�ำยังไม่แล้ว
หลังทีท่ ำ� ใหม่นี้ เท่ากับทีท่ ำ� การเมืองปัตตานี กินข้าวบนเรือนนัน้ จีนหงัก
หงีเลี้ยงเกาเหลาอย่างจีน ข้าหลวงเทศาภิบาลเลี้ยงอย่างไทย แล้วเดิน
ไปดูร้าน ซึ่งข้าราชการและราษฎร มาตั้งอย่างขายของ แต่ที่แท้เป็นของ
ถวายทั้งนั้น มีพันธุ์ข้าวต่างๆ น�้ำตาลต่างๆ เครื่องสาน ผลไม้ ขนม ยา
เลี้ยงคนเรือที่ไป พวกราษฎรมาเฝ้าพร้อมกันทั้งบกทั้งน�ำ้ แน่นหนามาก
บรรดาการเล่นยังมีอยู่ในต�ำบลนั้นได้มาเล่นอย่างไทย จีน แขก เวลา
บ่าย ๓ โมงครึ่ง จึงลงเรือกลับมาถึงเรือมหาจักรีเกือบจะ ๒ ทุ่ม
อ� ำ เภอปากพนั ง นี้ ได้ ท ราบอยู ่ แ ล้ ว ว่ า เป็ น ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งไร
แต่เมื่อไปถึงที่ ยังรู้สึกว่าตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมาก ไม่นึกว่า
จะใหญ่โตมัง่ คัง่ ถึงเพียงนี้ น�ำ้ ตืน้ มีอยูท่ ดี่ อนปากน�ำ้ สัก ๒๐๐ เส้น เข้าไป
ข้างในน�ำ้ ลึกตลอด จนถึงหน้าโรงสีไฟน�ำ้ ยังลึกถึง ๓ วา ถ้าเวลาน�ำ้ มาก
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เรือขนาดพาลี และสุครีพเข้าไปได้ ต่อโรงสีไฟขึ้นไปไม่มากนัก ถึงปาก
แพรกซึ่ งเป็น แม่ น�้ ำ ๒ แยกๆ หนึ่ง เลียบไปตามทะเล ถึ งต�ำ บล
ทุ่งพังไกร ซึ่งเป็นที่นาอุดมดี ข้างจีนกล่าวกันว่าดีกว่าคลองรังสิต และ
มีท่ีเหลืออยู่มาก จะท�ำนาขึ้นได้ไหม่กว่าที่มีอยู่เดียวนี้สัก ๑๐ เท่า
เขากะก�ำลังทุ่งนั้น ถ้ามีนาบริบูรณ์ จะตั้งโรงสีไฟประมาณ ๑๐ โรง
ขาดแต่คนเท่านั้น นาทั้งมณฑลนครศรีธรรมราชไม่มีที่ไหนสู้ล�ำน�้ำนั้น
เรือกลไฟขนาดศรีธรรมราช ขึน้ ไปได้ตลอดถึงพังไกรในเวลาหน้าแล้ง ต่อ
พังไกรไปเป็นล�ำคลองเล็กลง แต่ถา้ หน้าน�ำ้ เรือศรีธรรมราชไปได้ถงึ อ�ำเภอ
ระโนด แขวงสงขลา ตกทะเลสาบ
คลองอีกแยกหนึง่ แต่ปากแพรกนัน้ ไปทางตะวันตกถึงอ�ำเภอปราน
ที่อ�ำเภอปรานนี้ มีไม้เคี่ยม ไม้ตะเคียน และไม้กระยาเลยต่างๆ มาก
จีนหักหงีได้ขออนุญาตตัง้ โรงเลือ่ ยจักรขึน้ ทีร่ มิ โรงสีใช้หม้อเดียวกัน แต่ยงั
ไม่ตั้งเครื่อง มีไม้จอดอยู่ริมตลิ่งมาก ทางไปมาแต่อ�ำเภอกลางเมืองมา
ตามคลองปากพยา แล้วมาคลองบางจากออกทะเลหน่อยหนึ่งจึงเข้า
ปากพนังแต่พระยาสุขุมได้ขุดคลองตั้งแต่ระหว่างหมู่บ้านคนไปถึงคลอง
บางจาก เดินทางในมีเรือลูกค้ามาแต่กลางเมืองและร่อนพิบูลย์จอดอยู่
หลายร้อยล�ำ ในล�ำนั้นมีเรือก�ำปั่นแขกส�ำเภาจีนค้าขายทอดอยู่กลางน�้ำ
เกือบ ๓๐ ล�ำ แต่เป็นเรือเมืองตรังกานู ถึง ๑๘ ล�ำ สินค้าไม่มีอื่น
ส�ำคัญเท่าข้าว มีปลา มีสกุ รแต่ไม่มาก เรือเหล่านีม้ าแต่เมืองสิงค์โปร์และ
เมืองแขกโดยมาก ห้างอิสต์เอเซียติก ตัง้ เอเยนต์ไว้สำ� หรับสินค้าไปบรรทุก
ลงเรือเมล์ด้วยเหมือนกัน ข้าวกลับไปกรุงเทพฯ ก็มี เพราะเหตุที่แต่ก่อน
มีแต่โรงสีด้วยมือ สีไม่ทันกัน ต้องส่งไปโรงสีไฟกรุงเทพฯ ในเวลานี้โรงสี
ด้วยมือนัน้ รายไปตามริมฝัง่ น�ำ้ ตลอด มีหลายสิบโรง เมือ่ จะคิดดูวา่ ต�ำบล
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นีม้ รี าคาอย่างไร เทียบกับเมืองสงขลา เงินผลประโยชน์แต่อำ� เภอเดียวนี้
น้อยกว่าเมืองสงขลาอยู่ ๒๐,๐๐๐ บาท เท่านัน้ บรรดาเมืองท่าในแหลม
มลายูฝง่ั ตะวันออกเห็นจะไม่มแี ห่งใดดีเท่าปากพนัง มีขดั ข้องอยูก่ แ็ ต่ทปี่ าก
อ่าวตืน้ เรือใหญ่เข้าไม่ได้ พวกลูกค้ามีความประสงค์ทจี่ ะให้ขดุ มาก จีน
หักหงีนี้เองได้ยื่นเรื่องราวว่า ถ้าจะขุดตัวจะขอออกเงินให้ ๘๐,๐๐๐
บาท พวกจีนลูกค้าทีน่ เี้ ห็นพร้อมกันว่าจะต้องขุดทุกปี ยอมให้เก็บค่าขุด
ตามก�ำลังเรือ เพราะเหตุทเี่ วลานีล้ ำ� บากด้วยเรือ่ งล�ำเลียงข้าวมาบรรทุก
เรือใหญ่ เสียค่าจ้างเป็นอันมาก โดยจะต้องเสียค่าขุดคลองยังจะถูกกว่า
เสียค่าจ้างเรือล�ำเลียงและขอให้ ปิดคลองบางจาก ซึง่ เป็นทางให้นำ�้ เค็ม
เข้าในคลองพระยาสุขมุ นัน้ เสีย น�ำ้ ในคลองนัน้ จะแรงขึน้ อีก และจะได้นำ�้
จืดมาใช้ทปี่ ากพนัง ต�ำบลปากพนังนีค้ งเป็นท่าของเมืองนครศรีธรรมราช
ปากอืน่ ๆ ปิดหมดอยูเ่ อง เพราะการเข้าออกล�ำบาก
ที่ต�ำบลนี้ล�ำบากอยู่แต่ด้วยน�้ำ ถ้าขุดบ่อในที่ซึ่งเป็นดินเลนใกล้
แม่นำ�้ น�ำ้ เปรีย้ วใช้ไม่ได้ ถ้าออกไปขุดชายทะเล ห่างขึน้ มาสัก ๓๐ เส้น
กลับได้นำ�้ จืด แต่ระยะไกลเดีย่ วนีร้ าษฎรได้อาศัยน�ำ้ ในคลองสุขมุ แต่นำ�้ ใน
คลองบางจากมักท�ำให้เค็ม จึงอยากขอให้ปดิ คลองบางจากนัน้ การทีจ่ ะ
ปิดคลองบางจากนั้น มีบ้านที่ต้องล�ำบากอยู่ต�ำบลเดียว เพราะอยู่นอก
ปากคลองสุขมุ ออกมา เขากล่าวติเตียนกันอยูว่ า่ จีนทีม่ าอยูแ่ ต่กอ่ นเป็น
พวกไหหล�ำมาก มักจะไม่มีใครจะคิดการใหญ่ ได้ประมาณพันหนึ่ง
สองพันเหรียญก็กลับบ้าน แต่บดั นีจ้ นี แต้จวิ๋ ก�ำลัง รูว้ า่ ทีน่ ดี้ ี เห็นจะมีอกี
มาก ไม่ชา้ ต�ำบลนีจ้ ะเจริญใหญ่โต สูเ้ มืองสงขลา ได้ในทางผลประโยชน์
ทุกวันนีม้ แี ต่โทรศัพท์พวกลูกค้าจีน ต้องการจะให้มโี ทรเลข ถ้าจะมีผใู้ ช้
โทรเลขนอกจากราชการแล้ว จะมีทนี่ มี่ ากกว่ากลางเมือง
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อนึ่งดินที่นี้ดี เผาอิฐแกร่งเหมือนอิฐสงขลา ทีว่ า่ การอ�ำเภอหลัง
ใหญ่ ซึง่ ท�ำใหม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่เพียง ๒,๐๐๐ บาท นอกนัน้ ใช้
แรงคนโทษ ซึง่ จ�ำหน่ายมาแต่เมืองนครศรีธรรมราช ท�ำอิฐราษฎรพากัน
มาแลกสิง่ ของ ซึง่ จะต้องการเป็นไม้เป็นเหล็ก แรงทีท่ ำ� ก็ใช้แรงคนโทษ พืน้
ล่างเสาก่ออิฐข้างบนเป็นไม้มงุ จาก ยังขาดฝาไม้แล้วเสร็จแต่ถอื ว่ามีสงิ่ ที่
ดีอยูห่ ลายอย่างเช่นนี้ ก็มสี งิ่ ทีไ่ ม่ดอี ยู่ คือยุงชุมเกินประมาณ ถ้าไม่มมี งุ้
แล้วอย่าได้นอนเลย ฉันไปนัง่ กินข้าวอยูเ่ วลากลางวันยุงก็กดั และบินอูไ้ ป
แต่นี้ต่อไป จะแวะเกาะพงันและช่องอ่างทอง ปากน�้ำชุมพร
บางสะพาน และเกาะสีชัง เป็นที่ซึ่งได้เคยมาแต่ก่อนแล้ว เว้นแต่
บางสะพาน ซึง่ ดูจะไม่อศั จรรย์อนั ใด เป็นอันหมดเวลาทีจ่ ะบอกข่าวเข้าไป
ให้ถึงก่อนตัวฉันไปถึงเองได้เพียงเท่านี้
			

(พระปรมาภิไธย) สยามินทร์

พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เกี่ยวกับหัวเมืองปักษ์ใต้ โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชเป็นฉบับ
สุดท้าย เพราะการเสด็จพระราชด�ำเนินของพระองค์ครั้งนั้นเป็นครั้ง
สุดท้าย แม้จะมีหมายก�ำหนดการการเสด็จพระราชด�ำเนินอีกในปี ร.ศ.
๑๒๗ แต่มไิ ด้เสด็จอ�ำเภอปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช จึงเป็นสถาน
ทีส่ ดุ ท้ายทีท่ รงมีพระราชหัตถเลขาเกีย่ วกับสภาพบ้านเมือง และลักษณะ
ทางสังคมที่ทรงไปเยือน
ชาวปากพนังจึงเป็นผูแ้ ทนเมืองนครศรีธรรมราชทีม่ โี อกาสรับและ
ส่งเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ใน
การพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชหลายประการ
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ภาพโรงสีข้าวของจีนโค้วหงักหงึในปัจจุบัน
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สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร
ทรงรับสั่งให้จัดการแสดงละคร
เพื่อหารายได้ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุที่เมืองนคร
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
เมือ่ ร.ศ.๑๒๘ หรือ พ.ศ.๒๔๕๒ ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นทรง
ด�ำรงพระยศเป็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวชิราวุธ มกุฎราชกุมารเสด็จประพาส
หัวเมืองปักษ์ใต้ ประทับอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ในคืนวันที่ ๒๗
พฤษภาคม พระองค์ได้รับสั่งให้จัดการแสดงละครเรื่อง “ปล่อยแก่”
ทรงเล่าไว้ในจดหมายเหตุในฐานะผู้ตามเสด็จที่ชื่อ “นายแก้ว” ไว้ดังนี้
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘ ละครสราญรมย์
ที่เล่นเมื่อคืนนี้ นับว่าเป็นอันเรียบร้อยดี เป็นที่พอใจของคนที่มาดูมาก
พอตื่นเช้าขึ้น ผมจึงรีบเล่าในที่นี้ทีเดียว
ที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่นั่งคนดูนั้น ไม่มีว่างเลย บ๊อกซ์ มี ๑๒ บ๊อกซ์
มีเก้าอี้บ๊อกซ์ละ ๖ เก้าอี้ ขายบ๊อกซ์ละ ๓๐ บาท เต็มหมด นอกนั้นก็มี
เก้าอีป้ ลีกและขัน้ บันไดให้นงั่ ขายตัว๋ ราคาถูกๆ ตัง้ แต่ ๓ บาท ถึง ๑๐ บาท
ได้เงินรวมเบ็ดเสร็จประมาณ ๘๐๐ บาท ยังมีคา่ โปแกรมและบทร้องอีก
๔๐ บาท ได้เพราะฉะนั้นนับว่าอยู่ในฐานะรวย เงินนี้ทูลกระหม่อมทรง
พระราชอุทิศถวายเป็นค่าปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเฉพาะ ฉะนั้นไม่ใช่แต่
ผู้ที่เล่นละคร ทั้งผู้ที่มาดูก็ย่อมจะได้รับส่วนกุศลด้วยกันทั้งสิ้น
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ละครที่เล่นนั้นคือ เรื่อง “ปล่อยแก่” ของนายบัว ทองอิน แต่มี
แก้ไขบ้าง และเพิ่มเติมล�ำเข้าไปหลายแห่ง เรียกว่า ละครพูดแถม
ล�ำ บทร้องนั้น “พระขรรค์เพ็ชร์” แต่งขึ้นใหม่ ใช้ของเก่าบ้าง
ในตอนที่ ๑ อ้ายเพิ้งก�ำลังกวาดบ้านร้องล�ำต้อยตลิ่ง บทใช้บท
ทีแ่ ต่งไว้สำ� หรับเรือ่ ง “วัง่ ตี”่ คือ “เสียแรงได้เกิดมาจะพากันโศกไย ฯลฯ”
นั้นเอง เวลาร้องใช้บทด้วย ตัวตลกอย่างอ้ายเพิ้ง เช่นนี้ก็ใช้บทให้เป็น
ตลก เอาฮาได้สบาย แต่ตวั ดีๆ อย่างพระพลากรอยูข่ า้ งจะล�ำบากหน่อย
ต้องใช้บทให้เรียบๆ อย่างละครร�ำนั้นเอง แต่ให้น้อยๆ พอเป็นท่า
พระพลากรร้องล�ำทองย่อน อธิบายความเปลี่ยวใจให้หลวงเกียรติคุณ
ฟัง มีบทไว้ว่า
“เจ้าอยู่หัวเดียวเปลี่ยวอกพกอนาถ คฤหาสน์ห้องชานและลาน
สวน จะเงียบเหงาเปล่าจิตคิดรัญจวน ใครจะชวนเจ้าชมภิรมยา (สร้อย)
หอมอะไรทีใ่ นสวน หอมเย็นยัว่ ยวนเกินผกา หอมซาบสิน้ หอมกลิน่ วนิดา
หอมทุกเวลาไม่วายเลย”
แม่ถนอมร้องล�ำเทพบรรทม ใช้บทเดิมของจ่าโคม ซึ่งเป็นบท
เหมาะดีที่สุดแล้ว ต่อไปนี้ก็มีแทรกล�ำ ที่ตรงผินออกมาเกี้ยวแม่ถนอม
ส�ำคัญว่าแม่ถนอมเป็นผูช้ าย ผินร้องเพลงสุรนิ ทราหู บทเดิม แล้วแม่อาบ
นัง่ พูดกับถนอม เมือ่ ก่อนพ่อจะออกมาพบ พูดล้อถนอมว่า ท�ำเจ้าชูเ้ กีย้ ว
นางผินได้เพราะ นายจวนสอนแม่อาบว่าตนก็ท�ำได้ร้องล�ำ พระนเรศวร
ชนช้างบทเดิม ต่อนี้ไปก็ไม่มีแทรกแซมอีก ด�ำเนินเรื่องเรื่อยไปจนจบ
แล้ ว จึ ง เข้ า แถวร้ อ งยอพระเกี ย รติ ใช้ บ ทที่ ร ้ อ งในกระบวนแห่
เฉลิมพระเกียรติ งานรัชมังคลาภิเษก แล้วสรรเสริญพระบารมี
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สุดท้ายทรงเล่าว่า “คนที่ดูแล้วพากันติดใจ และคนที่ไม่ได้มาดู
ก็พากันเสียใจว่า ไม่ได้ดู....”
ผู้ที่เป็นตัวแสดงในครั้งนั้น คือ ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จในการ
ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.๑๒๘ ซึง่ เป็นชายทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะแสดงเป็น
บทหญิงหรือบทชาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงร่วมแสดงละคร
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การจับช้างป่าของทางราชการ
ที่เมืองนครศรีธรรมราช
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
เทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีอาณาเขต
ตัง้ แต่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ปัจจุบนั
เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่ส�ำคัญได้แก่อุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง พื้นที่ของหลายอ�ำเภอของจังหวัดนครศรีธรราช อ�ำเภอลาน
สกา อ�ำเภอพรหมคีรี อ�ำเภอฉวาง อ�ำเภอนาบอน อ�ำเภอทุ่งสง อ�ำเภอ
ร่อนพิบลู ย์ ในเขตอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ครัน้ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ยังมีช้างป่าหรือช้างเถื่อนที่ทางราชการและประชาชนจับมา
เลีย้ งเพือ่ ใช้งาน ถ้าประชาชนจะจับช้างป่าเพือ่ มาใช้งานต้องได้รบั อนุญาต
จากทางราชการเสียก่อน
การจับช้างป่าของทางราชการเพือ่ น�ำมาใช้เป็นพาหนะของอ�ำเภอ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังใบบอกของพระยา
สุขุมนัยวินิจ (ปั้น สุขุม) ข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลนครศรี ธรรมราช
รายงานราชการมณฑล ศก ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) กราบทูลพระเจ้าน้อง
ยาเธอ กรมหมื่ น ด� ำ รงราชานุ ภ าพ เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย
ในใบบอกฉบับนี้ ตอนหนึ่งกล่าวถึงการแบ่งแขวงเมืองนครศรีธรรมราช
ออกเป็น ๙ อ�ำเภอ ประกอบด้วย
ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช 103

อ�ำเภอกลางเมือง เป็นแขวงชั้นใน หลวงระงับประจันตะคาม
ข้าหลวงผู้ช่วยว่าที่นายอ�ำเภอ ตั้งที่ว่าการกลางเมืองนครศรีธรรมราช
อ�ำเภอเบี้ยซัด เป็นแขวงชั้นกลาง หลวงพิบูลย์สมบัติ ข้าหลวง
ผู้ช่วยว่าที่นายอ�ำเภอ ตั้งที่ว่าการที่แม่น�้ำปากพนัง
อ�ำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นแขวงชั้นกลาง ขุนเกษตรพาหะนะ เป็น
นายอ�ำเภอ ตั้งที่ว่าการร่อนพิบูลย์ ซึ่งเป็นที่จีนท�ำเหมืองแร่ดีบุกอยู่
เปนอันมาก
อ�ำเภอกลาย เป็นแขวงชั้นกลาง นายเจริญ เป็นนายอ�ำเภอ
ตั้งที่ว่าการปากน�้ำท่าสูง
อ�ำเภอสิชล เป็นแขวงชั้นนอก ต่อแดนเมืองกาญจนดิฐ นายบัว
มหาดเล็ก บุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เป็นนายอ�ำเภอ ตั้งที่ว่าการ
บ้านไชยกราบ
อ� ำ เภอล� ำ พู น เป็ น แขวงชั้ น นอก ต่ อ แดนเมื อ งคี รี รั ฐ นิ ค ม
เมืองกาญจนดิฐ เมืองกระบี่ นายเมกเป็นนายอ�ำเภอ ตัง้ ทีว่ า่ การทีบ่ า้ นนา
อ� ำ เภอฉวาง เป็ น แขวงชั้ น นอก ต่ อ แดนเมื อ งคี รี รั ฐ นิ ค ม
เมืองกาญจนดิฐ เมืองกระบี่ นายน้อยเป็นนายอ�ำเภอ ตั้งที่ว่าการบ้าน
คลองตาล
อ�ำเภอทุ่งสง เป็นแขวงชั้นนอก ต่อแดนเมืองตรัง เมืองกระบี่
นายเที่ยงเป็นนายอ�ำเภอ ตั้งที่ว่าการบ้านโคกแซะ
อ� ำ เภอเขาพั ง ไกร เป็ น แขวงชั้ น นอก ต่ อ แดนเมื อ งพั ท ลุ ง
เมืองสงขลา นายก้านมหาดเล็ก บุตรพระด�ำรงเทวฤทธิ์ (กล่อม) เป็นนาย
อ�ำเภอ ตั้งที่ว่าการที่เขาพังไกร
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พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม) รายงานต่อไปว่า
“อนึง่ กองข้าหลวงทีม่ ารักษาราชการอยูใ่ นเมืองนครศรีธรรมราช
นี้ มีความขัดสนอยู่ด้วยก�ำลังพาหนะ เพราะเมืองนครศรีธรรมราชจะไป
มากับแขวงต่างๆต้องใช้ช้างเป็นพาหนะ ในเวลานี้พวกกรมการอ�ำเภอ
ตามแขวง ถ้าเป็นคนเมืองนี้มีพาหนะเป็นของตนเอง ก็ได้อาไศยใช้สอย
บ้าง ถ้ากรมการอ�ำเภอที่พวกข้าหลวงมาจากกรุงเทพฯ ไม่มีของตัว
ก็ต้องใช้เงินหลวงจ้างอยู่ในปีหนึ่งมากๆ ใช่แต่เท่านั้น ยังการที่หาจ้างก็
ยากด้วย
เพราะฉะนั้น ได้มีการสั่งให้กรมการอ�ำเภอ ต�ำบลทุ่งสง อ�ำเภอ
ฉวาง อ�ำเภอล�ำพูน จัดการตั้งคอกจับช้าง ไว้ใช้ในราชการ เมื่อเดือน
มีนาคม ศก ๑๑๖ ช้างเข้าคอกอ�ำเภอฉวาง ๒๕ ช้าง ได้แบ่งให้
กรมการอ�ำเภอๆ ละ ๒ ช้าง ๓ ช้าง ไปช่วยกันรักษาไว้ คงจะใช้ได้
ในปลายศก ๑๑๗ กลับภายหลังได้รับการรายงานจากกรมการอ�ำเภอ
ล�ำพูนอีกฉบับหนึง่ ว่า ช้างเข้าคอกจับได้เมือ่ เดือนพฤษภาคม ศก ๑๑๗
นี้อีก ๑๑ ช้าง แต่ช้างนี้ยังหาได้แบ่งให้กับผู้จับไม่ รวมช้างจับได้
๒ คราว ๓๖ ช้าง ถ้าช้างที่จับได้นี้เลี้ยงเชื่องแล้ว จะมีประโยชน์
กับราชการมาก ทัง้ เงินหลวงทีจ่ ะต้องจ่ายในส่วนพาหนะทางบกก็ไม่ตอ้ ง
จ่ายด้วย”
ต่อมาอีก ๑๘ ปี ทางราชการได้จัดให้มีการจับช้างป่าอีกครั้ง
หนึง่ กล่าวคือ ในการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ เมือ่ พ.ศ.
๒๔๘๕ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเสด็จ
พระราชด�ำเนินเมืองนครศรีธรรมราช เป็นครัง้ ที่ ๒ ภายหลังการขึน้ ครอง
ราชย์ได้ ๖ ปี ขณะที่ประทับแรม ณ พลับพลาค่ายหลวง อ�ำเภอทุ่งสง
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เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ก�ำหนดเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทอดพระเนตรการจับช้างเถื่อน ณ ต�ำบลคลองกุย สุดเขตอ�ำเภอทุ่งสง
ต่อกับอ�ำเภอฉวาง
“สั ก ขี ” กล่ า วไว้ ใ นจดหมายเหตุ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บ
มณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ.๒๔๕๘ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ว่า
การจับช้างเถือ่ นนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ สมุหเทศาภิบาล
ได้ทรงเตรียมการไว้แต่แรกทราบข่าวเสด็จพระราชด�ำเนินแล้วได้ทรง
เตรียมการอย่างราษฎรจับช้างเปนแต่จดั การใหญ่ชนิ้ กว่าปรกติธรรมดาที่
ราษฎรจับ แต่ไม่ต้องจ่ายพระราชทรัพย์เปนส่วนพิเศษในการจับช้างคือ
ทรงเสียค่าใบอนุญาตตัง้ คอกจับช้าง ๘๐ บาทแล้วขอแรงหมอเฒ่าแล
ราษฎรท�ำการ ทรงจ่ายเบี้ยเลี้ยงในระหว่างท�ำการนี้ ใช้คนท�ำการชั้นต้น
ประมาณ ๑๐๐ คน เวลาระดมต้อนช้างประมาณ ๓๐๐ คน
ในฤดูนี้ ช้างป่าลงมาหากินทางนี้มาก คือทางเชิงเขาด้านตวัน
ออกแห่งทางรถไฟ แล้วยกโขลงกลับข้ามทางรถไฟไปทางตวันตก
ซึ่งเปนที่อยู่แห่งช้างเถื่อน การจับช้างนั้น คือไปตั้งคอกดักหนทางที่ช้าง
เคยเดินไว้ตั้งแต่ทางรถไฟฝั่งตวันตกเข้ามาระยะประมาณ ๘๐ เส้น
ปากคอกผายเปนปีกกากว้างประมาณ ๑๐ เส้น แลเรียวเข้าไปทุกที่
ตัวคอกยาว ๑๑ วา กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา มีห้างหมอเฒ่า
อยู่ริมคอก เรียกว่า ห้างขื่อ ซึ่งชาวกรุงเรียกชมรมปะก�ำม์โยงสายเชือก
จากประตูกงพัดส�ำหรับปิดคอกมาที่ห้างขื่อของหมอเฒ่า ผู้คอยชักเชือก
ปิดคอกเมื่อช้างเข้าแล้ว
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แต่ก่อนที่จะต้อนช้างเถื่อนเข้าคอกนั้น ต้องไปคอยกันช้างโขลง
ซึ่งไปหากินทางทิศตวันออกแห่งทางรถไฟ ไม่ให้ยกโขลงกลับข้ามมาฝั่ง
ตวันตกไปสู่ส�ำนักที่อยู่ของช้างก่อนวันที่ใกล้ก�ำหนดจับ เพราะเมื่อต้อน
เข้าคอกแล้วต้องรีบชักช้างออก มิฉนั้นในคอกเปนโคลนช้างอาจจะตาย
เจ้าพนักงานได้ไปตั้งร้านห้างรายทางรถไฟไว้ส�ำหรับกันไม่ให้ช้างข้าม
มีคนไปคอยระวังอยู่ ตั้งแต่เวลาประมาณเดือนเศษแล้ว แต่กลางวันไม่
ต้องระวัง เพราะช้างกลัวคนแลรถไฟไม่อาจข้ามมา ต่อกลางคืนจึงต้อง
มีคนไปสุมไฟริมห้างคอยระวังตีเกราะเคาะไม้ไล่ช้างไม่ให้เข้าข้ามมา
ต่อใกล้กำ� หนดวันจะจับช้างไว้ ไม่ให้ไปไกลกว่าเขตรทีจ่ ะต้อนเข้าปากคอก
เมื่อก�ำหนดวันเสด็จพระราชด�ำเนินลงเปนแน่นอนแล้ว จึงลงมือท�ำการ
ต้อนโขลงช้างเข้าคอก คือ ลงมือไล่ต้อนแต่คืนวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
ได้ช้างเข้าคอก ๔ เชือก เปนช้างพลาย ๒ เชือก ช้างพัง ๒ เชือก
ได้เอาช้างต่อชักออกผูกไว้นอกคอกทัง้ ๔ เชือกแล้ว วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
เวลากลางคืนจึ่งไล่ต้อนอีกคราวหนึ่ง ได้ช้างเข้าคอก ๑๒ เชือก
เป็นช้างพลาย ๒ เชือก ช้างพัง ๑๐ เชือก
เวลาเช้า ๕ โมง (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม) พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงรถยนต์พระที่นั่ง จากพลับพลาค่ายหลวงไปประทับ
สถานีรถไฟ เสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวนรถไฟพิเศษไปทางใหม่ (สาย
กลาง) ทางอ�ำเภอฉวาง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร หรือ ๔๕๐ เส้น
ถึงต�ำบลคลองกุยสุดเขตร์อ�ำเภอทุ่งสง ต่อกับอ�ำเภอฉวาง มีปร�ำแล
พลับพลาแต่งใบไม้กล้วยไม้เฟินแลปาล์มของป่ารับเสด็จที่นี้ พระสงฆ์
๕ รูปสวดถวายไชยมงคล สมาชิกเสือป่า แลต�ำรวจภูธรส�ำหรับมณฑล
อย่ า งละหมวด ๑ ตั้ ง แถวรั บ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น โดยพระเก้ า อี้
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ต�ำรวจภูธร ๘ คนหาม เป็นพระราชยาน พร้อมด้วยกระบวนต�ำรวจน�ำ
ทหารมหาดเล็กแซงพระราชบริพารตามเสด็จไปตามทางตัดใหม่ในป่า
ระยะ ๓๙ เส้น ถึงเพนียด (หรือคอก) จับช้าง มีพลับพลาสูงตั้งอยู่
ริมคอก เสด็จถึงเพนียดเวลาเทีย่ ง ๑๕ นาที ประทับบนพลับพลาทอด
พระเนตร ช้างป่าในคอก หมอเฒ่าได้ให้อาหารช้างคือยอดเต่าร้าง
ยอดมะพร้าวอ้อย เข้าโพด กล้วยแลเข้าฟ่อน เริม่ ท�ำพิธโี อมโองการปลอบ
ช้างแลทอดเชือกบาศเข้าในระหว่างซอกเสาไม้ในคอก คล้องเท้าช้างข้าง
หลังทัง้ สองข้างผูกรัดไว้กบั เสาคอกแล้ว ได้พาช้างพลายต่อไปโยงช้างพลาย
เถื่อนในคอกช้างหนึ่ง สูง ๓ ศอกคืบ ออกประตูคอกดิ่งไปตามหนทาง
ไปผูกไว้ใกล้พลับพลาริมทางรถไฟ ก�ำลังฝนตกใหญ่ เวลาบ่ายโมงครึ่ง
เสด็จกลับสู่พลับพลา ริมทางรถไฟใกล้คลองกุย เวลาบ่าย ๔ โมง เสด็จ
ประทับรถไฟพระที่น่ังใช้จักรกลับมาสถานีทุ่งสง ทรงรถยนต์พระที่นั่ง
สู่พลับพลาค่ายหลวง
ต่อไปหมอเฒ่าจะได้ชกั ช้างออกดังตัวอย่างทีไ่ ด้กระท�ำถวายทอด
พระเนตร ช้างที่จับเหล่านี้ อย่างสูงประมาณ ๓ ศอกคืบ อย่างต�่ำ
๒ ศอก แล้วเจ้าพนักงานจะได้ประกาศเลหลัง มีราษฎรชาวบ้านมาคอย
รับเลหลังช้างทีจ่ บั ได้ครัง้ นีเ้ ปนอันมาก เมือ่ เลหลังได้เปนราคาเท่าใดแล้ว
จะได้แบ่งเปนภาคหลวง ๑๐ ชัก ๒ เงินที่ได้จากเลหลังแลกจ่ายแก่
ผู้เหน็ดเหนื่อยตามสมควร แล้วจะได้จ่ายใช้ราชการ อย่างอื่นต่อไป
เมือ่ ในเมืองนครศรีธรรมราช มีระบบการขนส่งแบบอืน่ โดยเฉพาะ
ทางรถไฟ และการขนส่งทางเรือ การขนส่งทางถนน ผนวกกับการสือ่ สาร
ทางโทรเลขและโทรศัพท์ ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจับช้างมาใช้ราชการก็หมด
ความจ�ำเป็นลงไป จึงปรากฎเรื่องราวการจับช้างป่ามาใช้ราชการใน
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เอกสารใดๆ อีกเลย
อย่างไรก็ตามจากใบบอกรายงานการขอตั้งคอกจับช้างเถื่อนใน
มณฑลปักษ์ใต้ ทัง้ มณฑลชุมพร มณฑลภูเก็ต และมณฑลนครศรีธรรมราช
ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใย ทรงมีพระราช
ด�ำริห์เห็นว่า ช้างเป็นสัตว์ที่มีคุณและเป็นสัตว์ที่หายาก ควรจะต้อง
ป้องกันอย่าให้สูญพันธุ์เสีย โดยมีผู้ที่จับเอาไปจ�ำหน่ายซื้อขายกัน
มากมายเกินกว่าจ�ำนวนที่เกิดใหม่หรือล้มตายเสีย โดยผู้จับไม่มีก�ำลัง
ที่จะพิทักษ์รักษา ด้วยเหตุน้ีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง
มหาดไทยตั้งข้อบังคับส�ำหรับการจับช้างเถื่อนในหัวเมืองมณฑลชุมพร
มณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลภูเก็ต เมื่อเดือนเมษายน ร.ศ.๑๑๘
ไว้สืบไปดังนี้
ข้อ ๑ ผู้หนึ่งผู้ใดมีความประสงค์จะต้องคอยจับช้างเถื่อน ให้ขอ
อนุญาตต่อข้าหลวงเทศาภิบาลก่อน
ข้อ ๒ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดขออนุญาต ต่อข้าหลวงเทศาภิบาล เพือ่ จับช้าง
เถือ่ นให้ขา้ หลวงเทศาภิบาลพิเคราะห์ดวู า่ ให้หวั เมืองทีจ่ ะตัง้ คอกจับช้าง
นัน้ มีชา้ งมากน้อยประการใด ต่อเมือ่ ใดมีชา้ งเถือ่ นมากจึงควรอนุญาตให้
ตัง้ คอกจับช้างเถือ่ น ต้องมีชา้ งต่อเป็นก�ำลังไม่ตำ�่ กว่า ๒ เชือก พอทีจ่ ะ
ชักจูงช้างเถือ่ นทีจ่ บั ได้ออกมาจากคอก แต่ภายใน ๓ วัน จึงควรอนุญาต
ข้อ ๓ ถ้าผูใ้ ดทีจ่ ะตัง้ คอกจับช้างเถือ่ นหลายคนเข้ากันเป็นบริษทั
คนเหล่านั้นต้องท�ำบริคณห์สัญญากันไว้ต่อผู้ว่าราชการเมืองก่อน แล้ว
จึงอนุญาตได้
ข้อ ๔ เมือ่ ช้างเถือ่ นเข้าคอกแล้ว ให้ผรู้ บั อนุญาตเตรียมแจ้งความ
แก่นายอ�ำเภอให้ทราบ เพื่อนายอ�ำเภอจะได้ไปตรวจจ�ำนวนช้าง
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ข้อ ๕ ในการที่จะอนุญาตนั้น ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใบละหนึ่งต�ำลึงและใบอนุญาตมีก�ำหนดให้ได้เพียงปีหนึ่ง
ข้อ ๖ จ�ำนวนช้างหัวป่าซึง่ ผูจ้ บั จะต้องให้เป็นช้างหลวงส�ำหรับ
ราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ก่อนมายังไม่มีอัตราแน่นอน ต่อไปให้ตั้งเป็น
อัตราดังนี้
คือ ถ้าเข้าคอกคราวหนึ่ง ตั้งแต่ ๒ เชือกขึ้นไปจน ๑๐ เชือก
ขึ้นไปจนถึง ๒๐ เชือก ชักเป็นช้างป่า ๒ เชือก และเพิ่มจ�ำนวนขึ้นไป
โดยล�ำดับตามอัตราอย่างนั้น ผู้รับอนุญาตจะต้องพาช้างหัวป่าไปส่ง ณ
ที่แห่งหนึ่งแห่งใด ตามแต่ผู้ว่าราชการเมืองจะเห็นสมควรให้ข้าหลวง
เทศาภิบาลจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ทุกประการ
ปัจจุบันการจับช้างเถื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ท�ำได้ยากขึ้นเพราะเมื่อ
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มกี ารประกาศใช้ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครอบสัตว์ปา่ ทัง้ นี้
เพราะมีสตั ว์ปา่ หลายชนิดตกอยูใ่ นอันตรายใกล้สญ
ู พันธุ์ จึงได้กำ� หนดให้
มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าบางชนิดมากขึ้น โดยก�ำหนดให้สัตว์ป่า ๒ ชนิด คือ
สัตว์ปา่ สงวนและสัตว์ปา่ คุม้ ครอง ช้างป่าหรือช้างเถือ่ น ก�ำหนให้เป็นสัตว์
ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ที่ห้ามล่าตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
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พระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ที่น�้ำตกกะโรม
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่ง
ราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชด�ำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓ ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งพระยศเป็นสมเด็จ
เจ้าฟ้ามกุฎราชกุมาร ครั้งนั้นทรงพระราชหัตถเลขากราบทูลเรื่องราว
ต่ า งๆ ที่ทรงปฏิบัติถวายสมเด็จพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น การทรงเยี่ยมและสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์
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ที่ปรากฏอยู่จนปัจจุบัน คือ ประตูเยาวราชที่รับสั่งให้สร้างในการเสด็จ
พระราช ด�ำเนินครั้งนั้น
ครั้งที่ ๒ เสด็จพระราชด�ำเนินเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ ภายหลังจาก
การขึ้นครองราชย์แล้ว ๕ ปี พระราชกรณียกิจส�ำคัญครั้งนั้น คือ
การพระราชทานพระแสงราชศั ส ตราประจ� ำ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘
ปัจจุบนั พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองนครศรีธรรมราชเก็บไว้ที่
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (คลังจังหวัด) และในการเสด็จ
พระราชด�ำเนินครั้งที่ ๓ เมื่อพ.ศ.๒๔๖๐ ระหว่างวันที่ ๔-๑๕
พฤษภาคม เรื่องราวการเสด็จพระราชด�ำเนินครั้งนั้น บันทึกไว้เป็น
จดหมายเหตุ มีอยู่ในหอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวา
สุกรี กรุงเทพ มหานคร
จดหมายเหตุฉบับนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ การเสด็จพระราช
ด�ำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ ได้แก่ มณฑลชุมพร มณฑลภูเก็ต และมณฑล
นครศรีธรรมราช ผูบ้ นั ทึกใช้นามปากกาว่า “สักขี” เป็นจดหมายเหตุ ๙
ฉบับ โดยฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ เป็นเรื่องราว พระราชกรณียกิจขณะ
ประทั บ ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พระราชกรณี ย กิ จ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การพระราชทานธงไชยเฉลิ ม พลแก่ ก รมทหารรั ก ษาวั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช การสมโภชพระบรมธาตุ และการเปิดศาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นต้น
บทความนี้ขอน�ำจดหมายเหตุ ฉบับที่ ๙ บางตอนในการเสด็จ
พระราชด�ำเนินไประทับแรม ณ บริเวณน�้ำตกกะโรม และที่นั่นพระองค์
ท่านได้ทรงจารึกพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ไว้ด้วย
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ลักษณะของน�้ำตกกระโรมนั้น เมื่อ เกือบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา คือ
พ.ศ.๒๔๖๐ ตามบันทึกการเสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับแรมบริเวณ
น�้ำตก กล่าวไว้ว่า
“วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๐ ก�ำหนดแปรพระ
ราชฐาน จากพลับพลาเมืองนครศรธีรรมราชไปประทับพลับพลาแรมเชิง
เขากะโรม เพื่อเสด็จขึ้นประพาศน�้ำตกบนเขา
นับว่าเป็นน�้ำตกใหญ่งามยิ่งนัก แลหนทางที่จะไปกันดารมาก
จนชาวเมืองนครเอง จะแก่เฒ่าเท่าใดหรือตายเปล่าไม่ใคร่จะมีใครเคย
ไปถึงธรรมชาติน่าพิศวงอันหนึ่ง จึงหมกเร้นอยู่ในป่า ไม่ได้ประสบเป็น
บุญตาแก่คนทั้งหลายจนตราบเท่าถึงสมัยปัตยุบันนี้
หนทางตอนต้นจากเมืองนครศรธีรรมราชเลีย้ วลงตลาดแขกออก
ทุ่งยวนแหล ถนนผ่านทุ่งนี้ล�ำบากเหมือนถนนใกล้จังหวัดกรุงเทพ
พระมหานคร ต้องพูนดินขึน้ เป็นคันสูงพ้นระดับทีน่ ำ�้ จะท่วมได้ แลต้อง ค่อย
ถมค่อยท�ำกันเสมอไปกว่าดินจะยุบแน่น ต้องท�ำสะพานข้ามทุง่ ตอนนี้ ถึง
๔ สะพาน ระยะทางตัง้ แต่ทงุ่ ยวนแหลถึงคลองท่าใหญ่ประมาณ ๔๐๐
เส้น เริม่ ท�ำมาแต่กอ่ นหลายปีพงึ่ จะแล้วพอรถยนต์เดินได้ พ.ศ. ๒๔๕๘
หนทางอีกตอนหนึ่ง ระยะประมาณ ๒๐๐ เส้น ตัง้ แต่คลองท่าใหญ่
ถึงกิง่ อ�ำเภอเขาแก้ว ซึง่ บัดนีเ้ รียกกิง่ อ�ำเภอลานสะกา ต้องข้ามทุง่ นาควน
เชิงเขา อีกแห่งหนึ่ง พึ่งท�ำแล้วใน พ.ศ.๒๔๕๙ หนทางตอนหลังพึ่งได้
ลงมือท�ำในคราวเตรียมการรับเสด็จพระราช ด�ำเนินในต้น พ.ศ. ๒๔๖๐
นีต้ อ้ งระเบิดช่องเขาท�ำทางต่อขึน้ ไปถึงเชิงเขากะโรมระยะทางอีกประมาณ
๒๐๐ เส้น รวมระยะทางตลอดประมาณ ๘๐๐ เส้น รถยนต์ เดินได้
บริบูณ์บรรจบเมืองนครกับเขา กะโรมให้ถึงกันได้ใน ชั่วโมง ๑
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พลับพลาประทับแรมที่กะโรมนี้ตั้งอยู่บนเนินริมล�ำาธาร มีเรือน
และห้องแถวข้าราชการ พักรายกันไป มีถนนเป็นหนทางเล็กวกเวียนไป
มา ติดต่อถึงกัน มีรม่ ไม้ใหญ่ของเดิมบ้าง ต้นไม้เล็กในป่า น�ำมาปลูกใหม่
บ้าง ท�ำให้แลดูเจริญตาเหมือนอยู่ในสวน
การแต่งพลับพลารับเสด็จในมณฑลปักษ์ใต้สมัยใหม่นี้นอกจาก
พลับพลาทอง งานพระราชพิธี ไม่มีใช้ผ้าขาวผ้าแดงเลย ใช้ไม้แลใบไม้
ของป่าทั้งสิ้น เปนแต่บางแห่งท�ำาประณีตบางแห่งท�ำไม่สู้ประณีต
แต่ในมณฑลนครศรีธรรมราชนี้ทำ� โดยประณีตทุกแห่ง ใบไม้กรุผนังจะให้
สดได้เพียงใด แลจะให้เรียบได้เพียงใด ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุด
แลจะให้เป็นที่สบายได้เพียงใด ได้เอาใจใส่อย่างที่สุด เช่นรู้ทางลมทาง
แดด มีพาไลแลกันสาดป้องกันแดด ฝน เป็นอย่างดี เครื่องใช้ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ พยายามท�ำด้วยไม้ไผ่ได้ส่วนสัดแลมั่นคง ใช้สำ� เร็จประโยชน์ได้เป็น
อย่างดี……………….
เครื่องใช้ที่โต๊ะเสวยมีของไทยท�ำด้วยฝีมือไทย เช่น จาน ชาม
ท�ำด้วยไม้ กระเช้าสาน ซ่อมช้อนท�ำด้วยเขากระบือหรือไม้บางอย่างเวลา
เข้าในป่า ใช้ใบตองท�ำกระทงเข้ากระทงกับถ้วยน�้ำใช้กระบอกไม้ แต่ละ
อย่างท�ำโดยประณีต สิง่ เหล่านีท้ ราบว่าเป็นทีต่ อ้ งพระราชอัธยาศัยยิง่ นัก
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลาเที่ยงแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินโดยพระเก้าอีผ้ กู แปดเป็นพระราชยาน
สมาชิกเสือป่าอ�ำเภอฉวาง ๘ นาย เป็นผู้หามพระราชยาน ซึ่งเขาทั้ง
หลายรู้สึกเป็นเกียรติยศพิเศษส่วนตัวเขาอย่าง ๑ ระยะทางขึ้นเขาไป
ประมาณ ๔๐ เส้น แล้วลงเขาซึ่งบากเป็นคั่นบันไดลงไปถึงน�้ำตกที่ ๑
ชาวเมืองเรียกว่า “หนานราง” ค�ำว่าหนานเห็นจะเป็นสนานประทับพัก
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แลฉายพระบรมรูปพร้อมด้วยหมู่ข้าราชการ แล้วเสด็จพระราชด�ำเนิน
ข้ามธารน�ำ้ ตกเลียบไหล่เขาไปถึงน�ำ้ ตกที่ ๒ “หนานเตย” ระยะทาง ๔๙
เส้นจากเชิงเขา เสด็จผ่านขึ้นไปถึงน�้ำตกที่ ๓ “หนานดาดฟ้า” ระยะ
ทาง ๕๙ เส้น ประทับพลับพลาร้อนทอดพระเนตรน�ำ้ ตกแลฉายพระบรม
รูปพร้อมด้วยหมูข่ า้ ราชการ แล้วเสวยกลางวันครัน้ เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ
อากาศผ่องใสเสด็จขึ้นที่น่าผาใหญ่รมิ ทางน�ำ้ ตก หนทางทีข่ นึ้ ไปเป็นหลืบ
ศิลาใหญ่เลีย่ นลืน่ จะโปรดเกล้าฯ ให้ท�ำนั่งร้านขึ้นไป ก็เป็นการฉุกละหุก
แลล�ำบาก จึงมีพระราชด�ำรัสสั่งให้ผูกเชือกเส้นใหญ่ไว้กับต้นไม้บนเขา
ทรงพระราชวีริยะไต่เส้นเชือกนั้นขึ้นไปถึงน่าผาสูง ทรงดินสอพองจาฤก
พระบรมนามาภิธยั ย่อ ว.ป.ร. แล พ.ศ.๒๔๖๐ ทีน่ า่ ผาเปนทีร่ ฤกในการ
เสด็จพระราชด�ำเนินแลทรงค้อนเหล็กสลักศิลาตามรอยพระบรมนา
มาภิธัยเปนสังเขป แลทรงจุณเจิม.........................
น�้ำตกกะโรมวันนี้
ข้อมูลเกีย่ วกับน�ำ้ ตกกะโรม ซึง่ ส�ำนักงานอุทยานการแห่งชาติ เขา
หลวงเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งที่เป็นนิทรรศการ และเอกสาร สรุปได้ว่า
น�้ำตกกะโรมตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เขต
ต�ำบลเขาแก้ว อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช น�้ำตกกะโรมมี
ทัง้ สิน้ ๑๙ ชัน้ อุทยานแห่งชาติเขาหลวงผูด้ แู ล เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ตั้งแต่ชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๗
น�้ำตกกะโรมแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป หนาน
ดาดฟ้า เป็นชั้นที่มีลักษณะทางธรรมชาติสวยที่สุด ปัจจุบันเพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และการศึกษาธรรมชาติ ส�ำนักงานอุทยานแห่ง
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ชาติเขาหวง ซึ่งมีส�ำนักงานอยู่ตรงทางขึ้นก่อนถึงหนานน�้ำราง ได้จัด
สร้างที่จอดรถและทางเดินคอนกรีตกว้างประมาณ ๑ เมตรเศษ รวมทั้ง
สถานที่พักเหนื่อยไว้เป็นระยะๆ พร้อมทั้งป้ายบอกระยะทางไปหนาน
ต่างๆ จากที่จอดรถไปถึงหนานดาดฟ้า ท�ำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงหนาน
เหล่านั้นได้สะดวก
จากการสอบถาม เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานเล่าว่ามีนกั ท่องเทีย่ วบางกลุม่
ทีน่ ิยมธรรมชาติเดินไปดูหนานที่สงู ขึ้นไปจากหนานดาดฟ้า ทัง้ ทีต่ ้องเดิน
ขึ้นด้วยความยากล�ำบาก
เรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนี้มีผู้สนใจอ่านจาก
นิทรรศการที่ส�ำนักงานก่อนขึ้นน�้ำตกหรือขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่
สรุปได้ว่า
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ประมาณ ๓๕๖,๒๕๐ ไร่
หรือ ๕๗๐ ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่ง
ชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๗ นับเป็นอุทยานแห่งชาติ อันดับ
ที่ ๙ ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม ๗ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอพิปูน
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอฉวาง อ�ำเภอลานสกา อ�ำเภอพรหมคีรี อ�ำเภอนบพิ
ต�ำ และอ�ำเภอช้างกลาง
การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปยังส�ำนักงานอุทยาน
แห่งชาติเขาหลวงและน�ำ้ ตกกะโรม เป็นเส้นทางเดียวกับทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เคยเสด็จพระราชด�ำเนิน เมือ่ พ.ศ.๒๔๖๐ หรือ
เมื่อ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ต่างกันตรงที่ปัจจุบันกรมทางหลวงแผ่นดินได้
สร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ผ่านที่ว่าการอ�ำเภอลานสกา ไปถึง
ก.ม.ที่ ๒๐ เศษ จะมีทางแยกไปสู่น�้ำตกกะโรม ระยะทางประมาณ ๑
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กิโลเมตร ก็จะถึงทีท่ ำ� การอุทายแห่งชาติเขาหลวง และต้องไม่ลืมไปชม
นิทรรศการเกีย่ วกับอุทยานแห่งชาติแห่งนีเ้ สียก่อนทีจ่ ะเดินทางทางไปให้
ถึงหนานดาดฟ้า เป็นการตามรอยพระบาทเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ และ
จะได้ชมพระนามาภิไธย ว.ป.ร. ทีท่ รงจารึกไว้ตามทีป่ รากฏในจดหมายเหตุ
ของ “สักขี” ที่น�ำมาลงไว้ในบทความนี้แล้ว
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มณฑลนครศรีธรรมราช
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
พระบรมราชโอการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั ในการรวมหัวเมืองจัดตัง้ เป็นมณฑลเทศาภิบาล มีเหตุผลทีส่ ำ� คัญ
เนือ่ งจากภัยของจักรวรรดินยิ มชาติตะวันตก เพือ่ นบ้านของประเทศไทย
ทางตะวันตก คือ พม่าและอินเดีย ตกเป็นของอังกฤษ ทางตะวันออกคือ
เขมร ลาวและเวียดนาม ตกเป็นของฝรั่งเศส ทางตอนใต้มาลายู และ
อินโดนีเซีย ตกเป็นของอังกฤษและฮอลันดา ทรงกล่าวไว้ในพระราช
หัตถเลขา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ร.ศ.๑๑๔ ถึงเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพ (พระราช
อิสริยยศขณะนั้น) ตอนหนึ่งว่า
“การซึ่งยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วนั้นขึ้นไปอีก คือ เขตรแดนเรา แต่
ก่อน ย่อมติดต่ออยู่กับประเทศซึ่งมีธรรมเนียมบ้านเมืองและมีก�ำลัง
คล้ายคลึงกันโดยรอบ แต่บัดนี้ข้างฝ่ายทิศตะวันตกโดยโอบขึ้นไปเหนือ
เมืองเหล่านั้นตกเป็นของอังกฤษ ข้างฝ่ายตะวันออกโอบขึ้นไปเหนือ
ตกเป็ น ของฝรั่ ง เศส เมื อ งเราตั้ ง อยู ่ ใ นท่ า มกลางประเทศซึ่ ง มี
การปกครองอย่างกวดขัดและมีก�ำลังมากกว่าเจ้าของเดิมโดยรอบ ย่อม
มีการเกี่ยวข้องในปลายเขตอยู่เสมอ.... เพราะฉะนั้นการที่จะปกครอง
รักษาบ้านเมืองให้แขงแรงเรียบร้อย แลบ�ำรุงประโยชน์ในทางการกิน
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ค้าขายของราษฎรพลเมือง จึงเป็นหัวใจ เป็นยอดของความตั้งมั่นแห่ง
พระราชอาณาเขตตอนนี.้ ..จึงคิดแบ่งปันพระราชอาณาเขตเป็นมณฑลให้
ข้าหลวงใหญ่ ซึ่งเป็นผู้สติปัญญาแลเปนที่ไว้วางใจ.... แลรักใคร่ต่อชาติ
แลประเทศบ้านเมืองของตัว เป็นผู้บังคับบัญชาผู้ว่าราชการเมือง....”
มณฑลนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นเมื่อ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ตามแจ้ ง ความ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๕ ความว่า
“ด้วยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมเมือง
นครศรีธรรมราช ๑ เมืองสงขลา ๑ เมืองพัทลุง ๑ รวม ๓ หัวเมือง
แลเมืองขึ้นในหัวเมืองเหล่านี้เข้าเป็นมณฑลเทศาภิบาล แลให้เรียกว่า
“มณฑลนครศรีธรรมราช” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล ส�ำเร็จราชการ
มณฑลนครศรีธรรมราช”
ต่อมาถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ร.ศ.๑๑๕ มีพระบรมราชโองการ
ให้รวมอีก ๗ หัวเมือง คือ ๑.เมืองตานี ๒.เมืองยะลา ๓.เมืองหนองจิก
๔.เมืองยะหริ่ง ๕.เมืองสายบุรี ๖.เมืองระแงะ ๗.เมืองราห์มัน เข้าอยู่
ในมณฑลนครศรีธรรมราช รวมเป็น ๑๐ หัวเมือง พระยาสุขุมนัยวินิต
ตั้งที่บัญชาการอยู่ที่เมืองสงขลาด้วยต�ำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลอยู่
จนถึง ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ.๒๓๔๙)
ในปีเดียวกัน ให้แยกหัวเมืองทางใต้ของจังหวัดสงขลา จากมณฑล
นครศรีธรรมราชตั้งเป็นมณฑลปัตตานีอีกมณฑลหนึ่ง ต่อมาปี พ.ศ.
๒๔๖๘ ได้ยกเลิกมณฑลสุราษฎร์ ให้รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
ชุมพร จังหวัดหลังสวนมาไว้มณฑลนครศรีธรรมราช และโอนจังหวัด
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สตูล จากมณฑลภูเก็ตมาไว้ในมณฑลนครศรีธรรมราชอีกจังหวัดหนึ่ง
เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๔๗๔ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ จึงให้ยกเลิก
มณฑลปัตตานี จังหวัดในมณฑลปัตตานี จึงกลับมารวมในมณฑล
นครศรีธรรมราช และยุบจังหวัดหลังสวนลงเป็นอ�ำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร ดังนั้นจังหวัดในมณฑลนครศรีธรรมราช ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี
นราธิวาส ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวม ๙ จังหวัด ทั้งนี้
เพราะเมืองในมณฑลปัตตานี ลดฐานะเป็นอ�ำเภอ ๕ เมือง คือ ยะหริ่ง
ระแงะ ราห์มัน สายบุรี และหนองจิก และยกฐานะอ�ำเภอบางนรา ซึ่งมี
สภาพความเจริญยกฐานะเป็นจังหวัดนราธิวาส
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๖ ให้แบ่งหน่วยปกครองส่วน
ภูมภิ าคเป็นจังหวัดและอ�ำเภอ โดยมิได้บญ
ั ญัตใิ ห้มมี ณฑล เท่ากับเป็นการ
ยกเลิกมณฑลไปโดยปริยาย ดังนั้นมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งมาแต่
พ.ศ.๒๔๓๙ ยกเลิกไป เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ จึงเป็นมณฑลอยู่เป็นเวลา
๓๗ ปี ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว โดยมี ข ้ า หลวงเทศาภิ บ าล
ซึ่งต่อมาเรียกว่าสมุหเทศาภิบาล ดังต่อไปนี้
๑. พระยาสุขุมนัยวินิจ (ปั้น สุขุม) พ.ศ.๒๔๓๙-๒๔๔๙
๒. พระยาศรีธรรมราช (เจริญ จารุจินดา) พ.ศ.๒๔๔๙๒๔๕๓
๓. เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๘
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๔. พระยาสุรนิ ทรราชา (นกยูง วิเศษกุล) พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๖๙
๕. พระยาศรีธรรมราช (ทองค�ำ กาญจนโชติ) พ.ศ.๒๔๖๙๒๔๗๖
พระยาศรีธรรมราช (ทองค�ำ กาญจนโชติ) เป็นสมุหเทศาภิบาล
คนสุดท้ายของมณฑลนี้
ช่วงที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ทรง
ด�ำรงต�ำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑล ทรงให้สร้างวังที่ประทับที่เมือง
นครศรีธรรมราช ชือ่ ว่า“วังโพธิย์ ายรด” ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลศาลามีชยั บริเวณ
ที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งภายหลังถูกไฟไหม้
เสียหายทั้งหลัง ทายาทของพระองค์ท่านได้มอบที่ดินให้แก่ทางราชการ
สร้ า งโรงพยาบาลประจ� ำ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชหรื อ โรงพยาบาล
มหาราชในปัจจุบัน อาคารหลังแรกจึงได้ชื่อว่า “ยุคลทิฆัมพร” ซึ่งเป็น
พระนามของพระองค์
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พระพุทธบาทจ�ำลอง
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
พระพุทธบาทจ�ำลอง ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นศาสน
สถานทางพระพุทธศาสนาทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งผู้น�ำฝ่ายพระสงฆ์ คือ พระศิริธรรมมุนี (ม่วง) และผูน้ ำ� ฝ่ายฆารวาส
คือ พระยาตรังคภูมาภิบาล (ถนอม) ผูว้ า่ ราชการเมืองนครศรีธรรมราช
ร่วมกับพุทธบริษัทได้สร้างขึ้นเพื่อสักการบูชา ตั้งแต่ครั้งพระะพุทธเจ้า
หลวง พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังครองราชย์อยู่
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธบาท
“พระพุทธบาท” เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์อย่างหนึง่ บาง
ครั้ ง เรี ย กว่ า “รอยพระพุ ท ธบาท” และบางครั้ ง เรี ย กง่ า ยๆ ว่ า
“ฝ่าพระบาท” เมื่อประเทศไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามา จึงรับเอา
วัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธบาทเข้ามาปฏิบัติด้วย การรับพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งก�ำเนิดในประเทศอินเดียสู่ประเทศไทยโดยตรง หรือผ่านทาง
ลั ง กาและพม่ า ท� ำ ให้ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธบาทแตกต่ า งกั น
ฝ่ายลังกาเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ทรงประทับไว้ตาม
ทีต่ า่ งๆจริง ตามต�ำนานอ้างว่า มีรอยพระพุทธบาททีป่ ระองค์เสด็จประทับ
ไว้ ๕ แห่ง ได้แก่ เขาสุวรรณมาลิก เขาสุวรรณบรรพต เขาสุมนกูฏ ที่เมือง
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โยนกบุรี และหาดทรายในล�ำน�ำ้ นัมมทานที แต่ทางอินเดียถือพระพุทธบาท
เป็นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ไว้เคารพสักการะแทนพระพุทธองค์มาตัง้ แต่ครัง้ ยังไม่มี
การสร้างพระเจดียห์ รือพระพุทธรูป ก็ยงั มีความนิยมสร้างพระพุทธบาทอยู่
พระพุ ท ธบาทจ� ำ ลองบางแห่ ง สร้ า งเป็ น รอยพระพุ ท ธบาทคู ่
แต่สว่ นใหญ่เป็นรอยพระพุทธบาทเดีย่ ว ถ้าเป็นพระพุทธบาทเดีย่ วจะเป็น
พระพุทธบาทเบื้องขวา มีขนาดใหญ่กว่าพระบาทจริงเป็นอันมาก
ภายในฝ่าพระบาทจ�ำลองจะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปพระพรหม
เทวดา ปราสาท รูปช้าง ม้า แก้วแหวน เงินทองและของมีค่าต่างๆ
หมายความว่า ความเป็นพรหมเป็นเทวดา เป็นพระราชา และของมีค่า
อื่นๆ ที่คนส่วนใหญ่ปรารถนา อยากจะเป็น อยากจะไว้ครอบครองเอา
เป็นของตนนั้น พระพุทธองค์ทรงเหยียบอยู่ใต้ฝ่าพระบาทหมดแล้ว หรือ
ยืนอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น เรียกว่า ทรงยืนอยู่เหนือความอยากเป็น
นั้นอยากเป็นนี้โดยประการทั้งปวง
พระองค์ทรงรูโ้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผูส้ ามารถฝึกสอนทีค่ วรฝึก
ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้
รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยพระธรรม และทรงเป็นผู้จ�ำแนกพระธรรมสั่งสอน
ของโลกอย่างบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง ไพเราะ งดงาม ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง
และที่สุด ด้วยพระหฤทัยอันบริสุทธิ์ เปลี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาประมาณมิได้ ชาวโลกทั้งหลายจึงกราบไหว้บูชา แม้เพียงรอย
พระบาทพระศาสดา นับเวลาผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีไม่มเี สือ่ มคลาย
และสืบต่อไปตราบนานเท่านาน ชั่วนิจนิรันดร
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พระพุทธบาทในพระเทศไทย
พระพุทธบาทในประเทศไทย มีกระจายอยูท่ กุ ภูมภิ าคของประเทศ
บางแห่งเชื่อว่า เป็นรอยพระพุทธบาทของพระองค์จริงๆ โดยสร้างเป็น
ต�ำนานย้อนไปถึงครัง้ พุทธกาล เช่น พระพุทธบาททีส่ ระบุรี พระพุทธบาท
ตากผ้าที่จังหวัดล�ำพูน และพระพุทธบัวบกที่จังหวัดอุดรธานี และบาง
แห่งมีหลักฐานชัดเจนว่าน�ำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เช่น
พระพุทธบาทจ�ำลอง ที่เกาะสีชัง เป็นต้น
พระพุทธบาทในประเทศไทย โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นวัตถุที่เคารพ
สักการะแทนพระพุทธรูป มิได้อ้างว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเหยียบรอย
พระพุทธบาทไว้ เช่น พระพุทธบาทจ�ำลองทีว่ ดั พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระพุทธบาทที่รู้จักกันกว้างขวางในประเทศไทยมี เช่น
๑.พระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
ประวั ติ ก ารค้ น พบพระพุ ท ธบาทแห่ ง นี้ มี ต� ำ นานเล่ า ว่ า มี
พระสงฆ์ ไ ทยจ� ำ นวนหนึ่ ง เดิ น ทางไปถึ ง ลั ง กาทวี ป เพื่ อ บู ช ารอย
พระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ ถูกพระสงฆ์ลังกาถามว่า รอยพระพุทธบาท
ที่มีอยู่ทั้งหมดนั้น เขาสุวรรณบรรพตก็อยู่ในประเทศไทย คนไทยไม่ไป
บูชารอยพระพุทธบาทที่นั่นดอกหรือ จึงต้องออกมาบูชาถึงลังกาทวีป
พระภิกษุสงฆ์จ�ำนวนนั้นกลับมาน�ำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าทรงธรรม
พระองค์จึงโปรดให้มีค�ำสั่งไปยังหัวเมืองเที่ยวตรวจตามเขาว่าจะมีรอย
พระพุทธบาทอยู่ ณ ที่แห่งใด จึงพบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ประทับ
รอยอยู่บนเนื้อหินบนยอดเขาลม จึงโปรดให้สร้างเป็นมหาเจดีย์สถานที่
พระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท โปรดให้สร้างสังฆารามและทรง
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พระราชอุทิศที่ส่วนหนึ่งรอบพระพุทธบาทถวายเป็นพุทธบูชา
ต่ อ มารั ช สมั ย พระเจ้ า เสื อ ราว พ.ศ.๒๒๔๖-๒๒๕๑
ทรงปฏิสังขรณ์ พระมณฑปโปรดให้เปลี่ยนแปลงเป็นมณฑป ๕ ยอด
และไม่มีหลักฐาน ว่าได้ว่ามีการบูรณะอีกเลย
จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๓๗ กรมศิลปากรได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
บูรณะซ่อมแซมพระมณฑป ๕ ยอด ซึ่งช�ำรุดทรุดโทรมไปมาก ในการ
ซ่อมแซมครั้งนี้ ช่างได้เคลื่อนย้ายรอยพระพุทธบาทจ�ำลองออกไป
จึงได้พบว่าใต้ปนู ซีเมนต์เก่านัน้ มีทรายหยาบอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ คุย้
ทรายออก จึงปรากฏเห็นรอยพระพุทธบาทเด่นชัด ลักษณะเป็นรอย
พระพุทธบาทเบือ้ งขวา ตรงกลางมีรอยธรรมจักรถูกต้องตามลักษณะทุก
ประการ
๒. พระพุทธบาทตากผ้า ที่จังหวัดล�ำพูน
พระพุทธบาทตากผ้า ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า
บนเนินเขาระหว่างดอยหม่อนช้างกับดอยเครือ ต�ำบลมะละกอ อ�ำเภอ
ป่าซาง จังหวัดล�ำพูน รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุข
มีสองรอย คือ รอยพระพุทธบาทใหญ่ มีขนาดกว้างประมาณหนึ่งเมตร
ยาวประมาณสองเมตรครึ่ง และรอยพระพุทธบาทเล็ก มีขนาดกว้าง
ประมาณ ๓๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๖๖ นิ้ว
ตามต�ำนานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลวันหนึ่ง พระพุทธองค์ทรง
ทราบด้ ว ยพระญาณว่ า ในดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ จ ะเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธศาสนาอย่างมัน่ คงต่อไปในอนาคต สมควรทีพ่ ระองค์จะเสด็จไป
ประดิษฐานพระศาสนา เมื่อทรงมีพระด�ำรินั้นแล้ว จึงได้เสด็จมาสู่
สุวรรณภูมิโดยพุทธนิมิต มีพระอานนท์ตามเสด็จ พระองค์ได้เสด็จจาริก
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มาตามคามนิคมชนบทต่างๆ ได้ทรงเหยียบรอยพระบาท และประทาน
พระเกศาธาตุ ประดิษฐานไว้ในที่นั้นๆ แล้วเสด็จลงมาตามฝั่งแม่น�้ำปิง
จนมาถึงวังน�้ำแห่งหนึ่ง มีที่ราบเตียนงาม พระองค์ได้ทรงหยุดพัก และ
ได้ทรงเปลือ้ งจีวร ให้พระอานนท์นำ� ไปซัก จากนัน้ ก็เสด็จๆถึงลานผาลาด
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วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำ�พูน

ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณที่ตั้งวัดพระพุทธบาทตากผ้า ณ ที่นี้พระพุทธองค์
ได้ทรงเหยียบพระบาท ประดิษฐานรอยพระบาทลงไว้บนผาลาดและตรัส
พยากรณ์ว่า
“ดูกรอานนท์ สถานที่แห่งนี้จะปรากฏชื่อว่า พระพุทธบาท
ตากผ้า โดยนิมิตที่เราตถาคตมาหยุดพักตากผ้ากาสาวพัสตร์นี้ และ
จะเป็นปูชนียสถานทีส่ กั การะของมหาชน ผูม้ ศี รัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธ
ศาสนา จะอ�ำนวยประโยชน์แก่ปวงชนตลอด ๕,๐๐๐ พรรษา”
๓. พระพุทธบัวบก ที่จังหวัดอุดรธานี
พระพุทธบาทบัวบก ประดิษฐานอยูภ่ ายในพระธาตุเจดียท์ อี่ ำ� เภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามต�ำนานเล่าว่า ครั้งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จ
มาโปรดสัตว์และประทับอยู่ ณ ดอยแห่งหนึ่งในหลวงพระบาง ทรงทราบ
ว่านาคแถบฝัง่ โขง มีความโหดร้ายรบกวนมนุษย์และสัตว์ อยูเ่ ป็นประจ�ำ
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เพือ่ จะโปรดสัตว์ให้พน้ ทุกข์ พระองค์จงึ ได้เสด็จไปยังถ�ำ้ หนองบัวบาน และ
ถ�้ำบัวบก อันเป็นที่อาศัยของนาค ๒ ตัว คือ กุทโธปาปนาคและนิลินท
นาค พระองค์ได้แสดงธรรมแก่ กุทโธปาปนาค เมื่อกุทโธปาปนาคได้สดับ
พระธรรมเทศนา ก็บังเกิดความเลื่อมใส ประกาศตนเป็นอุบาสก ถือพระ
ไตรสรณาคมน์ เป็นสรณะ หลังจากนัน้ กุทโธปาปนาคก็นกึ ถึงมิลนิ ทนาค
ว่าควรจะได้สดับพระธรรมเทศนา จากพระพุทธองค์เช่นตน จึงได้กราบทูล
พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดนิลินทนาคด้วย เมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงถ�้ำ
บัวบก มิลนิ ทนาคได้แสดงฤทธิอ์ ำ� นาจ ไม่ยำ� เกรงพระพุทธองค์ แต่ในทีส่ ดุ
ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เข้าไปนมัสการพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จงึ ทรง
แสดงธรรมโปรด มิลินทนาค มิลินทนาคขอบรรพชา แต่พระพุทธองค์ให้
บวชไม่ได้เพราะมิใช่มนุษย์ แต่ทรงประทานไตรสรณาคมน์ไว้เป็นสรณะ
มิลินทนาครับไตรสรณาคมน์นี้แล้วจึงทูลขอรอยพระพุทธบาทพระพุทธ
องค์ไว้เป็นที่ สักการะบูชา พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสถานทีแ่ ล้วจึงได้
ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ แล้วเสด็จกลับเชตวันมหาวิหาร พระพุทธบาท
แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าพระพุทธบาทบัวบก ตามชื่อถ�้ำของมิลินทนาค
การบูรณะพระพุทธบาทแห่งนี้ เกิดขึน้ เมือ่ ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒
โดยพระภิกษุจำ� นวนหนึง่ จากอ�ำเภออุเทน จังหวัดนครพนม มีพระศรีทตั
เป็นผูน้ ำ� ธุดงค์มาค้นหารอยพระพุทธบาท ตามต�ำนานดังกล่าว ในทีส่ ดุ ได้คน้
พบรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ได้รว่ มมือกับชาวบ้านในพืน้ ทีแ่ ละบริเวณใกล้
เคียง สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาท การก่อสร้างด�ำเนินไปด้วย
ความยากล�ำบากเพราะเป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ต้องใช้เวลา ๑๔ ปี จึงก่อสร้างเสร็จ
๔. พระพุทธบาทจ�ำลอง ที่เกาะสีชัง
พระพุทธบาทจ�ำลองที่เกาะสีชังแห่งนี้ เป็นพระพุทธบาทจ�ำลอง
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ที่น�ำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีเรื่องเล่าพระเจ้าน้องยาเธอกรม
หมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ เป็นผูน้ ำ� มา ทรงเล่าเรือ่ งรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง
นี้ไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดีมีความตอนหนึ่งว่า
“ฉันค้นพบจ�ำหลักเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาขนาดยาวสัก
ศอกเศษ อยูท่ วี่ ดั พุทธคยาแผ่นหนึง่ สังเกตดูเป็นของเก่ามาก น่าจะสร้าง

พระพุทธบาทจ�ำลอง ที่เกาะสีชัง

มาแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือแม้ภายหลังก็ไม่ช้านัก
....................ฉันออกปากขอมหาพราหมณ์มหันต์ก็ให้โดยเต็มใจ
จึงได้น�ำมาถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง โปรดให้ประดิษฐานไว้ใน
มณฑปบนยอดเขาพระจุลจอมเกล้าที่เกาะสีชัง”
รอยพระพุทธบาทจ�ำลองนี้ได้รับการอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐาน
ณ ไหล่คยาศิระยอดเขาพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.
๒๔๓๕ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
ให้จดั พิธหี ลวง และมีการเฉลิมฉลองกันเป็นพิธใี หญ่สบื มาจนถึงปัจจุบนั
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พระพุทธบาทจ�ำลอง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สถานที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธบาทจ� ำ ลอง วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพุทธาวาส มองเห็นได้เด่นชัด
จากถนนราชด�ำเนิน มณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�ำลองสร้างบน
เนินดินรูปสี่เหลี่ยม มีก�ำแพงกั้นไว้อย่างมั่นคง
ลักษณะของมณฑปเป็นอาคารคอนกรีตสีเ่ หลีย่ มหลังคาซ้อนเป็น
๒ ชั้น หลังคาบนยอดสูง มีประตูเข้าออกทั้ง ๔ ด้าน ไม่มีหน้าต่างแต่มี
ช่องลมระดับหน้าต่างข้างละ ๒ ช่อง เพดานเป็นไม้มีลายประจ�ำยาม
ตกแต่ง ตรงกลางภายในมณฑปสร้างเป็นแท่นหินอ่อนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�ำลอง หันพระบาทไปทางทิศตะวันออก
ด้านขวาและซ้ายของพระพุทธบาทจ�ำลองมีคำ� จารึกถึงประวัตศิ าสตร์การ
สร้างและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน คือ
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วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ด้านซ้ายมือ (ทิศเหนือ)
“ได้ลงมือท�ำจ�ำลองรอยพระพุทธบาทนี้ในวันที่ ๑ มกราคม
รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ พระพุทธศาสนายุกาลล่วงแล้ว ๒๔๕๐ ปีมะแม
จุลศักราช ๑๒๖๙ นพศก ตรงกับเดือนอ้าย แรมสิบสามค�่ำ  วันพุธ       
พระศิรธิ รรมมุนี (ม่วง) พระครูกาแก้ว (สี) พระยาตรังคภูมาภิบาล (ถนอม)
พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาเป็นอันมาก ได้จ�ำลองแผ่นศิลาของเจ้าพระยาสุ
ธรรมมนตรี (พร้อม)”
ด้านขวามือ (ทิศใต้)
“รอยพระพุทธบาทนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นที่น�ำมาซึ่ง
ความเชื่อและความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าซึ่งดับขันธ์สู่พระนฤพาน     
ล่วงลับไปแล้วสู่กาลนาน กุศลอันยิ่งใหญ่ จงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้เป็น
ศาสนิกชน ผู้ได้ท�ำการสักการะ ซึ่งจะน�ำมาซึ่งความสุขและประโยชน์
เกื้อกูลให้ส�ำเร็จกิจวิบูลผลจนตลอดกาลนาน”
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ภายในฝ่าพระบาท นอกจากแกะสลักเป็นนิว้ พระบาทแล้วได้แกะ
เป็นตารางรวมแล้วมี ๑๐๘ ตาราง แต่ละตารางสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น
พระพุทธรูป รูปครุฑ รูปช้างสามเศียร รูปพานพุ่ม รูปบาตร รูปพานใส่
พระคัมภีร์ และรูปไม่เข้าใจว่ามีความหมายอย่างไร เช่น สลักเป็นรูป
กลมๆ ๕ รูปในตาราง และตรงกลางฝ่าพระบาทแกะสลักเป็นรูปกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ เซนติเมตร ลักษณะคล้ายดอกไม้อย่างหนึง่
ขนาดฝ่าพระพุทธบาทแห่งนี้ยาว ๑๙๖ เซนติเมตร และกว้างตรง
พระบาทประมาณ ๗๖ เซนติเมตร
พระพุทธบาทจ�ำลองที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีประวัตกิ ารสร้างมานานร้อยปี ซึ่งแสดงความเลือ่ มใส
ศรัทธาของผู้น�ำในการสร้างและพุทธศาสนิกชนทั่วไปในยุคนั้นได้มอบไว้
เป็นมรดกของชาวพุทธในปัจจุบันและต่อๆ ไป ควรที่พุทธศาสนิกชนจะ
ได้ไปสักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป
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ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
พระเสือ้ เมืองทรงเมือง เป็นเทพารักษ์ตามความเชือ่ ของประชาชน
ในเมืองทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมาตัง้ แต่อดีต โดยเฉพาะเมืองทีม่ คี วามผูกพัน
กับประเทศอินเดีย และยอมรับเอาวัฒนธรรมของชาวอินเดียที่เดินทาง
มาติดต่อค้าขายและตั้งถิ่นฐานในบางพื้นที่ของประเทศ ด้วยเหตุที่
ประชาชนในประเทศอินเดีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็น
ศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ พระเสื้อเมืองทรงเมืองน่าจะเป็น
ความเชือ่ ของชาวอินเดียกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ข้ามาในแถบเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ อันเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทย ชุมชนดังกล่าวรับเอาศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธในเวลาต่อมา
ความเชือ่ เรือ่ งพระเสือ้ เมืองพระทรงเมือง จึงตกทอดมาถึงปัจจุบนั
ในชุมชนไทยทีเ่ มืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น และเชือ่ กันว่า พระเสือ้ เมือง
ทรงเมืองเข้ามาสูป่ ระเทศไทยก่อนสมัยอยุธยาอย่างแน่นอน
“สักขี” ผูเ้ ขียนจดหมายเหตุเสด็จพระราชด�ำเนินมณฑลปักษ์ใต้
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ พ.ศ.๒๔๕๘ ได้กล่าว
ถึงศาลพระเสื้อเมืองทรงเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ในจดหมาย
เหตุฉบับที่ ๘ ตอนหนึ่งว่า
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“ในร่วมก�ำแพงเมืองเวลานี้เป็นหมู่บ้าน มีชื่อเรียกเป็น ๓ ตอน
คือ ตอนเหนือ เรียกว่า ต�ำบลประตูไชยเหนือ ตอนกลางเรียก ต�ำบลพระ
เสื้อเมือง ตอนใต้เรียกว่า ต�ำบลประตูไชยใต้ ค�ำที่เรียกประตูไชยนั้นก็คือ
เดิมเป็นประตูเมืองด้านเหนือและด้านใต้นนั้ เอง และชือ่ ต�ำบลพระเสือ้ เมือง
ซึ่งอยู่ย่านกลางนั้น ยังคงมีศาลพระเสื้อเมือง และเทวรูปพระเสื้อเมือง
เป็นรูปปั้นก็คงมีอยู่เวลานี้พวกจีนที่เป็นพลเมืองนับถือเป็นศาลเจ้าอัน
หนึ่ง”
ปัจจุบันศาลพระเสื้อเมืองที่นครศรีธรรมราช ยังคงตั้งอยู่ ณ
ที่เดิม เช่นเดียวกับที่ “สักขี” กล่าวไว้เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ แต่ต�ำบลประตู
ไชยเหนือ ต�ำบลพระเสื้อเมือง และต�ำบลประตูไชยใต้ ได้เลิกไปแล้ว
มีการรวม ๓ ต�ำบล เป็นต�ำบลในเมืองแทน และต�ำบลในเมืองปัจจุบัน
ได้ขยายไปทางใต้ รวมเอาต�ำบลนาและต�ำบลศาลามีชัย เข้าไว้ในต�ำบล
ในเมืองเสียด้วย น่าเสียดายที่ชื่อซึ่งผูกพันกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ถูกลบหายไป
ศาลพระเสือ้ เมืองไม่ได้มเี ฉพาะทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สมุทรปราการก็มีศาลพระเสื้อเมือง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง
เช่นเดียวกัน เมือ่ พ.ศ.๒๔๒๕ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช
ได้ทรงบันทึกไว้ในหนังสือ “ชีวิวัตน์” ที่กล่าวถึงเมืองนครตอนหนึ่งว่า
“ข้างฟากถนนด้านตะวันตก ถัดบ้านพระยานครไปประมาณ
๑๐ เส้น มีตลาดแห่งหนึ่งเป็นตลาดเพิงเป็นหลังๆ ขายผ้า เครื่องนุ่ง
ห่ม และเครื่องใช้สอยต่างๆ ประมาณ ๒๑-๒๒ ร้าน ที่นั้นเป็นโรง
ศาลเจ้าเสื้อเมืองหลังหนึ่ง มุงจากฝาลูกกรงไม้ไผ่เหมืองโรงโป ในนั้น
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มีกุฏิอิฐ ๒ ข้าง ข้างตะวันตก มีเทวรูปศิลาปิดทอง ยืนจมดินสูงสัก
ศอกเศษ ด้านข้างตะวันออกมีรปู ศิลาปิดทองนัง่ ชันเข่า สูงสักศอกเศษ
หนึ่ง”
จากบันทึกนี้ จะเห็นได้ว่า ไม่ได้กล่าวถึงรูปเคารพอื่นๆ มีแต่
พระเสื้อเมืองทรงเมือง
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๗ หลักฐานทีเ่ กีย่ วกับพระเสือ้ เมืองทีน่ ครศรี
ธรรมราช ปรากฏอยูใ่ นหนังสือ สาส์นสมเด็จ ซึง่ เป็นการรวมรวมหนังสือ
ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงมีลายพระหัตถ์โต้ตอบ
ระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพตอนหนึง่ ว่า
“ให้เขาน�ำย้อนหลังไปดู ศาลพระเสือ้ เมืองเป็นรูปโรงใหญ่กำ� มะลอ
ฝาขัดแตะ กลางโรงมีกุฏิก่ออย่างจีน ดุจกุฏินกขุนทอง หน้ากุฏิมีโต๊ะ
เครือ่ งบูชาอย่างจีนตัง้ ในกุฏิ มีพระพุทธรูปทรงเครือ่ งรุน่ กรุงเก่า หน้ากุฏิ
เป็นรูปปั้นเทวดา นั่งท่าวิศวกรรม แต่มีนมดูจะเป็นนาง หลังโรงมีโต๊ะ
เครือ่ งบูชาอย่างจีนตัง้ อีกแห่งหนึง่ หลังโต๊ะแขวนรูปกวนอูเป็นทีน่ า่ สังเกต
ไว้วา่ ศาลนีเ้ คยมีจนี มาปกครองแต่เดีย๋ วนีไ้ ม่มแี ล้ว ผูว้ า่ ราชการให้ผใู้ หญ่
บ้านที่อยู่ใกล้มาดูแล”
จากการให้สัมภาษณ์ คุณสมใจ ชินโอภาส (แซ่ตี้) ซึ่งทายาทรุ่น
ที่ ๓ ของจีนผู้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ พอจะประมวลได้ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้
สร้างโดยนายทับหิ้น แซ่ตี้ ชาวฮกเกี้ยน ในราว พ.ศ.๒๔๒๓ ท่านเป็น
พ่อค้าดีมากผูห้ นึง่ ในเมืองนคร ตัง้ บ้านตรงข้ามกับพระเสือ้ เมือง ท่านเป็น
ที่พึ่งของคนจนในละแวกนั้น นายทับหิ้นเสียชีวิตในราวปี พ.ศ.๒๔๗๐
ศาลเจ้าจึงขาดผู้ดูแลระยะหนึ่ง ดังที่ปรากฏในพระนิพนธ์ของสมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ในหนังสือสาส์นสมเด็จ
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พระเสื้อเมือง หลังเก่า
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ในระยะที่ไม่มีผู้ดูแลนั้น ก็เพราะว่าบุตรของนายทับหิ้น ชื่อ นาย
ฮุนเซี๊ย แซ่ตี้ ไปอยู่เมืองจีนขณะที่ยังเล็ก ยังไม่กลับมา เมื่อนายฮุนเซี๊ยก
ลับเมืองไทย ในราวปี พ.ศ.๒๔๗๖ กลับมาเป็นผู้จัดการดูแลศาลเจ้า
ต่อมาจนถึงแก่กรรมเมือ่ พ.ศ.๒๕๒๖ คุณสมใจ ชินโอภาส (แซ่ต)ี้ บุตร
นายฮุนเซี๊ย ได้รับหน้าที่จัดการศาลเจ้าพระเสื้อเมืองต่อจากบิดา ในขณะ
เดียวกันมีกรรมการศาลเจ้าดูแลและบริหารงานของศาลเจ้า โดยมีการคัด
เลือกผลัดเปลี่ยนกันทุกปี จนเป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ศาลเจ้าเก่าทีเ่ ป็นไม้ถกู พายุพดั จนเสียหายทัง้ หลัง เมือ่ วันที่ ๒๖
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ชาวจีนในเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้รว่ มกันสร้าง
ขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีต โดยมีนายฮุนเซี๊ย เป็นแม่งานจนส�ำเร็จ และ
ได้มีการฉลองเปิดศาลพระเสื้อเมืองหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๐๘

ศาลพระเสื้อเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘
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ภายในศาลเจ้าแบ่งเป็น ๓ ซุ้ม คือ ซุ้มกลางเป็นซุ้มใหญ่
ประดิษฐานพระเสือ่ เมืองและพระทรงเมือง ซึง่ เป็นรูปเก่าแก่ และมีปงึ เถ้า
กง ปึงเถ้าม่าแบบจีน ประดิษฐานเคียงคู่กัน เทพเจ้าแบบจีนพึงน�ำมาใน
คาวทีส่ ร้างศาลใหม่ ความจริงปึงเถ้ากง ปึงเถ้าม่าก็คอื พระเสือ้ เมืองและ
พระทรงเมือง ซึง่ ชาวจีนรับอิทธิพลความเชือ่ มาจากอินเดียเหมือนกัน ซุม้
ทางด้านซ้าย (ทิศตะวันออก) เป็นเทพโซ่เซ่งเอี้ย เทพแห่งความมัง่ คัง่
สมบูรณ์ ซุม้ ทางด้านขวา (ทิศตะวันตก) ประดิษฐานรูปปัน้ พระ สังกระ
จาย ๑ รูป พระจีนปูนปั้นซึ่งมีความสูงมากกว่าองค์อื่นๆ ในซุ้มเดียวกัน
เป็นรูปจ�ำลองตากขุนลก และมีรปู แกะสลักไม้จนั ทร์หอมของตาขุนลกใน
อิริยาบทเดียวกับรูปปั้น (ท่านั่ง) แต่มีขนาดเล็กกว่า
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการศาลเจ้าพระเสื้อเมือง เห็นว่า
อาคารพระเสือ้ เมืองคับแคบและทรุดโทรม เห็นสมควรจะสร้างอาคารหลัง
ใหม่ จึงได้ท�ำหนังสือถึงกรมศิลปากรซึ่งเป็นผู้ดูโบราณสถานทั้งหลาย
ทั้งนี้เพราะศาลพระเสื้อเมืองแห่งนี้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มา
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ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๙
กรมศิลปากรได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้คณะกรรมการสร้าง
อาคารศาลเจ้าพระเสื้อเมืองใหม่ ตามหนังสืออนุญาต ลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ อนุญาตให้นายณัฐวัฒน์ ภัทรศิริรดานันท์
ประธานศาลเจ้าพระเสื้อเมือง ด�ำเนินการสร้างอาคารใหม่ตามรูปแบบที่
กรมศิลปากรก�ำหนด จนถึงวันนี้ (พ.ศ.๒๕๖๒) การก่อสร้างศาลเจ้า
พระเสื้อเมืองหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอาคารขนาดใหญ่กว่าเดิม
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน มีความสง่างามหันหน้าศาลเจ้าไปถนน
ด้านตะวันตก (ศาลเดิมหันหน้าไปทางเหนือ) เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่
ดินที่มีขนาดไม่กว้างนักและสร้างอาคารบริวารศาลเจ้าอีกหลังหนึ่งทาง
ทิศเหนือของศาลเจ้า
เมือ่ เสร็จสมบูรณ์คงจะได้ประดิษฐานรูปเคารพตามรูปแบบครัง้ ที่
เป็นศาลพระเสื้อเมือง
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บางเรือ่ งเกีย่ วกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
(หนูพร้อม ณ นคร)
ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช
สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง
๑.พระยานครศรีธรรมราชเป็นบุตรพระยานครศรีธรรมราช (น้อย
กลาง) รับราชการอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช และได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้า
เมือง เมือ่ พ.ศ.๒๔๑๐ ตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ และได้รับแต่งตั้งเป็น
จางวางเมืองนครศรีธรรมราช (ต�ำแหน่งทีป่ รึกษาเมือง) และได้รบั การปูน
บ�ำเหน็จเป็น เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีถงึ แก่อสัญกรรม เมือ่ พ.ศ.๒๔๕๐
๒.เมื่อมีการฉลองกรุงเทพมหานครครบ ๑๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ.
๒๔๒๕ มีคำ� สัง่ ให้พระยานครศรีธรรมราชในฐานะผูว้ า่ ราชการเมืองเข้าไป
ร่วมพิธี ณ กรุงเทพมหานคร และได้รับพระบรมราชโองการให้อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลาถึง ๑๒ ปีเศษ ให้ปลัดเมือง คือ
พระศิรธิ รรม บริรักษ์ (น้องชายของพระยานครศรีธรรมราช) อยู่รักษา
ราชการแทน
๓.เมือ่ ต้นปี ร.ศ.๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๗) พระยานครศรีธรรมราช
ได้ ท� ำ หนั ง สื อ กราบบั ง คมทู ล ลากลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เ มื อ งนครศรี
ธรรมราชดังเดิม รายละเอียดตามหนังสือดังต่อไปนี้
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๒๗

วันที่ ๑๐ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๓
ข้าพระพุทธเจ้า พระยานครศรีธรรมราช ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาท พระอาญาไม่พน้ เกล้าฯ
ด้วยตั้งแต่ ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้ามารับราชการ สนองพระเดช
พระคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ช้านานแล้ว บัดนี้ราชการในหน้าที่
ฤาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ไ ม่ มี แ ล้ ว เป็ น การว่ า งเปล่ า อยู ่
ข้าพระพุทธเจ้านีจ้ ติ รคิดห่วงถึงราชการทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชเป็นทีส่ ดุ
เพราะไม่มีผู้ใดเป็นผู้ใหญ่อยู่รักษาเมือง และน้อยใหญ่ จอมมารดา
ซึ่งเป็นผู้ได้ฝากศพไว้กับข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ถึงแก่กรรมมานานวันแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกไปรักษา
ราชการเมื อ งนครศรีธรรมราชพร้อมกับ มารดาของข้ า พระพุ ท ธเจ้ า
เพือ่ จะได้คดิ จัดการปลงศพน้อยใหญ่จอมมารดา เสียให้เสร็จตามสัญญา
ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้รับค�ำสั่งไว้ ขอพระบารมีปกเกล้าเป็นที่ตั้ง
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ขอเดชะ
			
ข้าพระพุทธเจ้า พระยานครศรีธรรมราช
๔.สาเหตุส�ำคัญที่พระยานครศรีธรรมราชต้องอยู่รับราชการที่
กรุงเทพมหานครเป็นเวลานาน เพราะอยู่ระหว่างถูกสอบสวน กรณี
ถูกกล่าวหาว่า ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการท�ำเหมืองแร่ดีบุกที่อ�ำเภอ
ร่อนพิบูลย์ และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง

ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช

149

๕.เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๓ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย สมเด็จพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้มีหนังสือถึงพระยานครศรี
ธรรมราชมีความว่า
“แจ้งความแก่พระยานครศรีธรรมราชด้วยมีพระบรมราช โองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าแจ้งแก่ท่านว่า ท่านมีหนังสือกราบบังคมทูลพระ
๒๗
กรุณา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๓ กราบบังคมทูล
พระกรุณา ถวายบังคมลาไปรักษาราชการเมืองนครศรี ธรรมราชนั้น ได้
ทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาทแล้ว โปรดเกล้าให้ทา่ น รออยูใ่ นกรุงเทพฯ อีก
หน่อยหนึ่ง”
๖.อย่างไรก็ดใี นปลายปีนนั้ สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทำ� หนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องพระยานครศรีธรรมราชที่ต้องค้างอยู่ที่
กรุงเทพมหานครพร้อมกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยา
นครศรีธรรมราชกลับไปรับราชการที่นครศรีธรรมราชดังเดิม ดังหนังสือ
กราบทูลต่อไปนี้
				
ศาลาลูกขุนฝ่ายซ้าย
๒๗
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๑๑๓
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ด้วยพระยานครศรีธรรมราช ผูส้ ำ� เร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช
ต้ อ งคดี เ รื่ อ งหลวงเสนากล่ า วโทษค้ า งอยู ่ ที่ ก รุ ง เทพฯนี้ ช ้ า นาน
ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่สวน เห็นด้วยเกล้าฯ ถ้อยความแลเหตุผลทีม่ าติดอยู่
ก็ไม่มีถ้อยความร้ายแรงส�ำคัญอันใดพอที่จะจัดให้เรียบร้อยได้ในโอกาส
อันสมควร ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระยา
นครศรีธรรมราชกลับไปรับราชการ ณ บ้านเมือง สนองพระเดชพระคุณ
สืบไป และเวลาทีใ่ ห้กลับออกไปนัน้ ข้าพระพุทธเจ้าได้รบั พระราชทานชีแ้ จง
ตักเตือน ก�ำชับตามสมควร ได้สอดส�ำเนาร่างกฎหมาย ซึง่ ข้าพระพุทธเจ้า
จะมีถงึ พระยานครศรีธรรมราชทูลเกล้าฯ ถวายด้วยแล้ว
ควรมิควรแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ
			
ข้าพระพุทธเจ้า ด�ำรงราชานุภาพ
			
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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๗.ส�ำเนาหนังสือที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะมีถึงพระยา
นครศรีธรรมราช ให้การกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ส�ำเร็จราชการเมือง
นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่กล่าวถึงปัญหาที่เมืองนครศรีธรรมราชที่
พระยานครศรีธรรมราช จะต้องไปแก้ไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ถึง  พระยานครศรีธรรมราช
เรื่อง  ให้กลับไปรักษาราชการบ้านเมือง
ด้วยบัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม                  
ราชานุญาต ให้พระยานครศรีธรรมราชกลับออกไปว่าราชการบ้านเมือง
ตามเดิม ราชการบ้านเมืองนครศรีธรรมราช ตามที่ฉันได้เห็นสองครั้งแล
ตามรายงานทัง้ ปวงทีพ่ งึ่ ได้รบั ทราบความ พิเคราะห์ดเู ห็นบ้านเมืองมีโจร
ผู้ร้ายชุกชุม ราษฎรได้รับความเดือดร้อน มีการเสื่อมเสียหลายประการ
ซุดโซมร่วงโรยชัว่ ลงไปเป็นล�ำดับ ยิง่ กว่าทีเ่ ป็นมาแล้วแต่กอ่ นเป็นอันมาก
แต่การซุดโซมเสื่อมเสียมาดังนี้ก็เห็นอยู่ว่ามิใช่เป็นความผิดของพระยา
นครศรีธรรมราชโดยทัว่ ไป เพราะพระยานครศรีธรรมราชมาติดค้างอยูใ่ น
เรื่องคดีอยู่เสียในกรุงเทพ ถึงประมาณ ๑๕ ปี
การที่เป็นมาแล้ว จะเป็นอย่างไรก็เป็นไปแล้ว แต่การภายน่า ขอ
ชี้แจงความปรารภและพูดกันให้เป็นที่เข้าใจแก่พระยานครศรีธรรมราช            
ด้วยจดหมายฉบับนี้ว่า ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยานครศรี
ธรรมราชออกไปรับราชการบ้านเมืองครัง้ นี้ ก็โดยมีพระบรมราชพระสงค์
จะให้พระยานครศรีธรรมราชออกไปรับจัดการบ้านเมือง สนองพระเดช
พระคุณสรรพราชการให้เป็นทีเ่ รียบร้อย พระยานครศรีธรรมราชก็ยอ่ มมี
อ� ำ นาจที่ จ ะบั ง คั บ บั ญ ชาการบ้ า นเมื อ ง ให้ ต ลอดเขตแขวง ดั ง นั้ น
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ข้าราชการทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกไปรับราชการในบ้านเมือง
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น ถ้าพระยานครศรีธรรมราชตั้งใจสนองพระเดช
พระคุณรับจัดการบ้านเมืองนครรีธรรมราชกลับให้ปรกติเรียบร้อยได้        
สมตามต�ำแหน่งน่าที่จะเป็นความดีความชอบในส่วนพระยานครศรี       
ธรมราชเป็นอันมาก.............
๘. ในทีส่ ดุ พระยานครศรีธรรมราช (หนูพร้อม) ได้กลับมาปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ สู้ ำ� เร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราชดังเดิม ตามทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๑๓ ภาย
หลังที่ติดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ไปร่วมงานฉลองกรุงครบ ๑๐๐
ปี เป็นเวลาล่วงกว่า ๑๒ ปี
พระยานครศรีธรรมราช ได้มหี นังสือกราบทูล ลงวันที่ ๔ มีนาคม
ร.ศ.๑๑๓ ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดังความต่อไปนี้
“ด้วยข้าพระพุทธเจ้า ได้รับพระราชทานหนังสือรับสั่ง ลงวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๑๓ ว่า บัดนีม้ พี ระบรมราชโองการทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขา้ พระพุทธเจ้ากลับออก
ไปว่ า ราชการเมื อ งตามเดิ ม โดยมี พ ระบรมราชประสงค์ จ ะให้ ข ้ า
พระพุทธเจ้าไปรับจัดการบ้านเมืองสนองพระเดชพระคุณรับจัดการเมือง
นครศรีธรรมราชกลับให้ปรกติเรียบร้อยได้สมต�ำแหน่งน่าที่จะเป็นความ
ดีความชอบในส่วนข้าพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก ทั้งจะเป็นความยินดีของ
ฝ่าพระบาทยิ่งกว่าอย่างอื่น แลทรงชี้แจงตักเตือนถึงการบ้านเมือง
นครศรีธรรมราชต่างๆ นั้น พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าหาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานโอกาสครั้งนี้ ขอกราบทูลทรงทราบฝ่า
พระบาทโดยละเอียดในความตั้งใดอันเที่ยงแท้ สุจริตของข้าพเจ้าที่               
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จะสนองพระเดชพระคุณโดยความกตัญญูทุกสิ่งทุกอย่าง...............
มาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้เข้ามาเห็นความดี ความเจริญใน   
กรุงเทพปัตยุบันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมยินดี.........เมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปถึงเมือง
นครศรีธรรมราช จะตรวจการบ้านเมืองให้ละเอียด แล้วจะทูลเกล้าถวาย
รายงานขอพระราชทานด�ำริต่อไป เมื่อฝ่าพระบาทเสด็จออกไปเมื่อใดดัง
พระกระแสรับสั่งแล้ว ก็จะทรงเห็นได้ว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจท�ำ
ราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยคิดแต่จะให้เป็นที่สมพระราชหฤไทย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แลเป็นที่ยินดีในฝ่าพระบาท”
    (เซนชื่อ) ข้าพระพุทธจ้า
พระยานครศรีธรรมราช
๙.เมือ่ พระยานครศรีธรรมราชกลับออกไปปฏิบตั ริ าชการทีเ่ มือง
นครศรีธรรมราชได้ระยะหนึ่งได้จัดท�ำรายงาน เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม
ร.ศ.๑๑๔ เพื่อกราบทูลสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ถึงงานที่
ปฏิบัติว่า
		
๑.ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจศาลช�ำระความทีค่ า้ งพิจารณา
ตัดสินความแพ่ง ความอาญารวม ๖๗๓ เรื่อง จัดตั้งศาลอุทธรณ์
คดีหลวง คดีราษฎร์ เป็นต้น
		
๒.ตรวจคนโทษในตะรางที่คงมีตัวอยู่ ๓๔๒ คน ผู้ร้าย
ลหุโทษ มัชฌิมโทษ โทษจ�ำที่ไม่ถึงคุก ยังติดตารางอยู่ตั้งแต่ ๒ ปี ๓ ปี
ถึง ๙ ปี สิบปี ก็มี ที่เป็นตัวจ�ำน�ำไว้ช้านาน โจทก์จ�ำเลยตายก็มี รับบุตร
ภรรยาไว้ก็มี คนพวกนี้ข้าพระพุทธเจ้าให้ปล่อยไป คงไว้แต่ผู้ร้าย
มหันตโทษ มัชฌิมโทษที่ยังไม่ถึงก�ำหนดออก
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และตรวจการภาษีทุกอย่าง ตรวจการผูกปี้จีนเก็บเงินค่าแรงจีน
ตรวจการเสนา เดินนา เก็บเงินค่านาค่าจอง ตรวจแขวง อ�ำเภอ ก�ำนัน
นายบ้าน ตรวจสินค้าขาเข้าขาออก ตรวจจัดระงับโจรผู้ร้ายในแขวงบ้าน
เมือง ตรวจท�ำแผนทีแ่ ขวงอ�ำเภอเขตแดนบ้านเมือง กะงบประมาณกรม
การอ�ำเภอ แนะน�ำการแลดัดแปลงนิไสยธรรมเนียมทีผ่ ดิ คลาดเคลือ่ นอยู่
ให้ถูกต้องตามกระแสนิยม พระราชบัญญัติกฎหมายแผ่นดิน ตรวจผล
ประโยชน์บ้านเมืองให้ราษฎรท�ำการหากินอย่างไรจะได้รับความสุข
สุดท้ายในรายงานสรุปว่า แลการข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจจัดการ
อยู่นั้น ยังหาละเอียดไม่ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจจัดการโดยละเอียด
แล้ว จะท�ำรายงานส่งเข้ามาทูลเกล้าถวายตามล�ำดับ
๑๐.อย่างไรก็ตาม เมือ่ สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเสด็จ
มาตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ถึงเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓
กั น ยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ทรงกล่ า วถึ ง ราชการเมื อ ง
นครศรี ธ รรมราชไว้ ใ นหนั ง สื อ รายงานกราบบั ง คมทู ล พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า
“ราชการเมื อ งนครศรี ธ รรมราชในเวลานี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด การ
เปลี่ยนแปลงอันใด นอกจากการปราบโจรผู้ร้าย ตั้งแต่พระยานครกลับ
ออกไปจากกรุงเทพฯ ได้จัดการปราบปรามโดยแขงแรงจัดเอาเป็น            
สงบได้ นอกจากนี้มีการที่เรียกว่าจัดใหม่ แต่การเดินนาพระยานคร               
ศรีธรรมราชได้จัดออกเดินหลายสาย โดยหมายจะให้การแล้วเร็วแล                      
ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ประมาณค่านาคงจะขึ้นบ้าง.............. อีกอย่างหนึ่ง
พระยานครศรีธรรมราชได้แต่งถนนตั้งแต่ท่าโพขึ้นไปจนตลอดท้ายเมือง                 
ได้ถางก�ำแพงแลเชิงเทินรอบเมืองดูสอาดสอ้านดีขนึ้ กว่าแต่กอ่ น ..........”
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๑๑.ในช่วงเวลาที่พระยานครศรีธรรมราชกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ ร.ศ.๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๗)
เป็นช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองหัวเมือง หัวเมือง
ทางปักษ์ใต้ได้มอบหมายให้พระวิจิตรวรสาสน์ ซึ่งต่อมาคือพระยาสุขุม
นัยวินิต มาเป็นข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลาและเมืองพัทลุง
เมือ่ ร.ศ.๑๑๔ และต่อมาได้ขยายมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชอีกเมือหนึง่
และในที่สุดให้รวมเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา และเมืองพัทลุง
ตลอดจน เมืองตานี เมืองยะลา เมืองหนองจิก เมืองยะหริง่ เมืองสายบุรี
เมืองระแงะ และเมืองราห์มัน ตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชเมือ่ ปี ร.ศ.
๑๑๕ และทรงแต่งตัง้ พระยาสุขมุ นัยวินติ เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๕
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บางเรื่องก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ข้าหลวงเทศาภิบาลกับผูว้ าราชการเมืองนครศรีธรรมราชเกีย่ วกับการใช้
อ�ำนาจในการบริหารราชการบ้านเมือง เช่น เรื่องการจับช้างป่ามาใช้ใน
ราชการ เป็นต้น
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลตั้งส�ำนักงานการบริหารมณฑลอยู่ที่
เมืองสงขลา แต่ใช้เวลามาบริหารมณฑลนครศรีธรรมราช ปีหนึ่งๆ
เป็นเวลาหลายเดือน มีหลักฐานว่าช่วงทีท่ า่ นได้ขดุ คลองสุขมุ เพือ่ ระบาย
น�ำ้ จืดจากคลองบางจาก เขตอ�ำเภอกลางเมืองไปยังอ�ำเภอปากพนัง ท่าน
จะอยู่ประจ�ำที่อ�ำเภอปากพนัง เป็นต้น เมื่อใดที่ข้าหลวงเทศาภิบาลและ
เจ้าเมืองอยู่พร้อมหน้ากัน บรรดาข้าราชการจะไม่กล้าแสดงความเห็น
ใดๆ ดังที่ สงบ ส่งเมือง กล่าวไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ว่า
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“พวกทีม่ าหาพระยาสุขมุ นัยวินติ ถ้าเห็นพระยานครศรีธรรมราช
นั่งอยู่ด้วยเป็นต้องกลับ”
๑๒.และในที่สุด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.
๒๔๔๔) สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ได้มหี นังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้มพี ระบรมราช
โอการให้พระยานครศรีธรรมราชพ้นจากต�ำแหน่งผู้ว่าราชการเมือง
นครศรีธรรมราช โดยให้เหตุผลว่า
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“พระยานครศรี ธ รรมราชขาดก� ำ ลั ง แลความสามารถที่ จ ะ
รับราชการให้เต็มตามหน้าที่ผู้ว่าราชการเมืองไม่ไหว ด้วยเหตุเป็นผู้มี
ความทุพลภาพอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า
ควรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกพระยานครศรีธรรมราชเป็นจางวาง
ก�ำกับราชการเมืองนครศรีธรรมราชตามธรรมเนียมราชการผู้ใหญ่
ซึ่งจะได้รับราชการกวดขันต่อไปไม่ได้.... สมควรได้รับพระราชทานเบี้ย
บ�ำนาญเลีย้ งชีพด้วย จึงเห็นด้วยเกล้าฯว่า พระยานครศรีธรรมราชได้รบั
พระราชทานเบี้ยบ�ำนาญปีละ ๖,๐๐๐ บาท”
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเห็ น ชอบตามที่ เ สนาบดี
กระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูล พระยานครศรีธรรมราชจึงพ้นจาก
ต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการเมืองนครศรีธรรมราช ตามพระบรมราชวินจิ ฉัยเมือ่
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) และต่อมาเมื่อร.ศ.
๑๒๔ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามบรรดาศั ก ดิ์
พระยานครศรีธรรมราชเป็น เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี จางวางเมือง
นครศรีธรรมราช
เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมเมือ่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน
ร.ศ.๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐) เมื่ออายุได้ ๖๕ ปี นับเป็นเจ้าเมืองที่ประสพ
ปัญหาในการบริหารบ้านเมืองมากคนหนึ่ง
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สะพานยาวในอดีต พ.ศ.๒๔๙๘ ภาพจากคุณศุภชัย (หนึ่ง) แซ่ปุง
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บรรยากาศเก่าหน้าเจดีย์ยักษ์ก่อนเป็นถนนคนเมือง

ภาพอดีตบริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟบ้านนอกโคก (นครศรีธรรมราช)
ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๙ ภาพจากคุณมณีรัตน์คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ
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ภาพกำ�แพงเมืองในอดีต
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ภาพศาลเจ้ากวนอูในอดีต
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ภาพศาลเจ้ากวนอูในปัจจุบัน
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ภาพอาคารที่ทำ�การธนาคารอิสลามนครศรีธรรมราชในอดีต-ปัจจุบัน
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