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คำานำา

 โครงการศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์

เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีเจตนาจะผลิตชิ้น

งานเกีย่วกบับ้านเมืองนครศรธีรรมราช ท่ีควรค่าแก่การบันทึกและศกึษา

แต่หาอ่านได้ยาก มาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ใช้เป็นข้อมูล

อ้างองิ และเพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาสืบค้น ขยายผลให้กว้างขวาง

ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย

 หากเชื่อม่ันว่า อดีตเป็นฐานของการด�ารงอยู่ของสรรพส่ิงใน

ปัจจุบัน ส่ิงใดไม่มีฐานหรือไม่มีรากนอกจากจะขาดความม่ันคงแล้ว              

การเจริญเติบโตขยายผลต่อไปย่อมเป็นไปได้ยาก การรู้อดีตหรือมีอดีต

จึงมีความส�าคัญ

 แต่อดีตคือสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว หากขาดการบันทึกจ�า  ฐานแห่ง

อดีตอาจจะเลือนไม่ชัดเจน การบันทึกจดหมายเหตุไว้ แม้จะไม่ละเอียด 

แต่จะง่ายต่อการร�าลึก พร้อมท่ีจะน�ามาศึกษารายละเอียด เหตุผล                 

เพื่อการ “รักษา” ให้คงอยู่ หรือ ชื่นชมยินดีกับอดีตที่แสนงาม พร้อมที่ 

“สบืสาน” ด้วยความภูมิใจ หรอืวิเคราะห์จดุเด่นท่ีเกดิในเวลานัน้เพ่ือหา

แนวทางพัฒนา “ต่อยอด” ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยก็ย่อมได้

 หนังสือ “ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช” อาจารย์                

สมพุทธ ธุระเจน ท่ีปรึกษาพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ผู้รักการ

บันทึกจดหมายเหตุของบ้านเมือง ได ้ศึกษาเรื่องราวของเมือง

นครศรีธรรมราช จากจดหมายเหตุในลักษณะต่างๆ ในพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เป็นต้น มีค่าควรแก่การเผยแพร่ยิ่ง

 แม้การจัดเนื้อหาจะไม่ไดจัดเรียงเป็นหมวดหมู่แต่เชื่อว่าจะเกิด

ประโยชน์แก่ผู้รักการศึกษาสืบค้นอย่างแน่นอน

ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๒๕๖๒
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สารบัญ

เรื่อง          หน้า

การท�านาที่เมืองนครศรีธรรมราช        

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น        ๗

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร            

 เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ. ๑๒๘     ๑๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       

 พระราชทานเงินสร้างโรงพยาบาล 

 ที่เมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ.๑๒๒     ๒๘

พระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองนครศรีธรรมราช      ๔๓

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทอดพระเนตร   

 การแสดงกีฬาของสมาชิกเสือป่า พ.ศ.๒๔๕๘    ๕๐

ท่านปาน : พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล      

 ผู้น่าพิศวงน�าการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ สมัย ร.๕   ๕๖

โรงเรียน “ท่านเจ้าคุณ” เมื่อ ร.ศ. ๑๑๘     

 ที่เมืองนครศรีธรรมราช       ๖๗

ปฐมบทเรื่องไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ. ๑๐๙    ๘๖

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     

 เสด็จพระราชด�าเนินปากพนัง ร.ศ.๑๒๔    ๙๔

สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร            

 ทรงรับสั่งให้จัดการแสดงละครเพื่อหารายได้

 ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุที่เมืองนคร                 ๑๐๐
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เรื่อง         หน้า

การจับช้างป่าของทางราชการ ที่เมืองนครศรีธรรมราช        ๑๐๓

พระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ที่น้�าตกกะโรม         ๑๑๒

มณฑลนครศรีธรรมราช                   ๑๒๐

พระพุทธบาทจ�าลอง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร          ๑๒๘

ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช          ๑๔๑

บางเรือ่งเกีย่วกบัเจ้าพระยานครศรธีรรมราช (หนพูร้อม ณ นคร)          

         ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช          ๑๔๘
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การทำานาที่เมืองนครศรีธรรมราช

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 ความนำา : พื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชมีลักษณะภูมิประเทศเป็น

ท่ีราบกว้างใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก บริเวณตอนกลางเป็นแนวเทือก

เขานครศรธีรรมราช นบัเป็นท่ีอุดมสมบูรณ์แห่งหนึง่ของภาคใต้มาแต่อดตี 

ต้นน�้าล�าธารท่ีเกิดจากเทือกเขาตอนกลางไหลผ่านท่ีราบหลายสายหล่อ

เล้ียงท่ีราบตะวันออก อีกท้ังปริมาณฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน

ตกเฉยีงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนอื สูงเกนิกว่า ๑,๕๐๐ มม. 

ต่อปี ท�าให้เหมาะสมกับการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการท�านาชาวเมือง

นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเป็นชาวนามาเป็นเวลายาวนาน

สมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง
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 หลักฐานในใบบอกจากเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงการที่ราษฎรจะได้ที่ดิน  เพื่อ

การท�านาว่า

 “แลนาทำาลงไว้ราษไม่จอง จะว่านาของตัวนั้นไม่ได้ ถ้าราษ                 

ผูใ้ดไม่มนีาทำา ให้ราษไปขอจองนาจาก ข้าหลวงเสนากรมการ กำานัน ถ้า

ข้าหลวงเสนากรมการ กำานัน จองนาไว้แก่ราษนั้น ให้กำาหนด  ต้นนา

ปลายนา ข้างเหนือ ข้างใต้  รุ้งแวง จำานวน ให้ถูกต้องกัน ในใบจอง

ประทับตราให้ต้องกัน ให้ต้องกันทั่งสี่ดวง ถ้าราษทำาเสียได้เก็บเก่ียว

บ้าง ไม่ได้เก็บเก่ียวบ้าง ให้ราษเจ้าของนาสาบานตัว ให้ว่าแต่ที่อัน

จริง........”

 ราษฎรท่ีท�านาจะต้องเสียภาษี เรียกว่า เงินค่านา เจ้าเมือง       

จะแต่งต้ังให้ข้าหลวงเสนาหรอืกรมการ ออกเดินประเมินนา เรยีกเกบ็เงิน

ค่านาจากราษฎรท่ีท�านา โดยให้ก�านนัน�าข้าหลวงเสนา กรมการประเมิน

นาของราษฎรตามรายชื่อ และก�าหนดไว้ในใบบอกว่า  ถ้านาราษฎรน้อย 
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ข้าหลวงเสนาประเมินมาก ให้ราษฎรเจ้าของนา ว่ากล่าว ขณะข้าหลวง

เสนาประเมินอยู่ จะได้เชิญ เส้นเชือกกระแสพยาน ชัณสูตรเสีย                

ให้แล้ว เม่ือข้าหลวงเสนาประเมินและชัณสูตรได้เนื้อนามากน้อยเท่าใด 

ถกูต้องกนักบัราษฎรเจ้าของนา ให้ข้าหลวงท�าใบนา จ�านวนนามากน้อย

ให้ราษฎรเจ้าของนารับไว้เป็นหลักฐาน ข้าหลวงเสนาจะท�าใบเสร็จใหญ่ 

บอกจ�านวนเงินจ�านวนนา ไว้แก่ก�านนัฉบับหนึ่ง ก�านันมีรายได้จากเงิน

ค่านาในอตัราสิบสด นาสิบไร่ พระราชทานให้ก�านนัไร่หนึง่ เงินสิบสดของ

ก�านนัจะต้องจ่ายเป็น ค่าจ้างขนข้าวไป ไปส่งเจ้าพนกังานเสียส่วนหนึง่

 รายละเอียดเกีย่วกบัเงินค่านาศกึษาได้จากใบบอกของเมืองได้

 “จากรายงาน การเก็บอากรค่านา สมัยพระบาทสมเด็จ             

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช ๑๒๔๖ (พ.ศ.๒๔๒๗) อ้างถึง    

ท้องตราถงึพระยานครศรธีรรมราช  ความว่า เงินค่านาเป็นพระราชทรพัย์

ของหลวง ส�าหรบัจ่ายราชการแผ่นดนิ เป็นธรรมดามาแต่ก่อน  เสนากบั

เจ้าเมืองกรมการเคยเก็บส่งมาทุกปี และ ณ เดือนสาม ปีมะเมีย จัตวา

ศกนี้ จะต้องจัดเสนานายหนึ่ง กรมการนายหนึ่ง พร้อมด้วยก�านัน              

นายอ�าเภอออกเดินประเมินนา ในแขวงบ้านเมืองให้เสร็จสิ้นจ�านวนนา

 แต่เมืองนครศรีธรรมราช  เจ้าพนักงาน กรมเกษตราธิการหาตัว

เสนายังไม่ได้ ครัน้จะงดไว้ เงินค่านากจ็ะคงค้างช�าระอยู่ จงึทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการเมืองจัดกรมการแทนตัวเสนา

นายหนึ่ง สองนาย เป็นกรมการก�ากับนายหนึ่ง พร้อมด้วยนายก�านนั 

นายอ�าเภอ ออกเดินประเมินนาราษฎรตามเคยมาแต่ก่อน ถ้าท้องตรามา

ถึงวันใด ให้ผู้ว่าราชการเมืองจัดกรมการแต่ในสามวันออกเดินประเมิน

นา เก็บเงินค่านาแก่ราษร นานำ้าฝน นาฟางลอย นาโคคู่ นาทุ่ง นาป่า  
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นาข้าวไร่ นาข้าวหาวม้า นาข้าวเช้ือ นาในท้องร่องสวนและนาร่อง

สวน นาท้องมาบ นาชายเลน นาริมนำา้ และนาปรังทำาขึ้นใหม่ ในแขวง

บ้านเมือง ให้เสร็จส้ินจ�านวนนา ให้เหลือต้นกอ ซังข้าวอยู่ในนาโดยเร็ว 

อย่าให้รั้งรอเนิ่นนานช้าเกินก�าหนดไปได้ นาฟางลอยให้เรียกไร่ละสลึง

เฟ้ือง นาโคคูใ่ห้เรยีกไร่ละสลึง นานอกจากนาโคคู ่ ให้เรยีกไร่ละสลึงเฟ้ือง

เหมือนนาฟางลอย...”

ประเภทของนา

 จะเห็นได้ว่านาแต่ละประเภท เช่น นาฟางลอย นาโคคู่ เป็นต้น 

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ นิพนธ์ไว้เป็นความรู ้เรื่องนา                

ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ เรื่องการเดินสวน

เดินนา ไว้อย่างน่าสนใจ ความว่า

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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 “แต่ครั้งรัชกาลท่ี ๒ ยังไม่ได้เก็บเงินค่านา ใช้เก็บหางข้าว              

ตามอย่างโบราณ วิธีเก็บเงินค่านา  เพิ่งมามีขึ้นในรัชกาลที่ ๓  ลักษณะ

การเกบ็หางข้าวนัน้ คอืราษฎรท�านาได้ข้าวมากน้อยเท่าใด แบ่งส่วนตาม

ภาคหลวงตามสมควร ในรัชกาลที่ ๒ เก็บค่าภาคหลวงไร่ละ ๒ สัดครึ่ง 

เจ ้าของนาต้องขนข้าวอันเป็นส่วนหางข้าวมาส่งถึงยุ ้งฉางของ                

หลวงเอง แลลักษณะท่ีเก็บหางข้าวนั้น ก�าหนดนาเป็น ๒ อย่าง คือ                

นาท่ีใดอาศัยได้ท้ังน�้าฝนและน�้าท่า ซึ่งหลากมาตามฤดูกาล ก�าหนดนา

เช่นนี้ว่า “นาน�้าท่า” เก็บด้วยวิธีคู่โค คือ นับจ�านวนโค (กระบือ) ที่ใช้ท�า

นาในที่นั้นๆ ด้วยถือเป็นยุติว่า โคคู่ ๑ คงจะท�านาในที่นั้น ได้ผลปีละ

เท่านั้น เอาเกณฑ์จ�านวนโคขึ้นตั้งเป็นอัตราหางข้าว ที่จะต้องเก็บเพราะ

ฉะนั้นนาโคคู่ ถึงจะท�าหรือมิท�าต้องเสียหางข้าว

 นาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอาศัยท�าแต่ด้วยน�้าฝนอย่างเดียว  คือเป็นที่

ดอน ซึ่งน�้าท่าขึ้นไม่ถึง วิธีเก็บหางข้าว เรียกว่า “เก็บอย่างฟางลอย” 

คือก�าหนดเอาท้องที่ที่ได้ท�านาจริงๆ จึงต้องเสียหางข้าว ที่แห่งใดถึงจะ

เป็นนา ถ้าปีใดไม่ได้ท�า กไ็ม่ต้องเสียหางข้าว เอาตอฟางเม่ือเกบ็ข้าวแล้ว

เป็นที่สังเกต เก็บค่านาโดยวิธีนี้  จึงเรียกว่า “นาฟางลอย”

 ข้าหลวงเดินนา เม่ือส�ารวจรู้จ�านวนนาเสร็จแล้ว ส่วนนาโคคู่  

ออกหนังสือส�าหรับท่ีให้แก่เจ้าของหนังสือนั้นเรียกว่า “ตราแดง” 

ส่วนหนังสือออกให้ส�าหรับนาฟางลอย  เรียกว่า “ใบจอง”

 หนังสือท้ังสองอย่างนี้ ให้กรรมสิทธิ์แก่เจ้าของท่ีดินผิดกัน               

ท่ีนาซึ่งมีตราแดงจะท�าหมดหรือไม่หมดเนื้อท่ีประการใดก็ตามถ้า 

เจ้าของเสียหางข้าวอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ไม่ขาด ส่วนใบจองนั้นถ้าเจ้าของ             

ไม่ท�าเพียง ๓ ปี กรรมสิทธิ์กลับเป็นของหลวง”
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 เมื่อ ร.ศ.๑๑๕ หรือ พ.ศ.๒๔๓๙ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจ

ราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ เสด็จถึงเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๑๓ 

กนัยายน ร.ศ.๑๑๕  ทรงกล่าวถงึ  เรือ่งการท�านาท่ีเมืองนครศรธีรรมราช

ไว้ว่า “ที่นานั้นมีทุกเมือง ต่างแต่มากบ้างน้อยบ้าง แต่เก็บค่านาไม่ใคร่

จะได้เต็มตามสมควรด้วยเหตุหลายประการ ตามท่ีได้ไต่สวนทราบเกล้าฯ 

นั้น คือ เม่ือแต่งข้าหลวงเสนาออกไปจากกรุงเทพฯ เก็บไม่ใคร่ท่ัวถึง     

มีตัวอย่างเหมือน เช่น ต�าบลทะเลน้อย  พรมแดนเมืองนครศรีธรรมราช

ต่อกับเมืองพัทลุง ที่เหล่านั้นราษฎรไม่ได้เสียค่านามาหลายปี เพราะตัว

ข้าหลวงมักจะออกไปอยู่ครั้งหนึ่งครั้งเดียว แล้วแต่งเสมียนทนายอยู่

ท�าการแทนตัว ไม่มีความรูแ้ละความสามารถพอแก่การ บางทีกเ็กดิเกีย่ง

แย่งขึ้นกับกรมการ เลยเป็นถ้อยความรุงรัง เงินหลวงซึ่งควรจะได้ก็เลย
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ติดขัดไปด้วย บางเมืองท่ีมอบการเสนาแก่ผู้ว่าราชการเมืองๆ แต่งกรม

การออกไปเก็บอีกชั้นหนึ่ง ก็มักไปเกิดฉ้อฉนปิดปังพระราชทรัพย์          

ด้วยไม่มีการตรวจตราจริงจังอันใด ว่าโดยท่ีสุดวิธีเก็บเงินค่านาอย่าง

ฟางลอยนั้นเอง ก็เป็นเรื่องที่พาให้เก็บยาก และขาดประโยชน์ของหลวง

โดยมาก ท่ีนาท่ีดีมักจะมีผู้มีบรรดาศักดิ์หรือผู้มีทรัพย์จับจองหวงห้าม

เอาไว้จนเกินก�าลังท่ีจะท�าได้ โดยเหตุว่าต้องเสียค่านาแต่เท่าท่ีท�า                 

ส่วนราษฎรที่จะท�านาก็หาที่ยาก ด้วยที่ดีตกไปเป็นของคนมั่งมีเสียหมด           

จะท�าก็ต้องเสียค่าเช่า ถ้าหากไม่ก็ต้องเสาะแสวงหาท่ีนาออกไปไกลถิน่

ถานบ้านเรอืน ได้ความล�าบากพาให้ส้ินอุสาหะเสียโดยมาก ยังการท่ีเจ้า

พนักงานจะประเมินรังวัดนา ก็เป็นอย่างยากที่สุดด้วยต้องประเมินทุกปี 

แลเฉพาะต้องประเมินในเวลามีตอซงั ปีหนึง่มีไม่กีเ่ดือน การเดินรงัวัดนา

ฟางลอยเหมือนกับการให้เจ้าพนักงานไปเท่ียวต่อตามการซื้อขาย               
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เจ้าพนักงานจะเอามาก เจ้าของนาไม่ยอม เจ้าพนักงานก็ต้องออกแรง 

ลงเส้นกระแสพยานสอบ ถ้าเจ้าพนักงานไม่อยากจะเหนื่อย ก็ต้องว่า

กล่าวให้ราษรยอมตามประเมิน ราษฎรจะยอมก็ต่อเม่ือเห็นได้เปรียบท่ี 

เจ้าพนกังานประเมินต�่ากว่า เนื้อนาที่ท�าจริง การเป็นดังนี้ ก็เป็นธรรมดา

ท่ีจะประเมินต�่ากว่า เนื้อนาได้น้อย แลเก็บเงินได้น้อยกว่าท่ีควรจะได้  

โดยจริง ถ้าหากว่าเก็บเป็นนาคู ่โคได้แม้เรียกเพียงไร่ละสลึงเดียว                

ข้าพระพุทธเจ้าเชือ่เป็นแน่ว่าเงินค่านาจะขึน้ได้อกีสักเท่าหนึง่ เพราะเม่ือ

ข้าพระพุทธเจ้าแวะท่ีบ้านนาบอน ได้เรียกใบน�าท่ีเจ้าพนักงานท�าให้

ราษฎรมาตรวจดูหลายฉบับ  ไม่ได้พบเลยแต่สักฉบับเดียวท่ีปรากฏ

ว่าราษฎรได้ท�านาถึงกึ่งจ�านวนนาเดิม บางทีท่ีนาเดิม ๖ ไร่ คงเรียก            

ค่านาแต่ ๒ งานก็มีการเป็นดังนี้ จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าการเรียกค่านา

อย่างฟางลอยนี้มีโทษมาก”
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สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช  ร.ศ. ๑๒๘

 บทนำา : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินประพาสเมืองนครศรีธรรมราช ๓ ครั้ง คือเม่ือยังทรง

ด�ารงพระราชอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือ ร.ศ.๑๒๘ หรือ                

พ.ศ.๒๔๕๒ เป็นครัง้แรก และอีก ๒ ครัง้ ภายหลังจากท่ีขึน้ครองราชย์

แล้ว คือเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๘ และ พ.ศ.๒๔๖๐ หลักฐานการเสด็จ

พระราชด�าเนินท้ัง ๓ ครั้ง เป็นจดหมายเหตุท่ีมีการจัดพิมพ์เผยแพร่              

แล้วหลายครั้ง เนื่องในโอกาสต่างๆ

นายสมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง
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 ความแตกต่างของหลักฐานดังกล่าว คือ เม่ือเสด็จพระราช 

ด�าเนนิเป็นครัง้แรก  เป็นพระราชหตัถเลขาของพระองค์เอง ซึง่มีท้ังฉบับ

เพ่ือน�าขึ้นทูลเกล ้าฯ ถวายพระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จ                             

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระนาม “วชิราวุธ” ในพระราช

หัตถเลขาดังกล่าวนั้น

 อีกฉบับหนึ่ง มีเนื้อหาเดียวกัน ทรงใช ้พระนามแฝงว ่า                      

“นายแก้ว” นพินธ์ถงึ “พรานบญุ” เสมือนผูต้ามเสดจ็ เพ่ือพระราชทาน

บรรณาธิการ หนังสือชื่อ “ชวนหัว”  ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อ่านกันเล่นใน

หมู่ข้าราชบริพารในพระองค์  

 เอกสารฉบับนี้ จะสรุปพระราชหัตถเลขา ฉบับที่น�าขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉพาะส่วนท่ีเสด็จ

พระราชด�าเนินในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น ดังนี้

 สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราช

หตัถเลขาถวายรายงาน พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเกีย่ว

กับเมืองนครศรีธรรมราช บนเรือพระท่ีนั่งถลาง ระหว่างเสด็จกลับ

กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ในพระราช

หัตถเลขา ทรงกราบทูลว่า เสด็จพระราชด�าเนินทางสถลมารค        

จากเมืองตรังเข้าสู่เขตเมืองนครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันศุกร์ ท่ี ๒๑ 

พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ โดยมีพระยาชลบุรานุรักษ์ พระยาศิริธรรม

บรริกัษ์และข้าราชการมณฑลนครศรธีรรมราชคอยรบัเสด็จอยู่ท่ีเขตแดน

โดยสร้างพลับพลารับเสด็จที่กะปาง  รายละเอียดในพระราชนิพนธ์มีว่า

 “พลับพลาท่ีกะปางนี้..... ท�าขึ้นเตรียมรับเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาท เมื่อก�าหนดจะเสด็จพระราชด�าเนิน ครั้นไม่ได้เสด็จพลับพลาก็
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ยังคงอยู่ มาครั้งนี้จึงได้ใช้พลับพลานี้เป็นแต่ซ่อมแซมใหม่ และตกแต่ง

ขึ้นเท่านั้น”

 ทรงประทับแรมท่ีกะปางวันรุง่ขึน้ คอืวันเสาร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม 

ร.ศ. ๑๒๘ เวลาเช้าประทับช้างออกจากกะปางจนถึงทุ่งสง ประทับ

แรมที่อ�าเภอทุ่งสง

 วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ทรงกราบทูลไว้ว่า

เสด็จด้วยช้างตลอดท้ังวันพักร้อนท่ีปากแพรก ออกจากปากแพรก              

เดนิเข้าไปในระหว่างเขา เป็นช่องแคบ มีทางน�า้ไหลแต่รนิๆ ไม่เป็นล�าห้วย

ใหญ่  ในเขตอ�าเภอร่อนพิบูลย์สพานได้ท�าแล้วหลายแห่ง ที่ขนไม้มากอง

ไว้ แต่ยังมิได้ท�าก็มี พระยาชล (สมุหเทศาภิบาลมณฑล) กราบทูลว่าเงิน     

ยังไม่พอที่จะท�าถนนและสพานให้ตลอด จึงต้องค่อยท�าค่อยไป เช่นนี้ถึง

ในเขตอ�าเภอทุ่งส่งกเ็หมือนกนัการท่ีจะท�าถนนสายนี้จะมีท่ีล�าบากอยู่แต่

ท่ีเป็นท่ีต�่า ซึ่งน่าน�้าน�้าท่วม ท�าให้ถนนเป็นอันตรายไปได้

“เรือถลาง” เรือพระที่นั่งรัฃกาลที่ ๖
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  วนัจันทร์ ที ่๒๔ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ทรงกราบทูลว่า เวลา

เช้าประทับม้าพระที่นั่งออกจากร่อนพิบูลย์ถนนดีไม่ใคร่จะมีฝุ่น เดินทาง

ชั่วโมงเดียวก็ถึงท่ีพักร้อนริมคลองเสาธง ซึ่งเป็นล�าน�้าใหญ่ เป็นทาง

สินค้าเดนิขึน้มาจากปากพนงั เสวยพระกระยาหารกลางวันแล้วเดนิทาง

ต่อมาชั่วโมงเศษถึงต�าบลศาลามีไชย หยุดพักท่ีโขลนทวาร พราหมณ์

รดน�้าสังข์ แล้วเข้าทางโขลนทวาร พระสวดชยันโต ได้ขึ้นพักบน

พลับพลา ทรงเปล่ียนฉลองพระองค์ แล้วประทับช้างพระท่ีนั่งแห่

กระบวนเข้าเมืองทางด้านใต้ผ ่านเมืองมาทางเหนือถึงพลับพลา          

หน้าเมืองระยะทางจากศาลามีไชย ๑๕๐ เส้น 

รัฃกาลที่ ๖ เสด็จประพาสทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ เมื่อ ร.ศ.๑๒๘ พ.ศ.๒๔๕๒
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ซุ้มประตูรับเสด็จฯ รัชกาลที่ ๖

 เสด็จวัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร

 เวลาเย็นได้ขึ้นรถม้าไปท่ีวัดพระบรมธาตุเข้าไปบูชาในวิหาร               

พระม้า แล้วไปดูของโบราณที่วิหารเขียน ทรงกราบทูลไว้ว่า

 “ของเหล่าน้ีพึง่ได้รวบรวมขึน้ เพราะฉะน้ันไม่ค่อยจะมชีิน้อะไร

ดีๆนัก มีเป็นถ้วยชามชนิดเทพประนมเป็นพื้น แลผู้ดูแลที่นี่ก็ดูเหมือน

ไม่สู้สันทัดในการมิวเซียมนัก”

 ออกจากท่ีวิหารเขียนไปท่ีพระเจ้าศรีธรรมโศกแล้วจึงไปท่ีธรรม

ศาลา พระสงฆ์ ๒๐ รูป มีพระศิริธรรมมุนีเป็นประธาน ได้เจริญ

พระพุทธมนต์ จบแล้วจุดดอกไม้เพลิง มีการมหรสพต่างๆ ฉลอง

พระบรมธาตุตามธรรมเนียม
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 วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ ทรงเลี้ยงพระที่            

วัดพระธาตุ และได้ทรงเวียนเทียนสมโภชแล้วได้ฉายรูป ทรงกราบทูลว่า

 “ท่ีจริงพระบรมธาตุท่ีนี่เสียใจ คือ คาดว่าจะดีกว่าท่ีเป็นจริง                

เป็นอันมาก เม่ือตามเสด็จพระราชด�าเนินครั้งก่อนก็จ�าไม่ได้เลย    

เพราะฉะนั้นเท่ากับได้เห็นเป็นครั้งแรก”

 เวลาบ่ายได้ขบัรถไปทางถนนรอบก�าแพงเมือง  ไปนัง่มุขพระธรรม

ศาลาในวัดพระบรมธาตุดูแห่พระพุทธรูป ซึ่งเรียกว่าพระบรมราชา                 

พระนั้นได้เชิญขึ้นบุษบก วางบนตะเค่ให้คนฉุดมา คนท่ีฉุดนั้นไม่ใช่แต่

เฉพาะชายฉกรรจ์ ทั้งคนชราเด็กและผู้หญิงด้วย เพื่อเอาบุญทรงกล่าว

ถึงพระบรมราชาว่า

 “เดิมพระองค์นี้ฝ ังอยู ่กลางทุ ่งมีผู ้ ไปขุดพบเข ้าจึงเอาไป

ประดิษฐานไว้ท่ีวัดนอกเมือง พระองค์นี้มีชื่อเสียงว่า ปฏิบัติสับประดน

ต่างๆมีขึ้นล้วงเรือนเขาบ้าง ขึ้นหาลูกสาวเขาบ้าง  ตามเรื่องว่าไล่กันมา

จนถงึวัด เหน็ผูร้้ายหายเข้าไปในวิหารพระบรมราชา  ผูท่ี้ไล่ว่ิงตามเข้าไป

ยังได้เหน็โคลนเป้ือนพระบาทพระอยู่ ถงึกบัต้องล่ามโซ่ไว้ ต่อมาเม่ือเรว็ๆ

นี้จึงจับตัวผู้ร้ายได้เรื่องราวก็จบลง แต่ท่ีแลไม่เห็นนั้นคือเหตุไฉนจึง             

อสุาหะมีคนเชือ่ได้ ดไูม่น่าเชือ่เลยว่าพระพุทธรปูจะเท่ียวเล่นซกุซนได้เช่น

นั้นฝ่ายเจ้าชู้ท่ีเป็นต้นคิดซัดพระพุทธรูปขึ้นด้วยนั้นก็ควรจะต้องยอมชม

ว่ามันช่างรู้อัธยาไศรยของเพื่อนบ้านดีจริงๆ”

 ต่อจากนัน้พระศริธิรรมมุนไีด้เรยีกพระพิธธีรรมมาสวดภาณยักษ์

ให้ฟังท�านองสวดของเมืองนีก้เ็พราะด ีแลเป็นท�านองเดียวกบัในกรงุเทพ

นัน่เอง พระองค์จงึคดิว่าการสวดภาณยักษ์ในกรงุเทพน่าจะได้มาจากเมือง

นครศรธีรรมราช แต่เอาไปแก้ไขแต้มเติมให้ดขีึน้เพราะขยายยืดออกไปอีกมาก
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 วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ ทรงกราบทูลไว้ว่า 

 “เวลาเช้าไม่ได้ไปไหน เวลาบ่ายออกไปเท่ียวดูสถานท่ีต่างๆ แรก

ออกก็ไปท่ีว่าการ ซึ่งอยู่ใกล้พลับพลานี้เอง ท่ีว่าการนี้เป็นท่ีใช้ชัว่คราว 

ต่อไปจะไปท�าตึกขึ้นในท่ีบ้านเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม) ซึ่งเป็นท่ี

เหมาะอยู่กลางเมืองใกล้ที่ประชุมชน จากที่ว่าการไปนมัสการพระสิหิงค์ 

แล้วไปที่เทวสถานบูชาของพราหมณ์ ทั้งหอพระสิหิงค์ และเทวสถานอยู่

ข้างทรุดโทรม ได้ทราบเกล้าฯ ว่า จะท�าใหม่อยู่แล้วทั้งสองแห่ง จากที่

เทวสถานได้ไปดเูรอืนจ�า ท่ีนีเ่ป็นท่ีน่าด.ู...ถ้าไม่ได้เหน็นกัโทษอยู่แล้ว ใคร

ก็ไม่นึกว่าเป็นเรือนจ�า เรือนท่ีขังนักโทษยังไม่แล้ว ยังต้องใช้เรือนเก่า 

เป็นเรือนส�าหรับคนอยู่ธรรมดา”

 “...ต่อจากที่นี่ได้ไปดูศาลเมือง แล้วไปดูโรงพยาบาลของพวกมิช

ชันนารีอเมริกันสถานที่ของเขาตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี การรักษาสอาดดีนัก มี

ห้องให้คนเจ็บอยู่อย่างสุขสบาย ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่คนละฝาก ผู้ที่อยู่ใน

โรงพยาบาลนี้มีที่เป็นบาดแผลต่างๆ มาก หมอสวอด อยู่ข้างจะกล้าใน

การตัดผ่ามาก ได้กระท�าการตัดผ่าอย่างส�าคัญๆหลายอย่างแล้วโดย

ล�าพัง แลได้กระท�าไปอย่างเรยีบร้อย มีส่วนท่ีหายมากกว่าตายหลายส่วน

ก็น่าสรรเสริญท่ีเขาอุสาหะท�าได้เช่นนี้ต้องยอมรับว่าเขาได้ท�าการเป็น

ประโยชน์มากจริงๆ “

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘  วันนี้ได้ไปท�าพิธี

เปิดคลองน�้าขุดใหม่สายหนึ่ง ทางไปรถไปไม่ได้จึงต้องไปช้าง ออกจาก

พลับพลาไปตามถนนต้องไปผ่านบ้านคลัง บ้านท่าวัง แล้วไปแยกทางลง

ไปข้ามข้ามทุ่งไปจนถึงต้นคลอง ทางไปประมาณ ๒๐๐ เส้นเศษ                 

ส่วนเรื่องเปิดคลองนี้ พันหนูก�านันขุนน�้าท่าง้ิวได้อ่านรายงานการขุด
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ภาพวังเจ้าเมืองนครในอดีต

ภาพหอพระพุทธสิหิงค์ในอดีต
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ภาพอดีตโรงพยาบาลมิชชันนารี (โรงพยาบาลนครคริสเตียน)

ภาพเรือนจ�าเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต
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คลองใหม่ ใจความของรายงานนั้นว่า ต�าบลขุนน�้าท่าง้ิวแลต�าบล

ท่าทราย อยู่รมิคลองขนุน�า้ท่าง้ิวตอนต้นน�า้ แต่คลองนีต้อนปลายน�า้เม่ือ

ไปถงึบ้านปลายท่า คลองกเ็ปล่ียนไปเสีย น�า้ในคลองบ่าซ่านไปตามทุ่งไม่

เป็นล�าคลองใช้เรือไปมาไม่สดวก ท่ีตามริมคลองนี้การเพาะปลูกอุดมดี    

มีเข้าแลผลไม้ เป็นต้น แต่การที่จะส่งไปจ�าหน่ายที่ตลาดกลางเมืองต้อง

หาบหามเป็นการล�าบาก เอาไปไม่ได้มาก ครัน้มาศก ๑๒๘ นี ้ได้ชกัชวน

กนัออกแรงขดุคลองแต่บ้านปลายท่าไปจนถงึท่าลาดบรรจบคลองท่าโพธิ์ 

ซึ่งมาจากกลางเมืองได้เริ่มลงมือขุดต้ังแต่วันท่ี ๑๗ เมษายน มีระยะ 

๔๗ เส้น ๑๖ วา กว้างหกศอก ลึกอย่างมาก ๓ ศอก แล้วเสรจ็สมบูรณ์

ทันรับเสด็จ เห็นว่าจะเป็นสาธารณประโยชน์สะดวกแก่การไปมาค้าขาย 

จึงขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเปิดคลองนี้ เพ่ือเป็นสวัสดิมงคลสืบไป พันหนู

อ่านนั้นอยู่ข้างจะเก่งมาก อ่านหนังสือคล่อง เสียงดังฉาดฉาน และ

ส�าเนียงฟังเพลินคล้ายฟังเทศมหาชาติที่ท�านองไม่สู้จะแล่นนัก การแต่ง

กายสวมถุงเท้ารองเท้าบริบูรณ์

 ครั้นอ่านจบแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าได้ตอบแสดงความยินดีแล

สรรเสริญความอุตสาหของผู้ที่ได้ออกแรงขุดคลอง แลได้ให้นามคลองนี้

ว่า “คลองพูนผล” แล้วได้ไปท่ีปะร�า ซึ่งปลูกคร่อมคลอง มีเป็นศีรษะ            

นาคใหญ่ปิดต้นคลอง มีแพรโยงปากนาคพอตัดแพรปากล่างกต็กลงไป ใน

ทันใดนั้นราษฎรท่ีคอยอยู่ท่ีปากคลองก็ท�าลายท�านบเปิดให้น�้าเดินจาก

คลองขุนน�้าท่าง้ิว สมมุติว่าพระยานาคให้น�้า พระสงฆ์สวดไชยมงคล

คาถา  พลเมืองโห่ แลปี่พาทย์ประโคมขึ้น
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 เสร็จพิธีเปิดคลองแล้วขึ้นช้างไปท่ีสวนราชฤดีรับพระราชทาน

อาหารกลางวัน ณ ท่ีนั้นแล้ว ขึ้นรถม้าจากท่ีนั้นกลับมาท่ีพลับพลา                

เวลาค�่าเล่นลครพูดเรื่อง“ปล่อยแก่”ฉลองพระบรมธาตุ

 วนัศกุร์ที ่๒๘ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘  ได้ทรงบันทึกเหตุการณ์

ประจ�าวันว่า

 “บ่ายได้ไปดูวัดพระบรมธาตุซ�้าอีก ได้ฉายรูปไว้หลายแผ่น              

ออกจากท่ีนี่ได้ไปวัดท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นท่ีสถิตแห่งพระศิริธรรมมุนี พระศิริ

ธรรมมุนีได้จัดการรับรองอย่างแข็งแรงรับในพระอุโบสถก่อนแล้วจึงพา

ไปดูโรงเรียนซึ่งต้ังอยู่ในเขตวัดนี้ มีนักเรียนรวมเบ็ดเสร็จ ๒๐๐ กว่า 

พระศิริธรรมมุนีเอาใจใส่ในการศึกษามากถึงการส่วนพระพุทธศาสนาก็

เรียบร้อยดีมาก สังเกตเห็นได้ว่ามีความย�าเกรงเจ้าคณะมณฑลมาก 

บังคับบัญชาสิ่งไรก็ได้ ส�าเร็จเด็ดขาดดี น่าสรรเสริญ

 จากท่ีวัดท่าโพธิ์ได้ย้อนทางกลับลงมาเล้ียวขวาเข้าไปท่ีนคร

สามัคคี ซึ่งต้ังอยู่ริมสนามตรงน่าพลับพลาออกมา กรรมการได้อัญเชญิ

ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ ข้าพระพุทธเจ้าได้รับรองแล้วเขาเชิญเล้ียงน�้าชาด้วย

นครสามัคคีนี้เป็นสโมสรส�าหรับข้าราชการเมืองนี้ได้เริ่มต้ังขึ้นเม่ือ               

ร.ศ.๑๒๖”

 วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ เป็นวันเสด็จกลับ  

ทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกเหตุการณ์รายวันว่า

 “ก่อน ๕  โมงเช้า ข้าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นรถออกจากพลับพลาไป

ท่ีต�าบลท่าแพลงเรือแจวใหญ่มีเก๋งออกเรือมาตามล�าน�้า ออกปากพูน

เวลาบ่ายโมงเศษพ่วงเรอืกลไฟออกไปถงึเรอืถลางเวลาบ่าย  ๒ โมงเศษ 
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พอรบัพระราชทานอาหารกลางวันแล้วพระยารษัฎานปุระดษิฐ์ พระยาศริิ

ธรรมบริรักษ์ได้ทูลลากลับเวลาเกือบบ่าย ๔ โมง ออกเรือถลางจาก

ปากน�้าเมืองนครกลับเข้ากรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นรายงานการเดินทาง            

หัวเมืองปักษ์ใต้เป็นอันนับว่าจบเพียงเท่านี้

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

     ขอเดชะ

     วชิราวุธ
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สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีคณะ             

มิชชนันารใีนครสิตศาสนานกิายอเมรกินัเปรสไบเตเรยีน (TheAmerican 

Presbyterian Missionary) ได้เดนิทางมายังประเทศสยาม เพ่ือเผยแพร่

ศาสนาคริสต์ในหลายเมือง รวมถึงเมืองนครศรีธรรมราช ดังท่ีสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ได้จัดท�ารายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ถึงเมืองนครศรี 

ธรรมราชเม่ือวันท่ี ๑๓ กนัยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)  ในรายงาน

ฉบับดงักล่าว หวัข้อเรือ่ง “ศาสนาคฤศเตียน” ความตอนหนึง่ว่า

 “...มีพวกมิชชันนารีอะเมริกันออกไปต้ังสอนสาสนาคฤสเตียน

อย่างหนึ่ง พวกมิชชันนารี ได้รับพระราชทานยืมท่ีถนนท่าโพโดยการ

ตกลงอย่างเดียวกับเมืองราชบุรีแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ปลูกสร้างอันใด

นอกจากโรงจาก ๓ ห้อง เป็นท่ีพักหลังหนึง่ในท่ีนีแ้ต่เวลาข้าพระพุทธเจ้า 

ไปถึงพวกมิชชันนารีหาได้มีผู้ใดอยู่ไม่สืบถามได้ความว่ามีคนเข้ารีตคฤส

เตียนประมาณ ๑๐๐ เสศ แต่ท่ีได้รับบับติสมิแล้วประมาณ ๔๐ ท่ี               

ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นเองเม่ือเวลาผ่านไป มีผู้ชายแก่บ้างหนุ่มบ้างยืน   

แถวคอยรับอยู่ที่น่าบ้านมิชชันนารีประมาณ ๖ คน เท่านั้น...”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเงินสร้างโรงพยาบาล

ที่เมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ.๑๒๒
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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 ต่อมาเม่ือ ปี ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) คณะมิชชนันารอีเมรกินั

เปรสไบเตเรยีนได้ท�าหนงัสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานเุคราะห์ ในการ

สร้างโรงพยาบาลที่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งราชเลขานุการในพระองค์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แปลหนังสือ  ดงักล่าวเป็น

ภาษาไทยดังนี้

กรุงเทพ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒

 ข้าพระพุทธเจ้า หมอดันแลบกบัหมอสวอร์ตขอพระราชทานกราบ

บังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีฝ่าพระบาท ด้วยบัดนี้พวกหมอ

เมรกินัฝ่ายเปรสปิตาเรยีน โดยก�าหนดจะสร้างโรงพยาบาลในท่ีอนัเหมาะ

สมท่ีเมืองนครศรีธรรมราชต้ังใจจะท�าตึกต่างๆให้สมกับความเจริญแห่ง

บ้านเมืองในมณฑลนั้นให้กว้างขวางพอท่ีจะกระท�าการแพทย์ได้โดย              

สดวกดี ในเวลานี้พวกข้าพเจ้ามีอยู่แต่โรงพยาบาลชั้นต�่า ที่ทางก็เล็กไม่

พอท่ีจะกระท�าการได ้ เพราะฉะนั้นพวกหมออเมริกันจะต้องขอ

พระราชทานขอแรงท้ังพลเมืองชาวสยามและชาวอเมริกันเพ่ือให้การ

ก่อสร้างนั้นส�าเร็จไปงบประมาณท่ีกะไว้นั้นเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท  

ตึกด้านหน้านั้นกะไว้ ๗,๕๐๐ บาทและหลังอื่นๆ ๖ หลัง ส�าหรับเป็น

ที่พักคนไข้หลังละ ๒,๕๐๐ บาท

 ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายหวังด้วยเกล้าฯ ว่าชาวอเมริกันจะได้            

เรี่ยรายกันให้เปนเงิน ๗,๕๐๐ บาท ส�าหรับท�าตึกหลังหนึ่งเปนท่ี                

ระฦกแห่งภรรยาของข้าพระพุทธเจ้าหมอสวอร์ตส้ินชีวิตเสียท่ีเมือง

นครศรีธรรมราชเมื่อสองปีมาแล้วนี้ ชาวอเมริกันในกรุงสยามได้ออกให้
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แล้ว ๓,๗๕๐ บาท ชาวสยามมีขุนนางเปนพ้ืน ๗,๒๕๐ บาท                

ยังคงขาดอยู่อีก ๔,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลที่กะนี้ถึงว่าอยู่ข้างใหญ่โต

ก็จริง ต่อมาไปภายหน้าคงจะรุ่งเรืองขึ้นตามล�าดับสมกับความต้องการ 

และได้ใช้แพร่หลายทั่วไปในมณฑลนครศรีธรรมราช

 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานท�ารายงานอย่างย่อในการ                    

ซึ่งโรงพยาบาลนี้ได้ท�าไปแล้วใน ๘ เดือนท่ีล่วงมาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย      

โรงพยาบาลได้รักษาคนไข้ ๖,๑๑๕ คน รักษาในโรง ๓๕ ไปรักษา             

ที่บ้าน ๒๔๙ จ่ายยาให้ ๗,๓๖๘ ราย กระท�าการตัดผ่าอย่างส�าคัญ        

๑๓ ราย และอย่างเล็กน้อยอีกเป็นอันมาก ในการที่ได้รับเรี่ยรายเช่นนี้                    

ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจะได้เรียกโรงพยาบาลนี้ว่า สิโมอเมริกัน                    

อินสติตยูชัน และเม่ือได้สร้างขึ้นแล้วข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจะต้ังใจ

ท�าการให้คงอยู่ชั่วกาลนาน เพื่อจะได้รักษาคนไข้เจ็บทั่วไปทั้งกรุงสยาม

ต่อไป ถ้ามีเหตุขัดข้องที่มิชชันนารีอเมริกันจ�าเปนจะต้องลดการในเมือง

นครศรธีรรมราชเสียแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าหวังด้วยเกล้าฯ ว่า โรงพยาบาล

อันนี้คงจะได้ทรงใช้เป็นประโยชน์แก่อนาประชาราษฎร์ต่อไป

 ข้าพระพุทธเจ้ามีความระฦกถงึพระเดชประคณุในใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาท ซึ่งได้เคยมีพระราชหฤทัยโอบอ้อมอารีต่อมิชชันนารีอเมรกินั

มาแต่ปีก่อนๆ และในการท่ีทรงพระมหากรณุาแก่ข้าพระพุทธเจ้า ในการท่ี

ได้กระท�าไปเพ่ือประโยชน์ต่อคนไข้เจบ็ท้ังปวงนัน้ข้าพระพุทธเจ้า ท้ังหลาย 

จึงมีหนังสือขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ข้าพระบารมีปกเกล้าฯ เปนที่พึ่งในการ

ที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่

 ในท่ีสุดนี้ข้าพระพุทธเจ้าท้ังปวงขอพระราชทานกราบบังคมทูล

แสดงความยินดขีองข้าพระพุทธเจ้าในการท่ีได้เหน็ความเจรญิแห่งรชักาล
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ของใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทอันเปนรัชกาลยืนยาวมาจนบัดนี้แลขอ         

พระผู้เปนเจ้าบันดานให้ความสุขแลความเจริญคงอยู่ชั่วกาลนานเทอญ

 ควรมิควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

           ขอเดชะ

        ข้าพระพุทธเจ้า

         อี พี ดันลับ

     ดัลเบิลยู เจ สวอร์ต
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 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรหนังสือของ

คณะมิชชันนารีอเมริกันแล้ว ได้มรีับสั่งให้ราชเลขานุการปรึกษาเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย สมเด็จกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ ในวันท่ี ๑๔ 

ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ ตามหนังสือจากกรมราชเลขานุการ ความว่า

 “ทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ ด้วยมี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมฉันส่งเรื่องราวพวกอเมริกัน

เปรสบิเตเรียนมิชชินนารีส์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์                

ในการท่ีจะสร้างโรงพยาบาลท่ีเมืองนครศรีธรรมราช มาถวายท่านทอด

พระเนตร จะทรงพระด�ารห์ิเหน็ควรประการใดหม่อมฉนัได้ส่งต้นเรือ่งนัน้

มาบัดนี้แล้ว”

 เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย กรมหลวงด�ารงราชานภุาพ ทรงมี

พระด�าริห์ตอบตามหนังสือ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ ถึง             

ราชเลขานุการว่า

 กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขา            

นุการ ทรงทราบฝ่าพระบาท

 ด้วยเกล้าฯ ได้รับลายพระหัตถ์ที่ ๕๓๗/๑๓๓๔ ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ ด�าเนินพระกระแสพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ

ให้ส่งเรื่องราวของพวกอะเมริกันเปรสปิเตเรียนมิชชันนารี ท่ีทูลเกล้าฯ 

ถวายขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการท่ีจะสร ้าง                          

โรงพยาบาลเมืองนครศรธีรรมราชให้เกล้าฯ ด�ารห์ิ จะเหน็ควรประการใด

นั้นทราบเกล้าฯแล้ว เปนพระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้

 การเรื่องนี้เกล้าฯ ได้ตรวจดูตามข้อความในเรื่องราวของพวก   

มิชชันนารี ซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายนั้น โดยตลอดแล้วเห็นด้วยเกล้าฯว่า      
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ในเรื่องท่ีจะสร้างโรงพยาบาลนี้ เขาก็ได้เรี่ยรายไว้มากแล้ว แลการท่ี

สร ้างขึ้นนี้ก็ เปนการกุศล เห็นด ้วยเกล ้าฯว ่าควรพระราชทาน                      

พระมหากรุณา อีกประการหนึ่งตามท่ีเกล้าฯ ได้เข้าใจการพวกมิชชัน  

นารนีี ้ แลปรากฏในเรือ่งราวท่ีเขาทูลเกล้าฯ ว่า โรงพยาบาลท่ีจะจดัสร้าง

ขึน้นี ้ ถ้าพวกมิชชนันารจีดัการไปไม่ตลอดแล้วขอให้เจ้าพนกังานจดัเปน

โรงพยาบาลหลวงสืบไป เพราะฉนัน้ถ้าพระราชทานพระมหากรณุาจะเปน 

พระเกียรติยศอยู่ด้วยเกล้าฯ ดังนี้

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์
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 ขอฝ่าพระบาทได้ทรงน�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ           

ฝ่าละอองธุลีพระบาท 

  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

         ด�ารง

   เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

 จากการถวายค�าด�าริห ์ของเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย                     

ราชเลขานุการ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุมสมมตอมรพันธ์ ได้มีหนังสือ

ถึงหอรัษฎากรพิพัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ ว่า

จะมีเงินงบใด ท่ีจะทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชา

นเุคราะห์ได้ปรากฏว่าในวันท่ี ๒๑ พฤศจกิายน ร.ศ.๑๒๒ หอรษัฎากร

พิพัฒน์ได้มีหนังสือตอบความว่า

ที่ ๑๓๒/๔๐๘๘    หอรัษฎากรพิพัฒน์

   วันท่ี ๒๑  พฤศจกิายน  รตันโกสินทร์ศก ๑๒๒

กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมสมมตอมรพันธ์ราชเลขานุการทราบ           

ฝ่าพระบาท

 ด้วยพระหัตถ์ท่ี ๕๖/๑๓๗๘ วันท่ี ๑๑ เดือนนี้ ประทาน

หนังสือพวกอเมริกันเปรสปิเตเรียน มิชชันนารี ซึ่งขอพระบรมราชานุ

เคราะห์ในการที่จะสร้างโรงพยาบาลเมืองนครศรีธรรมราช  มาสอบถาม

ว่าจะมีเงินรายใดให้ได้นั้น

 เห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช 

ทานพระบรมราชานเุคราะห์แล้ว เงินงบในกระทรวงธรรมการมีพอจะโอน
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ได้ ๔,๐๐๐ บาทเท่าความต้องการถ้าจะโปรดพระราชทาน ทางกระทรวง

ธรรมการให้กระทรวงธรรมการจ่ายก็ได้

    ควรมิควรแล้วแต่ละโปรดเกล้า

     กรมหมื่นมหิศร

 ในท่ีสุดคณะมิชชนันารกีไ็ด้รบัพระบรมราชานเุคราะห์ตามจ�านวน

ที่ขอพระราชทาน  ตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๒ และ         

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ ก็ได้รับพระราชทานเงินจ�านวน            

ดังกล่าวตามรายละเอียดในหนังสือกระทรวงธรรมการกราบบังคมทูล               

ให้ทรงทราบตามความต่อไปนี้

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม  

 ข้าพระพุทธเจ้าพระยาวุฒกิารบดี ขอพระราชทานกราบบังคมทูล

พระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท

 ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถ์เลขา

ที่ ๓๓/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒ โปรดเกล้าฯ 

ให้โอนเงินในงบประมาณกระทรวงธรรมการไปพระราชทานให้แก่พวก

อเมริกันเปรสบิเตเรียนมิชชันนารีส์ ไปสร้างโรงพยาบาลท่ีเมืองนครศรี 

ธรรมราช ๔,๐๐๐ บาทนั้น  ได้รับทราบเกล้าฯ แล้ว

 ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้าฯ จัดการกับกระทรวงพระคลัง             

มหาสมบัติ ให้โอนเงินในงบประมาณการจรรายถมดินโรงเรียน                        

ราชวิทยาลัยไปจ่ายให้แก่พวกอเมริกันเปรสบิเตเรียนมิชชันนารีส ์                

ดังพระบรมราชประสงค์แล้ว
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 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรกเกล้าโปรดกระหม่อม

   ข้าพระพุทธเจ้า  พระยาวุฒิการบดี

           ขอเดชะ”

 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๑๙๐๓ (พ.ศ.๒๔๔๖) ส�านักราช

เลขานุการ (พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมขุนสมมตอมพันธุ์) ได้มีหนังสือแจ้ง

คณะอเมริกันเปรสบิเตเรียนมิชชันนารี (Eugene P.Dunlap และ                   

WilliamJ. Swart) ดังใจความว่า หนังสือของท่านลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 

๑๙๐๓ ขอพระบรมราชานเุคราะห์ เงินจ�านวน ๔,๐๐๐ บาทเพ่ือสร้าง

โรงพยาบาลท่ีเมืองนครศรีธรรมราชนั้นได้รับแล้วและได้น�าความกราบ

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว

      จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 เป็นอันว่าคณะมิชชันนารีอเมริกันเปรสไปทีเรียนสามารถ     

สร้างโรงพยาบาลท่ีเมืองนครศรีธรรมราชได้เป็นผลส�าเร็จ ให้ชื่อว่า    

“ศรีธรรมราชพยาบาลที่ระฦก” มีป้ายจารึกพระบรมราชานุเคราะห์ไว้

แต่ครั้งนั้นว่า

โรงพยาบาลแห่งนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้พระราชทานเงิน ๔,๐๐๐ บาท และได้พระกรุณา

อุดหนุนในการสร้างเป็นอเนกประการ ให้พระเดชพระคุณ

ปรากฎแก่บรรดาผู้ได้รับประโยชน์จากโรงพยาบาลนี้สืบไป

ตลอดกาลนาน
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 ต่อมาภายหลัง เม่ือครัง้สมเดจ็เจ้าฟ้ามหาวชริาวุธมกฎุราชกมุาร

เสด็จหัวเมืองปักษ์ใต้ เมื่อ ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) ขณะประทับอยู่ 

ที่เมืองนครศรีธรรมราช ได้เสด็จเยือนโรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ทรงกล่าวถึงโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า

 “... ได้เสด็จไปทอดพระเนตรโรงพยาบาลของพวกมิชชันนารี

อเมริกันซ่ึงอยู่เกินพลับพลานี้ออกไปอีก สถานที่เขาทำามั่นคงและ

รักษาสะอาดดีน่าชมยิ่งนัก หลังกลางใช้เป็นที่ทำาการของแพทย์       

ข้างขวามอืเป็นห้องขายยาซ้ายมอืเป็นออฟฟิศและห้องตดัผ่า หลังตกึ

น้ีออกไปต่อเป็นปีกยาวออกไป ๒ ปีก ปีกขวาเป็นที่อยู่ของผู้หญิง  

ปีกซ้ายเป็นที่อยู่ผู้ชาย แพทย์ที่น้ีได้กระทำาการให้เป็นประโยชน์มาก

คอืการรักษาบาดแผลและตดัผ่า เขาทำาอยู่มากมคีนรักษาตวัอยูไ่ม่ขาด 

ได้กระทำาการตัดผ่าสำาคัญๆ หลายอย่าง แล้วก็น่านิยมวิชาของเขา

นึกออกเสียดายอยู่หน่อยเดียวที่ข้างฝ่ายเราไม่ได้จัดการตั้งโรง

พยาบาลเช่นนี้ขึ้นเช่นเขาบ้าง ผมรับว่าผมไปดูโรงพยาบาลอยู่จนข้าง

เพลินมาก”

 นายแพทย์สมพร มิตรกลู ได้บันทึกถงึพัฒนาการของโรงพยาบาล 

แห่งนี้ไว้เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๑ กล่าวถึงบทบาทของคณะอเมริกันมิชชัน       

เพรสไบทเีรียนเกี่ยวกับศรีธรรมราชพยาบาลทีร่ะฦกว่าได้เริ่มงานเมือ่วนั

ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๓ สมัยที่เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม ณ

นคร) เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นยังไม่ได้สร้างโรงพยาบาล

และได้กล่าวถึงบทบาทของหมอสวอท (Dr.WilliamJ.Swart) ซึ่งเป็น             

หมอคนท่ี ๒ ได้อุทิศชีวิตท�างานท่ีโรงพยาบาลแห่งนี้ ต้ังแต่ พ.ศ.

๒๔๔๕-๒๕๕๕ เป็นเวลา ๑๐ ปี นับเป็นหมอท่ีเสียสละมีจิต             
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เป็นกุศลอย่างย่ิง ได้วางรากฐานสร้างโรงพยาบาลถาวรเป็นผลส�าเร็จ                

โรงพยาบาลแห่งนีร้ะลึกถงึคณุความดีของท่านมาจนถงึปัจจบัุนภายหลัง

ท่ีหมอสวอตเดนิทางกลับสหรฐัอเมรกินัยังมีหมอของคณะอเมรกินัมิชชนั

เพรสไปทีเรียนมาปฏิบัติหน้าท่ีอีกหลานคน จนถึงพ.ศ.๒๔๗๘ หมอ

แม็ก (Dr E.B. Mc Daniel) ล้มป่วยอย่างกระทันหันไม่มีหมอที่จะปฏิบัติ

งานศรธีรรมราชพยาบาลท่ีระฦก ต้องปิดกจิการเป็นเวลาหนึง่ปีเต็มคณะ

อเมริกันมิชชันเพรสไบทีเรียนมีความประสงค์จะถอนตัวและจะมอบ

กิจการให้แก่สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยด�าเนินการต่อไป แต่ก็ไม่

สามารถหาหมอมาด�าเนินการได้ ด้วยเหตุนี้หมอแจ้ง มิตรกูล ซึ่งร่วม

ปฏิบัติงานกบัหมอสวอตมาแต่ต้นจงึได้โทรเลขถงึนายแพทย์สมพร  มิตร

กูล บุตรของตนซึ่งจบแพทย์ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ ซึ่งขณะนั้นหมอ

สมพร มิตรกูล เป็นแพทย์ประจ�าบ้านอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราชให้มาท�า

หน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลศรีธรรมราชพยาบาล ที่ระฦก  นายแพทย์สม

พร  มิตรกูล  จึงเดินทางมาท�างานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ นับเป็นแพทย์ปริญญาคนไทยคนแรกที่มาปฏิบัติ

หน้าที่แพทย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นายแพทย์สมพร มิตรกูล  ได้ใช้สถานที่ของคณะอเมริกันมิชชัน

เพรสไปทีเรียน และเครื่องใช้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียค่าเช่ามีเง่ือนไข

อย่างเดียวคืออุทิศตนเพ่ือการกุศล แต่ถ้ามีเงินเหลือเป็นก�าไรจะต้อง    

ต่อเตมิซ่อมแซม โดยมอบสิง่กอ่สรา้งหรอืต่อเตมิใหแ้ก่มิชชันนารีทั้งหมด        

เพื่อการสาธารณกุศลต่อๆ ไป

 เม่ือต้นปี พ.ศ.๒๔๘๓ นายแพทย์สมพร มิตรกลู ล้มป่วยถงึขัน้

ท่ีต้องพักการท�าหน้าท่ีแพทย์ ได้ติดต่อปรึกษานายแพทย์จ�ารัส มิตรกูล 
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พ่ีชายขณะนั้นเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์อยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราช   

ให้ลาออกมาบริหารศรีธรรมราชพยาบาลที่ระลึกต่อไป

 นายแพทย์จ�ารัส มิตรกูล และภรรยาคุณทองใบ มิตรกูล ได้เริ่ม

ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ได้ปรับปรุงกิจการ

ของโรงพยาบาลก้าวหน้าไปมากทั้งนี้เพราะคุณทองใบ มิตรกูล เคยเป็น

หัวหน้าพยาบาลท่ีโรงพยาลวชิระมาก่อนประชาชนจึงได้ใช้โรงพยาบาล

แห่งนีอ้ย่างกว้างขวางท้ังนีเ้พราะขณะนัน้ยังไม่มีโรงพยาบาลของรฐัหรอื

เอกชนท่ีทันสมัยเท่าโรงพยาบาลแห่งนี้ ประชาชนขาวนครศรธีรรมราช 

มักจะเรยีกว่า “โรงพยาบาลหมอจำารัส” มาจนถึงทุกวันนี้

 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา  

ญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ยกพลโจมตีประเทศ

ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะหลายจังหวัด      

ทางภาคใต้ของประเทศไทยรวมท้ังจงัหวัดนครศรธีรรมราชทหารไทยท่ีบาด

เจบ็ ในสงครามต้องใช้บรกิารทางการแพทย์ท่ีโรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็นหลัก

ทั้งนี้เพราะหน่วยเสนารักษ์ถูกกองทหารญี่ปุ่นยึดครองไว้

 ในชัน้แรกญีปุ่่นจะยึดโรงพยาบาลศรธีรรมราชท่ีระฦกด้วยเพราะ

ถือว่าเป็นทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ตกลงกันได้เม่ือสงครามสงบ

แล้วกิจการของโรงพยาบาลก็ยังด�าเนินการต่อไปมิได้ขาดตอนแม้จะมี

ปัญหาเรือ่เวชภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงขึน้มากนายแพทย์จ�ารสั มิตรกลู สามารถ

ประคับประคองการด�าเนินงานอยู่ได้จนกระท่ังผ่านพ้นวิกฤตไปได้ตลอด

และพัฒนาขึ้นอย่างมั่นคง
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ร.พ.นครคริสเตียน (บน)  ถูกรื้อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ (ล่าง)
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 ต่อมาชื่อโรงพยาบาลศรีธรรมราชพยาบาลท่ีระฦกได้เปล่ียนเป็น 

“โรงพยาบาลนครคริสเตียน” และมีการเปล่ียนแปลงครั้งส�าคัญคือ             

ทางราชการได้ขอคืนพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาลมาต้ังแต่สมัย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ใหบ้ริการทางการแพทย์สมยั

ใหม่มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี ก็ถูกรื้อท�าลายกลายเป็นอาคาร

พาณิชย์ในเวลาต่อมาโรงพยาบาลนครคริสเตียนจึงต้องย้ายมาอยู่ ณ              

ที่ตั้งปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินของหมอแจ้ง มิตรกูล มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 

นับเป็นโรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยท่ีประชาชน            

ยังคงใช้บริการอยู่อย่างกว้างขวาง
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สมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง

 ธรรมเนียมการพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�าเมือง

นครศรีธรรมราช มีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เม่ือพุทธศักราช ๒๔๔๔      

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕             

พระราชประสงค์หลักในการพระราชทานเพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์แทน

พระองค์ และเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอ�านาจในการปกครอง

แผ่นดิน เม่ือใดท่ีพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมและประทับแรม                

ณ เมืองนั้นอีก ให้ผู้ว่าราชการเมืองทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตรา

ประจ�าเมืองคนืไว้ประจ�าพระองค์ ตราบจนเม่ือใดจะเสดจ็พระราชด�าเนนิกลับ 

พระแสงราชศัสตราประจำาเมืองนครศรีธรรมราช
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จึงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองคืนดังเดิม ธรรมเนียม

โบราณประเพณีดงักล่าวนีพ้ระมหากษตัรย์ิในรชักาลต่อๆ มา ทรงปฏิบัติ

สืบต่อกันมา ดังปรากฏว่ามีมณฑล เมือง และจังหวัดได้รับพระราชทาน

พระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองรวม ๓๒ เมือง

 ลักษณะของพระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองแต่ละองค์บ่งบอก             

ถึงล�าดับชั้นความส�าคัญของเมือง เช่น เมืองส�าคัญเป็นสถานท่ีต้ัง

มณฑลเทศาภิบาล พระราชทานพระแสงด้ามทอง ฝักทองลงยาราชาวดี 

เมืองสามัญทั่วไป พระราชทานพระแสงด้ามทอง ฝักทอง

 พระแสงราชศสัตราประจ�าเมืองทุกองค์ มีลักษณะเป็นดาบไทย ฝีมือ

ช่างทองหลวง มีความประณีต งดงาม วิจิตรบรรจง สมเด็จเครื่อง

ราชูปโภคท่ีพระราชทานไว้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ พระแสงราช

ศัสตราทุกองค์ตีจากเหล็กกล้าอย่างดี สีขาวเป็นมณี มีความยาว

ประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ เซนติเมตร ด้ามยาวประมาณ ๓๑-๓๕ 

เซนติเมตร ใบยาวประมาณ ๖๕-๖๗ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๒.๕-

๓.๕ เซนติเมตร

 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระแสงราชศัสตรา

ประจ�าเมือง จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๙ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ณ พลับพลาในลานวัดพระมหาธาตุ บริเวณ

ด้านพระวิหารหลวง เม่ือครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ 

พ.ศ.๒๔๕๘ ผูร้บัพระราชทาน คอื อ�ามาตย์เอกพระยาประชากจิกรจกัร 

(ทับ มหาเปาระยะ) ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช 

 ลักษณะพระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองนครศรีธรรมราช คือ

 ด้ามของฝักทองยาว ๑๐๓ ซ.ม.
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 ด้ามยาว  ๓๑ ซ.ม.

 ฝักยาว   ๗๒  ซ.ม.

 ใบยาว   ๖๕.๒ ซ.ม.

 ใบกว้าง  ๒.๗ ซ.ม.

 บนใบพระแสงจารึกข้อความเหมือนกันท้ังสองด้านว่า “เมือง

นครศรีธรรมราช”  ปลอกด้านซ้ายจารึก “๒๘/๕๒” 
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 จดหมายเหตุครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ.๒๔๕๘ ได้กล่าวถึงพระราช

พิธีพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองนครศรีธรรมราช ไว้ว่า

	 “วันศกุร์ท่ี	๙	กรกฎาคม		พ.ศ.๒๔๕๘		ก�าหนดการพระราชทาน

พระแสงศัสตรา	 ส�าหรับเมืองนครศรีธรรมราชและแต่งต้ังองคมนตร	ี

.................เจ้าพนักงานได้แต่งพลับพลาถาวรในลานวัดพระมหาธาตุ

หลักเมืองนครศรีธรรมราช	 เป็นท่ีต้ังการพระราชพิธีพระราชทาน

พระแสงราชศัสตรา	แลต้ังองคมนตรีกับมีการถือน�้า	เสือป่า	กรมมณฑล

นครศรีธรรมราช..............เจ้าพนักงานได้แต่งพลับพลาท่ีกล่าวข้างบนนี้

เป็นพลับพลาทองและท�าประจ�ายื่นออกมาทั้ง		๔	ด้าน	เป็นที่มีการพระ

ราชพิธี	ตั้งม้าหมู่ทองบนพลับพลา	ประดิษฐานพระไชยเงินหลังช้างของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระไชยเนาวโลหะประจ�า

พระองค์	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนี้	 และคัมภีร์

พระธรรมปิฎกมีธูปเทียนทองแลพานทองประดับดอกไม้สด	 เป็นเครื่อง

สักการะต่อช้างม้าหมู่ทองมาด้านหลังพลับพลาต้ังอาสน์สงฆ์ส�าหรบัพระ

สงฆ์	๕	รปู	มีพระธรรมโกศาจารย์เป็นประธานสวดชยัมงคล	แลทอดพระ

ราชบัลลังถ์	ท่ีมุขหน้าพลับพลา		ในประร�าหน้าพลับพลาต้ังโต๊ะวางกล่อง

บรรจคุ�าถวายชยัมงคลและพานแว่นฟ้า	ส�าหรบัวาง		พระราชศสัตราและ

มีโต๊ะดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องราชสักการะของข้าราชการและคฤหบดี

ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและแต่งทางลาดพระบาท	มีราชวัตรฉัตรทอง

ต้ังแต่ประตูวัดพระมหาธาตุด้านตะวันออกไปในลานวัดจนถึงพลับพลา	

เวลาบ่าย	๔	โมงครึ่ง	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงเครื่องเต็มยศ
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เสือป่า	 กองม้าหลวงรักษาพระองค์	 ลวดลาย	 สพายพรัตน์วราภรณ์	

เสด็จพระราชด�าเนินโดยกระบวนรถยนต์พระท่ีนั่งจากพลับพลาค่าย

หลวง	ไปถึงประตูหน้าวัดพระมหาธาตุ............”

 ปัจจุบัน พระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองนครศรีธรรมราช                  

จะเก็บรักษาไว้ท่ีศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (คลังจังหวัด)  เม่ือ

ใดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินมาประทับแรม

ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู ้ว่าราชการจังหวัดจะอัญเชิญพระแสง                 

ราชศัสตราประจ�าเมืององค์นี้ไปทูลเกล้าถวายและจะพระราชทานคืน                

เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินกลับ เช่น ครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชด�าเนินประพาสจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครั้งแรก พ.ศ.

๒๕๐๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายจันทร์ สมบูรณ์กุล ได้อัญเชิญ

พระแสงราชศัสตราทูลเกล้าฯ ถวาย ณ บ้านคลองปาง ต�าบลกะปาง 

อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตติดต่อระหว่างจังหวัดตรังและ

จังหวัดนครศรีธรรมราช และครั้งท่ี ๒ เม่ือ พ.ศ.๒๕๐๗ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยรถไฟพระท่ีนั่ง จากสถานีจิตรลดาถึง

สถานีนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เวลา 

๑๑.๒๕ น. นายสนัต์ เอกมหาชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เฝ้ารับเสด็จและทูลเกล้าฯถวายพระแสงราชศัสตราประจ�าเมือง

 ในปีหนึง่ ๆ  พระแสงราชศสัตราประจ�าเมือง จะได้รบัการอญัเชญิ

ไปประดิษฐาน ณ สถานท่ีประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญใน   

พระราชพิธีดังกล่าวตลอดมา
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจ�าเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒

 เอกสารประกอบการพระราชทานพระแสงราชศสัตราประจ�าเมือง

นครศรธีรรมราช ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๔๕๘ ดงัปรากฏอยู่ในหนงัสือ 

“พระแสงราชศัสตราประจำาเมือง” กล่าวไว้ดังนี้

 “ท่ีเมืองนครศรธีรรมราชนี	้ต้ังแต่เคยเสดจ็พระราชด�าเนนิมาครั้ง

ก่อนแล้ว	 ก็ทรงรู้สึกว่าเปนเมืองส�าคัญในพระราชอาณาเขต	 เพราะ

ฉะนั้น	จึงได้มีพระราชประสงค์อยู่แล้วว่า	จะเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง

เยี่ยมให้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์อีกว่า	ความเจริญของบ้านเมืองและ

ความศุขส�าราญของประชาชนเปนอยู่อย่างไร	 เม่ือได้ทอดพระเนตรเห็น

ความเจริญของบ้านเมืองและราษฎรของพระองค์ได้รับความร่มเย็น	

มีหน้าตาอันชื่นบาน	 เป็นสุขส�าราญ	ก็ทรงมีพระราชหฤทัยยินดียิ่งนัก...	
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และเพ่ือแสดงน�้าพระราชหฤทัยหมายดีของพระองค์ท่ีจะทรงปกครอง

ประชาชนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข	 จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานพระแสงศลัตราซึง่เป็นพระแสงของพระองค์	ไว้ส�าหรบัเมือง

นครศรีธรรมราชเป็นของต่างพระองค์	 เป็นพยานแห่งพระราชอ�านาจ	

เพ่ือใช้ป้องกนัสรรพอนัตรายอนัจะมาย�า่ยีบีฑา	และส�าหรบั	ผูป้กครองใช้

เป็นอ�านาจปราบปรามผู้ท�าร้ายแก่อาณาประชาชน…………

      		ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าหน้าท่ี

ต่างๆ	 ท่ีได้รับพระราชอ�านาจแบ่งพระราชทาน	 ให้ใช้ในทางสุจริตและ

ยุติธรรม	ซือ่ตรงต่อหน้าท่ี	และโปรดเกล้าฯ	ให้รูสึ้กว่าไม่ใช่แต่ผูว่้าราชการ

เมืองผู้เดียว	หน้าที่ราชการแผนกต่างๆ	ได้รับแบ่งพระราชอ�านาจไว้ด้วย

และให้เป็นเครื่องเตือนใจว่า	ต่างได้รับภาระอันหนักเพื่อรักษาความสงบ

สุขสงบเรียบร้อยของประชาชนท่ัวไป	 เม่ือประพฤติและคิดอยู่เช่นนี้คงมี

ความเจรญิและความสุข	ซึง่พระราชทานพรให้มีความสุขศริสิวัสด์ิท่ัวกนั”
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทอดพระเนตรการแสดงกีฬาของสมาชิกเสือป่า

พ.ศ.๒๔๕๘

     สมพุทธ ธุระเจน  เรียบเรียง

 เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว          

เสด็จพระราชด�า เนินเ ลียบมณฑลป ักษ ์ ใต ้  ประทับอยู ่ ท่ี เ มือง

นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๔๕๘ พระราชกรณียกิจส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ การพระราชทาน

พระแสงราชศาสตราส�าหรับเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันเก็บไว้ท่ี

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (คลังจังหวัด) บางช่วงแปรพระ

ราชฐานไปประทับท่ีอ�าเภอทุ่งสงและทรงมีพระราชด�ารัสให้สมโภช

พระบรมธาตุด้วย

 มีอยู่เรื่องหนึ่งท่ีผู ้เขียน ขอน�ามากล่าวไว้ในบทความนี้ คือ                 

การแข่งขนักฬีาหน้าพระท่ีนัง่ของบรรดาข้าราชการหน่วยต่างๆ ท่ีมาเฝ้า

รับเสด็จระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๔๕๘ เม่ือประมาณ 

๑๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช เรื่องราวการแข่งขันกีฬาครั้งนั้น ปรากฏอยู่ใน

จดหมายเหตุการณ ์ เสด็จพระราชด�า เนินของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ ผู้จดบันทึก คือ “สักขี”            

ผูต้ามเสดจ็ มีความดังต่อไปนี้
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รัชกาลที่ ๖ ทรงฉายพระรูปร่วมกับทีมฟุตบอล

ณ สนามเสือป่า สวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 “วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๕๘  เวลาบ่าย ๔ โมง พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว......... เสด็จประทับพลับพลาในท้องสนามสโมสร

เสือป่า (น่าจะหมายถงึสนามหน้าเมือง  ผูเ้ขยีน) ทอดพระเนตรการแสดง

กฬีาของสมาชกิเสือป่า นกัเรยีนเสือป่ากองเสนาหลวง และสมาชกิเสือป่า

กองเสนาปักษ์ใต้  มีการแสดงกีฬาดังนี้

 ๑.กระโดดสงู  ๒.วิง่เร็ว  ๓.วิง่เก็บของ ๔.วิง่เป้ียว ๕. ดงึเชือก

ฝ่ายละ ๑๕ นาย ๖. วิ่งทางไกล มีรางวัล ซึ่งสมาชิกเสือป่ามณฑลปักษ์

ใต้ชั้นข้าราชการผู้ใหญ่แลคฤหบดีมีความยินดีจัดมาทูลเกล้าฯ ถวาย

ส�าหรับพระราชทานแก่ผู้ชนะ ในการแสดงกีฬา นายหมู่โทหลวงวิศาล
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เวชกจิ กรมพรานหลวงรกัษาพระองค์ ได้รบัพระราชทานขนัเงินลายดนุ 

เป็นรางวัลในการกระโดดสูงเป็นท่ี 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             

ขันเงินพานรองเป็นรางวัลท่ี ๒ และผู้อ่ืนก็ได้พระราชทานรางวัลตาม

สมควร

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ เวลาบ่าย ๔ โมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพลับพลา  มีการแข่งขันฟุตบอล์ 

๓ ชุด คือ

 ๑.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ์กับต�ารวจภูธรมณฑล

นครศรีธรรมราช

 ๒.นักเรียนเสือป่าหลวงกับลูกเสือมณฑลภูเก็ต

 ๓.กรมเสือป่าทหารพรานกับกรมราบหลวง

 น่าประหลาดใจท่ีต�ารวจภูธรซึ่งเป็นคนพ้ืนเมือง เล่นฟุตบอล์ได้

อย่างสันทัด เห็นได้ว่าการเล่นแข่งขันอย่างนี้ ได้เดินแพร่หลายมาถึง             

หวัเมืองแล้ว  เป็นความนยิมของคนไทยสมัยใหม่  ซึง่ในกรงุเทพฯ เกอืบ

เป็นการเล่นประจ�าวัน ครั้นมาถึงหัวเมืองก็หาชุดฟุตบอล์ได้มากแล้ว               

จะเป็นการเล่นส�าหรับชาติขึ้นได้อย่างหนึ่ง ซึ่งดีกว่าการเล่นการพนัน              

อื่น ๆ ไม่ต้องสงไสย เพราะเป็นเครื่องได้ออกก�าลังกายอย่างสนุกสนาน 

ประกอบด้วยความบันเทิงใจแลปลูกความสามัคคีซึ่งกันแลกัน น�าความ

ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตรใจใช่แต่เท่านั้น การเล่นฟุตบอล์มีข้อส�าคัญคือ 
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การรวมก�าลัง ต่างคนต่างจะต้องท�าน่าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด ไม่ใช่ว่าใครเก่ง

แล้วจะก�าล่วงไปท�าน่าท่ีแทนผู้อ่ืนเสียหมดแลไม่มีใครท่ีจะต้องน้อยหน้า

กว่าใคร ฟุตบอล์ชุดไหนดีก็แปลว่าชุดนั้นรู้จักรวมก�าลังช่วยกันอย่างดี 

นับว่าเป็นสูตรอันหนึ่งท่ีจะแสดงให้ผู้น้อยเข้าใจน่าท่ีของตนได้ว่าเป็นน่า

ที่ส�าคัญอันน�าไปสู่ความมีไชยหรือผลส�าเร็จไม่ว่าเป็นน่าที่ พลทหารหรือ

พลเมือง ต่างกมี็น่าท่ีท่ีจะมีส่วนในการรวมก�าลังของกองทัพแลของบ้าน

เมืองให้ได้ประสบความมีไชย หรือส�าเร็จผลอันประสงค์เหมือนกันกับชั้น

ผู้ใหญ่

 ในการเล่น ณ ท้องสนามตอนบ่ายทุก ๆ วันนี้ นายพลเสือป่า

พระยาประสิทธิ์ศุภการ เป็นผู้อ�านวยการท่ัวไป มีข้าราชการในกรุงแล            

หวัเมืองเป็นผูช่้วยตามควร มีแตรวงเสือป่า กรมราบหลวงรกัษาพระองค์

บรรเลงในสนาม แลมีจ�าอวดในกรมมหรศพมหาดเล็กแต่งตัวต่างๆ กัน

ออกมาเล่นขัดจังหวะระหว่างเวลาแสดงกีฬานั้นด้วยเปนของรู้กันในหมู่

ชาวเมือง พอตกเย็นก็แต่งตัวเดินกันมาสอๆ เข้านั่งล้อมรอบขอบสนาม

ดูการแสดงกรีฑา เวลานั่งอยู่ในสนามนั้นแลไปทุกด้านเปนท่ีเจริญตา

เจริญใจแลตรงเข้าไปทางค่ายหลวงเห็นหมู่ต้นประดู่ใหญ่แลแนวไม้อื่นๆ

เหลียวไปข้างหลัง (ทิศตวันตก) เห็นบ้านราษฎรแลสวนหมากมะพร้าว 

แลไปทางเหนือทางใต้ก็มีทิวไม้เหมือนอยู่ในกลางบริเวณกว้างใหญ่             

อันแวดล้อมไปด้วยแนวไม้แต่ทิศใต้นั้นดูงามมาก เพระมีก�าแพงเมือง

ตระหง่านอยู่ เวลาตวันลงรอน ๆ ท้องฟ้าเป็นสีน�้าเงินแก่อ่อนซ้อนเป็น

ฉากหลังของแนวไม้แลก�าแพงเมืองแลดูรอบตัวก็ล้วนแต่ผู้คนมีหน้าชื่น

ตาบาน และมีการเล่นสนกุสนาน ส่วนเดก็ๆ ชาวเมืองนัน้กค็นองไม่น้อย

กว่าเด็กกรุงเทพฯ คือปีนต้นไม้ขึ้นดูกีฬาอยู่เป็นกลุ่มๆ เหมือนกัน 
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ราษฎรชาวเมืองประพฤติเรียบร้อย ไม่พลุกพล่านเกินขีด เกินต้องการ

ไม่ใช่เพระความกวดขันในการล้อมวงรักษา เป็นด้วยปรกติธรรมดาของ

ชาวเมืองซึ่งมีมารยาตร์แลสัมมาคารวะอันดี

 เม่ือเสร็จการแข่งขันฟุตบอล์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานของรางวัล เป็นของหลวงส่วนพระองค์ คือ นาฬิกาต้ัง 

นาฬิกาพก แก่ฝ่ายชนะทุกคน ฝ่ายแพ้ได้พระราชทานผ้าคาดทอพ้ืนเมือง

 วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เวลาบ่าย ๔ โมง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกท้องพระโรงพลับพลาค่ายหลวง

แล้วเสดจ็ประทับพลับพลาท้องสนาม มีการแสดงกฬีาคอื ๑.กระโดดยาว   

๒.วิง่คาบไข่ คอื มีช้อนใส่ไข่ให้คาบว่ิงแข่งกนัโดยไม่ให้ไข่ตก ๓.ว่ิงสามขา 

๔.ว่ิงถอยหลัง ๕.วิง่ทางกนัดาร ๖.ว่ิงจดุเทียน ๗.ว่ิงในกระสอบ ๘.ดึง

เชือก  ส่ีสาย ฝ่ายละ ๒๐ นาย คือ เสือป่ากรมพรานหลวง                       

ร.อ.สาย ๑ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สาย ๑ เสือป่ากรมมณฑล

นครศรีธรรมราช สาย ๑ ต�ารวจภูธรอีกสายหนึ่ง

 ชุดพิเศษ ข้าราชการกรมพระต�ารวจสมทบกับราชองค์รักษ์     

ดิ่งเชือกกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังพวกทนายความ ท่าน

เจ้าพระยาอภัยราชา เสนาบดกีระทรวงยุติธรรมแลท่านพระยาราชวัลภา

นสิุษฐ์สมุหพระต�ารวจ ออกไปคอยก�ากบัหนนุพวกของท่านให้มีแรงแลมี

ใจในชั้นแรก ต่างฝ่ายเดินแถวกันออกมาถวายค�านับน่า พระที่นั่ง คนดู

ก็เห็นเสียแล้วว่าพวกต�ารวจใหญ่โตล�่าสันแข็งแรงมีจ�านวนมากกว่า

พวกศาลซึ่งเป็นพวกร่างเล็ก ท่านเจ้าคุณราชวัลลาร้องว่ากินดิบ เวลา

แข่งขันต่างพวกต่างท�าสนามเพลาะตั้งที่มั่น คือ ใช้ส้นเท้ายันพื้นดินจน

เป็นหลุมลงไปฝ่ายต�ารวจมีรองเท้าท�าสนามเพลาะได้ม่ันคงกว่า ถงึดงันัน้
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ก็ดึงสู้กันอยู่นานจนเต็มพักเต็มแรง สายต�ารวจเป็นต่อ ท่านผู้ถือท้ายยืน

เต้น ยกนิ้วขึ้นบอกพวกของท่าน เป็นการเอาใจว่าอีกนดิเดยีวคนดกูฮ็า

กนั พวกศาลเป็นอันแพ้ ท่านผูก้�ากบัดีใจออกท่าได้ฮาอีก

 ชดุกระโดดยาวนัน้ กน่็าดอูย่างย่ิง นายหมู่ตรขีนุภรตกกรมโกศล 

กระโดดยาวได้ ๑๘ ฟิต ๑ นิว้ เปนท่ี ๑ ว่าท่ีนายหมวดตรหีลวงยง         

เยีย่งคร ูกระโดดยาวได้ ๑๗ ฟิต ๑๐ นิ้วกิ่ง เป็นที่ ๒ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะตามสมควร ส่วนรางวัลพิเศษ

ดิ่งเชือกนั้น หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องมหาตมะกับหนังสือสมุทสาร    

ของเจ้าพระยาอภัยราชาทูลเกล้า ฯ ถวายส�าหรับพระราชทานเป็น

รางวัล”

 ภายหลังการแข่งขันกีฬาหน้าพระท่ีนั่งครั้งนั้นแล้วไม่มีหลักฐาน

ใดๆที่บ่งบอกว่ามีการจัดการแข่งขันกีฬาที่เมืองนครศรีธรรมราช
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ท่านปาน : พระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล

ผู้น่าพิศวงนำาการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ สมัย ร.๕

 สมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง

 เรื่องราวของ “ท่านปาน” ซึ่งเป ็นพระสงฆ์ชาวจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เป็นท่ีเล่ืองลือในความสามารถชักชวนผู้คนในแหลมมลายู ท้ังท่ีเป็น           

ชาวพุทธและมุสลิม มาร่วมกนัปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ ซึง่ขณะนัน้อยู่

ในสภาพทรดุโทรมเป็นอันมาก เริม่การปฏิสังขรณ์อย่างจรงิจงัต้ังแต่ ร.ศ.

๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๗) ต่อเนื่องกันมากกว่า ๔ ปี เป็นท่ีพอพระราช

หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นท่ีชื่นชมของเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย และขา้หลวงเทศาภบิาล มณฑลนครศรีธรรมราชใน

สมัยนั้น

 เพ่ือเป ็นการเชิดชูผลจากความศรัทธาและมุ ่ง ม่ันในการ

ปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุท่ีไม่เคยมีพระสงฆ์รูปใดท�าได้ถึงเพียงนั้น              

และยังไม่มีพระสงฆ์รูปใดต่อมาท่ีสามารถจะกระท�าได้ จนสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมณศักด์ิให้เป็นพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณ               

ถูปาภิบาล เม่ือครั้งเสด็จพระราชด�าเนินประพาสเมืองนครศรีธรรมราช 

เมื่อ ร.ศ.๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑)
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ภาพจากจดหมายเหตุตรวจราชการแหลมมาลายู 

ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

 ข้อเขียนเกี่ยวกับท่านปานท่ีเคยมีการพิมพ์เผยแพร่มักจะกล่าว

ถึงท่านปานในแนวปาฏิหาริย์มากกว่าแรงศรัทธาต่อพระบรมธาตุเจดีย์ 

และโดยเฉพาะท่านปานเอง จึงขอน�าพระราชนิพนธ์ท่ีเป็นพระราช

หัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงประทาน

แก่ท่านกลางและกรมหลวงเทวะวงษ์ เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๗      

และพระนพินธ์ของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เสนาบดกีระทรวง 

มหาดไทย เม่ือคราวเสด็จมาตรวจราชการเมืองนครศรีธรรมราช ต้ังแต่

วันท่ี ๑๓ กนัยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) และใบบอกของข้าหลวง
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เทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช พระยาสุขุมนัยวินิต รายงานเรื่อง

ราวเกี่ยวกับมณฑลนครศรีธรรมราช ถวายเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๗ เป ็นรายงานกิจการมณฑล

นครศรีธรรมราช ประจ�าศก ๑๑๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ท่ีพระราชทานแก่ท่านกลาง และกรมหลวงเทวะวงษ์ เม่ือวันท่ี ๙ 

กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๗  ความตอนหนึ่งว่า

 “...ต้ังพระมหาม่วง เปรยีญ ๔ ประโยค ซึง่แปลงเป็นธรรมยุติกา  

เป็นพระศริธิรรมมุน ี ราชาคณะ พระครเูทพมุน ี น่าท่ีรกัษาพระมหาธาตุ  

เป็นพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล นิตรยภัตร ๖ บาท พระ ๒ รูป

นี้มีคุณวุฒิต่างกัน พระศิริธรรมมุนีเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าผู้อื่น เปนที่ปฤกษาหา

ฤาของพระรัตนมุนี เจ้าคณะมณฑลและพระสงฆ์กรมการราษฎรท้ังส้ิน 

ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดท่าโพ มีนักเรียนมาก ร้องขับสรภัญญ  ซึ่งเธอแต่ง

ขึ้นเอง มีอัทยาไศรยเรียบร้อยดีมาก พระครูเทพมุนีเป็นพระธรรม ยุติกา

เก่าในเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งธรรมยุติกาทุกวันนี้ ไม่รับเข้าพวก                 

แต่มีคณุวเิศษในการท่ีต้ังใจปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุ  มีความสามารถเปน 

อัศจรรย์ เปิดเรี่ยไรตลอดทุกหัวเมืองในแหลมมลายูตลอดจนเมืองแขก

และเมืองสิงคโปร์ ปีนัง ท�ามา ๔ ปี ได้เงินกว่า ๔๐๐๐๐ บาท ราษฎร

ที่ไม่มีเงิน ก็มาท�าด้วยก�าลังแรง มีคนที่มาท�าการอยู่ถึงพันเศษ  ตั้งแต่

เลื่อยไม้  โขลกปูน  ท�าการไปจนเสร็จไม่ได้ค่าจ้างเลย  มีแต่ได้กินอาหาร 

๓ เวลา อาหารนั้นก็ไม่ได้ลงทุนซื้อ  คนที่มาท�างาน ฤาที่มีใจศรัทธาเข้า

เรี่ยไร หาของส่งตามแต่จะมี วันใดพระครูนั้นตั้งกงษีไว้ส�าหรับรับ และ

มีผูม้าช่วยรบัท�าครวั เล้ียงคนได้ถึงวันละพันคนเศษ ถึงพระสงฆ์ตามแต่
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ผู้ใดจะมากินงานท่ีเขตร์มหาธาตุได้ปฏิสังขรณ์แล้วไปเปนอันมาก คือ

ก�าแพงชั้นนอกพระระเบียงพาไลรอบพระเจดีย์ ท่ีเรียกว่าทับเกษตร                   

วิหารธรรมศาลา วิหารพระม้า วิหารเขยีน ปิดทองพระพุทธรปูแล้วไปเปน             

อันมาก พื้นลานวัดแผ้วถางเตียงโล่งตลอด เม่ือรู ้ว ่าฉันจะมานี้                     

ท�าพลับพลารับ เป็นตรีมุขเครื่องไม้จริงมุงกระเบื้อง ช่วงหน้าบรรประดับ

กระจกเม่ือได้เห็นการท่ีท�า แลได้เหนคนท่ีมีใจเล่ือมไศรยมาท�างานแล

ความนับถือเชื่อฟังพระครูเทพมุนี ก็เปนที่น่าพิศวงไม่มีพระรูปใดรูปหนึ่ง

จะท�าได้เหมือนในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีอาการท่ีอวดคุณวิเศษในทาง                 

เวทมนต์อย่างหนึ่งอย่างใดเลย ผู้ท่ีมาท�าการด้วยใจความต้ังใจจะเอา

บุญแลด้วยความพอใจในความคิด กะการงานแลบังคับบัญชาของ                

พระครท่ีูเปนข้อส�าคญันัน้ ไม่ปรากฏว่าพระครนูัน้ คดิเพ่ือประโยชน์ตนเลย 

เปนคนแขงงานอย่างยิ่ง...”

 ๒. สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ครั้งเม่ือด�ารงพระยศ        

กรมหม่ืน เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงนพินธ์ถงึท่านปาน  เม่ือคราว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ โปรด

เกล้าฯ ให้มาตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ระหว่างวันท่ี ๑-๒๑ 

กันยายน ร.ศ.๑๑๕ เรื่องท่ีทรงเห็นว่าเป็นการประหลาดอย่างหนึ่ง                

คือ การปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุของท่านปาน ทรงบรรยายไว้ว่า

 “...การปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุเป็นการปลาดท่ีความอุตสาหะ

และปัญญาของคนคนเดยีว มีแต่ตัวอาจจะท�าการใหญ่ได้ เปนมหศัจรรย์  

ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่ถาม ได้ความดังจะเรียบเรียงกราบบังคมทูลฯ                   

ต่อไปนี้ คือ พระปาลรูป ๑ อายุประมาณ ๔๐ เศษ เดิมเม่ือยังเป็น

ฆราวาสอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช บังเกิดความสังเวชด้วยวัด
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พระบรมธาตุช�ารุดทรุดโทรมปรักหักพังเปนจ�านวนมาก ปรารถนาท่ีจะ

ปฏิสังขรณ์ แต่ไม่มีก�าลังความสามารถจะท�าได้ จึงออกบวชเม่ือเจ็ดปี

ล่วงมาแล้ว  บวชแล้วออกธดุงค์เท่ียวพยายามชีแ้จงเกล้ียกล่อมชาวเมือง

ให้ศรัทธาช่วยกันปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ แต่เที่ยวธุดงค์ ๔ ปี  ได้คน

ศรัทธามากในบ้านป่าแห่งหนึ่ง พระปาลจึงชักชวนชาวบ้านตัดไม้ผูกแพ

ล่องลงมาเมืองนครศรธีรรมราช และไปขออนญุาตต่อผูร้กัษาเมืองแล้วก็

ลงมือท�าการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุตามก�าลังท่ีมีอยู่ในขณะนั้น                

พอกิตติศพัท์นีรู้แ้พร่หลายออกไป กเ็กิดความปิติยินดีของราษฎรท้ังชาย

หญิงภากันมาช่วยตั้งแต่เมืองไทรบุรี  เมืองตานี  เมืองหนองจิก เมือง

สงขลา เมืองพัทลุง เมืองกาญจนดิฐ ตลอดจนเมืองไชยา หลังสวน      

แลในเมืองนครศรีธรรมราชเอง  ภากันมาช่วยเปนอันมาก ประมาณคน

ที่มาช่วยพระปาล  ท�าการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุ ตั้งแต่ ร.ศ.๑๑๔ 

มาจนบัดนี้กว่าสองหม่ืนคน มีคนท�าการวันละพันบ้างหกร้อยบ้าง               

เจ็ดร้อยบ้าง ห้าร้อยเปนอย่างต�่า ดูผู้คนท�าการกันล้นหลามเหมือนกับ

งานเมรุกลางเมือง แลมีคนทุก ขนาดแลชนิด ต่างคนท�าการปะปนกันไป             

บางคนแก่ถึง ๖๐ เจ็ดสิบ ขึ้นไป ถือปูนและมุงกระเบื้องอยู่บนหลังคา 

บางคนช่วยขนอิฐบ้าง ถากไม้ใสกบบ้าง ดูเต็มใจท�าด้วยกันทุกคน  

เป็นการปลาด ได้แลเห็นก็ต้องเกิดความปิติยินดีด้วยเปนอันมาก                    

ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจตราและไล่เลียงพระปาลถงึวิธจีดัการ ได้ความว่า

คนที่มาช่วยนั้นแล้วแต่คนศรัทธา ที่มีทรัพย์จะให้เงินช่วยก็ได้ หรือจะตัด

ไม้หาของป่า แม้ท่ีสุดเสบียงอาหารมาช่วยก็ได้ หรือจะช่วยด้วยน�้าพัก              

น�า้แรง ใครมาช่วยคนละกีวั่นกต็ามใจ แลวิธจีดัการแบ่งหน้าท่ีนัน้ ในส่วน

ผู้ชายถวายตัวเป็นโยมอุปะฐาก รับท�าการว่ิงเต้นเบ็ดเสร็จอยู่นานวัน                
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มีประมาณ ๖๐ คน  พวกนีพ้ระปาลจะจ่ายเส้ือด�ากางเกงด�าให้แต่งตัว

แปลกกว่าพวกอ่ืน ส�าหรับใช้สอยว่ิงเต้นติดตามผู้คนหรือยกขนของเล็ก

น้อยต่างๆ นอกจากคนพวกนี ้ผูใ้ดสันทัดในการไม้กจ่็ายไปเข้ากองช่างไม้ 

ผู้ใดสันทัดในการปูนก็จ่ายเข้ากองปูน ท่ีไม่สันทัดอย่างหนึ่งอย่างใดกใ็ห้

ท�าการกุลี ยก ลาก ขน ต่างๆ  ส่วนผู้หญิงนั้นปันเวรกันมาเข้าโรงครัว  

ประกอบอาหารเลี้ยงพวกคนท�าการทั้งเช้าเย็น  ถ้าถึงวันพระยังหาขนม

แลผลไม้มาท�าบุญอีกส่วนหนึ่ง ตัวพระปาลเองนั้นปลูกกระท่อมเล็กอยู่

ริมวัดพระบรมธาตุ ดูแลอ�านวยการท่ัวไป การท่ีได้ท�าแล้วในเวลานี้ท�า

เครื่องบนวหิารแล้วสองหลงัท�าเครื่องบนพระระเบยีงเสร็จแล้ว สองด้าน 

แลมีพระผู้ช่วยของพระปาลอยู่ท่ีวัดปากพนังอีกรูปหนึ่งชักชวนชาวบ้าน

นัน้มาช่วยท�าถานพระศรมีหาโพธิอ์กีส่วนหนึง่  การท่ีท�านีค้งจะส�าเรจ็ใน

ต้นศก ๑๑๖ เว้นแต่พระอุโบสถหลังหนึ่งนั้น พระปาลร้องต่อข้า

พระพุทธเจ้าว่า เปนการใหญ่อยู่ แต่คงคิดจะปฏิสังขรณ์โดยเต็มก�าลังท่ี

จะท�าได้  ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯว่า เงินค่านาขึ้นพระบรมธาตุใน

เมืองนครศรีธรรมราช มีอยู่ประมาณปีละ ๔๐ ชั่ง  ถ้าทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายนี้ให้พระปาลเป็นนายงานท�าการ

ปฏิสังขรณ์  พระอโุบสถคงจะส�าเรจ็โดยเรว็ขึน้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ถ่ายรปู

พระปาลรูปหนึ่ง รูปคนท�างานวัดพระบรมธาตรุปูหนึง่ รปูคนเอาของมา

ช่วยวนัพระรปูหนึง่ มาทลูเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตรด้วยแล้ว...”
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  ๓.ใบบอกเรื่องส่งรายงาน ศก ๑๑๖ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม 

รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๗ ของ พระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวงเทศาภิบาล 

ส�าเรจ็ราชการมณฑลนครศรธีรรมราช กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรม

หม่ืนด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หมวดปฏิสังขรณ์

วัดพระบรมธาตุ  ความว่า

 “...วัดพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช  เปนวัดโบราณมี

ราษฎรในหวัเมืองมลายูนยิมนบัถอืเปนอันมาก ตลอดจนพวกแขกแลพวก

จนีเมืองเกาะหมาก  สิงค์โปร์บางคน แต่ในบรเิวณวัด การก่อสร้างมีพระ

ระเบียงแลวิหารเปนต้น ช�ารุดทรุดโทรมมาหลายปี ภายหลัง พระปาลซึ่ง

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูปาภิบาล 

เป็นประธานชักชวนราษฎรซึ่งมีศรัทธาพร้อมกัน ได้เริ่มลงมือท�าการ

พระยาสุขุมนัยวินิต
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จ�าเดมิแต่  ณ วันท่ี ๒๗  เมษายน ร.ศ.๑๑๓  มาจนถงึส้ินศก ๑๑๖ 

ส่ีปี รายการท่ีได้ปฏิสังขรณ์  ซ่อมแซมและจดัท�าขึน้ดังมีรายการต่อไปนี้

 ท่ีทับกระเสพย์ คอืพระระเบียงรอบถานองค์พระบรมธาตุท่ีท�าแล้ว  

หลังคามุงกระเบ้ืองด้านตะวันออกยาว ๑๙ วา ๒ ศอก กว้าง ๓ วา ๒ 

ศอก สูง ๓ วา ๑๓ ห้อง พระพุทธรปู ๒๓ องค์ ศศีะช้างรมิฝาผนงั ๖ 

ศศีะ ๑ ด้าน ด้านใต้ยาว ๑๙ วา  ๒ ศอก  กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง 

๓ วา ๑๓ ห้อง พระพุทธรปู ๒๑ องค์ ศศีะช้าง ๖ ศศีะ ๑ ด้าน ด้าน

เหนอื ๗ วา กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา ๕ ห้อง พระพุทธรปู ๑๐ 

องค์ ศศีะช้าง ๒ ศศีะ แล้วครึง่ด้าน ยังคงค้างอีกครึง่ ๑ เท่ากนักบัท่ีท�า

แล้ว  ด้านตะวันตก  ยังไม่ได้ท�า รวมท่ีทับกระเสพย์  ท�าแล้ว ๒ ด้านครึง่  

ยาว ๔๖ วา  กว้าง ๓ วา ๒ ศอก  สูง ๓ วา  มุงกระเบ้ืองเหมือนกนั  

พระพุทธรปู ๕๔ องค์

 วิหารพระม้าต่อบันไดพระบรมธาตุด้านเหนือ  ซึ่งเกิดไฟไหม้เสีย  

เม่ือวนัท่ี ๒ มกราคม ร.ศ.๑๑๔  ท�าหลังคามุงกระเบ้ืองแล้วเสรจ็  ยาว 

๖ วา กว้าง ๕ วา ๓ ศอก  สูง ๖ วา ๓ ศอก  ๓ ห้อง ในวิหารรปู

เทวดา ๒ รปู พระพุทธรปูใหญ่เล็ก ๑๐ องค์ รปูสัตว์ต่างๆ ๘ รปู  ศศีะ

พระยานาค ๒ ศศีะ  ๑ หลัง

 วิหารเขียนต่อกับวิหารพระม้ามาข้างเหนือ ท�าหลังคามุง                  

กระเบ้ืองแล้ว ยาว ๙ วา ๓ ศอก  กว้าง ๕ วา ๓ ศอก สูง ๖ วา ๓ 

ศอก ๕ ห้อง  พระพุทธรปูใหญ่เล็ก ๑๒ องค์ ๑ หลัง

 พระธรรมศาลา เป็นมุขต่อพระระเบียงด้านตะวนัออก พระบรม

ธาตุ ท�าแล้วยาว ๑๗ วา กว้าง ๖ วา สูง ๗ วา ๙ ห้อง พระพุทธรปู

ใหญ่เล็ก ๙ องค์ ๑ หลัง
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 พระธรรมรจูต่ีอพระระเบียงด้านตะวันตกท�าแล้ว ยาว ๖ วา กว้าง 

๑ วา ๓ ศอก  สูง ๓ วา ๑ ศอก ๓ ห้อง พระพุทธรปู ๔ องค์ ๑ หลัง

 ที่สามจอม  ท�าแล้ว ยาว ๕ วา กว้าง ๓ วา ๓ ศอก สูง ๓ 

วา ๔ ห้อง พระพุทธรูป ๘ องค์ ๑ หลัง

 ท่ีโพธิลั์งกา  พระนิม่เปนแม่กอง  ท�าพระระเบียงรวมแล้ว 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�าหลังคามุงกระเบื้องแล้ว  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

 ได้สร้างศาลารายรมิก�าแพงชัน้นอก  ข้างประตูด้านตะวันออกขึน้ 

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�าแพงรอบนอกท�าแล้ว  ด้านตะวันออกยาว ๘๓ วา ๓ ศอก  

รวมก�าแพง 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

ใบระกาแลท่ีจัว่ประดบักระจก  ท่ีชานยกพ้ืน  น่าพลับพลาปูกระเบ้ืองหน้า

วัว  คนท่ีได้มาช่วยพระครเูทพมุนที�าการในวัดพระบรมธาตุนีวั้นหนึง่อย่าง

มาก ๑๕๐๐ คน  อย่างน้อยเพียง ๕๐-๖๐ คนเสมอ เป็นชาวหวัเมือง

ในแหลมมลายูแถบฝ่ังตะวันออกแลฝ่ังตะวันตกแลเมืองแขก ๗ หวัเมือง  

เมืองแขกประเทศราช จ�านวนส่ิงของแลเงินราษฎรมาโมทนาในการ

ปฏิสังขรณ์ที่พระครูเทพมุนีได้จ่ายไปแล้วประมาณอย่างต�่า  ดังมีแจ้งอยู่

ในบาญชีหมายเลขที่ ๗ นั้นแล้ว

 การท่ีพระครูเทพมุนีท�าการได้ใหญ่โตถึงเพียงนี้ก็อาไศรยความ

เล่ือมไสย ศรัทธาของราษฎรไทย จีน แขกแหลมมลายูในองค์พระธาตุ

เจดย์ีอย่างหนึง่  ด้วยความเล่ือมไสยในตัวพระครเูทพมุน ีซึง่เปนผูเ้ฉลียว

ฉลาด ประกอบด้วยความประพฤติมักน้อยสันโดดแลเปนผูห้ลักฐานม่ันคง  

มีความอตุสาหะเปนอย่างย่ิงอย่างหนึง่ เม่ือเดอืนสิงหาคม ร.ศ.๑๑๗ นี้ 

พวกเมืองสงขลาฝ่ายเหนือกับพวกเมืองไทรได้เรี่ยไรกันซื้อช้างถวาย             

๒ ช้าง ราคา ๘๐๐ เหรียญ แลพระครูเทพมุนีองค์นี้มิใช่แต่ท�าการ

ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุอย่างเดียว ศาลาท่ีพักตามระยะทางได้ท�าไว้    

๒-๓ แห่ง ตะพานใหญ่ก็ได้ท�าขึ้นตะพานหนึ่ง นับว่าเปนประโยชน์แก่

ราษฎรแลบ้านเมืองเปนอันมาก”

 จากหลักฐานดังกล่าวแล้ว จะเหน็ว่าท่านปานเป็นพระสงฆ์ผูท่ี้น่า

พิศวง มีความเหมาะสมด้วยประการท้ังปวง ท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานสมณศกัด์ิท่ีพระครเูทพมุนศีรสุีวรรณ

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” ท่ีเขียนไว้ในชื่อบทความนี้ หมายถึง พระรัตน             

ธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รัตนทฺธโช ป.) ครั้งเม่ือด�ารงสมณศักดิ์ท่ี              

พระศิริธรรมมุนี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าแต่งต้ัง  ตามท่ีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนวชิรญาณ

วโรรสทรงเลือกให้ท่านเจ้าคุณเป็นผู้อ�านวยการศึกษา มณฑลนครศรี 

ธรรมราช ซึ่งมีพ้ืนท่ีหลายหัวเมืองในภาคใต้รวมกัน คือ เมืองนครศรี 

ธรรมราช เมืองพัทลุง เมืองสงขลา เมืองจะนะ เมืองเทพา เมืองหนองจกิ           

เมืองปัตตาน ี เมืองยะหริง่ และเมืองสายบุร ีขณะนัน้พระยาสุขมุนยัวินติ

เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

 “ท่านเจ้าคุณ” ได้จัดท�ารายงานตรวจการศึกษา มณฑลนครศรี 

ธรรมราช ร.ศ.๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) ทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าน้องยา

เธอ กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นประธานอ�านวยการศึกษาและ

ศาสนาในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ และในมณฑลหัวเมืองตลอด      

พระราชอาณาจักร เพื่อได้น�าส�าเนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวต่อไป

 รายงานของ “ท่านเจ้าคณุ” แสดงให้เหน็ถงึความรบัผดิชอบและ

ความพยายามในการจดัการศกึษาครัง้กระนัน้ คอื การสร้างโรงเรยีน ตาม

ท้องท่ีต่างๆ ในมณฑลนครศรีธรรมราช แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึง

เฉพาะโรงเรียนในเมืองนครศรีธรรมราช

 ภายหลังท่ี “ท่านเจ้าคุณ” ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อ�านวยการ

ศึกษา มณฑลนครศรีธรรมราช  แล้วก็เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึง

เมืองนครศรีธรรมราช ได้พบกับข้าหลวงเทศาภิบาล พระยาสุขุมนัยวินิต 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๘ และ วันที่ ๗ กรกฎาคม ข้าหลวง
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เทศาภิบาลและ “ท่านเจ้าคณุ” ได้จดัการประชมุข้าราชการและคณะสงฆ์

เรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งพระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวง

เทศาภิบาล  ได้กล่าวค�าปวารณา  มีใจความว่า

 “ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าข้าราชการ ตั้งแต่ข้าหลวง ผู้ช่วยเจ้าเมือง 

กรมการ ไปตลอดถงึราษฎรสามัญในมณฑลนี ้ขอปวารณาไว้ในท่ีเฉพาะ

หน้าสงฆ์ว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีและเลื่อมใสอย่างที่สุด จะประกอบการ

อุดหนุนในการศึกษานี้จนเต็มก�าลัง คือจะมีตราค�าสั่งถึงกรมการอ�าเภอ  

ทุกต�าบลในมณฑลนี ้ให้มีความพยายามในท่ีจะอดุหนนุการศกึษาให้เจรญิ

ขึ้นทุกต�าบล และจะเรี่ยไรราษฎรจนตลอดถึงผู้ว่าราชการเมือง ให้ช่วย

กันออกทุนตามมากและน้อยอุดหนุนโรงเรียนสมควรแก่ก�าลัง....”

พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหม่ืนวชริญาณวโรรส
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การศึกษาเมื่อแรกเริ่มสมัย ร.๕

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ 

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ปฏิรูป

การบริหารบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การศาล การคลัง 

การคมนาคมและอ่ืนๆ นานัปการ พระราชกรณียกิจท่ีมีผลมาจนถึง

ปัจจุบัน  คือ การริเริ่มการศึกษาส�าหรับทวยราษฎร์ เริ่มการจัดตั้งสถาน

ศึกษาท่ีเรียกว่า “โรงเรียน” ขึ้นเป็นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๔ คือ 

โรงเรียนหลวง ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระยาศรีสุนทรโวหาร             

เม่ือยังด�ารงต�าแหน่งหลวงสารประเสริฐ ปลัดกรมพระอาลักษณ์เป็น

อาจารย์ใหญ่ แต่โรงเรยีนท่ีต้ังขึน้เป็นโรงเรยีนส�าหรบับุตรของพระราชวงศ์ 

และข้าราชการเท่านั้น

โรงเรียนหลวง สมัยรัชกาลที่ ๕
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 ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๒๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า                 

เจ้าอยู่หัว ทรงแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือ

ทวยราษฎร์ ประกอบด้วยสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ พระยาศรี

สุนทรโวหาร พระยาภาสกรวงษ์ พระยาสุนทรบุรารักษ์ พระสารศาตร 

พลขันธ์ ขุนโอวาทวรกิจ และศาสตราจารย์แมคพาร์แลนด์ โรงเรียน

ส�าหรับราษฎรจึงได ้จัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกท่ี “วัดมหรรณพราม”                     

เม่ือปี พ.ศ.๒๔๒๘ และในปีนั้นมีการจัดต้ังโรงเรียนท่ีมีข้าราชการเป็น            

ผู้อุปการะหรือโรงเรียนที่มีวัดอุปถัมภ์

 ในระหว่าง พ.ศ.๒๔๒๘ ถึง พ.ศ.๒๔๔๑ ได้มีความพยายาม

ท่ีจะพัฒนาการศึกษาส�าหรับราษฎรมากขึ้นตามล�าดับ ดังจะเห็นได้จาก

การประชุมประจ�าปีของข้าหลวงเทศาภิบาล เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน 

พ.ศ.๒๔๔๑ ได้มีการอภิปราย เรื่องการจัดการศึกษาหัวเมือง เพื่อที่จะ

ขยายการศกึษาออกไปท่ัวราชอาณาจกัร ผลจากการประชมุได้มีมติมอบ

หมายให้งานการจัดการศึกษาหัวเมือง เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ โดยมี

พระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส เป็นผู้บัญชาการ ส่วนการ

จัดการศึกษาในกรุงเทพฯ ให้เป็นหน้าท่ีของกรมศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ท้ังสองท่านได้

จัดท�าร่าง “แบบการจัดการศึกษาหัวเมือง” ขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๑๘ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๑

 จากการมอบหมายให้การจดัการศกึษาในหวัเมืองเป็นหน้าท่ีของ

คณะสงฆ์ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส จึงได้น�าความ

ขึน้ทูลถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัให้ทรงแต่งต้ัง พระราชาคณะ

ออกไปเป็นผู้อ�านวยการ ตรวจสภาพการต่างๆ ในมณฑลท่ีรับผิดชอบ  
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ดังต่อไปนี้

 ๑.พระสาสนโสภณ ครั้งยังเป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นผู้

อ�านวยการในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ

 ๒.พระธรรมราชานวัุตร ครัง้ยังเป็นพระเทพกวี เป็นผูอ้�านวยการ

ในมณฑลกรุงเก่า

 ๓.พระเมธาธรรมรส เป็นผู้อ�านวยการในมณฑลนครสวรรค์

 ๔.พระเทพกวีครัง้ยังเป็นพระราชกวี เป็นผูอ้�านวยการในมณฑล 

พิษณุโลก

 ๕.พระอมราภิรักขิต เป็นผู้อ�านวยการในมณฑลปราจีนบุรี

 ๖.พระสุคุณคณาภรณ์ เป็นผู้อ�านวยการในมณฑลจันทบุรี

 ๗.พระอมรโมลี เป ็นผู ้อ�านวยการในมณฑลนครไชยศรี                   

กับในมณฑลราชบุรี

 ๘.พระศาสนดิลก เป็นผู้อ�านวยการในมณฑลชุมพร

 ๙.นายดี ครั้งยังบวช เป็นพระมหานุนายก เป็นผู้อ�านวยการ     

ในมณฑลภูเก็ต

 ๑๐.พระเทพมุนี ครั้งยังเป็นพระราชกวี เป็นผู ้อ�านวยการ         

ในมณฑลนครราชสีมา พระอมรธรรมราจารย์  เป็นผู้ช่วย

 ๑๑.พระศิริธรรมมุนี เป็นผู้อ�านวยการมณฑลนครศรีธรรมราช

 ๑๒.พระญาณรักขิต เป็นผู้อ�านวยการในมณฑลอีสาน

 ๑๓.พระอุดรคณารักษ์ เป็นผู้อ�านวยการในมณฑลบูรพา

บรรดาผู้อ�านวยการทั้งหลายท่านนี้ได้ ออกไปตรวจให้รู้สภาพความเป็น

จรงิ ในเรือ่งพระศาสนา และการศกึษา จดัท�าบัญชวีดั พระสงฆ์ สามเณร 

ศิษย์วัด และโรงเรียนเดิมแนะน�าพระสงฆ์และฆราวาสให้จัดต้ังโรงเรยีน
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ขึน้ใหม่ ในต�าบลท่ีจะจดัต้ังขึน้ได้ และจดัพระภิกษสุามเณร ให้เข้าไปเรียน

ที่กรุงเทพฯ เพื่อได้กลับออกมาเป็นครู

 ส�าหรับมณฑลนครศรีธรรมราช ภายหลังที่ “ท่านเจ้าคุณ” ได้ใช้

เวลาไปตรวจตามหัวเมืองในมณฑล และได้สรุปไว้ในรายงานตรวจการ

ศึกษา มณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.๑๑๙ ว่าไปตรวจในเมือง

นครศรธีรรมราช ๙๒ วัน เมืองพทัลุง ๒๓ วัน เมืองสงขลาท้ังหวัเมือง

ที่รวมขึ้นเมืองสงขลา ๗๕ วัน รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ วัน

 สรุปจากรายงานในช่วงเวลาดังกล่าว “ท่านเจ้าคุณ” ได้ส่ง

เสริมให้มีการจัดต้ังโรงเรียนในมณฑลนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมือง

นครศรีธรรมราชมีชื่อคล้องจองกันดังนี้

 ๑. โรงเรียนสุขุมาภิบาลวิทยา

 ที่เมืองนครศรีธรรมราช “ท่านเจ้าคุณ” รายงานว่า “วันที่ ๑๐ 

กรกฎาคม ศกนี้ ได้จัดการโรงเรียนวัดท่าโพธิ์ เป็นโรงเรียนหลวง                

๑ ต�าบล  (ชื่อว่า สุขุมาภิบาลวิทยา) มหาไว ป.เอก เป็นอาจารย์ที่ ๑        

พระจอนเป็นอาจารย์ท่ี ๒ มีนกัเรยีน ประมาณ ๕๐ คน เกล้ากระหม่อม

ได้เลือกจัดพระเณรในวัดนั้นๆ ให้มาเล่าเรียนกับพระมหาไว เพ่ือจะได้

แจกจ่ายให้ไปสอนในโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งจะได้จัดต่อไปข้างหน้า”

   ๒. โรงเรียนวัฑฒนานุกูล

 โรงเรียนนี้อยู่ในเขตอ�าเภอกลาย (ต่อมา คือ อ�าเภอท่าศาลา            

ผู้เขียน) “ท่านเจ้าคุณ” ได้เดินทาง ตรวจการศึกษาที่อ�าเภอนี้  เมื่อวันที่ 

๓๐ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ.๒๔๔๒) ตามรายงานท่านเล่าว่า 

 “ถึงวัดท่าสูงในเวลาค�่าแล้ว ๔๕ นาที พระเสนเจ้าอธิการหมวด 

พร้อมด้วยก�านัน ผู้ใหญ่บ้านมาต้อนรับให้พักในท่ีพักพอสมควร รุ่งขึ้น 
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วันท่ี ๓๑ ได้เชิญพระราชสีห์น้อยกับค�าส่ังท่ีว่าการเมือง ไปวางต่อ      

นายเจรญิ กรมการอ�าเภอในท่ีว่าการ นายเจรญิขอต้ังโรงเรยีนท่ีวัดหมาย 

และได้รับเป็นผู้อุดหนุนโดยเต็มก�าลัง ดูอัธยาศัยนายเจริญชอบในการ

ศึกษามาก กลับจากท่ีว่าการอ�าเภอได้ไปตรวจในวัดนั้นๆ .....วันท่ี ๑ 

พฤศจกิายน ศกนี ้เวลาบ่ายโมง นายเจรญิพร้อม ด้วยก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน 

น�าไปถึงวัดหมาย เวลาบ่าย ๓ โมง ราษฎรชายหญิงมาประชุมกันอยู่ 

ประมาณ ๕๐ หรือ ๖๐ คน ต้อนรับให้อยู่ในอุโบสถได้ชี้แจงข้อพระราช

ประสงค์และการศึกษา ดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ได้ตรวจดูสถานท่ี              

วัดหมาย มีพระสงฆ์ ๓ รูป ศิษย์วัด ๓ คน ถึงตั้งอยู่กลางที่ประชุมคน

ก็ยังเป็นท่ีหนักใจมากเพราะเจ้าอธิการวัดนั้นไม่สู้จะยินดีนัก ถึงจะมี

โรงเรียนขึ้นก็น่ากลัวจะล้มละลายไป แต่กรมการอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน ราษฎรในต�าบลนัน้อยากจะให้โรงเรยีนมีในวัดนัน้ พระสงฆ์ผูส้ามารถ

จะเป็นครูก็ไม่มี  นายเจริญจึงจัดนายแก้ว พนักงานเก็บเงินค่านา จะให้

เป็นอาจารย์ นายแก้วคนนี ้ได้เล่าเรยีน ภาษามคธ แปลธรรมบทมังคลัตถ

ทีปนีสารัตถสังคหะออก แต่ในส่วนหนังสือไทย ค่อนข้างจะอ่อนมาก             

ถ้าได้รับความชี้แจงของผู้รู้เข้าอีกพอจะเป็นไปได้

 นายเจริญก็กะที่ปักหลักท�าเป็นที่โรงเรียน แล้วเรี่ยไรตามก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ให้รับเครื่องไม้ คนดุ้นสองดุ้นพอครบเครื่องขึ้นได้ก�าหนดจะ

ให้เปิดการสอนในต้นศก ๑๑๙ ตกลงว่าจะได้ตั้งโรงเรียนประจ�าแขวงที่

วัดหมาย ๑ ต�าบล (ชื่อว่า วัฑฒนานุกูล)”

 ๓. โรงเรียนไพบูลย์บำารุง

 “ท่านเจ้าคณุ” รายงานว่า “วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ผูมี้ชือ่ได้นมินต์

ไปแสดงธรรมที่ต�าบลบ้านบางพง  แขวงอ�าเภอเบี้ยซัด (หมายถึงอ�าเภอ
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ปากพนัง-ผู้เขียน) เป็นโอกาสท่ีจะไปด้วยสัตตาหกิตย์ได้ จึงได้ไปเพ่ือ

แสดงธรรมแล้วได้ตรวจวัดในอ�าเภอเบ้ียซดั ซึง่ตรวจค้างอยู่ครัง้ก่อน......

ในท้องท่ีอ�าเภอเบ้ียซดันี ้วัดเสาธงทองเป็นท่ีประชมุคน มีพระสงฆ์ ๗ รปู 

พระทองอายุ ๓๕ ปี พรรษา ๑๓ เป็นเจ้าอธิการ ศิษย์วัด ๑๕ คน 

สถานท่ีควรต้ังโรงเรียนได้ หลวงพิบูลย์สมบัติ กรมการอ�าเภอ รับเป็น         

ผูอ้ดุหนนุ แต่ขดัข้องอยู่ด้วยไม่มีอาจารย์  พระทองเจ้าอธกิารความรูไ้ม่พอ

 นายผันผู้พิพากษาศาลแขวง เป็นนักเรียนสวนกุหลาบ เคยเป็น

ครูอยู่บ้างแล้ว  นายผันมีความพยายาม ด้วยความเลื่อมใสในการศึกษา

เป็นอย่างย่ิง รับเป็นผู้อุดหนุนจนเต็มก�าลังจัดปลูกโรงเรียนขึ้นท่ีวัดเสา

ธงทอง ๑ หลัง เกล้ากระหม่อมจึงได้จัดพระช่วย พระจันทร์ วัดนั้นเป็น

อาจารย์  นายผันเป็นผู้แนะน�า จะให้พระช่วย พระจันทร์ สอนตามแบบ

หลวงให้จงได้ ตกลงว่าได้ตั้งโรงเรียนที่วัดเสาธงทอง ต�าบล ๑ (ชื่อว่า

ไพบูลย์บ�ารุง)”

 ๔. โรงเรียนราษฎรผดุงวิทยา

 ตามรายงาน “ท่านเจ้าคุณ” ว่า “ในท้องที่ อ�าเภอกลางเมืองนี้ 

(หมายถงึอ�าเภอเมือง-ผูเ้ขยีน) วัดพระนคร พระสงฆ์เป็นธรรมยุติกนกิาย 

๑๕ รูป  สามเณร  ๖ รูป ศิษย์วัด ๑๑ คน ควรตั้งโรงเรียนราษฎรได้ 

ราษฎรท้ังหลายในต�าบลนั้นเรี่ยไรกันออกทุนตามมาก และน้อย                  

ต้ังโรงเรยีน ๑ ต�าบล ชือ่ว่า ราษฎรผดุงวิทยา พระครกูาชาตเป็นผูจ้ดัการ

โรงเรียนนั้นโดยเข้มแข็ง จัดพระทอง พระเผือก สามเณรบึ้ง ให้มาศึกษา

ที่โรงเรียนวัดท่าโพธิ์เพื่อจะให้เป็นอาจารย์ในโรงเรียนนั้น”
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 ๕. โรงเรียนกระเษตราภิสิจน์

 หลังจากจัดต้ังโรงเรียนวัฑฒนานุกูลท่ีวัดหมายเรียบร้อยแล้ว 

“ท่านเจ้าคุณ” ต้องเดินทางกลับวัดท่าโพธิ์ เพราะเป็นช่วงฝนตกหนัก  

น�้าท่วม ทางเดินครั้งจะไปให้ถึงอ�าเภอสิชลก็เหลือก�าลัง ท่ีจะเดินได้       

จะไปทางทะเลก็เป็นหน้าพายุ กลับถึงวัดท่าโพธิ์ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน 

พักที่วัดท่าโพธิ์ประมาณครึ่งเดือน จากรายงานท่านเจ้าคุณเล่าว่า

 “ครั้งวันที่ ๑๙ เดือนนี้ หลวงภูวนารถนรานุรักษ์ปลัด (ต่อมา

คือพระยาศิริธรรมบริรักษ์  ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช-ผู้เขียน) 

จัดช้างให้ ๔ ช้าง พระครูกาชาตน�าไปตรวจในอ�าเภอฝ่ายนอกเขา คือ 

อ�าเภอร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง ฉวาง พระแสง และล�าพูน ซึง่ปัจจบัุน คอื อ�าเภอ

บ้านนา  ขนุเกษตรพาหนะ กรมการอ�าเภอร่อนพิบูลย์ ให้การต้อนรบัเม่ือ

ถงึท่ีว่าการอ�าเภอ ได้เชญิตราพระราชสีห์น้อยกบัค�าส่ังท่ีว่าการเมืองออก

วาง อ่านทราบทั่วกันแล้ว” ในรายงานท่านเจ้าคุณ เล่าว่า

 “ในอ�าเภอนีไ้ม่มีวัดท่ีควรจะต้ังโรงเรยีนให้บรบูิรณ์ได้ แต่ขนุเกษตร

พาหนะ มีความขวนขวาย จะให้มีโรงเรยีนขึน้ให้จงได้ จงึพร้อมกับเสมียน

ทนาย จัดสถานท่ีในวัดร่อนนอกใกล้ท่ีว่าการแล้วจะรับอดุหนนุเต็มก�าลัง 

เพ่ือจะให้เป็นคุณประโยชน์แก่ราษฎรในท้องท่ีของตน และจะได้เป็นผล

ประโยชน์แก่ราชการด้วย ก�าหนดว่าจะให้ได้เปิดสอนในศก ๑๑๙ ตกลง

ว่าจะได้ตั้งโรงเรียนใน วัดร่อนนอก ๑ ต�าบล (ชื่อว่า กระเษตราภิสิจน์)”

 ๖. โรงเรียนนิตยาภิรมย์

 ท่านเจ้าคุณเล่าการเดินทางจากร่อนพิบูลย์ไปทุ ่งสงไว้ว่า                

“วันที่ ๒๖ ขุนเกษตรพาหนะ จัดช้าง ให้ ๔ ช้างไปจากที่นั่น และได้ตาม

ไปส่งจนส้ินพรมแดนแขวงร่อนพิบูลย์ แล้วให้ผู้ใหญ่บ้าน ตามไปส่ง         
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๒ นาย ค�่าวันนั้นต้องแรมค้างอาศัยท่ีศาลากลางป่า ไม่มีบ้านคน              

รุง่ขึน้วันท่ี ๒๗ ไปจากท่ีนัน้ถงึท่ีว่าการอ�าเภอทุ่งสงในเวลาบ่าย ๓ โมง               

๔๐ นาที

 ในเวลานั้น นายเที่ยงกรมการอ�าเภอ พร้อมด้วยก�านัน ผู้ใหญ่

บ้านหลายนายต้อนรบัให้อาศยัในท�าเนยีบส�าหรบัข้าหลวงเทศาภิบาลท่าน

เจ้าคุณ ได้ตั้งโรงเรียนที่อ�าเภอทุ่งสง ตามรายงานดังนี้

 ในท้องที่อ�าเภอทุ่งสงนี้ วัดโคกหม้อควรตั้งโรงเรียนได้ พระแก้ว

อธิการ เป็นเจ้าคณะแขวง พระอันดับ ๑๘ รูป สามเณร ๓ รูป                   

ศิษย์วัด ๒๐ คน นายเที่ยงกรมการอ�าเภอรับเป็นผู้อุดหนุนโดยแข็งแรง 

คือ รับปลูกโรงเรียน และสร้างเครื่องใช้สอยในโรงเรียน และจะอุดหนุน

ต่อไปตามควร ตกลงว่าจะได้ตั้งโรงเรียนในวัดโคกหม้อ ๑ ต�าบล (ชื่อว่า

นิต-ยาภิรมย์) ท่ีว่าวัดนี้ควรต้ังโรงเรียนได้นั้นเพราะบริบูรณ์ด้วยคุณ      

๘ อย่าง ๑.อยู่ใกล้ที่ว่าการอ�าเภอ  ๒.กรมการอ�าเภอมีความพยายาม   

โดยแข็งขันเพื่อจะให้โรงเรียนติดขึ้นได้ ๓.วัดนั้นอยู่กลางประชุมหมู่บ้าน 

๔.หมู่บ้านขึ้นในวัดนั้นมาก ๕.วัดนั้นเป็นที่นับถือของราษฎรว่าเป็นหลัก

ฐาน ๖.ศิษย์วัดในวัดนี้มีมากอยู่แล้ว ๗.ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านในต�าบลนั้น

เป็นศิษย์วัดนั้นท้ังส้ิน ๘.เจ้าอธิการวัดนั้นอยากจะให้โรงเรียนต้ังขึ้น              

ในวัดของตน

 โรงเรียนในวัดนี้จะต้ังขึ้นไม่ได้ หรือต้ังขึ้นแล้วจะเส่ือมถอย และ

ล้มละลายไปนั้น ด้วยเหตุ  ๓ อย่าง คือ ๑ พระสงฆ์ในวัดนั้นยังไม่

สามารถจะเป็นครไูด้ ๒ คนในต�าบลนียั้งไม่ค่อยจะเหน็ประโยชน์ของการ

ศกึษา ๓ ได้ยินว่านายเท่ียงจะต้องย้ายไปรบัราชการในหน้าท่ีอืน่เสีย
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 ถ้าเหตุของความวิบัตินี้ไม่มีแล้ว เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าโรงเรียนนี้

คงจะเจริญได้ เพราะฉะนั้น เกล้ากระหม่อมจึงจัดเลือกพระในวัดนั้นได้ 

๓ รูป  ซึ่งมีท่าทางพอจะฝึกสอนเป็นครูได้นั้น ส่งไปศึกษากับพระมหาไว

ที่โรงเรียนวัดท่าโพธิ์เพื่อจะได้กลับเป็นครูในที่นั้น”

 ๗. โรงเรียนวิทยาคมนาคะวงษ์

 “ท่านเจ้าคุณ” “ออกเดินทางจากอ�าเภอทุ่งสง เม่ือวันท่ี ๑ 

ธันวาคม กรมการอ�าเภอจัดช้างให้ ๔ ช้าง ออกจากทุ่งสง เวลาโมงเช้า

ไปค�่าที่บ้านจันดี ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับให้พักอาศัยที่ศาลาหน้าบ้าน 

วันที่ ๒ ธันวาคม ออกเดินทางจากจันดี เช้า ๑ โมง ๓๐ นาที จนเวลา

ค�่า ๔ ทุ่ม ถึงที่ว่าการอ�าเภอฉวาง ท่านเจ้าคุณบรรยายไว้ว่า  “นายนาค 

กรมการอ�าเภอและก�านนัผูใ้หญ่บ้าน พร้อมด้วยพระอธกิารลายเจ้าคณะ 

แขวงวัดหาดสูง ๑ เจ้าอธกิารวัดวังม่วง ๑ วดันาเขลียง ๑  วัดพิปูน ๑ 

วัดยางค้อม ๑ วัดคุดด้วน ๑ วัดทุ่งปอน ๑ วัดทุ่งไหม้ ๑ วัดกะเปียด 

๑ วัดนาแว ๑ วัดปากจัง ๑ มาคอยรับให้พักอาศัยที่ท�าเนียบวัดหาดสูง 

ได้สนทนากับเจ้าอธิการอันดับ และได้ชี้แจงข้อพระราชประสงค์แก่ เจ้า

อธิการ อ�าเภอ ก�านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรเป็นอันมาก ให้เลื่อมใสในการ

ศกึษา เพ่ือระงับความต่ืนเต้นของราษฎร เวลา ๘ ทุ่มเศษเลิกประชมุ.......

 ในอ�าเภอฉวางนี้ วัดวังม่วงมีพระสงฆ์ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป 

ศิษย์วัด ๒๕ คน ควรต้ัง โรงเรียนราษฎรได้ปรึกษากับนายนาคๆ             

มีความเต็มใจที่จะให้ตั้งโรงเรียนในวัดนั้น นายนาครับปลูกโรงเรียน และ

จะสร้างเครื่องส�าหรับใช้ในโรงเรียนแล้วรับจะเรี่ยไรในพวกเสมียนทนาย 

ก�านนั ผูใ้หญ่บ้านให้ออกทุนตามมากแลน้อย อุดหนนุโรงเรยีนตามก�าลัง

แลจะเกณฑ์เอาบุตรหลานผู้ใหญ่บ้านให้เข้าโรงเรียนตามแบบหลวง             
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เพื่อจะได้ไว้สมก�าลังราชการ

 วัดนี้ที่ว่าตั้งโรงเรียนได้นั้น เพราะบริบูรณ์ด้วยคุณ ๕ อย่าง คือ 

๑.วัดนีอ้ยู่กลางท่ีประชมุคน…… ๒.กรมการอ�าเภอมีความพอใจอุดหนนุ 

โดยแขง็แรง ๓.พระสงฆ์ศษิย์วัดมีมากกว่าวดัอ่ืนในอ�าเภอนี ้๔.พระทอง 

อธกิารเป็นผูส้ามารถในท่ีจะจดัการต่างๆ คล่องแคล่วด ีเป็นท่ีนยิมนบัถอื

ของประชาชนในอ�าเภอนี ้๕.พระทองรปูนีเ้ป็นคนฉลาดพอจะสอนหนงัสือ

ไทยชั้นต้นแลเลขอย่างไทยได้อยู่แล้ว ถ้าได้รับความชี้แจงของผู้รู้เข้าเต็ม

ที่แล้ว คงจะมีวิชาด�าเนินไปสู่ความเจริญได้

 เหตุขัดข้องมี  ๓ อย่างคือ

 ๑.วัดนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอ

 ๒.จะหาครูที่อย่างดีได้ด้วยยาก

 ๓.คนในท้องท่ีอ�าเภอนี้มีมักเห็นเสียว่าถึงจะมีวิชาหนังสือดี             

ก็ยังต้องท�าไร่นากินร�่าไป คนหนังสือดีเมืองบ้านนอกเอาตัวดีไม่ได้

 ในเวลาที่พักอยู่ที่วัดหาดสูง ๓ เวลานั้นได้ สั่งสอนพระทองให้

อ่านหนงัสือ และผนัอกัษร เขยีนตามค�าบอกแลชีแ้จงในวิธสีอนตามแบบ

หลวง แลวิธเีลขฝรัง่ให้เข้าใจ  แล้วได้ประชมุศษิย์วัด วัดวังม่วง ๒๕ คน 

จัดพระทองเป็นอาจารย์เปิดโรงเรียนวันท่ี ๕ ธันวาคม ร.ศ.๑๑๘  

โรงเรียนนี้ ชื่อว่า “วิทยาคมนาคะวงษ์” ได้เลือกจัดพระล้อม๑               

พระช่วย ๑ ส่งเข้าไปให้ศึกษากับพระมหาไวที่วัดท่าโพธิ์”

 ๘. โรงเรียนบรรจงอนุกิตย์

 ภายหลังท่ีตกลงการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาคมนาคะวงษ์ ท่ี              

วัดวังม่วง อ�าเภอฉวาง เรียบร้อยแล้ว “ท่านเจ้าคุณ” รายงานไว้ว่า

 “วันท่ี ๕ นายนาคกรมการอ�าเภอจัดเรือให้ ๑ ล�า มีคนแจว               
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๔ คน  พระกลายเจ้าอธิการหมวด และเจ้าอธิการวัดนั้นๆ ลงเรือแจว

บ้างพายบ้าง ตามไปส่ง แต่เรือท่ีเกล้ากระหม่อมกับพระครูกาชาตขี่นั้น                 

มีเรอืพายชกัไปจนถงึวัดใหม่ในเวลาบ่าย ๔ โมง พระบัวทอง  เจ้าอธกิาร

หมวดมาต้อนรับให้อาศัยในท่ีพักพอสมควรได้สนทนากับเจ้าอธิการแล

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงแสดงผลของการศึกษาให้ประชุมชนเหล่านั้น

เลื่อมใสแล้วเพลา ๒ ยามเลิก

 วันที่ ๘.......บ่าย ๔ โมงถึงที่ว่าการอ�าเภอ พระแสง ขุนบรรจง 

สารากรมการอ�าเภอพระแสง มาต้อนรบัตามสมควร ในอ�าเภอนีไ้ม่มีท่ีพัก

ต้องอาศัยนอนในเรือ อ�าเภอพระแสงมีก�านัน ๘ ก�านัน  หมู่บ้าน ๗๗ 

หมู่ หลังคาเรือน ๑,๙๕๖ หลัง รวมชายหญิง ๕,๘๑๘ คน ต�าบลนี้

บ้านคนระยะ ห่างกันอยู่แห่งละ ๒ เรือน ๓ เรือน ราษฎรประพฤติเลี้ยง

ชีพด้วยท�าไร่แลเล้ียงสุกรขาย ท�าเรือโกลนขายบ้าง ขุนบรรจงสารา    

กรมการเมืองนัน้ เป็นผูค้ล่องแคล่วในหนงัสือไทยพอใช้ได้แลมีความพอใจ

จะให้มีโรงเรียนต้ังขึ้นในอ�าเภอของตนบ้าง จึงได้ร้องขอให้มีโรงเรียน

ขึ้นในวัดสัมพันธ์ ๑ ต�าบล ขุนบรรจงสารารับจะสั่งสอนพระอธิการหนู

ให้เป็นอาจารย์ แลจะทรมานราษฎรนั้นให้มีความยินดีในการศึกษาให้จง

ได้ จึงตกลงว่าจะได้ ตั้งโรงเรียนที่วัดสัมพันธ์ ๑ ต�าบล (ชือ่ว่าบรรจงอนุ

กติย์) เหน็ด้วยเกล้าฯ ว่าโรงเรยีนนีถ้งึจะเจรญิได้กค็งช้า”

 ๙. โรงเรียนน้อยประดิษฐ์ผดุงผล

 การเดินทางจากอ�าเภอพระแสงไปอ�าเภอล�าพูน “ท่านเจ้าคุณ” 

บันทึกไว้ในรายงานว่า 



ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช 81

 “วันที่ ๑๐ ไป จากอ�าเภอพระแสง เพลาค�่า ๑ ยาม ๔๐ นาที 

ถึงวัดเวียงสระ แขวงอ�าเภอล�าพูน พระอธิการปลอด เจ้าคณะแขวง  

พร้อมด้วย ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน มาต้อนรับให้อยู่ในที่พัก ได้ชี้แจงข้อราช

ประสงค์ดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น...... ในต�าบลนี้วัดเวียงสระ มีพระสงฆ์ 

๑๐ รูป สามเณร ๒ รูป ศิษย์วัด ๒๐ คน น่าจะตั้งโรงเรียนได้แต่ไม่มี    

ผู้อุดหนุน เพราะอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอ�าเภอ เจ้าอธิการนั้นมีความรู้

อ่อนไม่สามารถจะเป็นอาจารย์ได้แต่มีความใคร่จะให้มีโรงเรียนต้ังขึ้นใน

วัดนั้น”

 อย่างไรก็ตาม “ท่านเจ้าคุณ” ยังไม่สามารถจะจัดตั้งโรงเรียนที่

อ�าเภอล�าพูนได้ แต่ท่านได้เตรยีมการเบ้ืองต้น โดยให้พระปลอดสอนศษิย์

วัดไปพลางก่อน และคัดเลือกพระเตียมและพระทอง ส่งไปศึกษาท่ี             

วัดท่าโพธิ์ ท่านเจ้าคุณเองก็มีความจ�าเป็นต้องเดินทางกลับวัดท่าโพธิ์ 

เช่นเดียวกัน และเดินทางกลับไปอ�าเภอล�าพูนอีกครั้งหนึ่ง ในเดือน

มกราคม ร.ศ.๑๑๘ ท่านเขียนรายงานไว้ว่า

 “วนัท่ี ๘ มกราคม ร.ศ.๑๑๘ ได้พบกบั นายน้อยกรมการอ�าเภอ

ล�าพูน ได้ปรึกษาเรื่องนี้  ให้เข้าใจตลอด นายน้อยมีความยินดีรับเป็นผู้

อุดหนุน โดยเต็มก�าลังรับปลูกโรงเรียนที่วัดบ้านนา รับสร้างเครื่องใช้ใน

โรงเรียน  รับเลือกจัดพระส่งเข้ามาให้ศึกษาท่ีวัดท่าโพธิ์ เพ่ือจะได้กลับ

ไปเป็นครู รับจะเกณฑ์เอาบุตรหลานของ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เล่าเรียน

เพ่ือไว้สมก�าลังราชการ ตกลงว่าจะได้ต้ังโรงเรียนท่ีวัดบ้านนา อ�าเภอ

ล�าพูน ๑ ต�าบล (ชื่อว่าน้อยประดิษฐ์ผดุงผล)
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 ๑๐. โรงเรียนอุบลบริหาร

 ภายหลังการจัดต้ังโรงเรียนน้อยประดิษฐ์ผดุงผลท่ีวัดบ้านนา 

อ�าเภอล�าพูนเรยีบร้อยแล้ว “ท่านเจ้าคณุ” ได้เดนิทางไปยังเมืองพัทลุง เมือง

สงขลา ปัตตาน.ี..เริม่ต้ังแต่วนัท่ี ๑๘ มกราคม ร.ศ.๑๑๘ ได้ต้ังโรงเรยีน

ในพัทลุง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๑๘ เดินทางถึงเมืองสงขลา ตรวจ

การพระศาสนา และจัดตั้งโรงเรียนในเขตเมืองสงขลาหลายโรง จากนั้น

เดินทางไปยังเมืองหนองจิก เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี            

จึงถึงวันท่ี ๕ เมษายน ร.ศ.๑๑๙ พระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวง

เทศาภิบาลมณฑล ได้จัดเรือกลไฟชื่อ ศรีธรรมราช ถึงเมืองนครศรี 

ธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ เมษายน และถึงวันที่ ๑๖ เมษายน “ท่านเจ้า

คุณ” ก็เดินทางไปอ�าเภอสิชลและบันทึกไว้ว่า

 “วันท่ี ๑๙ เพลาบ่าย ๓ โมง ราษฎรชาวบ้าน ประมาณ                

๗๐ คน อาราธนา ให้เทศน์ ๑ กัณฑ์ เพลาค�่ากรมการอ�าเภอและ

ข้าราชการหลายนาย นิมนต์ให้เทศนาในที่ว่าการ ๑ กัณฑ์

 ในท้องท่ีอ�าเภอนีวั้ดใหม่อยู่ใกล้ท่ีว่าการอ�าเภอและข้าราชการหมู่

นั้นมีความพอใจท่ีจะให้ต้ังโรงเรียนท่ีวัดใหม่นั้น แต่ขัดด้วยไม่มีอาจารย์

พระอุปัชฌาย์แก้วความรู้ยังไม่พอ จึงได้จัดพระกรดวัดนั้น ส่งเข้าไปให้

ศึกษาท่ีโรงเรียนวัดท่าโพธิ์ จัดศาลาวัดนั้นเป็นโรงเรียน ได้ชี้แจงให้             

พระอปัุชฌาย์แก้ว สอนในชัน้ต้นอยู่พลางก่อน กว่าพระกรดจะได้กลับมา

เป็นครู ตกลงว่าจะได้ต้ังโรงเรียนประจ�าแขวงท่ีวัดใหม่ ๑ ต�าบล                 

(ชื่อ อุบลบริหาร)
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 ๑๑. โรงเรียนทัศนาคารสโมสร

 เป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ เจ้าคุณตั้ง ในปี ร.ศ. ๑๑๘ ท่านบันทึก

ไว้ว่า “วันท่ี ๒๐ มกราคม กรมการอ�าเภอสิชล จัดช้างให้ ๑ ช้าง                

ไปตรวจวัดเขาน้อย ในแขวงอ�าเภอสิชล ออกจากวัดใหม่ในเวลา ๓ 

โมงเช้า ถึงวัดเขาน้อยในเวลาบ่าย ๔ โมง เมื่อไปตรวจต�าบลนี้ดูอาการ

ราษฎร แสดงความยินดแีปลกว่าท่ีอืน่ คอื เม่ือถงึกลางทุ่งยังห่างจากวัด 

ประมาณ ๗๐ หรือ ๘๐ เส้น มีราษฎรชายหญิง ประมาณ ๑๐๐ คน

เศษมาต้อนรับ เดินน�าหน้าช้างไปบ้าง ตามหลังเดินสองข้างช้างบ้าง              

พอถงึปากประตูวัดยิงปืนรบั ๙ นดั น�าไปท่ีพักศาลาการเปรยีญ

 ในเวลานั้นราษฎรมาประชุมกันประมาณ ๒๐๐ คนเศษ             

ได้ประชุมชี้แจงข้อราชประสงค์ และการศาสนาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

ได้ยินว่าวัดนี ้พระครวิูศาลสารกญัญ์ (จาบ) ป.เอก ได้มาเทศนาอยู่เนอืงๆ 

นายทัศน์หลานเจ้าพระยานครฯ เป็นหวัหน้าสัปปุรษุประมาณ ๑๐๐ คน 

ได้มารักษาศีลอุโบสถอยู่เป็นนิตย์ ในเพลาค�่าวันนั้นสัปปุรุษ 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 ตกลงว่าจะได้ต้ังโรงเรียนวัดเขาน้อย ๑ ต�าบล   

(ชื่อว่า ทัศนาคารสโมสร)”



ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช84

 อย่างไรก็ตาม “ท่านเจ้าคุณ” ได้สรุปเกี่ยวกับการเล่าเรียนของ

เมืองนครศรีธรรมราชไว้ว่า

 “วัดท่ีควรต้ังโรงเรยีนได้มี ๑๕ วัด คอื วัดท่าโพธิ ์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�าเสก ๑ ที่ได้จัดตั้งขึ้น  

ครั้งนี้ ได้เปิดการสอนแล้วบ้างยังไม่ได้เปิดการสอนบ้าง ได้ให้ท�าเป็น 

กระดานป้ายยกขึ้นไว้หน้าโรงเรียนเขียนนามของท่านผู้อุดหนุนไว้ใน

กระดานป้ายให้เป็นนามของโรงเรยีน เพ่ือให้ท่านเหล่านัน้มีความเล่ือมใส

โรงเรียน มีชื่อดังนี้ ๑.สุขุมาภิบาลวิทยา ๒.วัฑฒนานุกูล ๓.ไพบูลย์

บ�ารุง ๔.ราษฎรผดุงวิทยา ๕.กระเษตราภิสิจน์ ๖.นิตยาภิรมย์ 

๗.วิทยาคมนาคะวงษ์ ๘.บรรจงอนุกิตย์ ๙.น้อยประดิษฐ์ผดุงผล 

๑๐.อุบลบริหาร  ๑๑.ทัศนาคารสโมสร

 อย่างไรก็ดี  โรงเรียนที่ตั้งขึ้นในปี ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ.๒๔๔๒) ไม่

สามารถเปิดสอนได้ทุกโรงเรียน เพราะมีอุปสรรคนานาประการ เช่น

บางโรงเรยีนเปิดขึน้แล้วหาครสูอนไม่ได้ บางโรงเรยีนผูอ้ปุถมัภ์ไม่เข้มแขง็

บางแห่งถูกภัยธรรมชาติและโรคระบาด แต่ท่านเจ้าคุณก็พยายามเปิด

โรงเรียนอื่นขึ้นมาแทน เพ่ือไม่ให้จ�านวนโรงเรียนลดลง ในเมือง

นครศรธีรรมราช โรงเรยีนท่ีไม่สามารถเปิดสอนได้ในปีแรก คอื  โรงเรยีน

วัดสามพัน อ�าเภอพระแสง จงึย้ายมาเปิดท่ีวัดหน้าราห ู(วัดหน้าพระบรม

ธาตุ) อ�าเภอกลางเมือง โรงเรยีนวัดบ้านนา เปิดสอนไม่ได้เพราะชาวบ้าน

เป็นโรคฝีดาษ จงึต้ังโรงเรยีนปากแพรกขึน้มาแทน  ส่วนโรงเรยีนวัดหมาย  

อ�าเภอกลายนั้นในปี  ต่อมาได้ย้ายมาเปิดที่วัดท่าสูง  ในอ�าเภอเดียวกัน
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พระรัตนธัชชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง  รัตนธชเถระ)

ถ่ายภาพร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ม.๖ รุ่น ๙)

ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากโรงเรียนสุขุมาภิบาลวิทยา 

 “ท่านเจ้าคุณ” พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธชฺโช) นับเป็นผู้วาง

รากฐานทางการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง ด้วย

ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นผู ้อ�านวยการศึกษา มณฑลนครศรี       

ธรรมราช นับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้ว ชื่อของ      

“ท่านเจ้าคุณ” จึงเป็นที่ยกย่องของชาวนครศรีธรรมราชตลอดมา 
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ปฐมบทเรื่องไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช  

ร.ศ.๑๐๙

    

นายสมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง

 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระบรมราโชบายให้ขยายการไปรสนย์ีโทรเลขไปตามหวัเมืองต่างๆ จาก

ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช ร.ศ.๑๐๙ ท�าให้เห็นว่ามีการเร่งรัดการ
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วางสายโทรเลขท่ีเมืองนครศรีธรรมราชและจากพระนิพนธ์สมเด็จกรม

พระยานรศิรานวุตัติวงศ์ เสนาบดกีระทรวงโยธาธกิาร ในจดหมายระยะ

ทางตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.๑๒๑ กล่าวถึงการสร้างท่ีท�าการ                 

ไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยนั้น

 ความในใบบอกมีดังนี้

    	 ใบบอก		เมืองนครศรีธรรมราช

	 วันที่	๒๙	มิถุนายน	รัตนโกสินทร์ศก	๑๐๙	ข้าพระพุทธเจ้า		

พระศิริธรรมบริรักษ์ปลัดเมืองนครศรีธรรมราชกรมการ	บอกมายังท่าน

หลวงทิพอักษรเสมียนตรากรมพระกระลาโหม	 ขอได้น�าขึ้นน้อมค�านบั

กราบเรยีน	ฯพณฯ	เจ้าพระยาพลเทพท่ีสมุหพระกระลาโหม		ทราบ

	 ด้วยเมื่อวันที่	๒๕	มิถุนายน	รัตนโกสินทรศก	๑๐๙	เรือเมล์

ศรีวิไลออกไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช	 นายยานายเรือเอาหนังสือ																

ไปรสนีย์ซองหนึ่งไปส่งข้าพระพุทธเจ้ากรมการ	 สลักหลังซองถึงเจ้า

พนกังานไปรสนย์ีเมืองนครศรธีรรมราช	ข้าพระพุทธเจ้ากรมการว่าท่ีเมือง

นครศรีธรรมราช	เจ้าพนักงานไปรสนีย์ยังหามีไม่	จะรับไว้ไม่ทราบว่าจะ

ท�าอย่างไร	 สลักหลังซองหนังสือถึงเจ้าพนักงานไปรสนีย์	 ครั้นจะเปิด

ซองหนังสือจะจัดการไม่ถูกกลัวความผิด	นายยาว่าถ้า	 ข้าพระพุทธเจ้า

กรมการไม่รบัหนงัสือไว้	ให้ข้าพระพุทธเจ้ากรมการสลักหลังซองหนงัสือ

ว่า	ณ	วันนั้น	เดือนนั้น	ปีนั้น	นายยาได้เอาหนังสือไปรสนีย์มาส่ง	แต่เจ้า

พนักงานไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชไม่มี		จะรับหนังสือไว้	ไม่ทราบ

ว่าจะจดัการประการใด		ข้าพระพุทธเจ้า		กรมการได้สลักหลังซองหนงัสือ

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�าหรับตัวเดินทางในการไปรส

นีย์ตามหัวเมืองฉบับหนึ่ง	 หนังสือเสเกรดารีกรมไปรสนีย์ฉบับหนึ่ง															

ถงึผูว่้าราชการเมืองกรมการใจความว่า		พระโทรเลขธรุานรุกัษ์		เจ้ากรม

โทรเลขรบัส่ังพระวรวงษ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์	ไดเรกเตอร์	เยเนอราล		

กรมไปรสนย์ีแลโทรเลข		มีหนงัสือมาว่าแต่ก่อน		กรมพระกระลาโหมออก

ตราพระพิรณุทรงนาค	 ส�าหรบัตัวนายกรานเจ้าพนกังาน	 ท่ีออกไปตรวจ

การเมล์ไปรสนย์ีตามหวัเมืองนัน้เป็นท่ีสมควรแก่กรมพระกระลาโหมเสมอ

ไป	เพราะเหตุว่าบ่างทีกรมไปรสนีย์แต่งให้นาย	กรานไปบ่าง	ให้คนอื่นไป

บ่างหาเป็นทีย่ตุิไม่	จึงขอเปลีย่นท้องตราใหม่		ให้เป็นแต่ว่า	เจ้าพนักงาน

ไปรสนีย์อย่าต้องให้มีชื่อเลย	จึงได้ท้องตราฉบับนี้เป็นตราส�าหรับเป็นตัว

เจ้าพนักงานไปรสนีย์ใหม่	จะได้ออกมาตรวจตามบันดาไปรสนีย์หัวเมือง

ท่ีมีออฟฟิศไปรสนีย์เมืองนั้นๆให้ผู้ว่าราชการเมืองกรมการ	 เป็นธุระ

อดุหนนุจดัต้ัง		ม้า		เรอื		เกวียน	ตามสมควรแก่เวลา	เทศการ	เจ้าพนกังาน

ไปรสนย์ีจะได้ไปมาตรวจไปรสนย์ี	ให้สมควรแก่ประโยชน์ท่ีจะให้ราชการไป

รสนย์ีเป็นไปได้โดยสดวก	แลให้เจ้าพนกังานไปรสนย์ีหวัเมืองเชือ่ฟังบังคบั

บัญชาเจ้าพนกังาน	ไปรสนย์ีซึง่เชญิท้องตรานีจ้งทุกประการ	อย่าให้เป็น

ท่ีขัดข้องด้วยเหตุประการใดได้	 ถ้าเจ้าพนักงานไปรสนีย์เชิญท้องตรานี้

ออกมาถึงบ้านเมืองใดจะชี้แจงวิธีไปรสนีย์แลจะไปตรวจตรา	ณ	เมืองใด

ประการใด	ให้ผูว่้าราชการเมืองกรมการและเจ้าพนกังานไปรสนย์ีหวัเมือง

ประพฤติให้ถูกต้องตามตราบังคับและแบบอย่างจงทุกประการ
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	 แลข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้แจ้งกับนายเตียนหิ้น	 ว่าท่ีเมือง

นครศรีธรรมราช	 ยังหามีคนได้เชิญท้องตราออกไปจัดเจ้าพนักงาน															

แลชี้แจงการไปรสนีย์ไม่	 นายเตียนหิ้นจะชี้แจงจะให้ท�าประการใด															

นายเตียนหิน้ว่า	 ท่ีเมืองนครศรธีรรมราช	 เรอืลูกค้าไปมาค้าขายแต่น้อย												

ไม่ต้องมีเจ้าพนักงานไปรสนีย์	 นายเตียนหิ้นจะไปจัดแจงเจ้าพนักงาน

ชี้แจงวิธีไปรสนีย์ท่ีเมืองสงขลา	 ให้ข้าพระพุทธเจ้ากรมการจัดส่งนาย

เตียนหิ้นไป	ณ	 เมืองสงขลา	ข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดเรือจัดคนไป

ส่งนายเตียนหิน้	ณ	เมืองสงขลา	แต่	ณ	วันท่ี	๒๒	มีนาคม	รตันโกสินทร์

ศก	๑๐๘	นายเตียนหิ้นหาได้ชี้แจงการไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช

ประการใดมิได้
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	 ซึ่งข ้าพระพุทธเจ ้ากรมการ	 สลักหลังของหนังสือลงว ่า																				

เจ้าพนักงานไปรสนีย์ท่ีเมืองนครศรีธรรมราชไม่มี	 นายยาภาหนังสือ															

กลบัมา	ไม่ทราบว่าจะผิดชอบประการใด	ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน					

เอาพระใต้ละอองเท้า	ฯพณฯ	ที่สมุหพระกระลาโหม	เป็นที่พึ่งปกเกล้าฯ						

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า

 ใบบอกอีกฉบับหนึ่งของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช  ฉบับลงวันที่ 

๒๔ สิงหาคม ร.ศ.๑๐๙ รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางสาย

โทรเลขในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ความว่า

	 “ข้าพระพุทธเจ้า	พระยาศรธีรรมราช.............บอกประนบัิตรมายัง

ออกพันทนายเวนขอได้น�ากราบเรียนพณหัวเจ้าท่านท่ีสมุหพระกระลา

โหมทราบ

	 ด้วยหลวงราชเสนีข้าหลวง	 นายบุญไลแมนต์	 นายช่างเชิญ											

ท้องตราไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช	 ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบเกล้าทราบ

กระหม่อมทุกประการแล้ว	 หลวงราชเสนีข้าหลวง	 มีหมายมาเกณฑ์

ตัวเลขสองร้อยคน	 ช้างกูบพร้อมย่ีสิบช้าง	 ข้าพระพุทธเจ้าได้จ่าย

กรรมการให้หลวงราชเสนีข้าหลวง	 นายบุญไลแมนต์	 นายช่างออกท�า

ทางภาษสายโทรเลข

	 หลวงราชเสนีข ้าหลวง	 นายบุญไลแมนต์	 มีจดหมายถึง														

ข้าพระพุทธเจ้าให้เบิกส่ิงของมาท�าการทางสายโทรเลข	ขอเบิกอนิสุเลเตอร์	

ประแจส่ีสิบเก้าตัว	 อินสุเลเตอร์ไม่มีประแจ	 ห้าร้อยห้าสิบแปดตัว	 หล่ิม

ประแจสกรพูร้อมลวดพันอินสุเลเตอร์หนึง่ขดใหญ่	ดบุีก	ปัดตรห้ีาสิบปอน	

ตาปูขวากเหมือนตัวอย่างยาวห้าสิบนิ้วฟุต	 หม่ืนห้าพันตัว	 นั้น																							

ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งจดหมายหลวงราชเสนีข้าหลวง	 นายบุญไลแมนต	์
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นายช่างสวดเข้ามาด้วยแล้ว

	 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”

 และจากใบบอกฉบับที่ ๑๖ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ 

จากพระศิริธรรมบริรักษ์ปลัด พระเสน่หามนตรี ผู้ช่วยราชการเมือง

นครศรีธรรมราช  ความว่า

	 ด้วย	ณ	วันที่	๒๖	กรกฎาคม	รัตนโกสินทร์ศก	๑๑๐		หลวง

ราชเสนข้ีาหลวง		นายบุญไลแมนต์	นายช่างสร้างสายโทรเลข		เชญิท้อง

ตราพระราชสีห์ไปลุวางต่อพระยาศรีธรรมราชฉบับหนึ่งว่า	 โปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้หลวงราชเสนีกรมพระกระลาโหม	 ฝ่ายพระราชวัง														

บวรณ์	 เป็นข้าหลวงออกมาพร้อมนายบุญไลแมนต์	 นายช่างคนสร้าง						

สายโทรเลข	ถ้าหลวงราชเสนีข้าหลวง	นายบุญไลแมนต์ออกมาถึงแขวง

บ้านเมืองใด	 จะชี้แจงจัดการปักเสาภาษสายโทรเลขแห่งใดต�าบลใดให้						
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ผูว่้าราชการเมืองกรมการฟังค�าชีแ้จงข้าหลวงนายช่างรบีเร่งการปักเสา

ภาษสายตามซึ่งชี้แจงนั้น......ในท้องตรามีความหลายประการ

	 พระยานครศรธีรรมราชได้จดักรมการให้รบีเร่งไปรบัหลวงราชเสนี

ข้าหลวง		นายบุญไลแมนต์นายช่าง	แลเกนท์เลขไพร่สม	เจ้าเมืองกรม

การ		ไพร่กองด่าน		ไพร่ส่วยภาษสายโทรเลข		ตามหลวงราชเสนข้ีาหลวง		

นายบุญไลแมนต์นายช่างบังคับชี้แจงทุกประการแล้ว

	 ข้าพระพุทธเจ้าได้ให้ขนุโยธาพิทักษ์กรมการถอืหนงัสือบอกหลวง

ราชเสนีข้าหลวง

	 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 ต่อมาถึงปี ร.ศ.๑๒๑ สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์  

เสนาบดกีระทรวงโยธาธกิารได้เสดจ็ตรวจราชการหวัเมืองปักษ์ใต้ ได้ทรง

นิพนธ์ จดหมายระยะทางตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.๑๒๑ ขณะท่ี

ประทับอยู่ท่ีเมืองนครศรธีรรมราช วันจนัทร์ท่ี ๒๓ มิ.ย. ร.ศ.๑๒๑ ทรง

นิพนธ์เกี่ยวเรื่องไปรสนีย์ ความว่า

	 “เช้า	๕.๑๐	ไปดอูอฟฟิศไปรสนย์ีโทรเลข	ออฟฟิศท�าด้วยกระดาน

หลังคาสังกะสี	 แต่ยังไม่แล้ว	 ขาดเพดานแลข้างในยังไม่ได้ทาสี	 ได้ขอให้

พระยาสุขมุท�าให้ส�าเรจ็	แลขอเปล่ียนสังกะสีเป็นกระเบ้ือง	เรอืนพนกังาน

ยังไม่มี		พระยาสุขมุจะท�าให้	เครือ่งใช้ยังไม่เรยีบร้อยได้ส่ังหลวงพิทักษ์ให้

จดัท�าแล้ว		พนกังานชือ่นายบุญรอด	ผูช่้วยชือ่ชม	มีบุรษุ	๒	จนีบุญรอด

ดกูเ็อือ้ด	ี	.......		โทรเลขมีสองเครือ่ง	ต้ังเปนรเีล		เวลานีส้ายดท้ัีงสองทาง	

มีเครื่องโทรศัพท์ส�าหรับลองสาย	 มีสายโทรศัพท์ไปโรงภาษีปากน�้าด้วย	

ผลประโยชน์ไปรสนย์ีมีหนงัสือเดอืนละ	๒๐๐	เศษ	ค่าแสตมป์ราว	๑๐	บาท	

โทรเลขค่าส่งราว	๒๐๐	บาท	มีบาญชรีายละเอียด	ให้ได้เขาคดัส่งมาให้”
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	 แสดงให้เหน็ว่าท่ีเมืองนครศรธีรรมราชมีท่ีท�าการไปรสนย์ีโทรเลข

มาก่อน	ร.ศ.๑๒๑	(พ.ศ.๒๔๔๕)	สมัยท่ีผูเ้ขยีนเรยีนท่ีโรงเรยีนเบญจม

ราชูทิศ	ทางเหนือของสนามหน้าเมือง	 เมื่อพ.ศ.๒๔๙๐	ส�านักงานไป

รสนีย์โทรเลขนครศรีธรรมราช	เป็นอาคาร	๒	ชั้น	ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้าน

พักของผูบั้งคบัการต�ารวจภูธรนครศรธีรรมราช	ถนนราชด�าเนนิ	ด้านหน้า

มีบันไดขึน้ลงขวาซ้ายด้านหน้าและถกูรือ้ไปเพ่ือสร้างอาคารหลังปัจจบัุน

 

ภาพที่ท�าการไปรษณีย์ในอดีต

 ภาพที่ท�าการไปรษณีย์ในปัจจุบัน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำาเนินปากพนัง 

ร.ศ.๑๒๔

นายสมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง

 เม่ือประมาณ ๑๐๐ ปี ท่ีผ่านมา ช่วงปลายรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินอ�าเภอ 

ปากพนังเม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๔ หรือ พ.ศ.๒๔๔๘                   

การเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งนั้นทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จ    

เจ้าฟ้ามกุฏราชกุมาร ทรงเล่าเรื่องราวท่ีทรงเห็นท่ีปากพนัง บัดนี้ภาพ

เหล่านั้นได้ผ่านไปกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว จึงขอน�าพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 

๖ ของพระองค์ท่านมาเสนอผู้อ่าน เพื่อเปรียบเทียบปากพนังในอดีตกับ

สิ่งที่ผู้อ่านเห็นปากพนังในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๖

 วันที่ ๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก  ๑๒๔  ถึงมกุฎราชกุมาร  

ในที่ประชุมรักษาพระนคร

 เพ่ือจะให้รายงานการท่ีมาเท่ียวครั้งนี้ส�าเร็จบริบูรณ์ตามท่ีควร  

จะบอก จึงเขียนบอกฉบับนี้อีกฉะบับ ๑

 วันที่ ๘  เวลาเช้า ๓ โมง ได้ลงเรือมาด เรือไฟเล็กลากออกจาก

เรือมหาจักรีท่ีทอดอยู่ในเมืองนคร ไปปากพนังอยู่ท้ายอ่าวแหลม            
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ตะลุมพุกนี ้ ๓ ชัว่โมงหย่อนถงึปากพนงั  แม่น�า้โตราวสักแม่น�า้เจ้าพระยา 

กรุงเทพฯ บ้านนายอ�าเภอต้ังอยู่ใกล้ปากน�้า ต่อนั้นขึ้นไปเป็นบ้านเรอืน

ทั้งสองฝากแน่นหนา เพราะมีพลเมืองถึง ๔๖,๐๐๐ คนเศษ มีจีนมาก 

เป็นจนีไหหล�าเป็นพ้ืน รองจ�านวนจนีไหหล�าเป็นจนีฮกเกีย้นแต้จิว๋มีน้อย 

เสียงจุดประทัดสนั่นไป มีเรือยาว เรือส�าปั่น ราษฎรลงมารับที่ปากอ่าว

ประมาณสัก ๘๐ ล�า โห่ร้องตามมาสองข้าง ได้ขึ้นไปตามล�าน�้าหลาย

เลี้ยว จึงถึงโรงสีไฟจีนโค้วหงักหงี ซึ่งตั้งใหม่ มีความปรารถนาจะให้เปิด

โรงสีนัน้  เม่ือไปถงึจนีหงักหงีน้องและบุตรหลายคน และราษฎรซึง่อยู่ใน

คลองรมิโรงสีนัน้เป็นอันมาก ได้ต้อนรบัโดยแขง็แรง ต้ังแต่ไปจากเรอืมหา

จักรีถึงโรงสีนั้น กินเวลา ๔ ชั่วโมง ได้ขึ้นเดินดูโรงสีทั่วไปและไต่ถามถึง

การงานเรื่องค้าขายแล้วกลับลงมา ขึ้นท่ีบ้านนายอ�าเภอ เพราะว่าท่ี

ว่าการอ�าเภอเก่าต้ังอยู่เหนือน�้าขึ้นไป ท่ีว่าการอ�าเภอใหม่ท�ายังไม่แล้ว 

หลังท่ีท�าใหม่นี ้เท่ากบัท่ีท�าการเมืองปัตตาน ีกนิข้าวบนเรอืนนัน้ จนีหงัก

หงีเลี้ยงเกาเหลาอย่างจีน ข้าหลวงเทศาภิบาลเลี้ยงอย่างไทย แล้วเดิน

ไปดูร้าน  ซึ่งข้าราชการและราษฎร มาตั้งอย่างขายของ แต่ที่แท้เป็นของ

ถวายทั้งนั้น มีพันธุ์ข้าวต่างๆ น�้าตาลต่างๆ เครื่องสาน ผลไม้ ขนม ยา 

เล้ียงคนเรือท่ีไป พวกราษฎรมาเฝ้าพร้อมกันท้ังบกท้ังน�า้แน่นหนามาก 

บรรดาการเล่นยังมีอยู่ในต�าบลนั้นได้มาเล่นอย่างไทย  จีน  แขก  เวลา

บ่าย ๓ โมงครึ่ง จึงลงเรือกลับมาถึงเรือมหาจักรีเกือบจะ ๒ ทุ่ม

 อ�าเภอปากพนังนี้ ได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นท่ีส�าคัญอย่างไร              

แต่เมื่อไปถึงที่  ยังรู้สึกว่าตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมาก  ไม่นึกว่า

จะใหญ่โตม่ังคัง่ถงึเพียงนี ้น�า้ต้ืนมีอยู่ท่ีดอนปากน�า้สัก ๒๐๐ เส้น  เข้าไป

ข้างในน�า้ลึกตลอด จนถงึหน้าโรงสีไฟน�า้ยังลึกถงึ ๓ วา ถ้าเวลาน�า้มาก 
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เรือขนาดพาลี และสุครีพเข้าไปได้ ต่อโรงสีไฟขึ้นไปไม่มากนัก ถึงปาก

แพรกซึ่งเป็นแม่น�้า ๒ แยกๆ หนึ่ง เลียบไปตามทะเล ถึงต�าบล                    

ทุ่งพังไกร  ซึ่งเป็นที่นาอุดมดี ข้างจีนกล่าวกันว่าดีกว่าคลองรังสิต และ

มีท่ีเหลืออยู่มาก จะท�านาขึ้นได้ไหม่กว่าท่ีมีอยู่เดียวนี้สัก ๑๐ เท่า                 

เขากะก�าลังทุ่งนั้น ถ้ามีนาบริบูรณ์ จะต้ังโรงสีไฟประมาณ ๑๐ โรง               

ขาดแต่คนเท่านั้น นาท้ังมณฑลนครศรีธรรมราชไม่มีท่ีไหนสู้ล�าน�้านั้น              

เรอืกลไฟขนาดศรธีรรมราช ขึน้ไปได้ตลอดถงึพังไกรในเวลาหน้าแล้ง ต่อ

พังไกรไปเป็นล�าคลองเล็กลง แต่ถ้าหน้าน�า้เรอืศรธีรรมราชไปได้ถงึอ�าเภอ

ระโนด แขวงสงขลา ตกทะเลสาบ

 คลองอกีแยกหนึง่แต่ปากแพรกนัน้ไปทางตะวันตกถงึอ�าเภอปราน  

ท่ีอ�าเภอปรานนี้ มีไม้เคี่ยม ไม้ตะเคียน และไม้กระยาเลยต่างๆ มาก                 

จนีหกัหงีได้ขออนญุาตต้ังโรงเล่ือยจกัรขึน้ท่ีรมิโรงสีใช้หม้อเดยีวกนั แต่ยัง

ไม่ต้ังเครื่อง มีไม้จอดอยู่ริมตล่ิงมาก ทางไปมาแต่อ�าเภอกลางเมืองมา

ตามคลองปากพยา แล้วมาคลองบางจากออกทะเลหน่อยหนึ่งจึงเข้า

ปากพนังแต่พระยาสุขุมได้ขุดคลองต้ังแต่ระหว่างหมู่บ้านคนไปถึงคลอง

บางจาก เดินทางในมีเรือลูกค้ามาแต่กลางเมืองและร่อนพิบูลย์จอดอยู่

หลายร้อยล�า ในล�านั้นมีเรือก�าปั่นแขกส�าเภาจีนค้าขายทอดอยู่กลางน�้า

เกือบ ๓๐ ล�า แต่เป็นเรือเมืองตรังกานู ถึง ๑๘  ล�า สินค้าไม่มีอื่น

ส�าคญัเท่าข้าว มีปลา มีสุกรแต่ไม่มาก เรอืเหล่านีม้าแต่เมืองสิงค์โปร์และ

เมืองแขกโดยมาก ห้างอิสต์เอเซยีติก ต้ังเอเยนต์ไว้ส�าหรบัสินค้าไปบรรทุก

ลงเรือเมล์ด้วยเหมือนกัน ข้าวกลับไปกรุงเทพฯ ก็มี เพราะเหตุที่แต่ก่อน

มีแต่โรงสีด้วยมือ สีไม่ทันกัน ต้องส่งไปโรงสีไฟกรุงเทพฯ ในเวลานี้โรงสี

ด้วยมือนัน้รายไปตามรมิฝ่ังน�า้ตลอด มีหลายสิบโรง เม่ือจะคดิดวู่าต�าบล
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นีมี้ราคาอย่างไร เทียบกบัเมืองสงขลา เงินผลประโยชน์แต่อ�าเภอเดียวนี้

น้อยกว่าเมืองสงขลาอยู่ ๒๐,๐๐๐ บาท เท่านัน้ บรรดาเมืองท่าในแหลม

มลายูฝ่ังตะวันออกเหน็จะไม่มีแห่งใดดีเท่าปากพนงั มีขดัข้องอยู่กแ็ต่ท่ีปาก

อ่าวต้ืน  เรอืใหญ่เข้าไม่ได้ พวกลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะให้ขดุมาก จนี

หักหงีนี้เองได้ย่ืนเรื่องราวว่า ถ้าจะขุดตัวจะขอออกเงินให้ ๘๐,๐๐๐ 

บาท พวกจนีลูกค้าท่ีนีเ้หน็พร้อมกนัว่าจะต้องขดุทุกปี  ยอมให้เกบ็ค่าขดุ

ตามก�าลังเรอื เพราะเหตุท่ีเวลานีล้�าบากด้วยเรือ่งล�าเลียงข้าวมาบรรทุก

เรอืใหญ่ เสียค่าจ้างเป็นอันมาก โดยจะต้องเสียค่าขดุคลองยังจะถกูกว่า

เสียค่าจ้างเรอืล�าเลียงและขอให้ ปิดคลองบางจาก ซึง่เป็นทางให้น�า้เคม็

เข้าในคลองพระยาสุขมุนัน้เสีย น�า้ในคลองนัน้จะแรงขึน้อกี และจะได้น�า้

จดืมาใช้ท่ีปากพนงั ต�าบลปากพนงันีค้งเป็นท่าของเมืองนครศรธีรรมราช 

ปากอืน่ๆ ปิดหมดอยู่เอง เพราะการเข้าออกล�าบาก

 ท่ีต�าบลนี้ล�าบากอยู่แต่ด้วยน�้า ถ้าขุดบ่อในท่ีซึ่งเป็นดินเลนใกล้    

แม่น�า้ น�า้เปรีย้วใช้ไม่ได้ ถ้าออกไปขดุชายทะเล ห่างขึน้มาสัก ๓๐ เส้น 

กลับได้น�า้จดื แต่ระยะไกลเดีย่วนีร้าษฎรได้อาศยัน�า้ในคลองสุขมุ แต่น�า้ใน

คลองบางจากมักท�าให้เคม็  จงึอยากขอให้ปิดคลองบางจากนัน้ การท่ีจะ

ปิดคลองบางจากนั้น มีบ้านที่ต้องล�าบากอยู่ต�าบลเดียว เพราะอยู่นอก

ปากคลองสุขมุออกมา เขากล่าวติเตียนกนัอยู่ว่าจนีท่ีมาอยู่แต่ก่อนเป็น

พวกไหหล�ามาก มักจะไม่มีใครจะคิดการใหญ่ ได้ประมาณพันหนึ่ง                 

สองพันเหรยีญกก็ลับบ้าน แต่บัดนีจ้นีแต้จิว๋ก�าลัง รูว่้าท่ีนีด้ ี เหน็จะมีอีก

มาก ไม่ช้าต�าบลนีจ้ะเจรญิใหญ่โต สู้เมืองสงขลา ได้ในทางผลประโยชน์               

ทุกวนันีมี้แต่โทรศพัท์พวกลูกค้าจนี ต้องการจะให้มีโทรเลข ถ้าจะมีผูใ้ช้

โทรเลขนอกจากราชการแล้ว จะมีท่ีนีม่ากกว่ากลางเมือง
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 อนึ่งดนิที่นี้ด ีเผาอฐิแกรง่เหมอืนอฐิสงขลา  ทีว่่าการอ�าเภอหลงั

ใหญ่ ซึง่ท�าใหม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่เพียง ๒,๐๐๐ บาท นอกนัน้ใช้

แรงคนโทษ ซึง่จ�าหน่ายมาแต่เมืองนครศรธีรรมราช ท�าอฐิราษฎรพากนั

มาแลกส่ิงของ ซึง่จะต้องการเป็นไม้เป็นเหล็ก แรงท่ีท�ากใ็ช้แรงคนโทษ พ้ืน

ล่างเสาก่ออิฐข้างบนเป็นไม้มุงจาก  ยังขาดฝาไม้แล้วเสรจ็แต่ถอืว่ามีส่ิงท่ี

ดอียู่หลายอย่างเช่นนี ้ กมี็ส่ิงท่ีไม่ดอียู่ คอืยุงชมุเกนิประมาณ ถ้าไม่มีมุ้ง

แล้วอย่าได้นอนเลย ฉนัไปนัง่กนิข้าวอยู่เวลากลางวันยุงกก็ดัและบินอูไ้ป

 แต่นี้ต่อไป จะแวะเกาะพงันและช่องอ่างทอง ปากน�้าชุมพร  

บางสะพาน และเกาะสีชัง เป็นท่ีซึ่งได้เคยมาแต่ก่อนแล้ว เว้นแต่

บางสะพาน ซึง่ดจูะไม่อัศจรรย์อันใด เป็นอันหมดเวลาท่ีจะบอกข่าวเข้าไป

ให้ถึงก่อนตัวฉันไปถึงเองได้เพียงเท่านี้

   (พระปรมาภิไธย) สยามินทร์

 พระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

เกี่ยวกับหัวเมืองปักษ์ใต้ โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชเป็นฉบับ

สุดท้าย เพราะการเสด็จพระราชด�าเนินของพระองค์ครั้งนั้นเป็นครั้ง

สุดท้าย แม้จะมีหมายก�าหนดการการเสด็จพระราชด�าเนินอีกในปี ร.ศ. 

๑๒๗ แต่มิได้เสดจ็อ�าเภอปากพนงั เมืองนครศรธีรรมราช จงึเป็นสถาน

ท่ีสุดท้ายท่ีทรงมีพระราชหตัถเลขาเกีย่วกบัสภาพบ้านเมือง และลักษณะ

ทางสังคมที่ทรงไปเยือน

 ชาวปากพนงัจงึเป็นผูแ้ทนเมืองนครศรธีรรมราชท่ีมีโอกาสรบัและ

ส่งเสดจ็พระพุทธเจ้าหลวง พระมหากษตัรย์ิผูท้รงมีพระมหากรณุาธคิณุใน

การพัฒนาเมืองนครศรธีรรมราชหลายประการ
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ภาพโรงสีข้าวของจีนโค้วหงักหงึในปัจจุบัน
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สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราวุธ มกุฎราชกุมาร

ทรงรับสั่งให้จัดการแสดงละคร                                 

เพื่อหารายได้ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุที่เมืองนคร

สมพุทธ ธุระเจน  เรียบเรียง

 เม่ือร.ศ.๑๒๘ หรอื พ.ศ.๒๔๕๒ ปลายรชัสมัยพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นทรง

ด�ารงพระยศเป็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวชิราวุธ มกุฎราชกุมารเสด็จประพาส

หัวเมืองปักษ์ใต้ ประทับอยู่ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๘ ในคืนวันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม พระองค์ได้รับส่ังให้จัดการแสดงละครเรื่อง “ปล่อยแก่”              

ทรงเล่าไว้ในจดหมายเหตุในฐานะผู้ตามเสด็จที่ชื่อ “นายแก้ว” ไว้ดังนี้

 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘ ละครสราญรมย์

ท่ีเล่นเม่ือคืนนี้ นับว่าเป็นอันเรียบร้อยดี เป็นท่ีพอใจของคนท่ีมาดูมาก  

พอตื่นเช้าขึ้น  ผมจึงรีบเล่าในที่นี้ทีเดียว

 ที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่นั่งคนดูนั้น ไม่มีว่างเลย บ๊อกซ์ มี ๑๒ บ๊อกซ์  

มีเก้าอี้บ๊อกซ์ละ ๖ เก้าอี้ ขายบ๊อกซ์ละ ๓๐ บาท เต็มหมด นอกนั้นก็มี

เก้าอีป้ลีกและขัน้บันไดให้นัง่ ขายต๋ัวราคาถกูๆ ต้ังแต่ ๓ บาท ถงึ ๑๐ บาท 

ได้เงินรวมเบ็ดเสรจ็ประมาณ ๘๐๐ บาท ยังมีค่าโปแกรมและบทร้องอีก 

๔๐ บาท ได้เพราะฉะนั้นนับว่าอยู่ในฐานะรวย เงินนี้ทูลกระหม่อมทรง

พระราชอุทิศถวายเป็นค่าปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเฉพาะ ฉะนั้นไม่ใช่แต่

ผู้ที่เล่นละคร ทั้งผู้ที่มาดูก็ย่อมจะได้รับส่วนกุศลด้วยกันทั้งสิ้น
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 ละครที่เล่นนั้นคือ เรื่อง “ปล่อยแก่” ของนายบัว ทองอิน แต่มี

แก้ไขบ้าง และเพ่ิมเติมล�าเข้าไปหลายแห่ง เรียกว่า ละครพูดแถม              

ล�า บทร้องนั้น “พระขรรค์เพ็ชร์” แต่งขึ้นใหม่ ใช้ของเก่าบ้าง

 ในตอนที่ ๑ อ้ายเพิ้งก�าลังกวาดบ้านร้องล�าต้อยตลิ่ง บทใช้บท

ท่ีแต่งไว้ส�าหรบัเรือ่ง “ว่ังต่ี” คอื “เสียแรงได้เกดิมาจะพากนัโศกไย ฯลฯ”  

นั้นเอง เวลาร้องใช้บทด้วย ตัวตลกอย่างอ้ายเพ้ิง เช่นนี้ก็ใช้บทให้เป็น

ตลก เอาฮาได้สบาย  แต่ตัวดีๆ  อย่างพระพลากรอยู่ข้างจะล�าบากหน่อย  

ต้องใช้บทให้เรียบๆ อย่างละครร�านั้นเอง แต่ให้น้อยๆ พอเป็นท่า              

พระพลากรร้องล�าทองย่อน อธิบายความเปล่ียวใจให้หลวงเกียรติคุณ

ฟัง มีบทไว้ว่า

 “เจ้าอยู่หัวเดียวเปลี่ยวอกพกอนาถ คฤหาสน์ห้องชานและลาน

สวน จะเงียบเหงาเปล่าจิตคิดรัญจวน ใครจะชวนเจ้าชมภิรมยา (สร้อย) 

หอมอะไรท่ีในสวน หอมเย็นย่ัวยวนเกนิผกา หอมซาบส้ินหอมกล่ินวนดิา  

หอมทุกเวลาไม่วายเลย”

 แม่ถนอมร้องล�าเทพบรรทม ใช้บทเดิมของจ่าโคม ซึ่งเป็นบท

เหมาะดีท่ีสุดแล้ว ต่อไปนี้ก็มีแทรกล�า ท่ีตรงผินออกมาเกี้ยวแม่ถนอม  

ส�าคญัว่าแม่ถนอมเป็นผูช้าย ผนิร้องเพลงสุรนิทราห ูบทเดิม แล้วแม่อาบ

นัง่พูดกบัถนอม  เม่ือก่อนพ่อจะออกมาพบ พูดล้อถนอมว่า ท�าเจ้าชูเ้กีย้ว

นางผินได้เพราะ นายจวนสอนแม่อาบว่าตนก็ท�าได้ร้องล�า พระนเรศวร

ชนช้างบทเดิม ต่อนี้ไปก็ไม่มีแทรกแซมอีก ด�าเนินเรื่องเรื่อยไปจนจบ  

แล ้วจึงเข ้าแถวร ้องยอพระเกียรติ ใช ้บทท่ีร ้องในกระบวนแห ่

เฉลิมพระเกียรติ งานรัชมังคลาภิเษก แล้วสรรเสริญพระบารมี
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 สุดท้ายทรงเล่าว่า “คนท่ีดูแล้วพากันติดใจ และคนท่ีไม่ได้มาดู         

ก็พากันเสียใจว่า ไม่ได้ดู....”

 ผู้ที่เป็นตัวแสดงในครั้งนั้น  คือ  ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จในการ

ประพาสหวัเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.๑๒๘  ซึง่เป็นชายท้ังส้ินไม่ว่าจะแสดงเป็น

บทหญิงหรือบทชาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงร่วมแสดงละคร
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การจับช้างป่าของทางราชการ

ที่เมืองนครศรีธรรมราช

สมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง

 เทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ท่ีมีอาณาเขต

ต้ังแต่จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี นครศรธีรรมราช และจงัหวดัพัทลุง ปัจจบัุน 

เป็นท่ีต้ังของอุทยานแห่งชาติหลายแห่งท่ีส�าคัญได้แก่อุทยานแห่งชาติ              

เขาหลวง พ้ืนท่ีของหลายอ�าเภอของจังหวัดนครศรีธรราช อ�าเภอลาน

สกา  อ�าเภอพรหมคีรี อ�าเภอฉวาง อ�าเภอนาบอน อ�าเภอทุ่งสง อ�าเภอ

ร่อนพิบูลย์ ในเขตอทุยานแห่งชาติแห่งนี ้ครัน้สมัยรชักาลพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า                 

เจ้าอยู่หัว ยังมีช้างป่าหรือช้างเถื่อนท่ีทางราชการและประชาชนจับมา

เล้ียงเพ่ือใช้งาน ถ้าประชาชนจะจบัช้างป่าเพ่ือมาใช้งานต้องได้รบัอนญุาต

จากทางราชการเสียก่อน

 การจบัช้างป่าของทางราชการเพ่ือน�ามาใช้เป็นพาหนะของอ�าเภอ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังใบบอกของพระยา

สุขุมนัยวินิจ (ปั้น สุขุม) ข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลนครศรี ธรรมราช 

รายงานราชการมณฑล ศก ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) กราบทูลพระเจ้าน้อง

ยาเธอ กรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย               

ในใบบอกฉบับนี้ ตอนหนึ่งกล่าวถึงการแบ่งแขวงเมืองนครศรธีรรมราช  

ออกเป็น ๙ อ�าเภอ ประกอบด้วย
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 อ�าเภอกลางเมือง เป็นแขวงชั้นใน หลวงระงับประจันตะคาม 

ข้าหลวงผู้ช่วยว่าที่นายอ�าเภอ ตั้งที่ว่าการกลางเมืองนครศรีธรรมราช

 อ�าเภอเบี้ยซัด เป็นแขวงชั้นกลาง  หลวงพิบูลย์สมบัติ  ข้าหลวง

ผู้ช่วยว่าที่นายอ�าเภอ ตั้งที่ว่าการที่แม่น�้าปากพนัง

 อ�าเภอร่อนพิบูลย์ เป็นแขวงชั้นกลาง ขุนเกษตรพาหะนะ เป็น

นายอ�าเภอ ต้ังท่ีว่าการร่อนพิบูลย์ ซึ่งเป็นท่ีจีนท�าเหมืองแร่ดีบุกอยู่                  

เปนอันมาก

 อ�าเภอกลาย เป็นแขวงชั้นกลาง นายเจริญ เป็นนายอ�าเภอ                

ตั้งที่ว่าการปากน�้าท่าสูง

 อ�าเภอสิชล เป็นแขวงชั้นนอก  ต่อแดนเมืองกาญจนดิฐ นายบัว

มหาดเล็ก บุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เป็นนายอ�าเภอ ตั้งที่ว่าการ

บ้านไชยกราบ

 อ�าเภอล�าพูน เป็นแขวงชั้นนอก ต่อแดนเมืองคีรีรัฐนิคม                 

เมืองกาญจนดฐิ เมืองกระบ่ี นายเมกเป็นนายอ�าเภอ ต้ังท่ีว่าการท่ีบ้านนา

 อ�าเภอฉวาง เป็นแขวงชั้นนอก ต่อแดนเมืองคีรีรัฐนิคม                   

เมืองกาญจนดิฐ เมืองกระบี่ นายน้อยเป็นนายอ�าเภอ ตั้งที่ว่าการบ้าน 

คลองตาล

 อ�าเภอทุ่งสง เป็นแขวงชั้นนอก ต่อแดนเมืองตรัง เมืองกระบ่ี      

นายเที่ยงเป็นนายอ�าเภอ  ตั้งที่ว่าการบ้านโคกแซะ

 อ�าเภอเขาพังไกร เป็นแขวงชั้นนอก ต่อแดนเมืองพัทลุง                

เมืองสงขลา นายก้านมหาดเล็ก บุตรพระด�ารงเทวฤทธิ ์(กล่อม) เป็นนาย

อ�าเภอ  ตั้งที่ว่าการที่เขาพังไกร
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 พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม) รายงานต่อไปว่า

 “อนึง่กองข้าหลวงท่ีมารกัษาราชการอยู่ในเมืองนครศรธีรรมราช

นี้ มีความขัดสนอยู่ด้วยก�าลังพาหนะ เพราะเมืองนครศรีธรรมราชจะไป

มากับแขวงต่างๆต้องใช้ช้างเป็นพาหนะ ในเวลานี้พวกกรมการอ�าเภอ

ตามแขวง ถ้าเป็นคนเมืองนี้มีพาหนะเป็นของตนเอง  ก็ได้อาไศยใช้สอย

บ้าง ถ้ากรมการอ�าเภอท่ีพวกข้าหลวงมาจากกรุงเทพฯ ไม่มีของตัว              

ก็ต้องใช้เงินหลวงจ้างอยู่ในปีหนึ่งมากๆ ใช่แต่เท่านั้น ยังการที่หาจ้างก็

ยากด้วย

 เพราะฉะนั้น ได้มีการสั่งให้กรมการอ�าเภอ ต�าบลทุ่งสง อ�าเภอ

ฉวาง อ�าเภอล�าพูน จัดการต้ังคอกจับช้าง ไว้ใช้ในราชการ เม่ือเดือน

มีนาคม ศก ๑๑๖ ช้างเข้าคอกอ�าเภอฉวาง ๒๕ ช้าง ได้แบ่งให้           

กรมการอ�าเภอๆ ละ ๒ ช้าง ๓ ช้าง ไปช่วยกันรักษาไว้ คงจะใช้ได้                 

ในปลายศก ๑๑๗ กลับภายหลังได้รับการรายงานจากกรมการอ�าเภอ

ล�าพูนอกีฉบับหนึง่ว่า ช้างเข้าคอกจบัได้เม่ือเดอืนพฤษภาคม ศก ๑๑๗ 

นี้อีก ๑๑ ช้าง แต่ช้างนี้ยังหาได้แบ่งให้กับผู้จับไม่ รวมช้างจับได้                

๒ คราว ๓๖ ช้าง ถ้าช้างท่ีจับได้นี้เล้ียงเชื่องแล้ว จะมีประโยชน์                  

กบัราชการมาก ท้ังเงินหลวงท่ีจะต้องจ่ายในส่วนพาหนะทางบกกไ็ม่ต้อง

จ่ายด้วย”

 ต่อมาอีก ๑๘ ปี  ทางราชการได้จัดให้มีการจับช้างป่าอีกครั้ง

หนึง่ กล่าวคอื ในการเสด็จพระราชด�าเนนิเลียบมณฑลปักษ์ใต้ เม่ือ พ.ศ.

๒๔๘๕ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเสด็จ

พระราชด�าเนนิเมืองนครศรธีรรมราช เป็นครัง้ท่ี ๒ ภายหลังการขึน้ครอง

ราชย์ได้ ๖ ปี ขณะที่ประทับแรม ณ พลับพลาค่ายหลวง อ�าเภอทุ่งสง 
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เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ก�าหนดเสด็จพระราชด�าเนิน

ทอดพระเนตรการจับช้างเถื่อน ณ ต�าบลคลองกุย สุดเขตอ�าเภอทุ่งสง

ต่อกับอ�าเภอฉวาง

 “สักขี” กล่าวไว้ในจดหมายเหตุเสด็จพระราชด�าเนินเลียบ

มณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ.๒๔๕๘ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า       

เจ้าอยู่หัว ว่า

 การจบัช้างเถือ่นนี ้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ สมุหเทศาภิบาล 

ได้ทรงเตรียมการไว้แต่แรกทราบข่าวเสด็จพระราชด�าเนินแล้วได้ทรง

เตรยีมการอย่างราษฎรจบัช้างเปนแต่จดัการใหญ่ชิน้กว่าปรกติธรรมดาท่ี

ราษฎรจับ แต่ไม่ต้องจ่ายพระราชทรัพย์เปนส่วนพิเศษในการจบัช้างคอื

ทรงเสียค่าใบอนญุาตต้ังคอกจบัช้าง ๘๐ บาทแล้วขอแรงหมอเฒ่าแล

ราษฎรท�าการ ทรงจ่ายเบี้ยเลี้ยงในระหว่างท�าการนี้ ใช้คนท�าการชั้นต้น

ประมาณ ๑๐๐ คน เวลาระดมต้อนช้างประมาณ ๓๐๐ คน

 ในฤดูนี้ ช้างป่าลงมาหากินทางนี้มาก คือทางเชิงเขาด้านตวัน

ออกแห่งทางรถไฟ แล้วยกโขลงกลับข้ามทางรถไฟไปทางตวันตก             

ซึ่งเปนที่อยู่แห่งช้างเถื่อน การจับช้างนั้น คือไปตั้งคอกดักหนทางที่ช้าง

เคยเดินไว้ต้ังแต่ทางรถไฟฝั่งตวันตกเข้ามาระยะประมาณ ๘๐ เส้น            

ปากคอกผายเปนปีกกากว้างประมาณ ๑๐ เส้น แลเรียวเข้าไปทุกท่ี           

ตัวคอกยาว ๑๑ วา กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา มีห้างหมอเฒ่า

อยู่ริมคอก เรียกว่า ห้างขื่อ ซึ่งชาวกรุงเรียกชมรมปะก�าม์โยงสายเชือก

จากประตูกงพัดส�าหรับปิดคอกมาที่ห้างขื่อของหมอเฒ่า ผู้คอยชักเชือก

ปิดคอกเมื่อช้างเข้าแล้ว
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 แต่ก่อนท่ีจะต้อนช้างเถื่อนเข้าคอกนั้น ต้องไปคอยกันช้างโขลง  

ซึ่งไปหากินทางทิศตวันออกแห่งทางรถไฟ ไม่ให้ยกโขลงกลับข้ามมาฝั่ง

ตวันตกไปสู่ส�านักท่ีอยู่ของช้างก่อนวันท่ีใกล้ก�าหนดจับ เพราะเม่ือต้อน

เข้าคอกแล้วต้องรีบชักช้างออก มิฉนั้นในคอกเปนโคลนช้างอาจจะตาย 

เจ้าพนักงานได้ไปต้ังร้านห้างรายทางรถไฟไว้ส�าหรับกันไม่ให้ช้างข้าม    

มีคนไปคอยระวังอยู่ ต้ังแต่เวลาประมาณเดือนเศษแล้ว แต่กลางวันไม่

ต้องระวัง เพราะช้างกลัวคนแลรถไฟไม่อาจข้ามมา ต่อกลางคืนจึงต้อง

มีคนไปสุมไฟริมห้างคอยระวังตีเกราะเคาะไม้ไล่ช้างไม่ให้เข้าข้ามมา            

ต่อใกล้ก�าหนดวันจะจบัช้างไว้ ไม่ให้ไปไกลกว่าเขตรท่ีจะต้อนเข้าปากคอก 

เม่ือก�าหนดวันเสด็จพระราชด�าเนินลงเปนแน่นอนแล้ว จึงลงมือท�าการ

ต้อนโขลงช้างเข้าคอก คือ ลงมือไล่ต้อนแต่คืนวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม            

ได้ช้างเข้าคอก ๔ เชือก เปนช้างพลาย ๒ เชือก ช้างพัง ๒ เชือก                 

ได้เอาช้างต่อชกัออกผกูไว้นอกคอกท้ัง ๔ เชอืกแล้ว วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 

เวลากลางคืนจึ่งไล่ต้อนอีกคราวหนึ่ง ได้ช้างเข้าคอก ๑๒ เชือก               

เป็นช้างพลาย ๒ เชือก ช้างพัง ๑๐ เชือก

 เวลาเช้า ๕ โมง (วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม) พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงรถยนต์พระท่ีนั่ง จากพลับพลาค่ายหลวงไปประทับ

สถานรีถไฟ เสดจ็พระราชด�าเนนิโดยกระบวนรถไฟพิเศษไปทางใหม่ (สาย

กลาง) ทางอ�าเภอฉวาง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร หรือ ๔๕๐ เส้น              

ถึงต�าบลคลองกุยสุดเขตร์อ�าเภอทุ่งสง ต่อกับอ�าเภอฉวาง มีปร�าแล

พลับพลาแต่งใบไม้กล้วยไม้เฟินแลปาล์มของป่ารับเสด็จท่ีนี้ พระสงฆ์            

๕ รูปสวดถวายไชยมงคล สมาชิกเสือป่า แลต�ารวจภูธรส�าหรับมณฑล 

อย่างละหมวด ๑ ต้ังแถวรับเสด็จพระราชด�าเนินโดยพระเก้าอ้ี                 
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ต�ารวจภูธร ๘ คนหาม เป็นพระราชยาน พร้อมด้วยกระบวนต�ารวจน�า 

ทหารมหาดเล็กแซงพระราชบริพารตามเสด็จไปตามทางตัดใหม่ในป่า                   

ระยะ ๓๙ เส้น ถึงเพนียด (หรือคอก) จับช้าง มีพลับพลาสูงต้ังอยู่           

ริมคอก เสดจ็ถงึเพนยีดเวลาเท่ียง ๑๕ นาที ประทับบนพลับพลาทอด

พระเนตร ช้างป่าในคอก หมอเฒ่าได้ให้อาหารช้างคือยอดเต่าร้าง              

ยอดมะพร้าวอ้อย เข้าโพด กล้วยแลเข้าฟ่อน เริม่ท�าพธิโีอมโองการปลอบ

ชา้งแลทอดเชือกบาศเขา้ในระหว่างซอกเสาไม้ในคอก คล้องเท้าชา้งขา้ง

หลังท้ังสองข้างผกูรดัไว้กบัเสาคอกแล้ว ได้พาช้างพลายต่อไปโยงช้างพลาย

เถื่อนในคอกช้างหนึ่ง สูง ๓ ศอกคืบ ออกประตูคอกดิ่งไปตามหนทาง 

ไปผูกไว้ใกล้พลับพลาริมทางรถไฟ ก�าลังฝนตกใหญ่ เวลาบ่ายโมงครึ่ง

เสด็จกลับสู่พลับพลา ริมทางรถไฟใกล้คลองกุย เวลาบ่าย ๔ โมง เสด็จ

ประทับรถไฟพระท่ีนั่งใช้จักรกลับมาสถานีทุ่งสง ทรงรถยนต์พระท่ีนั่ง              

สู่พลับพลาค่ายหลวง

 ต่อไปหมอเฒ่าจะได้ชกัช้างออกดังตัวอย่างท่ีได้กระท�าถวายทอด

พระเนตร ช้างท่ีจับเหล่านี้ อย่างสูงประมาณ ๓ ศอกคืบ อย่างต�่า             

๒ ศอก แล้วเจ้าพนักงานจะได้ประกาศเลหลัง มีราษฎรชาวบ้านมาคอย

รบัเลหลังช้างท่ีจบัได้ครัง้นีเ้ปนอนัมาก เม่ือเลหลังได้เปนราคาเท่าใดแล้ว 

จะได้แบ่งเปนภาคหลวง ๑๐ ชัก ๒ เงินท่ีได้จากเลหลังแลกจ่ายแก่      

ผู้เหน็ดเหนื่อยตามสมควร แล้วจะได้จ่ายใช้ราชการ อย่างอื่นต่อไป

 เม่ือในเมืองนครศรธีรรมราช มีระบบการขนส่งแบบอืน่ โดยเฉพาะ

ทางรถไฟ และการขนส่งทางเรอื การขนส่งทางถนน ผนวกกบัการส่ือสาร

ทางโทรเลขและโทรศพัท์ ความจ�าเป็นท่ีจะต้องจบัช้างมาใช้ราชการกห็มด

ความจ�าเป็นลงไป จึงปรากฎเรื่องราวการจับช้างป่ามาใช้ราชการใน     
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เอกสารใดๆ อีกเลย

 อย่างไรก็ตามจากใบบอกรายงานการขอต้ังคอกจับช้างเถื่อนใน

มณฑลปักษ์ใต้ ท้ังมณฑลชมุพร มณฑลภูเกต็ และมณฑลนครศรธีรรมราช 

ท�าให้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงห่วงใย ทรงมีพระราช

ด�าริห์เห็นว่า ช้างเป็นสัตว์ท่ีมีคุณและเป็นสัตว์ท่ีหายาก ควรจะต้อง

ป้องกันอย่าให้สูญพันธุ ์เสีย โดยมีผู ้ท่ีจับเอาไปจ�าหน่ายซื้อขายกัน

มากมายเกินกว่าจ�านวนท่ีเกิดใหม่หรือล้มตายเสีย  โดยผู้จับไม่มีก�าลัง  

ท่ีจะพิทักษ์รักษา ด้วยเหตุนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง

มหาดไทยต้ังข้อบังคับส�าหรับการจับช้างเถื่อนในหัวเมืองมณฑลชุมพร 

มณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลภูเก็ต เมื่อเดือนเมษายน ร.ศ.๑๑๘ 

ไว้สืบไปดังนี้

 ข้อ ๑ ผู้หนึ่งผู้ใดมีความประสงค์จะต้องคอยจับช้างเถื่อน ให้ขอ

อนุญาตต่อข้าหลวงเทศาภิบาลก่อน

 ข้อ ๒ ผูห้นึง่ผูใ้ดขออนญุาต ต่อข้าหลวงเทศาภิบาล เพ่ือจบัช้าง

เถือ่นให้ข้าหลวงเทศาภิบาลพิเคราะห์ดูว่า ให้หวัเมืองท่ีจะต้ังคอกจบัช้าง

นัน้มีช้างมากน้อยประการใด ต่อเม่ือใดมีช้างเถือ่นมากจงึควรอนุญาตให้

ต้ังคอกจบัช้างเถ่ือน ต้องมีช้างต่อเป็นก�าลังไม่ต�า่กว่า ๒ เชอืก พอท่ีจะ

ชกัจงูช้างเถือ่นท่ีจบัได้ออกมาจากคอก แต่ภายใน ๓ วัน จงึควรอนญุาต

 ข้อ ๓ ถ้าผูใ้ดท่ีจะต้ังคอกจบัช้างเถือ่นหลายคนเข้ากนัเป็นบรษิทั 

คนเหล่านั้นต้องท�าบริคณห์สัญญากันไว้ต่อผู้ว่าราชการเมืองก่อน แล้ว

จึงอนุญาตได้

 ข้อ ๔ เม่ือช้างเถือ่นเข้าคอกแล้ว ให้ผูร้บัอนญุาตเตรยีมแจ้งความ

แก่นายอ�าเภอให้ทราบ เพื่อนายอ�าเภอจะได้ไปตรวจจ�านวนช้าง
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 ข้อ ๕ ในการที่จะอนุญาตนั้น ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตใบละหนึ่งต�าลึงและใบอนุญาตมีก�าหนดให้ได้เพียงปีหนึ่ง

 ข้อ ๖ จ�านวนช้างหวัป่าซึง่ผูจ้บัจะต้องให้เป็นช้างหลวงส�าหรบั 

ราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ก่อนมายังไม่มีอัตราแน่นอน ต่อไปให้ตั้งเป็น

อัตราดังนี้

 คือ ถ้าเข้าคอกคราวหนึ่ง ตั้งแต่ ๒ เชือกขึ้นไปจน ๑๐ เชือก 

ขึ้นไปจนถึง ๒๐ เชือก ชักเป็นช้างป่า ๒ เชือก และเพิ่มจ�านวนขึ้นไป

โดยล�าดับตามอัตราอย่างนั้น ผู้รับอนุญาตจะต้องพาช้างหัวป่าไปส่ง ณ 

ท่ีแห่งหนึ่งแห่งใด ตามแต่ผู้ว่าราชการเมืองจะเห็นสมควรให้ข้าหลวง

เทศาภิบาลจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ทุกประการ

 ปัจจุบันการจับช้างเถื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ท�าได้ยากขึ้นเพราะเมื่อ

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครอบสัตว์ป่า ท้ังนี้

เพราะมีสัตว์ป่าหลายชนดิตกอยู่ในอันตรายใกล้สูญพันธุ ์จงึได้ก�าหนดให้

มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าบางชนิดมากขึ้น โดยก�าหนดให้สัตว์ป่า ๒ ชนิด คือ

สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุม้ครอง ช้างป่าหรอืช้างเถือ่น ก�าหนให้เป็นสัตว์

ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ที่ห้ามล่าตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
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พระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ที่นำ้าตกกะโรม

สมพุทธ ธุระเจน เรียบเรียง

 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ แห่ง

ราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชด�าเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓ ครั้ง              

ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๒ ขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งพระยศเป็นสมเด็จ     

เจ้าฟ้ามกุฎราชกุมาร ครั้งนั้นทรงพระราชหัตถเลขากราบทูลเรื่องราว

ต่างๆ ท่ีทรงปฏิบัติถวายสมเด็จพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น การทรงเยี่ยมและสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ 
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ท่ีปรากฏอยู่จนปัจจุบัน คือ ประตูเยาวราชท่ีรับส่ังให้สร้างในการเสด็จ

พระราช ด�าเนินครั้งนั้น

 ครั้งที่ ๒ เสด็จพระราชด�าเนินเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ ภายหลังจาก 

การขึ้นครองราชย์แล้ว ๕ ปี พระราชกรณียกิจส�าคัญครั้งนั้น คือ                 

การพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�าเมืองนครศรีธรรมราช            

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘

 ปัจจบัุนพระแสงราชศสัตราประจ�าเมืองนครศรธีรรมราชเกบ็ไว้ท่ี

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (คลังจังหวัด) และในการเสด็จ

พระราชด�าเนินครั้งท่ี ๓ เม่ือพ.ศ.๒๔๖๐ ระหว่างวันท่ี ๔-๑๕ 

พฤษภาคม เรื่องราวการเสด็จพระราชด�าเนินครั้งนั้น บันทึกไว้เป็น

จดหมายเหตุ มีอยู่ในหอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวา

สุกรี กรุงเทพ มหานคร

 จดหมายเหตุฉบับนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ การเสด็จพระราช 

ด�าเนนิเลียบมณฑลปักษ์ใต้ ได้แก่ มณฑลชมุพร มณฑลภูเกต็ และมณฑล

นครศรธีรรมราช ผูบั้นทึกใช้นามปากกาว่า “สักข”ี เป็นจดหมายเหตุ  ๙ 

ฉบับ โดยฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ เป็นเรื่องราว พระราชกรณียกิจขณะ

ประทับท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชกรณียกิจท่ีส�าคัญ คือ            

การพระราชทานธงไชยเฉลิมพลแก่กรมทหารรักษาวัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช การสมโภชพระบรมธาตุ และการเปิดศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นต้น

 บทความนี้ขอน�าจดหมายเหตุ ฉบับที่ ๙ บางตอนในการเสด็จ

พระราชด�าเนินไประทับแรม ณ บริเวณน�้าตกกะโรม และที่นั่นพระองค์

ท่านได้ทรงจารึกพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ไว้ด้วย
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 ลักษณะของน�้าตกกระโรมนั้น เมื่อ เกือบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา คือ 

พ.ศ.๒๔๖๐ ตามบันทึกการเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับแรมบริเวณ

น�้าตก กล่าวไว้ว่า

 “วันศุกร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๐ ก�าหนดแปรพระ

ราชฐาน จากพลับพลาเมืองนครศรธรีรมราชไปประทับพลับพลาแรมเชงิ

เขากะโรม เพื่อเสด็จขึ้นประพาศน�้าตกบนเขา 

 นับว่าเป็นน�้าตกใหญ่งามย่ิงนัก แลหนทางท่ีจะไปกันดารมาก  

จนชาวเมืองนครเอง จะแก่เฒ่าเท่าใดหรือตายเปล่าไม่ใคร่จะมีใครเคย   

ไปถึงธรรมชาติน่าพิศวงอันหนึ่ง จึงหมกเร้นอยู่ในป่า ไม่ได้ประสบเป็น

บุญตาแก่คนทั้งหลายจนตราบเท่าถึงสมัยปัตยุบันนี้ 

 หนทางตอนต้นจากเมืองนครศรธรีรมราชเล้ียวลงตลาดแขกออก

ทุ่งยวนแหล ถนนผ่านทุ่งนี้ล�าบากเหมือนถนนใกล้จังหวัดกรุงเทพ             

พระมหานคร ต้องพูนดนิขึน้เป็นคนัสูงพ้นระดบัท่ีน�า้จะท่วมได้ แลต้อง ค่อย

ถมค่อยท�ากนัเสมอไปกว่าดินจะยุบแน่น ต้องท�าสะพานข้ามทุ่งตอนนี ้ถงึ 

๔ สะพาน ระยะทางต้ังแต่ทุ่งยวนแหลถงึคลองท่าใหญ่ประมาณ ๔๐๐ 

เส้น เริม่ท�ามาแต่ก่อนหลายปีพ่ึงจะแล้วพอรถยนต์เดนิได้ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

หนทางอีกตอนหนึ่ง ระยะประมาณ ๒๐๐ เส้น ต้ังแต่คลองท่าใหญ่         

ถงึกิง่อ�าเภอเขาแก้ว ซึง่บัดนีเ้รยีกกิง่อ�าเภอลานสะกา ต้องขา้มทุ่งนาควน

เชิงเขา อีกแห่งหนึ่ง พึ่งท�าแล้วใน พ.ศ.๒๔๕๙ หนทางตอนหลังพึ่งได้

ลงมือท�าในคราวเตรียมการรับเสด็จพระราช ด�าเนนิในต้น พ.ศ. ๒๔๖๐ 

นีต้้องระเบิดช่องเขาท�าทางต่อขึน้ไปถงึเชงิเขากะโรมระยะทางอกีประมาณ 

๒๐๐ เส้น รวมระยะทางตลอดประมาณ ๘๐๐ เส้น รถยนต์ เดินได้

บริบูณ์บรรจบเมืองนครกับเขา กะโรมให้ถึงกันได้ใน ชั่วโมง ๑ 
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 พลับพลาประทับแรมท่ีกะโรมนี้ต้ังอยู่บนเนินริมล�าาธาร มีเรอืน

และห้องแถวข้าราชการ พักรายกันไป มีถนนเป็นหนทางเล็กวกเวียนไป

มา ติดต่อถงึกนั มีร่มไม้ใหญ่ของเดมิบ้าง ต้นไม้เล็กในป่า น�ามาปลูกใหม่

บ้าง ท�าให้แลดูเจริญตาเหมือนอยู่ในสวน 

 การแต่งพลับพลารับเสด็จในมณฑลปักษ์ใต้สมัยใหม่นี้นอกจาก

พลับพลาทอง งานพระราชพิธี ไม่มีใช้ผ้าขาวผ้าแดงเลย ใช้ไม้แลใบไม้ 

ของป่าท้ังส้ิน เปนแต่บางแห่งท�าาประณีตบางแห่งท�าไม่สู ้ประณีต         

แต่ในมณฑลนครศรีธรรมราชนี้ท�าโดยประณตีทกุแหง่ ใบไม้กรุผนังจะให้

สดได้เพียงใด แลจะให้เรียบได้เพียงใด ได้ใช้ความพยายามอย่างท่ีสุด           

แลจะให้เป็นท่ีสบายได้เพียงใด ได้เอาใจใส่อย่างท่ีสุด เช่นรู้ทางลมทาง

แดด มีพาไลแลกันสาดป้องกันแดด ฝน เป็นอย่างดี เครื่องใช้ เช่น โต๊ะ

เก้าอี้ พยายามท�าด้วยไม้ไผ่ได้ส่วนสัดแลมั่นคง ใช้ส�าเร็จประโยชน์ได้เป็น

อย่างดี……………….

 เครื่องใช้ท่ีโต๊ะเสวยมีของไทยท�าด้วยฝีมือไทย เช่น จาน ชาม   

ท�าด้วยไม้ กระเช้าสาน ซ่อมช้อนท�าด้วยเขากระบือหรอืไม้บางอย่างเวลา

เข้าในป่า ใช้ใบตองท�ากระทงเข้ากระทงกับถ้วยน�้าใช้กระบอกไม้ แต่ละ

อย่างท�าโดยประณีต ส่ิงเหล่านีท้ราบว่าเป็นท่ีต้องพระราชอธัยาศยัย่ิงนกั 

 วันเสาร์ท่ี ๑๒ พฤษภาคม เวลาเท่ียงแล้ว พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หวัเสด็จพระราชด�าเนนิโดยพระเก้าอีผ้กูแปดเป็นพระราชยาน 

สมาชิกเสือป่าอ�าเภอฉวาง ๘ นาย เป็นผู้หามพระราชยาน ซึ่งเขาทั้ง

หลายรู้สึกเป็นเกียรติยศพิเศษส่วนตัวเขาอย่าง ๑ ระยะทางขึ้นเขาไป 

ประมาณ ๔๐ เส้น แล้วลงเขาซึ่งบากเป็นคั่นบันไดลงไปถึงน�้าตกที่ ๑ 

ชาวเมืองเรียกว่า “หนานราง” ค�าว่าหนานเห็นจะเป็นสนานประทับพัก
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แลฉายพระบรมรูปพร้อมด้วยหมู่ข้าราชการ แล้วเสด็จพระราชด�าเนิน

ข้ามธารน�า้ตกเลียบไหล่เขาไปถงึน�า้ตกท่ี ๒ “หนานเตย” ระยะทาง ๔๙ 

เส้นจากเชิงเขา เสด็จผ่านขึ้นไปถึงน�้าตกที่ ๓ “หนานดาดฟ้า” ระยะ

ทาง ๕๙ เส้น ประทับพลับพลาร้อนทอดพระเนตรน�า้ตกแลฉายพระบรม

รปูพร้อมด้วยหมู่ข้าราชการ แล้วเสวยกลางวันครัน้เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ 

อากาศผ่องใสเสด็จขึ้นที่น่าผาใหญ่รมิทางน�า้ตก หนทางทีข่ึน้ไปเป็นหลบื

ศลิาใหญ่เลีย่นลืน่ จะโปรดเกล้าฯ ให้ท�านั่งร้านขึ้นไป ก็เป็นการฉุกละหุก

แลล�าบาก จึงมีพระราชด�ารัสส่ังให้ผูกเชือกเส้นใหญ่ไว้กับต้นไม้บนเขา 

ทรงพระราชวีริยะไต่เส้นเชือกนั้นขึ้นไปถึงน่าผาสูง ทรงดินสอพองจาฤก 

พระบรมนามาภิธยัย่อ ว.ป.ร. แล พ.ศ.๒๔๖๐ ท่ีน่าผาเปนท่ีรฤกในการ

เสด็จพระราชด�าเนินแลทรงค้อนเหล็กสลักศิลาตามรอยพระบรมนา

มาภิธัยเปนสังเขป แลทรงจุณเจิม.........................

นำ้าตกกะโรมวันนี้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัน�า้ตกกะโรม ซึง่ส�านกังานอทุยานการแห่งชาติ เขา

หลวงเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งที่เป็นนิทรรศการ และเอกสาร สรุปได้ว่า 

น�้าตกกะโรมตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เขต

ต�าบลเขาแก้ว อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช น�้าตกกะโรมมี

ท้ังส้ิน ๑๙ ชัน้ อทุยานแห่งชาติเขาหลวงผูด้แูล เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ตั้งแต่ชั้นที่ ๔ ถึงชั้นที่ ๗

 น�้าตกกะโรมแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป หนาน

ดาดฟ้า เป็นชั้นที่มีลักษณะทางธรรมชาติสวยที่สุด ปัจจุบันเพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์ และการศกึษาธรรมชาติ ส�านกังานอุทยานแห่ง
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ชาติเขาหวง ซึ่งมีส�านักงานอยู่ตรงทางขึ้นก่อนถึงหนานน�้าราง ได้จัด

สร้างที่จอดรถและทางเดินคอนกรีตกว้างประมาณ ๑ เมตรเศษ รวมทั้ง

สถานท่ีพักเหนื่อยไว้เป็นระยะๆ พร้อมท้ังป้ายบอกระยะทางไปหนาน

ต่างๆ จากที่จอดรถไปถึงหนานดาดฟ้า ท�าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงหนาน

เหล่านั้นได้สะดวก

 จากการสอบถาม เจ้าหน้าท่ีอุทยานเล่าว่ามีนกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม

ทีน่ิยมธรรมชาตเิดินไปดหูนานที่สงูขึ้นไปจากหนานดาดฟ้า ทัง้ทีต้่องเดิน

ขึ้นด้วยความยากล�าบาก

 เรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนี้มีผู้สนใจอ่านจาก

นิทรรศการท่ีส�านักงานก่อนขึ้นน�้าตกหรือขอเอกสารจากเจ้าหน้าท่ี           

สรุปได้ว่า

 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นท่ีประมาณ ๓๕๖,๒๕๐ ไร่ 

หรือ ๕๗๐ ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่ง

ชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๗ นับเป็นอุทยานแห่งชาติ อันดับ

ที่ ๙ ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม ๗ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอพิปูน 

อ�าเภอเมือง อ�าเภอฉวาง อ�าเภอลานสกา อ�าเภอพรหมคีรี อ�าเภอนบพิ

ต�า และอ�าเภอช้างกลาง

 การเดินทางจากตัวเมืองนครศรธีรรมราชไปยังส�านกังานอทุยาน

แห่งชาติเขาหลวงและน�า้ตกกะโรม เป็นเส้นทางเดยีวกบัท่ีพระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเคยเสด็จพระราชด�าเนนิ เม่ือ พ.ศ.๒๔๖๐ หรอื

เม่ือ ๑๐๐ ปีท่ีผ่านมา ต่างกันตรงท่ีปัจจุบันกรมทางหลวงแผ่นดินได้

สร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ผ่านที่ว่าการอ�าเภอลานสกา ไปถึง

ก.ม.ที่ ๒๐ เศษ จะมีทางแยกไปสู่น�้าตกกะโรม ระยะทางประมาณ ๑ 
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กโิลเมตร กจ็ะถงึท่ีท�าการอุทายแห่งชาติเขาหลวง และต้องไม่ลืมไปชม

นทิรรศการเกีย่วกบัอทุยานแห่งชาติแห่งนีเ้สียก่อนท่ีจะเดนิทางทางไปให้

ถึงหนานดาดฟ้า เป็นการตามรอยพระบาทเม่ือ พ.ศ.๒๔๖๐ และ           

จะได้ชมพระนามาภิไธย ว.ป.ร. ท่ีทรงจารกึไว้ตามท่ีปรากฏในจดหมายเหตุ

ของ “สักขี” ที่น�ามาลงไว้ในบทความนี้แล้ว
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มณฑลนครศรีธรรมราช

สมพุทธ ธุระเจน  เรียบเรียง

 พระบรมราชโอการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า                 

อยู่หวั ในการรวมหวัเมืองจดัต้ังเป็นมณฑลเทศาภิบาล มีเหตุผลท่ีส�าคญั

เนือ่งจากภัยของจกัรวรรดินยิมชาติตะวันตก เพ่ือนบ้านของประเทศไทย

ทางตะวันตก คือ พม่าและอินเดีย ตกเป็นของอังกฤษ ทางตะวันออกคือ 

เขมร ลาวและเวียดนาม ตกเป็นของฝรั่งเศส ทางตอนใต้มาลายู และ

อินโดนีเซีย ตกเป็นของอังกฤษและฮอลันดา ทรงกล่าวไว้ในพระราช

หัตถเลขา เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ร.ศ.๑๑๔ ถึงเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ (พระราช

อิสริยยศขณะนั้น) ตอนหนึ่งว่า

 “การซึ่งยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วนั้นขึ้นไปอีก คือ เขตรแดนเรา แต่

ก่อน ย่อมติดต่ออยู่กับประเทศซึ่งมีธรรมเนียมบ้านเมืองและมีก�าลัง

คล้ายคลึงกันโดยรอบ แต่บัดนี้ข้างฝ่ายทิศตะวันตกโดยโอบขึ้นไปเหนือ 

เมืองเหล่านั้นตกเป็นของอังกฤษ ข้างฝ่ายตะวันออกโอบขึ้นไปเหนือ           

ตกเป ็นของฝรั่งเศส เมืองเราต้ังอยู ่ ในท ่ามกลางประเทศซึ่งมี                                  

การปกครองอย่างกวดขัดและมีก�าลังมากกว่าเจ้าของเดิมโดยรอบ ย่อม

มีการเกี่ยวข้องในปลายเขตอยู่เสมอ.... เพราะฉะนั้นการท่ีจะปกครอง

รักษาบ้านเมืองให้แขงแรงเรียบร้อย แลบ�ารุงประโยชน์ในทางการกิน
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ค้าขายของราษฎรพลเมือง จึงเป็นหัวใจ เป็นยอดของความต้ังม่ันแห่ง

พระราชอาณาเขตตอนนี.้..จงึคดิแบ่งปันพระราชอาณาเขตเป็นมณฑลให้

ข้าหลวงใหญ่ ซึ่งเป็นผู้สติปัญญาแลเปนที่ไว้วางใจ.... แลรักใคร่ต่อชาติ

แลประเทศบ้านเมืองของตัว เป็นผู้บังคับบัญชาผู้ว่าราชการเมือง....”

 มณฑลนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นเมื่อ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแจ้งความ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๕ ความว่า

 “ด้วยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมเมือง 

นครศรธีรรมราช ๑ เมืองสงขลา ๑ เมืองพัทลุง ๑ รวม ๓ หวัเมือง               

แลเมืองขึ้นในหัวเมืองเหล่านี้เข้าเป็นมณฑลเทศาภิบาล แลให้เรียกว่า 

“มณฑลนครศรีธรรมราช” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล ส�าเร็จราชการ

มณฑลนครศรีธรรมราช”

 ต่อมาถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ร.ศ.๑๑๕ มีพระบรมราชโองการ           

ให้รวมอกี ๗ หวัเมือง คอื ๑.เมืองตาน ี๒.เมืองยะลา ๓.เมืองหนองจกิ 

๔.เมืองยะหริ่ง ๕.เมืองสายบุรี ๖.เมืองระแงะ ๗.เมืองราห์มัน เข้าอยู่  

ในมณฑลนครศรีธรรมราช รวมเป็น ๑๐ หัวเมือง พระยาสุขุมนัยวินิต 

ต้ังท่ีบัญชาการอยู่ท่ีเมืองสงขลาด้วยต�าแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลอยู่ 

จนถึง ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ.๒๓๔๙)

 ในปีเดยีวกนั ให้แยกหวัเมืองทางใต้ของจงัหวัดสงขลา จากมณฑล 

นครศรีธรรมราชต้ังเป็นมณฑลปัตตานีอีกมณฑลหนึ่ง ต่อมาปี พ.ศ.

๒๔๖๘ ได้ยกเลิกมณฑลสุราษฎร์ ให้รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด

ชุมพร จังหวัดหลังสวนมาไว้มณฑลนครศรีธรรมราช และโอนจังหวัด
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สตูล จากมณฑลภูเก็ตมาไว้ในมณฑลนครศรีธรรมราชอีกจังหวัดหนึ่ง

 เม่ือปลายปี พ.ศ.๒๔๗๔ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ จึงให้ยกเลิก

มณฑลปัตตานี จังหวัดในมณฑลปัตตานี จึงกลับมารวมในมณฑล

นครศรธีรรมราช และยุบจังหวัดหลังสวนลงเป็นอ�าเภอหลังสวน จังหวัด

ชุมพร ดังนั้นจังหวัดในมณฑลนครศรีธรรมราช ก่อนการเปล่ียนแปลง

การปกครอง ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี 

นราธิวาส ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวม ๙ จังหวัด ทั้งนี้

เพราะเมืองในมณฑลปัตตานี ลดฐานะเป็นอ�าเภอ ๕ เมือง คือ ยะหริ่ง 

ระแงะ ราห์มัน สายบุรี และหนองจิก และยกฐานะอ�าเภอบางนรา ซึ่งมี

สภาพความเจริญยกฐานะเป็นจังหวัดนราธิวาส

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.

๒๔๗๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๖ ให้แบ่งหน่วยปกครองส่วน

ภูมิภาคเป็นจงัหวดัและอ�าเภอ โดยมิได้บัญญติัให้มีมณฑล เท่ากบัเป็นการ

ยกเลิกมณฑลไปโดยปริยาย ดังนั้นมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งมาแต่ 

พ.ศ.๒๔๓๙ ยกเลิกไป เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ จึงเป็นมณฑลอยู่เป็นเวลา 

๓๗ ปี ช่วงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถงึรชัสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าหลวงเทศาภิบาล                  

ซึ่งต่อมาเรียกว่าสมุหเทศาภิบาล ดังต่อไปนี้

 ๑. พระยาสุขุมนัยวินิจ (ปั้น สุขุม) พ.ศ.๒๔๓๙-๒๔๔๙

 ๒. พระยาศรีธรรมราช (เจริญ จารุจินดา) พ.ศ.๒๔๔๙-

๒๔๕๓

 ๓. เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์  พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๘
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 ๔. พระยาสุรนิทรราชา (นกยูง วเิศษกลุ) พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๖๙

 ๕. พระยาศรธีรรมราช (ทองค�า กาญจนโชติ) พ.ศ.๒๔๖๙-

๒๔๗๖

 พระยาศรีธรรมราช (ทองค�า กาญจนโชติ) เป็นสมุหเทศาภิบาล

คนสุดท้ายของมณฑลนี้ 

 ช่วงท่ีพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ทรง

ด�ารงต�าแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑล ทรงให้สร้างวังท่ีประทับท่ีเมือง

นครศรธีรรมราช ชือ่ว่า“วังโพธิย์ายรด” ต้ังอยู่ท่ีต�าบลศาลามีชยั บรเิวณ

ท่ีต้ังของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งภายหลังถูกไฟไหม้  

เสียหายทั้งหลัง ทายาทของพระองค์ท่านได้มอบที่ดินให้แก่ทางราชการ

สร้างโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือโรงพยาบาล

มหาราชในปัจจุบัน อาคารหลังแรกจึงได้ชื่อว่า “ยุคลทิฆัมพร” ซึ่งเป็น

พระนามของพระองค์
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พระยาสุขุมนัยวินิจ (ปั้น สุขุม) 
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เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์  
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พระยาสุรินทรราชา (นกยูง วิเศษกุล) 
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 พระยาศรธีรรมราช (ทองค�า กาญจนโชติ) 
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พระพุทธบาทจำาลอง

วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร

สมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง

 พระพุทธบาทจ�าลอง ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นศาสน

สถานทางพระพุทธศาสนาท่ีส�าคญัแห่งหนึง่ของจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

ซึ่งผู้น�าฝ่ายพระสงฆ์ คือ พระศิริธรรมมุนี (ม่วง) และผูน้�าฝ่ายฆารวาส 

คอื พระยาตรงัคภูมาภิบาล (ถนอม) ผูว่้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช 

ร่วมกับพุทธบริษัทได้สร้างขึ้นเพื่อสักการบูชา ต้ังแต่ครั้งพระะพุทธเจ้า

หลวง พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัยังครองราชย์อยู่

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธบาท

 “พระพุทธบาท” เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์อย่างหนึง่  บาง

ครั้งเรียกว่า “รอยพระพุทธบาท” และบางครั้งเรียกง่ายๆ ว่า                   

“ฝ่าพระบาท” เม่ือประเทศไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามา จึงรับเอา

วัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธบาทเข้ามาปฏิบัติด้วย การรับพระพุทธ

ศาสนา ซึ่งก�าเนิดในประเทศอินเดียสู่ประเทศไทยโดยตรง หรือผ่านทาง

ลังกาและพม่า ท�าให้ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธบาทแตกต่างกัน               

ฝ่ายลังกาเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทท่ีพระพุทธองค์ทรงประทับไว้ตาม

ท่ีต่างๆจรงิ ตามต�านานอ้างว่า มีรอยพระพุทธบาทท่ีประองค์เสด็จประทับ

ไว้ ๕ แห่ง ได้แก่ เขาสุวรรณมาลิก เขาสุวรรณบรรพต เขาสุมนกฏู ท่ีเมือง
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โยนกบุร ีและหาดทรายในล�าน�า้นมัมทานที แต่ทางอนิเดียถอืพระพุทธบาท

เป็นส่ิงท่ีสร้างขึน้ไว้เคารพสักการะแทนพระพุทธองค์มาต้ังแต่ครัง้ยังไม่มี

การสร้างพระเจดย์ีหรอืพระพุทธรปู กยั็งมีความนยิมสร้างพระพุทธบาทอยู่

 พระพุทธบาทจ�าลองบางแห่งสร้างเป็นรอยพระพุทธบาทคู ่               

แต่ส่วนใหญ่เป็นรอยพระพุทธบาทเดีย่ว ถ้าเป็นพระพุทธบาทเดีย่วจะเป็น

พระพุทธบาทเบื้องขวา มีขนาดใหญ่กว่าพระบาทจริงเป็นอันมาก

 ภายในฝ่าพระบาทจ�าลองจะสลักเป็นรปูต่างๆ เช่น รปูพระพรหม 

เทวดา ปราสาท รูปช้าง ม้า แก้วแหวน เงินทองและของมีค่าต่างๆ 

หมายความว่า ความเป็นพรหมเป็นเทวดา เป็นพระราชา และของมีค่า

อื่นๆ ที่คนส่วนใหญ่ปรารถนา อยากจะเป็น อยากจะไว้ครอบครองเอา

เป็นของตนนั้น พระพุทธองค์ทรงเหยียบอยู่ใต้ฝ่าพระบาทหมดแล้ว หรือ

ยืนอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น เรียกว่า ทรงยืนอยู่เหนือความอยากเป็น

นั้นอยากเป็นนี้โดยประการทั้งปวง

 พระองค์ทรงรูโ้ลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผูส้ามารถฝึกสอนท่ีควรฝึก

ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้

รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยพระธรรม และทรงเป็นผู้จ�าแนกพระธรรมสั่งสอน

ของโลกอย่างบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง ไพเราะ งดงาม ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง 

และที่สุด ด้วยพระหฤทัยอันบริสุทธิ์ เปลี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาประมาณมิได้ ชาวโลกท้ังหลายจึงกราบไหว้บูชา แม้เพียงรอย

พระบาทพระศาสดา นบัเวลาผ่านมาสองพนัห้าร้อยกว่าปีไม่มีเส่ือมคลาย 

และสืบต่อไปตราบนานเท่านาน ชั่วนิจนิรันดร
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พระพุทธบาทในพระเทศไทย

 พระพุทธบาทในประเทศไทย มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ 

บางแห่งเชื่อว่า เป็นรอยพระพุทธบาทของพระองค์จริงๆ โดยสร้างเป็น

ต�านานย้อนไปถงึครัง้พุทธกาล เช่น พระพุทธบาทท่ีสระบุร ีพระพุทธบาท

ตากผ้าท่ีจังหวัดล�าพูน และพระพุทธบัวบกท่ีจังหวัดอุดรธานี และบาง

แห่งมีหลักฐานชัดเจนว่าน�ามาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เช่น 

พระพุทธบาทจ�าลอง ที่เกาะสีชัง เป็นต้น

 พระพุทธบาทในประเทศไทย โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นวัตถุที่เคารพ

สักการะแทนพระพุทธรูป มิได้อ้างว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเหยียบรอย

พระพุทธบาทไว้ เช่น พระพุทธบาทจ�าลองท่ีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 พระพุทธบาทที่รู้จักกันกว้างขวางในประเทศไทยมี เช่น

 ๑.พระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี

 ประวัติการค้นพบพระพุทธบาทแห่งนี้ มีต�านานเล่าว ่ามี                     

พระสงฆ์ไทยจ�านวนหนึ่ง เดินทางไปถึงลังกาทวีป เพ่ือบูชารอย

พระพทุธบาทที่เขาสุมนกูฏ ถูกพระสงฆ์ลังกาถามว่า รอยพระพุทธบาท

ท่ีมีอยู่ท้ังหมดนั้น เขาสุวรรณบรรพตก็อยู่ในประเทศไทย คนไทยไม่ไป

บูชารอยพระพุทธบาทท่ีนั่นดอกหรือ จึงต้องออกมาบูชาถึงลังกาทวีป                                         

พระภิกษุสงฆ์จ�านวนนั้นกลับมาน�าความขึ้นกราบทูลพระเจ้าทรงธรรม                     

พระองค์จึงโปรดให้มีค�าส่ังไปยังหัวเมืองเท่ียวตรวจตามเขาว่าจะมีรอย

พระพุทธบาทอยู่ ณ ที่แห่งใด จึงพบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา  ประทับ

รอยอยู่บนเนื้อหินบนยอดเขาลม จึงโปรดให้สร้างเป็นมหาเจดีย์สถานท่ี

พระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท โปรดให้สร้างสังฆารามและทรง                
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วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  จังหวัดสระบุรี
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พระราชอุทิศที่ส่วนหนึ่งรอบพระพุทธบาทถวายเป็นพุทธบูชา

 ต ่อมารัชสมัยพระเจ ้าเ สือราว พ.ศ.๒๒๔๖-๒๒๕๑                   

ทรงปฏิสังขรณ์ พระมณฑปโปรดให้เปล่ียนแปลงเป็นมณฑป ๕ ยอด               

และไม่มีหลักฐาน ว่าได้ว่ามีการบูรณะอีกเลย

 จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๓๗ กรมศิลปากรได้ตั้งงบประมาณเพื่อ

บูรณะซ่อมแซมพระมณฑป ๕ ยอด ซึ่งช�ารุดทรุดโทรมไปมาก ในการ

ซ่อมแซมครั้งนี้ ช่างได้เคล่ือนย้ายรอยพระพุทธบาทจ�าลองออกไป                

จงึได้พบว่าใต้ปูนซเีมนต์เก่านัน้ มีทรายหยาบอยู่เป็นจ�านวนมาก เม่ือคุย้

ทรายออก จึงปรากฏเห็นรอยพระพุทธบาทเด่นชัด ลักษณะเป็นรอย

พระพุทธบาทเบ้ืองขวา ตรงกลางมีรอยธรรมจกัรถกูต้องตามลักษณะทุก

ประการ

 ๒. พระพุทธบาทตากผ้า  ที่จังหวัดลำาพูน

 พระพุทธบาทตากผ้า ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า 

บนเนินเขาระหว่างดอยหม่อนช้างกับดอยเครือ ต�าบลมะละกอ อ�าเภอ

ป่าซาง จังหวัดล�าพูน รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุข 

มีสองรอย คือ รอยพระพุทธบาทใหญ่ มีขนาดกว้างประมาณหนึ่งเมตร 

ยาวประมาณสองเมตรครึ่ง และรอยพระพุทธบาทเล็ก มีขนาดกว้าง

ประมาณ ๓๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๖๖ นิ้ว

 ตามต�านานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลวันหนึ่ง พระพุทธองค์ทรง

ทราบด้วยพระญาณว่า ในดินแดนสุวรรณภูมิจะเป็นท่ีประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาอย่างม่ันคงต่อไปในอนาคต สมควรท่ีพระองค์จะเสด็จไป

ประดิษฐานพระศาสนา เม่ือทรงมีพระด�ารินั้นแล้ว จึงได้เสด็จมาสู่

สุวรรณภูมิโดยพุทธนิมิต มีพระอานนท์ตามเสด็จ พระองค์ได้เสด็จจาริก
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มาตามคามนิคมชนบทต่างๆ ได้ทรงเหยียบรอยพระบาท และประทาน

พระเกศาธาตุ ประดิษฐานไว้ในท่ีนั้นๆ แล้วเสด็จลงมาตามฝั่งแม่น�้าปิง 

จนมาถึงวังน�้าแห่งหนึ่ง มีที่ราบเตียนงาม พระองค์ได้ทรงหยุดพัก และ

ได้ทรงเปล้ืองจวีร ให้พระอานนท์น�าไปซกั จากนัน้กเ็สดจ็ๆถงึลานผาลาด 
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ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณที่ตั้งวัดพระพุทธบาทตากผ้า ณ ที่นี้พระพุทธองค์

ได้ทรงเหยียบพระบาท ประดิษฐานรอยพระบาทลงไว้บนผาลาดและตรัส

พยากรณ์ว่า

 “ดูกรอานนท์ สถานที่แห่งน้ีจะปรากฏช่ือว่า พระพุทธบาท             

ตากผ้า โดยนิมิตที่เราตถาคตมาหยุดพักตากผ้ากาสาวพัสตร์นี้ และ              

จะเป็นปชูนียสถานทีส่กัการะของมหาชน ผูม้ศีรัทธาเล่ือมใสในพระพทุธ

ศาสนา จะอำานวยประโยชน์แก่ปวงชนตลอด ๕,๐๐๐ พรรษา”

 ๓. พระพุทธบัวบก ที่จังหวัดอุดรธานี

 พระพุทธบาทบัวบก ประดษิฐานอยู่ภายในพระธาตุเจดีย์ท่ีอ�าเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามต�านานเล่าว่า ครั้งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จ

มาโปรดสตัว์และประทบัอยู่ ณ ดอยแหง่หนึ่งในหลวงพระบาง ทรงทราบ

ว่านาคแถบฝัง่โขง มคีวามโหดรา้ยรบกวนมนุษย์และสตัว์ อยูเ่ป็นประจ�า 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า  จังหวัดล�าพูน
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เพ่ือจะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ พระองค์จงึได้เสด็จไปยังถ�า้หนองบัวบาน และ

ถ�้าบัวบก อันเป็นที่อาศัยของนาค ๒ ตัว คือ กุทโธปาปนาคและนิลินท

นาค พระองค์ได้แสดงธรรมแก่ กุทโธปาปนาค เมื่อกุทโธปาปนาคได้สดับ

พระธรรมเทศนา ก็บังเกิดความเลื่อมใส ประกาศตนเป็นอุบาสก ถือพระ

ไตรสรณาคมน์ เป็นสรณะ หลังจากนัน้ กทุโธปาปนาคกน็กึถงึมิลินทนาค

ว่าควรจะได้สดับพระธรรมเทศนา จากพระพุทธองค์เช่นตน จงึได้กราบทูล

พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดนิลินทนาคด้วย เมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงถ�้า

บัวบก มิลินทนาคได้แสดงฤทธิอ์�านาจ ไม่ย�าเกรงพระพุทธองค์ แต่ในท่ีสุด

ได้แปลงร่างเป็นมนษุย์เข้าไปนมัสการพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จงึทรง

แสดงธรรมโปรด มิลินทนาค มิลินทนาคขอบรรพชา แต่พระพุทธองค์ให้

บวชไม่ได้เพราะมิใช่มนุษย์ แต่ทรงประทานไตรสรณาคมน์ไว้เป็นสรณะ             

มิลินทนาครับไตรสรณาคมน์นี้แล้วจึงทูลขอรอยพระพุทธบาทพระพุทธ

องค์ไว้เป็นท่ี สักการะบูชา พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสถานท่ีแล้วจงึได้

ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ แล้วเสด็จกลับเชตวันมหาวิหาร พระพุทธบาท

แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าพระพุทธบาทบัวบก ตามชื่อถ�้าของมิลินทนาค

 การบูรณะพระพุทธบาทแห่งนี ้เกดิขึน้เม่ือประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ 

โดยพระภิกษจุ�านวนหนึง่จากอ�าเภออุเทน จงัหวัดนครพนม มีพระศรทัีต 

เป็นผูน้�าธดุงค์มาค้นหารอยพระพุทธบาท ตามต�านานดังกล่าว ในท่ีสุดได้ค้น

พบรอยพระพุทธบาทแห่งนี ้ ได้ร่วมมือกบัชาวบ้านในพ้ืนท่ีและบรเิวณใกล้

เคียง สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาท การก่อสร้างด�าเนินไปด้วย               

ความยากล�าบากเพราะเป็นพ้ืนท่ีห่างไกล ต้องใช้เวลา ๑๔ ปี จงึก่อสร้างเสรจ็

 ๔. พระพุทธบาทจำาลอง ที่เกาะสีชัง

 พระพุทธบาทจ�าลองท่ีเกาะสีชังแห่งนี้ เป็นพระพุทธบาทจ�าลอง            



ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช136
วัดพระพุทธบาทบัวบก  จังหวัดอุดรธานี
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ที่น�ามาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีเรื่องเล่าพระเจ้าน้องยาเธอกรม

หม่ืนด�ารงราชานภุาพ เป็นผูน้�ามา ทรงเล่าเรือ่งรอยพระพุทธบาทจ�าลอง

นี้ไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดีมีความตอนหนึ่งว่า

 “ฉันค้นพบจ�าหลักเป็นรอยพระพุทธบาทเบ้ืองขวาขนาดยาวสัก

ศอกเศษ อยู่ท่ีวัดพุทธคยาแผ่นหนึง่ สังเกตดเูป็นของเก่ามาก น่าจะสร้าง

พระพุทธบาทจ�าลอง ที่เกาะสีชัง

มาแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือแม้ภายหลังก็ไม่ช้านัก 

 ....................ฉันออกปากขอมหาพราหมณ์มหันต์ก็ให้โดยเต็มใจ 

จึงได้น�ามาถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง โปรดให้ประดิษฐานไว้ใน

มณฑปบนยอดเขาพระจุลจอมเกล้าที่เกาะสีชัง”

 รอยพระพุทธบาทจ�าลองนี้ได้รับการอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐาน  

ณ ไหล่คยาศิระยอดเขาพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.

๒๔๓๕  ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 

ให้จดัพธิหีลวง และมีการเฉลิมฉลองกนัเป็นพิธใีหญ่สืบมาจนถงึปัจจบัุน
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พระพุทธบาทจำาลอง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

 สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลอง วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเขตพุทธาวาส มองเห็นได้เด่นชัด

จากถนนราชด�าเนิน มณฑปท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลองสร้างบน

เนินดินรูปสี่เหลี่ยม มีก�าแพงกั้นไว้อย่างมั่นคง

 ลักษณะของมณฑปเป็นอาคารคอนกรตีส่ีเหล่ียมหลังคาซ้อนเป็น 

๒ ชั้น หลังคาบนยอดสูง มีประตูเข้าออกทั้ง ๔ ด้าน ไม่มีหน้าต่างแต่มี

ช่องลมระดับหน้าต่างข้างละ ๒ ช่อง เพดานเป็นไม้มีลายประจ�ายาม

ตกแต่ง ตรงกลางภายในมณฑปสร้างเป็นแท่นหนิอ่อนรปูส่ีเหล่ียมผนืผ้า 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลอง หันพระบาทไปทางทิศตะวันออก 

ด้านขวาและซ้ายของพระพุทธบาทจ�าลองมีค�าจารกึถงึประวัติศาสตร์การ

สร้างและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน คือ
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ด้านซ้ายมือ (ทิศเหนือ)

	 “ได้ลงมือท�าจ�าลองรอยพระพุทธบาทนี้ในวันท่ี	 ๑	 มกราคม	

รตันโกสินทร์ศก	๑๒๖	พระพุทธศาสนายุกาลล่วงแล้ว	๒๔๕๐	ปีมะแม	

จุลศักราช	 ๑๒๖๙	 นพศก	 ตรงกับเดือนอ้าย	 แรมสิบสามค�่า	 วันพุธ							

พระศริธิรรมมุน	ี(ม่วง)	พระครกูาแก้ว	(สี)	พระยาตรงัคภูมาภิบาล	(ถนอม)	

พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาเป็นอันมาก	 ได้จ�าลองแผ่นศิลาของเจ้าพระยาสุ

ธรรมมนตรี	(พร้อม)”

ด้านขวามือ (ทิศใต้)

	 “รอยพระพุทธบาทนี้	 สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์เป็นท่ีน�ามาซึ่ง

ความเชื่อและความเล่ือมใสในพระพุทธเจ้าซึ่งดับขันธ์สู ่พระนฤพาน					

ล่วงลับไปแล้วสู่กาลนาน	 กุศลอันย่ิงใหญ่	 จงมีแก่ท่านท้ังหลายผู้เป็น

ศาสนิกชน	 ผู้ได้ท�าการสักการะ	 ซึ่งจะน�ามาซึ่งความสุขและประโยชน์

เกื้อกูลให้ส�าเร็จกิจวิบูลผลจนตลอดกาลนาน”

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
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 ภายในฝ่าพระบาท นอกจากแกะสลักเป็นนิว้พระบาทแล้วได้แกะ

เป็นตารางรวมแล้วมี ๑๐๘ ตาราง แต่ละตารางสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น 

พระพุทธรูป รูปครุฑ รูปช้างสามเศียร รูปพานพุ่ม รูปบาตร รูปพานใส่

พระคัมภีร์ และรูปไม่เข้าใจว่ามีความหมายอย่างไร เช่น สลักเป็นรูป 

กลมๆ ๕ รูปในตาราง และตรงกลางฝ่าพระบาทแกะสลักเป็นรูปกลม

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๒๘ เซนติเมตร ลักษณะคล้ายดอกไม้อย่างหนึง่ 

ขนาดฝ่าพระพุทธบาทแห่งนี้ยาว ๑๙๖ เซนติเมตร และกว้างตรง

พระบาทประมาณ ๗๖ เซนติเมตร

 พระพุทธบาทจ�าลองท่ีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัด

นครศรีธรรมราช มปีระวตักิารสรา้งมานานรอ้ยปี ซึ่งแสดงความเลือ่มใส

ศรัทธาของผู้น�าในการสร้างและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปในยุคนั้นได้มอบไว้

เป็นมรดกของชาวพุทธในปัจจุบันและต่อๆ ไป ควรที่พุทธศาสนิกชนจะ

ได้ไปสักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป
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ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช

สมพุทธ  ธุระเจน  เรียบเรียง

 พระเส้ือเมืองทรงเมือง เป็นเทพารกัษ์ตามความเชือ่ของประชาชน

ในเมืองท่ีมีประวัติความเป็นมาต้ังแต่อดีต โดยเฉพาะเมืองท่ีมีความผกูพัน

กับประเทศอินเดีย และยอมรับเอาวัฒนธรรมของชาวอินเดียท่ีเดินทาง

มาติดต่อค้าขายและต้ังถิ่นฐานในบางพ้ืนท่ีของประเทศ ด้วยเหตุท่ี

ประชาชนในประเทศอินเดีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็น

ศาสนาท่ีนับถือเทพเจ้าหลายองค์ พระเส้ือเมืองทรงเมืองน่าจะเป็น              

ความเชือ่ของชาวอินเดียกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ท่ีเข้ามาในแถบเอเซยีตะวันออก

เฉียงใต้ อันเป็นท่ีต้ังของชุมชนชาวไทย ชุมชนดังกล่าวรับเอาศาสนา

พราหมณ์และศาสนาพุทธในเวลาต่อมา

 ความเชือ่เรือ่งพระเส้ือเมืองพระทรงเมือง จงึตกทอดมาถงึปัจจบัุน 

ในชมุชนไทยท่ีเมืองนครศรธีรรมราช เป็นต้น และเชือ่กนัว่า พระเส้ือเมือง

ทรงเมืองเข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนสมัยอยุธยาอย่างแน่นอน

 “สักขี” ผูเ้ขียนจดหมายเหตุเสดจ็พระราชด�าเนินมณฑลปักษ์ใต้ 

ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๘ ได้กล่าว

ถึงศาลพระเส้ือเมืองทรงเมืองท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ในจดหมาย 

เหตุฉบับที่ ๘ ตอนหนึ่งว่า
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 “ในร่วมก�าแพงเมืองเวลานี้เป็นหมู่บ้าน มีชื่อเรียกเป็น ๓ ตอน 

คือ ตอนเหนือ เรียกว่า ต�าบลประตูไชยเหนือ ตอนกลางเรียก ต�าบลพระ

เสื้อเมือง ตอนใต้เรียกว่า ต�าบลประตูไชยใต้ ค�าที่เรียกประตูไชยนั้นก็คือ 

เดิมเป็นประตูเมืองด้านเหนอืและด้านใต้นัน้เอง และชือ่ต�าบลพระเส้ือเมือง

ซึ่งอยู่ย่านกลางนั้น ยังคงมีศาลพระเส้ือเมือง และเทวรูปพระเส้ือเมือง

เป็นรูปปั้นก็คงมีอยู่เวลานี้พวกจีนท่ีเป็นพลเมืองนับถือเป็นศาลเจ้าอัน

หนึ่ง”

 ปัจจุบันศาลพระเส้ือเมืองท่ีนครศรีธรรมราช ยังคงต้ังอยู่ ณ              

ที่เดิม เช่นเดียวกับที่ “สักขี” กล่าวไว้เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ แต่ต�าบลประตู

ไชยเหนือ ต�าบลพระเส้ือเมือง และต�าบลประตูไชยใต้ ได้เลิกไปแล้ว               

มีการรวม ๓ ต�าบล เป็นต�าบลในเมืองแทน และต�าบลในเมืองปัจจุบัน

ได้ขยายไปทางใต้ รวมเอาต�าบลนาและต�าบลศาลามีชัย เข้าไว้ในต�าบล

ในเมืองเสียด้วย น่าเสียดายท่ีชื่อซึ่งผูกพันกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                         

ถูกลบหายไป

 ศาลพระเส้ือเมืองไม่ได้มีเฉพาะท่ีจงัหวัดนครศรธีรรมราช จงัหวัด

สมุทรปราการก็มีศาลพระเส้ือเมือง เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเมือง

เช่นเดียวกนั เม่ือ พ.ศ.๒๔๒๕ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

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 ด้านข้างตะวนัออกมรีปูศลิาปิดทองน่ังชันเข่า สงูสกัศอกเศษ

หนึ่ง”

 จากบันทึกนี้ จะเห็นได้ว่า ไม่ได้กล่าวถึงรูปเคารพอื่นๆ มีแต่               

พระเสื้อเมืองทรงเมือง

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๗ หลักฐานท่ีเกีย่วกบัพระเส้ือเมืองท่ีนครศรี 

ธรรมราช ปรากฏอยู่ในหนงัสือ สาส์นสมเด็จ ซึง่เป็นการรวมรวมหนงัสือ

ท่ีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงมีลายพระหัตถ์โต้ตอบ

ระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพตอนหนึง่ว่า

	 “ให้เขาน�าย้อนหลังไปดู	ศาลพระเส้ือเมืองเป็นรปูโรงใหญ่ก�ามะลอ

ฝาขัดแตะ	 กลางโรงมีกุฏิก่ออย่างจีน	 ดุจกุฏินกขุนทอง	 หน้ากุฏิมีโต๊ะ	

เครือ่งบูชาอย่างจนีต้ังในกฏิุ	มีพระพุทธรปูทรงเครือ่งรุน่กรงุเก่า	หน้ากฏิุ

เป็นรูปปั้นเทวดา	 นั่งท่าวิศวกรรม	 แต่มีนมดูจะเป็นนาง	 หลังโรงมีโต๊ะ

เครือ่งบูชาอย่างจนีต้ังอีกแห่งหนึง่	หลังโต๊ะแขวนรปูกวนอเูป็นท่ีน่าสังเกต

ไว้ว่า	ศาลนีเ้คยมีจนีมาปกครองแต่เดีย๋วนีไ้ม่มีแล้ว	ผูว่้าราชการให้ผูใ้หญ่

บ้านที่อยู่ใกล้มาดูแล”

 จากการให้สัมภาษณ์ คุณสมใจ ชินโอภาส (แซ่ตี้) ซึ่งทายาทรุ่น

ที่ ๓ ของจีนผู้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ พอจะประมวลได้ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้

สร้างโดยนายทับหิ้น แซ่ตี้ ชาวฮกเกี้ยน ในราว พ.ศ.๒๔๒๓ ท่านเป็น

พ่อค้าดมีากผูห้นึง่ในเมืองนคร ต้ังบ้านตรงข้ามกบัพระเส้ือเมือง ท่านเป็น 

ที่พึ่งของคนจนในละแวกนั้น นายทับหิ้นเสียชีวิตในราวปี พ.ศ.๒๔๗๐ 

ศาลเจ้าจึงขาดผู้ดูแลระยะหนึ่ง ดังท่ีปรากฏในพระนิพนธ์ของสมเด็จ                 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ในหนังสือสาส์นสมเด็จ
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พระเสื้อเมือง หลังเก่า
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ศาลพระเสื้อเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘

 ในระยะที่ไม่มีผู้ดูแลนั้น ก็เพราะว่าบุตรของนายทับหิ้น ชื่อ นาย

ฮุนเซี๊ย แซ่ตี้ ไปอยู่เมืองจีนขณะที่ยังเล็ก ยังไม่กลับมา เมื่อนายฮุนเซี๊ยก

ลับเมืองไทย ในราวปี พ.ศ.๒๔๗๖ กลับมาเป็นผู้จัดการดูแลศาลเจ้า 

ต่อมาจนถงึแก่กรรมเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๖ คณุสมใจ ชนิโอภาส  (แซ่ต้ี) บุตร

นายฮุนเซี๊ย ได้รับหน้าที่จัดการศาลเจ้าพระเสื้อเมืองต่อจากบดิา ในขณะ

เดยีวกนัมีกรรมการศาลเจ้าดูแลและบรหิารงานของศาลเจ้า โดยมีการคดั

เลือกผลัดเปลี่ยนกันทุกปี จนเป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 ศาลเจ้าเก่าท่ีเป็นไม้ถกูพายุพัดจนเสียหายท้ังหลัง เม่ือวันท่ี ๒๖ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ชาวจนีในเมืองนครศรธีรรมราช จงึได้ร่วมกนัสร้าง

ขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีต โดยมีนายฮุนเซี๊ย เป็นแม่งานจนส�าเร็จ และ

ได้มีการฉลองเปิดศาลพระเส้ือเมืองหลังใหม่ เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม  

พ.ศ.๒๕๐๘
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 ภายในศาลเจ้าแบ่งเป็น ๓ ซุ้ม คือ ซุ ้มกลางเป็นซุ ้มใหญ่ 

ประดษิฐานพระเส่ือเมืองและพระทรงเมือง ซึง่เป็นรปูเก่าแก่ และมีปึงเถ้า

กง ปึงเถ้าม่าแบบจีน ประดิษฐานเคียงคู่กัน เทพเจ้าแบบจีนพึงน�ามาใน

คาวท่ีสร้างศาลใหม่ ความจรงิปึงเถ้ากง ปึงเถ้าม่ากค็อืพระเส้ือเมืองและ

พระทรงเมือง ซึง่ชาวจนีรบัอิทธพิลความเชือ่มาจากอินเดยีเหมือนกนั ซุม้

ทางด้านซ้าย (ทิศตะวันออก) เป็นเทพโซ่เซ่งเอี้ย เทพแห่งความม่ังคัง่

สมบูรณ์ ซุม้ทางด้านขวา (ทิศตะวันตก) ประดิษฐานรูปป้ันพระ   สังกระ

จาย ๑ รูป พระจีนปูนปั้นซึ่งมีความสูงมากกว่าองค์อื่นๆ ในซุ้มเดียวกัน

เป็นรปูจ�าลองตากขนุลก และมีรปูแกะสลักไม้จนัทร์หอมของตาขนุลกใน

อิริยาบทเดียวกับรูปปั้น (ท่านั่ง) แต่มีขนาดเล็กกว่า

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการศาลเจ้าพระเสื้อเมือง เห็นว่า 

อาคารพระเส้ือเมืองคบัแคบและทรดุโทรม เหน็สมควรจะสร้างอาคารหลัง

ใหม่ จึงได้ท�าหนังสือถึงกรมศิลปากรซึ่งเป็นผู้ดูโบราณสถานท้ังหลาย 

ทั้งนี้เพราะศาลพระเสื้อเมืองแห่งนี้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มา
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ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๙

 กรมศิลปากรได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้คณะกรรมการสร้าง

อาคารศาลเจ้าพระเส้ือเมืองใหม่ ตามหนังสืออนุญาต ลงวันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ อนุญาตให้นายณัฐวัฒน์ ภัทรศิริรดานันท์ 

ประธานศาลเจ้าพระเสื้อเมือง ด�าเนินการสร้างอาคารใหม่ตามรูปแบบที่

กรมศิลปากรก�าหนด จนถึงวันนี้ (พ.ศ.๒๕๖๒) การก่อสร้างศาลเจ้า

พระเสื้อเมืองหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอาคารขนาดใหญ่กว่าเดิม     

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน มีความสง่างามหันหน้าศาลเจ้าไปถนน

ด้านตะวันตก (ศาลเดิมหันหน้าไปทางเหนือ) เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่

ดินท่ีมีขนาดไม่กว้างนักและสร้างอาคารบริวารศาลเจ้าอีกหลังหนึ่งทาง

ทิศเหนือของศาลเจ้า

 เม่ือเสรจ็สมบูรณ์คงจะได้ประดิษฐานรปูเคารพตามรปูแบบครัง้ท่ี

เป็นศาลพระเสื้อเมือง
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บางเร่ืองเก่ียวกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช 

(หนูพร้อม ณ นคร)

ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช

สมพุทธ ธุระเจน  เรียบเรียง

 ๑.พระยานครศรธีรรมราชเป็นบุตรพระยานครศรธีรรมราช (น้อย

กลาง) รับราชการอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช และได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้า

เมอืง เมือ่พ.ศ.๒๔๑๐ ตอนปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พ้นจากต�าแหน่งเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๔ และได้รับแต่งต้ังเป็น

จางวางเมืองนครศรธีรรมราช (ต�าแหน่งท่ีปรกึษาเมือง) และได้รบัการปูน

บ�าเหนจ็เป็น เจ้าพระยาสุธรรมมนตรถีงึแก่อสัญกรรม เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๐

 ๒.เม่ือมีการฉลองกรุงเทพมหานครครบ ๑๐๐ ปี เม่ือ พ.ศ.

๒๔๒๕ มีค�าส่ังให้พระยานครศรธีรรมราชในฐานะผูว่้าราชการเมืองเข้าไป

ร่วมพธิ ีณ กรุงเทพมหานคร และได้รับพระบรมราชโองการให้อยู่ปฏิบัติ

หน้าท่ีในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลาถึง ๑๒ ปีเศษ ให้ปลัดเมือง คือ                 

พระศริธิรรม บริรักษ์ (น้องชายของพระยานครศรีธรรมราช) อยู่รักษา

ราชการแทน

 ๓.เม่ือต้นปี ร.ศ.๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๗) พระยานครศรธีรรมราช  

ได้ท�าหนังสือกราบบังคมทูลลากลับมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเมืองนครศรี              

ธรรมราชดังเดิม รายละเอียดตามหนังสือดังต่อไปนี้
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      วันที่ ๑๐ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๓

 ข้าพระพุทธเจ้า พระยานครศรีธรรมราช ขอพระราชทานกราบ

บังคมทูลพระกรณุาทราบฝ่าละอองธลีุพระบาท พระอาญาไม่พ้นเกล้าฯ

 ด้วยต้ังแต่ ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้ามารับราชการ สนองพระเดช

พระคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ช้านานแล้ว บัดนี้ราชการในหน้าท่ี                 

ฤาท่ีเกี่ยวข้องกับข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้ว เป็นการว่างเปล่าอยู่                

ข้าพระพุทธเจ้านีจ้ติรคดิห่วงถงึราชการท่ีเมืองนครศรธีรรมราชเป็นท่ีสุด 

เพราะไม่มีผู้ใดเป็นผู้ใหญ่อยู่รักษาเมือง และน้อยใหญ่ จอมมารดา               

ซึ่งเป็นผู้ได้ฝากศพไว้กับข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ถึงแก่กรรมมานานวันแล้ว      

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกไปรักษา

ราชการเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมกับมารดาของข้าพระพุทธเจ้า      

เพ่ือจะได้คดิจดัการปลงศพน้อยใหญ่จอมมารดา เสียให้เสรจ็ตามสัญญา 

ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้รับค�าสั่งไว้ ขอพระบารมีปกเกล้าเป็นที่ตั้ง

 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ขอเดชะ

   ข้าพระพุทธเจ้า พระยานครศรีธรรมราช

 ๔.สาเหตุส�าคัญท่ีพระยานครศรีธรรมราชต้องอยู่รับราชการท่ี

กรุงเทพมหานครเป็นเวลานาน เพราะอยู่ระหว่างถูกสอบสวน กรณี     

ถูกกล่าวหาว่า ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการท�าเหมืองแร่ดีบุกท่ีอ�าเภอ

ร่อนพิบูลย์ และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง

๒๗
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 ๕.เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๓ เสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย สมเด็จพระยาด�ารงราชานุภาพ ได้มีหนังสือถึงพระยานครศรี 

ธรรมราชมีความว่า

 “แจ้งความแก่พระยานครศรธีรรมราชด้วยมีพระบรมราช โองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าแจ้งแก่ท่านว่า ท่านมีหนังสือกราบบังคมทูลพระ

กรุณา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๓ กราบบังคมทูล

พระกรุณา ถวายบังคมลาไปรักษาราชการเมืองนครศรี ธรรมราชนั้น ได้

ทราบฝ่าละอองธลีุพระบาทแล้ว โปรดเกล้าให้ท่าน รออยู่ในกรงุเทพฯ อกี

หน่อยหนึ่ง”

 ๖.อย่างไรกดี็ในปลายปีนัน้ สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ได้ท�าหนงัสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

๒๗
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พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องพระยานครศรีธรรมราชท่ีต้องค้างอยู่ท่ี

กรงุเทพมหานครพร้อมกบัขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้พระยา

นครศรีธรรมราชกลับไปรับราชการที่นครศรีธรรมราชดังเดิม ดังหนังสือ

กราบทูลต่อไปนี้

    ศาลาลูกขุนฝ่ายซ้าย

                     วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๑๑๓

 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทลู พระกรุณาทราบ

ฝ่าละอองธุลีพระบาท

 ด้วยพระยานครศรธีรรมราช ผูส้�าเรจ็ราชการเมืองนครศรธีรรมราช 

ต ้องคดีเรื่องหลวงเสนากล่าวโทษค้างอยู ่ ท่ีกรุงเทพฯนี้ช ้านาน                         

ข้าพระพุทธเจ้าได้ไต่สวน เหน็ด้วยเกล้าฯ ถ้อยความแลเหตุผลท่ีมาติดอยู่ 

ก็ไม่มีถ้อยความร้ายแรงส�าคัญอันใดพอท่ีจะจัดให้เรียบร้อยได้ในโอกาส        

อนัสมควร ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้พระยา

นครศรีธรรมราชกลับไปรับราชการ ณ บ้านเมือง สนองพระเดชพระคุณ

สืบไป และเวลาท่ีให้กลับออกไปนัน้ข้าพระพุทธเจ้าได้รบัพระราชทานชีแ้จง

ตักเตือน ก�าชบัตามสมควร ได้สอดส�าเนาร่างกฎหมาย ซึง่ข้าพระพุทธเจ้า

จะมีถงึพระยานครศรธีรรมราชทูลเกล้าฯ ถวายด้วยแล้ว

     ควรมิควรแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

         ข้าพระพุทธเจ้า ด�ารงราชานุภาพ

            เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

๒๗
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 ๗.ส�าเนาหนังสือท่ีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะมีถึงพระยา

นครศรีธรรมราช ให้การกลับไปปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ส�าเร็จราชการเมือง

นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่กล่าวถึงปัญหาท่ีเมืองนครศรีธรรมราชท่ี

พระยานครศรีธรรมราช จะต้องไปแก้ไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ถึง		พระยานครศรีธรรมราช

เรื่อง		ให้กลับไปรักษาราชการบ้านเมือง

	 ด้วยบัดนี้	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระบรม																		

ราชานุญาต	ให้พระยานครศรีธรรมราชกลับออกไปว่าราชการบ้านเมือง

ตามเดิม	ราชการบ้านเมืองนครศรีธรรมราช	ตามที่ฉันได้เห็นสองครั้งแล

ตามรายงานท้ังปวงท่ีพ่ึงได้รบัทราบความ	พิเคราะห์ดูเหน็บ้านเมืองมีโจร

ผู้ร้ายชุกชุม	 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน	 มีการเสื่อมเสียหลายประการ	

ซดุโซมร่วงโรยชัว่ลงไปเป็นล�าดับ	ย่ิงกว่าท่ีเป็นมาแล้วแต่ก่อนเป็นอันมาก	

แต่การซุดโซมเส่ือมเสียมาดังนี้ก็เห็นอยู่ว่ามิใช่เป็นความผิดของพระยา

นครศรธีรรมราชโดยท่ัวไป	เพราะพระยานครศรธีรรมราชมาติดค้างอยู่ใน

เรื่องคดีอยู่เสียในกรุงเทพ	ถึงประมาณ	๑๕	ปี

	 การที่เป็นมาแล้ว	จะเป็นอย่างไรก็เป็นไปแล้ว	แต่การภายน่า	ขอ

ชี้แจงความปรารภและพูดกันให้เป็นท่ีเข้าใจแก่พระยานครศรีธรรมราช												

ด้วยจดหมายฉบับนี้ว่า	 ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระยานครศร	ี

ธรรมราชออกไปรบัราชการบ้านเมืองครัง้นี	้กโ็ดยมีพระบรมราชพระสงค์	

จะให้พระยานครศรีธรรมราชออกไปรับจัดการบ้านเมือง	 สนองพระเดช

พระคณุสรรพราชการให้เป็นท่ีเรยีบร้อย	พระยานครศรธีรรมราชกย่็อมมี

อ�านาจท่ีจะบังคับบัญชาการบ้านเมือง	 ให้ตลอดเขตแขวง	 ดังนั้น



ย้อนรอย ๑๐๐ ปี นครศรีธรรมราช 153

ข้าราชการท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ออกไปรบัราชการในบ้านเมือง

ท้ังปวง	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าพระยานครศรีธรรมราชต้ังใจสนองพระเดช

พระคุณรับจัดการบ้านเมืองนครรีธรรมราชกลับให้ปรกติเรียบร้อยได้								

สมตามต�าแหน่งน่าท่ีจะเป็นความดีความชอบในส่วนพระยานครศรี							

ธรมราชเป็นอันมาก.............

 ๘. ในท่ีสุดพระยานครศรธีรรมราช (หนพูร้อม) ได้กลับมาปฏิบัติ

หน้าท่ีผูส้�าเรจ็ราชการเมืองนครศรธีรรมราชดงัเดมิ ตามท่ีพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๑๓ ภาย

หลังที่ติดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ไปร่วมงานฉลองกรุงครบ ๑๐๐ 

ปี  เป็นเวลาล่วงกว่า ๑๒ ปี

 พระยานครศรธีรรมราช ได้มีหนงัสือกราบทูล ลงวันท่ี ๔ มีนาคม 

ร.ศ.๑๑๓ ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ดังความต่อไปนี้

	 “ด้วยข้าพระพุทธเจ้า	 ได้รับพระราชทานหนังสือรับส่ัง	 ลงวันท่ี	

๒๔	กมุภาพันธ์	ร.ศ.๑๑๓	ว่า	บัดนีมี้พระบรมราชโองการทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ข้าพระพุทธเจ้ากลับออก

ไปว่าราชการเมืองตามเดิม	 โดยมีพระบรมราชประสงค์จะให้ข ้า

พระพุทธเจ้าไปรบัจดัการบ้านเมืองสนองพระเดชพระคณุรบัจดัการเมือง

นครศรีธรรมราชกลับให้ปรกติเรียบร้อยได้สมต�าแหน่งน่าท่ีจะเป็นความ

ดีความชอบในส่วนข้าพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก	ทั้งจะเป็นความยินดีของ

ฝ่าพระบาทย่ิงกว่าอย่างอื่น	 แลทรงชี้แจงตักเตือนถึงการบ้านเมือง

นครศรีธรรมราชต่างๆ	 นั้น	 พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าหาท่ีสุดมิได้						

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานโอกาสครั้งนี้	 ขอกราบทูลทรงทราบฝ่า

พระบาทโดยละเอียดในความต้ังใดอันเท่ียงแท้	 สุจริตของข้าพเจ้าท่ี															
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จะสนองพระเดชพระคุณโดยความกตัญญูทุกสิ่งทุกอย่าง...............

	 มาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้เข้ามาเห็นความดี	 ความเจริญใน			

กรุงเทพปัตยุบันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมยินดี.........เมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปถึงเมือง

นครศรธีรรมราช	 จะตรวจการบ้านเมืองให้ละเอียด	 แล้วจะทูลเกล้าถวาย	

รายงานขอพระราชทานด�าริต่อไป	เมื่อฝ่าพระบาทเสด็จออกไปเมื่อใดดัง

พระกระแสรับส่ังแล้ว	 ก็จะทรงเห็นได้ว่า	 ข้าพระพุทธเจ้าได้ต้ังใจท�า

ราชการสนองพระเดชพระคุณ	 โดยคิดแต่จะให้เป็นท่ีสมพระราชหฤไทย

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	แลเป็นที่ยินดีในฝ่าพระบาท”

	 	 	 				(เซนชื่อ)	ข้าพระพุทธจ้า	

	 	 	 	 พระยานครศรีธรรมราช

 ๙.เม่ือพระยานครศรธีรรมราชกลับออกไปปฏิบัติราชการท่ีเมือง

นครศรีธรรมราชได้ระยะหนึ่งได้จัดท�ารายงาน เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม 

ร.ศ.๑๑๔ เพ่ือกราบทูลสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ถึงงานท่ี

ปฏิบัติว่า

  ๑.ข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจศาลช�าระความท่ีค้างพิจารณา

ตัดสินความแพ่ง ความอาญารวม ๖๗๓ เรื่อง จัดต้ังศาลอุทธรณ์              

คดีหลวง คดีราษฎร์ เป็นต้น

  ๒.ตรวจคนโทษในตะรางที่คงมีตัวอยู่ ๓๔๒ คน ผู้ร้าย

ลหุโทษ มัชฌิมโทษ โทษจ�าที่ไม่ถึงคุก ยังติดตารางอยู่ตั้งแต่ ๒ ปี ๓ ปี 

ถึง ๙ ปี สิบปี ก็มี ที่เป็นตัวจ�าน�าไว้ช้านาน โจทก์จ�าเลยตายก็มี รับบุตร

ภรรยาไว้ก็มี คนพวกนี้ข้าพระพุทธเจ้าให้ปล่อยไป คงไว้แต่ผู ้ร ้าย

มหันตโทษ มัชฌิมโทษที่ยังไม่ถึงก�าหนดออก
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 และตรวจการภาษีทุกอย่าง ตรวจการผูกปี้จีนเก็บเงินค่าแรงจีน 

ตรวจการเสนา เดินนา เก็บเงินค่านาค่าจอง ตรวจแขวง อ�าเภอ ก�านัน 

นายบ้าน ตรวจสินค้าขาเข้าขาออก ตรวจจัดระงับโจรผู้ร้ายในแขวงบ้าน

เมือง ตรวจท�าแผนท่ีแขวงอ�าเภอเขตแดนบ้านเมือง  กะงบประมาณกรม

การอ�าเภอ แนะน�าการแลดดัแปลงนไิสยธรรมเนยีมท่ีผดิคลาดเคล่ือนอยู่

ให้ถูกต้องตามกระแสนิยม พระราชบัญญัติกฎหมายแผ่นดิน ตรวจผล

ประโยชน์บ้านเมืองให้ราษฎรท�าการหากินอย่างไรจะได้รับความสุข

 สุดท้ายในรายงานสรุปว่า แลการข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจจัดการ

อยู่นั้น ยังหาละเอียดไม่ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจจัดการโดยละเอียด

แล้ว จะท�ารายงานส่งเข้ามาทูลเกล้าถวายตามล�าดับ

 ๑๐.อย่างไรกต็าม เม่ือสมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพเสดจ็

มาตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ถึงเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓ 

กันยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ทรงกล่าวถึงราชการเมือง

นครศรีธรรมราชไว ้ ในหนังสือรายงานกราบบังคมทูลพระบาท                         

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า

	 “ราชการเมืองนครศรีธรรมราชในเวลานี้ ยังไม ่ได ้จัดการ

เปลี่ยนแปลงอันใด	 นอกจากการปราบโจรผู้ร้าย	 ตั้งแต่พระยานครกลับ

ออกไปจากกรุงเทพฯ	 ได้จัดการปราบปรามโดยแขงแรงจัดเอาเป็น												

สงบได้	 นอกจากนี้มีการท่ีเรียกว่าจัดใหม่	 แต่การเดินนาพระยานคร															

ศรีธรรมราชได้จัดออกเดินหลายสาย	 โดยหมายจะให้การแล้วเร็วแล																						

ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน	 ประมาณค่านาคงจะขึ้นบ้าง..............	 อีกอย่างหนึ่ง	

พระยานครศรีธรรมราชได้แต่งถนนต้ังแต่ท่าโพขึ้นไปจนตลอดท้ายเมือง																	

ได้ถางก�าแพงแลเชงิเทินรอบเมืองดูสอาดสอ้านดีขึน้กว่าแต่ก่อน	..........”
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 ๑๑.ในช่วงเวลาท่ีพระยานครศรีธรรมราชกลับมาปฏิบัติหน้าท่ี              

ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ต้ังแต่ ร.ศ.๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๗)                    

เป็นช่วงเวลาท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองหัวเมือง หัวเมือง

ทางปักษ์ใต้ได้มอบหมายให้พระวิจิตรวรสาสน์ ซึ่งต่อมาคือพระยาสุขุม

นัยวินิต มาเป็นข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลาและเมืองพัทลุง 

เม่ือ ร.ศ.๑๑๔ และต่อมาได้ขยายมาถงึเมืองนครศรธีรรมราชอกีเมือหนึง่ 

และในท่ีสุดให้รวมเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา และเมืองพัทลุง 

ตลอดจน เมืองตาน ีเมืองยะลา เมืองหนองจกิ เมืองยะหริง่ เมืองสายบุรี 

เมืองระแงะ และเมืองราห์มัน ตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชเมือ่ปี ร.ศ.

๑๑๕ และทรงแต่งต้ังพระยาสุขมุนยัวินติเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล 

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๕

 การเปล่ียนแปลงครั้งนี้บางเรื่องก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ข้าหลวงเทศาภิบาลกบัผูว้าราชการเมืองนครศรธีรรมราชเกีย่วกบัการใช้

อ�านาจในการบริหารราชการบ้านเมือง เช่น เรื่องการจับช้างป่ามาใช้ใน

ราชการ เป็นต้น

 ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลตั้งส�านักงานการบริหารมณฑลอยู่ที่

เมืองสงขลา แต่ใช้เวลามาบริหารมณฑลนครศรีธรรมราช ปีหนึ่งๆ      

เป็นเวลาหลายเดอืน มีหลักฐานว่าช่วงท่ีท่านได้ขดุคลองสุขมุเพ่ือระบาย

น�า้จดืจากคลองบางจาก เขตอ�าเภอกลางเมืองไปยังอ�าเภอปากพนงั ท่าน

จะอยู่ประจ�าที่อ�าเภอปากพนัง เป็นต้น เมื่อใดที่ข้าหลวงเทศาภิบาลและ

เจ้าเมืองอยู่พร้อมหน้ากัน บรรดาข้าราชการจะไม่กล้าแสดงความเห็น

ใดๆ ดังที่ สงบ ส่งเมือง กล่าวไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ว่า
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	 “พวกท่ีมาหาพระยาสุขมุนยัวินติ	ถ้าเหน็พระยานครศรธีรรมราช

นั่งอยู่ด้วยเป็นต้องกลับ”

 ๑๒.และในที่สุด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.

๒๔๔๔) สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ได้มีหนงัสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัให้มีพระบรมราช

โอการให้พระยานครศรีธรรมราชพ้นจากต�าแหน่งผู้ว่าราชการเมือง

นครศรีธรรมราช โดยให้เหตุผลว่า
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 “พระยานครศรีธรรมราชขาดก�าลังแลความสามารถท่ีจะ                  

รับราชการให้เต็มตามหน้าท่ีผู้ว่าราชการเมืองไม่ไหว ด้วยเหตุเป็นผู้มี

ความทุพลภาพอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ  ว่า

ควรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกพระยานครศรีธรรมราชเป็นจางวาง 

ก�ากับราชการเมืองนครศรีธรรมราชตามธรรมเนียมราชการผู ้ใหญ่                  

ซึ่งจะได้รับราชการกวดขันต่อไปไม่ได้.... สมควรได้รับพระราชทานเบ้ีย

บ�านาญเล้ียงชพีด้วย จงึเหน็ด้วยเกล้าฯว่า พระยานครศรธีรรมราชได้รบั

พระราชทานเบี้ยบ�านาญปีละ ๖,๐๐๐ บาท”

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นชอบตามท่ีเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูล พระยานครศรีธรรมราชจึงพ้นจาก 

ต�าแหน่งผูว่้าราชการเมืองนครศรธีรรมราช ตามพระบรมราชวินจิฉยัเม่ือ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) และต่อมาเมื่อร.ศ.

๑๒๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามบรรดาศักด์ิ                 

พระยานครศรีธรรมราชเป็น เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี จางวางเมือง

นครศรีธรรมราช

 เจ้าพระยาสุธรรมมนตร ีถงึแก่อสัญกรรมเม่ือวันท่ี ๒ พฤศจกิายน 

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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ภาพก�าแพงเมืองในอดีต
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ภาพศาลเจ้ากวนอูในอดีต
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ภาพศาลเจ้ากวนอูในปัจจุบัน
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ภาพอาคารที่ท�าการธนาคารอิสลามนครศรีธรรมราชในอดีต-ปัจจุบัน


