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52110204: สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
คําสําคัญ: คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ/พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 ดุษฎี  ชัยเพชร: คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี. 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.อรวรรณ บุญยฤทธ์ิ และ อ.ขนิษฐา  วงศพานิช. 452 หนา 
  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุ
ที่เก่ียวของกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ซ่ึงจัดเก็บอยูที่หนวยงานจดหมายเหตุและแหลงขอมูลอ่ืนๆ รวม 6 
แหง คือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ตรัง จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง และจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี โดยประยุกตใช
มาตรฐานการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ป ค.ศ. 1999 (ISAD(G) 2nd) ของ
สภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) โดยมีกลุมตัวอยางเปนเอกสารจดหมายเหตุซ่ึงจัดเก็บอยูที่แหลงขอมูล
ดังกลาวขางตน แบงเปนเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณจํานวน 213 แฟมและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถายจํานวน 244 ภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก่ียวของ
กับพระยารัษฎาฯ ในระดับแฟม (file) และหลักเกณฑการลงรายการคําอธิบายเอกสารฯ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก่ียวของกับพระยารัษฎาฯ ใน
ระดับแฟม ลักษณะทางกายภาพ พบวา เอกสารทั้งหมดซ่ึงจัดเก็บที่หนวยงานจดหมายเหตุมีรหัสอางอิง โดยใชอักษร
ยอพยัญชนะไทยและอักษรยอภาษาอังกฤษ ตัวเลขและเครื่องหมาย มีการระบุช่ือเอกสารและวันเดือนป ทั้งน้ีพบวา
เอกสารมีอายุระหวาง พ.ศ. 2427 – 2494 ขนาดและปริมาณเอกสารระบุเปนแผนและแฟม ภาพถายมีหลากหลาย
ขนาด ลักษณะทางเทคนิคพบ 2 ลักษณะคือ เอกสารตนฉบับในรูปแบบกระดาษและเอกสารสําเนาไมโครฟลม สวน
เอกสารซ่ึงจัดเก็บที่แหลงขอมูลอ่ืนๆ น้ัน สวนใหญเปนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซ่ึงไมมีการ
ระบุรหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือนป ภาพถายมีหลากหลายขนาด ลักษณะทางเน้ือหาพบวา เอกสารทั้งหมดมี
ขอบเขตและเน้ือหาเก่ียวกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับราชการและการดําเนินงานดานตางๆ ของพระยารัษฎาฯ 
ขณะดํารงตําแหนงตางๆ ทั้งทางดานการปกครอง การบริหาร การเกษตร การศึกษา การคมนาคม การสาธารณสุข
และสาธารณูปโภค จนถึงอนิจกรรมและการจัดขบวนศพ โดยเอกสารทั้งหมดจัดเรียงตามลําดับเวลา ภาพถายที่จัด
แสดงจะจัดแยกตามหัวเรื่อง นอกจากน้ียังพบวา มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศน้ัน สามารถสะทอนใหเห็นลักษณะทั้งทางกายภาพ
และทางดานเน้ือหา ซ่ึงเปนขอมูลเฉพาะของเอกสารไดเปนอยางดีและสามารถนํามาอธิบายเอกสารไดหลายระดับ 
ทั้งในระดับกลุม ระดับชุดและระดับแฟม ขณะเดียวกันคําอธิบายเหลาน้ันก็สามารถทําใหเห็นความเช่ือมโยงของ
เอกสาร ซ่ึงอยูในกลุมเอกสารเดียวกัน ทายที่สุดเม่ือนําขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก่ียวของ
กับพระยารัษฎาฯ มาจัดทําเรียงในรูปแบบของคูมือแนะนําฯ คูมือเลมน้ีจึงเปนเสมือนแหลงสารนิเทศที่เก่ียวของกับ
พระยารัษฎาฯ นอกจากน้ีขอมูลทางดานจดหมายเหตุในคูมือสามารถนําไปลงรายการเพื่อการสืบคนในระบบ
ออนไลนตอไป 
 
 
 
 

ภาควิชาภาษาตะวันออก                                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือช่ือนักศึกษา.....................................................................                                         ปการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ1. ....................................................... 2. .................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
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KEY WORD: THE SPECIAL GUIDE LIST/PRAYA RASSADANUPRADIT MAHISSARAPHAKDI 
 DUDSADEE  CHAIPETH: A SPECIAL GUIDE LIST TO THE RECORD RELATED TO PHRAYARASSADA
NUPRADIT MAHISSARAPAKDI. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. ORAWAN BOONYARITH, Ph.D., AND KANITHA    
WONGPANIT. 498 pp. 
 
 The objective of this research is to study the physical characteristics and content of archives 
related to Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi which are stored in six different locations; the National 
Archives of Thailand in Bangkok, the National Archives Commemoration of Her Majesty Queen Sirikit in 
Trang Province, the Museum of Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdee (Korsimbee Na Ranong) in Trang 
Province, the Thalang National Museum in Phuket Province, the Tai Hua Museum in Phuket Province, and 
the Ranong governor's official residence in Ranong Province. An additional objective is to propose a special 
guide list for records relating to Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi by implementing the 2nd edition of 
the General Standard Archival Description, published in 1999 C.E., of the International Council on Archives 
(ICA). The population group and sample size were the recorded archives located in the aforementioned 
sources. The documentary review was divided into 2 parts, which are 213 written annals and 244 
photographs. The research tools were the file level records of Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi and 
the principles of file description. 
 The result of the study revealed that the physical characteristics of recorded annals 
contain reference codes using Thai and English abbreviations, numbers and other symbols. Moreover, 
files are named and dated, ranging from 2427 to 2494 B.E., and including the size and document quantity 
in number of sheets and folders, and various sizes of photographs. In terms of technique, the annals are 
in the form of paper and microfilm. As for documents stored in the other places, they are various sizes 
of photographs with no bibliographic details such as the file names or dates.  
 As for the content, it was found that all archives contain terms of references and content 
related to Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi's personal background and bureaucratic records in various 
sectors, such as governing, administration, agriculture, education, transportation, public health and facilities, as 
well as the record of his death and funeral procession. All documents are arranged chronologically. Photos on 
display are categorized by subject headings. The application of the 2nd edition of General International 
Standard Archival Description of the International Council on Archives (ICA) indicates that both physical and 
specific content of the records can be described as well as the levels of records classification, including 
group, sub-group, and file. The description reveals the linking of the records in the same group. When these 
information are arranged in the form of the special guide list, it can be defined as the information source of 
Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi. Furthermore, the annals information in the special guide list can be 
listed in order to search information via an online system in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยขนิษฐา วงศพานิช ที่ใหความรู
คําแนะนําและใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมาและผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญยฤทธ์ิ ที่คอยให  
คําช้ีแนะ เอาใจใส ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ใหกําลังใจและเสียสละเวลาอันยาวนาน จนกระทั่ง
วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทานเปน
อยางสูงในความกรุณา เมตตาตอผูวิจัยตลอดการศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา
ทั้งสองทานที่เช่ือมั่นในศิษยคนน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม และนางนัยนา แยมสาขา  
ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการแกไขและปรับปรุงวิทยานิพนธให
สมบูรณย่ิงข้ึน ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล คุณกรพินธุ ทวีตา จากสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ และคุณยวิญฐากรณ ทองแขก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ชวยกรุณา
เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย กรุณาและใหคําช้ีแนะตางๆ ที่เปนประโยชน 
 ขอขอบพระคุณนางสาลินี ชุมวรรณ หัวหนากลุมบันทึกเหตุการณ สํานักหอจดมายเหตุ
แหงชาติ ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ขอขอบพระคุณคุณสุนทรี สังขอยุทธ 
พี่ๆ ที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พี่ๆ เจาหนาที่ที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จวนเจาเมืองระนองและคุณโกศล ณ ระนอง 
ทายาทตระกูล ณ ระนอง ที่ใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจและสนับสนุนขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการ
ทําวิทยานิพนธเลมน้ี 
 ขอขอบคุณนองๆ เพื่อนๆ พี่ๆ กลุมบันทึกเหตุการณและกลุมงานอื่นๆ สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ ที่ใหความชวยเหลือ เปนหวง คอยถามไถและใหกําลังใจเสมอมา ขอบคุณเพื่อนๆ รวม
สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี และเพื่อนๆ พี่ๆ นักศึกษาการจัดการจดหมายเหตุและ
เอกสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือ คอยอยูเคียงขางและเปนกําลังใจซึ่งกัน
และกันมาตลอด ต้ังแตเริ่มศึกษาในสาขาน้ีและในการทําวิทยานิพนธเลมน้ี ขอขอบคุณนองจันทนา 
ชลายนนาวิน นายฮันเตอร วัตสัน เพื่อนๆ นองๆ ที่ไมไดเอยนาม กัลยาณมิตรและบุคคลอื่นที่มีสวน
เกี่ยวของที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ทายที่สุดขอขอบคุณเพื่อนสนิท ครอบครัวชัยเพชรและครอบครัวจงทองที่อยูเคียงขาง 
สนับสนุนทั้งทุนทรัพยและกําลังใจมาโดยตลอด คุณประโยชนจากงานวิจัยน้ีขออุทิศเปนคุรุบูชาแก
อาจารยสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร อาจารยและคุณครูทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน
ใหความรู สั่งสมและเพิ่มเติมประสบการณที่ดีใหศิษยคนน้ีมาตลอด และอุทิศแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานจดหมายเหตุ ซึ่งเปนผูที่มีสวนสําคัญในการธํารงรักษาเอกสารจดหมายเหตุไวเปนสมบัติของชาติ 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี1 (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เปนสมาชิกคนหน่ึงในตระกูล 
ณ ระนอง ซึ่งเปนตระกูลเกาแกที่มีความสําคัญ และมีบทบาทตอการพัฒนาหัวเมืองฝงทะเลดาน
ตะวันตก2 พระยารัษฎาฯ เกิดใน พ.ศ. 2400 เริ่มเขารับราชการใน พ.ศ. 2425 หลังจากที่บิดา       
ถึงแกกรรม คอซิมกอง ณ ระนอง พี่ชายตางมารดา ซึ่งขณะน้ันมีบรรดาศักด์ิเปนพระยารัตนเศรษฐี ได
นําคอซิมบี๊ เขากรุงเทพฯ และถวายตัวเปนมหาดเล็กในรัชกาลที่ 5 ในปเดียวกันน้ัน พระยารัษฎาฯ 
ไดรับบรรดาศักด์ิเปนหลวงบริรักษโลหวิสัย ผูชวยราชการเมืองระนองและเปนผูสําเร็จราชการเมือง
กระบุรี ใน พ.ศ. 2427 มีบรรดาศักด์ิเปนพระอัษฎงคตทิศรักษา การที่ทานไดพัฒนาเมืองกระบุรีซึ่ง
เปนเมืองเล็กๆ ใหเจริญข้ึนทั้งดานการบริหาร การคมนาคม การเกษตรและการคา ฯลฯ สงผลให
ไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนไดรับพระราชทาน
บรรดาศักด์ิเปนพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ผูวาราชการเมืองตรังและดํารงตําแหนง
สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตใน พ.ศ. 2433 และ พ.ศ. 2444 ตามลําดับ3 
 ตลอดการทํางานของพระยารัษฎาฯ คือ ในระหวาง พ.ศ. 2425 – 2456 น้ัน ทานไดทํา
คุณประโยชนใหกับประเทศชาติในหลายๆ ดาน ซึ่งดานที่โดดเดนและไดรับการยกยองคือ ดานการ
ปกครอง เน่ืองจากทานเปนนักปกครองที่มีอัตลักษณในการทํางาน แตกตางจากนักปกครองคนอื่นๆ  
มีแนวความคิดริเริ่มหาวิธีการใหมๆ มาใชในการดําเนินงาน กลาวคือ ไดนําเอาความคิดทั้งแบบฝรั่ง 
ไทยและจีนมาประยุกตรวมกัน4 โดยมีเปาหมายการทํางานที่แทจริงเพื่อประชาชนเปนหลัก จึงทําให
ชาวไทยและชาวตางชาติยอมรับวาทานเปนบุคคลสมัยเกาที่มีแนวความคิดและวิธีการทํางานที่
ทันสมัย สามารถเปนแบบอยางและไดรับการยกยองใหเปนนักปกครองตัวอยาง5 

                                 
 1ในวิทยานิพนธฉบับน้ี จะใชช่ือยอวา “พระยารัษฎาฯ”  
 2ดรุณี แกวมวง, “พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) : ผูนําการปกครองหัว

เมืองไทย ฝงตะวันตก พ.ศ. 2444 - 2456” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2526), 1. 

 3ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประวัติ ศาสตร ไทย ฉบั บราชบัณฑิ ตยสถาน  (กรุ งเทพฯ:  
ราชบัณฑิตยสถาน, 2537), 106. 
 4วิ รั ช  ถิ รพัน ธุ เม ธี ,  พระยารัษฎานุประดิษฐ ฯ (คอซิ มบี๊  ณ ระนอง) เพชรน้ํ าหนึ่ งของ
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพฯ: ดวงแกว, 2540), 1-3. 
 5ภิญโญ ตันพิทยคุปต, “รายงานการวิจัย พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี นักปกครอง
ตัวอยาง” (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2526), 4. 
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 หลักฐานของการปฏิบัติงานดานการบริหาร การปกครองและดานอื่นๆ เชน การ
คมนาคม การเกษตร การคา การสาธารณสุข ฯลฯ ของพระยารัษฎาฯ คือเอกสารเกาปริมาณมาก
ซึ่งมีคุณคาตอประเทศชาติ ทั้งคุณคาทางดานการบริหาร ดานประวัติศาสตร และเมื่อเอกสาร
ดังกลาวไดผานการประเมินและเขาสูกระบวนการจัดการทางดานจดหมายเหตุแลว เอกสารเหลาน้ี
จึงมีคุณคาถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ คุณคาทางดานการศึกษาคนควา เนื่องจากเอกสารได
สะทอนใหเห็นภารกิจการดําเนินงานของพระยารัษฎาฯ อยางชัดเจน แตปจจุบันเอกสารได
กระจายจัดเก็บและจัดแสดงตามแหลงขอมูลตางๆ ที่เปนแหลงกําเนิดของเอกสารนั้นๆ และสวน
ใหญไดผานกระบวนการจัดการทางดานจดหมายเหตุและเปดใหบุคคลทั่วไปเขาใชและศึกษาแลว
 ในเบื้องตน จากการศึกษาและสํารวจขอมูล โดยพิจารณาจากช่ือรายการเอกสาร หรือ
รายการเอกสารที่อยูในระยะเวลาที่สอดคลองและเกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ผูศึกษาพบวาเอกสาร
เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ อยูในความดูแลรับผิดชอบและจัดเก็บอยูในหลายหนวยงาน ประกอบดวย
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพฯ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎา    
นุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเอกสารแตละแหลงมี
ประเภท จํานวนและเน้ือหาที่แตกตางกัน ดังน้ี 

1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีเอกสารที่เกี่ยวของอยู 2 ประเภท คือ เอกสาร
จดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 93 แฟมและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถาย  จํานวน 45 ภาพ ระยะ เวลาของเอกสารอยู ในช วง  พ .ศ.  2427 – 2494 สําน ัก         
หอจดหมายเหตุแหงชาติไดรับมอบเอกสารเหลาน้ีจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนเอกสาร
ของสํานักราชเลขาธิการซึ่งหนวยงานตางๆ สงไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพิจารณา สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดจัดเรียงแบงตามกระทรวงตางๆ ตามระยะเวลา
ของเอกสาร ปจจุบันไดมีการถายไมโครฟลม จัดทําบัญชีสืบคนและเปดใหบริการแลว 

2. หอจดหมาย เหต ุแห ง ชาต ิเ ฉล ิมพระ เก ียรต ิ สม เด ็จพระนา ง เ จ าส ิร ิก ิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ตรัง มีเอกสารที่เกี่ยวของอยู 2 ประเภทคือ เอกสารจดหมายเหตุประเภทลาย
ลักษณ จํานวน 120 แฟมและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 5 ภาพ 
ระยะเวลาของเอกสารอยูในชวง พ.ศ. 2433 - 2466 เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารเกาของมณฑล
ภูเก็ต ซึ่งหอจดหมายเหตุไดรับมอบมาเน่ืองจากอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบ เอกสารสวนนี้จะเปน
เอกสารทองถ่ินซึ่งสวนใหญจะเปนการสั่งการในแตละพื้นที่และการจดบันทึกขอราชการตางๆ ของ
พระยารัษฎาฯ ปจจุบันหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังไดจัดเรียงโดยรวมไวในชุดมณฑลภูเก็ต และ
จัดแบงตามแผนกขององคกร รวมทั้งจัดทําบัญชีสืบคนและเปดใหบริการเอกสารตนฉบับแลว 

3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง เดิม
เปนบานพักหลังเกา ซึ่งพระยารัษฎาฯ เคยอาศัยในชวงที่ทานเปนผูสําเร็จราชการ จังหวัดตรัง 
ปจจุบันชาวบานในพื้นที่และลูกหลานของพระยารัษฎาฯ ไดรวมกันสนับสนุน และดูแลพิพิธภัณฑ
แหงน้ี ภายในมีการจัดแสดงภาพถายเกาและเครื่องใชจํานวนมาก โดยพยายามคงรูปแบบเดิมไวให
มากที่สุด เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑแหงนี้เปนภาพถายเกา 
จํานวน 103 ภาพ มีทั้งภาพถายสวนบุคคลของพระยารัษฎาฯ ภาพถายในการประชุมเทศาภิบาล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 3

ในแตละป ภาพถายบุคคลภายในตระกูล ภาพถายสภาพบานเมืองในชวงที่พระยารัษฎาฯ เปนผูสําเร็จ
ราชการและภาพถายขบวนแหศพจากปนังไปยังสุสานที่จังหวัดระนอง เปนตน ปจจุบันไดเปดใหบุคคล
ทั่วไปชมและถายภาพได 

4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ตมีเอกสารซึ่งเกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 
นอยมาก เน่ืองจากไมไดมีหนาที่จัดเก็บเอกสารโดยตรง เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ เปน
ภาพถายเกา จํานวน 2 ภาพ เปนภาพถายสวนบุคคล ปจจุบันไดนํามาจัดแสดงและเปดใหบุคคลทั่วไป
ชมและถายภาพได 

5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต ต้ังอยูในตัวเมืองภูเก็ต ภายในมีหองจัดแสดง
เรื่องราวและสิ่งของตางๆ เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของโรงเรียนจีนไทยหัว สภาพความเปนอยู 
และการทําเหมืองแรของชาวจีน และมี 1 หองซึ่งจัดแสดงการบริหารงานในสมัยที่พระยารัษฎาฯ 
ดํารงตําแหนงเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต มีเอกสารที่เกี่ยวของเปนภาพถาย จํานวน 5 ภาพ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นบริบท สภาพบานเมืองและผลงานของพระยารัษฎาฯ ในสมัยน้ัน ปจจุบันไดเปดให
บุคคลทั่วไปเขาชม โดยเสียคาบริการในการถายภาพภายในอาคาร 

6. จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง เดิมเปนจวนซึ่งเจาเมืองระนองคนแรก คือ พระ
ยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี หรือทานคอซูเจียง บิดาของพระยารัษฎาฯ ไดสรางไว ปจจุบันเปนแหลง 
โบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดระนอง ภายในประกอบดวยแทนสักการะบูชาบรรพบุรุษตระกูล ณ 
ระนองและภาพถายสมาชิกในตระกูล ณ ระนองแตละรุน เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ สวน
ใหญจะเปนภาพถายสวนบุคคลที่เกี่ยวของในแงของเครือญาติ จํานวน 84 ภาพ 

ผูที่จะเขาใชบริการเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่เปนเอกสาร
ประเภทลายลักษณ จะตองสืบคนจากบัญชีสํารวจเอกสารของแตละกระทรวง ในรัชกาลที่ 5 และ
รัชกาลที่ 6 ซึ่งสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดจัดทําไวเปน
เครื่องมือชวยคนในเบื้องตน สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย สามารถสืบคนได
จากบัตรรายการ ระบบออนไลน ซึ่งสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ 
ตรัง ไดจัดทําไวเปนเครื่องมือชวยคน หรือสามารถดูสําเนาภาพไดจากหนังสืออางอิง 

ผูคนควาสวนใหญอาจไมสามารถเขาถึงเอกสารเหลาน้ันไดครบถวนและตองใชเวลานาน
ในการคนหาเอกสารที่เกี่ยวของ อีกทั้งอาจไดเอกสารไมตรงตามความตองการ เนื่องจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดจัดแบงออกตามโครงสรางองคกรและตามภารกิจ ไมไดจัดเก็บรวม
ไวตามช่ือบุคคล นอกจากน้ีบัญชีสํารวจเอกสารซึ่งเปนเครื่องมือชวยคนในเบื้องตนมีเปนจํานวนมาก 
และใหขอมูลรายการเอกสารเพียงสั้นๆ ในประเด็นสําคัญของเอกสารแตละเรื่องเทาน้ัน ตลอดจนไมมี
การทําดรรชนีชวยคน สิ่งเหลาน้ีลวนเปนขอจํากัดในการเขาใชบริการเอกสารจดหมายเหตุของ     
พระยารัษฎาฯ ดังน้ันการจัดทําเครื่องมือชวยคนประเภทอื่นเพิ่มเติมจึงมีสวนสําคัญที่จะชวย
ตอบสนองความตองการของผูคนควา รวมทั้งเปนการชวยอนุรักษและเผยแพรขอมูลเอกสารจดหมาย
เหตุไดมากย่ิงข้ึน 

ในสวนของพิพิธภัณฑและแหลงขอมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บหรือจัดแสดงเอกสารที่เกี่ยวของ
กับพระยารัษฎาฯ ซึ่งเปนภาพถาย ผูคนควาสามารถเขาชมได โดยไมตองใชบัญชีหรือเครื่องมือ    
ชวยคน แตโดยสวนใหญ ผูคนความักไมทราบวาเอกสารเหลาน้ันอยูที่ไหนบาง การจัดทําเครื่องมือ
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ชวยคนซึ ่งรวมรวบเอกสารจดหมายเหตุที ่เกี ่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ทั้งหมด จะชวยระบุให       
ผูคนควาไดทราบแหลงขอมูลของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวนมากย่ิงข้ึน 

เครื่องมือชวยคนเอกสาร (Finding Aids) เปนเครื่องมือที่ประกอบไปดวยขอมูล เน้ือหา
ในเรื่องที่ครอบคลุมเอกสารจดหมายเหตุ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการคนหาตําแหนง ที่อยูของ
เอกสารจดหมายเหตุ6 และเปนการอธิบายสวนประกอบตางๆ ของเอกสารรายการน้ันๆ7 การเขาถึง
เอกสารจดหมายเหตุจะตองอาศัยเครื่องมือชวยคนประเภทใดประเภทหน่ึง เพราะผูคนควาไมสามารถ
เลือกใชเอกสารไดโดยตรงเหมือนกับหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ ได เครื่องมือชวยคนประเภทคูมือ
แนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง (Special Guide List) เปนเครื่องมือชวยคนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเอกสารใน
แตละรายการ โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนของสาระสังเขปจะเปนประโยชนแกผูคนควา ชวยใหสามารถ
เขาถึงเอกสารไดครบถวนและรวดเร็ว นอกจากน้ีคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องยังสามารถรวบรวม
เอกสาร ซึ่งจัดเก็บอยูตามแหลงขอมูลตางๆ มารวมอยูในเลมเดียวกัน เพื่อใหเปนแหลงสารนิเทศซึ่งจะ
มีประโยชนในการสืบคน กลาวคือ ผูคนควาจะไดขอมูลที่เกี่ยวของไดอยางครบถวนและครอบคลุม
มากข้ึน อีกทั้งการจัดทําเครื่องมือชวยคนที่มีประสิทธิภาพ ยังเปนการเพิ่มประสิทธิผลดานงานบริการ
และเผยแพรประชาสัมพันธ ทําใหผูคนควาสามารถเขาถึงเอกสารไดมากย่ิงข้ึนโดยลดการชํารุดของ
เอกสารไปพรอมกัน 

การสรางคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง ที่มีขอมูลคําอธิบายเน้ือหาเอกสาร
จดหมายเหตุและสวนสําคัญอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะชวยใหการคนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนน้ัน ควรมี   
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เปนมาตรฐานและครอบคลุมมากที่สุด ผูวิจัยจึงเห็นควรนํา
มาตรฐานการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ป ค.ศ. 1999 
(ISAD(G) 2nd : General International Standard Archival Description) มาประยุกตใชในการสราง
เครื่องมือวิจัยคือ แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ในระดับแฟมและ
หลักเกณฑการลงรายการคําอธิบายเอกสาร 

ผูวิจัยเล็งเห็นวา หากมีการศึกษา วิเคราะหเอกสารจดหมายเหตุของพระยารัษฎาฯ 
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งอยูในพื้นที่จังหวัดตรัง 
ภูเก็ตและระนองดังกลาว และนํามารวบรวมจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง 
(Special Guide List) นอกจากจะไดขอมูลทั้งลักษณะทางกายภาพและทางดานเน้ือหาของเอกสาร
จดหมายเหตุของพระยารัษฎาฯ แลว คูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร
ภักดี (คอซิมบี ๊ ณ ระนอง) เลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูคนควาในแงของประสิทธิภาพในการสืบคน 
รวมทั้งตอหนวยงานจดหมายเหตุเอง ในแงของการเผยแพรขอมูลเอกสารจดหมายเหตุและ          

                                 
 6Niels Bohr Library&Archives, Archival finding aids, accessed September 23, 2010, 

available from http://www.aip.org/history/nbl/findingaids_help.html  
   7Library of Congress, Archival finding aids, accessed September 23, 2010, available 

from http://www.loc.gov/rr/ead/  
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งานทางดานจดหมายเหตุใหเปนที่รูจักมากข้ึนอีกทางหน่ึงดวย ผูศึกษาจึงเห็นควรทําวิจัยเรื่อง คูมือ
แนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ทั้งเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณและเอกสาร    
โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายจากแหลงขอมูลตางๆ 

2. เพื่อจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหศิรภักดี 

ในระดับกลุมและระดับแฟม ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ-
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยศึกษาทั้งเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 

2. การศึกษาครั้งน้ีประยุกตใชมาตรฐานการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุระหวาง
ประเทศฉบับปรับปรุงครั้งที่  2 ป ค.ศ. 1999 (ISAD(G) 2nd) ของสภาการจดหมายเหตุระหวาง
ประเทศ (ICA) เพื่อสรางเครื่องมือในการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. สํารวจ รวบรวมเอกสาร สิ่งตีพิมพและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตน 
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทั้ง 6 แหลง คือ  

2.1 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
2.2 หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ินาถ ตรัง 

หรือหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
2.3 พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
2.4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
2.5 พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต 
2.6 จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

3. กําหนดขอบเขตและวางโครงราง 
4. ศึกษาและวิเคราะหลักษณะเอกสารจดหมายเหตุแตละแฟม/ภาพ 
5. เรียบเรียงผลการวิเคราะหขอมูลและจัดทําเครื่องมือชวยคนประเภทคูมือ

แนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง (Special guide list) 
6. สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลงาน 
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คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
1. เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) ในงานวิจัยเลมน้ี หมายถึง ขอมูลทุกรูปแบบที่

หนวยงานผลิตข้ึนเพื่อใชในการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นกระแสการปฏิบัติงานแลว ไดรับการประเมินวามี
คุณคาในฐานะเปนขอมูลช้ันตนที่แสดงถึงการดําเนินงานและพัฒนาการของหนวยงานน้ันๆ ซึ่งมี
ความสําคัญตอประวัติศาสตรของประเทศ ทั้งน้ีรวมถึงเอกสารสวนบุคคลที่ไดรับมอบจากบุคคลสาํคัญ
หรือทายาทของบุคคลน้ันๆ ดวย เอกสารจดหมายเหตุอาจอยูในรูปแบบ 

1.1 เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อ
ความหมาย ดวยตัวอักษร ไมวาจะเขียนดวยมือหรือพิมพลงบนวัสดุรูปแบบตางๆ เชน หนังสือโตตอบ
ของราชการ เอกสารประชุม ใบบอก สารตรา เปนตน 

1.2 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือเอกสารที่สื่อ
โดยเสียงหรือภาพ เชน แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพถาย ฟลม สไลด โปสเตอร เปนตน 

2. คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง (Special Guide List) หมายถึง 
เครื่องมือชวยคนเอกสารที่ใหคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในระดับชุด ระดับ
แฟมและระดับรายการ โดยเอกสารจดหมายเหตุเหลาน้ันอาจจะเปนเอกสารจดหมายเหตุตางประเภท 
หรือ ตางชุดเอกสาร ตางแหลงขอมูลก็ได แตจะตองมีหัวเรื่องเดียวกันหรือหัวเรื่องที่เกี่ยวของกัน 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน 

1. การสะกดคําในงานวิจัยน้ี จะยึดการสะกดคําตามอักขรวิธีปจจุบัน ยกเวนช่ือ
เอกสารจดหมายเหตุหรือการอางถึงขอความภายในแฟม จะคงการสะกดตามที่ปรากฏในบัญชีสํารวจ
เอกสารจดหมายเหตุ บัตรรายการหรือคําอธิบายเฉพาะที่แหลงขอมูลตางๆ ไดจัดพิมพหรือเขียนไว 

2. ผูวิจัยใชคํายอดังตอไปน้ี 
2.1 หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง หมายถึง หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม   

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
2.2 พระยารัษฎาฯ หมายถึง พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 

3. อักษรยอที่ใชในงานวิจัย 
3.1 อักษรยอที่ใชเรียกแทนกลุมเอกสารจดหมายเหตุ ในสํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง อธิบายไดดังน้ี 
 ร.5 กษ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
 ร.5 ค หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
 ร.5 น หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล 
 ร.5 ม หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
 ร.5 ยธ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ 
 ร.5 รล หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ 
 ร.5 รล – กห หมายถึง เอกสารกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ 5 
 ร.5 รล – พศ หมายถึง เอกสารสารบาญชุดพิเศษ รัชกาลที่ 5 
 ร.5 อ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมุรธาธร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 7

 ร.6 ต หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงตางประเทศ 
 ร.6 บ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด 
 ร.6 ม หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
 ร.6 ศ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ 
 สบ.2 หมายถึง เอกสารสวนบุคคล สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 สร. หมายถึง เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ 
 M หมายถึง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย หมวดภาพเมาท 
 ภ.หวญ. หมายถึง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่รับมอบจาก 
            หอพระสมุดวชิรญาณ 
 ภจ หมายถึง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่เก็บแยกจาก
            เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ 
 ภ.001หวญ. หมายถึง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย หมวดภาพบุคคล  
             ที่รับมอบจากหอพระสมุดวชิรญาณ  
 (10) มท. หมายถึง เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
 ภ.พิเศษ/ภ(ช)หมายถึง  เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายซึ่งจัดเก็บที่ 
             หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 

3.2 อักษรยอที่ผูวิจัยกําหนดเพื่อเรียกแทนกลุมเอกสารจดหมายเหตุ และสถานที่
เก็บ  ในพิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร ภักดี  (คอซิมบี๊  ณ ระนอง) จั งห วัดตรั ง 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง อธิบายไดดังน้ี 
         จร. หมายถึง  จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
         พธ.ถ. หมายถึง  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
         พธ.ท. หมายถึง  พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต 
         พธ.พ. หมายถึง  พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
     (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ทั้งทางดาน
กายภาพและดานเน้ือหาที่เก็บในแหลงขอมูลทั้ง 6 แหง ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูศึกษา คนควาทั่วไป 
ที่จะสามารถนําขอมูลจากงานวิจัยไปศึกษาตอในดานตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป 

2. ไดคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ 
3. เปนการสงเสริม เผยแพรงานดานจดหมายเหตุ แกบุคคลทั่วไปและบุคคลในทองถ่ิน

ใหรูจักและใชบริการเอกสารจดหมายเหตุไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งสงเสริม
หนวยงานดานการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ เน่ืองจากคูมือเลมน้ีจะชวยลดความชํารุดของเอกสาร
ในระดับหน่ึง 
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บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในงานวิจัยเรื่อง คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ผูวิจยั
ไดศึกษาคนควา เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเรียบเรียงและนําเสนอในหัวขอดังตอไปน้ี 
 
เอกสารจดหมายเหตุท่ีเก่ียวของกับพระยารัษฎาฯ 
 ในงานวิจัยเลมน้ี เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ หมายถึง เอกสาร
จดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ที่มีความ
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งมีคุณคาและมีความสําคัญในแงของประวัติศาสตรทั้งสวนบุคคลและ
ประวัติศาสตรของชาติดวย เน่ืองจากเอกสารดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงภารกิจ การดําเนินงาน 
ชีวประวัติของพระยารัษฎาฯ และบริบททางสังคมในสมัยน้ัน 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาทั้งสองประเภทน้ัน สวนใหญจัดเก็บ
และใหบริการอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง เน่ืองจาก
หนวยงานทั้ง 2 แหงมีหนาที่รับผิดชอบในการรับมอบ จัดหมวดหมู จัดเก็บและดําเนินงานตาม
กระบวนการทางจดหมายเหตุโดยตรง นอกจากน้ียังมีแหลงขอมูลอีก 4 แหงที่จัดเก็บและจัดแสดง
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ คือ พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑไทยหัว จังหวัด
ภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งแตละแหลงมีที่มา เน้ือหาและสภาพของเอกสารแตกตาง
กันดังน้ี 

1. เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
 เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ น้ัน ถูกจัดอยูในกลุมเอกสารกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6 และแบงแยกตามกระทรวงในแตละรัชกาล ซึ่งสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติไดรับมอบเอกสารทั้งหมดน้ันมาจากแหลงเดียวกัน คือ จากกรมเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี  
 นอกจากเอกสารในกระทรวงตางๆ ของกรมราชเลขาธิการแลว เอกสารที่เกี่ยวของกับ     
พระยารัษฎาฯ ยังปรากฏอยูในเอกสารสวนบุคคลสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพอีกดวย 
เน่ืองจากมีภารกิจและการงานที่มีความสอดคลองกัน โดยเอกสารสวนบุคคลสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพน้ัน หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ประทานใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

 เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ถูกจัดแยกตามภารกิจที่ทานไดดําเนินการหรือ
ประสานงานกับกระทรวงหรือบุคคลตางๆ โดยผูคนควาสามารถสืบคนไดจากบัญชีเอกสารของแตละ
กระทรวง ปจจุบันการใชบริการเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ น้ัน สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติไดทําสําเนาเพื่อการอนุรักษเอกสารตนฉบับดวยการถายไมโครฟลมไวใหบริการ เน่ืองจาก
เอกสารในชวงเวลาดังกลาว เปนเอกสารที่มีความสําคัญมากและสภาพเอกสารตนฉบับซึ่งเปนกระดาษ
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น้ันก็เสื่อมสภาพตามเวลา ดังน้ันผูใชตองอานเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จากสําเนา
ไมโครฟลม โดยอานผานเครื่องอานไมโครฟลม 

 สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายน้ัน ผูคนควาสามารถสืบคนไดจาก
บัตรรายการ ในหองบริการภาพถายของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งจัดเก็บใน 2 ตู คือ ตูภาพชุด
จากหอพระสมุดวชิรญาณและชุดสวนบุคคล ตูที่ 1 และตูภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณและชุดสวนบุคคล 
ตูที่ 2 บัตรรายการของเอกสารภาพของทั้งสองตูน้ีจะแตกตางกัน บัตรรายการจากตูที่ 1 มีขนาด 5”x 3” จะ
บอกรายละเอียดของรหัสภาพ ช่ือเอกสาร คําอธิบายภาพ ขนาด จํานวน และที่มา บัตรรายการจากตูที่ 2 มี
ขนาด 6”x 4” ขอมูลเหมือนกันทุกประการและเพิ่มภาพยอใหผูคนควาสามารถเห็นภาพเอกสารตนฉบับได
กอนจะขอใชบริการ  

 นอกจากบัตรรายการแลว ผูคนควาสามารถสืบคนเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถาย
ที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดจากตูภาพเมาท ซึ่งจะจัดเรียงตามช่ือบุคคลและหัวเรื่อง ภาพเมาท
เปนภาพที่ทําอัดขยาย/ทําสําเนาจากฟลมกระจกเพื่อใหสะดวกแกการคนควา ผูคนควาสามารถดูภาพ
และทําสําเนาภาพเมาทไดโดยไมตองเขียนใบยืม 

2. เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุ

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง น้ันจัดอยูในกลุมกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต โดยกระจายอยูใน
แผนกตางๆ สวนใหญเอกสารจะอยูในแผนกมหาดไทย แผนกเลขานุการและในหัวเรื่องรายวันจด
รายงานราชการ เน่ืองจากหนาที่และภารกิจหลักของทานคือ การบริหาร ทํานุบํารุงบานเมืองและการ
ปกครอง  

 เอกสารจดหมายเหตุกลุมน้ีไดผานการอนุรักษแลว มีสภาพคอนขางสมบูรณ ครบถวน   
ผูเขาใชบริการสามารถสืบคน/คนคืนเอกสารไดจากบัญชีเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต ซึ่ง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารในเบื้องตนไดแก รหัส ช่ือเรื่อง ระยะเวลาของเอกสาร จํานวนหนาและ
หมายเหตุเพิ่มเติม และพบวามีเอกสารจํานวนหน่ึงที่เจาหนาที่ไดจัดทําสาระสังเขป ซึ่งเปนการยอ
เน้ือหาเอกสารแตละแฟม แนบไวที่หลังปกในของแฟมน้ันๆ แลวดวย สวนเอกสารโสตทัศนจดหมาย-
เหตุประเภทภาพถายในหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง เปนภาพที่ไดมาจากการบริจาคของบุคคลใน
ทองถ่ิน ปจจุบันใหบริการ โดยดูสําเนาภาพจากหนังสือ “แลหลัง....เมืองตรัง” 

3. เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ จังหวัดตรัง 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของนํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ เปน

เอกสารสวนบุคคล ซึ่งทายาทตระกูล ณ ระนองไดรับสืบทอดตอๆ กันมา แลวบริจาคใหจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ เน้ือหาของเอกสารโดยสวนใหญเปนภาพถายสวนบุคคลของพระยารัษฎาฯ 
ภาพถายในการประชุมเทศาภิบาลในแตละป ภาพถายบุคคลภายในตระกูล ภาพถายสภาพบานเมือง
ในชวงที่พระยารัษฎาฯ เปนผูสําเร็จราชการ และภาพถายขบวนแหศพจากปนังไปยังสุสานที่จังหวัด
ระนอง ทั้งหมดเปนภาพถายขาว – ดํา มีสภาพคอนขางสมบูรณ จัดแสดงโดยใสไวในกรอบภาพ 
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4. เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
 เอกสารในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลางซึ ่งเกี ่ยวของกับพระยารัษฎาฯ เปน
ภาพถายสวนบุคคลของพระยารัษฎาฯ ในชุดเครื่องแบบและในชุดอื่นๆ ภาพถายมีสภาพสมบูรณ 
ชัดเจน จัดแสดงไวในกรอบภาพ โดยภาพที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลางน้ันเปนภาพที่
ทําสําเนาจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

5. เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต มีภารกิจที่จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนจีน

ไทยหัวเปนหลัก อยางไรก็ตามมี 1 หอง ซึ่งเปนหองบุคคลสําคัญ เปนหองที่จัดแสดงการบริหารงานใน
สมัยที่พระยารัษฎาฯ ดํารงตําแหนงเปนสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต เอกสารภาพถาย
แสดงถึงบริบท การพัฒนาสภาพบานเมืองและผลงานของพระยารัษฎาฯ ในสมัยน้ันไดแก การสราง
ถนน ทาเรือ จวนเทศาภิบาล เปนตน พิพิธภัณฑไดจัดแสดงโดยใชภาพสําเนา  

6. เอกสารจดหมายเหตุทีเ่กี่ยวของกบัพระยารัษฎาฯ ทีจ่วนเจาเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 
จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง เดิมเปนจวนซึ่งเจาเมืองระนองคนแรก คือ   

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี หรือทานคอซูเจียง บิดาของพระยารัษฎาฯ เปนผูสรางข้ึน เอกสาร
จดหมายเหตุที่นํามาจัดแสดงเปนเอกสารสวนบุคคล ซึ่งทายาทไดรับสืบทอดตอๆ กันมา เอกสาร
ภาพถายแสดงถึงความสัมพันธทางเครือญาติของสมาชิก ณ ระนองแตละรุน ซึ่งลวนเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญในการบริหารบานเมืองในยุคสมัยน้ันทั้งสิ้น ทั้งหมดเปนภาพถายขาว – ดํา ภาพสี สําเนา
ขาว ภาพวาด ภาพทั้งหมดมีสภาพคอนขางสมบูรณ จัดแสดงโดยใสไวในกรอบภาพ  

จากขอมูลขางตนจะพบวาพิพิธภัณฑแตละแหง และจวนเจาเมืองระนองซึ่งเปนสถานที่
เรียนรูทางประวัติศาสตรและโบราณสถานน้ัน ไมไดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บหรือ
ใหบริการเอกสารจดหมายเหตุโดยตรง แตมีภารกิจในแงของการจัดเก็บ ดูแลและจัดแสดงสิ่งของ
มากกวา ดังน้ันเอกสารจดหมายเหตุสวนใหญที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จึงเปนเอกสารประเภท
ภาพถาย ซึ่งเปนเอกสารสวนบุคคลที่ไดรับตกทอดกันมา ภาพถายที่จัดแสดงสวนใหญเปนภาพขาว ดํา
ใสกรอบและยังคงสภาพสมบูรณ และสามารถเขาชมและถายภาพไดเลยโดยไมตองใชเครื่องมือชวย
คนใดๆ แตอยางไรก็ตามใตภาพถายซึ่งจัดแสดงน้ัน ไมมีการกําหนดรหัส บางภาพมีคําบรรยายใตภาพ
สั้นๆ บางภาพมีการระบุชวงเวลาของภาพ หากเปนภาพบุคคลสวนใหญก็จะบอกแคช่ือบุคคลในภาพ
และตําแหนง ไมไดมีคําอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติม  

 
การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเร่ือง  
  เครื่องมือชวยคนแตละประเภทยอมนําเสนอรายละเอียดของขอมูลที่แตกตางกัน แต
โดยทั่วไปแลวเครือ่งมือชวยคนน้ันมีวัตถุประสงคหลักคือ ชวยควบคุมเอกสารจดหมายเหตุที่หนวยงาน
มีอยูในครอบครอง ใหขอมูลของเอกสารทัง้ทางดานกายภาพและเน้ือหา และทําหนาทีร่ะบุตําแหนง 
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เปนตัวชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมลูและชวยใหผูใชเขาถึงเอกสารไดอยางรวดเร็วและ
ตรงตามความตองการ1  

 เครื่องมือชวยคน (Finding Aids) ประเภทที่เรียกวาคูมือชวยคนเอกสารเฉพาะเรื่อง 
(Special Guide List) เปนเครื่องมือที่สรางโดยนักจดหมายเหตุ มีจุดประสงคหลักเพื่อชวยใหผูใชคนหา
และเขาถึงเรื่องที่ตองการคนไดอยางสะดวก รวดเร็วและตรงตามความตองการ เปนเครื่องมือชวยคน
เอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือเรื่องที่ผูใชใหความสนใจ ตามสมัยและพื้นที่ น้ันๆ2 
นอกจากน้ีคูมือชวยคนเอกสารเฉพาะเรื่องยังเปนเครื่องมือชวยคนประเภทหน่ึงที่ใหคําอธิบายเอกสารทั้ง
ในระดับกลุม ชุด แฟมหรือรายการ รวมทั้งเปนเครื่องมือชวยคนที่ชวยดึงเอกสารที่อยูตางกลุม ตางชุด
หรือตางแฟม  แตมีความสัมพันธสอดคลองกัน หัวเรื่องเดียวกันมารวมไวดวยกัน3 และอาจรวมเอกสารที่
อยูตางสถานที่ แตมีหัวเรื่องเดียวกันหรือสัมพันธกันมารวมไวดวยกัน 

 คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องจะใหขอมูลสําคัญ 3 สวนหลัก คือ ขอมูลทาง
บรรณานุกรมหรือ คําอธิบายบรรณานุกรม (Bibliographic Description) ซึ่งจะตองอาศัยมาตรฐานใด
มาตรฐานหน่ึงซึ่งมีความเหมาะสมกับเอกสารที่จะนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหและจําแนกขอมูล 
สําหรับงานวิจัยเลมน้ี ผูวิจัยเลือกใชหลักการจัดทําคําอธิบายบรรณานุกรม ตามหลัก ISAD (G) 2nd ฉบับ
ป ค.ศ. 1999 ของ ICA ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเอกสารจดหมายเหตุ สาระสังเขปและดัชนี 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
 หลักการจัดทําคําอธิบายบรรณานุกรมตามหลัก ISAD (G) 2nd ฉบับป ค.ศ. 1999 

 ดังที่กลาวในสวนขางตนแลววาในการจัดทําคําอธิบายบรรณานุกรมเพื่อสรางขอมูลตัวแทน  
ทางกายภาพน้ันจะตองอาศัยมาตรฐานหรือหลักเกณฑที่มีความเหมาะสมกับเอกสารน้ันๆ ซึ่งหลักเกณฑ     
ที่มีความเหมาะสมและใชกันอยางแพรหลายหลักเกณฑหน่ึงก็คือ ISAD (G) เน่ืองจากเปนมาตรฐานที่
ออกแบบมาใหสะดวกในการสรางคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่อธิบายบริบทและเน้ือหาของเอกสาร    
จดหมายเหตุ เพื่ อให เข า ถึงไดหลายระดับทั้ ง ระดับกลุ ม (Groups) ระดับชุด (Series) ระดับ
แฟม (File) และระดับเรื่อง (Item) โดยการลงรายการระดับตางๆ น้ันจะเช่ือมโยงกันเปนลําดับข้ัน4 จึง
สามารถใชอธิบายเอกสารจดหมายเหตุไดอยางครอบคลุมทุกระดับและนํามาใชเปนแนวทางในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง เ ป น ส า ก ล  ISAD(G) 2nd ห รื อ  General International Standard Archival 
Description เปนมาตรฐานการจัดทําคําอธิบายวัสดุจดหมายเหตุระหวางประเทศฉบับปรับปรุง ที่พัฒนา

                                 
 1Sara Casper, Creating Finding Aids, accessed August 30, 2012, available from 

http://www.slideserve.com/Antony/creating-finding-aids 
 2The Adelaide City Council Archives, What are Finding Aids?, accessed August 30, 

2012, available from http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Council/cityarchives/docs/so
urce-sheets/finding_aids.pdf  

 3William L. Rofes, ed., A Glossary of Basic Terms for Archivists, Manuscript Curators 
and Records Managers, accessed August 30, 2012, available from http://hdl.handle.net/2027/md
p.39015071452729 

 4นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ, “มาตรฐานในการอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ” (เอกสารการสอน
รายวิชา 336503 สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 7. 
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โดย สภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA = International Council on Archives) ภายใตการ
อุปถัมภขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และ
คณะกรรมการมาตรฐานคําอธิบายเอกสาร (ICA/CDS = International Council on Archives/ The 
Committee Description Standard) 

 ISAD(G) 2nd มี 7 สวน ประกอบดวย 26 หนวยขอมูล โดยมี 6 หนวยขอมูลที่สําคัญและ
จําเปนตองใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ ไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือเอกสาร 
ช่ือผูผลิตเอกสาร วัน/เดือน/ป ของเอกสาร ขนาดและสื่อของเอกสาร และระดับของคําอธิบาย
เอกสาร 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนํา ISAD(G) 2nd ฉบับป ค.ศ. 1999 มาประยุกตในการสรางเครื่องมือ
วิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลระดับกลุม (Groups) และแบบบันทึกขอมูลระดับแฟม (File) เครื่องมือวิจัยที่
ประยุกตจาก ISAD(G) 2nd น้ันจะชวยใหเห็นลักษณะทางกายภาพ สาระสังเขปหรือลักษณะอื่นๆ ของ
เอกสารจดหมายเหตุแตละรายการที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึนจากน้ันจึงนํา
ขอมูลเหลาน้ันมาสรางเปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง 

 หลักการจัดทําสาระสังเขป 
 สาระสังเขป (Abstract) หมายถึง งานเขียนที่เปนการยอเน้ือหาและเรื่องราวของเอกสาร

อยางถูกตองและตรงจุดมุงหมาย ตามลําดับและวิธีเขียนของตนฉบับเดิม เพื่อใหผูใชไดสาระความรูที่
แทจริง ครบถวน ทั้งน้ีการเขียนสาระสังเขปจะตองปราศจากการตีความหรือความคิดเห็นของผูเขียน5 
สาระสังเขปที่ดีสามารถชวยใหผูใชวิเคราะหเน้ือหาของเอกสารไดคราวๆ เพื่อชวยตัดสินใจวา เอกสาร
ดังกลาวตรงกับความตองการของผูใชหรือไม และผูใชจําเปนตองไปอานเอกสารตนฉบับอยางละเอียด
หรือไม นอกจากประเด็นดังกลาวแลว สาระสังเขปยังมีประโยชนสําหรับผูใช ดังน้ี 

1. ชวยประหยัดเวลาในการอาน สาระสังเขปสามารถชวยใหผูใชทราบถึงเน้ือหา
โดยรวมของเอกสารไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากผูใชไมตองอานเอกสารฉบับเต็มที่มีเน้ือหาและปริมาณ
จํานวนมาก อันเปนการสํารวจขอมูลในเบื้องตน 

2. ชวยใหผูใชตัดสินใจไดอยางถูกตองวาควรเลือกเอกสารตนฉบับน้ันๆ ออกมาอาน
หรือไม ชวยใหผูใชเอกสารไดเอกสารตามความตองการ และชวยลดการหยิบจับเอกสารโดยไมจําเปน 
ถือเปนการอนุรักษเอกสารวิธีหน่ึง 

3. ชวยลดปญหาในเรื่องของความเขาใจในเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุ เน่ืองจาก
เอกสารจดหมายเหตุเปนเอกสารเกา ภาษาหรือถอยคําที่ใชในเอกสารตนฉบับน้ัน จึงเปนภาษา
เฉพาะที่ใชในแตละกระทรวงหรือแตละหนวยงานในสมัยน้ัน ซึ่งผูใชเอกสารในปจจุบันอาจจะไม
คุนเคยและเขาใจยาก ดังน้ันสาระสังเขปจะชวยใหผูอานเขาใจเน้ือหาและประเด็นที่สําคัญของเอกสาร
ตนฉบับไดงายข้ึน 

  สาระสังเขปที่มีประสิทธิภาพ จะชวยใหคูมือชวยคนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจาก
สาระสังเขปถือเปนการดึงสาระสําคัญจากเอกสารตนฉบับมาบรรยายและสรุปไวเปนประเด็น 

                                 
 5นิ ศ าชล  จํ าน งศ รี , การจั ด ทํ าส าร ะ สั ง เ ขป  (Abstracting), accessed August 30, 2012, 

available from http://jutatipc.files.wordpress.com/2007/12/abstract.pdf 
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นอกจากน้ียังชวยใหการสรางดัชนีมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลาวคือจะชวยใหการดึงคําสําคัญจาก
สาระสังเขปน้ันทําไดงายและรวดเร็วกวาการดึงจากเอกสารตนฉบับ ทั้งน้ีสาระสังเขปซึ่งจัดทําควบคู
กับดัชนีน้ัน จะชวยใหผูอานไดพบเรื่องราว เน้ือหาที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันในเอกสารแตละ
รายการ โดยอาศัยจากดัชนีหัวเรื่อง6 

 สาระสังเขปน้ันมีอยูหลายประเภทและมีความหลากหลายทั้งในดานรูปแบบ เน้ือหาและ
วัตถุประสงคในการจัดทํา การเลือกเขียนสาระสังเขปน้ัน ข้ึนอยูกับธรรมชาติของเอกสารตนฉบับแต
ละเรื่อง แตละสาขาวิชา ซึ่งสาระสังเขปที่ตรงกับวัตถุประสงคในการจัดทําคูมือชวยคนในงานวิจัย คือ 
สาระสังเขปประเภทใหความรู (Informative abstract) เปนสาระสังเขปที่ชวยใหผูใชประเมินไดวา 
เปนเรื่องที่ตรงความตองการหรือไม เน่ืองจากสาระสังเขปประเภทน้ีใหรายละเอียดของเอกสารอยาง
สมบูรณ ใหขอเท็จจริงที่เพียงพอแกผูใช7 ซึ่งสาระสังเขปประเภทใหความรูที่ดีและมีประสิทธิภาพควร
มีลักษณะดังน้ี 

1. กะทัดรัดและกระชับ (Concisely) สาระสังเขปที่ดีจะตองหลีกเลี่ยงการใชคําหรือ
ประโยคที่ซ้ําซาก วกวน ควรนําเสนอแคประเด็นที่สําคัญของเอกสารตนฉบับ 

2. ถูกตอง (Accurately) ความถูกตองเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนสาระสังเขป 
เน่ืองจากสาระสังเขปที่ดีจะตองนําเสนอประเด็นที่สําคัญไดอยางถูกตอง ไมบิดเบือนเน้ือหาของ
เอกสารตนฉบับ 

3. ชัดเจน กระจาง (Clearly) สาระสังเขปจะตองนําเสนอเน้ือหาดวยคําหรือประโยค
ที่ชัดเจนไมคลุมเครือ เขาใจไดงาย ไมใชคํายอหรือสัญลักษณที่ใชเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ โดยสวน
ใหญในการเขียนจึงควรยึดการใชคําของเอกสารตนฉบับใหมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 

4. สมบูรณ (Completely) เน้ือความตลอดสาระสังเขปน้ันจะตองมีความสมบูรณ คือ 
อานแลวไดใจความครบถวน ทําใหผูอานเขาใจเน้ือหาและประเด็นสําคัญโดยรวมของเอกสารตนฉบับ8 
 แนวทางหรือข้ันตอนการจัดทําสาระสังเขปที่มีประสิทธิภาพ มีดังตอไปน้ี 

1. อานเอกสารตนฉบับและพยายามทําความเขาใจเน้ือหา ขอบเขต และประเด็นสําคัญ
ของเอกสาร ซึ่งอาจจะตองอานเอกสารมากกวา 1 ครั้ง แตเปนการอานแบบคราวๆ เพื่อหาใจความ
สําคัญ 

2. เขียน หรือจดประเด็นสําคัญของเอกสาร ซึ่งสามารถทําไปพรอมกับข้ันตอนที่ 1 ได 
3. รางสาระสังเขปตามประเด็นสําคัญที่จดเอาไวในข้ันที่ 2 ตองระวังไมใชคําหรือ

ประโยคที่ฟุมเฟอย หากเปนคําศัพทหรือช่ือเฉพาะที่หลีกเลี่ยงไมได ก็ควรเขียนตามเอกสารตนฉบับ 
4. ตรวจรางสาระสังเขป ไดแก การตรวจวรรคตอน ความถูกตองของการสะกดคํา 

ความสั้นกระชับ ความถูกตองของช่ือเฉพาะตางๆ 
5. เขียนสาระสังเขปสุดทายใหถูกตองสมบูรณ  

                                 
 6กรมการฝกหัดครู, หนวยศึกษานิเทศก, สารนิเทศศาสตร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมศาสนา, 2532), 55. 
 7เพชราภรณ จันทรสูตร , ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําดัชนีและสาระสังเขป (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547), 207. 
 8กรมการฝกหัดครู หนวยศึกษานิเทศก, สารนิเทศศาสตร, 58. 
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 สาระสังเขปเปนงานเขียนที่จะตองเสนอเน้ือหาสาระสําคัญของเอกสารตนฉบับใหผูใชได
อยางถูกตองและครบถวน อาจกลาวไดวาขอบเขตของสาระสังเขปจะตองชวยใหผูอานทราบถึงเน้ือหา
ของเอกสารไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร สิ่งสําคัญในการเขียนสาระสังเขป คือ พยายามใหขอมูล
มากที่สุดโดยใชคํานอยที่สุด นอกจากหลักการจัดทําคําอธิบายบรรณานุกรมตามหลัก ISAD (G) 2nd 
ฉบับป ค.ศ. 1999 และสาระสังเขปแลว สวนประกอบสําคัญอีกสวนหน่ึง ซึ่งจะชวยใหคูมือแนะนํา
เอกสารสมบูรณและมีประสิทธิภาพ คือ ดัชนี 

 หลักการจัดทําดัชนี 
 ดัชนี (Index) คือ รายการบัญชีคําหรือวลีที่จัดทําข้ึนอยางมีระบบเพื่อนําไปสูการคนหา

ขอมูล ดัชนีมักจัดเรียงตามลําดับอักษร เพื่อใหผูใชสามารถคนหาเรื่องราว ขอมูลเกี่ยวกับช่ือหรือเรื่อง
น้ันๆไดตามตองการ ไดแก ช่ือบุคคล สถานที่ ช่ือเรื่องเฉพาะ9 ดังน้ัน ดัชนี จึงหมายถึง การช้ี แจง
ตําแหนงวาเรื่องที่ตองการอยูสวนไหน และดัชนียังชวยใหผูใชเห็นความสัมพันธระหวางเอกสารแตละ
รายการดวย ดังน้ันดัชนีจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใหผูใชประหยัดเวลาในการคนหา และชวยใหผูใช
เขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ครบถวนและสมบูรณ 

 ดัชนีมีอยูหลายประเภท ซึ่งข้ึนอยูกับผูจัดทําและวัตถุประสงคในการจัดทํา แตจะเรียกช่ือ
ดัชนีเหลาน้ันตามลักษณะของคําที่ใชในการทําดัชนี เชน ดัชนีช่ือ (Name Index) ใชคนช่ือเฉพาะ ซึ่ง
อาจเปนช่ือคน ช่ือสถานที่ ฯลฯ ดัชนีเรื่อง (Subject Index) ใชคนหัวขอเรื่อง หรือเน้ือหาในสาขาวิชา
ตางๆ และดัชนีช่ือเรื่อง (Title Index) ใชคนช่ือหนังสือ หรือช่ือเอกสาร10 ดัชนีจะรวบรวมและเรียบ
เรียงตามลําดับอักษรและจัดพิมพไวทายเลมคูมือชวยคน ซึ่งกระบวนการจัดทําดัชนีมีดังตอไปน้ี 

1. อานเน้ือหาเอกสารทั้งหมด 
2. วิเคราะหเน้ือหาของเอกสาร 
3. ดึงคําสําคัญจากสาระสังเขปแทนการดึงคําสําคัญจากเอกสารตนฉบับ โดยคํา/วลี 

สําคัญที่ใช ไดแก ช่ือบุคคล ช่ือสถานที่ เหตุการณสําคัญ ฯลฯ  
4. กําหนดตัวบงช้ีตําแหนงที่ปรากฏเน้ือหา โดยใชเลขลําดับของรายการเอกสาร

จดหมายเหตุเปนตัวบงช้ี เชน รายการที่ 1 2 3 เปนตน เน่ืองจากเลขเฉพาะของเอกสารแตละรายการ 
จะชวยใหผูใชเขาถึงตัวเอกสารไดงายและรวดเร็วกวาเลขหนา ในขณะที่หนังสือสวนใหญนิยมใชเลข
หนาเปนตัวบงช้ี11 

 จากกระบวนการจัดทําดัชนีขางตน จะพบวาองคประกอบหลักของดัชนีอาจแบงได 3 
สวน คือ คําหลัก (Headings or Lead Terms) สวนขยาย (Modification) หรือคําดัชนียอยและสวน
อางอิง หรือตัวบงช้ี (References or Locators)  

 สรุปโดยรวมแลว คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องน้ันจะประกอบดวยสวน
สําคัญ 3 สวนคือ ขอมูลทางบรรณานุกรมหรือคําอธิบายบรรณานุกรม ซึ่งอธิบายลักษณะทางกายภาพ
ของเอกสารจดหมายเหตุ สาระสังเขป ซึ่งอธิบายลักษณะเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุอยางยอ 

                                 
 9เรื่องเดียวกัน, 35. 
 10เพชราภรณ จันทรสูตร, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําดัชนีและสาระสังเขป, 3. 
 11เรื่องเดียวกัน, 5. 
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และดัชนี ซึ่ งชวยในการสืบคน การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องตาม
กระบวนการที่มีสวนประกอบทั้ง 3 สวนน้ี จะชวยใหผูใชเขาใจและเขาใชเอกสารไดสะดวกมากขึ้น 
คูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องจึงถือเปนสื่อกลางที่ชวยเชื่อมโยงระหวางเอกสารจดหมายเหตุ
และผูใช และชวยสงเสริมกระบวนการดําเนินงานจดหมายเหตุใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
 โครงสรางและรูปแบบของคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเร่ือง 

 จากการศึกษาเครื่องมือชวยคนประเภทตางๆ ที่มีลักษณะ องคประกอบและ
ประสิทธิภาพใกลเคียงกัน พบวาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุ สาขาในประเทศ
ไทยมีการจัดทําเครื่องมือชวยคน เชน สาระสังเขปเรื่องพระกรณียกิจของสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ดานการศึกษา คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7) สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จังหวัดสุพรรณบุรี (เอกสาร
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7) สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ ประวัติศาสตรจังหวัด
นครนายก (เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7) สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระนครสวรรควรพินิต 

 สวนคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง หรือเครื่องมือชวยคนที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ซึ่ง
จัดทําโดยหอจดหมายเหตุของหนวยงาน หอจดหมายเหตุประจํารัฐของตางประเทศ/ไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรตางประเทศ ไดแก คูมือแนะนํากลุมเอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุ
สมาคมทางประวัติศาสตรมิสซูรี (Guide to the Archival Collections at the Missouri History) 
คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุธนาคารเพื่อการชําระหน้ีระหวางประเทศ 
(Museum Bank for International Settlements Archive Guide) และคูมือแนะนําเอกสาร
ตนฉบับสงครามกลางเมืองที่หอจดหมายเหตุสมาคมทางประวัติศาสตรมิสซูรี (Guide to Civil War 
Manuscripts in the Missouri Historical Society Archives) คูมือแนะนําประวัติศาสตรเอเชีย 
ฉบับประเทศไทย (Guide to the Sources of Asia histories : Thailand) 

 จากการศึกษาตัวอยางคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุที่จัดทําโดยหนวยงานจดหมาย
เหตุทั้งในและตางประเทศ สามารถสรุปโครงสรางและรูปแบบของคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดดังน้ี 

 สวนที่ 1 สวนนํา อยูในสวนตนของคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ เปนการเกริ่นนํา
เกี่ยวกับคูมือและเกี่ยวกับเอกสารที่นํามาจัดทํา ซึ่งประกอบไปดวย 

  คําแนะนํา หรือคําอธิบายในการใชคูมือ 
 ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางานของพระยารัษฎาฯ 
 ขอบเขตของกลุมเอกสารและเน้ือหาโดยรวม 
 วิธีการจัดเรียงเอกสาร 

  เงื่อนไขในการเขาใชเอกสาร 
  วิธีการเขาใช เขาถึงและสืบคนเอกสาร 
  วิธีการอางอิง 

   ส
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  ช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพทที่ใชในการติดตอแตละแหลงขอมูล 
 สวนที่ 2 สวนคําอธิบายรายการเอกสาร เปนสวนที่อธิบายลักษณะสําคัญและลักษณะ

เน้ือหาแตละรายการ จัดเรียงตามวัน เดือน ป ระยะเวลาในเอกสาร 
 สวนที่ 3 สวนดัชนีคําคน เปนการดึงคําสําคัญจากสวนของคําอธิบายเอกสาร (สวนที่ 2) 

นํามาจัดเรียงตามลําดับอักษร โดยสวนใหญจะใชช่ือบุคคล ช่ือสถานที่และเหตุการณเปนหลัก 
 กระบวนการของการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ 
คือ ผูวิจัยศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับเอกสาร เชน รหัสอางอิง วัน เดือน ปของเอกสาร 
ปริมาณ ประวัติของเอกสาร ประวัติการรับมอบ ฯลฯ จากบัญชีสํารวจเอกสาร บัตรรายการ 
คําอธิบายที่หนวยงานเจาของเอกสารจัดทําไว จากน้ันจึงอาน วิเคราะหเน้ือหาของเอกสารและสรุป
สาระสังเขปและลักษณะสําคัญอื่นๆ ของเอกสารจดหมายเหตุแตละรายการ แลวบันทึกขอมูลทั้ง
ทางดานกายภาพและทางดานเน้ือหาลงแบบบันทึกขอมูลระดับแฟม (File) ที่ประยุกตจาก
มาตรฐาน ISAD 2nd แลวจึงนําขอมูลแตละรายการมาเรียบเรียง ทั้งน้ีในการจัดเรียงเอกสารแบงเปน 2 
สวน สวนที่ 1 คือ การจัดเรียงเอกสารลายลักษณจะไมแบงตามหนวยงานเจาของเอกสาร แตจะนํา
เอกสารทั้งหมดมาจัดเรียงตามระยะเวลาของเอกสาร เน่ืองจากจะชวยใหผูใชเห็นภาพรวมของภารกิจ
และการดําเนินงานของพระยารัษฎาฯ ในแตละชวงเวลามากข้ึน สวนที่ 2 คือ การจัดเรียงเอกสารโสต
ทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายจะจัดเรียงเอกสารตามแหลงขอมูล แลวจึงนํามาจัดเรียงตาม
ระยะเวลาของเอกสาร ทายที่สุดคือ การจัดทําดัชนี ซึ่งจัดเรียงตามลําดับอักษรและกําหนดอางอิงกับ
รหัสเอกสาร 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ มีดังน้ี 

 ดรุณี แกวมวง เรื่อง “พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผูนําการ
ปกครองหัวเมืองไทยฝงตะวันตก พ.ศ. 2444 - 2456”12 เปนการศึกษาทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
ชีวประวัติ ผลงานของพระยารัษฎาฯ ในฐานะนักปกครองทองถ่ินและผูนําการปกครองหัวเมืองไทยฝง
ตะวันตก ในชวง พ.ศ. 2444 – 2456 โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารสวนกลาง เอกสารทองถ่ิน หลักฐาน
ทางโบราณคดี โบราณวัตถุ และจากคําสัมภาษณทายาทและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงประวัติ 
แนวคิดและกลวิธีการทํางาน บทบาทความสําคัญของพระยารัษฎาฯ ในชวงน้ัน ซึ่งจะเปนแนวทางใน
การทํางานของนักปกครองและแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน ผลการวิจัยทําใหทราบถึง
ชีวประวัติ ประวัติการทํางาน องคประกอบตางๆ ที่ทําใหทานประสบความสําเร็จดานการปกครองหัว
เมืองไทยฝงตะวันตกในชวงเวลาน้ันและมีช่ือเสียงจนเปนแนวทางในการดําเนินงานของคนรุนหลัง 
งานของดรุณี แกวมวง ชวยเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลของผูวิจัย เน่ืองจากงานเลมน้ีชวยบอก

                                 
 12ดรุณี แกวมวง, “พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง): ผูนําการปกครองหัวเมือง   

ไทย ฝงตะวันตก พ.ศ. 2444 - 2456” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2526), บทคัดยอ. 
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แหลงขอมูลของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
วาจัดอยูในเอกสารกลุมใด หมวดหมูหรือกระทรวงใดบาง รวมทั้งแหลงขอมูลอื่นๆ อีกทั้งผลวิจัยที่สรุป
ออกมาในรูปแบบความเรียงเชิงประวัติศาสตรน้ัน จะชวยใหเห็นวาในสวนของลักษณะเน้ือหาใน
หนังสือหรืองานวิจัยแนวประวัติศาสตรน้ันมีความเช่ือมโยง สอดคลองหรือแตกตางจากเอกสารการ
ดําเนินงานจริงหรือไม อยางไร 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการจัดทําคําอธิบายวัสดุจดหมายเหตุ มีดังน้ี 
 ประคอง แกวนัย เรื่อง “การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยมหิดล: กรณีศึกษาเอกสารการประชุมของคณบดีและเอกสารสวนบุคคล”13 เปน
การศึกษาเอกสาร 2 กลุม คือ เอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 2517 – 2522 และเอกสารสวนบุคคล
ของศาสตราจารย ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520 – 2541 รวมทั้งสิ้น 129 แฟม 22 กลอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของเอกสารและจัดทําคําอธิบายเอกสารชุดดังกลาว เครื่องมือที่ใชวิจัย
คือ แบบลงรายการเอกสารประชุมคณบดีและแบบลงรายการเอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย ดร.สุ
วิไล เปรมศรีรัตนในระดับชุดยอยและระดับแฟม โดยประยุกตจากมาตรฐานการจัดทําคําอธิบายวัสดุ
จดหมายเหตุระหวางประเทศ หรือ ISAD(G) ผลการวิจัยทําใหทราบถึงลักษณะสําคัญที่นํามาจัดทํา
คําอธิบายเอกสารทั้ง 2 กลุมอยางละเอียดตามรูปแบบการลงรายการและทราบเน้ือหาโดยรวมของ
กลุมเอกสารน้ันๆ ดวย  

 สุรีย ชูราศี เรื่อง “การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จพระมหิตลา 
ธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ”14 เปนการศึกษาเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใน
ระดับแฟม ซึ่งจัดเก็บและใหบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 150 แฟม โดยประยุกตใช
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (ISAD(G) 2nd) ของ
สภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) เพื่อจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ผลการวิจัย
พบวาขอมูลเฉพาะของเอกสารในแตละแฟมมี 11 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสารวัน เดือน 
ป ของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร แหลงที่ไดรับมอบ/รับโอน
เอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
ทางดานเทคนิค เครื่องมือชวยคน และเอกสารที่เกี่ยวของ ลักษณะทางกายภาพและลักษณะเน้ือหา
โดยรวมของเอกสารทั้งรหัสอางอิง โดยระบุเปนอักษรยอ ตัวเลขและเครื่องหมาย การระบุช่ือเอกสาร 
ทั้งน้ีขอมูลจากการวิจัยพบวาเอกสารมีอายุระหวางพ.ศ. 2437 – พ.ศ. 2493 เอกสารมีเน้ือหาโดยรวม

                                 
 13ประคอง แกวนัย, “การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล: 
กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดี และเอกสารสวนบุคคล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ. 
 14สุรีย ชูราศรี, “การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), บทคัดยอ. 
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เกี่ยวกับพระราชประวัติ การศึกษาและการทรงงานในดานตางๆ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ชวยใหผูคนควาสามารถสืบคนและ
เขาถึงเอกสารไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน  

 นันทพร ธนะกูลบริ ภัณฑและพัชรี  ทองแขก เรื่อง “จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกสกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ”15 เปนการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบสืบคนเอกสาร 
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ที่มีสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ ความเจริญเติบโตทั้งดาน
กายภาพและนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางแหลงสืบคนรวมอยูในเครื่องมือเดียวกันกับ
ทรัพยากรสารสนเทศกลุมอื่นๆ ของสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให
ผูใชบริการสามารถสืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยมีประชากรและกลุมตัวอยางคือ เอกสาร
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมเอกสารการประชุมคณะกรรมการตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ทั้ งที่ เปนคณะกรรมการที่ ต้ังตามกฎหมาย ตามภารกิจทางการบริหาร และ
คณะกรรมการที่ต้ังเฉพาะกิจและกลุมเอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานอื่นๆ (MOU) มาจัดทําระเบียนรายการของเอกสารในระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua
ซึ่งเปนการจัดทําขอมูลตัวแทนของเอกสารจดหมายเหตุในระดับกลุมยอย (Sub - Group) โดยไดอธิบาย
เอกสารทั้ง 2 กลุม ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ISAD(G) รวมกบัการ
ลงรายการขอมูลที่อธิบายตามการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม 
(AACR2R) ผลการศึกษาพบวา สามารถจัดทําระเบียนรายการเอกสารทั้ง 2 กลุม ในระบบหองสมุด
อัตโนมัติ VTLS Virtua ที่สามารถสืบคนและเขาถึงรายการเอกสารจดหมายเหตุทั้ง 2 กลุมไดใน
ระบบออนไลน  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการจัดทําคําอธิบายวัสดุจดหมายเหตุ ทั้ง 3 เลม ชวย
เปนแนวทางแกผูวิจัยในการออกแบบและสรางแบบบันทึกขอมูลในระดับแฟม นอกจากน้ียังมีงานวิจยั
ที่นํามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ISAD(G) มาบันทึกและจัดเรียงขอมูล
เหลาน้ันเพื่อจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสารไดอีกดวย ซึ่งจะเห็นตัวอยางไดจากงานวิจัยเลมอื่นๆ ดังน้ี 

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนมีดังน้ี 
 พัชรี ทองแขก เรื่อง “การสรางคูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรร

มาธิราช กลุมเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”16 เปนการศึกษาวิเคราะห
ลักษณะเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 – 2527 ในระดับชุดยอย
และระดับแฟม โดยนํามาตรฐานการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ISAD(G)) มา

                                 
 15นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ และ พัชรี ทองแขก, “จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสกับระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ” (เอกสารประกอบการสัมมนา Pulinet วิชาการครั้งที่ 2 ณ ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 6-7 มิถุนายน 2555). 
 16พัชรี ทองแขก, “การจัดทําคูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุมเอกสาร
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2549), บทคัดยอ. 
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ประยุกตและสรางแบบบันทึกขอมูลเอกสารในแตละระดับ เพื่อสรางเปนคูมือสืบคนที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการ วิ จั ยพบลั กษณะทางกายภาพและทางด านเ น้ื อหาของเอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งในระดับชุดยอยและระดับแฟม ซึ่งขอมูลทั้งหมดไดรวบรวมและ
เรียบเรียงเปนเลมอยูในรูปแบบของคูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กลุมเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 สุทิมพ  สุริยะวงค  วิจัยเรื่อง “คูมือแนะนําเอกสารคริสตจักรภาคที่  1 (เชียงใหม  –
 ลําพูน) ค.ศ. 1933 – 1979” ในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ17 วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ ศึกษา
ลักษณะเอกสารและจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม – 
ลําพูน) ระดับกลุมและระดับแฟม โดยประยุกตใช มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2 (ISAD(G) 2nd) รวมทั้งจัดทําคูมือแนะนําเอกสารคริสตจักรภาค
ที่ 1 (เชียงใหม – ลําพูน) ประชากรและกลุมตัวอยางคือ เอกสารคริสตจักรภาคที่  1 (เชียงใหม –
 ลําพูน) ชวง ค.ศ. 1933 – 1979 จํานวน 5.5 ฟุต (15 กลอง, สมุด 6 เลม) ที่ใหบริการอยูในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ ผลการวิจัยพบวา ในระดับกลุมเอกสาร มีลักษณะสําคัญที่นํามาจัดทําคําอธิบาย
เอกสารในคูมือแนะนําเอกสารได 7 สวน 23 หนวยขอมูล และในระดับแฟมเอกสารมีลักษณะสําคัญที่
นํามาจัดทําคําอธิบายเอกสารในคูมือแนะนําเอกสารได 5 สวน 9 หนวยขอมูล การจัดทําคูมือแนะนํา
เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม – ลําพูน) ค.ศ.1933 – 1979 มีหนวยขอมูลจดหมายเหตุที่ชวยให
ผูใชบริการสามารถคนหาเอกสารไดตรงกับความตองการอยางสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํามาก
ข้ึน นอกจากน้ีขอมูลทางดานจดหมายเหตุในคูมือน้ีสามารถนําไปลงรายการเพื่อการสืบคนในระบบ
ออนไลนไดตอไป 

 มธุพจน รัตนะ วิจัยเรื่อง คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย18 วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุและจัดทําคูมือแนะนําเอกสาร
จดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย โดยประยุกตใชมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทํา
คําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (ISAD(G) 2nd) มาจัดทําแบบลงรายการเอกสารในการ
จัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ในระดับชุด (Series) ระดับชุดยอย (Sub – Series) และระดับ
แฟม (Files) ประชากรและกลุมตัวอยางคือเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม  
วัฒนชัย พ.ศ. 2535 – 2543 จํานวน 35 กลอง 249 แฟม ที่ใหบริการอยูในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบวาในระดับชุด เอกสารมีลักษณะสําคัญที่นํามาจัดทําคําอธิบาย
ในคูมือแนะนําเอกสารฯ ได 7 สวน 24 หนวยขอมูล ระดับชุดยอย เอกสารมีลักษณะที่สําคัญที่นํามา
จัดทําคําอธิบายเอกสารในคูมือแนะนําเอกสารฯ ได 3 สวน 7 หนวยขอมูล และระดับแฟม เอกสารมี
ลักษณะสําคัญที่นํามาจัดทําคําอธิบายในคูมือแนะนําเอกสารฯ ได 4 สวน 9 หนวยขอมูล คูมือแนะนํา

                                 
 17สุทิมพ สุริยะวงศ, “คูมือแนะนําเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม-ลําพูน) ค.ศ.1933-1979 ใน
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2555), บทคัดยอ. 
 18มธุพจน รัตนะ, “คู มือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทคัดยอ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 20

เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย เลมน้ี ชวยใหผูใชบริการสามารถคนหา
เอกสารไดตรงกับความตองการอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองมากข้ึน 

 แมวาลักษณะ รูปแบบเอกสารจดหมายเหตุ วิธีการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของ
ผูวิจัยจะแตกตางจากงานวิจัย 4 เลม แตผลวิจัยขางตนซึ่งออกมาในรูปแบบของคูมือแนะนําเอกสาร
จดหมายเหตุน้ัน ก็สามารถชวยใหผูวิจัยเห็นแนวทางในการออกแบบแบบบันทึกขอมูลและสราง
หลักเกณฑในการลงรายการเอกสารนอกจากน้ันยังชวยใหมองเห็นลักษณะ รูปแบบและองคประกอบ
โดยรวมของคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนมีดังน้ี 
 David L. Peavy เรื่อง “A Guide to Archives and Manuscript Collections Related   

to the Boy Scouts of America”19 เปนงานวิจัยที่เผยแพรบนเว็บไซด Paxtu ซึ่งเปนเว็บไซดสากลที่
สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของลูกเสือทั่วโลก คูมือ
แนะนําเอกสารฉบับน้ี เปนการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารตนฉบับที่มีเน้ือหาเกี่ยวของ
กับลูกเสือของประเทศอเมริกา (BSA) ซึ่งจัดเก็บในแหลงขอมูลตางๆ ทั่วประเทศเขาไวดวยกัน โดยใน
คูมือจะอธิบายขอบเขตและเน้ือหาของกลุมเอกสาร คําอธิบายเอกสารน้ันจะใหรายละเอียดของ 
ผูจัดทําเอกสาร ช่ือกลุมเอกสาร ช่ือสถานที่จัดเก็บ ตําแหนงที่ต้ังของสถานที่จัดเก็บ รายละเอียดสั้นๆ 
ของขอบเขตเอกสาร สาระสังเขปของเน้ือหา และเอกสารบางรายการจะมี URL ของกลุมเอกสาร 
หรือ เครื่องมือชวยคนดวย ซึ่งคําอธิบายเหลาน้ีไดจัดเรียงลําดับตามตัวอักษรของตําแหนงทาง
ภูมิศาสตรของสถานที่จัดเก็บ ตามแตละรัฐของประเทศอเมริกา งานวิจัยของ David L. Peavy มี
ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลคลายคลึงกับงานของผูวิจัย กลาวคือ เปนการรวบรวมเอกสารในหัวขอ
เรื่องเดียวกันมาไวดวยกันและจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง แตในสวนของขอมูล
คําอธิบายเอกสารน้ันจะลงรายการเพียงสวนสําคัญบางสวนเทาน้ันไดแก ช่ือผูผลิต ช่ือเรื่อง ระยะเวลา 
สถานที่เก็บ ขอบเขตของเอกสารและเน้ือหาโดยยอ  

 Dennis Northcott เ รื่ อ ง  “Guide to Civil Wars Manuscripts in the Missouri     
Historical Society Archives”20 คูมือแนะนําเอกสารฉบับน้ีดําเนินการโดยนักจดหมายเหตุ นักศึกษา
ฝกงานและกลุมอาสาสมัคร โดยเริ่มจากการสํารวจ รวบรวมและจัดทําคําอธิบายเบื้องตนของกลุม
เอกสารตนฉบับในหอจดหมายเหตุสมาคมประวัติศาสตรรัฐมิสซูรี แลวนํามาจัดทํา รวมเลมเปนคูมือ
แนะนําเอกสาร เพื่อชวยในการสืบคน ลักษณะเดนของกลุมเอกสารในคูมือแนะนําเอกสารฉบับน้ีคือ 
เอกสารเหลาน้ีเปนเอกสารที่รับมอบมาจากทหารหรือพลเรือน ในชวง ค.ศ. 1861 – 1865 ซึ่งมีเน้ือหา

                                 
  19Peavy, David L. A Guide to Archives and Manuscript Collections Related to the 

Boy Scouts of America. Accessed September 23, 2010. Available from http://www.paxtu.org/Paxtu - 
BSA Archives.pdf  
 20Northcott, Dennis. Guide to Civil Wars Manuscripts in the Missouri Historical Society 
Archives. Accessed September 23, 2010. Available from http://mohistory.org/lrc/ collections/archives-
collections-guides 
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เกี่ยวกับกิจกรรมและการดําเนินงานของทหารรัฐมิสซูรี ทั้งพันธมิตรและสหภาพ ขอพิพาทและ
ผลกระทบจากสงคราม นอกจากน้ียังประกอบดวยเอกสารที่เกิดข้ึนหลังจากสงครามสิ้นสุดแลว คูมือ
แนะนําเอกสารฉบับน้ีจะแบงออกเปน 2 สวน ซึ่งรายละเอียดของคําอธิบายเอกสารทั้ง 2 สวนน้ันมี
ความแตกตางกันตามขนาดของกลุมเอกสาร โดยในสวน A จะใหรายละเอียดของกลุมเอกสาร ซึ่งมี
จํานวนหลายสิบ/หลายรอยกลุมยอย และอธิบายภาพรวมของกลุมเอกสารกลุมใหญ แสดง
รายละเอียดของคําอธิบายเอกสาร และขอบเขตของเอกสาร และสาระสังเขปของกลุมเอกสารกลุม
ใหญและในสวน B จะเปนคําอธิบายเอกสารกลุมยอย ซึ่งใหรายละเอียดของคําอธิบายเอกสาร และ
ขอบเขตวันเดือนปของเอกสาร และสาระสังเขปเชนกันโดยสวนใหญมักเปนเอกสารรายการเดียวหรือ
เปนชุดเอกสาร และทายเลมจะมีดัชนีคําคน ซึ่งจัดเรียงตามลําดับอักษร ผลที่ไดจากการจัดทําคูมือ
แนะนําเอกสารฉบับน้ี คือ ผูใชจะไดรายละเอียดทั้งขอบเขตของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพและ
เน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสงครามกลางเมือง นอกจากน้ีคูมือชวยคนฉบบัน้ีจะชวย
ใหผูใชไดขอมูลทางประวัติศาสตรทั้งในดานบริบทในเหตุการณ และชีวประวัติดวย  

 งานวิจัยทั้ง 2 เลม ชวยใหผูวิจัยมองเห็นภาพรวมและโครงสรางของคูมือแนะนําเอกสาร
อยางชัดเจนวาจะตองประกอบดวยบทนํา สวนของคําอธิบายเอกสารและดัชนีคําคน รวมถึง
รายละเอียดในแตละสวนวาจะตองประกอบดวยอะไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนในการสรางและจัดทํา
คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ 
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บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาและจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรือ่งของพระยารษัฎาฯ น้ีเปน 
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงศึกษาลักษณะกายภาพและเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุประเภท 
ลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งเก็บ
รวบรวมขอมูลดานกายภาพดวยแบบบันทึกขอมูลที่สรางข้ึนโดยไดนํามาตรฐานการจัดทําคําอธิบาย
จ ด ห ม า ย เ ห ตุ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ  (ISAD(G) 2nd : General International Standard Archival 
Description) มาใชเปนแนวทางและประยุกตใชในการศึกษา ขอมูลทางดานเน้ือหาไดจากการจัดทํา
สาระสังเขป หรือยอเรื่องจากแฟมเอกสารทีละแฟม รวมทั้งทําดัชนีคําคน เพื่อสะดวกแกการเรยีกใช ไว
สวนทายแลวจึงนําขอมูลคําอธิบายเอกสารเหลาน้ันมาจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ
เฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ การวิจัยมีหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล 

  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมเอกสารจดหมายเหตุที่
เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ทั้งเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถายที่จัดเก็บและใหบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ 
ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
โดยสามารถแจกแจงไดดังน้ี 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี รวมทัง้สิ้น 457 รายการ จัดเกบ็ในแหลงขอมลู 6 แหง 
ไดแก 

1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ผูวิจัยไดทําการสํารวจเอกสารจดหมายเหตุจากบัญชี
สํารวจเอกสาร ซึ่งเปนคูมือชวยคนที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดจัดไวใหบริการแกผูคนควา และจาก
วิทยานิพนธของดรุณี แกวมวง หัวขอ “พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง): ผูนําการ
ปกครองหัวเมืองไทยฝงตะวันตก พ.ศ.2444-2456” ซึ่งใชเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บอยูที่สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ พบแฟมที่มีเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ กระจายอยูในเอกสารระดับกลุม
ตางๆ เอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวยเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 93 แฟมและเอกสาร
โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 45 ภาพ รวมจํานวน 138 รายการ ดังตารางน้ี 
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ตารางที่ 1 กลุมเอกสารที่มีแฟมเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ จัดเก็บที่สํานักหอ 
  จดหมายเหตุแหงชาติ 
 
ที่ กลุมเอกสาร รหสักลุม 

เอกสาร 
รหสั

ไมโครฟลม 
จํานวน
แฟม 

1. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 
กระทรวงมหาดไทย 

ร.5 ม มร.5 ม 29 แฟม 

2. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5  
กระทรวงพระคลงัมหาสมบัติ 

ร.5 ค มร.5 ค 5 แฟม 

3. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5  
กระทรวงเกษตราธิการ 

ร.5 กษ มร.5 กษ 13 แฟม 

4. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5  
กระทรวงโยธาธิการ 

ร.5 ยธ มร.5 ยธ 1 แฟม 

5. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวง
นครบาล 

ร.5 น มร.5 น 1 แฟม 

6. เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5  
กระทรวงมรุธาธร 

ร.5 อ มร.5 อ 2 แฟม 

7. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5  
กรมราชเลขานุการ 

ร.5 รล มร.5 รล 3 แฟม 

8. เอกสารสารบาญชุดพิเศษ รัชกาลที่ 5 ร.5 รล - พศ มร.5 รล-พศ 1 แฟม 
9.  เอกสารกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ 5  ร.5 รล - กห มร.5 รล-กห 18 แฟม 
10. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 

กระทรวงมหาดไทย 
ร.6 ม มร.6 ม 10 แฟม 

11. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ร.6 ศ มร.6 ศ 1 แฟม 

12. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6  
กระทรวงตางประเทศ 

ร.6 ต มร.6 ต 2 แฟม 

13. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด ร.6 บ มร.6 บ 3 แฟม 
14. เอกสารสวนบุคคล สมเด็จกรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ 
สบ 2 ม-สบ 2 3 แฟม 

15. เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการ 

สร - 1 แฟม 
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ตารางที่ 1 กลุมเอกสารที่มีแฟมเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ จัดเก็บที่สํานักหอ 
  จดหมายเหตุแหงชาติ (ตอ) 
 

ที่ กลุมเอกสาร รหสักลุม 
เอกสาร 

รหสั
ไมโครฟลม 

จํานวน
แฟม 

16. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
หมวดภาพเมาท (ภาพเมาท (Mount) คือ การ
ผนึกภาพกับแผนวัสดุ/กระดาษแข็ง เพื่อใหผู
คนควาสะดวกในการหยิบใชและสบืคน) 

M - 27 ภาพ 

17.  เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย  
จากหอพระสมุดวชิรญาณ 

ภ.หวญ /ภจ - 13 ภาพ 

18. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย  
จากหอสมุดวชิรญาณ  

ภ.001หวญ - 5 ภาพ 

 

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ผูวิจัยไดทําการสํารวจเอกสารจดหมายเหตุจากบัญชี
สํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต ซึ่งเปนคูมือชวยคนที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ไดจัดไวใหบริการแกผูคนควา พบแฟมที่มีเอกสารที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ กระจายอยูในเอกสาร
ระดับกลุมยอยตางๆ เอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวยเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ 
จํานวน 120 แฟมและโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 5 ภาพ รวมจํานวน 125 รายการ 
ดังตารางน้ี 

 
ตารางที่ 2 กลุมเอกสารที่มีแฟมเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ จัดเก็บที่หอจดหมายเหตุ 
 แหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
 

ที่ กลุมเอกสาร รหสักลุม 
เอกสาร 

จํานวน
แฟม 

1. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต แผนกมณฑลภูเกต็ (10)มท 1 1 แฟม 
2. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต แผนกมหาดไทย (10)มท 2 74 แฟม 
3. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต แผนกเลขานุการ (10)มท 7 10 แฟม 
4. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต แผนกศึกษาธิการ (10)มท 12 1 แฟม 
5. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต แผนกราชโลหกิจ (10)มท 13 4 แฟม 
6. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต แผนกรายวันจด

รายงานราชการ 
(10)มท 21 26 แฟม 

7. เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต แผนกรายงานตรวจ
ราชการ 

(10)มท 22 4 แฟม 

8. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ภ.พิเศษ 
ภ(ช) 

5 ภาพ 
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3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง ผูวิจัย
ไดเขาชมและทําการสํารวจเอกสาร โดยการนับจํานวน บันทึกภาพและจดบันทึก พบเอกสารที่
เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งเปนเอกสารประเภทภาพถายจัดแสดงอยูทั่วพิพิธภัณฑ จํานวน 103 ภาพ 

4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยไดเขาชมและทําการสํารวจ
เอกสาร โดยการนับจํานวน บันทึกภาพและจดบันทึก พบเอกสารที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งเปน
เอกสารประเภทภาพถายจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ จํานวน 2 ภาพ 

5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยไดเขาชมและทําการสํารวจเอกสาร โดย
การนับจํานวน บันทึกภาพและจดบันทึก พบเอกสารที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งเปนเอกสารประเภท
ภาพถายจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ จํานวน 5 ภาพ  

6. จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผูวิจัยไดเขาชมและทําการสํารวจเอกสาร โดย
การนับจํานวน บันทึกภาพ จดบันทึกและสัมภาษณ พบเอกสารที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งเปน
เอกสารประเภทภาพถายจัดแสดง จํานวน 84 ภาพ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับ       
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีในระดับแฟม (file) และหลักเกณฑการลงรายการคําอธิบาย
เอกสารมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทําคูมือ 

ลักษณะและโครงสรางของคูมือแนะนําเอกสาร รวมทั้งการลงรายการคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ

โดยใชมาตรฐาน ISAD (G) 2nd ของ ICA เพื่อรวบรวมประเด็น ขอมูลที่สําคัญมาเปนแนวทางในการ

สรางและรางแบบบันทึกขอมูลใหครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย 

1.2 สรางแบบบันทึกขอมูลเพื่อใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา โดยประยุกต

จากหลักวิชาการจัดทําคําอธิบายและจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ สรางเปนแบบบันทึก

ขอมูลระดับแฟม (File) พรอมกําหนดหลักเกณฑในการลงรายการ 

1.3 นําแบบบันทึกขอมูลและหลักเกณฑในการลงรายการเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบบันทึกขอมูล 

1.4 ปรับปรุงแกไขแบบบันทึกขอมูลและนําไปทดลองเก็บขอมูลเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยง (Reliability) ของแบบบันทึกขอมูล 

1.5 ปรับปรุงแบบบันทึกขอมูลและนําไปเก็บขอมูลทั้งหมด 

2. ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1 แบบบันทึกขอมูล 

 แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะขอมูลทางกายภาพและขอมูลทางดานเน้ือหา รวมทั้งลักษณะอื่นๆ ทาง
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จดหมายเหตุ ซึ่งกําหนดเปนหนวยขอมูล 7 สวน 26 หนวยขอมูล ใชวิธีการเขียนเติมขอความ หรือ
บางหนวยขอมูลมีการกําหนดตัวเลือกในการบันทึกขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบดวยหนวยขอมูลดังน้ี 1. สัญลักษณ
หรือรหัสอางอิง 2. ช่ือเอกสาร 3. วัน เดือน ปของเอกสาร 4. ระดับคําอธิบายเอกสาร 5. ขนาดและ
สื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนและขนาด) 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ประกอบดวยหนวยขอมูลดังน้ี 6. 
ช่ือผูผลิตเอกสาร 7. ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร 8. ประวัติของจดหมายเหตุ 9. 
แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร 

 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร ประกอบดวยหนวย
ขอมูลดังน้ี 10. ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร 11. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนด
อายุการเก็บเอกสาร 12. การเพิ่มข้ึนของเอกสาร 13. ระบบการจัดเรียง 

 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร ประกอบดวย
หนวยขอมูลดังน้ี 14. เงื่อนไขการเขาถึงเอกสาร 15. เงื่อนไขการทําสําเนา 16. ภาษา/ตัวอักษรของ
วัสดุจดหมายเหตุ 17. ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช 18. เครื่องมือชวยคน 

 สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ ประกอบดวยหนวยขอมูลดังน้ี 19. 
สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ 20. สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา 21. 
เอกสารที่เกี่ยวของ 22. ขอความเกี่ยวกับการพิมพ 

 สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสวนหมายเหตุ ประกอบดวยหนวยขอมูล 23. 
หมายเหตุ 
  สวนที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร ประกอบดวย
หนวยขอมูล 24. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 25. กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 26. วัน เดือน ปที่จัดทํา
คําอธิบายเอกสาร  
   แบบบันทึกขอมูลระดับแฟมน้ันใชเก็บขอมูลเอกสารจดหมายเหตุทั้งที่เปน
เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซึ่งอยูใน
ระดับแฟมตามหลักการจัดเรียงเอกสารของหนวยงานจดหมายเหตุทั้ง 2 แหง 

 ในสวนของพิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติถลางและจวนเจาเมืองระนอง ซึ่งจัดเก็บและจัดแสดงเอกสารประเภทภาพถายทั้งหมดน้ัน จะ
ใชแบบบันทึกขอมูลระดับแฟมในการอธิบายภาพถายเชนเดียวกัน กลาวคือ แบบบันทึกขอมูลระดับ
แฟม 1 ชุด ใชบันทึกขอมูลภาพถาย 1 ภาพ 

 ทั้งน้ีขอมูลในบางหนวยขอมูลอาจซ้ํา/มีเน้ือหาเดียวกันเน่ืองจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ในหลายๆ แฟมอาจอยูในกระทรวงเดียวกัน กลาวคือเปนขอมูลรวม ไดแก 
ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของจดหมายเหตุ แหลงเอกสารหรือหนวยงาน
หรือผูมอบหรือโอนยายเอกสารน้ัน การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บ
เอกสาร การเพิ่มข้ึนของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เงื่อนไขในการเขาใช เงื่อนไขการทําสําเนา 
สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา บันทึกของ
นักจดหมายเหตุ ขอความเกี่ยวกับการพิมพ กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ วันเดือนปที่จัดทํา
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คําอธิบาย แตในบางหนวยขอมูลจะแตกตางกันตามลักษณะของเอกสารแตละแฟม กลาวคือเปน
ขอมูลเฉพาะแฟมไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับ
คําอธิบายเอกสาร ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนและขนาด) ช่ือผูผลิตเอกสาร ภาษา/
ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช เครื่องมือชวยคน 
หมายเหตุ ดังน้ันหนวยขอมูลที่ซ้ํากันในหลายแฟม ผูวิจัยจะไมลงรายละเอียดของหนวยขอมูลน้ันๆ ใน
แบบบันทึกขอมูล 

 2.2 หลักเกณฑการลงรายการคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่ เกี่ยวของกับ      
พระยารัษฎาฯ สําหรับใชลงรายการเพื่อแสดงขอมูลทางบรรณานุกรม ในการสรางคูมือแนะนําเอกสาร 

 การลงรายการสวนใหญน้ันมีหลักวา จะลงขอมูลตามที่ปรากฏในเอกสาร หาก
ไมมีขอมูลปรากฏในเอกสารและไมสามารถเติมขอมูลลงในแบบบันทึกได ผูวิจัยจะใชวิธีการสัมภาษณ
สอบถามผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งการวิเคราะหจากเอกสารที่สัมพันธกันและประมาณการ ขอมูลสวนน้ี
กําหนดใสในวงเล็บสี่เหลี่ยม [  ] โดยมีหลักเกณฑการลงรายการในแตละสวนดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร หมายถึง ขอมูลคําอธิบายที่เกี่ยวกับเอกสาร
ไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือของเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร ระดับของคําอธิบายเอกสาร 
ขนาดและสื่อของเอกสาร ซึ่งแตละหนวยขอมูลมีการลงรายการดังน้ี 
 1.  สัญลักษณหรือรหัสอางอิง หมายถึง สัญลักษณหรือเลขหมวดหมูของ
เอกสารซึ่งใชในการจําแนกเอกสารมีไวเพื่อความสะดวกในการควบคุมเอกสารและการเรียกใช การลง
รายการในหนวยขอมูลน้ีแบงออกเปน 2 กรณีดังน้ี กรณีที่ 1 เอกสารที่มีสัญลักษณหรือรหัสอางอิง
เดิมอยูแลว จะลงรายการตามที่หนวยงานไดกําหนดรหัสไว ทั้งน้ีรหัสอางอิงเดิมอาจปรากฏอยูใน
บัญชีสํารวจเอกสาร บนกลอง บนแฟม บนหนาปกของเอกสารหรือบนบัตรรายการ โดยรหัสอางอิง 
ตัวอักษรและตัวเลขทุกตัวมีความหมาย และมีการใชเครื่องหมายประกอบ คือ เครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) แสดงถึงสวนยอย และเครื่องหมายทับ (/) ใชค่ันกอนลําดับแฟม 
ตัวอยาง 

(10) มท7.2.1/1 รหสัอางองิ ระดับแฟม 
(10)   หมายถึง  การจัดเอกสารหนวยงานน้ี (ในที่น้ีคือ 

กระทรวงมหาดไทย)ครั้งที่ 10 
มท  หมายถึง  เอกสารกระทรวงมหาดไทย 
7  หมายถึง  แผนกเลขานุการ 
.2  หมายถึง  สมุหเทศาภิบาล 
.1  หมายถึง  พระยารัษฎาฯ 
/1  หมายถึง   แฟมที่ 1  

 ในกรณีที่เอกสารไมมีรหัสอางอิงปรากฏอยู หรือหนวยงาน/แหลงขอมูลไมได
กําหนดรหัสอางอิงไว ไดแก เอกสารที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวและจวนเจาเมืองระนอง ผูวิจัยเสนอใหมีการกําหนดรหัสอางอิงข้ึนใหม โดย
ใชตัวอักษรยอของหนวยงาน ตามดวยลําดับเอกสารแตละรายการ ใสไวในวงเล็บสี่เหลี่ยม [  ] 
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ตัวอยาง 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว รหัสอางอิง [พธ.ท.1 พธ.ท.2 พธ.ท...] ตามลําดับ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง รหัสอางอิง  [พธ.ถ.1 พธ.ถ.2 พธ.ถ.....] ตามลําดับ 
จวนเจาเมืองระนอง รหสัอางองิ [จร.1 จร.2 จร.3...............] ตามลําดับ 

 
 ในสวนของพิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ เน่ืองจากเอกสารประเภทภาพถายที่จัด

แสดงไวน้ันมีปริมาณมากและแยกจัดแสดงตามหองตางๆ ทั้งชั้นลางและชั้นบน หากกําหนดรหัส
ตามลําดับเอกสารทั้งหมดในคราวเดียว ผูวิจัยเห็นวาจะเปนการยากตอการสืบคน จึงกําหนดรหัส
อางอิงเริ ่มจากอักษรยอของพิพิธภัณฑ ตามดวยชั้นที ่ คือ ชั้นที ่ 1 และ 2 ตามดวยลําดับของ
เอกสารแตละรายการ ใสไวในวงเล็บสี่เหลี่ยม [  ] 

 
ตัวอยาง 

พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ  รหัสอางอิง [พธ.พ.1.1 พธ.พ.1.2……] ตามลําดับ 
    [พธ.พ.2.1 พธ.พ.2.2 …..] ตามลําดับ 

 
 [พธ.พ.1.1] คือ ภาพถายที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ ช้ันที่ 1 ภาพที่ 1 
 [พธ.พ.2.1] คือ ภาพถายที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ ช้ันที่ 2 ภาพที่ 1 
 
 2.  ช่ือเอกสาร หมายถึง ช่ือที่ใชเรียกแทนเอกสารกลุมหรือแฟมน้ันๆ ซึ่งจะใช
ช่ือผูผลิตเอกสารหรือช่ือที่สะทอนใหเห็นภาระหนาที่ กิจกรรม เปนช่ือที่เรียกแทนกลุมเอกสารได ใน
หนวยขอมูลน้ีจะลงรายการตามที่หนวยงานไดกําหนดหรือจัดทําไวตามที่ปรากฏในบัญชีชวยคน
เอกสารและบนหนาปกของเอกสาร ในสวนของภาพถายน้ัน จะลงรายการช่ือเอกสารตามที่ปรากฏใน
บัญชีชวยคนและใตภาพที่จัดแสดง หากไมมีช่ือกําหนดไว ผูวิจัยจะกําหนดช่ือเองโดยพิจารณาเน้ือหา/
สาระสําคัญของเอกสารน้ันๆ เปนหลัก โดยใสไวในวงเล็บสี่เหลี่ยม [  ] 
ตัวอยาง 

(10)มท 2/9  ใบวุฒิพระยารัษฎาฯ 
[จร.32]   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

    กุมารี เสด็จทรงวางพวงมาลา ณ สุสานพระยา
    ดํารงสจุริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง) 

 
3. วัน เดือน ป ของเอกสาร หมายถึง ชวงเวลาของเอกสารในระดับกลุมหรือ

แฟม เปนชวงเวลาที่ผลิตหรือสะสมเอกสารไวใชในการปฏิบัติงาน ในหนวยขอมูลน้ีจะลงรายการตามที่
หนวยงานไดกําหนดหรือจัดทําไว ขอมูลวัน เดือน ป สามารถตรวจสอบจากบัญชีสํารวจเอกสาร และบน
หนาปกของเอกสาร ทั้งน้ีผูวิจัยจะตรวจสอบวัน เดือน ป ของเอกสารโดยดูจากเน้ือความของเอกสาร
ประกอบดวย 
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 กรณีที่ปศักราชและตัวเลขปเดิมตามที่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุเปน 
จุลศักราช (จ.ศ.) รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ผูวิจัยกําหนดการลงรายการปเอกสารเพิ่มเติม โดยจะ
ทําการตรวจสอบความถูกตองใหตรงกับวิธีนับปแบบปพุทธศักราชและกําหนดลงรายการป
พุทธศักราช โดยใสไวในวงเล็บสี่เหลี่ยม [  ] 
ตัวอยาง 

22 – 23 ก.พ. ร.ศ. 122 [พ.ศ. 2446] 
 

 กรณีที่ไมปรากฏ วัน เดือน ป ของเอกสาร ผูวิจัยจะวิเคราะหจากเอกสารที่
สัมพันธกันและประมาณชวงเวลาของเอกสาร กําหนดใหลงชวงเวลาของเอกสารตามดวย
เครื่องหมายปรัศนีและใสไวในวงเล็บสี่เหลี่ยม ([  ?]) และถาไมสามารถประมาณไดก็จะใส 
[ม.ท.] 

4. ระดับของคําอธิบายเอกสาร หมายถึง ระดับช้ันของการจัดทําคําอธิบาย
เอกสารซึ่งมี 6 ระดับ สําหรับระดับชั้นของคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที ่เกี่ยวของกับ     
พระยารัษฎาฯ กําหนดการลงรายการวา “ระดับแฟม” 

5. ขนาดและสื่อของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน ขนาด ปริมาณ 
โดยจะลงรายการตามที่หนวยงานไดกําหนดหรือจัดทําไวบัญชีสํารวจเอกสาร โดยจะใชหนวยแสดง
ปริมาณหรือจํานวนของเอกสารเปน “แผน” ซึ่งจะใชวิธีการนับจํานวนแผนและตรวจสอบวาตรงกับที่
ปรากฏในบัญชีชวยคนหรือไม ลงรายการดวยตัวเลขอารบิก และหากเอกสารทําสําเนาเปน
ไมโครฟลมแลว ผูวิจัยจะลงรายการปริมาณหรือจํานวนของเอกสารซึ่งปรากฏอยูในสําเนาไมโครฟลม
ดวย โดยลงรายการดวยตัวเลขอารบิก มีหนวยแสดงปริมาณเปน “หนา” แลวตามดวยจํานวนแผน
ตามบัญชีสํารวจเอกสาร โดยจะใชหนวยแสดงปริมาณเปน “แผน” 
ตัวอยาง 

127 หนา ; 107 แผน 
 

 กรณีที่เปนเอกสารประเภทภาพถาย ใหวัดขนาดและลงรายการขนาดเปน กวาง x 
ยาว โดยมีหนวยการวัดเปนน้ิว สวนตัวเลขน้ันจะลงรายการดวยตัวเลขอารบิก หากมีจุดทศนิยมก็จะ
กําหนดเพียง 1 ตําแหนง โดยใชสัญลักษณ ( ” ) แทนคําวา น้ิว เพื่อใหเปนระบบเดียวกับสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ  
ตัวอยาง 

11.5” x 8.5” 
 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับที่มา
ของเอกสารตนฉบับไดแก ช่ือผูผลิตเอกสาร ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของ
จดหมายเหตุ แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร โดยจะแสดงรายละเอียดใน
รูปแบบความเรียงซึ่งแตละหนวยขอมูลมีการลงรายการดังน้ี 
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1. ช่ือผูผลิตเอกสาร หมายถึง ชื่อหนวยงานหรือชื่อเจาของเอกสารสวน
บุคคล อาจรวมถึงผูรับผิดชอบในการผลิต การสะสม การดูแลรักษาและรวบรวมเอกสาร  

  ในหนวยขอมูลนี้ลงรายการเปนชื่อเจาของเอกสาร/ผูผลิตเอกสาร หรือ
กระทรวงซึ่งเปนตนสังกัดในการออกเอกสาร หรือช่ือของผูรวบรวมเอกสารเชน คุณโกศล ณ ระนอง 
แตหากไมพบขอมูลผูผลิต/รวบรวมเอกสาร กําหนดใหลงรายการวา “ไมมีการระบุขอมูลผูผลิต/
รวบรวมเอกสาร” 

2. ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการบริหารงานของหนวยงานที่ผลิตเอกสารหรือสะสมเอกสาร โดยใหขอมูลต้ังแตเริ่มตน 
พัฒนาการ และภารกิจของหนวยงาน หรือระบุขอมูลเกี่ยวกับประวัติเจาของเอกสารต้ังแตวันเกิด 
สถานที่เกิด อาชีพ สถานที่ทํางาน หรือขอมูลแสดงคุณวุฒิ ตลอดจนวัน เวลาที่เสียชีวิตของเจาของ
เอกสาร  

  กําหนดลงรายการประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ตามกลุมเอกสาร
(กระทรวง) ที่มีแฟมเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ จัดเก็บอยูในกลุมเอกสารน้ัน โดย
ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากบัญชีสํารวจเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรังหรือจากการสัมภาษณเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวของ และลงรายการในรูปแบบ     
ความเรียง แตหากไมพบขอมูลประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร กําหนดใหลงรายการวา “ไม
มีการระบุขอมูลประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร” 

3. ประวัติของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการโอนยายเอกสารจาก
เจาของเอกสารเดิมไปยังหนวยงานที่จัดเก็บรักษาและใหบริการ การจัดเรียง การจัดทําเครื่องมือชวย
คน ผูรับผิดชอบ และผูดูแลเอกสารน้ันๆ  

  กําหนดลงรายการประวัติของเอกสารโดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากบัญชี
สํารวจเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังหรือจากการสัมภาษณ
เพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวของ และลงรายการในรูปแบบความเรียง แตหากไมพบขอมูลประวัติของ
เอกสาร กําหนดใหลงรายการวา “ไมมีการระบุขอมูลประวัติของเอกสาร” 

4. แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสารน้ัน หมายถึง 
ขอมูลที่เกี่ยวกับแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสารน้ัน พรอมระบุวัน เดือน 
ป ช่ือหนวยงาน บุคคล ตระกูลที่จัดทําหรือวิธีการไดมาของเอกสารน้ัน 

  กําหนดลงรายการประวัติของเอกสารโดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากบัญชี
สํารวจเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังหรือจากการสัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม และลงรายการในรูปแบบความเรียง 
ตัวอยาง 

กรมเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2495 
 

 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับเอกสารที่ชวยใหผูใชไดพิจารณาเพื่อตัดสินใจใชเอกสารน้ัน ไดแก ขอบเขตและเน้ือหาของ
เอกสาร ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การ
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เพิ่มข้ึนของเอกสารและระบบการจัดเรียงเอกสาร โดยจะแสดงรายละเอียดในรูปแบบความเรียงซึ่ง
แตละหนวยขอมูลมีการลงรายการดังน้ี 

1. ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร หมายถึง ขอมูลที่แสดงใหเห็นสาระสําคัญ
และเน้ือหาของเอกสารและเน้ือหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารแฟมน้ัน โดยจะอธิบายเน้ือหาโดยยอ 
สาระสําคัญเน้ือหาเรื่องที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ และประเด็นสําคัญของแฟมน้ันวาเกี่ยวกับอะไร 

2. การประเมินคุณคา การกําจัดและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร หมายถึง 
ขอมูลซึ่งแสดงกระบวนการพิจารณาคุณคาเอกสาร การจัดทําตารางกําหนดระยะการจัดเก็บเอกสาร
น้ันๆ และการกําจัดเอกสาร สําหรับเอกสารซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอ  
จดหมายเหตุฯ ตรังกําหนดการลงรายการวา “สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ ไดพิจารณาประเมินคุณคา
และจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุ” สําหรับเอกสารซึ่งจัดเก็บที่อื่น กําหนดลงรายการวา 
“พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ/พิพิธภัณฑบานพระยารัษฎาฯ/พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว/จวนเจาเมือง
ระนอง ไดพิจารณา จัดเก็บ จัดแสดงโดยไมมีการทําลาย” 

3. การเพิ่มข้ึนของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณของ
เอกสาร เพื่อแสดงใหผูคนควาทราบถึงการเพิ่มข้ึนของเอกสารในอนาคต หากไมพบการเพิ่มข้ึนของ
เอกสาร กําหนดการลงรายการวา “ไมพบการเพ่ิมขึ้นของเอกสาร” 

4. ระบบการจัดเรียงเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเรียง
เอกสาร ระบบการจัดแบบจัดตามแหลงกําเนิดเอกสาร หรือการจัดแบบระเบียบเดิมที่หนวยงานจัดไว 
กําหนดการลงรายการโดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากบัญชีสํารวจเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง หากหนวยงานเจาของเอกสารไมไดระบุ/ไมมีการจัดเรียง
เอกสาร กําหนดลงรายการวา “ไมมีระบบการจัดเรียงเอกสาร” 

 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับการใช เงื่อนไขในการเขาใชเอกสาร ในกรณีที่มีขอจํากัดตางๆ ไดแกเงื่อนไขในการเขาถึง
เอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนา ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช
เอกสารและเครื่องมือชวยคน แตละหนวยขอมูลมีการลงรายการดังน้ี 

1. เ งื ่อน ไขการ เข าถ ึง เ อกส าร  หมายถ ึง  ข อม ูล เ กี ่ย วก ับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบาย ที่มีผลกระทบตอการเขาถึงหรือใชเอกสาร 

สําหรับเอกสารซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุฯ 
ตรัง กําหนดลงรายการวา “ปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการเขาใชบริการในหอ   
จดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2553” สําหรับเอกสารซึ่งจัดเก็บที่อื่น กําหนดลงรายการในหนวย
ขอมูลน้ีวา “เอกสารน้ีจัดแสดงและเปดใหเขาชมแลวตามวันเวลาทําการ” 

2. เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือเงื่อนไข
ในการทําสําเนาเอกสาร ถาไมมีขอมูลจากหนวยงานเจาของเอกสาร กําหนดการลงรายการวา “ไม
พบเง่ือนไขการทําสําเนาเอกสาร” 

 สําหรับเอกสารซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุฯ 
ตรัง กําหนดลงรายการวา “ปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เร่ืองอัตราคาทําสําเนาเอกสาร   
จดหมายเหตุและคาบริการอ่ืน ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2553” สําหรับเอกสารซึ่งจัดเก็บที่อื ่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 32

กรณีที่มีเงื่อนไขและคาใชจาย กําหนดลงรายการตามเงื่อนไขของหนวยงานน้ัน เชน ลงรายการวา 
“ผูใชตองแจงความตองการและเสียคาใชจายตามอัตราท่ีหนวยงานกําหนด” 

3. ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ หมายถึง การระบุขอมูลเกี่ยวกับ
ภาษา ตัวเขียนหรือสัญลักษณที่ใชบันทึกเอกสาร โดยระบุทุกภาษาที่ปรากฏในแฟมเอกสาร ไดแก 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

4. ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร หมายถึง 
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพภายนอกของเอกสารแตละกลุม แตละแฟม เชน ลายมือเขียน 
พิมพดีด ถายสําเนา รวมเลม เขาแฟม แยกเปนแผน ภาพพิมพ ภาพถาย เปนตน และการระบุ
ลักษณะทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร เชน การจัดทําเปนรูปแบบรายการ เรื่องยอ สาระสังเขป 
โปรแกรมและ/หรือเครื่องคอมพิวเตอรที่จําเปนในการเปดใชเอกสาร 
 กําหนดลงรายการระบุวา “เอกสารตนฉบับ” และตามดวยเครื่องหมายทวิภาค 
( : ) ตามลักษณะกายภาพที่ปรากฏในเอกสารตนฉบับ สวนลักษณะทางเทคนิคที่มีผลตอการใช 
กําหนดลงรายการวา “เอกสารไมโครฟลม” 
ตัวอยาง 

เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
 

5. เครื่องมือชวยคน หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนที่หนวยงานที่
ดูแลเอกสารไดจัดทําไว กรณีเอกสารจดหมายเหตุบางแฟมมีการเขียนสรุปสาระสําคัญของแฟมน้ันๆ 
ไวสั้นๆ จะกําหนดลงรายการวา “มีสรุปสาระสําคัญ”  

 
 สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี ่ยวของ หมายถึง ขอมูลที ่เกี่ยวของกับ

เอกสารไดแก สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา เอกสารที่เกี่ยวของ 
ขอความเกี่ยวกับการพิมพ แตละหนวยขอมูลมีการลงรายการดังน้ี 

1. สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ หมายถึง ชื่อหนวยงานหรือสถานที่ หรือ
พื้นที ่จัดเก็บเอกสารตนฉบับ ในระดับแฟมจะไมมีการลงรายการในหนวยขอมูลนี้ แตจะลง
รายการในคําอธิบายรวมของกลุมเอกสาร เพื่อบอกสถานที่เก็บเอกสารตนฉบับแฟมน้ันๆ 

2. สถานที ่เก ็บเอกสารฉบับสําเนา หมายถึง ขอมูลเกี ่ยวกับหนวยงาน 
สถานที่ หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา ในระดับแฟมจะไมมีการลงรายการในหนวยขอมูลน้ี 
แตจะลงรายการในคําอธิบายรวมของกลุมเอกสาร เพื่อบอกสถานที่เก็บเอกสารฉบับสาํเนาของ
แฟมน้ันๆ 

3. เอกสารที ่เกี ่ยวของ หมายถึง ขอมูลเกี ่ยวกับเอกสารชุดอื ่นที ่มีความ
เกี่ยวของกับเอกสารชุดที่จัดทําคําอธิบายซึ่งเก็บในหนวยงานน้ันๆ สําหรับการลงรายการในหนวย
ขอมูลนี้จะระบุรหัสเอกสารที่เกี ่ยวของ แตหากไมพบขอมูลเอกสารที่เกี ่ยวของ กําหนดลง
รายการวา “ไมมีการระบุเอกสารท่ีเก่ียวของ” 
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4. ขอความเกี่ยวกับการพิมพ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพเอกสาร
นั้น สําหรับการลงรายการในหนวยขอมูลนี้กําหนดลงรายการวา “ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดพิมพ” 

 สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสวนหมายเหตุ หมายถึง ขอมูลที่ไมสามารถ
จัดใหอยูในที่ใดๆ ของขอมูลจดหมายเหตุสวนอื่นๆ ทั้ง 5 สวนขางตน กําหนดลงขอมูลหมายเหตุหรือ
คําอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ ถามี 

 สวนที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ซึ่งใชเปนหลักฐานในการควบคุมเอกสาร ไดแก บันทึกของนัก
จดหมายเหตุกฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ วันเดือนปที่จัดทําคําอธิบาย แตละหนวยขอมูลมี
หลักเกณฑการลงรายการดังน้ี 

1. บันทึกของนักจดหมายเหตุ หมายถึง ขอมูลอธิบายเกี่ยวกับการจัดทํา
คําอธิบายและช่ือผูจัดทํา ปรับปรุงแกไขคําอธิบายเอกสาร โดยระบุช่ือนักจดหมายเหตุที่ดําเนินการ 
กรณีที่ไมพบขอมูล กําหนดการลงรายการวา “ไมพบบันทึกของนักจดหมายเหตุ” 

2. กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงที่ใชในการ
จัดทําคําอธิบายเอกสารที่ นํามาใช เปนกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติระหวางประเทศ 
ระดับประเทศ หรือระดับหนวยงาน หรือระเบียบในการปรับปรุงคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ถามี
กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติใหระบุช่ือและขอมูล แตกรณีที่ไมพบขอมูล กําหนดลงรายการวา “ไม
พบการระบุกฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ” 

3. วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร หมายถึง วัน/เดือน/ ป ที่จัดทํา
หรือปรับปรุงคําอธิบายเอกสารน้ันๆ กําหนดลงรายการระบุตัวเลขของวันที่ ตัวอักษรยอของเดือน 
ตัวอักษรยอของพุทธศักราชและตามดวยปพุทธศักราชที่จัดทําหรือปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยคนควาและศึกษาเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่จัดเก็บอยู
ตามแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว รวมจํานวน 457 รายการ ทั้งจากบัญชีสํารวจ
เอกสารที่ใหบริการ จากหนังสือ เอกสาร เว็บไซดและจากการสัมภาษณเพิ่มเติม ซึ่งเปนขอมูลประกอบ
หรือที่มีขอมูลสัมพันธกันกับเอกสารน้ันๆ โดยเก็บขอมูลในชวงระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 

2. ศึกษาแฟมเอกสารและเอกสารภาพแตละรายการอยางละเอียด ทีละแฟม/
ภาพ แลวบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลแตละหนวยขอมูลเปนรายแฟม และทีละรายการ
ภาพ โดยผูวิจัยเปนผูอานเอกสารและผูบันทึกเอกสารดวยตนเองลงในเครื่องมือวิจัยที่จัดทําข้ึน คือ 
แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 

3. พิจารณาลักษณะพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมจากการสังเกตเอกสารระหวางการเก็บ
ขอมูล หากพบและไมสามารถเติมลงในหนวยขอมูลใดๆ ของแบบบันทึกได ก็จะจดบันทึกไวในสวน
หมายเหตุ 
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4. บันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรรายการละ 1 ชุด เพื่อนํามาจัดเรียงเปนคูมือแนะนํา
เอกสารเฉพาะเรื่องโดยผูวิจัยเปนผูจัดพิมพดวยตัวเอง ซึ่งขอมูลที่รวบรวมไดประกอบดวย 

4.1 ขอมูลทางดานกายภาพ เชน รหัสอางอิง ช่ือเรื่อง ปริมาณและขนาด เปนตน 
4.2 ขอมูลทางดานเน้ือหาไดแกสาระสังเขปและดัชนี 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่บันทึกในแบบบันทึกขอมูล 
2. สรางตารางสําหรับแยกขอมูลแตละหนวยขอมูลตามแบบบันทึกขอมูล โดยนําแบบ

บันทึกขอมูลที่เก็บแตละชุดมาพิจารณาทีละหนวยขอมูลจนครบ แลวนําขอมูลมาบันทึกลงใน
ตารางที่สรางข้ึน 

3. ประมวลผลและสรุปขอมูลแตละหนวยขอมูล และนําเสนอในรูปแบบความเรียง
ประกอบตารางและภาพ 

4. นําขอมูลคําอธิบายเอกสารที่ไดทั้งหมดมาลงตามหลักเกณฑการลงรายการเพื่อ
นําไปจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 
การจัดทําและนําเสนอขอมูล 
 หลังจากตรวจสอบ วิเคราะหและจัดเรียงแลวขอมูลทั้งหมดจะนําเสนอ โดยจําแนกเปน 2 
สวนคือ การนําเสนอเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ และการ
นําเสนอเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ โดยในการนําเสนอ
เอกสารทั้ง 2 สวนน้ัน จะประกอบไปดวยขอมูลทางดานกายภาพและขอมูลทางดานเน้ือหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 บทน้ีเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พิพิธภัณฑ
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง ของเอกสาร
จดหมายเหตุประเภทลายลักษณระดับแฟม จํานวน 213 แฟม เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถาย จํานวน 244 ภาพ 
 ผลการวิเคราะหพบขอมูลเอกสารตามรายการที่กําหนดในหลักเกณฑมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประกอบดวย สวนคําอธิบายขอมูล
เอกสาร 7 สวน 26 หนวยขอมูล คือ รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับคําอธิบาย
เอกสาร ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนและขนาด) ช่ือผูผลิตเอกสาร/รวบรวมเอกสาร 
ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหลงเอกสารหรือหนวยงาน/ผูมอบ
หรือโอนยายเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนด
อายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มข้ึนของเอกสาร ระบบการจัดเรียง เงื่อนไขการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการ
ทําสําเนา ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช 
เครื่องมือชวยคน สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา เอกสารที่เกี่ยวของ 
บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ หมายเหตุ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ วัน เดือน 
ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร นําเสนอเปนความเรียงประกอบตาราง 
 ในการอธิบายหนวยขอมูลเอกสารตามหลักเกณฑมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทํา
คําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ผูวิจัยจะแสดงขอมูลที่พบในคูมือชวยคน/บัญชีสํารวจ
เอกสาร/บัตรรายการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ/แหลงขอมูลตางๆ กอน และจึงนําเสนอ
ขอมูลที่ผูวิจัยสรางเพิ่มเติม เปนความเรียงตอทาย 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสารหรือขอมูลทางดานบรรณานุกรม ประกอบดวยหัวขอดังน้ี  

1. รหัสอางอิง  พบว ามี เอกสารที่ มีการระบุรหัสอางอิ ง จํ านวน 263 รายการ 
ประกอบดวย เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 213 แฟม เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถายจํานวน 50 ภาพ ทั้งหมดเปนเอกสารที่จัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง เอกสารที่ไมมีการระบุรหัสอางอิงมีจํานวน 194 ภาพ เปนเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุประเภทภาพถายซึ่งจัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑบานพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ 
ณ ระนอง) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จวนเจาเมืองระนอง สามารถจําแนก
ขอมูลรหัสอางอิงจากแหลงขอมูลตางๆ ไดดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 3 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
ที่ 1 รหัสอางอิง 

 
แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 

1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 93 
แฟม ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติแบงเปน 2 
ประเภท คือ เอกสารที่เปนกระดาษและเอกสารสําเนารูปแบบ
ไมโครฟลม ซึ่งปจจุบันสํานักหอจดหมายเหตุไดใหบริการเฉพาะ
เอกสารไมโครฟลมเทาน้ัน พบวามีการเขียนรหัสอางอิงลงบน
สวนที่เปนหัวฉากของแฟมเอกสาร ตรงมุมซายบนของหนาปก
เอกสาร และบริเวณมุมซายบนกลองซึ่งใสมวนไมโครฟลม โดย
ลักษณะของรหัสอางอิงที่ใชประกอบดวย อักษรยอที่เปนตัว
พยัญชนะไทย ตัวเลขและเครื่องหมายดังน้ี 

1. รหัสอางอิงแทนเอกสารจดหมายเหตุประเภทลาย- 
ลักษณ ซึ่งอยูในรูปแบบไมโครฟลม อักษรยอที่ใชเปนพยัญชนะ
ไทย ตัวแรกพบพยัญชนะไทย 2 ตัว คือ ม และ ก ใชเปนอักษร
ยอแทนคําวา ไมโครฟลม พยัญชนะไทยตัวถัดมาคือ ร ใชแทน
คําวา รัชกาลและพยัญชนะไทยตัวตอมาเปนอักษรยอของช่ือ
กระทรวง กรม หรือแทนกลุมเอกสารสวนบุคคล เชน 
            มร.5 ม              กระทรวงมหาดไทย 
            ก – ร.5 ค          กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
            มร.5 กษ            กระทรวงเกษตราธิการ 
            มร.5 ยธ            กระทรวงโยธาธิการ 
            มร.5 รล – พศ    สารบาญชุดพิเศษ 
            มร.5 รล – กห    กรมพระกลาโหม 
            มร.6 น             กระทรวงนครบาล 
            มร.6 อ             กระทรวงมุรธาธร 
            มร.6 ศ             กระทรวงศึกษาธิการ 
            มร.6 ต             กระทรวงตางประเทศ 
            มร.6 รล            กรมราชเลขาธิการ 
            มร.6 บ             หมวดเบ็ดเตล็ด 
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ตารางที่ 3 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
ที่ 1 รหัสอางอิง (ตอ) 

 
แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 

         ตัวเลขที่อยูติดกับอักษรยอช่ือหนวยงาน หมายถึงลําดับ
รัชกาล ไดแก เลข 5 และ 6 ตัวเลขตัวที่สองแทน ลําดับที่/
หมายเลขของมวนฟลม ซึ่งบรรจุเอกสารแฟมน้ันๆ สําหรับกลุม
เอกสารสวนบุคคล ตัวเลขตัวแรกเปนหมายเลขประจํากลุม
เอกสาร ไดแก เลข 2 แทน เอกสารสวนบุคคลสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ 
        เคร่ืองหมายที่ใชเครื่องหมายแรกคือ มหัพภาค ( . ) ใช
กับอักษรยอ ร. ซึ่งแทนคําวา รัชกาล เทาน้ัน เครื่องหมายที่สอง
คือ เครื่องหมายทับ (/) ใชค่ันระหวางตัวอักษรยอกระทรวงและ
หมายเลขมวนฟลม เครื่องหมายสุดทายคือ เครื่องหมายยัติภังค 
( - ) ใชค่ันระหวางตัวอักษรยอแทนคําวาไมโครฟลมกับอักษรยอ
แทนช่ือหนวยงาน เชน 
 
        มร.5 อ/7 สามารถอธิบายไดดังน้ี 
        ม      หมายถึง ไมโครฟลม 
        ร.5    หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 
        อ      หมายถึง กระทรวงมุรธาธร  
        /7     หมายถึง แฟมที่ 7 
 
        ม – สบ 2/3 สามารถอธิบายไดดังน้ี 
        ม      หมายถึง ไมโครฟลม 
        สบ    หมายถึง เอกสารสวนบุคคล 
        2      หมายถึง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
       /3      หมายถึง แฟมที่ 3 
 

2. รหัสอางอิงแทนเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ ซึ่ง 
อยูในรูปแบบกระดาษ อักษรยอที่ใชเปนพยัญชนะไทย ตัวแรก
พบพยัญชนะไทยคือ ร ใชแทนคําวา รัชกาล พยัญชนะไทยตัว
ถัดมาเปนอักษรยอของช่ือกระทรวง กรม หรือแทนกลุมเอกสาร 
ซึ่งเหมือนกับรหัสไมโครฟลม  
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ตารางที่ 3 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
ที่ 1 รหัสอางอิง (ตอ) 

 
แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 

         ตัวเลขที่ใชตัวแรกซึ่งอยูภายในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หนา
ตัวอักษรที่แทนช่ือกระทรวง หมายถึง จํานวนครั้งในการจัด
เอกสารของกระทรวงหรือหนวยงานน้ันๆ ตัวเลขตัวที่สองแทน
ลําดับรัชกาล ไดแก เลข 5 และ 6 สําหรับกลุมเอกสารสวน
บุคคล มีอักษรนําหนาวา สบ ตัวเลขตัวแรกที่ตามหลัง สบ คือ 
ตัวเลขประจํากลุมเอกสารสวนบุคคล เชน เลข 2 แทน เอกสาร
สวนบุคคลสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
        ตัวเลขตัวตอไปอยูหนาเครื่องหมายทับ (/) แทนแผนก/
สวนราชการยอยในกระทรวงน้ันๆ ตัวเลขตัวสุดทายแทนลําดับ
แฟมของเอกสาร 
        เคร่ืองหมายที่ใชเครื่องหมายแรกคือ มหัพภาค ( . ) ใช
กับอักษรยอ ร. ซึ่งแทนคําวา รัชกาล เทาน้ัน และใชเพื่อแสดง
สวนยอย กลาวคือ เครื่องหมายมหัพภาคที่อยูระหวางตัวเลข 
แสดงระดับของเอกสารและแผนก/สวนราชการยอยใน
กระทรวงน้ันๆ 
        เครื่องหมายที่สองคือ เครื่องหมายทับ (/) ใชนําหนา
ตัวเลขแทนหมายเลขแฟมเอกสาร เชน 
        [3] สร 0201.57/10 สามารถอธิบายไดดังน้ี 
        [3]     หมายถึง การจัดเอกสารครั้งที่ 3 ของเอกสารชุด
สํานักนายกรัฐมนตรี 
        สร     หมายถึง สํานักนายกรัฐมนตรี 
        02     หมายถึง สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี 
        01     หมายถึง กองกลาง 
        .57    หมายถึง หัวเรื่องอนุสาวรีย 
        /10    หมายถึง แฟมที่ 10 
 
        ร.5 กษ 10/5 สามารถอธิบายไดดังน้ี 
        ร.5     หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5        
        กษ     หมายถึง กระทรวงเกษตราธิการ 
        10      หมายถึง แผนกเกษตร 
        /5      หมายถึง แฟมที่ 5 
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ตารางที่ 3 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
 ที่ 1 รหัสอางอิง (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
         ร.5 กษ 6.2/1 สามารถอธิบายไดดังน้ี 

        ร.5       หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 
        กษ       หมายถึง กระทรวงเกษตราธิการ  
        6         หมายถึง กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา  
        .2        หมายถึง ชุดราชการทั่วไป 
        /1        หมายถึง แฟมที่ 1 
 
        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
จํานวน 45 ภาพ ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
มีรหัสอางอิงอยูบริเวณมุมซายบนในบัตรรายการ บริเวณ
ดานลางตรงกลางของภาพเมาท และมุมซายดานหลังของ
ภาพถายโดยลักษณะของรหัสอางอิงที่ใชประกอบดวย อักษรยอ
ที่เปนตัวพยัญชนะไทย ตัวเลขและเครื่องหมายดังน้ี 
        อักษรยอที่ ใชมี  2 แบบ คือ ตัวพยัญชนะไทย แทน
ประเภทเอกสารไดแก ภ ตัวอักษาตอมาจะแทนแหลงที่มาของ
เอกสาร เชน ภ.หวญ ภาพจากหอพระสมุดวชิรญาณและ ภจ คือ 
ภาพแยกจากเอกสารจดหมายเหตุและตัวอักษรภาษาอังกฤษ M คือ 
ภาพเมาท 
        ตัวเลข พบตัวเลข ระบุลําดับกลองภาพและลําดับภาพ
ในกลอง 
        เคร่ืองหมายที่ใชเครื่องหมายแรกคือ มหัพภาค ( . ) ใชเพื่อ
แสดงวาเปนตัวอักษรยอ โดยใชกับ ภ. และ ภจ. เครื่องหมาย
มหัพภาคจะตอจากตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวแรก คือ ภ. ยอมา
จาก ภาพถายและ ภจ. ยอมาจาก ภาพถายแยกจากเอกสาร
จดหมายเหตุ 
        เคร่ืองหมายที่สองคือ เครื่องหมายทับ (/) ใชค่ันกอน
ตัวเลขแทนหมายเลขรายการ เชน 
        ภ.หวญ 546/10    ภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ  
                                      กลองที่ 546 ภาพที่ 10 
        ภจ. (3) สร 0201/47 ภาพแยกจากเอกสารจดหมายเหตุ 
                                  รหัส (3) สร 0201/47 
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ตารางที่ 3 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
ที่ 1 รหัสอางอิง (ตอ) 

 
แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง         เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 120 
แฟม ซึ่งจัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง เปนเอกสาร
รูปแบบกระดาษ พบวาทุกแฟมมีการเขียนรหัสอางอิงลงบนสวน
ที่เปนหัวฉากของแฟมเอกสาร ตรงมุมซายบนของหนาปก
เอกสาร โดยลักษณะของรหัสอางอิงที่ใชประกอบดวย อักษรยอ
ที่เปนตัวพยัญชนะไทย ตัวเลขและเครื่องหมาย 
        เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บที่หอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังน้ัน มีเพียงเอกสารกลุมเดียว คือ
เอกสารกระทรวงมหาดไทย ปรากฏตัวอักษรยอ มท หมายถึง 
อักษรยอประจํากระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนการกําหนดตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
        ตัวเลขที่ใชตัวแรกซึ่งอยูภายในวงเล็บ ปรากฏหนา
ตัวอักษรที่แทนช่ือกระทรวง หมายถึง จํานวนครั้งในการจัด
เอกสารกระทรวงมหาดไทยของหอจดหมายเหตุทั่วประเทศ โดย
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จะเปนผูออกรหัสใหเพื่อให
เอกสารกระทรวงมหาดไทยทั้งที่เปนของสํานักหอจดหมายเหตุ
สวนกลางและหอจดหมายเหตุสวนภูมิภาคมีรหัสเอกสารที่ไม
ซ้ําซอนกัน กําหนดใสไวในเครื่องหมายวงเล็บ (  ) ตัวเลขตัวที่
สองปรากฏตามหลังตัวอักษร กําหนดแทนแผนกตามโครงสราง
การแบงสวนราชการมณฑลในสมัยน้ัน หรือหัวเรื่อง/เอกสาร
เฉพาะเรื่องซึ่งมีปริมาณมากเชน แผนกมหาดไทย แผนก
ปกครอง แผนกเลขานุการ แผนกราชโลหกิจ ฯลฯ 
        ตัวเลขกอนเครื่องหมายทับ (/) แทนสวนตางๆ/สวน
ราชการยอยในแตละแผนก ตามที่มาของเอกสารซึ่งเขาสูแผนก 
ตัวเลขตัวสุดทายหลังเครื่องหมายทับ (/)แทนลําดับแฟมของ
เอกสารเสมอ 
        เคร่ืองหมายที่ใชเครื่องหมายแรกคือ มหัพภาค ( . ) ใช
เพื่อแสดงสวนยอย เครื่องหมายมหัพภาคจะอยูหลังตัวเลข 
แสดงระดับของเอกสารและแผนก/สวนราชการยอยใน
กระทรวง/แผนกน้ันๆ 
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ตารางที่ 3 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
ที่ 1 รหัสอางอิง (ตอ) 

 
แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 

         เครื่องหมายที่สองคือ เครื่องหมายทับ (/) ใช ค่ันกอน
ตัวเลขแทนหมายเลขแฟมเอกสาร เชน 
        (10)มท 2.1/1  สามารถอธิบายไดดังน้ี 
        (10)   หมายถึง การจัดเอกสารกระทรวงมหาดไทย 
                            ครั้งที่ 10 
        มท    หมายถึง เอกสารกระทรวงหาดไทย  
        2      หมายถึง แผนกมหาดไทย  
        .1     หมายถึง เอกสารการตรวจราชการ 
        /1     หมายถึง แฟมที่ 1 
 
        (10) มท 12/2  สามารถอธิบายไดดังน้ี 
        (10)   หมายถึง การจัดเอกสารกระทรวงมหาดไทย 
                            ครั้งที่ 10 
        มท    หมายถึง เอกสารกระทรวงหาดไทย 
        12     หมายถึง แผนกธรรมการ  
        /2     หมายถึง แฟมที่ 2 
 
        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายซึ่ ง
จัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง จํานวน 5 ภาพ 
ใหบริการสําเนาภาพโดยดูจากหนังสือ “แลหลัง เมืองตรัง” พบ
รหัสอางอิงบริเวณใตภาพ ตัวอักษรยอพยัญชนะไทยไดแก ภ.
พิเศษ/ภ(ช) และตัวเลขซึ่งใชกําหนดแทนรายการภาพแตละภาพ 

3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊  
ณ ระนอง) 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายจํานวน 103 
ภาพ ไมมีการกําหนดรหัสอางอิง 

4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายจํานวน 2 ภาพ 
ไมมีการกําหนดรหัสอางอิง 

5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายจํานวน 5 ภาพ 
ไมมีการกําหนดรหัสอางอิง 

6. จวนเจาเมืองระนอง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายจํานวน 84 ภาพ 
ไมมีการกําหนดรหัสอางอิง 
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 ในสวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่ไมมีรหัสอางอิงจํานวน 194 
ภาพ ซึ่งจัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมือง
ระนอง จังหวัดระนองน้ัน ผูวิจัยไดกําหนดรหัสอางอิงข้ึนใหมเพื่อใชระบุและเปนตัวแทนของเอกสาร
แตละภาพ โดยใชตัวอักษรยอ ตัวเลขและเครื่องหมายดังน้ี 

 ตัวอักษรยอ ใชพยัญชนะไทยยอแทนหนวยงานเจาของเอกสาร ในสวนของ
แหลงขอมูลที่เปนพิพิธภัณฑใชอักษรยอเปน พธ ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) คือ พธ. และตาม
ดวยตัวอักษรยอแทนช่ือเฉพาะพิพิธภัณฑแตละแหง นอกจากอักษรยอ พธ. ยังมีอักษรยอ จร. แทน
จวนเจาเมืองระนอง ไดแก  

  พธ.พ. หมายถึง  พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  
 (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง  

  พธ.ถ.  หมายถึง  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต  
  พธ.ท.  หมายถึง  พิพิธภัณฑไทยหัว จังหวัดภูเก็ต  
  จร.    หมายถึง  จวนเจาเมืองระนอง  
 ตัวเลข มีวิธีการนําเสนอ 2 แบบ คือ กรณีที่แหลงขอมูล จัดแสดงภาพถายมากกวา 

1 ช้ันตัวเลขตัวแรกจะแสดงช้ันเก็บเอกสาร ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และตัวเลขที่ตามหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แทนลําดับภาพ 

กรณีที่แหลงขอมูลจัดแสดงภาพถายเพียงหองเดียวหรือช้ันเดียว ตัวเลขที่ตามหลัง
อักษรยอแหลงขอมูลจะแสดงลําดับภาพเลย เชน 

  พธ.พ 1.2 หมายถึง  ภาพที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑบานพระยารัษฎาฯ 
    ช้ัน 1 ภาพที่ 2  

  จร.45 หมายถึง  ภาพที่จัดแสดงที่จวนเจาเมืองระนอง ภาพที่45 
2. ชื่อเอกสาร พบวา เอกสารที่มีการระบุช่ือมีจํานวน 358 แฟม เปนเอกสารที่จัดเก็บที่

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง เอกสารที่ไมมีการระบุช่ือเอกสารมี
จํานวน 99 ภาพ เปนโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่จัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑบานพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จวน
เจาเมืองระนอง สามารถจําแนกขอมูลช่ือเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ ไดดังตารางตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 4 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล 
 ที่ 2 ช่ือเอกสาร 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
 
 

        เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 93 
แฟม ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พบวามีการ
ระบุช่ือเอกสาร อยูตรงกึ่งกลางของหนาแฟมเอกสาร หนาปก
เอกสารและบริเวณหนากลองมวนไมโครฟลม ระบุช่ือเอกสารใน  
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ตารางที่ 4 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล 
 ที่ 2 ช่ือเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
 ระดับกลุม/ กลุมยอย/ชุดเอกสาร บันทึกดวยลายมือเขียนและ

การพิมพดีดนอกจากน้ีพบวาช่ือเอกสารบางแฟมมีการใชภาษา 
การสะกดคําที่แตกตางจากสมัยปจจุบันและใชคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ เชน 
        ร.5 กษ6.3/20    มร.เอม ดันกัน อังกฤษ มร.รีจารด  
                             อัปตัน อังกฤษ ขอตรวจแรที่เมืองภูเก็ต 
        ร.5 กษ10.2/1    รายงานมิสเตอรกูเปรา ตรวจปลูกตน 
                              ยางอินเดีย รับเบอร 
        ร.6 ศ4/18         โรงเรียนแลการเลาเรียนมณฑลภูเก็ต 
        ร.6 อ16.1/116   เข็มพระชนมายุศมมงคลและเรื่อง 
                              เหรียญที่รฤกในการปฏิสังขรณวัดอรุณ 
        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 
45 ภาพ ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ พบวามี
การระบุช่ือเรื่องเอกสาร บนบัตรรายการ บริเวณมุมซายบน 
และบนภาพถาย บริเวณตรงกลางดานบนที่ดานหลังของ
ภาพถาย 

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง         เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 120 
แฟมซึ่งจัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พบวามีการ
ระบุช่ือเรื่องเอกสาร อยูตรงกึ่งกลางของหนาแฟมเอกสาร 
บันทึกดวยการพิมพดีด หนาปกเอกสาร บันทึกดวยลายมือเขียน 
นอกจากน้ีพบวาบางแฟมมีการใชภาษา การสะกดคําที่แตกตาง
จากสมัยปจจุบันและใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เชน 
        (10)มท 2.8/1     จัดสงพรรณหนองฝใหมณฑลภูเก็ต 
        (10)มท 2.8/7     มณฑลภูเก็ตแจงไปยังกรมขุนลพบุรี 
                              ราเมศวร เรื่องงดสงหนองฝจากกอง 
                              ทําพรรณซีรัม เพราะไดใชเวลา 
                              เดินทางกวา 15 วัน ทําใหพรรณ 
                              หนองฝเสียและการสั่งซื้อ สงเงินของ 
                              จังหวัดตางๆ 
        (10)มท13/4       บริษัทไซมิสเทรดด้ิงฯ รองทุกขเรื่อง 
                               ตองทําถนน 10 ไมล 
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ตารางที่ 4 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล 
 ที่ 2 ช่ือเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
         เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 5 

ภาพ ซึ่งจัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พบวาหอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังใหบริการภาพถายที่เกี่ยวของกับ  
พระยารัษฎาฯ โดยใหดูสําเนาซึ่งตีพิมพแลวในหนังสือ “แลหลัง....
เมืองตรัง” ซึ่งมีการระบุช่ือเรื่องเอกสารไวใตภาพ 

3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊  
ณ ระนอง) 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายพบวามีการระบุ
ช่ือเอกสารไวใตภาพที่จัดแสดงจํานวน 62 ภาพ และไมมีการ
ระบุช่ือเอกสารไวใตภาพที่จัดแสดงจํานวน 41 ภาพ 

4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 2 ภาพ
พบวาไมมีการระบุช่ือเอกสาร  

5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 5 ภาพ
พบวาไมมีการระบุช่ือเอกสาร 

6. จวนเจาเมืองระนอง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายพบวามีการระบุ
ช่ือเอกสารไวใตภาพที่จัดแสดงจํานวน 33 ภาพ และไมมีการ
ระบุช่ือเอกสารจํานวน 51 ภาพ 

 
 ในหนวยขอมูลช่ือเอกสารของทั้ง 6 แหลงขอมูล พบลักษณะรวมของการต้ังช่ือ

เอกสารอยู 3 ลักษณะ ดังน้ี 
 2.1 ช่ือเอกสารที่ระบุบรรดาศักด์ิ/ราชทินนามของพระยารัษฎาฯ ที่ปรากฏใน

เอกสาร มีทั้งแบบเต็มและแบบยอไดแก พระอัษฎงคตทิศรักษา พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี พระ
ยารัษฎานุประดิษฐ พระยารัษฎาฯ และพระยารัษฎา เชน 

ร6.บ3.1/3 แคลว ภรรยาพระยารัษฎานุประดิษฐ 
[3] สร 0201.57/10 อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
จร.6  พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
  สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 
พธ.พ 2.59 ภาพถายฝพระหัตถของพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) 

   พระยารัษฎาฯ แตงแฟนซี เลนละครเปนผูหญิงมีหนวด 
ร.5 ค18.7/30 เงินเดือนพระยารัษฎานุประดิษฐ 
สวนลักษณะการเขียนช่ือบรรดาศักด์ิของทานพบวามีเอกสารบางแฟม ระบุตําแหนง

ตอดวย ช่ือบรรดาศักด์ิแบบยอวา “พระยารัษฎาฯ” ไวในเครื่องหมายวงเล็บ (  ) เชน ขาหลวง
เทศาภิบาล (พระยารัษฎาฯ) 



 45

 การระบุช่ือบรรดาศักด์ิเต็มตามดวยช่ือตําแหนง เชน พระยารัษฎานุประดิษฐ 
ขาหลวงเทศาภิบาล พระอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี 

 การระบุช่ือบรรดาศักด์ิ/ราชทินนาม ตามดวยช่ือเดิม “คอซิมบี๊ ณ ระนอง” ไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ (  ) เชน พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พระยารัษฎานุ-
ประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
 2.2 ช่ือเอกสารที่ปรากฏเฉพาะตําแหนงของพระยารัษฎาฯ ไดแก พระยาตรัง 
ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ขาหลวงเทศาภิบาล เจาคุณเทศา เทศา เชน 

(10)มท 12/2  คําสั่งขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เรื่องการเก็บเงินบํารุง 
 โรงเรียน การจัดต้ังสุเหรา และโรงเรียน 

(10)มท 2.1/3  มอบหนาที่ราชการมณฑลใหเจาหนาที่รักษาในเวลา 
  เทศาและปลัดเทศาไมอยูมณฑล 
(10)มท 21/6  รายวันจดรายงานราชการขาหลวงเทศาภิบาลเดือนมกราคม 

 ร.ศ. 120 ปกษแรก 
ร.5 ม53/27  พระยาตรังจัดราชการบานเมืองตรัง 

 2.3 ช่ือเอกสารที่ไมปรากฏช่ือพระยารัษฎาฯ ในเอกสาร เชน 
ร.6 ศ 4/18 โรงเรียนและการเลาเรียนมณฑลภูเก็ต 
ร.5 ยธ 5.2/11 จีนขอเตียวลิมขออนุญาตสรางทางรถรางในเมืองภูเก็ต 
สบ 2.8/12 ประวัติของปาลมรม (พันธุไมชนิดหน่ึง) 
สบ 2.28/29 บันทึกเรื่องสนทนากับกรมการพิเศษจังหวัดภูเก็ตของเสนาบดี 

 กระทรวงมหาดไทย 
(10)มท 2.4/1 รายงานประจําปของเมืองกระบี่ 

 ในสวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซึ่งจัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑ       
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนองน้ัน มีบางภาพ
ไมมีชื่อเอกสาร ผูวิจัยไดกําหนดช่ือเอกสารข้ึนใหมโดยต้ังช่ือจากเน้ือหา ช่ือบุคคลในภาพ สิ่งที่
ภาพถายน้ันสะทอน ช่ือเอกสารหากเปนภาพเหตุการณ ช่ือเอกสารจะสื่อวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร หากเปนภาพบุคคล ช่ือเอกสารจะสื่อวา บุคคลในภาพช่ืออะไร ตําแหนงอะไร กําหนดใสไวใน
กําหนดใสในวงเล็บเหลี่ยม [  ] เชน [พธ.พ 2.28] ช่ือเอกสาร [พระครูบริสุทธิศีลาจาร สังฆปาโมกข 
(ลบ ทวิสุวรรณ) เจาอาวาสวัดตรังคภูมิพุทธาวาส] 

3. วัน เดือน ปของเอกสาร วัน เดือน ป ของเอกสาร พบวามีการระบุวัน เดือน ป ของ
เอกสาร จํานวน 246 แฟม ไมระบุวัน เดือน ป ของเอกสาร จํานวน 211 แฟม และเอกสารมีอายุ
ต้ังแต พ.ศ. 2427 – 2494 
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ตารางที่ 5 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
 ที่ 3 วัน เดือน ปของเอกสาร 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
 

        เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ ซึ่งจัดเก็บอยูที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 93 แฟม พบวามีการ
ระบุวัน เดือน ป ของเอกสารบริเวณหนาปกเอกสาร บรรทัดตอ
จากช่ือเอกสาร โดยลงวันที่ เดือน ป แรกสุดที่ปรากฏในเอกสาร
จนถึงวัน เดือน ป สุดทายของเอกสาร ที่ปรากฏในเอกสารแฟมน้ัน 
        การเขียนวัน เดือน ป ของเอกสาร เริ่มจากตัวเลขของ
วันที่ ตัวอักษรยอของเดือนเปนพยัญชนะไทย และตัวเลขของป 
อยูภายในเครื่องหมายวงเล็บ [  ]  
        การระบุปศักราช พบวามีการระบุปศักราชที่หลากหลาย 
คือ บางแฟมมีการระบุปศักราชแบบจุลศักราช (จ.ศ.) บางแฟม
ระบุแบบรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) และบางแฟมระบุแบบป
พุทธศักราช (พ.ศ.) และพบวาเอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม
น้ันมีการระบุวัน เดือน ป แบบไทยเปนการนับแบบจันทรคติ 
ระบุวันโดยนับวันอาทิตยแทนดวยเลข ๑ วันจันทรเลข ๒ วัน
อังคารเลข ๓ วันพุธเลข ๔ วันพฤหัสบดีเลข ๕ วันศุกรเลข ๖ 
และวันเสารแทนเลข ๗ ขางข้ึนขางแรม ระบุเดือนซึ่งแทนดวย
ตัวเลข ปนักษัตรและตามดวยปศักราช จํานวน 15 แฟม 
        ในกรณีที่เอกสารไมปรากฏวัน เดือน ป พบวามีการเขียน
อักษรยอ ม.ท. 
        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 
45 ภาพ ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติพบวามี
การระบุเฉพาะปของภาพถาย ปรากฏทั้งแบบ ร.ศ. และ พ.ศ.  

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง         เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 120 
แฟม ซึ่งจัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุฯ ตรัง พบวามีการระบุ
ลักษณะเดียวกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ คือ มีการระบุวัน 
เดือน ป ของเอกสารบริเวณหนาปกเอกสาร บรรทัดตอจากช่ือ
เอกสาร โดยลงวันที่ เดือน ป แรกสุดที่ปรากฏในเอกสารจนถึงวัน 
เดือน ป สุดทายของเอกสาร ที่ปรากฏในแฟมเอกสารน้ันๆ โดยจะ 
เขียน วัน เดือน ป ของเอกสาร เริ่มจากตัวเลขของวันที่ 
ตัวอักษรยอของเดือน และตัวเลขของป อยูภายในเครื่องหมาย 
วงเล็บ [  ] และมีการระบุปศักราชที่หลากหลาย คือ การระบุป 
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ตารางที่ 5 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวยขอมูล  
 ที่ 3 วัน เดือน ปของเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
 ศักราชแบบจุลศักราช (จ.ศ.) แบบรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) และ

แบบปพุทธศักราช (พ.ศ.) 
3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊  
ณ ระนอง) 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย พบวามีการระบุวัน 
เดือน ปของเอกสารจํานวน 14 ภาพ โดยพบเรียงตอจากช่ือ
ภาพถายในบรรทัดเดียวกัน สวนใหญมีการระบุเฉพาะปศักราช ป
ศักราชที่ปรากฏไดแก การระบุปศักราชแบบ จุลศักราช (จ.ศ.) แบบ
รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) และแบบปพุทธศักราช (พ.ศ.) การเขียนวัน 
เดือน ป ของเอกสารเริ่มจากตัวเลขของวันที่ ตัวอักษรยอของเดือน
เปนพยัญชนะไทยหรือช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของป 

4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 2 ภาพ
พบวาไมมีการระบุวัน เดือน ป ของเอกสาร  

5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 5 ภาพ
พบวาไมมีการระบุวัน เดือน ป ของเอกสาร 

6. จวนเจาเมืองระนอง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย พบวามีการระบุ
วัน เดือน ปของเอกสารจํานวน 8 ภาพ โดยสวนใหญจะระบุตอ
จากช่ือภาพน้ันๆ ระบุวัน เดือน ปศักราช ปพุทธศักราช (พ.ศ.) 
การเขียนวัน เดือน ป ของเอกสารเริ่มจากตัวเลขของวันที่ ช่ือ
เต็มของเดือนและตัวเลขของป  

 
 ในหนวยขอมูลวัน เดือน ปของเอกสารของทั้ง 6 แหลงขอมูล พบลักษณะรวมของ

รูปแบบ วัน เดือน ป ดังน้ี 
 3.1 ระบุเฉพาะปของเอกสาร โดยสวนใหญมักเปนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

ประเภทภาพถาย และระบุเปนปพุทธศักราช หรือ รัตนโกสินทรศก เชน 
ภ.หวญ 546/10  รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี,พระยา (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)  

 การประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2445 
[จร.52]   นายบุญศักด์ิ (คอยูบี่) ณ ระนอง พ.ศ. 2449 – 2527  

 3.2 ระบุวันและเดือน แตไมไดระบุป เชน 
(10)มท 2.4/1  รายงานประจําปของเมืองกระบี่  

 [3 ส.ค.] 
 3.3 ระบุครบทั้ง วัน เดือน ปของเอกสาร และในสวนของเดือนมีทั้งการใชอักษรยอ
และเขียนแบบเต็ม ในสวนของป อาจละคําวา จ.ศ. ร.ศ. หรือ พ.ศ. เชน  
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ร.5 รล1/21 นัดพระยารัษฎาฯ เฝา  
 [2 มิ.ย. 117] 

[จร.22]  พิธีเปดงานแสดง แสง สี เสียง “ตรัง เมืองพระยารัษฎาฯ” 
 [28 – 30 พฤศจิกายน 2541] 

 

 การบันทึกวัน เดือน ป พบการบันทึกวัน เดือน ปแรกสุดที่ปรากฏในเอกสาร จนถึง 
วัน เดือน ป สุดทายของเอกสารภายในแฟมเอกสาร สวนเอกสารที่ปรากฏเฉพาะปของเอกสารจะ
บันทึกปแรกสุดของเอกสารจนถึงปทายสุดของเอกสารภายในแฟม 

 กรณีที ่ป ศ ักราชที ่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุเป น จ ุลศักราช (จ .ศ. ) 
รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ผูวิจัยกําหนดการลงรายการปเอกสารเพิ่มเติม ผูวิจัยกําหนดลงรายการ
ปพุทธศักราชเพิ่มเติม ไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] โดยจะทําการตรวจสอบความถูกตองใหตรงกับวิธี
นับแบบปพุทธศักราชดวย เชน 22 – 23 ก.พ. ร.ศ. 122 [พ.ศ. 2446] และหากไมปรากฏ วัน เดือน 
ป ของเอกสาร ผูวิจัยจะวิเคราะหจากเอกสารที่สัมพันธกันและประมาณชวงเวลาของเอกสาร 
กําหนดใหลงชวงเวลาของเอกสารตามดวยเครื่องหมายปรัศนีและใสไวในวงเล็บเหลี่ยม ([  ?]) 
และถาไมสามารถประมาณไดก็จะใส [ม.ท.] 

4. ระดับคําอธิบาย พบวาแหลงขอมูลทั้งสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พบวาไมมีคําอธิบายระดับแฟม แตพบคําอธิบายเอกสารระดับชุดและ  
ชุดยอย ปรากฏอยูในสวนนําของบัญชีสํารวจเอกสารแตละกระทรวง ในรัชกาลที่ 5 และ 6 กลุม
เอกสารกรมราชเลขาธิการ สวนเอกสารในแหลงขอมูลอื่นไมมีระดับคําอธิบาย 

5. ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนและขนาด) พบวามีการระบุขนาดและ
สื่อของเอกสารจํานวน 263 แฟมและไมระบุขนาดและสื่อของเอกสารจํานวน 194 แฟม  
 
ตารางที่ 6 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวย 
 ขอมูลที่ 5 ขนาดและสื่อของเอกสาร 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

        เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 93 
แฟม พบวามีการระบุขนาดและปริมาณของเอกสารทุกแฟมอยูใน
เครื่องหมายวงเล็บ [  ] โดยระบุเปนจํานวนแผนรวมของเอกสาร
ทั้งหมดภายในแฟม เขียนไวบริเวณมุมขวาบนของปกเอกสารและ
ระบุหมายเลขหนาไวบริเวณมุมขวาบนของเอกสารแตละแผน  
        กรณีที่เอกสารเปนสําเนาไมโครฟลม หมายเลขหนาจะ
เขียนอยูในกรอบวงกลม พบบริเวณมุมขวาลางของเอกสารแต
ละหนา และเน่ืองจากเอกสารไมโครฟลมจะนับหนาปกรวมดวย
และมีวิธีการนับเอกสารเปนหนา ซึ่งแตกตางจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณรูปแบบกระดาษซึ่งนับเปนแผน ทําให 
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ตารางที่ 6 ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 1 หนวย 
 ขอมูลที่ 5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
 ปริมาณของเอกสารภายในแฟมหรือเรื่องเดียวกัน ซึ่งอยูใน

รูปแบบกระดาษและสําเนาไมโครฟลมน้ันมีจํานวนไมเทากัน 
        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 
45 ภาพ พบวามีการระบุขนาดไวในบัตรรายการ บริเวณใต
คําอธิบายภาพถาย โดยกําหนดหนวยเปน น้ิว (”) 

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง         เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ จํานวน 120 
แฟม พบวามีการระบุขนาดและปริมาณของเอกสารทุกแฟมอยู
ในเครื่องหมายวงเล็บ [  ] โดยระบุเปนจํานวนแผนรวมของ
เอกสารทั้งหมดภายในแฟม เขียนไวบริเวณมุมขวาบนของปก
เอกสารและระบุหมายเลขหนาไวบริเวณมุมขวาบนของเอกสาร
แตละแผน  
        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 
5 ภาพ พบวาไมมีการระบุขนาดและปริมาณของเอกสาร
เน่ืองจากหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ใหผูใชบริการดู
ภาพถายจากสําเนาซึ่งตีพิมพลงในหนังสือ 

3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊  
ณ ระนอง) 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 103 
ภาพ พบวาไมมีการระบุขนาดและสื่อของเอกสาร 

4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 2 ภาพ 
พบวาไมมีการระบุขนาดและสื่อของเอกสาร  

5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 5 ภาพ 
พบวาไมมีการระบุขนาดและสื่อของเอกสาร 

6. จวนเจาเมืองระนอง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย จํานวน 84 
ภาพ พบวาไมมีการระบุขนาดและสื่อของเอกสาร 

  
 ในสวนของภาพถายที่จัดแสดงในแหลงขอมูลอื่นๆ น้ัน ไมมีการระบุขนาดและ
ปริมาณของเอกสาร ผูวิจัยวัดขนาดและกําหนดลงรายการขนาดเปน กวาง x ยาว มีหนวยการวัดเปนน้ิว 
ลงรายการดวยตัวเลขอารบิก หากมีจุดทศนิยมก็จะกําหนดเพียง 1 ตําแหนง โดยใชสัญลักษณ ( ” ) 
แทนคําวา น้ิว เพื่อใหเปนระบบเดียวกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 
1. ชื่อผูผลิต/รวบรวมเอกสาร พบวาแหลงขอมูลสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและ     

หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง มีขอมูลผูผลิต/รวบรวมเอกสารอยูในคําอธิบายเอกสารระดับชุดและ
ชุดยอยปรากฏอยูในสวนนําของบัญชีสํารวจเอกสารแตละกระทรวง ในกลุมเอกสารกรมราชเลขาธิการ
รัชกาลที่ 5 และ 6  

 สวนแหลงขอมูลอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
มีการระบุช่ือผูรวบรวมเอกสารไวในคูมือนําชม คือ ภาพถายสวนใหญเปนของดาโตะเบียนเจง ทายาท
ของพระยารัษฎาฯ ซึ่งไดมอบใหจัดแสดงและอนุญาตใหจังหวัดตรังใชบานเดิมหลังน้ีเปนพิพิธภัณฑ    
สวนที่จวนเจาเมืองระนอง ผูรวบรวมเอกสารคือ นายโกศล ณ ระนอง ทายาทตระกูล ณ ระนองรุนที่ 
5 และมีเอกสารบางสวนที่นายโกศล ณ ระนองเปนผูผลิตเอง 

 สวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว น้ันไมมีการระบุช่ือ
ผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ผูวิจัยจึงกําหนดใหลงรายการวา “ไมมีการระบุขอมูลช่ือผูผลิต/รวบรวม
เอกสาร” 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร พบวาแหลงขอมูลสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง มีขอมูลประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสารอยูใน
คําอธิบายเอกสารระดับชุดและชุดยอย ปรากฏอยูในสวนนําของบัญชีสํารวจเอกสารแตละหนวยงาน 

 สวนแหลงขอมูลอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว ไมมีขอมูลประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของ
เอกสาร ผูวิจัยจึงกําหนดใหลงรายการวา “ไมมีการระบุขอมูลประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของ
เอกสาร” 

3. ประวัติของเอกสาร พบวาแหลงขอมูลสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง มีขอมูลประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสารอยูในคําอธิบายเอกสาร
ระดับชุดและชุดยอย ปรากฏอยูในสวนนําของบัญชีสํารวจเอกสาร 

 สวนแหลงขอมูลอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว ไมมีขอมูลประวัติเอกสาร ผูวิจัยกําหนดลง
รายการวา “ไมมีการระบุประวัติของเอกสาร” 

4. แหลงเอกสารหรือหนวยงานผูมอบ/โอนยายเอกสาร พบขอมูลเฉพาะใน
แหลงขอมูลสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง วามีขอมูลประวัติ
หนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสารอยูในคําอธิบายเอกสารระดับชุดและชุดยอย ปรากฏอยูในสวนนําของ
บัญชีสํารวจเอกสาร 

 สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายพบวาภาพถายซึ่งจัดเก็บที่สํานัก               
หอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 17 ภาพ ระบุแหลงเอกสารหรือหนวยงานผูมอบ/โอนยายเอกสารไวใน
บัตรรายการ คือ หอพระสมุดวชิรญาณรับมอบจากกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (กพช.) เมื่อกันยายน 
พ.ศ. 2520  

 แหลงขอมูลอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว ไมมีขอมูลแหลงเอกสารหรือหนวยงานผูมอบ/
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โอนยายเอกสาร ผูวิจัยกําหนดลงรายการวา “ไมมีแหลงเอกสารหรือหนวยงานผูมอบ/โอนยาย
เอกสาร” 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

1. ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร จากกลุมตัวอยางที่ใชการศึกษา คือ เอกสาร
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ รวม 457 แฟม พบวาเอกสารมีขอบเขตและเน้ือหาของ
เอกสารแตกตางกันไปตามชุดและหมวดหมูของเอกสารจําแนกไดดังน้ี 

 
ตารางที่ 7  ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 2  
 หนวยขอมูลที่ 10 ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร  
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสารทั้งหมด ผู วิจัยสามารถจัด
แบงเปนหัวขอตางๆ ไดดังน้ี 

1. ประวัติการเขารับราชการและการถึงแกอนิจกรรม 
2. การดําเนินงานดานการบริหารและการปกครอง 
3. การดําเนินงานดานเหมืองแร 
4. การดําเนินงานดานการเกษตร 
5. การดําเนินงานดานการคา 
6. กา ร ดํ า เ นิน ง านด านก าร คมนาคม  ขนส ง แล ะ

สาธารณูปโภค 
7. การดําเนินงานดานการศึกษา 
8. การดําเนินงานดานสุขาภิบาลและดานสาธารณสุข 
9. เรื่องอื่นๆ 

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสารทั้งหมด ผู วิจัยสามารถจัด
แบงเปนหัวขอตางๆ ไดดังน้ี 

1. ประวัติการเขารับราชการและการถึงแกอนิจกรรม 
2. การดําเนินงานดานการบริหารและการปกครอง 
3. การดําเนินงานดานเหมืองแร 
4. การดําเนินงานดานการเกษตร 
5. การดําเนินงานดานการคา 
6. การดําเนินงานดานการคมนาคม และสาธารณูปโภค 
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ตารางที่ 7  ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 2  
               หนวยขอมูลที่ 10 ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
 7. การดําเนินงานดานการศึกษา 

8. การดําเนินงานดานสุขาภิบาลและดานสาธารณสุข 
9. เรื่องอื่นๆ 

3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊  
ณ ระนอง) 

     เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่จัดแสดงมี
หลากหลายไดแก  

1. ภาพบุคคลในชุดเครื่องแบบ นอกเครื่องแบบและภาพ
บุคคลในตระกูล ณ ระนอง เชน 
[พธ.พ. 1.16]     พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี  
                     (คอซิมกอง ณ ระนอง) 

          [พธ.พ. 2.59]     พระยารัษฎาฯ แตงแฟนซีเลนละคร 
2. ภาพหมูรวมกับบุคคลสําคัญ สะทอนใหเห็นความสัมพันธ

สวนตัวและความสัมพันธกับคณะทํางาน เชน  
[พธ.พ. 1.5]      พระยารัษฎาฯ และขาราชการมณฑล 
                    ภูเก็ต 
[พธ.พ. 2.25]    พระยารัษฎาฯ กับสมเด็จ 
                     กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
                     เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

3. ภาพถายแสดงการดําเนินงานดานการบริหารและการ
ปกครอง เชน  
[พธ.พ. 2.29]     การประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2450 
[พธ.พ. 2.25]     ภาพพระยารัษฎาฯ กับสมเด็จกรม 
                    พระยาดํารงราชานุภาพ ขณะตรวจ  
                    ราชการหัวเมืองปกษใต 

4. ภาพถายการจัดงานศพและขบวนแหศพพระยารัษฎาฯ 
เชน 
[พธ.พ. 2.13]    ภาพพิธีเคลื่อนศพพระยารัษฎาฯ จาก 

                         บานจักรพงษ ปนัง 
4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง         เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่จัด

แสดงเปนภาพสวนบุคคล เชน ภาพพระยารัษฎาฯ ในชุด
เครื่องแบบและภาพพระยารัษฎาฯ กําลังแตงกายชุดเลนกีฬา 
กําลังต้ังทาตีกอลฟ 
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ตารางที่ 7  ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลสวนที่ 2  
 หนวยขอมูลที่ 10 ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่จัดแสดง 

เปนภาพผลงานที่พระยารัษฎาฯ สรางไว ทั้งถนน ทาเรือ จวน 
ซึ่งสะทอนใหเห็นการบริหารและการพัฒนาบานเมืองในสมัยที่
ทาน เปนสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต 

6. จวนเจาเมืองระนอง         เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่จัด
แสดงสวนใหญเปนภาพสวนบุคคลแสดงลําดับและเครือญาติใน
ตระกูล ณ ระนองแตละรุน 
 

 
 ในสวนของรายการขอบเขตและเน้ือหาของเอกสารซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พบลักษณะเน้ือหารวม/สอดคลองกัน สามารถจําแนกได
ดังน้ี 

1.1 ประวัติการเขารับราชการจนกระทั่งถึงแกอนิจกรรม เน้ือหาแสดงรายละเอียด
การเขารับราชการของพระยารัษฎาฯ โดยเอกสารเริ่มต้ังแต พ.ศ. 2427 จนกระทั่งพระยารัษฎาฯ ถูก
ลอบยิงและเสียชีวิตใน พ.ศ. 2456 เชน 

ร.5 รล – กห/37 ตอบพระอัษฎงคตทิศรักษาวาดวยขอกราบถวายบังคมทูลลาออก
จากผูวาราชการ จะโปรดเกลาใหหลวงบริรักษโลหวิไสผูชวยราชการเปนผูวาราชการเมืองกระบุรีตอไป 

สาระสังเขป : เจาพระยาอรรคมหาเสนามีหนังสือตอบถึงพระอัษฎงคตทิศรักษาสยาม
ประชานุกูลกิจ เรื่องการลาออกจากตําแหนงผูรักษาราชการเมืองกระบุรี น้ัน พระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการใหหลวงบริรักษโลหวิสัย (พระยารัษฎาฯ) ผูชวยราชการ
เมืองระนอง ใหมาเปนผูวาราชการเมืองกระบุรีคนตอไป  
 

(10) มท7.2.1/1 สําเนาสารตราแตงต้ังพระศรีโลหภูมิพิทักษ ผูวา ราชการเมืองระนอง
เปนพระยาอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี แทนพระอัษฎงคตทิศรักษาซึ่งไปเปนผูวาราชการ
เมืองตรัง 
 สาระสังเขป : เน่ืองดวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานนาม
สัญญาบัตรพระอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรีเปนพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ผูวา
ราชการเมืองตรัง จึงทําใหตําแหนงผูวาราชการเมืองกระบุรีวางลง พระองคจึงโปรดเกลาฯ แตงต้ังพระศรี
โลหภูมิพิทักษ ผูชวยราชการเมืองระนองมารับตําแหนงดังกลาว 
 1.2   การดําเนินงานดานการบริหารและการปกครอง มีเน้ือหาแสดงถึงกิจกรรม 
การดําเนินงานดานการปกครอง การบริหารหัวเมืองในมณฑลภูเก็ต การประชุมเทศาภิบาลในแตละป 
เชน 
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ร.5 ม53/27 พระยาตรังจัดราชการบานเมืองตรัง 
  สาระสังเขป พระยารัษฎาฯ ผูวาราชการเมืองตรังกราบบังคมทูลถวายรายงาน
เกี่ยวกับราชการและบริหารจังหวัดตรัง ความวา 

1. การประกอบอาชีพน้ันไดชักชวนใหราษฎรทํานาปลูกขาวในที่ดินรกราง และทําสวน
พริกไทย ปลูกจันเทศ มะพราว หมากและใหปลูกกลวยปาเพื่อใชเปนอาหารสุกร โดยทั้งหมดน้ีก็หามไมให
ราษฎรโคนไมยางหรือตนไมใหญในปา 

2. เรื่องราชการ เห็นควรใหสรางศาลาที่วาการอําเภอที่ชํารุดและเพิ่มอัตราปลัดอําเภอ
พลตระเวนและเสมียนศาลเพื่อใหเพียงพอกับการตรวจการและการปฏิบัติหนาที่ 
 

(10) มท2.1/1 ตักเตือนเจาเมืองและกรมการใหหมั่นตรวจหนาที่ราชการ 
 สาระสังเขป หนังสือจากพระยารัษฎาฯ ถึงผูวาราชการเมือง พังงา ตะกั่วปา ระนอง 

เรื่องตักเตือนใหเจาเมือง และกรมการหมื่น ตรวจตราราชการ และจัดระเบียบบานเมอืง และมหีนังสอืตอบ
กลับจากผูวาราชการเมืองดังกลาว แสดงการตอบรับคําสั่งของมณฑล และไดมีการจัดการตัดเงนิเดือนของ
พนักงาน/เจาหนาที่ที่เกียจคราน 

 1.3   การดําเนินงานดานเหมืองแร มีเน้ือหาแสดงถึงการติดตอกับชาวตางชาติที่เขา
มาเพื่อจะทําเหมืองแรในมณฑลภูเก็ต การขออาชญาบัตร การขุดรองนํ้าและการดําเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับกรมราชโลหกิจ เชน 

ร.5 กษ 6.5/18 อนุญาตทําเหมืองแรในมณฑลภูเก็ต 
สาระสังเขป กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระบรมราชานุญาตออกใบประทานบัตร

และอาชญาบัตรในมณฑลภูเก็ต ตามใบบอกของพระยารัษฎาฯ ซึ่งไดแจงมาตามบัญชีศก 121 -126 
[พ.ศ. 2445 – พ.ศ. 2450] มีทั้งคนไทย คนจีนและคนยุโรป พื้นที่ที่ขออนุญาตน้ันมีหลายอําเภอ หลาย
เมืองไดแก อําเภอถลาง อําเภอกะทู เมืองภูเก็ต เมืองพังงา เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร [รัชกาลที่ 
6 ครั้งทรงดํารงพระเกียรติยศเปนผูสําเร็จราชการรักษาพระนคร] พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามบัญชีดังกลาว 
 

(10) มท13/5 สําเนาโทรเลขระหวางพระยารัษฎาฯ และกัปตันไมลเรื่องใชเงินแทนอู
และรองนํ้า (ภาษาอังกฤษ) 
 สาระสังเขป สําเนาโทรเลขโตตอบระหวางกัปตันไมลและพระยารัษฎาฯ เรื่องขอใชเงิน
แทนอูและรองนํ้า ตกลงไดความวา ยอมรับใหชดใชเงิน 3 แสนเหรียญ แทนการสรางอูและขุดรองนํ้า 
และนําเงินจํานวน 6 หมื่นเหรียญ มาจายใหวันเซ็นสัญญา สวนเงินอีก 4 หมื่นเหรียญใหจายผอนทุก
เดือน เดือนละครั้ง 
 1.4   การดําเนินงานดานการเกษตร มีเน้ือหาแสดงถึงการสงเสริมการเพาะปลูก ทํา
นาและการเกษตรอื่นๆ เชน 

ร.5 กษ10/5 ต้ังขาหลวงเกษตรสําหรับตรวจการเพาะปลูก 
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สาระสังเขป เจาพระยาวงษานุประพัทธ (หมอมราชวงศสทาน สนิทวงศ) ทูลเกลาถวาย
รายงานการประชุมเทศาภิบาล เรื่องราชการในกระทรวงเกษตราธิการลงวันที่ 27 กันยายน 128 [พ.ศ. 
2452] พระยารัษฎาฯ เขารวมการประชุมและขอพระบรมราชานุญาตใหต้ังขาหลวงเกษตร โดยที่ประชุมได
ตกลงใหดําเนินการทดลองใน 3 มณฑลคือ มณฑลกรุงเทพฯ มณฑลนครไชยศรี มณฑลภูเก็ต เพื่อเปน
มณฑลตัวอยาง ใหมีหนาที่ดูแลเรื่องการบํารุงการเพาะปลูก การทํานา การเพาะปลูกทั่วไป การประมวล
บัญชี ภาษี การปศุสัตวและสินคา ทั้งน้ีพระยารัษฎาฯ ไดเห็นวาการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวภายในมณฑล
ไมพัฒนา ราษฎรเกียจคราน หากมีขาหลวงเกษตรประจํามณฑลจะไดหมั่นดูแล ตรวจสอบและชักจูงราษฎร
ใหทําการเพาะปลูกและการเกษตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายไดและสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกราษฎร 
 

(10) มท2.4/3 ปดทํานบใชในการทํานา 
สาระสังเขป พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ แจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่อง ขุน

นราสมบัติ นายอําเภอเกาะลันตา กํานัน ผูใหญบาน รวมทั้งราษฎรชวยกันปดทํานบตําบลเกาะกลางที่
หมู 2 และหมู 6 แลวไดใชนํ้าในการทํานา ซึ่งถือวาเปนการดี สมควรเอาเปนตัวอยาง 

1.5   การดําเนินงานดานการคา มีเน้ือหาแสดงถึงการติดตอคาขายทั้งในมณฑลและ
กับตางประเทศ เชน 

ร.5 ม53/25 สินคาเมืองตรังและเมืองปะเหลียน 
สาระสังเขป เจาพระยาพลเทพ สมุหพระกลาโหม รายงานตอเสนาบดีในที่ประชุมเรื่อง

รายงานสินคาเมืองตรัง เมืองปะเหลียน ซึ่งพระยารัษฎาฯ สงมาวา ควรออกสารตราใหพระยาทิพยโกษา สง
คนออกไปตรวจสอบวาถูกตองตามรายงานดังกลาวหรือไม แลวจึงนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

 

ร.5 ต2.12/23 บริษัทสเตรดเตรดิงเมืองสิงคโปร ขออนุญาตคาขายในเมืองภูเก็ต 
สาระสังเขป เน้ือหาในเอกสารแบงออกเปน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ทูลเกลาฯ ถวายเรื่องบริษัทสเตรทเทรดด้ิง ประเทศ

สิงคโปร มีหนังสือเพื่อขออนุญาตทําการคาขายดีบุกในเมืองภูเก็ตและอีก 3 มณฑล คือ มณฑลไทรบุรี 
มณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสามารถทําการคาขายดีบุกได โดยจะตองอยูภายใต
ขอบังคับที่ต้ังไว คือ การคาขายดังกลาวจะตองเปนไปตามพระราชกําหนดกฎหมาย โดยจะตองเสีย
ภาษีภาคหลวงคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําการแรดีบุกทั้งหมด กรณีบริษัท
จะซื้อ/เชา เพื่อประโยชนทางการคา จะตองขออนุญาตฝายรัฐบาลไทยกอนและใหออกประกาศอัตรา
เก็บภาคหลวงแรดีบุก มณฑลภูเก็ต ตามรางดังกลาวได 

2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ทรงมีหนังสือถึงพระเจา
บรมวงศเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ เรื่องราชทูตอังกฤษเตือนเรื่องบริษัทสเตรทเทรดด้ิงที่จะขออนุญาตทํา
การคาขายดีบุกที่มณฑลภูเก็ต และเจาเมืองอนุญาตใหทําการคาขายตามที่ขอ 

3. พระยาศรีสหเทพถึงพระยาพิพัฒน เรื่องสงหนังสืออนุญาตใหบริษัทสเตรท        
เทรดด้ิง ในการน้ีพระยารัษฎาฯ ไดรับมอบหมายใหทําหนังสือสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทสเตรทเทรดด้ิง 
โดยมีขอสัญญาตกลงเชาที่ดิน ในเมืองภูเก็ต 2 ตําบล คือ ตําบลบานสินแขวง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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และตําบลบางงั่วแขวง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสรางบานและโรงลางแร เชาที่ดินตําบลบานสาน 
อําเภอในเมือง จังหวัดภูเก็ต ทําเปนทางนํ้า 

1.5 การดําเนินงานดานการคมนาคม ขนสงและสาธารณูปโภค มีเน้ือหาแสดงถึง
การซอม สรางและตรวจเสนทางการคมนาคม ถนน รถราง สะพาน การขุดรองนํ้าลึกเพื่อสงเสริมการ
คมนาคมทางนํ้า เชน 

ร.5 ม24.1/20 สะพานตางๆ ในมณฑลภูเก็ต 
สาระสังเขป เน้ือหาในเอกสารแบงออกเปน 3 เรื่อง ดังน้ี 

1. พระยาศรีสหเทพ กราบทูลพระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราช
เลขานุการ ดวยไดรับใบบอกของพระยารัษฎาฯ แทนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เรื่องหลวงขจรจีน
สกลไดขอบริจาคเงินสรางสะพาน ถนนไปตําบลบางงั่วใต ซึ่งชํารุดและเกวียนสัญจรไปมาลําบาก เพื่อเปน
สาธารณประโยชนและขอถวายเปนพระราชกุศล  

2. ใบบอกพระยาวรสิทธ์ิเสวีวัตร (ใตฮก ภัทรนาวิก) ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 
วา สะพานอาวเกขามคลองไปถนนตลาดใหญ เมืองภูเก็ตชํารุดมาก และไดบริจาคทรัพยสวนตัว 465 บาท 
8 อัฐ สรางสะพาน เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 

3. หลวงศิริสมบัติ (เชย) ผูวาราชการเมืองพังงา ไดสรางสะพานขามคูตอกับถนน
สายที่วาการเมืองและขอถวายเปนพระราชกุศล 

4. ใบบอกผูวาราชการเมืองตะกั่วปา เพิง บุตรพระยาเสนานุชิต (นุช) และราษฎร
ไดรับบริจาคทรัพยสินสรางสะพานขามโพรกที่ลุมในทองทุงติดกับอําเภอตลาดใหญ เมืองตะกั่วปา และ
ศาลากลางสะพาน 1 หลัง เพื่อขอถวายเปนพระราชกุศล 

 

(10) มท1.2/5 นางหมา จังหวัดตรัง ขออนุญาตปลูกเรือนในที่ตนเองครอบครองแต
พระยารัษฎาฯ กั้นไวทําถนน ซึ่งมิไดทําและทิ้งรางอยู 

สาระสังเขป นางหมาเรียน พระยาสุรินทรราชา (นกยูง วิเศษกุล) สมุหเทศาภิบาล
สําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตคนใหม 2 เรื่อง คือ ตนเองเมื่อ 40 ปกอนมีที่ดินใชทําสวนอยู ตอมา 20 ป
ใหหลัง ในสมัยพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตคนกอนน้ัน ขณะมีชีวิตได
เปดทางขอทําถนนหลวง มีระยะต้ังแตถนนต้ังตรงไปยังถนนรถไฟรวม 10 เสน และอีกเรื่องคือ เมื่อ
มีนาคม 2466 ไดไปย่ืนเรื่องที่อําเภอพรอมนายวิลเลียม แซโฮ หลานเขย จะขอปลูกเรือนในเขต
ดังกลาวจึงขออํานาจจากสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตดวย เน่ืองจากที่ดินดังกลาวไมได
จัดทําถนนหลวงแลว และถูกทิ้งรางไว พรอมกันน้ีไดนําแผนผังแสดงอาณาเขตที่ดินของตนแนบมา
ดวย 

1.6   การดําเนินงานดานการศึกษา มีเน้ือหาแสดงถึงการจัดต้ัง บริหารและการ
จัดหางบประมาณในการกอต้ังโรงเรียน สุเหรา 

ร.6 ศ4 เลม 1/18 โรงเรียนแลการเลาเรียนมณฑลภูเก็ต 
สาระสังเขป พระยารัษฎาฯ แจงมายังเจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (หมอมราชวงศคลี่ 

สุทัศน) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เรื่องการจัดต้ังโรงเรียนในเขตมณฑลภูเก็ต พื้นที่เมืองตรัง เมืองสตูล 
เมืองภูเก็ต เมืองพังงา เมืองระนองและเมืองกระบี่ ขาราชการ กํานัน ผูใหญบาน ราษฎรทั้งไทย จีน ฝรั่ง 
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พอคา ไดชวยกันดําเนินการและรวบรวม บริจาคทรัพยสิน โดยมีบัญชีรายนามผูบริจาคและจํานวนเงินแนบ
อยูทายเรื่อง 
 

(10) มท12/2 คําสั่งขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เรื่องการเก็บเงินบํารุงโรงเรียน
การจัดต้ังสุเหราและโรงเรียน 

สาระสังเขป พระยารัษฎาฯ ออกคําสั่งไปยังเมืองสตูล เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ร.ศ. 131 (พ.ศ. 
2455) ความวา 

1. ต้ังแต ศก 132 (พ.ศ. 2452) ใหเก็บเงินจากชายฉกรรจทุกคนต้ังแตผูวาราชการ
เมืองจนถึงราษฎร ทั้งชาวไทย จีน แขก ปละ 1 บาท เพื่อนําไปบํารุงโรงเรียน 

2.  ใหเก็บขาวจากราษฎรใหแกโตะอิหมาม ซึ่งเปนคนสอนเด็กๆ และผูดูแลสุเหรา 
3. ใหยกเวนการเกณฑโตะหะยี เฉพาะคนที่สอนศาสนาและสอนหนังสือเทาน้ันและ

เมื่อเปนโตะอิหมามแลวก็ใหมีเงินเดือน เดือนละ 10 บาท 
1.8   การดําเนินงานดานสุขาภิบาลและสาธารณสุข มีเน้ือหาแสดงถึงการบริหาร 

จัดการ สุขาภิบาลทั้งบริเวณหัวเมืองตางๆ และในมณฑลภูเก็ต และการสงเสริมการทําพันธุหนอง เพื่อ
ปลูกไขทรพิษ 

ร.6 ม12.2/7 สุขาภิบาลหัวเมืองมณฑลภูเก็ต 
สาระสังเขป กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรื่อง

การจัดการสุขาภิบาลมณฑลภูเก็ตและเรื่องอื่นๆ ตามที่พระยารัษฎาฯไดสงมาทางใบบอก ไดผลการ
ดําเนินการวา พระยารัษฎาฯ คิดจัดการสุขาภิบาลในมณฑลภูเก็ตเฉพาะตําบลในอําเภอเมืองเพื่อเปน
การทดลอง โดยไดต้ังกรรมการปรึกษา กําหนดขอตกลง อัตราการเก็บเงินคาใชจายเงินภาษีเรือน 
โรงเรียน และภาษีตางๆ และขอใชเงินที่ไดจากภาษีเรือน โรงเรียน ภาษีเกวียน ภาษีบํารุงถนน คาเชา
ตลาด คาอาชญาบัตรโรงฆาสัตว นํามาบํารุงการสุขาภิบาลในเมืองภูเก็ต พระบาทสมเด็จ   พระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวทรงพิจารณาและเห็นควรวาเปนระเบียบที่ดี จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให
จัดการตามระเบียบดังกลาวภายใตพระราชบัญญัติสุขาภิบาลหัวเมือง ศก 127 [พ.ศ. 2451] และให
ออกประกาศตามขอตกลงตางๆ 

 

(10) มท2.8/1 จัดสงพรรณหนองฝใหมณฑลภูเก็ต 
สาระสังเขป เน้ือหาในเอกสารแบงออกเปน 3 เรื่อง ดังน้ี 

1. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ แจงตอบ พระยารัษฎาฯ 
เรื่องการจัดสงพันธุหนองฝวา ไดสั่งใหพนักงานกองทําพันธุเซรั่ม ณ พระปฐมเจดีย จัดสงพันธุหนองฝไป
ยังกงสุลสยาม ณ เมืองปนัง และใหทางมณฑลจายคาหนองฝตามรอบบิลดวย  

2. มณฑลภูเก็ตแจงไปยังพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนังวาใหจัดสงหนองฝที่
ไดรับมาแจกจายไปยังหัวเมืองดังน้ี 

เมืองภูเก็ต               50 หลอด 
เมืองตรัง                 40 หลอด 
เมืองพังงา               30 หลอด 
เมืองกระบี่              30 หลอด  
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เมืองตะกั่วปา           30 หลอด  
พระสถลสถานพิทักษ ผูวาราชการเมืองตรัง พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ 

หลวงบริรักษภูธร ผูวาราชการเมืองพังงาและพระยาเสนานุชิต(เอี่ยม ณ นคร) ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา 
ไดรับแจงเรื่องการสงหนองฝแลว 

1.9   เรื่องอื่นๆ เปนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพระยารัษฎาฯ หรือเรื่อง
อื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับประวัติหรือการดําเนินงาน 
  [3]สร 0201.57/10 อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 

 สาระสังเขป พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรื่อง จังหวัดตรังไดจัดการสรางอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ 
ณ ระนอง) ข้ึนและไดประดิษฐานไว ณ ตําหนักผอนกาย แลวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2493 โดย
กําหนดพิธีเปดและฉลองอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ ต้ังแตวันที่ 8 เมษายน – 12 เมษายน พ.ศ. 2494 
ทั้งน้ีอนุสาวรียดังกลาวน้ัน กรมศิลปากรไดเปนผูดําเนินการหลอและกรมโยธาเทศบาลเปนผูวาง
แผนผังที่ต้ังอนุสาวรีย 
 

 สบ.2.29/1 สําเนาพินัยกรรมพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 
 สาระสังเขป พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) จางวางเมืองระนอง 

อายุ 71 ป ไดทําหนังสือพินัยกรรมไว แจกแจงเรื่องที่ดิน การจัดการเงินและการจัดการเรื่องตางๆ กรณี
ตนเองถึงแกอนิจกรรม รวม 7 ขอ จัดทําไว 2 ฉบับและทูลเกลาหนังสือพินัยกรรมน้ีไวที่กรมราชเลขานุการ 
1 ฉบับ โดยมีกรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระยารัษฎา และบุคคลอื่นๆ อีก 4 คน 
ลงช่ือเปนพยาน 
 ในสวนของขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ผูวิจัยไดจัดทําสาระสังเขปข้ึนมาใหม โดย
แสดงขอมูลใหเห็นสาระสําคัญและเน้ือหาของเอกสารและเน้ือหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารแฟมน้ัน 
ทั้งน้ี มีเพียงบางแฟมเทาน้ันที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดจัดทําสาระสังเขปไว ผูวิจัยจะ
ตรวจสอบสาระสังเขปดังกลาว เพิ่มเติมบางสวนที่ไมครบถวน และจะระบุในชองหมายเหตุของแฟมน้ันๆ วา 
“มีสาระสังเขป” 
 2. การประเมินคุณคา การกําจัดและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร พบวา
แหลงขอมูลสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไมปรากฏการระบุ
ขอมูลคําอธิบายเอกสารในการประเมินคุณคา การกําจัดเอกสาร และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
ไวในระดับแฟม อยางไรก็ตาม เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ เปนเอกสาร
จดหมายเหตุที่ใหบริการ แลว เอกสารเหลาน้ีไดรับการประเมินคุณคาต้ังแตข้ันตอนการจัดเรียงแลววา
เปนเอกสารหายากและมีคุณคา ควรจัดเก็บรักษาไวเปนเอกสารจดหมายเหตุของชาติ สืบไป 
 สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎา      
นุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวและจวนเจา
เมืองระนองน้ันเปนเอกสารที่ผานการคัดเลือกจากหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของแลววามี
ความสําคัญและมีคุณคาแกการเรียนรูทางประวัติศาสตร จึงนํามาจัดแสดงโดยไมมีการทําลาย 
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 3.  การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรัง มีระเบียบวา หากไดรับเอกสารเพิ่มเติมก็จะไมนําเอกสารที่ไดรับเพิ่มเติมน้ัน มาเพิ่มใน
แฟมเอกสารที่ดําเนินการจัดเรียงแลว แตจะนํามาจัดเรียง กําหนดรหัสใหมเพื่อใหทราบวาเปนการจัด
ครั้งใหม ในสวนของจวนเจาเมืองระนองน้ันมีการรวบรวมเอกสารจากกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับตระกูล
และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับคนภายในตระกูล ดังน้ันอาจมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร 
 สวนเอกสารที่จัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑพระยารัษฏาฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวน้ัน พบวาไมมีการเพิ่มข้ึนของเอกสารตนฉบับแลว แตอาจมีเอกสารฉบับสําเนา
ซึ่งนํามาจัดแสดงเพิ่มเติมในอนาคต 
 4.  ระบบการจัดเรียงเอกสาร ขอมูลจากแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของ
กับพระยารัษฎาฯ ในระดับแฟม พบวามีการจัดเรียงเอกสารตามลําดับเวลาของเรื่องเอกสารในแตละ
แฟม สวนในระดับชุดพบวามีการจัดเรียงตามแหลงที่มาของเอกสาร 

 สวนเอกสารที่จัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑพระยารัษฏาฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวและจวนเจาเมืองระนองน้ันไมไดมีการจัดเรียงตามลําดับวันที่ แตโดยสวนใหญ
ภาพใน  หัวเรื่องหรือประเภทเดียวกันก็จะอยูในมุม/ฝงเดียวกัน 
 
สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

1. เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร สําหรับการเขาถึงเอกสารจดหมายเหตุที่ใหบริการใน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติสาขา ไดกําหนดใหผูคนควาปฏิบัติตาม
ระเบียบของกรมศิลปากร เร่ือง ระเบียบกรมศิลปากร วาดวย การเขาใชบริการในหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2553 ซึ่งกําหนดขอปฏิบัติตางๆ ในการใช
บริการ เชน ผูคนควาจะตองมีบัตรประจําตัวผูคนควา หรือเปนผูที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก อธิบดี
กรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากร หรือผูอนุญาตเปนการเฉพาะ โดยการขอใชเอกสารจดหมายเหตุ    
ผูคนควาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบน้ี 

 สวนเอกสารที่จัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑพระยารัษฏาฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวและจวนเจาเมืองระนองน้ันไมมีเงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร สามารถเขาชม
ภาพถายที่จัดแสดงไดตามวัน เวลาทําการ 

2. เง่ือนไขการทําสําเนาเอกสาร สําหรับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอ
จดหมายเหตุแหงชาติสาขา ไดกําหนดใหผูคนควาปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เร่ืองอัตราคาทํา
สําเนาเอกสารจดหมายเหตุและคาบริการอ่ืน ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนระเบียบที่มี
แจงไวในหองบริการคนควาเอกสารภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และหอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรัง 

 สวนพิพิธภัณฑพระยารัษฏาฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลางและจวนเจาเมืองระนองน้ัน
สามารถเขาชมและถายภาพไดโดยไมเสียคาใชจาย แตสําหรับพิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวน้ันตองชําระ   
คาถายภาพตามที่หนวยงานกําหนดไว 

3. ภาษา/ตัวอักษร พบวาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณที่เกี่ยวของกับ   
พระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง มี
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การใชภาษาในการบันทึก 3 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยใชภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ เพียงภาษาเดียวในแผนเอกสาร หรือการใชภาษาไทย อังกฤษ ภาษาจีนรวมกันในแผน
เอกสาร ซึ่งจะพบมากในเอกสารประเภทโทรเลข 

 นอกจากน้ียังพบวาเอกสารบางแฟมมีการใชเฉพาะภาษาไทยทั้งแฟม 
ร.6 บ3.1/3  แคลว ภรรยาพระยารัษฎานุประดิษฐ 
 

เอกสารบางแฟมมีการใชเฉพาะภาษาไทยทั้งแฟม 
(10) มท 7.2.1/9 โทรเลขภาษาอังกฤษ (อานไทย) ถามอาการ 

พระยารัษฎาฯ และพระสถลฯ ที่เสตรทเซ็ทเทิล
เมนต (ปนัง) 

 

 บางแฟมมีการใชภาษารวมกัน 2 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ภาษาไทยและ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาจีน แตไมพบวามีการใชภาษาจีนภาษาเดียวตลอดทั้งแฟม  

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ร.5 ต2.12/27   พอคาในเมืองปนังรองเรียน 
เรื่องลูกหน้ีแลการคาขายในเมืองภูเก็ต 

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (10) มท 7.2.1/4 จดหมายเบ็ดเตล็ด 
พระยารัษฎาฯ (ภาษาอังกฤษ) 

 
4. ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคท่ีมีผลตอการใชเอกสาร พบวาลักษณะทาง

กายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสารมีอยู 2 ลักษณะคือ 
 
ตารางที่ 8  ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ สวนที่ 4  
 หนวยขอมูลที่ 17 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

        เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ ซึ่งจัดเก็บที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ สามารถแบงได 2 กลุม ตาม
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชคือ 
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ ซึ่งอยูในรูปแบบกระดาษ เปน
เอกสารกระดาษฝรั่ง มีหลายประเภทเชน กระดาษจดหมาย ซอง
จดหมาย กระดาษโทรเลข ไปรษณียบัตร ใบเสร็จ หลายสี เชน สี
ขาว สีชมพู มีทั้งมีเสนบรรทัดและไมมีเสนบรรทัด 
       วิธีการบันทึกทั้งการเขียนดวยลายมือ ซึ่งใชดินสอสีดํา สี
แดงและปากกาหมึกสีดํา และการบันทึกดวยการพิมพดีด ซึ่ง
หมึกที่ใชในการบันทึกมีทั้งหมึกสีแดง หมึกสีดํา หมึกสีนํ้าเงิน  
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ตารางที่ 8  ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ สวนที่ 4 หนวย 
 ขอมูลที่ 17 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
         ลักษณะลายมือที่ใชในการบันทึกมีทั้งลายมือหวัด ซึ่งพบ

มากในการรางรายงาน รางตรา รางโทรศัพทและโทรเลข 
ลายมือหวัดแกมบรรจงพบไดในเอกสารทั่วไป สวนเอกสาร
ราชการสวนใหญจะใชการพิมพ นอกจากเอกสารที่พบจะ
หลากหลายประเภทแลว ขนาดของกระดาษก็มีความ
หลากหลาย เชน 19”x30” 17.5”x21”  9”x11” 10”x12” 
เปนตน 

1. เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ ซึ่งอยูในรูปแบบ
สําเนา ไมโครฟลม คือ เอกสารกระดาษตนฉบับ ซึ่งสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ไดดําเนินการแปลงสภาพอยูในรูปแบบ
ไมโครฟลม ชนิดมวนขนาด 35 มิลลิเมตร เพื่อใหบริการแกผู
คนควา การจะเขาถึงเน้ือหาน้ันจะตองใชเครื่องอานไมโครฟลม
เทาน้ัน เอกสารในรูปไมโครฟลม น้ีจะมีรหัสประจํามวน
ไมโครฟลม หากผูคนควาตองการอานเอกสารในรูปแบบ
ไมโครฟลม ก็จะตองระบุรหัสประจํามวนไมโครฟลมน้ัน ในแบบ
ยืมเอกสารของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งเอกสารที่แปลง
สภาพเปนไมโครฟลมแลว สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะไม
ใหบริการเอกสารกระดาษตนฉบับแลว เอกสารที่อยูในรูปแบบ
ไมโครฟลมเชน 
        เอกสารไมโครฟลม ก-ร6 ศ/4 โรงเรียนและการเลาเรียน 
                                            มณฑลภูเก็ต 
        เอกสารไมโครฟลม มร.5 อ/7 เหรียญรัตนาภรณ 
     เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย มีภาพ
ขาว- ดํา ภาพสีซีเปย ทําสําเนาดวยการอัดจากฟลมกระจกลงบน
กระดาษสําหรับอัดภาพขนาดตางๆ เชน 4”x 6” 4.5”x 6.5” 
12”x 16” 
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ตารางที่ 8  ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ สวนที่ 4 หนวย 
 ขอมูลที่ 17 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง         เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ ซึ่งจัดเก็บที่หอ

จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง อยูในรูปแบบของเอกสารตนฉบับ
และเอกสารสําเนาแบบกระดาษ คือ เปนเอกสารกระดาษฝรั่ง 
ลักษณะเปนแผนกระดาษ มีหลายประเภทเชน กระดาษเขียน
จดหมาย ซองจดหมาย กระดาษโทรเลข ไปรษณียบัตร 
กระดาษสา ใบเสร็จ ใบสง – รับของ หลายสี เชน สีขาว สีชมพู    
        วิธีการบันทึกทั้งการเขียนดวยลายมือและการบันทึกดวย
การพิมพดีด ซึ่งหมึกที่ใชในการบันทึกมีทั้งหมึกสีแดง หมึกสีดํา 
หมึกสีนํ้าเงิน ลักษณะลายมือที่ใชในการบันทึกมีทั้งลายมือหวัด 
ซึ่งพบมากในการรางรายงาน รางตรา รางโทรศัพทและโทรเลข 
ลายมือหวัดแกมบรรจงพบไดในเอกสารทั่วไป สวนเอกสาร
ราชการสวนใหญจะใชการพิมพ นอกจากเอกสารที่พบจะมี
ความหลากหลายประเภทแลว ขนาดของกระดาษก็มีความ
หลากหลาย เชน 19”x 30” 17.5”x 21” 9”x 11” 10”x 12” 
เปนตน 
        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย เปน
ภาพขาว - ดํา บันทึกดวยการถาย เน่ืองจากดูเอกสารจาก
สําเนาซึ่งลงในหนังสือจึงไมทราบขนาดจริงของภาพ ผูวิจัย
กําหนดลงรายการวา “ไมสามารถระบุได” 

3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊  
ณ ระนอง) 

        เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซึ่ ง
จัดเก็บและจัดแสดงถาวรที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐ
มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เปนภาพถายขาว – ดําและ
ภาพถายสีซีเปยและขนาดของกระดาษก็มีความหลากหลาย 
เชน 9”x 15” 10”x 16” 10”x 12” 29”x 24” เปนตน 

4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซึ่งจัดเก็บและจัดแสดง
ถาวรที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง เปนสําเนาภาพถายสีขาว 
– ดํา ขนาด 18”x 24” 10”x 16” 
 

5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซึ่งจัดเก็บที่
พิพิ ธ ภัณฑภู เก็ตไทยหัว จัดแสดงบนแผนไวนิล ในหอง
นิทรรศการถาวร หองบุคคลสําคัญ เปนภาพถายขาว – ดํา 
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ตารางที่ 8  ขอมูลคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ สวนที่ 4 หนวย 
 ขอมูลที่ 17 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร (ตอ) 
 

แหลงขอมูล ขอมูลท่ีพบ 
6. จวนเจาเมืองระนอง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซึ่งจัดเก็บและ

จัดแสดงถาวรที่จวนเจาเมืองระนองเปนภาพถายขาว – ดํา 
ภาพถายสีซีเปยและภาพสี นอกจากน้ียังมีภาพวาดสีนํ้ามัน
รวมทั้งภาพขาวตัดขนาดตางๆ ขนาดของกระดาษก็มีความ
หลากหลายเชน 13”x 21” 9”x 11” 30”x 36” เปนตน 

 
5. เคร่ืองมือชวยคน พบวาไมมีการระบุขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนไวในระดับแฟม 

ทั้งน้ีการสืบคนเอกสารจดหมายเหตุที่ใหบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ผูคนควาตองสืบคน
รายการเอกสารจากบัญชีสํารวจเอกสารซึ่งจัดไวใหบริการ ณ หองกรมหลวงพิชิตปรีชากร และ
บัตรรายการ ณ หองบุรฉัตร ภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหองบัญชีที่หอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรัง แตมีเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณจํานวน 41 แฟม ซึ่งจัดเก็บอยูที่หอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง มีการสรุปสาระสําคัญของแฟม เขียนดวยปากกาหมึกสีนํ้าเงินลงบน
กระดาษและปะไวหนาปกของเอกสารแฟมน้ันๆ  

สวนเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บอยูที่อื่น เปดใหบุคคลทั่วไปเขาชมไดโดย
ไมมีเงื่อนไข จึงไมมีขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนสําหรับเอกสารสวนน้ี 
 
สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

1. สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ พบวาไมมีการระบุขอมูลเกี ่ยวกับสถานที ่เก ็บ
ตนฉบับเนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บและใหบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังน้ัน เปนเอกสารตนฉบับที่ไดรับมอบจากหนวยงานและบุคคลตางๆ ดังน้ันจึง
ไมมีการระบุขอมูลในสวนน้ี สวนเอกสารที่จัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑพระยารัษฏาฯ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวและจวนเจาเมืองระนองน้ัน ไมมีการระบุขอมูลสวนน้ี 

2. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา พบวาไมมีการระบุขอมูลสถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของ พบวามีการใหขอมูลคําอธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวของ ใน

ระดับชุดและชุดยอย ปรากฏอยูในสวนนําของบัญชีสํารวจเอกสารแตละกระทรวง ในรัชกาลที่ 5 และ 
6 กลุมเอกสารกรมราชเลขาธิการและในสวนนําของบัญชีสํารวจเอกสาร มณฑลภูเก็ต ซึ่งขอมูลสวนน้ี
จะพบเฉพาะแหลงขอมูลสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 

4. บันทึกเ ก่ียวกับการพิมพ พบวามีการนําเอกสารบางรายการที่ เกี่ยวของกับ          
พระยารัษฎาฯ ไปตีพิมพและเผยแพรในหนังสือ “จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑” และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายซึ่งตีพิมพใน
หนังสือ “แลหลัง...เมืองตรัง” ทั้งสองเลมจัดพิมพโดยกรมศิลปากร 
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สวนท่ี 6 ขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ หรือสวนหมายเหตุ ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 
1. คําอธิบายเพ่ิมเติมอ่ืนๆ หรือ สวนหมายเหตุ เอกสารซึ่ งจัดเก็บที่สํานักหอ     

จดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พบการระบุขอมูลหมายเหตุในเอกสาร
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ สามารถแยกออกเปน 2 แบบ คือ  

 หมายเหตุแบบที่ 1 บอกการแบงปกยอยเอกสาร หมายถึง การบันทึกขอมูลการดําเนินงาน
ของนักจดหมายเหตุ ในการแบงปกยอยเอกสารเรื่องเดียวกันที่มีปริมาณมากออกเปนปกยอย โดยจะ
กําหนดหมายเลขหนากํากับไวบริเวณหนาปกเอกสารแตละปก ตอจากวัน เดือน ป ของเอกสาร 
ตัวอยางเชน 

 

 (10) มท 2.1/4 งบประมาณเงินการจรมณฑลภูเก็ต  
     [12 ก.พ. 126 – 27 ม.ค. 127] 

หมายเหตุ มีเอกสาร 2 ปก ปกที่ 1 หนาที่ 1 – 31  
     ปกที่ 2 หนาที่ 32 – 62 

 

 (10) มท 2.1/5 มณฑลภูเก็ตขออนุญาตเบิกจายเงินการจรเพื่อทําถนน 
           [7 มี.ค. 126 – 12 ก.พ. 131] 

หมายเหตุ มีเอกสาร 2 ปก ปกที่ 1 หนาที่ 1 – 45 
      ปกที่ 2 หนาที่ 46 – 74  
 

 หมายเหตุแบบที่ 2 บอกสิ่งที่แนบมากับเอกสาร หมายถึง ขอมูลของสิ่งที่แนบมากับแฟม
เอกสารเชน หนังสือ แผนที่ ภาพถาย แบบแปลน ซึ่งไดแยกสถานที่เก็บ จากกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
เพียงแฟมเดียวเทาน้ันที่มีหมายเหตุลักษณะน้ี คือ  

 

[3]สร 0201.57/10 อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)  
หมายเหตุ  มีภาพถายเก็บแยกกับเอกสาร จํานวน 1 ภาพ 

 
สวนท่ี 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

1. บันทึกของนักจดหมายเหตุ ไมพบขอมูลการบันทึกของนักจดหมายเหตุ 
2. ขอมูลเก่ียวกับกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ ไมพบขอมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

หรือแนวทางปฏิบัติ ในระดับแฟม 
3. วัน เดือน ป ท่ีจัดทําคําอธิบายเอกสาร ไมพบขอมูลการจัดทําคําอธิบายเอกสารใน

ระดับแฟม 
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บทท่ี 5 

 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยเรื่อง คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร
ภักดี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของ
กับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ทั้งเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ 
โดยการประยุกตใชหลักเกณฑมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 ป ค.ศ. 1999 ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) และนําขอมูลที่ไดมาจัดทํา
เปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ซึ่งเปนเครื่องมือ
ชวยคน (Finding Aids) รูปแบบหน่ึง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา วิจัยครั้ งน้ี ไดแก เอกสารจดหมายเหตุที่ เกี่ยวกับ         
พระยารัษฎาฯ ทั้งเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถาย ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 457 รายการ 
แบงเปน เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณจํานวน 213 แฟมและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถายจํานวน 244 ภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมาย
เหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟมและหลักเกณฑการลงรายการคําอธิบายเอกสาร 
การวิจัยมีผลสรุป การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก่ียวกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 จากการวิจัยสามารถสรุปลักษณะเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ตาม

แหลงขอมูลได ๒ กลุมคือ ลักษณะเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บในหนวยงานจดหมายเหตุ คือ สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง และลักษณะเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บ
ในแหลงขอมูลอื่น คือ พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง ในระดับแฟม ดังน้ี 

 1.1  ลักษณะเอกสารจดหมายเหตุท่ีจัดเก็บในหนวยงานจดหมายเหตุ ไดแก สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 

 สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร ประกอบดวย รหัสอางอิง พบวา เอกสาร  
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุฯ 
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ตรัง เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอยูในรูปแบบเอกสารไมโครฟลมและเอกสารตนฉบับรูปแบบ
กระดาษ แตปจจุบันสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดใหบริการเฉพาะเอกสารไมโครฟลม เอกสารทั้ง 
2 ประเภท มีการระบุรหัสอางอิงทุกแฟม ลักษณะของรหัสอางอิงประกอบดวย อักษรยอซึ่งสวนใหญ
เปนพยัญชนะไทย ตัวเลขและเครื่องหมาย พบวามีการเขียนรหัสอางอิงลงบนสวนที่เปนหัวฉากของ
แฟมเอกสาร ตรงมุมซายบนของหนาปกเอกสาร และบริเวณมุมซายบนของกลองซึ่งใสมวนไมโครฟลม 
โดยลักษณะของรหัสอางอิงที่ใช ประกอบดวย อักษรยอที่เปนตัวพยัญชนะไทยใช ก และ ม เปนอักษร
ยอแทนคําวา ไมโครฟลม พยัญชนะไทยตัวถัดมาคือ ร ใชแทนคําวา รัชกาลและพยัญชนะไทยตัว
สุดทายเปนอักษรยอของช่ือกระทรวง กรม หรือแทนกลุมเอกสารสวนบุคคล สวนเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุประเภทภาพถาย อักษรยอตัวแรกคือ ภ ใชแทนคําวา ภาพ และอักษรยอที่สองจะใช
แทนหนวยงาน/เจาของเอกสาร แหลงที่มาเดิมหรือลักษณะพิเศษของภาพน้ันๆ เชน ภ.หวญ. หมายถึง 
ภาพจากหอพระสมุดวชิรญาณ ภ(ช) หมายถึง ภาพของหอจดหมายเหตุแหงชาติ และพบวามีการใช
ตัวอักษรยอภาษาอังกฤษดวย ไดแก M หมายถึง ภาพเมาท (Mount) 

 สําหรับตัวเลข แยกเปนตัวเลขหนารหัสอางอิง ใชแทนจํานวนครั้งในการจัด
เอกสารของหนวยงานน้ันๆ ตัวเลขหลังรหัสอางอิงใชแทน ช่ือกระทรวง หนวยงานระดับกรม แผนก 
หัวเรื่องและลําดับแฟม/ลําดับรายการเอกสาร สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
ตัวเลขใชแทนลําดับรายการเอกสาร สําหรับการเขียนรหัสอางอิงน้ัน จะเขียนลงบนสวนที่เปนหัวฉาก
ของแฟมเอกสาร บริเวณมุมซายของหนาปกเอกสารและบริเวณมุมซายบนของกลองซึ่งใสมวน
ไมโครฟลม สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย รหัสอางอิงอยูบริเวณมุมบนซายใน
บัตรรายการและบริเวณดานลางตรงกลางของภาพเมาท  

 ชื่อเอกสาร พบวาแฟมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มีการ
เขียนช่ือเอกสาร อยูตรงกึ่งกลางของหนาปกเอกสาร บริเวณหนากลองมวนไมโครฟลม สวนบนของ
บัตรรายการ ใตกรอบภาพซึ่งจัดแสดง ลักษณะการต้ังช่ือเอกสารมีอยู 2 ลักษณะคือ เอกสารที่อางอิง
ถึงพระยารัษฎาฯ และเอกสารที่ไมมีการอางอิงถึงพระยารัษฎาฯ เอกสารที่อางอิงถึงพระยารัษฎาฯ 
น้ันแบงได 2 ประเภทคือ เอกสารที่มีช่ือพระยารัษฎาฯ ปรากฏในช่ือเอกสารและเอกสารที่ปรากฏ
เฉพาะตําแหนงของพระยารัษฎาฯ เชน เจาเมืองตรัง สมุหเทศาภิบาล ขาหลวงเทศาภิบาล วัน เดือน 
ปของเอกสาร พบวาเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มีอายุต้ังแต พ.ศ. 2427 – 
2494 ปรากฏการระบุวัน เดือน ป ของเอกสารบริเวณหนาปกเอกสาร บรรทัดตอจากช่ือเอกสาร 
ภายในเครื่องหมายวงเล็บ [  ] โดยลงวัน เดือน ป แรกสุดที่ปรากฏในเอกสารจนถึงวัน เดือน ป 
สุดทายของเอกสาร และมีการระบุปศักราชแบบจุลศักราช (จ.ศ.) รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) พุทธศักราช 
(พ.ศ.) เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหมน้ันมีการระบุวัน เดือน ป แบบไทยซึ่งเปนการนับแบบ
จันทรคติ จํานวน 18 แฟม ระดับคําอธิบาย พบวาแหลงขอมูลสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง มีคําอธิบายเอกสารระดับชุดและชุดยอย ปรากฏอยูในสวนนําของบัญชี
สํารวจเอกสารแตละกระทรวง ในรัชกาลที่ 5 และ 6 กลุมเอกสารกรมราชเลขาธิการ  ขนาดและสื่อ
ของเอกสาร พบวามีการระบุขนาดและปริมาณของเอกสารทุกแฟมอยูในเครื่องหมายวงเล็บ [  ] 
เขียนไวบริเวณมุมขวาบนของปกเอกสารและระบุหมายเลขหนาไวบริเวณมุมขวาบนของเอกสาร 
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สําหรับเอกสารสําเนาไมโครฟลม หมายเลขหนาจะเขียนอยูในกรอบวงกลม พบบริเวณมุมขวาลางของ
เอกสารแตละหนา สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายมีการระบุขนาดไวใน
บัตรรายการ บริเวณใตคําอธิบายภาพถาย กําหนดหนวยเปน น้ิว (”) 

  สวนท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร ประกอบดวย ขอมูลชื่อ
ผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหลงท่ี
ไดรับมอบหรือรับโอนเอกสาร พบวามีการใหขอมูลคําอธิบายเอกสารสวนน้ีในบัญชีสํารวจเอกสารแต
ละกระทรวงและบัญชีสํารวจเอกสารสวนบุคคล ซึ่งเปนเครื่องมือชวยคนที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ และบัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต ซึ่งหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
จัดทําข้ึนเพื่อใหบริการแกผูคนควา 

  สวนท่ี 3 คําอธิบา ย เ ก่ียว กับเ น้ือหาและ โครงสร า งของ เอกสา ร 
ประกอบดวย ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ในระดับแฟมและรายการภาพพบวาเอกสารมีเน้ือหา
เกี่ยวกับประวัติ ลําดับและเครือญาติในตระกูล ประวัติการรับราชการจนกระทั่งถึงแกอนิจกรรม
ระหวาง พ.ศ. 2427 - พ.ศ. 2456การปฏิบัติงานในดานตางๆ การดําเนินงานดานการบริหารและการ
ปกครองดานเหมืองแร ดานการเกษตร ดานการคาขาย ดานการคมนาคม ขนสงและสาธารณูปโภค 
ดานการศึกษา ดานสุขาภิบาลและสาธารณสุข และเรื่องอื่นๆ เปนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ของพระยารัษฎาฯ หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับประวัติหรือการดําเนินงาน เชน การสรางอนุสาวรีย
พระยารัษฎาฯ พินัยกรรมคอซูเจียง การประเมินคุณคา การกําจัดและการกําหนดอายุการเก็บ
เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณที่
ใหบริการและเอกสารจดหมายเหตุที่จัดแสดงในแหลงขอมูลที่ไมใชหนวยงานจดหมายเหตุน้ันไดรับ
การประเมินคุณคาและคัดเลือกเพื่อจัดหมวดหมูแลว จึงจัดเปนเอกสารที่ไดรับการประเมินแลววามี
คุณคา ควรจัดเก็บรักษาไวเปนเอกสารจดหมายเหตุของชาติ และมีคุณคาแกการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร พบวาเอกสารจดหมายเหตุซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติและ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง น้ันจะไมมีการเพิ่มข้ึนของเอกสารในชุด/แฟมน้ันๆ 
ระบบการจัดเรียงเอกสาร พบวาเอกสารที่จัดเก็บที่หนวยงานจดหมายเหตุน้ันมีการจัดเรียงเอกสาร
ตามลําดับเวลาของเรื่องเอกสารในแตละแฟม แตละภาพ  

  สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร ประกอบดวย 
ขอมูลเงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารและเงื่อนไขในการทําสําเนา พบวาสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติไดกําหนดใหผูใชบริการเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระ
ยารัษฎาฯ ปฏิบัติตามระเบียบของกรมศิลปากร เรื่อง ระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการเขาใช
บริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2553 กําหนดขอ
ปฏิบัติตางๆ ในการใชบริการ และตามประกาศกรมศิลปากร เรื ่องอัตราคาทําสําเนาเอกสาร
จดหมายเหตุและคาบริการอื่น ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนระเบียบที่มีแจงไวในหอง
บริการคนควาเอกสารภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
ภาษา/ตัวอักษรที่ปรากฏในเอกสารมี 3 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ลักษณะ
ทางกายภาพและทางเทคนิคท่ีมีผลตอการใชเอกสาร พบวาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ
มี 2 ลักษณะ คือเอกสารตนฉบับรูปแบบกระดาษฝรั่ง ลักษณะเปนแผนกระดาษ มีหลายประเภทและ
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หลายขนาดและเอกสารในรูปแบบไมโครฟลม ซึ่งตองอาศัยเครื่องอานไมโครฟลม ในการอานเอกสาร 
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายมีลักษณะเปนกระดาษอัดภาพ เคร่ืองมือชวยคนพบวา
เอกสารจดหมายเหตุซึ่งจัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ ตรัง จํานวน 41 แฟม มีการสรุป
สาระสําคัญของแฟม เขียนดวยปากกาหมึกสีนํ้าเงินลงบนกระดาษและปะไวหนาปกของเอกสารแฟม
น้ันๆ สวนเอกสารรายการอื่นๆ ผูคนควาจะตองสืบคนรายการเอกสารจากบัญชีสํารวจเอกสารและ
บัตรรายการ 

  สวนท่ี 5 คําอธิบายเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สถานท่ีเก็บ
เอกสารตนฉบับ สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา พบวาไมมีการระบุขอมูลของหนวยขอมูล 2 หนวยน้ี 
เอกสารท่ีเก่ียวของ พบวามีการใหขอมูลคําอธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวของ ในระดับชุดและชุด
ยอย ปรากฏอยูในสวนนําของบัญชีสํารวจเอกสารแตละกระทรวง ในรัชกาลที่ 5 และ 6 กลุมเอกสาร
กรมราชเลขาธิการ บันทึกเก่ียวกับการพิมพ พบวามีการนําเอกสารบางรายการที่เกี่ยวของกับพระ
ยารัษฎาฯ ไปตีพิมพและเผยแพรในหนังสือ “จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑” และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายซึ่งตีพิมพใน
หนังสือ “แลหลัง...เมืองตรัง” ทั้งสองเลมจัดพิมพโดยกรมศิลปากร 

  สวนท่ี 6 ขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ หรือสวนหมายเหตุ พบวามีการระบุหมายเหตุ
แสดงการแบงปกยอยเอกสารและหมายเหตุ เพื่อบอกสิ่งที่แนบมากับเอกสาร 

  สวนท่ี 7 คําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร 
ประกอบดวย บันทึกของนักจดหมายเหตุ ขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และวัน
เดือนปท่ีจัดทําคําอธิบายเอกสาร พบวาไมมีการระบุหนวยขอมูลเหลาน้ีในระดับแฟม 

 พบวาทั้ง 7 สวน 26 หนวยขอมูลน้ันสามารถอธิบายขอมูลทางดานกายภาพและดาน
เน้ือหาของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวน หนวยขอมูลที่ 3 ขอบเขตและเน้ือหา จะ
นําเสนอในคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ ในรูปแบบของสาระสังเขป (ดู
ภาคผนวก ค) 

 1.2 ลักษณะเอกสารจดหมายเหตุท่ีจัดเก็บในแหลงขอมูลอ่ืน 
  สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร ประกอบดวย รหัสอางอิง พบวา 

เน่ืองจากแหลงขอมูลอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจา
เมืองระนอง จังหวัดระนอง น้ัน เปนแหลงขอมูลที่นําภาพถายมาจัดแสดงเพื่อการนําชม ดังน้ันเอกสาร
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ในแหลงขอมูลขางตนจึงไมมีการระบุรหัสอางอิง เพื่อ
กําหนดแทนภาพถายแตละภาพที่จัดแสดง สําหรับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงไดกําหนดรหัสอางอิงข้ึนเพื่อให
ผูใชสามารถเช่ือมโยงภาพที่จัดแสดงกับคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุพระยารัษฎาฯ เลมน้ีได 

 ชื่อเอกสาร พบวาเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มีการ
เขียนช่ือเรื่องเอกสาร อยูตรงกึ่งกลาง ใตภาพที่จัดแสดง ลักษณะการต้ังช่ือเอกสารมีอยู 2 ลักษณะคือ 
ช่ือเอกสารที่มีช่ือพระยารัษฎาฯ และเอกสารที่ปรากฏเฉพาะตําแหนงของพระยารัษฎาฯ ในช่ือ
เอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร พบวา เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายซึ่งจัดเก็บ
และจัดแสดงน้ันพบวาสวนใหญมีการระบุเฉพาะปของเอกสารและบางภาพไมไดระบุวัน เดือน ป 
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ระดับคําอธิบาย พบวาไมมีการระบุขอมูล ขนาดและสื่อของเอกสาร พบวาไมมีการระบุขนาดและ
ปริมาณของภาพที่จัดแสดง 

 สวนท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร ประกอบดวย ขอมูลชื่อ
ผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหลงท่ี
ไดรับมอบหรือรับโอนเอกสาร พบวาไมมีการรวบรวมขอมูลสวนน้ี แตจากการสอบถาม/สัมภาษณ
เพิ่มเติม พบวาเปนภาพที่ทายาทไดรับสืบทอดและมอบใหแหลงขอมูลตางๆ นํามาจัดแสดง 

 สวนท่ี 3 คําอธิบาย เ ก่ียว กับเ น้ือหาและ โครงสร า งของ เอกสา ร 
ประกอบดวย ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่จัด
แสดงมีเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติ ลําดับและเครือญาติในตระกูล ประวัติการรับราชการจนกระทั่งถึงแก
อนิจกรรมระหวาง พ.ศ. 2427 - พ.ศ. 2456 การปฏิบัติงานในดานตางๆ การดําเนินงานดานการ
ปกครอง ดานการศึกษา และเรื่องอื่นๆ เปนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพระยารัษฎาฯ หรือ
เรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับประวัติหรือการดําเนินงาน เชน การสรางอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ การ
ประเมินคุณคา การกําจัดและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับ
พระยารัษฎาฯ ซึ่งนํามาจัดแสดงและเปดใหบริการน้ัน ควรจัดเก็บรักษาไวเปนเอกสารจดหมายเหตุ
ของชาติ และมีคุณคาแกการเรียนรูทางประวัติศาสตร การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร อาจมีการเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะในสวนของจวนเจาเมืองระนองน้ันมีการรวบรวมเอกสารจากกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ
ตระกูล ชีวประวัติของบุคคลในตระกูล ณ ระนอง ประวัติศาสตรทองถ่ินและกิจกรรมตางๆ ดังน้ันอาจ
มีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร พบวาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถายที่นํามาจัดแสดงในแหลงอื่นน้ันภาพในหัวเรื่องหรือเน้ือหาเดียวกันก็จะอยูในมุม/ฝงเดียวกัน 

 สวนท่ี 4 ข อมู ล เ ก่ี ยว กับเ ง่ือนไขการ เข า ถึ งแ ละกา รใช เ อกสา ร 
ประกอบดวย ขอมูลเงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารและเงื่อนไขในการทําสําเนา พบวาไมมีการ
กําหนดระเบียบในการเขาถึงหรือการใชเอกสาร สามารถเขาชมไดโดยเสียคาเขาชมตามที่
แหลงขอมูลแตละแหงไดกําหนดไว ภาษา/ตัวอักษร เน่ืองจากเอกสารที่จัดแสดงเปนเอกสารโสต
ทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ดังน้ันจึงไมพบขอมูลภาษา ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค
ท่ีมีผลตอการใชเอกสาร พบวา เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายมีลักษณะเปนกระดาษ
อัดภาพ กระดาษปอนดสําหรับวาดภาพ เคร่ืองมือชวยคน พบวาเอกสารที่จัดแสดงสามารถเขาชมได
โดยไมตองใชเครื่องมือชวยคนใดๆ 

  สวนท่ี 5 คําอธิบายเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สถานท่ีเก็บ
เอกสารตนฉบับ สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา เอกสารท่ีเก่ียวของ บันทึกเก่ียวกับการพิมพ 
พบวาไมมีการระบุขอมูลของหนวยขอมูลในสวนน้ีทั้งหมด 

   สวนท่ี 6 ขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ หรือสวนหมายเหตุ พบวาไมมีการระบุขอมูล  
  สวนท่ี 7 คําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร 

ประกอบดวย บันทึกของนักจดหมายเหตุ ขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และวัน
เดือนปท่ีจัดทําคําอธิบายเอกสาร พบวาไมมีการระบุขอมูลของหนวยขอมูลในสวนน้ีทั้งหมด 

  พบวาสามารถประยุกตใช ISAD(G) 2nd กับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถาย ที่จัดเก็บในแหลงขอมูลอื่น ที่ไมใชหนวยงานจดหมายเหตุได โดยสามารถนําคําอธิบายเอกสาร
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จดหมายเหตุ 7 สวน 26 หนวยขอมูลมาอธิบายขอมูลทางดานกายภาพและดานเน้ือหาของเอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวน หนวยขอมูลที่ 3 ขอบเขตและเน้ือหา จะนําเสนอในคูมือ
แนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ ในรูปแบบของสาระสังเขป (ดูภาคผนวก ค) 

2. การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎานุประดิษฐ
มหิศรภักดี จํานวน 457 แฟม 

 ผลจากการศึกษา รวบรวมขอมูลจากแบบลงรายการเอกสาร ทําใหไดขอมูล
คําอธิบายเอกสารที่จะนําไปกําหนดหลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกีย่วกบัพระ
ยารัษฎาฯ ระดับแฟม ทั้งเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถาย ซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว 
จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบาย
จดห มาย เ หต ุ ฉบ ับป ร ับ ปร ุง  ค รั ้ง ที ่ 2 ค .ศ .  1999 ของ สภาก าร จดหม าย เห ต ุร ะหว า ง
ประเทศ (ICA) ประกอบดวยคําอธิบายเอกสาร 7 สวน 26 หนวยขอมูล และสามารถนํามาเรียบเรียง
และจัดพิมพเปนคูมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 9 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 1 คําอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identility Statement Area) เปนสวนที่ใหขอมูล
 สําคัญสําหรับอางถึงเอกสาร ประกอบดวย 5 หนวยขอมูล 
 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

1.1 รหัสอางอิง (Reference code 
(s)) คือ การระบุสัญลักษณหรือ
เลขที่ใชเรียกแทนกลุม/ชุด/แฟม
เอกสาร เพื่อความสะดวกในการ
เก็บรักษาและอางอิงในการนํา
กลับมาใช 

กําหนดการลงรหัสอางอิงระดับแฟม โดยแบงออกเปน 2 กรณี ดังน้ี  
1. เอกสารที่มีสัญลักษณหรือรหัสอางอิงเดิมอยูแลว จะลง 

รายการตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรัง ไดกําหนดในบัญชีสํารวจเอกสาร บัตรรายการ
ประกอบดวย อักษรยอที่ เปนตัวพยัญชนะไทย ตัวอักษรยอ
ภาษาอังกฤษ ตัวเลขและเครื่องหมาย 
       อักษรย อ ท่ี เป นตัวพยัญชนะไทยและตัวอักษรย อ
ภาษาอังกฤษ สําหรับแฟมเอกสารที่มาจากกลุมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 น้ัน จะใชตัวอักษรยอ ร ตามดวย
ตัวเลข แทนลําดับของรัชกาล ตามดวยตัวอักษรยอช่ือหนวยงาน/
กระทรวง สวนแฟมเอกสารที่มาจากกลุมเอกสารสวนบุคคล ใช
อักษรยอ “สบ” แทนช่ือกลุมเอกสารและใชตัวเลขแทนช่ือบุคคล 
และเอกสารไมโครฟลม ใชตัวยอ ม 
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ตารางที่ 9 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 1 คําอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identility Statement Area) เปนสวนที่ใหขอมูล
 สําคัญสําหรับอางถึงเอกสาร (ตอ) 

 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

        สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
อักษรยอตัวแรกจะใชแทนคําเต็มของคําวา ภาพถาย และอักษร
ยอตัวที่สองจะใชแทนหนวยงาน/เจาของเอกสาร แหลงที่มาเดิม
หรือลักษณะพิเศษของภาพน้ันๆ และตัวอักษรยอภาษาอังกฤษ 
M ใชแทนคําเต็มของคําวา Mount 
       ตัวเลข ตัวเลขมี 2 ตําแหนง ตําแหนงแรกอยูในวงเล็บ 
หนาตัวอักษรใชแทนจํานวนครั้งในการจัดเอกสารของหนวยงาน
น้ันๆ ในแหลงขอมูลหนวยงานจดหมายเหตุ ตัวเลขที่ตามหลัง
อักษรยอที่เปนรหัสของหนวยงาน/เจาของเอกสาร แทนสวน
งานในระดับกรม แผนกหรือหัวเรื่องใหญ สวนตัวเลขที่ตามหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แทนหัวเรื่องยอยและตัวเลขที่
ตามหลังเครื่องหมายทับ (/) แทนลําดับของแฟมเอกสาร สวน
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ตัวเลขใชแทน
ลําดับรายการเอกสาร 

2. เอกสารที่ไมมีสัญลักษณหรือรหัสอางอิง ไดแกเอกสาร 
ที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ถลางพิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวและจวนเจาเมืองระนอง ผูวิจัยได
เสนอใหมีการกําหนดรหัสอางอิงข้ึนใหม โดยใสไวในวงเล็บ [  ] 
       อักษรยอ ตัวอักษรยอจะใชแทนหนวยงานเจาของเอกสาร 
ตามดวยลําดับเอกสารแตละรายการ โดยใสไวในวงเล็บ [  ]  
       ตัวเลข มี  2 แบบ คือ กรณีที่แหลงขอมูล จัดแสดง
ภาพถายมากกวา 1 ช้ันตัวเลขตัวแรกจะแสดงช้ันเก็บเอกสาร 
ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และตัวเลขที่ตามหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค (  .  )  แทนลําดับภาพและกรณีที่
แหลงขอมูลจัดแสดงภาพถายเพียงหองเดียวหรือช้ันเดียว ตัว
เลขที่ตามหลังอักษรยอแหลงขอมูลจะแสดงลําดับภาพ 
      ผูวิจัยกําหนดลงรายการรหัสอางอิงเพิ่มเติม กรณีที่เอกสาร
เปนไมโครฟลม ผูวิจัยจะใสรหัสอางอิงไมโครฟลม กอนรหัส
อางอิงเอกสาร 
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ตารางที่ 9 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 1 คําอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identility Statement Area) เปนสวนที่ใหขอมูล
 สําคัญสําหรับอางถึงเอกสาร (ตอ) 

 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

1.2 ช่ือเอกสาร (Title) คือ การ
ระบุช่ือที่ใชเรียกแทนกลุมเอกสาร
ซึ่งตามมาตรฐานสากล ISAD(G) 
2nd ใหใชช่ือผูผลิตเอกสารหรือช่ือ
ที่สะทอนให เห็นภารกิจ หนาที่ 
กิจกรรม เปนช่ือที่ ใชเรียกแทน
กลุม/ชุด/แฟมเอกสารได 

      กําหนดใหลงรายการช่ือเอกสาร ตามบัญชีสํารวจเอกสาร 
และบัตรรายการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง โดยจะคงรูปแบบ การสะกดช่ือ
ตามเดิม 
      สําหรับแหลงขอมูลอื่นๆ หากไมมีการกําหนดช่ือเอกสาร 
ผูวิจัยจะกําหนดช่ือโดยใชเน้ือหา/สาระสําคัญของเอกสารน้ันๆ 
และใสในวงเล็บเหลี่ยม [ ] 

1.3 วัน เ ดือน ปของเอกสาร
(Date(s)) คือ การระบุชวง เวลา
ของเอกสาร 

      กําหนดใหลงรายการช่ือเอกสารตามที่สํานักหอจดหมาย-
เหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดกําหนดไวใน
บัญชีสํารวจเอกสาร บัตรรายการหรือบนปกของเอกสาร โดย
วัน เดือน ป ของเอกสาร เปน การระบุวัน เดือน ป แรกสุดใน
เอกสารจนถึงวัน เดือน ป สุดทายของเอกสารที่อยูในแฟม  
      กรณีที่ปศักราชและตัวเลขปตามที่ปรากฏในเอกสาร
จดหมายเหตุ จุลศักราช (จ.ศ.) รัตนโกสินทรศก (ร .ศ.) 
ผูวิจัยกําหนดการลงรายการปเอกสารเพิ่มเติม โดยจะทํา
การวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตองใหตรงกับวิธีนับป 

แบบพุทธศักราชและกําหนดลงรายการตามระบบป
พุทธศักราช ใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] หากไมปรากฏวัน 
เดือน ป ของเอกสารและไมสามารถวิเคราะหเพิ่มเติมได ผูวิจัย
จะกําหนดลงรายการวา [ม.ท.] 

1.4 ระดับคําอธิบายเอกสาร(Level of 
Description) คือ การระบุระดับช้ัน
ของเอกสารที่จัดทําคําอธิบาย 

กําหนดการลงรายการคําอธิบายเอกสารวา “ระดับแฟม” 

1.5 ขนาดและสื่ อของ เอกสาร 
(ปริมาณ จํานวนและขนาด) (Extent 
and Medium of The Unit of 
Description) คือ การระบุขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
เอกสารไดแกจํานวน ปริมาณ ขนาด 

       กําหนดลงรายการเกี่ยวกับจํานวน ปริมาณ ขนาด ตามที่
หนวยงานไดกําหนดหรือจัดทําไวบัญชีสํารวจเอกสาร เปนจํานวน 
“แผน” และระบุจํานวนแผนทั้งหมดของเอกสารภายในแฟม ดวย
ตัวเลขอารบิก  
       หากเอกสารทําสําเนาเปนไมโครฟลมแลว ผูวิจัยจะลง
รายการปริมาณหรือจํานวนของเอกสารตามที่ระบุในสําเนา
ไมโครฟลมดวยตัวเลขอารบิก เปนจํานวน “หนา” และระบุ 
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ตารางที่ 9 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 1 คําอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identility Statement Area) เปนสวนที่ใหขอมูล
 สําคัญสําหรับอางถึงเอกสาร (ตอ) 

 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

 จํานวนแผนของเอกสารกระดาษตามบัญชีสํารวจเอกสาร
ตอทาย 
       กรณีที่เปนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
ใหลงรายการตามบัตรรายการ หรือกรณีไมไดระบุขนาด ผูวิจัย
จะวัดขนาดและลงรายการขนาดเปน กวาง x ยาว ระบุหนวย
การวัดเปนน้ิว ลงรายการดวยตัวเลขอารบิก กําหนดจุดทศนิยม
เพียง 1 ตําแหนง 

 
ตารางที่ 10 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 2 คําอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context Area) เปนสวนที่ใหขอมูล
 เกี่ยวกับที่มาของเอกสาร ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ดังน้ี 
 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

2.1 ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร
(Name of Creator(s)) คือ การ
ระบุช่ือหนวยงานหรือช่ือเจาของ
เอกสารหรือผูรับผิดชอบในการ
ผลิต สะสมและเก็บรักษาเอกสาร 

        กําหนดการลงช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร โดยลงรายการ
ตามช่ือหนวยงานเจาของเอกสารหรือบุคคลที่ทําใหเอกสาร
เกิดข้ึน โดยช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสารจะปรากฏอยูในคําอธิบาย
ระดับกลุมเอกสาร อยูในบัญชีสํารวจเอกสาร ที่สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดจัดทําไว 
       กรณีไมพบขอมูลผูผลิต/รวบรวมเอกสาร กําหนดใหลง
รายการวา “ไมมีการระบุขอมูลผูผลิต/รวบรวมเอกสาร” 

2.2 ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของ
เอกสาร (Administrative Biographical 
History) คือ การระบุขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการบริหารงานของหนวยงานที่
ผลิตเอกสาร หรือสะสมรวบรวม
เอกสารน้ัน โดยระบุความเปนมา 
พัฒนาการและภารกิจของหนวยงาน 
หรือระบุขอมูลเกี่ยวกับประวัติเจาของ  

       กําหนดการลงประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร
ตามขอมูลในเอกสาร เชน บัญชีสํารวจเอกสาร สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง และ
นําเสนอเปนความเรียง 
       กรณีไมพบขอมูลประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของ
เอกสาร กําหนดใหลงรายการวา “ไมมีการระบุขอมูลประวัติ
หนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร” 
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ตารางที่ 10 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 2 คําอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context Area) เปนสวนที่ใหขอมูล
 เกี่ยวกับที่มาของเอกสาร (ตอ) 
 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

2.3 ประวัติของเอกสาร (Archival 
History) คือ การระบุขอมูล
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
เอกสาร  ประ วั ติการ โอนย าย
เอกสาร ประวัติการจัดเรียง การ
จัดทําคูมือชวยคนของผูรับผิดชอบ
หรือผูเก็บรักษาเอกสารน้ัน 

       กําหนดการลงประวัติของเอกสาร โดยศึกษาขอมูล
จากบัญชีสํารวจเอกสารของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง หรือจากการสัมภาษณ 
       กรณีไมพบขอมูลประวัติของเอกสารจดหมายเหตุและ
ไมม ีคําส ัมภาษณเพิ ่ม เ ติม เกี ่ย วก ับประวัต ิของ เอกสาร 
กําหนดใหลงรายการวา “ไมมีการระบุประวัติของเอกสาร”  

2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงาน  
ผูมอบโอนยายเอกสาร  
(Immediate Source of  Acquisi
tion or Transfer) คือ การระบุ
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงเอกสารหรือ
หน วย ง านห รื อผู รั บมอบหรื อ
โอนยายเอกสารน้ัน และระบุวัน 
เ ดือน  ปและวิ ธีการ ได ม าของ
เอกสาร 

       กําหนดลงรายการแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผู
มอบหรือโอนยายเอกสาร โดยระบุชื่อหนวยงาน หรือชื่อ
บุคคลที่มอบเอกสาร และระบุวัน เดือน ป ที่สงมอบ ตาม
ขอมูลที่ระบุไวในบัญชีสํารวจเอกสาร หรือตามที่ระบุไวใน
แตละแหลงขอมูล 
       กรณีไมพบขอมูลแหลงเอกสารหรือหนวยงาน ผูมอบ/
โอนยายเอกสารจดหมายเหตุ กําหนดใหลงรายการวา “ไมมี
การ ระบ ุแหล ง เอกสารหร ือหนวยง านผู มอบ/โอนยาย
เอกสาร” 

 
ตารางที่ 11 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 3 คําอธิบายเกี่ยวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and Structure 
 Area) เปนขอมูลที่อธิบายเกี่ยวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร ซึ่งจะชวยใหผูใชได
 พิจารณาเพื่อการตัดสินใจใชเอกสารน้ัน ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ดังน้ี 

 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

3.1. ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร 
(Scope and Content) คือ การระบุ
ขอบเขตของเอกสาร เชน ช วง
ระยะเวลา การระบุขอมูลเน้ือหาของ
เอกสารเชนลักษณะของเอกสาร  

       กําหนดลงรายการขอบเขตและเน้ือหาของเอกสารใน
ระดับแฟม โดยสรุปเปนความเรียงตามประเด็นของเน้ือหาเรื่อง
ที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
       กรณีที่ภายในแฟมมีเอกสารมากกวา 1 เรื่องและมีเรื่องที่
ไมเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ปะปนอยูดวย ผูวิจัยจะกําหนดลง 
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ตารางที่ 11 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 3 คําอธิบายเกี่ยวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and Structure 
 Area) เปนขอมูลที่อธิบายเกี่ยวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร ซึ่งจะชวยใหผูใชได
 พิจารณาเพื่อการตัดสินใจใชเอกสารน้ัน (ตอ) 

 
ส วนคําอธิบายตามมาตรฐาน  
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

รู ปแบบของเอกสาร เ น้ื อหาที่
เกี่ยวของ 

รายการขอบเขตและเ น้ือหาของเอกสารโดยสรุปเ น้ือหา
สาระสําคัญของเอกสารทั้งแฟม และในตอนทายของการสรุป
สาระสําคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ โดยมีการแยก
สาระสําคัญเปนขอๆ และในขอที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 
ผูวิจัยจะวงเล็บหมายเลขหนาที่ปรากฏเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ 
พระยารัษฎาฯ ไวดวยตัวเลขอารบิก ใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 

3.2 การประเมินคุณคา การกําจัด
และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
(Appraisal Destruction and Scheduling 
Information) คือ การระบุขอมู ล
เกี่ยวกับการประเมินคุณคาเอกสาร 
การกําจัดเอกสารและการจัดทํ า
ตารางกําหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร 

       กําหนดลงรายการในสวนน้ีวา “สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ/หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดพิจารณาประเมิน
คุณคาและจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุ” และกําหนดลง
รายการวา “พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ/พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ถลาง/ พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว/จวนเจาเมืองระนอง ไดพิจารณา 
จัดเก็บ จัดแสดงโดยไมมีการทําลาย” 

3.3 การเพิ่มข้ึนของเอกสาร(Accruals) 
คือ การระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม
ปริมาณในอนาคต 

       กําหนดการลงรายการในสวนน้ีวา “ไมมีการเพิ่มข้ึนของ
เอกสาร” เน่ืองจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจัดเอกสาร
และใหรหัสเอกสารตามลําดับการรับมอบเอกสารจากหนวยงาน
น้ันๆ ไมไดนําเอกสารมาจัดรวมกันหรือเพิ่มรายการเอกสารตอ
จากแฟมที่ไดจัดเรียงไวแลว  
       สวนแหลงขอมูลอื่นๆ กําหนดลงรายการวา “อาจมีการ
เพิ่มข้ึนของเอกสาร” เน่ืองจากในอนาคตมีโอกาสที่จะมีบุคคล
มาบริจาค/มอบเอกสารที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ มาจัดแสดง
เพิ่มเติม 

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร
(System of Arrangement) 

กําหนดลงรายการระบบการจัดเรียงเอกสารในระดับ
แฟม วาจัดเรียงตามลําดับเวลา 
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ตารางที่ 12 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและเขาใชเอกสาร (Conditions of Access 
 and Use Area) เปนขอมูลเกี่ยวกับการใหใชและการเขาถึงเอกสาร ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  5  
 หนวยขอมูล ดังน้ี 
 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

4.1 เงื่อนไขการเขาถึงเอกสาร
(Conditions Governing Access)  
คื อ  ก า ร ร ะ บุ ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับหรือ
นโยบายที่ มีผลกระทบตอการ
เขาถึงหรือใชเอกสาร 

        กําหนดลงรายการโดยระบุเงื่อนไขการเขาถึงเอกสารวา 
“ปฏิบัติตามระเบียบของกรมศิลปากร เรื่อง ระเบียบกรม
ศิลปากร วาดวยการเขาใชบริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
พ.ศ. 2553” 
        สวนแหลงขอมูลอื่นๆ กําหนดลงรายการวา “ไมมีเงื่อนไข
ในการเขาถึง” 

4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร 
(Conditions Governing 
Reproduction) คื อ  ก า ร ร ะ บุ
ขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือเงื่อนไข
ในการทําสําเนาเอกสาร/การทําซ้ํา 

        กําหนดลงรายการโดยระบุเงื่อนไขการเขาถึงเอกสารวา 
“ปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องอัตราคาทําสําเนา
เอกสารจดหมายเหตุและคาบริการอื่น ลงวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2553”  
        สวนแหลงขอมูลอื่นๆ กําหนดลงรายการวา “ไมมีเงื่อนไข
ในการทําสําเนา” 

4.3 ภาษา/ตัวอักษร 
(Language/Scripts of Meterial) 
คือ การระบุขอมูลเกี่ยวกับภาษา 
ตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ใชใน
การบันทึกเอกสารน้ัน 

กําหนดการลงรายการ โดยระบุขอมูลภาษาหรือตัวอักษรที่ใช
บันทึกในเอกสารน้ัน โดยระบุทุกภาษาที่ปรากฏในแฟมเอกสาร 
กรณีหากมีภาษามากกวาหน่ึงภาษา จะกําหนดลงภาษาที่
ปรากฏมากที่สุดในเอกสารเรียงไปหาภาษาที่ปรากฏนอยที่สุด 
เชน ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทาง
เทคนิคที่มีผลตอการใช (Physical 
Characteristics and Technical 
Requirements) คือ การระบุ
ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพภายนอกของเอกสารและ
การระบุลักษณะทางเทคนิคที่มีผล
ตอการใช 

กําหนดลงรายการระบุวา “เอกสารตนฉบับ” และตามดวย
เครื่องหมาย ทวิภาค ( : ) ตามลักษณะกายภาพที่ปรากฏใน
เอกสารตนฉบับ ไดแก ตัวเขียน ตัวพิมพ ภาพขาว-ดํา ภาพสี
สวนลักษณะทางเทคนิคที่มีผลตอการใช กําหนดลงรายการ
เอกสาร “เอกสารไมโครฟลม” 
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ตารางที่ 12 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและเขาใชเอกสาร (Conditions of Access 
 and Use Area) เปนขอมูลเกี่ยวกับการใหใชและการเขาถึงเอกสาร (ตอ) 

 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

4.5 เครื่องมือชวยคน (Finding 
Aids) คือ การระบุขอมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือชวยคนที่หนวยงานผูผลิต
เอกสารไดจัดทําไว เพื่อใหขอมูล
เกี่ยวกับเ น้ือหาและบริบทของ
เอกสาร 

กรณีมีการสรุปสาระสําคัญของแฟมน้ันๆ กําหนดลง
รายการวามีสรุปสาระสําคัญและกําหนดลงรายการเครื่องมือ
ชวยคน โดยระบุช่ือเต็มของบัญชีสํารวจเอกสารเลมที่ปรากฏ
รายการแฟมเอกสารที่เกี่ยวของ กรณีที่ไมมีเครื่องมือชวยคนจะ
ใสเครื่องหมายยัติภังค ( - ) 

 
 

ตารางที่ 13 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 5 คําอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ (Allied Materials area) เปนขอมูล
 เกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของกับเอกสารทั้งทางเน้ือหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบดวย 4 
 หนวยขอมูล ดังน้ี 
 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ 
(Existence and Location of 
Originals) คือ การระบุขอมูล
เกี่ยวกับหนวยงาน สถานที่หรือ
พื้นที่จัดเก็บเอกสารตนฉบับ 

กําหนดลงรายการสถานที่เก็บเอกสารตนฉบับตามช่ือ
สถานที่ที่เก็บเอกสารทั้ง 6 แหง 

 
 
 
 

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา 
(Existence and Location of 
Copies) คือ การระบุขอมูล
เกี่ยวกับหนวยงาน สถานที่หรือ
พื้นที่จัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา 

กําหนดลงรายการ ระบุสถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา  
 
 
 
 

5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ (Related 
Units of Description) คือ การ
ระบุขอมูลเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆ ที่
มี ค ว าม เ กี่ ย วข อ ง สั มพั น ธ กั บ
เอกสารน้ันๆ 

กําหนดการลงรายการ โดยระบุรหัสอางอิงของกลุม
เอกสารที่เกี่ยวของกับเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ โดย
พิจารณาจากขอมูลในสวนของขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร 
กรณีที่ไมพบขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ จะใสเครื่องหมายยัติภังค 
( - ) 



 78

ตารางที่ 13 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 5 คําอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ (Allied Materials area) เปนขอมูล
 เกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของกับเอกสารทั้งทางเน้ือหาสาระหรือกิจกรรม (ตอ) 
 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

5.4 ขอความเกี่ยวกับการพิมพ 
(Publication Note) คือ การระบุ
ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพที่เกิดจาก
ผูใชเอกสารน้ัน นําขอมูลที่ศึกษา
คนควาจากเอกสารไปจัดพิมพเปน
รูปเลมสําหรับการเผยแพร 

        หากพบวามีการตีพิมพลงในหนังสือ กําหนดลงรายการ
วา “ตีพิมพในหนังสือ...........................” 
        หากไมปรากฏวามีการตีพิมพ กําหนดการลงรายการวา 
“ไมมีการระบุขอความเกี่ยวกับการพิมพ” 

 
ตารางที่ 14 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes Area) เปนการใหขอมูลหรือ
 คําอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งไมสามารถระบุไวในคําอธิบายทั้ง 5 สวนขางตนได 
 ประกอบดวย 1 หนวยขอมูล คือ 
 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

6.1 หมายเหตุ (Notes) คือ การ
ระบุขอมูลเอกสารที่ไมสามารถจัด
ใหอ ยู ในที่ ใ ดๆ ของ คําอ ธิบาย
จดหมายเหตุทั้ง 5 สวนขางตนได 

กําหนดลงรายการตามที่พบในเอกสารจดหมายเหตุแต
ละแฟมกรณีไมพบขอมูล กําหนดลงรายการวา “ไมมีการระบุ
ขอมูลหมายเหตุ” 

 
 

ตารางที่ 15 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 7 คําอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description Control 
 Area) เปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ซึ่งใชเปนหลักฐานในการควบคุม
 เอกสาร ประกอบดวย 3 หนวยขอมูล ดังน้ี 

 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ 
(Archivist’s Note) คือ การระบุ
ขอมูลการจัดเตรียม การจัดทําการ
ปรับปรุงคําอธิบายเอกสารและ 

กําหนดลงรายการสวนบันทึกของนักจดหมายเหตุวา 
“ผูจัดทําคําอธิบายเอกสารคือ นางสาวดุษฎี ชัยเพชร” 
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ตารางที่ 15 หลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ระดับแฟม
 สวนที่ 7 คําอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description Control 
 Area) เปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ซึ่งใชเปนหลักฐานในการควบคุม
 เอกสาร (ตอ) 

 
สวนคําอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd 

หลักเกณฑการลงรายการ 

ระบุช่ือผูจัดทําและแกไขปรับปรุง
คําอธิบายเอกสารน้ัน 

 

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 
(Rules or Conventions) คือ 
ขอมูลเกี่ยวกับการระบุขอตกลงที่
ใชในการจัดทําคําอธิบายเอกสารที่
นํ ามาใช เปนกฎ ระเบียบหรื อ
แนวทางปฏิบั ติระดับหนวยงาน 
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ร ะ ดั บ
ตางประเทศ 

กําหนดลงรายการสวนกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ
วา “การจัดทําคําอธิบายเอกสารโดยประยุกตใชมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2: ISAD(G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 
(ICA)” 

7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบาย
เอกสาร (Dates of Descriptions) 
คือ  วัน เ ดือน  ป  ที่ จัดทํ าหรื อ
ปรับปรุงคําอธิบายเอกสารน้ัน 

กําหนดลงรายการตามวัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบาย
เอกสาร ในแตละแหลงขอมูล 

 
 จากการศึกษาและจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ทั้งเอกสาร

จดหมายเหตุประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ในสํานักหอ   
จดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร
ภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑ
ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 457 แฟม โดยมีหลักเกณฑ
การจัดทําคําอธิบายบรรณานุกรม ตามหลัก ISAD (G) 2nd ฉบับป ค.ศ. 1999 ของ ICA เปนมาตรฐาน 
ในการลงรายการขอมูลคําอธิบายเอกสารระดับแฟม ประกอบดวย 26 หนวยขอมูล สามารถ
กําหนดการนําเสนอคําอธิบาย เพื่อนํามาจัดทําเปนคูมือแนะนําจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง เปน 2 
สวนไดดังน้ี 

1. คําอธิบายเอกสารแบบรวม เปนคําอธิบายหนวยขอมูลของเอกสารที่ปรากฏอยู
ในหลายแฟมเอกสารเหมือนกัน สามารถอธิบายหนวยขอมูลเหลาน้ันรวมกันได ประกอบดวย 18 
หนวยขอมูล ดังนี้ ระดับคําอธิบายเอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของ
เอกสาร ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร แหลงที่ไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร การประเมินคุณคา การกําจัด 
การกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มข้ึนของเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวของ เงื่อนไขในการเขาถึง 
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เงื่อนไขในการทําสําเนา ระบบการจัดเรียง สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาํเนา 
บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ หมายเหตุ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ วัน 
เดือน ป ที่จัดทํา โดยจะนําขอมูลสวนหน่ึงมาจากบัญชีสํารวจเอกสาร ซึ่งสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดจัดทําไวในเบื้องตน ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ลงแบบบันทึกขอมูล รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ผูวิจัยไดนําเสนอคําอธิบาย
แบบรวมนี้ อยูตอจากบทนําของคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื ่อง โดยอธิบายใน
รูปแบบความเรียงและนําเสนอแยกตามประเภทของเอกสารจดหมายเหตุคือ เอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 

2. คําอธิบายเอกสารรายแฟม เปนการนําเสนอขอมูลเฉพาะแฟม ประกอบดวย 8 หนวย
ขอมูล ดังน้ี รหัสอางอิงเอกสาร ช่ือเอกสาร วัน เดือน ป ของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดาน
เทคนิค เครื่องมือชวยคน โดยจะนําเสนอในรูปแบบตาราง คําอธิบายรายแฟม/แตละรายการ จะ
จัดเรียงตามวัน เดือน ป ของเอกสารและเอกสารที่ไมมีการระบุวัน เดือน ป จะเรียงไวสวนทายสุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ทั้งเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทลายลักษณและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ในสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
จํานวน 457 แฟม มีประเด็นสําคัญนาสนใจหลายประเด็น สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

1. การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุโดยประยุกตมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหวาง
ประเทศน้ันพบวา มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุฯ สามารถสะทอน
ใหเห็นลักษณะเฉพาะ ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือนป ลักษณะกายภาพไดแก ขนาด ปริมาณ 
ภาษา/ตัวอักษร ตัวเขียน ตัวพิมพ ความเปนตนฉบับและสําเนา ลักษณะเน้ือหาไดแก รายละเอียด
ขอบเขตเอกสาร เน้ือหา ประเด็นสําคัญภายในแฟม ซึ่งพบวาสามารถอธิบายเน้ือหาของเอกสาร
จดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ แตละแฟมไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังพบวาบางหนวยขอมูลใน
หลายแฟมที่เหมือนกัน เชน ช่ือผูผลิต /รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 
ประวัติของเอกสาร แหลงที่ไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร การประเมินคุณคา การกําจัดและการกําหนด
อายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มข้ึนของเอกสาร ระบบการจัดเรียง เงื่อนไขการเขาถึง เงื่อนไขการทํา
สําเนา สามารถนําไปอธิบายรวมในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งสะทอนใหเห็นวามาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 น้ันสามารถนํามาใชประยุกตและอธิบาย
ไดหลายระดับ ทั้งในระดับกลุม ระดับชุดและระดับแฟม ขณะเดียวกันคําอธิบายเหลาน้ันก็สามารถทํา
ใหเห็นความเช่ือมโยงของแตละแฟม ซึ่งอยูภายในกลุมเดียวกัน เชน ช่ือผูผลิตเอกสารซึ่งระบุขอมูลวา 
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กระทรวงมหาดไทย จะชวยเช่ือมโยงแฟมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งอยูในกลุม
กระทรวงมหาดไทยมารวมไวดวยกัน และชวยใหเห็นวาเน้ือหาในแตละแฟมมีความสัมพันธกัน  

 จากการเปรียบเทียบหนวยขอมูลตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศกับหัวขอและขอมูลใน
บัญชีสํารวจเอกสารจดหมายเหตุแหงชาติน้ันพบวา มีความคลายคลึงและสามารถเทียบเคียงกันได 
เพียงแตขอมูลบางสวนในบัญชีสํารวจเอกสารน้ันไมไดจัดเรียง/แยกในลักษณะรูปแบบหนวยขอมูลที่
ชัดเจนอยางมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
แตขอมูลเหลาน้ันจะไปอยูในบทนํา/สวนนําของบัญชีสํารวจเอกสาร ไดแก ประวัติเจาของเอกสาร 
ประวัติเอกสาร แหลงที่ไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร ระบบการจัดเรียงและเอกสารที่เกี่ยวของ สวนที่
แตกตางกันคือขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร ขอมูลเกี่ยวกับการเขาถึงและการใช
เอกสาร จึงอาจกลาวไดวาบัญชีสํารวจเอกสารซึ่งสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรัง ถือวาเปนเครื่องมือชวยคนในเบื้องตนที่มีประสิทธิภาพและอาจเทียบเคียงไดกับ
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการ
จดหมายเหตุระหวางประเทศ 

  เมื่อนําขอมูลมาจากแบบบันทึกขอมูลที่ประยุกตใชมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทํา
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ   
มาเรียบเรียงและจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎาฯ พบวา 
สามารถนําขอมูลจากแบบบันทึกมาจัดแบงได 2 สวน สวนแรกประกอบดวย 18 หนวยขอมูล 
จัดพิมพไวในสวนนําของคูมือ บอกรายละเอียดโดยรวมของเอกสารในแตละแหลง สวนที ่ 2 
ประกอบดวย 8 หนวยขอมูล จัดพิมพไวในสวนของรายการเอกสารและจัดเรียงตามวัน เดือน ปของ
เอกสาร ซึ่งพบวาจํานวนหนวยขอมูลรวมและหนวยขอมูลเฉพาะที่ใชอธิบายเอกสารมีความแตกตาง
กันกับงานวิจัยทางดานจดหมายเหตุของสุรีย ชูราศรี พัชรี ทองแขก สุทิมพ สุริยะวงค มธุพจน รัตนะ  
เน่ืองจากลักษณะเอกสารที่นํามาใชในงานวิจัยมีความแตกตางกัน ในสวนของการจัดเรียงขอมูลที่ได
จากการบันทึกน้ันพบวา มีลักษณะสอดคลองกับงานของสุรีย ชูราศรี พัชรี ทองแขก สุทิมพ สุริยะวงค 
มธุพจน รัตนะ ซึ่งมีการจัดเรียงรายการเอกสารตามวัน เดือน ป เพื่อชวยใหสะดวกในการคน 

2. การศึกษาคําอธิบายขอมูล มีประเด็นที่นาสนใจดังน้ี 
 2.1 รหัสอางอิง 

 พบขอสังเกตจากการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ สวนของรหัสอางอิง 
กลาวคือ รหัสอางอิงนับวามีความสําคัญในการสืบคนเอกสารเปนอยางมาก เพราะรหัสอางอิงเปนรหสั
แทนเอกสารแฟมน้ันๆ จากการรวบรวม เก็บขอมูลและคัดเลือกรายการเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยา  
รัษฎาฯ จากวิทยานิพนธของดรุณี แกวมวง (2526) ซึ่งเปนงายวิจัยที่ชวยบอกแหลงของเอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดเปนอยางดี วาจัดอยูใน
รัชกาล หมวดหมูหรือกระทรวงใดบาง อยางไรก็ตามรหัสอางอิงสวนใหญตรงกับบัญชีสํารวจเอกสารใน
ปจจุบัน แตพบวามีเอกสารจํานวน 4 แฟม คือ ร.5 ม 47/14 เรื่องผลประโยชนและการจัดการตางๆ 
ในมณฑลภูเก็ต ร.5 ม 47/8 พระยาทิพยโกษาตรวจราชการหัวเมืองตะวันตก พระยารัษฎาฯ เกณฑ
คนสรางเมืองใหมที่กันตัง ร.5 ม 44/28 พระยารัษฎาฯ กราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพที่ปนัง ร.5 
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ม 42/18 พระยารัษฎาฯ ขอเบิกงบประมาณป 2436 เพื่อใชทําสะพานและถนนในตรัง ไมปรากฏรหัส
อางอิงดังกลาวในบัญชีสํารวจเอกสารที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดจัดทําไว 

 ทั้ง น้ีรหัสอางอิงที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดกําหนดไวจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง เอกสาร 4 แฟมดังกลาวนาจะไมเปดใหบริการแลวดวยเหตุผลตางๆ ผูวิจัยมีความเห็นวา 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติควรตรวจสอบบัญชีเปนระยะๆ เพื่อใหขอมูลในบัญชีสํารวจเอกสารเปน
ปจจุบันมากที่สุด เชนเดียวกับเอกสาร 4 แฟม ดังกลาว ซึ่งปจจุบันอาจไมไดใหบริการแลว เจาหนาที่
จึงควรเพิ่มขอมูลหมายเหตุในบัญชีสํารวจเอกสาร 

 2.2 ช่ือเอกสาร 
 ช่ือเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งพบในบัญชีสํารวจเอกสาร

และบัตรรายการ มี 3 แบบ 
 แบบที่ 1 คือ ช่ือเอกสารที่ปรากฏช่ือและช่ือเดิมของทาน พบวามีการเขียนทั้ง

ช่ือแบบเต็มและแบบยอ 
 แบบที่ 2 คือ ช่ือเอกสารที่ไมปรากฏช่ือแตปรากฏตําแหนง ทําใหรูวาเปน

เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดแก พระยาตรัง ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ขาหลวง
เทศาภิบาล เจาคุณเทศา เทศา 

 แบบที่ 3 ช่ือเอกสารทั่วไป แตพบวาภายในแฟมเอกสารน้ันมีเน้ือหา สาระ
เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 

 การที่ช่ือเอกสารไมไดระบุช่ือของพระยารัษฎาฯ หรือช่ือเอกสารเปนช่ือที่สื่อให
เห็นถึงสาระสําคัญหรือภาพรวมของเอกสารภายในแฟม ทําใหการสืบคนเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ จากบัญชีสํารวจเอกสารในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมาย
เหตุแหงชาติฯ ตรัง ตองใชเวลานานและสืบคนไดไมครอบคลุมครบถวน เน่ืองจากบัญชีสํารวจเอกสาร
มีจํานวนมาก จากบัญชีหลายรัชกาล หลายกระทรวงและในบัญชีสํารวจเอกสารแตละกระทรวง
เอกสารก็มีปริมาณเอกสารมาก แบงไดหลายแผนกและหลายกรม กอง และหากผูคนควาไมศึกษา
ขอมูลคําอธิบายเอกสารที่มีอยูในบัญชีสํารวจเอกสารอยางละเอียดแลว การสืบคนก็จะยากมากข้ึน
และอาจคนไดไมครบถวน ดังน้ันการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ 
จะชวยใหผูคนควาเขาถึงเอกสารไดครบถวนมากย่ิงข้ึน กลาวคือ กรณีที่ช่ือเอกสารไมไดสื่อใหทราบวา
เอกสารภายในแฟมน้ันมีเน้ือหาเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ อยูดวย 

 ขอสังเกตอีกประการคือ ช่ือเอกสารที่ปรากฏช่ือและตําแหนงของพระยารัษฎาฯ 
น้ัน พบวา เอกสารจดหมายเหตุซึ่งจัดเก็บอยูที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ มักจะระบุราชทินนาม/
บรรดาศักด์ิวา “พระยารัษฎาหรือพระยารัษฎานุประดิษฐ” ไมพบเอกสารที่ระบุเพียงตําแหนงอยาง
เดียว ผูคนควาจึงไมมีปญหาในการสืบคนและคัดเลือกเอกสาร อยางไรก็ตามเอกสารจดหมายเหตุที่
จัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พบวาเอกสารสวนใหญระบุเพียงช่ือตําแหนงทั้งขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ขาหลวงเทศาภิบาล เจาคุณเทศา เทศา ผูคนควาที่จะสืบคนหรืออานเอกสาร
จึงตองตรวจสอบระยะเวลาของเอกสารใหแนชัดวา ขาหลวงเทศาภิบาล เจาคุณเทศา เทศา ในช่ือ
เอกสารน้ันคือ พระยารัษฎาฯ ใชหรือไม การต้ังช่ือแฟมที่ระบุเพียงตําแหนงอยางเดียวอาจทําให      
ผูคนควาสับสนในการสืบคนและเอกสารที่ไดมาอาจไมตรงตามความตองการ 
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 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดอยูใน
เอกสารกรมพระกลาโหม รัชกาลที่ 5 น้ัน มีการต้ังช่ือโดยมีความยาวไมตํ่ากวา 2 บรรทัด มีลักษณะ
การต้ังช่ือคลายคลึงกับการสรุปเน้ือหาโดยยอของเอกสาร คือ กลาววาเอกสารดังกลาวใครเปนคนสง
ถึงใคร เรื่องอะไร เพื่ออะไร ผูวิจัยเห็นวาเปนการต้ังช่ือที่ดี เน่ืองจากชวยใหผูคนควาเขาใจเน้ือหาใน
เอกสารไดในระดับหน่ึง สงผลตอการเรียกใชเอกสารไดตรงตามความตองการ 

 2.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร 
 พบขอสังเกตจากการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ คือ การนับ วัน เดือน ป

ของเอกสาร พบวา เอกสารที่มีอายุต้ังแต พ.ศ. 2400 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ใหนับวันที่ 1 
เมษายน เปนการเริ่มตนของป และวันที่ 31 มีนาคม เปนวันสิ้นสุดของป ในขณะที่เอกสารที่มีอายุ
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เปนตนไป ใหนับวันที่ 1 เดือนมกราคมเปนวันเริ่มตนของปและ
วันที่ 31 ธันวาคม เปนวันสิ้นสุดของป ดังน้ันการอานเอกสารที่ระบุเดือนเปนตัวเลข ผูคนควาจะตองมี
ความรูและระมัดระวังในการอานและตีความเอกสาร นอกจากน้ียังพบวามีการระบุปศักราชที่
หลากหลาย คือ บางแฟมมีการระบุปศักราชแบบจุลศักราช (จ.ศ.) บางแฟมระบุแบบรัตนโกสินทรศก 
(ร.ศ.) และบางแฟมระบุแบบปพุทธศักราช (พ.ศ.) และพบวาเอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหมน้ันมี
การระบุวัน เดือน ป แบบไทยเปนการนับแบบจันทรคติ ระบุวันโดยนับวันอาทิตยแทนดวยเลข ๑ วัน
จันทรเลข ๒ วันอังคารเลข ๓ วันพุธเลข ๔ วันพฤหัสบดีเลข ๕ วันศุกรเลข ๖ และวันเสาร เลข ๗ 
ขางข้ึนขางแรม ระบุเดือนเปนตัวเลข ปนักษัตรและตามดวยปศักราช จํานวน 15 แฟม ทั้งน้ีเอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มีอายุต้ังแต พ.ศ. 2427 – 2494 ในการลงรายการขอมูลเอกสาร ซึ่งจะ
ปรากฏในคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎาฯ ผูวิจัยไดระบุปพุทธศักราช
เปน พ.ศ. กํากับเพิ่มเติมในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม  [  ] เพื่อใหผูคนควาที่ไมคุนเคยกับปศักราช
แบบจุลศักราช (จ.ศ.) และแบบรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) สะดวกมากย่ิงข้ึน การระบุปศักราช
หลากหลายแบบ อาจมีปญหากับผูคนควาในการเทียบเปนระบบปจจุบันคือ ปพุทธศักราช การระบุป
ศักราชแบบพุทธศักราชจะชวยใหผูคนควาเขาถึงและสะดวกมากย่ิงข้ึน 

 แมวาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หรือหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง จะ
เพิ่มเติมหรือแกไขขอมูลในบัญชีสํารวจเอกสารแตละรัชกาล แตละกระทรวงก็จะเปนเรื่องยุงยาก แต
ผูวิจัยเห็นวา สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง และแหลงขอมูลอื่นๆ 
สามารถทําคูมือแนะนําเอกสารหรือคําบรรยายใตภาพ ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 
หรือเรื่องอื่นๆ โดยเพิ่มการระบุปแบบพุทธศักราช (พ.ศ.) ดวย ก็จะชวยใหสะดวกแกผูคนความาก
ย่ิงข้ึน 

 2.4 ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร 
 ผูวิจัยพบวา ภายในแฟมเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ เอกสารอาจมี   

เน้ือหาหลายเรื่องภายใน 1 แฟม ทั้งเรื่องที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ผูวิจัยจึงไดระบุ
หมายเลขหนากํากับไวหลังสาระสังเขปยอเรื่องที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ดวย กรณีที่ตองการอานเฉพาะ
เอกสารที่เกี่ยวของกับ พระยารัษฎาฯ เรื่องเดียว การระบุหมายเลขหนากํากับดังกลาว คูมือชวยคน
เฉพาะเรื่อง ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานจดหมายเหตุยังไมไดมีการระบุ ผูวิจัยเห็นวาควรเพิ่มเติมเพื่อชวยใหผู
คนควาสะดวกและเขาถึงรายการเอกสารเฉพาะเรื่องไดมากย่ิงข้ึน  
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 จากขอมูลขอบเขตและเน้ือหาเอกสาร พบวาลักษณะเน้ือหาของเอกสารชุดน้ี
สะทอนใหเห็นประวัติสวนตัว สายตระกูล ณ ระนอง ความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลสําคัญตางๆ 
ประวัติการรับราชการในตําแหนงผูวาราชการเมืองกระบุรี ผูวาราชการเมืองตรังและสมุหเทศาภิบาล 
มณฑลภูเก็ต จนกระทั่งโดนลอบยิง ถึงแกอนิจกรรม รวมทั้งสะทอนใหเห็นภารกิจการดําเนินงานใน
หลายๆ ดาน ทั้งดานการบริหาร ดานการปกครอง ดานการเกษตร ดานเหมืองแร ดานการคา ดาน
คมนาคม ดานสาธารณสุขและการสุขาภิบาล ดานการศึกษาและดานอื่นๆ รวมทั้งการกอสราง
อนุสาวรีย โดยพบวามีเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหาร การพัฒนาและการปกครองมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยทางประวัติศาสตรที่ไดรวบรวม จัดพิมพทั้งวิทยานิพนธของดรุณี แกวมวง และ
หนังสือประวัติศาสตรที่เกี่ยวของเลมอื่นๆ ซึ่งยกยองใหพระยารัษฎาฯ เปนนักพัฒนาและนักปกครอง
ตัวอยาง 

 2.5 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช 
 ประเด็นที่นาสนใจของขอมูลลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช 

คือประเด็นของการทําสําเนาเอกสารตนฉบับประเภทลายลักษณ จากการวิจัยพบเอกสารทั้งในรปูแบบ
เอกสารตนฉบับและเอกสารในรูปแบบไมโครฟลม เอกสารตนฉบับ หมายถึง เอกสารกระดาษฝรั่ง 
ลักษณะเปนแผน สามารถอานเอกสารจากตนฉบับเอกสารภายในแฟมไดเลย เอกสารไมโครฟลมเปน
เอกสารตนฉบับที่ไดแปลงสภาพอยูในรูปแบบไมโครฟลม ชนิดมวนขนาด 35 มิลลิเมตร เพื่อใหบริการ
แกผูคนควา การจะเขาถึงเน้ือหาน้ันจะตองใชเครื่องอานไมโครฟลมเทาน้ัน และเอกสารสวนที่ทํา
สําเนาลงบนกระดาษขนาด A4 พบวาการทําสําเนาเอกสารในรูปแบบไมโครฟลม เปนการอนุรักษ
เอกสารจดหมายเหตุ ปองกันและลดการจับตองเอกสารที่มีการชํารุด เสื่อมสภาพ โดยผูใชยังสามารถ
อานเอกสารไดอยางครบถวนเหมือนเดิม การทําสําเนาเอกสารทั้งลงบนกระดาษ A4 และสําเนา
ไมโครฟลมน้ัน เอื้อตองานอนุรักษ แตไมเอื้อตอการเก็บขอมูลในงานวิจัยทางดานจดหมายเหตุ 
เน่ืองจากทําใหไมสามารถเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพบางสวนไดอยางครบถวน เชน สีหมึกที่ใชใน
การบันทึกและสวนอื่นที่มีสีบนกระดาษ และเอกสารตนฉบับซึ่งจัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ 
ตรัง พบวามีบางรายการ มีการอนุรักษแลวแตก็มีการชํารุดของเอกสารทั้งอักษรเลือน ฉีกขาดบริเวณ
มุม ในอนาคตจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช  

 สวนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งอยูในคูมือ
ชวยคนเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ จัดเก็บอยูที่สํานักจดหมายเหตุแหงชาติน้ัน ในอนาคตอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มี ผลตอการใช เน่ืองจากปจจุบันสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ไดดําเนินการนําเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุลงบนฐานขอมูล ซึ่งอานดวย
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อสะดวกในการสืบคนสําหรับผูคนควา 

 อีกประเด็นซึ่งเปนปญหาในการใชเอกสารที่อยูในรูปแบบไมโครฟลมคือ แมวา
การทําสําเนาแบบไมโครฟลมน้ันจะเปนการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุก็ตาม แตภายในหน่ึงมวน
ไมโครฟลมจะมีเอกสารหลายกลุมยอย หลายชุด และหลายชุดยอย เมื่อผูคนควาตองการอานเอกสาร
เพียง 1 – 2 แฟม พบวาผูคนควาจะตองเสียเวลาในการหาแฟมเอกสารน้ันๆ ซึ่งแตกตางจากการใช
เอกสารตนฉบับในรูปแบบกระดาษ ซึ่งเจาหนาที่จะหยิบแฟมดังกลาว /กลองที่มีเอกสารแฟมน้ันๆ ให
ผูคนควาอานไดทันที 
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 จากการอภิปรายและประเด็นสําคัญตางๆ ผูวิจัยเห็นวา การจัดทําคูมือชวยคน
เอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ทั้งเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ
และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมาย
เหตุแหงชาติฯ ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง จะทําใหไดขอมูลเฉพาะทางดานจดหมายเหตุทั้งลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ
และขอมูลอื่นๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูคนควาเอกสารจดหมายเหตุ ชวยใหเขาใจขอมูลเฉพาะ
ทางดานจดหมายเหตุไดงายข้ึนและเปนประโยชนตอการสืบคนที่สะดวก รวดเร็วและครบถวนมาก
ยิ่งขึ้นและอาจเปนประโยชนในการนําขอมูลเอกสารจดหมายเหตุเหลานี้ไปเปนขอมูลเบื้องตน
เพื่อใหเขาใจหรือเรียบเรียงเอกสารประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ไดอยางถูกตองมากข้ึน 
อีกทั้งเปนการเช่ือมโยงเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ใหรวมเปนแหลงสารนิเทศที่สําคัญ 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะตอหนวยงานจดหมายเหตุ หนวยงานจดหมายเหตุทั้งสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง มีเครื่องมือชวยคนคือบัญชีสํารวจเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
ในการคนควาในระดับหน่ึง ผูวิจัยเห็นวาควรมีการนํามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจัดการจดหมายเหตุระหวางประเทศ มาประยุกตใชใน
การจัดทําคูมือชวยคนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูคนควาไดขอมูลเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุแฟม
น้ันๆ เพิ่มเติมมากย่ิงข้ึน ไดแก ภาษา และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ สงผลใหเครื่องมือชวยคนของ
หนวยงานจดหมายเหตุซึ่งมีอยูเดิม เชน บัญชีสํารวจเอกสาร บัตรรายการ คูมือแนะนําเอกสาร เปนตน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะเปนการสงเสริมงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธและการใหบริการ ทําให
กระบวนการทางดานจดหมายเหตุสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

2. หนวยงานจดหมายเหตุสามารถนําขอมูลที่ไดจากคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ
เฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ เปนขอมูลเบื้องตนในการลงระบบฐานขอมูลได 

3. ในอนาคตหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง อาจไดรับมอบเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม หรือ
มีเอกสารจดหมายเหตุกลุมอื่นๆ ที่ผานกระบวนการทางดานจดหมายเหตุและเปดใหบริการ โดย
สืบคนผานบัญชีสํารวจเอกสารกลุมน้ันๆ ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมคูมือ
แนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ เน่ืองจากอาจมีเอกสารที่ เกี่ยวของกับ      
พระยารัษฎาฯ อยูในกลุมเอกสารใหม ซึ่งจะชวยทําใหคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง
ของพระยารัษฎาฯ มีความสมบูรณ ครบถวนอยูตลอดเวลา 

4. สําหรับแหลงขอมูล/หนวยงานที ่ไมไดมีหนาที ่โดยตรงในการรับมอบและ
ใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ แตมีลักษณะงานในรูปแบบของพิพิธภัณฑหรือแหลงการเรียนรู ผูวิจยั
เห็นวาหากบุคลากรในหนวยงานน้ันๆ สามารถศึกษาหนวยขอมูลของมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจัดการจดหมายเหตุระหวาง
ประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการนําเสนอขอมูลสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารในรูปแบบตางๆ ทั้ง
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ประเภทลายลักษณหรือประเภทภาพถาย ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ อันจะชวยใหการนําเสนอและการ
จัดแสดงนาสนใจและมีขอมูลครบถวนมากย่ิงข้ึน อีกทั้งจะชวยใหผูเขาชมไดประโยชนและความรู
เกี่ยวกับเอกสารมากย่ิงข้ึน 

5. การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎาฯ น้ัน เปน
แนวทางการนําเสนอเอกสารสวนบุคคลในรูปแบบคูมือ ซึ่งจะมีประโยชนตอผูวิจัยและผูที่สนใจ
ทางดานประวัติศาสตร ดังน้ันหากมีการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง ในหัวเรื่องหรือประเด็น
สําคัญอื่นๆ เพิ่มเติมก็จะเปนประโยชนตอผูคนควาตอไป 
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แบบบันทึกขอมูล 
เอกสารจดหมายเหตุท่ีเก่ียวของกับพระยารัษฎาฯ 

ระดับแฟม(File) 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร (Identity Statement Area)  

1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางองิ (Reference Code (s)) …………..................…………..……… 
1.2 ช่ือเอกสาร (Title) ……………………………………………….…………..............................……. 
1.3 วัน เดือน ปของเอกสาร (Date(s)) ………………………………………………..................……. 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร (Level of Description) ………………………….............… 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (Entent and Medium of the Units of Description)  
  ( ) เอกสาร  
   เอกสารจํานวน........................แฟม 
   เอกสารจํานวน........................แผน 
  ( ) ภาพถาย  
   จํานวน.......................................ภาพ    
   ขนาด (กวาง x ยาว) .....................ซ.ม.  
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร (Context Area)  
2.1 ช่ือผูผลิตเอกสาร (Name of Creator(s)) ………………................................................. 
……………………………………….............................................................................................… 
2.2 ประวัติหนวยงานหรอืประวัติเจาของเอกสาร (Administrative/Biographical 
History) ..………………………………….…………………………………............................................. 
…………………………………………………………….…………………………….………............................ 
……………………………………………………………….……………………….………............................…. 
……………………………………………….……………………………………………............................….… 
2.3 ประวัติของจดหมายเหตุ (Archival History) ……..............….……….…..……….............. 
…………………………………………….………………………………………….…............................….……
…………………………………………….……………………………………………….............................….… 
……………………………………………….……………………………………………............................….… 
……………………………………………….……………………………………………............................….… 
……………………………………………….……………………………………………............................….… 
2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรอืผูมอบหรือโอนยายเอกสารน้ัน (Immediate  
Source of Acquisition or Transfer)…………........……….…………….................................. 
…………………………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………….……………………………………………............................….… 
……………………………………………….……………………………………………............................….… 



 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and Structure Area) 
3.1 ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร (Scope and Content) ………..……………................ 
……………………………………………………………………….…………….…………................................ 
……………………………………………………………………….…………….……………............................. 
……………………………………………………………………….…………….…………................................ 
……………………………………………………………………….…………….………................................... 
……………………………………………………………………….…………….…………................................ 
……………………………………………………………………….…………….…………................................ 
……………………………………………………………………….…………….…………................................ 
……………………………………………………………………….…………….………................................... 
……………………………………………………………………….…………….………................................... 
……………………………………………………………………….…………….…………................................ 
คําสําคัญ .......……………………………………………………….………….....................................…... 
……………………………………………………………………………………….……..…............................... 
3.2 การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเกบ็เอกสาร (Appraisal 

Destruction and Scheduling Information).......……………………………..........................……......……. 
……………………………………………………………………………………….......................................…. 
……………………………………………….……………………………………….……............................….… 
3.3 การเพิม่ข้ึนของเอกสาร (Accruals) ……………………..........….......................……..……... 
…………………………………………………………………………………………….…................................. 
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of Arrangements) ..............…….........………..… 
…………………………………………………………………………………….………….…............................. 
…………………………………………………………………………………….………….…............................. 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of Access and 
Use Area)  

4.1 เงื่อนไขการเขาถึงเอกสาร (Conditions Governing Access) ………………................. 
……………………………………………………………………………….…………….……............................. 
……………………………………………………………………………………………..……............................. 
4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร (Conditions Governing Reproductions) ………….... 
………………………………………………………………………………………….….................................... 
………………………………………………………………………………………….……….............................. 
4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/Scripts of Materials) ………....... 
…………………………………………………………………………………………….…….............................. 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร (Physical 

Characteristics and Technical Requirements)  

 



 

ลักษณะทางกายภาพ  
  เอกสาร 

( ) ลายมือเขียน ( ) พิมพดีด          ( ) อื่นๆ……………….…………...………. 
( ) เขาแฟม      ( ) เย็บเลม/รวมเลม ( ) อื่นๆ……………………………...….…. 
ภาพถาย 
( )  ภาพขาว – ดํา ( ) ภาพส ี     ( ) อื่นๆ………………..…………………... 

ลักษณะอื่นๆ…………………………………………………………..………….................................. 
………………………………………………………………………..…………….…................................. 
ลักษณะทางเทคนิคที่มผีลตอการใช ………………………………….…..................…….....….. 

4.5 เครื่องมือชวยคน (Finding aids) …………………………………….....................………..……. 
 

สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ (Allied Materials Area)  
5.1 สถานที่เกบ็เอกสารตนฉบบัขอมลูเกี่ยวกบัวัสดุทีเ่กี่ยวของ (Existence and 

Location of Originals).…………….…………………………………….………….….........................................….. 
5.2 สถานที่เกบ็เอกสารฉบบัสําเนา (Existence and Location of Copies) …..…........… 
……………………………………….………………………………………….………………............................. 
5.3 เอกสารทีเ่กี่ยวของ (Related Units of Descriptions) …………………………............… 
…………………………………………………………………………….……..………….................................. 
 

สวนท่ี 6 ขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes Area)  
………………..……………………………………………………………………………................................... 
………………………………..…………………………………………………….......................................... 
…………………………………………..………………………………………….........................................… 
 

สวนท่ี 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description Control Area)  
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist’s Notes) …………………………….........…........... 
…………………………………………………………………………..……………………................................ 
7.2 ขอมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ (Rules or Convention) …….........… 
………………………………………………………………..………………….………….................................. 
7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร (Date(s) of Descriptions) …………................ 
…………………………………………………………………..……………….……………............................... 
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คํานํา 
 
 คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีเลมน้ี เปน
สวนหน่ึงของวิทยานิพนธเรื่อง “คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐ      
มหิศรภักดี” นําเสนอตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสารภาควิชาภาษาตะวันออกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประยุกตใช
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2: ISAD (G) 2nd

ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เปนมาตรฐานในการลงรายการคําอธิบายเอกสาร   
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี จากแหลงขอมูล 6 แหง เพื่อชวยใหผู
คนควาไดรับขอมูลทางดานกายภาพ ทางดานเน้ือหาไดครอบคลุมและชวยใหผูคนควาสามารถเขาถึง
เอกสารที่อยูตางแหงไดอยางครบถวน รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
 คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐเลมน้ีถือเปนเครื่องมือ
ชวยคนที่จะชวยสนับสนุนงานจดหมายเหตุโดยเฉพาะดานการเผยแพรและการบริการเอกสาร
จดหมายเหตุใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 
         ดุษฎี  ชัยเพชร 
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ประวัติพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 

พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เปนสมาชิกคนหน่ึงในตระกูล ณ 
ระนอง ซึ่งเปนตระกูลเกาแกที่มีความสําคัญ และมีบทบาทตอการพัฒนาหัวเมืองฝงทะเลดาน
ตะวันตก1 พระยารัษฎาฯ เกิดใน พ.ศ. 2400 ไดเริ่มเขารับราชการใน พ.ศ. 2425 หลังจากที่บิดา     
ถึงแกกรรม คอซิมกอง ณ ระนอง พี่ชายตางมารดา ซึ่งขณะน้ันมีบรรดาศักด์ิเปนพระยารัตนเศรษฐี ได
นําคอซิมบี๊ เขากรุงเทพฯ และถวายตัวเปนมหาดเล็กในรัชกาลที่ 5 ในปเดียวกันน้ัน พระยารัษฎาฯ 
ไดรับบรรดาศักด์ิเปนหลวงบริรักษโลหวิสัย ผูชวยราชการเมืองระนองและเปนผูสําเร็จราชการเมือง
กระบุรี ใน พ.ศ. 2427 มีบรรดาศักด์ิเปนพระอัษฎงคตทิศรักษา การที่ทานไดพัฒนาเมืองกระบุรีซึ่ง
เปนเมืองเล็กๆ ใหเจริญข้ึนทั้งดานการบริหาร การคมนาคม การเกษตรและการคา ฯลฯ สงผลให
ไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนไดรับพระราชทาน
บรรดาศักด์ิเปนพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ผูวาราชการเมืองตรังและดํารงตําแหนง
สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตในพ.ศ. 2433 และพ.ศ. 2444 ตามลําดับ2 

ตลอดการทํางานของพระยารัษฎาฯ คือ ในระหวาง พ.ศ. 2425 – 2456 น้ัน ทานไดทํา
คุณประโยชนใหกับประเทศชาติในหลายๆ ดาน ดานที่โดดเดนและไดรับการยกยองคือ ดานการ
ปกครอง เน่ืองจากทานเปนนักปกครองที่มีอัตลักษณในการทํางาน แตกตางจากนักปกครองคนอื่นๆ มี
แนวความคิดริเริ่มหาวิธีการใหมๆ มาใชในการดําเนินงาน กลาวคือ ไดนําเอาความคิดทั้งแบบฝรั่ง ไทย
และจีนมาประยุกตรวมกัน3 โดยมีเปาหมายการทํางานที่แทจริงเพื่อประชาชนเปนหลัก จึงทําใหชาว
ไทยและชาวตางชาติยอมรับวาทานเปนบุคคลสมัยเกาที่มีแนวความคิดและวิธีการทํางานที่ทันสมัย 
สามารถเปนแบบอยางและสมควรไดรับการยกยองใหเปนนักปกครองตัวอยาง4 

จากเอกสารจดหมายเหตุ รหัส (10) มท 2/9 เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต เรื่อง
ใบวุฒิพระยารัษฎาฯ (10 พ.ค. 129– 29 พ.ค. 130)ซึ่งจัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง แสดง
ขอมูลประวัติของพระยารัษฎาฯ ดังน้ี 

 
 
 

                                 
1ดรุณี แกวมวง, “พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) : ผูนําการปกครองหัวเมืองไทย 

ฝงตะวันตก พ.ศ. 2444 - 2456.”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2526), 1. 

2ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประวัติศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพ ฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 
2537), 106. 

3วิรัช ถิรพันธุเมธี, พระยารัษฎานุประดิษฐฯ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เพชรน้ําหนึ่งของมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย(กรุงเทพฯ : ดวงแกว, 2540), 1-3. 

4ภิญโญ ตันพิทยคุปต, “รายงานการวิจัย พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี นักปกครองตัวอยาง.”         
(คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2526), 4. 
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ใบดําเนีนคุณวุฒิและประวัติราชการ5 
------------------------------------ 

เมืองภูเก็จ    มณฑลภูเก็จ 
ตําแหนง ขาหลวงเทศาภิบาล 

 
นามเดิม คอซิมบี ๊ นามในสัญญาบัตร/ประทวน พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
นามบิดา  พระยาดํารงสจุริตมหิศรภักดี (คอเจียง)  มารดา  เลี่ยน 
ภรรยา  ลมิเซงกิ่น บุตรชายคนใหญชื่อ หลวงบรริักษโลหวิไสย   
สังกัดตน  ข้ึนกระทรวงมหาดไทย  
อยูบาน  เมืองระนอง ตําบล  บางนอน  อําเภอ  เมือง เมือง  ระนอง  
ทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการรับราชการ 
 

ลําดับวันรับตําแหนงยศศักดินา 
------------------------------ 

 
ศก ๙๕ ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร เปนหลวงบรริักษโลหวิไสย  

ผูชวยราชการเมืองระนอง ศักดินา ๕๐๐ 
ศก ๑๐๓ ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร เลื่อนเปนพระอัษฎงคตทิศรักษา  

ผูวาราชการเมืองกระบรุี ศักดินา ๓,๐๐๐ 
๒๐ กรกฎาคม ศก ๑๐๙ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร เลื่อนเปนพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 

ผูวาราชการเมืองตรัง ศักดินา ๓,๐๐๐ 
๑๑ ธันวาคม ศก ๑๒๙    ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนองคมนตรี ศักดินา ๑,๐๐๐ 
 

ลําดับวันรับตําแหนงราชการแลเงินเดือน 
--------------------------------- 

ศก ๙๕   เปนผูชวยราชการเมืองระนอง (ไมมีเงินเดือน) 
ศก ๑๐๓  เปนผูวาราชการเมืองกระบุรี (ไมมีเงินเดือน) 
๒๐ กรกฎาคม ศก ๑๐๙เปนผูวาราชการเมอืงตรงั (ไมมีเงินเดือน) 
ศก ๑๑๕ ไดรับพระราชทานเงีนเดือนตําแหนงผูวาราชการเมืองตรงั 

เดือนละ ๔๐๐ บาท 
ศก ๑๑๗  ไดรับพระราชทานเงีนเดือนเพิม่ในตําแหนงผูวาราชการเมืองตรัง  

เปนเดือนละ ๕๐๐ บาท 
 

                                 
5หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง. (10) มท 2/9 

เอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต เรื่องใบวุฒิพระยารัษฎาฯ (10 พ.ค. 129– 29 พ.ค. 130) 
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๑๕ มีนาคม ศก ๑๑๙ เปนผูรั้งตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็จ 
   ไดรับพระราชทานเงีนเดือน เดือนละ ๘๐๐ บาท 
๙ สิงหาคม ศก ๑๒๐ เปนขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็จ 
   ไดรับพระราชทานเงีนเดือนเทาเดิม 
๑ มิถุนายน ศก ๑๒๑ ไดรับพระราชทานเงีนเดือนเพิม่เปนเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑ เมษายน ศก ๑๒๕ ไดรับพระราชทานเงีนเดือนเพิม่เปนเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท 
๑ เมษายน ศก ๑๒๙ ไดรับพระราชทานเงีนเดือนเพิม่ข้ึนเปนเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท 
๑ เมษายน ศก ๑๓๐ ไดรับพระราชทานเงีนเดือนเพิม่เปนเดือนละ ๑,๓๐๐ บาท 
 

ลําดับวันท่ีไดรับพระราชทานเหรียญแลเคร่ืองราชอิศริยาภรณ 
-------------------------------------- 

ศก ๑๐๘  ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณชางเผือก ช้ันที่ ๔ ภุษนาภรณ 
ศก ๑๐๙  ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณมงกุฎสยาม ช้ันที่ ๓ มันฑนาภรณ 
ศก ๑๑๒  ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณชางเผือก ช้ันที่ ๓ นิภาภรณ 
ศก ๑๑๒  ไดรับพระราชทานเหรียญเงิน รัชฏาภิเศก 
ศก ๑๑๖  ไดรับพระราชทานเหรียญเงิน ประพาศยุโรป 
ศก ๑๑๖  ไดรับพระราชทานเหรียญเงิน ส,ผ, 
ศก ๑๒๒  ไดรับพระราชทานเหรียญทอง ทวีธาภิเศก 
๑ กันยายน ศก ๑๒๓ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณทุติยจลุจอมเกลา 
๒๑ กันยายน ศก ๑๒๕ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณมงกุฎสยาม ช้ันที่ ๒ จุลสรุาภรณ 
ศก ๑๒๖  ไดรับพระราชทานเหรียญทอง รัชมงคล 
ศก ๑๒๗  ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณทุติยจลุจอมเกลาวิเศษ 
๑๐ พฤศจิกายน ศก ๑๒๗ ไดรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ ช้ัน ๓ 
ศก ๑๒๗  ไดรับพระราชทานเหรียญทอง รัชมงัคลาภิเศก 
๑๖ มินาคม ศก ๑๒๘ ไดรับพระราชทานเข็มพระชนมายุสมมงคล 
๒๑ กันยายน ศก ๑๒๙ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณมงกุฎสยามช้ันที่ ๑ มหาสรุาภรณ 
๑๒ มินาคม ศก ๑๒๙ ไดรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณช้ัน ๓ (ในรัชกาลปตยุบนั) 
 

ราชการจรท่ีไดทํามา 
-------------------------------------- 

ศก ๑๐๙  จัดการรับเสด็จพระราชดําเนินที่เมอืงปนัง 
ศก ๑๑๒  ไปประจําอยูทีเ่มืองปนังสบืขาวเรื่องฝรั่งเศสกับสยามและซื้ออาวุธสงอาวุธ 

เขามากรงุเทพฯ 
ศก ๑๑๕  จัดการรับเสด็จพระราชดําเนินที่เมอืงสิงคโปรกบัทีเ่กาะยาวา 
ศก ๑๑๖  จัดการรับเสด็จพระราชดําเนินที่เมอืงสิงคโปรคราวเสด็จประเทศทวีปยุโรป 

กับจัดการรับทีเ่มืองปนังในเวลาเสด็จกลับจากทวีปยุโรป 
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ศก ๑๑๗  ลงมือเกลี้ยกลอมเมืองไทรจนไดขอใหรายามุดาไดรับพระราชทานยศตําแหนง 
ทหารบก จนถึงศก ๑๒๔ นํารายามุดาเขาขอพระราชทานกูเงินในกรุงเทพฯ 
และทําหนังสือสัญญา ซึ่งไปมาเมืองไทรหลายครั้ง รวม ๘ ป จึงสําเรจ็ 

ศก ๑๒๐  จัดการรับเสด็จพระราชดําเนินที่เกาะยาวา 
ศก ๑๒๔  จัดการรับเสด็จพระราชดําเนินที่เมอืงกลันตัน 
ศก ๑๒๖  จัดการรับเสด็จพระราชดําเนินที่เมอืงปนังคราวเสด็จประพาศทวีปยุโรป 

ครั้งที่ ๒ และไปจัดการรับเสด็จทีเ่มืองลงักาในเวลาเสด็จกลบัจากทวีปยุโรป 
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คําชี้แจงการใชคูมือ 
 

คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีน้ี จัดทํา
ข้ึนเพื่ ออ ธิบายลักษณะทางด านกายภาพและทางด านเ น้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุ
รวม 457 รายการ ประกอบดวย เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณจํานวน 213 แฟม และ
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายจํานวน 244 ภาพที่ใหบริการและจัดแสดงที่สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพมหานคร หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต
พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ตจวนเจา เมืองระนอง จังหวัดระนองโดยประยุกตใช
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ISAD(G) 2ndของสภา
การจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA)และจัดทําสวนเน้ือหาของเอกสารในรูปแบบสาระสังเขป 

กําหนดการนําเสนอขอมูลตามประเภทของเอกสาร เปน 2 ประเภท ดังน้ี 
1. คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ 

นําเสนอขอมูลของเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่จัดเก็บทีส่าํนักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง โดยจัดเรียงตามลําดับเวลาไปดวยกัน 

2. คําอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
นําเสนอขอมูลเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 

ที่จัดเก็บที่หนวยงานตางๆ ดังน้ี 
1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต 
6. จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

 
 นอกจากน้ีในตอนทายของคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎาฯ 
เลมน้ีจะเปนการนําเสนอสวนดัชนี ซึ่งเปนขอมูลคําศัพทสําคัญ โดยผูวิจัยเลือกพิจารณาคัดเลือกคํา
สําคัญจากช่ือบุคคล สถานที่และหัวเรื่องสําคัญจากสาระสังเขปของแฟมน้ันๆ เพื่อประโยชนตอการ
สืบคนเอกสารของผูคนควา การนําเสนอช่ือบุคคลในดัชนีน้ีจะคงคํานําหนาช่ือ บรรดาศักด์ิ พระ
อิสสริยยศไวดวย เชนเดียวกับช่ือประเทศหรือช่ือเมือง จะคงคํานําหนาวา ประเทศเมืองไวดวย ดัชนี
คําคนจะเช่ือมโยงกับลําดับที่ของแฟมที่นําเสนอในคูมือฯ เลมน้ี ไมไดโยงกับรหัสอางอิงของเอกสาร
อยางไรก็ตามผูใชคูมือฯ สามารถตรวจสอบรหัสอางอิงของเอกสารไดจากขอมูลบรรณานุกรมของ
เอกสารแฟมน้ันๆ 
 
 
 



 105

ขอตกลงเบ้ืองตน 
1. การสะกดคําในสาระสังเขปและดัชนี จะยึดการสะกดคําตามอักขรวิธีปจจุบัน ยกเวนใน

หนวยขอมูล “ช่ือเอกสาร”หรือช่ือเฉพาะ/ศัพทเฉพาะ บางคําที่ไมพบในภาษาปจจุบันจะคงการสะกด
ตามบัญชีสํารวจเอกสารจดหมายเหตุ บัตรรายการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรังไดจัดพิมพไวหรือตามที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) จังหวัดตรังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต
จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนองเขียนไวใตกรอบภาพ 

2. การระบุ/กลาวถึงพระนาม พระอิสริยยศของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
หรือพระยศของเจานาย จะระบุพระนาม พระอิสริยยศของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
หรือพระยศของเจานายที่ปรากฏตามปพุทธศักราช/ตามระยะเวลาของเอกสาร แตหากไมสามารถ
ตรวจสอบจากระยะเวลาของเอกสารได ก็จะระบุพระอิสริยยศสูงสุดของพระมหากษัตริยและพระบรม
วงศานุวงศหรือ  พระยศสูงสุดของเจานาย 

3. ผูวิจัยใชคํายอดังตอไปน้ี 
3.1 หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง หมายถึง หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
3.2 พระยารัษฎาฯ หมายถึง พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
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เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณท่ีเก่ียวของกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 
คําช้ีแจง 
 เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ ที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย ในครั้งน้ี มาจากแหลงขอมูลหอจดหมายเหตุ 2 แหลง คือ  

1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบและใหบริการที่สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติกรุงเทพฯในที่น้ีใชอักษรยอวา สจช. 

2. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบและใหบริการที่หอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังจังหวัดตรังในที่น้ีใชอักษรยอวา หจช.ตรัง 
 

ในการนําเสนอคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ ผูวิจัยจะนําเอกสารจากทั้ง 
2 แหลง มาประมวลไวดวยกัน และจัดเรียงตามวัน เดือน ป /ระยะเวลาของเอกสาร เพื่อสะทอนให
เห็นภาพรวมเน้ือหาของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มากที่สุด กลาวคือ ผูอานจะไดเห็น
ลําดับเวลาของการดําเนินงาน กิจกรรม การติดตอระหวางบุคคล ฯลฯ ของพระยารัษฎาฯ ซึ่งเกิดข้ึน
ในแตละป/ชวงเวลาน้ันๆ 
 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณเปนการอธิบายขอมูลเอกสารของ 2 แหง คือ 

1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
คําอธิบายเอกสารแบบรวม เปนคําอธิบายเอกสารที่ปรากฏอยูในแฟมเอกสารที่

ใหบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หลายแฟมเหมือนกัน สามารถอธิบายขอมูลรวมกันได 
นําเสนอเปนความเรียง คําอธิบายสวนน้ีประกอบดวย 17 หนวยขอมูล ไดแก ระดับของคําอธิบาย
เอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร 
แหลงที่ไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเกบ็เอกสาร 
การเพิ่มข้ึนของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนา
เอกสาร สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ หมาย
เหตุ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ป ที่จัดทําคําอธิบาย
เอกสาร โดยขอมูลสวนน้ีรวบรวม จากบัญชีสํารวจเอกสารของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสารระดับแฟม 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร4. ชื่อผูผลิต/      ผู
รวบรวมเอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลเหลาน้ีนําเสนออยูรวมกัน ตาม
ขอมูลที่ปรากฏในบัญชีสํารวจเอกสารกลุมกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 และ 6 ในแตละกระทรวง 
ดังน้ี 

เอกสารราชเลขาธิการ ครอบคลุมเอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 เปนเอกสารที่กอง
จดหมายเหตุแหงชาติไดรับมอบจากกรมเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ. 2495 และเปนกลุม
เอกสารที่มีความสําคัญเปนอยางมากทางประวัติศาสตร เพราะเอกสารไดสะทอนใหเห็นการบริหาร
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ราชการแผนดินทั้งในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญดานการบริหาร
ราชการแผนดินในแตละรัชกาลดวย เอกสารเหลาน้ีจึงเปนขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยทางดาน
ประวัติศาสตรในสาขาตางๆ ไดอยางกวางขวาง สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดจัดเก็บเอกสารกลุม
น้ี โดยแบงแยกตามรัชกาลและกระทรวงตางๆ ในรัชกาลน้ันๆ และเน่ืองจากเอกสารกลุมน้ีมีปริมาณ
มากและมีสาระหลากหลาย ดังน้ันในแตละกระทรวงจึงไดแบงแยกหัวขอยอยอีกข้ันหน่ึง6 เอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดถูกจัดเก็บกันตามภารกิจที่ทานไดติดตอ หรือประสานงานกับกระทรวง
น้ันๆ ไดแก เอกสารกระทรวงมหาดไทย เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหมกระทรวงโยธาธิการ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติกรมราชเลขานุการกระทรวงศึกษาธิการ กลุมเบ็ดเตล็ดและกลุมเอกสาร
สวนบุคคลสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร เอกสาร
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มีคุณคา ควรจัดเก็บรักษาไว
เปนเอกสารจดหมายเหตุสืบไป 

7. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไมมีการ
เพิ่มข้ึนของเอกสาร เน่ืองจากตามระบบการจัดเอกสารของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติน้ัน การจัด
เอกสารและใหรหัสกลุมเอกสารจะเปนไปตามลําดับการรับมอบเอกสารจากหนวยงานน้ันๆ ไมไดนํา
เอกสารใหมมาจัดรวมกับเอกสารเกาหรือเพิ่มเอกสารตอจากแฟมที่ไดจัดและกําหนดรหัสแลว 

8. ระบบการจัดเรียงเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 
จัดเรียงตามโครงสรางของหนวยงานและภารกิจการดําเนินงาน 

9. เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร ในการเขาถึงแฟม
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ผูคนควาจะตองปฏิบัติตามระเบียบของกรม
ศิลปากร เร่ือง ระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการเขาใชบริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 
2553 ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2553ซึ่งกําหนดขอปฏิบัติตางๆในการใชบริการ เชน ผูคนควา
จะตองมีบัตรประจําตัวผูคนควา หรือเปนผูที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก อธิบดีกรมศิลปากร รอง
อธิบดีกรมศิลปากร หรือผูอนุญาตเปนการเฉพาะโดยการขอใชเอกสารจดหมายเหตุ ผูคนควาจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบน้ีและจะตองปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เร่ือง
อัตราคาทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุและคาบริการอ่ืน ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2553ซึ่งเปน
ระเบียบที่มีแจงไวในหองบริการคนควาเอกสารภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

11. สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา ตนฉบับเอกสาร
จดหมายเหตุและสําเนาเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบไมโครฟลมที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 
ไดเก็บรักษาไว ณ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรีและสําเนาเอกสารจดหมายเหตุใน
รูปแบบกระดาษที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดเก็บรักษาไว ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
จังหวัดตรัง 

13. เอกสารที่เกี่ยวของเอกสารที่เกี่ยวของเปนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถาย ซึ่งจัดเก็บที่แหลงขอมูลอื่นๆอีก 5 แหง 

                                 
6หอจดหมายเหตุแหงชาติ, คูมือแนะนําเอกสารกรมราชเลขาธิการ ร.5 – ร.7 (ม.ป.ท., 2530), บทนํา. 
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14. บันทึกเก่ียวกับการพิมพ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี 
15. กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุในคูมือฯ เลมน้ี 

จัดทําขึ้นโดยประยุกตใชมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2ndของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

16. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 17. วัน เ ดือน ป ท่ี จัดทํา  คําอธิบายเอกสาร      
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึนระหวางวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 
มกราคม พ.ศ. 2557 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
 

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
คําอธิบายเอกสารแบบรวม เปนคําอธิบายเอกสารที่ปรากฏอยูในแฟมเอกสารที่

ใหบริการที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง หลายแฟมเหมือนกัน สามารถอธิบายขอมูลรวมกันได 
นําเสนอเปนความเรียง คําอธิบายสวนน้ีประกอบดวย 17 หนวยขอมูล ไดแก ระดับของคําอธิบาย
เอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร 
แหลงที่ไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเกบ็เอกสาร 
การเพิ่มข้ึนของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนา
เอกสาร สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ หมาย
เหตุ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ป ที่จัดทําคําอธิบาย
เอกสาร โดยขอมูลสวนน้ีรวบรวม ประมวลจากบัญชีสํารวจเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ 
ตรัง 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
ในหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสารระดับแฟม 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร4. ชื่อผูผลิต/       
ผูรวบรวมเอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลเหลาน้ีนําเสนออยูรวมกัน ตาม
ขอมูลที่ปรากฏในบัญชีสํารวจเอกสารมณฑลภูเก็ต 
 เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณที่ เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บที่หอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังน้ันเปนเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต ใชอักษรยอ (10)มทมี
ระยะเวลาของเอกสารต้ังแต พ.ศ. 2443 – 2478 หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดรับมอบจาก
จังหวัดภูเก็ต 3 ครั้งคือ เมื่อ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2547 อีก 2 ครั้ง หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
ไดจัดหมวดหมู สรางเครื่องมือชวยคนตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ และนําเอกสารออกใหบริการใน
พ.ศ. 2549 
  เน้ือหาของเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารงานดานตางๆ ในมณฑลภูเกต็ 
แบงกลุมเอกสารเปนแผนกตางๆ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการมณฑลที่ปรากฏในเอกสาร เชน
แผนกมหาดไทย แผนกปกครอง แผนกการเมือง แผนกปลัดบัญชี แผนกเลขานุการ เปนตน ในแตละ
แผนกแบงเปนสวนตางๆ ตามที่มาของเอกสาร เอกสารบางสวนที่เปนเอกสารเฉพาะเรื่องและมี
ปริมาณมาก มีการแบงตามหัวเรื่องแลวจัดไวในช้ันเดียวกับระดับแผนก เชน รายวันจดรายงาน
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ราชการ7 เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดเก็บอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ
ตรังน้ันกระจายอยูในแผนกตางๆ แตสวนใหญเอกสารจะอยูในแผนกมหาดไทย แผนกเลขานุการและ
ในหัวเรื่องรายวันจดรายงานราชการ เน่ืองจากหนาที่และภารกิจหลักของทานคือ การบริหารทํานุ
บํารุงบานเมืองและการปกครอง 

6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มี 

คุณคาควรจัดเก็บรักษาไวเปนเอกสารจดหมายเหตุสืบไป 
7. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 

เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไมมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร 
เน่ืองจากตามระบบการจัดเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง น้ัน การจัดเอกสารและใหรหสั
เอกสารจะเปนไปตามลําดับการรับมอบเอกสารจากหนวยงานน้ันๆ ไมไดนําเอกสารใหมมาจัดรวมกบั
เอกสารเกาหรือเพิ่มเอกสารตอจากแฟมที่ไดจัดและกําหนดรหัสแลว 

8. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดเรียงตามโครงสรางของ

หนวยงานและตามภารกิจการดําเนินงาน 
9. เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร 

ในการเขาถึงเอกสารแฟมเอกสารจดหมายเหตุที่ เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ          
ผูคนควาจะตองปฏิบัติตามระเบียบของกรมศิลปากร เร่ือง ระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการเขาใช
บริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2553 กําหนดขอ
ปฏิบัติตางๆในการใชบริการ เชน ผูคนควาจะตองมีบัตรประจําตัวผูคนควา หรือเปนผูที่ไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจาก อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากร หรือผูอนุญาตเปนการเฉพาะโดยการขอ
ใชเอกสารจดหมายเหตุ ผูคนควาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบน้ีและจะตอง
ปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เร่ืองอัตราคาทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุและคาบริการอ่ืน ลง
วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2553ซึ่งเปนระเบียบที่มีแจงไวในหองบริการคนควาเอกสารภายในสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ 

11. สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
เอกสารจดหมายเหตุตนฉบับและสําเนาที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดเก็บ

รักษาไว ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง จังหวัดตรัง 
17. เอกสารที่เก่ียวของเอกสารที่เกี่ยวของเปนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท

ภาพถาย ซึ่งจัดเก็บที่แหลงขอมูลอื่นๆอีก 5 แหง 
13. บันทึกเก่ียวกับการพิมพ เอกสารบางสวนไดถูกตีพิมพลงในหนังสือจดหมายเหตุ

รายวันจดรายงานราชการของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑ จัดพิมพโดยกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

                                 
7หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง, บัญชีเอกสาร

กระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต (ม.ป.ท., 2549), บทนํา. 
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14. กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุในคู ม ือฯ เล ม นี ้ จ ัดทําขึ ้นโดยประยุกตใช

มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD(G) 
2ndของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

15. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 17. วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึนระหวางวันที่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
 
คําอธิบายเอกสารรายแฟม 
 คําอธิบายเอกสารรายแฟมเปนการประมวลและนําเสนอขอมูลของเอกสารที่เกี่ยวของกับ 
พระยารัษฎาฯ แตละแฟม ที่จัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ 
ตรัง ประกอบดวย 9 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง วันเดือน ปของเอกสาร ช่ือเอกสาร ขนาดและ
ปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความ
ตองการทางดานเทคนิค เครื่องมือชวยคน หมายเหตุ การนําเสนอคําอธิบายเอกสารรายแฟมน้ีจะ
อธิบายเอกสารแตละแฟมโดยเรียงตามลําดับเวลาการจัดเรียงขอมูลทั้งหมดจะไมแบงตามแหลงจัดเก็บ
เอกสาร กลาวคือ จะนําเอกสารทั้ง ๒ แหลงคือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและหอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรัง มารวมกันและจัดเรียงไปดวยกัน 
 คําอธิบายแบบรายแฟม นําเสนอในรูปแบบตาราง อางอิงจากรูปแบบของการจัดทํา
สาระสังเขปของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีการเพิ่มเติมหนวยขอมูลบางหนวย ซึ่งอางองิจาก
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2ndของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยใหผูคนควาไดขอมูลเฉพาะของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ครบถวนมากย่ิงข้ึนแบงการ
นําเสนออกเปน 

สวนที่ 1 คือ ลําดับของเอกสาร เปนลําดับที่ของเอกสารที่ใชเฉพาะในคูมือฯ เลมน้ี ซึ่งใช
เช่ือมโยงกับการสืบคนคําศัพทในดัชนีของสาระสังเขป 
 สวนที่ 2 คือ วันเดือนปของเอกสาร แสดงขอมูลตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง กําหนดไว โดยคงการลงรายการตามที่ปรากฏบนแฟมเอกสารหากวัน
เดือน ป ของเอกสารเปน จ.ศ. หรือ ร.ศ. ผูวิจัยจะคํานวณและแปลงใหเปนพุทธศักราชและลงขอมูลป
พุทธศักราชตอจากวันเดือนปที่ปรากฏบนแฟมเอกสาร กําหนดใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 3 คือ ช่ือของเอกสาร แสดงขอมูลตามช่ือที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอ
จดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง กําหนดไว โดยคงการสะกดตามที่ปรากฏบนแฟมเอกสาร 
 สวนที่ 4 คือ ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร เปนขอมูลเกี่ยวกับเน้ือหาของแตละแฟม โดย
ผูวิจัยจัดทําในรูปแบบสาระสังเขป 

สวนที่ 5 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนหนาและแผนของเอกสารใน
แตละแฟม กําหนดใหตัวเลขแรกเปนจํานวนหนาของเอกสารในรูปแบบไมโครฟลม มีหนวยเปน 
“หนา” และ ตัวเลขหลังเปนจํานวนของเอกสารในรูปแบบกระดาษ มีหนวยเปน “แผน” ในสวนของ
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เอกสารที่จัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง จํานวนของเอกสารมีหนวยเปน “แผน” เพียงอยาง
เดียว เน่ืองจากเอกสารที่จัดเก็บอยูในรูปแบบกระดาษเพียงอยางเดียว 
 สวนที่ 6 คือ นําเสนอ 2 สวนคือ แหลงขอมูล/แหลงท่ีจัดเก็บและใหบริการเอกสาร 
กําหนดให สจช. หมายถึง สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและ หจช.ตรัง หมายถึง หอจดหมายเหตุ
แหงชาติฯ ตรัง สวนที่ 2 คือ รหัสอางอิง เปนขอมูลเฉพาะของเอกสารแตละแฟม ซึ่งสํานักหอ
จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังไดจัดทําไว หากเอกสารแฟมน้ันๆ ใหบริการใน
รูปแบบเอกสารไมโครฟลมจะนําเสนอทั้งรหัสไมโครฟลมและรหัสเอกสารตนฉบับรูปแบบกระดาษโดย
จะนําเสนอรหัสไมโครฟลมกอนรหัสเอกสารตนฉบับในรูปแบบกระดาษ 
 สวนที่ 7ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค แสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะการบันทึกและลักษณะของเอกสารที่ตองอาศัยลักษณะทางเทคนิคในการอาน ซึ่งนําเสนอ
ขอมูลเปน 2 สวนคือ ลักษณะเอกสารเชน ตนฉบับ ไมโครฟลม และลักษณะการบันทึก เชน ตัวเขียน 
ตัวพิมพ ตัวเขียนและตัวพิมพ 

สวนที่ 8 ภาษา/ตัวอักษร แสดงขอมูลภาษาที่พบในเอกสารแตละแฟมหรือปกเรื่องเอกสาร 
 สวนที่ 9 เครื่องมือชวยคน เปนการระบุ เครื่องมือเบื้องตนที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
และหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง จัดทําไว 

สวนที่ 10 หมายเหตุ คือ ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 
 
 
 
64 
3 พ.ย. 121 – 12 ม.ค. 126 [3 พ.ย. 2445 – 12 ม.ค. พ.ศ. 2450] 
อนุญาตทําเหมืองแรในมณฑลภูเก็ต 
        สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระบรมราชานุญาตออกใบประทาน
บัตรและอาชญาบัตรในมณฑลภูเก็ต ตามใบบอกของพระยารัษฎาฯ ซึ่งไดแจงมาตามบัญชีศก 121 -
126 [พ.ศ. 2445 – พ.ศ. 2450] มีทั้งคนไทย คนจีนและคนยุโรป พื้นที่ที่ขออนุญาตน้ันมีหลายอําเภอ 
หลายเมืองไดแก อําเภอถลาง อําเภอกะทู เมืองภูเก็ต เมืองพังงา เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
[รัชกาลที่ 6 ครั้งทรงดํารงพระเกียรติยศเปนผูสําเร็จราชการรักษาพระนคร] ทรงพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตตามบัญชีดังกลาว (158หนา ; 128แผน)  
สจช.                                                                                มร.5กษ/8, ร.5กษ6.5/18 
ภาษา : ภาษาไทย 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ เอกสารไมโครฟลม 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 42 
                     ปกที่ 2 หนา 43 -84 
ปกที่ 3 หนา 85 - 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 ช่ือเอกสาร สวนที่ 1 หมายเลขเอกสาร สวนที่ 2 วัน เดือน ป 

สวนที่ 4 ขอบเขต
และเน้ือหา 

สวนที่ 5 ปริมาณและขนาด 

สวนที่ 6 รหัสอางองิและแหลงขอมลู 

สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
และความตองการทางดานเทคนิค 

สวนที่ 9 เครื่องมอืชวยคน 
 

สวนที่ 8 ภาษา 

สวนที่ 10 หมายเหตุ 
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1. 
วัน 3 เดือน 3 ข้ึน 9 คํ่า ปจออัฐศก 29 ศักราช 1243 [พ.ศ. 2424] 
ถึงเมืองชุมพรใหทําบัญชีนายกองเมืองกระบุรีมอบนายหมวดเลก พระอัศฎงคตทิศรักษา 
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาถึงพระยาเพชรกําแหงสงคราม (ยัง ซุยยัง) ผูวาราชการเมืองชุมพร 
ดวยพระอัษฎงคตทิศรักษา (พระยารัษฎาฯ) มีใบบอกเรื่องเลกไพรสม เจาเมือง กรมการและเลขกองดานใน
แขวงเมืองกระบุรีและบัญชีจําพวกเลกไมมี เน่ืองจากบัญชีดังกลาวอยูที่พระยาเพชรกําแหงสงคราม (ยัง ซุยยัง) 
ขณะมาชวยรักษาราชการเมืองกระบุรี จึงไดมีสารตราใหพระยาเพชรกําแหงสงครามหาตัวนายหมวด นายกอง 
ผูคุมเลกสวย เลกกองดาน เลกกองกลางมาบังคับทําบัญชีเลกใหถูกตอง (3 หนา, 3 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/42 ร.5 รล - กห เลม 49 เรื่อง 72 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114

2 
วัน 6 เดือน 6 แรม 14 คํ่า ปกุน ศักราช 1247 [พ.ศ. 2428] 
สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาฯ ถึงพระอัศฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี กรมการ 
เรื่องใหโตตอบฝายอังกฤษวาดังน้ันฝายไทยจะไมสงผูรายซึ่งทําผิดในเขตรแดนอังกฤษแลวหลบหนี 
เขามาในแขวงเมืองกระบุรี เมืองระนอง เขตรแดนสยามเชนเดียวกับที่ฝายอังกฤษจะไมสงผูราย 
ซึ่งทําผิดในเขตรแดนไทยแลวหนีไปเขตรแดนอังกฤษ เมืองพมา กลาววาไมมีหลักฐานวา 2 คนน้ีเปน
คนราย 
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนามีหนังสือถึงพระอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบรุ ี
เรื่องใหสงหนังสือตอบฝายอังกฤษวาหากฝายอังกฤษซึ่งปกครองประเทศพมาไมยอมสงตัวผูราย 2 คน 
คือ อําแดงแยม นางแดง ซึ่งทําผิดในเขตประเทศไทยแลวหนีไปประเทศพมา ประเทศไทยก็จะไมสง
ผูรายซึ่งทําผิดในประเทศพมา เขตปกครองของอังกฤษแลวหลบหนีเขามาในแขวงเมืองกระบุรี เมือง
ระนอง เขตประเทศไทยเชนเดียวกัน (3 หนา, 3 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/60 ร.5 รล - กห เลม 67 เรื่อง 97 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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3 
วัน 2 เดือน 8 ข้ึน 11 คํ่า ประกา สปัตศก 18 ศักราช 1247 [พ.ศ. 2428] 
ตอบพระอัศฎงคตทิศรักษาวาดวยขอกราบถวายบังคมลาออกจากผูวาราชการ จะโปรดเกลาใหหลวง
บรริักษโลหวิไสยอยูชวยราชการเปนผูวาเมอืงกระบรุีตอไป 
        เจาพระยาอรรคมหาเสนามีหนังสือตอบถึงพระอัษฎงคตทิศรักษาสยามประชานุกูลกิจ เรื่องการ
ลาออกจากตําแหนงผูรักษาราชการเมืองกระบุรีน้ัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี 
พระบรมราชโองการใหหลวงบริรักษโลหวิสัย (พระยารัษฎาฯ) ผูชวยราชการเมืองระนอง ใหมาเปน
ผูวาราชการเมืองกระบุรีคนตอไป (4 หนา, 4 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/37   ร.5 รล - กห เลม 44 เรื่อง 69 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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4 
วัน 6 เดือน 12 ข้ึน 14 คํ่า ประกาสปัตศก 14 ศักราช 1247 [พ.ศ. 2428] 
พระราชทานสัญญาบัตรแตงต้ังพระอัษฎงคตทิศรักษาผูวาราชการเมืองกระบรุ ี
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาบดีถึงหลวงแพง หลวงอาญา หลวงรองเมือง กรมการ
ผูรักษาเมืองกระบุรี เรื่องที่พระยาอัษฎงคตทิศรักษาสยามประชานุกูลกิจลาออกจากตําแหนงผูวา
ราชการเมืองกระบุรี จึงไดโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสัญญาบัตรต้ังหลวงบริรักษ โลหวิสัย     
(พระยารัษฎาฯ) ผูชวยราชการเมืองระนองเปนพระอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี ถือ
ศักดินา 3,000 ไร พระราชทานพานหมากทองคํา คนโททองคํา กระบี่เงิน สัปทนปสตูแดง ผามวงจีน 
แพรขาวหม เสื้อเขมขาบริ้ว เปนเครื่องยศ เมื่อมีเทศกาลพระราชพิธีตรุษสารทก็ใหเขามากรุงเทพฯ 
เพื่อถวายสัตยปฏิญาณแลวรับพระราชทานนํ้าพระพิพัฒนสัตยาปละ 2 ครั้งตามธรรมเนียม นอกจากน้ี
ยังพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานหลักในการปฏิบัติราชการแกพระอัษฎงคตทิศรักษา (พระ
ยารัษฎาฯ) ผูวาราชการเมืองกระบุรีคนใหม ดังน้ี 

1. รักษาราชการบานเมืองกระบุรี ดูแลทุกขสุขของประชากรอยางเปนธรรม 
2. หากมีการพิจารณา/ตัดสินคดีความใหต้ังอยูบนหลักธรรม อยาเห็นแกสินบนหรือผลประโยชน 
3. หมั่นทํานุบํารุงสมณะ ชีพราหมณ ประชาราษฎร พอคา หมั่นบํารุงพระพุทธศาสนาและ 

พระสงฆ สามเณรใหอยูในศีลธรรมที่ถูกที่ควร 
4. หมั่นตรวจตราพระพุทธรูป พระสถูปเจดีย พระอุโบสถ พระวิหาร การเปรียญ วัดวาอยาให 

ชํารุดทรุดโทรม 
5. หมั่นตรวจสอบ กํากับกรมการ เจาพนักงานใหตรวจตราดูคาย ปอมปราการ คุก ประตูดาน 

ทั้งทางบกทางนํ้า ใหแข็งแรง  
6. ดวยเมืองกระบุรีเปนเมืองหนาดานใหหมั่นกํากับคุมเจาหนาที่ พลตระเวนพรอมอาวุธผลัดเวร 

ดูแลดานทั้งกลางวัน กลางคืน 
7. หมั่นกํากับบัญชีเลกและควบคุมอยาใหเลกหลบหนี 
8. หมั่นตรวจตราดูกระสุนดินดําและอาวุธตางๆ ใหพรอมอยูตลอดเวลา 
9. หมั่นปรึกษาขอราชการกับขาราชการทั้งผูนอย ผูใหญ กรมการและเจาหนาที่ดานตางๆ 

(7 หนา, 7 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/37 ร.5 รล - กห เลม 44 เรื่อง 70 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 



 117

5 
วัน 1 เดือน 2 ข้ึน 6 คํ่า ปกุน ศักราช 1249 [พ.ศ. 2430] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีวาการแทนสมุหพระกลาโหม ถึง พระยาฤทธิสงครามฯ พระยา
ไทรบุรี พระยาเสนานุชิตฯ ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา พระบริสุทธิโลหภูมิมินทราธิบดี ผูวาราชการ
เมืองตะกั่วทุง พระยารัตนเสรฐี ผูวาราชการเมืองระนอง พระอัศฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมือง 
กระบุรี เรื่องการจายเงินเดือนใหไปรสนียบูรุศ 
          หนังสือเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีวาการแทนสมุหพระกลาโหม ถึง พระยาฤทธิสงคราม 
พระยาไทรบุรี พระยาเสนานุชิต ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา พระบริสุทธิโลหภูมิมินทราธิบดี ผูวา
ราชการเมืองตะกั่วทุง  พระยารัตนเศรษฐี ผูวาราชการเมืองระนอง พระอัษฎงคตทิศรักษา          
(พระยารัษฎาฯ) ผูวาราชการเมืองกระบุรี เรื่องการจายเงินเดือนใหบุรุษไปรษณียซึ่งประจําอยูแตละ
เมือง เงินเดือนเดือนละ 10 บาท (2 หนา, 2 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/60 ร.5 รล - กห เลม 67 เรื่อง 26 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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6. 
วัน 7 เดือน 1 ข้ึน 9 คํ่า ปกุน ศักราช 1249 [พ.ศ. 2430] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีวาการแทนสมุหพระกลาโหมถึงผูวาราชการเมือง กรมการเมือง
ประทุมธานี นครเข่ือนขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ ปรานบุรี กําเนิดนพคุณ 
ชุมพร หลังสวน ไชยา กาญจนดิษฐ นครศรีธรรมราช สงขลา ตะกั่วทุง ตะกั่วปา ระนอง กระบุรี ภูเก็ต 
ถลาง พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง เรื่องใหผูวาราชการเมืองบอกการระบาดของโรคที่เกิดข้ึนกับเมือง 
ของตนและบอกถึงจํานวนคนเจ็บปวยและวันเดือนปของโรคที่เกิดและหาย 
          หนังสือเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีวาการแทนสมุหพระกลาโหมถึงผูวาราชการเมือง 
กรมการเมืองปทุมธานี นครเข่ือนขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ ปรานบุรี กําเนิด
นพคุณ ชุมพร หลังสวน ไชยา กาญจนดิฐ นครศรีธรรมราช สงขลา ตะกั่วทุง ตะกั่วปา ระนอง กระบุรี 
ภูเก็ต ถลาง พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง เรื่องใหผูวาราชการเมืองแตงต้ังกรมการ อําเภอ กํานัน ใหตรวจ
ตราราษฎรในพื้นที่ของตน และทํารายงานช้ีแจงการระบาดของโรคที่เกิดข้ึน พรอมจํานวนผูปวยและ
เวลาที่โรคเริ่มและหยุดระบาด เมื่อครบกําหนดทุกๆ 4 เดือนใหมีหนังสือบอกมายังกรุงเทพฯ ในทุก
ป (2 หนา, 2 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/60 ร.5 รล - กห เลม 67 เรื่อง 113 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

7 
วัน 1 เดือน 8 แรม 5 คํ่า ปกุน ศักราช 1249 [พ.ศ. 2430] 
สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาธิบดีอภัยพิริยารากรมภาหุสมุหพระกลาโหม ถึงพระสุรินทรามาตย
ขาหลวง หลวงอํานาทสุรเสนีย ผูชวยราชการในขาหลวง รักษาราชการหัวเมืองฝายทเลตะวันตก 
พระสัจจาภิรมย ขาหลวงทําทางโทรเลข พระสุริยภักดี กรมตํารวจ สมุหทหารขวา ขุนณเรนทรภักดี 
ปลัดกรมอาสาจาม นายธง มหาดเล็ก ขาหลวงผูชําระยิหินศรีสะกระบือและผูวาราชการ กรมการ
เมืองปทุมานี นครเข่ือนขันธ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ กําเนิดนพคุณ 
ชุมพร กาญจนดิฐ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง ตะกั่วปา ตะกั่วทุง ภูเกจ ถลาง ระนอง 
กระบุรี ศรีสวัสด์ิ ประทิว กระบี่ เปลี่ยน เทกา จะนะ คิริรัฐนิคม เรื่องทรงมีพระราชดํารัสสั่งวาเจา 
พระสุรวงษไวยวัฒนพิพัฒนศักด์ิที่สมุหพระกลาโหม ขอพระราชทานผอนราชการเพราะปวยจึงโปรด
เกลาใหเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีวาการแทนสมุหพระกลาโหมแลใหมีหนังสือไปยังหัวเมืองตางๆ 
จะตองใชตราตําแหนงเกษตราธิบดี 
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาธิบดี สมุหพระกลาโหม ถึงพระสุรินทรามาตยขาหลวง 
หลวงอํานาจสุรเสนี ผูชวยราชการในขาหลวง รักษาราชการหัวเมืองฝายทะเลตะวันตก พระสัจจา
ภิรมย ขาหลวงทําทางโทรเลข พระสุริยภักดี กรมตํารวจ สมุหทหารขวา ขุนณเรนทรภักดี ปลัดกรม
อาสาจาม นายธง มหาดเล็ก ขาหลวงผูชําระยิหินศรีสะกระบือ8และผูวาราชการ กรมการเมือง
ปทุมธานี นครเข่ือนขันธ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ กําเนิดนพคุณ ชุมพร        
กาญจนดิษฐ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง ตะกั่วปา ตะกั่วทุง ภูเก็ต ถลาง ระนอง กระบุรี   
ศรีสวัสด์ิ ปะทิว กระบี่ เปลี่ยน เทกา จะนะ คีรีรัฐนิคม เรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสสั่งวาเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒนพิพัฒนศักด์ิ (วร บุนนาค) ที่สมุห      
พระกลาโหมขอพระราชทานผอนราชการเพราะปวย ดังน้ันจึงโปรดเกลาใหเจาพระยาพลเทพ       
เกษตราธิบดี วาการแทนสมุหพระกลาโหมและใหมีหนังสือไปยังหัวเมืองตางๆ วาจะตองใชตรา
ตําแหนงเกษตราธิบดี (3 หนา, 3 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/60 ร.5 รล - กห เลม 67 เรื่อง 150 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 

                                 
 8ขาหลวงผูชําระยิหินศรีสะกระบือ ผูวิจัยใชศัพทเดิมที่ปรากฏในเอกสารเน่ืองจากไมสามารถวิเคราะห
ความ/คําศัพทได 
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8 
วัน 5 เดือน 1 แรม 2 คํ่า ปชวด ศักราช 1250 [พ.ศ. 2431] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพ สมุหพระกะลาโหมถึงนายจงใจภักดี ขาหลวง ผูวาราชการเมืองนครเข่ือน
ขันธ ประจวบคีรีขันธ กําเนิดนพคุณ ชุมพร หลังสวน ไชยา กาญจนดิฐ นครราชศรีมา สงขลา ไทรย
บุรีย ปลิด สตูน กระบี่ ภูเก็จ ถลาง กระบุรี เรื่องใหสงจํานวนคนและเงินชวยมายังกรมโทรเลขแลว 
ยังไมไดรับบัญชีเกณฑคนรักษาสายโทรเลขและใหเรงเขาปก เสา ภาดสายใหเสร็จโดยเร็ว 
          หนังสือเจาพระยาพลเทพ สมุหพระกลาโหมถึงนายจงใจภักดี ขาหลวง ผูวาราชการเมืองนคร
เข่ือนขันธ ประจวบคีรีขันธ กําเนิดนพคุณ ชุมพร หลังสวน ไชยา กาญจนดิษฐ นครราชสีมา สงขลา 
ไทรบุรี ปะลิส สตูล กระบี่ ภูเก็ต ถลาง กระบุรี เรื่องใหแตละเมืองสงบัญชีตาราง จดจํานวนคน เงินใช
สอย จํานวนเลก จํานวนเสา ระยะทางตามระเบียบแบบเดิมและใหมีหนังสือแจงมายังกรุงเทพฯ 
ดวย เพื่อใหเจาพนักงานกรมโทรเลขดําเนินการปกเสาพาดสายโทรเลขตามหัวเมืองตางๆ ใหเสร็จ
โดยเร็ว (2 หนา, 1 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/61 ร.5 รล - กห เลม 69 เรื่อง 170 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - บัญชีโทรเลข 
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9 
วัน 5 เดือน 8 แรม 10 คํ่า ปชวด ศักราช 1250 [พ.ศ. 2431] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีวาการแทนสมุหพระกลาโหมถึงพระอนุรักษโยธา ขาหลวงรกัษา
ราชการหัวเมืองฝายทเลตะวันตกและผูวาราชการเมือง กรมการเมืองไทรบุรี เมืองพัทลุง เมืองตะกั่ว
ทุง เมืองตะกั่วปา เมืองระนอง เมืองกระบุรี  
          หนังสือเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีวาการแทนสมุหพระกลาโหมถึงพระอนุรักษโยธา 
ขาหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝายทะเลตะวันตก และผูวาราชการเมือง กรมการเมืองไทรบุรี เมือง
พัทลุง เมืองตะกั่วทุง เมืองตะกั่วปา เมืองระนอง เมืองกระบุรี เรื่องใหนายจุย เจาพนักงานไปรษณีย
ออกไปตรวจการไปรษณีย 6 หัวเมือง หากถึงเมืองใดแลว ขอใหขาหลวงหรือผูวาราชการให        
ความชวยเหลือ และใหเจาพนักงานไปรษณียปฏิบัติตามที่นายจุยช้ีแจง แนะนําไว และใหสงขาวดวย 
(2 หนา, 2 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/61 ร.5 รล - กห เลม 69 เรื่อง 29 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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10 
วัน 1 เดือน 9 แรม 10 คํ่า ปชวด ศักราช 1250 [พ.ศ. 2431] 
สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนา ถึงผูวาราชการเมือง กรมการ เมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี เมือง
เพชรบุรี เมืองปรานบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองชุมพร เมืองประทิว เมือง
ระนอง เมืองกระบุรี 
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนา ถึงผูวาราชการเมือง กรมการ เมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี 
เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองชุมพร เมืองประทิว เมือง
ระนอง เมืองกระบุรี เรื่องแจงขาวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการสงคนรายขามแดนตามสัญญา
ทางพระราชไมตรี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวใหศาลากลางเมืองละ 1 ฉบับ เพื่อจะไดช้ีแจงผูรักษาการ 
ที่ดานใหเรงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวทุกประการอยางเครงครัด (2 หนา, 2 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/61 ร.5 รล - กห เลม 69 เรื่อง 73 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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11 
วัน 2 เดือน 11 แรม 2 คํ่า ปชวด ศักราช 1250 [พ.ศ. 2431] 
หนังสือเจาพระยามหาเสนาบดีฯ สมุหพระกระลาโหม ถึงผูวาราชการเมือง กรมการเมืองราชบุรี เมือง
กาญจนบุรี เมืองศรีสวัสด์ิ เมืองเพชรบุรี เมืองชุมพร เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคิรีขัน เมืองกําเนิด
นพคุณ เมืองประทิว เมืองกาญจนดิฐ เมืองสวี เมืองตะโก เมืองหลังสวน เมืองไชยา เมืองสงขลา เมือง
พัทลุง เมืองปะเหลียน เมืองตรัง เมืองกระบี่ เมืองภูเก็จ เมืองถลาง เมืองพังงา เมืองตะกั่วทุง เมือง
ตะกั่วปา เมืองคิริรัฐนิคม เมืองระนอง เมืองกระบุรีย เมืองสมุย เมืองนครศรีธรรมราช รวม 29 เมือง 
          หนังสือเจาพระยาอรรคมหาเสนาบดี สมุหพระกลาโหม ถึงผูวาราชการเมือง กรมการเมือง
ราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองศรีสวัสด์ิ เมืองเพชรบุรี เมืองชุมพร เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ 
เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองปะทิว เมืองกาญจนดิษฐ เมืองสวี เมืองตะโก เมืองหลังสวน เมืองไชยา เมือง
สงขลา เมืองพัทลุง เมืองปะเหลียน เมืองตรัง เมืองกระบี่ เมืองภูเก็ต เมืองถลาง เมืองพังงา เมือง
ตะกั่วทุง เมืองตะกั่วปา เมืองคีรีรัฐนิคม เมืองระนอง เมืองกระบุรี เมืองสมุย เมืองนครศรีธรรมราช 
รวม 29 เมือง เรื่องโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชบัญญัติกฎหมายภาษี จุลศักราช 
1248 [พ.ศ. 2429] อากรสุราอยางใหม มอบใหผูวาราชการเมืองและกรมการประพฤติใหถูกตอง
ตามที่แจงไวในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว (2 หนา, 2 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/61 ร.5 รล - กห เลม 69 เรื่อง 112 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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12 
วัน 5 เดือน 11 แรม 12 คํ่า ปชวด ศักราช 1250 [พ.ศ. 2431] 
สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาฯ ถึงพระยาอนุรักษโยธา ขาหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝายทเล
ตะวันตก ผูวาราชการเมือง กรมการเมืองปทุมธานี นครเข่ือนขันธ ราชบุรีย เพชรบุรี กาญจนบุรี 
ปรานบุรี ประจวบคีริขัน กําเนิดนพคุณ ชุมพร ไชยา กาญจนคิริ นครศรีธรรมราช สงขลา พัฒลุง ตรัง 
ตะกั่วปา ตะกั่วทุง พังงา ภูเก็จ ถลาง ระนอง กระบุรีย ศรีสวัสด์ิ ประทิว กระบี่ ปะเหลียน เขาขาว 
จะณะ สมุย คิริรัฐนิคม นายจงใจภักดีขาหลวง จะทําทางสายโทรเลข หัวเมืองฝายทเลตะวันตก เรื่อง
เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนพิพัฒนศักด์ิที่สมุหพระกระลาโหมถึงแกอสัญญากรรมจึงทรงแตงต้ัง
เจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดีไดวาราชการแทนพระสมุหพระกระลาโหม เปนสมุหพระกลาโหม 
และใหฝายใตตะวันตกอยูในพระสมุหพระกระลาโหมตามเดิม 
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาถึงพระยาอนุรักษโยธา ขาหลวงรักษาราชการหัวเมือง   
ฝายทะเลตะวันตก ผูวาราชการเมือง กรมการเมืองปทุมธานี นครเข่ือนขันธ ราชบุรี เพชรบุรี 
กาญจนบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ กําเนิดนพคุณ ชุมพร ไชยา กาญจนดิษฐ นครศรีธรรมราช 
สงขลา พัทลุง ตรัง ตะกั่วปา ตะกั่วทุง พังงา ภูเก็ต ถลาง ระนอง กระบุรี ศรีสวัสด์ิ ปะทิว กระบี่     
ปะเหลียน เขาขาว จะนะ สมุย คีรีรัฐนิคม นายจงใจภักดี ขาหลวงทําสายโทรเลข เรื่องเจาพระยา     
สุรวงศไวยวัฒนพิพัฒนศักด์ิ (วร บุนนาค) ที่สมุหพระกลาโหมถึงแกอสัญกรรม พระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงแตงต้ังเจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดี ซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการแทน
พระสมุหพระกลาโหมน้ันใหเลื่อนตําแหนงเปนสมุหพระกลาโหม และใหหัวเมืองฝายทะเลตะวันตก 
อยูในการปกครองของพระสมุหพระกลาโหมตามเดิมและหากมีหนังสือออกใหออกนามวา เจาพระยา
พลเทพที่สมุหพระกลาโหม (3 หนา, 3 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/61 ร.5 รล - กห เลม 69 เรื่อง 144 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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13 
14 มกราคม 108 [พ.ศ. 2432] 
สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาถึงพระอนุรักษโยธา ขาหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝายทเลตะวันตก 
นายจงใจภักดี ขาหลวงทําทางสายโทรเลข พระวิจารณอาวุทธ ขาหลวงชําระความ ณ เมืองกาญจนบุรี 
หลวงราชเสนีขาหลวง นายบุญ ไลแมนต ตรวจเรงทําทางพาดสายโทรเลขทุกเมืองและผูวาราชการ
เมือง กรมการเมืองประทุมธานี และเมืองนครเข่ือนขันธ เมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี 
เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองชุมพร เมืองหลังสวน เมืองไชยา เมือง
กาญจนดิฐ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง เมืองตรัง เมืองกระบี่ เมืองพังงา เมือง     
ภูเก็จ เมืองตะกั่วทุง เมืองตะกั่วปา เมืองระนอง เมืองกระบุรี เรื่องใหพนักงานโรงพิมพการตีพิมพ
หนังสือ ประกาศเหมือนกับที่ออกในราชกิจจานุเบกษา 
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาถึงพระอนุรักษโยธา ขาหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝาย
ทะเลตะวันตก นายจงใจภักดี ขาหลวงทําทางสายโทรเลข พระวิจารณอาวุธ ขาหลวงชําระความ ณ 
เมืองกาญจนบุรี หลวงราชเสนี ขาหลวง นายบุญ ไลแมนต ใหตรวจเรงทําทางพาดสายโทรเลขทุกเมือง
และถึงผูวาราชการเมือง กรมการเมืองปทุมธานี และเมืองนครเข่ือนขันธ เมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี 
เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองชุมพร เมืองหลังสวน 
เมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง เมืองตรัง เมืองกระบี่ 
เมืองพังงา เมืองภูเก็ต เมืองตะกั่วทุง เมืองตะกั่วปา เมืองระนอง เมืองกระบุรี เรื่องใหพนักงานโรง
พิมพตีพิมพหนังสือใหเปนระเบียบตามที่ออกประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เน่ืองจากลักษณะ
หนังสือ ใบบอกและเอกสารราชการตางๆ ยังไมเปนระเบียบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพนักงานโรงพิมพการหลวงตีพิมพลักษณะ รูปแบบ 
ของเอกสารราชการลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเลม 6 หนา 39 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2432 
เลขที่ 336 ใหประกาศใชทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง (2 หนา, 1 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/63 ร.5 รล - กห เลม 71 เรื่อง 46 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - การจัดพิมพเอกสารราชการ 
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14 
30 มี.ค. 108 [พ.ศ. 2432] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพฯ ถึงขาหลวงและผูวาราชการ กรมการต้ังแตเมืองชุมภร ตลอดไปถึงเมือง
กระบุรี เมืองระนอง เมืองตะกั่วปา เมืองตะกั่วทุง เมืองพังงา เมืองถลาง เมืองภูเกจ เมืองกระบี่ เมือง
ตรัง เมืองปะเหลียน เมืองสตูน เมืองปลิด เมืองไทรยบุรี ฝายทเลตะวันตกและเมืองสงขลา เรื่อง
เดียวกับ 109 
          หนังสือเจาพระยาพลเทพ ถึงขาหลวงและผูวาราชการ กรมการต้ังแตเมืองชุมพร ตลอดไปถึง
เมืองกระบุรี เมืองระนอง เมืองตะกั่วปา เมืองตะกั่วทุง เมืองพังงา เมืองถลาง เมืองภูเก็ต เมืองกระบี่ 
เมืองตรัง เมืองปะเหลียน เมืองสตูล เมืองปะลิส9 เมืองไทรบุรี ฝายทะเลตะวันตก และเมืองสงขลา
เรื่องใหจัดการรับเสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันตก โดยจะเสด็จพระราชดําเนิน
ออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2433 ทั้งน้ีไดโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหมื่น
ดํารงราชานุภาพ และกรมการหลวง กรมพระกลาโหมออกมาตรวจทางกอนใหผูวาราชการเมืองทํา
ตามคําแนะนําทุกประการ (2 หนา, 1 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/63 ร.5 รล - กห เลม 71 เรื่อง 111 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 9เมืองปะลิส ปจจุบันคือ รัฐปะลิส รัฐที่เล็กที่สุดในมาเลเซียอยูทางตอนเหนือสุดของคาบสมุทรมาเลเซีย
และติดชายแดนประเทศไทย แตเดิมปะลิสเปนสวนหน่ึงของเมืองไทรบุรี ซ่ึงอยูภายใตการปกครองของสยาม 
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15 
29 ก.ค. 108 [พ.ศ. 2432] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพถึงพระอัศฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี เรื่องเงินภาษีฝน ภาษี
บอนเบี้ย ภาษีสุรา 
          หนังสือเจาพระยาพลเทพถึงพระอัษฎงคตทิศรักษา (พระยารัษฎาฯ) ผูวาราชการเมืองกระบุรี 
เรื่องเงินภาษีฝน ภาษีบอนเบี้ย ภาษีสุรา ซึ่งพระยาอัษฎงคตทิศรักษาไดออกประกาศใหนายภาษี   
ชาวจีนมารวมประมูล ซึ่งจีนหลิม ฮองมอ เปนผูรับผูกขาดภาษีฝน ภาษีบอนเบี้ย ภาษีสุรา นายขุม รับ
ผูกขาดภาษีจาก หนังสือเจาพระยาพลเทพสั่งใหพระอัษฎงคตทิศรักษา แยกเงินภาษีออกเปนสวนๆ 
และทําบัญชีช้ีแจงใหละเอียด (2 หนา, 1 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/62 ร.5 รล - กห เลม 70 เรื่อง 12 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
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16 
23 ส.ค. 108 [พ.ศ. 2432] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพถึงผูวาราชการเมือง กรมการเมืองประทุมธานี เมืองนครเข่ือนขันธ เมือง
เพชรบุรี เมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี สวี กาญจนดิฐ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง เมืองศรีสวัสด์ิ 
เมืองปราณบุรี เกิดนพคุณ ประจวบคีรีขันธ ชุมพร หลังสวน เมืองปะเหลียน ตรัง พังงา ระนอง ตะกั่ว
ปา ตะกั่วทุง ประทิว คีรีรัฐนิคม กระบี่ กระบุรี ทาแซะ สมภักษร พูนพิน โฉลก ปากะหมาก ไชยา 
พลัง เมืองจะนะ เรื่องใหผูวาราชการเมืองแตงกรมการซื้อต๋ัวพิมพรูปพรรณอยางใหมตอเจาพนักงาน 
          หนังสือเจาพระยาพลเทพถึงผูวาราชการเมือง กรมการเมืองปทุมธานี เมืองนครเข่ือนขันธ 
เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสวี เมืองกาญจนดิษฐ เมืองนครศรีธรรมราช เมือง
สงขลา เมืองพัทลุง เมืองศรีสวัสด์ิ เมืองปราณบุรี เมืองกําเนิดนพคุณ เมืองประจวบคีรีขันธ เมือง
ชุมพร เมืองหลังสวน เมืองปะเหลียน เมืองตรัง เมืองพังงา เมืองระนอง เมืองตะกั่วปา เมืองตะกั่วทุง 
เมือง ปะทิว เมืองคีรีรัฐนิคม เมืองกระบี่ เมืองกระบุรี เมืองทาแซะ เมืองสมภักษร10 เมืองพุนพิน เมือง
โฉลก11 เมืองปาหมาก12 เมืองไชยา เมืองพลัง13 เมืองจะนะ เรื่องใหผูวาราชการเมืองแตงกรมการซื้อ
ต๋ัวพิมพรูปพรรณแบบใหมตอเจาพนักงานจําหนายต๋ัวรูปพรรณ และใหนําต๋ัวรูปพรรณแบบใหมทั้งต๋ัว
รูปพรรณชาง มา โค กระบือมาซื้อ – ขายใหราษฎร พรอมทั้งหมั่นตรวจตราใหละเอียดเพื่อปองกัน
ปญหาการซื้อขายและการฆาสัตว (3 หนา, 3 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/62 ร.5 รล - กห เลม 70 เรื่อง 59 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 10ไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได 
 11เมืองโฉลกเดิมชาวบานเรียกวา “เมืองโละ” แปลวา “โชค” เน่ืองจากเปนเมืองที่อยูใกลทะเล อากาศดี 
ขาวปลาอาหารสมบูรณ ใครไดอยูถือวาโชคดี ชาวใตออกเสียงเมืองวา ชะ-โละ สุดทายคงเหลือ โละ คําเดียว เมือง
โละ เปล่ียนเปน “ทาฉาง” ปจจุบันคือ อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 12บานปาหมาก ปจจุบันอยูในเขตอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนหมูบานที่อยูติด
ชายแดนไทย-พมา เหนือเขตเทือกเขาตะนาวศรี 
 13ไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได 
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17 
28 ส.ค. 108 [พ.ศ. 2432] 
หนังสือเจาพระยาพลเทพฯ ถึงพระยาเพชรกําแหงสงคราม ผูวาราชการเมืองชุมพร พระยารัตนเสรฐี 
ผูวาราชการเมืองระนอง และอัศฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี เรื่องใหจับผูราย 2 คน 
หนีมาจากเมืองมฤท เขาไทยสงคืนอังกฤษ 
        หนังสือเจาพระยาพลเทพ สมุหพระกลาโหมถึงพระยาเพชรกําแหงสงคราม ผูวาราชการเมือง
ชุมพร พระยารัตนเศรษฐี ผูวาราชการเมืองระนอง และอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี 
เรื่องใหแตละเมืองแตงต้ังกรมการอําเภอตามสืบจับผูราย 2 คน ซึ่งหนีมาจากเมืองมะริดเขามา 
เขตประเทศไทยสงคืนใหตํารวจที่ชายแดนประเทศพมาในปกครองอังกฤษ ตามที่อุปทูตไดสงหนังสือ
บอกโดยเร็ว (2 หนา, 1 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/62 ร.5 รล - กห เลม 70 เรื่อง 67 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : -  
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18 
28 มกราคม ร.ศ. 109 ; จ.ศ. 1252 [พ.ศ. 2433] 
พระราชทานที่ดินตําบลเขาระฆังทอง เมืองระนองใหสิทธิแกพระยารัตนเศรษฐ ี
        เอกสารคัดจากสมุดสําเนาพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทํา
หนังสือสําคัญฉบับหน่ึงความวา ไดพระราชทานที่ดินตําบลเขาระฆังทอง อําเภอบางนวน แขวงเมือง
ระนอง พื้นที่ 375 เสนกับ 300 ตารางวา ใหแกพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวา
ราชการเมืองระนอง เพื่อใชเปนฮวงซุยสําหรับพระยารัตนเศรษฐี และฝงศพคนในตระกูล แต       
พระยารัตนเศรษฐี และผูที่จะเปนเจาเมืองตอไปตองจายภาษีตามปกติ (2 หนา, 2 แผน)  
สจช. มร.5 รล – พศ/14 รล8.1ฌ/33 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสารบาญชุดพิเศษ รล – พศ เลม 14 จ.ศ. 1236 - 1266 
หมายเหตุ : - 
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19 
8 ก.ค. – 31 ธ.ค. 109 [พ.ศ. 2433] 
พระยารัษฎานุประดิษฐกูเงินหลวง 
        พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธพงศสงรายงานและหนังสือ กราบบังคมทูล และ
ขอพระบรมราชานุญาตเรื่องตางๆ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. เรื่องขอตกลงการกูเงินหลวงของพระยารัษฎาฯ พรอมแนบรางสัญญาเงินกูฉบับดังกลาวให 

ทรงพิจารณา ทายที่สุดไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามรางสัญญาดังกลาว 
2. เรื่องภาษีเกาของเมืองตรัง ทรงพิจารณาและพระราชทานกําไรใหหลวงสาทรราชายุตถ 

เจาภาษีคนเกา 330 ช่ัง  และใหถอนภาษีมาใหพระยารัษฎาฯ ทําการตอไปโดยใชเครื่องใช 
และโรงเรือนตางๆ จากเจาภาษีคนเกา 

3. เรื่องการผูกขาดภาษี โปรดเกลาฯ ใหผูกขาดตอไปอีก 6 ป ปละ 1,400 ช่ัง เพราะเห็นวาการ 

ผูกขาดภาษีจากเจาภาษีคนเกาเปนการสะดวกกวา 
4. เรื่องแบงแยกภาษีเมืองปะเหลียน โปรดเกลาฯ ใหออกตราต้ังภาษีผลประโยชนเมืองปะเหลียน 

โดยใหจัดการแบงจากเจาภาษีคนเกา ซึ่งเดิมรวมอยูในภาษีเมืองพัทลุง 
5. เรื่องหลวงอุดมภักดี ผูชวยราชการเมืองสงขลา กลาวโทษหลวงรัตนประภาสเรื่องเงินภาษี 

ผลประโยชนเมืองสงขลา ทรงพิจารณาโปรดเกลาฯ ใหหลวงอุดมภักดีไปฟองรองเรื่องกับกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติในฐานะลูกหน้ีกับเจาหน้ีตามข้ันตอน (14 หนา, 7 แผน) 
สจช. ก-ร.5ค/73 ร5 ค 22.2/12 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
หมายเหตุ : - 
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20 
7 ส.ค. 109 – 6 ก.ย. 115 [พ.ศ. 2439]  
พระยารัษฎานุประดิษฐกูเงินหลวง 
          พระยารัษฎาฯ มีหนังสือขอพระบรมราชานุญาตผอนผันสัญญาเงินกู จากเดิมกูเงิน 6,000 
เหรียญ ซึ่งทําสัญญาตอกระทรวงพระคลังสง 4 ป ต้ังแต ร.ศ. 115 – 118 ขอเลื่อนเปนสัญญา 8 ป 
สงปละ 7,500 เหรียญ ต้ังแตร.ศ. 115 – 122 พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยเห็นควร
วาใหผอนผันได แตเงินสวนที่ ยังไมไดสงตามสัญญาควรคิดคาดําเนินการเพิ่มรอยละ 5 ตอป 
และเพิ่มข้ึนในแตละป แตหากจายจํานวนเงินมากข้ึน คาใชจายก็ลดลง (13 หนา, 9 แผน) 
สจช. ก-ร.5ค/73 ร5 ค22.2/8 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม   เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพและ

ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
หมายเหตุ : - 
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21 
14 ธ.ค. – 10 มี.ค. 109 [พ.ศ. 2433] 
เรื่องมสิเตอรเยมสวอค ขออนุญาตผูกขาดในการแรดีบุก หัวเมืองมลายู  
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโรปการ เสนาบดีกระทรวงตางประเทศ กราบทูลมายัง
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธ ราชเลขานุการ เรื่องมิสเตอรเยมสวอค ผูจัดการบริษัท 
สเตรทเทรดด้ิง ประเทศสิงคโปร มีหนังสือมาขออนุญาตผูกขาดการบรรทุกดีบุกในหัวเมืองชายทะเล
ตะวันตก หัวเมืองมลายู พรอมแนบหนังสือขอสัญญาผูกขาดแรดีบุก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวตอบกลับวารัฐบาลไทยยังไมเห็นสมควรในการดังกลาว (18 หนา, 17 แผน) 
สจช. มร.5 กษ/8 ร.5 กษ 6.5/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม   เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
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22 
28 ม.ค. 111 – 16 พ.ค. 112 [พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2436] 
พระยารัษฎาฯ มีความเห็นเรือ่งการจัดการบานเมืองและใหพระยารัษฎาฯ ทํารายงานสินคาเมืองตรัง
และเมอืงปะเหลียน 
        พระยารัษฎาฯ ผูวาราชการเมืองตรัง มีหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลฯ รายงานเรื่อง
การจัดการบานเมืองในจังหวัดตรัง ดังน้ี 

1. การคาขาย ความวาเงินที่ทางการใหกูจํานวน 6 หมื่นเหรียญน้ันไดใหภูเก็ตกูไปทําการเหมือง 
แรดีบุก ทําไรพริกไทยและอื่นๆ สวนสินคาที่สงออกจากเมืองตรังเมืองปะเหลียนที่ไปขายที่เมืองปนัง 
เมืองเดลี มีพริกไทย ตับจาก สุกร เปด ไก โค กระบือ และสินคาอื่นๆ 

2. เรื่องโจรผูรายในเมืองตรังและเมืองปะเหลียน ไดสั่งการใหแตละบานมีเกราะสัญญาณบานละ  
2 เกราะ เพื่อใชในเวลามีเหตุโจรผูราย 

3. เรื่องพลเมืองและการทํามาหากิน พบวาสวนใหญมีอาชีพทําไรพริกไทย ทํานา แตปน้ีทํานาไม 
ไดผลเน่ืองจากฝนนอยทําใหตองสั่งขาวจากเมืองปนังมาจําหนายและสั่งการใหกรมการเรงขุดรองชัก
นํ้าเขานา 

4. การจัดการบานเมืองไดสั่งการใหมีการติดบานเลขที่และใหแขวงจดบัญชี ทําทะเบียนและได 
ชักชวนใหราษฎรปลูกตนหมาก ตนมะพราวและกาแฟเพิ่มเติมจากการทํานา ทั้งน้ีไดขอพระราชทาน
วิศวกรมาชวยจัดทําแผนที่ดวย 

5. การจับโจรผูรายขามแดน เสนอใหทางอําเภอสามารถออกหนังสือสูตรนารายณ14เพื่อให
สะดวกและรวดเร็วในการจับผูรายขามแดนได เมื่อจับผูรายไดแลวจึงกลับมาทําที่แขวงเมืองเพื่อให
ถูกตองอีกครั้ง 

6. เรื่องโจรผูรายบริเวณปากแมนํ้าน้ัน พบวามีโจรผูรายจํานวนมาก ควรเรงใหเจาทาทําทะเบียนเรือ
และตรวจสอบคุมเรือปละครั้ง (14 หนา, 8 แผน) 
สจช. มร.5 ม/57 ร.5 ม 53/24 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 

                                 
 14หนังสือสูตรนารายณ คือ หนังสืออนุญาตใหเจาหนาที่จับผูราย ในเขตเมืองอ่ืนๆ ออกโดยแขวงเมือง แต
ในสมัยพระยารัษฎาฯ เปนเจาเมืองตรังน้ัน ไดอนุญาตใหเจาหนาที่ ติดตามจับโจรผูรายขามแดนได โดยไมตอง
กลับมาเอาหนังสือสูตรนารายณหรือหนังสืออนุญาตจับผูรายที่แขวงเมือง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจับกุม 
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23 
23 - 29 ธ.ค. 111 [พ.ศ. 2435] 
เรือกลไฟลาดตระเวนมณฑลภูเก็ต  

1. พระยารัษฎาฯ ขออนุญาตใหใชเงินหลวงจายคาใชสอย คาไมฟน ของเรือลาดตระเวนเมือง 
ตรัง มติที่ประชุมเสนาบดีไมอนุญาต เพราะเห็นวาเปนการสิ้นเปลืองและผลประโยชนที่พระยารัษฎาฯ 
ไดก็มีมากอยูแลว 

2. พระยารัษฎาฯ เสนอใหเรือลาดตระเวนลําเกา คือเรือสติมลอน ซึ่งเคยลาดตระเวนที่เมืองตรัง 
ยายไปลาดตระเวนที่เมืองภูเก็ตและใหเรือคอมมิศชันเนอร ซึ่งเคยลาดตระเวนที่เมืองภูเก็ตยายมา
ลาดตระเวนที่เมืองตรังแทน เจาพระยาพลเทพ สมุหพระกลาโหมทูลเกลาฯ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่น
สมมตอมรพันธขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนแปลงเรือกลไฟลาดตระเวน เมืองตรังไปใช
ในราชการเมืองภูเก็ต (20 หนา, 18 แผน)  
สจช. มร.5 ม/29/2 ร.5 ม 2.14/74 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม    เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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24 
25 ธ.ค. 111 – 6 ธ.ค. 124 [พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2448] 
เงินคาราชการมณฑลภูเก็ต 

1. พระยาณรงคเรืองฤทธ์ิประสิทธิสงคราม (หนู ณ ถลาง) ผูวาราชการเมืองถลาง ถวายฎีกาแด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลงวันที่ 29 มิ.ย. ศก 112 ช้ีแจงเรื่องที่เจาพนักงานกอง
บัญชีสวย กระทรวงพระกลาโหม ย่ืนเรื่องวาเมืองถลางคางสวยรวม 181 ช่ัง 45 บาทและยังไมได
แตงต้ังกรมการนําหนังสือ และเงินสงเขามากรุงเทพ พรอมกันน้ีไดแนบสําเนาคําใหการเรื่องสวยเมือง
ถลางในฎีกาดวย  

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยกเวน
เก็บเงินคาราชการแกพวกชาวนํ้า15 ในมณฑลภูเก็ต ตามความที่กลาวไวในใบบอกของพระยารัษฎาฯ 
ขาหลวงเทศาภิบาลราชการมณฑลภูเก็ต เน่ืองจากพวกชาวนํ้าน้ันทํามาหากินแตพอเลี้ยงชีพ เห็นควรวา 
หากการทํามาหากินดีข้ึน คอยเก็บเงินคาราชการเพิ่มตอไปในภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 
ปรากฏอยูในหนา 81 – 85) 

3. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต งดการ
เพิ่มอัตราคาราชการในสวนเมืองระนอง ขอใหเก็บตามเดิม คือ คนละ 2 บาท/ป ตามความที่กลาวไว
ในใบบอกพระยารัษฎาฯ เน่ืองจากพระยารัษฎาฯ ไปสอบถามไดความวาทางเมืองมะลิวัน ซึ่งอยูติดกับ
เขตเมืองระนองน้ัน ฝายอังกฤษยังไมเพิ่มอัตราเงินคาราชการ หากฝายไทยเพิ่มราษฎรอาจจะอพยยาย
ไปอยูเมืองมะลิวัลย16 จึงขอใหผอนผันไปกอน (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูใน
หนา 86 – 92)  

4. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระบรมราชานุญาตใหคงอัตราการเก็บ
เงินคาราชการของชายฉกรรจในเมืองระนอง ตามอัตราการเก็บศก 124 คือ คนละ 3 บาท/ป แลว
คอยลดลงในศก 125 เหลือคนละ 2 บาท เน่ืองจากเก็บในอัตรา 3 บาท ไปแลวบางสวน หากลดการ
เก็บกะทันหันก็จะเกิดปญหายุงยากเรื่องการรองเรียน และการสงเงินคืน (เอกสารที่เกี่ยวของกับ    
พระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 93 - 97) (97 หนา, 97 แผน) 

 
 

                                 
15น. ช่ือชนชาติเดิมพวกหน่ึง อยูทางทะเลดานตะวันตกของแหลมมลายู ถิ่นที่อยูไดแก จังหวัดระนอง 

จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล มีอาชีพจับสัตวเปนอาหาร หาเปลือกหอยขาย รับจางทั่วไป 
สําหรับช่ือเรียกชาวนํ้า คนไทยเรียก ชาวเล คนมาเลเซียเรียก โอรัว-ละอุต คนตะวันตกเรียก ยิปซีทะเล เรียกสวน
ชาวเล จะเรียกตัวเองวา มอเก็น ในเอกสารกลาวไววา “ชาวนํ้าจะสรางกระทอมเล็กๆ หาปลา หาหอยเล้ียงชีพ อยู
ตามชายฝงทะเล ไมรูจักธรรมเนียม ไมนับถือศาสนา” 
 16เมืองมะลิวัลย ปจจุบันตั้งอยูในประเทศพมา สยามตองเสียดินแดนเมืองมะริด รวมทั้งเมืองมะลิวัลยใหแก
อังกฤษซ่ึงขณะน้ันปกครองประเทศพมา และไดมีการปกปนเขตแดนไทย โดยใชแมนํ้ากระบุรีเปนเสนก้ันพรมแดน 
ในป พ.ศ. 2442 มีผลใหเมืองระนองและเมืองตระ ซ่ึงมีฐานะเปนอําเภอในการปกครองของจังหวัดระนอง มี
ความสําคัญในฐานะเปนเมืองชายแดน 
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สจช. มร.5 ม/45/1 ม.18.2/12 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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25 
26 – 28 พ.ค. 112 [พ.ศ. 2436] 
สินคาเมืองตรงัและเมืองปะเหลียน 
        เจาพระยาพลเทพ สมุหพระกลาโหม รายงานตอเสนาบดีในที่ประชุมเรื่องรายงานสินคาเมือง
ตรัง เมืองปะเหลียน ซึ่งพระยารัษฎาฯ สงมา วาควรออกสารตราใหพระยาทิพยโกษา สงคนออกไป
ตรวจสอบวาถูกตองตามรายงานดังกลาวหรือไม แลวจึงนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป (5 หนา, 4 
แผน) 
สจช. มร.5 ม/57 ร.5 ม 53/25 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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26 
15 ก.ค. 112 – 1 มี.ค. 119 [พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2443] 
สงขาวตัดเปยพระยารัษฎาฯ 
        พระยารัษฎาฯ ผูวาราชการเมืองตรัง เดินทางมาเขาเฝาฯ ในกรุงเทพฯ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหพระยารัษฎาฯ ตัดผมเปยที่วังพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพในวันที่        
4 ก.พ. 119 [พ.ศ. 2443] (7 หนา, 5 แผน) 
สจช. มร.5 ม/86 ร.5ม 99/22 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม    เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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27 
10 ส.ค. 112 – 12 ก.ค. 119 [พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2443] 
ราชการเมืองตรัง 

1. มีพระบรมราชโองการใหพระยารัษฎาฯ ไปราชการที่เมืองปนัง โดยในระหวางน้ันมอบหมาย 
ใหยุโฉ มหาดเล็ก บุตรของพระยาอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรีและเปนหลานของ 
พระยารัษฎาฯ รักษาราชการแทน 

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดรับใบบอกจากพระยารัษฎาฯ ผูวาราชการ
เมืองตรังและพระยาไทรบุรี ผูวาราชการเมืองสตูล เรื่องการจัดการโจรผูรายขโมยโค กระบือในเขตแดน
ระหวางเมืองตรังและเมืองสตูล ไดสั่งการใหต้ังดานตรวจคนเดินทาง และใหมีการตรวจสอบต๋ัวพิมพ
รูปพรรณ (11 หนา, 10 แผน) 
สจช. มร.5 ม/57 ร.5 ม 53/26 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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28 
15 ก.ย. 115 [พ.ศ. 2439] 
พระยารัษฎานุประดิษฐถวายของ 
        พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธ ราชเลขานุการ กราบทูลวา ผูแทนกงสุลสยาม 
ที่สิงคโปร สงหีบเครื่องแตงกายแขกมาถวาย โดยไดความวา พระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จ
ราชการมณฑลภูเก็ตไดทูลเกลาถวายเสื้อผาเหลาน้ีซึ่งพระเสนีณรงคฤทธิรามใชถายรูปที่สิงคโปร      
(5 หนา, 5 แผน)  
สจช. มร.5รล/9 ร.5 รล8.1ฌ/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ 
หมายเหตุ : - 
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29 
7 ธ.ค. 115 [พ.ศ. 2439] 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการหัวเมอืงปกษใต 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรียบเรียงรายงาน
เรื่องการเสด็จตรวจหัวเมืองปกษใต ร.ศ. 115 [พ.ศ. 2439] เพื่อทูลเกลาถวายและเพื่อใหเปน
แบบอยางในการเขียนรายงานสําหรับขาราชการในกระทรวงเมื่อออกไปตรวจราชการตามหัวเมือง 
ในครั้งตอไป โดยการเสด็จออกตรวจราชการหัวเมืองปกษใตครั้งน้ีไดเดินทางออกจากกรุงเทพฯ 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 115 [พ.ศ. 2439] เสด็จไปตามเมืองชุมพร หลังสวน สงขลา หนองจิก 
ปราณบุรี ปตตานี นครศรีธรรมราช ตรัง เกาะสมุย เกาะพงัน ประจวบคีรีขันธ เพื่อตรวจดูการโยธา 
การเกษตร การบริหารบานเมืองของขาราชการ การคาขาย ตลอดการเดินทางมีผูตามเสด็จ 
ทั้งขาราชการในกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการเมืองทางปกษใต รวมทั้งพระยารัษฎาฯ ผูวาราชการ
เมืองตรัง 
        รายงานการตรวจการครั้งน้ีสรุปไดวา การปกครองในหัวเมืองปกษใตเปนไปดวยความเรียบรอย 
มีคดีความบาง แตเปนคดีเล็กๆ ผลประโยชนไมดีเทาที่ควร เน่ืองจากกําไรไปอยูกับเจาภาษี นายอากร
ผูวาราชการ กรมการ การเก็บสวยยังไมเปนระบบ เรื่องภาษีตางๆ ยังเปนปญหาอยูและเห็นวาควรเรง
ใหมีการทําสายโทรเลข การเดินเรือเมลและการทําเสนทางเกวียน (82 หนา, 82 แผน)  
สจช. มร.5 ม/29/2 ร.5 ม 2.14/74 
ลักษณะทางกายภาพและทาง
เทคนิค :  

เอกสารไมโครฟลม  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 

ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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30 
20 ม.ค. 116 – 22 ม.ค. 116 [พ.ศ. 2440] 
พระยาตรงัจัดราชการบานเมอืงตรงั 
        พระยารัษฎาฯ ผูวาราชการเมืองตรังกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับราชการ และบริหาร
จังหวัดตรัง ความวา 

1. การประกอบอาชีพน้ันไดชักชวนใหราษฎรทํานาปลูกขาวในที่ดินรกราง และทําสวนพริกไทย 
ปลูกจันทนเทศ มะพราว หมาก และใหปลูกกลวยปาเพื่อใชเปนอาหารสุกร โดยทั้งหมดน้ีก็หามไมให
ราษฎรโคนไมยางหรือตนไมใหญในปา 

2. เรื่องราชการ เห็นควรใหสรางศาลาที่วาการอําเภอที่ชํารุด และเพิ่มอัตราปลัดอําเภอพลตระเวน 
และเสมียนศาลเพื่อใหเพียงพอกับการตรวจการ และการปฏิบัติหนาที่ (17 หนา, 16 แผน) 
สจช. มร.5 ม/57 ร.5 ม 53/27 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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31 
2 มิ.ย. 117 [พ.ศ. 2441] 
นัดพระยารัษฎาฯเฝา 
        กรมราชเลขานุการแจงความถึงพระยาราชวรานุกูล เรื่องใหเลื่อนนัดพระยารัษฎาฯ จากเดิม
วันที่ 3 เปลี่ยนเปนวันเสารที่ 4 มิ.ย. 117 [พ.ศ. 2431] (2 หนา, 1 แผน)  
สจช. มร.5 รล/2 ร.5 รล1/21 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ 
หมายเหตุ : - 
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32 
27 – 29 ต.ค. ร.ศ. 117 [พ.ศ. 2441] 
เรื่องอั้งย่ีแขวงเมืองตรัง 
        พระยาราชวรานุกูล [พระยาราชวรานุกูล (อวม)?] กราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมต
อมรพันธ ราชเลขานุการ เรื่องไดรับใบบอกพระนริศรราชกิจ (สาย โชติกเสถียร) ขาหลวงเทศาภิบาล
สําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตวา พระยารัษฎาฯ ผูวาราชการเมืองตรัง มีหนังสือบอกเกี่ยวกับ ชาวจีน
ประมาณ 22– 23 คน มีหลวงประเสริฐสมบัติเปนหัวหนา ประชุมและกินเลี้ยงเสพสุรา 
ในที่ดินกงสีแขวงเมืองตรัง หลวงนครกิจบํารุงเห็นวาจีนกลุมน้ีประพฤติผิดพระราชบัญญัติ จึงให
อัยการฟอง ภายหลังหลวงประเสริฐสมบัติและกลุมชาวจีนดังกลาว ทําหนังสือย่ืนขอพระราชทาน
ถวายที่ดินกงสี และทรัพยสินซึ่งอยูบนที่ดินน้ันใหแกรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จึงมีทองตราตอบรับ 
และผอนผันโทษและขอหาดังกลาว (4 หนา, 4 แผน)  
สจช. ร.5 น33/55 ร.5 น33/55 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล 
หมายเหตุ : - 
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33 
14 ม.ค. 119 – 19 ม.ค. 119 [พ.ศ. 2443] 
เรซเิดนเมืองปนังมาตรวจการนาที่กงสลุองักฤษตามหัวเมืองในพระราชอาณาเขตรทางมณฑลภูเก็ต 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลวาไดรับใบบอกจากพระยาวรสิทธ์ิ เสรีวัตร 
ขาหลวงเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ตและใบบอกจากพระยารัษฎาฯ ผูวาราชการเมืองตรังจํานวน 3 ฉบับ 
ใจความวาเรซิเดนเมืองปนังจะมาตรวจการหนาที่กงสุลอังกฤษตามหัวเมืองในพระราชอาณาเขต คือ เมือง
ไทรบุรี เมืองตรัง เมืองภูเก็ต เมืองพังงา เมืองกระบี่ จึงไดมีจดหมายขอใหพระยาวรสิทธ์ิเสรีวัตรประกาศ
ใหราษฎร และผูที่เกี่ยวของทราบ ทั้งน้ีพระยาวรสิทธ์ิเสรีวัตรไดมีคําสั่งใหผูวาราชการจัดเตรียมการ
รับรองตามสมควร (6 หนา, 5 แผน) 
สจช. มร.5 ม/57 ร.5 ม 53/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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34 
21 ก.พ. 119 – 24 ก.พ. 119 [พ.ศ. 2443] 
เงินเดือนพระยารัษฎานุประดิษฐ 
        กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือขอข้ึนเงินเดือนของพระยารัษฎาฯ เพิ่มอีกเดือนละ 300 บาท รวม
เปน 800 บาท ต้ังแตเดือนมีนาคม ศก 119 [พ.ศ. 2433] เปนตนไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว มีพระบรมราชานุญาตข้ึนเงินเดือนใหพระยารัษฎาฯ (6 หนา ; 6 แผน) 
สจช. ก-ร.5 ค/64 ร5 ค18.7/30 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพและ

ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
หมายเหตุ : - 
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35 
24 ก.พ. 109 [พ.ศ.2443] 
สําเนาสารตราแตงต้ังพระศรีโลหภูมิพิทักษ ผูวาราชการเมืองระนองเปนพระยาอัษฎงคตทิศรักษา ผูวา
ราชการเมืองกระบุรี แทนพระอัษฎงคตทิศรักษาซึ่งไปเปนผูวาราชการเมืองตรัง 
        เน่ืองดวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสัญญา
บัตรพระอัษฎงคตทิศรักษา ผูวาราชการเมืองกระบุรี แตงต้ังเปนพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ผูวา
ราชการเมืองตรัง จึงทําใหตําแหนงผูวาราชการเมืองกระบุรียังวาง พระองคจึงทรงโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
พระศรีโลหภูมิพิทักษ ผูชวยราชการเมืองระนองมารับตําแหนงดังกลาว (5 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/1  
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา  : ตัวพิมพ  
ภาษา : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
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36 
17 มี.ค. 119 – 17 ส.ค. 128 [พ.ศ. 2443 – พ.ศ. 2452] 
เบ็จเสรจ็ราชโลหกจิ 

1. พระยาศรีสหเทพกราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ ราชเลขานุการ เรื่องใบ
บอกพระยาสุขุมนัยวินิต (เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)) ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช เรื่อง
หนังสือสัญญามิสเตอรริล บี ซึ่งทําเหมืองแรทองคํา เหมืองบุระซง ตําบลตะมะงอ เมืองเประ17  

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทูลเรื่องใหมิสเตอรสกอต18 ไปตรวจการทํา
เหมืองแรที่แหลมมลายู โดยมิสเตอรสกอต กลับมาเสนอรายงานวา พื้นที่ระหวางเมืองระนองและ
ชายทะเลน้ันมีแตที่ลุม จึงทํากิจการเหมืองแรยากกวา พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ จึง
สั่งการไปยังพระยารัษฎาฯ วาใหยกเวนคาภาคหลวงใน 3 ปแรก 2 ป ถัดไปเก็บรอยละ 5 และเมื่อพน 5 
ปไปแลวใหเก็บรอยละ 10 (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 12 - 18) 

3. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทูลเรื่องพระยารัษฎาฯ ไดสอบถาม เรื่อง
การเก็บคาภาคหลวงดีบุกซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากพระราชบัญญัติไป 8 อยาง (เอกสารที่เกี่ยวของกับ        
พระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 19 - 32) 

4. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพถวายรางประกาศกําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ใน
การทําเหมืองแรตามพระราชบัญญัติการทําหมืองแร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี      
พระบรมราชานุญาตใหประกาศใชเปนอัตราสําหรับเก็บคาธรรมเนียมในหัวเมือง 

5. พระยาศรีสหเทพ ทูลเกลาฯ ถวายรางประกาศแกไขเพิ่มเติมความในพระราชบัญญัติการทํา
เหมืองแร ร.ศ. 120 [พ.ศ. 2444] พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชานุญาตให
แกไขเพิ่มเติม 

6. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษาใหขาหลวงเทศาภิบาลและผูวาราชการเมืองมีอํานาจในการโอนประทานบัตร 
โดยกําหนดเงื่อนไขวาที่ดินดังกลาวจะตองไมเกิน 20 ไร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี 
พระบรมราชานุญาตใหดําเนินการได 

7. รายงานพระยารัษฎาฯ กับมิสเตอรเบิก ขาหลวงราชโลหกิจไดแนะนําใหนายเหมือง แขวงเมือง
ระนองและตะกั่วปาสรางทํานบเพื่อไมใหมูลทรายไหลลงนํ้า 

8. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออก
ประกาศใชพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร ร.ศ. 120 [พ.ศ. 2444] ในมณฑลภูเก็ตและมณฑล

                                 
17เมืองเประ ปจจุบันคือ รัฐเประ ซ่ึงเปนหน่ึงในสิบสามรัฐของประเทศมาเลเซีย มีขนาดใหญเปนอันดับสอง 

บนคาบสมุทรมาเลเซีย มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดตอกับรัฐเกดะหและประเทศไทย ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับรัฐ
ปนัง ทิศตะวันออกติดกับรัฐกลันตันและรัฐปะหังทางทิศใตติดกับรัฐสลังงอรทางทิศตะวันตกจรดชองแคบมะละกา    
“เประก” (Perak) ในภาษามาเลย หมายถึง เงิน ซ่ึงมาจากสีเงินของแรดีบุก แตบางคนก็วาช่ือของรัฐมาจาก “แสงวิบวับ
ของปลาในนํ้า” ซ่ึงสองเปนประกายเหมือนเงิน 

18มิสเตอร สกอต เปนชาวอังกฤษ ซ่ึงเขามาทําเหมืองแรบริษัท ไซมิสติน ที่ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 
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นครสวรรค ใหประกาศใชต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ร.ศ. 122 [พ.ศ. 2446] เปนตนไป พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชานุญาตใหดําเนินการได 

9. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชหมวดที่ 
3 ของพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร ซึ่งวาดวยการขออนุญาตรอนแรในแขวงเมืองจันทบุรี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชานุญาตใหดําเนินการได 

10. พระยาสุขุมนัยวินิต (เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)) ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช 
หารือเรื่องชาวตางประเทศเขามาตรวจแร (147 หนา, 147 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/5 ร.5 กษ 6.1/32 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
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37 
1 ธ.ค. 109 – 16 มี.ค. 110 [พ.ศ. 2443 – พ.ศ. 2444] 
เรื่องเกบ็เงินคานาหัวเมอืงชายทะเลตะวันตก 

1. พระอริยสุทธิโลหภูมินทราธิบดี ผูวาราชการเมืองตะกั่วทุง มีหนังสือบอก 2 ฉบับ เรื่องการ
เดินประเมิน ตรวจสอบที่นา ไรสวน ของราษฎรและเก็บเงินตามทองตราประจําป ร.ศ. 110 [พ.ศ. 
2444] และเรื่องสงพระบริสุทธิโลหะภูมินราธิบดี จัดกรมการผูกบี้ขอมือจีน เมืองตะกั่วทุง และเรียก
เก็บเงินคาแรงชาวจีน ตามทองตราแลว 

2. เจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วาพระยารัษฎาฯ ผูวาราชการเมืองตรัง มีใบบอกเกี่ยวกับผูแทนเสนา
กรมการผูแทนขาหลวงกรมนากรมการ ขุนแขวงและกํานันซึ่งออกตรวจไรนาที่เมืองตรังใน ร.ศ. 108 
[พ.ศ. 2442] ไดฉอโกงรังวัดและรับสินบนราษฎร ครั้นเมื่อพระยารัษฎาฯ ไดเขามารับตําแหนงผูวา
ราชการเมืองตรังก็ไดไตสวนและลงโทษปรับ และเรียกเงินที่ฉอโกงน้ันกลับคืน พรอมทั้งปรับเงินเพิ่ม
และภาคทัณฑไว หากมีการกระทําผิดอีก จะปรับไหม ทําโทษตามบทกําหนดกฎหมาย (เอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 18 - 33) 

3. เจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) กราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 
เรื่องใบบอกพระยาไชยา เกี่ยวกับการชําระคานา ร.ศ. 109 [พ.ศ. 2443] วายังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
เน่ืองจากเกิดอุทกภัย และแสตมปคานาสูญหาย พระเจานองยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 
โปรดใหยกเวนเงินคาแสตมปใหแกพระยาไชยา (40 หนา, 24 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/2 ร.5 กษ 3.2/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
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38 
1 – 15 ม.ค. 120 [พ.ศ. 2444] 
รายวันจดรายงานราชการขาหลวงเทศาภิบาล (พระยารัษฎาฯ) เดือนมกราคม ร.ศ. 120 ปกษแรก 
        รายวันจดรายงานราชการของพระยารัษฎาฯ เริ่มบันทึกต้ังแตวันที่ 1- 6 มกราคม ร.ศ. 120 
(พ.ศ. 2444) พระยารัษฎาฯ อยูเมืองปนัง ขณะน้ันไดสงโทรเลขถึงกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติวาขอประกาศหามราษฎรคนไทย แขกในมณฑลภูเก็ต ไมใหเลนการพนัน ยกเวน
พวกจีน ใหเริ่มดําเนินการต้ังแตศก 121 (พ.ศ. 2445) และออกเดินทางจากเมืองปนังเมื่อวันที่ 7 
มกราคม ถึงเมืองตรังวันที่ 8 มกราคม 
        จากน้ันต้ังแตวันที่ 9 มกราคม จึงออกตรวจทองที่ ตรวจดูโรงงาน ที่วาการเมืองตรัง ฟงรายงาน
และขอเสนอตางๆ จากพระสถลสถานพิทักษ ผูวาราชการเมืองตรังพรอมทั้งสั่งการในเรื่องตางๆ เชน 
การจัดการเรื่องหน้ีสิน สั่งการใหขังตัวจีน 10 คน ที่แอบเลนโปกํานอกโรงบอน และใหนายอากรหรือ
อัยการฟอง และใหไตสวนเรื่องจีนตันกิมเปา 
        วันที่ 10 มกราคม ลงเรือกลไฟออกจากเมืองตรังไปยังเมืองภูเก็ต และแวะตรวจราชการที่เกาะ
ลันตา ตรวจดูบัญชีภาษีขาเขาขาออก ภาษีภายในประเทศ และเดินทางถึงเมืองภูเก็ตในวันที่ 11 
มกราคม แลวจึงเดินทางไปยังศาลาวาการมณฑลตรวจดูการทํางานของพนักงาน ไปโรงพักสั่งการเรื่อง
คดีความ ไปที่คลับภูเก็ต19 สั่งการเรื่องการโยธา และหารือกับหลวงแอศปจวิลเลเรื่องการจัดต้ัง
โรงเรียนศาสนา ประชุมกับพวกจีนในตลาดเรื่องการจัดการรักษาความสะอาดเพื่อปองกันกาฬโรค 
วันที่ 13 มกราคม ออกตรวจทองที่อําเภอกะทู ตรวจดูถนน สะพาน และตรวจหาที่ดินใหมสําหรับทํา
ที่วาการอําเภอ พรอมทั้งจัดการเรื่องการจัดสรรพื้นที่  
        วันที่ 14 และ 15 มกราคม น้ันทองที่สั่งราชการตางๆ ดังน้ี เรื่องออฟฟศที่วาการกองราชโลหกิจ 
กองสรรพากร กองมหาดไทยและกองคลัง ตรวจดูใบเบิกจายเงิน ประชุมเสนอจดหมาย ใบบอก         
ขอราชการตางๆ ประชุมพวกกรมการจีน และหัวหนาที่คลับเพื่อปรึกษาเรื่องขอบังคับการเดินทางออก
นอกประเทศ เพื่อปองกันกาฬโรค การออกตรวจทองที่ ตรวจดูการสรางถนน ตรวจดูทองที่เกาะตะเภา
ใหญซึ่งจะทําเปนโรงพยาบาล และลงเรือกรนิเลียไปเมืองปนังเพื่อจัดการเซ็นช่ือและจัดการเรื่องการคลัง 
งบประมาณ (12 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
 
 

                                 
19คลับภูเก็ต คือ ภูเก็ตสโมสร สามารถดูภาพภูเก็ตสโมสร ในพ.ศ. 2472 ไดจากเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

ประเภทภาพถาย รหัส ภ ๐๐๓ หวญ ๒๖/๒๑ 
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39 
10 เม.ย. ร.ศ. 120 – 3 ส.ค. ร.ศ. 125 [พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2449] 
สะพานตางๆ ในมณฑลภูเก็ต 

1. พระยาศรีสหเทพ กราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ ดวย
ไดรับใบบอกของพระยารัษฎาฯ แทนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เรื่องหลวงขจรจีนสกลไดขอ
บริจาคเงินสรางสะพาน ถนนไปตําบลบางงั่วใต ซึ่งชํารุดและเกวียนสัญจรไปมาลําบาก เพื่อเปน
สาธารณประโยชนและขอถวายเปนพระราชกุศล  

2. ใบบอกพระยาวรสิทธ์ิเสวีวัตร (ใตฮก ภัทรนาวิก) ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต วาสะพาน
อาวเกขามคลองไปถนนตลาดใหญ เมืองภูเก็ตชํารุดมาก และไดรับบริจาคทรัพยสวนตัว 465 บาท 8 
อัฐ สรางสะพาน เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 

3. หลวงศิริสมบัติ (เชย) ผูวาราชการเมืองพังงา ไดสรางสะพานขามคูตอกับถนนสายที่วาการเมือง
และขอถวายเปนพระราชกุศล 

4. ใบบอกผูวาราชการเมืองตะกั่วปา เพิง บุตรพระยาเสนานุชิต (นุช) และราษฎรไดรับบริจาค
ทรัพยสินสรางสะพานขามโพรกที่ลุมในทองทุงติดกับอําเภอตลาดใหญ เมืองตะกั่วปา และศาลากลาง
สะพาน 1 หลัง เพื่อขอถวายเปนพระราชกุศล (12 หนา, 10 แผน) 
สจช. มร.5 ม/45 ร.5 ม 24.1/20 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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40 
18 เม.ย. 120 - 10 ส.ค. 125 [พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2449]  
อัตราเงินแลทอง 

1. อัตราการแลกเงินทอง จัดทําข้ึนเพื่อใหสะดวกสําหรับใชจายในการคา การกูเงินกับรัฐบาล
ประเทศตางๆ ทั้งปนัง สิงคโปร ฝรั่งเศส อังกฤษ โดยมีรายละเอียดตางๆ ไดแก วิธีการจายเงินใน
ตางประเทศ, การแกและปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแลกเงิน กรมกษาปณ เชน การยกเลิก
อัตราเงินบาทกับเหรียญ การเปลี่ยนอัตราเงินเปนทอง, อัตราทอง การใชอัตราทอง, พระราชบัญญัติ
เงินตรา รัตนโกสินทรศก 122 [พ.ศ. 2441] 

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพมีหนังสือถึงพระเจานองยาเธอกรมขุน    
สมมตอมรพันธ ราชเลขานุการ รายงานเรื่องปญหาการคาที่มณฑลภูเก็ต ดวยมิสเตอรนิวบรอนเนอร 
กงสุลสยามเมืองปนังไดสงจดหมายแจงมาวา พอคาที่เมืองปนังไดรองทุกขตอกรมการวาการคาขายกบั
ประเทศสยามในมณฑลภูเก็ตน้ันลําบาก พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพจึงไดให    
พระยารัษฎาฯ สืบความพบวา ปญหาดังกลาวเกิดจากเงินเหรียญซึ่งใชในเมืองภูเก็ตมีอัตราไมคงที่ 
และอัตราการแลกเงินยังไมเปนระเบียบ จึงสงผลตอพอคาตางเมือง และการคาขายภายในมณฑล 
(เอกสารที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 169 – 194) (250 หนา, 250 แผน) 
สจช. ก-ร.5ค/76 ร5 ค 26/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
หมายเหตุ : - 
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41 
27 ก.ค. 120 - 20 พ.ค. 123 [พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2457] 
รายงานประชุมเทศาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ร.ศ. 120, 121, 122 

1. รายงานการประชุมขาหลวงเทศาภิบาล ปที่ 7 ประชุม 6 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 14  
กันยายน ร.ศ. 120 [พ.ศ. 2444] โดยมีทองตราเรียกขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลตางๆ เพื่อปรึกษา
ราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประชุม 27 คน เรื่องที่ประชุม
ไดแก  

1.1 กลาวถึงการประชุมครั้งกอนและแตงต้ังมอบหมายหนาที่ใหแกไขปญหาที่คางคาอยูใน
การประชุมคราวกอน 3 เรื่องไดแก เรื่องการปกครองแบบอําเภอ เรื่องแผนกสรรพากร 
แบบอาชญาบัตรและบัญชีตางๆ และเรื่องพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ ต๋ัวพิมพรูปพรรณ 

1.2 การประชุมครั้งน้ี หัวขอการประชุมแบงออกเปน 5 หัวขอ คือ แผนกปกครอง แผนกคลัง 
แผนกสรรพากร แผนกทหารและแผนกธรรมการ เน้ือหาเปนเรื่องราชการทั่วไปที่ผูวา
ราชการแตละจังหวัดสงรายงานมา 

2. รายงานการประชุมเทศาภิบาล ปที่ 8 ประชุม 4 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 12 กันยายน  
ร.ศ. 121 [พ.ศ. 2445] โดยมีทองตราเรียกขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลตางๆ เพื่อปรึกษาราชการ
กระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประชุม 29 คน การประชุมครั้งน้ี 
มีเจานายและขาราชการรวมประชุม พระยารัษฎาฯ เขารวมการประชุมในครั้งน้ีดวย การประชุมครั้งน้ี 
หัวขอการประชุมแบงออกเปน 9 หัวขอ คือ แผนกปกครอง แผนกคลัง แผนกตําแหนง แผนก
สรรพากร แผนกปาไม แผนกยุติธรรม แผนกโยธา แผนกการศึกษาและแผนกเกษตร เน้ือหาเปนเรื่อง
ราชการทั่วไปที่ผูวาราชการแตละจังหวัดสงรายงานมา (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏ
อยูในหนา 148 - 233) 

3. รายงานการประชุมเทศาภิบาล ปที่ 9 ประชุม 5 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 28 กันยายน  
ร.ศ. 122 [พ.ศ. 2446] โดยมีทองตราเรียกขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลตางๆ เพื่อปรึกษาราชการ
กระทรวงมหาดไทย ณ พระราชวังบางปะอิน สภาคารราชประยูรและที่ศาลาลูกขุน กรุงเทพฯ
ผูเขารวมประชุม 19 คน พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพเปนประธานในการประชุม 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) สมเด็จพระเจา 
ลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงษ 
ภูวนารถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ เสด็จประทับทอดพระเนตรการประชุม พระยารัษฎาฯ เขารวม 
การประชุมในครั้งน้ีดวย โดยในวันที่ 7 กันยายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จ
ประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารคํ่าแก
ขาหลวงเทศาภิบาล ณ พระที่น่ังวโรภาษพิมาน และเสด็จประทับฉายพระรูปพรอมดวยพระราชวงศานุ
วงศและขาราชการ 
        การประชุมครั้งน้ี หัวขอการประชุมแบงออกเปน 7 หัวขอ คือ แผนกมหาดไทย แผนกคลัง 
แผนกตําแหนง แผนกสรรพากร แผนกทหาร แผนกธรรมการ แผนกโยธา เน้ือหาเปนเรื่องราชการ
ทั่วไปที่ผูวาราชการแตละจังหวัดสงรายงานมา พระยารัษฎาฯ เรียนปรึกษาที่ประชุม 2 เรื่องคือ เรื่อง
เงินกันดาร ที่ประชุมตกลงใหพระยารัษฎาฯ และมณฑลตางๆ ไปกําหนดวาเมืองใดเปนเมืองกันดาร 
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และเรื่องหนาที่ของขาหลวงเทศาภิบาลและขาหลวงโยธา เกี่ยวกับการบังคับบัญชาซึ่งระบุไวใน 
รางกฎหมายน้ันยังไมชัดเจน (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 234 - 383)  
(383 หนา, 188 แผน)  
สจช. มร.5 ม/13 ร.5 ม 2.11/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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42 
1 – 11 ม.ค. 120 [พ.ศ. 2444] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางไปราชการเมืองตรังและ
เมืองปนัง ปกษแรก (นายพินิจราชการ) 
        1 มกราคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไดมีการจัดงานซึ่งภายในงานมีการละเลนตางๆ 
มากมาย และมีการยิงปนใหญสลุด ขาราชการ ผูใหญบาน กํานัน พอคา ราษฎรทั้งชาวไทย จีนและ
แขกมากราบบังคมพระบรมรูปและอานคําถวายไชยมงคล ทั้งน้ีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท พลทหาร 
และราษฎรบาดเจ็บจํานวนมาก 
        สวนต้ังแตวันที่ 2 – 14 มกราคม ไดออกตรวจทองที่และรับคําปรึกษาขอราชการตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจการปกเขตถนนที่จะตัดใหม สายควนเขาลูกชาง 
2. ไตสวนคดีความลักทรัพยพระสิริศาสตรประสิทธ์ิ 
3. ตรวจการสรางถนนอําเภอถลาง 
4. รับใบบอกแจงเรื่องเหตุเพลิงไหมเรือนริมถนนราชพานิช เมืองระนอง 
5. ตรวจโรงภาษีศุลกากร 
6. ประชุมนายอําเภอ กรมการอําเภอหัวเมืองตางๆ ในมณฑล หารือและเสนอขอราชการตางๆ  

ทั้งเรื่องเหตุกระบือหาย โจรผูราย การเชาถือที่ดิน การเก็บเงินคานา เรื่องหน้ีสิน เรื่องยกเลิกออฟฟศ
ไปรษณียที่อําเภอถลาง เรื่องเสาโทรเลข 

7. ตรวจการที่ตะราง20และช้ีแจงแกพธํามรงคเรื่องการใชบัญชีแบบใหม การจายนักโทษทํางาน 
8. จัดสงเงินภาษีอากรไปใหพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง นําฝากธนาคารที่เมืองปนัง  

(15 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/8  
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ  
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 

                                 
20 คุก  ตามความหมายในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลโปริสภา ร.ศ. 111 หมายถึง ที่คุมขังนักโทษที่ตองโทษ

จําคุกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ผูตองโทษจําคุกในสมัยน้ันตองใสพวงคอและเพิ่มโซตรวน สวน ตะราง  เปนที่คุมขังนักโทษ

ตั้งแต 6 เดือนลงมา ดังน้ันในสมัยน้ันคําวาคุกและตะรางจึงมีความหมายตางกัน 
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43 
16 – 24 ม.ค. 120 [พ.ศ. 2444] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางไปราชการเมืองปนัง 
ปกษหลัง (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการ นายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ในระหวางไปราชการเมืองปนัง สวนใหญเปนการออกตรวจทองที่และวาราชการตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจดูการสรางถนนเขาคอกชาง การถากถางปาและการสรางถนนเสนปากนํ้า 
2. ตรวจดูพนักงาน ณ ศาลาที่วาการมณฑล 
3. ทําสัญญากับพวกจีนรับเหมาทําถนน 
4. ตรวจดูการบํารุงถนน 
5. มีคําสั่งถึงหัวเมืองในมณฑลเรื่อง การตัดฟนไม 
6. การซอมแซมสถานีไปรษณีย 
7. ภาษีไมกระดาน 
8. สงเงินภาษีไปเมืองปนัง 
9. รางประกาศ ขอบังคับการรักษาความสะอาดและการปองกันกาฬโรค 
10. ตรวจความเรียบรอยที่ตะราง ตรวจดูนักโทษ 
11. ตรวจความที่ศาล เรื่องความอาญา (7 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 21/9  
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ  
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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44 
16 – 31 ม.ค. 120 [พ.ศ. 2444] 
รายวันจดรายงานราชการขาหลวงเทศาภิบาล (พระยารัษฎาฯ) เดือนมกราคม ร.ศ. 120 ปกษหลัง 
        วันที่ 16 มกราคม พระยารัษฎาฯ เดินทางถึงเมืองปนัง และตอบโทรเลขกับกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการทําทางเพื่อเตรียมรับเสด็จ และเรื่องหลวงลิขิตจะเดินทางมาเมืองปนัง  
        วันที่ 24 มกราคม พระยารัษฎาฯ เดินทางถึงปากนํ้าเมืองภูเก็ตและข้ึนไปตรวจดูเจาพนักงาน 
ณ ศาลาที่วาการอําเภอ ตอบเมืองระนองเรื่องอนุญาตใหยกเลิกการเก็บเงินสวย ใหคนไทยรีบไปต้ัง 
ถ่ินฐานกอนที่อังกฤษ 
        วันที่ 25 มกราคม ตรวจดูพนักงานทําการโยธา สั่งทางเมืองตรังใหรีบทําทางจากดานชอง แขวง
เมืองตรังไปยังเมืองพัทลุง21 การสรางพลับพลาที่ประทับเพื่อรับเสด็จเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย การ
ตัดทางจากปากลาวไปทับปุด จากทับปุดไปดานแขวงเมืองพังงาตอไปถึงเขตแดนอําเภอพระแสง เมือง
นครศรีธรรมราช 
        วันที่ 26 มกราคม ไปยังศาลาที่วาการมณฑลตรวจดู และสั่งการขอราชการตางๆ ไดแก ภาษีรัง
นกในแขวงมณฑลภูเก็ตกับมณฑลไทรบุรี เรื่องคาธรรมเนียมการทําเหมืองแรดีบุกในมณฑลภูเก็ต 
        วันที่ 27 มกราคม ตรวจดูการโยธา รางหนังสือเพื่อสงถึงผูวาราชการเมืองช้ีแจงเรื่องการถางปา 
ทําไรตามขอบังคับและประกาศของรัฐบาล และออกไปรับพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี จางวางเมือง
ระนอง ที่เดินทางกลับมาจากปนัง และนําไปตรวจดูออฟฟศและศาล แลวจึงไปสงพระยาดํารงสุจริต
มหิศรภักดีลงเรือ และไปตรวจดูการปรับที่ดินเพื่อสรางโรงพยาบาลที่เกาะตะเภาใหญ 
        วันที่ 28 มกราคม ตรวจทองที่ตําบลบานฉลอง สั่งการอําเภอเรื่องใหชักชวนราษฎรทํานา     
ใหมากข้ึน จากน้ันวันที่ 29 – 30 มกราคมไดตรวจดูการทําโยธา ไปดานปากนํ้า ตําบลทาตลิ่งชัน    
สั่งการอนุญาตใหประกาศหามใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ขับรถและเกวียนจางบริเวณทองถนนหลวง  
ในทองที่อําเภอกะทู อําเภอเมือง อําเภอถลาง ไปวัดมงคลนิมิตแลวกลับมายังที่พักเพื่อสงใบบอกถึง
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่องสงใบรับเงินฝากธนาคารที่เมืองปนัง และออกคําสั่งถึงผูวาราชการ
เมืองตางๆ เรื่องใหชวยสนับสนุน/ใหความชวยเหลือแกนายเรือเอก ผูชวยซิเกลอเซอรเรนเซน ซึ่ง
ออกมาทําการเรื่องการทําแผนที่ทางทะเล ทั้งน้ีวันที่ 31 มกราคม เปนไขไมไดไปราชการ (10 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
 

                                 
 

21ปจจุบันคือ ถนนขามเขาพับผา เช่ือมระหวางอําเภอกะชอง จังหวัดตรังและอําเภอศรีนครินทร จังหวัด
พัทลุง เดิมทางเสนน้ี พระยารัษฎาฯ เปนผูบุกเบิก ซ่ึงในสมัยกอนการตัดถนนผานภูเขาไมมีระเบิดใชในการระเบิดหิน 
พระยารัษฎาฯ ไดใชไฟเผาใหหินรอนแลวใชนํ้าราดทําใหหินแตก และสรางรถบดถนนโดยใชชางลากหิน เพื่อใหถนน
เรียบเสมอกัน จนสามารถตัดถนนผานภูเขาพับผาไดสําเร็จและใชเปนเสนทางในการติดตอกันระหวางจังหวัด 
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45 
10 – 17 ก.พ. 120 [พ.ศ. 2444] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลไปวาภาษีอากร เมืองระนอง เมือง
ตะกั่วปา (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการ ของนายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลไปวา
ภาษีอากร เมืองระนอง เมืองตะกั่วปา วาดวยเรื่องขอราชการตางๆ ดังน้ี 

1. การโยธา เรื่องการซอมแซมถนนในเมืองภูเก็ต ถนนเสนเขาคอกชาง การถางปาและทําถนน 
โดยอาศัยแรงงานนักโทษ ตรวจตราการโยธา การซอมแซมศาลากลาง ตรวจตราความสะอาด
บานเรือนและบริเวณตลาด ปกวัดถนนริมเขาคอกชาง 

2. คดีความและเหตุรองเรียน ไดแก อําเภอถลางสงใบบอกเรื่องผูรายขโมยมันสําปะหลัง เรื่อง 
คนตาย พระศิริศาสตรประสิทธ์ิ อธิบดีผูพิพากษาศาลมณฑลขออนุญาตใหนายเลื่อน ยกกระบัตรศาล 
เมืองระนอง เปนผูพิพากษา 

3. การคลัง เรื่องอนุญาตเบิกเงินการจรทําโรงภาษี ตําบลหยงสตาร 
4. ออกใบอนุญาตทําเหมือง 
5. ผูแทนนายอําเภอถลางนํามิสเตอรเฮช, มิสเตอรฟนลี, มิศเตอรแมกกิน, มิศเตอรเกาเดียมเขา 

แจงเหตุเรื่องเรือฮกเซงซึ่งเปนเรือบรรทุกเหล็ก คนและสินคาเกยหินจมนํ้าไปครึ่งลํา 
พระยารัษฎาฯ เดินทางกลับในวันที่ 17 กุมภาพันธ (11 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 21/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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46 
21 – 30 มี.ค. 120 [พ.ศ. 2444] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนในระหวางทานขาหลวงเทศาภิบาลไปราชการเมืองปนัง 
(นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการนายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนในระหวางทานขาหลวง
เทศาภิบาลไปราชการเมืองปนังเพื่อทําหนังสือสัญญาระหวางรัฐบาลสยามกับนายอากรฝน มณฑล
ภูเก็ต ณ เมืองป นัง โดยเรือกรนิเลีย นายพินิจราชการตรวจการทองที่  และสถานที่ราชการ 
มีขอราชการตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจดูทองที่ ไดแก ตรวจการจายนักโทษในตะราง (คุก)  
2. เรื่องการสั่งจายเงินเดือนของแผนกราชโลหกิจ 
3. สั่งการ/รับฟงขอราชการตางๆ ไดแก ออกคําสั่งใหเมืองพังงาจัดการจัดสงชางใหแกมิสเตอร

เบิก ขาหลวงราชโลหกิจ ซึ่งจะนําไปใชในการรับเสด็จเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย, ออกคําสั่งเรื่อง 
การรื้อบานเรือนเน่ืองจากจะขยายถนน, เรื่องจีนอองซิ่ง พอคาในตลาดมณฑลภูเก็ต แจงเหตุเรือเกย
มาติดหินที่อําเภอถลาง, เรื่องสั่งการใหพนักงานไปไตสวน สืบพยานคดีความเรื่องพลทหารทุบตีราษฎร
ชาวไทยและจีน รวม 6 คน, เรื่องตักเตือนนายอําเภอเกี่ยวกับการเก็บเงินคานาและคาอื่นๆ, เรื่องสั่ง
การใหนายอําเภอเกณฑจางเกวียนราษฎรใหบรรทุกไมกระดาน 

4. ตรวจการโยธา ไดแก การสรางถนนควนเขาคอกชาง การสรางถนนและการสรางบานพัก
ขาหลวงเทศาภิบาล ตรวจดูที่บนเขาแปดรอย ซึ่งไดสั่งการใหถางปาเพื่อเตรียมทําที่วาการอําเภอ และ
ที่พักกรมการอําเภอ โรงพักพลตระเวน (สถานีตํารวจ) ตรวจดูการซอมแซมถนนในตลาด ตรวจดูการ
ทําที่พักกุลีบนเกาะตะเภา ตรวจดูการทําที่โรงทหารที่แหลมโตะขุน 

5. คดีความ ไดแก อําเภอในเมือง จีนอึ่งกลาวหาวานายตันบุนซิ้วแอบข้ึนตนมะพราว คดีนาย
เอียด เมืองตรัง เอาเหล็กแหลมแทงคนจีนเสียชีวิต คดีกุลีจีนที่ทํางานในเหมืองลักขโมยของคดีทะเลาะ
วิวาททุบตีกันระหวางพลทหารเรือกับราษฎร คดีผูรายปลนเรือนที่เมืองตรัง คดีชิงทรัพยจีนจอง เหตุ
ผูรายเมืองตรัง เมืองพังงา เมืองกระบี่ ซึ่งเกิดเปนประจํา 

6. การสาธารณสุข ไดแก ผูวาราชการเมืองระนอง แจงเรื่องเขตแขวงเมืองหลังสวนเกิดไขทรพิษ
รุนแรง พระยารัตนเศรษฐี จึงไดสรางโรงกักกันคน ดานตรวจคนที่เขตแดนระหวาเมืองหลังสวน และ
เมืองระนอง 

7. เรื่องอื่นๆ ไดแก เรื่องหลวงปรานีนรากร จะมาปฏิบัติหนาที่เปนปลัดเมือง มณฑลภูเก็ต เรื่อง
ตรวจดูสารบบควาแพง ณ ที่วาการอําเภอ ต้ังแตตนปศก 120 – เดือนมีนาคม ศก 120 (พ.ศ. 2444) 
        ในวันที่ 30 มีนาคม พระยารัษฎาฯ กลับถึงปากนํ้า เมืองภูเก็ต โดยเรือเมล (16 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/11 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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24 ก.ย. 120 – 1 พ.ค. 121 [พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2445] 
รายงานมสิเตอรกเูปราตรวจการปลูกตนยางอินเดียรับเบอร 

1. มิสเตอรวาลเดลเดน กงสุลฮอลันดามีหนังสือถึงพระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ 
วโรปการ เสนาบดีวาการกระทรวงตางประเทศ เรื่องรายงานมิสเตอรกูเปราส คิดจะเพาะปลูก 
กัตตาเปอรชา22 และริเริ่มการเพาะปลูกกัตตาเปอรชาในประเทศไทย ในรายงานไดอธิบายเกี่ยวกับ 
ช่ือวิทยาศาสตร ลักษณะโดยรวมของตนยางชนิดน้ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงพิจารณาใหชะลอไวกอนเพื่อปรึกษาหาขอสรุป 

2. พระยารัษฎาฯ มีใบบอกถึงพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เกี่ยวกับ 
สถานการณการทําเหมืองแรดีบุกในมณฑลภูเก็ต ซึ่งที่ดินเหลือนอยลง จึงไดเสนอใหมีการเพาะปลูก
ตนยางอินเดียรับเบอรในทุกเมืองเพื่อใหราษฎรมีอาชีพ และมณฑลภูเก็ตมีรายไดเมื่อการทําเหมืองแร
ซบเซาลง ทั้งน้ีไดขออนุญาตโอนเงินที่เหลือจากกองราชโลหกิจมาบํารุงการเพาะปลูกดังกลาว พระเจา
นองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดอนุญาตใหทดลองเพาะปลูกในมณฑลภูเก็ต และใหพระ
ยารัษฎาฯ กําหนดคาใชจายและใหโอนจายตามระเบียบ 

3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลามีพระราชดํารัสกับพระเจานองยาเธอ กรมหลวง 
ดํารงราชานุภาพเกี่ยวกับเรื่องมิสเตอรกูเปราส ความวาควรใหมิสเตอรกูเปราสเขารับราชการเพื่อ 
ดูลักษณะการทํางานแลวจึงคอยคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ี และทําสัญญาในภายหลัง (67 หนา, 65 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/15 ร.5 กษ 10.2/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
22 กัตตาเปอรชา คือ ยางกัตตาเปอรชาที่ไดจากตนกัตตา (Guttar Tree) เปนยางที่ใชทําสายไฟแตไม

สามารถใชทํายางสําเร็จรูปเชน ยางรถยนต หรือรองเทา ได 
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48 
17 – 31 ธ.ค. 120 [พ.ศ. 2444] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนทานผูแทนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตระหวางไป
ตรวจราชการเมอืงตรงัและเมอืงปนัง (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางไปราชการเมือง
ตรังและเมืองปนัง ลงวันที่ 17 ธันวาคม ร.ศ. 120 [พ.ศ. 2444] ไดตรวจดูพนักงาน ณ ที่ศาลาวาการ
มณฑล ตรวจดูทองที่ บริษัทเหมืองที่บางเหนียวใตและเหมืองอื่นๆ อีก 5 แหงพรอมกับหลวงพิพิธ
สมบัติ เลขานุการและหลวงคลังสมบัติ นายอําเภอ เรื่องราชการตางๆ ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. การรับ – สงและตอบหนังสือและเอกสาร จดหมายราชการ 
2. การทําบัญชีสรุปเหตุ โจรผูราย 
3. คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับการโคน ถางปา ทําไรในเมืองตะกั่วปา เมืองระนอง พังงา กระบี่  

ภูเก็ต ตรัง ถลาง กะทู เพื่อการเพาะปลูก 
4. ตรวจดูโรงเรียนที่วัดมงคลนิมิต 
5. การจัดการเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องเขตแดนระหวางเหมืองจีนบุนกับเหมืองของจีนอองเถียม  

บริษัทเหมืองในบางเหนียวใต 
6. เรื่องการคลัง วาดวยเรื่องของการสงใบรับเงินฝากธนาคารเมืองปนัง 
7. เรื่องการโยธา วาดวยเรื่องยกเลิกคนเดินหนังสือทางบก หรือบุรุษไปรษณียระหวางเมือง 

ระนอง เมืองตะกั่วปา ใหสงทางเรือกลไฟแทนและเรื่องการสรางถนนเสนไปอําเภอถลาง 
8. เรื่องการเปรียบเทียบความคดีแพง 
9. เรื่องภาษี เงินคานา 
10. การออกตรวจพื้นที่บานทามะพราว  
11. การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาประจําป 
12. คดีความผูรายลักขโมยของและทองรูปพรรณของภรรยาพระสิริศาสตรประสิทธ์ิ (16 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 21/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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49 
6 – 13 ม.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล ในระหวางที่ไปรกัษาตัวที่เมืองปนัง 
(นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการ นายพินิจราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ออกตรวจราชการในทองที่ตางๆ ไดแก ตรวจดูการสรางถนนหนาบานอัยการที่เขาคอกชาง  
ตรวจดูการสรางบานปลัดเทศาภิบาล ตรวจดูการสรางบานเลขานุการ ตรวจดูการแบงจายนักโทษ 
เพื่อทําการโยธาไดแก สรางถนน สรางสะพานและสรางบานพักขาราชการ ตรวจดูพนักงานที่ศาลา
ที่วาการมณฑล ตรวจการสรางถนนเสนอําเภอกะทูและถนนตําบลบางเหนียวใต 

2. มีหนังสือถึงพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องสงเงินฝากธนาคาร 
3. พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดีมาจากเมืองระนองและจะไปเมืองปนังตอ 
4. ไดรับใบบอกจากเมืองตรังขอหารือเรื่องนายอายเล็กดํา ผูรายปลนบานจีนเลียวกงั พระยารษัฎาฯ 

เดินทางกลับมาถึงมณฑลภูเก็ตเวลาบายสี่โมง (5 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/24 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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50 
1 – 15 ก.พ. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการ นายพินิจราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจราชการในทองที่ตางๆ ไดแก ตรวจดูการสรางบานลามอังกฤษ ตรวจดูการจายนักโทษ 
ตรวจการสรางถนนเสนกะทู สายถลาง การซอมกําแพง การซอมสะพาน การซอมแซมถนนที่ปากนํ้า 
การปรับถนนเสนอาวเก การสรางทางข้ึนเขาโตะแซและการสรางบานพักพนักงานตรวจการโยธาธิการ
ที่ควนเขาคอกชาง เรื่องตรวจดูบานผูชวยขาหลวงสรรพากร ตรวจบานพักพนักงานอัยการ 

2. รับแจงเรื่องและวาราชการเรื่องตางๆ ระหวางที่พระยารัษฎาฯ ไมอยู ไดแก เรื่องหลวงพล 
กรมการนอกธรรมเนียมซึ่งเปนเจาพนักงานถางทางโทรเลขและปกเสาพาดสาย เรื่องพลทหารทะเลาะ
วิวาทกับชาวจีนและพลตระเวนในตลาด เรื่องประชุมกรมการอําเภอ และเจาหนาที่เรื่องการทําเสา
สายโทรเลขและการรักษา บํารุงถนน เรื่องมีเรือเมลมาจากจีน มาเพื่อรับกุลีชาวจีนกับบานเน่ืองใน
โอกาสวันปใหมของชาวจีน เรื่องนายทัน นายหมวด นายกองพลตระเวนไปตามจับผูรายที่แขวงเมือง
นครศรีธรรมราชกับพระยาอุตรกิจพิจารณ (สุด สาระสุทธ์ิ) ผูวาราชการเมืองกระบี่เรื่องหลวงอินทร 
มนตรี คางเงินคานา เรื่องเกิดเหตุเพลิงไหมที่บานแขกในตลาดริมโรงยาฝนเรื่องไปสํารวจและปกเสา
ถนนเสนใหมที่ตอกับถนนเสนในตลาด เรื่องไดรับใบบอกผูวาราชการเมืองพังงา ขออนุญาตใหนาย
จวน เสมียนในที่วาการอําเภอเมืองพังงา เปนปลัดอําเภอแทนนายพลับ เรื่องไดรับใบบอกอําเภอกะทู
วานายนอม กํานันตําบลกะรนทําต๋ัวอนุญาตฆาสุกรและยักยอกเงินจึงสั่งใหออกจากตําแหนง เรื่อง
พระยาอุตรกิจพิจารณ (สุด สาระสุทธ์ิ) ผูวาราชการเมืองกระบี่ไดมาถึงภูเก็ตและย่ืนรายงานนักโทษ
เพื่อรับตัวไปประหารชีวิตที่เมืองกระบี่ 

3. สั่งการเรื่องราชการตางๆ ไดแก เรื่องออกตรามณฑลถึงหลวงศิริสมบัติ ผูวาราชการเมืองพังงา
วาใหสั่งการใหนายช่ืน วาที่ยกกระบัตรมณฑลไปไตสวนและฟองความผูรายซึ่งจับมาไดจากแขวงเมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองไชยา เรื่องใบบอกวาดวยเรื่องการสงบัญชีธรรมเนียมขาราชการหัวเมืองใน
มณฑลภูเก็ต เรื่องอนุญาตใหจัดการประมูลอากรสุราขาวแดงและบอนเบี้ยเมืองภูเก็ตเปนเวลา 3 ป 
เรื่องสั่งการพระธํามรงคใหจายนักโทษทําการตางๆ เรื่องสั่งการใหมิสเตอรสเตฟาน ตรวจทางที่จดัใหม
ซึ่งเช่ือมตอกับถนนในตลาดทางเหนือ เรื่องใหเก็บเงินภาคหลวงและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามราคาดีบุก
ซึ่งออกจากเกาะหมาก เรื่องออกประกาศเกี่ยวกับการสราง ปลูกเรือนภายในเขตตลาดลาง 
        พระยารัษฎาฯ เดินทางกลับมาถึงเมืองภูเก็ตในวันที่ 15 กุมภาพันธ 121 [พ.ศ. 2445]        
(17 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/25 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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51 
1 – 15 เม.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการของทานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (พระยารัษฎาฯ) 
        วันที่ 1 เมษายน หยุดทําการเน่ืองในวันปใหมและไปตรวจดูการสรางบานหมอแอมเนอรที่ดาน
ปากนํ้าและการสรางถนนเสนอาวเก 
        วันที่ 2 เมษายน ตรวจดูการซอมถนนหัวตลาดและโรงบอนเบี้ย กลับมาที่ภูเก็ต ช้ีแจงเรื่อง   
การรักษาความสะอาด และการจําหนายนํ้ามันดิบเพื่อปองกันกาฬโรคแลวจึงเดินทางไปที่วาการ
อําเภอเพื่อช้ีแจงกรณีที่ดินเหมืองของอําแดงกอบ เมืองตะกั่วปา 
        วันที่ 3 เมษายน ออกจากเมืองภูเก็ตไปกระบี่ ตรวจคลองปากลาวซึ่งเปนเขตแดนตอกับ 
เมืองกระบี่และเมืองพังงา และตรวจดูเสนทางการรับเสด็จ 
        วันที่ 4 เมษายน ตรวจดูพลับพลาที่รับเสด็จ ดูพื้นที่ปา ชายคลองปากลาวและลงเรือไป 
เมืองพังงา ไตสวนหารือเรื่องการเก็บภาษีในแขวงเมืองอําเภอทับปุด ซึ่งเคยสั่งยกเลิกไปแลว และเรื่อง
การปลูก ตัดตนจากบริเวณคลองปากลาวฝงเมืองพังงา 
        วันที่ 5 เมษายน ตรวจตราความเรียบรอยภายในตะรางและที่ทําการ ตรวจดูพลับพลา 
บานเรือนที่พัก ตรวจดูถนน โรงเลี้ยงที่จะรับเสด็จ ตรวจดูการสรางโรงพยาบาลที่เกาะตะเภาใหญ 
        วันที่ 6 – 7 เมษายน ปดทําการเน่ืองในวันตรุษไทย วันที่ 8 เมษายน ปดที่ทําการเชนเดียวกัน
แตเรียกเลขาฯ ใหไปที่บานพักเพื่อสั่งการเรื่องการสรางถนนเสนเมืองเกา – เมืองใหม การเกณฑจาง
ราษฎรเลื่อยไมเหลาเตาสงมาเมืองภูเก็ต และเรื่องการเกณฑคนตัดไมอินทนินทในอําเภอคลองพล 
        วันที่ 9 เมษายน ตรวจตราความเรียบรอยภายในตะราง การซอมแซมบานของขาหลวงราช 
โลหกิจ สั่งการเรื่องโยธาที่คลับภูเก็ต และกลับไปที่วาการมณฑลเพื่อออกประกาศการต้ังโรงฆาสัตว 
ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือและสุกร ตามหัวเมืองศก 119 (พ.ศ. 2443) 
        วันที่ 10 เมษายน เดินทางไปรับพระราชทานนํ้าพิพัฒนสัตยาที่วัดมงคลนิมิตร 
        วันที่ 11 เมษายน เดินทางมาที่คลับภูเก็ต สั่งงานเรื่องการโยธา เดินทางมาที่วาการมณฑล 
ตรวจดูพนักงานและออกประกาศหามไมใหคนไทย เลนเบี้ย ใจความโดยรวมของประกาศไดแก 
คําจํากัดความ ขอหามและขอยกเวนการเลนในกรณีตางๆ 
        วันที่ 12 เมษายน ตรวจตราความเรียบรอยภายในตะราง สั่งการใหผูคุมดูแลเรื่องความสะอาด 
ตรวจการสรางถนนเสนไปอําเภอถลาง สายอาวเก ตรวจตราบานเรือนหลังตลาดอาวเก และสั่ง 
การเรื่องการเบิกจายในศก 121 [พ.ศ. 2445] ตามที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติโทรเลขมาบอก 
ออกประกาศเรื่องหามใหผูใดผลิตยาผสมฝนหรือจําหนายในมณฑลภูเก็ต ตามความที่ประกาศ 
ของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและสั่งใหมิสเตอรสเตแฟนไปตรวจทําแผนที่ในลํานํ้าแมนํ้าหลวง 
อําเภอทุงสง อําเภอพระแสง ปลายนํ้าเมืองตรัง 
        วันที่ 13 เมษายน สั่งการโยธากับเจาหนาที่ วันน้ีทําการแคครึ่งวัน 
        วันที่ 14 เมษายน ทํางานแคครึ่งวันและตรวจการสรางถนนเสนอําเภอถลาง ตรวจบนควนเขา
วัดธุดงค เพื่อดูที่ขุดสระ 
        วันที่ 15 เมษายน ปดที่ทําการมณฑล สั่งทางหลวงวาใหรับศพคนจีนที่นับถือโรมันคาทอลิกไปที่
ฝงศพจีนดวย (18 แผน) 
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หจช.ตรัง (10) มท 21/12 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี ไดตีพิมพลงในหนังสือจดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑ จัดพิมพโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
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52 
16 – 28 เม.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการของทานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (พระยารัษฎาฯ) 
        วันที่ 16 เมษายน ปดที่ทําการมณฑล  
        วันที่ 17 เมษายน เดินทางไปที่คลับภูเก็ต สั่งการเจาหนาที่ใหตรวจดูถนนคนละสายทั้งใน
อําเภอถลาง อําเภอกะทู ตรวจดูบันทึกและนํามาเสนอในที่ประชุม ตรวจดูโบสถที่วัดมงคลนิมิต 
และออกประกาศเกี่ยวกับการปลูกสรางบานเรือนในเขตตลาดเมืองภูเก็ต 
        วันที่ 18 เมษายน ตรวจตราการจายนักโทษ แสดงความคิดเห็น/ปรึกษาหารือเรื่องเหมืองเลียน
ฮับ พรอมทั้งเรียกหมอหลวง และหมอเชลยมาประชุมเรื่องกาฬโรค 
        วันที่ 19 เมษายน เดินทางไปปากนํ้า ตรวจดูบานหมอแอมเนอรและเขียนจดหมายเชิญผูมีช่ือ
เปนกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลในมณฑลภูเก็ต เพื่อทํานุบํารุงการคา และการประกอบอาชีพ 
ของราษฎรในแตละพื้นที่ 
        วันที่ 20 เมษายน ตรวจการสรางถนนเสนอําเภอถลาง อําเภอกะทู ตรวจดูการรักษา 
ความสะอาดตําบลตลาดเหนือและออกคําสั่งใหสรางที่พักใหผูชวยสรรพากร เมืองระนอง 
        วันที่ 21 เมษายน ออกตรวจราชการโยธา เดินทางไปดานปากนํ้าเพื่อดูการสรางโรงพยาบาล 
ที่เกาะตะเภาใหญและโรงพักทหารที่แหลมโตะขุน ตรวจดูบานหมอแอมเนอรและออกประกาศอีก 
2 เรื่องคือ เรื่องการเรียกช่ือตําบล และการจัดเก็บเงินคากระโจมไฟในการเดินเรือในทะเล 
        วันที่ 22 เมษายน ลงเรือไปตรวจดูการสรางโรงพยาบาลที่เกาะตะเภาใหญ และโรงพักทหาร 
ที่แหลมโตะขุน 
        วันที่ 23 เมษายน ตรวจตราดูความเรียบรอยภายในตะราง ช้ีแจงเรื่องการเรียกเก็บเงินคา 
สวน ไร ใหเก็บเปนอัตราเดียวกันทุกๆ เมืองในมณฑลภูเก็ตและตักเตือนใหผูวาราชการเมืองตรวจดู 
ใบบอก ขอราชการอยางละเอียด รอบคอบ 
        วันที่ 24 เมษายน มีคําสั่งถึงผูวาราชการเมืองในมณฑลภูเก็ตเรื่องใหหมั่นตรวจตราดูรูปแบบ
และการจัดพิมพหนังสือราชการมใหเปนระเบียบ (20 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี ไดตีพิมพลงในหนังสือจดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑ จัดพิมพโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
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53 
1 – 15 พ.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการของทานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (พระยารัษฎาฯ) 
        วันที่ 1 พฤษภาคม ตรวจดูพระเพชรภักดี หลวงปราณีนรากรและหลวงศิริสมบัติ จัดการเรื่อง
การรับเสด็จ การเตรียมพลับพลาที่ประทับและการถางทางที่จะรับเสด็จ 
        วันที่ 2 พฤษภาคม สั่งการเรื่องการโรยปูนขาวใตถุนบาน ทอนํ้าหลังบาน ทอนํ้าบริเวณถนน 
เพื่อปองกันกาฬโรค 
        วันที่ 3 พฤษภาคม สั่งการเรื่องเรือรับเสด็จที่ปากลาว สงจดหมายถึงพระทวีปสยามกิจ กงสุล
สยามเมืองปนัง ใหซื้อดินประสิว และสงมากับเรือเมลเพื่อนํามาเปนสวนผสมในการปองกันกาฬโรค 
เรื่องการทําบัญชีรายจายนํ้ามันดินดําสําหรับปองกันกาฬโรค แลวลงเรือภูเก็ตไปรับเสด็จเสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการที่ตําบลปากลาว 
        วันที่ 4 พฤษภาคม ตรวจการอยูที่ตําบลบานโคกโคน คลองปากลาว แขวงเมืองพังงา สั่งการ
เรื่องการขนของที่จะใชรับเสด็จและตรวจดูการสรางพลับพลาที่ประทับ สืบถามระยะทางเสด็จ 
ของเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ 
        วันที่ 5 พฤษภาคม สั่งการใหเกณฑคนและพลตระเวนจากอําเภอทับปุด อําเภออาวลึกมาชวย
ทําโรงชาง โรงครัวและจัดเตรียมสถานที่ สั่งการเรื่องการขนยายของที่จะใชในการรับเสด็จ เรื่องขบวน
เรือและขบวนรับเสด็จ และสั่งการเรื่องอาหาร 
        วันที่ 6 พฤษภาคม ตรวจทานเรื่องข้ันตอนในการรับเสด็จ 
        วันที่ 7 พฤษภาคม สั่งการเรื่องการนิมนตพระสงฆ จัดคนพรอมชางใหรีบไปถางทางเกา 
        วันที่ 8 พฤษภาคม ข้ึนชางออกจากตําบลปากลาว ไปรับเสด็จที่ตําบลบางเทาแม 
        วันที่ 9 พฤษภาคม ตามเสด็จจากพลับพลาที่ปากลาวไปยังทาเมืองพังงา จนกระทั่งเสด็จ
ประทับที่ตําบลควนเขา 
        วันที่ 10 พฤษภาคม ตามเสด็จออกจากพลับพลาที่ประทับเพื่อไปทอดพระเนตรเมืองพังงา 
(ครั้งพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ 
เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู ร.ศ. 121) (20 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/16 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี ไดตีพิมพลงในหนังสือจดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑ จัดพิมพโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
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54 
5 – 12 พ.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่ไปรับเสด็จเสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการนายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวาง
ที่ไปรับเสด็จเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ รับเสด็จพระเจาลูกยาเธอที่เมืองปนัง และไปราชการ 
เมืองระนอง นายพินิจราชการไดรายงานขอราชการตางๆ ดังน้ี 

1. รายงานการมาปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน 
2. สั่งการเรื่องการรับเสด็จ ตรวจดูการสรางที่พักขาหลวงเทศาภิบาล 
3. สั่งการใหหลวงลิขิตบรรณารักษ ขาหลวงคลังและนายสมูย ผูชวยขาหลวงสรรพากร ใหไป 

จัดการเรื่องทําซุม และการสรางสะพานหินที่ดานปากนํ้า 
4. ประชุมขาราชการที่คลับภูเก็ต ซึ่งไดนําใบบอกและจดหมายตางๆ มานําเสนอไดแก ใบบอก 

ของพระยาเพชรกําแหงสงคราม ผูวาราชการเมืองตะกั่วปาเรื่องพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยาป ร.ศ. 121 
(พ.ศ. 2445) ใบบอกของหลวงคลัง เรื่องสงคําไตสวนคดีความอําแดงชัย ผูเปนโจทกกับนายตันฮวด   
ผูเปนจําเลย เรื่องว่ิงราวไมกลัดทองคํา ใบบอกเรื่องเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการจะเสด็จโดยเรือ      
ใหขาราชการแตงตัวครึ่งยศ ไปตอนรับที่ดานปากนํ้า หลังจากน้ันเดินทางไปตรวจการที่ดานปากนํ้า  
(5 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/14 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี ไดตีพิมพลงในหนังสือจดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑ จัดพิมพโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171

55 
19 – 31 พ.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่ไปรับเสด็จเสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการของผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่ไปรับเสด็จ
เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ไดตรวจดูทองที่และสั่งการขอราชการตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจตราพนักงาน ไดแก ตรวจดูพนักงาน ณ ที่วาการศาลามณฑล ตรวจดูความเรียบรอย   
ที่ตาราง 

2. การโยธา ไดแก คุมนักโทษสรางถนน 
3. สั่งการขอราชการตางๆ ไดแก เรื่องรับรายงานจากนายอําเภอถลาง แจงขาวการสงตัวนาย 

แสงและนายหมานุย ผูรายลักทรัพย ซึ่งใหพลตระเวนคุมตัวมาแตลักลอบหนีไประหวางทาง กําลังตาม
จับกุมและลงโทษพลตระเวนแลว เรื่องประชุมเสนอใบบอกพระยาอุดรกําพิจารณ แจงวานายคลาว 
นายอําเภอเกาะลันตาลาไปเย่ียมบานที่กรุงเทพฯ เปนเวลา 2 เดือน เรื่องประชุมขาราชการ และ
พอคา มอบหมายหนาที่ตางๆ เรื่องพระยาเพชรกําแหง ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา ขออนุญาตเลิกเก็บ
ภาษีไมไผ หวายและสั่งของตามพระราชบัญญัติภาษีภายใน เรื่องสงตัวพระศิริศาสตรประสิทธ์ิไปเปน 
ผูพิพากษาศาลที่ดานปากนํ้า มณฑลภูเก็ต เรื่องเมืองตรังสงใบบอกแจงเรื่องภาษีไรยาสูบ 

4. การแพทยและการสาธารณสุข ไดแก เรื่องหมอแอมเนอร แพทยหลวงมณฑลภูเก็ต สงใบ 
บอกรายงานเกี่ยวกับอหิวาตกโรค เรื่องรายงานการปลูกไขทรพิษ เมืองตะกั่วปา เรื่องพระทวีปสยาม
กิจ กงสุลสยามเมืองปนัง รายงานเรื่องคนปวยกาฬโรค 

5. การศาล/คดีความ ไดแก เรื่องราษฎรและขาราชการมาประชุมพรอมกัน เน่ืองจากกระทรวง 
ยุติธรรมสงสารตราแจงเปลี่ยนอธิบดีผูพิพากษาเปนหลวงพินิจดุลอัฎ เรื่องหลวงคลังสมบัติรายงานคดี
ความการทุบตีกุลี คดีฟนแทงชาวจีนในเมืองภูเก็ต พระยาอุดรกิจพิจารณ ขาหลวงรักษาราชการเมือง
กระบี่สงนักโทษเมืองกระบี่มายังมณฑล (10 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/15 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี ไดตีพิมพลงในหนังสือจดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. ๑๒๑ จัดพิมพโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
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56 
1 – 15 มิ.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่ไปสงเสด็จเสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการของนายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ในระหวางที่ไปสงเสด็จเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ สั่งการเรื่องขอราชการตางๆ ดังน้ี 

1. เรื่องการตัดเงินเดือนนายคลาว นายอําเภอเกาะลันตา กรณีมีความผิดขอหาอนุญาตให 
ราษฎรถางปาไมใหญเพื่อทําไร 

2. ตรวจดูการสรางที่พักของขาหลวงเทศาภิบาล ตรวจดูความสะอาด สุขอนามัยตามถนน และ 
ทอนํ้าบานเรือนราษฎรในตลาด ตรวจดูการรื้อถอนบานเรือนที่ทรุดโทรมตามพระราชบัญญัติ ตรวจดู
ชาวจีนที่รับเหมาทําถนนเสนถลาง ตรวจการซอมพื้นดินบานพักกุลีชาวจีนที่เกาะตะเภา ตรวจดู 
การขุดบอนํ้าที่ควบเขาคอกชาง 

3. รับรายงานของหมอแอมเนอร แพทยหลวงมณฑลภูเก็ต เรื่องมีคนปวยเปนกาฬโรคตาย 3 คน  
อหิวาตกโรคตาย 11 คน และรายงานเพิ่มเติมฉบับหลังวามีคนเปนกาฬโรคตายเพิ่มอีก 1 คน 
อหิวาตกโรคตายเพิ่มอีก 16 คน 

4. ประชุม นําเสนอใบบอกและจดหมายเรื่องราชการแผนกตางๆ ดังน้ี 
4.1 ใบบอกหลวงศิริสมบัติ เมืองพังงา เรื่องการไตสวนกรณีอําเภอตะกั่วทุงออกใบเสร็จเก็บ

เงินภาษีโดยไมใชใบเสร็จหลวง 
4.2 ใบบอกหลวงศิริสมบัติ เมืองพังงา เรื่องผูราย 8 คน ชาวเมืองไชยาปลนชาวจีนที่อําเภอ

ทับปุด 
4.3 รายงานหลวงคลังสมบัติ นายอําเภอในเมือง เรื่อง นายดํากับพวกไปไลยิงเน้ือ แตกระสุน

ไปโดนนายหีดที่ขา 
4.4 ใบบอกพระยาอุดรกิจพิจารณ ขาหลวงรักษาราชการเมืองกระบี่ เรื่องการจัดทําต๋ัว

รูปพรรณและการอนุญาตฆากระบือที่เกาะลันตานอย 
4.5 จดหมายพระทวีปสยามกิจกงสุล กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องสงเงินผลประโยชนเขาฝาก

ธนาคาร 
5. การสั่งการ ไดแก สั่งการผูใหญบานทําดอกไมไฟ (ดินประสิวในดอกไมไฟสามารถปองกัน 

กาฬโรคได) สําหรับแจกจายใหลูกบานจุดปองกันกาฬโรค สั่งการเรื่องการจัดการตรวจสอบบัญชี
นักโทษ สั่งจายนักโทษทํางาน (9 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/17 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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57 
2 มิ.ย. 121 – 9 ก.ย. 123 [พ.ศ. 2445 – พ.ศ. 2447] 
บริษัทสเตรดเตรดิงเมืองสิงคโปรขออนุญาตคาขายในเมืองภูเก็จ 

1. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ทูลเกลาฯ ถวายเรื่องบริษัทสเตรท เทรดด้ิง 
ประเทศสิงคโปร มีหนังสือเพื่อขออนุญาตทําการคาขายดีบุกในเมืองภูเก็ตและอีก 3 มณฑล คือ 
มณฑลไทรบุรี มณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ประทานพระบรมราชานุญาตใหสามารถทําการคาขายดีบุก
ได โดยจะตองอยูภายใตขอบังคับที่ต้ังไว คือ 

1.1 การคาขายดังกลาวจะตองเปนไปตามพระราชกําหนดกฎหมาย โดยจะตองเสียภาษีภาค

หลวงคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ การทําการแรดีบุกทั้งหมด 

1.2 ถาบริษัทจะซื้อ/เชา เพื่อประโยชนทางการคา จะตองขออนุญาตฝายรัฐบาลไทยกอน 

1.3 ใหออกประกาศอัตราเก็บภาคหลวงแรดีบุก มณฑลภูเก็ต ตามรางดังกลาวได 

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโรปการ มีหนังสือถึงพระเจานองยาเธอ กรมขุน
สมมตอมรพันธ เรื่องราชทูตอังกฤษเตือนเรื่องบริษัทสเตรทเทรดด้ิงที่จะขออนุญาตทําการคาขายดีบุก
ที่มณฑลภูเก็ต และเจาเมืองอนุญาตใหทําการคาขายตามที่ขอ 

3. พระยาศรีสหเทพถึงพระยาพิพัฒน เรื่องขอสงหนังสืออนุญาตใหบริษัทสเตรทเทรดด้ิง 
           ในการน้ีพระยารัษฎาฯ ไดรับมอบหมายใหทําหนังสือสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทสเตรทเทรดด้ิง 
โดยมีขอสัญญาตกลงเชาที่ดิน ในเมืองภูเก็ต 2 ตําบล คือ ตําบลบานสินแขวง อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต และตําบลบางงั่วแขวง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสรางบานและโรงลางแร เชาที่ดินตําบล
บานสาน อําเภอในเมือง จังหวัดภูเก็ต ทําเปนทางนํ้า (102 หนา, 93 แผน)  
สจช. มร.5 ต/11 ร.5ต2.12/23 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงตางประเทศ 
หมายเหตุ : - 
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58 
16 – 31 ส.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล (นายพินิจราชการ) 
         นายพินิจราชการสงพระยารัษฎาฯ ข้ึนเรือกรนิเลีย เ ดินทางไปกรุงเทพฯ ขณะน้ันม ี
ขอราชการจากเมืองตางๆ ภายในมณฑลภูเก็ต และการตรวจตราดูทองที่ตางๆ ของนายพินิจราชการ 
ซึ่งเขียนไวในรายงานดังน้ี 

1. มณฑลภูเก็ตสงหนังสือถึงหัวเมือง เรื่องแบบฟอรมเรือนจําแบบใหม ตามที่กระทรวงบังคับใช 
2. สงใบบอกถึงพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องใบรับเงินฝากธนาคาร และสงเงิน

ผลประโยชนของมณฑลภูเก็ตใหพระทวีปสยามกิจชวยจัดการฝากธนาคารให 
3. นายพินิจราชการนําหลวงทรงสุรเดช หมอมหลวงกรี มิสเตอรกอฟอศไปดูที่สรางบานพักที่ 

เขาคอกชาง 
4. สงใบบอกถึงพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องอหิวาตกโรคและกาฬโรค 
5. มณฑลภูเก็ตมีคําสั่งถึงอําเภอในเมืองใหประกาศใชใบอนุญาตคนเกิด คนตายและใบอนุญาต

แตงงาน 
6. รับสารตรากระทรวงมหาดไทย 3 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 ใหหลวงทรงสุรเดชเปนขาหลวง 

มหาดไทย มณฑลภูเก็ตแทนขุนอนุชิตรสงคราม ฉบับที่ 2 ใหหมอมหลวงกรีเปนขาหลวงสรรพากร 
ฉบับที่ 3 ใหขุนอนุชิตรสงครามกลับเขามากรุงเทพฯ 

7. ตรวจดูพธํามรงคจายนักโทษและตรวจดูพลตระเวน 
8. พระยาณรงคเรืองฤทธ์ิ ผูวาราชการเมืองถลางขอใหสงตนฎีกาเขาทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย

เรื่องขอที่นาซึ่งถูกยึดเปนของรัฐบาลคืน 
9. มณฑลภูเก็ตมีหนังสือถึงเมืองพังงา เรื่องสงใบอนุญาตรอนแรในตําบลโคกลอย 
10. ตรวจตราดูพนักงานช่ังดีบุกที่โรงภาษี 
11. สงใบบอกเรื่องอหิวาตกโรคไปยังกระทรวงมหาดไทยวาเหตุการณสงบลงและไมมีคนปวยแลว 
12. มณฑลภูเก็ตจัดสอบไลความรูนักเรียนปกครองทองที่ 
13. ตรวจดูการสรางถนน สะพานทางไปตําบลกะทูและตรวจดูกุลีจีนสรางสะพานโรงอิฐใต 
14. ตรวจดูการสุขาภิบาลหมูบาน ตําบลสามกองและบานทุงคา 
15. ใบบอกจากหลวงคลังสมบัติ นายอําเภอถลาง เมืองภูเก็ต เรื่องสงตัวชาวจีนยองเบาขโมยของ 
16. จีนจันบุนรองเรียนเรื่องจีนอองเถียมขุดเอาแรดีบุกในที่ของตน ขอรองเรียนใหจายเงินตาม

พระราชบัญญัติการแร 
17. ตรวจตราดูการสรางสะพานที่โรงอิฐใต 
18. ตรวจหนังสือราชการ 
19. เกิดเหตุการณชาวจีนวิวาทกันที่ตําบลบางเหนียวใต มีคนตาย 1 คน กําลังดําเนินการจับกุม 
20. ออกคําสั่งถึงผูวาราชการเมืองใหหมั่นไปตรวจตราการช่ังดีบุก 
21. มณฑลภูเก็ตไดรับใบบอกเมืองตะกั่วปา ช้ีแจงเรื่อง คดีความที่รัฐบาลฟองอําแดงกบ 

เน่ืองจากสามีอําแดงกบยืมเงินของพระยาเสานานุชิตร นายพินิจราชการสั่งการใหเมืองตะกั่วปางดสง
ฎีกาคดีอําแดงกบกับรัฐบาล 
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22. ไดรับใบบอกอําเภอถลาง เรื่องสวนลดในการเก็บภาษีสุกร 
23. ไดรับสารตราจากกระทรวงธรรมการเรื่อง พระเมธาธรรมรส ออกไปเปนเจาคณะมณฑลภูเกต็ 
24. มิสเตอรเบิก ขาหลวงราชโลหกิจ ไดเดินทางออกจากเมืองภูเก็ตไปตรวจการทําเหมืองแรที่

เมืองพังงา 
25. การสอบไลนักเรียนปกครองทองทื่ ณ ศาลาที่วาการมณฑล (12 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 21/18 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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59 
16 – 31 ส.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล ปกษหลัง 
          รายวันจดรายงานราชการของนายพินิจราชการ ปลัดเทศาภิบาล ระหวางขาหลวงเทศาภิบาล
เดินทางไปกรุงเทพฯ ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจดูการโยธา ไดแก การซอมแซมถนนในตลาด การสรางถนนใหมสายหลังวัดมงคลนิมิต 
ซอมแซมถนนเสนหนาศาลารัฐบาล ถนนเสนอาวเก ถนนเสนไปอําเภอกะทู ตรวจดูการสรางบาน
ผูตรวจการโยธา การซอมแซมหลังคาศาลารัฐบาล 

2. พนักงานและเจาหนาที ่นําจดหมาย หนังสือราชการมาเสนอในที ่ประชุม ไดแก ตรา
กระทรวงมหาดไทยเรื่องมณฑลขอยกเลิกพลทหารประจําบก แตใหมีเรือรบประจําการอยูเรื่อง
เมืองระนองอาจเกิดกาฬโรค จึงไดสงหมอแอมเนอรไปตรวจการ เรื่องราคาดีบุกเมืองปนัง ใบบอก
จากเมืองระนองเรื่องฝนตกหนัก ทํานบที่หาดสมแปนพัง ใบบอกเมืองพังงาเรื่องคดีความนายอั้ม 
สารตราจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสงหนังสือเบญจศีล เบญจธรรมใหแกนักโทษ สารตรา
จากกระทรวงเกษตราธิการเรื่องที่สําหรับสรางหอทะเบียน 

3. สั่งการเรื่องราชการตางๆ ไดแก ออกประกาศเรื่องภาษีและอัตราคาใชจายในการนําสุกรไป
ฆาที่โรงฆาสัตว เรื่องสั่งจายนักโทษออกทําการ ออกประกาศเพิ่มเติมเรื่องการขายเน้ือสุกรในตลาด 
เรื่องสั่งการใหมิสเตอรสเตฟานมาทําแผนที่โรงรานในตลาดและตีราคาคาเชา 

4. เรื่องอื่นๆ ไดแก เรื่องกองพลตระเวนจับทหารเรือซึ่งหนีการปฏิบัติหนาที่ไวได 11 นาย เรื่อง
มิสเตอรสกอต มิสเตอรเบิกจะถอนประทานบัตรเหมืองแรคืนจากจีนตันฉอผอ เรื่องไปสงมิสเตอรส
กอต เจากรมราชโลหกิจไปเกาะหมาก เรื ่องมิสเตอรกันดันขอประทานบัตรทําเหมืองแร เรื่อง
มิสเตอรเบิก ขาหลวงราชโลหกิจนําเรื่องมิสเตอรฟลิปขออนุญาตใชที่ดินบริเวณศาลารัฐบาลเพื่อทาํ
เหมืองแรมาเสนอ เรื่องนายดํา สัสดี ถึงแกกรรมดวยโรคกาฬโรค (13 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/30 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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60 
1 – 15 ก.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล (นายพินิจราชการ) 
          รายวันจดรายงานราชการ นายพินิจราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ดูพธํามรงคจายนักโทษออกทํางาน ปลูกสนามหญาหนาบานทานขาหลวงเทศาภิบาล 
2. ออกจดหมายถึงผูวาราชการเมืองความวาใหสงปลัดอําเภอ และสมุหบัญชีมาศึกษางานเพิ่มที่

มณฑลปละครั้ง 
3. ไดรับรายงานและเรื่องราวรองทุกขตางๆ ไดแก หลวงคลังสมบัติ นายอําเภอกลางเมือง เรื่อง

นายมิง โจทก รองทุกขกลาวหาวานายเลื่อนขโมยรองเทาตน เรื่องจีนแตโหยเซงกับจีนขอเส ซึ่ง
ทะเลาะกันจนถึงแกความตาย เรื่องจีนหงอเหลียง ขอใหรัฐบาลชวยจัดการทรัพยสมบัติของตน 

4. การออกตรวจพื้นที่ ไดแก ออกตรวจดูสะพานที่โรงอิฐ ตรวจดูการสรางถนนไปอําเภอกะทู 
ถนนเสนอาวเก ตรวจตราบานเรือนที่สรางอยูริมเหมือง ตรวจเหมืองในทองที่ตางๆ ตรวจดูการสราง
บานพักชาวจีนที่เกาะตะเภาใหญ และตรวจทองที่เกาะหมากพราว ไปจนถึงคลองทาจีน 

5. มณฑลไดจัดการสอบไลนักเรียนปกครองทองที่ ณ ศาลาที่วาการมณฑล 
6. ไดรับจดหมายจากพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องราคาดีบุกที่เมืองปนังและ

มณฑลมีหนังสือถึงพระทวีปสยามกิจเรื่องการสงเงินผลประโยชน ใหชวยนําฝากธนาคาร และไดรับใบบอก
จากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อหิวาตกโรคและกาฬโรคต้ังแตวันที่ 24 ก.ค. – 6 ก.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 

7. ชําระคดีความเรื่องนายตันตัวโท ซึ่งถูกกลาวหาวาเตะคนตาย ตัดสินจําคุก 10 ป คดีนายหาด
ปลนยิง จีนอุยยู จนตายและเผาบาน ตัดสินประหารชีวิต คดีความเรื่องหมอมหลวงกรีกับภรรยา 

8. ไดรับรายงานของนายอําเภอในเมือง เรื่องขอลดอัตราอาชญาบัตรคากัด23 ดักปลาแบบตางๆ 
9. มีจดหมายถึงเมืองพังงา เรื่องสงขุนจาศาล ไปเปนปลัดอําเภอตะกั่วทุง 
10. มิสเตอรแฟรงคอดัมจะขออนุญาตนําแรตัวอยางออกไปถลุงที่เมืองปนัง 
11. มีคําสั่งใหสงแบบฟอรมแผนกราชโลหกิจ คําอธิบายสําหรับการรังวัดและการทําแผนที่ไปตาม

หัวเมืองตางๆ ยกเวนเมืองกระบี่ และมีหนังสืออกถึงเมืองตรัง เมืองกระบี่ เมืองพังงา ใหลด
อัตราการเก็บคาอากรกัดปลาใหญ กัดปลาหมอ กัดปลาบอกฯลฯ (14 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 21/19 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 

                                 
23 กัด น. เครื่องมือจับสัตวนํ้าชนิดหน่ึง มีทั้งกัดลากและกัดวาง อีกนัยหน่ึง อวนลอย เปนอวนชนิดที่ไมมี

เครื่องถวง ใชผูกมุมขอบบนของอวนกับเรืออีกมุมหน่ึงผูกกับทุน ปลอยใหอวนลอยไป กัดวาง ก็เรียก อวนลาก เปน
อวนชนิดที่ใชผูกตอนกลางอวนไวกับเรือ คนหน่ึงอยูขางตล่ิงยึดคันไมชายอวนขางหน่ึงไว และอีกคนหน่ึงจับคันไม
ชายอวนอีกขางหน่ึงเดินลุยน้ําเปนรูปครึ่งวงกลมเขาตล่ิง กัดลาก ก็เรียก 
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61 
1 – 27 ก.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการ นายพินิจราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ไดรับจดหมายจากพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องราคาดีบุกที่ซื้อขายที่เมือง
ปนัง 

2. ไดรับจดหมายจากกระทรวงยุติธรรม เรื่องหลวงพินิจดุลอัฐ อธิบดีผูพิพากษาศาล มณฑล
ภูเก็ตจดหมายมิสเตอรฮาแนล รายงานวาพวกจีนในตลาดขออนุญาตสรางโรงเจริมถนนเปนเวลา 1 
เดือน ตอบกลับไปวาไมอนุญาต 

3. มีจดหมายถึงพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องจัดสงเงินผลประโยชนใหชวยนํา
ฝากธนาคาร 

4. ตรวจดูการตางๆ ในทองที่ ไดแก ตรวจดูการสั่งจายนักโทษ ออกสังเกตการณการทําเหมือง 
อําเภอกะทู ตรวจดูเสนทาง สะพานที่ใชเดินทาง ขนสงสินคา ตรวจดูการทํามาหากิน การเพาะปลูก 
การทํานา การปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานและตรวจดูการสุขาภิบาลในมณฑลภูเก็ต 

5. ออกคําสั่งใหพระพลพยุหสงคราม ชวยรักษาราชการแทนพระยาเพชรกําแหงสงคราม ผูวา
ราชการเมืองตะกั่วปาซึ่งปวยจนไมสามารถวาราชการได 

6. มีหนังสือถึงหลวงอภัยสมบัติ รักษาการแทนนายอําเภอทับปุด เรื่องการตัดไมสําหรับสราง
บานพักขาราชการที่เขาคอกชาง 

7. เขาประชุมและเจาหนาที่เสนอหนังสือเรื่องตางๆ 
8. รับเรื่องรองเรียนจากพอคาในตลาด เรื่องจีนเตียงซู กํานันตําบลบางเหนียวใตทุจริตการเก็บ

ภาษี 
9. ไดรับใบบอกเมืองตรังแจงเรื่องการซอมแซมศาลาที่วาการเมือง 
10. ไดรับทองตราพระราชสีหนอย เรื่องอนุญาตใหนายคิด นายหมวดไปศึกษาการพลตระเวนที่

เมืองพมา 
11. เรื่องการโยกยายขาราชการผูพิพากษาประจําเมือง (9 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 21/20 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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62 
17 – 24 ก.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 
พระยารัษฎานุประดิษฐขอยืมเงินกระทรวงพระคลงั 
        พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย สงหนังสือกราบบังคมทูล เรื่อง พระยารัษฎาฯ 
ยืมเงินพระคลังจํานวน 3,000 บาท นําไปใชจายสวนตัวตอนเขามาราชการในกรุงเทพฯ และจะเรียก
เก็บคืนจากพระคลังมณฑลภูเก็ตในภายหลัง (4 หนา, 3 แผน) 
สจช. ก-ร.5 ค/73 ร5 ค 22.2/45 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
หมายเหตุ : - 
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63 
1 – 31 ต.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการของทานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (พระยารัษฎาฯ) 
        รายวันจดรายงานราชการ ของพระยารัษฎาฯ ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 
        วันที่ 1 – 14 ตุลาคม อยูราชการที่กรุงเทพฯ ที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพระคลังมหา
สมบัติเขาพบพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัติวงษ พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารง  
ราชานุภาพ และเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเพื่อรับพระราชทานสัญญาบัตร
ประจําตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลและเหรียญประพาสยะวา 
        ครั้นวันที่ 15 – 31 ตุลาคม พระยารัษฎาฯ พรอมดวยหลวงลิขิตบรรณาลักษณ ขาหลวงคลัง 
หลวงพิพิธสมบัติ เลขานุการ นายษพ นายอําเภอเมืองตะกั่วปา นายเริน ครูประจําอําเภอ นายผอม 
แพทย ลงเรือราญรุกไปเมืองสิงคโปร เมืองปนัง และตรวจราชการเมืองตางๆ ไดแก เมืองกระบี่ เมือง
ตรัง เมืองภูเก็ต ออกตรวจโรงภาษี บัญชีสรรพากรและดานภาษี (11 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/21 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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64 
3 พ.ย. 121 – 12 ม.ค. 126 [พ.ศ. 2445 – พ.ศ. 2450] 
อนุญาตทําเหมืองแรในมณฑลภูเก็ต 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ขอพระบรมราชานุญาตออกใบประทานบัตร
และอาชญาบัตรในมณฑลภูเก็ต ตามใบบอกของพระยารัษฎาฯ ซึ่ งไดแจงมาตามบัญชีศก 
121 -126 [พ.ศ. 2445 – พ.ศ. 2450] มีทั้งคนไทย คนจีนและคนยุโรป พื้นที่ที่ขออนุญาตน้ันมี 
หลายอําเภอ หลายเมือง ไดแก อําเภอถลาง อําเภอกะทู เมืองภูเก็ต เมืองพังงา เมืองไชยา เมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร [รัชกาลที่ 6 ครั้งทรงดํารงพระเกียรติยศเปนผูสําเร็จราชการ
รักษาพระนคร] ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามบัญชีดังกลาว (227 หนา, 209 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/8 ร.5 กษ 6.5/18 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 42 
                     ปกที่ 2 หนา 43 - 84 
                     ปกที่ 3 หนา 85 - 128 
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65 
17 – 27 พ.ย. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่ไปรับเสด็จ 
พระเจาลกูยาเธอทีเ่มืองปนัง 
        รายวันจดรายงานราชการของนายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 
        วันที่ 17 พฤศจิกายน พระยารัษฎาฯ ลงเรือราญรุกไปเมืองปนัง 
        วันที่ 18 พฤศจิกายน หยุดทําการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
        หลังจากน้ันไดมีการประชุมเสนอจดหมายและหนังสือราชการตางๆ และออกตรวจพื้นที่ ไดแก 
ออกตรวจการสรางบานพักหลังใหม ตรวจดูการสรางบานพักพนักงานอัยการ และขาหลวงคลัง 
สั่งการใหมิสเตอรสเตฟานไปตรวจการปลูกสรางโรงทหารที่แหลมโตะขุน ตรวจดูการสรางถนน 
เสนอําเภอกะทูและการสรางสะพาน ตรวจดูการปลูกบานใหมที่เขาคอกชาง ตรวจดูการตางๆ 
ในตะราง สงหนังสือถึงพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนังเรื่องเตือนใหสงรายงานราคาดีบุก 
และนําเงินฝากธนาคาร  
        พระยารัษฎาฯ เดินทางกลับมาถึงเมืองภูเก็ตในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 โดยเรือ 
บิดเตอร (4 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/22 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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66 
5 – 18 ธ.ค. 121 [พ.ศ. 2445] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่ไปตรวจราชการเมือง
ระนอง, เมืองตะกั่วปา (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการของนายพินิจราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ออกตรวจราชการในทองที่ตางๆ ไดแก ตรวจดูการสรางบานพักขาราชการที่เขาคอกชาง 
และดูการจายนักโทษ ตรวจดูการสรางสะพานและถนนเสนอําเภอกะทู ตรวจดูการสรางบานพัก
อัยการ ตรวจดูการสรางถนนเสนอําเภอถลาง ตรวจดูนักโทษปรับที่เพื่อสรางถนน 

2. มีจดหมายและหนังสือถึงบุคคลและเมืองตางๆ ดังน้ี มีจดหมายถึงหลวงศิริสมบัติ ช้ีแจงเรื่อง
ปาผึ้งในแขวงเมืองพังงา มีจดหมายถึงอําเภอในแขวงเมืองภูเก็ตเรื่องใหหมั่นตรวจตราตามดานตรวจ
เรือบรรทุกที่ไมมีใบอนุญาต 

3. สั่งการขอราชการตางๆ ดังน้ี สั่งการใหหลวงปรานีนรากรณไปรักษาราชการแทนขาหลวง
รักษาราชการเมืองกระบี่ สั่งนายอําเภอในเมืองใหตรวจดูที่ ที่เหมืองของหลวงขจรตามคํารอง มีคําสั่ง
ถึงหัวเมืองในมณฑลใหสั่งการใหพธํามรงคสงรายงานรายวันการจายนักโทษทําการโยธาไปยังกรม
โยธา มณฑลภูเก็ต เพื่อประโยชนในการควบคุมและจายงานนักโทษในภายหนา มีคําสั่งเรียกบุตรและ
ภรรยาหลวงนรินทรบริรักษใหเขามาช้ีแจงทรัพยสิน และสอบถามเรื่องมรดกของหลวงนรินทรบรริกัษ 
มีคําสั่งถึงขุนวิเศษ ปลัดอําเภอใหเรียกกํานันมารับเงินคาเหมาทําการทางไปอําเภอถลาง 

4. ไดรับใบบอกขอราชการจากบุคคลและหนวยงานตางๆ ดังน้ี ไดรับใบบอกของหลวงศรีสมบัติ 
เรื่องขออนุญาตใหนายโพเซียน รักษาการแทนนายอําเภอทับปุด ไดรับพระราชทานเงินเดือนเต็มตาม
งบประมาณ แตไมไดรับอนุญาต เน่ืองจากนายโพเซียนเพิ่งเขารับราชการไดรับหนังสือมิสเตอรฮาแนล 
เรื่องอนุญาตใหนายปอด พลตระเวนลาออก และใหขุนฤทธิเดชเขาไปรับราชการแทน, แขกหมาน 
แขกยาด ย่ืนเรื่องราววาจีนนาเซียน ปลอยนํ้าลางแรลงบนที่นาจนไมสามารถเพาะปลูกได 

5. รายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนระหวางที่พระยารัษฎาฯ ไมอยูรักษาการ ไดแก มิสเตอรลี 
ผูชวยขาหลวงราชโลหกิจมาถึงมณฑลภูเก็ตและไดจัดใหพักที่คลับภูเก็ตแลว  

6. ประชุมที่ศาลาที่วาการมณฑล เจาหนาที่นําใบบอกพรอมจดหมายนําเสนอไดแก ใบบอก
หลวงคลังสมบัติ นายอําเภอในเมืองสงรายงานเรื่องการไตสวนนายเจี้ยเตง ซึ่งกลาวหาวานายเนตร 
นายเขียวกับพวกขโมยโคกระบือ และสงรายงานการสอบสวนเรื่องพลตระเวนกลาวหาวา จีนต้ิวซุน 
ขับเกวียนบนถนนโดยไมใสไมขวาง เปนการทําผิดประกาศอําเภอ 
        พระยารัษฎาฯ พรอมขาราชการเดินทางกลับมาถึงเมืองภูเก็ตในวันที่ 18 ธันวาคม พรอมเรือ
ดํารงรัฐและเรือกลไฟกรนิเลีย (13 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/23 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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67 
27 ธ.ค. 121 – 7 เม.ย. 128 [พ.ศ. 2445 – พ.ศ. 2452] 
มร. เอม ดันกัน อังกฤษ มร. รจีารด อปัตัน อังกฤษ ขอตรวจแรทีเ่มืองภูเก็ต 

1. พระยาศรีสหเทพขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกอาชญาบัตรตรวจแรแขวงเมือง 
ภูเก็ตให มิสเตอร เอม. ดันกัน (Mr. M Duncan)/มิสเตอรมาลคอม ดันกัน ชาวอังกฤษซึ่งต้ังบานเรือน
อยูเมืองปนัง 

2. พระยารัษฎาฯ สงใบบอกแจงเรื่องการเหมืองในมณฑลภูเก็ต พระเจานองยาเธอ 
กรมหลวงดํารงราชานุภาพ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกอาชญาบัตรตรวจแรใหแก
บุคคลในมณฑลภูเก็ต ไดแก  

2.1 มิสเตอรมาลคอม ดันกัน (Mr. Malcolm Duncan) คนอังกฤษ ขอตอสัญญาอีก 1 ป 
2.2 จีนตันกีจอง โอนประทานบัตรเหมืองแรที่ตําบลสามกองใหแกมิสเตอรดันกัน คนอังกฤษ 
2.3 มิสเตอรมาลคอม ดันกัน (Mr. Malcolm Duncan) คนอังกฤษ ขอออกอาชญาบัตรตรวจ

แร เมืองภูเก็ตและขอออกอาชญาบัตรผูกขาดตรวจแรดีบุก เมืองระนอง 
2.4 มิสเตอรมาลคอม ดันกัน (Mr. Malcolm Duncan) ขอโอนประทานบัตรทําเหมืองแร 

ที่ตําบลสามกองใหแกมิสเตอรริชารด อัปตัน  
2.5 มิสเตอรริชารด อัปตัน โอนประทานบัตรทําเหมืองแร เมืองภูเก็ตใหแกจีนตันเพ็กฮวด 

คนฮกเกี้ยนในบังคับสยาม 
2.6  มิสเตอรมาลคอม ดันกัน (Mr. Malcolm Duncan) คนอังกฤษ ขอออกอาชญาบัตร

ตรวจแร เมืองพังงา เมืองระนอง เมืองตะกั่วปา มณฑลภูเก็ต 
        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตออก      
อาชญาบัตร ประทานบัตรและการโอนเอกสารในทุกขอ (30 หนา, 30 แผน) 
สจช. มร.5 กษ/1 ร.5 กษ 6.3/20 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
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68 
4 ก.พ. 122 – 7 ก.พ. 122 [พ.ศ. 2446] 
นายขอเตียวลิมขออนุญาตทํากอกนํ้าที่เมืองภูเก็ต 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ สงหนังสือถึงพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมต
อมรพันธ ราชเลขานุการ วาพระยารัษฎาฯ มีใบบอกเรื่องจีนขอเตียวลิม ขออนุญาตทํากอกฝงทอ
เหล็กชักนํ้าจากวัดมงคลนิมิตรมาจําหนายใหพอคา ราษฎรในตลาดเมืองภูเก็ต พระยารัษฎาฯ เห็นวา
ไมควรใหดําเนินการ รัฐบาลควรเปนฝายดําเนินการเอง พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ
สงหนังสือตอบกลับไปวาเห็นดวยกับที่พระยารัษฎาฯ เสนอ (5 หนา, 4 แผน) 
สจช. มร.5 ม/57 ร.5 ม 53/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186

69 
21 ก.พ. – 6 มี.ค. 122 [พ.ศ. 2446] 
รายวันจดรายงานราชการของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตไปวาภาษีและตรวจราชการตามหัว
เมือง  
        รายวันจดรายงานราชการ ของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตไปวาภาษี และตรวจราชการ
ตามหัวเมืองตางๆ ดังน้ี 
        เมืองใหม ตะกั่วปา วันที่ 21 กุมภาพันธ พระยารัษฎาฯ พรอมดวยนายกอน ผูชวยคลังมณฑล
ลงเรือเมลเประออกจากเมืองภูเก็ตไปเมืองระนอง ระหวางทางแวะตรวจการทําถนนกับบานพัก
ขาราชการ  
        เมืองระนอง เมื่อเดินทางถึงเมืองระนอง พระยารัษฎาฯ ไดแวะศาลารัฐบาลตรวจดูการทํางาน
ของพนักงาน และมีคําสั่งใหประชุมกรมการอําเภอ ปลัดเมือง อัยการ ผูรั้งธรรมการ เรื่องจะตองช้ีแจง
และอธิบายแบบฟอรมตางๆ ในหนาที่ของแตละฝายใหพนักงานเขาใจตรงกัน เรื่องช้ีแจงกํานัน 
ผูใหญบานเกี่ยวกับการเก็บภาษี เงินหลวง การตรวจสอบ และดูแลลูกบานทั้งการประกอบอาชีพ 
การศึกษา สุขาภิบาล การทําบัญชีกุลีทําเหมืองและดานอื่นๆ เรื่องการประมูลภาษีอากร ภาษีอากร
สุราขาวแดง อากรบอนเบี้ย ภาษีหอยมุก ภาษีปลิงทะเล ภาษีหอยนมสาว เรื่องการเกณฑจางคน 
ปกเสาสายโทรเลขต้ังแตเมืองระนองไปถึงเขตตอเมืองหลังสวน 
        นอกจากน้ียังออกตรวจทองที่ตางๆ ในเมืองระนองไดแก ตรวจดูการสรางถนน และบานพัก
ขาราชการ ตรวจดูการซอมแซมพระที่น่ังรัตนรังสรรค จากน้ันจึงลงเรือสติมลอนมาลงเรือสุครีพ 
ออกจากเมืองระนองมาพักที่เมืองใหม ตะกั่วปา 
        เมืองตะกั่วปา เรียกกรมการ กํานัน ผูใหญบานในเมืองตะกั่วปา ประชุมเรื่องระเบียบการเก็บ
เงินหลวงและเรื่องอื่นๆ เชนเดียวกับที่ประชุมที่เมืองระนอง 
        เมืองพังงา ตรวจดูแมนํ้าเมืองพังงาและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยริมนํ้า เย่ียมดู
เทวรูปที่ทําจากศิลา สอบถามประวัติศาสตร ความเปนมาของเทวรูปดังกลาว พรอมทั้งเรียกกํานัน 
ผูใหญบานจากทองที่ตางๆ เขารวมประชุม จากน้ันจึงเดินทางกลับระหวางทางผานเมืองตะกั่วปา 
จึงตรวจดูการถากถางปาและการเพาะปลูกของราษฎร เดินทางกลับถึงตัวเมืองภูเก็ตในวันที่ 
6 มีนาคม (14 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/34 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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70 
22 – 23 ก.พ. ร.ศ. 122 [พ.ศ. 2446] 
จีนขอเตียวลิมขออนุญาตสรางทางรถรางในเมืองภูเก็ต 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สงหนังสือกราบทูล
เรื่องไดรับใบบอกของพระยารัษฎาฯ วาจีนขอ เ ตียวลิมซึ่ งอาศัยอยูที่  เมืองป นัง ย่ืนเรื่อง 
ขออนุญาตสรางทางรถรางในเมืองภูเก็ต ต้ังแตตลาดเหนือไปถึงอําเภอกระทู โดยมีคําขอ 4 ขอดังน้ี 
        1. ขอฝงรางรถบนถนนในเสนทางดังกลาว 
        2. ขอที่ดินเพื่อปลูกสถานี 13 แหง 
        3. สิ่งของเครื่องใชในการปลูกสรางสถานี และเครื่องเหล็กจะบรรทุกมาจากเมืองปนัง 
และเมืองอื่นๆ ขอใหงดเก็บภาษี 
        4. หากมีคนขออนุญาตทําซ้ําในเสนทางดังกลาว ขออยาอนุญาต  
        พระยารัษฎาฯ เห็นดวยใหสรางเน่ืองจากพอคาจะสะดวกในการบรรทุกสินคามากข้ึนแตรัฐบาลควร
เปนผูดําเนินการสรางเอง พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย     
เห็นดวย แตควรเรียกมาทําสัญญาขอตกลงที่กรุงเทพอีกครั้ง ทายที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว อนุญาตใหสรางทางรถรางในเมืองภูเก็ตต้ังแตตลาดเหนือจนถึงอําเภอกระทู แตเห็นควรให
บริษัทไทยดําเนินการ (5 หนา; 4 แผน) 
สจช. กร 5 ยธ/9 ร.5 ยธ.5.2/11 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงโยธาธิการ 
หมายเหตุ : -   
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71 
8 เม.ย. 122 [พ.ศ. 2446] 
มร. ยอน ไอ ฟลลปิส ภูเก็ต อังกฤษ ขอรับอาชยาบัตรตรวจแร 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดรับใบบอกจากพระยารัษฎาฯ เรื่อง       
อาชญาบัตรตรวจแรในมณฑลภูเก็ต จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ออกอาชญาบัตรใหมิสเตอรยอน ไอ ฟลลิปส ชาวอังกฤษ ตรวจแร ในเมือง
ภูเก็ต (2 หนา, 2 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/1 ร.5 กษ 6.3/27 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
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72 
30 เม.ย. – 31 พ.ค. 122 [พ.ศ. 2446] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่ไปรับเสด็จพระเจา 
ลูกยาเธอทีเ่มอืงปนัง (นายพินิจราชการ) 
        รายวันจดรายงานราชการ นายพินิจราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจตราดูพนักงานมาทําการที่ศาลารัฐบาล24 และการจายนักโทษ และตรวจตราดู 
ความสะอาดของบานเรือนในเมืองภูเก็ต 

2. ตรวจดูการซอมแซมสะพานและถนนเสนตางๆ ไดแก ถนนในตลาด ถนนเสนไปอําเภอถลาง  
ถนนบางเหนียวใต ถนน และสะพานควนคอกชาง สะพานอาวเก ถนนเสนแยกอาวเกมาบรรจบกับ
ถนนตลาดใหญ การสรางถนนข้ึนเขาโตะแซ การทําสะพานไปเขารัง การซอมถนนทางไปวัดมงคล
นิมิตร 

3. ตรวจดูการกอสรางตางๆ ไดแก การสรางบานพักของขาหลวงเทศาภิบาลที่ควนคอกชาง
ตรวจดูการสรางบานพักปลัดเทศาภิบาล และการสรางบานพักพนักงานอัยการ ตรวจดูการสรางโรง
ตลาดและโรงฆาสัตว ตรวจดูตึกหลวงที่หลังตลาด 

4. สั่งราชการตางๆ ไดแก สั่งการใหพนักงานเรียกหนังสือสัญญาจากจีนจางต๋ิน สั่งการให
ผูใหญบาน กํานันชวยกวดขันเรื่องการรักษาความสะอาด สั่งรื้อบานเรือนที่ราง และไมถูกหลัก
สุขาภิบาล สั่งการถึงเมืองระนองและเมืองพังงา ใหตรวจการเกี่ยวกับการออกประทานบัตรเหมืองแร 
เรื่องออกใบอนุญาตทําเหมืองแรดีบุกช่ัวคราวใหชาวจีน แขวงอําเภอกะทู 

5. รับแจงเรื่องและเหตุตางๆ ไดแก เรื่องมิสเตอรลี ผูชวยขาหลวงราชโลหกิจนํามิสเตอรอดัม 
มาพบที่ศาลารัฐบาลเพื่อพูดคุยเรื่องการสรางถนนและการสรางเข่ือน เรื่องกําหนดเขตที่ฝงศพใน 
ทองที่อําเภอเมืองและอําเภอกะทู เรื่องงบประมาณการจายเงินไปรษณียโทรเลข เรื่องใบบอกอําเภอ
ถลางเกี่ยวกับคดีความระหวางขุนผลามหาและนายนัน เรื่องหมอแอมเนอรแจงวาที่ตําบลบางเหนียว
ใตเกิดกาฬโรค แตไดสั่งการใหกํานัน ผูใหญบานชวยรักษาความสะอาดแลว เรื่องการไตสวน และ
จัดการมรดกของนายปลั่ง (32 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/26 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
 
 

                                 
24 เอกสารแฟมน้ีเปล่ียนช่ือเรียกศาลากลาง จากคําวา “ที่วาการมณฑล, ศาลาที่วาการมณฑล” เปนคําวา 

“ศาลารัฐบาล” 
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73 
25 พ.ค. ร.ศ.122 – 13 ก.พ. ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2446 – พ.ศ. 2452] 
เหรียญรัตนาภรณ 

1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานเหรียญรัตนาภรณประจํารัชกาล 
ปจจุบันแกขาราชการฝายหนา (เอกสารพระยารัษฎาฯ อยูหนา 66) 

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ มีหนังสือถึงพระเจานองยาเธอ กรมขุน
สมมตอมรพันธ ราชเลขานุการ 4 เรื่องดังน้ี 
              2.1 เรื่องใหสงประวัติของผูใหญบาน ตําบลปากพนัง แขวงเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเคย
รับราชการในรัชกาลที่ 4 
              2.2 รายพระนามพระบรมวงศานุวงศและและนามขาราชการฝายในซึ่งไดรับพระราชทาน
เหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ 4 
              2.3 รายงานและรายนามผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ รัชกาลปจจุบัน ฝายหนา 
ช้ันที่ 1 – 5 
              2.4 พระเจานองยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดาทูลเกลาฯ ถวายรายนามผูที่จะไดรับ
พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ รัชกาลที่ 4 (114 หนา; 91 แผน) 
สจช. มร.5 อ/7 ร.5 อ.16.1/111 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมุรธาธร 
หมายเหตุ : - 
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74 
3 – 30 มิ.ย. 122 [พ.ศ. 2446] 
จดรายวันราชการเดือนมิถุนายน ร.ศ. 122 
        รายวันจดรายงานราชการของพระยารัษฎาฯ ประจําเดือนมิถุนายน ร.ศ. 122 ประกอบดวย
เรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจดูการสรางถนนเสนอาวเก ถนนเสนหนาศาลารัฐบาล การจายนักโทษและตรวจดู
พนักงาน เจาหนาที่ ณ ที่วาการมณฑล 

2. สั่งการ เซ็นหนังสือราชการตางๆ และจัดการประชุมวาดวยเรื่องพระราชบัญญัติออกโฉนด
ตราจองช่ัวคราว รายงานการประชุมอําเภอเมืองกระบี่ เรื่องตรากระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งไดจัดหา
สิ่งของตางๆ สําหรับสงออกไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑเซนหลุยส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ไดรับสารตรา ใบบอกจากบุคคลและหัวเมืองตางๆ ไดแก ใบบอกพระยารัตนเศรษฐี ผูวา
ราชการเมืองระนอง สงใบลาของหลวงพิไชยชิณเขตร ปลัดแทนผูวาราชการเมืองระนอง ตรา         
พระราชสีหใหญวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานสัญญาบัตรใหนายชาลีเปนขุนนรกรรม
บริรักษ ใบบอกเมืองกระบี่สงใบลาของนายเนตร แพทย ขอลาออกจากราชการกลับกรุงเทพฯ และ   
ใหหมอมหลวงเขารับราชการแทน ใบบอกกระทรวงมหาดไทยแจงเรื่องใหนายเนตร แพทย กลับ
กรุงเทพฯ และเรื่องกาฬโรค ทองตราสั่งการใหมณฑลภูเก็ตมอบที่นาจํานวน 60 ไร ใหนายเจริญ 
บุตรชายพระยาณรงคเรืองฤทธ์ิ ตราพระราชสีหนอย สั่งการใหหลวงเพชรคีรี เขาไปรับพระราชทาน
ของรางวัลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

4. เรื่องอื่นๆ ไดแก เรื่องมิสเตอรเเบ็ก ขาหลวงราชโลหกิจ จะมาพูดคุยเรื่องหนังสือสัญญากับ
บริษัทสเตรทเทรดด้ิง เรื่องหนังสือมิสเตอรฮาแนล ขอแจงความ และใหประกาศหามไมใหทหารเลน
ถ่ัวโปในบอน เรื่องนายแหวง ผูชวยราชการเมืองภูเก็ต ไดเดินทางไปตรวจการสรรพากรเมืองตรัง
พบวายังมีขอบกพรองอยูมาก (14 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/27 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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75 
16 – 30 ก.ย. 122 [พ.ศ. 2446] 
รายวันจดรายงานราชการผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางที่เขามากรุงเทพฯ  
ปกษหลัง 
        รายวันจดรายงานราชการของนายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจการที่ตางๆ ไดแก ตรวจโรงฆาสัตว ตรวจเหมืองของจีนตันโสที่ริมอาวเก ตรวจดูพนักงาน
ทําการ ณ ศาลารัฐบาล  

2. ตรวจการโยธา ไดแก การสรางบานพักขาหลวงราชโลหกิจ ตรวจดูการสรางถนน และการ
เพาะปลูก ตรวจดูการซอมแซมถนนเสนหนาศาลารัฐบาล สายตลาดใหญและถนนสี่แยกตัดใหมตรวจ
การสรางบานพักขาหลวงเทศาภิบาลและปลัดเทศาภิบาล ตรวจการสรางถนน 3 แยก ทางไปอําเภอ
กะทูตอจากถนนอาวเก ตรวจดูการซอมบอและทอนํ้าในตะราง 

3. ไดรับใบบอกและสารตรา ไดแก สารตรากระทรวงพระคลังมหาสมบัติเรื่องการสงประวัติ
ขาราชการในแผนกคลัง สารตรากระทรวงพระคลังมหาสมบัติเรื่องงบประมาณการจายกองแรศก 122 
สารตรากระทรวงมหาดไทย เรื่องอนุญาตใหพระยารัตนเศรษฐีลาไปเย่ียมบานที่ปนังเปนเวลา 4 เดือน 
อนุญาตใหหลวงทรงสุรเดช ขาหลวงมหาดไทยเขามารักษาตัวที่กรุงเทพฯ 2 เดือนและมีพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตไมเก็บภาษีจากชาวประมง ใบบอกจากเมืองระนองเรื่องการเก็บเงินคาราชการ
และการขออนุญาตจับชาง ใบบอกเมืองตรังเรื่องโจรผูราย ใบบอกเมืองกระบี่เรื่องคําไตสวนนักโทษ 

4. เรื่องอื่นๆ ไดแก นายชิณ สมุหบัญชีอําเภอเมืองพังงา ลาออกและขอเขารับราชการที่มณฑล  
หมอแอมเนอรรายงานเรื่องหนูตายที่เมืองระนองและเรื่องกาฬโรค เรื่องคดีความของจีนเตียวงินและ
จีนเตียวกิม ซึ่งใชไมตีชาวจีนตาย 2 คน เรื่องสงใบบอกถึงหัวเมืองเกี่ยวกับอัตราเงิน เรื่องพลตระเวน 
และเรื่องการปกครองทองที่ 
        ต้ังแตวันที่ 19 – 24 กันยายน ปดศาลารัฐบาล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสารท 
(9 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/32 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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76 
1 – 15 ต.ค. 122 [พ.ศ. 2446] 
รายวันจดรายงานราชการผูรกัษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาลในระหวางทีเ่ขามากรงุเทพฯ  
        รายวันจดรายงานราชการของนายพินิจราชการ ผูรักษาราชการแทนขาหลวงเทศาภิบาล 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ตรวจดูการสรางถนน ไดแก การสรางถนนเสนอําเภอกะทู เสนอําเภอถลาง เสนอาวเก 
เสนไปวัดมงคลนิมิต ถนนในตลาดและถนนเสนไปอําเภอฉลอง 

2. ตรวจดูการกอสราง ไดแก การสรางบานพักขาหลวงเทศาภิบาล บานพักอัยการ บานพัก
สารวัตรไปรษณีย บานพักปลัดเทศาภิบาลและการสรางโรงงิ้ว 

3. ตรวจรางหนังสือและการจายเงินเดือนขาราชการ 
4. มิสเตอรเบิก ขาหลวงราชโลหกิจนําหนังสือมิสเตอรแดนกัน 2 ฉบับ เสนอเรื่องขอตอ 

อาชญาบัตรตรวจแรในเมืองภูเก็ต และเรื่องขออนุญาตตรวจแรที่เมืองไทย และจดหมายของมิสเตอร
แฟรงคอดัม ผูจัดการแทนบริษัทสเตรทเทรดด้ิงกําปะนี ภูเก็ต ถึงมิสเตอรเบิก เรื่องคนแกะต๋ัวตรา
ไปรษณียและเปดซองหนังสือ และเรื่องเจาภาษีสุราเก็บเงินอากรสุราเกินอัตรา 

5. ไดรับใบบอก สารตราและรายงาน ไดแก สารตรากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่องการเบิก
เงินและอนุญาตใหจายเงินใชสอย สารตรากระทรวงมหาดไทยเรื่องมณฑลขออนุญาตเบิกเงินการจร 
รายงานดวนจากอําเภอในเมืองเรื่องโจรผูราย เรื่องจีนอองเตียมขัดอํานาจขนมูลดินไปทิ้งขางลําคลอง 
ใบบอกจากผูวาราชการเมืองตรังวา นายดํา แพทย ลงไปเย่ียมญาติที่กรุงเทพฯ และใหนายเพชรหมอ
เชลยศักด์ิมาทําหนาที่แทน และไดรับลายพระหัตถสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ 
กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช เรื่องการไตสวนคดีความพลทหารทํารายรางกายคนแขก 

6. เรื่องอื่นๆ ไดแก ประชุมเรื่องการสอบนักเรียนปกครองทองที่ที่คลับภูเก็ต พระทวีปสยามกิจ
กงสุลสยามเมืองปนังรายงานเรื่องราคาดีบุก มณฑลภูเก็ตคําสั่งถึงเมืองพังงาเรื่องประกาศเกี่ยวกับการ
ตัดไมทําฟน เรื่องหลวงพิไชยชิณเขตร ปลัดเมืองพังงา จะรักษาการแทนขณะที่ผูวาราชการเมืองพังงา
ไปเย่ียมบานที่เมืองปนังเปนเวลา 4 เดือน (21 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 21/33 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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77 
7 ตุลาคม 122 – 27 ตุลาคม 122 [พ.ศ. 2446] 
พระยารัษฎาขอเครื่องพมิพที่วังกรมหมื่นพงษทีม่ณฑลภูเก็ต 
        พระยารัษฎาฯ มีหนังสือขอรับพระราชทานเครื่องพิมพของทางราชการซึ่งตกคางอยู 
ที่วังพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป เพื่อนําไปใชในราชการที่ภูเก็ต เน่ืองจากเครื่องเดิมที่
ใชอยูมีขนาดเล็ก ใชการไมได พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไมมีพระราชกระแสรับสั่ง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแตใหสอบถามใหชัดกอนวาเครื่องพิมพดังกลาวเปนของใคร และยัง
อยูที่เดิมหรือไม (5 หนา, 4 แผน) 
สจช. มร.5 ม/1 ร.5 ม1/25 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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78 
ร.ศ. 123 – 127 [พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2451] 
รายงานประชุมเทศาภิบาล กระทรวงมหาดไทย 

1. รายงานการประชุมขาหลวงเทศาภิบาล ปที่ 10 ประชุม 6 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 14 – 19  
กันยายน ร.ศ. 123 [พ.ศ. 2447] โดยมีทองตราเรียกขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลตางๆ เพื่อปรึกษา
ราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผู เขารวมประชุม 40 คน  
พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ทรงเปนประธาน พระยารัษฎาฯ เขารวมการประชุม 
ในครั้งน้ีดวย เรื่องที่ประชุมไดแก  

1.1 รายงานการประชุมครั้งกอน 
1.2 การประชุมครั้งน้ี หัวขอการประชุมแบงออกเปน 8 หัวขอ คือ แผนกมหาดไทย แผนกแร

แผนกคลัง แผนกสรรพากร แผนกธรรมการ  แผนกเกษตร แผนกทหาร และตํารวจภูธร
และแผนกยุติธรรม เน้ือหาเปนเรื่องราชการทั่วไปที่ผูวาราชการแตละจังหวัดสงรายงาน 

2. รายงานการประชุมเทศาภิบาล ปที่ 11 ประชุม 4 ครั้ง กําหนดการประชุมในวันที่ 15 
กันยายน ร.ศ. 124 [พ.ศ. 2448] พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ทรงเปนประธาน  

3. รายงานการประชุมเทศาภิบาล ปที่ 12 ประชุม 2 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 8 กันยายน 
ร.ศ. 125 [พ.ศ. 2449] ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย การประชุมครั้งน้ี หัวขอการประชุมแบง
ออกเปน 3 หัวขอ คือ แผนกมหาดไทย แผนกอัยการ แผนกสรรพากร  

4. รายงานการประชุมเทศาภิบาล ปที่ 13 ประชุม 2 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 8 กันยายน 
ร.ศ. 126 [พ.ศ. 2450] ณ ศาลาลูกขุน ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประชุม 17 คน    
พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ทรงเปนประธานในการประชุม สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชเจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) เขารวมฟงการประชุม พระยารัษฎาฯ เขา
รวมการประชุมในครั้งน้ีดวย และมีการถายภาพหมูของเจานาย ขาราชการช้ันผูใหญ และขาหลวง
เทศาภิบาลหนาวัดพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม การประชุมครั้งน้ี หัวขอการประชุม แบง
ออกเปน 4 หัวขอ คือ แผนกมหาดไทย แผนกอัยการ แผนกสรรพากร 

4.1 เรื่องอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและการเสด็จไป 
รักษาพระองคที่ยุโรป 

4.2 การเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียพื้นที่บางสวนของประเทศ ไดแก การสูญเสียพื้นที่
มณฑลบูรพาใหกับประเทศฝรั่งเศส และการไดพื้นที่เมืองตราดและเมืองดานซาย 

4.3 การปกครองเมืองช้ันใน 
4.4 เรื่องประชุมอื่นๆ แบงออกเปน 3 แผนกไดแก แผนกมหาดไทย แผนกสรรพากร แผนก

ตํารวจภูธร เรื่องสําคัญในครั้งน้ีไดแก เรื่องกฎหมายที่ดิน ไดความวาใหหาขอกําหนด 
และรางเพื่อประกาศใชเปนกฎหมาย โดยใหจัดต้ังกรมการข้ึนมา โดยมอบหมายให   
พระยารัษฎาฯเปนหัวหนา ผูรับผิดชอบงานน้ี (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 
ปรากฏอยูในหนา 249 - 250) (261 หนา, 259 แผน)  
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สจช.                                           มร.5 ม/13             ร.5 ม 2.11/11 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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79 
23 พ.ค. 124 – 16 ธ.ค. 128 [พ.ศ. 2448 – พ.ศ. 2452] 
เรื่องกัปตันเอดวาดตีไมลซและบริษัทตองกาฮาเบอรตินเดรดยิง ขออนุญาตเรื่องตางๆ และเรงขุดอาว
ทาฉลอง เมืองภูเก็ต 

1. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ สงหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา      
โปรดเกลาฯ เรื่องกัปตันไมล ชาวออสเตรเลีย ขออนุญาตทําการขุดแรในอาวเมืองภูเก็ตดวยเครื่องจักร
รวมทั้งจะขุดคลอง และสรางอูใหเรือสินคาเขามาจอดไดดวย โดยจะเสียคาภาคหลวงดีบุกในอัตรา
รอยละ 5 ซึ่งลดลงจากอัตราที่เก็บอยูครึ่งหน่ึง เบื้องตนไดปรึกษากับพระยารัษฎาฯ วิศวกรฝรั่งและ
ขาหลวงแร เห็นวารัฐบาลเสียเปรียบอยู แตไดใหกรรมการไปตกลงกับกัปตันไมลเกี่ยวกับเรื่อง
คาตอบแทนใหมแลว จึงไดตกลงทําสัญญาขุดแรในอาวทาฉลอง เมืองภูเก็ต พรอมกันน้ีไดขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมอบประทานบัตรใหบริษัทตงกาฮาเบอรตินเดรยิงกําปนี25 

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ มีหนังสือถึงพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมต
อมรพันธ ราชเลขานุการ เรื่องใบบอกพระยารัษฎาฯ เกี่ยวกับบริษัทตงกาฮาเบอรติน เดรยิงกําปนี จะ
ขอเปลี่ยนสัญญาเรื่องขุดคลองและทําอูเรือ โดยจะจายเงินใหแกรัฐบาล 200,000 เหรียญ ชดใชแทน 
พระยารัษฎาฯ ไดใหความเห็นวาเงินจํานวนดังกลาวจะสามารถนํามาทําประโยชนตางๆ แกบานเมือง
ได แตรัฐบาลควรเรียกเงินจากบริษัทใหมากกวาน้ี จึงเรียนมาเพื่อปรึกษาตอไป (31 หนา, 31 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/1 ร.5 กษ 6.3/40 
ลักษณะทางกายภาพและทาง
เทคนิค :  

เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ
ตัวพิมพ 

ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 

 
 
 

 
 
 

                                 
 25บริษัท ทุงคา ฮารเบอร จํากัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นมาจากแนวคิดของ กัปตัน เอ็ดเวิรด ที ไมลส ชาว
ออสเตรเลีย โดยหวังจะพัฒนาเครื่องมือ เพื่อลงทุนทํา ธุรกิจเหมืองแรนอกชายฝง หลังจากที่ไดสังเกตเห็นวิธีการทํา
เหมืองแรของชาวจีน ที่ภูเก็ตในป พ.ศ. 2448 พ.ศ. 2449 กัปตันไมลสไดกอตั้ง “บริษัท ทุงคา ฮาเบอร ทิน เดรดยิ่ง 
จํากัด” ที่โฮวบากศ แทสมาเนีย และไดติดตอกับรัฐบาลไทยเพื่อขอประทานบัตรเหมืองแรดีบุกในอาวภูเก็ตในป 
2450 บริษัทไดเริ่มทําเหมืองแรดีบุกทางทะเลโดยใชเรือขุดแบบกระพอรายแรกของโลก หลังจากปพ.ศ. 2450: 
บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตในเหมืองแรดีบุกดวยการซ้ือเรือขุดเจาะเพิ่มขึ้นมากกวา 7 ลํา เพื่อใชในการ
ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
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80 
26 ก.ค. 124 – 16 พ.ย. 124 [พ.ศ. 2448] 
พอคาในเมืองปนังรองเรียนเรือ่งลูกหน้ีแลการคาขายในเมืองภูเก็ต 

1. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ สงสําเนาจดหมายโตตอบกับมิสเตอร 
นิวบรอนเนอร กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่อง 

1.1 มิสเตอรเบอซ กงสุลอังกฤษฝายประเทศมลายู ซึ่งข้ึนแกสยามและกรมการสินคาในเมอืง  
ปนัง ไดรองเรียนตอกรมการสินคาของไทยวาการคาขายในมณฑลภูเก็ตยากลําบาก
เน่ืองจากปญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราเงินเหรียญน้ันไมมีระเบียบ 

1.2 ตัวแทนกงสุลอังกฤษ หัวเมืองมลายูฝายสยาม แจงความมายังกงสุลเยเนอรัลสยามเมือง
ปนัง เรื่องความขัดของในการทวงหน้ีของหางในเมืองปนัง จากลูกคาในมณฑลภูเก็ต 
โดยไดแจงความไปยังพระยารัษฎาฯ และพระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโร
ปการ เสนาบดีกระทรวงตางประเทศแลว 

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ สงหนังสือถึงพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมต
อมรพันธ ราชเลขานุการ ใหนําความกราบทูล เรื่องการใหความชวยเหลือแกพอคาเมืองปนัง ในการ
ทวงหน้ีที่มณฑลภูเก็ต โดยสั่ งการใหศาลประจําภูเก็ตรับเรื่องฟองรอง และตัดสินคดีความ 
ตามกฎหมายอยางยุติธรรม 

3. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพสงสําเนาตราพระราชสีหนอย และใบบอกของ
พระยารัษฎาฯ เรื่องการใหความชวยเหลือแกพอคาเมืองปนังในการทวงหน้ี โดยใหพระยารัษฎาฯสั่ง
การไปยังผูวาราชการเมือง กรมการเมือง มณฑลภูเก็ต ใหตักเตือนลูกหน้ีใหชําระใหตรงเวลา กอนที่
มิสเตอรนิวบรอนเซอรจะฟองรองตอศาล (63 หนา, 55 แผน)  
สจช. มร.5ต/19 ร.6ต2.12/27 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงตางประเทศ 
หมายเหตุ : - 
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81 
1 ม.ค. 125 [พ.ศ.2449] 
รายงานเดินทางขาหลวงเทศาภิบาลตรวจราชการอําเภอถลาง 
        รายงานของพระยารัษฎาฯ ในระหวางการเดินทางตรวจราชการ ณ อําเภอถลาง ต้ังแตวันที่ 1 
ม.ค. 125 [พ.ศ.2449] ถึงวันที่ 3 ม.ค. 125 [พ.ศ.2449] โดยออกตรวจถนนและการทําสะพาน 
ออกตรวจทองที่ สถานีตํารวจ ที่วาการอําเภอในตําบลทาเรือ ตําบลแหลมนพกัง ในสวนทาย 
ของรายงานไดแนบบัญชีคาใชจาย ซึ่งใชในการเดินทางตรวจราชการอําเภอถลางครั้งน้ีดวย (2 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
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82 
9 – 11 มี.ค. 125 [พ.ศ. 2449] 
ประกาศขอบังคับการนําปนและปศตันกระสุนดินดําเขามาในมณฑลภูเก็ต 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ รางประกาศขอบังคับสําหรับการนําปนปศตัน 
กระสุนดินดําเขามาในมณฑลภูเก็ต โดยมอบหมายใหพระยารัษฎาฯ ช้ีแจงไปยังผูจัดการหาง        
แม็คคาลิสเตอร ตัวแทนจําหนายปนที่เมืองภูเก็ต ผูจัดการหางยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบตางๆ 
ในรางดังกลาว พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพจึงไดทูลเกลาถวายรางประกาศดังกลาว 
(7 หนา, 6 แผน) 
สจช. มร.5 ม/5 ร.5 ม 1.3/30 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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83 
7 มิ.ย. - 14 ก.ค. 125 [พ.ศ. 2449] 
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไปตรวจราชการหัวเมืองปกษใต 

1. พระยาศรีสหเทพสงหนังสือและโทรเลขทูลเกลาฯ พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ        
ราชเลขานุการ รายงานเรื่องพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัว
เมืองปกษใตไดแก เมืองตรัง สงขลา บางนรา หนองจิก บานดอน กาญจนดิษฐ และสงขาววาจะตอง
เลื่อนการเดินทางไปอีก 1 สัปดาห เน่ืองจากจะตองไปวาขอราชการสําคัญเพิ่มเติมที่เมืองภูเก็ตตามที่
พระยารัษฎาฯ และมิสเตอรริบเวดคาแนกสงโทรเลขมา 

2. พระยาศรีสหเทพสงหนังสือและโทรเลขทูลเกลาพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ   
ราชเลขานุการ รายงานเรื่องสงทองตราใหมิสเตอรเกรแฮมออกไปตรวจการผลประโยชนเมืองตรังกานู 
(47 หนา, 38 แผน) 
สจช. มร.5 ม/29/2 ร.5 ม 2.14/75 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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84 
12 ก.ย. 125 – 11 ธ.ค. 128 [พ.ศ. 2449 – พ.ศ. 2452] 
รายงานประชุมเทศาภิบาล แผนกธรรมการ 

1. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอพระราชทานกราบทูลพระเจา 
นองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ แจงเรื่องการประชุมเทศาภิบาล แผนกธรรมการ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน ร.ศ. 125 [พ.ศ. 2449] ณ ศาลาวาการกระทรวงธรรมการ พระยารัษฎาฯ เขารวมการประชุม
ครั้งน้ีดวย เรื่องที่ประชุมไดแก การจัดการโรงพยาบาล การจัดการสถานศึกษา ตามหัวเมือง  

2. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร [รัชกาลที่ 6] สําเร็จราชการ
รักษาพระนคร ทราบฝาละอองธุลีพระบาท เรื่องการประชุมเทศาภิบาล แผนกธรรมการ เมื่อวันที่ 13 
กันยายน ร.ศ. 126 [พ.ศ. 2450] ณ ศาลาวาการกระทรวงธรรมการ พระยารัษฎาฯ เขารวมการประชุม
ครั้งน้ีดวย เรื่องที่ประชุมไดแก การจัดหาแพทยประจําตําบล เรื่องยา การทําพันธุหนองฝ รายงาน 
การปลูกไขทรพิษ  

3. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอพระราชทานกราบทูลพระเจา  
นองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ แจงเรื่องการประชุมเทศาภิบาล แผนกธรรมการ เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน ร.ศ. 127 [พ.ศ. 2451] ณ ศาลาวาการกระทรวงธรรมการ พระยารัษฎาฯ เขารวมการ
ประชุมครั้งน้ีดวย เรื่องที่ประชุมไดแก การศึกษาและการพยาบาลตามหัวเมือง  

4. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการการ ขอพระราชทานกราบทูล 
พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ แจงเรื่องการประชุมเทศาภิบาล แผนกธรรมการ เมื่อวันที่ 
25 กันยายน ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] ณ ศาลาวาการกระทรวงธรรมการ พระยารัษฎาฯ เขารวม 
การประชุมครั้งน้ีดวย เรื่องที่ประชุมไดแก สถานศึกษา และการศึกษาของราษฎรตามหัวเมือง 
(63 หนา, 62 แผน) 
สจช. มร.5 ม/13 ร.5 ม 2.11/14 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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85 
25 ส.ค. – 18 ก.พ. 125 [พ.ศ. 2449] 
จังหวัดพงังา ขอเบิกจายคาไมฟนเรอืดํารงรัฐและตอบรับเงินคาไมฟนแลว 

1. ผูวาราชการจังหวัดพังงา รายงานมายังพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล 

ภูเก็ต วาไดใหจีนต้ันถ่ัวมาบรรทุกไมฟนเรือดํารงรัฐไปใชในราชการแลวรวม 8,500 ซีก จึงไดสง

ใบสําคัญมาขอเบิกจายคาไมฟนเปนจํานวนเงิน 30 บาท 53 อัฐ พระยารัษฎาฯ ไดอนุมัติเบิกเงิน 

จัดสงผานทางคลังมณฑล โอนไปจายกับพระคลังเมืองพังงาเรียบรอยแลว 

2. กัปตันเรือดํารงรัฐรายงานการตรวจซอมเรือดํารงรัฐ สวนที่ซอมไดเบิกจายเงินที่เสมียนตราแลว 

(14 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2.9/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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86 
6 พ.ย. ร.ศ. 125 – 11 ธ.ค. 129 [พ.ศ. 2449 – พ.ศ. 2453] 
รายงานราชการมณฑลภูเก็ต 

1. ใบบอกพระยารัษฎาฯ เรื่องเซอรยอนดอดซี เมืองตาชมาเนีย26 มาเที่ยวเมืองภูเก็ต  
2. มิสเตอรวูด กงสุลอังกฤษมณฑลนครศรีธรรมราช อางคําสั่งราชทูตอังกฤษวาใหน่ังพิจารณา

คดีที่ศาลมณฑลภูเก็ต  
3. พระยารัษฎาฯ กราบบังคมทูลเรื่องการสั่งซื้อเครื่องไฟฟาทางการแพทย โดยใหหมอแบกซ 

แพทยมณฑลภูเก็ต เลือกซื้อและไปศึกษาวิธีการใชกับหมอกาโลเว แพทยเมืองสิงคโปร และเรื่อง
ราษฎรอพยพไปอยูเมืองฝายอังกฤษมากข้ึน หลังจากมีการเกณฑคนไปเปนตํารวจภูธร ทําการโยธา
และหามไมใหถางปาทําไร (82 หนา, 62 แผน) 
สจช. มร.5/87 ร.5ม.53/10    
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 26ช่ือ ตาชมาเนีย ซ่ึงปรากฏในเอกสาร คือ ทัสมาเนีย เปนรัฐหน่ึงของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูหาง
ออกไปราว 150 ไมล ทางตอนใตของสวนตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย 
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87 
14 – 22 พ.ย. 131 [พ.ศ. 2449] 
จังหวัดตรังสงสําเนาถวายไชยมงคล เน่ืองในวันฉัตรมงคล 
        ขุนประพิตร ผูชวยคลัง จังหวัดตรัง ไดสงสําเนาคําถวายไชยมงคลเน่ืองในวันฉัตรมงคลมายัง
พระยารัษฎาฯ มีรายละเอียดของการทําพิธีทางศาสนาทั้งการทําบุญตักบาตร เวียนเทียนสมโภช   
พระบรมรูป และการตกแตงประดับประดาไฟ (4 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2/16 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบับสําเนา : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : -  
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88 
22 ธ.ค. 125 – 15 ก.ค. 129 [พ.ศ. 2449 – พ.ศ. 2453] 
รายงานประชุมเทศาภิบาล 

1. การประชุมเทศาภิบาล ร.ศ. 126 [พ.ศ. 2450] วันที่ 11 กันยายน ร.ศ. 126 [พ.ศ. 2450] ณ 
ศาลาวาการกระทรวงโยธาธิการ มีผูเขารวมการประชุม 24 คน เปนการประชุมขาหลวงเทศาภิบาล ใน
แผนกการโยธาหัวเมืองและแผนกไปรษณียโทรเลขและแผนกรถไฟ ร.ศ. 126 [พ.ศ. 2450] 

2. การประชุมเทศาภิบาล ร.ศ. 127 [พ.ศ. 2451] วันที่ 28 พฤศจิกายน ร.ศ. 127 [พ.ศ. 2451] ณ 
ศาลาวาการกระทรวงโยธาธิการ พระยาสุขุมนัยวินิต ประชุมขาหลวงเทศาภิบาลในแผนกการโยธาหัว
เมือง และแผนกไปรษณียโทรเลขและแผนกรถไฟ ร.ศ. 127 [พ.ศ. 2451] 

3. การประชุมเทศาภิบาล ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] วันที่ 28 พฤศจิกายน ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] ณ 
ศาลาวาการกระทรวงโยธาธิการ พระยาสุขุมนัยวินิต ประชุมขาหลวงเทศาภิบาลในแผนกการโยธาหัว
เมือง และแผนกไปรษณียโทรเลขและแผนกรถไฟ ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] 
          ในการประชุมแตละครั้งมีเรื่องยอยตางๆ ดังน้ี แผนกโยธาและแผนกรถไฟ ไดแก การสราง
ถนนและทางรถไฟเช่ือมกันระหวางหัวเมือง การคมนาคมทางบกและทางนํ้าในมณฑลภูเก็ต มณฑล
ราชบุรี มณฑลนครไชยศรี มณฑลกรุงเกา มณฑลนครราชสีมา มณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช 
มณฑลปตตานี 
          แผนกไปรษณียโทรเลข ไดแก การสงหนังสือระหวางหัวเมือง การสรางโทรศัพทประจํา      
หัวเมืองและมณฑล การสอบพนักงานไปรษณียโทรเลข การจัดต้ังโรงเรียนไปรษณียโทรเลข 
การเปดรับโทรเลขตางประเทศและเรื่องพนักงาน เจาหนาที่ และเงินเดือนของเจาพนักงานโทรเลข     
          พระยารัษฎาฯ เขารวมประชุมในแตละครั้งดวย (34 หนา, 33 แผน)  
สจช. มร.5 ม/13 ร.5 ม 2.11/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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89 
27 ม.ค. 126 – 27 ก.ค. 127 [พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2451] 
เงินกองพลตระเวนและเงินเดือนกองเรอืถลาง 

1. โทรเลขจากสมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สอบถามมายังมณฑล

ภูเก็ต เรื่องคาใชจายกองพลตระเวน ทางมณฑลภูเก็ต พระยารัษฎาฯ ตรวจสอบกับคลังไดความวา 

คาใชสอยพลตระเวนน้ันรวม 16,000 บาท และมีเงินคงเหลือจายเดือนเมษายน – พฤศจิกายน รวม 

21,059 บาท 

2. ขุนพินิจ ผูตรวจราชการแทน ใหทางมณฑลแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจาย เงินเดือน

ของกองพลตระเวน ขุนเริงระงับภัย สารวัตร ตอบกลับวาโอนไดเพียง 4,000 บาท เทาน้ัน เพราะยัง

ตองใชจายในการซอมเรือ และคาอุปกรณตางๆ ที่ยังไมไดเบิกจาย (19 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.9/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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90 
12 ก.พ. ร.ศ. 126 – 27 ม.ค. ร.ศ. 127 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2451] 
งบประมาณเงินจรมณฑลภูเก็ต 
        เอกสารจากพระยารัษฎาฯ ถึงผูวาการเมืองตางๆ ไดแก กระบี่ ภูเก็ต ถลาง ตรัง ระนอง พังงา 
สตูล เรื่องสารตราการจัดระเบียบการเบิกจายเงินการจร และมีรางที่เกี่ยวกับเงินการจรแตละเมือง 
จากผูวาราชการเมืองตางๆตอบกลับทางโทรเลข แสดงรายละเอียดเรื่องงบประมาณการจรแตละแหง 
เรื่องการเบิกจายเงินการจรแตละเมือง มีการแจกแจงพื้นที่ รายละเอียด งบประมาณ และบัญชีในการ
ใชจายงบประมาณแนบมาดวย (62 แผน) 
หจช.ตรัง (10)มท2.1/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 31 
                     ปกที่ 2 หนา 32 - 62 
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91 
7 มี.ค. 126 – 12 ก.พ. 131 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2455] 
มณฑลภูเก็ตขออนุญาตเบิกจายเงินการจรเพื่อทําถนน 
      ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) พระยารัษฎาฯ ทําเรื่องรายงานตอพระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่องขออนุญาตเบิกจายเงินการจรมณฑลภูเก็ต ดังรายการ
ตอไปน้ี 

1. เมืองภูเก็ตทําที่พักศุลกากร ซอมโรงภาษี ทําถนน 2 สาย ใสหินถนน 2 สาย รวมทั้งสิ้น 6 
รายการ เปนเงิน 14,660 บาท 22 สตางค 

2. เมืองตรังทําถนน 4 สาย ทําสะพานขามแมนํ้ายานตาขาว – ถนนสิเกา ซื้อเครื่องไมเครื่อง
เหล็ก ทําสะพานจากบานยานตาขาวไปปะเหลียน รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เปนเงิน 24,369 บาท78 
สตางค 

3. เมืองพังงาทําถนน 1 สาย เปนเงิน 3,350 บาท 
4. เมืองกระบี่ทําถนน 2 สาย เปนเงิน 8,850 บาท 

      รวม 4 เมือง 51,210 บาท และถนนกระบุรี เมืองระนองยังไมไดประมาณการ เพื่อขออนุญาต
เบิก พระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โปรดเกลาฯ ให
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติอนุญาตเบิกจายเงินการจรโดยเร็วดวย 
      เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีสําเนาทองตราตอบพระยารัษฎาฯ วาจะจายใหตามบัญชี
ที่ไดแจงมา แตก็มีขอสงสัยซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกอสรางและผลประโยชน 
      ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) โทรเลขจากพระยามหาอํามาตย เรื่องใหมณฑลภูเก็ตทําบัญชีจายเงิน  
การจรทําสถานที่ตางๆ ให ชัดเจน และใหมณฑลแสดงจัดทําบัญชีพรอมจํานวนเงินสงไปยัง
กระทรวงมหาดไทยดวย โดยใหแบงเงินการจรออกเปน 3 หมวด คือ 

1. เงินการจรซอมแซม เชน ซอมสถานทีร่าชการ บานพกั 
2. เงินการจรเกิดผล เชน บํารุงทางบกทางนํ้า ทําถนน ทําสะพาน 
3. เงินการจรสรางสถานที่ราชการ (74 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท2.1/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 45 
                     ปกที่ 2 หนา 46 - 74 
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92 
27 มี.ค. 126 – 29 ธ.ค. 127 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2451] 
ผูวาราชการเมืองตรังสงจากมายังมณฑล 10,000 ตับ 
        พระสถลสถานพิทักษ ผูวาราชการเมืองตรัง สงหนังสือมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องสงจากไปยัง

มณฑล 10,000 ตับ ไปทางเรือกิ้มซุนหั้น มีคาใชจายเปนราคาจาก และคาระวางเรือรวมเปนเงิน 

218 บาท 48 อัฐ (3 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท2.1/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ :  
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93 
7 พ.ค. ร.ศ.126 – 15 ก.ย. ร.ศ. 131 [พ.ศ.2450 – ร.ศ. 2455] 
จดหมายเบ็ดเตล็ดพระยารัษฎาฯ 
        จดหมายเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวและการทํางาน ประกอบดวย 8 เรื่อง ดังน้ี 

1. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพขอใหพระยารัษฎาฯ เปนตัวแทนพระองคไป
งานแตงงานมิสเตอรฮาต พรอมนําของไปมอบใหมิสเตอรฮาตแทนดวย 

2. พระเจ านองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ แจงใหพระยารัษฎาฯ ทราบเรื่ อง                 
พระราชหัตถเลขาพรอมหอของ 1 หอ และตนไมซึ่งฝากมากับกัปตันไมล 

3. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพแจงใหพระยารัษฎาฯ ทราบเรื่องการออก
ใบอนุญาตช่ัวคราวแกผูขอทําเหมืองในเมืองพังงา เมืองระนองและตะกั่วปา 

4. จดหมายแจงใหพระยารัษฎาฯ ทราบเรื่องการตัดสินคดีความระหวางตุงกูระแบ และตุงกูตอด 
5. พระบรมราชโองการใหเสนาบดีกระทรวงวังเชิญพระยารัษฎาฯ ไปรับพระราชทานเลี้ยง ณ 

วังสวนดุสิตในวันที่ 15 ต.ค. ร.ศ. 131 [15 ต.ค. พ.ศ. 2455] 
6. กระทรวงมหาดไทยแจงความมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะ

พระราชทานเลี้ยงขาหลวงเทศาภิบาลในวันที่ 13 ต.ค. ร.ศ. 131 [13 ต.ค. พ.ศ. 2455] 
7. เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเชิญพระยารัษฎาฯ ประชุม ณ หอรัษฎากรพิพัฒนใน

เพื่อปรึกษาเรื่องระเบียบการตางๆ 
8. จดหมายจากสภานายกเชิญพระยารัษฎาฯ ไปพบปะสังสรรค ณ สามัคยาจารยสโมสรสถาน

ในวันที่ 14 ก.ย. ร.ศ. 131 [14 ก.ย. พ.ศ. 2455] เวลาบาย 4 โมง (14 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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94 
26 พ.ค. – 26 มิ.ย. ร.ศ. 126 [พ.ศ. 2450] 
ตักเตือนเจาเมืองและกรมการใหหมั่นตรวจหนาที่ราชการ 
        หนังสือจากพระยารัษฎาฯ ถึงผูวาราชการเมือง พังงา ตะกั่วปา ระนอง เรื่องตักเตือนให 
เจาเมืองและกรมการหมื่น ตรวจตราราชการและจัดระเบียบบานเมือง และมีหนังสือตอบกลับจาก 
ผูวาราชการเมืองดังกลาว แสดงการตอบรับคําสั่งของมณฑล และไดมีการจัดการตัดเงินเดือน 
ของพนักงาน/เจาหนาที่ที่เกียจคราน (10 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2.1/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : -  
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95 
27 พ.ค. ร.ศ.126 – 14 ต.ค. ร.ศ. 127 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2451] 
รายงานกองตระเวนออกตรวจการและขออนุญาตเบิกเงินคาพาหนะ และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในศก 
127  
          ขุนเริงระงับภัย สารวัตรใหญรักษาราชการแทนเจากรมกองตระเวน27 มณฑลภูเก็ต สงหนังสือ
ถึงพระยารัษฎาฯ 5 เรื่อง ดังน้ี  

1. เรื่องขอเบิกเงินคาเดินทาง ซึ่งใชในการตรวจราชการตามโรงพักแขวงใหกับนายเคลิ้ม 

สารวัตรแขวงที่ 2 โดยมีรายงานเรื่องการตรวจราชการตามโรงพักแขวงแนบมาดวย 

2. เรื่องขอเบิกคาเดินทางใหนายพัด เพื่อสงตัวผูรายไปเมืองกระบี่ โดยมีรายงานการสงตัวผูราย

จากมณฑลชุมพรไปเมืองกระบี่แนบมาดวย 

3. แจงรายงานเรื่องการตรวจราชการโรงพักพลตระเวนในแขวงอําเภอถลาง และขออนุญาต 

เบิกเงินคาเดินทาง 

4. เรื่องขอเบิกเงินคาเดินทางใหนายหมาขาว นายหมวดที่ 2 และพลตระเวนซึ่งใชไปในการสืบ

จับพลตระเวนที่หลบหนีจากราชการและขโมยเรือ โดยมีรายงานของนายหมาขาวแนบมาดวย เรื่อง

ขออนุญาตสั่งเบิกจายเงินคาเดินทางใหนายเคลิ้ม นายพัด และนายหมาขาว 

5. เรื่องขออนุญาตสั่งเบิกจายเงินคาเดินทางใหนายเคลิ้ม นายพัด และนายหมาขาว  
(23 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท2.1/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
27 กองตระเวน/พลตระเวน ปจจุบันคือ ตํารวจ น่ันเอง กรมพลตระเวน  มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย

ภายในเขตนครบาลตามแบบยุโรปเปนครั้งแรก การปรับปรุงการตํารวจในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากไดขยายงาน

ตํารวจในเขตนครบาลแลว ยังไดจัดตั้ง  กรมกองตระเวนหัวเมือง ขึ้นทําหนาที่ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบรอยใน

เขตหัวเมืองตางๆ 
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96 
9 ส.ค. 126 – 26 ก.ค. 127  
จัดสงพรรณหนองฝใหมณฑลภูเก็ต 

1. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ แจงตอบพระยารัษฎาฯ เรื่องการ
จัดสงพันธุหนองฝ วาไดสั่งใหพนักงานกองทําพันธุเซรั่ม ณ พระปฐมเจดีย จัดสงพันธุหนองฝไปยัง
กงสุลสยาม ณ เมืองปนัง และใหทางมณฑลจายคาหนองฝตามรอบบิลดวย 

2. มณฑลภูเก็ตแจงไปยังพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนังวาใหจัดสงหนองฝที่ไดรับมา
แจกจายไปยังหัวเมืองดังน้ี 

เมืองภูเก็ต               50 หลอด 
เมืองตรัง                 40 หลอด 
เมืองพังงา               30 หลอด 
เมืองกระบี่              30 หลอด  
เมืองตะกั่วปา           30 หลอด  
พระสถลสถานพิทักษ ผูวาราชการเมืองตรัง พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ หลวง

บริรักษภูธร ผูวาราชการเมืองพังงาและพระยาเสนานุชิต (เอี่ยม ณ นคร) ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา 
ไดรับแจงเรื่องการสงหนองฝแลว (9 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2.8/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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97 
17 ส.ค. 126 – 25 มี.ค. 127 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2451] 
สั่งซือ้พรรณหนองมาจัดการปลกูไขทรพิษในมณฑลภูเก็ต (2) 

1. ผูจัดการกองทําพันธุหนองฝแจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องเงินคาหนองฝในศก 126 ของแตละ

หัวเมือง ไดแก กระบี่ ตรัง พังงา ตะกั่วปา 

2. ผูจัดการทําพันธุหนองฝแจงมายังมณฑลภูเก็ต เรื่องการคืนหนองฝที่มีกําหนด 6 อาทิตย 

นับแตวันที่ไดรับ แตจะยอมคืนพันธุหนองที่เสียภายใน 2 อาทิตย 

3. มณฑลภูเก็ตแจงไปยังจังหวัดตรัง กระบี่ ตะกั่วปา พังงา เรื่องคาหนองปลูกฝ ร.ศ. 127 

[พ.ศ. 2451] 

4. กระทรวงธรรมการทําหนังสือแจงไปยังพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล

ภูเก็ต เรื่องหัวเมืองตองการหนองฝครั้งละเทาใด ใหสงคืนหนองฝที่เสียภายใน 42 วัน ถาชากวาน้ันจะ

ไมรับคืน และเงินคาหนองฝใหสงไปที่กระทรวงธรรมการ (58 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 29 
                     ปกที่ 2 หนา 30 - 58 
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98 
4 ก.ย. 126 – 10 ส.ค. 128 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2452] 
นายแหมว นายอําเภอคนเกายังคางเงินคาเกณฑคนทําถนนและคาตัดเสาโทรเลขของพวกราษฎร 
        ผูวาราชการเมืองตะกั่วปาย่ืนเรื่องตอพระยารัษฎาฯ กรณีมีราษฎรรองเรียนเรื่องนายแหมว 

อดีตนายอําเภอถลาง โดยนายแหมวไดทําหนังสือช้ีแจงเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. การยายไปรับตําแหนงนายอําเภอตลาดใหญน้ันรวดเร็วเกินไปและในคําสั่งไมไดกําหนด 

การเดินทาง 

2. เรื่องเงินคาเสาโทรเลขน้ันไดมอบหมายใหนายอําเภอคนใหมแลว 

3. เงินคาจางทําถนนเสนเชิงทะเลมีคนเบิกไปแลวและมีการเซ็นช่ือตามบัญชี สวนคนที่ยังไมได

เซ็นเบิกตองไปเบิกที่นายกลืน ปลัดซาย และเงินคาจางถางปาถนนแหลมหยิดไดมีจดหมายใหนาย 

กลืนตรวจสอบ แลวจะสงเงินใหภายหลัง 

4. นายแหมว อดีตนายอําเภอถลางไดมอบหมายงานใหนายตาด นายอําเภอคนใหมเรื่องเงิน

คงเหลือจาย 

         กรณีดังกลาวเห็นวาปญหา/ขอรองเรียนดังกลาวเกิดจากการประมาทตอการมอบหมายงาน 

ไมไดมีความผิดฐานทุจริต ฉอโกง ขอพระยารัษฎาฯ กรุณาสักครั้งในขอรองเรียนดังกลาว 

         พระยารัษฎาฯเห็นควรตามการย่ืนเรื่องและใหนายแหมวดําเนินการจายเงินจํานวนดังกลาว 

ใหเรียบรอยการ (25 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/41 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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99 
9 ก.ย. 126 – 17 ก.ย. 128 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2452] 
สั่งซือ้พรรณหนองมาจัดการปลกูไขทรพิษในมณฑลภูเก็ต (1) 

1. ผูรั้งราชการเมืองตรัง แจงมายังพระยารัษฎาฯ วาไดสงเงินคายาโอสถสภา คาหนองฝ คาภาษี

ฝน ไปยังมณฑลภูเก็ตแลว 

2. กงสุลสยาม เมืองปนัง แจงใหพระยารัษฎาฯสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต 

ทราบเรื่องจากแจกจายพันธุหนองฝไปตามหัวเมืองมณฑลภูเก็ตแลว 

3. ผูวาราชการเมืองตรัง กระบี่ ตะกั่วปา พังงา ตอบกลับไปยังมณฑลภูเก็ตเรื่องไดรับพันธุ

หนองฝแลว และจะจัดสงพันธุหนองฝที่เสียคืนกระทรวงธรรมการ 

4. ผูวาราชการเมืองกระบี่ หารือกับพระยารัษฎาฯ เรื่องการปลูกฝแกราษฎร โดยคิดคาปลูก คน

ละ 6 อัฐ คิดคาหนองฝคนละ 10 อัฐ 

5. พระยารัษฎาฯ แจงไปยังเจาพระยาวิชิตวุฒิไกร เรื่องการจัดสงสมุดวิธีปลูกทรพิษ 500 เลม 

และเจาพระยาวิชิตวุฒิไกรตอบรับพรอมแจงวาจัดสงสมุดปลูกไขทรพิษไปใหทางไปรษณียแลว (59 

แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 30 
                     ปกที่ 2 หนา 31 - 59 
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100 
17 ต.ค. 126 – 18 ก.ย. 129 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2453] 
รายงานประชุมเทศาภิบาล ขาหลวงเกษตร 

1. เจาพระยาวงษานุประพัทธ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ สงรายงานการประชุมขาหลวง
เทศาภิบาล ลงวันที่ 17 ตุลาคม ร.ศ. 126 [พ.ศ. 2450] เกี่ยวกับการเกษตร เรื่องใหเจาหนาที่
กระทรวงเกษตราธิการเรงจัดการเรื่องทุงหลวงคลองรังสิต เรื่องทะเบียนที่ดินและเรื่องพันธุขาว
สําหรับปลูก 

2. เจาพระยาวงษานุประพัทธ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ สงรายงานการประชุมขาหลวง
เทศาภิบาล ลงวันที่  16 กันยายน ร.ศ. 126 [พ.ศ.  2450] และ ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] ทั้ ง น้ี        
พระยารัษฎาฯ เขารวมการประชุมทั้ง 2 ครั้ง (22 หนา, 21 แผน) 
สจช. มร.5 ม/13 ร.5 ม 2.11/15 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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101 
31 ต.ค. ร.ศ.126 – 9 มิ.ย. พ.ศ. 2458 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2458] 
มอบหนาที่ราชการมณฑลใหเจาหนาที่รักษาในเวลาเทศาภิบาลมณฑล และปลัดเทศาภิบาลมณฑล 
ไมอยู 
        ร.ศ. 126 – 127, ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2450 – 2451, พ.ศ. 2455) ในระหวางที่ขาหลวงเทศาภิบาล
และปลัดมณฑลไมอยูเน่ืองจากไปราชการที่อื่นน้ันไดมอบหมายคําสั่งใหขาราชการมณฑลปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 
      1. ในศก 126 (พ.ศ. 2450) มีคําสั่งปดศาลารัฐบาลมณฑลภูเก็ตเน่ืองในวันเฉลิมสิริราชสมบัติ 
แหงรัตนโกสินทร 
      2. ใหหลวงบริบูรณธนการ ขาหลวงคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต 
และขาหลวงเทศาภิบาลซึ่งไปราชการเมืองสตูล 
      3. ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ขาหลวงเทศาภิบาลไปราชการกรุงเทพฯ ปลัดเทศาภิบาลมณฑล 
ไปราชการเมืองสตูล มีคําสั่งใหหลวงปริวัตรวรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทย รักษาการแทน และให
ขาราชการผลัดเปลี่ยนเวรกันมานอนเฝาศาลาวาการมณฑล 
      4. ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) มีคําสั่งใหขาหลวงสัจจาภิรมย ยกกระบัตรมณฑล รักษาการมณฑล
แทนปลัดเทศาภิบาลมณฑล ซึ่งไปรับเสด็จพระพันปหลวงที่เมืองตรัง 
      5. คําลั่งที่ 40 เรื่องใหเจาหนาที่ประชุมเสนอหนังสือราชการ และขอหารือที่หองประชุมทุกวัน 
      6. พ.ศ. 2456 (ร.ศ. 132) มีคําสั่งใหหลวงประพันธ รักษาราชการแทนปลัดมณฑลเทศาภิบาล 
ซึ่งไปจัดการเรื่องจีนเจียมินซันที่เมืองตรัง (37 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท2.1/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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102 
29 ธ.ค. 126 – 24 ก.ย. 127 [พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2451] 
การสงคืนพรรณหนองฝ 

1. กงสุลสยาม เมืองปนัง ไดช้ีแจงกับมณฑลภูเก็ตเรื่องการคืนพันธุหนองฝของเมืองตะกั่วปา 

2. กองทําพันธุเซรั่มสงบิลคาหนองฝของเมืองตรังและเมืองภูเก็ตแกมณฑลภูเก็ต 

3. ผูวาราชการเมืองกระบี่แจงเรื่องไปยังมณฑลภูเก็ตใหงดสงพันธุหนองฝ เพราะฤดูฝนราษฎร

ทํานา หมดฤดูปลูกไขทรพิษแลว 

4. กระทรวงธรรมการและหมอใหญ ปอล บี วุลส ช้ีแจงตอพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาล

สําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต เรื่องใหสงคืนพันธุหนองฝภายในกําหนดหน่ึงเดือนครึ่ง หรือกอน6 อาทิตย 

ถาเกินกําหนดจะไมรับคืน พระยารัษฎาฯ แจงทราบ และสงแจงเตือนตอผูวาราชการเมืองตางๆ 

5. ผูวาราชการเมืองตะกั่วปาสอบถามและหารือกับพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จ

ราชการมณฑลภูเก็ต วาควรจะจายเงินคาหนองแกผูที่ปลูกข้ึนแลวคนละเทาไหร ไดขอสรุปวาจายเงิน

ราษฎรที่ปลูกฝข้ึนคนละ 10 อัฐ (68 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 32 
                     ปกที่ 2 หนา 32 - 68 
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103 
9 ม.ค. 127 – 23 ส.ค. 128 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2452] 
สั่งซือ้และสงเงินคาพรรณหนองฝ 

1. กระทรวงธรรมการสั่งหามการสงพันธุหนองฝไปจังหวัดกระบี่ เพราะหมดฤดูกาลปลูก       

ไขทรพิษแลว 

2. พระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง สงใบเสร็จคาพันธุหนองฝไปยังมณฑลภูเก็ตทุกเดือน  

โดยจะสงไปกับเรือปตเรน เรือมะละกา 

3. กระทรวงธรรมการ สงตําราวิธีปลูกฝหนอง แจกจายไปยังทุกจังหวัดในมณฑล เพื่อให 

ทางจังหวัดแจกจายไปยังแพทยประจําตําบล 

4. เมืองตะกั่วปาสงเงินคาหนองฝ จํานวน 60 หลอด เปนเงิน 37 บาท 50 สตางค ไปยังมณฑล

ภูเก็ตเพื่อใหทางมณฑลจัดสงไปยังกองทําพันธุเซรั่ม 

5. ผูวาราชการเมืองระนอง จังหวัดระนอง สงเงินคายา คาหนองฝ คาหนังสือวิธีปองกันโรค 

รวม 223 บาท 47 สตางค ไปยังมณฑลภูเก็ต 

6. พระยารัตนเศรษฐี ผูวาราชการเมืองระนองสั่งซื้อยาจากผูจัดการโอสถสภา ไดแก ยาแก    

ขอเขา ยาบํารุงโลหิต ยาแกบิด ยาพยาธิ ยาถาย ยาแกไข ยาแกจุกเสียด 8 ขนาน เปนตน กับหนังสือ

วิธีปองกันโรค 5 อยาง ใหจัดสงมายังเมืองระนอง 

7. พระยารัตนเศรษฐี ผูวาราชการเมืองระนอง สั่งซื้อพันธุหนองฝจากกระทรวงธรรมการ 

8. จังหวัดตรัง ตะกั่วปา ระนอง สงเงินคาพันธุหนองฝ คาตําราปลูกฝไปยังมณฑล (51 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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104 
19 ม.ค. 127 –  23 ม.ค. 2456 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2456] 
คําสั่งปดศาลาที่วาการศาลารัฐบาลมณฑลในวันกําหนดพระเขาพรรษา ออกพรรษา และตรุษสารท 
สงกรานตตางๆ 
        พระยารัษฎาฯ มีคําสั่งใหปดศาลารัฐบาลมณฑลภูเก็ตในวันมาฆบูชา วันตรุษสงกรานต 

วันเขาปุริมพรรษา วันตรุษจีน วันเขาพรรษา แตใหขาราชการผลัดเปลี่ยนกันมาทํางาน (34 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท2.1/16 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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105 
25 มี.ค. 127 -  20 มิ.ย. 128 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2452] 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จประพาสปกษใต 

1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) เสด็จ
ตรวจราชการหัวเมืองปกษใตและแหลมมลายูในวันที่ 8 เมษายน ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2451] โดยเรือ 
มหาจักรี เดินทางต้ังแตเกาะลังกาวี เมืองชุมพร เมืองพังงา เมืองกระบี่ เกาะลันตา เมืองตรัง เมืองสตูล 
เมืองทุงสง และเมืองรอนพิบูลย พระยารัษฎาฯ ไดเขาเฝารับเสด็จที่บานทาไมลาย และตามเสด็จไป
ตรวจราชการ ทั้งการคมนาคม การจัดการบานเมือง และราชการอื่นๆ ดวย 

2. พระยารัษฎาฯ ถวายรายงานเรื่องสถานการณดีบุก และการเพาะปลูกกลวยปา (เอกสารที่เกี่ยวของ
กับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 83 – 87) 

3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) เสด็จบําเพ็ญ
พระราชกุศลที่พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท (182 หนา, 123 แผน) 
สจช. มร.5 ม/86 ร.5 ม 72/22 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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106 
30 มี.ค. 127 – 24 มี.ค. 128 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2452] 
จังหวัดตะกั่วปา, จังหวัดระนอง ขอเบิกจายคาไมฟนเรือดํารงรฐั และจงัหวัดตรงัหักเงินเดือนพวกเรือ
ดํารงรัฐสงจายคืนไปยังมณฑลภูเก็ต 
          เมืองตะกั่วปา เมืองระนอง สงหนังสือมายังพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการ
มณฑลภูเก็ต เรื่องขอเบิกคาไมฟนเรือดํารงรัฐ เมื่อครั้งนําเรือดํารงรัฐออกไปราชการ พระยารัษฎาฯ 
ตอบวาไดอนุมัติต๋ัวเบิกดังกลาว และสั่งการเสมียนไปแลว และจังหวัดตรังไดแจง เรื่องหักเงินเดือน
เจาหนาที่เรือดํารงรัฐเพื่อสงเงินไปจายคืนมณฑลภูเก็ตแลว (23 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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107 
2 ก.ค. –  21 ก.พ. 128 [พ.ศ. 2452] 
กงสลุเมืองปนังเบิกคาโทรเลขที่ใชในราชการมณฑลภูเก็ต 
        กงสุลเมืองปนังสงเรื่องมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องเบิกคาใชจายโทรเลข ใหพระยารัษฎาฯ อนุมัติ

และสั่งการใหพนักงานเบิกเงินใหดวย รวมยอดเงินทั้งสิ้น 22 เหรียญ 78 เซนต (17 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท2.1/17 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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108 
14 ก.ค. – 19 มี.ค. 127 [พ.ศ. 2451] 
เงินคาใชสอยเรือดํารงรัฐ 

1. พระสถลสถานพิทักษ ผูรั้งราชการเมืองตรัง เรียนมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องคาใชสอย 

เบ็ดเตล็ดของเรือดํารงรัฐ เงินคาใชสอย และคาซอมเรือดํารงรัฐ 

2. ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา สงใบบอกขุนนรารักษ มายังพระยารัษฎาฯ เรื่องเงินคาไมฟน 

เรือดํารงรัฐ เรือสุครีพกับคาอาหารเรือสุครีพ (22 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.9/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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109 
27 ก.ค. – 27 พ.ย. 127 [พ.ศ. 2451] 
ใหเมืองพังงาเกณฑราษฎรใหตัดไมพังกาทั้งเปลือก 2,000 ตน สงมายังมณฑล 
        ผูวาราชการเมืองพังงาแจงหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลผูสําเร็จราชการมณฑล
ภูเก็ต เรื่องไดสงใบสําคัญคาจางตัดไมพังกา รวมคิดเปนเงิน 218 บาท 48 อัฐ รวบรวมจากพวกแขก
จากเกาะไมไผ และเกาะหมากนอยรวม 20 คน ตัดไมไป 20,000 ตน (4 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท2.1/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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110 
12 ส.ค. 127 – 2 มิ.ย. 128 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2452] 
เงินเดือนและคาใชสอยในกองเรือถลาง 

1. หนังสือจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยถึงพระยารัษฎาฯ สอบถามเกี่ยวกับสัญญาจางกัปตัน

ลิงกาด นายเรือถลาง วามารับราชการมีสัญญากันอยางไร 

2. โทรเลขจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตอบพระยารัษฎาฯ เรื่องเงินเดือนนายทายเรือถลาง  

ซึ่งจะขอเพิ่มน้ัน เห็นควรวาใหรอไปเพิ่มในศกหนา 

3. หนังสือมณฑลภูเก็ตถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่องเงินคาใชสอยเรือถลาง 

4. ผูวาราชการเมืองพังงา สงใบสําคัญคาไมฟนซึ่งใชในเรือยอรจ รวมเปนเงิน 65 บาท 40 อัฐ 

5. ผูรั้งราชการเมืองตรัง สงใบสําคัญคาไมฟน คาธงชางของเรือถลาง ซึ่งใชในคราวรับเสด็จ 

6. พระยารัษฎาฯ แจงมายังพระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง เรื่องคาเครื่องใชในเรือ

ถลางพรอมทั้งสงบิลบัญชีของหางอิสเตินชิปปง (Eastern Shipping) เมืองปนัง (64 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.9/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขป 
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111 
16 ส.ค. 127 – 25 ก.ย. 129 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2453] 
เงินเดือนและคาใชสอยเรือถลาง 

1. จังหวัดตรัง ระนอง พังงา ขอเบิกคาไมฟน 

2. มณฑลภูเก็ตแจงมายังกระทรวงมหาดไทยเรื่องเงินเดือนและคาใชจายของเรือถลางในเดือน

มกราคม กุมภาพันธ ศก 128 (พ.ศ. 2452) ซึ่งสํารองจายไปเกินอัตราที่คลังจะอนุญาต 

3. มณฑลภูเก็ตขอเบิกจายเงินเดือนพนักงานเรือถลางและพระยารัษฎาฯ ช้ีแจงแกกรมหมื่น

จันทรบุรีนฤนารถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ใหทราบเรื่องเงินเดือนพนักงาน แตละอัตรา

บนเรือถลาง 

4. พระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตอบกลับมายังพระยารัษฎาฯ วาขอใหหาเงิน

มาคืนกระทรวงมหาดไทย ตามจํานวนที่จายไป (92 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.9/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขป 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 61 
                     ปกที่ 2 หนา 47 - 92 
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112 
27 ก.ย. ร.ศ. 127 – 6 ต.ค. ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2454] 
งบประมาณเงินการจรมณฑลภูเก็ต 
        พระยารัษฎาฯ ไดรับแจงเกี่ยวกับเงินการจรภายในมณฑลภูเก็ต ดังน้ี 

1. หมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ต แจงมายังพระยารัษฎาฯ วาใหรีบดําเนินการ

จัดการเบิกเงินการจร 

2. หมอมเจาประดิพัทธเกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ต แจงพระยารัษฎาฯ วาไดเงินการจรมณฑล

ภูเก็ตมาแลว 50,000 บาท แตสวนคลังยังไมอนุญาตใหจาย เพราะยังไมไดตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 

3. ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา ไดทําใบสําคัญย่ืนเรื่องเสนอขอเบิกเงินการจรตอพระคลังแลวเพื่อ

สรางและซอมสะพาน ถนน ในหลายจุด (คาบํารุงถนนและสะพานรวม 931 บาท 11 อัฐ) 

4. ผูวาราชการเมืองพังงาของบซอมแซมที่ทําการและบานพักขาราชการ บัญชีแนบมา 1 ฉบับ 

5. ผูวาราชการเมืองระนอง ขอเบิกเงินการจรเพื่อทําถนน คาโรงงาน คาแรง คาเครื่องมือ

อุปกรณ แนบบัญชีมา 4 ฉบับ 

6. ผูวาราชการเมืองตรัง ขอเบิกคาทําถนน สะพาน บานพักขาราชการ มีบัญชีแนบทาย การ

สรางที่วาการอําเภอปะเหลียน อําเภอเขาขาว มีบัญชีแนบมา 2 ฉบับและแปลน 1 ฉบับ 

7. ผูวาราชการเมืองกระบี่ ทําถนนไปตรัง สรางบานพักขาราชการ 7 หลัง มีบัญชีแนบทาย  
(125 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท2.1/8 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 3 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 38 
                     ปกที่ 2 หนา 39 - 79 
                     ปกที่ 3 หนา 80 - 125 
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113 
8 ต.ค. – 3 ธ.ค. 127 [พ.ศ. 2451] 
นายทหารฝรัง่เศสมาตรวจดูของโบราณในมณฑลภูเก็ต 
          เอกสารประกอบดวย 3 เรื่อง ดังน้ี 

1. ผูรั้งเมืองตรังแจงไปยังมณฑลภูเก็ต เรื่องมองซิเออรลานเดอรลายองแก นายทหารฝรั่งเศส 

มาขอดูของโบราณที่ตรัง โดยทางการตรังไดใหบริการเรียบรอยแลว 

2. ผูรั้งเมืองตะกั่วปา แจงไปยังมณฑลภูเก็ต เรื่องพานายทหารฝรั่งเศสไปดูพระนารายณ ในเขต

อําเภอปง ไปดูคลองและทุงตึก 

3. พระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แจงถึง      
พระยารัษฎาฯ เรื่องมองซิเออรลานเดอรลายองแก นายทหารฝรั่งเศสมาตรวจดูของโบราณในมณฑล
ภูเก็ต เมืองตะกั่วปา เมืองพังงา เมืองกระบี่ เมืองตรัง ใหพระยารัษฎาฯ ชวยดูแล ตอนรับ และให
ความสะดวกรวมทั้งใหจัดการเรื่องคําจารึกที่ฝงศพของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี ซึ่งอยูที่เมือง
ระนอง ตามคําขอของพันเอกเดอมลองเกียดวย (23 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท2.1/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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114 
21 ต.ค. – 13 พ.ย. 127 [พ.ศ. 2451] 
หลวงปริวัตรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทยตรวจราชการหัวเมืองมณฑล 

1. พระยารัษฎาฯ แจงความมายังพระเสนานุชิต ผูวาราชการเมืองตะกั่วปาวา จากการตรวจดู
รายงานของหลวงปริวัตรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทย ซึ่งไดไปตรวจราชการที่เมืองตะกั่วปาน้ัน ทําให
ทราบวาเงินประเภทคาบํารุงถนน สะพาน ยังเหลือคงคลังอยูมาก หากไมใชเงินจํานวนน้ัน ก็ขอใหทาง
เมืองตะกั่วปาโอนเงินจํานวนดังกลาวมายังมณฑล เน่ืองจากปน้ีมณฑลมีงบประมาณนอยไมพอจาย 

2. พระยารัษฎาฯ แจงความมายังผูวาราชการเมืองระนอง เมืองตะกั่วปา วาใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําของหลวงปริวัตรวรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทย 

3. สําเนาโทรศัพทของหลวงบริรักษ บอกมายังพระยารัษฎาฯ วาใหโทรศัพทสั่งใหเรือปะกาไสย
ไปสิเกาแลว (10 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 22/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : -  
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115 
22 ต.ค. 127 [พ.ศ. 2451] 
จดหมายเหตุขาหลวงมหาดไทยตรวจราชการ 
        จดหมายตรวจราชการ ซึ่งหลวงปริวัตรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทยไดรายงานการตรวจพื้นที่ที่
เมืองภูเก็ต เมืองตะกั่วปา เมืองระนอง เมืองพังงา พรอมทั้งไดใหคําแนะนําไวในรายงานเพื่อให
เจาหนาที่ไดปฏิบัติตาม และหากเจาหนาที่มีเหตุขัดของในการปฏิบัติตามคําแนะนําก็ใหบันทึกช้ีแจงไว 
(54 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 22/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : : เอกสารชํารุด : ตัวอักษรเลือน 
                 เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 – 32 
                     ปกที่ 2 หนา 33 – 54 
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116 
27 ต.ค. 127 – 6 ก.ค. 128 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2452] 
สงลูกหินกะสะไปใหเจาคุณเทศาภูเก็ตที่กรุงเทพฯ 
          เอกสารประกอบดวย 2 เรื่อง ดังน้ี 

1. พระยารัษฎาฯ สงโทรเลขจากกรุงเทพฯ ถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ต 

เรื่องใหสงหินกะสะ28สีตางๆ ไปกรุงเทพฯ เน่ืองจากเดือนหนาจะมีงานแหที่กระทรวง และมณฑลตอง

ประดับเครื่องแห โดยเลือกหินกะสะสีขาว ชมพู เขียว ประมาณ 3 หาบ สงผานทางหางโกหงวน ปนัง 

2. หางโกหงวน ปนัง สงจดหมายถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ต เรื่องหิน 

กะสะวา คอยูตอดไดสงลูกหินกะสะไปยังกรุงเทพฯ แลว และแจงเรื่องคาระวางสินคา เน่ืองจากตองไป

จัดซื้อมาจากสิงคโปร คาระวางสินคาเก็บเงินตอจูนจ (11 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท2.1/11 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 28หินกะสะ เปนช้ันหินกรวดที่เรียกวา “ช้ันกะสะ” ซ่ึงก็คือ หินบะซอลต พลอยมักจะอยูในช้ันกะสะโดยจะ
มีความหนาตั้งแต 10 – 30 ซ.ม. บริเวณใดมีกะสะหนามาก แสดงวามีพลอยหนาแนนมาก เม่ือไดดินในช้ันกะสะ จึง
นํามาลางและรอนในตะแกรงเพื่อแยกพลอยออกจากดินและกอนกรวด 
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117 
13 พ.ย. – 21 ก.ย. 127 [พ.ศ. 2451] 
เงินเดือนและคาใชสอยกองเรือถลาง 

1. ผูวาราชการเมืองพังงามีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องสงใบสําคัญเบิกเงินคาไมฟนที่ใชใน 
ราชการเรือถลางรวมเปนเงิน ๖๒ บาท ๓๒ อัฐ และขอเบิกเงินจํานวนดังกลาว พระยารัษฎาฯ สั่งการ
ใหสงใบสําคัญเบิกเงินใหแกเสมียน และใชเงินทดรองจายไปกอน หากเงินคาใชสอยจากรุงเทพฯ 
สงมาแลวคอยเบิกกลับ 

2. พระชลสินธุสงครามไชย ผูชวยราชการมณฑลไทรบุรี มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องขอให 
เบิกเงินคาขาวสาร คาฟนไม คืนเมืองไทรบุรีดวย เมื่อครั้งพระยาศรีสหเทพเดินทางมาเมืองไทรบุรี 
โดยกําปนไฟ29 พระยารัษฎาฯ สั่งการใหทางมณฑลภูเก็ตจัดสงเงินไปยังกงสุลสยามเมืองปนัง และให
นําสงเมืองไทรบุรีแลว 

3. กงสุลสยามเมืองสิงคโปร แจงมายังพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล 
ภูเก็ตวาใหนําเงินคาใชจายเรือถลางซึ่งทางเมืองสิงคโปรสํารองจายมาใชคืนดวย 

4. กงสุลสยามเมืองปนังแจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องคาใชจายบนเรือถลาง และเงินคาใชสอย 
กองตระเวนเมืองภูเก็ต 

5. โทรเลขจากพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ถึงพระยารัษฎา เรื่องให 
พระยารัษฎาฯ ช้ีแจงเงินคาใชบนสอยเรือถลาง ซึ่งพระยารัษฎาฯ ตอบกลับไปวางบประมาณดังกลาว
เบิกใชหมดแลว และมีบางสวนที่หยิบยืมเงินจากบุคคลตางๆ สํารองจายไปกอน รายการหน้ีที่ตอง 
ใชคืนไดแยกเก็บตามบิล ตามแผนกแลว 

6. ผูจัดการบริษัทอิสเตินชิปปง (Eastern Shipping) เมืองปนัง ไดสงบิลมาเบิกกับมณฑลภูเก็ต ไดแก  
คาสิ่งของ ใบสําคัญการใชเงิน และบัญชีรายการสิ่งของที่ไดขายใหกับเรือถลาง (68 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2.9/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 36 
                     ปกที่ 2 หนา 37 - 68 
  

                                 
29 กําปนไฟ หมายถึง เรือเดินทะเลขนาดใหญชนิดหน่ึง หัวเรือเรียวแหลม ทายเรือมนและราบในระดับ

เดียวกับหัวเรือ มีเสากระโดงตรงกลางไมมีปลองไฟโดยใชเดินดวยกําลังเครื่องจักรไอนํ้า เรียกวาเรือกําปนไฟ 
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118 
24 พ.ย. 127 - 24 ก.ย. 129 [พ.ศ. 2451 - พ.ศ. 2453] 
รายงานประชุมเทศาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ร.ศ. 127, 128, 129 

1. การประชุมเทศาภิบาล ปที่ 14 ประชุม 2 ครั้ง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 127  [พ.ศ. 2451]  
ณ ศาลาลูกขุน ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประชุม 20 คน พระยารัษฎาฯ เขารวม 
การประชุมครั้งน้ีดวย เรื่องที่ประชุมไดแก  

1.1 แผนกมหาดไทย เรื่องเครื่องแตงกายกํานัน ผูใหญบาน และเรื่องสงคนจรจัดไปตาม 
หัวเมือง 

1.2 แผนกอัยการ เรื่องอาญาเรือนจํา 
1.3 แผนกคลัง เรื่องอัตราเงินเดือน 

2. การประชุมเทศาภิบาล ปที่ 15 ประชุม 1 ครั้ง ลงวันที่ 24 กันยายน ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452]  
ณ ศาลาลูกขุน ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประชุม 24 คน พระยารัษฎาฯ เขารวม 
การประชุมครั้งน้ีดวย เรื่องที่ประชุมไดแก  

2.1 แผนกมหาดไทย เรื่องต๋ัวพิมพรูปพรรณและเรื่องการศึกษา 
2.2 แผนกอัยการ เรื่องวิธีการ ข้ันตอนการสงคดีความอาญาจากอําเภอมายังเมือง 

และการสงจากเมืองมายังศาล 
2.3 แผนกสรรพากร เรื่องการยกเวนเงินราชการ เรื่องลดเงินคาดาน มณฑลปราจีนบุรี 

และเรื่องการพนัน มณฑลปราจีนบุรี 
2.4 อื่นๆ มีเอกสารแนบรายงานการประชุมเทศาภิบาล ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] เรื่องเกณฑ

การเขารับราชการและเรื่องการบังคับใหตรวจทองที่ (42 หนา, 39 แผน)  
สจช. มร.5 ม/13 ร.5 ม 2.11/17 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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119 
2 ธ.ค. 127 – 17 ก.ย. 128 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2452] 
ช้ีแจงการปกครองพื้นที ่
           เอกสารประกอบดวย 2 เรื่อง ดังน้ี 

1. แผนกมหาดไทยมีโทรเลขถึงพระยารัษฎาฯ วาใหหารือเรื่องพระยาราชเสนา ผูวาราชการ 

เมืองตะกั่วปา ซึ่งมีอาการปวย เปนไขเหลือง 

2. แผนกมหาดไทยมีโทรเลขถึงพระยารัษฎาฯ วาใหสั่งการไปยังหัวเมืองตางๆ ในมณฑลภูเก็ต  

ไดแก ตรัง กระบี่ ตะกั่วปา พังงา ระนอง วาใหดูแล ปกครองทองที่ และสั่งการใหนายอําเภอ กํานัน 

เจาของทองที่ชวยประกาศเตือนใหราษฎรเจาของสวน และนาทํารั้วกั้นใหแข็งแรง เพื่อปองกัน

เรือกสวนไรนา และทรัพยสินจากสัตว (9 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท2.1/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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120 
11 ธ.ค. – 19 ม.ค. 127 [พ.ศ. 2451] 
เมืองพังงาช้ีแจงการเกณฑราษฎรทําถนน ตามที่ขาหลวงตรวจราชการปกษใตแนะนํา 
        ผูวาราชการเมืองพังงาแจงมายังพระยารัษฎาฯ วาหลวงปริวัตรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทย 
ย่ืนรายงานการตรวจการอําเภอทุงมะพราว ความวาราษฎรในตําบลทุงมะพราว ตําบลลําแลน ตําบล
ลําภี ตําบลทายเหมือง อําเภอทุงมะพราวขาดแคลนขาวสาร ขอผัดผอนการเกณฑราษฎรไปทําถนน
เสนทานุนเปนเวลา 1 เดือน และหลวงปริวัตรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทยไดเสนอกรมการอําเภอ และ
หลวงสโมสรราชกิจใหพิจารณาผอนผันในเรื่องดังกลาวแลว [ขอความสวนทายขาดหายทําใหไมทราบ
วาหลวงสโมสรราชกิจตอบความเรื่องดังกลาววาอยางไร] (3 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 22/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารชํารุด : บริเวณมุมเอกสารดานลางขาดหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 239

121 
20 ธ.ค. – 10 ม.ค. 127 [พ.ศ. 2451] 
จัดการรับรองพระยารัษฎานุประดิษฐขาหลวงเทศาภิบาล เปนการยินดีที่ไดรับพระราชทานตรา   
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
        หมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ต ไดเชิญขาราชการที่เกี่ยวของมาประชุมที่ศาลา

วาการมณฑล ช้ีแจงเรื่อง พระยารัษฎาฯ ข้ึนไปกรุงเทพฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษเน่ืองจากทําความดีความชอบในการทํานุบํารุงบานเมือง จะจัดใหมีการรับรอง

อยางดีเพื่อเปนเกียรติแกทาน และประชาชนจะไดรวมยินดีดวย ในเอกสารมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การตอนรับ  การตกแต งสถานที่  กํ าหนดการการ เลี้ยงอาหารคํ่า กระบวนแหตอนรับทั้ ง 

จากชาวไทย แขก และจีน ซึ่งไดกําหนดหนาที่รับผิดชอบโดยแบงตามกรมตางๆ เพื่อแยกยายกัน

เตรียมงาน นอกจากน้ียังมีบัญชีรายช่ือขาราชการและบุคคล พรอมจํานวนเงินที่บริจาคเพื่อเปนทุน 

ใหการจัดงาน และการทําของที่ระลึกดวย (52 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท2.1/15 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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122 
26 ธ.ค. 127 – 12 ก.ค. 128 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2452] 
ขอหารือการเปรียบเทียบปรบัคดีอาญาและความเพงสบืเน่ืองจากการตรวจราชการ 

1. ผูวาราชการเมืองตะกั่วปาเรียนคุณหลวงปริวัตรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต เรื่อง 
หลวงประสาร ผูพิพากษา เมืองตะกั่วปาช้ีแจงวาหากมีคดีความที่อัยการเปนโจทกก็ควรต้ังใหมีผูวา
ความแทนอัยการจะดีกวา 

2. ขุนนรารักษ เรียนคุณหลวงปริวัตรวิจิตร ขาหลวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ตวารับทราบแนวทาง 
ในการปฏิบัติเรื่องระเบียบเวลาในการทํางาน หลวงปริวัตรวิจิตรตอบวาไดรับจดหมายแลว 

3. ผูวาราชการเมืองพังงาแจงความมายังพระยารัษฎาฯ ความวาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 127 [พ.ศ.  
2451] หลวงปริวัตรวิจิตรไดมาตรวจการที่เมืองพังงาและเมืองอื่นๆ ในรายงานไดใหความเห็น 
ในการเปรียบเทียบความอาญาสินไหมวา ฐานผิดลหุโทษช้ัน 2 ตามกฎหมายลักษณะอาญาใหม
สามารถเทียบปรับไดเชนกัน แลวแตวามาก/นอย เงินคาพินัยถาผูใดไมมีจายตองไตสวนสงเมือง 
สวนความผิดลหุโทษช้ัน 3 เมื่ออําเภอเห็นวาไมเจตนาก็ใหเทียบปรับ และอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายคดี
ความอาญาซึ่งออกใหม (10 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 22/8 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารชํารุด : บริเวณมุมเอกสารดานลางขาดหาย 
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123 
29 ธ.ค. ร.ศ.127 – 20 พ.ค. ร.ศ.131 [พ.ศ. 2451 – พ.ศ. 2455] 
จดหมายเบ็ดเตล็ดพระยารัษฎาฯ (ภาษาอังกฤษ) 
        กงสุลสยามประจําประเทศสิงคโปรมีจดหมายตอบโตกับพระยารัษฎาฯ เรื่องการเวลา 
การเดินเรือของเรือถลางและเรือบาลี (5 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
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124 
14 ม.ค. 128 – 7 เม.ย. 129 [พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2453] 
มณฑลภูเก็ตแจงไปยังกรมขุนลพบรุีราเมศวรเรื่องงดสงหนองฝจากกองทําพรรณซรีัม เพราะไดใชเวลา
เดินทางกวา 15 วัน ทําใหพรรณหนองฝเสีย และการสัง่ซื้อ สงเงิน ของจงัหวัดตางๆ 

1. มณฑลภูเก็ต พระยารัษฎาฯ ไดแจงไปยังกรมขุนลพบุรีราเมศวร เรื่องงดสงพันธุหนองฝ 
จากกองทําพันธุเซรั่มเพราะใชเวลาเดินทางนานกวา 15 วัน ทําใหหนองเสียและปลูกไม ข้ึน 
ขอแกปญหาโดยการใหเมืองระนองสงมาจากพมา และเมืองตรังสงมาจากปนัง เพราะระยะทางใกล
กวา เมื่อนํามาปลูกจะข้ึนมากกวา 

2. ผูวาราชการเมืองกระบี่ พังงา ตรัง ตะกั่วปา ช้ีแจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องเงินคาหนองฝ 
3. กองทําพันธุเซรั่มไดสงบัญชีคาหนองฝมายังมณฑลภูเก็ตพรอมบิลจํานวนหนองปลูกฝ 

และจํานวนเงินในแตละเดือน (78 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2.8/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 38 
                     ปกที่ 2 หนา 39 - 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 243

125 
18 ม.ค. ร.ศ. 128 – 2 ส.ค. ร.ศ. 129 [พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2453 ] 
เข็มพระชนมายุศมมงคลและเรือ่งเหรียญทีร่ฤกในการปฏิสงัขรณวัดอรุณ 
        1. การปฏิสังขรณพระปรางควัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งถูกฟาผาชํารุดอยูซีกหน่ึง 
เพื่อเปนการฉลองครบรอบ 15 ก.พ. พ.ศ. 2452 ในวันที่มีการเลี้ยงครบรอบจึงไดจัดทําเหรียญที่ระลึก 
ดานหน่ึงเปนรูปพระปรางคสื่อความถึงการปฏิสังขรณ อีกดานเปนรูปครุฑใบไม และพิมพลายเรียบๆ 
โดยสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ เปนผูออกแบบ 
        2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางเข็มข้ึนใหม เน่ืองในวโรกาส
พระชนมายุสมมงคล โดยใหกําหนดรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
            2.1 ใหเรียกช่ือวาเข็มพระชนมายุสมมงคล เปนรูปครุฑมือขวาชูอักษร อ.ป.ร. พระบรมราช
นามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มือซายชูอักษร จ.ป.ร. พระบรมราช
นามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีมหาอุณาโลมอยูระหวางกลาง อุณหิศ 
อยูเบื้องบน แบงเปน 3 ช้ัน ช้ันที่ 1 ทองคําลงยาราชาวดี ช้ันที่ 2 ทองคํา ช้ันที่ 3 เงิน มีบัญชีพระบรม
วงศานุวงศและขาราชการฝายใน ฝายหนา พระยารัษฎาฯ ไดรับพระราชทานเข็มพระชนมายุสมมงคล
ช้ัน 2 ทองคํา ลําดับที่ 59 (เอกสารพระยารัษฎาฯ อยูหนา 43) 
        3. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต มีหนังสือถึง
พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ ราชเลขานุการ เรื่องบัญชีรายช่ือนายทหารเรือที่ทํางาน
ฉลองพระปรางควัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มาขอพระราชทานรางวัล 12 นาย (105 แผน, 
78 แผน) 
สจช. มร.5 อ/7 ร.5 อ.16.1/116 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมุรธาธร 
หมายเหตุ : - 
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126 
5 ก.พ. 128 – 4 พ.ย. 129 [พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2453] 
ผูวาราชการเมืองปนังสั่งตรวจสัตวที่ไปจากไทยโดยใหกกัไวกอน 10 วัน เพื่อปองกันโรคระบาด 

1. กงสุลสยามเมืองปนังไดรับคําสั่งจากผูราชการเมืองปนัง ความวาสัตวพาหนะที่บรรทุกมาจาก 

เมืองปะลิศ สตูล ตรัง กระบี่ เกาะลังกาวี ที่จะเขามาในปนังจะตองกักไวกอน 10 วันจึงปลอยได 

แตสัตวที่บรรทุกจากเมืองตรังหามบรรทุกเขาเมืองปนังเด็ดขาด (แจงมายังมณฑลภูเก็ต) ใหประกาศ 

ใหหัวเมืองทราบดวย 

2. พระยารัษฎาฯ สงหนังสือแจงไปยังกงสุลสยามเมืองปนังวาใหถอนการกักขังกระบือที่มาจาก 

เมืองกระบี่ เพราะเมืองกระบี่ไมมีโรคระบาดในสัตวพาหนะ กงสุลสยามเมืองปนังตอบวาไมสามารถ

ถอนการกักขังกอน 10 วันได เน่ืองจากทางเมืองกระบี่ไมมีหมอสําหรับตรวจสัตวพาหนะ จึงไม

สามารถรูไดหากสัตวเปนโรค (9 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/8 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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127 
19 มี.ค. 128 – 24 ม.ค. 129 [พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2453] 
สั่งซือ้พรรณหนองมาจัดการปลกูไขทรพิษ (1) 

1. พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ ช้ีแจงตอมณฑลภูเก็ตเรื่องเมืองกระบี่งดสั่งซื้อพันธุ 

หนองฝจากกองทําพันธุเซรั่ม แตจะสั่งซื้อจากเมืองปนังแทน 

2. พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ และผูวาราชการเมืองตะกั่วปา ช้ีแจงเรื่องหนองพันธุ 

เสียและสงเงินคาหนองแกมณฑลภูเก็ต 

3. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึง

มณฑลภูเก็ตเรื่องการสั่งซื้อยาและพันธุหนองฝ การสงเงินคายาใหคลังเมือง คลังมณฑล และการ

จัดทําบัญชีคาใชจายไวเปนหลักฐาน รวมทั้งหามสงเงินคายา คาหนอง ทางธนาณัติ 

4. มณฑลภูเก็ตมีหนังสือช้ีแจงตอสมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่องเงินคาหนองของทุกหัวเมืองในมณฑล 

5. ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา ช้ีแจงตอมณฑลภูเก็ตเรื่องหนองเสีย ปลูกฝไมข้ึน 

6. พระสถลสถานพิทักษ ผูวาราชการเมืองตรัง จัดสงหนอง 40 หลอด จากเมืองพัทลุงสงไป 

เมืองภูเก็ต และรับหนองจากเมืองพัทลุงสงตอไปยังกระบี่ พังงา ตะกั่วปา และระนอง (64 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 31 
                     ปกที่ 2 หนา 32 - 64 
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128 
30 มี.ค. 127 – 23 พ.ค. 128 [พ.ศ. 2452] 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จตรวจราชการในมณฑลภูเกต็ 
           เอกสารปกที่ 1 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. หนังสือมีไปมาระหวางพระยารัษฎาฯ กับขาราชการ ผูวาราชการเมืองกระบี่ พังงา ตรัง กงสุล
สยามเมืองปนัง เรื่องกําหนดการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จตรวจราชการในมณฑลภูเก็ต การเตรียมรับเสด็จ การจัดที่ประทับ ที่เสวย การสั่งของรับเสด็จ 

2. คอยูตอก มีสําเนาโทรเลขโตตอบไปมากับพระยารัษฎาฯ เรื่องการจางคนทํากับขาว 
กําหนดการออกเรือถลาง เรื่องเครื่องไดนาโม เรื่องการจัดสงเครื่องใชสอยจากหางอิสเตินชิปปง 
(Eastern Shipping) ตามตองการแลว และขอเบิกคาสงของตางๆ มาตามรายการซึ่งแนบมาพรอมกัน
น้ี พระยารัษฎาฯ รับทราบ และใหหลวงปริวัตรจัดการเบิกเงินสงไปใหแลว 
           เอกสารปกที่ 2 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. พระยาวรฤทธ์ิ เมืองชุมพร แจงมายังพระยารัษฎาฯ วาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา
มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกจากชุมพรวันที่ 11 เมษายน และจะเสด็จถึงภูเก็ต 
ในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม 128 [พ.ศ. 2452] 

2. ศาลากลางมณฑลภูเก็ตออกหนังสือแจงมายังพระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ 
และพระยาบริรักษภูธร ผูวาราชการเมืองพังงา เรื่องรถมา อานมา ชางซักเสื้อผา เกาอี้นอน  

3. พระยารัษฎาฯ สงหนังสือแจงพระสถลสถานพิทักษ เรื่องการสงสิ่งของเครื่องใชในการรับ
เสด็จและการจัดเลี้ยง โดยมีรายการอาหารแตละมื้อแนบมาดวย และแจงมายังผูวาราชการเมืองตรัง 
กระบี่ พังงา ตะกั่วปาและระนอง เรื่องจํานวนผูเขารวมขบวนเสด็จ 

4. พระยารัษฎาฯ แจ งมายังหมอมเจ าประดิพัทธ  เกษมศรี  ปลัดมณฑลเทศาภิบาล 
เรื่องการเตรียมพาหนะ รถที่จะรับเสด็จและการกําหนดการรับเสด็จ 

5. ผูวาราชการเมืองกระบี่แจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องขอยืมปนจากมณฑลไปใชในการยิงสลุด
รับเสด็จที่เมืองกระบี่จํานวน 2 กระบอก และเรื่องการจัดหานกยูง พระยารัษฎาฯ อนุญาต 

6. หมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรีแจงมายังขาราชการฝายตางๆ ใหมาประชุมเรื่องงานเลี้ยง
ตอนรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาวาการมณฑล 
           เอกสารปกที่ 3 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. คอยูจาย สงโทรเลขจากปนังแจงขาวแกมณฑลภูเก็ตเรื่องการจัดสงของที่ใชในการรับเสด็จ
และแจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องเดินทางจากปนังมารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหา
วชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 

2. โทรเลขจากพระยารัตนเศรษฐี ณ ระนอง เรื่องการสงหอสิ่งของของหลวงอภิรักษ ซึ่งตกคาง 
3. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ สงจดหมายถึงพระยารัษฎาฯ วามีพระ

ราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร แนบมาพรอม
กับจดหมายใหพระยารัษฎาฯ จัดการใหคนเชิญพระราชหัตถเลขาไปถวายดวยโทรเลขของ          
พระยารัษฎาฯ สงมาจากพังงา เพื่อสอบถามหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรีปลัดเทศาภิบาลมณฑล
ภูเก็ต เรื่องกําหนดการออกเรือบําบัง ทานปลัดไดเรียนกลับไปวาออกเวลาบาย 
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           เอกสารปกที่ 4 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 
1. พระยารัษฎาฯ สงหนังสือถึงปลัดมณฑลเรื่องใหจัดสงผาเช็ดมือ ผาปูโตะ และนํ้าตาลกระปอง 
2. อําเภอกะทูสงหนังสือถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ต เรื่องขอเบิกเงิน 

ในการรับเสด็จ คาซอมถนน คาสรางพลับพลาที่ประทับ คายานพาหนะและใบซื้อสิ่งของตางๆ 
3. ผูวาราชการเมืองนครศรีธรรมราชสงหนังสือแจงพระยารัษฎาฯ วาขอใหภูเก็ตสงเรอืภาสมีายัง

เมืองนครศรีธรรมราชโดยเร็วและใหเขากระบวนรับเสด็จเน่ืองจากเรือมังคุดจะใชเปนเรือพระที่น่ัง 
และหนังสือพระยารัษฎาฯ สงถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรีเรื่องเรือพระที่น่ัง เรือรับเสด็จและเรือ
พระเกียรติยศ 

4. ผูวาราชการเมืองระนอง แจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องมอบของพระราชทานแกขาราชการ
เมืองระนองเรียบรอยตามคําสั่งแลว 

5. กงสุลสยาม เมืองปนัง สอบถามพระยารัษฎาฯ เรื่องการสงกระเปาหนังซึ่งกงสุลสยาม 
เมืองสิงคโปรฝากมาใหแลว พระยารัษฎาฯ แจงวาไดรับแลว 
           เอกสารปกที่ 5 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. พระยารัษฎาฯ มีหนังสือถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี เรื่องเรือถลางติดอยูที่เกาะลิบง 
ไมสามารถมาทันตามกําหนดเดิมได 

2. หางโกหงวนมีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ แจงวาไดสงนํ้าแข็งและบุหรี่ฝรั่งจํานวน 50 หีบ 
มากับเรือมะละกาแลว 

3. มณฑลภูเก็ตมีหนังสือถึงผูวาราชการเมืองกระบี่แจงวาใหสงใบสําคัญ และบัญชีคาใชจาย 
ใหมณฑลดวย 

4. กงสุลสยาม เมืองสิงคโปรสงหนังสือตอบพระยารัษฎาฯ วาเรือภาสีออกเดินทางไปเมื่อวันที่ 
23 สวนเรือถลางออกเดินทางไปเมื่อวันที่ 24 

5. พระยารัษฎาฯ มีหนังสือถึงพระยาเสนานุชิต(เอี่ยม ณ นคร) ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา เรื่อง
ใหลดเงินเดือนนายฉันท ผูจัดการฝน ตัดเงินเดือนนายเอี้ยนเฉง 1 เดือน และใหขัง และลดเงินเดือน
ปลัดซายอําเภอเมือง เดือนละ 10 บาท และใหทํางานชดใช ทั้งหมดน้ีเน่ืองจากมีความผิดกรณีละเลย
หนาที่ ไมไปจัดการรับเสด็จ 

6. บัญชีรายนามขาราชการที่จะเขารับเสด็จในแตละกอง เชน กองทั่วไป กองเรือถลาง กองเรือ
ดํารงรัฐ เปนตน พระยารัษฎาฯ มีช่ืออยูในกองทั่วไปและรายนามพนักงาน เจาหนาที่ที่จะรับเสด็จ
รายนามและหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการงานดานตางๆ ในเมืองตะกั่วปา ทั้งทางดานการดูแลคูคลอง 
การรับ – จายสิ่งของ สถานที่ ควบคุมดูแลการทําถนน 

7. นายอําเภอถลางมีหนังสือถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี เรื่อง ขอเบิกจายคาใชจายตางๆ ที่
จะใชในการรับเสด็จ 

8. กงสุลสยาม เมืองปนังสงใบเสร็จขอรับเงิน 1 เหรียญ มายังมณฑลภูเก็ต เปนคาจัดสงหีบ
กระเปา 

9. ผูวาราชการเมืองระนอง เมืองตรังและเมืองพังงา สงหนังสือถึงมณฑลภูเก็ต เรื่อง คาใชจาย
ตางๆ ในการรับเสด็จ มณฑลตอบกลับวาใหสํารองจายไปกอน และจะเบิกคืนใหในภายหลัง 
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           เอกสารปกที่ 6 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 
1. หมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรีสงโทรเลขถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องบัญชีรายจายในการรับเสด็จ 
2. ผูวาราชการเมืองกระบี่มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่อง สั่งซื้อเสื้อเรียบรอยแลว ไดสํารองจาย

พรอมสงใบสําคัญแนบมาใหพระยารัษฎาฯ เบิกใหดวย 
3. ผูวาราชการเมืองพังงามีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องนายนอย ผูตรวจฝนเมืองตรัง ไดรับซื้อ

ของหลวงและไดเรียกเก็บเงินจากนายนัศ สวนเงินที่เหลือสงคืนมณฑลแลว 
4. ผูวาราชการเมืองกระบี่ พังงา ตะกั่วปา และระนองมีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องขอเบิก

เงินคาใชจายในการซื้อของเตรียมรับเสด็จ พรอมแนบใบสําคัญ 
5. รางโทรศัพทถึงพระยาบริรักษ เมืองพังงา เรื่องใหสงลายเซ็นช่ือผูที่จะรับพระราชทานเหรียญ 
6. เมืองตรังช้ีแจงเรื่องเงินคาของรับเสด็จวา นายดํา จาเมืองตรัง ยังคางเงินคาซื้อของรับเสด็จ

จึงใหหักจากเงินเดือน เดือนละ 40 บาท และเมื่อครบจะรวบรวมสงคืนใหมณฑล 
           เอกสารปกที่ 7 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. ผูวาราชการเมืองตรังมีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องนายแหมว ไดซื้อของรับเสด็จแตยังคาง
เงินอยู จึงไดหักเงินคาเดินทางของนายแหมวไว 

2. พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องขอปรับลดโทษใหแก
ขาราชการในสังกัดไดแก นายแกม ยกกระบัตรเมือง ขุนชํานาญอักษร พนักงานดานภาษี และนาย
คลาย พธํามรงค กรณีที่ไมจัดสงของ (มูลี่ลูกเดือย) ใหเรียบรอยตามคําสั่ง โดยไดหอมูลี่ลูกเดือยดวย
เสื่อเตยแลวบรรจุลงหีบ เปนการไมสมควรแกพระเกียรติ 

3. บัญชีงบประมาณเงินรับ เส ด็จสมเ ด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ าฟ ามหาวชิรา วุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6 ) ในการเสด็จประพาสหัวเมืองมณฑลภูเก็ต ศก 127 (พ.ศ. 2451) 
ของเมืองภูเก็ต เมืองกระบี่ เมืองพังงา เมืองตรัง เมืองตะกั่วปา และเมืองระนอง 

4. บัญชีรายละเอียดคาใชจายตางๆ ในการรับเสด็จตามหัวเมือง ไดแก คาสรางและตกแตง
พลับพลาที่ประทับ คาโคมไฟ คาการจัดงานเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง คาใชสอยเบ็ดเตล็ด คาโทรเลข
และจํานวนของใชตางๆ ในการรับเสด็จ (281 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10.1/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารมี 7 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 – 44  
                     ปกที่ 2 หนา 45 – 92  
                     ปกที่ 3 หนา 93 – 132  
                     ปกที่ 4 หนา 133 – 172 
                     ปกที่ 5 หนา 173 – 217  
                     ปกที่ 6 หนา 218 – 258  
                     ปกที่ 7 หนา 259 – 281  
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129 
8 – 25 เม.ย. 128 [พ.ศ. 2452] 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จตรวจราชการในมณฑลภูเกต็ 
           เอกสารปกที่ 1 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. นายอําเภอถลางสงหนังสือถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต 
เรื่องขอเบิกเงินคาจางรถที่ใชในการรับเสด็จ 

2. นายตาด จากอําเภอถลาง สงหนังสือถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดเทศาภิบาล 
มณฑลภูเก็ต ขอเบิกเงินคาบรรทุกไมไผสําหรับทําพลับพลา เบิกคาจางเกวียน และคาจางชางทาสี 

3. นายอําเภอกะทูสงหนังสือถึงหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต 
เรื่องสงตัวนายตาม และแขกหมาดําซึ่งหลบหนีจากการเกณฑไปใชงานในการรับเสด็จปลัดเทศาภิบาล 
มณฑลภูเก็ตตอบกลับวาใหลงโทษ ขังไวแลวจึงนําตัวไปใชในการสรางถนนและงานจรอื่นๆ 

4. โทรเลขพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสงถึงมณฑลภูเก็ตวาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช    
เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จถึงนครศรีธรรมราชวันที่ 14 เมษายน 
           เอกสารปกที่ 2 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. นายตามสงหนังสือช้ีแจงสาเหตุที่ตนเองหนีการเกณฑเพราะไปทําศพพระครูที่วัดฉลอง 
สวนแขกดําช้ีแจงวาตนเองไปตามหากระบือที่สูญหาย 

2. พระยารัษฎาฯ ไปสงเสด็จพระเจาบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
สงขาวแจงแกหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตวาเรือดํารงรัฐยังออก
ไมได เพราะมีคลื่นแรง และถามวาคนขับโมโตคาของพระยารัษฎาฯ ยังอยูภูเก็ตหรือไม 

3. นายอําเภอถลาง ขอเบิกคาขาวสาร คาเบี้ยเลี้ยง คาจางคนทําถนน และคาจางเกวียนบรรทุก
เหล็ก ทอนํ้า โดยไดสงใบสําคัญสงมาดวย 

4. พระยารัษฎาฯ แจงความวายังพระยารัตนเศรษฐี ผูวาราชการเมืองระนองผูวาราชการเมือง
ตะกั่วปา และขุนชํานาญเรื่องของพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร (61 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10.1/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 – 30 
                     ปกที่ 2 หนา 31 – 61  
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130 
8 – 25 เม.ย. 128 [พ.ศ. 2452] 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จประพาสภูเก็ต กระบี่ พงังา ระนอง ตรัง 
           เอกสารทั้ง 3 ปก สวนใหญเปนเรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เอกสารปกที่ 1 ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. โทรเลขพระยาบริรักษทูลหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี เรื่องสงชางพลายสําหรับชักโมจํานวน  
1 เชือก แลว 

2. นายไทยตาด นายอําเภอถลาง ขอใบอนุญาตจับกวางบริเวณเกาะโงย เพื่อนํามาถวาย 
ในการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร และแจงวาไดจับ
นกจํานวน 4 ตัว มาถวายแลว พระยารัษฎาฯไดออกใบอนุญาตใหจับกวางไดช่ัวคราว  

3. พระยาอินทรวิไชย นายอําเภอกะทู พระสถลสถานพิทักษและผูวาราชการเมืองกระบี่
สอบถามมายังพระยารัษฎาฯ และหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี เรื่องการเบิกจายเงิน จํานวน
ขาราชการตามเสด็จ ทหารที่จะตามเสด็จ โดยผูวาราชการเมืองกระบี่ไดแจงเพิ่มเติมดวยวาไดจัดสง
นกยูงมาทางเรือแลว 
           เอกสารปกที่ 2 เปนการแจงและสอบถามมายังมณฑลภูเก็ตเรื่องการเตรียมการตางๆ
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. นายอําเภอกะทู สอบถามเรื่องการจัดหานก และแจงวาไดสงนกขุม 28 ตัว และนกแขกใหญ  
12 ตัว ไปยังมณฑลแลว 

2. ผูวาราชการเมืองกระบี่แจงวาไดรับของ ซึ่งจะใชในการรับเสด็จแลว 
3. ปลัดมณฑลเทศาภิบาลแจงมายังกลุมพอคาในเมืองภูเก็ต ไดแก ตเพกฮวด อองอี้ อองซึ่ง 

เรื่องขอยืมรถ เพื่อนําไปใชในการรับเสด็จ ในเอกสารปรากฏช่ือรถ และช่ือเจาของรถ 
4. พระยารัษฎาฯ แจงมายังเมืองตรัง พังงา กระบี่ เรื่องขยายวันรับเสด็จ เน่ืองจากการเสด็จ

ประพาสเกินกําหนดเวลาหลายวัน 
5. พระยาบริรักษ เมืองพังงาสอบถามเรื่องการแตงกายรับเสด็จ ไดความวา แตงกายเต็มยศ 

ทั้งรับและสงเสด็จ 
6. พระยารัษฎาฯ แจงเมืองพังงา กระบี่ ตรัง เรื่องกําหนดการประพาส การจัดการรับเสด็จ 

การเตรียมของ การจัดสงของ เรื่องธงที่พลับพลา 
7. พระยารัษฎาฯ แจงไปยังหางโกหงวน เรื่องใหจัดสงนํ้าแข็งหนัก 1,200 ปอนด มายังภูเก็ต 

กําชับใหจัดสงมาทางเรือเมลโดยเร็วที่สุด 
           เอกสารปกที่ 3 เปนการแจงกําหนดการประพาสและช้ีแจงเรื่องตางๆ ดังน้ี  

1. หนังสือประทับตรามณฑลภูเก็ต ความวา ขาราชการใหญนอย พอคา ราษฎรทุกคนในเมือง
ภูเก็ตตางซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองมณฑลภูเก็ตครั้งน้ี เน่ืองดวยเปน
มณฑลที่อยูไกล การเดินทางลําบากทั้งทางบก และทางเรือ ทุกๆ ฝายปลาบปลื้ม และดีใจมากที่ไดเขา
เฝาและรับเสด็จ และขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุมครองใหพระองคปลอดภัยจากโรคภัยและ
สิ่งอันตรายตางๆ 
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2. กําหนดการประพาส/ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลภูเก็ตต้ังแตวันที่ 10 เมษายน จาก
จังหวัดชุมพร โดยเรือถลางผานจังหวัดระนอง เขาตะกั่วปามายังเมืองภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรังและ
พัทลุง มีรายละเอียดของพาหนะที่ใชในการเสด็จ และช่ือเมืองที่พัก สถานที่ที่เสด็จประพาส 

3. การแบงหนาที่ แจกแจงงานสําหรับขาราชการทุกแผนกไดแก กองเจาทา กองดานภาษี กอง
อําเภอเมือง กองอําเภอกะทูและถลาง กองมหาดไทย กองสรรพากรและกองโยธา กองแร กองอัยการ
และกองธรรมการ กองพลตระเวน กองคลัง กองไปรษณียโทรเลข 

4. พระยารัษฎาฯ ช้ีแจงและตักเตือนราษฎรในมณฑลภูเก็ตเกี่ยวกับกิริยามารยาทและการ     
ทําความเคารพที่ถูกตองในการเขาเฝาและรับเสด็จ พรอมทั้งกําชับ และตักเตือนใหผูใหญบาน กํานัน 
นายอําเภอ เจาเมือง เปนธุระในการดูแล และวากลาวคนในปกครองใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
(109 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10.1/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : : เอกสารมี 3 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 – 33 
                     ปกที่ 2 หนา 34 – 72  
                     ปกที่ 3 หนา 73 – 109  
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131 
18 เม.ย. – 8 มี.ค. 128 [พ.ศ. 2452] 
รายจายเบ็ดเตล็ดของเรือถลาง 

1. มณฑลภูเก็ตสั่งจายเงินเดือนตนหนเรือถลางไปยังกงสุลสยามเมืองปนัง กงสุลสยามเมืองปนัง 
ตอบรับแลว 

2. รายการแสดงรายจายเบ็ดเตล็ดของเรือถลางประจํา ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] ไดแก คาไมฟน  
คาซื้อนํ้ามันมะพราว ซึ่งใชในคราวที่รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) เสด็จประพาสเมืองตะกั่วปา 

3. พระชลสินธุสงครามไชย ผูชวยราชการมณฑลไทรบุรี ไดรับเงินคืนจากมณฑลภูเก็ตแลว 
ซึ่งรัฐบาลไทรบุรีไดสํารองจายคาไมฟน และคาขาวสารไปเมื่อครั้งพระยาศรีสหเทพเดินทางมามณฑล  
ไทรบุรี  

4. รายการคาไมฟนซึ ่งใชในเร ือถลาง ครั ้งที ่พระบรมโอรสาธิราช เจ าฟามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) เสด็จประพาสเมืองกระบี่  

5. คาใชจายอื่นๆ เบ็ดเตล็ดของเรือถลาง และเครื่องใชสอยของกัปตัน (80 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/8 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขป 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 40 
                     ปกที่ 2 หนา 41 - 80 
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132 
29 เม.ย. 128 [พ.ศ. 2452] 
การซื้อเมล็ดพันธุฝายสําหรับมณฑลภูเก็ต (ภาษาอังกฤษ) 
       Jen t. Westergard จากสํานักงานที่ปรึกษาทั่วไป กรุงเทพฯ มีรายงานถึงพระยารัษฎาฯ 
เรื่องมณฑลภูเก็ตสั่งซื้อเมล็ดพันธุฝายจากประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ตอนน้ีไดรับจดหมายจากรัฐบาล
อเมริกาเกี่ยวกับเรื่องน้ีแลว บอกวาเมล็ดพันธุไดมาถึงแลว เมล็ดพันธุเหลาน้ันผานการทดสอบกอน
เพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด ทางกรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริกามีเมล็ดฝายอยู 2 พันธุ ไดแก Russell
และ Peterkin ราคาเมล็ดพันธุละ 4 เหรียญ (ทองคํา) รวมคาบรรจุพันธุและคาจัดสงทั้งหมด 
10.65 เหรียญ (ทองคํา) (2 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 13/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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133 
3 พ.ค. – 2 มิ.ย. 129 [พ.ศ. 2453] 
พระเจาแผนดินอังกฤษสิ้นพระชนม 
        มิสเตอรวูด วาที ่กงสุลอังกฤษ แจงขาวมายังพระยารัษฎาฯ ใหทราบเรื่องการสวรรคต 

ของพระเจากรุงอ ังกฤษ พระยารัษฎาฯสงจดหมายและโทรเลขตอบกลับแสดงความเสียใจ 

ตอการจากไปของพระเจาเอ็ดวารดที่ 7 พระเจากรุงอังกฤษที่สวรรคตเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ร.ศ. 129 

[พ.ศ. 2453] ดวยโรคหลอดลมอักเสบ (Bronchites) และมณฑลภูเก็ตไดรับคําสั่งจากพระเจา 

นองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ออกคําสั่งใหลดธงครึ่งเสาเปน

การไวทุกข (14 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.3/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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134 
11 มิ.ย. – 7 ต.ค. 128 [พ.ศ. 2452] 
มิสเตอรมัว (Mr.E Byron Mors) ชาวอเมริกันขอทําเหมืองแรดีบุกในจังหวัด ศาลารัฐบาลมณฑลภูเก็ต 
        พระเจ านองยาเธอ  กรมหลวง ดํ ารงราชานุภาพ ขอพระราชทานกราบบั งคมทู ล 
เรื่องพระยารัษฎาฯ สงใบบอกเรื่องการหาทําเลสรางที่วาการมณฑลภูเก็ตหลังใหม และมีชาวอเมริกัน
เดินทางมาจากออสเตรเลียช่ือมิสเตอรมัวร มาขอทําเหมืองแรที่ศาลาวาการหลังเกา เน่ืองจากเมื่อรื้อ
ศาลาที่วาการแลวพบวาพื้นที่ดังกลาวมีแรจํานวนมาก พระยารัษฎาฯ เห็นวาควรตกลง เพราะจะเปน
ชองทางทําเงินผลประโยชนใหแกแผนดิน จึงขอบรมราชานุญาตออกหนังสือสําคัญมอบใหแก 
มิสเตอรมัวร จะไดเปนหลักฐานในการจัดต้ังบริษัท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงตกลงเซ็นสัญญาในวันที่ 13 กันยายน ร.ศ. 128 
[พ.ศ. 2452] (26 หนา, 22 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/8 ร.5 กษ 6.5/95 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
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135 
15 มิ.ย. – 4 ก.ค. 128 [พ.ศ. 2452] 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชโปรดเกลาฯ ใหสงกระเปาหมากพระราชทานแกภรรยาขาราชการ 
        เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สงหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ ความวา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกลาฯ ใหสงกระเปาหมากมาพระราชทานแกภรรยา
ขาราชการ ตามรายนามตอไปน้ี 

1. สังวาล        ภรรยาพระยารัษฎาฯ               1 กระเปา 
2. หวง, แชม    ภรรยาพระสถลสถานพิทักษ       คนละ 1 ใบ 
3. กี่              ภรรยาหลวงแผว                     1 กระเปา 
4. แห            ภรรยาขุนสมุทอัษฎางค             1 กระเปา 
5. ศุข            ภรรยาหลวงอางคนา                1 กระเปา 

       โดยมอบหมายใหพระยารัษฎาฯ จัดการมอบใหผูที่มีช่ือดังกลาวใหเรียบรอย (1 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10.1/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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136 
18 มิ.ย. 128 – 22 ก.ค. 129 [พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2453] 
เงินคาใชสอยเรือถลาง 

1. หางโกหงวนเมืองปนังมีหนังสือเตือนถึงมณฑลภูเก็ตเรื่องใหชําระหน้ีที่มีอยูใหครบถวน 
2. พระ เจ าน องยา เธอ กรมหลวง ดํารง ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

เรียกใบสําคัญคูจายเงินจากกัปตันเรือถลาง ตามที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดเบิกจายไปแลว 
3. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ แจงไปยังพระยารัษฎาฯ วาไดรับเงินที่นายเรือ

โทซิลดา ผูกํากับเรือถลาง คืนแลว ซึ่งไดยืมเงินกระทรวงมหาดไทยไปเมื่อคราวที่ไปรับเสด็จสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร [รัชกาลที่ 6] ประพาสมณฑลภูเก็ตเปน
เงิน 400 บาท 

4. จังหวัดสตูลสงหนังสือมายังมณฑลภูเก็ตเรื่องขอเบิกจายเงินคาไมฟนเรือถลาง สวนเงินคาไม
ฟนเรือดํารงรัฐขอเบิกจายที่จังหวัดตรัง พระยารัษฎาฯ ไดสั่งการใหเสมียนจัดการเบิกใหแลว  

5. บริษัทของสิงคโปรสงหนังสือถึงมณฑลภูเก็ตเรื่องขอเบิกจายคาสั่งของของเรือถลาง         

(33 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 2.9/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขป 
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137 
26 ส.ค.– 12 ม.ค. 128 [พ.ศ. 2452]  
สั่งซือ้พรรณหนองมาจัดการปลกูไขทรพิษในมณฑลภูเก็ต (3) 

1. พระยารัษฎาฯ ไดช้ีแจงตอพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยเรื่องเงินคาพันธุหนองฝเมืองตะกั่วปา กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง 

2. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ แจงความยังพระยารัษฎาฯ เรื่อง

ไดรับเงินคาปลูกฝ 700 เลม จากมณฑลภูเก็ตแลว โดยมณฑลภูเก็ตไดสั่งซื้อตําราปลูกฝ เลมละ 4 อัฐ 

3. เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ใหมณฑลภูเก็ตสั่งซื้อตําราปลูกฝ 

ราคาเลมละ 4 อัฐ 

4. หมอเรซติ เอวาด จากพระปฐมเจดีย มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องจะมาต้ังโรงงาน 

หนองฝในหัวเมืองมลายู อยากใหพระยารัษฎาฯ สืบความดูวาจะมีคนมาสั่งซื้อพันธุหนองฝหรือไม  

          พระยารัษฎาฯ แจงกลับไปความวาไมมีผูใดตองการรับซื้อพันธุหนองฝ (67 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 32 
                     ปกที่ 2 หนา 33 - 67 
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138 
24 ก.ย. – 18 ก.ย. 128 [พ.ศ. 2452] 
เงินคาใชสอยเรือถลาง 

1. ผูวาราชการเมืองกระบี่สงหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องขอเบิกเงินคาไมฟน คาใชสอยของ
เรือถลางคราวที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จประพาสเมืองกระบี่ 

2. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สงหนังสือ
ถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องใหเรียกใบสําคัญคูจายเงินคาใชสอยของเรือกลไฟถลางและของกัปตันเรือกลไฟ
ถลาง โดยใหสงมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อกระทรวงจะไดสงตอใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ตอไป พระยารัษฎาฯ ตอบวาไมมีใบสําคัญคูจายเงินดังกลาว และไมสามารถเรียกเก็บไดเน่ืองจาก
ลูกเรือและกัปตันเรือไดออกจากราชการไปจํานวนมากแลว 

3. มณฑลภูเก็ต แจงวาเงินคารักษาพยาบาลกัปตันลิงกาดน้ันใหจายเอง พระคลังของมณฑลไม
อนุญาตใหเบิก เพราะเปนการผิดระเบียบ 

4. เมืองตะกั่วปาแจงวาไดรับเงินคาไมฟนของเรือภาสี เรือถลาง เรือดํารงรัฐจากพระคลังแลว 
5. รายการแสดงรายการเงินเดือนของลูกเรือถลางในเดือนธันวาคม 128 [พ.ศ. 2452] เดือน

มกราคม 129 [พ.ศ. 2453] เดือนกุมภาพันธ 129 [พ.ศ. 2453] 
6. พระยารัษฎาฯขออนุญาตเพิ่มงบประมาณคาใชสอยของเรือถลาง (51 แผน) 

หจช.ตรัง (10) มท 2.9/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 25 
                     ปกที่ 2 หนา 26 - 51 
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139 
11 ต.ค. 128 – 16 พ.ย. 124 [พ.ศ. 2452] 
ต้ังขาหลวงเกษตรสําหรับตรวจการเพาะปลูก 
        เจาพระยาวงษานุประพัทธ (หมอมราชวงศสทาน สนิทวงศ) ทูลเกลาถวายรายงานการประชุม
เทศาภิบาล เรื่องราชการในกระทรวงเกษตราธิการลงวันที่ 27 กันยายน 128 [พ.ศ. 2452]         
พระยารัษฎาฯ เขารวมการประชุมและขอพระบรมราชานุญาตใหต้ังขาหลวงเกษตร โดยที่ประชุม 
ไดตกลงใหดําเนินการทดลองใน 3 มณฑลคือ มณฑลกรุงเทพฯ มณฑลนครไชยศรี มณฑลภูเก็ต 
เพื่อเปนมณฑลตัวอยาง ใหมีหนาที่ดูแลเรื่องการบํารุงการเพาะปลูก การทํานา การเพาะปลูกทั่วไป 
การประมวลบัญชี ภาษี การปศุสัตวและสินคา โดยมีสาเหตุเน่ืองมาจากพระยารัษฎาฯ ไดเห็นวา 
การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตวภายในมณฑลไมพัฒนา ราษฎรเกียจคราน หากมีขาหลวงเกษตรประจํา
มณฑลจะไดหมั่นดูแล ตรวจสอบ และชักจูงราษฎรใหทําการเพาะปลูก และการเกษตรอื่นๆ 
เพื่อเพิ่มรายได และสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกราษฎร (42 หนา, 39 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/2 ร.5 กษ 10/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 261

140 
ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] 
พระราชดํารัสขอบใจแกมณฑลภูเก็ต 
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร [รัชกาลที่ 6] มีพระราช
ดํารัส สงจากวังสราญรมย ใจความวา ขอบใจพระยารัษฎาฯ ขาราชการและราษฎร ที่ใหการตอนรับ
ครั้งเสด็จไปประพาสตามหัวเมือง การประพาสตรวจตรวจหัวเมืองครั้งน้ีชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับภูมิ
ประเทศ สภาพความเปนอยูที่แทจริงของราษฎรตามหัวเมืองตางๆ ดวยต้ังใจวาจะมาเย่ียมชม
บานเมืองในมณฑลภูเก็ต ซึ่งไดยินมาวามีความเจริญมาก หลังตรวจราชการแลวก็พบวาเปนจริงดัง 
คํากลาว บานเมืองมีขาราชการที่ดี หมั่นตรวจตรา ดูแลและพัฒนาบานเมือง รวมทั้งชวยสงเสริม
ทางดานการคา ชวยใหเกิดผลประโยชนมากมายแกแผนดิน (7 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10.1/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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141 
9 ม.ค. – 1 ก.พ. 2453 
รายงานพระยารัษฎาฯ ตรวจราชการขาหลวงมณฑลภูเก็ต 
          พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ 
ราชเลขานุการ ถวายรายงานของพระยารัษฎาฯ ขาหลวงเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ตรวจราชการหัวเมืองตรัง 
ตะกั่วปา ระนอง สตูล ภูเก็ต กระบี่ พังงา ไดความโดยรวมวา  

1. ราชการบานเมืองเรียบรอยดี สวนที่มีปญหาก็ไดแกไขแลว 

2. การคาขายที่หัวเมืองมณฑลภูเก็ตดีมาก เน่ืองจากดีบุกข้ึนราคา 

3. เมืองตรังเกิดไขอหิวาตกโรค ระบาดในหลายตําบล จึงขอพระราชทานยา 

4. การทํานาในหัวเมืองมณฑลภูเก็ตไมดี เพราะฝนแลงทําใหขาวในนาเสียหายมาก  
(4 หนา, 3 แผน) 
สจช. มร.6 ม/14 ร.6ม 25/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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142 
9 ม.ค. 2453 – 18 เม.ย. 2455 
พระยารัษฎานุประดิษฐ 
        พระยารัษฎาฯ มีหนังสือทูลเกลาฯ ถวายเรื่องการเดินทางมาเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วาจะเดินทางมาลาชา เน่ืองจาก 
มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องมรดกของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี ผูเปนบิดา จําเปนที่จะตองไปใหการ 
ที่เมืองปนัง โดยจะออกจากเมืองปนัง และเดินทางมากรุงเทพฯ ทางเรือ (16 หนา, 11 แผน) 
สจช. มร.6 บ/20 ร.6 บ.3.1/69 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด เลม 1 
หมายเหตุ : - 
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143 
27 ม.ค. 129 – 12 ก.พ. 132 [พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2456] 
สั่งซือ้พรรณหนองมาจัดการปลกูไขทรพิษ (2) 
        เอกสารประกอบดวย 8 เรื่องดังน้ี 

1. ผูวาราชการเมืองตรัง แจงมายังมณฑลภูเก็ตวาไดรับพันธุหนองฝแลว 

2. ปลัดมณฑลภูเก็ต แจงไปยังนายตาด นายอําเภอถลาง เรื่องบอกกํานัน และผูใหญบานใหนํา

ลูกหลานมาปลูกฝไขทรพิษ 

3. มณฑลภูเก็ต แจงไปยังเมืองกระบี่ ตรัง ระนอง เรื่องสงพันธุหนองฝ 

4. ผูวาราชการเมืองระนอง ช้ีแจงตอมณฑลภูเก็ต เรื่องพันธุหนองฝเสีย เพราะพันธุหนองฝมีอายุ

เกิน 42 วัน 

5. เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แจงไปยังมณฑลภูเก็ต เรื่องจะสงพันธุหนองฝมาทางเมืองชุมพร 

6. กงสุลเมืองปนัง แจงมายังมณฑลภูเก็ต เรื่องเงินคาพันธุหนองฝ 

7. มณฑลภูเก็ตช้ีแจงกับเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งซื้อพันธุหนองฝจากกรุงเทพฯ  

วาหนองฝมีอายุเดินทาง 15 วัน ระยะทางระหวางกรุงเทพฯ มายังมณฑลภูเก็ตน้ันเกินกําหนดอายุ 

ของพันธุหนองฝ ภาชนะ/หีบหอปองกันไมได และระหวางทางมีอุณหภูมิไมเหมาะสม อีกทั้งการขนสง

สินคาทางเรือลําบาก ดังน้ันมณฑลภูเก็ตจึงตองการซื้อพันธุหนองฝจากเมืองปนัง 

8. เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงตอมณฑลภูเก็ตวา ควรมีแพทยประจําตําบลที่รูจักวิธีปลูก

ฝ ประมาณ 2 – 3 คน และใหผูวาราชการเปนผูกําหนดเรื่องระยะเวลา วัน เดือน ป ที่แนนอนและให

จัดทําบัญชีในแตละเมือง โดยใหเบิกคาใชจายใหแพทยตามสมควร (73 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/12 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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144 
10 ก.พ. ร.ศ. 129 – 29 พ.ค. ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2454] 
ใบวุฒิพระยารัษฎาฯ 
        โทรเลขสงจากพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ถึงนายสวาง สั่งใหไปเรียนพระยารัษฎาฯ เรื่องใหจัดสงใบวุฒิ และประวัติการรับราชการของ       
พระยารัษฎาฯ มายังกระทรวงดวย พระยารัษฎาฯ ตอบกลับวาไดดําเนินการแลว จะนํามาย่ืนที่
กระทรวงมหาดไทยเองเมื่อตอนที่ข้ึนมางานถวายพระเพลิงที่กรุงเทพฯ (11 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : -  
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145 
24 ก.พ. – 9 ส.ค. ร.ศ. 129 [พ.ศ. 2453] 
ใบวุฒิขาราชการ  
        โทรเลขจากพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสั่งให

พระยารัษฎาฯ ดําเนินการสงใบวุฒิของขาราชการในมณฑลภูเก็ตใหเรียบรอย พระยารัษฎาฯ 

ไดสงใบบอกตอบกลับไปวาไดดําเนินการแลว โดยใบวุฒิขาราชการที่ดําเนินการแลวไดแก 

1. นายอวน มหาดเล็ก เลขานุการ อยูที่ภูเก็ต (ประจําการ) 

2. นายสรอย แพทย อยูที่ภูเก็ต (ประจําการ) 

3. จีนลิ่มเจี๋ยน กรมการที่ปรึกษา อยูที่ภูเก็ต (ประจําการ) 

4. หลวงพิไชยชิณเขตร กรมการพิเศษ และที่ปรึกษา อยูที่เมืองระนอง (ประจําการ) (15 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : -  
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146 
6 มี.ค. 2453 
สมเด็จพระเจานองยาเธอฯ และเจานองยาเธอฯ เสด็จจากปนังและพระยารัษฎานุประดิษฐ 
จะถึงกรุงเทพฯ วันที่ 8 
        พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือถึงพระเจานองยาเธอ 
กรมขุนสมมตอมรพันธ ราชเลขานุการ วาไดรับโทรเลขพระยารัษฎาฯ แจงเรื่องการเดินทางมาถึงชา
เน่ืองจากติดเรื่องคดีความที่ศาลเมืองปนัง แตจะออกจากเมืองปนังโดยผานทางจังหวัดสงขลา 
และมาถึงกรุงเทพวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2453 โดยสมเด็จพระเจานองยาเธอ และพระเจานองยาเธอ
รวม 5 พระองคไดเสด็จออกจากเมืองปนังต้ังแตคืนวันที่ 2 มีนาคม แลว (2 หนา, 1แผน) 
สจช. มร.6 บ/24 ร.6 บ4/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด เลม 1 
หมายเหตุ :  
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147 
18 มี.ค. 2453 – 6 มี.ค. 2464  
รายงานราชการมณฑลภูเก็ต 

1. พระยารัษฎาฯ มีใบบอกถึงพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เรื่องเงินปน
ผลประโยชนของมณฑลภูเก็ตในศก 129 [พ.ศ. 2453] ซึ่งมีรายไดเพิ่มข้ึนจากปกอนๆ เน่ืองจากดีบุกมี
ราคาดี การใชจายในมณฑลคลองตัว (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 2 – 5) 

2. พระยารัษฎาฯ เสนอรายงานแกพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เรื่องจีนทํา
การขัดขวางรัฐบาลในสเตรทเมนตตางๆ จึงขอใหมีเรือรบออกไปตรวจตราตามที่ขอ (เอกสารที่
เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 6) 

3. รายงานกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รัฐบาลปนังและสิงคโปรออกประกาศหามไมใหขายนํ้ามัน 
ปโตเลียม นํ้ามันหยอดเครื่องจักร ยางอินเดียรับเบอรกับหินทุกชนิด โกษทองแดง ฯลฯ ซึ่งจะสงผลให
เหมืองแรในมณฑลภูเก็ตเดือดรอน จึงขอใหกระทรวงมหาดไทยชวยติดตอกับกระทรวงตางประเทศ
เพื่อชวยจัดการเรื่องดังกลาว โดยกระทรวงตางประเทศไดเจรจากับอุปทูตอังกฤษ และรัฐบาลอังกฤษ
ใหยอมสงนํ้ามันหยอดเครื่องจักร และนํ้ามันปโตรเลียมเขามาขายในหัวเมืองมณฑลภูเก็ตตามเดิม  แต
ยํ้าวาหามขายตอใหหัวเมืองตางประเทศอีก (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูใน       
หนา 7 – 23) 

4. พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) รายงานมายังมณฑลภูเก็ต เรื่องรัฐบาลอังกฤษกวดขัน
เรื่องการสงสินคาจากเมืองปนังมายังมณฑลภูเก็ต ทําใหมีปญหาเรื่องเรือบรรทุกสินคาตามหัวเมือง
ชายทะเลตะวันตก 

5. พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) รายงานมายังมณฑลภูเก็ต เรื่องที่ดินที่อําเภอกันตัง 
เมืองตรัง ซึ่งเปนที่ที่เคยคิดวางแผนไวกับพระยารัษฎาฯ วาจะใชเงินพระคลังสรางกันตังใหเปนทาเรือ
ของประเทศ จึงควรสรางบานเรือนใหเพียงพอกับราษฎร ที่ต้ังรานคา และตึกเชา เพื่อจะไดคาเชา 
สวนน้ันสงคืนแก พระคลังดวย โดยไดความวา ควรหาโฉนดเปนหลักฐาน และถามความใหแนนอน
กอนดําเนินการ (45 หนา, 40 แผน) 
สจช. มร.6 ม/14 ร.6ม 25/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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148 
24 เม.ย. – 13 ก.ย. 129 [พ.ศ. 2453] 
จังหวัดสตูลขอเบิกจายเงินคานํ้ามันละหุงของเรือดํารงรัฐ 
        ผูวาราชการเมืองสตูลและเมืองตรังแจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องคานํ้ามันละหุง คาไมฟน 
ของเรือดํารงรัฐ โดยพระยารัษฎาฯ แจงกลับวาใหสํารองจายเงินไปกอนแลว จึงนําใบสําคัญคูจายเงิน
มาเบิก (15 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/11 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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149 
26 เม.ย. 2453 – 31 ธ.ค. 2466 
บริษัทตงกาฮาเบอรติน ขอเสียเงินทดแทนการขุดรองนํ้า 

1. พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว เรื่องไดรับใบบอกจากพระยารัษฎาฯ ความวา ผูจัดการบริษัทตงกาฮาเบอรตินเดรยิงกําปนี 
(ปจจุบันคือ บริษัท ทุงคา ฮารเบอร จํากัด (มหาชน)) จะขอที่จากรัฐบาลทําอูเรือ พระยารัษฎาฯ ไดตอบไป
วารัฐบาลจะใหที่สําหรับสรางอูซอมเรือแตบริษัทจะตองสรางปากอูใหมีนํ้าลึกประมาณ 9 ฟุต สําหรับใหเรือ
รัฐบาลสามารถเขาไปซอมไดดวย ทั้งน้ีจะตองเสียคาเชาและตองสัญญาวาเมื่อครบ 22 ป ประทานบัตรน้ัน 
จะตองตกเปนของรัฐบาล 

2. ใบบอกพระยารัษฎาฯ เรื่อง บริษัทตงกาฮาเบอรตินเดรยิงกําปนี (ปจจุบันคือ บริษัท ทุงคา  
ฮารเบอร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งทําเหมืองแรในทะเล เมืองภูเก็ต แตเดิมในสัญญาบริษัทรับจะขุดรองนํ้า
และอูจอดเรือใหรัฐบาลแลกเปลี่ยนกับการยกเวนคาเชาที่ และภาษีขาเขา ตอนน้ีจะขอเปลี่ยนสัญญา
เปนการจายเงิน 200,000 เหรียญ ใหรัฐบาลแทน ในการน้ีจึงไดเรียกผูที่เกี่ยวของประชุมปรึกษาได
ขอตกลงวาจะรับเงินแทนการขุดรองนํ้าและอูจอดเรือ แตใหเพิ่มจํานวนเงินและใชสัญญาเดิม โดยจะ
นําเงินที่ไดมาบํารุงการโยธา บํารุงการทําเหมืองมณฑลภูเก็ต และมณฑลนครศรีธรรมราชตอไป 
และใหถือวาเงินน้ีเปนเงินผลประโยชนพิเศษไมเกี่ยวของกับงบประมาณแตอยางใด 

3. มณฑลภูเก็ตออกประทานบัตรใหบริษัทตงกาฮาเบอรตินเดรยิงกําปนี (ปจจุบันน้ีคือ บริษัท  
ทุงคา ฮารเบอร จํากัด (มหาชน)) ทําเหมืองดีบุกที่ลานแร ตําบลบางเหนียวใต อําเภอทุงคา พรอม
แนบสัญญาขุดแร (57 หนา, 56 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/1 ร.5 กษ 6.2/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
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150 
3 พ.ค. – 2 มิ.ย. 129 [พ.ศ. 2453] 
พระเจาแผนดินอังกฤษสิ้นพระชนม 
        มิสเตอรวูด วาที่กงสุลอังกฤษ แจงขาวมายังพระยารัษฎาฯ ใหทราบเรื่องการสวรรคต 

ของพระเจากรุงอังกฤษ พระยารัษฎาฯสงจดหมาย และโทรเลขตอบกลับแสดงความเสียใจตอการ 

จากไปของพระเจาเอ็ดวารดที่ 7 พระเจากรุงอังกฤษที่สวรรคตเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ร.ศ. 129 [พ.ศ. 

2453] ดวยโรค Bronchites และมณฑลภูเก็ตไดรับคําสั่งจากพระเจานองยาเธอ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใหสั่งลดธงครึ่งเสาเปนการไวทุกข (14 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.3/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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151 
26 พ.ค. – 11 มี.ค. 129 [พ.ศ. 2453] 
เงินเดือนและเงินคาใชสอยในกองเรือถลาง 

1. ผูวาราชการเมืองตรัง เมืองพังงา มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องขอย่ืนใบสําคัญคาไมฟนแก
มณฑล พระยารัษฎาฯ ตอบกลับวาไดโอนเอกสารดังกลาวเพื่อเบิกแกพระคลังมณฑลแลว 

2. กงสุลสยาม เมืองปนังสงหนังสือถึงปลัดเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเรื่องหางโกหงวนสงคาใชจาย
ของรายการสิ่งของ 5 อยาง ซึ่งใชในเรือถลาง 

3. ผูจัดการอูเรือสามเสนมีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องสงใบสําคัญคาซอมแซมเรือถลาง    
พระยารัษฎาฯ สั่งการใหเสมียนตรวจรายการดังกลาวและใหคลังจายเงินใหตามใบสําคัญ 

4. พระยารัตนเศรษฐี เมืองระนอง สงใบสําคัญคาไมฟนเรือดํารงรัฐ 
5. ผูวาราชการเมืองพังงาและกระบี่ มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องสงใบสําคัญคาฟนเรือถลาง 
6. จดหมายจากโรเบิรดซันจากเมืองสิงคโปรเรื่องสงใบสําคัญคาใชสอยเรือถลาง พระยารัษฎาฯ  

ไดอนุมัติใหเบิกเงินสงไปใหแลว 
7. ผูวาราชการเมืองตรังมีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องคาซอมแซมเรือถลางที่ ไปติด 

[ในเอกสารใชคําวาตกมัน] ซึ่งไดสงใบสําคัญคาใชจายแนบมาดวย (91 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/12 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 45 
                     ปกที่ 2 หนา 46 - 91 
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152 
2 มิ.ย. – 3 ส.ค. 129 [พ.ศ. 2453] 
เมืองปนังเกิดอหิวาตกโรค 
        กงสุลสยามเมืองปนัง แจงมายังพระยารัษฎาฯ วาเมืองปนังเกิดอหิวาตกโรคพรอมมอบจดหมาย

ที่ผูวาราชการเมืองปนังสงมามอบใหพระยารัษฎาฯ ทั้งน้ีไดแจงเพื่อใหบอก และแจงขาวไปยังเมือง

ตางๆ ในมณฑลไดทราบขาว 

        พระยารัษฎาฯ ตอบรับและไดแจงไปยังผูวาราชการเมืองพังงา กระบี่ ตรัง สตูล ใหพรอม

จัดการตรวจตราปองกันโดยใหสั่งกรมการอําเภอใหต้ังดานกัก ตรวจคนที่มาจากปนังตามทาตางๆ   

โดยมีคําสั่งใหยกเลิกการต้ังดานกักตรวจคนเขาเมืองในเดือนกรกฎาคม เน่ืองจากอหิวาตกโรคที่ปนัง

สามารถควบคุม และกําจัดไดแลว (18 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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153 
17 ก.ค. พ.ศ. 2453 – 27 ก.ค. พ.ศ. 2469 
โรงเรียนและการเลาเรียนมณฑลภูเก็ต 
        พระยารัษฎาฯ บอกมายังเจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (หมอมราชวงศคลี่ สุทัศน) เสนาบดี
กระทรวงธรรมการ เรื่องการจัดต้ังโรงเรียนในเขตมณฑลภูเก็ต พื้นที่เมืองตรัง เมืองสตูล เมืองภูเก็ต 
เมืองพังงา เมืองระนองและเมืองกระบี่ ขาราชการ กํานัน ผูใหญบาน ราษฎรทั้งไทย จีน ฝรั่ง พอคา 
ไดชวยกันดําเนินการและรวบรวม บริจาคทรัพยสิน โดยมีบัญชีรายนามผูบริจาค และจํานวนเงิน 
แนบอยูทายเรื่อง (127 หนา,107 แผน) 
สจช. ก-ร.6 ศ/4 ร.6 ศ4/18 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ เลมที่ 1 
หมายเหตุ : - 
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154 
19 ก.ค. 129 – 29 พ.ค. 130 [พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2454] 
การทําใบดําเนินวุฒิขาราชการ 
        ผูวาราชการเมืองสตูลแจงมายังพระยารัษฎาฯ ความวาไดดําเนินการเรื่องจัดทําใบคุณวุฒิ

ขาราชการ ครบถวนตามคําสั่งแลวรวม 14 คน ตามที่ไดระบุไวในบัญชีที่แนบมา ซึ่งในบางตําแหนงยัง

ไมมีคนรับราชการจึงไมมีการจัดทําใบคุณวุฒิในตําแหนงน้ัน (15 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/93 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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155 
8 ส.ค. 129 – 11 ต.ค. 2456 [พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2456] 
คนตายดวยแปลกปลาดตางๆ 

1. พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่แจงมายังพระยารัษฎาฯ ใหทราบวานายอําเภอเกาะ

ลันตาไดมีรายงานเขามาวาที่ตําบลเกาะกลาง คลื่นไดซัดเรือลม ซึ่งเปนเรือของจีนเลียนเลง ซึ่งอาศัย

อยูที่ ตําบล  ปากปรน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง บรรทุกของจะไปขายที่ภูเก็ต ตอนน้ีไดใหการ

ชวยเหลือ และสงกลับแลวทางเกาะลันตา (เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูแผนที่ 1 - 

3) 

2. พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่รายงานแกพระยาพิไชยสงคราม สมุหเทศาภิบาล

สําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต (รับตําแหนงตอจากพระยารัษฎาฯ) เรื่องอําแดงพุมเปนบา ถือมีดพราฟน

นายอินแกวผูเปนสามีตาย และอําแดงพุมก็ไดผูกคอตายใตตนไมใกลบาน (7 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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156 
12 – 25 ส.ค. 129 [พ.ศ. 2453] 
เกิดอหิวาตกโรคทีเ่มืองตรัง 
        สําเนาโทรเลขจากนายแชม ยกกระบัตรเมือง พระสถลสถานพิทักษ ผูวาราชการเมืองตรัง 

สงหนังสือจากเมืองตรังถึงพระยารัษฎาฯ ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ รายงานสถานการณที่เกิด

ในพื้นที่ วาไดเกิดอหิวาตกโรคข้ึนที่เมืองตรัง โดยเริ่มเกิดต้ังแตวันที่ 7 ในพื้นที่ตําบลนางงาม ตําบล

ควนขัน อําเภอบางรักและลุกลามไปในหลายพื้นที่ ทําใหมีคนลมตายเปนจํานวนมาก เบื้องตนไดให

หมอจันทมารักษาและจัดการปองกันแลว  

        พระยารัษฎาฯ สงโทรเลขรับทราบและแนะนําวิธีการปองกันโดยใชบรั่นดีและสวนผสมอื่นๆ 

อีกทั้งยังสั่งการใหมณฑลหัวเมือง อําเภอใกลเคียงทราบทุกเมือง ทุกอําเภอ และบอกไปยังกงสุลสยาม

เมืองปนังวาใหแจงผูวาราชการเมืองปนังทราบดวย 

        นอกจากน้ียังแนะนําวิธีการปองกันโดยใหชาวบานนําใบหนาด ขนเปด ไก มาสุมไฟใตถุนบาน

ทุกเชาเย็น พระยารัษฎาฯ ไดทูลเรื่องดังกลาวใหพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทราบความ (9 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/11 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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157 
16 ส.ค. 129 [พ.ศ. 2453] 
บริษัทไซมิสเทรดดิงฯ รองทุกขเรื่องตองทําถนน 10 ไมล 
        พระยาศรีสหเทพแจงความมายังพระยารัษฎาฯ เรื่อง บริษัทไซมิสเทรดด้ิงคอเปอเรช่ัน 
มีจดหมายรองทุกข เรื่ อง เหตุ เขา ใจผิดเกี่ ยวกับการทําถนน 10 ไมล  พระเจ านองยาเธอ 
กรมหลวงดํารงราชานุภาพรับทราบ และเรงใหช้ีแจงบริษัท ตามที่ไดเขียนรางไว โดยมิสเตอรเวสเตน
การดซึ่งเปนผูราง ขอใหพระยารัษฎาฯ ชวยตรวจสอบความถูกตองของรางดังกลาววา พระยารัษฎาฯ 
ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงกันแลวใหจัดสงใหบริษัทได (3 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 13/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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158 
12 ก.ย.– 25 ก.ย. 129 [พ.ศ. 2453] 
ปดทํานบใชในการทํานา 
        พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ แจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องขุนนราสมบัติ นายอําเภอ

เกาะลันตา กํานัน ผูใหญบาน รวมทั้งราษฎรชวยกันปดทํานบตําบลเกาะกลางที่ หมู 2 และหมู 6 แลว

ไดใชนํ้าในการทํานา ซึ่งถือวาเปนการดี สมควรเอาเปนตัวอยาง (3 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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159 
25 ต.ค. – 8 มี.ค. 129 [พ.ศ. 2453] 
พิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยา ร.ศ. 129 

1. ผูวาราชการเมืองในมณฑลภูเก็ตแจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องการจัดพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยา

ในแตละเมือง เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต และเจาฟามหา

วชิราวุธ สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จข้ึนครองราชย ในการน้ีกระทรวงมหาดไทยไดใหหลวงวรากร   

ราชกิจเปนผูเชิญนํ้าพระพิพัฒนสัตยาใหขาราชการไดทําพิธี 

2. มณฑลภูเก็ตไดออกกําหนดการในการทําพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยาตอพระเจาอยูหัวองคใหม 

3. หมอมเจาประดิพัทธ  เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ตทํารายงานตอพระยารัษฎาฯ 

สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต เรื่องการเบิกเงินสําหรับคาเดินทาง (116 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท2.1/18 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 3 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 37 
                     ปกที่ 2 หนา 38 - 71 
                     ปกที่ 3 หนา 72 - 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 281

160 
29 เม.ย. – 31 มี.ค. 131 [พ.ศ. 2455] 
จังหวัดตะกั่วปา กระบี่ พังงา สตูล ตรังขอเบกิคาไมฟนของเรือดํารงรัฐ 
        พระยาบริรักษ ผูวาราชการเมืองพังงา มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ วาไดสงใบเบิกคาใชจายไปให
เมืองสตูล เน่ืองจากเห็นวาเรือดํารงรัฐเปนเรือราชการของเมืองสตูล แตผูวาราชการเมืองสตูล 
ตอบกลับมาวา การดังกลาวเปนราชการของมณฑล จึงใหนําใบเบิกสําคัญคูจายเงินดังกลาวมาเบิก 
กับมณฑล รวมทั้งใบเบิกจายจากเมืองตะกั่วปา เมืองกระบี่และเมืองตรังดวย  
         สรุปไดความวาใหพิจารณาเพิ่มและเบิกจายตามความเหมาะสม (39 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/14 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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161 
25 ธ.ค. 129 – 19 เม.ย. 131 [พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2455] 
โรคระบาดโคกระบือที่กระบี ่
        ผูวาราชการเมืองกระบี่รายงานมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องเกิดโรคระบาดในทุกเขตอําเภอ 

เมืองกระบี่ ทําใหฝูงกระบือลมตาย โดยไดสั่งการใหกรมการอําเภอ กํานันและผูใหญบาน คอยหมั่น

ตรวจตรา บังคับเจาของโคกระบือ ใหหาทางปองกันโดยไมใหกระบือที่เปนโรคออกจากเมืองกระบี่

จนกวาจะหายจากโรค อาการโรคระบาดดังกลาวมีอาการลงทอง และพุพองตามผิวหนัง อยางชาแลว 

4 วัน แตโดยสวนใหญแลว 2 วันก็จะตาย ในเบื้องตนคาดวาเช้ือนาจะมาจากกระบือที่มาจาก 

เมืองนครศรีธรรมราช (72 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
               เอกสารมี 3 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 35 
                     ปกที่ 2 หนา 36 - 72 
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162 
16 – 18 ม.ค. ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2454] 
จัดการเฉลิมพระชนมพรรษา 

1. ใบบอกจากหลวงอังคณาถึงพระยารัษฎาฯ แจงเรื่องการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา บอก

รายละเอียดการทําพิธีทางพุทธศาสนา พุทธมนตทศปริตร การจัดพิธี การจัดมหรสพและการแขงขัน

ในงาน 

2. ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา กราบทูลมายังพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตกแตงสถานที่และการจัดงานตางๆ ทางพระพุทธศาสนา 

เน่ืองในโอกาสงานเฉลิมพระชนมพรรษา (5 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2/14 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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163 
20 ม.ค. 130 [พ.ศ. 2454] 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
        ผูวาราชการเมืองตะกั่วปาแจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม 

ราชชนนีพันปหลวง ในวันที่ 1 มกราคม ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2454] โดยตกแตงพระบรมรูป และอัญเชิญ

ข้ึนประดิษฐานพรอมเครื่องสักการบูชา การจัดพิธีทางศาสนา และการประดับตกแตงสถานที่ราชการ 

(1 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/22 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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164 
25 ม.ค.– 14 ก.พ. พ.ศ. 2454 
สําเนาพินัยกรรมพระยาดํารงสจุริตมหิศรภักดี 
        พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) จางวางเมืองระนอง อายุ 71 ป ไดทํา
หนังสือพินัยกรรมไว แจกแจงเรื่องที่ดิน การจัดการเงินและการจัดการเรื่องตางๆ กรณีตนเอง 
ถึงแกอนิจกรรม รวม 7 ขอ จัดทําไว 2 ฉบับ และทูลเกลาหนังสือพินัยกรรมน้ีไวที่กรมราชเลขานุการ 
1 ฉบับ โดยมีพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
พระยารัษฎา และบุคคลอื่นๆ อีก 4 คน ลงช่ือเปนพยาน (10 หนา, 7 แผน) 
สจช. ม-สบ 2/16 สบ 2.29/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีเอกสารสวนพระองค สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เลมที่ 1 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 286

165 
5 – 8 มี.ค. 130 [พ.ศ. 2454] 
สุขาภิบาลหัวเมืองภูเก็ต 
        พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรื่องการ
จัดการสุขาภิบาลมณฑลภูเก็ตและเรื่องอื่นๆ ตามที่พระยารัษฎาฯ ไดส งมาทางใบบอก 
ไดผลการดําเนินการดังน้ี 
        พระยารัษฎาฯ คิดจัดการสุขาภิบาลในมณฑลภูเก็ตเฉพาะตําบลในอําเภอเมือง เพื่อเปน 
การทดลอง โดยไดเลือกต้ังกรรมการปรึกษา กําหนดขอตกลง อัตราการเก็บเงินคาใชจายเงินภาษี 
เรือน โรงเรียน และภาษีตางๆ และขอออกเงินที่ไดจากภาษีเรือน โรงเรียน ภาษีเกวียน ภาษีบํารุงถนน 
คาเชาตลาด คาอาชญาบัตรโรงฆาสัตว เพื่อนํามาบํารุงการสุขาภิบาลในเมืองภูเก็ต พระบาทสมเด็จ   
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพิจารณา และเห็นควรวาเปนระเบียบที่ดี จึงพระราชทานพระบรม       
ราชานุญาตใหจัดการตามระเบียบดังกลาวภายใตพระราชบัญญัติสุขาภิบาลหัวเมือง ศก 127 
[พ.ศ. 2451] และใหออกประกาศตามขอตกลงตางๆ (13 หนา, 9 แผน) 
สจช. มร.6 ม/11 ร.6ม 12.2/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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166 
25 เม.ย. – 27 ก.พ. 130 [พ.ศ. 2454] 
จังหวัดสตูล ตะกั่วปา พงังา กระบี่ ขอเบิกคาไมฟนและคาใชสอยเรือดํารงรฐั 

1. พระยารัษฎาฯ แจงความไปยังพระอินทรวิไชย ผูวาราชการเมืองสตูลเรื่องคานํ้ามัน      
หยอดเครื่อง คานํ้ามันมะพราว คาไมฟน คานํ้ามันละหุงคารถบรรทุกนํ้ามันและคาใชสอยอื่นๆ ของ
เรือดํารงรัฐเมื่อครั้งไปราชการที่มณฑล โดยทางมณฑลไดสํารองจายไปกอน แลวใหรีบนําเงินกลับมา
ใชมณฑลใหครบถวนดวย 

2. ผูวาราชการเมืองพังงา ระนองและตะกั่วปาขอเบิกคาไมฟน คานํ้ามันมะพราว ศก 127 [พ.ศ.  
2451] และผูวาราชการเมืองตะกั่วปา เมืองพังงา เมืองกระบี่ เมืองตรังขอเบิกคาไมฟนของเรือดํารงรัฐ
ในศก 130 [พ.ศ. 2454] แกพระยารัษฎาฯ พระยารัษฎาฯ แจงความไปยังพระอินทรวิไชย ผูวา
ราชการเมืองสตูล 
      พระอินทรวิไชย ผูวาราชการเมืองสตูลช้ีแจงกับพระยารัษฎาฯ ความวาไมสามารถเบิกจาย
งบประมาณดังกลาวจากคลังเมืองสตูลไดทั้งหมด เน่ืองจากงบประมาณไมเพียงพอ และเห็นควรวา
หากนําเรือดํารงรัฐซึ่งเปนเรือราชการของเมืองสตูลไปใชในราชการเมืองอื่น เมืองน้ันควรออก
คาใชจายในสวนน้ัน เวนแตคาใชจายบางสวนซึ่งเมืองสตูลสมควรจาย ดังน้ันจึงขอสงใบสําคัญคู
จายเงินใหแตละเมืองเปนผูจายในแตละครั้ง (42 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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167 
2 พ.ค. 130 – 7 มี.ค. 131 [พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2455] 
สืบสวนนายช่ืน พะทํามะรง30เมืองตะกั่วปา ขาราชการทีล่าออกจากตําแหนง 

1. ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลเพชรบูรณสอบถามมายังพระยารัษฎาฯ 

สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต วานายช่ืนเปนพธํามรงคอยูที่เมืองตะกั่วปาจริงหรือไม 

ลาออกจากตําแหนงมีความผิดหรือย่ืนใบลาออก เพื่อพาภรรยามารักษาตัวที่กรุงเทพฯ มีความ

ประพฤติอยางไร เหตุที่ถามเพราะนายช่ืนมาย่ืนใบสมัครรับราชการที่มณฑลเพชรบูรณไว มณฑลภูเกต็

ตอบกลับไปวา นายช่ืนเคยเปนพธํามรงคที่เมืองตะกั่วปาจริง แตประพฤติตนไมเรียบรอย ชอบกิน

เหลาเมาเหลวไหล จึงถูกใหออกจากราชการ 

2. จดหมายจากบริษัททริเตอเรียนเฟสจากปนัง แจงเรื่องการสงกระดาษมากับเรือกลไฟโรโตรัว

แลว เมื่อมณฑลภูเก็ตรับแลวใหชําระเงินกับเรือเที่ยวกับดวย (9 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.3/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
30 พะทํามะรง ตามพจนานุกรมแหงราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา ผูควบคุมนักโทษ  

พธํามรงค เปนตําแหนงผูบังคับการตะราง มีหนาที่ประจํารักษาและรับผิดชอบวากลาวเรื่องตาง ๆ ทั้งปวงในตะราง
ใหเปนไปโดยความเปนระเบียบเรียบรอยถูกตองตามขอบังคับ มีอํานาจหนาที่บังคับผูคุม และเสมียนพนักงานใน
ตะรางทุกตําแหนง 
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168 
6 มิ.ย. ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2454] 
คําสั่งขาหลวงเทศาภิบาลเรื่องวิธีทําถนน 
          พระยารัษฎาฯ มีคําสั่งแกขาราชการเรื่องวิธีทําถนน โดยใหแบงนักโทษออกเปนกองๆ 

รวม 7 กอง มีหนาที่ดังน้ี 

1. กองนายเต็กฮวด คุมนักโทษ 12 คน ใสลูกแรถนนวิชิตสงคราม 

2. กองนายจาย ถมลูกแรที่ลิพร และถนนเทพกษัตรี 

3. กองตัวลาซา ถมลูกแรถนนในเมือง 

4. กองนายเหน็ก ถมลูกแรถนนในเมือง 

5. กองจันตอเซง ใหซอมแซมสะพานทุงทอง เปลี่ยนไมที่ผุพัง ทําสะพานที่ถนนอําเภอ 

6. กองนายพุม ถม – เกลี่ยลูกแร ขุดคูต้ังแตควนหินลุย – บาตะเคียน และที่เมืองใหม 

7. กองนายคุด เกลี่ย ถม ขุดคู แตงค้ิวถนน ปลูกหญา 

           โดยทั้ง 7 กองน้ันใหสํารองจายไปกอนแลวคอยไปเบิกจากเงินการจร (3 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 2/11 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : -  
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169 
15 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2454 
นายมันเปนชูกบัภรรยาพระอินทรวิไชย เมืองสตูล 
        พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพทูลพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี 
ราชเลขานุการ เรื่องนายมัน ซึ่งเปนคนของหลวงโยธีพิทักษ เปนชูกับนางวัน ภรรยาพระอินทรวิไชย 
เมืองสตูล โดยหลวงโยธีพิทักษไดจับตัวนายมันไปขังคุกแลว แตเกิดเหตุพวกแขกเมืองสตูลซองสุมกัน
ทํารายขาราชการไทยในเหตุลอบเปนชูกับภรรยาแขก เบื้องตนขุนเริงระงับภัย ทําเรื่องขอตํารวจภูธร
มณฑลภูเก็ตไปชวยระงับเหตุแลว และไดมีโทรเลขและหนังสือแจงใหพระยารัษฎาฯ รีบจัดการ
เหตุการณดังกลาว และทําเรื่องสงตัวนายมันกลับกรุงเทพฯ (23 หนา, 16 แผน) 
สจช. มร.6 ม/3 ร.6 ม 3.1/8 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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170 
19 ก.ย. 130 – 16 เม.ย. 133 [พ.ศ. 2454 – พ.ศ. 2456] 
กงสลุเมืองปนังเตือนเมืองตรังระวังโรคอหิวาตกโรคระบาดจากปนัง 
        พระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง สงจดหมายมายังมณฑลภูเก็ต เรื่องสงสําเนาหนังสือ

ของเรสิเดนเคาซิลเลอร วาเกิดอหิวาตกโรคที่ถนนยอด เมืองปนัง มณฑลภูเก็ตจึงมีคําสั่งใหบอกไปยัง

เจาทา และหัวเมืองตางๆ ใหเฝาระวัง และต้ังดานตรวจที่ชายแดน (21 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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171 
7 ต.ค. 2454 – 20 ก.พ. 2465 
รายงานกระทรวงมหาดไทยเรื่องขาราชการหัวเมืองถึงแกกรรม 
          มณฑลตางๆ สงหนังสือมายังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจึงรวบรวม และทํา
รายงานเรื่องขาราชการหัวเมืองถึงแกกรรมข้ึนมา มีรายงานดังน้ี 

1. พระยาเทพาธิบดี ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลเพชรบูรณปวยเปนไข ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2455 

2. พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) จางวางกํากับราชการเมืองระนอง บิดา
ของหลวงสุนทรโกษาปวยและถึงแกอนิจกรรมที่เมืองระนอง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 มี
เอกสารจางญาติตระกูล ณ ระนองและจดหมายจากพระยารัษฎาฯ แสดงความเสียใจแนบมาดวย 

3. พระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ถูกหมอจันทร คนรายยิงโดนที่
ชายโครงและแขน และเน่ืองจากพระยารัษฎาฯ มีโรคประจําตัวอยูแลวดวย อาการไมดีข้ึน และถึงแก
อสัญกรรมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456 ทั้งน้ีมีสาสนแสดงความเสียใจจากเจานาย ขาราชการทั้ง
ในและตางประเทศ คณะบุคคลและหนวยงาน รายละเอียดของพิธีศพซึ่งแหมาจากเมืองปนังลงเรือ
และนํากลับมาฝงที่จังหวัดระนอง รวมทั้งแผนการสรางอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ ที่เมืองตรัง (เอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 3 – 155) 

4. พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธ์ิ เนติโพธ์ิ) สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร ปวย
เปนลมและถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2457 

5. พระยารณชัยชาญยุทธ (สุข โชติกเสถียร) สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครสวรรค 
ถึงแกกรรมวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2459 

6. พระยามนตรีสุริยวงศ (ฉ่ี บุนนาค) ปวยเปนวัณโรค ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2465 (174 หนา, 161 แผน) 
สจช. มร.6 ม/3 ร.6 ม 3.1/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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172 
9 พ.ย. – 12 ม.ค. ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2454] 
ใหทุกจังหวัดในมณฑลทําพิธีฉัตรมงคล 

1. กระทรวงมหาดไทยสั่งใหมณฑลภูเก็ตแจงไปยังทุกจังหวัดในมณฑลวา ในวันที่ 11 พ.ย. ร.ศ. 

130 [พ.ศ. 2454] เปนวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ใหขาราชการและราษฎรไดเตรียมทําบุญถวายแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่สวรรคต และใน ร.ศ. 130 [พ.ศ. 2454] ตรงกับวันที่ 11 พ.ย. ร.ศ.

130 [พ.ศ. 2454] ใหทุกจังหวัดทําพิธีทางศาสนาพรอมกัน โดยใหทุกจังหวัดปดศาลากลางเมือง 1 วัน 

2. ผูวาราชการแตละจังหวัดไดแก พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูลแจงมายังพระยารัษฎาฯ 

เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดพิธีแตละแหง คําถวายไชยมงคลในงาน และการตกแตงสถานที่ โดย       

พระยารัษฎาฯ ไดแจงตอไปยังพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

(43 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2/13 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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173 
24 ก.พ. 131 [พ.ศ. 2455] 
คําสั่งขาหลวงเทศาภิบาลภูเก็ต เรื่องการเก็บเงินบํารงุโรงเรียน การจัดต้ังสุเหรา และโรงเรียน 
          พระยารัษฎาฯออกคําสั่งไปยังเมืองสตูลเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ร.ศ. 131 [พ.ศ. 2455] ความวา 

1. ต้ังแต ศก 132 [พ.ศ. 2452] ใหเก็บเงินจากผูชายฉกรรจทุกคนต้ังแตผูวาราชการเมือง จนถึง
ราษฎร ทั้งชาวไทย จีน แขก ปละ 1 บาท เพื่อนําไปบํารุงโรงเรียน 

2. ใหเก็บขาวจากราษฎรใหแกโตะอิหมาม ซึ่งทําหนาที่เปนคนสอนเด็กๆ และผูดูแลสุเหรา 
3. ใหเมืองสตูลยกเลิกเลขวัดเหมือนกับเมืองอื่นๆ 
4. ใหยกเวนการเกณฑโตะหะยี เฉพาะคนที่สอนศาสนา และสอนหนังสือเทาน้ัน และเมื่อเปน

โตะอิหมามแลวก็ใหมีเงินเดือน เดือนละ 10 บาท (2 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 12/2 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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174 
24 ก.พ. 131 [พ.ศ. 2455] 
สําเนาโทรเลขระหวางพระยารัษฎาฯ และกัปตันไมลเรื่องใชเงินแทนอูแลรองนํ้า (ภาษาอังกฤษ) 
        สําเนาโทรเลขโตตอบระหวางกัปตันไมลและพระยารัษฎาฯ เรื่องขอใชเงินแทนอูและรองนํ้า  
ตกลงไดความวา ยอมรับใหชดใชเงิน 3 แสนเหรียญ แทนการสรางอูและขุดรองนํ้า และนําเงินจํานวน 
6 หมื่นเหรียญ มาจายใหวันเซ็นสัญญา สวนเงินอีก 4 หมื่นเหรียญใหจายผอนทุกเดือน เดือนละครั้ง 
(16 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 13/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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175 
25 ก.พ. – 12 มี.ค. พ.ศ. 2455 
โทรเลขภาษาอังกฤษถามอาการปวยพระยารัษฎาฯ และพระสถลฯ ที่ตรัง 
        โทรเลขจากบุคคลตางๆ สงมาเพื่อสอบถามอาการปวยของพระยารัษฎาฯ และพระสถลสถาน
พิทักษ ซึ่งถูกลอบยิง โทรเลขถูกสงมาจากปนัง กรุงเทพฯ และสิงคโปร ขอความสวนใหญแสดง 
ความเสียใจที่ไดรับขาว และขอใหปลอดภัยและหายในเร็ววัน (42 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา เอกสารเลือน ตัวอักษรขาดหายบางตอน 
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176 
25 ก.พ. – 31 มี.ค. 2455 
โทรเลขถามอาการปวยของพระยารัษฎาฯ และพระสถลฯ ที่ตรัง 
          โทรเลขถามอาการปวยของพระยารัษฎาฯและพระสถลสถานพิทักษ พรอมทั้งแสดง 
ความเสียใจกับเหตุการณที่เกิดข้ึน และแสดงความเปนหวง ขอใหทั้ง 2 คนหายปวยโดยเร็ว โทรเลข 
สงมาจากบุคคล ทั้งตางเมืองและตางประเทศ ตัวอยางเชน 

1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
2. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
3. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ 
4. เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) 
5. พระยาภิรมยภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) 
6. หลวงสัจจาภิรมยอุดมราชภักดี ภูเก็ต 
7. นายแผว พลภักดี 
8. สมุทอัศดา ภูเก็ต 
9. หลวงอําพล ภูเก็ต 
10. พระยาวิเศษภักดี สงขลา 
11. นายอวน นายจิตร ที่ปรึกษาจากมณฑลภูเก็ต 
12. หลวงดํารงธรรมสาร 
13. หลวงวรการ 
14. พระยาสุรบดินทร 
15. หมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 
16. หลวงพิไลย ภูเก็ต 
17. พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (78 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
               เอกสารมี 2 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 46 
                     ปกที่ 2 หนา 47 - 78 
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177 
26 ก.พ. – 31 มี.ค. 2455 
จดหมายถามอาการปวยของพระยารัษฎาฯและพระสถลฯ 
        จดหมายจากขาราชการและบุคคลใกลชิดของพระยารัษฎาฯ และพระสถลสถานพิทักษ สงมา
จากกรุงเทพ ระนอง ปตตานี สงขลา ฯลฯ รวมแสดงความเสียใจกับเหตุการณลอบยิงที่เกิดข้ึนเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2455 ที่ผานมา พรอมทั้งสงกําลังใจใหพระยารัษฎาฯ และพระสถลสถานพิทักษ
ปลอดภัย หายในเร็ววัน (34 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
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178 
[ก.พ. – มี.ค. พ.ศ. 2455?] 
คําสารภาพผูยิงพระยารัษฎาและพระสถล 
          ผูยิงสารภาพวาไดยิงพระยารัษฎาฯ และพระสถลสถานพิทักษจริง สาเหตุมาจากความแคน
สวนตัวคือ  

1. พระยารัษฎาฯ น้ันชอบดาทอผูยิงตอหนาผูอื่นและเหตุผลอื่นๆ ต้ังแตตอนอยูมณฑลภูเก็ต 
2. พระสถลสถานพิทักษน้ัน ปลอยภรรยาของผูยิงทิ้งไวที่เกาะปนหยีและเหตุอื่นๆ 

โดยการกระทําครั้งน้ีไดเตรียมการมาจากบาน กระทําคนเดียวไมมีผูสมรูรวมคิด (1 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
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179 
3 – 27 มี.ค. 2455 
โทรเลขภาษาอังกฤษถามอาการปวยพระยารัษฎาฯ และพระสถลฯ ที่เสตรทเซ็ทเทิลเมนต (ปนัง) 
        พระยากําแหง [พระยากําแหงสงคราม?] เจาพระยามนตรี [พระยามนตรีสุริยวงศ?] สงโทรเลข
และจดหมายมาที่บานจักรพงษ เมืองปนัง เพื่อสอบถามอาการปวยของพระยารัษฎาฯ พรอมทั้ง 
แสดงความเสียใจที่เกิดเหตุการณการลอบยิงข้ึนแตก็ยินดีที่พระยารัษฎาฯ และพระสถลสถานพิทักษ
ปลอดภัย (14 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/8 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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180 
7 – 26 มี.ค. 2455 
โทรเลขภาษาอังกฤษ(อานไทย) ถามอาการปวยของพระยารัษฎาฯและพระสถลฯ ที่สเตรทเซ็ทเทิล
เมนต (ปนัง) 
        โทรเลขจากบุคคลและจากบริษัทสงมาที่บานจักรพงษ เมืองปนัง เพื่อถามขาวอาการปวย 
ของพระยารัษฎาฯ และพระสถลสถานพิทักษ (4 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท7.2.1/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบบัสําเนา : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาอังกฤษ  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
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181 
12 มี.ค. 131 – 14 มิ.ย. 2459 [พ.ศ. 2455 – พ.ศ. 2459] 
แยกตําบลกะลาเสออกจากตําบลกะลาเส 
        นายอําเภอปนเปนนายอําเภอสีเกา แจงมายังพระยารัษฎาฯเรื่องการยุบตําบลกะลาเส 

และตําบลเขาไมแกวเปนตําบลเดียวกัน โดยมีขุนศรีสงครามเปนกํานัน ตอมาผูวาราชการจังหวัดตรัง

และนายอําเภอสิเกาไดไปตรวจทองที่ในเขตทองที่พบวาเน้ือที่กวางข้ึน และมีอาณาเขตติดตอกับ

จังหวัดกระบี่ จึงมักมีโจรผูรายลักโคกระบือขามเขตไปมาเยอะ ผูวาราชการจึงขออนุญาตตอมณฑล

เพื่อแยกตําบลกะลาเส และตําบลเขาไมแกวออกเปน 2 ตําบลตามเดิม เพื่อสะดวกแกการปกครอง

มณฑลภูเก็ตอนุญาต และรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแกทะเบียนทองที่ (15 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/9 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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182 
21 เม.ย. – 2 ก.ค. 2455 
กรมพระดํารงตรวจราชการหัวเมืองปกษใต 

1. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ ออกตรวจราชการหัวเมืองปกษใตใน
ศก 131 [พ.ศ. 2455] โดยเรือลิเลนเดีย กําหนดการเดินทางในเดือนพฤษภาคม ศก 131 [พ.ศ. 2455] 
– มิถุนายน ศก 131 [พ.ศ. 2455] ออกตรวจราชการเมืองสงขลา เมืองนครศรีธรรมราช เมืองตรัง 
เมืองภูเก็ต เมืองตะกั่วทุง เมืองพังงา เมืองไชยา เมืองชุมพร มณฑลปตตานี โดยตลอดการเดินทางมี
ผูวาราชการเมืองและขาราชการ เตรียมรอรับเสด็จในแตละเมือง สวนใหญการปกครองมณฑล
บานเมืองเรียบรอย แตละหัวเมืองกําลังเจริญ ถนน และการคมนาคมกําลังพัฒนา พระยารัษฎาฯ ได
รอรับเสด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพที่เมืองตรัง เมืองภูเก็ตและตามเสด็จไปสงที่
เมืองชุมพร พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ ไดกลาวช่ืนชมพระยารัษฎาฯ เรื่องการ
คมนาคมจากเมืองพัทลุงถึงตรัง31 ซึ่งสะดวกข้ึนจากเดิมใชเวลา 2 วันเหลือ 2 ช่ัวโมง และเรื่องที่   
พระยารัษฎาฯ ไดพัฒนาพื้นที่บริเวณชองเขา เปนที่ประทับ “ตําหนักโปรงฤทัย” และตรวจราชการ
เมืองตรัง พบวาการทําไรพริกไทยไมดีแตการอื่นๆ ยังดี โรงเรียน การศึกษาพัฒนาดี 

2. เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักด์ิ (เชย กัลยาณมิตร) ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลพายัพเดินทาง 
ลงมากรุงเทพฯ เพื่อตรวจราชการในแตละอําเภอตามลํานํ้า โดยออกจากเมืองเชียงใหมวันที่ 11 
มิถุนายน 131 

3. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ กราบทูลเรื่องพบมิสเตอรสก็อตที่เมือง
ภูเก็ต (73 หนา, 55 แผน) 
สจช. มร.6 ม/4 ร.6 ม 3.3/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
31

 เสนทางคมนาคมจากจังหวัดพัทลุงมาจังหวัดตรัง ซึ่งพระยารัษฎาฯ ไดพัฒนา เปนการตัดเสนทางผานเทือกเขา

บรรทัด หรือท่ีชาวบานเรียกวา เสนทางเขาพับผา ปจจุบันอยูในพ้ืนท่ีตําบลเขากะชอง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
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183 
21 เม.ย. – 14 ธ.ค. 2455 
รายงานพระยารัษฎานุประดิษฐ เรือ่งเหตุการณในเมืองจีน 
        พระยารัษฎาฯ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
เรื่องเหตุการณในเมืองจีน โดยไดสอบถามขอมูลจากชาวจีนในเมืองปนัง ทั้งจากขาราชการ พอคา 
และแรงงานชาวจีน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณในเมืองจีนต้ัง แตมีการเปลี่ยนแปลง 
เปนระบอบประชาธิปไตย ไดความวาขาราชการ และคหบดีชาวจีนมักอยูกันเปนพรรคพวก และกลุม 
โดยจะมีช่ือเรียกเฉพาะกลุม ซึ่งมักจะเกิดปญหากันระหวางกลุมอยูเสมอ ทําใหการปกครองเปนไปดวย
ความยากลําบาก และโดยสรุปพบวา ราษฎรแตกความสามัคคี ขาราชการไมสามัคคี และไมคอยเขาใจใน
ระบอบประชาธิปไตย พระยารัษฎาฯ เห็นวาเมืองจีนควรมีการปกครองระบอบกษัตริยเชนเดิม 
นอกจากน้ียังกลาวถึงการสนทนากับยองเซงเกียว ชาวจีนที่เมืองปนัง เรื่องการทําสัญญากันระหวางจีน
และไทย เมื่อพระยารัษฎาฯ สอบถามไดความเกี่ยวกับประวัติสวนตัว และประวัติการทํางานของ       
ยองเซงเกียว จึงไดชักชวนมาทําธุรกิจเหมืองแรที่หัวเมืองฝงตะวันตก (60 หนา, 58 แผน) 
สจช. มร.6 ม/6 ร.6 ม 3.6 ก/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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184 
29 เม.ย. – 31 มี.ค. 131 [พ.ศ. 2455] 
จังหวัดตะกั่วปา กระบี่ พังงา สตูล ตรังขอเบกิคาไมฟนของเรือดํารงรัฐ 
        พระยาบริรักษ ผูวาราชการเมืองพังงา มีหนังสือถึงพระยารัษฎาฯ วาไดสงใบเบิกคาใชจายไปให
เมืองสตูล เน่ืองจากเห็นวาเรือดํารงรัฐเปนเรือราชการของเมืองสตูล แตผูวาราชการเมืองสตูล 
ตอบกลับมาวา การดังกลาวเปนราชการของมณฑล จึงใหนําใบเบิกสําคัญคูจายเงินดังกลาวมาเบิก 
กับมณฑล รวมทั้งใบเบิกจายจากเมืองตะกั่วปา เมืองกระบี่และเมืองตรังดวย  
         สรุปไดความวาใหพิจารณาเพิ่มและเบิกจายตามความเหมาะสม (39 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/14 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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185 
7 พ.ค. 131 [พ.ศ. 2455] 
รายงานเมืองระนองเรื่องบัญชีที่ดินซึง่รฐับาลสงวนไวใหราษฎรเพาะปลูก 
        รายงานเมืองระนองสงถึงมณฑลภูเก็ต เรื่องบัญชีที่ดิน ซึ่งรัฐบาลไดสงวนไวใหราษฎรเพาะปลูก
ดังน้ี 
        อําเภอเมือง จังหวัดระนอง รวม 118 รายการ 
        อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง รวม 10 รายการ 
        อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง รวม 46 รายการ 
        อําเภอละอุน จังหวัดระนอง รวม 40 รายการ (7 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 13/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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186 
15 มิ.ย. – 11 ก.ค. 131 [พ.ศ. 2455] 
สมเด็จพระพันปหลวงเสด็จประพาสในหัวเมืองมณฑลภูเก็ต (1) 
      พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีโทรเลข 
ไปมาถึงพระยารัษฎาฯ เรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวงครั้งประพาสเมืองตรัง โดยมีรายละเอียดการเตรียมการดังตอไปน้ี 

1. กําหนดการเดินทางและการเสด็จประพาสตามที่ตางๆ ระบุวันที่ จังหวัดและพาหนะที่ใชใน
การเดินทาง 

2. การเตรียมการรับเสด็จ การจัดสถานที่และขาวของเครื่องใชสวนพระองค รูปแบบการรับ
เสด็จ และบุคคลที่จะเขาเฝา 

3. งบประมาณในการจัดซื้อขาวของและการเตรียมการดานตางๆ (43 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10/4 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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187 
22 ก.ค. – 10 ส.ค. 131 [พ.ศ. 2455] 
สมเด็จพระพันปหลวงเสด็จประพาสในหัวเมืองมณฑลภูเก็ต(2) 
         พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีโทรเลขไปมาถึง
พระยารัษฎาฯ เรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ครั้งประพาสเมืองตรัง โดยมีรายละเอียดการเตรียมการดังตอไปน้ี  

1. การจัดเตรียมของในการจัดเลี้ยง การจัดสงของสดและเสนาบดีโยธาธิการจะจัดสงขาวสาร
ทางรถไฟโดยไมตองเสียคาระวาง 

2. การจัดแบงโรงเลี้ยงสําหรับฝายหญิงและฝายชาย 
3. กําหนดการเสด็จประพาสและการขนของในขบวนเสด็จ ซึ่งจะมีขบวนเสด็จทั้งสิ้นประมาณ 

100 คน 
4. การจัดสงสิ่ งของจากที่ตางๆ เชน การจัดสงนํ้าแข็งจากพระนคร การจัดสงปูนแดง 

จากเมืองพังงา โดยใหสงมาทางเรือจากภูเก็ตและตอมายังเมืองตรัง (41 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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188 
10 ส.ค. – 11 ก.ย. 131 [พ.ศ. 2455] 
สมเด็จพระพันปหลวงเสด็จประพาสในหัวเมืองมณฑลภูเก็ต(3) 
        พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีโทรเลขไปมาถึง
พระยารัษฎาฯ เรื่องกําหนดการรับเสด็จ การสงของทางรถไฟ และรายงานการเสด็จประพาสที่ตางๆ 
ของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ความวา บางวันฝนตกไมได
เสด็จไปที่ไหน ทรงประทับอยูตําหนักโปรงฤทัย สวนจันทร ทับเที่ยง รายงานการเสด็จประพาสที่ตางๆ 
ในเมืองตรัง เชน เสด็จไปโรงพยาบาล พระตําหนัก ผอนกาย นาวง นํ้าตก โรงฝนหลวง ตําหนักรื่นรมย
จากน้ันทรงพระราชดําเนินออกจากตําหนักโปรงฤทัยเสด็จตอไปยังจังหวัดพัทลุง (30 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10/6 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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189 
13 ส.ค. 131 – 11 พ.ค. 2457 [พ.ศ. 2455 – พ.ศ. 2457] 
สอบบรรจุและแตงต้ังปลัดอําเภอ 
          เน้ือหาโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องตามข้ันตอนการดําเนินการการสอบบรรจุ และแตงต้ังปลัดอําเภอ 

สามารถแบงไดดังน้ี 

1. ผูวาราชการเมืองกระบี่ ระนอง พังงา ตรัง แจงมายังพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จ

ราชการมณฑลภูเก็ตเรื่องวิธีการต้ังปลัดอําเภอตามระเบียบวาทราบแลว และไดคัดสําเนาไปยัง

กรมการทุกอําเภอเพื่อนําไปใชปฏิบัติโดยทั่วกันแลว 

2. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีทองตราถึง

พระยารัษฎาฯ ใหแจงแตละเมืองไดแก สตูล พังงา ตะกั่วปา ตรัง ถลาง กระบี่ ระนอง ดวยวาให

คัดเลือกช่ือบุคคล/นักเรียนฝกหัด ปลัดอําเภอ และรีบสงบัญชีรายช่ือดังกลาวไปยังมณฑลดวย 

3. ผูวาราชการเมืองตางๆ แจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่อง การลาออก การตาย การยาย 

และการแตงต้ังตําแหนงใหมของขาราชการ 

4. ผูวาราชการเมืองตางๆแจงมายังนายพลโทพระยาพิไชยสงคราม สมุหเทศาภิบาลสําเร็จ

ราชการมณฑลภูเก็ต เรื่องจัดใหมีการสอบคุณวุฒิ 

5. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแจงถึงพระยา   

พิไชยสงคราม สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตวาใหคัดเลือก เสมียน/พนักงาน/นักเรียน

ฝกหัดราชการซึ่งอยูตามมณฑล จดช่ือไว และจัดใหการสอบไลตามหลักสูตรและระเบียบใหถูกตอง

กอนเขามาทํางานในกระทรวง 

6. รายละเอียดเรื่องการต้ังกรรมการสอบความรูเสมียน พนักงาน และรายช่ือหลักสูตรสําหรับ

สอบช้ันสํารองปลัดอําเภอ แผนกมหาดไทย 6 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอัยการ หลักสูตรสรรพากร 

หลักสูตรแผนกบํารุงรักษาทางนํ้าทางบก หลักสูตรแผนกไปรษณียโทรเลข หลักสูตรแผนกเกษตร

หลักสูตรออกโฉนดแผนกมหาดไทย (128 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2/15 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารมี 3 ปก 
                     ปกที่ 1 หนา 1 - 42 
                     ปกที่ 2 หนา 43 - 84 
                     ปกที่ 3 หนา 85 - 128 
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190 
16 ส.ค. – 5 ก.ย. 131 [พ.ศ. 2455] 
เกิดโรคระบาดสัตวที่จงัหวัดชุมพร ผูวาราชการเมืองระนองจึงหามนําสัตวจากชุมพรเขามาระนอง 
        พระยารัตนเศรษฐี ผูวาราชการเมืองระนอง แจงขาวมายังพระยารัษฎาฯ วาเมืองชุมพรเกิดโรค

ระบาดในอําเภอเมือง อําเภอปะทิว กระบือลมตายเปนจํานวนมาก โดยเบื้องตนไดจัดการปองกัน 

หามนําสัตวพาหนะออกจากชุมพรเขามาเมืองระนองแลว 

        พระยารัษฎาฯ สั่งการใหจัดการตามน้ัน ปองกันใหดี อยาใหลุกลามเขามาในเมืองระนองได    

(5 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/14 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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191 
16 ต.ค. 2555 
ซอมและขุดลํานํ้าในเมืองตรัง 
        พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ นําความกราบบังคมทูล เรื่อง การขุดแมนํ้าตรัง 
เน่ืองดวยไดรับใบบอกจากพระยารัษฎาฯวาควรใหมีการขุดแมนํ้าตรังใหลึกข้ึน และซอมแซมทาเรือ 
เพื่อรองรับเสนทางรถไฟสายใต ซึ่งจะสรางตอมาถึงเมืองตรังในอีก 2 – 3 ป ทาเรือนํ้าลึกจะสงผลให
การคมนาคม การขนสงสินคา ระหวางเกาะหมาก ปนัง และเมืองตรังสะดวกข้ึน และจะเปนประโยชน
ตอการคาและรายไดของประเทศ (4 หนา, 2 แผน) 
สจช. มร.6 ม/12 ร.6 ม 15.1/33 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : -  
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192 
3 พ.ย. 131 – 29 ต.ค. 2457 [พ.ศ. 2455 – พ.ศ. 2457] 
รายงานประจําเดือน 
        หลวงวิไสย จังหวัดสตูลไดสงรายงานประจําเดือนจํานวน 10 เลม ต้ังแตเดือนเมษายน –

 สิงหาคม ศก 131 [พ.ศ. 2455] ของอําเภอสุไงอุเปไปรายงานมณฑลภูเก็ต และช้ีแจงเหตุผลที่สง

รายงานลาชา 

        มณฑลภูเก็ตไดช้ีแจงสวนที่ผิด/สงสัย และไดแกไขใหพรอมสงกลับใหไปตรวจทานแลว 

        เน้ือความในเอกสารน้ัน หลวงวิไสยไดแจงเรื่องไปใหพระยารัษฎาฯทราบ แตพระยาสุรินทราชา 

สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตคนใหมเปนคนแกไข ตรวจสอบ และตอบกลับรายงาน

ดังกลาว (5 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/94 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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193 
22 ม.ค. – 18 ก.พ. พ.ศ. 2456 
จัดการหั้วต๋ัวหรือแลกเงินเหรียญ 
        ผูวาราชการเมืองระนองสงจดหมายหารือกับมณฑลภูเก็ตเรื่องมิสเตอรสกอตนําเงินเหรียญมา 

ใชจายในจังหวัดระนองน้ันไดทําการตกลงกันไววาใหนําเงินไปแลกเปนเงินสยาม คิด 66 เหรียญ 

ตอ 100 บาท สวนพอคาจีนใชต๋ัวจีนแลก เพราะพอคาจีนฝากธนาคารที่ปนัง ผูวาราชการเมืองระนอง

เห็นวาการทําเชนน้ีก็เปนการดี แตอาจมีผลผิดพลาดไดภายหลัง ทางมณฑลภูเก็ต พระยารัษฎาฯ 

ใหหมอมเจาประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ต ตอบแทนโดยมีขอเสนอแนะวา 

1. ใหเอาบลิของสินคาทีบ่รรทุกมาวางเปนหลักฐาน 

2. ใหธนาคารที่ปนังประกันต๋ัว 

3. ใหหาคนที่มหีลักทรัพยมาคํ้าประกัน 

4. ใหเอาหลักทรพัยมาคํ้าประกันไว (4 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/72 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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194 
10 – 21 เม.ย. พ.ศ. 2456 
ขอโคตโทรเลขสําหรับใชราชการ 
        พระยาอินทรวิไชย (กูบะฮารูเด็น) ผูวาราชการเมืองสตูล แจงมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องขอสมุด

โคดโทรเลข กระทรวงมหาดไทย สําหรับใชในราชการ จังหวัดสตูล 1 เลม มณฑลภูเก็ตแจงกลับมาวา

ที่มณฑลไมมี แตจะขอเบิกไปยังกระทรวงมหาดไทย (3 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/95 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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195 
19 เม.ย. – 22 ธ.ค. 2456 
จังหวัดตะกั่วปา กระบี่ พังงา สตูล ขอเบิกคาไมฟนของเรือดํารงรฐั พ.ศ. 2456 

1. ผูวาราชการเมืองสตูลมีหนังสือมายังพระยารัษฎาฯ เรื่องขอเบิกคาไมฟนเรือดํารงรัฐ 
2. พระยาพิไชยสงคราม ผูวาราชการเมืองกระบี่ สมุหเทศาภิบาลคนใหม ขออนุญาตพระยารัษฎาฯ 

นําเรือเขาอูซอมที่เมืองปนัง คาใชจายมีอยูในงบประมาณป 2456 แลว หากไมพอขออนุญาตเบิกจายจาก
งบประมาณสวนอื่นเพิ่มเติม พระยารัษฎาฯ อนุญาตตามคําขอ 

3. เมืองพังงา เมืองกระบี่ เมืองตรัง ขอเบิกคาไมฟน (40 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.9/15 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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196 
19 – 30 เม.ย. พ.ศ. 2456 
เรือรบองักฤษมาจอดที่เกาะลงักาวีแขวงเมอืงสตูล 
        พระยาอินทรวิไชย (กูบะฮารูเด็น) ผูวาราชการเมืองสตูล สงรายงานมายังมณฑลภูเก็ตวาเรือรบ

อังกฤษ 1 ลํา มาจอดที่เกาะลังกาวีและลองงข้ึนไปที่เกาะยาว ทําการสองกลองที่กระโจมไฟ และอีก 3 

ลํา ลองเลยไปที่แหลมหยงกาใบ เอาผาขาวผูกไวที่ตนไมและผูกผาขาวที่ปากคลองโตอีก 1 แหง 

คาดวานาจะทําแผนที่เขตแดน มณฑลภูเก็ตตอบกลับมาวา การเขามาตรวจทําแผนที่น้ันไดทําตามที่

ตกลงกันไว (7 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/96 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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197 
20 พ.ค. 2456 – 9 พ.ค. 2462 
เงินรบัเสด็จสมเด็จพระพันปหลวง 
        พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สงหนังสือถึง 
พระยารัษฎาฯ เรื่องเงินคารับเสด็จสมเด็จพระพันปหลวงครั้ ง เสด็จประพาสมณฑลภูเก็ต 
ซึ่งมีคาใชจายเกินงบที่อนุญาตไว กระทรวงพระคลังจึงตกลงวา การซอมแซมสถานที่ตางๆ ใหเบิกจาย
จากเงินของคลังมณฑล และคาสงของตางๆ ใหตรวจดู และแยกรายการเบิกจาย เก็บเอกสารใบสําคัญ
คูจายเงินใหเรียบรอย สงใหพระคลังของมณฑลตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลว จึงจัดสงให
กระทรวงพระคลังดําเนินการตอไป (43 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2.10/7 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบับ : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : - 
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198 
7 ส.ค. – 17 พ.ย. พ.ศ. 2456 
เกิดไขทรพิษข้ึนทีป่รอวินสเวลลที่แขวงเมืองปนัง 
        พระทวีปสยามกิจ กงสุลสยามเมืองปนัง สงสําเนาหนังสือของเรสิเดนเคาซิลเลอร ถึงมณฑล

ภูเก็ต แจงวาไดเกิดไขทรพิษระบาดที่ตําบลซุงกีอาเทอโอตัม และโปรวินสเวลเลสลีฝายใต 

        มณฑลภูเก็ตจึงแจงไปยังทุกจังหวัดใหแพทยหมั่นตรวจตราผูโดยสารที่มาทางเรือโดยสาร 

เฝาระวังอยาใหโรคไขทรพิษระบาดได (24 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.8/15 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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199 
8 – 16 พ.ย. 2456 
หาหอยมุกทีเ่มืองตะกั่วปา พระยารัษฎาฯ ไดจางมาทําการ 
        พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ ทูลเกลาถวายไขมุก 45 เม็ด และหอยมุก 63 
ตัว พรอมหนังสือรายงานเรื่ องพระยารัษฎาฯ จางชาง ชํานาญทําการทดลองหาหอยมุก 
ในเมืองตะกั่วปาดวยเครื่องดําหอยมุกที่ไดจากเมืองทวาย รวมระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน 
ซึ่งการดําเนินงานครั้งน้ีเกิดจากพระยารัษฎาฯ คิดวางแผนการจัดการพื้นที่หวงหาม และเรียกเก็บ 
คาอนุญาตหาหอยมุก เพื่อสรางรายไดแกประเทศในอนาคต แตพระยารัษฎาฯ ถึงแกกรรมกอน 
งานดังกลาวเสร็จสิ้น พระยาพิชัยสงครามจึงสงหอยมุกและไขมุกดังกลาวมายังกระทรวงมหาดไทย 
(9 หนา, 5 แผน) 
สจช. มร.6 ม/1 ร.6 ม1/23 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 321

200 
10 – 23 ก.ค. 2458  
แคลว ภรรยาพระยารัษฎานุประดิษฐ 
        แคลว ภรรยาพระยารัษฎานุประดิษฐ สงหนังสือรองทุกขขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
เน่ืองจากต้ังแตพระยารัษฎาฯ ถึงแกกรรมน้ัน ตนเองก็ขัดสนมาก เพราะไมมีทรัพยสวนตัว และยังไมมี
การจัดการทรัพยสินมรดก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดโปรดเกลาฯ พระราชทาน
เงินเดือนใหเดือนละ 80 บาท จนกวาจะมีการจัดการมรดกเรียบรอยแลวหรือจนกวานางแคลวจะมี
สามีใหมแลว จึงยกเลิก (3 หนา, 3 แผน)  
สจช. มร.6บ/19 ร6 บ3.1/3 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด เลม 1 
หมายเหตุ : - 
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201 
28 มี.ค. พ.ศ. 2466 
นางหมา จังหวัดตรังขอปลูกเรอืน โรงแกวในครอบครองของตนแตพระยารัษฎาฯ กั้นไวทําถนนซึ่งมิได
ทําและทิง้รางอยู 
          นางหมาเรียน พระยาสุรินทรราชา (นกยูง วิเศษกุล) สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล
ภูเก็ตคนใหม 2 เรื่อง 

1. ตนเองเมื่อ 40 ปกอนมีที่ดินใชทําสวนอยู ตอมา 20 ปใหหลัง ในสมัยพระยารัษฎาฯ  
สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตคนกอนน้ัน ขณะมีชีวิตไดเปดทางขอทําถนนหลวง มีระยะ
ต้ังแตถนนต้ังตรงไปยังถนนรถไฟรวม 10 เสน 

2. เมื่อมีนาคม 2466 ไดไปย่ืนเรื่องที่อําเภอพรอมนายวิลเลียม แซโฮ หลานเขย จะขอปลูกเรือน
ในเขตดังกลาวจึงขออํานาจจากสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ตดวย เน่ืองจากที่ดิน
ดังกลาวไมไดจัดทําถนนหลวงแลว และถูกทิ้งรางไว พรอมกันน้ีไดนําแผนผังแสดงอาณาเขตที่ดินของ
ตนแนบมาดวย (3 แผน) 
หจช.ตรงั (10) มท 1.2/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : -  
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202 
10 ม.ค. พ.ศ. 2469 
ขอพระราชทานที่ดินวางเหลือจากที่พระยารัษฎาฯ สรางตึกแถวใหราษฎรจับจองที่กันตัง 
        หลวงบริรักษโลหวิสัย ผูชวยราชการเมืองระนอง บุตรพระยารัษฎาฯ มีจดหมายหารือกับ

เจาพระยาธรรมาธิกรนาธิบดี เสนาบดีกระทรวงวัง มีความวาพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง 

ใหพระยารัษฎาฯ ถมที่ ลุมที่ ตําบลกันตัง เพื่ อสร าง ตึกแถวใหราษฎรเชาเปนการใหกันตัง 

มีความเจริญรุงเรือง และพระยารัษฎาฯ ใหนายนิวบรอนเนอรมาตรวจแนะวิธีการถมดิน คิดเงิน 600 

บาท แตเมื่อมีการเปดสายรถไฟจากกรุงเทพฯ – เมืองปนัง ทําใหกันตังไมไดเปนศูนยกลางการคา 

เปนเพียงแหลงรับสินคาระหวางภูเก็ต พังงา สตูล ตามเดิมจากถมประมาณ 400 หอง เมื่อสถานการณ

เปลี่ยนไปจึงเปลี่ยนเปนแค 8 หอง ที่ดินที่เหลือยังคงเปนลุมวาง จึงขอใหราษฎรจับจองเปนที่ทํากินกัน

ตอไป และเงินที่พระยารัษฎาฯ ลงทุนกอสรางบานสวนตัว เปนเงิน 4,000 บาทจะไมขอ (5 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/19 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : มีสาระสงัเขปยอเรื่อง 
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203 
14 – 17 มี.ค. พ.ศ. 2473 
บันทึกเรื่องสนทนากับกรมการพิเศษจังหวัดภูเก็ตของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
        หลวงปริพัฒนทูลเกลาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรื่องการไป
ตรวจราชการมณฑลภูเก็ต และการสนทนากับพอคาคนสําคัญในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องเหมืองแร การ
เพาะปลูก การคาขาย การเมืองจีน โรงเรียนจีน และเรื่องราวทั่วไป ไดจดบันทึก และถวายบันทึก
ความทรงจําซึ่งเรียบเรียงโดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมหลวง
นครสวรรควรพินิต ดวย ใจความกลาวถึงการสนทนากับพอคา และกรมการพิเศษดังน้ี 
        1. หลวงประเทศจีพารักษ (ตันจิ้นหอง หงษหยก) กํานันตําบลบางเหนียว อําเภอทุงคา คาขาย
อาหารทะเล และมีหุนเหมืองแร สนทนาเรื่องเหมืองแร แรงงานกรรมกร การคาขาย โรงเรียนจีน 
        2. พระอรามสาครเขตร (ตันเปกฮวดตัณทัย) อยูในตระกูลกรมการพิเศษ สนทนาเรื่อง การคา 
การหาเงินทุน การเพาะปลูก อัตราคาครองชีพ ชองทางการทํามาหากิน และเรื่องคุณลักษณะขาหลวง
เทศาภิบาล 
        3. อํามาตยตรี พระพิทักษชินประชา (ตันปาเลื่อง ตัณทวานิช) สนทนาเรื่องการคาดีบุก การทํา
เหมืองแร การคาขาย การออกประทานบัตรทําเหมืองแร 
        4. ขุนชนานิเทศ (ตันเฉงฮอ ทองตัน) พอคาทําเหมืองแร เจาของหองแถวในตลาด สนทนาเรื่อง
การทําเหมืองแร คาเชาในตลาด โรงเรียนจีน การเมืองฝายจีน 
        5. ขุนอนุราชภูเก็ตการ (ตันจิ้นหงวน หงษหยก) เปนคนจีนที่เกิดที่จังหวัดภูเก็ต เปนพอคา 
ทําเหมืองแร สนทนาเรื่องเหมืองแร 
        โดยการพูดคุยไดมีการเปรียบเทียบการทํางานและการปกครองกับสมัยที่พระยารัษฎาฯ 
เปนสมุหเทศาภิบาลเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต (เอกสารที่เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ปรากฏอยูในหนา 
6-11) (26 หนา, 3 แผน) 
สจช. ม-สบ 2/16 สบ 2.28/29 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีเอกสารสวนพระองค สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เลมที่ 1 
หมายเหตุ : มีบันทกึความทรงจํา 1 เลม 23 หนา 
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204 
13 ต.ค. 2493 – 2 เม.ย. 2494 
อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
        พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง 
จังหวัดตรังไดจัดการสรางอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ข้ึน 
และไดประดิษฐานไว ณ ตําหนักผอนกาย แลวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2493 โดยกําหนดพิธีเปด 
และฉลองอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ ต้ังแตวันที่ 8 เมษายน – 12 เมษายน พ.ศ. 2494 ทั้งน้ีอนุสาวรีย
ดังกลาวน้ัน กรมศิลปากรไดเปนผู ดําเ นินการหลอ และกรมโยธาเทศบาลเปนผูวางแผนผัง 
ที่ประดิษฐาน (17 แผน)  
สจช. [3] สร 0201.57/10 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ 
หมายเหตุ : - 
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205 
ม.ท. [พ.ศ. 2447 – พ.ศ. 2448?] 
รายงานประจําปของเมืองกระบี ่
        พระแกวโกรพ ผูวาราชการเมืองกระบี่ทํารายงานประจําปของเมืองกระบี่ถึงพระยารัษฎาฯ 

ใหทราบวาไดดําเนินการตามระเบียบเดิมในศกกอน ศกน้ีมีการเปลี่ยนแปลงสามารถแบงเปนหมวด

ตางๆ ได ดังน้ี 

        หมวดที่ 1 วาดวยตําแหนงขาราชการ กลาวถึงการโยกยายตําแหนง 

        หมวดที่ 2 วาดวยสํามะโนครัว กลาวถึงการอพยพเขาออกของประชากร การขายตัวของทาส  

การสํารวจประชากรสัตวยานพาหะนะ อาวุธ 

        หมวดที่ 3 วาดวยคดี กลาวถึงเหตุโจรผูราย การปลนทรัพย การไตสวนคดีความ นักโทษ     

การจําคุก 

        หมวดที่ 4 วาดวยที่ดิน กลาวถึงผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของที่ ดิน นา สวนผลไม           

ไรพริกไทย 

        หมวดที่ 5 วาดวยการคาขาย กลาวถึงสินคาเขา - ออกทั้งตางหัวเมือง และตางประเทศ 

        หมวดที่ 6 วาดวยการผลประโยชนที่ดิน กลาวถึงรายได ผลประโยชนที่เก็บได การนําไปใชจาย 

        หมวดที่ 7 วาดวยการศึกษา กลาวถึงโรงเรียนหลวง (รัฐบาล) โรงเรียนวัด จํานวนนักเรียน 

        หมวดที่ 8 วาดวยการศาสนา กลาวถึงการศาสนา กิจกรรม วัด สํานักสงฆ 

        หมวดที่ 9 วาดวยการกุศล กลาวถึงการสรางสาธารณประโยชนจากผูมีจิตศรัทธา 

        หมวดที่ 10 วาดวยการโยธา กลาวถึงการกอสรางที่ทําข้ึนใหม ที่ทําคางอยูจากศกกอน ถนน 

สะพาน และการไปรษณีย (15 แผน) 

หจช.ตรงั (10) มท 2.4/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : เอกสารบรเิวณมุมขวาบนฉีกขาดและเอกสารในหนาสุดทายฉีกขาดทําใหไมทราบใจความ   
               ทั้งหมดของเรื่อง 
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206 
ม.ท. 
ตอบเมืองระนอง เมืองกระบุรี อนุญาตใหพระอัษฎงคตทิศรักษาวาประมูลภาษีอากร ณ เมืองกระบุรี 
2 เมือง 
          สารตราเจาพระยาอรรคมหาเสนาถึงพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวาราชการ
เมืองระนอง พระอัษฎงคตทิศรักษา (พระยารัษฎาฯ) ผูวาราชการเมืองกระบุรี สั่งการ 3 เรื่องดังน้ี 

1. เรื่องภาษีอากรเมืองกระบุรีวา เมื่อถึงกําหนดสิ้นปแลวใหเรียกนายภาษีอากรและทําการ 
ประมูล ซึ่งพบวาจีนตันเบงฮอง จีนหลิมฮองมอ จีนบงปาคู ประมูลเปนนายภาษีอากร พระยาอัษฎงคต  
ทิศรักษาจึงไดทําสัญญากับทั้ง – คน และมอบหมายใหเก็บภาษีเมืองกระบุรี ทั้งน้ีไดทําหนังสือแจงมายัง
กรุงเทพฯ แลว 

2. เรื่องภาษีหัวเมืองตะวันตกน้ัน ไดมีทองตราวาใหเขามาประมูลภาษีที่กรุงเทพฯ กอน ถาไมมี 
ผูใดมาประมูลจนถึงกําหนดสิ้นปแลว ก็ใหพระยาอัษฎงคตทิศรักษาเรียกนายภาษีอากรมาประชุม 
และใหประมูลกันตามพระราชบัญญัติภาษีอากร 

3. ใหพระยาอัษฎงคตทิศรักษาสงใบบอกช้ีแจงมายังกรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาษีอากรเมืองกระบุรี 
ที่พระยาอนุกูลสยามกิจ (ตันกิมเจง) ผูวาราชการเมืองกระบุรีคนเกาไดตกลงใหจีนตันเบงฮองรับผูก
ภาษีอากรไว (3 หนา, 3 แผน) 
สจช. มร.5 รล – กห/43 ร.5 รล - กห เลม 50 เรื่อง 5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารเย็บเลม รัชกาลที่ ๕ กรมพระกลาโหม 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 328

207 
มท 
สรางและซอมแซมสะพาน (เมืองตรัง) ในมณฑลภูเก็ต 
        พระยารัษฎาฯ มีหนังสือถึงเจาพระยาพลเทพ สมุหพระกลาโหม ใหชวยนําความกราบบังคมทูล
พิจารณาเรื่อง ของบประมาณซอมแซมถนนและสะพาน เน่ืองจากถนนเดิมชํารุดมาก เพราะราษฎร 
ใชเกวียนบรรทุกขาวสาร เสบียง มูลคางคาว ไมคางพริกไทยลงเรือ โดยมีงบประมาณซอมแซมถนน 
1สาย/ป 2,200 เหรียญ งบประมาณซอมสะพาน 7 แหง 500 เหรียญ  
        สะพานจากแสมดําไปทับเที่ยง     2 แหง 
        สะพานจากทาจีนไปทับเที่ยง      3 แหง 
        สะพานจากทับเที่ยงไปนาตาลวง  1 แหง 
        สะพานจากทับเที่ยงไปทอนหยี    1 แหง   (5 หนา, 5 แผน) 
สจช. มร.5 ม/45 ร.5 ม 24.1/1 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวเขียนและ

ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย  
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : - 
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208 
ม.ท. 
รายงานกะประมาณการปลกูตนยางรับเบอเมืองตรัง 
        พระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ขอพระราชทานถวายรายงาน
ประมาณการเกี่ยวกับการปลูกตนยางอินเดียรับเบอร32 ที่เมืองตรัง ไดแก รายจาย คาบํารุง รายได
โดยรวม รายไดของรัฐบาล กําไรของเจาของสวนเมื่อหักภาษี และคาโสหุยแลว (6 หนา, 5 แผน)  
สจช. มร.5 กษ/15 ร.5 กษ 10.2/5 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
32 ตนยางอินเดียรับเบอร เปนยางที่ไดมาจากตนยางอินเดีย แตเดิมเรียกรวมกันวายางพารา ยางพาราเปนยาง

ที่ไดมาจากตนไมชนิดหน่ึง เรียกวา ตนยางพารา (เรียกตามภาษาพฤกษศาสตรวา Hevea brasiliensis) สามัญชนทั่วไป 
เรียกวา ยางพารา หรือ ตนยางพารา (para rubber) ทั้งน้ี เพราะวา เม่ือประมาณ ๑๐๐ ปมาแลว ยางชนิดที่กลาวน้ีซ้ือ
ขายกันที่เมืองพารา ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใตเพียงแหงเดียวเทาน้ัน เพื่อสะดวกแกการซ้ือขายกันในครั้งน้ัน จึง
เรียกยางชนิดน้ีวา “ยางพารา” และในสมัยน้ันมียางที่ไดจากตนไมอยูหลายชนิด เชน ยางแคสติลลาพบในอเมริกากลาง 
ยางฟนทุเมียพบในแอฟริกา และยางอินเดียรับเบอรพบในเอเชียตอนใต 
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209 
ม.ท. 
ถวายหอยมุก 
บัญชีรายนามผูทูลเกลาฯ ถวายหอยมุก 
        พระยารัษฎานุประดิษฐ                            2,500 
        พระยาบริบูรณโกษากรพรอมนางเพิ่มภรรยา     2,500 
        หลวงไมตรีวานิชพรอมนางเสงี่ยมภรรยา         1,500 
        กระเษียรมหาเทพพรอมเผื่อนภรรยา             1,500 
        รวมทั้งสิ้น                                          8,000 
(4 หนา, 3 แผน)  
สจช. มร.5รล/9 ร.5 รล8.1ฌ/33 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพและ

ตัวเขียน 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสาร กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ 
หมายเหตุ : - 
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210 
ม.ท. 
ประวัติของปาลมรม (พันธุไมชนิดหน่ึง) 
        ขุนแสงสินธุรัตน ปลัดขวาอําเภอทับเที่ยง จังหวัดตรัง เขียนรายงานประวัติเรื่องปาลมรม หรือ
ปาลมพัด วาปาลมชนิดน้ีเกิดข้ึนที่ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2 ตน มีการอธิบายประวัติ 
ลักษณะ การบํารุงดูแลรักษาไวอยางคราวๆ และสันนิษฐานวาพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลมณฑล
ภูเก็ตไดเปนคนขุดเอาตนเล็กจาก 2 ตนเดิมน้ัน มาปลูกไวที่ตําหนักจันทร อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
(2 หนา, 1 แผน) 
สจช. ม-สบ 2/3 สบ 2.8/12 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารไมโครฟลม เอกสารตนฉบบั : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีเอกสารสวนพระองค สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เลมที่ 1 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 332

211 
ม.ท. 
กะประมาณการปลูกยางรับเบอรเมืองตรัง 
        พระยารัษฎาฯ กราบทูลรายงานกะประมาณการปลูกตนยางรับเบอรที่เมืองตรัง แสดง
รายละเอียดรายจายเบื้องตนในการลงทุน คาบํารุงรักษา รายได รายการเมื่อรวมคิดเปนไร รายได 
ของรัฐบาลจากการเก็บภาษี และกําไรของเจาของในแตละป (10 แผน) 
หจช.ตรัง (10) มท 2/17 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค :  เอกสารฉบับสําเนา : ตัวพิมพ 
ภาษา : ภาษาไทย 
เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารกระทรวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต 
หมายเหตุ : อานเอกสารจากสําเนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 333

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายท่ีเก่ียวของกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 
คําชี้แจง 
 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งผูวิจัยได
นํามาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย ในครั้งน้ี รวบรวมจากแหลงขอมูล 6 แหลงคือ 

1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ใชอักษรยอวา สจช. 
2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ใชอักษรยอวา หจช.ตรัง 
3. พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 

     ใชอักษรยอวา พธ.พ. 
4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต ใชอักษรยอวา พธ.ถ. 
5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต ใชอักษรยอวา พธ.ท. 
6. จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใชอักษรยอวา จร. 

 ในการนําเสนอคําอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ผูวิจัยจะนําเสนอ
ตามแหลงขอมูลแตละแหง โดยแบงคําอธิบายเอกสารออกเปน 2 สวน คือ คําอธิบายเอกสารแบบรวม
และคําอธิบายเอกสารแบบรายแฟม/ภาพ โดยแตละแหลงขอมูลจะนําเสนอเอกสารแตละแฟม/ภาพ
ตามระยะเวลาของเอกสาร เพื่อใหสะทอนภาพรวมเน้ือหาของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มาก
ที่สุด กลาวคือ ผูอานจะไดเห็นลําดับเวลาของการดําเนินงาน กิจกรรม การติดตอระหวางบุคคล ฯลฯ 
ของพระยารัษฎาฯ ซึ่งเกิดข้ึนในแตละป/ชวงเวลาน้ันๆ 
 

1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ผูวิจัยกําหนดใหสํานักหอจดหมายเหตุเปนแหลงขอมูลลําดับที่ 1 ดังน้ันในคําอธิบาย
เอกสารรายแฟม/รายภาพ น้ัน หมายเลขลําดับของเอกสารจะข้ึนตนดวยหมายเลข 1 ตามดวย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตามดวยลําดับภาพ เชน  
 
  1.1 หมายถึง เอกสารซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ลําดับที่ 1 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวม 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวมประกอบดวย 19 หนวยขอมูล โดยผูวิจัยไดรวมคําอธิบาย
บางหนวยขอมูลไวดวยกัน เพื่อความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถายรายภาพ 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร 4. ชื่อผูผลิต/      
ผูรวบรวมเอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลน้ี นําเสนอรวมกันคือ เอกสาร
โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย รหัส ภ.หวญ. ภ 001หวญ. ภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณรับ
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มอบจากกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2520 อัดโดยทุนมูลนิธิสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พ.ศ. 2541  

6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร  
เอกสารโสตทัศนจดจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 

ไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มีคุณคาควรจัดเก็บรักษาไวเปนเอกสารจดหมายเหตุสืบไป 
7. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 8. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 

เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มีระบบการจัดเรียงตามช่ือบุคคล
ตามลําดับเวลาและตามหัวเรื่อง เอกสารเหลาน้ีอาจมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร แตจะจัดเอกสารและให
รหัสเอกสารจะเปนไปตามลําดับการรับมอบเอกสารจากหนวยงานน้ันๆ ไมไดนําเอกสารใหมมาจดัรวม
กับเอกสารเกาหรือเพิ่มเอกสารตอจากแฟมที่ไดจัดและกําหนดรหัสแลว 

9.  เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร 
 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายเหมือนกับ

เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณคือ ผูคนควาจะตองปฏิบัติตามระเบียบของกรมศิลปากร 
เร่ือง ระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการเขาใชบริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2553 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2553 กําหนดขอปฏิบัติตางๆ ในการใชบริการ เชน ผูคนควาจะตองมี
บัตรประจําตัวผูคนควา หรือเปนผูที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรม
ศิลปากร หรือผูอนุญาตเปนการเฉพาะ โดยการขอใชเอกสารจดหมายเหตุ ผูคนควาจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบน้ี และจะตองปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เร่ืองอัตราคาทํา
สําเนาเอกสารจดหมายเหตุและคาบริการอ่ืน ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนระเบียบที่มี
แจงไวในหองบริการคนควาเอกสารภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

11.  สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
ตนฉบับโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที ่เกี ่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 

และไฟลภาพซึ่งเปนฉบับสําเนาไดเก็บรักษาไว ณ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี 
13.  ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปน

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
14.  เคร่ืองมือชวยคน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดจัดทําบัตรรายการ โดยแบงเปน

บัตรรายการหัวเรื่อง บัตรรายการช่ือบุคคล  

15.  เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่เกี่ยวของ

บางสวนจัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรังและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ จังหวัดตรัง 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 

16.  บันทึกเก่ียวกับการพิมพ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่
เกี ่ยวของกับพระยารัษฎาฯ บางภาพตีพิมพในวิทยานิพนธของดรุณี แกวมวง (2526) เรื่อง    
“พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ผูนําการปกครองหัวเมืองไทยฝงตะวันตก 
พ.ศ. 2444 - 2456” 
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17.  กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุในคู ม ือฯ เล มนี ้ จ ัดทําขึ้นโดยประยุกตใช

มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 
2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

18.  บันทึกของนักจดหมายเหตุ 19. วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึนระหวางวันที่ 24 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรายแฟม/รายภาพ 
 คําอธิบายแบบรายแฟม นําเสนอในรูปแบบตาราง อางอิงจากรูปแบบของการจัดทํา
สาระสังเขปของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีการเพิ่มเติมหนวยขอมูลบางหนวย ซึ่งอางองิจาก
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยใหผูคนควาไดขอมูลเฉพาะของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวนมากย่ิงข้ึน 
ประกอบดวยหนวยขอมูล 7 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร ขนาด
และปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
ทางดานเทคนิค เครื่องมือชวยคน หมายเหตุ คําอธิบายเอกสารรายแฟมน้ีจะอธิบายเอกสารโดยเรียง
ตามลําดับเวลา แบงการนําเสนอเปนสวนตางๆ ไดดังน้ี 
 สวนที่ 1 ลําดับของเอกสาร ใชเฉพาะในคูมือฯ เลมน้ี ซึ่งใชเช่ือมโยงกับการสืบคนคําศัพทใน
ดัชนีของสาระสังเขป โดยกําหนดตัวเลข 1 แทน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ค่ันดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) ตัวเลขหลังเครื่องหมายมหัพภาค แทนลําดับของภาพ ซึ่งจัดเรียงตามวัน เดือน ปของ
ภาพ 
 สวนที่ 2 คือ วันเดือนปของเอกสาร แสดงขอมูลวันเดือนป/ระยะเวลาของภาพถายตามที่  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดกําหนดไว หากไมปรากฏวันเดือนป ผูวิจัยไดคะเนระยะเวลาของ
เอกสารจากเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณประกอบและกําหนดใสในเครื่องหมายวงเล็บ
เหลี่ยม ตามดวยเครื่องหมายปรัศนี [  ?] 
 สวนที่ 3 คือ ช่ือของเอกสาร แสดงขอมูลช่ือภาพถายตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ได
กําหนดไว หากไมปรากฏช่ือ ผูวิจัยจะต้ังช่ือของเอกสารและกําหนดใสในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 4 คือ ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร แสดงขอมูลคําบรรยายแตละรายการภาพ โดย
จัดทําในรูปแบบสาระสังเขป 
 สวนที่ 5 คือ รหัสอางอิง เปนขอมูลหมายเลขประจําแตละภาพ ซึ่งจะลงรหัสอางอิงเดิมตามที่  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดกําหนดไว 
 สวนที่ 6 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของแตละภาพ 
ซึ่งจะลงรายการตามขอมูลที่ปรากฏในบัตรรายการหรือคําบรรยายขางหลังภาพ 
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 สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค แสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะของการบันทึกภาพถาย ซึ่งนําเสนอขอมูลเปน 2 สวนคือ เอกสารตนฉบับและสีของภาพถาย
เชน ภาพถายขาว – ดํา  

สวนที่ 8 หมายเหตุ คือ ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 
 

ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 
 
 
 
 
1.6 
พ.ศ. 2451 
[การประชุมเทศาภิบาล] 
การประชุมเทศาภิบาล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2451 ภาพหมูขาราชการ ขาหลวงเทศาภิบาล รวม 
12 คน จากซาย แถวน่ัง พระยากําแหงสงคราม (จัน อินทรคําแหง) เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักด์ิ (เชย 
กัลยาณมิตร) กรมหลวงมรุพงศสิริพัฒน พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงครามภักดี (แฉ บุนนาค) พระยารัษฎา
นุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พระยารัษฎาฯ ลําตัวเอียง หนาเอียงเล็กนอย มือขวาถือ
หมวก จากซายแถวยืน พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) พระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) 
เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรสกุล) พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม เทพานนท) พระยามหิ
บาลบริรักษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน) พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) พระยาเดชานุชิต (หนา 
บุนนาค) ถายที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สจช.                                                                                                 39M 000002 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาน : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สวนที่ 1 หมายเลข /ลําดับของ
ภาพถายจากจํานวนทั้งหมด 

สวนที่ 3 ช่ือภาพถาย สวนที่ 2 วันเดือนป
ของภาพถาย 

สวนที่ 4 ขอบเขต
และเน้ือหา 

สวนที่ 5 แหลงขอมลู
และรหัสอางองิ 

สวนที่ 6 ปริมาณ
และขนาด 

สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
และความตองการทางดานเทคนิค 

สวนที่ 9 หมายเหตุ สวนที่ 8 เครื่องมอืชวยคน 
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1.1 
พ.ศ. 2445 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
ภาพหมูการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2445 
- พระยาจาแสนบดีศรีบริบาล (ไทย) 
- เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักด์ิ (เชย กัลยาณมิตร) 
- เจาพระยาเทเวศรวงสวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ 
- พระวรวงศเธอ พระองคเจาอลังการ 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
- พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศสิริพัฒน 
- เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน) 
- หมอมเจาปยภักดีนารถ สุประดิษฐ 
- เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปย มาลากุล) 
- พระยาญาณประกาศ (เลื่อน ศุภศิริวัฒน) 
- พระสถิตนิมานการ 
- หลวงเสนานนท (อรุณ พิศาลสารเกษตร) 
- พระยาเสถียรฐาปนกิตย (ชม ชมธวัช) 
- พระยาอมรินทรฦาไชย (จํารัส รัตนกุล) 
- พลเรือโท สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต 
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
- พลเอก สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช 
- กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช 
- พันเอก พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 
- เจาพระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทราชุน) 
- พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงครามภักดี (แฉ บุนนาค) 
- พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) 
- เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) 
- พระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน) 
- พระยาวรสิทธิเสวีวัตร (ใตฮัก ภัทรนาวิก) 
- พระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทรารชุน) 
- พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) 
- มิสเตอรกิ้บบลิน ผูชวยเจากรมแผนที่ 
- พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
- พระยาเทพอรชุน (เจก จารุจินดา) 
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- มิสเตอรแกรแฮม เจากรมสรรพากรใน 
- พระยาอินทรมนตรี (มิสเตอรฟรานซิส เฮนรี่ไยล) 
- เจาพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ) 
- พระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) 
- พระยากําแหงสงคราม (จัน อินทรกําแหง) 
สจช.                                                                                              ภ.หวญ 546/10 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 12” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 

 
 
 
 

1.2 
พ.ศ. 2445 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี, พระยา(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ภาพหมูรวมกับผู เขารวมการประชุม
เทศาภิบาลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2445 รวม 27 คน ยืนเต็มตัว หนาตรง 
สจช.                                                                                          ภ 001 หวญ 59 - 8 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 2 ภาพ ขนาด 8” x 10” และ 11.5” x 14.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.3 
พ.ศ. 2446 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
ภาพหมูการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2446 
- พลเอก พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 
- พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
- พลตรี สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงศภูวนารถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ 
- พระยาวรสิทธิเสวีวัตร (ใตฮัก ภัทรนาวิก) 
- พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
- พระยาเพ็ชรรัตนราชสงคราม (เฟอง เฟองเพชร) 
- เจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย) 
- พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) 
- พระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) 
- พระยาญาณประกาศ (เลื่อน ศุภศิริวัฒน) 
- เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
- พระยากําแหงสงคราม (จัน อินทรคําแหง) 
- พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงครามภักดี (แฉ บุนนาค) 
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
- พลเรือโท สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ 
- พลเอก สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช 
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
- พลตรี พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศศิริพัฒน 
- พันเอก พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 
- เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน) 
- เจาพระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทราชุน) 
สจช.                                                                                              ภ.หวญ 546/11 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 12” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.4 
พ.ศ. 2451 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
ภาพหมูขาราชการถายที่หนาพระที่น่ังอัมพรสถาน พ.ศ. 2451  
เน่ืองในการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2451  
- พลตรี พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
- พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ 
- พลตรี สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงศภูวนารถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ 
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
- พลเรือโท สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต 
- พลโท สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร 
- พระเจานองยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค 
- พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศสิริพัฒน 
- พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
- พลเรือตรี พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
- พระยาอุดมพงษเพ็ญสวัสด์ิ (ม.ร.ว. ประยูร อิศรศักด์ิ) 
- พระยาอมรินทรฤาไชย (จํารัส รัตนกุล) 
- พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
- เจาอุปราชนครนาน (นอย มหาพรหม) 
- เจาอิมทรโรรส (สุริยะวงศ ณ เชียงใหม) 
- เจาบุญวาทยวงศมานิต (บุญทวงศ ณ ลําปาง) 
- เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน) 
- พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาดิลกนพรัฐ 
- พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาสุริยงประยุรพันธุ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส 
- พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 
- เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) 
- หมอมเจาปยภักดีนารถ สุประดิษฐ 
- พลโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ 
- พระองคเจาศรีไสยเฉลิมศักด์ิ 
- พลตรี พระวรวงศเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักด์ิ 
- พระวรวงศเธอ พระองคเจาสนิทพงศพัฒนเดช 
- พระยาเข่ือนเพชร 
- พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ) 
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- เจาพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ) 
- เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน) 
- พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด ศิริสัมพันธ) 
- พระยาเทพอรชุน (เจก จารุจินดา) 
- เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรสกุล) 
- พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) 
- พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) 
- เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปย มาลากุล) 
- พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ (อิ่ม ธรรมานนท) 
- เจาพระยาบดินรเดชานุชิต (แยม ณ นคร) 
- เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุม อินทรโยธิน) 
- เจาพระยาวงศานุประพัทธ (ม.ร.ว. สทาน สนิทวงศ) 
- พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) 
- พระยามหิบาลบริรักษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน) 
- พระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค) 
- พระสถิตนิมานการ 
- พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม เทพานนท) 
- พระยาโบราณราชธานินท (พร เดชะคุปต) 
- พระยาสุรเสนา (กลิ่น  แสง – ชูโต) 
- พระยาเสถียรฐาปนกิตย (ชม ชมธวัช) 
- พระยารณไชยชาญยุทธ (ถนอม บุณยเกตุ) 
- พระยามหาโยธา (ฉาง แสง – ชูโต) 
- เจาพระยาสุรบดินทรสุรินทรฤาชัย (พร จารุจินดา) 
- พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพ เนติโพธ์ิ) 
- เจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย) 
- พระยากําแหงสงคราม (นพ พหลโยธิน) 
- พระยาสุรินทรราชา (ม.ร.ว. สิทธ์ิ สุทัศน) 
- พระยาสุรนารถเสนี (เทิ่ง ศิลานนท) 
สจช.                                                                                              ภ.หวญ 546/13 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 12” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.5 
พ.ศ. 2451 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
ภาพหมูขาราชการถายที่หนาพระที่น่ังอัมพรสถาน พ.ศ. 2451  
เน่ืองในการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2451  
- พลตรี พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
- พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ 
- พลตรี สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงศภูวนารถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ 
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
- พลเรือโท สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต 
- พลโท สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร 
- พระเจานองยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค 
- พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศสิริพัฒน 
- พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
- พลเรือตรี พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
- พระยาศรีภูมิปรีชา (กมล สาลักษณ) 
- เจาพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ) 
- เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน) 
- พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด ศิริสัมพันธ) 
- พระยาเทพอรชุน (เจก จารุจินดา) 
- เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรกุล) 
- พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) 
- พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) 
- เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทรธิบดี (ม.ร.ว. เปย มาลากุล) 
- พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ (อิ่ม ธรรมานนท) 
- เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (แยม ณ นคร) 
- เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุม อินทรโยธิน) 
- เจาพระยาวงศานุประพัทธ (ม.ร.ว. สทาน สนิทวงศ) 
- พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) 
- พระยามหิบาลบริรักษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน) 
- พระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค) 
- พระสถิตนิมานการ 
- พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม เทพานนท) 
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- พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) 
- พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง – ชูโต) 
- พระยาเสถียรฐาปนกิตต (ชม ชมธวัช) 
- พระยารณไชยชาญยุทธ (ถนอม บุญยเกตุ) 
- พระมหาโยธา (ฉาง แสง – ชูโต) 
- เจาพระยาสุรบดินทรสุรินทรฤาชัย (พร จารุจินดา) 
- พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพ เนติโพธ์ิ) 
- เจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย) 
- พระยากําแหงสงคราม (นพ พหลโยธิน) 
- พระยาสุรินทราชา (ม.ร.ว.สิทธ์ิ สุทัศน) 
- พระยาสุรนารถเสนี (เทง ศิลานนท) 
สจช.                                                                                              ภ.หวญ 546/14 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 12” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 

 
 
 
1.6 
พ.ศ. 2451 
การประชุมเทศาภิบาล 
การประชุมเทศาภิบาล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2451 ภาพหมูขาราชการ ขาหลวงเทศาภิบาล รวม 
12 คน จากซาย แถวน่ัง พระยากําแหงสงคราม (จัน อินทรคําแหง) เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักด์ิ (เชย 
กัลยาณมิตร) พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศสิริพัฒน พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงครามภักดี (แฉ 
บุนนาค) พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พระยารัษฎาฯ ลําตัวเอียง หนาเอียง
เล็กนอย มือขวาถือหมวก จากซายแถวยืน พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) พระยาวิชยา 
ธิบดี (แบน บุนนาค) เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรสกุล) พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม 
เทพานนท) พระยามหิบาลบริรักษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน) พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) พระยา
เดชานุชิต (หนา บุนนาค) ถายที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สจช.                                                                                                 39M 000002 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
1.7 
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พ.ศ. 2451 
[การประชุมเทศาภิบาล] 
การประชุมเทศาภิบาล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2451 ภาพขาราชการและขาหลวงเทศาภิบาลรวม 
12 คน จากซายแถวน่ัง พระยากําแหงสงคราม (จัน อินทรคําแหง) เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักด์ิ (เชย 
กัลยาณมิตร) พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศสิริพัฒน พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงครามภักดี (แฉ 
บุนนาค) พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พระยารัษฎาฯ ลําตัวเอียง หนาเอียง
เล็กนอย มือขวาถือหมวก จากซายแถวยืน พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) พระยา        
วิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรสกุล) พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม 
เทพานนท) พระยามหิบาลบริรักษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน) พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) พระยา
เดชานุชิต (หนา บุนนาค) ถายที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สจช.                                                                                               39M 0000042 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
1.8 
พ.ศ. 2451 
[การประชุมเทศาภิบาล] 
การประชุมเทศาภิบาล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2451 ภาพหมูขาราชการช้ันผูใหญและขาหลวง
เทศาภิบาลรวม 42 คน พระยารัษฎาฯ ยืนแถวที่ 2 จากซาย คนที่ 1 ยืนเต็มตัว ลําตัวเอียง หนาเอียง
เล็กนอย สวมชุดขาราชการ มือขวาถือหมวก ถายที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
สจช.                                                                                               39M 0000043 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.9 
พ.ศ. 2452 
ภาพหมูการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2452 
ภาพหมูการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2452 
- พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
- มหาอํามาตยตรี พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี 
- พลโท สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ 
- พลเรือโท สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต 
- พระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
- พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ 
- พลตรี พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
- เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน) 
- เจาพระยาบดินรเดชานุชิต (แยม ณ นคร) 
- พระยาสีหราชฤทธิไกร (เล็ก ปาณิกบุตร) 
- พลโท พระวรวงศเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักด์ิ 
- พลโท พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ 
- เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรกุล) 
- พระยาศรีธรรมศกราช (ปว บุนนาค) 
- พระยาอรรถการบดี (ชุม อรรถจินดา) 
- พระนครภักดี 
สจช.                                                                                              ภ.หวญ 546/15 
ภาษา : - 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน :  
หมายเหตุ : - 
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1.10 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
พระยารัษฎาฯ ขาราชการทางใตและขาราชบริพารที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ขณะดํารงพระอิสสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสปกษใตที่ถํ้านํ้าพุชาง อยูในเขาชางทางดานทิศตะวันตก จังหวัดพังงา 
พ.ศ. 2452 พระยารัษฎาฯ น่ังดานซายของภาพ ลําตัวตรง หนาตรง ยกขาขางขวา 
สจช.                                                                                                 64M 000077 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
1.11 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
ขาราชบริพารที่ตามเสด็จ เตรียมเครื่องเสวยกลางวัน ณ ที่ประทับรอนถํ้าบนในถํ้าวัดสุวรรณคูหา 
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2452 
สจช.                                                                                                 64M 000079 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.12 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
พระยารัษฎาฯ ขาราชการทางใตและขาราชบริพารที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ขณะดํารงพระอิสสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสปกษใตที่ถํ้านํ้าพุชาง อยูในเขาชางทางดานทิศตะวันตก จังหวัดพังงา 
พ.ศ. 2452 พระยารัษฎาฯ น่ังดานขวาของภาพ ลําตัวตรง หนาตรง ยกขาขางซาย 
สจช.                                                                                                 64M 000080 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
1.13 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
พระยารัษฎาฯ ขาราชการทางใตและขาราชการบริพารที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ขณะดํารงพระอิสสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสปกษใตที่ถํ้าสุวรรณคูหา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2452 พระยารัษฎาฯ สวม
ชุดขาราชการ ยืนเต็มตัว คนที่ 1 จากซายมือ มือขวาไขวหลัง มือซายกํามือยกข้ึนระดับอก หนาตรง 
สจช.                                                                                                 64M 000081 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.14 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
พระยารัษฎาฯ ขาราชการทางใตและขาราชการบริพารที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ขณะดํารงพระอิสสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสปกษใตที่ถํ้าสุวรรณคูหา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2452 พระยารัษฎาฯ สวม
ชุดขาราชการ ยืนเต็มตัว คนที่ 1 จากซายมือ มือขวาไขวหลัง มือซายกํามือยกข้ึนระดับอก หนาตรง 
สจช.                                                                                                 64M 000084 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
1.15 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
ขาราชการและขาราชบริพารในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
รวม 21 คน ถายที่สุสานตระกูล ณ ระนอง สามารถระบุรายนามดังน้ี 
จากซายแถวยืน คนที่ 3 พระยารัษฎาฯ คนที่ 4 พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง)  
คนที่ 6 เจาพระยาราชศุภมิตร (ออด ศุภมิตร) คนที่ 7 พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) คนที่ 10  
พระยาบําเรอศักด์ิ (สาย ณ มหาชัย)  
จากซายแถวน่ัง คนที่ 2 เจาพระยารามราฆพ (หมอมหลวงเฟอ พึ่งบุญ) คนที่ 3 พระยาอนิรุทธเทวา 
(หมอมหลวงฟน พึ่งบุญ) คนที่ 5 พระยาคธาธรธิบดี(เทียบ อัศวรักษ) คนที่ 7 หมอมเจาปยบุตร จักรพันธ 
สจช.                                                                                                 64M 000101 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.16 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
ขาราชการและขาราชบริพารในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
รวม 21 คน ถายที่สุสานตระกูล ณ ระนอง สามารถระบุรายนามดังน้ี 
จากซายแถวยืน คนที่ 3 พระยารัษฎาฯ คนที่ 4 พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง)  
คนที่ 6 เจาพระยาราชศุภมิตร (ออด ศุภมิตร) คนที่ 7 พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) คนที่ 10  
พระยาบําเรอศักด์ิ (สาย ณ มหาชัย)  
จากซายแถวน่ัง คนที่ 2 เจาพระยารามราฆพ (หมอมหลวงเฟอ พึ่งบุญ) คนที่ 3 พระยาอนิรุทธเทวา
(หมอมหลวงฟน พึ่งบุญ) คนที่ 5 พระยาคธาธรธิบดี(เทียบ อัศวรักษ) คนที่ 7 หมอมเจาปยบุตร จักรพันธ 
สจช.                                                                                                 64M 000103 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
1.17 
พ.ศ. 2452 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
ตําหนักจันทน เมืองตรัง พระยารัษฎาฯ สั่งใหสรางข้ึนบนเนินเขาเต้ียๆ เพื่อรับเสด็จรัชกาลที่ 6 ครั้งยัง
ดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ในการ
ประพาสเมืองกันตังเมื่อ พ.ศ. 2452  
สจช.                                                                                                  95M 00003 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.18 
พ.ศ. 2453 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
ภาพหมูการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2453 
- เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) 
- พลตรี พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
- พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศสิริพัฒน 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ 
- พลเรือโท สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมขุนนครสวรรควรพินิต 
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร  
- พลตรี สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงศภูวนารถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ 
- พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
- พลเอก พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 
- หมอมเจาจรูญศักด์ิ กฤดากร 
- เจาพระยาวงศานุประพทัธ (ม.ร.ว. สทาน สนิทวงศ) 
- พระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค) 
- พระยาสุรนาถเสนี (เทิ่ง ศิลานนท) 
- พระยาสุรินทรราชา (ม.ร.ว. สทิธ์ิ สุทัศน) 
- เจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย) 
- พระยาเสถียรฐาปนกิตย (ชม ชมธวัช) 
- พระยาสุรบดินทรสรุินทรฤาชัย (พร จารจุินดา) 
- หมอมเจาสฤษดิเดช 
- หลวงเสนานนท (อรุณ พิศาลสารเกษตร) 
- พระภิรมยราชา (เชษ) 
- พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
- พระยามหิบาลบรริักษ (สวัสด์ิ ภูมริัตน) 
- เจาพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปย มาลากลุ)  
สจช.                                                                                              ภ.หวญ 546/16 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 12” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.19 
พ.ศ. 2456 
เสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต 
ภาพหมูขาราชการที่ตามเสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต รวม 21 คน ถายที่ปากถํ้าปนะ อําเภอ      
หวยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. 2456 พระยารัษฎาฯ ยืนแถวสุดทาย คนที่ 2 จากขวามือ เต็มตัว หนาตรง 
สจช.                                                                                                 64M 000005 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
1.20 
พ.ศ. 2458 
เสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จเลียบมณฑลปกษใต พ.ศ. 2458 ที่เมืองตรังดวยมา
เลี้ยวเขาพับผา ชองเขาบรรทัด เมืองตรัง ซึ่งเปนเสนทางที่พระยารัษฎาฯ บุกเบิกและพัฒนาทําใหการ
เดินทางคมนาคมระหวางเมืองตรังและเมืองพัทลุงใชเวลานอยลง 
สจช.                                                                                                 64M 000006 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.21 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ ยืนเกือบเต็มตัว หนาเอียง
เล็กนอย 
สจช.                                                                                             ภ.หวญ 224 - 27 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 4.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
 
 
1.22 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ รูปเด่ียว ยืนเกือบเต็มตัว 
หนาเอียง 
สจช.                                                                                             ภ.หวญ 224 - 28 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 4.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
 
 
1.23 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ รูปเด่ียว ยืนเกือบเต็มตัว 
หนาตรง 
สจช.                                                                                             ภ.หวญ 224 - 29 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 4.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.24 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ รูปเด่ียว ยืนเกือบเต็มตัว 
หนาเอียงเล็กนอย 
สจช.                                                                                             ภ.หวญ 224 - 30 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 4.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
 
 
1.25 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ รูปเด่ียว ยืนเกือบเต็มตัว 
หนาเอียงเล็กนอย 
สจช.                                                                                             ภ.หวญ 224 - 31 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 4.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
 
 
1.26 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ รูปเด่ียว ยืนเกือบเต็มตัว 
หนาตรง 
สจช.                                                                                             ภ.หวญ 224 - 32 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 4.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.27 
ม.ท. [2494?] 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
ภาพถายอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งในรัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดอนุมัติใหดําเนินการจัดสรางอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ
มหิศรภักดี ประดิษฐาน ณ ตําหนักผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง มีพิธีเปดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
พ.ศ. 2494 ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนสวนสาธารณะเทศบาลเมืองตรัง 
สจช.                                                                                         ภจ (3) สร 0201/47 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 4.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
1.28 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
ภาพฮวงซุย พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ต้ังอยูดานขวามือริมถนนสาย
ระนอง-ปากนํ้า บริเวณเนินเขาระฆังทอง ตําบลบางนอน หางจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เปน
ที่ดินซึ่งไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  
สจช.                                                                                          ภ 002 หวญ 14/12 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 6” x 7” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.29 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี, พระยา(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) แตงกายเครื่องแบบ ภาพเด่ียวเกือบเต็มตัว 
หนาตรง  
สจช.                                                                                        ภ 001 หวญ 47 - 24 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 2 ภาพ ขนาด 4” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
 
 
1.30 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี, พระยา(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) แตงกายชุดเลนกีฬา กําลังต้ังทาตีกอลฟ ภาพ
คูเด็กผูชายถือถุงใสไมกอลฟยืนอยูขางๆ เต็มตัว ดานขาง  
สจช.                                                                                        ภ 001 หวญ 47 - 25 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 3 ภาพ ขนาด 4” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
 
 
1.31 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี, พระยา(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) กําลังนอนหลับ ภาพเด่ียว ครึ่งตัว  
สจช.                                                                                        ภ 001 หวญ 47 - 26 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 5 ภาพ ขนาด 3.5” x 4.8” และ 4.3” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : บัตรรายการภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ 
หมายเหตุ : - 
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1.32 
ม.ท. 
[การประชุมเทศาภิบาล] 
ภาพหมูการประชุมเทศาภิบาล ถายรวมกับขาราชการ รวม 49 คน พระยารัษฎาฯ ยืนแถวที่ 3 คนที่ 
3 จากซายมือ ยืนเต็มตัว หนาตรง ใสชุดขาราชการ 
สจช.                                                                                                 22M 000076 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : -  
หมายเหตุ : - 
 
 
1.33 
ม.ท. 
[การประชุมเทศาภิบาล] 
ภาพหมูรวมกับขาราชการรวม 24 คน พระยารัษฎาฯ น่ังแถวที่ 2 คนที่ 3 จากขวามือ น่ังเต็มตัว หนา
ตรง ใสชุดขาราชการ สวมหมวก 
สจช.                                                                                                 26M 000080 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : -  
หมายเหตุ : - 
 
 
 
1.34 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎาฯ กําลังนอนหลับ ยกแขนขางซาย ภาพเด่ียว ครึ่งตัว  
สจช.                                                                                                 26M 000090 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : ภาพเดียวกับภาพถายรหสั ภ 001 หวญ 47 - 26 
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1.35 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง), พระยา 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) แตงกายชุดเลนกีฬา สวมหมวก กําลังต้ังทาตี
กอลฟ ภาพคูเด็กผูชายถือถุงใสไมกอลฟยืนอยูขางๆ เต็มตัว ดานขาง 
สจช.                                                                                                 26M 000091 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : ภาพเดียวกับภาพถายรหสั ภ 001 หวญ 47 - 25 
 
 
1.36 
ม.ท. 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี, พระยา(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) แตงกายชุดเลนกีฬา สวมหมวก กําลังต้ังทาตี
กอลฟ ภาพคูเด็กผูชายถือถุงใสไมกอลฟยืนอยูขางๆ เต็มตัว ดานขาง 
สจช.                                                                                               26M 0000122 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : ภาพเดียวกับภาพถายรหสั ภ 001 หวญ 47 - 25 
 
 
1.37 
ม.ท. 
เสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต 
ภาพหมูขาราชการที่ตามเสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต รวม 21 คน ถายที่ปากถํ้า พระยารัษฎาฯ ยืน 
เต็มตัว หนาเอียงเล็กนอย 
สจช.                                                                                                 64M 000001 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.38 
ม.ท. 
รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสปกษใต พ.ศ. 2452 
พระยารัษฎาฯ ขาราชการทางใตและขาราชบริพารที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ขณะดํารงพระอิสสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสปกษใตที่ถํ้านํ้าพุชาง อยูในเขาชางทางดานทิศตะวันตก จังหวัดพังงา 
พ.ศ. 2452 ในภาพมีขาราชการและขาราชบริพารรวม 21 คน พระยารัษฎาฯ ยืนอยูกลางภาพ ลําตัว
ตรง หนาตรง 
สจช.                                                                                                 64M 000083 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
1.39 
ม.ท. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมอืงปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมืองปกษใต ภาพหมูรวม 17 คน 
บุคคลในภาพที่สามารถระบุได ไดแก พระยารัษฎาฯ เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) หมอมเฉ่ือย    
(ยมาภัย) ดิศกุล เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หมอมราชวงศเปย มาลากุล) สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ โดยพระยารัษฎาฯ ยืนดานซายของภาพ ลําตัวเอียง หนาตรง 
สวมหมวก 
สจช.                                                                                                 68M 000062 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.40 
ม.ท. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมอืงปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมืองปกษใต ภาพหมูรวมกับ
ขาราชการและขาราชบริพารรวม 48 คน พระยารัษฎาฯ น่ังแถวที่ 1 คนที่ 4 จากซายมือ น่ังเต็มตัว 
มือประสาน หนาเอียงเล็กนอย สวมชุดขาราชการและสวมหมวก 
สจช.                                                                                                 68M 000064 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
1.41 
ม.ท. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมอืงปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมืองปกษใต ภาพหมูรวมกับ
ขาราชการและขาราชบริพารรวม 48 คน พระยารัษฎาฯ น่ังแถวที่ 1 คนที่ 4 จากขวามือ น่ังเต็มตัว 
มือประสาน หนาเอียงเล็กนอย สวมชุดขาราชการและสวมหมวก 
สจช.                                                                                                 68M 000065 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.42 
ม.ท. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมอืงปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมืองปกษใต ภาพหมูรวม 15 คน ถายที่
เพิงหนาเทวดา เกาะสี่ เกาะหา ทะเลสาบสงขลา – พัทลุง จากซายไปขวาสามารถระบุรายนามไดดังน้ี 
คนที่ 6 พระยารัษฎาฯ ทาน่ัง มือประสาน หนาเอียงเล็กนอย คนที่ 7 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ      
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ คนที่ 8 หมอมเจาพูนพิสมัย ดิศกุล คนที่ 9 หมอมเจาสรรพสมบูรณ    
ดิศกุล คนที่ 10 หมอมเจาพัฒนายุ ดิศกุล 
สจช.                                                                                                 68M 000066 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
1.43 
ม.ท. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมอืงปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมืองปกษใต ภาพหมูรวมกับ
ขาราชการและขาราชบริพารรวม 48 คน พระยารัษฎาฯ น่ังแถวที่ 1 คนที่ 4 จากขวามือ น่ังเต็มตัว 
มือประสาน หนาเอียงเล็กนอย สวมชุดขาราชการและสวมหมวก (ภาพตัด มีภาพไมครบ) 
สจช.                                                                                                 68M 000067 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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1.44 
ม.ท. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมอืงปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมืองปกษใต ภาพหมูรวม 15 คน ถายที่
เพิงหนาเทวดา เกาะสี่ เกาะหา ทะเลสาบสงขลา – พัทลุง จากซายไปขวาสามารถระบุรายนามไดดังน้ี 
คนที่ 6 พระยารัษฎาฯ ทาน่ัง มือประสาน หนาเอียงเล็กนอย คนที่ 7 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ      
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ คนที่ 8 หมอมเจาพูนพิสมัย ดิศกุล คนที่ 9 หมอมเจาสรรพสมบูรณ    
ดิศกุล คนที่ 10 หมอมเจาพัฒนายุ ดิศกุล 
สจช.                                                                                                 68M 000073 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
1.45 
ม.ท. 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมอืงปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จหัวเมืองปกษใต ภาพหมูรวม 15 คน ถายที่
เพิงหนาเทวดา เกาะสี่ เกาะหา ทะเลสาบสงขลา – พัทลุง จากซายไปขวาสามารถระบุรายนามไดดังน้ี 
คนที่ 6 พระยารัษฎาฯ ทาน่ัง มือประสาน หนาเอียงเล็กนอย คนที่ 7 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ      
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ คนที่ 8 หมอมเจาพูนพิสมัย ดิศกุล คนที่ 9 หมอมเจาสรรพสมบูรณ    
ดิศกุล คนที่ 10 หมอมเจาพัฒนายุ ดิศกุล 
สจช.                                                                                                 68M 000074 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด : ไมสามารถระบไุด 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : ภาพเมาท : ภาพถายขาว – ดํา 
เครื่องมือชวยคน : - 
หมายเหตุ : - 
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2. หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง  
 ผูวิจัยกําหนดใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ตรัง เปนแหลงขอมูลลําดับที่ 2 ดังน้ันในคําอธิบายเอกสารรายแฟม/รายภาพ น้ัน 
หมายเลขของลําดับที่จะข้ึนตนดวยหมายเลข 2 ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตามดวยลําดับ
ภาพ เชน  
 
  2.1   หมายถึง  เอกสารซึ่งจัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ลําดับที่ 1 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวม 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวมประกอบดวย 19 หนวยขอมูล โดยผูวิจัยไดรวมคําอธิบายบาง
หนวยขอมูลไวดวยกัน เพื่อความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
ในหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ที่จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถายรายภาพ 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร 4. ชื่อผูผลิต/      
ผูรวบรวมเอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลน้ีมีนําเสนอรวมกันได ซึ่งระบุ
อยูในภาคผนวกของหนังสือ แลหลัง....เมืองตรัง คือ เปนภาพที่ไดจากการรับมอบจากบุคคลและ
รานคา ไดแก นางจํานง (จันทรประทีป) สินไชย รานเสรีอาต และ ทพญ.สุวิมล ศักด์ิเดชยนต  

6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร เอกสาร
จดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มีคุณคาควรจัดเก็บรักษาไว
เปนเอกสารจดหมายเหตุสืบไป 

7. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 8. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ มีระบบการจัดเรียงตามลําดับ

เวลา เอกสารอาจมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร แตจะจัดเอกสารและใหรหัสเอกสารจะเปนไปตามลําดับ
การรับมอบเอกสารจากหนวยงานน้ันๆ ไมไดนําเอกสารใหมมาจัดรวมกับเอกสารเกาหรือเพิ่มเอกสาร
ตอจากแฟมที่ไดจัดและกําหนดรหัสแลว 

9.  เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร 
 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายเหมือนกับ

เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณคือ ผูคนควาจะตองปฏิบัติตามระเบียบของกรมศิลปากร 
เร่ือง ระเบียบกรมศิลปากร วาดวยการเขาใชบริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2553 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2553 กําหนดขอปฏิบัติตางๆ ในการใชบริการ เชน ผูคนควาจะตองมี
บัตรประจําตัวผูคนควา หรือเปนผูที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรม
ศิลปากร หรือผูอนุญาตเปนการเฉพาะ โดยการขอใชเอกสารจดหมายเหตุ ผูคนควาจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบน้ี และจะตองปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เร่ืองอัตราคาทํา
สําเนาเอกสารจดหมายเหตุและคาบริการอ่ืน ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนระเบียบที่มี
แจงไวในหองบริการคนควาเอกสารภายในหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 
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11. สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
ตนฉบับโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที ่เกี ่ยวของกับพระยารัษฎาฯ 

และสําเนาเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบสําเนากระดาษและไฟลภาพถายที ่เกี ่ยวของกับ    
พระยารัษฎาฯ ไดเก็บรักษาไว ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง 

13. ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสาร
โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 

14. เคร่ืองมือชวยคน ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี 
15. เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายชุดหอพระสมุด 

วชิรญาณ ซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
16. บันทึกเก่ียวกับการพิมพ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่

เกี ่ยวของกับพระยารัษฎาฯ บางภาพตีพิมพในวิทยานิพนธของดรุณี แกวมวง (2526) เรื่อง    
“พระยารัษฎานุประดิษฐ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ผูนําการปกครองหัวเมืองไทยฝงตะวันตก 
พ.ศ. 2444 - 2456” 

17. กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุในคูมือฯ เลมน้ี 
จัดทําขึ้นโดยประยุกตใชมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

18. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 19. วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึนระหวางวันที่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
 

 คําอธิบายเอกสารแบบรายแฟม/รายภาพ 
 คําอธิบายแบบรายแฟม นําเสนอในรูปแบบตาราง อางอิงจากรูปแบบของการจัดทํา
สาระสังเขปของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีการเพิ่มเติมหนวยขอมูลบางหนวย ซึ่งอางองิจาก
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยใหผูคนควาไดขอมูลเฉพาะของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวนมากย่ิงข้ึน
ประกอบดวยหนวยขอมูล 7 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร ขนาด
และปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
ทางดานเทคนิคและหมายเหตุ คําอธิบายเอกสารรายแฟมน้ีจะอธิบายเอกสารโดยเรียงตามลําดับเวลา 
ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปนสวนตางๆ ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ลําดับของเอกสาร ใชเฉพาะในคูมือฯ เลมน้ี ซึ่งใชเช่ือมโยงกับการสืบคนคําศัพทใน
ดัชนีของสาระสังเขป โดยกําหนดตัวเลข 2 แทน หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ค่ันดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) ตัวเลขหลังเครื่องหมายมหัพภาค แทนลําดับของภาพ ซึ่งจัดเรียงตามวัน เดือน ปของ
ภาพ 
 สวนที่ 2 คือ วันเดือนปของเอกสาร แสดงขอมูลวันเดือนป/ระยะเวลาของภาพถายตามที่  
หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดกําหนดไว 
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 สวนที่ 3 คือ ช่ือของเอกสาร แสดงขอมูลช่ือภาพถายตามที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ได
กําหนดไว 
 สวนที่ 4 คือ ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร แสดงขอมูลคําบรรยายแตละรายการภาพ โดย
จัดทําในรูปแบบสาระสังเขป 
 สวนที่ 5 คือ รหัสอางอิง เปนขอมูลหมายเลขประจําแตละภาพ ซึ่งจะลงรหัสอางอิงตามที่  
หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไดกําหนดไว 
 สวนที่ 6 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของแตละภาพ 
อยางไรก็ตามหอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง ไมไดอนุญาตใหเก็บขอมูลจากเอกสารตนฉบับ แตให 
เก็บขอมูลจากสําเนาภาพที่ตีพิมพลงในหนังสือ ผูวิจัยจึงไมสามารถระบุขอมูลขนาดที่แทจริงได 
 สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค แสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะของการบันทึกภาพถาย ซึ่งนําเสนอขอมูลเปน 2 สวนคือ เอกสารตนฉบับและสีของภาพถาย
เชน ภาพถายขาว – ดํา  
 สวนที่ 8 หมายเหตุ คือ ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 
 
 
 
2.3 
10 เมษายน พ.ศ. 2494 
รูปปนอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในวันที่มีพิธีเปด 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนัก
ผอนกายตําหนักผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
เปนนายกรัฐมนตรี ไดอนุมัติใหดําเนินการจัดสรางอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร
ภักดี โดยกรมศิลปากรไดเปนผูดําเนินการหลอรูป ออกแบบโดยศาสตราจารยศิลป พีระศรี 
ปนโดยนายสิทธิเดช แสงหิรัญ กรมโยธาเทศบาลเปนผูวางแผนผังที่ประดิษฐานและมีพิธี
เปดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494  

ภ(ช)62 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 

สวนที่ 1 หมายเลข 
/ลําดับของภาพถาย
จากจํานวนทั้งหมด สวนที่ 4 ขอบเขต

และเน้ือหา 

สวนที่ 5 รหัสอางองิ 

สวนที่ 8 หมายเหตุ สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
และความตองการทางดานเทคนิค 

สวนที่ 6 ปริมาณ
และขนาด 

สวนที่ 2 วันเดือนป สวนที่ 3 ช่ือเรื่อง 
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2.1 
กอนพ.ศ. 2500 
บานในคาย  
บาน “ในคาย” ที่อําเภอกันตัง กอนพ.ศ. 2500 บานหลังน้ีคือ “จวนเกาเจาเมืองตรัง” หรือบานพัก
อดีตเจาเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ เปนเรือนไมปนหยาสองช้ันสีฟา สรางในสมัยพระยารัษฎานุ
ประดิษฐมหิศรภักดี (คมซิมบี้ ณ ระนอง) เปนผูวาราชการเมืองตรัง ซึ่งไดยายที่ต้ังเมืองจากควนธานี 
มาอยูที่กันตัง ในป พ.ศ. 2433 –- 2444 โดยไดสรางบานพักบนเนินเขาเต้ียๆ เมื่อพระยารัษฎาฯ ถึง
แกอนิจกรรมพระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย) บุตรชายไดรับมรดกบานหลังน้ีและใชเปนที่ทําการ
สํานักงานของบริษัทเบียนเจง ณ ระนอง ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร
ภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 

ภ(ช)26 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
2.2 
10 เมษายน พ.ศ. 2494 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนักผอนกาย
ตําหนักผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง มีพิธีเปดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยมีหลวง
อรรถไพศาลย ขาหลวงตรวจการกระทรวงมหาดไทย อดีตผูวาราชการเมืองตรัง เปนประธานในพิธี 

ภ(ช)62 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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2.3 
10 เมษายน พ.ศ. 2494 
รูปปนอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในวันที่มีพิธีเปด 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนักผอนกาย
ตําหนักผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ได
อนุมัติใหดําเนินการจัดสรางอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี โดยกรมศิลปากรไดเปน
ผูดําเนินการหลอรูป ออกแบบโดยศาสตราจารยศิลป พีระศรี ปนโดยนายสิทธิเดช แสงหิรัญ กรมโยธา
เทศบาลเปนผูวางแผนผังที่ประดิษฐานและมีพิธีเปดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494  

ภ(ช)62 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
2.4 
พ.ศ. 2510 
รูปปนอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)  
อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนักผอนกายตําหนัก
ผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2510  

ภ(ช)44/39 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
2.5 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
มหาอํามาตยโท พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ
สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ภาพเด่ียวเกือบเต็มตัว ยืนเอียง หนาเอียงเล็กนอย มือขวาจับหมวกมี
ยอดประจําตําแหนง 

ภ.พิเศษ 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.  พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบ๊ี ณ ระนอง) 
 ผูวิจัยกําหนดใหพิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เปน
แหลงขอมูลลําดับที่ 3 ดังน้ันในคําอธิบายเอกสารรายแฟม/รายภาพ น้ัน หมายเลขลําดับของเอกสาร
จะข้ึนตนดวยหมายเลข 3 ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และตามดวยลําดับภาพ เชน 
 
 3.1 หมายถึง เอกสารซึ่งจัดเก็บที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  
    (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ลําดับที่ 1 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวม 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวมประกอบดวย 19 หนวยขอมูล โดยผูวิจัยไดรวมคําอธิบายบาง
หนวยขอมูลไวดวยกัน เพื่อความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ใน
พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ที่จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสาร
โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายรายภาพ 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร 4. ชื่อผูผลิต/ผูรวบรวม
เอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลเหลาน้ีนําเสนอรวมกัน ตามขอมูลที่
ปรากฏในใบนําชมและจากการสอบถาม ดังน้ี 
 พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี “จวนเจาเมืองตรัง” ต้ังอยูที่ ถนนคาย
พิทักษ ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สรางข้ึนในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  
(คอซิมบี้ ณ ระนอง) เปนผูวาราชการเมืองตรัง ซึ่งไดยายที่ต้ังเมืองจากควนธานีมาอยูที่อําเภอกันตัง 
ในชวง พ.ศ. 2433 –2444 โดยไดสรางบานพักบนเนินเขาเต้ียๆ ลักษณะเปนเรือนไมทรงปนหยา 2 
ช้ัน เมื่อพระยารัษฎาฯ ถึงแกอนิจกรรม พระยารัษฎาธิราชภักดี (คออยูจาย) บุตรชายไดรับมรดกบาน
หลังน้ีและใชเปนที่ทําการสํานักงานของบริษัทเบียนเจง ณ ระนอง ตอมาใน พ.ศ. 2534 คณะครู
โรงเรียนกันตังพิทยากรและเทศบาลเมืองกันตังไดขออนุญาตจัดทําเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินเพื่อเชิดชู
เกียรติ  พระยารัษฎาฯ และแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรของอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาโตะเบียน
เจงไดอนุญาตใหใชบานหลังน้ีเปนพิพิธภัณฑ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2535 โดยเปดใหเขาชมทุกวัน เวน
วันจันทร เวลา 09.00 -16.30 น. 

ภายในบานยังมีภาพถายเกาแกอายุกวารอยป เปนภาพเหตุการณสําคัญของเมืองตรังและ  
หัวเมืองปกษใตในสมัยรัชกาลที่ 6 เชน การประชุมเทศาภิบาล ป พ.ศ. 2445 และ 2446 การซอมรบ
เสือปา การเสด็จประพาสหัวเมืองปกษใตของรัชกาลที่ 6 ภาพถายพระยารัษฎาฯ ในอิริยาบทตางๆ 
ช้ันบนยังมีภาพถายเกาแกตนตระกูล ณ ระนอง เชน คุณแมกิ้ม มารดาพระยารัษฎาฯ นางแคลว 
ภรรยาพระยารัษฎาฯ บุตรหลาน ภาพเหลาน้ีไดรับมอบจาก ดาโตะ คอเบียนเจง ณ ระนอง บุตรของ     
พระยารัษฎาธิราชภักดี (คออยูจาย ณ ระนอง) หลานชายของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี      
ผูเปนทายาทผูรับมรดกทางตรังและเมืองปนัง 
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6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มีคุณคา

ควรจัดเก็บรักษาและจัดแสดง โดยไมมีการทําลาย 
7. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 8. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 

เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดเรียงตามประเภท/หมวดเรื่อง
เอกสารเหลาน้ีอาจมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร  

9.  เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร 
การเขาถึงเอกสารแฟมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ในพิพิธภัณฑ

พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) สามารถเขาชมไดโดยไมเสียคาใชจาย ตามวัน
เวลาทําการ คือ เปดใหเขาชมทุกวัน เวนวันจันทร เวลา 09.00 -16.30 น. 

11. สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
ภาพถายตนฉบับไดเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  

(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
13. ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสารโสต

ทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 

14. เคร่ืองมือชวยคน ไมปรากฏขอมูลในสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสารที่ใชในการจัดแสดง 

15. เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายชุดรับมอบจากหอ

พระสมุดวชิรญาณ ซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

16. บันทึกเก่ียวกับการพิมพ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี 
17. กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 

คําอธ ิบาย เอกสารจดหมาย เหต ุใน คู ม ือฯ  เล ม นี ้ จ ัดทํ า ขึ ้น โดยประย ุกต ใช
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 
2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

18. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 19.  วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึนระหวางวันที่ 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
 
คําอธิบายเอกสารแบบรายแฟม/รายภาพ 
 คําอธิบายแบบรายแฟม นําเสนอในรูปแบบตาราง อางอิงจากรูปแบบของการจัดทํา
สาระสังเขปของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีการเพิ่มเติมหนวยขอมูลบางหนวย ซึ่งอางองิจาก
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยใหผูคนควาไดขอมูลเฉพาะของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวนมากย่ิงข้ึน 
ประกอบดวยหนวยขอมูล 7 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือน ปของเอกสาร ขนาด
และปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ



 369

ทางดานเทคนิคและหมายเหตุ คําอธิบายเอกสารรายแฟมน้ีจะอธิบายเอกสารโดยเรียงตามลําดับเวลา 
ผูวิจัยนําเสนอเปนสวนตางๆ ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ลําดับของเอกสาร ใชเฉพาะในคูมือฯ เลมน้ี ซึ่งใชเช่ือมโยงกับการสืบคนคําศัพทใน
ดัชนีของสาระสังเขป โดยกําหนดตัวเลข 3 แทน พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอ
ซิมบี๊ ณ ระนอง) ค่ันดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตัวเลขหลังเครื่องหมายมหัพภาค แทนลําดับของ
ภาพ ซึ่งจัดเรียงตามวัน เดือน ปของภาพ  
 สวนที่ 2 คือ วันเดือนปของเอกสาร แสดงขอมูลวันเดือนป/ระยะเวลาของภาพถายตามที่
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงไว หากไมมี ผูวิจัยจะคาดการณประกอบกับขอมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทลายลักษณและกําหนดใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 3 คือ ช่ือของเอกสาร แสดงขอมูลช่ือภาพถายตามที่พิพิธภัณฑไดจัดแสดงไว หากไมมี 
ผูวิจัยจะเปนคนกําหนดช่ือของเอกสาร และใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 4 คือ ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร แสดงขอมูลคําบรรยายแตละรายการภาพ โดย
จัดทําในรูปแบบสาระสังเขป พรอมภาพประกอบ 
 สวนที่ 5 คือ รหัสอางอิง เปนขอมูลหมายเลขประจําแตละภาพ สําหรับพิพิธภัณฑบาน    
พระยารัษฎาฯ ผูวิจัยเปนคนกําหนดรหัสอางอิงเอง เพื่อใหสะดวกในการเช่ือมโยงภาพถายที่จัดแสดง
กับคูมือฯ และใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 

สวนที่ 6 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของแตละภาพ 
สําหรับภาพที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑบานพระยารัษฎาฯ ผูวิจัยทําการวัดขนาดและระบุหนวยวัด เปน 
น้ิว โดยเปนขนาดจริงของภาพถายที่ไมรวมกรอบภาพ 
 สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค แสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะของการบันทึกภาพถาย ซึ่งนําเสนอขอมูลเปน 2 สวนคือ เอกสารตนฉบับและสีของภาพถาย
เชน ภาพถายขาว – ดํา  
 สวนที่ 8 หมายเหตุ คือ ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 370

ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 
 
 
 
 
3.22 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
กองเกียรติยศในริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) กลางภาพเปนหีบศพของพระยารัษฎาฯ ซึ่งเคลื่อน
มาจากบานจักรพงษ สองขางทางมีทหารจากเรือรบหลวง 
“คลีโอ” ของอังกฤษที่ประจําอยูที่เมืองปนังภายใตการบังคับ
บัญชาของเรือเอกบัสริช เขาแถวเปนกองเกียรติยศรอรับอยูที่
ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง 

[พธ.พ 2.12] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 หมายเลข 
/ลําดับของภาพถาย
จากจํานวนทั้งหมด 

สวนที่ 3 ช่ือภาพถาย 

สวนที่ 4 ขอบเขต
และเน้ือหา 

สวนที่ 5 รหัสอางองิ 

สวนที่ 6 ปริมาณ
และขนาด 

สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
และความตองการทางดานเทคนิค 

สวนที่ 8 หมายเหตุ 

สวนที่ 2 วันเดือนป 
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3.1 
พ.ศ. 2436 - 2444 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ 
ภาพถายเด่ียวพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พ.ศ. 2436 – 2444 
สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ภาพถายในชุดเครื่องแบบ ครึ่งตัว 
ลําตัวเอียง หนาเอียงเล็กนอย 

[พธ.พ 1.23] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 

 
 
 
 
3.2 
พ.ศ. 2443 
กระโจมไฟเมืองตรัง 
กระโจมไฟที่ปากนํ้า เมืองตรัง พ.ศ. 2443 ซึ่งพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารง 
ราชานุภาพประทานช่ือวา “เกาะกระโจมไฟ” 
 
 
 

[พธ.พ 1.21] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 12” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.3 
พ.ศ. 2445 - 2448 
พระยาเสณีณรงคฤทธ์ิ (ถนอม บุณยเกตุ) 
ภาพถายเด่ียว ครึ่งตัว พระยาเสณีณรงคฤทธ์ิ (ถนอม บุณยเกตุ) หลังจาก      
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ยายไปเปนสมุหเทศาภิบาลสําเร็จ
ราชการมณฑลภูเก็ตแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 
ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยาเสณีณรงคฤทธ์ิ (ถนอม บุณยเกตุ) 
เปนผูวาราชการเมืองตรังตอจากพระยารัษฎาฯ 

[พธ.พ 1.24] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.4 
พ.ศ. 2445 
การประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2445 
ภาพหมูการประชุมขาหลวงเทศาภิบาล เมื่อพ.ศ. 2445 จาก
เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ การประชุมเทศาภิบาล
ครั้งน้ีมีกําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 12 กันยายน พ.ศ. 2445 โดยมี
ทองตราเรียกขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลตางๆ เพื่อปรึกษา
ราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย 
ผูเขารวมประชุม 29 คน ในภาพเปนภาพหมูขาราชการรวม 27 คน 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อยูแถวยืน คนที่ 7 
จากขวา ลําตัวตรง หนาเอียง 

[พธ.พ 2.20] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 10” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.5 
พ.ศ. 2449 
การประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2449 
ภาพหมูการประชุมขาหลวงเทศาภิบาล เมื่อพ.ศ. 2449 จากเอกสาร
จดหมายเหตุประเภทลายลักษณ การประชุมเทศาภิบาล ปที่ 12 
ประชุม 2 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2449 
ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ในภาพเปนภาพหมูขาราชการ
ช้ันผูใหญและขาหลวงเทศาภิบาลรวม 42 คน ถายที่พระอุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) อยูแถวยืน คนที่ 1 จากซาย ลําตัวตรง หนาตรง  

[พธ.พ 2.21] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 8.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.6 
พ.ศ. 2450 
การประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2450 
ภาพหมูการประชุมขาหลวงเทศาภิบาล เมื่อพ.ศ. 2450 จากเอกสาร
จดหมายเหตุประเภทลายลักษณ การประชุมเทศาภิบาล ปที่ 13 
ประชุม 2 ครั้ง กําหนดการต้ังแตวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2450 ณ 
ศาลาลูกขุน ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประชุม 17 คน 
พระเจ านองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพเปนประธาน 
ในการประชุม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) 
เขารวมฟงการประชุมในภาพเปนภาพหมูเจานาย ขาราชการช้ันผูใหญและขาหลวงเทศาภิบาล รวม 
49 คน ถายที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ยืน
แถวที่ 3 คนที่ 5 จากซาย ลําตัว และหนาเอียงเล็กนอย  

[พธ.พ 2.22] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 8.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.7 
พ.ศ. 2451 
การประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2451 
การประชุมเทศาภิบาล ปที่ 14 ประชุม 2 ครั้ง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เขารวมฟง 
การประชุม และถายภาพหมูรวมกับเจานาย ขาราชการช้ันผูใหญ 
และขาหลวงเทศาภิบาล พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ยืนแถวที่ 2 คนที่ 3 จากซาย ลําตัว และหนาเอียงเล็กนอย สวมหมวก 

[พธ.พ 2.23] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 8.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.8 
31 ธ.ค. พ.ศ. 2453 
เหรียญรัตนาภรณ 
ภาพประกาศนียบัตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญรัตนาภรณ ช้ันที่ 3 ใหแกพระยารัษฎานุประดิษฐ 
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2453 
 
 
 

[พธ.พ 1.12] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 14” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.9 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ขบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพวาดขบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ที่เมืองปนัง เพื่อลงเรือมาข้ึนที่เมืองภูเก็ต พ.ศ. 2456 ในภาพเปนขบวน
ทหารที่มารวมเดินในขบวน  
 

[พธ.พ 1.7] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 29” x 24” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสีนํ้ามัน 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.10 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ขบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพวาดขบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ที่เมืองปนัง เพื่อลงเรือ และมาข้ึนที่เมืองภูเก็ตในวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2456 ตองใชคนหามประมาณ 50 คน ตลอด 2 ขางทางมีทหาร
แตงกายเต็มยศยืนเขาแถวเปนกองเกียรติยศคอยรับที่ทาเรือ  

[พธ.พ 1.10] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด  
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสีนํ้ามัน 
หมายเหตุ : - 
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3.11 
พ.ศ. 2456 
พวงมาลาพระราชทาน 
พวงมาลาที่ระลึกพระราชทานในการบรรจุศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊  
ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต เมื่อ พ.ศ. 2456 ที่พวง
มาลามีรอยสลักดวย 
 

[พธ.พ 1.13] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 10.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.12 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
หีบศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพหีบศพของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ดานหนาเฉียง 
หีบศพดังกลาวทําดวยไมขนาดใหญใชผาสลับสีแตงคลุมแบบจีน จนมองไมเห็น
ตัวหีบ และตองใชคนหามประมาณ 50 คน  
 

[พธ.พ 2.2] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.13 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
การต้ังแตงหีบศพของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพหีบศพของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) กอนจะมีขบวน
แหไปลงเรือ มีการตกแตง พรอมเครื่องบวงสรวงอยางจีนประเพณี 
 
 

[พธ.พ 2.3] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 2 รูป ขนาด 9” x 11.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.14 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
หีบศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพหีบศพของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ดานขาง 
หีบศพดังกลาวทําดวยไมขนาดใหญใชผาสลับสีแตงคลุมแบบจีน จนมองไม
เห็นตัวหีบ และตองใชคนหามประมาณ 50 คน  
 
 

[พธ.พ 2.4] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 11.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.15 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
เครื่องใชงานศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
เครื่องใชสําหรับงานศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ภายใน
บานจักรพงษ ซึ่งจะมีขบวนแหศพในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456  
 

[พธ.พ 2.5] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 11.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.16 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
พิธีเคลื่อนศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพทหารกําลังเคลื่อนศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2456 ระยะทางจากบานจักรพงษ
ไปลงเรือกลไฟอัลมา ที่ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง  

[พธ.พ 2.6] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.17 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
พรตจีนกั้นสปัทน 4 คู ในริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพพรตจีนกั้นสัปทน 4 คู เปนหน่ึงในริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎา  
นุประดิษฐ  (คอซิมบี๊  ณ ระนอง)  เ มื่ อ วันที่  17 พ.ค.  พ .ศ.  2456 
ระยะทางจากบานจักรพงษไปลงเรือกลไฟอัลมา ที่ทาเรือสวีทเท็นแฮม 
เมืองปนัง โดยตลอดสองขางทางมีประชาชน และทหารมารวมดวย 
 

[พธ.พ 2.7] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.18 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ประชาชนที่มารวมชมริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพถายประชาชนที่มารวมชมริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ  (คอซิมบี๊  ณ ระนอง) เมื่อ วันที่  17 พ.ค. พ.ศ. 2456 
ระยะทางจากบานจักรพงษไปลงเรือกลไฟอัลมา ที่ทาเรือสวีทเท็น
แฮม เมืองปนัง  
 

[พธ.พ 2.8] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.19 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
การเคลื่อนศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพถายประชาชนที่มารวมชมริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎา 
นุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2456 และริ้ว
กระบวนที่กําลังเคลื่อนผานหนาที่ทําการไปรษณีย ซึ่งอยูระหวางทาง 
ที่จะไปลงเรือกลไฟอัลมา ที่ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง  

[พธ.พ 2.9] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.20 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ขบวนธงจีนในริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพประชาชนรวมกันถือธง/ปายอักษรจีน ซึ่งเปนหน่ึงในริ้วกระบวนแห
ศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 
2456 ระยะทางจากบานจักรพงษไปลงเรือกลไฟอัลมา ที่ทาเรือสวีทเท็น
แฮม เมืองปนัง  
 

[พธ.พ 2.10] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.21 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)ฯ 
ภาพริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ  (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) ภายในภาพสวนหนาริ้วกระบวนประกอบดวยธงอักษรจีน 
โคมแปะเตงลั้ง 1 คู ซึ่งเปนหน่ึงในริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎา
นุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2456 
ระยะทางจากบานจักรพงษไปลงเรือกลไฟอัลมา ที่ทาเรือสวีทเท็น
แฮม เมืองปนัง  

[พธ.พ 2.11] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.22 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
กองเกียรติยศในริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
ภาพริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
กลางภาพเปนหีบศพของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) ซึ่งเคลื่อนมาจากบานจักรพงษ สองขางทางมีทหารจากเรือ
รบหลวง “คลีโอ” ของอังกฤษที่ประจําอยูที่ เมืองปนัง ภายใต 
การบังคับบัญชาของเรือเอกบัสริช เขาแถวเปนกองเกียรติยศรอรับ
อยูที่ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง 

[พธ.พ 2.12] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.23 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ที่ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง 
ภาพประชาชนที่มารวมสงศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) และริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) ขณะกําลังเคลื่อนลงเรือ “อัลมา” ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมือง
ปนัง 

[พธ.พ 2.13] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.24 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ที่ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง 
ภาพประชาชนที่มารวมสงศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) และริ้วกระบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) ขณะกําลังเคลื่อนลงเรือ “อัลมา” ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมือง
ปนัง 
 

[พธ.พ 2.14] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.25 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 
ขบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)ลงเรืออลัมา ทีท่าเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง 
ขาราชการและริ้วกระบวนนําหีบศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ 
ณ ระนอง) ลงเรือ “อัลมา” ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง เพื่อนําศพ
กลับไปทําพิ ธีฝ งศพที่ เมืองระนอง บานเกิดของพระยารัษฎา           
นุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) โดยจะไปข้ึนที่ทาเรือเมืองภูเก็ต 

[พธ.พ 2.15] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2”x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.26 
พ.ศ. 2456 - 2457 
พระยาสุนทราเทพกิจจารักษ (เข็ม วสันตสงิห) 
ภาพถายเด่ียวครึ่งตัว พระยาสุนทราเทพกิจจารักษ (เข็ม วสันตสิงห) เปนผูวา
ราชการเมืองตรัง เมื่อพ.ศ. 2456 – 2457 ตอจากพระสถลสถานพิทักษ (คอยู
เกียด ณ ระนอง) และพระยาอุตรกิจพิจารณ (สุด) 

[พธ.พ 1.25] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.27 
พ.ศ. 2457 – 2459 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (สิน เทพหัสดินทร) 
ภาพถายเด่ียวครึ่งตัว พระยารัษฎานุประดิษฐ (สิน เทพหัสดินทร) เปนผูวา
ราชการเมืองตรังเมื่อ พ.ศ. 2457 – 2459 หลังจากพระยาสุนทราเทพกิจจารักษ 
(เข็ม วสันตสิงห) 
 
 

[พธ.พ 1.26] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 16” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.28 
พ.ศ. 2467 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จเมืองปนัง 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาอินทร-
ศักดิศจี พระวรราชชายา ครั้งเสด็จเมืองสิงคโปร เมืองปนัง และแหลม
มลายู พ.ศ. 2467 ภาพหมูน้ีทรงฉายพระรูปรวมกัน ณ บานจักรพงษ 
ซึ่งเปนบานของตระกูล ณ ระนอง ที่เมืองปนัง 

[พธ.พ 1.3] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 9” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.29 
พ.ศ. 2476 – 2480 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรุนแรกของประเทศไทย 
ภาพหมู สมาชิกสภาผู แทนราษฎรรุนแรก 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2476 – 2480 ถายที่
กรุงเทพฯ ภาพน้ีนายจัง จริงจิตร สมาชิกสภาผู 
แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดตรัง มอบใหแก
พิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ 
 

[พธ.พ 1.17] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 22.5” x 6.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.30 
พ.ศ. 2480 
สํานักงานเทศบาลตําบลกันตัง จงัหวัดตรัง 
ภาพถายสํานักงานเทศบาลตําบลกันตัง ต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2480 มีสํานักงาน
อยูที่หองแถวตรังคภูมิริมทานํ้า ปจจุบันเปนที่ต้ังของสํานักงานธนานุบาล 
 

[พธ.พ 1.32] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 15.4” x 11.6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.31 
20 มกราคม พ.ศ. 2481 
พระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว.สทิธ์ิ สุทัศน) และนางแส 
ภาพถายคู น่ัง ครึ่งตัว พระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธ์ิ สุทัศน) และนาง
แส ใตภาพระบุวามอบใหเจาคุณรัษฎาธิราชเสวี ไวเปนพยานแหงความรัก 
และนับถือมาอยางชานาน เรือเสลันเดีย 20 มกราคม (24?)81 
 

[พธ.พ 2.56] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.32 
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494 
ภรรยาและญาติพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในวันเปดอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ 
ภาพหมูหนาอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
บุคคลในภาพ 3 คนกลางเรียงจากซายไปขวาไดแก นางแชม ภรรยา
พระสถลสถานพิทักษ (คอยูเกียด ณ ระนอง) นางสังวาล ภรรยา 
พระยารัษฎาฯและคอซุยซวด บุตรสาว ภาพน้ีถายเมื่อวันเปด
อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในวันที่ 10 
เมษายน พ.ศ. 2494 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  

[พธ.พ 2.24] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7.5” x 5.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.33 
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งประดิษฐาน
อยูที่ตําหนักผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  ไดอนุมั ติใหดําเ นินการจัดสรางอนุสาวรีย 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี โดยกรมศิลปากรไดเปนผูดําเนินการหลอรูป 
ออกแบบโดยศาสตราจารยศิลป พีระศรี ปนโดยนายสิทธิเดช แสงหิรัญ 
กรมโยธาเทศบาลเปนผูวางแผนผังที่ประดิษฐานและมีพิธีเปดเมื่อวันที่ 10 
เมษายน พ.ศ. 2494 โดยมีหลวงอรรถไพศาลย ขาหลวงตรวจการกระทรวงมหาดไทย อดีตผูวา
ราชการเมืองตรัง เปนประธานในพิธี 

[พธ.พ 2.25] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 12” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.34 
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ 
พิธีเปดอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งประดิษฐาน
อยูที่ตําหนักผอนกาย ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  ไดอนุมัติใหดําเนินการจัดสรางอนุสาวรีย 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี โดยกรมศิลปากรไดเปนผูดําเนินการ 
หลอรูป ออกแบบโดยศาสตราจารยศิลป พีระศรี ปนโดยนายสิทธิเดช 
แสงหิรัญ กรมโยธาเทศบาลเปนผูวางแผนผังที่ประดิษฐาน และมีพิธีเปดเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2494 มีการวางพวงมาลา และเครื่องบินโชวในพิธีเปด
ดังกลาว 

[พธ.พ 2.26] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 12” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.35 
พ.ศ. 2495 
ที่วาการอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ภาพถายที่วาการอําเภอกันตังระยะไกล สรางข้ึนในสมัยพระยารัษฎา
นุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) นายสมนึก กันตังกุล ไดมอบภาพน้ีไว
ใหพิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เมื่อวันที่ 
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 เพื่อใหคนรุนหลังศึกษาประวัติศาสตร 
เมืองตรัง ดานซายของภาพระบุช่ือผูมอบ และปที่ถายภาพ  

[พธ.พ 1.28] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 15.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.36 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
นายศักด์ิ โกไศยกานนทและภรรยา 
ภาพหมูนายศักด์ิ โกไศยกานนท ผูวาราชการจังหวัดตรังและภรรยา 
ถายรวมกับผูวาการรัฐปนัง ถายเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
 
 

[พธ.พ 2.52] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.37 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
นายศักด์ิ โกไศยกานนทและภรรยา 
ภาพหมูนายศักด์ิ โกไศยกานนท ผูวาราชการจังหวัดตรังและภรรยา 
ถายรวมกับผูวาการรัฐปนัง ถายที่ปนัง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2520 นายศักด์ิ โกไศยกานนท คนที่ 4 จากซาย 

[พธ.พ 2.53] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.38 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
นายศักด์ิ โกไศยกานนท 
ภาพคูยืนครึ่งตัว นายศักด์ิ โกไศยกานนท ผูวาราชการจังหวัดตรัง ถายที่ปนัง เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
 
 
 

[พธ.พ 2.54] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 6” x 8” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.39 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 
นายศักด์ิ โกไศยกานนท 
ภาพหมู ยืนเต็มตัว นายศักด์ิ โกไศยกานนท ผูวาราชการจังหวัดตรัง        
ถายรวมกับผูวาการรัฐปนัง ถายที่ปนัง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2520 นายศักด์ิ โกไศยกานนท คนที่ 3 จากซาย 
 

[พธ.พ 2.55] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.40 
ม.ท. 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครั้งยังดํารง 
พระอิสสริยยศเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ 
 
 
 

[พธ.พ 1.1] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 12” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.41 
ม.ท. 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ พระบิดาของพระวรวงศเธอ  
พระองคเจาจรูญศักด์ิกฤดากร ซึ่งมีพระตําหนัก และสวนยางพาราที่ตําบล 
กันตังใต 

[พธ.พ 1.2] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8.5” x 15” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.42 
ม.ท. 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงฉายพระรูปรวมกับขาราช
บริพารในพระองค 
 

[พธ.พ 1.4] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 9” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.43 
ม.ท. 
ภาพหมูขาราชการมณฑลภูเก็ต 
ภาพหมูพระยารัษฎานุประดิษฐ  (คอซิมบี๊  ณ ระนอง) ขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ถายรูปรวมกับขาราชการมณฑลภูเก็ต 
รวมจํานวน 18 คน พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) น่ัง
แถวที่ 1 คนที่ 4 จากซาย 

[พธ.พ 1.5] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 8.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.44 
ม.ท. 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงฉายพระรูปรวมกับ
บรรดาขาราชบริพารในพระองครวม 14 คน 
 
 

[พธ.พ 1.6] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8.5” x 6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.45 
ม.ท. 
พลโท สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรรีาเมศร 
ภาพหมูสมเด็จพลโท พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟายุคลทิฆัมพร กรม
หลวงลพบุรีราเมศร อุปราชมณฑลปกษใต ฉายพระรูปรวมกับขา
ราชบริพาร รวม 31 คน พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) ยืนแถวที่ 1 คนที่ 7 จากซาย 
 

[พธ.พ 1.8] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 7.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.46 
ม.ท. 
ภาพถายพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)ในชุดเครื่องแบบ 
ภาพถายเด่ียวพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในชุดเครื่องแบบ 
ลําตัวและหนาเอียงเล็กนอย มือขวาถือหมวกประจําตําแหนง 

[พธ.พ 1.9] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24” x 30” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.47 
ม.ท. 
คําประกาศเกียรติคุณพระยารัษฎาฯ 
ภาพถายเด่ียวพระยารัษฎานุประดิษฐ  (คอซิมบี๊ ณ ระนอง ) ในชุด
เครื่องแบบพรอมคําประกาศเกียรติคุณนักปกครอง และนักบริหาร 
ดีเดนในรอบ 100 ป แหงการสถาปนากระทรวงมหาดไทยในฐานะ
สมุหเทศาภิบาล 

[พธ.พ 1.11] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 14.5” x 10” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.48 
ม.ท. 
พระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 6 
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทาน
แกพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) มุมขวาบนมีขอความ “ใหไว 
แดพระยารัษฎานุประดิษฐ ซึ่งเปนผูคุนเคยชอบพอกันมานาน” มุมซายบน 
มีพระปรมาภิไธย “วชิราวุธ” 
 

[พธ.พ 1.14] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 12” x 14” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.49 
ม.ท. 
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยืนคู
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
 
 
 

[พธ.พ 1.15] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 12” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.50 
ม.ท. 
พระยาดํารงสจุริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) 
ภาพถายเด่ียวพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) เปนบุตรชาย
คนที่ 2 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง) เคยเปนผูชวยวาราชการ
เมืองระนอง ผูวาราชการเมืองระนอง และสมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร 
กอนจะลาออกจากราชการภาพถายครึ่งตัวหนาตรง  

[พธ.พ 1.16] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 15” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.51 
ม.ท. 
การประกอบอาชีพ 
ภาพถายราษฎรในจังหวัดตรัง ช่ือ ลุงหวังกับอาชีพขายนํ้าจากบอ
หลุมพี บอรอยป สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
ปกครองเมืองตรัง 
 

[พธ.พ 1.18] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 17” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.52 
ม.ท. 
สะพานเหล็ก อําเภอกันตัง 
สะพานเหล็ก สุดปลายทางรถไฟที่ทาเรือกันตังในอดีต ปจจุบันคือระหวางทา 
ที่วางตูสินคากับเขตของตํารวจนํ้า 
 
 
 
 

[พธ.พ 1.19] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 15” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.53 
ม.ท. 
ตลาดสด เมอืงตรงั 
ตลาดสดแหงแรก เปนโรงไม หลังคามุงจากสวนอาคาร 2 ช้ัน 
ทางขวา คือโรงแรมกงเอ็ก เปนโรงแรมรองรับคนเรือ รวมทั้งผูคน
ที่รอโดยสารรถไฟไปกรุงเทพฯ หรือลงเรือไปปนัง กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต ระนอง 

[พธ.พ 1.20] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 17.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.54 
ม.ท. 
ขุนเสนานุวงศภักดี (พิตร ณ นคร) 
ขุนเสนานุวงศภักดี (พิตร ณ นคร) อดีตเลขานุการ มณฑลภูเก็ต และนายอําเภอ 
ในจังหวัดภาคใต และเปนผูจัดการทรัพยสินของพระยารัษฎานุประดิษฐ 
(คอซิมบี๊  ณ ระนอง) และเปนผูรวบรวมจัดพิมพประวัติ และผลงานของ 
พระยารัษฎาฯ 
 
 

[พธ.พ 1.22] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 6” x 8.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.55 
ม.ท. 
ที่วาการอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ที่วาการอําเภอกันตัง สรางข้ึนในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ  
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พรอมกับศาลากลางและศาล อยูถัดไป
ดานหลัง ปจจุบันอาคารหลังน้ีไมมีแลว แตมีศาลาประชาคม
ข้ึนมาแทน สวนที่วาการอําเภอลงมาอยูริมถนนตรงสี่แยก 

[พธ.พ 1.27] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 17.5” x 11” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.56 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง) ณ ตําหนักจันทร 
ภาพถายเด่ียวพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
น่ังเกาอี้ ในมือถือไมเทา หันขางสวมหมวก ถายบริเวณหนา
ตําหนักจันทร ซึ่งเปนเรือนรับรองที่พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอ
ซิมบี๊ ณ ระนอง) สรางบริเวณเชิงควนตําหนักจันทรเพื่อรับเสด็จ
องครัชกาลที่ 6 ประพาสเมืองกันตังเมื่อ พ.ศ. 2452 ครั้งยังทรง
พระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร และไดพระราชทานนามไว ตอมาตําหนักแหงน้ีถูกใชเปนเรือนรับรองสโมสร
ขาราชการ 

[พธ.พ 1.29] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 15” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.57 
ม.ท. 
โรงเรียนลบจรงุวิทยา 
ภาพถายคณะครู ซึ่งสวนใหญเปนพระสงฆและนักเรียนโรงเรียน
ลบจรุงวิทยา ต้ังอยูในวัดกันตัง ตามช่ือเจาอาวาสและครูใหญ คือ 
พระครูบริสุทธ์ิศีลาจารยฑิสังฆปาโมกข (ลบ ทวิสุวรรณ)  ผูกอต้ัง
ตามนโยบายสงเสริมการศึกษาของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอ
ซิมบี๊ ณ ระนอง) ครั้งดํารงตําแหนง โดยภายหลังโรงเรียนน้ีเปลี่ยน
ช่ือเปน “ตรังคภูมิ์” ตามช่ือวัดซึ่งเปลี่ยนใหม 

[พธ.พ 1.30] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 17.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.58 
ม.ท. 
โรงเรียนวัดตรงัคภูมิพุทธาวาส 
ภาพถายคณะครูโรงเรียนวัดตรังคภูมิพุทธาวาส รวม 9 คน ช่ือเดิม 
ของโรงเรียนน้ีคือ โรงเรียนตรังคภูมิ์ นายนิด พลประสิทธ์ิ เปนครูใหญ 
น่ังตรงกลาง 
 

[พธ.พ 1.31] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 14.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.59 
ม.ท. 
คณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดตรัง 
ภาพหมูคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานในชุด
เครื่องแบบรวม 13 คน ในสมัยที่นายยาว จางวาง เปนนายกเทศมนตรี 
(แถวหนา คนที่ 4 จากซาย) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกันตัง จังหวัด
ตรัง 
 

[พธ.พ 1.33] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 15.4” x 11.6” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.60 
ม.ท. 
บานจักรพงษ เมืองปนัง 
บานจักรพงษ อดีตเปนบานของตระกูล ณ ระนอง บานจักรพงษ 
เคยเปนที่ รั บ เ ส ด็จ และประทับแรมของพระบาทสม เ ด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว เมื่อคราวเสด็จประพาสปนัง เมื่อ พ.ศ. 2452 แตเดิมน้ัน
ช่ือวาบานสโกเทีย ตอมาจึงเปลี่ยนช่ือช่ือเปนบานจักรพงษตาม 
พระนามสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ 
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งเคยเสด็จมาประทับบานหลังน้ี
เปนพระองคแรก พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ถึงแกอนิจกรรมที่บานจักรพงษ 
กอนจะมีการแหศพกลับไปฝงที่เมืองระนอง 

[พธ.พ 2.1] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.2” x 9.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.61 
ม.ท. 
ฮวงซุยพระยารัษฎาฯ 
ฮวงซุยของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ต้ังอยูใน
บริเวณของสุสานเจาเมืองระนอง คือ พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 
(คอซู เจียง ณ ระนอง) เจาเมืองระนองคนแรก ผู เปนบิดาของ 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) น่ันเอง ฮวงซุยดังกลาว
ต้ังอยูดานขวามือริมถนนสายระนอง - ปากนํ้า บริเวณเนินเขาระฆัง
ทอง ตําบลบางนอน หางจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเปน
ที่ดินที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหเปนที่ดินสําหรับฝงศพ 
ของคนตระกูล ณ ระนอง  

[พธ.พ 2.16] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5”x 9.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.62 
ม.ท. 
ภาพหมูการซอมรบเสอืปา 
ภาพหมูกองเสือปา ในชุดเครื่องแบบ พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอ
ซิมบี๊ ณ ระนอง) เปนหัวหนากองเกียกกายสงเสบียงอาหาร ในการ
ซอมรบเสือปา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
เปนแมทัพจากราชบุรีมาตีนครปฐม 

[พธ.พ 2.17] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 12” x 9.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.63 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง) รับเสด็จเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ภาพหมูขาราชการและขาราชบริพารสวมชุดขาราชการ มารวมรับ
เสด็จสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ครั้งเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษใต 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพน่ังแถวแรก 
กลางภาพ พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) น่ังแถวแรก 
คนที่ 4 จากขวา 

[พธ.พ 2.18] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 12” x 10” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.64 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง)รบัเสด็จที่เมืองปนัง 
ภาพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) รับเสด็จ
เจานาย ถายที่บานจักรพงษ เมืองปนัง ภายในภาพมีบุคคล 
ในตระกูล ณ ระนองที่รวมรับเสด็จคือ พระยารัษฎานุประดิษฐ 
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พระยาอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมขิม ณ 
ระนอง) ผูวาราชการเมืองกระบุรี และพระยาดํารงสุจริตมหิศร
ภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง 

[พธ.พ 2.19] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 12” x 10” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.65 
ม.ท. 
พระพุทธรูปหินออน พระประธานในโบสถวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 
พระพุทธรูปหินออน พระประธานในโบสถ วัดตรั งคภูมิพุทธาวาส 
เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดพระเพลา กวาง 43 น้ิว วัดตรังคภูมิ
พุทธาวาส ถือเปนวัดเกาแกวัดหน่ึงในอําเภอกันตัง สรางข้ึนเมื่อป 2436 
ในรัชกาลที่ 5 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เมื่อครั้งเปน
ผูวาราชการจังหวัดตรัง กลาวคือ หลังจากทานไดยายเมืองจากตําบลควนธานี
ไปอยูที่ตําบลกันตังแลว จึงสรางวัดแหงน้ีข้ึน และใชช่ือวาวัดกันตัง กระทั่ง
เมื่อ พ.ศ. 2455 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
เสด็จตรวจราชการคณะสงฆสวนภูมิภาค และไดมาประทับที่วัดกันตัง จึงไดพระราชทานนามใหมวา 
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส 

[พธ.พ 2.27] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 20” x 23.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 

 
 
3.66 
ม.ท. 
พระครบูรสิุทธิศีลาจาร สงัฆปาโมกข (ลบ ทวิสุวรรณ) เจาอาวาสวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 
ภาพถายเต็มตัว พระครูบริสุทธิศีลาจาร สังฆปาโมกข (ลบ ทวิสุวรรณ)  
เจาอาวาสวัดตรังคภูมิพุทธาวาส น่ัง มือวางหนาตัก ดานขวามือวางพัดยศ
ประจําตําแหนง พระครูบริสุทธ์ิศีลาจารยฑิสังฆปาโมกข (หลวงปูลบ) 
หลวงปูลบบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ 12 ป พออายุ 19 ป ลาสิกขาบท
เขารับราชการเปนเสมียนตรี 2 ป ตอมาบิดาถึงแกกรรมจึงเขาอุปสมบท
เปนภิกษุ ณ วัดควนธานี ไดรับเลื่อนสมณศักด์ิเรื่อยมา จนกระทั่งไดรับ
แตงต้ังเปนเจาคณะจังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ. 2453 มีราชทินนามวา พระครู
บริสุทธ์ิ ศีลาจารยฑิสังฆปาโมกข หลวงปูลบ ชวยเหลือพระยารัษฏาฯ ในดานการศึกษาอยางเต็มกําลัง 
โดยจัดต้ังโรงเรียนข้ึนในบริเวณวัด ช่ือวาโรงเรียนลบจรุงวิทยา นับเปนโรงเรียนตัวอยางประจําจังหวัด
แหงแรกของจังหวัดตรัง  

[พธ.พ 2.28] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 20” x 23.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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3.67 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง)ในชุดเครื่องแบบ 
มหาอํามาตยโท พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) มว.. มข
..หจว..รจปร.3 รวปร.3 องคมนตรี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ภาพเด่ียว 
เกือบเต็มตัว ยืนเอียง หนาเอียงเล็กนอย มือขวาจับหมวกมียอดประจําตําแหนง 
 
 

[พธ.พ 2.29] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 17” x 24” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.68 
ม.ท. 
พระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย ณ ระนอง) 
ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง พระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย ณ ระนอง) 
บุตรชายคนเดียวของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เกิดแตลิ้ม
เซงกิ้น ภรรยาที่ เมืองปนัง หลังจากพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) ถึงแกอนิจกรรมแลว พระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย) เปนผูไดรับ
มรดกบานหลังน้ี (ปจจุบันคือพิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ) พรอมทรัพยสิน 
กลางภาพดานลางลงช่ือ “เจาคุณรัษฎาธิราชภักดี” 

[พธ.พ 2.30] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.69 
ม.ท. 
พระสถลสถานพิทักษ (คอยูเกียด ณ ระนอง) 
ภาพถายครึ่งตัว พระสถลสถานพิทักษ (คอยูเกียด ณ ระนอง) ในชุดขาราชการ 
ยืนหนาตรง ลําตัวเอียงเล็กนอย มือขวาเหยียดตรง มือซายไขวหลัง พระสถล
สถานพิทักษ ดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการเมืองตรังระหวาง พ.ศ. 2448 – 
พ.ศ. 2455 และยังเปนผูที่ชวยพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
นําพันธุยางพาราเขามาปลูกในจังหวัดตรังไดเปนครั้งแรก รวมทั้งเปนเจาของ
สวนยางพาราคนแรกในประเทศไทยอีกดวย  

[พธ.พ 2.31] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 15.5”x 19” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 

 
 
 
 
3.70 
ม.ท. 
พระสถลสถานพิทักษ (คอยูเกียด ณ ระนอง) 
ภาพถายครึ่งตัว พระสถลสถานพิทักษ (คอยูเกียด ณ ระนอง) ในชุดสูท 
ลําตัวตรง หนาเอียงเล็กนอย พระสถลสถานพิทักษดํารงตําแนงเปนผูวา
ราชการเมืองตรังระหวาง พ.ศ. 2448 – พ.ศ. 2455 และยังเปนผูที่ชวย   
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) นําพันธุยางพาราเขามาปลูก 
ในจังหวัดตรังไดเปนครั้งแรก รวมทั้งเปนเจาของสวนยางพาราคนแรก 
ในประเทศไทยอีกดวย  

[พธ.พ 2.32] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.71 
ม.ท. 
สถลสถานพิทักษ (แชม ณ ระนอง) 
ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง นางสถลสถานพิทักษ (แชม ณ ระนอง) ภรรยา 
พระสถลสถานพิทักษ นางแชม ณ ระนอง เคยทําคุณประโยชนดวยการบริจาค
ที่ดิน และทรัพยในการสรางวัดกันตัง ปจจุบันน้ีคือวัดตรังคภูมิพุทธาวาสน่ันเอง 
 

[พธ.พ 2.33] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.72 
ม.ท. 
แคลว ณ ระนอง ภรรยาพระยารัษฎาฯ 
ภาพถายครึ่งตัวหนาตรง นางแคลว ณ ระนอง ภรรยาพระยารัษฎานุประดิษฐ 
(คอซิมบี๊  ณ ระนอง) จากเอกสารพบขอมูลเกี่ยวกับนางแคลววาหลังจาก 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ถึงแกอนิจกรรม นางแคลวก็ไดสง
หนังสือรองทุกขขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองจากขัดสนมาก เพราะ 
ไมมีทรัพยสวนตัว และยังไมมีการจัดการทรัพยสินมรดก พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกลาเจาอยูหัวจึงไดโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินเดือนใหเดือนละ 80 บาท จนกวาจะมีการจัดการ
มรดกเรียบรอยแลวหรือจนกวานางแคลวจะมีสามีใหมแลว จึงยกเลิก 

[พธ.พ 2.34] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.73 
ม.ท. 
นางสังวาล ณ ระนอง ภรรยาพระยารัษฎาฯ 
ภาพถายเต็มตัว น่ัง ลําตัวและหนาเอียงเล็กนอย นางสังวาล ณ ระนอง ภรรยา 
พระยารัษฎาฯ จากเอกสารพบขอมูลที่ เกี่ยวของกับนางสังวาลวา เคยชวย 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ในการรับรองครั้งสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) เสด็จประพาส
หัวเมืองปกษใต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมาร 
(รัชกาลที่ 6) ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสงกระเปาหมากมาพระราชทานแกนางสังวาล ณ ระนอง 
จํานวน 1 ใบ 

[พธ.พ 2.35] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 

 
 
 
 
3.74 
ม.ท. 
ภาพวาดสีพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 
ภาพวาดสีครึ่งตัว หนาตรง แตงกายแบบจีนนิยม พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี  
(คอซูเจียง ณ ระนอง) เปนชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามาในประเทศไทย ขณะมีอายุได 
25 ป ตนสกุล ณ ระนอง คนแรกที่เขามาในประเทศไทย ช่ือเดิมคือ ซูเจียง แซคอ 
จึงเรียกกันวา คอซูเจียง คอซูเจียง ไดสมรสกับคนไทยชาวพังงา และมีบุตรทั้งหมด 
11 คน บุตรสาว 5 คน บุตรชาย 6 คน พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
เปนบุตรชายคนที่ 6 

[พธ.พ 2.36] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8.5” x 11” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสี 
หมายเหตุ : - 
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3.75 
ม.ท. 
พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 
ภาพวาดครึ่งตัว หนาตรง แตงกายแบบจีนนิยม พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี     
(คอซูเจียง ณ ระนอง) เปนชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามาในประเทศไทย ขณะมีอายุได 
25 ป ตนสกุล ณ ระนอง คนแรกที่เขามาในประเทศไทย ช่ือเดิมคือ ซูเจียง แซคอ 
จึงเรียกกันวา คอซูเจียง คอซูเจียง ไดสมรสกับคนไทยชาวพังงา และมีบุตรทั้งหมด 
11 คน บุตรสาว 5 คน บุตรชาย 6 คน พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
เปนบุตรชายคนที่ 6 

[พธ.พ 2.37] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24” x 36” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.76 
ม.ท. 
พระยาดํารงสจุริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) 
ภาพถายครึ่งตัว หนาเอียงเล็กนอย สวมชุดเครื่องแบบ พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 
(คอซิมกอง ณ ระนอง) เปนบุตรชายคนที่ 2 ของ พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 
(คอซูเจียง) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนหลวงศรีโลหภูมิ
พิทักษ ผูชวยวาราชการเมืองระนอง ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ทานไดเลื่อนเปน สมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร ในพ.ศ. 2444 ลาออกจากราชการ
และไดเลื่อนตําแหนงเปนพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี และถึงแกกรรมที่จังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ. 
2454 สวนประวัติสวนตัวน้ันทานมีภรรยา 4 คน ไดแก ทานผูหญิงเลี่ยงกี่ (ชาวปนัง) ทานผูหญิงพัน 
ทานสวนหรือสุน ทานมาลี ธิดาเจาพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี) และมีบุตร – ธิดารวม 26 คน 

[พธ.พ 2.38] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7.5” x 9.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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3.77 
ม.ท. 
หลวงศรีสมบัติ (คอซิมจั๋ว ณ ระนอง) 
ภาพวาดขาว – ดํา ครึ่งตัว หนาตรง สวมเสื้อแบบจีนนิยม หลวงศรีสมบัติ 
(คอซิมจั๋ว ณ ระนอง) ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิในรัชกาลที่ 5 เปนผูชวย
ราชการเมืองระนอง 
 
 

[พธ.พ 2.39] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7.5” x 9.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.78 
ม.ท. 
นางกิม มารดาของพระยารัษฎาฯ 
ภาพวาดเต็มตัว น่ังบนเกาอี้ ลําตัวเอียง หนาเอียงเล็กนอย สวมชุดยาวแบบจีน
นิยม สวมรองเทา ดานลางของภาพลงช่ือสตูดิโอที่วาดภาพวา “K.S......... NIKKU 
STUDIO” นางกิม เปนชาวจีนที่อพยพมาเมืองไทยพรอมกับพระยาดํารงสุจริต
มหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) เปนมารดาของพระยารัษฎาฯ 
 

[พธ.พ 2.40] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7.5” x 9.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสี 
หมายเหตุ : - 
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3.79 
ม.ท. 
พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 
ภาพวาดเต็มตัว ลําตัวเอียงเล็กนอย หนาตรง สวมเสื้อและหมวกแบบจีนนิยม 
นุงโจงกระเบน และสวมรองเทา มือซายยกพาดโตะ มือขวาถือไปป ซึ่งปจจุบัน 
ยังเก็บรักษาอยูที่จวนเจาเมืองระนอง จังหวัดระนอง พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี     
(คอซูเจียง ณ ระนอง) เปนชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามาในประเทศไทย ช่ือเดิมคือ 
ซูเจียง แซคอ จึงเรียกกันวา คอซูเจียง ตรงกลางภาพดานบนเขียนดวยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแปลวา ตนตระกูล ณ ระนอง และดานลางกลางภาพลงช่ือทานดวย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

[พธ.พ 2.41] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 10” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสี 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.80 
ม.ท. 
การบําเพ็ญกุศลศพ 
ภาพถายพิธีบําเพ็ญกุศลศพ (ไมมีขอมูลระบุวาเปนศพใคร) พระสงฆน่ังเรียง 2 แถว 
กําลังทอดสายโยงจากปากหีบศพ เพื่อทําพิธีบังสุกุลอุทิศสวนกุศลแกดวงวิญญาณ 
หีบศพต้ังประดิษฐานบนแทนบุษบก 5 ช้ัน รายลอมดวยแจกันดอกไม ตะเกียง 
และพานพุม ดานลางจัดวางรูปของผูตาย 
 

[พธ.พ 2.42] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 10” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
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3.81 
ม.ท. 
อั้ง ยก เอี่ยน 
นางอั้ง ยก เอี่ยน (ไมมีขอมูลเพิ่มเติม) 
 
 
 

[พธ.พ 2.43] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.82 
ม.ท. 
คอซุยฮวด โอสุวรรณ 
นางคอซุยฮวด โอสุวรรณ (ไมมีขอมูลเพิ่มเติม) 
 
 
 

[พธ.พ 2.44] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.2” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
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3.83 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง)ในชุดเครื่องแบบ 
ภาพถายเด่ียวพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) รว, มช, 
มสม, ทจว, รจปร.3, รวปร.3 องคมนตรี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต พ.ศ. 2440 
– 2456 อดีตเจาเมืองตรัง ผูนํายางพาราเขามาปลูกในประเทศไทย ภาพเด่ียวเกือบ
เต็มตัว ยืนเอียง หนาเอียงเล็กนอย มือขวาจับหมวกมียอดประจําตําแหนง 
 
 
 
 

[พธ.พ 2.45] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 19.5” x 23.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.84 
ม.ท. 
ปรุงปลืม้ ศิริธร บุตรสาวพระยารัษฎาฯ 
ภาพถายน่ัง ครึ่งตัว นางปรุงปลื้ม ศิริธร บุตรสาวพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ 
ณ ระนอง) เกิดแตนางแคลว ณ ระนอง นางปรุงปลื้ม ศิริธร ไดสมรสกับพระสนิท
ราชการ (นายสมบุญ ศิริธร) มีบุตรรวม 8 คน 
 
 

[พธ.พ 2.46] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
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3.85 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง)นอนหลบั 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) กําลังนอนหลับ ภาพเด่ียว 
ครึ่งตัว 

[พธ.พ 2.47] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 22” x 18” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.86 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) แตงกายชุดเลนกีฬา 
กําลังต้ังทาตีกอลฟ ภาพคูเด็กผูชายถือถุงใสไมกอลฟยืนอยูขางๆ เต็มตัว ดานขาง  
 
 
 

[พธ.พ 2.48] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 19.5” x 24” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
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3.87 
ม.ท. 
นางแคลว ณ ระนอง 
ภาพถายเต็มตัว นางแคลว ณ ระนอง ภรรยาพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) จากเอกสารพบขอมูลเกี่ยวกับนางแคลววาหลังจากพระยารัษฎานุประดิษฐ 
(คอซิมบี๊  ณ ระนอง)  ถึ งแกอ นิจกรรม นางแคล วก็ ไดส งห นังสือรองทุกข 
ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองจากขัดสนมาก เพราะไมมีทรัพยสวนตัว
และยังไมมีการจัดการทรัพยสินมรดก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงได
โปรดเกลาฯ พระราชทานเงินเดือนใหเดือนละ 80 บาท จนกวาจะมีการจัดการมรดก
เรียบรอยแลวหรือจนกวานางแคลวจะมีสามีใหมแลว จึงยกเลิก 

[พธ.พ 2.49] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 15” x 23.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.88 
ม.ท. 
การประกวดแตงแฟนซ ี
ภาพหมูการประกวดแตงแฟนซีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ครั้งเสด็จประพาสตามหัวเมืองทางใต ซึ่งพระองคทรงรวม
ประกวดดวย พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อยูกลางภาพ 
แตงเปนผูหญิง ช่ือแมแปน 

[พธ.พ 2.50] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 23.5” x 19” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
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3.89 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซมิบี๊ ณ ระนอง) แตงแฟนซ ี
ภาพถายฝพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ถายไวเมื่อ
ครั้ ง ยั งท ร ง ดํ าร ง เป นพ ร ะบ รม โ อร สา ธิร าช เ จ าฟ า มห าว ชิ ร า วุ ธ 
สยามมกุฎราชกุมาร ภาพถายพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
แตงแฟนซีเลนละครเปนผูหญิงมีหนวดช่ือ “แมแปน” เปนภาพถายเต็มตัว 
ลําตัวเอียงเล็กนอย หนาตรง ในภาพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 
ระนอง) นุงกระโจมอก สวมผาคลองคอ มือขางหน่ึงจับเกาอี้ มีพระปรมาภิไธย 
“วชิราวุธ” อยูมุมซานบนของภาพ และลายเซ็น ภาษาไทยของพรยารัษฎานุ
ประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อยูมุมขวาบนของภาพ 

[พธ.พ 2.51] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 19” x 24” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.90 
ม.ท. 
ภาพยืนคู คอเบียนเจียงและ อุย งิน ปน ในวันแตงงาน  
ภาพถายคูยืน เต็มตัว คอเบียนเจง ณ ระนองและนางอุย งิน ปน ในวันแตงงาน  
คอเบียนเจงสวมสูทสีเขม นางอุย งิน ปนสวมชุด และหมวกแบบจีนนิยม ยืนเคียง
กัน  
 
 
 

[พธ.พ 2.58] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 11” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
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3.91 
ม.ท. 
คอเบียนเจียงและ อุย งิน ปน ในวันแตงงาน 
ภาพถายคูน่ังเต็มตัว คอเบียนเจง ณ ระนองและนางอุย งิน ปน ในวันแตงงาน คอเบียน
เจงสวมสูท นางอุย งิน ปนสวมชุดแบบจีนนิยม น่ังประสานมือ ภายหลังที่ไดรับมรดก
เปนบานที่กันตัง ทั้งสองไดใชบานหลังน้ีเปนที่ทําการสํานักงานของบริษัทเบียนเจง 
ณ ระนอง 
 

[พธ.พ 2.59] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 6” x 9” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย ขาว – ดํา  
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.92 
ม.ท. 
คอเบียนเจง ณ ระนอง 
ภาพถายสีนายคอเบียนเจง ณ ระนอง ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเสด็จ 
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
 

[พธ.พ 2.60] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11” x 9” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 
หมายเหตุ : - 
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3.93 
ม.ท. 
ดาโตะ คอเบียนเจง ณ ระนอง 
ภาพถายเต็มตัว ลําตัวและหนาเอียงเล็กนอย มีแนบขางลําตัว ดาโตะ คอเบียนเจง 
ณ ระนอง สวมชุดสูทพรอมประดับเครื่องยศประจําตําแหนง ทานเปนบุตร      
ของพระยารัษฎาธิราชภักดี (คอ ยู จาย) เปนหลานของพระยารัษฎาฯ และเปน
ผูรับมรดกทั้งจากทางตรัง และทางปนัง รวมทั้งอนุญาตใหใชบานที่อําเภอกันตัง
หลังน้ีกอต้ังเปนพิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
 

[พธ.พ 2.61] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7.5” x 9.5” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
3.94 
ม.ท. 
ภาพสีพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)ในชุดเครือ่งแบบ 
มหาอํามาตยโท พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) รว,  
มช, มสม, ทจว, รจปร.3, รวปร.3 องคมนตรี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 
พ.ศ. 2440 – 2456 อดีตเจาเมืองตรัง ผูนํายางพาราเขามาปลูกในประเทศไทย
ภาพเด่ียวเกือบเต็มตัว ยืนเอียง หนาเอียงเล็กนอย มือขวาจับหมวกมียอดประจํา
ตําแหนง 
 

[พธ.พ 2.62] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 29” x 33” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 
หมายเหตุ : - 
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4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 ผูวิจัยกําหนดใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง เปนแหลงขอมูลลําดับที่ 4 ดังน้ันใน
คําอธิบายเอกสารรายแฟม/รายภาพ น้ัน สวนของลําดับที่จะข้ึนตนดวยหมายเลข 4 ตามดวย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และตามดวยลําดับแฟม/รายการ เชน 
 
  4.1  หมายถึง   เอกสารซึ่งจัดเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง ลําดับที่ 1 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวม 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวมประกอบดวย 19 หนวยขอมูล โดยผูวิจัยไดรวมคําอธิบายบาง
หนวยขอมูลไวดวยกัน เพื่อความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง ที่จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภท
ภาพถายรายภาพ 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร 4. ชื่อผูผลิต/      
ผูรวบรวมเอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลเหลาน้ีนําเสนอขอมูลรวมกัน 
ตามขอมูลที่ปรากฏในใบนําชมและจากการสอบถาม ดังน้ี 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง ต้ังอยูบริเวณสี่แยกอนุสาวรียทาวเทพกระษัตรี ทาวศรี
สุนทร หางจากอนุสาวรียไปทางถนนสายปาคลอก ประมาณ 200 เมตร มีเน้ือที่ 13 ไร อยูในเขตพื้นที่ 
หมูที่ 3 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ประจําจังหวัดภูเก็ต 
สรางข้ึนในวาระครบรอบ 200 ป ศึกถลาง คือในป พ.ศ. 2528 ชาวจังหวัดภูเก็ตจึงไดรวมมือกับกรม
ศิลปากร ดําเนินการกอสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลางข้ึน เพื่อเปนอนุสรณสถานเชิดชูเกียรติของ
สองวีรสตรี และเพื่อเปนแหลงรวบรวมการจัดการแสดง เพื่อใหความรูทางดานประวัติศาสตร 
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกลเคียงแถบชายฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งเปน
สถานที่อนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจการดานการทองเที่ยวของภูเก็ต  

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง ไดเริ่มกอสรางเมื่อ พ.ศ. 2528 เมื่อสรางเสร็จมี
การเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2532 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง  

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารจัดแสดงทั้ง 2 หลัง เนนการนําเสนอเน้ือหา
เรื่องราวทางดานประวัติศาสตรโบราณคดี ชาติพันธุวิทยา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและ
พื้นที่ใกลเคียง ดังน้ี  

1. สมัยกอนประวัติศาสตร แสดงความเปนอยูของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร แหลง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร แถบชายฝงทะเลอันดามัน และโบราณวัตถุซึ่งไดจากการสํารวจขุดคน  

2. อารยธรรมอินเดียบนคาบสมุทรภาคใตแสดงถึงความสัมพันธระหวางอินเดียกับ
ดินแดนคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทยที่มีมาแตโบราณนับพันป โดยยังคงมีโบราณวัตถุเปน
หลักฐานสําคัญ ไดแก เทวรูปพระนารายณ หรือพระวิษณุ รวมถึงพระพิมพดินดิบแบบตางๆ สถูป
จําลอง ลูกปด เปนตน  
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3. ประวัติศาสตรของจังหวัดภูเก็ต แสดงเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตนับแตอดีต เหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตร เชน เหตุการณเมื่อครั้งศึกถลาง ความเจริญรุงเรืองของภูเก็ตในสมัย      
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี เปนตน  

4. ชาติพันธุวิทยา แสดงอัตลักษณ ดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีความ
เปนอยู อาชีพ เครื่องมือเครื่องใช ของกลุมชนผูอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต เชน วิถีชีวิตชาวจีน ชาวเล 
การทําเหมืองแร การทําสวนยางพารา เปนตน 

เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดแสดงอยูหองที่ 3 ประวัติศาสตรของจังหวัดภูเก็ต 
มี 2 ภาพ เปนภาพที่ทําสําเนามาจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไมมีประวัติการนํามาจัดแสดง 

6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มีคุณคา

ควรจัดเก็บรักษาและจัดแสดง โดยไมมีการทําลาย 
7. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 8. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 

เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลางไมมี
การจัดเรียง เปนการจัดแสดงภายในหองจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง เอกสารเหลาน้ี
อาจมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร 

9.  เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร 
การเขาถึงเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง น้ัน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง เปดใหเขาชมทุกวันยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา 09.00 น. - 
16:00 น. คนไทยเสียคาเขาชม 20 บาท ชาวตางชาติ 100 บาท สามารถถายภาพได 

11. สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
เอกสารภาพถายตนฉบับเก็บรักษาที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และเอกสาร

ภาพถายฉบับสําเนาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต 
13. ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสาร 

โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 
14. เคร่ืองมือชวยคน ไมปรากฏขอมูลในสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสารที่ใชในการจัดแสดง 

15. เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายชุดรับมอบจากหอ

พระสมุดวชิรญาณ ซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

16. บันทึกเก่ียวกับการพิมพ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี 
17. กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 

คําอธ ิบาย เอกสารจดหมาย เหต ุใน คู ม ือฯ  เล ม นี ้ จ ัดทํ า ขึ ้น โดยประย ุกต ใช
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 
2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

18. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 19.  วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึนระหวางวันที่ 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
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 คําอธิบายเอกสารแบบรายแฟม/รายภาพ 
 คําอธิบายแบบรายแฟม นําเสนอในรูปแบบตาราง อางอิงจากรูปแบบของการจัดทํา
สาระสังเขปของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีการเพิ่มเติมหนวยขอมูลบางหนวย ซึ่งอางองิจาก
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยใหผูคนควาไดขอมูลเฉพาะของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวนมากย่ิงข้ึน 
ประกอบดวยหนวยขอมูล 7 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือน ปของเอกสาร ขนาด
และปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
ทางดานเทคนิคและหมายเหตุ คําอธิบายเอกสารรายแฟม   จะอธิบายเอกสารโดยเรียงตามลําดับเวลา 
ผูวิจัยกําหนดนําเสนอแบงเปนสวนตางๆ ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ลําดับของเอกสาร ที่ใชในคูมือฯ เลมน้ี ซึ่งใชเช่ือมโยงกับการสืบคนคําศัพทในดัชนี
ของสาระสังเขป โดยกําหนดตัวเลข 4 แทน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง ค่ันดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) ตัวเลขหลังเครื่องหมายมหัพภาค แทนลําดับของภาพ ซึ่งจัดเรียงตามวัน เดือน ปของ
ภาพ  
 สวนที่ 2 คือ วันเดือนปของเอกสาร แสดงขอมูลวันเดือนป/ระยะเวลาของภาพถายตามที่
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงไว หากไมมี ผูวิจัยจะคาดการณประกอบกับขอมูลเอกสารจดหมายเหตุประเภท
ลายลักษณและใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 3 คือ ช่ือของเอกสาร แสดงขอมูลตามช่ือภาพถายตามที่พิพิธภัณฑกําหนดไว หากไมมี 
ผูวิจัยจะเปนคนกําหนดช่ือของเอกสาร และใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 4 คือ ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร เปนการสรุปขอมูลแตละรายการภาพ โดย
จัดทําในรูปแบบสาระสังเขป พรอมภาพประกอบ 
 สวนที่ 5 คือ รหัสอางอิง เปนขอมูลหมายเลขประจําแตละภาพ สําหรับพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติถลาง ผูวิจัยเปนคนกําหนดรหัสอางอิงเอง เพื่อใหสะดวกในการเช่ือมโยงภาพถายที่จัดแสดง
กับคูมือฯ โดยใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 

สวนที่ 6 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของแตละภาพ 
สําหรับภาพที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง ผูวิจัยทําการวัดขนาดและระบุหนวยวัด เปน 
น้ิว โดยเปนขนาดจริงของภาพถายไมรวมกรอบ 
 สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค แสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะของการบันทึกภาพถาย ซึ่งนําเสนอขอมูลเปน 2 สวนคือ เอกสารตนฉบับและสีของภาพถาย
เชน ภาพถายขาว – ดํา  
 สวนที่ 8 หมายเหตุ คือ ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 
 
 
 
 
4.1 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐสวมชุดกีฬา 
ภาพถายเต็มตัว ดานขาง พระยารัษฎาฯ แตงกายชุดเลนกีฬาสี
ขาว สวมหมวกกําลังต้ังทาตีกอลฟ ภาพคูมีเด็กถือถุงไมกอลฟ
ยืนอยูดานขาง 

พธ.ถ 1 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 9”x 14” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 หมายเลข 
/ลําดับของภาพถาย
จากจํานวนทั้งหมด 

สวนที่ 3 ช่ือภาพถาย 

สวนที่ 2 วันเดือนป
ของภาพถาย 

สวนที่ 4 ขอบเขต
และเน้ือหา 

สวนที่ 5 รหัสอางองิ 

สวนที่ 6 ปริมาณ
และขนาด 

สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
และความตองการทางดานเทคนิค 

สวนที่ 8 หมายเหตุ 
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4.1 
ม.ท. 
พระยารัษฎานุประดิษฐในชุดกีฬา 
ภาพถายเต็มตัว ดานขาง พระยารัษฎาฯ แตงกายชุดเลนกีฬาสีขาว สวมหมวก 
กําลังต้ังทาตีกอลฟ ภาพคูมีเด็กถือถุงไมกอลฟยืนอยูดานขาง 

[พธ.ถ 1] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 9”x 14” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
4.2 
ม.ท. 
[พระยารัษฎานุประดิษฐแตงเครื่องแบบ] 
ภาพถายครึ่งตัว ลําตัวเอียงเล็กนอย หนาตรง พระยารัษฎาฯ ในชุดเครื่องแบบ 
ขาราชการกระทรวงมหาดไทย มือขางขวาถือหมวกประจําตําแหนง 

[พธ.ถ 2] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด 9”x 14” 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ภาพถายสีซีเปย 
หมายเหตุ : - 
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5. พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว 
 ผูวิจัยกําหนดใหพิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว เปนแหลงขอมูลลําดับที่ 5 ดังน้ันในคําอธิบาย
เอกสารรายแฟม/รายภาพ น้ัน สวนของรหัสซึ่งแสดงลําดับที่จะข้ึนตนดวยหมายเลข 5 ตามดวย
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และตามดวยลําดับแฟม/รายการ เชน  
 
  5.1  หมายถึง      เอกสารซึ่งจัดเก็บที่พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว ลําดับที่ 1 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวม 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวมประกอบดวย 19 หนวยขอมูล โดยผูวิจัยไดรวมคําอธิบายบาง
หนวยขอมูลไวดวยกัน เพื่อความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
ในพิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว ที่จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย    
รายภาพ 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร 4. ชื่อผูผลิต/      
ผูรวบรวมเอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลเหลาน้ีนําเสนอขอมูลรวมกัน 
ตามขอมูลที่ปรากฏในใบนําชมและจากการสอบถาม ดังน้ี  
 พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว (Phuket Thaihua Museum) ต้ังอยูที่ถนนกระบี่ ยานเมืองเกา
ภูเก็ต สถานที่แหงน้ีเดิมเปนโรงเรียนสอนภาษาจีนแหงแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบรรพบุรุษชาวจีน
ฮกเกี้ยน ซึ่งเปนชาวจีนรุนแรกที่อพยพมาอยูที่ภูเก็ตไดรวมกันกอต้ังข้ึน ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่
เห็นในปจจุบันน้ีสรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2477 บนหนาจั่วอาคารเรียน มีรูปปูนปนเปนรูปคางคาวแดง ซึ่ง
สื่อความหมายถึง การรูหนังสือคือโชคอันย่ิงใหญ เปนการแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงการให
การศึกษาแกลูกหลานชาวภูเก็ต ใหอานออกเขียนไดและเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญา
ในการดําเนินชีวิต 

อาคารหลังน้ี เปนอาคาร 2 ช้ัน เมื่อเขาไปดานใน เปนหองโถงกวางใหญ มีหองทั้งปกซาย
และขวา มีบันไดเดินข้ึนช้ันบน ดานบนใชเปนพื้นที่จัดนิทรรศการถาวร สวนดานลางมักใชจัด
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนตางๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะดานศิลปะและวัฒนธรรม 

หองที่จัดแสดงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ อยูช้ัน 2 ช่ือ
หองสัมพันธภูเก็ตจีน มีวีดิทัศนนําเสนอชีวประวัติ การปกครอง พัฒนาบานเมืองและผลงานดานตางๆ 
ของพระยารัษฎาฯ รวมทั้งจัดแสดงภาพถายที่สะทอนถึงผลงานของทานรวม 5 ภาพ จากการสอบถาม
ทราบวาภาพถายดังกลาวไดรับมอบจากนายโกศล ณ ระนอง ทายาทรุนที่ 5 ของตระกูล ณ ระนอง 

6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มี

คุณคาควรจัดเก็บรักษาและจัดแสดง โดยไมมีการทําลาย 
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7. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 8. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไมมีการจัดเรียง เปนการจัดแสดง

ภายในหองจัดแสดงของพิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว เอกสารเหลาน้ีอาจมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร  
9.  เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร 

   การเขาถึงเอกสารแฟมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ที่พิพิธภัณฑ
ภูเก็ตไทยหัวน้ัน พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวเปดใหเขาชมทุกวัน ต้ังแตเวลา 09.00 น. – 17.00 น. คนไทย
เสียคาเขาชม 50 บาท ชาวตางชาติ 200 บาท สามารถถายภาพได 

11. สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายไดเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑภูเก็ต

ไทยหัว จังหวัดภูเก็ต 
13. ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสาร

โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 

14. เคร่ืองมือชวยคน ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสารที่ใชในการจัดแสดง 

15. เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่รับมอบจาก 
หอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

16. บันทึกเก่ียวกับการพิมพ ไมปรากฏขอมูลสวนนี้ 
17. กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 

คําอธิบายเอกสารจดหมายเหต ุในคู ม ือฯ เล มนี ้ จ ัดทําขึ ้นโดยประยุกตใช
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD(G) 
2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

18. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 19. วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึน ระหวางวันที่ 

17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรายแฟม/รายภาพ 

คําอธิบายแบบรายแฟม นําเสนอในรูปแบบตาราง อางอิงจากรูปแบบของการจัดทํา
สาระสังเขปของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีการเพิ่มเติมหนวยขอมูลบางหนวย ซึ่งอางองิจาก
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยใหผูคนควาไดขอมูลเฉพาะของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวนมากย่ิงข้ึน 
ประกอบดวยหนวยขอมูล 7 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือน ปของเอกสาร ขนาด
และปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
ทางดานเทคนิคและหมายเหตุ คําอธิบายเอกสารรายแฟมน้ีจะอธิบายเอกสารโดยเรียงตามลําดับเวลา 
ผูวิจัยนําเสนอเปนสวนตางๆ ดังน้ี 
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 สวนที่ 1 ลําดับของเอกสาร ใชเฉพาะในคูมือฯ เลมน้ี ซึง่ใชเช่ือมโยงกบัการสืบคนคําศัพทใน
ดัชนีของสาระสังเขป โดยกําหนดตัวเลข 5 แทน พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว ค่ันดวยเครื่องหมายมหัพภาค 
( . ) ตัวเลขหลงัเครื่องหมายมหัพภาค แทนลําดับของภาพ ซึ่งจัดเรียงตามวัน เดือน ปของภาพ 
 สวนที่ 2 คือ วันเดือนปของเอกสาร แสดงขอมูลวันเดือนป/ระยะเวลาของภาพถายตามที่
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงไว หากไมมี ผูวิจัยจะคาดการณจากขอมูลเอกสารจดหมายเหตุประเภท      
ลายลักษณและใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 3 คือ ช่ือของเอกสาร แสดงขอมูลช่ือภาพถายตามที่พิพิธภัณฑไดจัดแสดงไว หากไมมี 
ผูวิจัยจะเปนคนกําหนดช่ือของเอกสาร 
 สวนที่ 4 คือ ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร แสดงขอมูลคําบรรยายแตละรายการภาพ โดย
จัดทําในรูปแบบสาระสังเขป พรอมภาพประกอบ 
 สวนที่ 5 คือ รหัสอางอิง เปนขอมูลหมายเลขประจําแตละภาพ สําหรับพิพิธภัณฑภูเก็ต   
ไทยหัว ผูวิจัยเปนคนกําหนดรหัสอางอิงเอง เพื่อใหสะดวกในการเช่ือมโยงภาพถายที่จัดแสดงกับ      
คูมือฯ โดยใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 6 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของแตละภาพ 
ซึ่งภาพที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวน้ัน ไมสามารถระบุขอมูลขนาดได เน่ืองจากเปนการนํา
ภาพมาจัดแสดงบนแผนไวนิล 
 สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค แสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะของการบันทึกภาพถาย ซึ่งนําเสนอขอมูลเปน 2 สวนคือ เอกสารตนฉบับและสีของภาพถาย
เชน ภาพถายขาว – ดํา  
 สวนที่ 8 หมายเหตุ คือ ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
5.1 
[พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2456?] 
ทาเรือนเรศ 
ภาพทาเรือนเรศที่ สะพานหิน ซึ่ ง เปนผลงานแรกที่          
พระยารั ษฎาฯ เ ริ่ ม ส ร า ง เ มื่ อค รั้ ง ดํ า ร ง ตํ าแหน ง
สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต 

[พธ.ท. 1] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 หมายเลข 
/ลําดับของภาพถาย
จากจํานวนทั้งหมด 

สวนที่ 3 ช่ือภาพถาย สวนที่ 2 วันเดือนป
ของภาพถาย 

สวนที่ 4 ขอบเขต
และเน้ือหา 

สวนที่ 6 ปริมาณ
และขนาด 

สวนที่ 5 รหัสอางองิ 

สวนที่ 8 หมายเหตุ สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
และความตองการทางดานเทคนิค 
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5.1 
[พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2456?] 
ทาเรือนเรศ 
ภาพทาเรือนเรศที่สะพานหิน ซึ่งเปนผลงานแรกที่พระยารัษฎาฯ เริ่ม
สรางเมื่อครั้งดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต 

[พธ.ท. 1] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
5.2 
[พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2456?] 
รถบดถนนสมัยพระยารัษฎาฯ 
ภาพถายรถบดถนนที่พระยารัษฎาฯ ใชเปนเครื่องมือในการสรางถนน 
ลักษณะของรถบด คือ ใชชางลากกอนหินกอนใหญ เพื่อใหถนนเรียบ 
ในภาพมีบุคคลอีก 3 คน 

[พธ.ท. 2] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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5.3 
[พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2456?] 
ถนนเทพกษัตริย 
ภาพถายถนนเทพกษัตริย ผลงานที่พระยารัษฎาฯ ไดสรางที่เมืองภูเก็ตไว
ขณะดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต รวมระยะทาง 36 
กิโลเมตร  

[พธ.ท. 3] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
 
 
 
 
5.4 
[พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2456?] 
ถนนดํารง 
ภาพถายถนนดํารง ผลงานที่พระยารัษฎาฯ ไดสรางไวที่ เมืองภูเก็ต 
ขณะดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต  

[พธ.ท. 4] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
หมายเหตุ : - 
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5.5 
[พ.ศ. 2444 – พ.ศ. 2456?] 
จวนเทศา 
ภาพถายจวนเทศาภิบาลเปนอาคารอยูบนเนิน พระยารัษฎาฯ ไดสรางไว
ที่เมืองภูเก็ต ขณะดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ซึ่ง 
พระยารัษฎาฯ ไดใชเปนสถานที่วาราชการบานเมือง ปจจุบันเทียบ 
ไดกับศาลากลางประจําจังหวัดน่ันเอง  

[พธ.ท. 5] 
ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 ภาพ ขนาด ไมสามารถระบุได 
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 
เอกสารทีเ่กี่ยวของ : - 
หมายเหตุ : - 
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6. จวนเจาเมืองระนอง 
 ผูวิจัยกําหนดใหจวนเจาเมืองระนอง เปนแหลงขอมูลลําดับที่ 6 ดังน้ันในคําอธิบาย
เอกสารรายแฟม/รายภาพ น้ัน สวนของลําดับที่จะข้ึนตนดวยหมายเลข 6 ตามดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) และตามดวยลําดับแฟม/รายการ เชน 
 
  6.1      หมายถึง เอกสารซึ่งจัดเก็บที่พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว ลําดับที่ 1 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวม 
 คําอธิบายเอกสารแบบรวมประกอบดวย 19 หนวยขอมูล โดยผูวิจัยไดรวมคําอธิบายบาง
หนวยขอมูลไวดวยกัน เพื่อความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการนําเสนอ ดังน้ี 

1. ระดับของคําอธิบายเอกสาร คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ 
ในจวนเจาเมืองระนอง ที่จัดทําข้ึนน้ีเปนคําอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย  
รายภาพ 

2. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 3. ประวัติของเอกสาร 4. ชื่อผูผลิต/      
ผูรวบรวมเอกสาร 5. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร หนวยขอมูลเหลาน้ีนําเสนอรวมกัน ตาม
ขอมูลจากผูนําชมและจากการสอบถาม ดังน้ี 
  จวนเจาเมืองระนอง เปนจวนของเจาเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดํารงสุจริต
มหิศรภักดี หรือทานคอซูเจียง จวนเจาเมืองสรางดวยอิฐสอปูนสดแบบจีน โครงบนทําดวยไม หลังคา
มุงกระเบื้อง ต้ังอยูภายในไมไกลจากประตูทางเขามากนัก และเมื่อสรางจวนเสร็จเรียบรอยแลว     
เจาเมืองเห็นวาบริเวณตรงที่สรางน้ันไมเหมาะสมที่จะพักอาศัย เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับประตูทางเขา
มากเกินไป จึงใชเรือนหลังน้ีเปนเรือนรับรอง สวนจวนเจาเมืองหลังใหมที่สรางข้ึน เพื่อใชเปนที่พัก
อาศัยน้ัน อยูลึกเขาไปดานหลัง เปนอาคารเช่ือมตอกัน 3 หลัง ปจจุบันคงเหลือเพียงพื้นและเสา  

จวนเจาเมืองระนองเปนบานพักอาศัยของลูกหลานในสกุล ณ ระนอง หลายครอบครัว 
บานพักสวนหน่ึงเปนอาคารช้ันเดียว ไดรับการบูรณะปรุงปรุงเพื่อใชเปนศาลบรรพบุรุษ และใช
ประกอบพิธีสักการะบูชาปายบรรพบุรุษตามประเพณี ปายหนาศาลบรรพบุรุษ มีความหมายวา"ดวง
ตะวันอันสูงสง" ภายในจัดแสดงปายบรรพบุรุษ พวงหรีดเงินและพวงหรีดทองที่สมเด็จพระเจา     
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและชายาที่สงมาแสดงความคาราวะเมื่อครั้งงานพิธีศพทาน 
คอซูเจียง กลองยาสูบของทานคอซูเจียง และแจกันโบราณขนาดเล็ก 1 คู และยังมีอาวุธโบราณ หีบ
เหล็ก แจกันประดับขนนกยูง โคมไฟ 

ผนังอาคารประดับดวยภาพวาดและรูปถายของครอบครัวในสกุล ณ ระนอง ที่รับราชการจน
มีช่ือเสียง ภาพวาดของพระที่น่ังรัตนรังสรรค และขาวหนังสือพิมพ รูปภาพที่เกี่ยวของกับบุคคลใน 
สกุล ณ ระนอง เอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ซึ่งจัดแสดงที่จวนเจาเมืองระนองน้ัน เปน
ภาพถายเกาซึ่งอยูคูกับอาคารเรือนรับรองหลังที่จัดแสดงน้ีมานานกวา 70 – 80 ป เอกสารบางสวน
ไดรับมอบ/บริจาคจากผูที่มาเย่ียมชม อีกสวนมาจากการเก็บรวบรวมของนายโกศล ณ ระนอง ทายาท
รุนที่ 5 ตระกูล ณ ระนอง ปจจุบันจวนเจาเมืองระนองเปนแหลงโบราณสถานแหงหน่ึงที่สําคัญของ
ระนอง ซึ่งปจจุบันกรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียนโบราญสถานแลว 
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6. การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯไดรับพิจารณาวาเปนเอกสารที่มีคุณคา

ควรจัดเก็บรักษาและจัดแสดง โดยไมมีการทําลาย 
7. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 8. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 

เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไมมีการจัดเรียง เปนการจัดแสดง
ภายในอาคารซึ่งเปนเรือนรับรอง เอกสารเหลาน้ีอาจมีการเพิ่มข้ึนของเอกสาร  

9.  เง่ือนไขในการเขาถึง 10. เง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร 
การเขาถึงเอกสารเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ในจวนเจา

เมืองระนองน้ัน จวนเจาเมืองระนองเปดใหเขาชมทุกวัน ต้ังแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยไมเสีย
คาใชจาย มีผูนําชมคือ นายโกศล ณ ระนอง ทายาทรุนที่ 5 ตระกูล ณ ระนอง 

11. สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ 12. สถานท่ีเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
ภาพถายตนฉบับไดเก็บรักษาไวที่จวนเจาเมืองระนอง 

13. ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสารโสต

ทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย 

14. เคร่ืองมือชวยคน ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี เน่ืองจากเปนเอกสารที่ใชในการจัดแสดง 

15. เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถายที่รับมอบจาก หอ
พระสมุดวชิรญาณ ซึ่งจัดเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

16. บันทึกเก่ียวกับการพิมพและหมายเหตุ 
ไมปรากฏขอมูลสวนน้ี 

17. กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 
คําอ ธ ิบ าย เอกส ารจ ดหม าย เ หต ุน คู ม ือฯ  เ ล ม นี ้ จ ัดทํ า ขึ ้น โดยปร ะย ุก ต ใ ช

มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 
2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

18. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 19. วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ จัดทําข้ึนระหวางวันที่ 17 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยนางสาวดุษฎี ชัยเพชร 
 
 คําอธิบายเอกสารแบบรายแฟม/รายภาพ 
 คําอธิบายแบบรายแฟม นําเสนอในรูปแบบตาราง อางอิงจากรูปแบบของการจัดทํา
สาระสังเขปของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีการเพิ่มเติมหนวยขอมูลบางหนวย ซึ่งอางองิจาก
การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) 2nd ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ เพื่อ
ชวยใหผูคนควาไดขอมูลเฉพาะของเอกสารที่เกี่ยวของกับพระยารัษฎาฯ ไดครบถวนมากย่ิงข้ึน 
ประกอบดวยหนวยขอมูล 7 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือน ปของเอกสาร ขนาด
และปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
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ทางดานเทคนิคและหมายเหตุ คําอธิบายเอกสารรายแฟมน้ีจะอธิบายเอกสารโดยเรียงตามลําดับเวลา 
ผูวิจัยนําเสนอโดยแบงเปนสวนตางๆ ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ลําดับของเอกสาร ใชเฉพาะในคูมือฯ เลมน้ี ซึ่งใชเช่ือมโยงกับการสืบคนคําศัพทใน
ดัชนีของสาระสังเขป โดยกําหนดตัวเลข 6 แทน จวนเจาเมืองระนอง ค่ันดวยเครื่องหมายมหัพภาค   
( . ) ตัวเลขหลังเครื่องหมายมหัพภาค แทนลําดับของภาพ ซึ่งจัดเรียงตามวัน เดือน ปของภาพ 
 สวนที่ 2 คือ วันเดือนปของเอกสาร แสดงขอมูลวันเดือนป/ระยะเวลาของภาพถายตามที่ 
จวนเจาเมืองระนองไดจัดแสดงไว หากไมมี ผูวิจัยจะคาดการณจากขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทลายลักษณและใสไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 3 คือ ช่ือของเอกสาร แสดงขอมูลช่ือภาพถายตามที่จวนเจาเมืองระนองไดจัดแสดงไว 
หากไมมี  ผูวิจัยจะเปนคนกําหนดช่ือของเอกสาร 
 สวนที่ 4 คือ ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร แสดงขอมูลคําบรรยายแตละรายการภาพ โดย
จัดทําในรูปแบบสาระสังเขป พรอมภาพประกอบ 
 สวนที่ 5 คือ รหัสอางอิง เปนขอมูลหมายเลขประจําแตละภาพ สําหรับจวนเจาเมืองระนอง 
ผูวิจัยเปนคนกําหนดรหัสอางอิงเอง เพื่อใหสะดวกในการเช่ือมโยงภาพถายที่จัดแสดงกับคูมือฯ โดยใส
ไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
 สวนที่ 6 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของแตละภาพ 
ซึ่งภาพที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัวจะไมสามารถระบุขอมูลขนาดได เน่ืองจากเปนการนําภาพ
มาจัดแสดงบนแผนไวนิล 
 สวนที่ 6 คือ ปริมาณและขนาด เปนขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของแตละภาพ 
ซึ่งภาพที่จัดแสดงที่จวนเจาเมืองระนองน้ัน ผูวิจัยทําการวัดขนาดและระบุหนวยวัด เปน น้ิว โดยเปน
ขนาดจริงของภาพถายไมรวมกรอบ 
 สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค แสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะของการบันทึกภาพถาย ซึ่งนําเสนอขอมูลเปน 2 สวนคือ เอกสารตนฉบับและสีของภาพถาย
เชน ภาพถายขาว – ดํา  
 สวนที่ 8 หมายเหตุ คือ ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
6.7 

ประมาณพ.ศ. 2529 - 2530 

ฮวงซุยพระยารัษฎาฯ มุมไกล 

ฮวงซุยของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 

ต้ังอยูในบริเวณของสุสานเจาเมืองระนอง คือ พระยา

ดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) เจาเมือง

ระนองคนแรก ผูเปนบิดาของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) น่ันเอง ฮวงซุย

ดังกลาวต้ังอยูดานขวามือริมถนนสายระนอง-ปากนํ้า บริเวณเนินเขาระฆังทอง ตําบลบางนอน 

หางจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเปนที่ดินที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหเปนที่ดินสําหรับฝงศพของคนตระกูล ณ ระนอง ปายศิลาปกหนาฮวงซุย 

จารึกประวัติของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน 

[จร. 37] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 14.5” x 4.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 หมายเลข 
/ลําดับของภาพถาย
จากจํานวนทั้งหมด สวนที่ 2 ช่ือภาพถาย 

สวนที่ 3 วันเดือนป
ของภาพถาย 

สวนที่ 4 ขอบเขต
และเน้ือหา 

สวนที่ 5 รหัสอางองิ 

สวนที่ 6 ปริมาณ
และขนาด 

สวนที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
และความตองการทางดานเทคนิค 

สวนที่ 8 หมายเหตุ 
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6.1 

26 ตุลาคม ศก 113 [26 ตุลาคม พ.ศ. 2437] 

สําเนาพระบรมราชโองการ 

สําเนาพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สืบเน่ือง

จากการเสด็จพระราชดําเนินรอบแหลมมลายู พ.ศ. 2433 และแวะประทับแรม 

ที่จังหวัดระนองในวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2433 ไดเสด็จพระที่น่ังรัตนรังสรรค 

สุสานพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง)และวัดใหม พบวาสามเณร

และภิกษุสงฆลําบาก เพราะที่ต้ังวัดน้ันถูกนํ้าทวม ดินตะกอนทับถมไมสามารถอยูได 

จึงมีพระบรมราชโองการถึงพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนองเปน

ผูจัดการสรางวัดข้ึนใหม โดยไดพระราชทานที่ดินเปนเขตวิสุงคามสีมา โปรดใหสรางอุโบสถ พุทธ

สถานอื่นๆ และนิมนตภิกษุ สามเณรมาจําพรรษา รวมทั้งพระราชทานนามวัดน้ีวา วัดสุวรรณคีรีวิหาร 

[จร. 17] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 16.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.2 

13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2454 

ภาพสําเนาเอกสารพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ภาพสําเนาเอกสารพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว เรื่องหนังสือพินัยกรรมของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซิมกอง ณ ระนอง) ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2454 

[จร. 18] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 16” x 18” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.3 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 

นามสกุลพระราชทาน 

คําจารึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทาน

นามสกุล ณ ระนอง เขียนเปนอักษรโรมันวา na Ranong ใหคําขอ

ของอํามาตยเอกพระยารัตนเศรษฐี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) ผูวาราชการ

เมืองระนอง ประทานไวเมื่อพระตําหนักโปรงฤทัย ชองเขาเมืองตรัง 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 

[จร. 1] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 6” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : - 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.4 

4 มกราคม พ.ศ. 2502 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระยาประดิพัทธ

ภูบาล (คอยูเหล ณ ระนอง) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชปฏิสันฐาน

กับพระยาประดิพัทธภูบาล (คอยู เหล ณ ระนอง) เมื่อคราวเสด็จ

ทอดพระเนตรการแขงขันมาดาบี้ ณ ราชตฤณมัยสมาคม ในวันที่ 4 มกราคม 

พ.ศ. 2502 

[จร. 31] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24” x 24” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.5 

7 มีนาคม พ.ศ. 2502 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ

ทรงวางพวงดอกไมสด ณ สุสานพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถเสด็จทรงวางพวงดอกไมสด ณ สุสานพระยาดํารงสุจริต

มหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ตนสกุล ณ ระนอง เมื่อวันเสารที่ 7 มีนาคม 

พ.ศ. 2502 

[จร. 30] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24” x 24” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.6 

ประมาณพ.ศ. 2529 – 2530 

ฮวงซุยพระยารัษฎาฯ มุมใกล 

ฮวงซุยของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 

ต้ังอยูในบริเวณของสุสานเจาเมืองระนอง คือ พระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) เจาเมืองระนอง 

คนแรก ผูเปนบิดาของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) น่ันเอง ฮวงซุยดังกลาวต้ังอยูดาน

ขวามือริมถนนสายระนอง - ปากนํ้า บริเวณเนินเขาระฆังทอง ตําบลบางนอน หางจากตัวเมือง

ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเปนที่ดินที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ใหเปนที่ดินสําหรับฝงศพของคนตระกูล ณ ระนอง 

[จร. 36] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 17” x 5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 
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6.7 

ประมาณพ.ศ. 2529 - 2530 

ฮวงซุยพระยารัษฎาฯ มุมไกล 

ฮวงซุยของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 

ต้ังอยูในบริเวณของสุสานเจาเมืองระนอง คือ พระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) เจาเมืองระนอง 

คนแรก ผูเปนบิดาของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ 

ระนอง) น่ันเอง ฮวงซุยดังกลาวต้ังอยูดานขวามือริมถนนสายระนอง-ปากนํ้า บริเวณเนินเขาระฆังทอง 

ตําบลบางนอน หางจากตัวเมืองประมาณ 1 กิ โลเมตร ซึ่ ง เปนที่ ดินที่ ไดรับพระราชทาน 

จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหเปนที่ดินสําหรับฝงศพของคนตระกูล ณ ระนอง 

ปายศิลาปกหนาฮวงซุย จารึกประวัติของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน 

[จร. 37] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 14.5” x 4.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.8 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงวางพวงมาลา ณ สุสานพระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงวางพวงมาลา 

ณ สุสานพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ตนสกุล ณ 

ระนอง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยมีนายโกศล ณ ระนอง 

ทายาทสกุล ณ ระนอง รุนที่ 5 เฝารับเสด็จ ในภาพนายโกศล ณ ระนอง 

สวมสูทดํา ถือพาน 

[จร. 32] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24” x 24” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.9 

9 กรกรฏาคม พ.ศ. 2538 

ภาพขาวหนังสือพิมพเรื่องยางพาราตนแรกของไทย ทําไมตองยาย 

ภาพขาวหนังสือพิมพในประเด็นยางพาราตนแรกของไทย ทําไมตองยาย ปญหาเกิดข้ึน

จากเทศบาลตําบลกันตัง และแขวงการทางตรัง มีโครงการจะยายยางพาราตนแรก 

ของไทย เพื่อนําไปไวที่พิพิธภัณฑบานพระยารัษฎาฯ หรือบริเวณใกลเคียง ทําให

ประชาชนชาวตรังที่ไมเห็นดวยออกมวิพากษวิจารณ เขียนโดย เมธี เมืองแกว 

[จร. 20] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 15” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.10 

28 -30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 

ภาพโปสเตอรพิธีเปดงาน ตรัง เมืองพระยารัษฎาฯ  

ภาพโปสเตอรพิธีเปดงาน ตรัง เมืองพระยารัษฎาฯ งานแสดงแสง สี เสียง ชีวประวัติ

พระยารัษฎาฯ ในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ณ บริเวณสวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร (เขาแปะชอย) อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

[จร. 22] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 14.5” x 24” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพสี 

หมายเหตุ : - 
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6.11 

26 มีนาคม พ.ศ. 2543 

นายโกศล ณ ระนอง ถวายหนังสือสุสานเจาเมืองและกําแพงจวนเจาเมืองระนองแดสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ

เปนองคประธานประกอบพิธีเททองหลอรูปปนอนุสาวรียพระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ตนสกุล ณ ระนอง ณ โรงหลอ

พระบุญชู ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 10 กรุงเทพมหานคร ในวัน

อาทิตยที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2543 เวลา 15 นาฬิกา ในภาพนายโกศล ณ ระนอง ทายาทสกุล 

ณ ระนอง รุนที่ 5 ถวายหนังสือสุสานเจาเมือง และกําแพงจวนเจาเมืองระนองแดสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

[จร. 27] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 7.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.12 

6 กันยายน พ.ศ. 2551 

เกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบใหแกนายโกศล ณ ระนอง 

เกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบใหแกนายโกศล 

ณ ระนอง ในฐานะที่นายโกศล ณ ระนองใหความรวมมือในการนําชม

จวนเจาเมืองระนอง มอบใหเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2551 

[จร. 26] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 8” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : สี 

หมายเหตุ : - 
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6.13 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 

การเดินขบวนของคณะนักเรียน วันงานครบ 140 ป เมืองระนอง 

ภาพการเดินขบวนของคณะนักเรียน วันงานครบ 140 ป เมืองระนอง ในวันที่ 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 มีขบวนเดินแหภาพพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซูเจียง ณ ระนอง) ไปยังอนุสาวรียพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง 

ณ ระนอง)  

[จร. 34] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 8” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.14 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 

การแสดงของคณะนักเรียน วันงานครบ 140 ป เมืองระนอง 

ภาพการแสดงของคณะนักเรียน วันงานครบ 140 ป เมืองระนอง ในวันที่ 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ที่หนาลานอนุสาวรียพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซูเจียง ณ ระนอง) ซึ่งต้ังอยูบนถนนเพิ่มผล โดยไดนํารูปปนมาประดิษฐาน 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 สรางข้ึนเพื่อระลึกถึงพระยาดํารงสุจริตมหิศร

ภักดี เจาเมืองระนองคนแรก ผูทําคุณประโยชนแกบานเมือง และทองถ่ิน  

[จร. 35] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 8” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 
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6.15 

4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

จังหวัดระนองมอบเกียรติบัตรใหแกรอยโท อภินันท ณ ระนอง 

จังหวัดระนองมอบเกียรติบัตรใหแกรอยโท อภินันท ณ ระนอง เพื่อยกยอง 

เชิดชูเกียรติในฐานะที่เปนผูสรางช่ือเสียงใหแกจังหวัดระนอง โอกาสงาน 

150 คนดี 150 ป เมืองระนอง มอบใหเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

[จร. 24] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11.5” x 8” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : สี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.16 

4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

จังหวัดระนองมอบเกียรติบัตรแกนายโกศล ณ ระนอง 

จังหวัดระนองมอบเกียรติบัตรใหแกนายโกศล ณ ระนอง เพื่อยกยอง เชิดชู

เกียรติ ในฐานะที่เปนผูสรางช่ือเสียงใหแกจังหวัดระนอง โอกาสงาน 150 

คนดี 150 ป เมืองระนอง มอบใหเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

[จร. 25] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8.5” x 11” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : สี 

หมายเหตุ : - 
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6.17 

ม.ท. 

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว ลําตัว และหนาเอียงเล็กนอย พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซิมกอง ณ ระนอง) สวมชุดเครื่องแบบ เปนบุตรชายคนที่ 2 ของพระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร 

เปนหลวงศรีโลหภูมิพิทักษ ผูชวยวาราชการเมืองระนอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง ทานไดเลื่อนเปน สมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร และใน พ.ศ. 2444 

ทานลาออกจากราชการเน่ืองจากชรา จึงไดเลื่อนตําแหนงเปนพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี และถึง 

แกกรรมที่จังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ สวนประวัติสวนตัวน้ันทานมีภรรยา 4 คน ไดแก 

ทานผูหญิงเลี่ยงกี่ (ชาวปนัง) ทานผูหญิงพัน ทานสวน หรือสุน ทานมาลี ธิดาเจาพระยาสุธรรมมนตรี 

(บุญศรี) และมีบุตร - ธิดารวม 26 คน 

[จร. 1] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.18 

ม.ท. 

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ภาพวาดขาว – ดํา ครึ่งตัว หนาตรง แตงกายและสวมหมวกแบบจีนนิยม พระยา

ดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) เปนชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามา 

ในประเทศไทยขณะมีอายุได 25 ป ช่ือเดิม คือ ซูเจียง แซคอ จึงเรียกกันวา     

คอซู เจียง คอซู เจียงไดสมรสกับคนไทย ชาวพังงา และมีบุตรทั้งหมด 11 คน 

บุตรสาว 5 คน บุตรชาย 6 คน พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เปน

บุตรชายคนที่ 6 ทานจึงเปนตนสกุล ณ ระนอง และเปนผูเริ่มบุกเบิกการทําเหมือง

แรดีบุกที่เมืองตระ และเมืองระนอง จนกระทั่งมีโอกาสไดเขารับราชการ และมีตําแหนงสูงสุดเปนพระ

ยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี ผูวาราชการเมืองระนอง ดํารงตําแหนงต้ังแตพ.ศ. 2397 - พ.ศ. 2420 ทาน

ไดถึงแกอสัญกรรมเมื่อปพุทธศักราช ๒๔๒๕ อายุได ๘๖ ป ดวยวัณโรคไขสันหลังไดรับพระราชทาน

ที่ดินที่เขาระฆังทอง เมืองระนองเปนที่ฝงศพ พระราชทานปายศิลาปกหนาฮวงซุย จารึกประวัติของ

ทานทั้งภาษาไทยและภาษาจีน 

[จร. 2] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10.5” x 16” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาด ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.19 

ม.ท. 

หลวงศรีสมบัติ (คอซิมจั๋ว ณ ระนอง) 
ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเสื้อแบบจีนนิยม หลวงศรีสมบัติ (คอซิมจั๋ว ณ 
ระนอง) เปนบุตรชายคนที่ 3 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ 
ระนอง) ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิในรัชกาลที่ 5 เปนผูชวยราชการเมืองระนอง  

[จร. 3] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

 
 
หมายเหตุ : - 

6.20 

ม.ท. 

พระยาอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมขิม ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเสื้อแบบจีนนิยม พระยาอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมขิม 

ณ ระนอง) เปนบุตรชายคนที่ 4 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ 

ระนอง) ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรสูงสุดเปนพระยาอัษฎงคตทิศรักษาผูวา

ราชการเมืองกระบุรี และเปนผูดูแลกิจการหางโกหงวนที่ปนัง ปรากฏในเอกสาร

จดหมายเหตุประเภทลายลักษณอยูบอยครั้งวามีการติดตอคาขายกับรัฐบาลสยาม 

โดยเฉพาะกับพระยารัษฎาฯ  

[จร. 4] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.21 

ม.ท. 

อํามาตยเอก พระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาเอียงเกนอย สวมเครื่องแบบ อํามาตยเอก พระยาจรูญราช 

โภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) เปนบุตรชายคนที่ 5 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศร

ภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ไดถวายตัวเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับ

พระราชทานสัญญาบัตรเปนพระยาจรูญราชโภคากร ผูวาราชการเมืองหลังสวน 

(ปจจุบัน คือ จังหวัดชุมพร) ไดลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2453 และไดยายไปอยู

ปนัง ตอมาปวยเปนโรคอัมพาต และถึงแกอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพิธีศพของทานไดดําเนินการ

แบบประเพณีไทยที่วัดเทพศิรินทราวาส 

[จร. 5] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.22 

ม.ท. 

พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 

ภาพถายเกือบเต็มตัว ลําตัว และหนาเอียงเล็กนอย สวมเครื่องแบบ พระยารัษฎาฯ 

เปนบุตรชายคนที่ 6 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ไดถวายตัวเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร 

เปนบริรักษโลหวิสัย ผูชวยราชการเมืองระนอง ทายที่สุดไดเลื่อนยศ และมีตําแหนง

สูงสุดคือ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล

ภูเก็ตถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456  

[จร. 6] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.23 

ม.ท. 

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) 

ภาพถายเต็มตัว ลําตัวและหนาเอียงเล็กนอย สวมเครื่องแบบ พระยาดํารงสุจริต

มหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) เปนบุตรชายของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซิมกอง ณ ระนอง) ในสมัยที่ทานเปนเจาเมืองระนอง ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ.

2433 - พ.ศ. 2460 ไดรวมกับสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต คือ พระยารัษฎาฯ 

ทําการดัดแปลงเสริมสรางพระที่น่ังรัตนรังสรรคบนยอดเขานิเวศนข้ึนใหม เปนรูป

เรือนตึกสองช้ันโดยไมใชเงินงบประมาณของแผนดิน การกอสรางแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ และไดใช

อาคารหลังน้ีเปนศาลากลางของเมืองระนอง 

[จร. 7] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8.5” x 11.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.24 

ม.ท. 

พระระนองบุรีศรีสมุทรเขตต (คอยูโงย ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่ง ตัว ลําตัวเอียง หนาเอียงเล็กนอย มือกอดอก สวมเครื่องแบบ 

พระระนองบุรีศรีสมุทรเขตต (คอยูโงย ณ ระนอง) เปนบุตรชายของพระยาจรูญ

ราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) เคยดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการเมืองระนอง

ต้ังแต พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2468 และไดรับพระราชทานสัญญาบัตรสูงสุดเปน 

พระระนองบุรีศรีสมุทรเขต ผูวาราชการจังหวัดชุมพร ดานชีวิตสวนตัวไดสมรสกับ 

นางละมาย และนางระนองบุรีศรีสมุทเขต (นาน อมาตยานนท) 

[จร. 8] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10.5” x 13” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.25 

ม.ท. 

พระบูรพทิศอาทร (คอยูเพิ่ม ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง พระบูรพทิศอาทร (คอยูเพิ่ม ณ ระนอง) เปนบุตรชาย

ของพระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร

สูงสุดเปนพระบูรพทิศอาทร ผูวาราชการเมืองระนอง ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ. 

2476 - พ.ศ. 2482 

[จร. 9] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10.5” x 14” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.26 

ม.ท. 

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ภาพถายใบหนา หนาตรง สวมเสื้อ และหมวกแบบจีนนิยม พระยาดํารงสุจริตมหิศร

ภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) เปนตนสกุล ณ ระนอง และเปนผูเริ่มบุกเบิกการทํา

เหมืองแรดีบุกที่เมืองตระและเมืองระนอง จนกระทั่งมีโอกาสไดเขารับราชการ 

และมีตําแหนงสูงสุดเปนพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี ผูวาราชการเมืองระนอง 

ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ. 2397 - พ.ศ. 2420 ทานไดถึงแกอสัญกรรมเมื่อ 

ปพุทธศักราช ๒๔๒๕ อายุได ๘๖ ป ดวยวัณโรคไขสันหลัง ไดรับพระราชทานที่ดินที่เขาระฆังทอง 

เมืองระนองเปนที่ฝงศพ พระราชทานปายศิลาปกหนาฮวงซุย จารึกประวัติของทานทั้งภาษาไทย 

และภาษาจีน 

[จร. 10] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถาย (จากภาพวาด) สีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.27 

ม.ท. 

ภาพวาดสีพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ภาพวาดสีนํ้ามัน พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ในทาน่ัง 

สวมเสื้อ และหมวกแบบจีน นุงผาโจงกระเบน มือขวาถือไปป ซึ่งปจจุบันยังเก็บ

รักษาอยูที่จวนเจาเมืองระนอง ภาพวาดสีภาพน้ีวาดโดยอาจารยนิรันดร ไกรสร

รัตน จากการสอบถามทราบวาอาจารยนิรันดร ไกรสรรัตนไดมาเที่ยวที่จวน 

เจาเมืองระนองแลวกลับไปหาภาพถายที่หอจดหมายเหตุแหงชาตินํามาเปน 

แบบวาด ใชเวลารวม 20 ป 

[จร. 11] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24” x 30” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.28 

ม.ท. 

คุณหญิงซิทท กิ้มเหลียน 

ภาพวาดใบหนา หนาเอียง นางซิทท กิ้มเหลียน ชาวพังงา ภรรยาของพระยา

ดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู เจียง) พบกันในระหวางที่ทําการคาอยูที่พังงา 

ไดสมรสและมีบุตรชายดวยกัน 5 คน คือ คอซิมเจง คอซิมกอง คอซิมจั๊ว คอซิม

ขิม และคอซิมเตก 

[จร. 12] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.29 

ม.ท. 

หลวงศรีสมบัติ (คอซิมจั๋ว ณ ระนอง) 
ภาพวาดครึ่งตัว หนาตรง สวมเสื้อแบบจีนนิยม หลวงศรีสมบัติ (คอซิมจั๋ว ณ 
ระนอง) เปนบุตรชายคนที่ 3 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ 
ระนอง) ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิในรัชกาลที่ 5 เปนผูชวยราชการเมืองระนอง 
ภาพน้ีวาดโดยอาจารยนิรันดร ไกรสรรัตน 

[จร. 13] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.30 

ม.ท. 

ภาพวาดสีพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ภาพวาดสีนํ้ามัน พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ในทายืน 

เกือบเต็มตัว หนาตรง สวมเสื้อ และหมวกแบบจีนนิยม แตเดิมภาพน้ีเก็บรักษาอยูที่

เมืองปนัง สํานักงานกองมรดก ณ ระนอง ที่เมืองปนังไดจัดการเรื่องทรัพยสิน แบงปน

ใหลูกหลานตระกูล ณ ระนอง ภาพน้ีจึงถูกนํามาเก็บรักษาที่จวนเจาเมืองระนอง  

[จร. 14] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 30” x 36” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสี 

หมายเหตุ : - 
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6.31 

ม.ท. 

ที่ระลึกครบรอบ 100 ป อนิจกรรมพระยารัษฎาฯ 

ภาพที่ระลึกงานครบรอบ 100 ป อนิจกรรมพระยารัษฎาฯ นับต้ังแตวันที่ 10 

เมษายน พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนผูที่มีคุณประโยชนตลอดการรับ

ราชการทานเปนผูชวยราชการเมืองระนอง ผูวาราชการเมืองกระบุรีผูวา

ราชการเมืองตรัง และสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต และที่สําคัญ

คือเปนบิดาแหงยางพาราไทย 

[จร. 15] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 12” x 17” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.32 

ม.ท. 

ขาวประพาสตนรัชกาลที่ 5  

สกูปขาวหนังสือพิมพเดลินิวส เขียนโดยนายนิคม ภัทรธาดา รายงาน

เรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวครั้งเสด็จพระราช

ดําเนินรอบแหลมมลายู พ.ศ. 2433 โดยไดประทับแรมที่จังหวัด

ระนองในวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2433 ไดเสด็จพระที่น่ังรัตน

รังสรรค สุสานเจาเมืองระนอง และวัดใหม สมัยน้ันพระยาดํารงสุจริต

มหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) เปนผูวาราชการเมืองระนอง เมื่อได เลื่อนตําแหนงเปน

สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลชุมพรแลว จึงไดสรางวัดสุวรรณคีรีวิหารข้ึนมาแทนวัดเกา ซึ่งถูก

นํ้าทวม สิ่งสําคัญของวัดสุวรรณคีรีวิหาร คือ ศาลาการเปรียญ และเจดียทรงพมา 

[จร. 16] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 8” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.33 

ม.ท. 

ภาพขาวหนังสือพิมพเรื่องพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย 

ภาพขาวหนังสือพิมพในประเด็นพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย 

อธิบายประวัติความเปนมายางพารา ซึ่งนําเขามาปลูกที่เมืองไทยโดย

พระยารัษฎาฯ และพระสถลสถานพิทักษ อดีตผูวาราชการมืองตรัง

เจาของสวนยางพาราคนแรกของประเทศไทย พรอมพัฒนาการ 

ของการยางในประเทศไทย เขียนโดย เมธี เมืองแกว 

[จร. 19] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 10” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.34 

ม.ท. 

ภาพสิ่งตีพิมพแนะนําจังหวัดระนอง 

ภาพสิ่งตีพิมพแนะนําจังหวัดระนอง ต้ังแตประวัติของพระยาดํารง

สุจริตมหิศร ภักดี  (คอซู เจียง ณ ระนอง) ตนสกุล  ณ ระนอง 

และผูสรางเมืองระนอง ทั้งประวัติสวนตัว และประวัติการทํางาน 

ประวัติจวนเจาเมืองระนอง ฮวงซุย และคําจารึกพระราชทานประวัติ

ของ|พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู เจียง ณ ระนอง) เขียนเรื่องโดยวาสนา กุลประสู ติ 

ภาพประกอบโดย สุรจิต - อภินันท - วินิจ  

[จร. 21] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24.5” x 22” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.35 

ม.ท. 

ทายาทสกุล ณ ระนอง รวมกันสักการะพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ภาพหมูทายาทสกุล ณ ระนองแตละรุน มารวมกันสักการะพระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอซู เจียง ณ ระนอง) ตนสกุล ณ ระนอง และ 

บรรพบุรุษ ณ สุสานเจาเมืองระนอง บริเวณเนินเขาระฆังทอง ตําบล 

บางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

[จร. 23] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 16.5” x 11.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.36 

ม.ท. 

ภาพวาดสายตนสกุล ณ ระนอง 

ภาพวาดสายตนสกุล ณ ระนอง ในภาพแถวบนสุด ไดแก พระยาดํารง

สุจริตมหิศร ภักดี (คอซู เจียง  ณ ระนอง) ตนสกุล ณ ระนอง 

แถวที่ 2 จากซาย พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง) และ

หลวงศรีสมบัติ (คอซิมจั๊ว) แถวที่ 3 พระยาอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิม

ขิม) แถวที่ 4 จากซาย พระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก) และพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 

(คอซิมบี๊) 

[จร. 28] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.37 

ม.ท. 

ประวัติและการทํางานพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ภาษาอังกฤษ 

ประวัติสวนตัวและประวัติการทํางานของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซูเจียง ณ ระนอง) ภาษาอังกฤษ ต้ังแตการอพยพเขามาต้ังถ่ินฐาน 

ในประเทศไทย การบุกเบิกการทําเหมืองแรที่เมืองกระบุรี และเมือง

ระนองการทําธุรกิจที่เมืองไทย และเมืองปนัง บทบาทในการพัฒนา 

หัวเมืองทางใต จนกระทั่งทานถึงแกอนิจกรรม เขียนโดย Khaw Cheng Joey 

[จร. 29] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 19.5” x 17.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารสําเนา : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.38 

ม.ท. 

ตราสมาคมพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ภาพสีตราสมาคมพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

 

 

 

[จร. 33] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 24” x 24” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพสี 

หมายเหตุ : - 
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6.39 

ม.ท. 

ภาพขาวตระกูล ณ ระนอง 

ลงหนังสือพิมพ The Star ที่เมืองปนัง วันจันทรที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2529 มีเน้ือหา

เกี่ยวกับอิทธิพลของตระกูล ณ ระนอง ที่มีผลตอการปกครอง และการพัฒนา 

หัวเมืองทางใต  เ ขียนโดย H.C. Cheah โดยตอนน้ีกล าวถึงพระยารัษฎาฯ 

กับการปกครอง พัฒนามณฑลภูเก็ต 

[จร. 38] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 14” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.40 

ม.ท. 

ภาพขาวตระกูล ณ ระนอง 

ลงหนังสือพิมพ The Star ที่ เมืองปนัง วันจันทรที่  9 มิถุนายน พ.ศ. 2529 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับอิทธิพลของตระกูล ณ ระนอง ที่มีผลตอการปกครอง และการ

พัฒนาหัวเมืองทางใต เขียนโดย H.C. Cheah 

[จร. 39] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 14” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา  

หมายเหตุ : - 
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6.41 

ม.ท. 

ภาพขาวพระยาประดิพัทธภูบาล (คอยูเหล ณ ระนอง) กงสุลสิงคโปร 

ภาพขาวพระยาประดิพัทธภูบาล (คอยูเหล ณ ระนอง) กงสุลสิงคโปร ลงขาว

หนังสือพิมพ Sunday magazine วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2516 

 

 

[จร. 40] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 14” x 21.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา  

หมายเหตุ : - 

 
 
6.42 

ม.ท. 

นางเจี่ย เลิ่น ลุย 

นางเจี่ย เลิ่น ลุย ชาวปนัง เปนภรรยาพระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ 

ระนอง) มีบุตร 26 คน ภาพน้ีไดมาจากสํานักงานกองมรดกที่เมืองปนัง 

 

[จร. 41] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13.5” x 24” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.43 

ม.ท. 

พระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาเอียงเล็กนอย สวมเสื้อแบบจีน พระยาจรูญราชโภคากร (คอ

ซิมเต็ก ณ ระนอง) เปนบุตรชายคนที่ 5 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู

เจียง ณ ระนอง) ไดถวายตัวเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับพระราชทาน

สัญญาบัตรเปนพระยาจรูญราชโภคากร ผูวาราชการเมืองหลังสวน (ปจจุบัน คือ 

จังหวัดชุมพร) ไดลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2453 และไดยายไปอยูปนัง 

ตอมาปวยเปนโรคอัมพาต และถึงแกอ นิจกรรมเมื่ อ พ.ศ.  2470 โดยพิ ธีศพของทาน 

ไดดําเนินการแบบประเพณีไทยที่วัดเทพศิรินทราวาส ภาพน้ีถายที่เมืองปนัง วันที่ 7 เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2445 โดย H Jones 

[จร. 42] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 14” x 25” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.44 

ม.ท. 

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาเอียงเล็กนอย สวมเครื่องแบบ พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซิมกอง ณ ระนอง) วาราชการเมืองระนองลําดับที่ 2 สมุหเทศาภิบาลมณฑล

ชุมพร เปนบุตรชายคนที่ 2 ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ 

ระนอง) ทานไดสมรสกับทานผูหญิงเลี่ยงกี่ (ชาวปนัง) ทานผูหญิงพัน ทานสวน 

หรือสุน และทานมาลี ธิดาเจาพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี) มีบุตร 26 คน 

[จร. 43] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.45 

ม.ท. 

ภาพวาดสีพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ภาพวาดสีนํ้ามัน พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) ในทาน่ัง 

สวมเสื้อ และหมวกแบบจีน นุงผาโจงกระเบน มือขวาถือไปป ซึ่งปจจุบัน 

ยังเก็บรักษาอยูที่จวนเจาเมืองระนอง ภาพวาดสีภาพน้ีวาดโดยอาจารยนิรันดร 

ไกรสรรัตน จากการสอบถามทราบวาอาจารยนิรันดร ไกรสรรัตน 

[จร. 44] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 17” x 22” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพวาดสีนํ้ามัน 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.46 

ม.ท. 

หลวงสโมสรราชกิจ (คอยูจีน ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาเอียงเล็กนอย หลวงสโมสรราชกิจ (คอยูจีน ณ ระนอง) 

เปนบุตรของพระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) หลวงสโมสร  

ราชกิจรับราชการเปนกรมการพิเศษจังหวัดหลังสวน และเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรคนแรกของจังหวัชุมพร 

 

[จร. 45] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.47 

ม.ท. 

หลวงนฤบดินทรสวามิภักด์ิ (คอยูหุย ณ ระนอง) 

ภาพถายหนาตรง หลวงนฤบดินทรสวามิภักด์ิ (คอยูหุย ณ ระนอง) เปนบุตรของ

พระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเตก ณระนอง) ทานเคยดํารงตําแหนงเปนขุนพร

ประศาสน นายอําเภอที่ตุหยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี หลวงนฤบดินทร

สวามิภักด์ิ (คอยูหุย ณ ระนอง) สมรสกับนางรําเพย นางสงวน (บุณยเกียรติ) 

และนางสายหยุด (ณ สงขลา) มีบุตร 5 คน 

[จร. 46] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.48 

ม.ท. 

ขุนราชรัษฎากร (คอยูฉํ่า ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเครื่องแบบ ขุนราชรัษฎากร (คอยูฉํ่า ณ ระนอง) 

เปนบุตรของพระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) 

 

 

[จร. 47] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.49 

ม.ท. 

พันตรีจมื่นรณภพพิชิต (คอยูเต่ียน ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเครื่องแบบ พ.ต. จมื่นรณภพพิชิต (คอยูเต่ียน ณ 

ระนอง) เปนบุตรของพระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) รับราชการ

เปนนายรอยเอกกองทหารรักษาวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานันทมหิดล ทานสมรสกับนางชัด ณ ระนอง มีบุตร 8 คน 

[จร. 48] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.50 

ม.ท. 

พระศรีโลหภูมิพิทักษ (คอยูปว ณ ระนอง) 

ภาพถายหนาตรง พระศรีโลหภูมิพิทักษ (คอยูปว ณ ระนอง) สวมเครื่องแบบ 
เปนบุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) พระศรีโลหภูมิ
พิทักษรับราชการอยูเมืองระนอง 

[จร. 49] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.51 

ม.ท. 

พระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง พระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย ณ ระนอง) บุตรชาย

คนเดียวของพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เกิดแตลิ้มเซงกิ้น 

ภรรยาที่ เมืองปนัง หลังจากพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)  

ถึงแกอนิจกรรมแลว พระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย) เปนผูไดรับมรดก 

บานหลังน้ี (ปจจุบันคือพิพิธภัณฑพระยารัษฎาฯ) พรอมทรัพยสิน กลางภาพ

ดานลางลงช่ือ “เจาคุณรัษฎาธิราชภักดี” 

[จร. 50] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7” x 9.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.52 

ม.ท. 

หลวงอัษฎงคตทิศรักษา (คอยูจาย ณ ระนอง) 

ภาพถายเต็มตัว น่ังหันขางบนเกาอี้ ไขวหาง สวมชุดแบบจีน หลวงอัษฎงคตทิศ

รักษา (คอยูจาย ณ ระนอง) เปนบุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอ 

ซิมกอง ณ ระนอง) เคยดํารงตําแหนงเปนผูชวยราชการเมืองระนอง สมรส และ 

มีบุตร 18 คน 

[จร. 51] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 11.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.53 

ม.ท. 

นายบุญศักด์ิ (คอยูบี่) ณ ระนอง 

ภาพถาย หนาเอียงเล็กนอย นายบุญศักด์ิ (คอยูบี่) ณ ระนอง สวมสูท ทานเปนบุตร

ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว

สมรสกับนางจริญ (ณ ระนอง) มีบุตร 8 คน มีชีวิตอยูระหวาง พ.ศ. 2449 - 2527 

[จร. 52] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.54 

ม.ท. 

ขุนบริรักษโลหะวิสัย (คอเบี่ยนเตียด ณ ระนอง) 

ภาพถาย เกือบเต็มตัว ลําตัวตรง หนาเอียงเล็กนอย สวมเครื่องแบบขาราชการ 

ขุนบริรักษโลหะวิสัย (คอเบี่ยนเตียด ณ ระนอง) ผูชวยการตางประเทศ จังหวัด

ระนอง เปนบุตรชายของพระยาพิไชยชิณเขตต (คอยูซิ่น ณ ระนอง) 

 

[จร. 53] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11” x 13” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา  

หมายเหตุ : - 
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6.55 

ม.ท. 

พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)รับเสด็จที่เมืองปนัง 
ภาพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) รับเสด็จ
เจานาย ถายที่บานจักรพงษ เมืองปนัง ภายในภาพมีบุคคล 
ในตระกูล ณ ระนองที่รวมรับเสด็จคือ พระยารัษฎานุประดิษฐ 
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พระยาอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมขิม ณ 
ระนอง) ผูวาราชการเมืองกระบุรี และพระยาดํารงสุจริตมหิศร
ภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง 

[จร. 54] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10.5” x 7.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.56 

ม.ท. 

แผนผังการต้ังช่ือกลาง ช่ือจีนของตระกูล ณ ระนองแตละรุน 

แผนผังการต้ังช่ือกลาง ซึ่งเปนช่ือภาษาจีนของทายาทตระกูล ณ ระนองแตละรุน มีทั้ง

ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนฮกเกี้ยน และความหมาย มีทั้งหมด 9 รุน 

 

 

[จร. 55] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 6” x 9” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
 
 
 
 
 



 463

6.57 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2459 

หนังสือสําคัญการขอจดทะเบียนนามสกุล 

หนังสือสําคัญการขอจดทะเบียนนามสกุล ณ ระนอง ซึ่งขอโดยพระยารัตนเศรษฐี   

(คอยูหงี่ ณ ระนอง) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2459 

 

 

[จร. 56] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7” x 10” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : สี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.58 

ม.ท. 

ขาวการเสียชีวิต และขบวนแหศพพระยารัษฎาฯ  

หนังสือพิมพปนังลงขาวการเสียชีวิตของพระยารัษฎาฯ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จ

ราชการมณฑลภูเก็ต โดยตลอดการปฏิบัติงานราชการมาทั้งผูชวยราชการ 

เมืองระนอง ผูวาราชการเมืองกระบุรี ผูวาราชการเมืองตรัง และสมุหเทศาภิบาล 

สําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ทานไดสรางคุณประโยชนและนําความเจริญมาสู 

หัวเมืองทางใตของประเทศไทย และลงขาวทหาร ขาราชการ และประชาชน 

ซึ่งมารวมในขบวนแหศพพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เมื่อวันที่ 

17 พ.ค. พ.ศ. 2456 ระยะทางจากบานจักรพงษไปลงเรือกลไฟอัลมาที่ทาเรือ สวีทเท็นแฮม เมืองปนัง 

โดยตลอดสองขางทางมีทหารจากเรือรบหลวง “คลีโอ” ของอังกฤษที่ประจําอยูที่เมืองปนัง ภายใต

การบังคับบัญชาของเรือเอกบัสริช เขาแถวเปนกองเกียรติยศรอรับอยูที่ทาเรือสวีทเท็นแฮม เมืองปนัง 

[จร. 57] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 11” x 15.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.59 

ม.ท. 

การวางพวงมาลาสักการะที่อนุสาวรียพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ณ ระนอง) 

ทายาทสกุล ณ ระนองและอาจารยโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รวมวาง

พวงมาลาสักการะที่อนุสาวรียพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอ      

ซู เจียง ณ ระนอง) ซึ่ ง ต้ังอยูบนถนนเพิ่มผล โดยได นํารูปปน 

มาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 สรางข้ึนเพื่อระลึก 

ถึงพระยา ดําร งสุ จ ริ ตมหิ ศร ภัก ดี  เจ า เ มื อ ง ระนองคนแรก 

ผูทําคุณประโยชนแกบานเมือง และทองถ่ิน บุคคลที่อยูในรูป เชน แถวยืน จากขวา คนที่ 1 นายโกศล 

ณ ระนอง ทายาทรุนที่ 5 คนที่ 4 นายครรชิต อนุวัตรยรรยง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 

[จร. 58] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 7” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.60 

ม.ท. 

นายชาง (คอยูงวน) ณ ระนอง 

ภาพถาย หนาเอียงเล็กนอย เปนบุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง 

ณ ระนอง) สมรสกับนางย่ีสน (สุนทรหงษ) และนางพริ้ง มีบุตร 5 คน ประกอบ

อาชีพธุรกิจสวนตัว มีชีวิตต้ังแต พ.ศ. 2430 - 2520 

 

[จร. 60] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.61 

ม.ท. 

รองอํามาตยเอกฮอต (คอยูกุย ณ ระนอง) 

ภาพถาย เกือบเต็มตัว ลําตัวเอียง หนาเอียงเล็กนอย สวมเครื่องแบบพัสดี เปนบุตร

ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ทานเปนอดีตพัศดีเรือนจํา 

จังหวัดระนอง สมรสและมีบุตร 9 คน 

 

[จร. 61] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.62 

ม.ท. 

นายคอยูสอง ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัว ลําตัวเอียง หนาเอียงเล็กนอย สวมสูท เปนบุตรของพระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) และเปนปูของนายกิตติรัตน ณ ระนอง 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลย่ิงลักษณ 

ชินวัตร สมรสและมีบุตร 5 คน อาศัยอยูที่เมืองปนัง 

[จร. 62] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 4” x 5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา  

หมายเหตุ : - 
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6.63 

ม.ท. 

นายประสงค ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง นายประสงค ณ ระนอง เปนบุตรของขุนราชรัษฎากร (คอยู

ฉํ่า ณ ระนอง) ทานสมรสกับนางประมวลรัตน (ตรีสวัสด์ิ) มีบุตร 4 คน ประกอบ

อาชีพธุรกิจสวนตัว ชาตะ 2 กันยายน พ.ศ. 2461 มรณะ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540 

 

[จร. 63] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.64 

ม.ท. 

นายพจนา (คอเบี่ยนจิ๋ว) ณ ระนอง  

ภาพถาย ครึ่งตัว หนาตรง สวมสูท นายพจนา (คอเบี่ยนจิ๋ว) ณ ระนอง เปนบุตร 

ของพระยาประดิพัทธภูบาล (คอยูเหล ณ ระนอง) กงสุลสิงคโปร และเปนหลาน 

ของ  พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) นายพจนาไดสมรสกับ 

นางกัลยา คชเสนี 

[จร. 64] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.65 

ม.ท. 

นายไพรัชช ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเครื่องแบบ อาชีพรับราชการ เปนบุตรของหลวง 

นฤบดินทรสวามิภักด์ิ นายอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (คอยูหุย ณ ระนอง) 

นายไพรัชช ณ ระนอง สมรสกับนางประดับ และนางโสภา มีบุตร 8 คน 

 

[จร. 65] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสี 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.66 

ม.ท. 

พันตํารวจเอกสุพร (คอเชงโห) ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเครื่องแบบตํารวจ ทายาทรุนที่ 5 ของตระกูล ณ 

ระนอง เปนหลานของพระศรีโลหภูมิพิทักษ (คอยูปว ณ ระนอง) อาชีพรับราชการ

ตําราจ ชาตะ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2463 มรณะ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

[จร. 66] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 10” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.67 

ม.ท. 

พระพิไชยชีนเขต (คอยูซิ่น ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว ลําตัวเอียงเล็กนอย หนาเอียง สวมเครื่องแบบขาราชการ สวมหมวก

กะโล พระพิไชยชิณเขตตเปนบุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ 

ระนอง) มีบุตร 4 คน พระพิไชยชีนเขต (คอยูซิ่น ณ ระนอง) และพระยาดํารงสุจริต

มหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) ไดรวมกันบริจาคอาคารบาน ที่ดินใหเปนที่ต้ัง

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 

[จร. 67] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.68 

ม.ท. 

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเครื่องแบบขาราชการ พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอยูหงี่ ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ. 2433 - พ.ศ.

2460 เปนบุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวาราชการ

เมืองระนอง และอดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร มีบุตร 21 คน 

[จร. 68] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.69 

ม.ท. 

พระยาประดิพัทธภูบาล (คอยูเหล ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว หนาตรง สวมเครื่องแบบขาราชการ พระยาประดิพัทธภูบาล (คอยูเหล     

ณ ระนอง) เปนบุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวาราชการ

เมืองระนอง และสมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร จบการศึกษาเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษ 

ไดรับพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปนกงสุลเยเนอรัลไทย ประจําประเทศ

สิงคโปร และมาเลเซีย ทานสมรสกับคุณหญิงคลับ บุนนาค ม.ล ปุย กุญชร นางช่ืน นางกิ่ง 

มีบุตร 13 คน นอกจากน้ีทานยังเปนผูจัดหาที่ดินในการสรางกงสุลเอกอัครราชทูตไทยประจําสิงคโปร 

[จร. 69] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 13” x 21” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.70 

ม.ท. 

พระยาประวัติสุจริตวงศ (คอยูต่ี ณ ระนอง) 

ภาพถายเกือบเต็มตัว ลําตัวและหนาเอียงเล็กนอย สวมเครื่องแบบขาราชการ 

พระยาประวัติสุจริตวงศ (คอยูต่ี ณ ระนอง) อดีตผูวาราชการเมืองไชยา และผูวา

ราชการเมืองสุราษฎรธานีคนแรก ขณะน้ันดํารงตําแหนงพระยาวรฤทธ์ิฤาไชย

ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ. 2449 – 2458 สมรสกับคุณหญิงประวัติสุจริตวงศ 

(ซุนกี่) นางปุย นางฮุน และนางสิ่วฮอง มีบุตร 11 คน 

[จร. 70] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7.5” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.71 

ม.ท. 

พระสถลสถานพิทักษ (คอยูเกียด ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว ยืนเอียง หนาตรง มือไขวหลังหน่ึงขาง พระสถลสถานพิทักษ  

(คอยูเกียด ณ ระนอง) อดีตผูวาราชการเมืองตรัง พ.ศ. 2448 – 2455 เปนบุตร

บุญธรรมของพระยาดํารงสุจริต มหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ถูกลอบยิง 

โดยหมอจันทร บริบาล แพทยประจําจังหวัดลอบยิงดวยปนพก (เบรานิง) พรอม

กับพระยารัษฎาฯ ที่สะพานเจาฟา ทาเรือกันตัง จังหวัดตรัง พระสถลสถานพิทักษ

เปนบุคคลสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของในการนํายางเขามาปลูกในประเทศไทย และเปนเจาของสวน

ยางพาราสวนแรกของประเทศไทย 

[จร. 71] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 7” x 9.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.72 

ม.ท. 

รองอํามาตยเอก พ.ต.อ. นายแพทยกาว ณ ระนอง 

ภาพถายลําตัวเอียงเล็กนอย หนาตรง สวมเครื่องแบบขาราชการ จบการศึกษา

ทางดานการแพทยจากประเทศอังกฤษ เปนบุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอยูหงี่ ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง และคุณหญิงดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(ฉายฮอง) ผูรวมกอต้ังและผูอํานวยการโรงพยาบาลตํารวจคนแรก ชาตะ ๒ 

มีนาคม พ.ศ. 2444 มรณะ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

[จร. 72] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.73 

ม.ท. 

พระยาทวีวัฒนากร (คอยูเพี้ยน ณ ระนอง) 

ภาพถายครึ่งตัว ลําตัวและหนาเอียงเล็กนอย เปนบุตรของพระยาจรูญราชโภคากร

(คอซิมเต็ก ณ ระนอง) พระยาทวีวัฒนากร (คอยูเพี้ยน ณ ระนอง) เคยเปนอธิบดี

กรมสรรพากร และเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จเลยีบมณฑล

ภูเก็ต พ.ศ. 2471 และเสด็จมาเยือนเมืองระนอง พระยาทวีวัฒนากร (คอยูเพี้ยน ณ 

ระนอง) ก็ เปนตัวแทนของสมาชิกตระกูล ณ ระนอง ในการอานคําถวาย 

พระพรชัยมงคล 

[จร. 73] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 5.5” x 8” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.74 

ม.ท. 

นายคอยูฮั่น ณ ระนอง 

ภาพถายเกือบเต็มตัว ลําตัวเอียง หนาเอียงเล็กนอย สวมสูท ยกมือขางหน่ึง นายคอยู

ฮั่น ณ ระนอง เปนบุตรของพระอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมขิม ณ ระนอง) ประกอบอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว คอยูฮั่น ณ ระนองสมรสกับ นางเติม (ลิมปชาติ) มีบุตร 6 คน  

 

[จร. 74] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.75 

ม.ท. 

นายฐิตินันท (คอเบี่ยนเอง) ณ ระนอง 

ภาพถายเต็มตัว ลําตัวตรง หนาตรง มือขวาถือหมวก สวมชุดเครื่องแบบ ทานเปน

อดีตเอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซีย ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ. 2502 – 2507 

ทานเปนบุตรของพระยาประดิพัทธภูบาล (คอยูเหล) กงสุลสิงคโปร เอกอัคราชทูต

ฐิตินันท ณ ระนอง สมรสกับ ม.ล.พอจิตต ปทมสิงห มีบุตร 5 คน เสียชีวิตในวันที่ 29 

กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

[จร. 75] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว –ดํา  

หมายเหตุ : - 

 
 
6.76 

ม.ท. 

ขุนอนุบาลสิมารักษ (คอยูเบง ณ ระนอง)  

ภาพถายหนาตรง สวมชุดเครื่องแบบขาราชการ ขุนอนุบาลสิมารักษ (คอยูเบง ณ 

ระนอง) อดีตนายอําเภอสวีต้ังแต พ.ศ. 2477 – 2479 นายกเทศมนตรีอําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร และปลัดอําเภอสาทรจังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) เปนบุตร 

ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง 

และสมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร ขุนอนุบาลสิมารักษ (คอยูเบง ณ ระนอง) สมรส

กับนางรัตน (เวชภูติ) มีบุตร 5 คน 

[จร. 76] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 12” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา  

หมายเหตุ : - 
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6.77 

ม.ท. 

นายจก (คอเบี่ยนจก) ณ ระนอง 

ภาพถายหนาตรง สวมแวน นายจก (คอเบี่ยนจก) ณ ระนอง เปนบุตรของพระยา

ดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอยูหงี่  ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง นายจก 

ณ ระนอง (คอเบี่ยนจก) เปนนักศึกษาปริญญาโททางกฎหมายระหวางประเทศ 

และความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยฮารวารด เปนเสรี ไทย 

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 รุนที่ 1 สายอเมริกา และเปนคนเสนอใหใชช่ือขบวนการ 

วา Free Thai หรือเสรีไทย ดานชีวิตสวนตัวนายจก ณ ระนองสมรสกับ นางเฉิดฉัน ณ ระนอง 

และนางสุมาลี มีบุตร 3 คน 

[จร. 77] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9.5” x 11.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว –ดํา  

หมายเหตุ : - 

 
 
6.78 

ม.ท. 

นายเบี่ยนทวน (คอเบี่ยนทวน) ณ ระนอง 

ภาพถายหนาตรง นายเบี่ยนทวน (คอเบี่ยนทวน) ณ ระนอง เปนบุตรของ   

พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง 

นายเบี่ยนทวน (คอเบี่ยนทวน) ณ ระนอง ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว สมรส

กับนางเกี่ยวอิ้ม มีบุตร 7 คน เชน นายวรรณโณทัย (คอเชงซิ่ว ณ ระนอง) 

นายพินัยพล (คอเชงพล) ณ ระนอง เปนตน 

[จร. 78] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 11” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว -ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.79 

ม.ท. 

นายพินัยพล (คอเชงพล) ณ ระนอง 

ภาพถายหนาตรง สวมสูท นายพินัยพล (คอเชงพล) ณ ระนอง เปนทายาทตระกูล ณ 

ระนองรุนที่ 5 เปนบุตรของคอเบี่ยนทวนกับนางเกี่ยวอิ้ม เปนหลานของพระยาดํารง

สุจริตมหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง และเปนนองชายของ

นายวรรณโณทัย (คอเชงซิ่ว ณ ระนอง) 

[จร. 79] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 11” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.80 

ม.ท. 

นายเติม (คอเบี่ยนเตง) ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัว ลําตัว และหนาเอียงเล็กนอย นายเติม (คอเบี่ยนเตง) ณ ระนอง 

เปนบุตรของพระยาประวัติสุจริตวงศ (คอยูต่ี ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองไชยา  

(สุราษฎรธานี) เปนหลานของของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ 

ระนอง) นายเติม ณ ระนอง (Francis Khaw Bian Teng) เปนอาจรยที่เมืองปนัง 

ประเทศมาเลเซีย และสมรสกับ Boey Lye Yeng, Catherine มีบุตร 8 คน 

[จร. 80] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 4.5” x 6” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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6.81 

ม.ท. 

นายวรรณโณทัย (คอเชงซิ่ว ณ ระนอง) 

ภาพถายหนาตรง นายวรรณโณทัย (คอเชงซิ่ว ณ ระนอง) ทายาทตระกูล ณ 
ระนองรุนที่ 5 เปนบุตรของคอเบี่ยนทวนกับนางเกี่ยวอิ้ม และเปนหลานของ 
พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอยูหงี่ ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองระนอง 

 

[จร. 81] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 9” x 11” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.82 

ม.ท. 

นายตับ ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัว ดานขาง นายตับ ณ ระนอง เปนบุตรของพระยาประวัติสุจริตวงศ 
(คอยูต่ี ณ ระนอง) ผูวาราชการเมืองไชยา (สุราษฎรธานี) และเปนหลานของพระยา
ดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) นายตับ ณ ระนอง สมรสกับ นางเภา 
(มุกดากุล) มีบุตร 11 คน มีงานพระราชทานเพลิงศพ นายตับ ณ ระนอง เปนกรณี
พิเศษ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

[จร. 82] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 10” x 14” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายสีซีเปย 

หมายเหตุ : - 
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6.83 

ม.ท. 

คอเบี่ยนซิ้ว ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัวหนาตรง คอเบี่ยนซิ้ว ณ ระนอง เปนบุตรชายของคอยูจาย 

และเปนหลานของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) คอเบี่ยน

ซิ้ว ณ ระนอง ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีชีวิตอยูต้ังแต 25 ธันวาคม พ.ศ. 

2445 – 28 เมษายน พ.ศ. 2518  

[จร. 83] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8.5” x 9” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 

 
 
6.84 

ม.ท. 

นาวาโทเช่ียวชาญ ณ ระนอง 

ภาพถายครึ่งตัว ลําตัวตรง หนาเอียงเล็กนอย สวมเครื่องแบบขาราชการ นาวาโท

เช่ียวชาญ ณ ระนอง เปนบุตรชายของคอยูงวน (นายชาง ณ ระนอง) และเปน

หลานของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) นาวาโทเช่ียวชาญ 

ณ ระนอง อาชีพรับราชการทหารเรือ สมรสกับนางบุญชวย (สวนอนันตภูมิ) 

มีบุตร 4 คน มีชีวิตอยูต้ังแต 21 ธันวาคม พ.ศ. 2469 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2543 

[จร. 84] 

ปริมาณและขนาด : จํานวน 1 รูป ขนาด 8” x 9.5” 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค : เอกสารตนฉบับ : ภาพถายขาว – ดํา 

หมายเหตุ : - 
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ดัชนี 
ก 
 
กงสลุสยามเมืองสิงคโปร     117, 128, 6.41, 6.64, 6.75 
กงสลุสยามเมืองปนัง 40, 42, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 

65, 76, 80, 96, 99, 102, 103, 107, 
110, 117, 126, 128, 131, 143, 151, 
152, 156, 170, 198 

กงสลุอังกฤษ      33, 86, 133, 150 
กงสลุฮอลันดา      47 
กฎหมายที่ดิน      78 
กรมการพเิศษ      6.46 
กรมราชเลขานุการ     28, 31, 164, 209 
กรมศิลปากร      51, 52, 53, 54, 55, 204, 3.33, 3.34 
กระโจมไฟ      3.2 
กระทรวงพระคลงัมหาสมบัติ 19, 20, 34, 38, 40, 44, 51, 62, 63, 

75, 76, 91, 93, 111, 136, 138  
กระเปาหมาก 3.73 
กองเกียรติยศ      3.10, 3.22, 6.58 
กองทหารรักษาวัง     6.49 
กองบญัชีสวย      24 
กองเสือปา      3.62 
กอลฟ       1.30, 1.35, 1.36, 3.86, 4.1 
การกูเงินหลวง      19 
การแขงขันมาดาบี ้     6.4 
การต้ังช่ือ      6.56 
การติดบานเลขที ่     22 
การทําเหมอืงแรดีบุก     44, 47 
การบําเพ็ญกุศล      3.80 
การประกอบอาชีพ     3.51 
การประชุมเทศาภิบาล     41, 84, 78, 88, 118, 139, 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,1.18, 
1.32, 1.33, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

การสงคนรายขามแดน     10 
เกาะสี่ เกาะหา      1.42, 1.44, 1.45 
เกียรติบัตร      6.12, 6.15, 6.16 
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ข 
 
ขบวนแหศพ      3.9, 3.10, 3.15, 3.25, 6.58 
ขาราชการมณฑลภูเก็ต     3.43 
ขาวหนังสือพมิพ 6.9, 6.32, 6.33, 6.39, 6.40, 6.41, 

6.58 
ขุนณเรทรภักดี      7 
ขุนบริรกัษโลหะวิสัย (คอเบี่ยนเตียด ณ ระนอง)  6.54 
ขุนพรประศาสน      6.47 
ขุนราชรัษฎากร (คอยูฉํ่า ณ ระนอง)   6.48, 6.63 
ขุนเสนานุวงศภักดี (พิตร ณ นคร)    3.54 
ขุนอนุบาลสิมารกัษ (คอยูเบง ณ ระนอง)   6.76 
เขาแปะชอย      6.10 
เขาพับผา      44, 1.20 
เขาระฆังทอง      18, 3.61, 6.6, 6.7, 6.18, 6.26, 6.35 
ไขทรพิษ      198 
 
ค 
 
คณะเทศมนตร ี      3.59 
คลับภูเก็ต      38, 51, 52, 66, 76 
คาภาคหลวงดีบุก      36 
คุณหญิงซทิท กิ้มเหลียน     6.28 
โคมแปะเตงลัง้      3.21 
คอเชงซิ่ว ณ ระนอง     6.78, 6.79, 6.81 
คอเชงพล      6.78, 6.79 
คอเชงโห      6.66 
คอซิมกอง ณ ระนอง 3.50, 3.64, 3.76, 6.1, 6.2, 6.17, 

6.23, 6.32, 6.44, 6.50, 6.52, 6.53, 
6.60, 6.61, 6.62, 6.64, 6.68, 6.69, 
6.71, 6.76, 6.80, 6.82, 6.83, 6.84 

คอซิมขิม ณ ระนอง     3.64, 6.20, 6.55, 6.74 
คอซิมจั๋ว ณ ระนอง     3.77, 6.1, 6.19, 6.29 
คอซิมเตก ณ ระนอง 6.21, 6.24, 6.25, 6.42, 6.43, 6.46, 

6.47, 6.48, 6.49, 6.73 
คอซุยซวด      3.32 
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คอซุยฮวด โอสุวรรณ     3.82 
คอซูเจียง ณ ระนอง 3.50, 3.61, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 

3.79, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11, 6.13, 6.14, 
6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 
6.26, 6.27, 6.29, 6.30, 6.34, 6.35, 
6.36, 6.37, 6.38, 6.43, 6.44, 6.45, 
6.59 

คอเบี่ยนจก      6.77 
คอเบี่ยนจิ๋ว      6.64 
คอเบียนเจง ณ ระนอง     3.90, 3.91, 3.92, 3.93 
คอเบี่ยนซิ้ว ณ ระนอง     6.83 
คอเบี่ยนเตง      6.75, 6.80 
คอเบี่ยนเตียด ณ ระนอง     6.54 
คอเบี่ยนทวน      6.78 
คอเบี่ยนเอง      6.75 
คอยูกุย       6.61 
คอยูเกียด ณ ระนอง     38, 3.69, 3.70, 6.71 
คอยูจาย ณ ระนอง     6.52 
คอยูจาย ณ ระนอง     3.68, 6.51 
คอยูจีน ณ ระนอง     6.46 
คอยูฉํ่า ณ ระนอง     6.48, 6.63 
คอยูซิ่น ณ ระนอง     6.54, 6.67 
คอยูโงย ณ ระนอง     6.24  
คอยูงวน       6.60, 6.84 
คอยูต่ี       6.70, 6.81, 6.82 
คอยูเต่ียน ณ ระนอง     6.49 
คอยูบี่       6.53 
คอยูเบง ณ ระนอง     6.76 
คอยูปว ณ ระนอง     6.50 
คอยูเพี้ยน ณ ระนอง     6.73 
คอยูเพิ่ม ณ ระนอง     6.25 
คอยูสอง ณ ระนอง     6.62 
คอยูหงี่ ณ ระนอง 6.23, 6.3, 6.57, 6.67, 6.68, 6.72, 

6.77, 6.78, 6.79, 6.81 
คอยูเหล ณ ระนอง     6.4, 6.41, 6.64, 6.69 
คอยูหุย ณ ระนอง     6.47, 6.65 
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คอยูฮั่น ณ ระนอง     6.74 
คําประกาศเกียรติคุณ     3.47 
 
ง 
 
งานครบ 140 ป เมืองระนอง    6.13, 6.14 
เงินเดือน 5, 34, 46, 56, 66, 76, 88, 89, 94, 

106, 110, 111, 117, 129, 131, 138,  
151, 173, 200 
 

จ 
 
จังหวัดกระบี ่ 96, 97, 103, 160, 172, 181, 184, 

195 
จังหวัดชุมพร 130, 190 
จังหวัดตรัง 22, 30, 44, 87, 96, 97, 103, 106, 

111, 136, 155, 172, 181, 201, 204, 
210 

จังหวัดพงังา 85, 96, 97, 111, 160, 172, 184, 
195 

จังหวัดพทัลงุ 44, 188 
จังหวัดภูเก็ต 57, 203, 58, 65, 86, 96  
จังหวัดระนอง 103, 106, 111, 130, 171, 172, 185, 

193 
จังหวัดสงขลา 146 
จังหวัดสตูล 136, 148, 160, 172, 184, 192, 194, 

195 
จอมพล พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนครไชยศรสีุรเดช 1.3, 1.18 
เจาบญุวาทยวงศมานิต (บญุทวงศ ณ ลําปาง)  1.4 
เจาพระยาเทเวศรวงสวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาน กุญชร)  1.1 
เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (ม.ร.ว. อรุณ ฉัตรสกุล)  1.4, 1.6, 1.7 
เจาพระยาบดินรเดชานุชิต (แยม ณ นคร)   1.4, 1.9 
เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปย มาลากลุ) 1.1, 1.4, 1.18 
เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุม อินทรโยธิน)   1.4, 1.5 
เจาพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ)    1.1, 1.4, 1.5 
เจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย)   1.3, 1.4, 1.5, 1.18 
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เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)    1.1, 1.3, 1.4, 1.18, 1.39 
เจาพระยาราชศุภมิตร (ออด ศุภมิตร)    1.15, 1.16 
เจาพระยารามราฆพ (หมอมหลวงเฟอ พึ่งบญุ)   1.15, 1.16 
เจาพระยาวงศานุประพัทธ (ม.ร.ว. สทาน สนิทวงศ)  1.4, 1.5, 1.18 
เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน)  1.1, 1.3, 1.4 
เจาพระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทราชุน)   1.1, 13 
เจาพระยาสรุบดินทรสุรินทรฤาชัย (พร จารจุินดา)  1.4, 1.5 
เจาพระยาสรุสีหวิสิษฐศักด์ิ (เชย กัลยาณมิตร)  1.6, 1.7 
เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน) 1.4, 1.5, 1.9 
เจาอิมทรโรรส (สุริยะวงศ ณ เชียงใหม)   1.4 
เจาอปุราชนครนาน (นอย มหาพรหม)   1.4 
จีนตนฉอผอ      59 
จีนหลิมฮองมอ      15, 206 
จีนเหลียวกงั      49 
จีนอุยยู       60 
จวนเทศา      5.5 
เจาพระยาพลเทพ     16, 17, 23, 24, 207 
เจาพระยาพลเทพเกษตราธิบดี    5, 6, 7, 9, 12 
เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุม อินทรโยธิน)   1.4, 1.5 
เจาพระยาภาสกรวงศ     37 
เจาพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศร)ี    3.76 
เจาพระยาสรุวงศไวยวัฒนพิพัฒนศักด์ิ   12 
เจาพระยาสรุสีหวิสิษฐศักด์ิ (เชย กัลยาณมิตร)  1.1, 1.6, 1.7 
เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน) 1.4, 1.5, 1.9 
เจาพระยาอรรคมหาเสนา     1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 206 
เจาอิมทรโรรส (สุริยะวงศ ณ เชียงใหม)   1.4 
เจาอปุราชนครนาน (นอย มหาพรหม)   1.4 
โจรผูราย      22, 27, 42, 48, 75, 181, 205 
 
ช 
 
แชม ณ ระนอง      3.71 
ต 
 
ตนยางอินเดียรมัเบอร     208 
ตราสมาคม      6.38 
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ตลาดสด      3.53 
ต๋ัวพิมพรูปพรรณ      16, 27, 41, 118 
ต๋ัวอนุญาตฆาสุกร     50 
ตํารวจ       6.66 
ตําหนักจันทร      210, 3.56 
ตําหนักผอนกาย      3.34 
แตงแฟนซ ี      3.88, 3.89 
 
ถ 
 
ถนนดํารง      5.4 
ถนนเทพกษัตริย      5.3 
ถํ้านํ้าพุชาง      1.10, 1.12, 1.38 
ถํ้าปนะ       1.19 
ถํ้าวัดสุวรรณคูหา      1.11, 1.13, 1.14 
 
ท 
 
ทหารเรอื      6.84 
ทาเรือนเรศ      5.1 
ทาเรือสวีทเท็นแฮม     3.16, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 6.58 
ทานผูหญิงพัน      3.76, 6.17 
ทานผูหญิงเลี่ยงกี ่     3.76, 6.17 
ทานสวนหรือสุน      3.76, 6.17 
ที่ดินกงส ี      32 
ที่ระลึกครบรอบ 100 ป     6.31 
ที่วาการอําเภอ    30, 38, 44, 46, 49, 51, 81, 112,  

3.35, 3.55 
 
น 
 
นอนหลบั      1.31, 1.34, 3.85 
นางกิม       3.78 
นางคอซุยฮวด โอสุวรรณ     3.82 
นางแคลว ณ ระนอง     3.72, 3.74, 3.87 
นางแชม       3.32 
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นางปรงุปลื้ม ศิริธร     3.84 
นางสถลสถานพิทกัษ (แชม ณ ระนอง)   3.71 
นางสังวาล ณ ระนอง     3.32, 3.73 
นางแส       3.31 
นางอั้ง ยก เอี่ยน      3.81 
นางอุย งิน ปน      3.90, 3.91 
นามสกลุพระราชทาน     6.3, 6.57 
นายกเทศมนตร ี      6.76 
นายกิตติรัตน ณ ระนอง     6.62 
นายโกศล ณ ระนอง     6.8, 6.11, 6.12, 6.16, 6.59 
นายครรชิต อนุวัตรยรรยง     6.59 
นายคลาว      56 
นายจงใจภักดี      13 
นายจัง จริงจิตร      3.29 
นายชาง (คอยูงวน) ณ ระนอง    6.60 
นายชายเล็กดํา      49 
นายฐิตินันท (คอเบี่ยนเอง) ณ ระนอง   6.75 
นายตับ ณ ระนอง     6.82 
นายเติม (คอเบี่ยนเตง) ณ ระนอง    6.80 
นายธง มหาดเลก็      7 
นายนิด พลประสิทธ์ิ     3.58 
นายบุญ ไลแมนต      13 
นายบุญศักด์ิ (คอยูบี่) ณ ระนอง    6.53 
นายเบี่ยนทวน (คอเบี่ยนทวน) ณ ระนอง   6.78 
นายประสงค ณ ระนอง     6.63 
นายพจนา (คอเบี่ยนจิ๋ว) ณ ระนอง    6.64 
นายพินัยพล (คอเชงพล) ณ ระนอง   6.79 
นายพินิจราชการ      42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 59,  

60, 61, 65, 66, 72, 75, 76 
นายไพรัชช ณ ระนอง     6.65 
นายวรรโณทัย (คอเชงซิ่ว ณ ระนอง)   6.81 
นายศักด์ิ โกไศยกานนท     3.36, 3.37, 3.38, 3.39 
นายสมบญุ ศิริธร      3.84 
นายสิทธิเดช แสงหิรญั     2.3, 3.34 
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นายอําเภอ      42, 45, 46, 48, 55, 56, 60, 61, 63,  
66, 98, 119, 128, 129, 130, 143, 
155, 158, 181, 3.54, 6.47, 6.65, 
6.76 

นาวาโทเช่ียวชาญ ณ ระนอง    6.84 
 
บ 
 
บริษัททุงคา ฮารเบอร จํากัด (มหาชน)   79, 149 
บริษัทเหมอืงในบางเหนียวใต    48 
บานจักรพงษ      179, 180, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18,  

3.20, 3.21, 3.22, 3.28, 3.60, 3.64, 
6.55 

บานในคาย      2.1 
บุรุษไปรษณีย      5, 48 
 
ป 
 
ประเทศฝรั่งเศส      40, 78, 113 
ประเทศพมา      2, 17, 61, 124 
ประเทศสงิคโปร 21, 28, 40, 57, 63, 116, 117, 123, 

151, 175, 3.28 
ประเทศอังกฤษ 40, 44 
ประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันตก   14 
ประมูลอากรสุราขาวแดง     50 
ปลัดอําเภอ      6.76 
ปาลมรม      210 
 
ผ 
 
ผูกบี ้       37 
ผูชวยการตางประเทศ     6.54 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตํารวจ    6.72 
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พ 
 
พระแกวโกรพ      96, 127, 128, 155, 158, 205 
พระครบูรสิุทธศีลาจารย สงัฆปาโมกข (ลบ ทวิสุวรรณ) 3.57, 3.66 
พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ   39, 83, 141 
พระเจานองยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค  1.4, 1.5 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธพงศ  19 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรพุงศสริิพฒัน  1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.18 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย  20, 62 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นราชบรุีดิเรกฤทธ์ิ  1.4, 1.5 
พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 80, 82, 83, 89, 91, 93, 117, 127, 

128, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 
144, 145, 146, 147, 149, 156, 157, 
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.18 

พระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโรปการ  21, 47, 57, 80 
พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ   1.3, 1.4, 1.5, 1.9 
พระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  53 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนมรุพงศสิรพิัฒน   1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.18 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ 111, 113, 162, 164, 165, 169, 172, 

176, 182, 186, 187, 188, 189, 191, 
197, 199 

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ   1.3, 1.4, 3.41 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธพงษ  19 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม  1.4 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย  20, 62 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบรุีดิเรกฤทธ์ิ  1.3, 1.4, 1.5 
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค  1.4 
พระเจาบรมวงศเธอกรมขุนสมมตอมรพันธ   28, 36, 68, 125 
พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี   169 
พระเจาลกูยาเธอ กรมหมื่นจันทบรุีนฤนารถ   1.4, 1.5, 1.9 
พระเจาลกูยาเธอ กรมหมื่นราชบรุีดิเรกฤทธ์ิ   1.3 
พระเจาลกูยาเธอ พระองคเจาดิลกนพรัฐ   1.4 
พระเจาลกูยาเธอ พระองคเจาสุริยงประยุรพันธุ  1.4 
 กรมหมื่นไชยาศรีสรุิโยภาส 
พระตําหนักโปรงฤทัย     6.3 
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พระทวีปสยามกิจ     49 
พระที่น่ังรัตนรังสรรค     69, 6.1, 6.23, 6.32 
พระนครภักดี      1.9 
พระบรมราชโองการ     3, 26, 27, 93, 6.1 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว 3, 7, 10, 12, 18, 21, 24, 35, 36, 41, 

47, 57, 63, 64, 67, 70, 73, 77, 78,  
125, 134, 142, 159, 163, 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.28, 3.3, 3.7, 3.8, 3.49, 
3.60, 3.61   

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  3.92, 6.4, 6.5 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  6.49 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   176, 183, 200, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5,  

1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 
1.16, 1.18, 1.20, 1.38, 3.28, 3.42, 
3.44, 3.48, 3.60, 3.62, 3.72, 3.87, 
3.88, 3.89, 6.2, 6.3 

พระปรมาภิไธย      3.48, 3.89 
พระพิไชยชีนเขต (คอยูซิ่น ณ ระนอง) 
พระพุทธรูป      3.65 
พระภิรมยราชา (เชษ)     1.18 
พระมหาโยธา (ฉาง แสง – ชูโต)    1.5 
พระยากําแหงสงคราม (จัน อินทรคําแหง)    1.6, 1.7 
พระยากําแหงสงคราม (นพ พหลโยธิน)   1.4, 1.5 
พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงครามภักดี (แฉ บุนนาค)   1.6, 1.7 
พระยาเข่ือนเพชร     1.4 
พระยาคธาธรธิบดี (เทียบ อัศวรักษ)    1.15, 1.16 
พระยาจาแสนบดีศรีบริบาล (ไทย)    1.1 
พระยาญาณประกาศ (เลื่อน ศุภศิริวัฒน)   1.1, 1.3 
พระยาณรงคเรอืงฤทธ์ิประสิทธ์ิสงคราม   24 
พระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค)    1.18, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
พระยาดํารงสจุริตมหิศรภักดี (คอซิมกอง ณ ระนอง) 1.15, 1.16, 3.50, 3.74, 3.75, 3.76, 

3.78, 3.79, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.13, 
6.14, 6.17, 6.22, 6.23, 6.26, 6.27, 
6.28, 6.30, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 
6.38, 6.43, 6.44, 6.45, 6.50, 6.55, 
6.61, 6.62, 6.64, 6.67, 6.68, 6.69, 
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6.71, 6.72, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 
6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84 

พระยาเทพอรชุน (เจก จารจุินดา) 1.1 
พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม เทพานนท)  1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
พระยาไทรบรุ ี      5, 27 
พระยาบําเรอศักด์ิ (สาย ณ มหาชัย)    1.15, 1.16 
พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต)   1.3, 1.5, 1.6, 1.7 
พระยาประวัติสจุริตวงศ (คอยูต่ี ณ ระนอง)   6.70, 6.81, 6.82 
พระยาเพชรกําแหงสงคราม    1, 17 
พระยาเพ็ชรรัตนราชสงคราม (เฟอง เฟองเพชร)  1.3 
พระยามหาโยธา (ฉาง แสง – ชูโต)    1.4 
พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ)   1.1, 1.4, 1.5 
พระยามหิบาลบริรกัษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน)   1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.18 
พระยารณไชยชาญยุทธ (ถนอม บุณยเกตุ)   1.4 
พระยารัตนเศรษฐ ี     17, 18, 46, 74, 103, 128, 129, 151,  

190, 206, 6.1 
พระยารัษฎาธิราชภักดี (คอยูจาย)    3.68, 3.93 
พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล)    1.4, 1.5 
พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ (อิ่ม ธรรมานนท)  1.4, 1.5 
พระยาฤทธิสงคราม     5 
พระยาวรสิทธ์ิเสรีวัตร (ใตฮกั ภัทรนาวิก)   33, 1.1, 1.3 
พระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค)    1.1, 1.3, 1.6, 1.7 
พระยาวิชิตวงศวุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธ์ิ สุทัศน)   3.31 
พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารจุินดา)   1.4, 1.6, 1.7 
พระยาศรีธรรมศกราช (ปว บุนนาค)   1.9 
พระยาศรีภูรปิรีชา (กมล สาลักษณ)   1.4 
พระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทรารชุน)   1.1 
พระยาศรสีุริยราชวรานุวัตร (โพ เนติโพธ์ิ)   1.4 
พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด ศิรสิัมพันธ)   1.4, 1.5, 1.9 
พระยาสหีราชฤทธิไกร (เล็ก ปาณิกบุตร)   1.9 
พระยาสุขุมนัยวินิต     36 
พระยาสทุธิโลหภูมิมินทราธิบดี    5 
พระยาสุนทราเทพกิจจารักษ (เข็ม วสันตสงิห)  3.26, 3.27 
พระยาสรุนารถเสนี (เทิง่ ศิลานนท)   1.4 
พระยาสรุบดินทรสุรินทรฤาชัย (พร จารจุินดา)  1.4, 1.5, 1.18 
พระยาสรุเสนา (กลิ่น แสง – ชูโต)    1.5 
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พระยาสรุินทรราชา (ม.ร.ว. สทิธ์ิ สุทัศน)   1.4, 1.18 
พระยาสรุินทราชา (นกยูง วิเศษกุล)    1.15, 1.16 
พระยาเสถียรฐาปนกิตย (ชม ชมธวัช)   1.1, 1.4, 1.18 
พระยาเสณีณรงคฤทธ์ิ (ถนอม บุณยเกตุ)   3.3 
พระยาเสนานุชิต      5 
พระยาอนิรุทธเทวา (หมอมหลวงฟน พึ่งบุญ)   1.14, 1.15, 1.16 
พระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน)  1.1, 1.4, 1.5, 1.9 
พระยาอมรินทรฦาไชย (จํารัส รัตนกุล)   1.1 
พระยาอรรถการบดี (ชุม อรรถจินดา)   1.9 
พระยาอัษฎงคตทิศรกัษา (คอซิมขิม ณ ระนอง)  3.64, 6.20, 6.55 
พระยาอัษฏงคตทิศรกัษา     1, 2, 4, 5, 15, 35, 206 
พระยาอินทรมนตรี (มสิเตอรฟรานซสิ เฮนรี่ไยล)  1.1 
พระยาอุดมพงษเพญ็สวัสด์ิ (ม.ร.ว. ประยูร อิศรศักด์ิ)  1.4 
พระยาอุตรกิจพิจารณ (สุด)    3.26, 50 
พระระนองบุรีศรีสมุทรเขตต (คอยูโงย ณ ระนอง)  6.24 
พระราชทานนํ้าพิพัฒนสัตยา    51 
พระราชบัญญัติกฎหมายภาษี    11 
พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร    36 
พระราชบัญญัติภาษีอากร     206 
พระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือ และสุกร  51 
พระราชหัตถเลขา     6.2 
พระวรวงศเธอ พระองคเจาจรญูศักด์ิกฤดากร  1.18, 3.41 
พระวรวงศเธอ พระองคเจาสนิทพงศพัฒนเดช  1.4 
พระวรวงศเธอ พระองคเจาอลังการ   1.1 
พระวิจารณอาวุธ      13 
พระศรีโลหภูมิพิทักษ (คอยูปว ณ ระนอง)   6.50 
พระสถลสถานพิทักษ (คอยูเกียด ณ ระนอง)   38, 3.26, 3.32, 3.69, 3.70, 6.33 
พระสถิตนิมานการ     1.1, 1.4, 1.5 
พระสัจจาภิรมย      7 
พระสุรินทรามาตย     7 
พระสุริยภักดี      7 
พระเสนีณรงคฤทธิราม     28 
พระองคเจาศรีไสยเฉลิมศักด์ิ    1.4 
พระอนุรักษโยธา      9 
พระอริยสทุธิโลหภูมิมินทราธิบดี    37 
พลตรี พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศศิริพฒัน  1.3, 1.6, 1.7 
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พลตรี พระเจาลกูยาเธอ กรมหมื่นกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน 1.4, 1.5, 1.9, 1.18 
พลตรี พระวรวงศเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักด์ิ  1.4 
พลตรี สมเด็จพระเจาลกูยาเธอ เจาฟาจักรพงศภูวนารถ 1.18, 1.3, 1.4, 1.5 
 กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ 
พลโท พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ   1.4, 1.9 
พลโท พระวรวงศเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักด์ิ  1.4, 1.9 
พลโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ   1.4 
พลโท สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟายุคลทิฆัมพร  1.4, 1.5, 1.9, 3.45 
 กรมหลวงลพบุรรีาเมศวร 
พลเรือตรี พระเจาบรมวงศเธอ     1.4, 1.5 
 กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
พลเรือโท สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ 1.18, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9 
 กรมขุนนครสวรรควรพินิต 
พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ     1.4 
 กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 
พลเอก พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรสีุรเดช 1.3, 1.18 
พลเอก สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ 1.1, 1.3 
 กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช 
พันเอก พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 62, 1.1, 1.3 
พวงมาลาพระราชทาน     3.11 
พันตรีจมื่นรณภพพิชิต (คอยูเต่ียน ณ ระนอง)  6.49 
พันตํารวจเอกสพุร (คอเชงโห) ณ ระนอง   6.66 
พัศดี       6.61 
พิธีเททอง      6.11 
พินัยกรรม      164, 6.2 
 
ภ 
 
ภาษีบอนเบี้ย      15, 69 
ภาษีฝน       15 
ภาษีสุรา       15 
ภาษีสุราขาว สุราแดง     69 
ภาษีหัวเมืองตะวันตก     206 
ภาษีหอยนมสาว      69 
ภาษีหอยมุก      69 
ภาษีปลิงทะเล      69 
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ม 
 
มหาอํามาตยตรี พระเจาบรมวงศเธอ    1.4, 1.9 
กรมหมื่นสวรรควิสัยนรบดี     
มิสเตอรกปัตัน      59 
มิสเตอรกิบ้บลิน ผูชวยเจากรมแผนที ่   1.1 
มิสเตอรกเุปราส      47 
มิสเตอรแกรแฮม เจากรมสรรพากรใน   1.1 
มิสเตอรนิวบอรนเนอร     80 
มิสเตอรเบิก      36 
มิสเตอรเยมสวอค     21 
มิสเตอรวาลเดลเดน     47 
มิสเตอรสเตฟาน      50 
มิสเตอรฮาแนล      60 
เมืองปนัง 22, 27, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 

48, 49, 54, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 
70, 76, 80, 96, 99, 103, 110, 117, 
127, 128, 136, 142, 143, 146, 147, 
152, 170, 171, 179, 180, 183, 195, 
198, 202, 3.37, 3.38, 3.39, 3.60, 
3.64, 3.9, 3.10, 3.16, 3.17, 3.18, 
3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 
3.25, 3.28 

แมแปน       3.88, 3.89 
 
ย 
 
ยางพารา      3.41, 3.69, 3.70, 3.83, 3.94, 6.9,  

6.31, 6.33, 6.71 
ยางรับเบอร      211 
 
ร 
 
รถบดถนน      5.2 
รองอํามาตยเอก พ.ต.อ. นายแพทยกาว ณ ระนอง  6.72 
รองอํามาตยเอกฮอต (คอยูกุย) ณ ระนอง   6.61 
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รอยโทอภินันท ณ ระนอง     6.15 
ราชตฤณมัยสมาคม     6.4 
รายงานสินคาเมืองตรัง     22, 24 
ริ้วกระบวน      3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22,  

3.23, 3.24, 3.25 
เรสิเดนเมืองปนัง      33 
เรือกรนิเลีย      38, 46, 58 
เรือกลไฟ      23, 38, 48, 66, 138, 167 
เรือกลไฟอลัมา 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 

6.58 
เรือกิม้ซุนหั้น 92 
เรือคอมิชชันเนอร     23 
เรือจีนเลียนเลง      155 
เรือดํารงรัฐ 66, 85, 106, 108, 128, 136, 138, 

148, 151, 160, 166, 184, 195 
เรือถลาง 89, 110, 111, 117, 123, 128, 130, 

131, 136, 138, 151 
เรือบาล ี 123 
เรือบิตเตอร 65 
เรือบําบัง 128 
เรือปะกาไสย 114 
เรือปตเรน      103 
เรือเปหระ      69 
เรือภาส ี      128, 138 
เรือภูเก็ต      53 
เรือมหาจักร ี      105 
เรือมะละกา      103, 128 
เรือมังคุด      128 
เรือราญรุก      63, 65 
เรือลิเลนเดีย      182 
เรือสติมลอน      23, 69 
เรือสุครีพ      108 
เรือเสลันเดีย      3.31 
เรือเอกบัสริช      3.22 
เรือฮกเซง      45 
โรงบอน       38, 51 



 492

โรงแรมกงเอก็      3.53 
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร     6.67 
โรงเรียนลบจรงุวิทยา     3.57, 3.66 
โรงเรียนวัดตรงัคภูมิพุทธาวาส    3.58 
 
ว 
 
วัดควนธานี      3.66 
วัดตรังคภูมิพุทธวาส     3.65, 3.66, 3.71 
วัดสุวรรณคีรีวิหาร     6.1, 6.32 
วางพวงมาลา      3.34, 6.8, 6.59 
 
ส 
 
สักการะ       6.35, 6.59 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 203, 210, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 

1.43, 1.44, 1.45 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ 125 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.18, 

1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 
1.45, 3.2, 3.63 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ 21, 57 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงลพบุรรีาเมศร 3.45 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ  3.60 
 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาท 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสงัฆราช    6.11 
 สกลมหาสังฆปริณายก    6.11 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมหลวงนครสวรรควรพินิต 203 
สมเด็จพระเจาลกูยาเธอ กรมขุนนครสวรรควรพินิต  41, 125 
สมเด็จพระเจาลกูยาเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ  41 
 กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  6.8 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   6.5 
สมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจ ี    3.28 
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ  41, 64, 78, 84, 105, 128, 129, 130,  

สยามมกุฎราชกุมาร 131, 135, 136, 140, 1.10, 1.12, 
1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.38, 
3.56, 3.6, 3.73 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 3.40 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 101, 163, 176, 186, 187, 197, 3.49 
 พระบรมราชชนนีพันปหลวง     
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร     3.29, 6.46 
สมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร    3.50, 3.76, 6.17 
สะพานหิน      5.1 
สะพานเหล็ก      3.52 
สัญญาเงินกู      19, 20 
สุสานพระยาดํารงสจุริตมหิศรภักดี    6.1, 6.5 
สํานักงานเทศบาล     3.30, 3.59 
เสด็จประพาส      14, 53, 105, 128, 130, 136, 138,  

140, 186, 187, 188, 197, 3.56, 3.60, 
3.73, 3.88, 6.32 

เสรีไทย       6.77 
 
ห 
 
หมอมเจาจรญูศักด์ิ กฤดากร    1.18 
หมอมเจาปยบุตร จักรพันธ    1.15, 1.16 
หมอมเจาปยภักดีนารถ สปุระดิษฐ    1.1, 1.4 
หมอมเจาพัฒนายุ ดิศกุล     1.42, 1.44, 1.45 
หมอมเจาพูนพิสมัย ดิศกุล     1.42, 1.44, 1.45 
หมอมเจาสรรพสมบูรณ ดิศกุล    1.42, 1.44, 1.45 
หมอมเจาสฤษดิเดช     1.18, 1.45 
หมอมเฉ่ือย (ยมาภัย) ดิศกุล    1.39 
หลวงนฤบดินทรสวามิภักด์ิ (คอยูหุย ณ ระนอง)  6.47 
หลวงบรริักษโลหวิสัย     3, 202 
หลวงประเสริฐสมบัติ     32 
หลวงรองเมือง      4 
หลวงราชเสนี      13 
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หลวงลิขิตบรรณารกัษ     63 
หลวงศรีโลหภูมิพิทกัษ     3.76, 6.17 
หลวงศรีสมบัติ (คอซิมจั๋ว ณ ระนอง)   3.77, 6.1, 6.29 
หลวงศิริสมบัติ      39 
หลวงสโมสรราชกิจ (คอยูจีน ณ ระนอง)   6.46 
หลวงสาทรราชายุตถ     19 
หลวงเสนานนท (อรุณ พิศาลสารเกษตร)   1.1, 1.18 
หลวงอรรถไพศาลย     3.33 
หลวงอาญา      4 
หลวงอํานาจสรุเสนี     7 
หลวงอินทรมนตร     50 
หลวงอุดมภักดี      19 
หอยมุก       209 
หางโกหงวน      116, 128, 130, 136, 151 
หีบเครื่องแตงกาย     28 
หีบศพ       3.12, 3.13, 3.14, 3.22, 3.25, 3.80 
เหมอืงบรุะซง      36 
เหมอืงแรทองคํา      36 
เหรียญรัตนาภรณ     73, 3.8 
 
อ 
 
อนุสาวรียพระยาดํารงสจุริตมหิศรภักดี   204, 1.27, 2.2, 2.3, 2.4, 3.32, 3.33, 
 (คอซูเจียง ณ ระนอง)     3.34, 6.11, 6.13, 6.14, 6.59 
อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี  3.32, 3.33, 3.34 
 (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
อาจารยนิรันดร ไกรสร     6.27, 6.29, 6.45 
เอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซีย    6.75 
 
ฮ 
 
ฮวงซุย       18, 3.61, 6.6, 6.7 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
ประวัติผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ประวัติผูเชี่ยวชาญ 

 
ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล 
ท่ีอยู   30/19 หมูบานฝนทองนิเวศน ซอย 2 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย 

เขตบางเขน กทม. 10210 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 
ปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

M.A. (Overseas Records Management and Archives 
Administration) University College London, UK. 

ปริญญาเอก  Ph.D เนนการจัดการเอกสารและการบริหารสนเทศ 
   Monash University. Melbourne Australia. 
ประวัติการทํางาน 
ปจจุบัน   รองศาสตราจารยสาขาศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ขาราชการบํานาญ 
ประสบการณทํางาน 

- งานสอนและผลิตเอกสารการสอนทางดานบรรณารักษศาสตรและจดหมายเหตุ 

- กรรมการบริหารสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

- เปนวิทยากรใหสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

- กรรมการบริหารสมาคมจดหมายเหตุและมีความเช่ียวชาญดานการจัดการเอกสาร 

ประสบการณทางวิชาการ 
 เคยเขารับการศึกษาอบรม ดูงาน และประชุมสัมมนาทางดานหองสมุด งานบริหารเอกสาร
และจดหมายเหตุในสถาบันตางๆ ทั้งไทยและตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แกมเบียในทวีป
แอฟริกา ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด อินโดนีเซีย สิงคโปร ฮองกงและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 
ความชํานาญทางวิชาการ 

- เช่ียวชาญทางดานบรรณารักษศาสตร (library science) 

- การจัดการเอกสาร (records management) 

- การบริหารงานจดหมายเหตุ (archives administration) 

ผลงานทางวิชาการ 
- “หนวยที่ 5 จดหมายเหตุ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารนิเทศลักษณะพิเศษ หนวยที่ 

1-7 สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 หนา 182 - 255. 
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- ตําราเรื่อง “การจัดการเอกสาร” เอกสารการสอนวิชาการจัดการเอกสาร หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544. 

- “การจัดเก็บเอกสารและการดรรชนี” เอกสารฝกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บเอกสารและ

การทําดรรชนีของสาขาวิชาศิลปศาสตรและสํานักการศึกษาตอเน่ือง 2544. 

- “เอกสารลับเกี่ยวกับประเทศไทยจากกระทรวงการตางประเทศ” ใน ไทยคดีศึกษา : 

รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุฑิตาจิต อาจารย พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ 

ณ อยุธยา คณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตครบรอบ 60 ป อาจารย พันเอกหญิง 

คุณนิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 

311 – 324. 

- “Archives VS Libraries” a Paper Presentation at the Ninth Congress of 

Southeast Asian Libraries (CONSAL IX) on the theme Future Dimentions 

And Library Development at Bangkok on 2 – 7 May 1993, pp. 216 – 222 . 

- “Proposed Outline Of Education and Training Modules” A Paper 

Presented at the 4th Exchange Program of ASEAN Archivists on the Topic 

Avanced Training in Conservation of Archives and Library Materials at 

Bangkok, Thailand on 12 – 18 August 1996. 
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ประวัติผูเชี่ยวชาญ 

 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวกรพินธุ ทวีตา 
 
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนากลุมเอกสารจดหมายเหตุและบริการ  
 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
หนวยงาน  กลุมเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 
ท่ีติดตอ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี ถนนสามเสนใน  

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 

ประวัติการศึกษา   
พ.ศ.2523  อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ.2528 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2551 – พ.ศ.2554 ตําแหนงนักจดหมายเหตุ ระดับชํานาญการ กลุมบริการและประสาน

สงเสริมกิจการจดหมายเหตุ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555 ตําแหนงนักจดหมายเหตุ ระดับชํานาญการพิเศษ กลุมเอกสารจดหมายเหตุ

และบริการ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
พ.ศ.2555 – ปจจุบัน หัวหนากลุมเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ 
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ประวัติผูเชี่ยวชาญ 

 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวยวิญฐากรณ ทองแขก 
 
ท่ีอยู 123/3 หมู 5 หมูบานทรัพยสิทธิชัย ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
 
ท่ีทํางาน   หนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝายบริการสนเทศ  

สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ประวัติการศึกษา   
พ.ศ.2536  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป ภาษาฝรั่งเศส 

จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จ.ราชบุรี 
พ.ศ.2540 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
พ.ศ.2550 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการจดหมายเหตุและ

เอกสาร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2540 พนักงานหองสมุด ระดับ 2 สังกัดหนวยบริการสือ่สิง่พิมพตอเน่ือง 

ฝายบริการสื่อการศึกษา สํานักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2541 บรรณารักษ ระดับ 3 สังกัดหนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝายบริการ
สนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2545 – ปจจุบัน บรรณารักษชํานาญการ หัวหนาหนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝาย
บริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวดุษฎี  ชัยเพชร 
 
ที่อยู 4/2 หมู 4 ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 
 
ที่ทํางาน   กลุมบันทึกเหตุการณ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
   ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย – คณิต 

จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 
 พ.ศ.2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการจดหมายเหตุและ 

  เอกสาร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2540 นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ กลุมบันทกึเหตุการณ 
   สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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