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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คําใหการเปนเอกสารที่ทางราชการไดจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ ความรูหรือขอมูล
ตางๆ จากผูที่มาใหการหรือใหปากคําไวแกทางราชการ ซึ่งถือวาเปนประโยชนตอการบริหารราชการ
แผนดิน ๑ ความหมายของคําใหการในปจจุบันนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไดใหคําจํากัดความไววา “...คําใหการ (กฎ) น.ถอยคําหรือขอความที่ผูถูกกลาวหาหรือถูกตองรับภาค
เสธ ปฏิเสธ หรือแกขอหาในคดีที่ถูกกลาวหา หรือถูกฟองในคดีอาญา หรือคูความฝายหนึ่งยกเปนขอ
ต อ สู ใ นคดี แ พ ง หรื อ คดี ป กครอง...” ๒ เมื่ อ พิ จ ารณาจากความหมายดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า เป น
ความหมายในป จ จุ บั น ครอบคลุ ม เพี ย งคํ าให ก ารในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเท านั้ น แต ในอดี ต นั้ น
คําใหการที่ทางราชการจัดทําขึ้นยังมีเนื้อหากลาวถึงเรื่องอื่นๆ อีกดวย ธรรมเนียมการศึกสงครามของ
ไทยในอดีตมีการจัดทําคําใหการจากกลุมเชลยศึกที่จับมาได ดังจะเห็นไดจากในรางสารตราเจาพระยา
จักรี จ.ศ. ๑๑๘๖ กลาวถึงเหตุการณที่พระยาชุมพรและกรมการเมืองคุมไพรพลไปจับพมาไดราว ๗๐
คนเศษถึงเมืองทวายเพื่อสืบเรื่องการศึกสงครามระหวางพมากับอังกฤษ ในรางสารนี้ระบุถึงการสง
คําใหการมายังราชสํานักที่กรุงเทพ ดังนี้
พระยามหาอํามาตย พระยาวิชิตณรงค เจาเมืองกรมการจับผูคนมาไดสืบสาว
จะเห็ น การใดท องที่ จะคิ ด อา นเกลี้ ย กล อมถ ายเททํ า ได ต ามกํ าลั งไพร พ ลประการใดบ า ง
ก็สุดแตจะเห็นพรอมมูลกันใหไดราชการ ถาแลสืบไดความวาครอบครัวรามัญไมระส่ําระสาย
หัวเมืองรามัญขางบนเขาเปนพวกอังกฤษพรอมกับเมืองชารา เมืองเมิง เปนปกติอยู จะคิด
จะอานเอาครอบครัวโดยลําพังทางเมืองฝายเหนือมิไดจะปวยการเสียทีขึ้นมาเปลาพอจะ
จัดแจงใหนายทัพ นายกอง คุมไพรพลไปบรรจบเขากองเจาพระยามหาโยธาได ก็ตามแตจะ
เห็ น การพร อมมู ลอย าให ค อยพระราชดํ าริเลย ด วยเป น การไกลพระเนตรพระกรรณนั ก
สุดแตจะคิดอานเอาราชการใหได ถาสืบรูราชการแลคิดอานประการใดก็ใหบอกลงไปใหแจง
บัดนี้ใหลอกคําใหการ ใหการอายพมา ใหการมอญ ใหการทวาย สงขึ้นมาใหพระยามหา
อํามาตย พระยาวิชิตณรงค เจาเมืองกรมการจะไดตริตรองราชการ
๑

วีณา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕), ๕๖.
๒
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๕๖), ๒๖๐.

๑

๒
อนึ่งพระเจาละคร พระยาอุปราช พระยาราชวงศ กราบถวายบังคมขึ้นมากอน
ยังหารูราชการเมืองมัตมะเปนแนดังนี้ ใหพระยามหาอํามาตยเอาถอยคําอายพมาซึ่งสง
ขึ้นมานี้ให พระเจาละคร พระยาอุปราช พระยาราชวัง ดูใหรูความดวย เมื่อแลพระเจา
ละคร พระยาอุปราช พระยาราชวัง เมืองเชียงใหม เมืองลําพูน จะคิดราชการทํากับอายพมา
ทางหัวเมืองฝายเหนือไดประการใดก็สุดแทแตพระเจาละคร พระยาเชียงใหม พระยาลําพูน
คิดอานทําเถิดดวยเปนที่ทํากับอายพมาอยูแลว
๖
๗
หนังสือมา ณ วัน ๗ ฯ ๒ ค่ํา จุลศักราช ๑๑๘๖ ปวอกฉศก ๏ วัน ฯ ๒ ค่ํา ได
สงตราเมืองกําแพงเพชร ตราเมืองอุทัยธานี คําใหการอายพมา ๑๐ ฉบับใหนายนุตถือไป๓

จะเห็นไดวาคําใหการนี้มีความสําคัญอยางยิ่งที่ขาราชการ หรือผูบัญชาการทัพจะตองนํา
ขอมูลที่ไดมาประกอบการพิจารณา เพื่อวางแผนหรือกําหนดทิศทางในการจัดการดําเนินงานราชการ
ตอไป ซึ่งธรรมเนียมของการจัดทําคําใหการของราชการนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง
พระนิพนธไววา
ลักษณะถามคําใหการชาวตางประเทศถึงการบานเมืองนั้นๆ เปนประเพณีที่มี
มาแตกอนเหมือนกันทุกประเทศ คือถาไดชนตางชาติมาใชในอํานาจก็ดีหรือแมชนชาติเดียว
กันเองไดไปเมืองตางประเทศมาก็ดี ถาเห็นวาไดรูไดเห็นการงานบานเมืองนั้น ก็เรียกตัวมา
ใหราชการซึ่งเปนเจาหนาที่หลายๆ คนพรอมกันเปนทํานองกรรมการซักไซไตถาม และจด
คําใหการไวเปนความรูในราชการ๔

จากตัวอยางที่กลาวมา ทําใหทราบวาเนื้อหาที่ปรากฏในคําใหการมีทั้งคําใหการที่เปน
ขอมูลจากเชลยศึกที่จับมาได เปนคําใหการที่ไดจากบุคคลที่เดินทางไปยังบานเมืองอื่น รวมทั้งเปน
คําใหการในชั้น ศาล จึงถือไดวาคําใหการเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพัน ธ
ระหวางไทยและตางประเทศ ตลอดจนขอมูลในดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละ
ประเทศ ในคําใหการแตละฉบับมักจะกลาวถึงภูมิหลังของผูที่ใหการ ดังเชน ในเอกสารราชการทัพ
เวียงจันทน พระยาไกรศรีไดซักถามอายเสือซึ่งจมื่นไชยพรคุมตัวลงมา มีการบันทึกถึงภูมิหลังของผูให
การดังนี้

๓

คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓. เลม ๑ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๐), ๘๒.
๔
ประชุมคําใหการกรุงศรีอยุธยารวม ๓ เรื่อง (กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๓), ๒๒-๒๓.

๓
อายเสือใหการวาอายุได ๒๘ ปเปนบุตรพระยาเพชรบูรณบุญมา บิดาขาพเจา
มีบุ ตรชาย ขาพเจา อายรัก อายด อน บุ ตรหญิ งชื่ออี่ จันเป นเมี ยขุน ดอกไม อีดี ยังไม มีผั ว
ภรรยาขาพเจาชื่ อเกิดมี บุต ร ชาย ๑ หญิ ง ๑ (รวม) ๒ คน บานเรือนขาพเจาอยูในเมือง
เพชรบู รณ เมื่อบิดาขาพเจาไดเป นที่พระยาเพชรบูรณ แลวจึ่งเอาขาพเจาลงมาถวายเป น
มหาดเล็กเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ ครั้นถวายตัวเสร็จแลว ฯขาฯ ก็กลับไปบานขาพเจา...๕

ขอความขางตนทําใหเห็นถึงการใหรายละเอียดเกี่ยวกับชาติกําเนิด ญาติพี่นอง ภูมิลําเนา
ของผูที่ใหการ อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงธรรมเนียมในอดีตที่ขุนนางชั้นผูใหญนิยมสงบุตรหลานเขาไป
ถวายตั ว เป น มหาดเล็ กรับ ใช ในเจ านายพระองค สําคัญ อีกดว ย นอกจากนี้ ในคําให การของเชลยที่
เกี่ยวกับการศึกสงครามยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร หรือระยะทางจากสถานที่ตางๆ
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการทําศึก เชน คําใหการของอายปา ในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง
เจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาวถึงระยะทางหมูบานตางๆ ที่เสีย
สวยใหกับเมืองเวียงจันทนวา
แตบานพราวที่ขาพเจาอยู ลงมาทางเมืองโคราชถึงบานลาดทางครึ่งวัน มีคน
สวยประมาณ ๒๐ หลังเรือน แตบานลาดลงมาถึงบานโพทางเชาชั่วเพล มีคนสวยประมาณ
๕ หลังเรือน แตบานโพมาถึงคูเวียงทางวันหนึ่ง มีคนสวยประมาณสามสิบหลังเรือน แตคู
เวี ย งมาถึ ง บ า นบ อ ทางครึ่ ง วั น บ า นบ อ มี ค นส ว ยประมาณสามสิ บ หลั ง เรื อ น แลแขวง
เวียงจันทนลงมาทางโคราชสิ้นแขวงเพียงบานปอ แตบานมาถึงแมน้ําชีแขวงโคราชทางสอง
คืน ๖

ในคํ า ให ก ารบางฉบั บ ยั ง กล า วถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอาณาจั ก รอี ก ด ว ย ดั ง เช น
คําใหการอายท าวลาว ระบุรายละเอียดถึงเหตุการณ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ วาเกิดแผน ดิน ไหวในเมือง
เวียงจันทน “...ฝนไมตกฟาไมรองเกิดลมพายุใหญ หอพระแกวหัก หอพระบางบันหักทั้ง ๒ ชาง หอ
ไตรทลาย เรือนเมียเจาเวียงจันทนหักยับ ๓ หลัง เรือนไพรพลเมืองทลาย ๔๐๐ หลัง พระสังฆราชวัด
ภู ช องดู ตํา ราบอกเพี้ ย กว านว า เกิ ด วิบั ติตางๆ เมื องเวีย งจัน ทน จ ะเสีย แลว...” ๗ ขอความดังกล าว
นอกจากกลาวถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับลางบอกเหตุของ
บานเมืองอีกดวย คําใหการจึงเปนหลักฐานชั้นตนที่ใหรายละเอียดทางประวัติศาสตร ความสัมพันธ

๕

คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓. เลม ๓ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๐), ๓๒.
๖
เรื่องเดียวกัน, ๖๒-๖๓.
๗
เรื่องเดียวกัน, ๒๘-๒๙.

๔
กับตางประเทศ ภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม นับเปนบันทึกสําคัญที่ใหรายละเอียด ซึ่งไมปรากฏ
หลักฐานในเอกสารอื่น แมในพระราชพงศาวดารฉบับตางๆ
สําหรับคําใหการมีขึ้นตั้งแตสมัยใดนั้นไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
นั้น แมเอกสารตางๆ ของราชการถูกทําลายไปเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ เปนจํานวนมาก
แตก็พบคําใหการจํานวน ๓ ฉบับ คือ คําใหการขุนหลวงหาวัด คําใหการชาวกรุงเกา และคําใหการขุน
หลวงวัดประดูทรงธรรม ซึ่งเปนบันทึกคําใหการของเชลยศึกชาวไทยที่ถูกกวาดตอนไปกรุงอังวะเมื่อ
ครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒ สวนคําใหการสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นปรากฏหลักฐานอยูเปนจํานวน
มาก เนื่องจากมีการทําศึกสงครามกับอาณาจักรตางๆ ทําใหมีการจับเชลยกวาดตอนผูคนและไดมีการ
ซักถามคําใหการจากเชลย หรือผูที่ถูกกวาดตอนนั้นดวย ตัวอยางคําใหการในสมัยรัตนโกสินทร เชน
สมัย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ าจุฬ าโลกมหาราช รัช กาลที่ ๑ พบคําให การชาวอั งวะ เป น
คําใหการของมะยิหวุน แมทัพชาวพมาที่ไทยจับมาไดจากเมืองเชียงรายเมื่อปวอก พ.ศ. ๒๓๓๑ สวน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ พบวามีคําใหการมหาโค มหากฤช ซึ่ง
เปนคนไทยชาวกรุงเกาที่ถูกจับกวาดตอนไปพมา ภายหลังไดบวชเปนพระหนีกลับมาเมืองไทย เมื่อ
พ.ศ. ๒๓๕๓ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ มีการทําศึกกับประเทศ
รอบดาน ไดแก ลาว เขมร พมา มลายู ทําใหพบคําใหการเกี่ยวกับการสงครามครั้งนั้นเปนจํานวนมาก
จารี ต การจั ด ทํ า คํ า ให ก ารของราชสํ า นั ก ส ว นกลางนี้ ไ ด ป รากฏ มาถึ ง รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังปรากฏคําใหการของกลุมเจาเมืองในอาณาจักรลานชาง
เชน คําใหการพระยาเมืองฮาม เรื่องเมืองเชียงแตง คําใหการทาวลองเรื่องเมืองอัตปอ คําใหการหลวง
เทียมฯ เรื่องเมืองเซลําเภา เปนตน
คําใหการเหลานี้ไดมีการจัดพิมพอยูในหนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ซึ่งจัดพิมพภาคที่ ๑
ในป พ.ศ.๒๔๕๗ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงรวบรวมและตรวจชําระ และไดมีการ
จัดพิมพตอเนื่ องมาโดยตลอดจนถึ งภาคที่ ๘๒ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ตอมาองคการคาของคุรุสภาได
จัดพิมพชุดประชุมพงศาวดารอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดมีการ
จัดทําประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก ซึ่งไดมีการนําคําใหการในชุดประชุมพงศาวดารที่พิมพ
แลวแตเดิมมาจัดพิมพใหม พรอมกับเพิ่มเติมคําใหการที่ยังไมเคยพิมพเผยแพรมากอน
นอกจากคําใหการในชุดประชุมพงศาวดารแลว ยังมีคําใหการที่จัดพิมพแยกเลมออกมา
เชน ประชุมคําใหการกรุงศรีอยุธยารวม ๓ เรื่อง ไดแก คําใหการเรื่องทัพญวนสมัยรัชกาลที่ ๓ (พิมพ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖) คําใหการในชุดจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ (พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐) คําใหการชาวกรุง
เกา คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม คําใหการขุนหลวงหาวัด (พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓) ฯลฯ จะ
เห็นไดวาการจัดพิมพคําใหการที่ผานมายังคอนขางกระจัดกระจายอยูตามหนังสือชุดตางๆ ยังไมมีการ

๕
รวบรวมเอกสารคําใหการในแตละยุคหรือรัชสมัยอยางเปนระบบ และยังไมมีการศึกษาวิเคราะหถึง
รูปแบบการบันทึก เนื้อหา รวมทั้งภาพสะทอนทางสังคมที่ปรากฏอยูในหนังสือคําใหการเหลานั้น
สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว นั้ น เป น ช ว งที่ มี ก ารทํ า ศึ ก สงครามกั บ
อาณาจักรขางเคียงอยูบอยครั้ง นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๓๖๙ เจาอนุวงศ เมืองเวียงจันทนไดรวมกับเจาราช
บุตรโย เจาเมืองจําปาสัก แผขยายอํานาจลงมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวางแผนจะเขา
โจมตีกรุงเทพฯ ทางกรุงเทพฯจึงตองทําสงครามกับเวียงจันทน ตอมาใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ไทยไดทําศึกกับ
หัวเมืองมลายูทางใต เนื่องจากหัวเมืองเหลานี้ตองการแยกตัวเปนอิสระ และในชวง พ.ศ. ๒๓๗๖๒๓๙๐ ยังไดทําศึกกับเวียดนามที่พยายามเขามามีบทบาทเหนือเขมร ซึ่งศึกครั้งนี้เปนที่รูจักกันในนาม
สงครามอานามสยามยุทธ ๘ ดวยเหตุนี้จึงมีเอกสารประเภทคําใหการในแตละศึกสงครามที่มีเนื้อหา
หลากหลาย ทําใหเห็นถึงวิธีการบันทึก เหตุการณ สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งภูมิ
หลั งของผู ให ก ารที่ มาจากแต ล ะอาณาจักร และยั งเปน เอกสารชั้ น ต น ที่ มี ขอมู ลตางจากพระราช
พงศาวดาร เนื่องจากเป น เอกสารที่มีการซักถามจากบุคคลจริงที่อยูรวมในเหตุการณ นั้น ๆ ดังเชน
คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง (จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓) กลาวถึงเหตุการณในเมืองพวนชวง
รัชกาลของเจาชมพู ซึ่งพยายามจะแยกตัวออกจากเมืองเวียงจันทน ทางฝายเวียงจันทนจึงใหเจานันท
เสนยกทัพขึ้นไปตี เจาชมพูขอกองทัพจากญวนมาชวยตีกองทัพเมืองเวียงจันทนจนแตกพาย สวนเจา
นันทเสนขอกองทัพจากรุงเทพฯ ใหยกขึ้นไปชวย ดังความที่วา
ญวนจึงเอาตัวเจาชมพูกลับคืนไป ตัวเจาชมพูไปเกลี้ยกลอมกวาดครอบครัวอยู
ณ ลาดหองใกลเมืองพวนทางเชาชั่วเพล ญวนแบงกองทัพก็อยูกับเจาชมพู ๕๐๐-๖๐๐ คน
เจานันจึงบอกขอกองทัพกรุงฯ ใหยกขึ้นไปชวย จึงโปรดใหจมื่นเสมอใจที่เปนพระยาศรีอัคร
ราชกับเจาอิน อายอนุ ยกขึ้นไปเวียงจันทน แตจะเปนคนมากนอยเทาใดหาทราบไม ครั้น
กองทัพกรุงเทพฯ ยกไปถึงลาดหอง เจาชมพูก็พากองทัพญวนถอยไป เจานันจึงใหกวาดเอา
ครอบครัวเมืองพวนมารวมไว ณ ลาดหองได ๒ เดือน ญวนก็ยกกองทัพมาอีก เจานันจึงให
กวาดครอบครัวเมืองพวนลงมา ณ กรุงเทพฯ ฯขาฯ ก็ลงมา ณ กรุง อยูภายหลังเมืองพวนจะ
ขึ้นกับเมืองเวียงจันทนเมืองหลวงพระบางประการใด ฯขาฯ หาทราบไมสิ้นคําเทานี้ ๙

๘

เดวิด เค. วัยอาจ, ประวัติศาสตรไทย ฉบับสังเขป, พิมพครั้งที่ ๒, แปลจาก Thailand: A Short
History, แปลโดย ชาญวิ ท ย เกษรตรศิ ริ และคนอื่ น ๆ (กรุ ง เทพฯ: มู ล นิ ธิ โ ครงการตํ า ราสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตร, ๒๕๕๖), ๒๘๒-๒๙๐.
๙
“คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย,
เสนดินสอขาว, รัชกาลที่ ๓, จ.ศ. ๑๑๘๙, เลขที่ ๓, หนาปลาย ๑๐-๑๔.

๖
จากตั ว อย า งข า งต น จะเห็ น ได ว า ในคํ า ให ก ารฉบั บ ดั ง กล า วระบุ ถึ ง เหตุ ก ารณ ทั พ
เวียงจันทนกับทัพกรุงเทพฯ ยกไปตีพวกญวนที่รวมมือกับเมืองพวน ในพ.ศ. ๒๓๓๓ ซึ่งในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ ไมไดมีการระบุถึงชื่อแมทัพฝายกรุงเทพฯ แตอยางใด แตใน
คําใหการฉบับนี้ระบุชื่อแมทัพคือ “จมื่นเสมอใจ” ที่ไปรวมรบกับ “เจาอิน” และ “อายอนุ” และเมื่อ
พิ จ ารณาจากการเรีย กชื่ อจะเห็ น ไดวาคําให การฉบั บ นี้ มีการซักถามและบัน ทึกในชวงรัช กาลที่ ๓
เนื่องจากเปนชวงที่เจาอนุวงศคิดแยกตนเปนอิสระ เอกสารของฝายกรุงเทพฯ จึงใชคํานําหนาชื่อวา
เจาอนุวงศวา “อาย” และคําใหการฉบับนี้ยังบงบอกถึงการเขามาของกลุมลาวพวนที่มาตั้งถิ่นฐานใน
กรุงรัตนโกสินทรอีกดวย
นอกเหนือจากขอมูลที่ชวยขยายรายละเอียดจากพงศาวดารแลว คําใหการในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ ยังสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการการทํางานของฝายราชการนับตั้งแตการซักถามขอมูล บทบาท
ของขาราชการตามหัวเมือง ดังเชนคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ ที่กลาว
วา
ขุน โอดกรมการเมื องนครราชสีม าให การวา ณ วัน ฯ๕ ๓ อายอนุ ว งศล งมา
ตั้งอยูทะเลสอ แลวเขาไปเบิกขาวในเมืองนครราชสีมา คน ๓๕๐๐ คน ณ วัน ฯ๖ ๓ ค่ํา เพลา
เชาออกจากทะเลสอ ลงมาทางดงพญาไฟ ครั้น ณ วัน ฯ๗ ๓ ค่ํา อายอนุเวียงจันทน ยกมาตั้ง
คายอยูศีรษะทะเลขางตะวันออกประมาณคน ๗๐๐ เศษ พระยายกกระบัตร หลวงเมือง
หลวงนา หลวงสา (รอด) หลวงนรา พากันออกไปหาอายอนุเวียงจันทน แลวอายเวียงจันทน
วาจะเขากับเราหรือไม ถาไมยอมจะฆาเสีย พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวง
สารอด หลวงนรา ก็วาจะเขากับดวยอายเวียงจันทน ๑๐

คําใหการของขุนโอดที่ยกมาขางตนแสดงใหเห็นถึงกระบวนการบันทึกคําใหการที่แสดง
ถึงการซักถามรายละเอียดของสถานที่ วันเวลา จํานวนไพรพลของฝายตรงขาม รวมทั้งเหตุการณ
บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวของ คําใหการฉบับนี้สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของกรมการเมืองที่มีอํานาจ
การตัดสินใจในชวงที่เจาเมืองคือพระยานครราชสีมากับพระยาปลัดซึ่งถือวาเปนตําแหนงรองลงมา
เดิ น ทางไปราชการที่ เมื องขุ ขัน ธ ๑๑ ดังนั้ น ผู ที่ ทํ าหน าที่ บ ริห ารเมื อ งนครราชสีม าในช ว งนี้ จึงไดแ ก
พระยายกบั ต ร เป น ตํ า แหน งผู เชี่ ย วชาญทางการปกครองและกฎหมายประจํ าเมื อ ง หลวงเมื อ ง
๑๐

“สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ.๑๑๘๙,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย,
ภาษาไทย, เสนดินสอขาว, รัชกาลที่ ๓, เลขที่ ๑๑/ก., หนาตน ๓-๔.
๑๑
เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๘.

๗
หลวงนา ตําแหนงจตุสดมภของเมือง และหลวงสารอดกับหลวงนรากรมการเมือง และในคําใหการ
ฉบับนี้ยังบรรยายถึงเหตุการณสูรบระหวางชาวนครราชสีมากับกองทัพเวียงจันทน ดังขอความที่วา
ครั้งรุง ณ วัน ฯ๙ ๔ ค่ํา เพลาเชาตรู พระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการ
ตางคนตางยิงปนคนละนัด พวกครัวเขาฟนเขาแทง ทั้งพระสงฆเถรเณร ผูหญิงในครัวหนุน
ใหรอยไลอายลาวแตกไมผินหนาสู พวกครัวซ้ําเติมฆาฟนทุบตีแตเพลาเชาจนบายประมาณ
๒๐๐๐ คน ที่ เหลื อตายไม เห็ น เขา ไปทางเมื องนครราชสี ม า หนี ไปทางเมื องเวีย งจั น ทน
พระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการบอก ฯขาฯ วาอายสิทธิสานลงจากมา พวก...แทง
ตาย ขาไดเห็นแตปนเครื่องทองลูกประคําทอง แลวจับเปนได ๕ คน ๑๒

คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงเปนแหลงขอมูลเอกสารชั้นตนที่
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการการทํางานของฝายราชการไทยในการซักถามขอมูลจากเชลย หรือผูที่มา
ใหการ อีกทั้งยังทําใหขอมูลหรือรายละเอียดบางอยางที่ชวยเสริมขอมูลจากเอกสารอื่นๆ ไดเปนอยาง
ดี ตลอดจนทํ า ให เห็ น ถึ งสภาพสั งคมและวัฒ นธรรม การเมือง การปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่
นอกเหนือจากการทํานุบํารุงการพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมภายในราชอาณาจักรแลว ยังแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางกรุงรัตนโกสินทรกับกลุมคนตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของหรือติดตอสัมพันธใน
อาณาจักรทั้งการสงคราม การทูต หรือการคา ตลอดจนบทบาทของสามัญชนในประวัติศาสตรไทย
และยังเปนเอกสารชั้นตนที่แสดงใหเห็นถึงรูป แบบอักษร อักขรวิธีที่ใช รวมถึงวิธีการบันทึกที่ใชใน
คําใหการ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจาก
เอกสารตนฉบับในบัญชีหมวดจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔) ที่เก็บรักษาและ
ใหบริการที่กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ ซึ่งจะศึกษารูปแบบการใชอักษร
อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบเอกสารที่ใชในการบันทึก ตลอดจนศึกษาวิเคราะห
เนื้อหาของคําใหการแตละประเภท ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในคําใหการ ซึ่ง
ผลของการศึ ก ษาสามารถนํ า ไปใช ศึ ก ษาตี ค วามด า นประวั ติ ศ าสตร หรื อ สภาพสั ง คมสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในเอกสารอื่นๆ และเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหหนังสือ
คําใหการในยุคสมัยอื่นๆ ตอไป

๑๒

“สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ.๑๑๘๙,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย,
ภาษาไทย, เสนดินสอขาว, รัชกาลที่ ๓, เลขที่ ๑๑/ก., หนาตน ๗-๙.

๘
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
๑ . เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบอั ก ษร อั ก ขรวิ ธี รู ป แบบการบั น ทึ ก ในคํ า ให ก ารสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
๒. เพื่อศึกษาเนื้อหาที่ป รากฏในคําใหการประเภทตางๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว
๓. เพื่ อ ศึกษาภาพสะท อนเหตุ การณ ป ระวัติศ าสตร สภาพสังคมและวัฒ นธรรมจาก
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
สมมติฐานของการศึกษา
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีรูปแบบอักษร อักขรวิธี รูปแบบ
การบันทึกที่เปนลักษณะเฉพาะ และมีขอมูลที่เกี่ยวกับภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิงประวัติศาสตรชวงรัชกาลที่ ๓ ได
ขอบเขตการศึกษา
๑. ศึ ก ษาคํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและให บ ริ ก ารอยู ที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํ านั ก หอสมุ ด แห งชาติ โดยเลื อกเอกสารที่ ใชจ ากบั ญ ชีห มวดจดหมายเหตุ ส มั ย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)
๒. ศึ ก ษาเฉพาะคํ า ให ก ารที่ ป รากฏเป น ชื่ อ เรื่ อ งหรื อ ใจความสํ า คั ญ ที่ อ ยู ใ นบั ญ ชี
จดหมายเหตุสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔) ของหอสมุดแหงชาติ
ทั้งหมด ๗๓ รายการ ดังตอไปนี้

๙
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๑. ๑๑๘๘ ๔
คําใหการ
ผู ถื อ หนั ง สื อ ไปตรวจราชการที่ เมื อ ง
นางรองว า เจ า เมื อ งเวี ย งจั น ทน ย ก
กองทัพ มากวาดตอนอพยพครัวเมือ ง
นครราชสี ม าไปราษฎรแขวงเมื อ ง
นางรองตื่นตกใจอพยพหนีเขาปา
๒. ๑๑๘๙ ๓
คําใหการ
คํ าให ก ารเรื่ อ งเกี่ ย วด ว ยเมื อ งหลวงพระบาง
๓. ๑๑๘๙ ๑๑/ก. สําเนาคําใหการ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทน
เปนขบถ
๔. ๑๑๘๙ ๑๑/ฆ. คัดบอก เลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทน
เปนขบถ
๕. ๑๑๘๙ ๑๑/ง. คัดบอก เลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทน
เปนขบถ
๖. ๑๑๘๙ ๑๑/จ. คัดบอก เลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทน
เปนขบถ
๗. ๑๑๙๑ ๕
คําใหการ
วาดวยราชการทัพญวน
๘. ๑๑๙๗ ๑
คําใหการ
วามีเขมรประมาณ ๒๐ คน เขามาปลน
และมั ดไวกั บ ได เกลี้ ย กล อมให ไปเป น
พวกฟาทลหะราชการทัพญวน
๙. ๑๑๙๘ ๑
คําใหการ
ไพร ห ลวงล อ มพระราชวั ง ๔ คนเดิ ม
ทํางานอยูในกรมชาง แลวสมัครมาเปน
ไพรหลวงลอมพระราชวัง
๑๐. ๑๒๐๐ ๙๔/ก. คัดบอก
คํ า ให ก ารนายเพมเขมรว า ด ว ยข อ
ราชการทัพญวน
๑๑. ๑๒๐๑ ๔
คําใหการ
คํ า ให ก ารของอ า ยถ อ ญวนเรื่ อ งข อ
ราชการทัพญวน
๑๒. ๑๒๐๑ ๓๐
คําใหการ
คําใหการแขกกบฏเมืองไทร
ก

๑๐
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๑๓. ๑๒๐๑ ๑๑๘
คําใหการ
คํ าให ก ารห วั น ห มั ด อ าห ลี เรื่ อ ง
ราชการทัพเมืองไทร
๑๔. ๑๒๐๑ ๑๒๑
คําใหการ
คําใหการหวัน หมัดอาหลี แกพระยา
กลันตันวาดวยราชการทัพเมืองไทร
๑๕. ๑๒๐๑ ๑๔๓
คําใหการ
คําใหการนายรักขาวราชการทัพเมืองไทร
๑๖. ๑๒๐๑ ๒๑๑
จดคําใหการ
คําใหการอายตุลาแขก เรื่องหลบหนี
ซึ่งเจาพระยายมราชเกณฑใหลากปน
ใหญ
๑๗. ๑๒๐๑ ๓๑๗
สําเนาคําใหการ คําใหการเจะยาปา เจะประหิมวาดวย
ขอราชการทางเมืองกลันตัน
๑๘. ๑๒๐๑ ๓๑๗/ก. สําเนาคําใหการ คําใหการเจะหยาแหมวาดวยเรื่องขอ
ราชการทางเมืองกลันตัน
๑๙. ๑๒๐๑ ๓๑๘
สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารนายจั น ว า ด ว ยเรื่ อ งนาง
ทรัพยจะยกบุตรสาวใหกับนายจัน
๒๐. ๑๒๐๑ ๓๑๙
สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารอ ายกาหรี่ อ ายหา อ ายเต
เรื่องกองทัพไทย
๒๑. ๑๒๐๒ ๑
คําใหการนายกร เรื่องทําตะกรุดเสกน้ํามนตใหราษฎร
นิยมยินดี
๒๒. ๑๒๐๒ ๒
คําใหการนายกลิ่น เรื่องทําตะกรุดเสกน้ํามนตใหราษฎร
นิยมยินดี

๑๑
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๒๓. ๑๒๐๒ ๔๓
คัดบอกราชการ - คําใหการพระยานราธิราชกรมการ
ทัพญวน
เมื อ งพระตะบอง เรื่ อ งราชการทั พ
ทูลถวาย เลม ๓ ญวน
- คํ า ให ก ารจี น บุ ญ เรื่ อ งองค อิ่ ม พา
ครอบครั ว ที่ ไ ปอยู เมื อ งโพธิ สั ต ว กั บ
เรื่องฝรั่งรบกับจีน
- คํ า ให ก ารตั้ ง เถ า รด (เถ า แก ร ด)
เรื่ อ งองค อิ่ ม หนี ไปอยู เมื อ งโพธิ สั ต ว
และเขมรรวมกําลังรบกันกับญวน
- คําใหการนายสุกนองชายสนองโส
เมืองโพธิสัตว เรื่องครอบครัว
- คํ าให การนายคงชาวเมืองพระตะบอง
วาองคอิ่มกวาดตอนครอบครัวไป และ
เขมรรวบรวมกําลังสูรบญวน
๒๔. ๑๒๐๒ ๔๔
คําใหการ
คํ า ให ก ารเสมี ย นเมาชาวเขมรเมื อ ง เหลือเพียง
กําปอด เรื่องญวนเกณฑใหราษฎรทํา หนาปก ตัว
คายทําทางและสงเจาหญิง ๓ องค ไป เลมสูญหาย
เมื อ งไซ งอ น ส ว นองค แ ป น ทํ าโทษที่
พนมเปญ เขมรพรอมใจรบกับญวน
๒๕. ๑๒๐๒ ๔๗
คัดคําใหการทูต คําใหการทูตเขมรซึ่งนําศุภอักษรและ
เขมร
เค รื่ อ งบ ร รณ า ก า รไป ถ ว าย เจ า
เวียดนาม
๒๖. ๑๒๐๒ ๑๗๙
หนังสือคําใหการ เรื่องพระยาสงขลาใชใหไปสืบ เครื่อง
หลวงศรีประตุกา ยศและเรงรัดดอกไมเงินทอง ณ เมือง
ตรังกานู

๑๒
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๒๗. ๑๒๐๒ ๑๙๗
สําเนาคําใหการ คําให การ นายเลี ย น วาดว ยเรื่องรับ
เบี้ ย หวั ด หมื่ น ชํ า นาญให หมื่ นนิ พนธ
ภักดี
๒๘. ๑๒๐๓ ๙๐
รางสารตรา
- คํ า ให ก ารนายกลั ด นายกรุ ส ขุ น
หมื่นกองพระวิเศษโยธา วาพระวิเศษ
โยธาผูถึงแกกรรมยังไมสงทองหลวง
- คํ าให ก ารทองมี ภรรยาพระวิเศษ
โยธา เรื่อ งพระวิ เศษโยธาคุ ม ไพรไป
รอนทอง
๒๙. ๑๒๐๓ ๑๐๑
สําเนาคําใหการ - นายน อ ยป น ตา ว า ด ว ยเรื่ อ งวงษ
สกุลที่เปนพญาเชียงใหม
- พระยาละคร
- พระยาลําพูน
๓๐. ๑๒๐๓ ๑๐๒
คําใหการ
คําใหการนายแสงวาดวยเรื่องทําชูกับ
อําแดงทุก ภรรยาพระพิไชยสงคราม
๓๑. ๑๒๐๕ ๑๕
คําใหการ
ท า วเพี้ ย เมื องตะโปน เมื องวั งและเมื อง
ระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปสงญวน
๓๒. ๑๒๐๕ ๑๖
จดหมาย
คําใหการอายวาญวนวาดวยอายญวน
จัดตั้งคาย
๓๓. ๑๒๐๕ ๓๐
คําใหการ
ท า วเขื่ อ นแก ว เมื อ งตะนาวผู ไ ปสื บ
ราชการเมืองเมาะตําเลิม
๓๔. ๑๒๐๕ ๑๔๗/ก. สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารทู ต ว า ด ว ยเรื่ อ งจํ า ทู ล พระ
ทูตเลม ๑ เรื่อง ราชสาสน ออกไปกรุงปกกิ่งและลัท ธิ
จําทูลพระราช- ธรรมเนียมของกรุงปกกิ่ง
สาสนออกไปกรุง
ปกกิ่ง

๑๓
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๓๕. ๑๒๐๕ ๑๗๑/๑ สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารทู ต ว า ด ว ยเรื่ อ งจํ า ทู ล พระ
ทูตเลม ๑ เรื่อง ราชสาสน ออกไปกรุงปกกิ่งและลัท ธิ
จําทูลพระราช- ธรรมเนียมของกรุงปกกิ่ง
สาสนออกไปกรุง
ปกกิ่ง
๓๖. ๑๒๐๕ ๑๔๗/ก/๒ สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารทู ต ว า ด ว ยเรื่ อ งจํ า ทู ล พระ
ทูตเลม ๒ เรื่อง ราชสาสน ออกไปกรุงปกกิ่งและลัท ธิ
จําทูลพระราช- ธรรมเนียมของกรุงปกกิ่ง
สาสนออกไปกรุง
ปกกิ่ง
๓๗. ๑๒๐๕ ๑๔๗/๒ สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารทู ต ว า ด ว ยเรื่ อ งจํ า ทู ล พระ
ทูตเลม ๒ เรื่อง ราชสาสน ออกไปกรุงปกกิ่งและลัท ธิ
จําทูลพระราช- ธรรมเนียมของกรุงปกกิ่ง
สาสนออกไปกรุง
ปกกิ่ง
๓๘. ๑๒๐๖ ๔
คัดคําใหการ
อายญวนที่จับได
๓๙. ๑๒๐๖ ๗
คัดขอราชการ คําใหการทัพญวน
ทัพญวน
๔๐. ๑๒๐๖ ๘
คําใหการ
หลวงยกกระบัตร พระสุริยเมืองตาก
ไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม ไดขาว
วาพมาเตรียมการจะยกไปตีพวกยาง
แดง อั ง กฤษไม ไว ใจจั ด การป อ งกั น
เมืองเมาะตําเลิม

๑๔
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๔๑. ๑๒๐๖ ๑๐
คําใหการ
- นายดี ล าวให ก ารว า ด ว ยราชการ
เมืองนครพนม
- ขุนณรงคภักดีใหการวาดวยพมายก
กองทัพมาตั้งอยูที่เมืองยางแดง เมือง
กะเติงติ เมืองมัตมะ
๔๒. ๑๒๐๗ ๔
คําใหการ
พระยาจัก รี พระกุเชน พระยาวงสา
ใหการเรื่องพระยาเขมร ๑๐ คน คิด
หาอุ บายกํ าจั ดกองทั พไทยให ออกจาก
บานเมือง
๔๓. ๑๒๐๗ ๕
คําใหการ
ขุ น เทพสิ รี ขุ น สรี ร ะวั ง ไพร ให ก าร
เรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม
๔๔. ๑๒๐๗ ๒๓๓
คําใหการของ
เรื่องถามราชการเมืองพัง
มหาชัย
๔๕. ๑๒๐๗ ๒๓๔
คําใหการญวน ญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมากรุงเทพฯ
เมืองพิษณุโลก
๔๖. ๑๒๐๗ ๒๓๕
คําใหการของ
วาดวยไปสืบราชการเรื่องพมารบกับ
หลวง
พวกยางแดงและราชการต า งๆ ที่
ยกกระบัตร
เมืองเชียงใหม
เมืองตาก
๔๗. ๑๒๐๗ ๒๓๖
คําใหการของ
เรื่ อ งการตั้ ง เมื อ งเชี ย งรายและเขต
ทาวสิทธิมงคล แดนเมืองเชียงราย
๔๘. ๑๒๐๘ ๒
สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารอ า ยเงย อ า ยมี ชื่ อ ญวน ๖
คน เรื่องขอราชการทัพญวน
๔๙. ๑๒๐๘ ๒/ก.
สําเนาคําใหการ คํ า ให ก ารอ า ยทนเขมรว า ด ว ยข อ
ราชการทัพญวน

๑๕
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๕๐. ๑๒๐๘ ๓
สําเนาคําใหการ คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาบวร
นายก พระยาธรรมาธิ บ ดี เรื่ อ งคุ ม
เครื่ อ งบรรณาการกั บ ศุ ภ อั ก ษรของ
พระองคดวงสงไปเมืองญวน
๕๑. ๑๒๐๘ ๒๘
คําใหการ
คําใหการเพี้ยเทียมชายเมืองพวนเกี่ยว
ดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนกบฏ
๕๒. ๑๒๐๘ ๓๓
สําเนาคําใหการ คําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไป
เลม ๑
จําหนายเมืองบาหลี
๕๓. ๑๒๐๘ ๓๓/ก. สําเนาคําใหการ คําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไป
เลม ๒
จําหนายเมืองบาหลี
๕๔. ๑๒๐๘ ๓๓/ข. สําเนาคําใหการ คําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไป
เลม ๑
จําหนายเมืองบาหลี
๕๕. ๑๒๐๘ ๑๑๔
คําใหการ
หลวงปลัด, หลวงยกกระบัตร เมืองคํา
เรื่ อ งพระยาพิ ษ ณุ โ ลกให จั ด แจงให
เมืองคําทําสวยทอง
๕๖. ๑๒๐๙ ๖
สําเนาคําใหการ ใหการเรื่องคุมสิ่งของของพระองคดวง
พระยาราชเดชะ ลงไปเมืองญวน
พระยาเขมร
๕๗. ๑๒๐๙ ๗
คั ด บอกพระยา - สํ า เนาคํ า ให ก ารนายคง นายอบ
มหาธิราช
นายมาก เรื่องพระองคดว งจะให คุ ม
ของออกมาทางเรือ
- สํ า เนาคํ าให ก าร นายคง นายอบ
นายมาก เขมร เรื่องตั้งเถาตนถูกทํ า
โทษเมืองกําปอด
- สําเนาคําใหการออกญาเสนาธิเบศ
วาดวยขอราชการทัพเมืองญวน

๑๖
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๕๘. ๑๒๐๙ ๙
สําเนาคําใหการ เรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของ
พระองคดวงไปเมืองญวนกลับมา
๕๙. ๑๒๐๙ ๑๑
สําเนาคําใหการ ตั้งเถาเวียน ตั้งเถาเฉนและในสงคราม
เขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย
๖๐. ๑๒๐๙ ๑๒
สําเนาคําใหการ พระยาเขมรเรื่องเปนผูคุมบรรณาการ
ของพระองคดวงไปเมืองญวนกลับมา
๖๑. ๑๒๐๙ ๕๓
คําใหการ
คําใหการทาวพญาเมืองสิบสองปนนา
๖๒. ๑๒๐๙ ๑๖๕
คําใหการ
หลวงพลเมื อ งตาก เรื่ อ งมองสายเอ
และมองฉินทุก
๖๓. ๑๒๑๐ ๑
คําใหการ
หลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา
เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน
๖๔. ๑๒๑๐ ๕๔
คําใหการ
วาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง
๖๕. ๑๒๑๐ ๑๕๕
สําเนาคําใหการ จีนโบวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรา
กําเริบ
๖๖. ๑๒๑๐ ๑๕๕/ก. สําเนาคําใหการ จีนโบวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรา
กําเริบ
๖๗. ๑๒๑๐ ๑๕๕/ข. สําเนาคําใหการ จีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรา
กําเริบ
๖๘. ๑๒๑๐ ๑๕๕/ค. สําเนาคําใหการ แ ด ง จู ชี ว า ด ว ย เรื่ อ ง อั้ ง ยี่ เมื อ ง
ฉะเชิงเทรากําเริบ
๖๙. ๑๒๑๑ ๕
จดหมายเหตุ
เรื่องไปสืบ ราชการทางเมืองญวน ได
คําใหการ
ความว า มี กํ า ป น ฝรั่ ง ๑ ๘ ลํ า มา
ตังเคาสู
ทอดสมออยูที่ เกาะเทอเที ย นแล วทํ า
คายอยูที่เกาะนั้น
๗๐. ๑๒๑๑ ๓๓
คําใหการ
คํ า ให ก ารอุ ป ราชาเมื อ งพงให แ ก
อุป ราชเมืองหลวงพระบางในคราวที่
ลงมาเฝา

๑๗
ตารางที่ ๑ รายชื่ อ หนั ง สื อ คํ า ให ก ารที่ เก็ บ รั ก ษาและบริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ (ตอ)
ที่ หมวด เลขที่
ชื่อเรื่อง
ใจความ
หมายเหตุ
(จ.ศ.) เอกสาร
๗๑. ๑๒๑๑ ๓๘
คําใหการ
วาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง
๗๒. ๑๒๑๒ ๓๕
คําใหการ
พระยานาใต ท า วคํ า มงคลและท า ว
จันทนเมืองหลวงพระบางใหการเรื่อง
ไปสืบราชการทัพเมืองเชียงรุง
๗๓. ๑๒๑๓ ๖
คําใหการ
- บอกเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ
เมื อ งเชี ย งรุ งและสิ บ สองป น นาสมั ย
นายหนอคํากับหนอมหาไชย
- รายชื่ อ คนเมื อ งลํ า พู น ทํ า เครื่ อ ง
ราชบรรณาการลงมาสง
ขั้นตอนการศึกษา
๑. การเตรียมขอมูล
๑.๑ ศึกษาความหมายและลักษณะของคําใหการประเภทตางๆ และแนวทางการ
วิเคราะห โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากงานวิจัย หนังสือ และบทความ
๑.๒ กําหนดขอบเขตหนังสือคําใหการที่จะศึกษา
๒. การเก็บรวบรวมขอมูล
๒.๑ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากเอกสารหนั ง สื อ คํ า ให ก ารสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหั ว ที่เปน ตนฉบับ ที่เก็บ รักษาและใหบริการอยูที่กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก
สํานักหอสมุดแหงชาติ ในกลุมเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ โดยอาน และศึกษาเอกสารเปนรายชิ้น
๒.๒ ถ ายถอดเนื้ อหาคํ าให ก ารสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ งเกลาเจ าอยูหั ว เป น
ภาษาไทยปจจุบัน
๓. การวิเคราะหขอมูล
๓.๑ นําขอมูลที่ไดมาศึกษาในดานอักษร อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก
๓.๒ นําขอมูลจากการปริวรรตถายถอดมาศึกษาวิเคราะหเนื้อหา
๓.๓ นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข
๔. การนําเสนอผลการศึกษา นําเสนอโดยวิธีการเรียบเรียงและนําเสนอผลงานวิจัยโดย
วิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาประกอบตารางตามความเหมาะสม

๑๘
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ทํ า ให ท ราบถึ ง รู ป แบบอั ก ษร อั ก ขรวิ ธี รู ป แบบการบั น ทึ ก ในคํ า ให ก ารสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
๒. ทําใหทราบถึงเนื้อหาที่ปรากฏในคําใหการประเภทตางๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
๓. ทํ า ให ท ราบถึ งภาพสะท อ นเหตุ ก ารณ ป ระวั ติ ศ าสตร สั ง คมและวั ฒ นธรรมจาก
คํา ให การสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกลาเจาอยูหั ว ซึ่งสามารถนํ าไปเป น แนวทางในการศึกษา
วิเคราะหประวัติศาสตรในรัชสมัยดังกลาว หรือศึกษารวมกับเอกสารโบราณที่เกี่ยวของไดตอไป
คํานิยามศัพทเฉพาะ
คําใหการ หมายถึง เอกสารของทางราชการที่จัดทําและเรียบเรียงขึ้นจากการสอบถาม
บุคคลตางๆ ที่เปนเชลยศึก ผูที่เดินทางไปสืบราชการ หรือผูที่เดินทางไปยังตางประเทศ รวมทั้งการ
สอบถามในกระบวนการยุติธรรม หรือในชั้นศาล
ขอตกลงเบื้องตน
๑. ชื่อของเอกสาร จะใชชื่อเต็มจากใบทะเบียนที่ติดอยูกับเอกสารตนฉบับ ตามดวยป
จ.ศ. และ พ.ศ. เชน คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการที่เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙)
คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เปนตน
กรณีเปนคําใหการที่แทรกอยูในเอกสารอื่น ผูวิจัยจะใชคําวา “คําใหการใน...” นําหนา
ชื่อเอกสารตนฉบับนั้นๆ เชน คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) คําให การในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ.
๒๓๘๓)
๒. การถ า ยถอดเนื้ อ ความจากเอกสารต น ฉบั บ หนั งสื อ คํ า ให ก าร จะถ า ยถอดเป น
ภาษาไทยปจจุบัน แตในกรณีชื่อเมือง หรือชื่อบุคคลอันเปนชื่อเฉพาะ จะคงการเขียนตามอักขรวิธี
เดิมในตนฉบับไว
๓. การอางอิงเนื้อความจากเอกสารตนฉบับตัวเขียนคําใหการ จะระบุรายละเอียดไวใน
วงเล็บทายขอความที่อางอิง เริ่มจากหมวด (จ.ศ.) และเลขที่เอกสาร ดังตัวอยาง
แลพระยาอุปราชจะยกไปเปนคนเทาใดไปเมื่อเดือนใด ฯขาฯ หาไดถามลูกคา
ไม แลวลูกคาพูดจาวามาเถิงเมืองตาก จึงไดยินวากองพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหม แตที่
เมืองตากนั้นพระยาตากกรมการก็ไมมีความประมาท ไดจัดแจงแตงผูคนออกไปสืบราชการ
แลกะเกณฑเตรียมทัพไวกับบานกับเมือง แตราษฎรพูดจากันเปนกลัวอายพมาอยูทุกคน
(จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๐)

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นในการศึกษา ไดแก ความหมายและประเภท
ของคํ า ให ก าร พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ในพระบาทสมเด็ จ พระนั่ งเกล า เจ าอยู หั ว
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของคําใหการ
คําใหการถือเปน หลักฐานเอกสารประวัติศาสตรชั้น ตน และถือไดวาเปน เอกสารทาง
ราชการ อีกทั้งยังถือไดวาเปนจดหมายเหตุเนื่องจากเปนบันทึกรวมสมัยที่เขียนขึ้นในชวงระยะเวลา
ใกลเคียงกับที่เกิดเหตุการณขึ้น และมีคุณคาในฐานะที่เปนจดหมายเหตุรวมสมัย ใหขอมูลในบางเรื่อง
ไดเปนอยางดี สําหรับความหมายของคําใหการนั้นมีผูใหความหมายไวตางกันดังรายละเอียดตอไปนี้
ในหนั งสื อ อั ก ขราภิ ธ านศรั บ ท ข องหมอบลั ด เลย ซึ่ งเป น พจนานุ ก รมที่ มี ก ารอธิบ าย
ความหมายของคําในภาษาไทย จัดทําเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดใหคํานิยามไววา “...ให
การ, คือการที่เขาจัดแจง บังคับใหคนทําการตางๆ, อยางหนึ่งบอกเรื่องความใหเขาฟงเมื่อเปนจําเลย
นั้น...”๑
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะของคําใหการไว
ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๔ วา เปนเอกสารของทางราชการที่ซักถามผูรูเรื่องราวประเพณี หรือ
ชาวตางประเทศ หรือผูที่เดิ นทางไปตางประเทศมาใหการไวเพื่อเปน ประโยชนแกทางราชการ ดั ง
ความที่วา
หนังสือซึ่งเรียกวา “คําใหการ” เหลานี้เปนจดหมายเหตุประเภท ๑ ซึ่งรัฐบาล
ใหถามเรื่องราวไวจากผูที่รูเห็น ดวยประเพณีแตกอนมา ถารัฐบาลใดไดชาวตางประเทศที่รู
การงานบ า นเมื องมาก็ ดี ฤๅแม ช นชาวประเทศของตนเอง ได ไปรูเห็ น การงานบ านเมื อง
ตางประเทศมาก็ดี ถาแลการงานบานเมืองตางประเทศนั้นเปนประโยชนที่รัฐบาลตองการจะ
รูก็เอาตัวชาวตางประเทศฤๅชาวเมืองของตนที่ไปรูเห็นการงานมาใหเจาพนักงานซักไซไต
ถามขอความที่อยากจะรู แลจดเปนคําใหการขึ้นเสนอตอรัฐบาล ๒
๑

แดน บี ช บรั ด เลย , หนั ง สื อ อั ก ขราภิ ธ านศรั บ ท Dictionary of the Siamese language
(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๔), ๓๕๒.
๒
ประชุมพงศาวดาร, เลม ๑๑, ประชุมพงศาวดารภาค ๑๓ และภาค ๑๔ (พระนคร: องคการคา
ของคุรุสภา, ๒๕๐๗), ๒๖๙.

๑๙

๒๐
นอกจากนั้นคําใหการยังครอบคลุมถึงการซักถามขอมูลในการศึกสงครามจากเชลยศึก
หรือผู ที่เดิ น ทางไปสืบ ราชการ โดยรัฐ หรือหน ว ยงานราชการจะต องเป น ผูซักถาม ถือเป น จารีต ที่
ปฏิบัติกันในระบบราชการของไทยในอดีต ดังที่สุเนตร ชุตินธรานนท อธิบายไววา
เปนการใหปากคําที่มีนัยสัมพันธกับการใชอํานาจควบคุมจัดการใหเกิดขึ้น ซึ่ง
สว นใหญ แล ว เป น การกระทํ าผ านอํ านาจรัฐ ที่ ป รากฏชั ด ได แ ก จ ารี ต อั น ถื อปฏิ บั ติ อยู ใน
กระบวนการยุติธรรม...จารีตการใหการนั้นมิไดถือปฏิบัติแตในกรอบกระบวนการยุติธรรม
เทานั้น หากแตเปนวัตรปฏิบัติปกติในราชการงานเมืองอื่นดวย หนึ่งในนั้นไดแกการ “ถาม
เอาถอย” จากปจจามิตรที่ถูกจับกุมมาได ๓

อย างไรก็ตามความหมายของคําใหการในสมัยหลังไดจํากัดความแคบลง เหลือเพี ย ง
คําใหการที่มีการซักถามในกระบวนการยุติธรรมเทานั้น ดังตัวอยางจากหนังสือพจนานุกรมกฎหมาย
บรรจุ คํา ตั้ งแต โบราณจนถึ งป จ จุ บั น กาล (พ.ศ.๒๔๗๔) ของขุน สมาหารหิ ตะคดี (โป โปรคุป ต) ที่
กลาวถึงคําใหการวา เปน “...(๑) คําที่พยานเบิกความในคดี (๒) ขอความที่จําเลยใหการแกฟองโจทก
...” ๔ และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหความหมายไววา “...คําใหการ (กฎ) น.
ถอยคําหรือขอความที่ผูถูกกลาวหาหรือถูกตองรับภาคเสธ ปฏิเสธ หรือแกขอหาในคดีที่ถูกกลาวหา
หรือถูกฟองในคดีอาญา หรือคูความฝายหนึ่งยกเปนขอตอสูในคดีแพงหรือคดีปกครอง...”๕
จากที่กลาวมาสรุปไดวา คําใหการ หมายถึง เอกสารของทางราชการที่จัดทําและเรียบ
เรียงขึ้นจากการสอบถามบุคคลตางๆ ที่เปนเชลยศึก ผูที่เดินทางไปสืบราชการทัพ หรือผูที่เดินทางไป
ยังตางประเทศ ซึ่งไดรูเห็นสิ่งตางๆ ในบานเมืองอื่น รวมถึงการสอบถามขอมูลที่ไดจากการใหปากคํา
ของโจทก จําเลย หรือพยานในกระบวนการยุติธรรม หรือในชั้นศาล

๓

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชําระและจัดพิมพเผยแพรหนังสือระชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เล ม ๑๐, “คําชี้แจง,” ใน ประชุม พงศาวดารฉบับ กาญจนาภิ เษก, เล ม ๑๐ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), (๒๓)-(๒๔).
๔
เรื่องเดียวกัน, (๒๓).
๕
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๕๖), ๒๖๐.

๒๑
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา “พระองค เจาชายทั บ” เปน
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กับ เจาจอมมารดาเรียม เสด็จพระราช
สมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันจันทร เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ํา ปมะแมนพศก จ.ศ.๑๑๔๙ ตรงกับวันที่
๓๑ มีน าคม พ.ศ. ๒๓๓๐ ๖ ตรงกั บ รัช สมัย พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ าจุฬ าโลกมหาราช ซึ่ ง
ขณะนั้นสมเด็จพระราชบิดาทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร
ตอมา พ.ศ. ๒๓๔๙ สมเด็จพระราชบิดาทรงไดรับการอุปราชาภิเษกเปนพระมหาอุปราช จึงทรงดํารง
พระอิ ส ริ ย ายศเป น พระเจ า หลานเธอพระองค เจ าทั บ เมื่ อ ทรงเจริญ พระชั น ษา พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ผูเปนสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
จัดการพระราชพิธีโสกันตพระองคเจาทับ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตอมาเมื่อครบปที่จะทรง
พระผนวช ก็ไดโปรดเกลาฯ ใหทรงพระผนวชเฉพาะพระพักตรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๗
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินพระองคที่ ๒ แหง
ราชวงศจักรี พระองคเจาทับไดรับการสถาปนาเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทรเมื่อวันอาทิตย เดือน ๑๐
แรม ๓ ค่ํ า ป ร ะกาเบญจศก จ.ศ. ๑๑๗๕ ตรงกับ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน พ.ศ. ๒๓๕๖ ไดท รงกํ ากั บ
ราชการกรมทา กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระตํารวจวาความฎีกา และรับราชการตางๆ ตางพระ
เนตรพระกรรณ ทั้งยังบําเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ตั้งโรงทานหนาวังทาพระเลี้ยงดูราษฎรมิไดขาด
ในชวงนี้พระองคไดทรงรับผิดชอบในการแตงสําเภาหลวงออกไปคาขายที่เมืองจีน ไดพระราชทรัพย
กลั บ มาถวายสมเด็ จ พระบรมชนกนารถ และเพิ่ ม พู น รายได ให กั บ ราชสํ านั ก มากมาย ด ว ยเหตุ นี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจึงตรัสเรียกพระนามของพระองควา “เจาสัว” เสมอมา
นอกจากนี้พระองคยังไดเปนแมกองอํานวยการในการสรางปอมนอยใหญทั่วพระนคร
เช น ป อมพระโคนชั ย ป อมศัตรูพิน าศ ปอมนารายณ ป ราบศัตรู ปอมจักรกรด ปอมปราการ ปอม
กายสิ ท ธิ์ ป อ มผี เ สื้ อ สมุ ท ร และป อ มนาคราช อี ก ทั้ ง ยั งทรงเป น แม ก องในการสร า งสวนขวาใน
พระบรมมหาราชวัง สําหรับเปนพระราชอุทยานอีกดวย ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๖๓ พมายกกองทัพเขา
มาตั้ ง ยุ ง ฉางอยู ณ ปลายด า นเมื อ งกาญจนบุ รี เพื่ อ เตรี ย มทํ า ศึ ก สงครามกั บ กรุ ง เทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหมื่นเจษฎาบดินทร
เป น แม ทั พคุ มพลหนึ่ งหมื่ น ไปตั้ งขั ดตาทัพ อยูที่ แมน้ํานอย เมืองกาญจนบุ รี พรอมกับ กองทั พของ

๖

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒, พิมพครั้ง
ที่ ๙ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๖), ๒๑๙.
๗
ประชุมพงศาวดาร เลม ๒๐ (พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๐), ๔๓.

๒๒
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ ที่คุมทัพอยูที่เมืองเพชรบุรี เมื่อกองทัพทั้งสองตั้งขัดตาทัพ
อยูจนเขาฤดูฝน ไมมีกองทัพพมายกมาเนื่องจากเมืองมณีปุระกอกบฏ พมาจึงตองสงกําลังไปปราบ ทํา
ใหตองถอยทัพกลับ ทางกรุงเทพฯจึงไดมีตราเรียกกองทัพทั้งสองคืนกลับมา ๘
จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเปนกรม
หมื่นเจษฎาบดินทรในรัชกาลที่ ๒ นั้น ทรงรับผิดชอบพระราชภาระตางพระเนตรพระกรรณสมเด็จ
พระราชบิดาเปนอันมาก และทรงมีอํานาจวาราชการเปนสิทธิ์ขาดในเรื่องตางๆ ดังที่จอหน ครอวเฟด
ทูต แห งผู สํ าเร็จ ราชการอั งกฤษที่ อิน เดีย สงมาเจรจาทางพระราชไมตรีในรัช กาลที่ ๒ ไดบั น ทึกถึง
พระองคไววา
กรมหมื่นเจษฎาบดินทรประทับอยูกลางหองโถงใหญ ซึ่งตกแตงเนนหนักไป
ทางแบบจีน มีกระจกเงา เครื่องแกวของฮอลันดา บังตาตะเกียง และโคมแบบจีนประดับอยู
ตามผนังและแขวนหอยลงมาจากเพดาน กรมหมื่นเจษฎาบดินทรทรงใหการตอนรับคณะทูต
เมื่อคณะทูตเขามา กรมหมื่นเจษฎาบดินทรไดทรงชี้ไปที่พรมปูหางออกไปเพื่อใหแขกเมือง
นั่ง เชนเดียวกับชาวสยามผูมียศถาบรรดาศักดิ์อื่นๆ เจานายพระองคนี้มีพระวรกายล่ําและ
คอนขางอวนฉุดวยไขมัน ทรวดทรงเทอะทะและหยาบกราน กริยาทาทีเครงขรึมหนักแนน
มองดูจากภายนอกพระองคมีพระชนมายุมากกวาที่เปนจริง
.........................................................
เปนธรรมเนียมของราชสํานักแหงนี้ที่แขกเมืองจะตองเขาเฝาเจานายพระองค
นี้ ก อนที่ จ ะเข าเฝ า พระเจ า แผ น ดิ น เรื่องราชการไม ว า ในกรมกองใดอยู ในพระหั ต ถ ของ
พระองคทั้งสิ้น พระองคทรงแสดงพระปรีชาสามารถใหเปนที่ประจักษในพระราชภารกิจที่
พระองคท รงไดรับมอบหมาย เรื่องต างๆ ที่ เกี่ยวของกั บความสงบสุ ขของบ านเมืองหรือ
สงคราม การติดตอกับตางประเทศหรือกฎระเบียบของบานเมือง การกําหนดนโยบายและ
ความยุติธรรมจะเปนไปตามพระประสงคของเจานายพระองคนี้ทั้งสิ้น เรื่องตางๆ แทบจะไม
มีการนําขึ้นเสนอตอพระเจาแผนดิน ยกเวนในกรณี ที่ตองการความเห็นชอบของพระเจา
แผนดินเปนขั้นสุดทาย ตัวแทนของรัฐบาลในระดับรองลงมา ตางอยูภายใตการควบคุมของ
เจานายพระองคนี้ทั้งสิ้น และไมมีอํานาจที่จะปฏิบัติการใดๆ หากไมไดรับความเห็นชอบจาก
พระองค เหตุนี้ขาราชการดังกลาวจะเขาเฝาพระองควันละสองเวลา...๙

๘

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒, ๑๖๔-

๑๖๗.
๙

นันทนา ตันติเวสส และคนอื่นๆ, รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตรชุดที่ ๑,
พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๙-๑๐.

๒๓
ดวยพระปรีชาสามารถทางการเมืองการปกครองที่กลาวมานี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จสวรรคตเมื่อ วันพุธ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ํา ปวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ ตรงกับ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ พระสังฆราช พระราชาคณะผูใหญ พระบรมวงศานุวงศ เสนาบดี
ผูใหญ ตลอดจนขุนนางขาทูลละอองธุลีพระบาททั้งหลาย รวมประชุมกันและมีความเห็นวาพระเจาลูก
เธอองคใหญ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ทรงพระสติปญญาเฉลียวฉลาด ไดวาราชการตางพระเนตรพระ
กรรณมาชานาน สมควรที่จะรับราชสมบัติสืบไป จึงทูลเชิญเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเปนพระเจา
แผนดินลําดับที่ ๓ แหงพระราชวงศจักรี และมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน
๙ ขึ้น ๔ ค่ํา ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ พรอมทั้งไดทรงตั้งกรมหมื่นศักดิพลเสพย ให
ดํารงตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝายหนา ทรงสถาปนาเจาจอมมารดาเรียม พระราช
มารดาขึ้นเปนกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ๑๐
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีดังตอไปนี้
ดานการปกครอง
ในดานการปกครอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหตั้งบานเปนเมือง ๒๕
เมือง สวนใหญอยูทางภาคอีสาน และไดทรงตราพระราชกําหนดโจรหาเสน ใหราษฎรชวยกันดูแล
ระมัดระวังภัยจากโจรผูรายภายในรัศมี ๕ เสนจากบานเรือนของตน อีกทั้งยังมีการตั้งกลองวินิจฉัยเภรี
เพื่อใหราษฎรตีกลองรองทุกขไดตลอดเวลา ๑๑
พ.ศ. ๒๔๘๒ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดออกประกาศพระราชกําหนด
เกี่ยวกับเรื่องการคาฝน โดยทรงมุงเนนถึงความมุงหมายของรัฐบาลที่จะกําจัดฝนใหหมดไป พรอมทั้ง
พระราชทานอภัยโทษแกผูที่มีฝนไวในครอบครอง แตนํามามอบใหกับรัฐบาล กับยังไดทรงประกาศ
วาจะดําเนินการอยางไมหยุดยั้งที่ปราบปรามผูลักลอบคาฝน ๑๒ ทั้งนี้ไดมีการปราบปรามฝนครั้งใหญ
ตั้งแตภาคกลางจนถึงภาคใต เริ่มแตปราณบุรีไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชฟากหนึ่ง และตะกั่วปาถึง
ถลางฟากหนึ่ง สามารถ จับกุมผูคาและผูสูบและยึดฝนมาได ๓,๗๐๐ กอนเศษ ฝนสุก ๒ หาบ จึง

๑๐

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑-๒.
๑๑
สุทธิพันธ ขุทรานนท, “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว,”ใน นามานุกรมพระมหากษัตริย
ไทย (กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๕๔), ๒๐๐.
๑๒
วอเตอร ฟรานซี ส เวลลา, แผ น ดิ น พระนั่ ง เกล า ฯ, แปลโดยนิ จ ทองโสภิ ต , พิ ม พ ค รั้ งที่ ๒
(กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๓๐.

๒๔
โปรดให เผาหน า พระที่ นั่ งสุ ท ธาสวรรย กลักฝ น นั้ น ไดนํามาหลอมเปน พระพุ ทธรูป นามพระพุ ท ธ
เสรฏฐมุนี ประดิษฐานอยูที่ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม๑๓
ดานเศรษฐกิจ
ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้นเปนรัชสมัยที่ไดรับการยกยองวามี
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง มีการสงเสริมการคาสําเภากับจีน โดยรัฐเปดโอกาสใหขุน
นางและพอคาจีนทําการคาขายได และเมื่อเฮนรี เบอรนีย มาทําสนธิสัญญาไดนํากําปนแบบตะวันตก
เขามา เรือสิน ค าแบบไทยก็ได เปลี่ย นแปลงไปจากเรือสําเภาไปเปน เรือกําปน เนื่องจากเดิน ทางได
รวดเร็วกวานั่นเอง ๑๔
ดานการทํามาหากินของราษฎร ทรงพยายามชวยเหลือการประกอบอาชีพของราษฎรให
ดี ยิ่ งขึ้ น ดั งจะเห็ น ได จ ากในป เถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เกิ ดภาวะฝนแลง ไร น า
เสียหาย พระองค ไดใหนํ าขาวในฉางหลวงออกมาจําหนายใหแกราษฎรในราคาถูกและสงเสริมให
ชาวนาทํานาในปตอมาใหได ๒ ครั้ง เพื่อใหไดขาวที่มากพอ
ดานภาษีอากร ทรงมีพระราชดําริวาการเก็บภาษีคานาแบบเดิมคือนาประเภท “นาราย
คง” ของราษฎรจะตองเสียใหแกราชการ แต “นารายคด” ที่เปนนาของขาราชการนั้นไมตองเสีย เปน
การไมยุติธรรมเปนอยางยิ่ง จึงทรงออกกฎหมายใน พ.ศ. ๒๓๖๗ มีสาระสําคัญคือยกเลิกการบังคับซื้อ
ขาวจากราษฎรในราคาถูกและใหเก็บภาษีคานาทั้งนารายคดและนารายคงนับวาเปนการชวยเหลือ
ชาวนาเปนอยางมาก๑๕
นโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ในรัชสมัยนี้คือการเปดการคาเสรีโดยทรงยกเลิกสินคา
ผูกขาดโดยรัฐ จากเดิมในสมัยรัชกาลที่ ๒ มี ๒๐ รายการลดลงเหลือ ๗ รายการ เมื่อทําสนธิสัญญา
เบอรนียแลวลดเหลือ ๒ รายการ นโยบายนี้ไดสงผลใหรัฐมีรายไดลดลง จึงตองหันมาใชวิธีเก็บภาษีใน
ระบบเจาภาษีนายอากรที่ใหเอกชนเปนผูดําเนินการผูกขาดในการจัดเก็บภาษีสินคาและผลผลิตแทน
รัฐ ๑๖ และในรัชกาลนี้มีการตั้งภาษีใหมอีก ๒๘ ชนิด ตัวอยางเชน ภาษีอากรบอนเบี้ยจีน อากรหวย
ภาษีกระทะ ภาษีน้ํามันตางๆ ภาษีฝาย ภาษียาสูบ ภาษีพริกไทย ฯลฯ ทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นกวาแต
กอน

๑๓

รัชกาลที่ ๓, ๘๑.
๑๔

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝรั่งสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๗๗.
๑๕
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวพระราชดําริเการัชกาล, ๓๐.
๑๖
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝรั่งสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๙๔.

๒๕
นอกจากนี้การตั้งเมืองใหมตางๆ ในรัชกาลนี้ยังสงผลใหการจัดเก็บสวยสําคัญมีระบบมาก
ขึ้น และสามารถนําสวยเหลานี้มาเปนสินคาสําคัญในการคาขายกับตางประเทศอีกดวย ตลอดจนการ
ขุดลอกคูคลองหรือการขุดคลองเสนใหมในรัชกาลของพระองคยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสะดวก
ตอการคมนาคมติดตอและเพิ่มพูนรายไดใหกับชุมชนที่อยูบริเวณเสนทางคลองตางๆ อีกดวย เชน การ
ขุดคลองสุนัขหอนเชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมกลอง พ.ศ. ๒๓๗๑ การขุดลอกคลองบางขุนเทียน พ.ศ.
๒๓๗๔ การขุดลอกคลองพระโขนง พ.ศ. ๒๓๘๐ เปนตน
ดานศาสนา
พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว ทรงทํ า นุ บํ า รุ ง พระศาสนาให มั่ น คงและ
เจริญรุงเรือง ทรงปฏิสังขรณและสรางพระอารามใหมเปนอันมาก เชน วัดราชโอรส วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน อีกทั้งทรงสรางพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองคอุทิศถวาย
รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ไวในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายพระนามวาพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหลานภาลัยตามลําดับ และโปรดเกลาฯใหหลอพระพุทธรูปสําหรับ
เปนพระประธานในวัดตางๆ เชน วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชนัดดาราม เปนตน
ดานการศึกษาพระธรรม ไดทรงสรางพระปริยัติธ รรมไวสําหรับ พระภิกษุส งฆ มีการ
นิมนตพระมาถวายพระธรรมเทศนาในพระบรมมหาราชวังเปนประจํา และทรงตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงดู
แกยาจกวณิพก ทรงมีพระราชศรัทธาเสด็จทรงบาตรทุกเชาอยูเสมอมิไดขาด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธไวในหนังสือเรื่องพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัววา “...แตถึงจะเสด็จออกอยูจนดึกเทาไร เวลาเชาคงเสด็จลงทรงบาตรตามเวลาไมได
เคลื่อนคลาด...”๑๗ และพอถึงเวลา ๔ โมงเชาก็จะเสด็จออกทองพระโรงเพื่อทรงศีลและถวายสังฆทาน
พระราชศรัทธาตอพระพุทธศาสนาในเรื่องดังกลาวนี้ นายมี ไดกลาวไวในกลอนเพลงยาวสรรเสริญ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วาเสด็จทรงบาตรทุกเชา ไมเวนแมวันที่ทรงพระ
ประชวร ดังความในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ของ
นายมี ที่กลาวไววา
วันละรอยไมถอยพระกุศล
เสมอกันขันหนึ่งถึงสามเณร
ไมเวนวันจนชัน้ ประชวรพระยอด

๑๗

ไมประดลเลือกหนามหาเถร
จนสิ้นเกณฑบิณฑบาตทรงอัตรา
ก็ไมทอดขาวบาตรที่ปรารถนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เรื่องพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๗๕. พิมพในทรงบําเพ็ญพระราชกุศลที่หนาพระศพพระเจา
พี่นางเธอ พระองคเจาทิพยาลังการ มิถุนายน ๒๔๗๕), ๑๒.

๒๖
สูดํารงทรงทนเวทนา

เชาอุตสาหมิใหขาดทรงบาตรทาน ฯ๑๘

ดานการศึกษา
ในดานการศึกษานั้นกลาวไดกวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนชวง
ที่ใหความสําคัญกับการศึกษาอยางแทจริง ทรงใหความสนพระราชหฤทัยในการฟนฟูหนังสือประเภท
ตําราความรูวิชาการมากกวาวรรณกรรมที่เนนความบันเทิง ดังจะเห็นไดจากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหกรมหลวงวงษาธิราชสนิทเมื่อครั้งยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่นแตงจินดามณี เพื่อเปนตําราในการ
แตงคําประพันธสําหรับพระราชโอรสและชนทั้งปวง โดยมีการอธิบายเพิ่มเติมและแกไขใหเขาใจไดงาย
ขึ้นกวาจินดามณีฉบับเกาของพระโหราธิบดีสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังโปรดเกลาฯใหมีการจารึก
ขอมูลสรรพวิชาการตางๆ ลงในจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณวัด
ครั้งใหญใน พ.ศ. ๒๓๗๔ โดยแบงเปนหมวดความรูตางๆ เชน หมวดประวัติวัด หมวดพุทธศาสนา
หมวดวรรณคดี หมวดทําเนียบ หมวดประเพณี หมวดสุภาษิต และหมวดอนามัย เปนตน ซึ่งใน
กลอนเพลงยาวพระราชปรารภ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ที่จารึกอยู
ในตําราเพลงยาวกลบทและอักษร ไดแสดงใหเห็นถึงพระราชดําริในการสรางฟนฟูตําราที่เปนความรู
สําหรับบานเมืองมากกวาบันเทิงคดีทั่วไปอยางเพลงยาว ดังคํากลอนที่วา
ดวยกอนเกาเหลาลูกตระกูลปราชญ
ยอมฝกหัดศึกษาขางอาลักษณ
ทุกวันนี้มีแตพาลสันดานหยาบ
จะหาปราชญเจียนจะขาดพระนคร
อันกุลบุตรจะสืบไปภายหนา
ใหฝกใฝในกุศลผลบุญ
พึงสองเสพสัปรุสสุจริต
สดับเรื่องปญญาปรีชาชาญ
อันอักษรกลอนเพลงนักเลงเลน
อยาหลงใหลในฝปากคิดพากเพียร
ก็ทรงทราบวาสังวาสนี้บาดจิตร
แตบูชาไวใหครบจบลํานํา
๑๘

ทั้งเชื้อชาติชนผูดีมียศศักดิ์
ลวนรูหลักพากยพจนกลบทกลอน
ประพฤติบาปเสียสิ้นแผนดินกระฉอน
จึงขอพรพุทธาไตรยาคุณ
จงปรีชาแชมชืน่ ทุกหมื่นขุน
อยามัวมุนฝน ฝาสุราบาน
รูชั่วชอบประกอบกิจเปนแกนสาร
สุภาสิตพิสดารหมั่นอานเรียน
จะรักใครใหพอเปนแตพาเหียร
แทบาปเบียฬตนตามรูปนามธรรม
ยอมเปนพิษกับสัลเลขคือเนกขัม
เปนที่สาํ ราญมนัสผูมสั การ๑๙

นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว.
(กรุ ง เทพฯ : อมริ น ทร พ ริ้ น ติ้ ง กรุ พ , ๒๕๓๐. พิ ม พ เฉลิ ม พระเกี ย รติ วั น พระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีนาคม ๒๕๐๖), ๒๙-๓๐.
๑๙
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : ผานฟาพิทยา, ๒๕๑๐), ๔๙๗-๔๙๘.

๒๗
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ
๑. ความสัมพันธกับหัวเมืองมลายู
ความสัมพั น ธระหวางไทยกับ หั วเมืองมลายูในชว งรัชกาลที่ ๓ นี้ถือวาเปน ผลสืบ
เนื่องมาจากการขยายอํานาจของไทยตอหัวเมืองมลายูในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร กลาวคือชวงใน
เหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้น หัวเมืองมลายูทั้งหลายแข็งเมืองแยกตนเปน
อิสระ แมวาตอมาสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจะทรงรวบรวมบานเมืองเปนปกแผนอีกครั้ง แตก็มิไดมี
การตี หั ว เมื อ งมลายู เ หล า นี้ แ ต อ ย า งใด เนื่ อ งจากไม มี เ วลาที่ จ ะทํ า สงครามทางด า นใต
พระราชอาณาจักร จนกระทั่ ง พ.ศ. ๒๓๒๘ ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเสด็จยกทัพไปปราบพมาทางใต และยกทัพไปตี
เมืองปตตานีไดเปนผลสําเร็จ ชวงเวลาเดียวกันนี้อังกฤษเริ่มแผขยายอิทธิพลในคาบสมุทรมลายู เมื่อ
พ.ศ. ๒๓๒๙ บริษัทอีสตอินเดียไดขอเชาเกาะหมากจากสุลตานเมืองไทรบุรี พระยาไทรบุรีอับดุลละ
โมกุรัมซะ กลัวกองทัพไทยไปตีเมืองไทรบุรีจึงยอมใหอังกฤษเชาเกาะหมาก โดยมีขอสัญญาวาอังกฤษ
จะชวยปองกันศัตรูที่จะมาทํารายเมืองไทรบุ รีทุกทิศทุกทาง แตอังกฤษแกสัญ ญาเหลือเฉพาะการ
ปองกันเกาะหมากเทานั้น ตอมาเมื่อพระยาไทรบุรีอับดุลลามาออนนอมตอไทย และตองการเกาะ
หมากคืน จึงรบกับอังกฤษ ใน พ.ศ. ๒๓๓๔ กองทัพเมืองไทรบุรีแพตออังกฤษจึงตองยอมใหอังกฤษ
เชาเกาะหมากปละ ๖,๐๐๐ เหรียญ ยอมใหอังกฤษซื้อเสบียงอาหารที่เมืองไทรบุรีมายังเกาะหมากได
โดยไมเสียภาษี และตอมาเมื่อเกิดเหตุการณโจรสลัดโจมตีเกาะหมากใน พ.ศ. ๒๓๔๓ ทางอังกฤษ
เขาใจวาพระยาไทรอับดุลละเขาดวยโจรสลัด จึงขมขูขอเชาที่ดินบริเวณตรงขามเกาะหมาก ที่อังกฤษ
เรียกวา “ปรอวินซ เวลเลสลี” เพิ่มคาเชาอีก ๔,๐๐๐ เหรียญ รวมเปน ๑๐,๐๐๐ เหรียญตอป ที่
บริเวณนั้นจึงตกเปนของอังกฤษตั้งแตนั้นมา ๒๐
เมื่อพระยาไทรบุรีอับ ดุลละ โมกุรัมซะ ถึงแกอนิจกรรม ตนกูป ะแงรัน ซึ่งเปน บุตรชาย
คนโตไดสืบตําแหนงตอมา พระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ไดสงกองทัพไปชวยไทยรบพมา ใน พ.ศ. ๒๓๕๒
และยกกองทัพไปตีเมืองแประกลับมาเปนประเทศราชของไทยอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ รัชกาลที่ ๒
จึงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนยศขึ้นเปนเจาพระยา ครั้น พ.ศ. ๒๓๖๓ มีขาววาพมาเตรียมยกทัพมาตีไทย
มีขาวลือมาถึงกรุงเทพวาเจาพระยาไทรคบคิดกับพมา ปตอมาตนกูมอมนองชายเจาพระยาไทรบุรี
ฟองตอพระยานครศรีธรรมราชวาเจาพระยาไทรบุรีเอาใจเผื่อแผขาศึก พรอมทั้งมีหลักฐานเปนหนังสือ
ที่จีนลิมหอยไดมาจากเรือพมา หนังสือดังกลาวเปนรับสั่งเจาอังวะถึงเจาพระยาไทรบุรีใหยกกองทัพ
มลายูมาตีไทยขางใต เมื่อเนื้อความทั้ง ๒ ทางสอดคลองเชนนี้ จึงมีตราโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทร
๒๐

๑๗๓

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒, ๑๗๒-

๒๘
บุรีเขามากรุงเทพฯ เจาพระยาไทรบุรีทราบความจึงแข็งเมือง ทางราชสํานักกรุงรัตนโกสินทร จึงให
พระยานครศรีธรรมราชลงไปตีเมืองไทรบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๓๖๔ เจาพระยาไทร หนีไป
อยูในเขตอิทธิพลอังกฤษที่เกาะหมาก พระยานครศรีธรรมราชจึงตั้งพระภักดีบริรักษ (แสง) บุตรชาย
เปนพระยาอภัยธิเบศร ผูรักษาเมืองไทรบุรี ๒๑ และตอมาไดเกิดปญหาขึ้นที่เมืองเปรัค โดยทางเปรัคไล
ขาราชการไทยออกจากเมือง และหันไปสงสวยกับรัฐสลังงอร เมื่อทหารจากรัฐสลังงอรเขามาเก็บสวย
ในป พ.ศ. ๒๓๖๗ กําลังทหารเหลานั้นกลับปลนราษฎร สุลตานเปรัคจึงขอใหไทยชวยเหลือ พระยา
นครศรีธรรมราชจึงเตรียมยกทัพมาชวย นายโรเบิรท ฟูลเลอรตัน ขาหลวงประจําเกาะหมากทราบ
เรื่อง ไดมายับยั้งมิใหไทยขยายอํานาจลงไปแตไมเปนผล จึงเจรจาขูใหไทยยกเลิกเสียพรอมกับสงเรือ
รบมาคุมเชิงกองทัพไทยที่เมืองตรัง พระยานครจึงตกลงกับผูแทนอังกฤษวาจะใหอังกฤษไกลเกลี่ยขอ
พิพาทระหวางไทยกับสลังงอร
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. ๒๓๖๘ อังกฤษไดสงรอยเอกเฮนรี
เบอรนีย มาเจริญสัมพันธไมตรี และทําสัญญาทางการคา รวมทั้งเจรจาตกลงเกี่ยวกับสถานการณทาง
มลายู เนื่องจากขณะนั้นอังกฤษกําลังทําศึกสงครามอยูกับพมา ผลของการทําสัญญาครั้งนี้ไทยตอง
ยอมรับอํานาจอังกฤษในเปรัค และสลังงอร รวมทั้งรับรูถึงอํานาจอังกฤษที่เกาะหมากและดินแดน
เวลเลซลีย และอังกฤษยอมรับอํานาจของไทยในไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปตตานี ตลอดจน
ยอมรับและรับรองในสัญญาวาจะไมสนับสนุนพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) กับพรรคพวกที่หมดอํานาจไป
แลวใหกลับมาชิงเมืองไทรบุรี และใหพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ออกไปจากเกาะหมาก โดยจัดใหไปอยู
ที่มะละกา สวนเรื่องทางกลันตันและตรังกานู ทางไทยตองรับ รองวาจะไมไปยุงกับกิจการคาของ
อังกฤษเปนการตอบแทน อังกฤษก็จะไมยึดเอารัฐทั้ง ๒ นี้ไปเปนของตนเชนกัน ๒๒
หลังจากที่ไดมีการทําสนธิสัญญาเบอรนีย ความยุงยากทางหัวเมืองมลายูไดเกิดขึ้นอีกครั้ง
โดยเฉพาะที่เมืองไทรบุรี เนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการคือปญหาดานเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๓๗๒
ที่เกิดภาวะฝนแลง และพ.ศ. ๒๓๗๔ น้ําทวมใหญทําใหพืชผลเสียหาย ขาวมีราคาแพง ประกอบกับ
นโยบายของไทยที่ ให ข าราชการเชื้อสายไทยมาปกครองเมืองไทรบุรีได ส รางความไมพ อใจใหกั บ
ชาวเมืองเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้ตนกูเดนหลานพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ที่หนีไปอยูสมารังไพร ได
เกลี้ยกลอมชาวมลายูเมืองตางๆ ตีเมืองไทรบุรี พระยาอภัยธิเบศร (แสง) เจาเมืองไทรบุรีกับคนไทย
ตองหนีมาอยูที่เมืองพัทลุง การที่ตนกูเดนยึดเมืองไทรได ทําใหเมืองกลันตัน ตรังกานู และแขก ๗ หัว
เมืองในปตตานีเดิมกอการกบฏตาม เจาพระยานครจึงใหพระสุรินทรขาหลวงในกรมพระราชวังบวร
บอกไปยังเมืองสงขลาใหเกณฑกองทัพหัวเมืองแขกทั้ง ๗ แตแขกเหลานั้นกลับบิดพลิ้ว พระสุรินทรจึง
๒๑
๒๒

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒, ๑๗๖.
วอเตอร ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๒๑.

๒๙
เรียกพวกกรมการเมืองมาทําโทษ แลวเรียกเอาทรัพยสินเงินทอง หัวเมืองเหลานั้นจึงแข็งเมืองเปน
กบฏทุกเมือง ทางกรุงเทพฯ จึงสงกองทัพออกไปชวยพระยาสงขลาอีก ๔ ทัพ๒๓
อยางไรก็ตามกองทัพกรุงเทพฯ ที่สงไปครั้งแรกนั้น ไมสามารถปราบหัวเมืองทั้ง ๗ ได
เพราะทางกลันตันและตรังกานูคอยชวยเหลืออยู ดังนั้น พ.ศ. ๒๓๗๕ แมทัพไทยทั้ง ๔ กองทัพ จึงสง
หนังสือกราบบังคมทูลขอกองทัพใหญลงไปชวย รัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาพระคลัง (ดิศ
บุน นาค) ลงไปปราบ แต เมื่อยกทั พไปถึงสงขลา เจาพระยานครศรีธรรมราช ตีเมืองไทรบุ รีคืน ได
สําเร็จ ตนกูเดน และพวกกบฏคนสําคัญฆาตัวตายทั้งหมด ผลจากสงครามครั้งนี้ทําใหเจาเมืองตางๆ
ยอมรับอํานาจไทยตามเดิม ไดแก พระยาสาย พระยารามัญ พระยาระแงะ สวนพระยายะลาถูกจับได
พระยาหนองจิกปวยตาย และพระยายิริงเปนคนไทยจึงไมไดกบฏ พระยากลันตันไดเสนอขอไถเมือง
คืนเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ และใชเงินคืนกองทัพอีก ๒๐,๐๐๐ เหรียญ พรอมกับจะสงตัวพระยา
ตานีที่หนีไปกลันตันให ดานเมืองตรังกานูนั้นเจาพระยาพระคลัง (ดิศ) ไดใหคนถือหนังสือไปวากลาว
แตพระยาตรังกานูไมตอบรับแตอยางใด เจาพระยาพระคลัง (ดิศ) จึงตองใชวิธีบีบบังคับทางออมโดย
ใหพระยาสงขลาไปเกลี้ยกลอมตนกูอุมา ซึ่งเปนเชื้อสายพระยาตรังกานู ที่มีความขัดแยงกันมากอน
และหนี ไปอยู เมื อ งลิ งา ให มาเป น เจาเมืองตรังกานูแทน ตนกูอุมายอมรับ ที่ จ ะเปน เจาเมือง ทาง
กรุงเทพฯ จึงถอดพระยาตรังกานูคนเกาออก๒๔
เหตุการณความไมสงบในเมืองไทรบุรีไดเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากผานไปไมถึง ๑๐ ป ใน
พ.ศ. ๒๓๘๑ ตนกูอับดุลลา หลานเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) สมคบกับโจรสลัดวันมาลี ปลนสะดม
ในบริเวณเกาะภู เก็ ต จนถึ งก อการกบฏยึดเมืองไทรบุ รีอีกครั้งหนึ่ ง ขณะนั้ น เจาพระยานครฯ กั บ
พระยาสงขลากําลังเขามาชวยงานพระเมรุสมเด็จพระศรีสุลาลัยในกรุงเทพฯ ตนกูอับดุลลายึดไดไทร
บุรี สตูล ปะลิส (ครั้งนี้เมืองปตตานี ยะหริ่ง และสายบุรีไมไดเขารวมดวยเหมือนครั้งกอน) พระยา
อภัยธิเบศร (แสง) หนีเขามาเมืองพัทลุง กองกําลังกบฏยกเขาตีเมืองตรังได และใหวันมาลีเปนผูครอง
เมื อ ง พร อ มกั บ วางแผนที่ จ ะเตรี ย มตี เมื อ งสงขลา เจ า พระยานครฯ จึ ง เตรี ย มกํ า ลั ง คนจาก
นครศรี ธ รรมราชและพั ท ลุ งไปตี เมื อ งสตู ล คื น เพื่ อ ตั ด กํ า ลั งพวกกบฏ และทางอั งกฤษได ทํ าตาม
สนธิสัญญาโดยตรึงกําลังปดลอมทางทะเล ทางกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวได
โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราชกับพระยาศรีพิพัฒ นยกทัพเรือออกจากกรุงเทพฯ และสามารถตี
เมืองไทรบุรีคืนไดเปนผลสําเร็จ หัวหนาฝายกบฏไดหนีไปชายแดนอังกฤษ ทหารของโจรวันมาลีถอน
ออกจากเมืองตรัง และพวกโจรที่ลอมเมืองสงขลาสลายตัวหนีออกจากราชอาณาจักรไปในที่สุด๒๕
๒๓

รัชกาลที่ ๓, ๔๔

๒๔
๒๕

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
เรื่องเดียวกัน, ๔๙.
วอเตอร ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๓๔.

๓๐
เมื่อตีเมืองไทรบุรีไดคืนนั้นเจาพระยานคร (นอย) ถึงแกอสัญกรรม เจาพระยายมราชและ
พระยาศรีพิพัฒ นเห็ น วาไทรบุ รีอยูหางไกลพระนคร ดูแลปกครองลําบาก พลเมืองสวนมากนับถือ
อิสลาม จึงตองใหเจาชาวมลายูปกครองกันเองจะดีกวา จึงมีหนังสือกราบบังคมทูล และรัชกาลที่ ๓
ทรงเห็นชอบ ใน พ.ศ. ๒๓๘๒ จึงแบงหัวเมืองมลายูออกเปน ๔ เมืองคือไทรบุรี ปะลิส กะปงปาสู สตูล
และโปรดใหเจาชาวมลายูปกครองกันเอง โดยตนกูอาหนุม ญาติพระยาไทร (ปะแงรัน) เปนพระยาไทร
บุรี ตนกูอาสันเปนเจาเมืองกะปงปาสู และตนกูเสดอุเซนเปนเจาเมืองปะลิส
สวนด านเมื องกลั น ตั น นั้น เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๘ พระยากลัน ตัน ถึงแกอนิจกรรม ทางไทย
สนับสนันใหตนกูสนิปากแดงผูเปนลูกชายขึ้นเปนเจาเมืองแทน ทําใหพระยาบาโงยผูนองและตนกู
ปะสาผูเปนหลานชายไมพอใจ เมื่อเกิดเหตุการณกบฏที่เมืองไทรบุรีในป พ.ศ. ๒๓๘๒ ตนกูปะสาได
ชักชวนพระยาบาโงยตอตานอํานาจพระยากลันตัน (สนิปากแดง) พระยาศรีพิพัฒนจึงตองยกกองทัพ
ไปตั้งที่สายบุรีชายแดนกลันตัน และออกคําสั่งใหพระยากลันตันและฝายตนกูปะสา พระยาบาโงย ไป
เจรจาตกลงกันที่สงขลา ดานพระยาบาโงยหนีไปตรังกานู สวนพระยากลันตันและฝายตนกูปะสาตกลง
ยอมความกันที่เมืองสงขลา แตตอมาทั้งสองเกิดเหตุขัดแยงอีกในป พ.ศ. ๒๓๘๕ พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแยกเอาตนกูปะสาไปเปนเจาเมืองหนองจิก และให
พระยาบาโงยไปอยูดวย และตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๘ ตนกูปะสาไดเปนพระยาตานี ๒๖
สถานการณในหัวเมืองมลายูเริ่มดีขึ้นเปนลําดับ ใน พ.ศ. ๒๓๘๒ ตนกูปะแงรัน ซึ่งเปน
เจาพระยาไทรบุรีคนเกา ไดรับอนุญาตใหกลับมายังเมืองไทรบุรี และไดตระหนักวาการกบฏที่ผานมา
ไมทําใหเกิดผลดี จึงไดสงบุตรชายชื่อตนกูดาอิ เขามาถวายรัชกาลที่ ๓ และทําจดหมายทูลเกลาฯ ขอ
พระราชทานอภัยโทษ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเจาเมือง
ไทรบุรีอีกครั้งหนึ่ง โดยใหตนกูอาหนุมยายไปครองเมืองกะปงปาสูแทน
จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชวิเทโศบายในการจัดการ
และระงับความขัดแยงในหัวเมืองมลายูไดเปนที่เรียบรอย สงผลใหอํานาจของไทยในหัวเมืองมลายู
มั่นคงยิ่งขึ้น และมีความสงบสุขตลอดตอมาจนถึงสิ้นรัชกาล
๒. ความสัมพันธกับเวียงจันทน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ เวี ย งจั น ทน ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
นั่ งเกล า เจ าอยู หั วนั้ น ได เกิ ด ศึ กสงครามที่เรีย กวา “ศึก เจาอนุ” เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๖๙ ตรงกั บ ช วงที่
เจาอนุวงศเปนกษัตริยเวียงจันทน ภูมิหลังของเจาอนุวงศนั้น ทรงเปนพระราชโอรสในพระเจาสิริบุญสาร ในชวงที่ทรงพระเยาวไดเสด็จมาประทับอยูที่กรุงธนบุรี เนื่องจากพระเจาสิริบุญสารเกิดความ
ขัดแยงกับพระเจากรุงธนบุรี ปรากฏความวาเวียงจันทนไปติดตอกับอังวะ และทางเมืองเวียงจันทนได
๒๖

วอเตอร ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๓๙.

๓๑
ยกกองทัพไปโจมตีทัพพระวอพระตาที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทําให พระเจากรุงธนบุรีทรงพระ
พิโรธ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (รัชกาลที่ ๑ ในเวลาตอมา)
ยกทัพไปตีเวียงจันทนใน พ.ศ. ๒๓๒๒ กวาดตอนครัวลาว และทรัพยสินตางๆ รวมทั้งพระแกวมรกต
ลงมาที่กรุงธนบุรี เจาอนุวงศจึงตองเสด็จมาอยูในฐานะ “องคประกัน” ที่ราชสํานักไทย โดยประทับ
อยูที่วังบางยี่ขัน ยานชุมชนบานปูน ทรงศึกษาวิชาความรูตางๆ และคุนเคยกับเจานายไทยมาโดย
ตลอด ครั้นเจริญพระชนมายุ ๒๖ พรรษา ไดเสด็จกลับเวียงจันทนไปรับตําแหนงอุปราช ตอมาใน
พ.ศ. ๒๓๔๖ ไดขึ้นครองราชยเปนกษัตริยเวียงจันทน ทรงพระนามวาพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ ๓
หรือพระสีหะตะนุ
สถานการณทางการเมืองในดินแดนอาณาจักรลานชางในสมัยนั้น แบงออกเปน ๓ รัฐ คือ
หลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาศักดิ์ ซึ่งตัดขาดจากกันตั้งแตสิ้นรัชสมัยพระเจาสุริยวงศาในป
พ.ศ. ๒๒๓๘ เวี ยงจั น ทน นั้ น อยูร ะหว าง ๒ อาณาจักรใหญ จึงตองสงเครื่องราชบรรณาการใหทั้ ง
กรุงเทพฯ และเว หรือเวียดนาม ซึ่งทั้งสองตางถือวาเวียงจันทนเปนประเทศราชของตน ลักษณะเชนนี้
ทําใหเวียงจันทนมีอยูในสถานะ “เมืองสองฝายฟา”๒๗
ดวยเหตุเชนนี้เจาอนุวงศจึงตองคิดหาอิสรภาพและกูเอกราชจากเวียงจันทนกลับคืนมา
สาเหตุที่ทําใหเจาอนุวงศตัดสินใจทําศึกกับกรุงรัตนโกสินทร สามารถประมวลไดดังตอไปนี้
๑. เวียงจันทนสมัยเจาอนุวงศ สามารถไดอํานาจในลาวทางเหนือและแควนจําปา
ศักดิ์กลับคืนมา กลาวคือในป พ.ศ. ๒๓๖๒ เจาอนุวงศไดนําทัพไปปราบปรามกบฏอายเกียดสาโงง
ซึ่งตั้งตัวเปนผูวิเศษในจําปาศักดิ์ไดเปนผลสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่
๒ ทรงพระราชดํ า ริ ว า เจ า เมื อ งนครจํ า ปาศั ก ดิ์ อ อ นแอถ า กลั บ ไปครองเมื อ งก็ จ ะรั ก ษาไว ไม ไ ด
เจาอนุวงศจึงทูลขอเมืองใหเจาราชบุตร (โย) โดยมีรัชกาลที่ ๓ ขณะยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่น
เจษฎาบดิ น ทร ทรงรับ เป น พระธุ ระจัดแจงให เมื่อรัช กาลที่ ๒ พระราชทานใหเจาราชบุ ตรครอง
จําปาศักดิ์ เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีทรงขัดเคืองพระทัย รับสั่งในทองพระโรงวา "...อยากจะรูนัก
ใครเปนผูจัดแจงเพ็ดทูลใหเจาราชบุตรเวียงจันทนไปเปนเจาเมืองจําปาศักดิ์ แตเพียงพอมีอํานาจอยู
ขางฝายเหนือก็พออยูแลว ยังจะเพิ่มเติมใหลูกไปมีอํานาจโอบลงมาขางฝายตะวันออกอีกดาน ๑ ตอไป
จะไดความรอนใจดวยเรื่องนี้..." ๒๘ กรมหมื่นเจษฎาบดินทรเมื่อทรงไดยินที่รับสั่งก็ทรงนิ่งเฉย เพราะ
ทรงไววางใจในความภักดีของเจาอนุวงศ เมื่อเจาอนุวงศไดเมืองจําปาศักดิ์มาไวในอํานาจจึงเปนเหตุ
หนึ่งที่ทําใหมั่นใจวาเวียงจันทนสามารถแยกจากกรุงเทพฯ เปนอิสระได

๒๗

สุเจน กรรพฤทธิ์, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทยลาว,” สารคดี ๒๕-๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๓๕.
๒๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒, ๑๕๐.

๓๒
๒. สถานการณ ในญวน ไทย และเขมร ญวนไดขยายอํานาจเขาไปยังดินแดนเขมร
ในชวงปลายรัชกาลที่ ๒ ประกอบกับทางไทยตองระวังศึกสงครามจากพมาดานตะวันตก เจาอนุวงศ
จึ งฝ ก ใฝ กั บ ญวนเพื่ อ อาศั ย อิ ท ธิ พ ลต อ ต า นไทย ทางญวนเมื่ อ ได เขมรแล ว ก็ ต อ งการลาวรวมถึ ง
เวียงจันทนไวในอํานาจ ดังปรากฏหลักฐานในประมวลเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับลาวระบุวาเจาอนุวงศ
สงทูตไปราชสํานักเวเพื่อขอความชวยเหลือในการตอตานไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ ๒๙
๓. การปฏิ บั ติ ข องราชสํา นั ก ตอ เจ า อนุ วงศ ตามหลัก ฐานของไทยระบุ วาเมื่อ เจ า
อนุวงศลงมาชวยการพระบรมศพรัชกาลที่ ๒ ทางพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงขอแรง
ไพรพลเวียงจันทนไปตัดตนตาลที่เมืองสุพรรณบุรี เมื่อเสร็จภารกิจทั้งหมดเจาอนุวงศไดทูลขอชาว
เวี ย งจั น ทน ที่ ถู ก กวาดต อ นลงมาครั้ ง ธนบุ รี ก ลั บ ไปที่ เวี ย งจั น ทน ต ามเดิ ม แต รั ช กาลที่ ๓ ทรง
พระราชดําริวาครัวเหลานี้ตั้งหลักแหลงมาชานาน ถาอพยพอีกไพรพลจะเดือดรอน จึงไมทรงอนุญาต
และตอมาเจาอนุวงศไดทูลขอครูละครผูหญิงขางในกับนางดวงคําที่เปนลาวเวียงถูกกวาดตอนมา ก็ไม
พระราชทานใหไป เจาอนุวงศจึงรูสึกอัปยศอดสูและแคนเคืองมาก
๔. สถานการณระหวางไทยกับอังกฤษ ดวยขอพิพาทเรื่องเมืองไทรบุรีกับอังกฤษที่มีมา
แตสมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงเตรียมปองกันโดยเตรียมปอมปราการ
ตางๆ ตอมาเมื่อรอยเอกเฮนรี เบอรนียมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงรัตนโกสินทร ทําใหเจาอนุวงศ
เขาใจผิดคิดวาอังกฤษจะยกทัพมาตีไทย จึงตัดสินใจยกทัพมาในที่สุด
กองทั พ ของเจ าอนุ ว งศย กเขามาตีไทยเมื่ อเดื อนยี่ ปจ อ อั ฐศก พ.ศ. ๒๓๖๙ โดยเจ า
ราชวงศผูบุตรเปนทัพหนาลงมาถึงเมืองนครราชสีมา ไดลวงชาวเมืองวาทางกรุงเทพฯ ใหไปชวยรบ
อังกฤษ ใหเบิกเสบียงเมืองนครราชสีมามาใชในการศึก แลวยกลงมาตั้งที่เมืองสระบุรี สวนเจาอนุวงศ
กับเจาสุทธิสารผูบุตรตั้งทัพอยูที่ทะเลหญาใกลเมืองนครราชสีมา เวลานั้นเจาพระยานครราชสีมาไป
ราชการที่ เมื อ งขุ ขั น ธ จึ ง ให ห าตั ว ยกกระบั ต รและกรมการเมื อ งออกไป บั ง คั บ ให ก วาดครั ว ไป
เวียงจันทน แตในที่สุดพวกครัวเมืองนครราชสีมาไดตอสูกับพวกกองทัพลาว และพระยาปลัดตั้งคาย
อยูที่ทุงสําริดคอยสูศึก
เมื่อทางกรุงเทพฯ ทราบเรื่องจึงมีการวางแนวคายรับศึกเปน ๒ แนว แนวที่ ๑ วางตาม
แนวกําแพงพระนคร แนวที่สองที่วางแนวคายตั้งรับแตทุงสามเสน ทุงวัวลําพอง โอบทุงบางกะปจน
จรดฝงแมน้ําเจาพระยา และโปรดฯ ใหสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพยทรงยกกองทัพ
ใหญไปทางนครราชสีมา เมื่อเจาราชวงศทราบเรื่องจึงแจงแกเจาอนุวงศที่นครราชสีมา เจาอนุวงศ
ตัดสินใจถอยทัพไปตั้งคายอยูที่เขาสารเมืองหนองบัวลําภู และใหเจาราชวงศอยูที่เมืองหลมสัก ทาง
๒๙

สุเจน กรรพฤทธิ์, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทยลาว,” สารคดี ๒๕-๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๓๕.

๓๓
กรุงเทพฯ ไดใหเจาพระยาอภัยภูธรสมุหนายก ยกทัพไปทางเมืองเพชรบูรณ และใหพระยาราชสุภาวดี
(สิงห) ยกทัพไปทางจําปาศักดิ์เพื่อตัดกําลัง
กองทัพไทยเมื่อยกไปถึงเมืองนครราชสีมา กองทัพหนากับกองโจรในพระองคเจาขุนเณร
สามารถบุกตีเมืองหนองบัวลําภูแตก สวนทัพของเจาพระยาอภัยภูธรและพระยาไกรโกษาตีทัพเจา
ราชวงศที่หนองบัวลําภูแตก ทําใหเจาอนุวงศและเจาราชบุตรหนีเขาเวียงจันทนเก็บทรัพยสมบัติหนีไป
เมือ งแงอาน (Nge-An) ในเวี ย ดนามตอนเหนื อ ทั พ ไทยยกเขาไปเวีย งจั น ทนแ ละตั้ งมั่ น อยูที่ เมื อ ง
พานพราว สวนทัพพระยาราชสุภาวดียกไปตีจําปาศักดิ์จับเจาราชบุตร (โย) และเจาปานสุวรรณสงลง
มากรุงเทพฯ คราวนั้นสมเด็จกรมพระราชวังบวรไมไดจัดการเมืองเวียงจันทน แตใหพระยาราชสุภาวดีจัดการแทน เมื่อเลิกทัพหลวงกลับกรุงเทพฯ จึงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนตําแหนงพระยาราชสุภาวดี
เปนเจาพระยาราชสุภาวดีวาที่สมุหนายก แตมิโปรดใหรับบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาจักรีเนื่องจากทรง
ขัดเคืองที่เจาพระยาราชสุภาวดีไมยอมทําลายลางเมืองเวียงจันทนใหเด็ดขาด ๓๐
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงขัดเคืองเจาอนุวงศเปนอันมาก หมายพระทัย
จะจับตัวใหได ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๓๗๑ จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาราชสุภาวดีไปทําศึก ตั้งทัพที่เมือง
หนองบัวลําภู และใหพระยาราชรองเมืองตั้งอยูที่บานพันพราว ขณะนั้นญวน ๘๐ คน พรอมไพรลาว
๑,๐๐๐ คนพาตัวเจาอนุวงศมาแจงวาจะขอออนนอม แตฝายไทยสงสัยอยู เวลาเย็นของวันดังกลาว
พวกญวนเอาปนระดมยิงใสกองทัพไทย เจาพระยาราชสุภาวดีตองถอยทัพไปเมืองยโสธรเพื่อเกณฑ
ไพรพลเพิ่มเติม เจาอนุวงศใหเจาราชบุตรมาตามตี และรบกับเจาพระยาราชสุภาวดี ซึ่งเกณฑไพรพล
เรียบรอยที่บานบกหวาน เมืองหนองคาย เจาพระยาราชสุภาวดีรบกับเจาราชวงศถึงตัวตอตัวแตเสีย
ทีถูกเจาราชวงศแทงดวยหอกแฉลบจากอกลงมาถึงทองนอยลมลง หลวงพิพิธนองชายจะเขาแกไขแต
ถูกเจาราชวงศฟนตาย ทนายของเจาพระยาราชสุภาวดีไดยิงปนถูกเขาเจาราชวงศลมลง บาวไพรพาใส
แครหนีกลับไป เจาพระยาราชสุภาวดีเมื่อรูตัววาถูกหอกแทงไมมากจึงไลตามกองทัพลาวแตกกระจาย
และตามไปจนถึงเวียงจันทน ขณะนั้นเจาอนุวงศหนีไปเมืองพวนแตตอมากองทัพหัวเมืองเหนือฝาย
พระยาลับแล เมืองหลวงพระบาง เมืองนาน จับเอาตัวเจาอนุวงศไดที่น้ําฮายเชิงเขาไก เจาพระยาราช
สุภาวดีสงตัวมาที่กรุงเทพฯ เจาอนุวงศถูกนําตัวไปประจานที่หนาพระที่นั่งสุทไธสวรรยและปวยตายใน
ที่ สุด ด านเมื องเวีย งจัน ทน นั้ น เจาพระยาราชสุภ าวดีไดทําลายป อมกําแพงสําคัญ ลงทั้งหมด ทาง
กองทั พ กรุ งเทพฯ ทิ้ งเมื อ งเวี ย งจั น ทน ให ราง และยายกองขาหลวงผู ป กครองเวีย งจั น ทน ม าตั้ งที่

๓๐

รัชกาลที่ ๓, ๓๐.

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร

๓๔
หนองคาย ยกเลิกตําแหนงเจาผูครองนครเวียงจันทนเหลือไวเพียงหลวงพระบางและจําปาศักดิ์ใน
ฐานะประเทศราชของไทยเพียง ๒ หัวเมือง ๓๑
ผลจากการทํ า สงครามกั บ เวี ย งจั น ทน ค รั้ ง นั้ น ได มี ก ารกวาดต อ นประชากรจากใน
อาณ าจั ก รของเวี ย งจั น ทน ทั้ ง กลุ ม เจ า เมื อ งและครอบครั ว มาไว ใ นบริ เ วณ หั ว เมื อ งด า น
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดเมืองใหมราว ๔๐ เมือง บางเมืองขึ้นกับกรุงเทพโดยตรง และบางเมือง
อยูภายใตการกํากับดูแลของเมืองอื่นๆ เชน จําปาสัก กาฬสินธุ เขมราฐ หนองคาย เปนตน ๓๒
๓. ความสัมพันธกับพมา
ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรนั้นเปนชวงที่อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมไดแผขยายวง
กวางมากขึ้นในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะพมาซึ่งทําศึกสงครามกับไทยมาตลอดนั้น
ไดเผชิญปญหาจากการคุกคามของอังกฤษ สงผลใหในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมี
การศึกสงครามกับพมาลดนอยลง ชวงที่อังกฤษทําสงครามกับพมานี้ไดเริ่มขึ้นในปพ.ศ.๒๓๖๗ ตรง
กับปลายรัชกาลที่ ๒ อังกฤษชักชวนไทยไปรบกับพมาดวยเห็นวาเปนศัตรูกันมานาน และทราบมาวา
ทางมอญนิยมขางไทยอยูจึงตองการที่จะเปนไมตรีดวย จอหน ครอวเฟด ผูรักษาเมืองสิงคโปรไดสง
จดหมายแจงสถานการณ วาอังกฤษจะรบกับ พมาใหทางไทยทราบเรื่อง และเมื่อเกิดสงครามแล ว
รัชกาลที่ ๒ ทรงพระราชดําริวาการศึกที่เกิดขึ้นนี้อยูใกลชายพระราชอาณาเขตจึงใหหัวเมืองชายแดน
จัดการรักษาดาน และสืบขาวอยางถวนถี่ กับทั้งทรงมีพระราชดําริที่จะเตรียมกองทัพไปฟงเหตุที่ปลาย
แดน แตปรากฏวาสิ้นรัชกาลเสียกอนจึงไมไดยกทัพไป ๓๓
ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๖๗
กองมอญสืบราชการมาแจงวาอังกฤษตีไดถึงเมืองยางกุง เมืองปรอน จึงทรงพระราชดําริใหกองทัพไป
ชวยอังกฤษรบถึง ๓ ทัพ คือเจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ยกไปทางดานเจดียสามองค ทัพพระยาสุร
เสนา พระยาพิ พัฒ โกษา เป นทั พหนุน สวนพระยาชุมพร (ซุย) ใหเปน ทัพเรือไปรักษาทางตอแดน
มะริด ตะนาวศรี ครั้งนั้นอังกฤษกําลังติดชะงักอยูที่ยางกุง ตองการกําลังพาหนะที่จะขนศาสตราวุธ
และเสบีย งอาหารส งไปในฤดู แล ง จึงชวนใหเจาพระยามหาโยธาไปตั้งรับ อยูในเมืองเมาะตะมะที่
อังกฤษตีไวได แตตอมาไทยกับอังกฤษเกิดเหตุเขาใจผิดกัน ๔ ประการทําใหไทยไมไดทําสงครามกับ
พมาคือ๓๔
๓๑

สุ ร ศั ก ดิ์ ศรี สํ า อาง, ลํ า ดั บ กษั ต ริ ย ล าว, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒ (กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก โบราณคดี แ ละ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๕๒.
๓๒
เดวิด เค. วัยอาจ, ประวัติศาสตรไทย ฉบับสังเขป, ๒๘๖.
๓๓
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒, ๒๐๖.
๓๔
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๕ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร
กรมศิลปากร, ๒๕๕๓), ๕๓-๕๕.

๓๕
๑. วิธีการรบของอังกฤษ ตองการแตสัตวพาหนะและผูคนในกองทัพไทยเปนกําลังแบก
หาม และอยูใตบังคับอังกฤษ สวนทางไทยตองการรบพุงพมาโดยลําพัง ฝายไทยไมยอม พอถึงงาน
พระเมรุพระบรมศพรัชกาลที่ ๒ จึงใหกองทัพคืนกลับมากรุงเทพฯ
๒. อังกฤษตั้งใจวาจะคืนตะนาวศรีและมะริดใหไทยเฉพาะแผนดินตอนใน ขางชายทะเล
อังกฤษจะเอาไวคาขาย สวนทางชายแดนที่ติดกับอังวะ อังกฤษจะตั้งรัฐมอญใหมขึ้นมา แตเชื้อวงศ
พระเจาแผนดินมอญสูญหายไปแลว จึงคิดจะเลือกเอาเจาพระยามหาโยธา ซึ่งเปนที่นิยมของมอญมา
เปนพระเจาแผนดิน ทําใหไทยไมพอใจเพราะไมไดดินแดนที่เปนประโยชนทางเศรษฐกิจ และการตั้งรัฐ
มอญใหมนั้นจะทําใหมอญอพยพในไทยไปฝกใฝกับอังกฤษมากขึ้น
๓. พระยาชุมพรไปกวาดตอนคนเมืองมะริด ตะนาวศรีมามาก มอญเหลานั้นจึงไปรอง
ตออังกฤษ อังกฤษจึงตามจับคนเมืองชุมพรที่ไปกวาดครัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระพิโรธพระยาชุมพร ให
นําตัวมาจําไวในกรุงเทพฯ
๔. เมื่ออังกฤษทําสงครามกับพมา ขณะนั้นไทยแผอิทธิพลไปในหัวเมืองมลายู อังกฤษไม
ตองการใหไทยแผขยายอํานาจ ประกอบกับอังกฤษกําลังรบพมาสถานการณไมสูดี ลอรดแอมเฮิสต
ผูสําเร็จราชการของอังกฤษที่อินเดียจึงสงรอยเอกเฮนรี เบอรนีย เขามาเจรจาความเมืองเรื่องพมาและ
มลายู ทําใหไทยตองวางตัวเปนกลางในศึกอังกฤษรบพมา
แมวาไทยจะไมไดทําศึกสงครามกับพมาโดยตรงอยางเชนในสองรัชกาลที่ผานมา แตก็ยัง
คอยตามสืบขาวศึกทางพมาอยูเสมอ ใน พ.ศ. ๒๓๘๔ มองสวยตองเชื้อพระวงศพมาหนีภัยการเมือง
เขามาในไทย เนื่องจากมองสวยตองเปนพวกกับจักจาแมง ซึ่งจักจาแมงไมถูกกับแสรกแมง ภายหลัง
แสรกแมงไดกอการกบฏต อพระเจาจักไกแมงผูพี่ จักจาแมงกับ มองสวยตองคิดตานแสรกแมง แต
แสรกแมงรูตัวทัน ไดยกกําลังคนมาลอมจับจักจาแมงฆาเสีย ทําใหมองสวยตองตองหนีมา รัชกาลที่ ๓
โปรดใหมองสวยตองอยูที่บานพมาคอกกระบือ มองสวยตองสรางเจดียไวองคหนึ่ง คนมอญพมานิยม
ชมชอบมองสวยตองดวยเปนเจานายพมา ทรงทราบความแลวรับสั่งใหเอามองสวยตองไปจําคุก ๓๕
นอกจากนี้ ไทยยั งเกี่ ย วข องกั บ พม าในการแผขยายอํานาจในเมืองเชีย งตุง ซึ่งจะได กลาวในหั ว ขอ
ความสัมพันธระหวางไทยกับดินแดนทางเหนือตอไป

๓๕

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓, ๑๐๐.

๓๖
๔. ความสัมพันธกับญวนและเขมร
ความสัมพันธระหวางกรุงรัตนโกสินทรกับญวนและเขมรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น ไดมีการแขงขันแยงชิงอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองระหวางไทยกับญวน
ในดินแดนเขมร เดิมนั้นในชวงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรในแผนดินญวนและเขมรอยูในชวงจลาจล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาอุปการะองเชียงสือซึ่งลี้ภัยกบฏไต
เซิน และตอมาไทยไดชวยสถาปนาใหเปนกษัตริยเวียดนามทรงพระนามวาพระเจาเวียดนามยาลอง
สวนทางเขมรนักองคเองไดเสด็จลี้ภัยจลาจลเขามาอยูในกรุงเทพฯ เมื่อทรงเจริญวัยไทยไดสถาปนาให
เปนพระเจาแผน ดิน เขมร ทรงพระนามวา “สมเด็จพระนารายณรามาธิบดี ” ซึ่งเวลานั้น เขมรเปน
ประเทศราชของไทย และสงบรรณาการใหกับเวียดนาม นักองคเองไดยอมถวายหัวเมืองเขมรใหกับ
ไทย ไดแก เมืองเสียมราบ พระตะบอง ทําใหเขมรแบงออกเปน ๒ สวนคือ เขมรสวนนอกมีราชธานีอยู
ที่อุดงคฦๅชัย และเขมรสวนในมีเมืองสําคัญคือเมืองพระตะบอง เมืองเสียมราบ และเมืองขึ้น ปกครอง
โดยเจาพระยาอภัยภูเบศร ขึ้นตรงตอกรุงเทพฯ ๓๖
สาเหตุที่ไทยกับเขมรและญวนจะทําศึกในสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น มีสาเหตุมาจากการเมือง
ความสัมพันธระหวาง ๓ อาณาจักร ภายหลังรัชกาลของนักองคเอง เมื่อนักองคเองทิวงคตใน พ.ศ.
๒๓๔๙ พระองคจันทพระราชโอรสองคโต ไดปกครองเมืองเขมรตอมา ทรงพระนามวาสมเด็จพระอุทัยราชา ในชวงแรกไทยมีทาทีสนับสนุนเขมรเปนอยางมาก แตตอมาสมเด็จพระอุทัยราชามาฝกใฝ
พวกญวน เนื่องจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ ๓๗
๑. สมเด็จพระอุทัยราชาใหพระองคแกว (ดวง) และออกญาจักรี (แกบ) มาถวายเครื่อง
ราชบรรณาการ และทูลขอเชื้อพระวงศเขมรใหกลับไปยังบานเมือง แตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพระราชทานใหเพียงสมเด็จพระมหากษัตรี (พระองคเม็ญ) กับพระมารดาและพระองคเภา
ทําใหสมเด็จพระอุทัยราชาไมพอพระทัย
๒. ปลายรัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระอุทัยราชาไดไปเขาเฝา แตไมมีเจาพนักงานนําเฝาทํา
ใหรัชกาลที่ ๑ ทรงพระพิโรธ และทรงบริภาษตอหนาขุนนางทั้งปวง ทําใหสมเด็จพระอุทัยราชาทรง
ไดรับความอับอายเปนอยางมาก
๓. เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระอุทัยราชาไมไดมาชวยการพระบรมศพ สงแตนักองค
สงวน และนักองคอิ่มซึ่งเปนพระอนุชามาแทน ทําใหไทยเริ่มระแวงวาสมเด็จพระอุทัยราชาจะเอาใจ
ออกหาง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล านภาลัย โปรดเกลาฯ ตั้งใหนักองคส งวนเปนที่พระมหา
อุปโยราชฝายหลัง และใหนักองคอิ่มเปนที่พระมหาอุปโยราชฝายหนา ทําใหสมเด็จพระอุทัยราชาไม
๓๖
๓๗

ศานติ ภักดีคํา, เขมรรบไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๔), ๒๘๐.
เรื่องเดียวกัน, ๒๘๕-๒๘๘.

๓๗
พอใจเพราะไทยแทรกแซงการเมื องภายในของราชสํ านั ก เขมรในการตั้งเจานายโดยมิ ได ป รึกษา
พระเจาแผนดินกัมพูชา
ดวยเหตุที่กลาวมาขางตน สมเด็จพระอุทัยราชาจึงตัดสินใจที่จะสวามิภักดิ์กับเวียดนาม
ทําใหเกิดความขัดแยงและแบงเปน ๒ ฝายในหมูขุนนางระหวางกลุมสนับสนุนเวียดนาม และกลุม
สนับสนุนไทย สมเด็จพระอุทัยราชาไดประหารชีวิตพระยาจักรีและพระยากลาโหมที่เปนกลุมขุนนาง
ฝ กใฝ ฝ า ยไทย ด านนั กองค ส งวนเกรงราชภั ย จึงลี้ภั ย ไปอยูเมืองโพธิสัต ว ดวยสถานการณ เชน นี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราช (นอย) ไปไกลเกลี่ยที่
เขมร สมเด็จพระอุทัยราชาจึงเสด็จพาครัวหนีไปเวียดนาม เจาพระยายมราชจึงเผาเมืองพนมเปญ
กะพงหลวง บันทายเพชร พรอมกวาดคนมาพระตะบอง ในครั้งนั้นนักองคสงวน นักองคอิ่ม นักองค
ดวง ไดเสด็จมาประทับที่กรุงเทพฯ เมื่อฝายไทยยกทัพกลับญวนไดแหอัญเชิญสมเด็จพระอุทัยราชา
กลั บ พร อมย า ยเมื อ งหลวงมาที่ พ นมเปญ รวมทั้ งญวนพยายามปกครองแผ น ดิ น กั ม พู ช าโดยให
ขาหลวงแควน โคชินจีนปกครองทั้งดานพลเรือนและทหาร เกณฑเขมรขุดคลองจากเมืองม็วตจรูก
(โจฎก-โจดก) ไปยังเมืองเปยม (เมืองบันทายมาศหรือฮาเตียน) แลวยึดเมืองของเขมรที่อยูปากแมน้ํา
โขงทั้งหมด สวนไทยยังคงมีฐานที่มั่นในดินแดนเขมรสวนในคือพระตะบอง เสียมราบ และศรีโสภณ
ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ การศึกสงครามระหวางไทยกับญวนไดเกิดขึ้น โดยมีแผนดิน
เขมรเปนสมรภูมิ สงครามครั้งนี้มีชื่อเรียกวา “อานามสยามยุทธ”เริ่มตนขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๗๖ เมื่อเกิด
กบฏที่เมืองไซงอนในรัชกาลพระเจามินมาง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริที่
จะเอาเมืองเขมรคืน ดังความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ที่วา
ครั้นองคจันเขมรเปนกบฏหนีไป ญวนก็รับไว อนุเปนกบฏหนีไป ญวนก็รับไว
แลวกลับแตงขุนนางพาอนุมาตั้งบานเมืองอยางเกา ทําเหมือนเมืองเขมรเหมือนกัน มีแตคิด
เกียดกันเขตแดนฝายไทย ขมขี่ยกตัวเปนดึกวองเด ใหองเลโบมีหนังสือมาวาใหที่กรุงลงชื่อไป
ในพระราชสาสนวาพระเจากรุงเวียดนามดึกวองเด ฝายที่กรุงเห็นแกทางไมตรีก็ทําใหตาม
ชอบใจ ภายหลังก็ใหองเลโบมีหนังสือมาอีกวา ใหเอาตราหลวงสําหรับแผนดินประทับสําเนา
พระราชสาสนออกไป ดวยยกตัวขึ้นเปนใหญดังนี้ จะเปนไมตรีกันไปอยางไรได ๓๘

การศึกครั้งนี้ไดโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห) ยกทัพไปพรอมนักองคอิ่ม
นักองคดวง ยกไปตีเมืองบันทายมาศ พรอมกับใหเจาพระยาพระคลังเปนแมทัพเรือยกไปตีเมืองบัน
ทายมาศ ทัพไทยตีไดเมืองโพธิสัตวและเมืองกําพงฉนัง สมเด็จพระอุทัยราชาตองเสด็จพาเชื้อพระวงศ
เขมรไปประทับในเวียดนาม จากนั้นเจาพระยาบดิน ทรเดชาไดใหนักองคอิ่ม นักองคดวงตั้งเกลี้ย
๓๘

รัชกาลที่ ๓, ๕๓.

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร

๓๘
กลอมขุนนางอยูที่เมืองพนมเปญ ตอมาออกญาจักรี (ฬุง) พรอมกับทัพเวียดนามยกมาตีทัพไทยจน
เจาพระยาบดิ น ทรเดชาตองถอยทั พ จากนั้น ญวนไดเชิญ เสด็จ สมเด็จพระอุทัย ราชามาครองเมือง
พนมเปญดังเดิม และพระยาอภัยภูเบศรไดถึงแกอนิจกรรมในปนี้ รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกลาฯ ให นัก
องคอิ่มเปนผูวาราชการเมืองพระตะบอง และนักองคดวงเปนผูวาราชการเมืองมงคลบุรี
ปตอมา คือ พ.ศ. ๒๓๗๗ สมเด็จพระอุทัยราชาเสด็จสวรรคต ราชสํานักญวนตั้งพระองค
หญิงมีขึ้นครองราชยเปนพระเจาแผนดินสตรี และพระเจามินมางสงพระราชสาสนขอใหพระองคเจา
หญิงแบนของเขมรอภิเษกกับพระโอรสฝายเวียดนาม แตขุนนางเขมรตอบกลับวาไมสมควรอภิเษก
เพราะตางชาติตางภาษากัน และเขมรเปนเมืองเล็กไมคูควรกับเวียดนาม ดวยเหตุนี้ทําใหพระองคเจา
หญิงแบนทรงคิดพึ่งราชสํานักกรุงเทพฯ จึงสงจดหมายไปหานักมารดาซึ่งประทับอยูในกรุงเทพฯ นัก
มารดาตอบกลับมาวาจะใหพระองคแกวมารับ แตจดหมายนั้นถูกฝายญวนจับได พระองคเจาหญิ ง
แบนจึงถูกจองจํา ญวนไดกวาดเจานายและขุนนางเขมรไปเมืองเวและไซงอน และภายหลังไดจับ
พระองคเจาหญิงแบนถวงน้ํา
พ.ศ. ๒๓๘๐ นักองคดวงคบคิดกับขุนนางเขมรตอตานอํานาจไทย เกลี้ยกลอมชาวเมือง
พระตะบองจะกวาดคนไปเมืองพนมเปญ และเตรียมสูรบกับญวน เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงใหนําตัวนักองคดวงมาจําไวที่กรุงเทพ ตอมาพระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) กราบ
บังคมทูลวาถาจองจํานักองคดวงไวที่ทิม ถานักองคดวงโทมนัสตรอมใจตายคงจะไดรับความลําบาก จึง
ขอรับพระราชทานนักองคดวงคุมไวที่บานแทน จึงโปรดเกลาฯ ใหตามที่พระยาศรีสหเทพทูลขอ ๓๙
พ.ศ. ๒๓๘๒ นักองคอิ่มหันไปสวามิภักดิ์ญวน พรอมทั้งกวาดตอนครัวเมืองพระตะบอง
จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชาไปจัดการเมืองพระตะบองใหเรียบรอย ในเวลานั้นชาวเขมร
ไดกอจลาจลเนื่องจากญวนปกครองดวยวิธีการกดขี่ขมเหง นับตั้งแตบังคับใหแตงกาย ใชภาษาแบบ
เดียวกับญวนและทําลายวัดวาอารามตางๆ ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๓ ขุนนางเขมรไดสงหนังสือขอ
ราชการ ๑๘ ฉบับทูลขอพระราชทานนักองคดวงไปเสวยราชยที่เขมร จึงโปรดเกลาฯพระราชทานนัก
องคดวงออกไปครองแผนดิน และใหเจาพระยาบดินทรเดชาอัญ เชิญ นักองคดวงกลับเขมร โดยให
ประทับอยูที่เมืองพระตะบอง จากนั้นกองทัพไทยและเขมรเขาสมทบกันไลทัพญวนในเมืองอุดงคฦๅชัย
และพนมเปญ ในปพ.ศ. ๒๓๘๔ และ ๒๓๘๕ นักองคดวงจึงไดยายมาประทับที่เมืองอุดงคฦๅชัยและ
พนมเปญตามลํ า ดั บ โดยในขณะนั้ น แผ น ดิ น เขมรแบ ง เป น ๒ ภาค ภาคใต เป น ของนั ก องค อิ่ ม
ภาคเหนือเปนของนักองคดวง

๓๙

รัชกาลที่ ๓, ๗๓.

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร

๓๙
พ.ศ. ๒๓๘๕ มี ขุน นางเขมรที่ฝกใฝญ วนได กอการกบฏขึ้น นักองคด วงขอกําลังจาก
กรุงเทพฯ มาชวย เจาพระยาบดิน ทรเดชา ไดยกกองทัพมา ๔ หมื่น เพื่อปราบขุนนางกบฏ ดาน
ญวนเกณฑเขมรเมืองบาสัก ตระพัง และกรอมวนสอ มารบกับ ทัพไทย ทั้งนี้ญ วนไดใหนักองคอิ่ม
ครองราชยอยูเมืองโจฎก อยูไดไมนานนักองคอิ่มสิ้นพระชนม ญวนจึงตั้งพระองคเจาหญิงมีครองอยู
พักหนึ่ง เมื่อทัพไทยยกมาขับไลญวนออกจากเขมร ญวนไดนําพระองคเจาหญิงมีไปเปนองคประกันที่
เมืองเวพรอมกับพระญาติพระวงศทั้งหมด
ระหวาง พ.ศ. ๒๓๘๕-๒๓๘๘ ไทยทําสงครามกับเขมรผลัดกันแพและชนะถึง ๔ ครั้ง จน
พ.ศ. ๒๓๘๘ เกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ เวียดนามยกทัพเรือตีคายเมียนชัย และคายที่เมืองบันทาย
แดกของฝายไทยจนแตกพาย ทัพไทยจึงหนีจากพนมเปญมาตั้งรับที่อุดงคฦๅชัย ทัพญวนยกตามมาตี
เจาพระยาบดินทรเดชายกกองทัพชางศึกตอสูไลตีทัพญวนจนแตกพายไมกลามาตีเมืองอุดงคฦๅชัยอีก
ตอไป
ต อ มาพระเจ า เที ย วตรี ก ษั ต ริ ย ญ วนสิ้ น พระชนม พระเจ า ตื อ ดึ ก ได เสวยราชย แ ทน
ประกอบกั บ นั กองค อิ่มสวรรคต ญวนเห็น วาการเมืองในเขมรไมป ระสบความสําเร็จ จึงเจรจากับ
เจาพระยาบดินทรเดชาขอสงบศึก ผลของการสงบศึกในคราวนั้นจบลงดวยเงื่อนไขที่วา ใหนักองค
ดวงเสวยราชยเปนกษัตริยเขมร เปนประเทศราชกรุงรัตนโกสินทร และสงเครื่องราชบรรณาการ ๓ ป
ตอครั้งใหกับเวียดนาม และใหกองทัพไทยสงเชลยชาวจามและญวน ๔๐ คนคืน และทางญวนจะสง
เจานายและขุนนางเขมรมาที่อุดงคฦๅชัย พรอมกับใหกองทัพไทยไปรื้อคายของฝายญวน สวนญวนก็
จะมารื้อคายของไทย
ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๓๙๐ นักองคดวงแตงทูตไปถวายบรรณาการที่ราชสํานักเมืองเว ญวน
ได คืน เจ านายเขมรให แล ว เลิกทั พ กลับ ไป ไทยมีอํานาจในเมืองเขมรเหมือนอยางครั้งรัช กาลที่ ๑
เมืองอุดงฦๅชัยเปลี่ยนชื่อเปนอุดงคมีชัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดฯ ใหอภิเษกนัก
องคดวง เปนสมเด็จพระหริรักษรามามหาอิศราธิบดี พระเจากรุงกัมพูชา และโปรดใหมีทองตราหา
กองทัพเจาพระยาบดินทรเดชากลับจากกรุงกัมพูชา
แมวาไทยจะชนะญวนไมไดโดยเด็ดขาด แตไทยก็สามารถยับยั้งอิทธิพลทางการเมืองของ
ญวนไมใหมายังดินแดนเขมรได ทั้งนี้เนื่องมาจากไทยตองการเขมรเปนเมืองประเทศราชและเปนรัฐ
กั้นกลางระหวางไทยกับญวน ทางไทยมิไดตองการผนวกดินแดนเขมรเหมือนดังที่ญวนตองการ และ
ไทยดําเนินนโยบายตอเขมรตางจากญวนเปนอันมาก แมแตเมืองที่ไทยผนวกไวก็ยังแตงตั้งใหชาวเขมร
เปนเจาเมือง จึงทําใหไดรับความนิยมและไดรับการสนับสนุนจากเขมรเปนสวนใหญ ซึ่งทางเขมรก็หวัง
จะพึ่งไทยดวยเชนกัน ๔๐ อยางไรก็ตามผลจากสงครามอานามสยามยุทธตลอดระยะเวลา ๑๕ ป ทําให
๔๐

วอเตอร ฟรานซีส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลาฯ, ๑๙๗-๑๙๙.

๔๐
เขมรเริ่มติดตอกับฝรั่งเศสเพื่อใหพนจากอํานาจไทยและเวียดนาม ซึ่งเปนเหตุใหเขมรตกเปนเมือง
ภายใตอารักขาฝรั่งเศสในเวลาตอมา
๕. ความสัมพันธกับดินแดนทางดานทิศเหนือ
ความสัมพันธระหวางไทยกับทางดานทิศเหนือ ไดแกดินแดนลานนา เชียงตุง เชียงรุง
และเมืองอื่นๆ ในเขตสิบสองปนนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พมาพยายาม
ขยายอํานาจไปในดินแดนลานนา ทางราชสํานักกรุงรัตนโกสินทรจึงมีความพยายามใหดินแดนลานนา
เปนปราการสําคัญ และสนับสนุนใหไปตีเมืองเชียงตุงอันเปนเขตอิทธิพลพมา
เมืองเชียงตุงมีความสัมพันธในฐานะเมืองพี่เมืองนองกับเชียงใหมมาเปนเวลาชานาน ใน
สมั ย พระเจ า กาวิ ล ละ พ.ศ. ๒๓๔๗ เจ ามหาสิริชั ย สารัม พยะเจาเมือ งเชีย งตุ งไดม าสวามิ ภั กดิ์ กั บ
เชียงใหม มีการอพยพประชากรเชียงตุงมาที่เมืองเชียงใหม ทําใหเมืองเดิมถูกปลอยราง ทั้งนี้เพื่อมิให
พมาใชเปนฐานที่มั่นไดอีก อยางไรก็ตามเจามหาขนานนองชายเจามหาสิริชัยสารัมพยะไมพอใจ จึงหนี
ไปตั้งหลักแหลงอยูที่เมืองยาง แตถูกแสนลามปนขาหลวงพมายึดอํานาจ เจามหาขนานขอใหเชียงใหม
ยกทัพมาชวย แตทัพเชียงใหมเขาตีเมืองยางไมสําเร็จ ทําใหตองไปพึ่งอิทธิพลพมาและไดเปนเจาเมือง
เชียงตุงในเวลาตอมา สวนทางไทยไดจัดตั้งเมืองเชียงราย พะเยา และงาว เปนเมืองหนาดานของ
ลานนาในการเตรียมตีเมืองเชียงตุง และทางไทยเรงใหลานนาแตงกองทัพโจมตีเมืองเชียงตุงโดยเร็ว
สงครามเชียงตุงครั้งแรกจึงเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวใน ป
พ.ศ. ๒๓๙๒-๒๓๙๓ โดยมีสาเหตุสําคัญดังนี้ ๔๑
๑. เพื่อลดอันตรายจากพมาใหนอยลง ถาพมาใชเชียงตุงเปนฐานที่มั่นก็จะโจมตีเชียงราย
ได และไทยตองการกวาดตอนผูคนมาในดินแดนลานนาใหมากที่สุดเพื่อตัดกําลังพมา
๒. การขอความชวยเหลือจากเจานายเมืองเชียงรุง กลาวคือใน พ.ศ. ๒๓๘๖ เจามหาวัง
เจาเมืองเชียงรุงถึงแกอนิจกรรม เจามหาขนานปูนอยขึ้นครองเมืองแทน แตตอมาเจาราชบุตรสาระ
วันบุตรเจามหาวัง รวมกับเจาหมอมมหาไชยนองเขยเจามหาวังยึดอํานาจ จับตัวเจามหาขนานปูนอย
ไปประหารชีวิต แลวเจาสาระวันขึ้นครองเชียงรุงและยอมออนนอมกับจีน สวนเจาหมอมหนอคํา
บุตรเจามหาขนานปูนอย ไดไปขอกําลังจากพมามาชวยขับไลเจาสาระวัน เจาสาระวันจึงหนีไปอยูใน
เขตอิทธิพลจีน สวนเจาหมอมมหาไชยหนีลงมาที่เมืองภูคาเขตเมืองนาน
เจาหมอมหนอคําปกครองเชียงรุงอยูระยะหนึ่งเกิดความวุนวาย เปดโอกาสใหเจาสาระ
วันรวมกับเจาอุปราชเสนอเงิน ๑,๒๒๐ ชั่ง ใหกับพมาเพื่อแลกตําแหนงเจาเมือง พมาจึงยอมตกลงให

๔๑

๓๗๓.

สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๗. (กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓), ๓๗๒-

๔๑
เจาสาระวันปกครองเชียงรุง แตเจาสาระวันกดขี่รีดเงินจากราษฎร ทําใหเกิดกบฏขึ้น เจาสาระวันหนี
ไปในเขตพมา สวนเจาอุปราชหนีมาหลวงพระบางและขอความชวยเหลือจากกรุงเทพฯ ๔๒
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวาถาตีเมืองเชียงตุงไดเชียงรุงก็
จะเปนสิทธิขาดแกทางไทย จึงโปรดเกลาฯ ใหเกณฑทัพเมืองเชียงใหม ลําปาง ลําพูน ลําพูน ไปตีเชียง
ตุงใน พ.ศ. ๒๓๙๒ แตทัพยกไปไมพรอมเพรียงกัน และขัดสนเรื่องเสบียงอาหารจึงตองยกทัพกลับ
ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวประชวรและเสด็จสวรรคต การตีเชียงตุงจึงยังไม
เปนผลสําเร็จในรัชกาลนี้
๖. ความสัมพันธกับจีน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ จี น ในสมั ย รั ช กาลที่ ๓ ยั ง คงมี ก ารสื บ ทอดระบบ
ความสัมพันธในรูปแบบรัฐบรรณาการเพื่อประโยชนทางการคาระหวาง ๒ อาณาจักร เชนเดียวกับใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมีการสงคณะ
ทูตไปราชสํานักปกกิ่งอยูบอยครั้ง แมวาทางราชสํานักจีนจะกําหนดใหอยูในระยะ ๔ ปตอครั้ง แตราช
สํานักไทยสงทูตไปเกือบจะทุกปในป พ.ศ. ๒๓๘๓ พ.ศ. ๒๓๘๔ และ พ.ศ. ๒๓๘๖ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความตองการของไทยที่จะรักษาความสัมพันธทางการคากับจีน ๔๓ แตหลังจาก พ.ศ. ๒๓๘๗ จีน
ประสบปญหาความวุนวายภายใน สงผลใหไทยหยุดสงบรรณาการไปจีนถึง ๔ ป และสงไปอีกครั้ง
เดียวเทานั้นใน พ.ศ. ๒๓๙๑
เมื่อจีนประสบภาวะสงครามกับมหาอํานาจตะวันตก ประกอบกับเกิดทุพภิกขภัย การทํา
มาหากิน ฝดเคือง ทําใหชาวจีน ทางตอนใต เชน กวางตุง เอหมึง นิ งโป ฯลฯ อพยพเขามาไทยเปน
จํานวนมาก และมาตั้งหลักแหลงทํามาหากินอยูในประเทศ ทางราชการไดใหสิทธิ์แกคนจีนในการทํา
มาหากินเคลื่อนยายไปอยางเสรี โดยคนจีนอพยพสวนใหญมักจะประกอบอาชีพตั้งแตเปนกุลีรับจาง
คาขายเล็กนอย จนกระทั่งเปนพอคา เจาของกิจการตางๆ เชน โรงสี โรงงานน้ําตาล อูตอเรือ กิจการ
เหมืองแรทางภาคใต หรือทําไรออย ไรพริกไทย ไรผัก เปนตน สงผลใหเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๓
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๓ สามารถผลิตน้ําตาลเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดมากกวาขาว อีกทั้งชาวจีนในกลุม
ของเจาสัว เจาภาษีนายอากร ชางไมชางเหล็ก ยังไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากรัชกาลที่ ๓ ให
ตอเรือกําปนลาดตระเวน กําปนรบ และเรือรบขนาดเบา ตลอดจนหลอปนใหญไวใชในราชการ ๔๔

๔๒

สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, ๓๗๒-๓๗๓.
สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย, แปลโดย กาญจนี
ละอองศรี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๕), ๑๖๕.
๔๔
ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, “พระมหากรุณาธิคุณตอชาวจีน.” ใน มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ, ๗๕๑๑๓. ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, ๒๕๓๑, ๒๖๙.
๔๓

๔๒
ในดานการปกครองตอกลุมคนจีนภายใตพระบรมโพธิสมภาร ทางราชการไมไดเกณฑ
แรงงานเขาเดือนหรือเสียคาราชการจากกลุมชาวจีนอยางพลเมืองทั่วไป แตชาวจีนตองเสียคาเกณฑ
ชวยราชการใหกับทางการ เดิมในสมัยรัชกาลที่ ๒ เก็บในอัตรา ๓ ป ตอ ๖ บาท ครั้นรัชกาลที่ ๓ ทรง
ลดลงเหลือ ๓ ป ตอ ๕ บาท พรอมกับปผูกขอมือ ซึ่งพอคาชาวจีนบางคนมักจะเสียเงินถึง ๓ เทาเพื่อ
ไมตองผูกป สวนลูกหลานคนจีนที่เกิดในประเทศไทยตองเสียราชการหรือเกณฑแรงงานอยางไพรไทย
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับและเปดโอกาสใหลูกหลานคนจีนเหลานี้ใหเปนคนไทยในชั้นตอมา ๔๕
๗. ความสัมพันธกับประเทศทางตะวันตก
ความสัมพันธกับประเทศทางตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น ตรงกับชวงที่ลัทธิลา
อาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตกที่เริ่มแผขยายอิทธิพลเขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และโดยเฉพาะในชวงที่อังกฤษทําสงครามกับพมาในป พ.ศ.๒๓๖๗ นั้น ทางราชสํานักไทยไดให
ความสนใจในการหาขอมูลของกองกําลังทหารอังกฤษ แตหลังจากการทําสงครามอังกฤษชนะพมาใน
พ.ศ.๒๓๖๘ (ค.ศ.๑๘๒๕) ไทยไดใหความสนใจอังกฤษทั้งหมด เนื่องจากสามารถปราบพมาซึ่งเปน
ชาติที่ไทยไมสามารถปราบปรามลงได ๔๖ และตอมาเมื่ออังกฤษสามารถเอาชนะจีน จากเหตุการณ
สงครามฝนไดในป พ.ศ.๒๓๘๓ จีนตองยอมทําสัญญาที่ใหผลประโยชนตางๆ แกอังกฤษมากขึ้น มีผล
ทําใหผูนําของไทยตองยอมรับวาแสนยานุภาพอังกฤษมีเหนือจีน ซึ่งไทยเคยจัดใหจีนเปนประเทศ
หมายเลขหนึ่งตองเปลี่ยนไปอยางกระทันหัน และสงผลตอความคิดกลุมชนชั้นนําไทยคือถาอังกฤษ
เอาชนะจีนไดก็จะตองชนะไทยไดเชนกัน ๔๗
ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงทรงมีพระราชวิเทโศบายดานการ
ตางประเทศกับอังกฤษอยางระมัดระวัง หลังจากสงครามอังกฤษกับพมาสิ้นสุดลง ลอรด แอมเฮิรสต
ผูสําเร็จราชการที่อินเดียไดสงรอยเอกเฮนรี เบอรนียเขามายังกรุงเทพฯ เพื่อทําสนธิสัญญา ไทยจึงมิ
อาจหลีกเลี่ยงอังกฤษเหมือนครั้งที่จอหน ครอวเฟด เขามาในสมัยรัชกาลที่ ๒ ไดอีกตอไป จึงตกลงทํา
สนธิสัญ ญากับ อังกฤษเปน ฉบับ แรกในกรุงรัต นโกสิ น ทร คือสนธิสั ญ ญาเบอรนี ย พ.ศ.๒๓๙๖ มี
ใจความวาไทยและอังกฤษจะไมคิดรายตอกัน และอังกฤษยอมรับอํานาจอธิปไตยไทยเหนือไทรบุรี
และใหเประและสลังงอรในแหลมมลายูสงบรรณาการใหไทย สวนไทยยอมใหปนังคาขายกับไทรบุรี
โดยไมเสียภาษีขาออก๔๘
๔๕

เรื่องเดียวกัน, ๒๗๐.
๔๖
วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
๒๕๔๕), ๒๖.
๔๗

เรื่องเดียวกัน.
๔๘
วิลาสวงศ พงศะบุตร, “พระบรมราโชบายเกี่ยวกับประเทศตะวันตก,” ใน มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ, ๗๕-๑๑๓, ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, ๒๕๓๑), ๘๑.

๔๓
นอกจากนี้ ยั งมี การทํ าสนธิสัญ ญากับ สหรัฐอเมริก าเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ แสดงใหเห็น วา
รัฐบาลไทยพอใจที่จะเปดสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาอีกชาติหนึ่ง อาจจะเปนนโยบายของไทยที่ไม
ตองการใหประเทศตะวันตกเขามามีอิทธิพลในประเทศเพียงชาติใดชาติหนึ่ง ดังปรากฏหลักฐานใน
พ.ศ.๒๓๘๓ วาไทยไดทาบทามขอเปดสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส โดยผานกงสุลฝรั่งเศสที่สิงคโปร แต
ขณะนั้ น ฝรั่ ง เศสยั ง ไม ส นใจข อ เสนอ ไทยกั บ ฝรั่ ง เศสจึ ง ไม ไ ด เริ่ ม เจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี ในสมั ย
รัชกาลที่ ๓ ๔๙
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงดําเนินพระราชวิเทโศบายกับมหาอํานาจจาก
ตะวั น ตกอย างระมั ด ระวัง ดั งจะเห็ น ไดจ ากพระราชกระแสถึ งแนวทางติ ดต อกั บ ต างประเทศวา
“...การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูแตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหดี อยาใหเสีย
ทีแกเขา การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไป
ทีเดียว...” ๕๐ ซึ่งเรื่องที่ทรงคาดการณไวก็เกิดขึ้นจริง ในวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดนําเงินถุงแดง อันเปนพระราชทรัพยที่เกิดจากการคาสําเภาของรัชกาลที่
๓ มาชดใชไถบานเมืองคืนจากฝรั่งเศส
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธเดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ํา ตรงกับ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๓๙๓ เวลา ๓ นาฬิกา ๕ บาท อยูในราชสมบัติ ๒๗ พรรษา สิริพระชนม
ได ๖๔ พรรษา มีพระราชโอรส ๒๒ พระองค พระราชธิดา ๒๙ พระองค รวม ๕๑ พระองค ๕๑ ราช
สกุลในรัชกาลที่ ๓ ไดแก ศิริวงศ โกเมน คเนจร งอนรถ ลดาวัลย ชุมสาย ปยากร อุไรพงศ อรรณพ
ลํายอง สุบรรณ สิงหรา และชมพูนุท ๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ถวายพระราชสมั ญ ญานามวา “พระมหาเจษฎาราชเจา” มีความหมายคือ “พระมหาราชเจาผู มี
พระทัยตั้งมั่นในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ” และคณะรัฐมนตรีมีมติใหวันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกป
เปนวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา หรือวันเจษฎาบดินทร ให
เปนวันสําคัญของชาติ

๔๙

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝรั่งสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๔๓.
๕๐
เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓, ๑๕๒.
๕๑
เรื่องเดียวกัน, ๑๕๓.
๕๒
ม.ร.ว.ตาบทิพย จามรมาน, ผูรวบรวม, พระบรมราชจักรีวงศ, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๕๑. พิมพพระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พฤศจิกายน ๒๕๕๑), ๘๘-๘๙.

๔๔
เอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔
เอกสารราชการ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่ใชเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่
เกี่ยวกับประเทศหรือพระเจาแผนดิน ๕๓ จากการศึกษาของอรพรรณ สินธศิริมานะ ไดจัดกลุมของ
เอกสารราชการของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทรไว ๔ กลุมดังนี้ ๕๔
๑. เอกสารราชการสมัยรัชกาลที่ ๑-๔
๒. เอกสารราชการสมัยรัชกาลที่ ๕
๓. เอกสารราชการสมัยรัชกาลที่ ๖-๘
๔. เอกสารราชการสมัยรัชกาลปจจุบัน
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่นํามาศึกษา ถือไดวาเปนเอกสาร
ราชการประเภทหนึ่งที่มีการเรียบเรียงขอมูลขึ้นจากการซักถาม ระยะเวลาของเอกสารดังกลาวจึงจัด
อยูในเอกสารสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔ ซึ่งเปนชวงกอนที่จะมีการปฏิรูปการปกครอง
แบงสวนราชการเปนกระทรวงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ในที่นี้จะกลาวถึงประเภท วัสดุที่ใชบัน ทึก ลักษณะอักษร และรูปแบบการบัน ทึกของ
เอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔ ดังรายละเอียดตอไปนี้

๕๓

ก อ งแก ว วี ร ะประจั ก ษ , ทองย อ ย แสงสิ น ชั ย และเทิ ม มี เต็ ม . “เอกลั ก ษณ ข องภาษา.” ใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๔๖.
๕๔
อรพรรณ สินธศิริมานะ. “การวิเคราะหลักษณะแลเนื้อหาของพระราชหัตถเลขาในพระสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เอกสารชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ หมวดเบ็ดเตล็ด” (วิท ยานิพ นธปริญ ญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๘.

๔๕
ประเภทของเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔
ประเภทของเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔ ไดแก
๑. พระราชสาสน คือ เอกสารที่มีไปมาระหวางพระเจาแผนดิน มีอยู ๒ ชนิดคือ พระ
ราชสาสนสุพรรณบัฏ เปนพระราชสาสนที่จารึกลงบนแผนทองคํา และพระราชสาสนคําหับ เปนพระ
ราชสาส น ที่ ส งควบคู ไปกั บ พระราชสาส น สุพ รรณบั ฏ แตบั น ทึ กลงบนกระดาษ สว นใหญ นิ ย มใช
กระดาษสีเหลือง มีขอความเหมือนกับพระราชสาสนสุพรรณบัฏ แตจะมีขอความเกี่ยวกับรายการ
บัญชีสิ่งของที่สงไปพรอมกับพระราชสาสน ทั้งนี้เพื่อใหอานไดสะดวกขึ้น เพราะอักษรในจารึกแผน
ทองคําอานยาก อีกทั้งชวยใหลดขนาดทองคําลงเปนการประหยัดคาใชจายอีกดวย ๕๕
๒. ศุภอักษร คือ เอกสารราชการของเจาประเทศราช หรือเจาเมือง อัครมหาเสนาบดี
เสนาบดี หรือขาราชการชั้นพระยาขึ้นไป และเสนาบดีตางเมือง ใชเขียนติดตอไปมาถึงกันเกี่ยวกับ
เรื่องราชการตางๆ
๓. สารตรา คือ เอกสารราชการที่ออกตามกระแสพระราชโองการโดยมีเจากระทรวง
หรือขาราชการตั้งแตชั้น เจาพระยาเปน ตน ไป เปนผูดําเนิน การออกหนังสือนั้น สงไปถึงขาราชการ
ผูรักษาเมือง หรือกรมการเมือง ซึ่งมีบรรดาศักดิ์ตั้งแตชั้นเจาพระยาลงไป เมื่อออกเอกสารดังกลาว
จะต องมีการรางขอความเรีย กวา “รางตรา เพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ อานถวาย แลวจึงมีพระบรมราช
โองการใหปดตราพระบรมราชโองการสงไปได ๕๖
๔. ทองตรา คือ เอกสารราชการที่ออกตามกระแสพระบรมราชโองการเชนเดียวกับ
สารตรา แตตางกันในขั้นตอนที่รางตราเสร็จสิ้นแลว จะไมมีการนําขึ้นทูลเกลาฯ อานถวาย ผูอานทาน
ตรวจแกจะเปนเสนาบดี หรือขุนนางเจากระทรวงผูรับกระแสพระบรมราชโองการ เมื่อตรวจเสร็จสิ้น
จึงปดตราเจากระทรวงหรือตราประจําตําแหนงผูรับกระแสพระบรมราชโองการ แลวจึงสงทองตรา
ออกไปยังหัวเมือง ๕๗
๕. ใบบอก คื อ เอกสารราชการที่ ส งจากหั ว เมือ งเขามายังราชธานี เพื่ อ รายงานข อ
ราชการตางๆ
๖. หนังสือ คือ เอกสารราชการที่มีการเขียนคลายสารตรา ทองตรา และใบบอก ขึ้นตน
ขอความดวยคําวาหนังสือ

๕๕

กองแกว วีระประจักษ, “หนังสือประทับตรา,” ใน ความยอกยอนของอดีต: พิพิธนิพนธเชิดชู
เกียรติพลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี, วินัย พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ (ม.ป.ท., ๒๕๓๗), ๑๕๘.
๕๖
ก อ งแก ว วี ร ะประจั ก ษ , ทองย อ ย แสงสิ น ชั ย และเทิ ม มี เต็ ม . “เอกลั ก ษณ ข องภาษา.” ใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร, ๔๗.
๕๗
เรื่องเดียวกัน.

๔๖
๗. จดหมาย คื อ เอกสารราชการที่ มีก ารเขี ย นคล ายสารตรา ท อ งตรา ใบบอกและ
หนังสือ ขึ้นตนขอความวา “จดหมาย” มีลักษณะคลายหนังสือสวนตัวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรึกษา
ราชการ
๘. ฎีกา หรือบัญชีหางวาว คือ เอกสารราชการที่ทางราชการออกใหแกเจาหนาที่ซึ่งนํา
สวยหรือสิ่งของตามจํานวนเกณฑมาสงเพื่อเปนหลักฐานวาสิ่งของดังกลาวไดรับไวแลวตามจํานวน ใน
วันเวลาที่ระบุไว
๙. ตราภูมิ คือ เอกสารที่ทางราชการออกใหแกราษฎรเพื่อใชเปนหลักฐานคุมสวยสา
อากร และการเกณฑ ไปใช ราชการตางๆ ราษฎรผูมีตราภูมิคุมหามจะไดรับ การยกเวน ไมเสียสวย
อากร และไมตองถูกเกณฑไปใชราชการ
๑๐. ตราจอง หรือใบจอง คือ เอกสารที่ราชการออกใหแกราษฎรเพื่อเปนหลักฐานวา
บริเวณที่ดินตามขอบเขตที่ระบุในตราจอง ผูถือตราไดรับอนุญาตใหทําประโยชนไดภายใน๓ ป ถาใน
ระยะเวลา ๓ ป ยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดิน ผูถือตราจองจะหมดสิทธิในการจับจองทันที
๑๑. ตราแดง คือ เอกสารราชการที่ออกใหแกราษฎรเพื่อเปนหลักฐานวาบริเวณที่นา
ตามที่ระบุไวในตราแดง ผูถือตราไดอนุญาตใหทําประโยชนในที่นานั้นไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา
๑๒. หนังสือทัณฑบน คือ เอกสารราชการที่มีลักษณะเปนหนังสือสัญญาของคูความที่ทํา
ไวใหแกผูชําระความหลังจากตัดสินคดีเรียบรอย
๑๓. ใบจุ ม เป น ชื่ อเรีย กเอกสารราชการชนิด หนึ่ งที่เกี่ย วเนื่องกับ การปกครองของ
อาณาจักรลานชาง เปนเอกสารที่ขาราชการ ผูรักษาเมืองเจาเมือง กรมการเมือง มีถึงเสนาบดีเพื่อ
กราบบังคมทูลพระเจาแผนดิน รายงานขอราชการตางๆ
๑๔. คํ า ให ก าร เป น เอกสารราชการที่ เรี ย บเรี ย งข อ มู ล จากการซั ก ถามในคดี ค วาม
คําใหการของขาศึกที่จับไดในศึกสงคราม หรือคําใหการของพอคาเอกชนที่เดินทางไปในที่ตางๆ
๑๕. หมายรั บ สั่ ง คื อเอกสารราชการที่ เป น คําสั่ งในการปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกับ พระเจ า
แผนดิน สวนมากเกิดขึ้นโดยพระราชกรณียกิจ ๒ ประการ คือ เมื่อพระเจาแผนดินจะเสด็จประพาส
และเมื่อจะทรงประกอบการพระราชพิธีตางๆ โดยพระเจาแผนดินจะมีพระราชดํารัสกับเจากระทรวง
วัง แตถาเปนการรีบดวนจะบอกไปยังมหาดเล็กหรือผูใกลชิดใหเปน “ผูรับสั่ง” ไปบอกกระทรวงวัง
เจาพนั กงานกระทรวงวังเขี ย นบั ตรหมาย เรีย กวา “หมายรับ สั่ง” ไปยังกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงกลาโหม เพื่อทําการ “ตัดหมาย” คือแยกรายการตามหนาที่ในกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ๕๘

๕๘

ยิ้ ม ป ณ ฑยางกู ร และคนอื่ น ๆ, ผู ร วบรวม. ประชุ ม หมายรั บ สั่ ง ภาคที่ ๑ สมั ย กรุง ธนบุ รี ,
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๓), ๑.

๔๗
วัสดุที่ใชบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔
วัสดุที่ใชบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔ มีดังตอไปนี้
๑. สมุดไทย เปนวัสดุที่ใชบันทึกของไทยโบราณ ทําจากเปลือกขอยจึงมีชื่อเรียกอีกอยาง
หนึ่ งว า สมุ ดขอย มี ลั กษณะพิ เศษคือไมไดเย็บ เปน เลมเหมือนหนังสือในปจ จุบัน ใชกระดาษยาว
ติดตอกันแผนเดียว พับกลับไปมาใหหนาเปนเลมหนังสือ มีอยู ๒ สี คือสมุดไทยดํา และสมุดไทยขาว
วัสดุที่ใชเขียนมีหลายชนิด เชน ดินสอขาว น้ําหมึกสีดํา และน้ําหมึกสีเหลืองที่ไดจากสวนผสมของรง
กับหรดาล ๕๙
๒. กระดาษเพลา เปนกระดาษแผนบาง ทําจากเปลือกของตนไม เชนเดียวกับสมุดไทย
มักใชสําหรับเขียนขอความเพื่อสงขาวติดตอถึงกัน มีขนาดสั้นและยาวขึ้นอยูกับเนื้อหาที่บันทึก นิยม
ใชดินสอดําในการเขียน ใชบันทึกเอกสารราชการประเภทใบบอก หรือทองตราตางๆ ซึ่งจะมีการ
ประทับตราประจําตําแหนงของผูที่เกี่ยวของลงในแผนกระดาษ เมื่อจะสงเอกสารจะมวนจากทายเรื่อง
เขาไปจนหมดกระดาษ แลวใสกลักไมปดผนึกสงไป ๖๐
๓. กระดาษฝรั่ง เป นกระดาษที่ชาวต างประเทศผลิตขึ้น จึงเรียกวา กระดาษฝรั่ง มี
ลักษณะเปนแผนบางๆ ไทยนํามาใชหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในเอกสารราชการ เมื่อเห็นวาใชงานไดดี
และจัดเก็บไดสะดวก คนไทยจึงนํามาใชแทนวัสดุประเภทกระดาษเพลา และเมื่อตองการจัดเปนชุด
จะนํากระดาษมาเรียงซอนกัน ทําใบปกหนา-หลังใหเปนรูปเลมเรียกวาสมุดฝรั่ง ๖๑
๔. ผา พบในการบันทึกเอกสารราชการประเภทใบจุม ผาที่นํามาใชเปนผาฝาย ผาไหม
หรือดาย แลวนํามาทอดวยมือหรือเครื่องจักร การบันทึกจะใชปากกาคอแรง หรือปากไกจุมหมึก
แลวบันทึกขอความตางๆ ลงไปบนผา ๖๒

๕๙

กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, “บทบาทและความสัมพันธระหวางภาษาและอักษร
,” ใน ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๓๐๓๑.
๖๐
ก อ งแก ว วี ร ะประจั ก ษ , ทองย อ ย แสงสิ น ชั ย และเทิ ม มี เต็ ม . “เอกลั ก ษณ ข องภาษา.” ใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร, ๔๖.
๖๑
กรมศิ ล ปากร. สํ านั ก หอสมุ ด แห งชาติ . ความรู เรื่อ งการจั ด หมวดหมู ท รั พ ยากรสารนิ เทศ
(เอกสารโบราณ). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), ๓.
๖๒
เรื่องเดียวกัน.

๔๘
อักษรที่ใชบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔
อักษรที่ใชในยุคกรุงรัตนโกสินทรนั้น กองแกว วีรประจักษและนิยะดา ทาสุคนธ ๖๓ ไดให
คําอธิบายไววามี ๒ แบบ คือ
๑. รูปอักษรไทย ที่สืบเนื่องมาจากรูปอักษรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงธนบุรี
รูปอักษรไทยยุคนี้ใชเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะ แตมีรูปลักษณะอักษรแตกตางจากเสนอักษรไทยใน
ปจจุบัน รวมถึงการวางรูปสระ พยัญชนะ วรรณยุกต และเครื่องหมายตางๆ ที่แตกตางจากปจจุบันนี้
อีกดวย
๒. รูปอักษรขอมใชเขียนภาษาบาลี และภาษาไทย รูปอักษรดังกลาวนิยมใชเขียนเรื่อง
ทางพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ
เอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔ จึงใชรูปอักษรไทยในการบันทึก
สวนเอกสารประเภทใบจุมนั้นมีการใชอักษรที่มีอยูในอาณาจักรลานชางในการบันทึก ไดแก อักษรไทย
นอย อักษรลาวเฉียง อักษรผูไท อักษรธรรม รวมทั้งมีการใชอักษรจีนสําหรับติดตอกับเวียดนาม ซึ่ง
เวียดนามไดนําอักษรจีนใชบันทึกภาษาเวียดนามอยูระยะหนึ่ง ๖๔
ในการบั น ทึ กนั้ น นิ ย มเขีย นใตเสน บรรทัด ไมจํากัดจํานวนบรรทัด ขึ้น อยูกับ ผูบั น ทึ ก
ตอมาเมื่อกระดาษฝรั่งไดแพรหลายเขามาในชวงรัชกาลที่ ๓ จึงเริ่มมีการนํากระดาษฝรั่งมาใชบันทึก
และพิมพหนังสือ ตอมาสมุดไทยหมดความนิยมลงในชวงรัชกาลที่ ๖ การเขียนหนังสือใตเสนบรรทัด
จึงไมเปนที่นิยมอีกตอไป สวนอักขรวิธีการเขียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔ นั้นไมมี
มาตรฐานที่แนนอนในการใชภาษาและรูปอักษร เนื่องจากเขียนโดยอาศัยสําเนียงที่พูดเปนหลัก ไมมี
กฎเกณฑ ที่ บั งคั บ ในการสะกดคํ า ใชเขีย นสื่อ ความให อานออกมาแล วไดค วามหมายตามเสีย งที่
ตองการก็ถือวามีความถูกตอง นับไดวาเปนเอกลักษณของหนังสือในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ๖๕

๖๓

กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, “บทบาทและความสัมพันธระหวางภาษาและอักษร,”
ใน ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร, ๒๕-๒๖.
๖๔
พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม (กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ
กรมศิลปากร, ๒๕๕๖), ๔๔.
๖๕
กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, “บทบาทและความสัมพันธระหวางภาษาและอักษร,”
ใน ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร, ๓๒-๓๓.

๔๙
รูปแบบการบันทึกเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔
รูปแบบโดยรวมของเอกสารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๑-๔ กองแกว
วีรประจักษ ๖๖ อธิบายไววาประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
๑. สวนขึ้นตน บอกชื่อและตําแหนงผูออกเอกสารราชการ รวมทั้งชื่อและตําแหนงของ
ผูที่รับเอกสาร
๒. สวนเนื้อหา เปนการดําเนินเรื่องไปจนจบขอความสุดทาย
๓. สวนท าย ประกอบไปดวยการบอกวัน เดือนปที่ออกหนังสือ และการประทับ ตรา
ประจําตัวหรือประจําตําแหนงของผูออกหนังสือประทับตรงที่เขียนวันเดือนปนั้น ถาเปนใบบอกจะมี
การระบุชื่อกรมการเมือง และประทับตราประจําตําแหนงของกรมการเมืองลงไปจนครบทุกคน
ในกรณีที่เปนเอกสารราชการที่บันทึกบนกระดาษเพลา เชน ทองตรา หรือใบบอก ใน
ดานหลังกระดาษจะมีการเขียนสรุปเรื่องในเอกสารนั้นๆ พรอมกับประทับตราผูออกเอกสารราชการ
และบอกชื่อผูถือใบบอกไว
สวนเอกสารราชการประเภทใบจุมนั้น ถาพระมหากษัตริยเปนผูออกพระราชโองการจะมี
การขึ้นตนขอความวา “ศุภมัสดุพระราชอาชญาลายจุม......ประสิทธิ์ใส......” เปนใชคําวา “ศุภมัสดุ”
ซึ่งแปลวาขอความดีงามจงมี มาใชอํานวยพรแลวจึงบอกพระนามกษัตริย สวนตอนทายใชคําวา “คง
นุ ป ระสิทธิพ ระราชอาชญา” เพื่ อแสดงถึงการออกคําสั่ง แลวจึงบอกวัน ที่ ที่ ออกเอกสาร ๖๗ ส ว น
หนั งสื อ ที่ อ อกโดยขุ น นางชั้ น มหาเสนาบดี จ ะแตกตางออกไป ใช คํ าขึ้ น ต น วา “หนั งสื อ อั ค รมหา
เสนาบดีผูใหญทั้งปวงในหอราชสิงหานหลวงกรุงจันทบุรีมาเถิง......” หรือ “ประสิทธิพระราชอาชญา
สมเด็จพระเปนเจาลานชาง......”๖๘ แลวตามดวยพระนามของกษัตริย

๖๖

กองแกว วีระประจักษ, “หนังสือประทับตรา,” ใน ความยอกยอนของอดีต: พิพิธนิพนธเชิดชู
เกียรติพลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี, ๓๒
๖๗
พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม, ๓๘-๓๙.
๖๘
เรื่องเดียวกัน, ๘๖.

๕๐
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ เปนคําใหการ
ที่ เก็บ รักษาและให บ ริ การที่ ห อสมุดแหงชาติ อยูในหมวดจดหมายเหตุรัช กาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗๒๓๙๔) เอกสารตนฉบับคําใหการมีจํานวนทั้งสิ้น ๗๓ รายการ บันทึกอยูในวัสดุ ๒ ชนิด ไดแก สมุด
ไทย ๖๗ รายการ และกระดาษเพลา ๖ รายการ สวนอักษรที่ใชบันทึกคืออักษรไทย มี ๓ ลายมือ
ไดแก ลายมือแบบหวัด ลายมือแบบหวัดแกมบรรจง และลายมือแบบบรรจง
อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาคํ าให ก ารทั้ งหมดจะเห็ น ได วาบางรายการมี เนื้ อ หาอย าง
เดียวกัน หรือบางรายการมีเนื้อหาที่ตอเนื่องกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดแบงตามชื่อเรื่อง พบวามีจํานวน
ทั้งสิ้น ๖๕ เรื่อง ดังขอมูลเอกสารตนฉบับและสาระสังเขปของแตละเรื่องดังตอไปนี้
๑. คําให ก ารผู ถือหนังสือไปตรวจราชการที่เมืองนางรอง หมู จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ.
๒๓๖๙) เลขที่ ๑ เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ
ขาว ผูใหการคือหมื่นมหาสงคราม ใหการไวเมื่อวันแรม ๑๔ ค่ํา กลาววาเขมรเมืองนางรองถือหนังสือ
นายบุญสงเมืองนครราชสีมา มาแจงพระมหาสงคราม พระรามณรงค ขุนรามเดชที่เมืองปตบอง (พระ
ตะบอง) เพื่อขอกําลังคนไปชวยรับศึกเจาอนุที่นครราชสีมา และเมื่อเดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ํา ชาวบานหนอง
ปรือ แขวงเมืองนางรองบอกวาเมื่อทราบขาวเจาอนุวงศกวาดครัวนครราชสีมา ทําใหชาวเมืองนางรอง
พากันหนีเขาปา เมื่อหมื่นมหาสงครามกับหมื่นอภัยพินาศไปเมืองนางรองพบวาเมืองไดถูกทิ้งรางดังคํา
ชาวบานวาไวจริง
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลม ๒ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๐ ใชชื่อวา “คําใหการ จ.ศ. ๑๑๘๘”
๒. คํ าให ก ารเรื่องเกี่ ยวด วยเมื องหลวงพระบาง เอกสารตน ฉบับ สมุดไทยดํา จ.ศ.
๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๓ บัน ทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสน ดิน สอขาว ไม
ปรากฏชื่อผูใหการเนื่องจากเนื้อความตอนตนชํารุด เนื้อหากลาวยอนไปในสมัยรัชกาลที่ ๑ กลาวถึง
เหตุการณในเมืองเชียงขวาง สมัยเจาชมพูครองเมือง ไดมีญวนกวานฮับกอกบฏตอเจาฟาแกว แลวหนี
มาขอกองทัพหลวงพระบาง แตถูกพวกเมืองเชียงขวางตีแตก กวานฮับจึงรวมมือกับเจาวงศเมืองหลวง
พระบางจะมาตีเชียงขวาง แตเมืองเชียงขวางสามารถตีกลับไปได เมืองหลวงพระบางและเชียงขวางจึง
ยอมเปนไมตรีกัน ตอมาเมื่อเจาวงศสิ้นพระชนม เจานันทเมืองเวียงจันทนไปตีเมืองพวนแตก เจาชมพู
ถูกจับไปเวียงจันทน และเจานันทแตงตั้งเจาโพธิสารขึ้นแทน
ตอมาญวนยกทัพมาตีเมืองพวน เจานันทไดยกทัพไปราบปรามจนแตกพายไป เจานันท
โกรธเจาโพธิสารวาไมรักษาเมืองจึงจับฆาเสีย ตอมาอีก ๑ เดือน ญวนยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทนได
และตั้งใหเจาชมพูเกลี้ยกลอมผูคน ทางเจานันทไดขอกองทัพกรุงเทพฯ ขึ้นไปชวยไลกองทัพญวน
และกวาดครัวเมืองพวนลงมาไวที่กรุงเทพฯ

๕๑
๓. สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสารตนฉบับสมุดไทย
ดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๑๑/ก. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ
ขาว ขุนโอดกรมการเมืองนครราชสีมาเปนผูใหการ กลาวถึงเหตุการณเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนยก
ทัพมาถึงเมืองนครราชสีมา พระยายกกระบัตร หลวงเมืองหลวงนา หลวงสารอด ขาราชการเมื อง
นครราชสีมา ตองยอมเขาดวย แลวกวาดคน ๒๐๐ คนตามเจาอนุไปเมืองเวียงจันทน พระยาปลัดจึง
ปรึกษากับขาราชการเมืองนครราชสีมาทําอุบ ายฆาทหารลาวใหตาย เมื่อถึงทุงสัมฤทธิ์จึงไดล งมือ
สังหารทหารลาวตายราว ๗๐๐-๘๐๐ คน ตอมาในวันแรม ๘ ค่ํา เดือน ๔ เจาอนุวงศใหเจาสุทธิสาร
คุมคน ๕๐๐ คนมาสูกับพระยาปลัด พระยายกกระบัตร แตกองทัพนครราชสีมาสามารถขับไลไปได
จากนั้นจึงคิดที่จะตีคายเจาอนุวงศ จึงใหขุนโอดถือหนังสือไปหาหลวงทุงสัมฤทธิ์ พบนายยูกับนายชู
พรอมพวกอีก ๓ คน ทราบขาววาพระยานครราชสีมาหนีไปอยูเมืองสวายจิก และคิดจะฝากครัวไวกับ
พระยาอภัยภูเบศรเมืองพระตะบองแลวจะไปอยูที่กรุงเทพฯ
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลม ๓ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๐ ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๑๓”
๔. คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสาร
ตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๑๑/ฆ. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง
เสนรงค (ดินสอขาว,หรดาล) เปนคําใหการของอายทาวลาว บาวเพี้ยภิมพิสาร กลาวถึงการเกณฑ
กองทัพของเจาอนุวงศ โดยใหเจาราชบุตรคุมไพร ๕,๐๐๐ ยกมาทางสระบุรี สวนอุปราชมาบรรจบกับ
ทาวปาศักดิ์ที่อุบล และเจาอนุวงศมาทางโคราช สวนตัวอายทาวลาวนั้นตามกองทัพเจาราชวงศมา
เกลี้ยกลอมครัวเมืองสระบุรีได ๒๖,๐๐๐ คนเศษ จากนั้นยายกองทัพไปที่เมืองหลมสักและเมืองเลย
ภายหลังเจาอนุวงศไดแจงใหเจาราชวงศตามมาสมทบที่หนองบัวลําภู เมื่อเจาราชวงศจะยกทัพออก
จากเมื องเลยได สูรบกับ กองทัพไทยจนพายแพ และเปน เหตุใหอายทาวลาวถูกไทยจับ ตัวมา ส วน
ตอนท า ยคํ า ให ก ารอ า ยท า วลาวได ก ล า วถึ งเหตุ แ ผ น ดิ น ไหวและลมพายุ ใหญ ในเมื อ งเวี ย งจั น ทน
สังฆราชวัดภูชองทํานายวาเปนลางไมดี แตเจาอนุวงศปฏิเสธและบอกวาเปนบุญญาธิการของตน
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลม ๓ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๐ ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๔”
๕. คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสาร
ตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๑๑/ง. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง
เสนรงค (ดินสอขาว,หรดาล) ประกอบไปดวยคําใหการของอายปาและอายจัน
อายปาไดใหการวาตนเปนขาในราชบรม อยูบานพราว ราชบรมใหอายปาเตรียมเสบียง
อาวุธ บอกวาเดือน ๓ เจาอนุวงศจะไปชวยการพระบรมศพที่กรุงเทพฯ แตอายปาปวยอยูจึงไมไดไป
ตอมาขุนนางลาว ๒ คน คือเพี้ยศรีสุราช กับกวานโคชหนาม กวาดคนขึ้นมาทางบานพราว อายปาจึง

๕๒
ทราบวาเจาอนุวงศคิดจะรบกับไทย ขุนนางทั้ง ๒ คนใหอายปาไปลาดตระเวนที่บานภูเวียง ไดพบ
กองทัพไลตามขึ้นมาสูรบ กองลาดตระเวนแตกพายหนีไป และอายปาถูกจับไดในลําปาพวง
สวนคําใหการของอายจันระบุวา อายจันผูใหการอยูเมืองหลม เปนเลกเสียสวย มีเพี้ยพล
โยธาเปนนาย เพี้ยพลโยธาใหอายจันกับไพร ๓๐ คนตามเจาราชวงศบุตรเจาเมืองหลมไปเวียงจันทน
ตอมาจึงทราบวาเจาอนุวงศยกกองทัพไปตั้งที่โคราชในปลายเดือน ๓ ครั้น เดือน ๔ เจาเมืองหลม
เกณฑใหไปอยูกับเจาอนุวงศที่โคราช และเจาอนุวงศไดใชใหไปบึงสีคิ้วเพื่อรับครัวเมืองสระบุรีที่ถูก
กวาดตอน
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลม ๓ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๐ ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๖”
๖. คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ เอกสาร
ตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนรงค (ดินสอ
ขาว,หรดาล) เปนคําใหการของพระยานรินทร เจาเมืองสี่มุม ใหการวาเจาอนุวงศไดบังคับใหตนตาม
กองทัพเวียงจันทนไปโคราช ถาไมไปจะตัดศีรษะเสีย พระยานรินทรจึงตองยอมตามลงไป เจาอนุวงศ
ใชใหพระยานรินทรกวาดตอนไพรเมืองสี่มุมไปบรรจบกันที่ทางสามหมอเพื่อจะไดกลับไปเวียงจันทน
เมื่อตอนครัวมาถึงบานแทน เจาอนุวงศใหตั้งคายขึ้นยังบริเวณดังกลาว แตไมทันการเนื่องจากกองทัพ
เจาสุทธิสารถูกกองทัพไทยไลตีแตก จึงตองถอยทัพไปหนองบัวลําภู เจาอนุวงศใหพระยานรินทรอยู
รักษาคาย กองทัพไทยติดตามขึ้นมาตีคายแตกอีกครั้ง พระยานรินทรกับลูกหลานจึงถูกจับได และ
ในสวนทายคําใหการฉบับนี้พระยานรินทรใหรายละเอียดเกี่ยวกับเสนทางจากหนองบัวลําภู ไปยังบาน
สมปอยและชองขาวสาร ซึ่งดานชองขาวสารมีทัพเจาสุทธิสารคุมอยู และทางจะไปเมืองเวียงจันทน
นั้นถาตัดเขาสามมอก็จะพบเสนเดินทางไปเวียงจันทนไดโดยใชระยะเวลา ๙ คืน
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลม ๓ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๐ ใชชื่อวา “ราชการทัพเมือเวียงจันทน ฉบับ ๗”
๗. คําใหการวาดวยราชการทัพญวน เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ.
๒๓๗๒) เลขที่ ๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ไมปรากฏชื่อผูใหการ เนื้อความ
เปนการสืบราชการที่เมืองเขมร ผูใหการไดพบกับพระองคแกว เจานายเมืองเขมรที่คิดจะพึ่งบารมีไทย
ใหมาขจัดอิทธิพลญวนออกไปใหหมด
๘. คําใหการเรื่องมี เขมรประมาณ ๒๐ คนเขามาปลน เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา
จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) เลขที่ ๑ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ผูใหการคือ
นักซอร อาศัยอยูกับมารดา พี่ชาย พี่สะใภ และพี่สาว อยูบานตีนทาใกลปากคลองเกาะกง ตอมานักอง
และนักคงนําเขมรออกมาลาดตระเวนและมาปลนบานนักซอร จับตัวนักซอรกับพี่สาวไป และนักคงได
จับเอาพี่สาวนักซอรไปเปนภรรยาเสีย นักอง นักคง พานักซอรไปทําราชการกับเจาฟาทะละหะที่

๕๓
เมืองพนมเปญ จึงทําใหทราบถึงอิทธิพลทางการเมืองที่ญวนมีเหนือเขมร นับตั้งแตการบังคับใหขุนนาง
แตงกาย และพูดภาษาญวน มีคนญวนมาคาขายมากขึ้นที่เมืองพนมเปญ และทราบเรื่องวาญวนทําขื่อ
คาเตรียมไวมากเพื่อเตรียมลงโทษขุนนางเขมร โดยออกอุบายใหขุนนางเขมรไปฟงหนังสือพระเจา
มินมางในคาย แตขุนนางเขมรรูทันอุบายไมยอมไปและบอกกลับไปวาธรรมเนียมแตกอนจะตองไปที่
ศาลากลาง ทางญวนแจงขาวมาวาเตรียมจะลงโทษขุนนางเขมรเพราะไมยอมถวายการรักษาพระองค
จันทใหดี ปลอยใหสิ้นพระชนม และญวนจะขอเชิญพระศพไปทําการพระเมรุที่เมืองญวน แตขุนนาง
เขมรไมยอม เพราะจะเปนโอกาสใหญวนกดขี่ได ตอมานักซอรหนีออกจากเมืองพนมเปญเดินทาง
มาถึงเกาะกง หลวงศรีสุนทรนายดานนําตัวไปซักถาม และทําหนังสือสงขุนพิทักษปลายแดนคุมตัวสง
มาที่เมืองจันทบุรี
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม
๑๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพรวมอยูในสวนจดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ ๓
๙. คํา ให ก ารไพรห ลวงล อมพระราชวั ง ๔ คน เอกสารต น ฉบั บ สมุ ด ไทยดํ า จ.ศ.
๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) เลขที่ ๑ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เปนคําใหการ ๒
ชุด บันทึกตอกัน คําใหการชุดแรกกลาวถึงนายกอง นายเกิด นายพรม และนายรุง ขอสักแปลงยาย
สั งกั ด จากไพร ห ลวงกองช า งในพระยากําแพงเป น ไพรห ลวงกรมลอ มพระราชวัง ส วนอีก ชุดเป น
คําใหการของนายเกษ นายกุน นายเกิด นายมา นายมา นายเมือง นายทอง นายขาว นายแยมและ
นายอยู (รวม ๑๐ คน) ทั้งหมดนี้เดิมเปนเลกสมในเจาพระยาสุธรรมมนตรี เมื่อเจาพระยาสุธรรมมนตรี
ถึงแกอนิจกรรมจึงขอสักแปลงไปเปนไพรหลวงลอมพระราชวัง
๑๐. คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน เอกสารตนฉบับสมุด
ไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑) เลขที่ ๙๔/ก. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว
ผูใหการคืออายเพม เขมรอยู ณ บานมะกัก แขวงเมืองชีแครง ไดออกไปตามหาบิดาที่เมืองเสียมราบ
ตอมานายโสมไดชักชวนใหอายเพมพายเรือไปบานมะกักเพื่อทวงเรือจากสุภาอิ แตกําปงซู นายดาน
ญวนจับนายเพมและนายโสมได พรอมกับกลาวหาวามาสืบราชการ จึงนําตัวทั้งสองคนสงไปใหองจันลันปนที่คายเมืองชีแครง เมื่อสอบสวนแลวสงตัวไปใหองอานภู เมืองกะพงสวาย และองลันปน องจัน
ดาวที่พนมเปญตามลําดับ ขุนนางญวนชื่อองจันดาวถามอายเพมเกี่ยวกับขอราชการที่ทัพกรุงเทพฯ
ยกมาตั้งทํากําแพงที่เมืองเสียมราบ และองอานภู องจันดาวไดใหอายเพม นายโสมไปสืบราชการที่
เมืองเสียมราบ เมื่อทั้งสองไปสืบราชการ อายเพมถูกหลวงพลจับตัวสงพระยาอภัยสงครามที่เมือง
เสียมราบ สวนทายของคําใหการกลาวถึงรายละเอียดที่ตั้งของคายญวนที่เมืองชีแครง เมืองสะโทง
และเมืองพนมเปญ
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม
๑๒ พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพรวมอยูในสวนจดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ ๓

๕๔
๑๑. คัดคําใหการอายถอญวนเรื่องขอราชการทัพญวน เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒) เลขที่ ๔ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว
เปนคําใหการของญวนชื่ออายถอ กลาววาตนอยู ณ บานอินทานแขวงเมืองซาแดก เปนบาวองฉาราย
กํานันบานอินทาน นายถอกับอิงิ ผูเปนอาพรอมกับญวนอีก ๓ คนไดเดินทางไปคาขายที่เมืองพุทไธ
มาศ ทราบขาววาเจาเวียดนามเกณฑคนมาทําคายที่เมืองพุทไธมาศ และเตรียมกําลังคนไปรักษาเมือง
โจฎก จากนั้นไดพบกองทัพเรือองภอเกอที่จะไปเมืองพุทไธมาศ และทราบมาวาญวนตั้งคายตามที่
ตางๆ ในแตละคายมีคนรักษา ๓๐-๕๐ คน ตอมาอายถอถูกเกณฑไปเขากองทําเรือขององโดยจิน ตอ
เรือได ๑๘ ลําเศษ คําใหการฉบับนี้เนื้อความสิ้นสุดลงในตอนที่กลาวถึงเมืองพุทไธมาศเกิดความไข
ไพรตายไปประมาณ ๓๐๐ คนเทานั้นเนื่องจากเนื้อความตอนทายชํารุดสูญหายไป
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม
๑๒ พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพรวมอยูในสวนจดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ ๓
๑๒. คํ า ให การแขกกบฏเมืองไทร เอกสารต น ฉบั บ สมุ ด ไทยดํ า จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ.
๒๓๘๒) เลขที่ ๓๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดิน สอขาว ประกอบไปดวย
คําใหการของอายเจะษาและอายษาหลัง สวนตนคําใหการระบุวาพระยาเทพอรชุน พระยานรินทร
เสนี พระยาไกรโกษา และลามอีก ๓ คนคือ หลวงโคชาอิศ มินฉาลิคิด มินสุนทรมลายู เปนผูถาม
คําใหการของเจะษากลาววาตนเปนแขกเมืองไทรบุรี เมื่อตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บ ตนกูมัดญิวา สยัด
อาสันยกกองทัพมาตีเมืองไทร แขกเมืองไทรทางตอนเหนือยอมเขาเปนพวก จากนั้นไดเอาไฟจุดเผา
เมือง พระยาไทรบุรีหนีไป พวกของตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บ ตั้งคายรักษาอยูที่ปากน้ําเมืองไทรบุรี
กวาดครัวเมืองไทรไปไวที่แปไรย (เปรัค) และเกณฑกําลังชายฉกรรจมารักษาดานสะพานชาง ตอมา
ไดยกกองกําลังไปที่ทุงโพสูรบกับกองทัพพระยาสายบุรีที่มากับกองทัพไทย จนกองทัพไทยแตกพายไป
ทีบ่ านน้ํานอยและเขาลูกชางบางกระดาน แขวงเมืองสงขลาตามลําดับ กองทัพของตนกูมัสอัด ตนกูมัด
อาเก็บตามมาตอสูกองทัพไทย แตกองทัพไทยตั้งปนใหญยิงบนเขาลูกชางจนแขกแตกพาย และตามตี
คายตางๆ เวลานั้นเจะษาปวยอยูในคายจึงถูกจับตัวได และพระยาสงขลาไดสงตัวมากรุงเทพฯ
สวนคําใหการของอายษาหลัง กลาววาอายษาหลังเปนแขกเมืองยะลา บาวแมกองดาลํา
เมืองยะลา พระยายิริงไดเกณฑแมกองดาลํา พรอมกับอายษาหลังและพวกแขกรวม ๙ คน ไปตั้งคาย
รบกบฏตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวาที่ทุงโพเมืองไทรบุรี แตอายษาหลังและพวกถูกกบฏจับได ดังนั้น
อายษาหลังจึงถูพวกกบฏเกณฑแรงงานใหขนกระสุนดินดําที่บานลุดานุงเมืองไทร เพื่อไปสงที่บานยอ
แขวงสงขลา จากนั้นอายษาหลังไดไปประจําอยูที่ทุงน้ํานอย เมื่อกองทัพไทยตามไปยึดเมืองไทรบุรี
คืน และยกกําปนมาที่เมืองสงขลา อายษาหลังปวยจึงถูกจับตัวมายังเมืองสงขลา และถูกสงตัวมายัง
กรุงเทพฯ

๕๕
๑๓. คําใหการวันหมัดอาลี เอกสารตนฉบับกระดาษเพลา จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
เลขที่ ๑๑๘ และ ๑๒๑ (ทั้งสองฉบับเปนเนื้อความเดียวกัน) บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกม
บรรจง เสนดินสอดํา ผูใหการคือหวันหมัดอาลี เปนญาติกับพระยากลันตันใหการวาในชวงเดือน ๔
ไปเยี่ยมญาติที่เมืองตานี ทางเมืองกลันตันไดมีการเชิญตราตั้งมามอบใหเจาเมืองคนใหม หลวงอาหมัด
มุเกษนองพระยากลันตันคนเกาไมพอใจจึงกอการกบฏและยกทัพมา พระยากลันตันกับรายามุดา
และหวันหมัดอาลียกทัพไปตีพวกกบฏจนแตกพาย จากนั้นพระยากลันตันใหรายามุดาตั้งคายที่บานวะ
กะสะตํา หลวงอาหมัดตารมมาตีแตกไป ๑ คาย รายามุดาจึงตามชิงคืนและยึดคายหลวงอาหมัดไดอีก
๑ คาย ตอมาในเดือน ๕ หลวงปะสา รายาเจะ และพระยาบาโงยยกทัพมาตีเมืองกลันตัน พระยา
กลันตันตั้งคายเพื่อรับศึกในฝงคลองเมืองฟากตะวันออก สวนหลวงปะสาตั้งคายฝงตะวันตก ฟากพระ
ยากลันตันไดชัยภูมิตรงปากน้ําจึงแลนไปมาระหวางเมืองและเหมืองได
๑๔. คํ าให ก ารนายรัก ตน ฉบับ เปนกระดาษเพลา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
เลขที่ ๑๔๓ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอดํา ผูใหการคือนายรัก เปนขาใน
กรมหลวงรักษรณเรศ บานอยูสําเพ็ง จีนจิตแตงใหเอาเรือบรรทุกสินคาไปขายเมืองกลันตัน จึงไดเห็น
เหตุการณสูรบที่เมืองกลันตัน นายรักเดินทางผานไปยังสงขลาไดขาววามีพวกแขกยกมาตีเมืองไทรบุรี
เวลานั้ น พระยาสงขลาได ล งไปช ว ย จากนั้ น จึงได เดิน ทางตอไปยังเมืองกลัน ตัน นายรักกลาวถึง
เหตุการณที่พระยากลันตัน (หลวงนีปากแดง) วิวาทกับตนกูปะสาวา ตนกูปะสาเคยชวยกราบบังคม
ทูลใหตั้งหลวงนีปากแดงเปนพระยากลันตัน แตพระยากลันตันไมเคยสนใจและชุบเลี้ยงตนกูปะสา
ตนกูปะสาจึงขุนเคืองจึงยกทัพมาตีเมืองกลันตัน นอกจากนี้นายรักยังใหการวา ชาวบานกลันตันบอก
วาพระยาศรีพิพัฒนใหหลวงสรเสนีมาไกลเกลี่ยใหทั้งสองฝายรื้อคายของตน แตตางฝายตางไมยอมกัน
ในที่สุดพระยาเพชรบุรีจะลงมาเมืองกลันตันเพื่อชวยไกลเกลี่ย
๑๕. จดคําใหการอายตุลาแขก เอกสารตนฉบับเปนกระดาษเพลา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๒๑๑ บั น ทึ ก ด ว ยอั ก ษรไทย ลายมื อ หวัด แกมบรรจง เส น ดิ น สอดํ า เป น
คําใหการตุลาแขกบาวเจะมาตะเลย พระยาไทรบุรีใชใหลากปนใหญเขามายังเมืองสงขลา โดยมีหลวง
วิชิตพลเดชเปนผูคุม เมื่อเดินทางมาได ๑๐ วัน มีแขก ๑๐ คนหนีไป ตุลาแขกจึงชวนเพื่อนชื่อปะเหม
หนีมาบาง ระหวางทางทั้งสองอดน้ํา จึงไปขอน้ําดื่มจากชาวบาน เปนเหตุใหถูกจับตัวสงทางการ
๑๖. คําใหการเจะปายา เจประหิม เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๗ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ผูใหการคือเจะประยา
เจะประหิม ใหการเกี่ยวกับเหตุการณที่พระยาไชยาไปที่กลันตันเพื่อบังคับใหตนกูปะสาและพระยา
กลันตันรื้อคายของตนออก แมวาจะมีการรื้อคาย และผูคนในเมืองกลันตันไปมาหาสูไปสะดวก แต
ตนกู ป ะสายั งคงดื้ อ ดึ งและประพฤติมิ ช อบ เชน ถามี บ าวของพระยากลัน ตัน จะข ามฟากมายังฝ ง
ตะวันตกในเขตของตนกูปะสา ก็จะถูกเรียกปรับเงิน หรือริบเอากริชของบาวพระยากลันตัน ๑๖ คน

๕๖
เมื่อทราบขาววาคนเหลานี้จะขามฟากไปอยูกับพระยากลันตัน อีกทั้งยังจับคน ๔๐ คนของพระยากลัน
ตันไว ดวยเหตุนี้พระยาไชยาจึงคิดจะนําเรื่องไปกราบเรียนทานเจาพระยาพระคลัง ซึ่งเปนเจาคุณ
แมทัพผูใหญใหทราบตอไป
๑๗. สําเนาคําใหการเจะญาแหม เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๗/ก. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว ตอนตน
ของคําใหการฉบับนี้ระบุวาทานเจาคุณแมทัพใหซักถามเจะญาแหมแขกเมืองกลันตัน ซึ่งคุมเอาแรมา
สงที่เมืองสงขลา เจะญาแหมใหการเกี่ยวกับเหตุการณในเมืองกลันตันวา พระยาไชยาปรึกษากับพระ
ยากลันตันคิดจะใชวิธีเกลี้ยกลอมพวกแขกกบฏแทนการสูรบ แตกลุมคนเหลานี้กลับหนีไป พระยาไช
ยาและพระยากลันตันตองยกกองทัพไปจับตัว จับไดเจะรายา เจกูอาหลิน และหลานชายอีก ๒ คน
สวนตุหวันสุไหงปนัง หลวงหวัด หลวงดรมาน ตุวันบุหลัดหนีไปตรังกานู แตกรมการไมใหเขาเมือง จึง
ตองหนี ไปอยูที่ กมามั น แทน และตอนทายเจะญาแหมกลาววาสถานการณ ที่กลัน ตัน สงบมากขึ้ น
ชาวเมืองยําเกรงพระยากลันตันกวาแตกอน และพวกกบฏคงไมสามารถมารบกวนไดอีก
๑๘. สําเนาคําใหการนายจัน เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ.
๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๘ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว นายจันเปนผูใหการเพื่อฟอง
อําแดงทรัพยผูเปนอาสะใภ โดยกลาววาอําแดงทรัพยจะยกอําแดงกล่ําซึ่งลูกของพี่สาวใหกับตน นาย
จันวาตนไมมีสินสอด อําแดงทรัพยบอกวาไมเอาสินสอด เพียงแตใหไหวผีบรรพบุรุษตามธรรมเนียม
มอญ นายจันจึงตกลงรับอําแดงกล่ํามาเปนภรรยา ภายหลังไดชวยออกคารักษา ๑ บาทใหอําแดงกล่ํา
และออกเงิน ๘ บาทใหอําแดงทรัพยซื้อควายทํานา อีกทั้งยังไดนําสมบัติสวนตัวไปไวที่เรือนอําแดง
ทรัพย และนายจันใหอําแดงทรัพยไปถามอําแดงจันและนายขาวบิดามารดาอําแดงกล่ําวาจะจัดการ
เรื่องอําแดงกล่ําอยางไร อําแดงจันและนายขาววาจะเอาสินสอดเปนเงิน ๑๐ ตําลึงพรอมเรือน ๑ หลัง
นายจันจึงยื่นฟองเพราะผิดสัญญาที่ตกลงกับอําแดงทรัพยแตแรก
๑๙. คํ าใหก ารอายกาหรี อายหา อายเต เอกสารตน ฉบับเปน สมุดไทยดํา หมู จ.ศ.
๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๙ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ตอนตนระบุวา
ใหซักถามแขกที่หลวงเพชญดาลาดตระเวนกับขุนวิชิตนายดานจับสงมาได อายกาหรี อายหา อายเต
แขกทั้ง ๓ คนใหการวา อายกาหรีตั้งบานเรือนอยูที่ปดังโปเมืองปะลิส วันหนึ่งนายชวยใชใหไปรับ
อําแดงศรีนวลภรรยานายชวย อายกาหรีจึงไปกับนายเกิดนองนายชวย พรอมกับเพื่อนอีก ๒ คนคือ
อา ยหาและอ ายเต เมื่ อรับ อํ าแดงศรีน วลแลว ทั้งหมดเดิน ทางมาถึงบ านป าปอน พบขาหลวงมา
ลาดตระเวน จึงนําตัวอําแดงศรีนวลไปฝากไวกับชาวบานบานปาปอน แลวเดินทางตอไปเมืองปะลิส
นายเกิดไดพาไปหาขาหลวง นายเกิดไดขึ้นไปพูดจากับขาหลวงแลวยึดอาวุธของอายกาหรีและเพื่อน
ทั้งหมด จากนั้นขาหลวงจึงใหคนมาคุมตัวสงไปเมืองพัทลุง

๕๗
๒๐. คําใหการอายกร เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
เลขที่ ๑ อักษรไทย บันทึกดวยลายมือหวัดและหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว เปนคําใหการของอาย
กรซึ่งตั้งตัวเปนผูวิเศษทําตะกรุดน้ํามนตและพิสมรใหกับชาวบานเมืองนครราชสีมาเลื่อมใส คําใหการ
ฉบับนี้ตอนทายสูญหายไป จึงทราบเพียงภูมิหลังของผูใหการวาเปนทนายอยูในพระไกรศรี เคยบวช
เรี ย นมาก อ น เมื่ อ สึ ก ออกมาพระไกรศรีให ไปตามลู ก หนี้ ห ลวงที่ เมื อ งนครราชสี ม า และได ไปทํ า
เครื่องรางของขลังใหชาวบานที่พากันมาขอ
๒๑. คํ า ให ก ารอ า ยกลิ่ น เอกสารต น ฉบั บ เป น สมุ ด ไทยดํ า หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ.
๒๓๘๓) เลขที่ ๒ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว เปนคําใหการของอาย
กลิ่น เนื้อความอยูในเรื่องเดียวกับคําใหการอายกร (จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑) นายกลิ่นใหการวาเคยบวช
เณรเปนศิษยนายกร เมื่อสึกออกมาแลว ไดตามนายกรไปเมืองนครราชสีมาเพื่อติดตามลูกหนี้ที่เมือง
นครราชสีมา เมื่อถึงบานทุงรีปากดง แขวงเมืองจันทึก มีชาวบานมาถามนายกรวาจะไปที่ใด นายกร
ตอบวาจะไปโปรดสัตว จากนั้นนายกรจึงตั้งตนเปนผูวิเศษ
๒๒. คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทย
ดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๔๓ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนหรดาล ในคัด
บอกชุดนี้มีคําใหการแทรกอยู ๕ เรื่องไดแก คําใหการพระยานราธิราช คําใหการจีนหุย คําใหการตัง
เคารฎ คําใหการนายศุก และคําใหการนายคง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๒๒.๑ คําใหการพระยานราธิราช กลาวถึงเหตุการณที่นักองคอิ่มคิดกลับใจไป
เขาขางญวน จึงจับขุนนางเมืองพระตะบองกวาดครัวลงไปเมืองพนมเปญ และเหตุการณที่องอัน ภู
ขุนนางญวนที่เมืองโพธิสัตวจับเขมรที่ถือหนังสือนักองคแปนที่คิดจะสงมายังนักเทพมารดาที่กรุงเทพฯ
ใหไปชวย ญวนจึงลงโทษเฆี่ยนนักองคแปนและริบทรัพยสินทั้งหมด ทําใหเขมรเมืองบาพนม เมือง
ลาดปะเอีย และกะพงฉนังลุกฮือฆาญวน พระยานราธิราชไดลงเรืออพยพจากเมืองกะพงฉนังออกมา
ในคืนที่จะมีการยกกองกําลังไปฆาญวน หลวงรามเสนา กองลาดตระเวนเมืองเสียมราบพบตัวจึงสง
มายังขาหลวงกรมการเมืองเสียมราบ
๒๒.๒ คําใหการจีนหุย จีนหุยเปนชาวเมืองปตบอง (พระตะบอง) ใหการวา ถูก
องคอิ่มกวาดครัวมาที่เมืองโพธิสัตว จีนหุยไดพบกับจีนลิบซึ่งเดินทางกลับ จากพนมเปญ จีนลิบได
ทราบขอมูลจากจีนตานที่เดินทางมาจากไซงอนมาบอกอีกตอหนึ่งวา จีนรบแพฝรั่งที่เมืองกวางตุง และ
ฝรั่งไปขอเมืองหุยอานของญวนตอเจาเวียดนามเพื่อใชเปนฐานที่มั่นในการสูศึกกับจีน เหตุการณครั้งนี้
ทําใหญวนวิตกเปนอันมาก
๒๒.๓ คํา ให ก ารตั งเคารฎ ตังเคารฎเป น บ าวพระยาราชนายกอาศั ย อยูเมือ ง
พระตะบอง องคอิ่มไดกวาดตอนไปที่ทากะพงหลวง ตอมาญวนไดใหไปอยูเมืองบริบูรณ โดยมีองเวียน
เปนผูรักษาเมือง ตังเคารฎใหการเกี่ยวกับเรื่ององเตียนกุนทําโทษนักองคแปน พระยากุเชนนายก

๕๘
กรมการและครัวเมืองบริบูรณ ลุกฮือฆาฟนองเวียนกับไพรญวนตายหมด แลวพากันอพยพเขาปา ครัว
ที่เมือ งบริบู ร ณ กับ ตั งเคารฎลงเรื อหนี มาเจอพวกครัว เมือ งกะพงฉนั ง แลว เดิ น ทางเขามายังเมือ ง
พระตะบอง
๒๒.๔ คําใหการนายศุก นายศุกเปนนองชายสนองโสเมืองโพธิสัตว ใหการวาใต
เทาพระกรุณาเจาใหพระยาชนะสงครามเจาเมืองตะครอ สนองโสและนายศุกไปรับครัวของนายกุย
บุตรสนองโสเขามายังเมืองพระตะบอง
๒๒.๕ คําใหการนายคง นายคงเปนบาวพระยาภักดีบริรักษเมืองพระตะบอง ให
การวาองคอิ่มไดกวาดตอนใหตนไปอยูเมืองทากะพงหลวง ตอมาญวนใหไปอยูที่กะพงฉนัง เมื่อนักองค
แปนถูกทําโทษ ไดมีขาวมาวากรมการเมืองกะพงฉนังคิดฆาญวนที่เมืองกะพงฉนังและเมืองบริบูรณ
เมื่อกรมการเมืองกะพงฉนังลุกฮือไลฆาญวน นายคงหนีกับพวก ๕๐ คนจึงหนีมายังเมืองพระตะบอง
๒๓. คํ า ให การเสมี ยนเมา เอกสารตน ฉบั บ เป น สมุดไทยดํา หมู จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ.
๒๓๘๓) เลขที่ ๔๔ เนื้อความชํารุดสูญหายไปทั้งหมด เหลือเพียงแตปกสมุดเทานั้น
๒๔. คํ า ให ก ารทู ต เขมร เอกสารต น ฉบั บ เป น สมุ ด ไทยดํ า หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ.
๒๓๘๓) เลขที่ ๑๗๙ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อความตอนตนและตอนทาย
ของคําใหการฉบับนี้ชํารุดสูญหายไป เนื้อความกลาวถึงทูตเขมรไปเจริญสัมพันธไมตรีที่เมืองเว เพื่อทูล
ขอเชื้อพระวงศเขมรกลับคืน
๒๕. คําใหการหลวงศรีประตุกา เอกสารตนฉบับเปนกระดาษเพลา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๑๗๙ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอดําหลวงศรีประตุ
กาใหการวาไดรับบัญชาจากพระยาสงขลาใหไปเรงรัดดอกไมเงินดอกไมทองที่เมืองตรังกานู หลวงศรี
ประตุ กาไปสื บ พบวาพระยาตรังกานูและขาราชการไดจัดแจงทําดอกไมเงินดอกไมทองเครื่องราช
บรรณาการพรอมไวแลว แตตนกูโอะอีตําขัดแยงกับพระยาตรังกานู จึงสมคบคิดกับพวกกอจลาจลขึ้น
การจัดสงเครื่องราชบรรณาการจึงไดลาชาไป
๒๖. คํ า ให การนายเลียน เอกสารตน ฉบั บ เปน สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ.
๒๓๘๓) เลขที่ ๑๙๗ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว เปนการสอบถาม
ขาราชการในกรมพระอาลักษณไดแก นายเลียน นายโต นายอิน และนายบัว เกี่ยวกับเรื่องหมื่นนิพนธ
ภักดีเก็บเงินขาราชการในกรมพระอาลักษณเพื่อแลกกับการไมตองทําราชการ หรือหักเงินเบี้ยหวัดขุน
นางหลังจากที่ไดเลื่อนตําแหนง
๒๗. คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ เอกสารตนฉบับเปน
สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขที่ ๙๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดและหวัด
แกมบรรจง เสนดินสอขาว กลาวถึงการรอนทองที่เมืองเพชรบูรณ ในสมัยที่พระวิเศษโยธาเปนเจา
เมืองไดทอง ๘ ตําลึง ๒ บาท เมื่อพระวิเศษโยธาถึงแกกรรม ทองตกคางอยูที่ทองมีภรรยา จึงไดนําตัว

๕๙
ทองมีภรรยาพระวิเศษมาซักถาม ทองมีใหการวาพระวิเศษโยธาเคยพาไพรพลไปรอนทองจริง แตไมมี
ผูใดนําทองมาสง
๒๘. สํ าเนาคํ าให การนายนอยป น ตาวา ดวยเรื่องวงศส กุลที่เปน พระยาเชียงใหม
ตนฉบับเอกสารเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขที่ ๑๐๑ บันทึกดวยอักษรไทย
ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว นายนอยปนตาเมืองลําพูนใหการเกี่ยวกับวงศสกุลของพระยา
เชียงใหม พระยาลําพูน โดยบันทึกเปนรายชื่อ ยศ ตําแหนง และอายุ
๒๙. สําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู
จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขที่ ๑๐๒ บั น ทึ ก ด ว ยอั ก ษรไทย ลายมื อ หวั ด เส น ดิ น สอขาว
ประกอบดวยคําใหการของอายแสงและอายตืบ อายแสงใหการวาเปนทาสหลวงจําเริญสมบัติ อาย
แสงปลูกโรงเรืออยูอาศัยบริเวณหนาบานพระยาพิชัยสงคราม ไดพบกับอําแดงมุกที่หนาบานพระยา
พิ ชั ย สงคราม แต ไม รู ว า อํ า แดงมุ ก เป น ภรรยาพระยาพิ ชั ย สงคราม จึ ง ตามเกี้ ย วพาราสี และมี
ความสัมพันธเชิงชูสาวกันอยางลับๆ วันหนึ่งอําแดงมุกนัดอายแสงไปยังเรือนของตน อายแสงลอบ
เขาไปในหองนอนและรวมหลับนอนกับอําแดงมุก อําแดงปุยภรรยาพระยาพิชัยสงครามทราบเรื่องจึง
ทํ าอุ บ ายมาเคาะประตู เรี ย กเอาผ าห ม แลว พาบ าวไพรบุ กจั บ ตัว อ ายแสงมาส งหลวงสวัส ดิ์ น คเรศ
นายอําเภอ อายแสงปฏิเสธขอกลาวหา จึงจับตัวสงมาที่กรมพระตํารวจ
สวนคําใหการของอายตืบระบุวา อายตืบเปนทาสเชลยชาวเขมรในพระยาพิชัยสงคราม
ใหการวาเปนผูที่อําแดงมุกใชใหเอาหมากไปสงนายแสงที่โรงเรือและเปนผูนําคําสั่งอําแดงมุกไปนัด
แนะอายแสงใหไปหาที่เรือน แตอายตืบไมทราบเหตุการณภายหลังวาอายแสงจะมาหรือไม มาทราบ
เรื่องอีกครั้งหนึ่งในชวงที่บาวไพรรุมจับอายแสง แลวพระพิชัยสงครามใชใหไปแจงกับ นายอําเภอ
จากนั้นอายตืบกลับไปนอนตอ และตอนทายใหการย้ําวาตนไมรูเรื่องที่ทั้งสองคบชูหรือทําชําเราแต
อยางใด
๓๐. คําใหการทาวเพี้ยเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพึ่ง
ญวน เอกสารต น ฉบั บ เป น สมุ ด ไทยดํ า หมู จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๑๕ บั น ทึ ก ดว ย
อักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อความตอนตนขาดหายไปจึงไมทราบชื่อผูใหการ เนื้อหา
กลางถึงเจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร เมืองวัง เมืองตะโปน เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม
เมืองผาทอง หนีไปพึ่งญวน ตอมากองทัพเมืองนครพนม เมืองเขมราฐ เมืองอุบล ยกทัพไปตีเมืองวัง
เมืองตะโปน เมืองพระบาง เมืองผิน เมืองเชียงรมแตก และกวาดตอนครัวขามแมน้ําโขง ผูใหการจึง
หนี ตามเจา เมืองตะโปนไปยังเมื องลาดคําโล ผูใหการบอกวาเมื่อไปอยูเมืองลาดคําโลแลว เสบี ย ง
อาหารขาดแคลน บางมื้อตองเขาปาหามันกลอยมาปนขาวกิน ตอมาองตีภูไดพาตัวเจาเมืองทั้งหมด
ไปเฝาพระแผนดินเจาเวียดนาม เจาเมืองทั้งหมดทูลขอใหยายมาดานกิ่งเลา เมื่อยายมาดานกิ่งเลาแลว
ปรากฏวาเสบียงอาหารยังขาดแคลนมีคนหนีขามแมน้ําโขงมาทุกป และถามีกองทัพเมืองอุบล เมือง

๖๐
เขมราฐยกมา ครัวอพยพเหลานี้ก็ตองหนีเขาปา อีกทั้งญวนเก็บสวยมาก จึงทําใหเจาเมืองตะโปนคิด
ที่จ ะหนี มาพึ่ งไทย เมื่ อพบขุ น นางไทยคือขุน อาจบรรลัยและหลวงจตุรงคจึงคิดขอใหชวยพาไปพึ่ ง
กรุงเทพฯ โดยใหเอาชางพลายเขามาถวาย แตเมื่อไปถึงเมืองศรีสะเกษชางไดตกบอตาย พระยา
ศรีสะเกษเก็บงาไวจะเอามาถวายแทน
ตอนท ายของคํ าให การฉบั บ นี้ ผูใหการไดใหรายละเอีย ดเกี่ย วกับ เมืองลาดคําโล และ
ระยะทางจากเมืองลาดคําโลมาถึงดานกิ่งเลา ๕ คืน
๓๑. คําใหการในหนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยออกไป
ลาดตระเวน เอกสารตน ฉบับ เปน สมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๖ บัน ทึกดวย
อักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว พระยาธารมาเดโชเจาเมืองบาพนมสูรบกับกองลาดตระเวนของ
ญวน จับไดอายวามาซักถาม อายวาญวนใหการวาเปนไพรหลวงเมืองกวางนัมอายุ ๒๙ ป ถูกเกณฑ
มาทําราชการที่เมืองไซงอน ในเวลานั้นเกิดไขจับหนาวจับรอนในเมืองไซงอนมีคนตายไปประมาณพัน
เศษ ตอมาอายวากับไพร ๒๓ คน ลงเรือโกลนลาดตระเวนไปเมืองลําดวน ระหวางนั้นอายวาปวย
นอนอยูในเรือ เมื่อกองลาดตระเวนสูกับพวกเขมร อายวาจึงถูกจับตัวใสเกวียนมาเมืองเขมร
ตอนทายของคําใหการเปนขอมูลตอนที่อายวาญวนอยูเมืองกวางนัม มีขาววาพระเจา
มินมางประชวรสวรรคต บากวักเหมาผูเปนพระราชมารดาวาราชการ ๓ เดือน ตั้งองมินมางวาราชการ
แทน และชวงนั้นเกิดโรคระบาดและฝนแลว ชาวบานทํานาได ๑ ใน ๓ สวน
๓๒. คํ าให การท าวเขื่อนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิ ม เอกสาร
ตนฉบับเปนสมุดไทย หมู จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๓๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด
เสนดินสอขาว หลวงฤทธามาตยเปนผูซักถามทาวเขื่อนแกวเมืองตากที่ไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม
ทาวเขื่อนแกวใหการวาไปสืบราชการโดยมีดวงชมพูกะเหรี่ยงเปนลามภาษาพมาติดตามไป เมื่อไปถึง
เมืองเมาะตําเลิมไดพักอยูที่เรือนของมองสวยเอที่นอกเมือง มองสวยเอแนะนําใหไปถามราชการที่
มองสะยอง มองถอ ชาวพมาที่หนาเมือง เมื่อไปสอบถามไดความวาเจาเมืองเมาะตําเลิมไมอยูไปชําระ
ความที่เมืองทวาย อีกทั้งยังพบกับมองสวยนี มองจางตะคาใหรายละเอียดวาเรื่องการศึกระหวาง
อังกฤษกับพมายังสงบอยู ทาวเขื่อนแกวยังไดสืบถามขอราชการจากมองตา มองมละ ไดความวามี
หนังสือจากเจาวิลาสแจงวาโหรทายวาจะมีศึกกลางเมืองเมาะตะมะ จึงใหฝรั่งมาตรวจตราดูแลเมือง
เมาะตะมะ และมองสวยเอยังไดใหขอมูลวาเมืองเมาะตะมะเกิดฝนแลง แตอังกฤษคุมราคาขาวไว
ไมใหแพงมาก และเจาเมืองคนที่มาใหมนั้นเขมงวดกวาคนเกามาก
ในเนื้ อความหน าปลาย กวางถึงมอญบานเกาะกริด ถามถึงจักจาที่ห นีมาในเมืองไทย
และกลาวถึงคดีมองสะเร ไปเชาชางลากไมจากเมืองตาก แตนายสิธิ นายเงินมาลักเอาไป กรมการ
เมืองตากจึงใชชางคืนให ตอมามองสะเรหนีไปเมืองเมาะตําเลิม นายหนานกาวิ และอายแกวไปชิงชาง
คืนมาได เมื่อทาวเขื่อนแกวและกางชมภูไปเมืองเมาะตําเลิม มองสะเรเขาใจผิดคิดวาเปนหนานกาวิ

๖๑
และอายแกว จึงไปฟองศาลมาจับตัวทั้งสองไป ทาวเขื่อนแกวและกางชมภูชี้แจงขอเท็จจริงจนศาล
ปลอยตัวกลับมา
๓๓. สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง เอกสาร
ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เลมที่ ๑
มีจํานวน ๒ ฉบับมีเนื้อหาเหมือนกันคือ เลขที่ ๑๔๗/ก. (เสนหรดาล) และ ๑๗๑/๑ (เสนดินสอขาว)
และเลม ๒ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒ (เสนหรดาล)
เนื้อหาเปนคําใหการคณะทูตที่ไปจิ้มกองสงเครื่องบรรณาการที่ราชสํานักกรุงปกกิ่ง โดย
ไดเดินทางไปยังเมืองกวางตุงกอนแลวเดินทางไปยังกรุงปกกิ่ง และเมื่อเดินทางกลับ ไดแวะที่เมือง
มะเกา (มาเกา) กอนที่จะเดินทางกลับสูปากแมน้ําเจาพระยา ตอนทายของคําใหการกลาวถึงการศึก
ระหวางจีนกับอังกฤษ และภูมิสถานเมืองปกกิ่ง
๓๔. คําใหการอายญวนที่จับได เอกสารตนฉบับ เปน สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๖
(พ.ศ. ๒๓๗๘) เลขที่ ๔ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว มีผูใหการ ๓
เรื่อง เรื่องแรกเปนคําใหการของอายยานและอายเยือง ใหการวาอยูบานตุงลับแขวงเมืองไซงอน มี
เขมรบานเจิงมุงเขามาคาขาย ทั้งสองจึงไดโดยสารเขามายังบานเจิงมุง แตถูกปลัดหินเขมรจับตัวสงมา
คายโพธิ์พระอินทร
คําใหการเรื่องที่ ๒ เปนของอายถันและอายซิว ทั้งสองใหการวาอยูบานไพรตะแมง เมือง
พุทไธมาศ แจงขาววาญวนไดใหจีนปาเขามาสืบราชการทางกรุงเทพ และคําใหการเรื่องที่ ๓ เปน
คําให การของเพี้ ยทํามวงษา อ ายเยืองและอายยาน เนื้อหาตอนตนกลาวถึงรายการสิน คาที่นําไป
คาขายกับญวนที่บานตุงลับ เนื้อหาตอนทายชํารุดสูญหายไป
๓๕. คําใหการในใบบอกเจาพระยาบดิน ทรนําขึ้นกราบบังคมทูลเรื่องราชการทัพ
ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๗ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนหรดาล
พบคําใหการของอายโปและอีสังซึ่งหนีมาจากพนมเปญ ที่แทรกมาเปนเรื่องที่ ๘ ในใบบอก ระบุวา
หลวงอาสาภูธร ขุนมหาภพ พระอินทรวิชัย พระยามุกสาคร ราชสาคร และพระยาเสนาราชกุเชน
เปนผูถาม อายโปและอีสังใหการวาเปนบาวตวนลีอยูที่เมืองจะโรยจังวา ไดยินขาววาองเดดกจะ
กวาดครัวเมืองจะโรยจังวาไปอยูเมืองญวน และเจาผูหญิงจะเชิญไปอยูที่ตาแกว ระหวางนั้นมีเขมร ๘
คนไปฆาญวนที่คายเจาผูหญิงตายไป ๕ คน องเตียนกุนใหจับเขมร ๘ คนนี้ไว
๓๖. คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม เอกสารตนฉบับ
เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขที่ ๘ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสน
ดินสอขาว เปนคําใหการของหลวงยกกระบัตร พระสุริยะเมืองตากไปสืบราชการที่เมืองเมาะตําเลิม
เกี่ยวกับขาวศึกที่พมารบกับกะเหรี่ยงยางแดง โดยไดไปพักอยูที่เรือนของมองชอรามัญที่ทายเมือง
มองชอพาทั้ง ๒ ไปสืบราชการที่มองถอเล ซึ่งเปนจักกายหลวงปลัดวากลาวมอญพมาเมาะตําเลิม เมื่อ

๖๒
สอบถามไดความวาการศึกที่พมารบกับยางแดงนั้น พมาไมยกทัพมาเมืองเชียงรายและเมืองเชียงใหม
นอกจากนี้หลวงยกกระบัตรและพระสุริยะใหการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของอังกฤษในเมือง
เมาะตําเลิมเพื่อปองกันพมาที่จะยกทัพมา อังกฤษไดตั้งกองรักษารอบเมืองทั้ง ๔ ดาน เวลาพลบค่ํา
ยิงปน ใหสัญญาณหามลงเรือขามฟาก เรือที่มาคาขายจะตองแจงกํานันหรือนายบาน เจาเมืองจะ
ลาดตระเวนทุกคืน และอังกฤษหัดใหชาวมอญและพมาหัดยิงปนซอมรบอยูเสมอ
๓๗. คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมืองพนม เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู
จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขที่ ๑๐ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว ประกอบไป
ดวยคําใหการของนายดีและขุนณรงคภักดี นายดีใหการวาเปนลาวกองขุนประเสริฐเสนาแขวงเมือง
นครนายก ขุน ประเสริฐเสนาใหน ายดีกับ ลาวอีก ๕ คนไปติดตามจับ ลาวหลวงที่ห นีไป จับ อายศุก
อายมูทาสของเสมียนคันทาไดที่เมืองมุกดาหาร แตไมพบลาวของขุนประเสริฐ ระหวางทางนายดี
ปวยคางอยูที่นครพนม จึงไดรูเห็นราชการในเมือง ชวงนั้นบาวอุปราชเจาเวียงจันทนที่ตามลงมาเฝาที่
กรุงเทพฯ หนีไป เจาอุปราชจึงใชใหนายดีชวยตามจับ ครั้นถึงเดือน ๑๑ ทาวบูเมืองเขมราฐแจงวา
ลาวที่ปากแซง เมืองเขมราฐหนีขามโขงกลับไป สวนทางเมืองนครพนมเพี้ยหมื่นนาไปลาดตระเวนที่
เมืองตะโปนเมืองเชียงรม ไดกวาดครัวลาว ๗๐ เศษ แตพวกครัวไดฆาเพี้ยหมื่นนาตาย ตอมาในเดือน
๑๑ ที่เมืองนครพนมมีชางสีประหลาดซึ่งพระสุนทรราชวงศาเจาเมืองยโสธรคลองไวได และตอมา
นายดีเดินทางมาเมืองสกลนครไดขาววาทาวเพี้ยกรมการเมืองจะยกพลขามโขงไปรบกับญวนที่ดาน
ญีเหิบ
สวนคําใหการของขุนณรงคภักดีลอมพระราชวัง มีเนื้อความวาขุนณรงคภักดีรับคําสั่ง
พระยาศรีสหเทพใหไปตามไมขอนสักที่เมืองกําแพงเพชร เมืองตาก และเมืองเถิน เมื่อเดินทางมาเมือง
ตากพบหมื่นปญญาที่ออกไปสืบราชการกับทาวเขื่อนแกวที่เมืองเมาะตําเลิม และพามองสวยโกกับไพร
อีก ๒ คนติ ดตามเข ามา มองสวยโกแจงวาพมาจะรบกับ พวกยางแดง แล ว มาขอข ามฟากที่ เมือ ง
เมาะตําเลิม แตอังกฤษผูปกครองไมอนุญาต จากนั้นกรมการเมืองตากไดสงหลวงยกกระบัตร หลวง
ปลัดเมืองเชียงเงินลงมาแจงราชการที่กรุงเทพฯ และใหพระเตินกับทาวรามเสนไปสืบราชการเพิ่มเติม
ที่เมืองเมาะตําเลิม
๓๘. คําใหการพระยาเขมรคิดอุบายกําจัดกองทัพไทย เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทย
ดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๔ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เปน
คําใหการของขุนนางเขมร ๓ คน คือพระยาจักรี (มี) พระยากุเชนทรเสนา (โปด) และพระยาโกษา
สงคราม (มุม) ที่คิดจะขับไลกองทัพไทยและไปพึ่งอํานาจญวน เพื่อทูลขอเจานายเขมรกลับคืน จึงพา
กันทําหนังสือไปถึงฟาทะละหะ และสมเด็จเจาพระยา เพื่อนัดแนะจะลุกฮือขับไลกองทัพไทย
๓๙. คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว

๖๓
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯ ใหหลวงศรีเสนา ถามขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร กองอาทมาตเมืองอุทัยธานี
ดวยขอราชการที่ไปสืบยังเมืองเมาะตําเลิม ทั้งสองใหการวาเมื่อเดิน ทางไปเมืองเมาะตําเลิมไดไป
ซักถามขอราชการที่ มองสวยเลิ ง และมองสวยโกน องชาย อี กทั้ งไปพบพระยาธนู จักร ขุน เทพคีรี
ขุนศรีระวังไพรกลาวถึงความขัดแยงระหวาพมามอญกับอังกฤษที่ปกครองเมืองเมาะตําเลิมวา อังกฤษ
ไมยอมใหมอญพมาตั้งบานเรือนบริเวณที่ไฟไหมหนาเมือง เนื่องจากจะขวางทางปนเวลามีศึก ทําให
มอญพมาหนีออกไปอยูเมืองเมาะตะมะ
๔๐. คํ า ให การถามถึงราชการเมื องพง เอกสารตน ฉบับ เป น สมุ ดไทยดํา หมู จ.ศ.
๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๓ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อหามีเพียง ๙
หนาสมุดไทย ตอนทายชํารุดสูญหายไป กลาวถึงประวัติมหาไชยเจาเมืองพง ลูกเจาฟาหมอกคํา
๔๑. คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ เอกสารตนฉบับเปนสมุด
ไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๔ อักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว อายเภิก
อายเหียบ อายหัย อายเยิง เปนคนญวนเมืองพิษณุโลก ทั้ง ๔ คนใหการวา พระจงรณฤทธิ์ใชงานพวก
ญวนหนักจนไมมีเวลาทํามาหากิน ทั้งหมดจึงคิดหนีลงมาอยูกับพี่นองที่กรุงเทพฯ อายเหียบ อายเยิง
อาวหัย แปลงเปยผมเปนคนจีน สวนอายเภิกตัดทรงกระทุมแบบเขมร เดินเทามาถึงเมืองพิจิตร แลว
ลักเรือลองมาที่กรุงเทพฯ มาจอดที่หนากุฎีจีนพบอายกางญวนในสังกัดเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค
อายกางจึงพามาเขาเฝา เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคจึงโปรดเกลาฯ ใหเลี้ยงไว
๔๒. คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องพมารบกับยางแดง และราชการตางๆ เอกสาร
ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือ
หวัด เสนดินสอขาว หลวงยกกระบัตรเมืองตาก กับพระสุริยะพรอมบาวไพร ๑๐ คน ถือหนังสือไปสบ
ขอราชการที่เมืองเชียงใหม เมืองลําปาง เมืองลําพูน เมื่อไปถึงลําพูนไดสอบถามขอราชการกับทาว
มหายศซึ่งเคยเดินทางไปสืบราชการเมืองยางแดง ๒ ครั้ง ทาวมหายศกลาววาพมาและเงี้ยวไดยกมาตี
เมืองยางแดง แกโพใหญและแกโพนอยหัวหนายางแดงไดออกไปสูรบ แกโพนอยจับตัวสางรัตนแมทัพ
เงี้ยวได ทางพมาใหเจาเมืองไลคามาเกลี้ยกลอมแกโพใหญ แตแกโพใหญไมยอม สุดทายเจาเมืองไล
คาสงหนังสือทูลเจาอังวะเพื่อขอถอยทัพ นอกจากนี้ผูใหการไดถามพระยาลําพูนวาพมาจะตีเมืองยาง
แดงไดหรือไม พระยาลําพูนตอบวาพมาตียางแดงไดยาก เพราะพวกยางแดงมีกําลังมาก ถาพมายกทัพ
เลยมาตีเชียงใหม เชียงรายก็สามารถตานทานได และเมื่อเดินทางไปถึงเชียงใหม ผูใหการทราบขาว
วาพมาตีพวกยางแดงไดแลวหลายบาน แตยางแดงสูรบปองกันไดดี ดานทัพพมาเกิดความไขลมตายคง
จะรบไปไมไดตลอด สวนสภาพเมืองเชียงใหมยังปกติ ไมมีผูใดกลัวกองทัพพมา
๔๓. คํ า ให ก ารท าวสิ ท ธิมงคล เรื่องตั้ งเมืองเชี ยงรายและเขตแดนเมื องเชี ยงราย
เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๖ บันทึกดวยอักษรไทย
ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว ทาวสิทธิมงคล ขุนนางเมืองเชียงใหมเปนผูใหการ กลาวถึงพระ

๖๔
ยาเชียงใหมพุทธวงศใหหนานธรรมลังกาขึ้นไปครองเมืองเชียงราย โดยมีนายภีมสารผูเปนพี่ชาย และ
นายหนานสุริยะคอยชวยราชการ แลวสงคนไปแจงมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงวา เชียงใหมจะไม
รุกรานเชียงตุง ทางเจามหาขนานจึงทําหนังสือสงไปยังเมืองอังวะ พระเจาอังวะทรงทราบขาวและให
ปลอยนักโทษ ๓ คนกลับมาเชียงใหม
เนื้อความในหนาปลายกลาวถึงทาวสิทธิมงคลถูกจับตอนไปราชการที่เมืองนาย ซึ่งอยูใน
เขตอิทธิพลพมา เนื่องจากมีขาววาเชียงใหมจะรบพมา แตภายหลังเหตุการณไมไดเปนไปดังขาวลือ
ทาวสิทธิมงคลจึงไดรับการปลอยตัวกลับมายังเมืองเชียงใหม
๔๔. คํ า ให การอ า ยเงย อา ยมี ชื่อญวน ๖ คน เรื่องขอ ราชการทั พ ญวน เอกสาร
ตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๒ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด
เสนดินสอขาว เนื้อความไมสมบูรณตอนทายขาดหายไป ทราบแตเพียงวาผูใหการคืออายเงยและญวน
อีก ๖ คน ทําปลาอยูกับอายหาวชาวเขมร ทั้งหมดถูกจับตัวสงมา หลวงเทเพน หลวงมหามนตรีเปน
ลามซักถาม
๔๕. คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการทัพญวน เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา
หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๒/ก. อักษรไทย ลายมือหวัด เสน ดิน สอขาว เนื้อความไม
สมบูรณตอนทายขาดหายไป ทราบแตเพียงวาผูใหการคืออายทนเปนชาวเขมรเมืองกําปอด
๔๖. คํา ให การเพี้ ยเที ยมชายเมืองพวนเกี่ยวด วยเรื่องเจาอนุ เวียงจัน ทน เป น ขบถ
เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๒๘ บันทึกดวยอักษรไทย
ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เพี้ยเทียมชาย เพี้ยศรีหนามเมืองพวน ใหการวา เจาอนุวงศไดยกเมือง
เชียงขวาง เมืองเชียงคํา เมืองกัษ เมืองเชียงดี เมืองมอก เมืองสุย หัวพันทั้งหกใหกับเจาเวียดนาม ทาง
ญวนใหองภอเวมาตั้งที่เมืองเชียงขวาง ตอมาเมื่อเจาอนุวงศรบแพไทย และไดหนีมายังเมืองเชียงแดด
องภอเวกลัวบานเมืองจะเสียหายจากภัยสงคราม จึงจับตัวเจาอนุวงศสงกองทัพไทย เมื่อเสร็จศึก
เวียงจันทน เจาเวียดนามไดฆาเจานายเมืองแสน เมืองจัน เมืองเชียงขวาง และตั้งเจาสารเปนเจาเมือง
ตอมาเจาพระยาธรรมา พระยาพิเรนทรเทพยกทัพมาตีเมืองพวน กวาดตอนคนลงมาอยูที่หนองคาย
สวนเจาเมืองจับตัวไปอยูที่กรุงเทพฯ ซึ่งเพี้ยเทียมชายไดตามเจานายของตนลงมาดวย แตภายหลังได
หนีกลับเมืองเชียงขวาง สวนเพี้ยศรีหนามอยูหนองคาย ทาวสะพาครัวหนีกลับเชียงขวางโดยมีเมีย
ของเพี้ยศรีหนามหนีไปดวย เพี้ยศรีหนามจึงตองไปตาม เมื่อไปถึงเมืองเชียงขวางพบวาองภูใหเพี้ยคํา
เปนเจาเมืองเชียงขวาง ตอมาเจาเมืองสุยสงพันแสนไปเปนไมตรีกับเมืองหลวงพระบางโดยไมแจงเจา
เมืองเชียงขวางและองภู เมื่อองภูทราบจึงลงโทษโบยพันแสน แตพันแสนเสียเงินใหแทนจึงรอดพน
จากโทษครั้งนี้
๔๗. คําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี เอกสารตนฉบับเปน
สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) มี ๒ เลม โดยเลม ๑ มี ๒ ฉบับ ตรงกับเลขที่ ๓๓ และ
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๓๓/ข. สวนเลม ๒ ตรงกับเลขที่ ๓๓/ก. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสนหรดาล เนื้อความ
ของคําใหการฉบับนี้กลาวถึงพระสวัสดิวารีแตงเรือสินคาใหจีนกั๊กและคณะบรรทุกไปคาขายที่เมือง
บาหลี จีนกั๊กไดแลนไปยังเมืองใหม ผานเกาะปวสือ เกาะปุนโต เมืองหมาสิน และเขาสูเมืองบาหลี
เมื่อไปถึงเมืองบาหลีไดไปหาบุคคลสําคัญของบาหลีตั้งแตกปตัน ปลัดเมือง เจาเมืองรอง เจาเมืองกา
ลงกง จี นกั๊กแจงความประสงควาตองการซื้อเพชรและทับทิมกลับไปใหพระสวัสดิวารีทูล เกลาฯ
ถวายรัชกาลที่ ๓ เจาเมืองตอบวาเกาะบาหลีเปนแตปาไมมีอัญมณี สินคาขึ้นชื่อมีแตกาแฟ จากนั้น
เจาเมืองไดจัดการรับรองเลี้ยงอาหาร และมีการแสดงหนัง และละครใหชม จากนั้นจีนกั๊กไดเดินทาง
ไปซื้อกาแฟที่เมืองตัวปนหลัน และเมืองมองงุย แตระหวางทางกลับถูกพวกเมืองมองหลีซึ่งวิวาทกับ
เมืองบาหลีชิงเอามาที่บรรทุกกาแฟไป ๕ ตัว และเมื่อจีนกั๊กจะกลับนั้นตรงกับเหตุการณวิลันดามารบ
บาหลีเนื่องจากเจาเมืองไมอนุญาตใหวิลันดานําคน ๕๐๐๐ คนมาอยูบนเกาะ พวกวิลันดาไดมาเรงให
จีนกั๊กออกเรือ เพราะจะไดไมขวางทางปนเวลารบ จีนกั๊กจึงตองเดินทางกลับมายังกรุงเทพฯ
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗ พิมพครั้ง
แรกในงานศพนายอี่ เมื่อปมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๐๖
๔๘. คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง เอกสารตนฉบับ
เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๑๑๔ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสน
ดินสอขาว หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพงใหการวาทั้ง ๔ ไดทําสวยดินประสิวสง
ใหเจาเมืองพิษณุโลกในสมัยตางๆ โดยในสมัยพระฤทธิสงคราม เจากรมหกเหลาเปนพระยาพิษณุโลก
ไดเกณฑใหทั้ง ๔ คนทําสวนดินประสิวสงคนละ ๑๐ ชั่งมาสงทุกป ตอมาในสมัยพระอุทัยธานีมาเปน
เจาเมืองพิษณุโลก ไดเอาดินประสิวมาสง ถาสงไมครบจะถูกปรับตามจํานวนที่ขาดชั่งละ ๒ สลึง สมัย
พระไกรโกษาจนถึงสมัยพระไชยบูรณเปนเจาเมืองพิษณุโลกไมมีการนําดินมาสง แตเรียกเก็บเงิน ๑
ตําลึง ๒ บาท เนื้อความในหนาตนสมุดไทยสิ้นสุดเพียงคําใหการในชวงที่ขุนอินพบทองที่หวยชองนาง
คลี พระยาพิษณุโลกใหขุนอินเปนพระสุวรรณคีรีเจาเมืองคํา รอนทองได ๕ ตําลึง ๒ บาท ๒ สลึง
อยางไรก็ตามเนื้ อความในหน าปลายสมุด ไทยเป นรางหนังสือระบุ วาพระยาพิ ษณุ โลก
เกณฑคนไปทําดินประสิว แลวจะสงไมแทนคนที่เกณฑมาใหกับทางกรุงเทพฯ แตพระยาพิษณุโลก
ไมไดสงไม และพระยาไชยบูรณที่เปนพระยาพิษณุโลกคนใหมกลับปดบังเรื่องทองไมยอมแจงแกทาง
ราชการ
๔๙. คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุมสิ่งของของนักองคดวงลงไปเมือง
ญวน เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๖ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด
เสนดินสอขาว เปนคําใหการของพระยาราชเดชะ พระยาบวรนายก และพระยาทนาธิบดี นักองคดวง
ใหขุนนางทั้ง ๓ คุมเครื่องบรรณาการจากกรุงอุดงคมีชัยไปยังราชสํานักเมืองเว
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๕๐. คําใหการในคัดบอกถึงพระยายมราชเรื่องตังเคาตนถูกทําโทษ เอกสารตนฉบับ
เป นสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขที่ ๗ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกม
บรรจง เสนหรดาล หลวงรัตนากรลามเขมรเปนผูซักถามนายคง นายอบ นายมาก บาวของพระยา
มหาธิ ร าช ทั้ ง ๓ คนให ก ารว า นายตนเอาเรือ บรรทุ ก งาป (กะป ) มาขายยั งกรุงเทพฯ แต ถู ก จั บ
พระยามหาธิราชจึงใชใหทั้ง ๓ คนถือหนังสือในนามพระยายมราชวาที่เจาฟาทะละหะมายังกรุงเทพฯ
โดยจะใหโดยสารเรือไปกับออกญาศรีสุทธาทูตในนักองคดวงที่จะมายังกรุงเทพฯ แตออกญาศรีสุทธา
ชาอยู ทั้ง ๓ คนจึงยอมเสียเงินใหเจาเมืองกะพงโสมชวยเหลือ เจาเมืองกะพงโสมทําหนังสือถึงนาย
ดานเกาะกงใหนําเรือสงเขามาจนถึงเมืองจันทบุรี พระยาจันทบุรีทําหนังสือใหขุนแสนสังหารพามายัง
กรุงเทพฯ ตอนท า ยผู ให การกล าวถึงเรื่องเขมรและญวนเป น ไมตรีกัน นัก องค ดว งคิด จะทู ล เจ า
เวียดนามใหสงตัวเจาผูหญิงกลับมา และที่บานกระพองเกิดฝนแลวไมพอกิน ทําใหราษฎรตองหา
ขาวโพด ขาวฟาง และมันกลอยกินตางขาว
๕๑. คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา
เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา มีทั้งหมด ๓ เลม แตภายหลังตัวเลมขาดออกจากกัน ทางหอสมุด
แหงชาติไดลงทะเบียนเปน ๓ รายการ ไดแก สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๓
และ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขที่ ๙ และ ๑๒ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง
เสนดินสอขาว เนื้อหาในคําใหการระบุวาพระยาราชสุภาวดีใหพระศรีเสนาเปนผูซักถาม มีพระยา
ตรีดามโนรมยเปนลาม ซักถามพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ทูตผูคุมเครื่องราชบรรณาการนักองค
ด ว งไปยั งราชสํ า นั ก เมื อ งเว พระยาทั้ ง ๒ คนให ก ารว าเดิ น ทางออกจากเมื อ งกะพงหลวง ไปยั ง
มุกตําปูน แลวแวะที่เมืองพนมเปญ พบกับเจานายผูห ญิงคือองคมี องคเภา องคสงวนในคายญวน
จากนั้นจึงไดเดินทางผานดานตางๆ ของญวนจนถึงเมืองเว และไดเขาเฝาถวายบรรณาการ พรอมกับ
ทูลวานักองคดวงไดทูลขอเจานายและประชาชนเขมรที่ตกอยูในเมืองญวนใหกลับไปยังบานเมือง
คําใหการฉบับนี้เคยตีพิมพเผยแพรในหนังสือคําใหการเรื่องทัพญวนในรัชชกาลที่ ๓ พิมพ
ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สะอาด สิงหเสนี) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ แตใน
การจัดพิมพครั้งนั้นไมครบถวน มีเนื้อหาเฉพาะที่ปรากฏในตนฉบับสมุดไทย หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙
และ ๑๒ เทานั้น
๕๒. คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโนสงครามเขมรเรื่องเจา
เวียดนามตาย เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขที่ ๑๑ บันทึก
ดวยอักษรไทย ลายมือหวัดและหวัดแกมบรรจง เสนดินสอขาว ประกอบไปดวยคําใหการ ๓ เรื่อง คือ
คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉน ใหการวาเปนคาขายอยูที่เมืองโจฎก ทราบวาญวนกับเขมรเปน
ไมตรีกัน จึงจัดสิ่งของบรรทุกลงเรือไปเมืองพนมเปญและเมืองอุดงคมีชัย เมื่อกลับไปที่เมืองโจฎก ได
เห็นหนังสือจากเมืองเวมีมาถึงองญวนเมืองโจฎก แจงขาวเจาเวียดนามเทียวตรีสวรรคต ใหขุนนาง
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โพกผ า ขาวไว ทุ ก ข ๓ ป ส ว นราษฎรไว ทุ ก ข ๓ เดื อ น ราชสํ านั ก ญวนได ให หุ งยามบุ ต รที่ ๒ ขึ้ น
ครองราชย
คําใหการเรื่องตอมาเปนคําใหการของมโนสงคราม ใหการรายงานสืบราชการเมืองญวน
มโนสงครามเดินทางไปกับไพร ๔ คน ลงเรือไปอาศัยที่บานของทนจือ เปนหมอญวนที่เมืองสาแดก ได
ขาววาเจาเทียวตรีสวรรคต และมีขาวลือวาบาทหลวงที่เมืองฝรั่งเศสสงหนังสือใหบาทหลวงในเมือง
ลองโหรวบรวมคนเขารีตไวใหพรอม ฝรั่งเศสจะยกทัพเรือมาตีเมืองญวน
คํ าให การเรื่อ งสุ ด ท า ยคื อ คํ าให การองโดยซุย องโดยซุ ย อยู ณ เมื องสมิถอ ให ก ารวา
องเตืองตังยกบุตรหญิงใหเจาเทียวตรี มีโอรสคือหวังเบา และหวังยม และในเมืองญวนมีการเกณฑ
ขุนนางญวนทําวังใหกับหวังบาตร โอรสพระชนม ๕ พรรษากับพระอนุชา
๕๓. คําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๙
(พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขที่ ๕๓ ตอนตนชํารุดสูญหายไป บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว
เนื้อหาเปนเหตุการณในเมืองเชียงรุง สมัยเจาสารวันเปนเจาเมือง เจาสารวันเก็บภาษีมากเกินไป มหา
ไชยเมืองพงผูเปนอาเขยไดหามปรามไว เจาเชียงรุงคิดจะจับตัวมาฆาจึงยกทัพไปเมืองพง แตทัพเมือง
พงสามารถตานทานไวได เจาเชีย งรุงกับ เจาอุป ราชตองหนีไปบานวา เปนเหตุใหเมืองเชียงรุงไร
ผูปกครอง แตภายหลังมหาไชยเมืองพงและเจาเมืองในสิบสองปนนาทูลเชิญเจาเชียงรุงกลับมาครอง
ตามเดิม ตอมานายหนอคํากับมหาไชยงาดํายกทัพมาเพื่อยึดเมืองเชียงรุง ทําใหมหาไชยเมืองพงตอง
หนีมาอยูที่เมืองภูคา และเจาเมืองเชียงรุงหนีมาอยูที่เมืองหลวงพระบาง
๕๔. คํ า ให การของหลวงพลเมื องตาก เอกสารตน ฉบั บ เปน สมุด ไทยดํ า หมู จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลขที่ ๑๖๕ บัน ทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสน ดินสอขาว
เนื้อความตอนตนและตอนทายชํารุดสูญ หายไป สรุปความไดวาหลวงพลเมืองตาก ขุนโกษานุรักษ
และแสนปญญาไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม เพื่อนําตัวมองสวยเอ กับมองฉินทุก ซึ่งทะเลาะวิวาท
ดวยเรื่องไมขอนสัก กรมการเมืองตากไดชําระความแลว ใหนําตัวไปยังเมืองเมาะตําเลิม เนื่องจากมอง
ฉินทุกเปนคนในบังคับอังกฤษ จึงตองสงมาใหอังกฤษที่เมืองเมาะตําเลิมชําระความ
๕๕. คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เอกสารตนฉบับเปนกระดาษ
เพลา จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๑ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ
ดํา สมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี หรือนักองคดวงใหหลวงอุดมสมบัติ และหลวงสวัสดิ์สรรพยาไป
สืบ ราชการที่ เมื องญวนได ความวา เจาตือดึกถูกพี่ช ายลอบปลงพระชนม แลวขึ้น ครองราชยแทน
จากนั้ น ได มี ห นั งสื อ เรี ย กเจ า เมื อ งหั ว เมื อ งเข ามายั งเมื อ งเว บรรดาน อ งชายคิ ด จะกํ าจั ด องเลโบ
ซึ่งเปนขุนนางผูใหญเห็นวาบานเมืองยังวุนวายอยู จึงออกหนังสือหามเจาเมืองเหลานั้นไวกอน
๕๖. คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา หมู
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อความ

๖๘
ตอนตนและตอนทายชํารุดสูญหายไปจึงไมทราบชื่อผูใหการ มีขอมูลระบุเพียงวาผูใหการเปนพวกของ
อุปราชาเมืองเชียงรุง อพยพมาอยูเมืองหลวงพระบางในชวงที่นายหนอคํา และมหาไชยงาดํามาตี
เมืองเชียงรุง
๕๗. สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ เอกสารตนฉบับ
เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง
เสนหรดาล จีนโปเปนจีนแตจิ๋ว แซตั๋น พระสมบัติวานิชใหเปนหลงจูโรงหีบออยที่บานบางทองเหนือ
เมืองฉะเชิงเทรา รวมมือกับจีนสิ้นทอง จีนเส็งทําอั้งยี่ เนื่องจากพวกจีนจะไปดูงิ้ว แขวงจันไมใหจีน
ขามสะพานที่หนาบานของตนจึงเกิดเรื่องวิวาทขึ้น แขวงจันไปฟองกรมการเมือง กรมการเมืองจึงมา
จับเอาพวกจีนไป และจับพวกจีนที่ไมไดวิวาทไปดวย ทําใหเกิดความไมพอใจจึงเกิดจลาจลอั้งยี่ขึ้นมา
ภายหลังเจาพระยาพระคลังไดยกทัพเรือมาปราบจลาจล จีนสิ้นทองและจีนโปกลัวความผิดจึงจับตัว
จีนบูซึ่งเปนตั้งเฮียใหญไปสงทางการ
๕๘. สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ เอกสารตนฉบับ
เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ก. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง
เสนหรดาล จีบบูเปนจีนแตจิ๋วแซเหงา ใหการวา หากินอยูบอนที่เมืองฉะเชิงเทรา จีนสิ้นทองชวนกัน
มาทําอั้งยี่กอจลาจล ภายหลังจีนสิ้นทองจับตัวสงเจาพระยาพระคลัง
๕๙. สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ เอกสารตนฉบับ
เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ข. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง
เสนหรดาล จีนยี่เปนจีนแคะแซซิว ใหการวาทําโรงน้ําตาลกับจีนไลฮีที่บานทาไข จีบบูกับจีนสิ้นทอง
ใหมาเขาพวกทําตั้วเฮีย
๖๐. สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ เอกสารตนฉบับเปน
สมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ค. บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือบรรจง เสน
หรดาล หลงจูชีเปนจีนแตจิ๋วแซคูอยูบานทาเสา เมื่อเกิดเหตุอั้งยี่จลาจล และกองทัพไทยเดินทาง
มาถึงเมืองฉะเชิงเทราไดไปอาศัยอยูกับหลงจูโปเพราะกลัวพวกคนไทยจับฆา
๖๑. จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน เอกสารตนฉบับ
เปนสมุดไทยดํ า หมู จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) เลขที่ ๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกม
บรรจง เสนดินสอขาว กลาวถึงตังเคาสูไปเมืองเวสืบราชการรายงานมาวาตึกเดียงขันขึ้นครองราชย
เปนเจาเวียดนาม แตขุนนางไมยอมรับ ตึกเดียงขันจึงเสวยยาพิษปลงพระชนม ขุนนางทั้งปวงยกเหา
ดึกนองของเจาตือดึกขึ้นครองแผนดิน และตังเคาสูรายงานวาไดพบกับองโบจัน ทราบขอมูลมาวามี
กําปนฝรั่ง ๑๘ ลํามาจอดที่เกาะเทอเทียน นําปนใหญและเงินมาชดใชใหกับญวนในสงครามครั้งกอน
และฝรั่งพวกนี้ไดมาปลูกเรือนทําคายอยูที่เกาะ แตญวนไมสามารถหามปรามไดและคอยระมัดระวัง
อยูตลอดเวลา

๖๙
๖๒. คํ าให การอุ ปราชาเมืองพง เอกสารตน ฉบับ เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๑
(พ.ศ. ๒๓๙๒) เลขที่ ๓๓ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสนดินสอขาว เนื้อหากลาวถึงอุปราชา
เมืองหลวงพระบางลงมาเขาเฝาที่กรุงเทพฯ ใหการถึงเรื่องราชบุตร อุปราชาเมืองพง พามารดาและ
ราษฎรมาทางเมืองลา ตอมาราชบุตรถูกกองทัพของนายลิ้นดางจับไปเมืองเชียงรุง ราชบุตรจึงสั่งให
อุปราชาอพยพผูคนมาเมืองหลวงพระบาง
๖๓. คําใหการเรื่องนายดวงเรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม เอกสารตนฉบับ
เปนสมุดไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓) เลขที่ ๑๒๑ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัด เสน
ดินสอขาว ประกอบไปดวยคําใหการ ๓ เรื่อง ไดแก คําใหการของนายดวง หนานวงศ และหนานสัน
นายดวงใหการวาเปนบาวพระยาเชียงใหมลงมายังเมืองตาก พบอินตะปญญาและนอยลา สองพี่นอง
นายกองลงมาจากเชียงใหม นายดวงจึงถามเรื่องราชการเมืองเชียงใหมเกี่ยวกับขาวที่พมาจะยกทัพ
มาตี ทั้ง ๒ คนบอกวาตอนนี้บานเมืองเปนปกติ แตพระยาเชียงใหมไมไดประมาทในการศึก สั่งใหไพร
พลเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา และใหอุปราช นายนอยมหาพรหม และนอยมหาวงศคุมไพร ๓๐๐ คน
ไปยังเมืองเชียงใหม
สว นคํ าให การเรื่องต อมาผูใหการคือหนานวงศเปน บาวพระยาตาก พบเรือชาวเมือง
เชียงใหมลงมาคาขายที่เมืองตาก สอบถามขาวเรื่องศึกพมา จึงทราบความวาพระยาเชียงใหมใหเตรียม
บานเมืองไวรับศึก สวนคําใหการเรื่องสุดทายเปนของนายหนานสันบาวของพระยาตาก ใหการวาได
เดินทางไปเชียงใหม แตไมไดใสใจเรื่องขาวศึก จึงไมไดสอบถาม
๖๔. คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการทัพเมืองเชียงรุง เอกสารตนฉบับเปนสมุด
ไทยดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓) เลขที่ ๓๕ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดและหวัดแกม
บรรจง เสนดินสอขาว พระยานาใต ทาวคํามงคล ทาวคําจัน ใหการวา เจาเมืองหลวงพระบางใหทาว
คํามงคลสืบราชการเมืองเชียงรุง ไดความวาราชบุตรเมืองเชียงรุงถูกมหาไชยงาดํา และนายหนอคําจับ
ตัวไว ได ต อมาราชบุ ตรหนี ไปเมืองแรมเพราะคิดจะฆามหาไชยงาดําและนายหนอคําแตถูกจับ ได
ตอมาอาญาเขยแลวทาวพระยาสิบสองปนนาไดฆามหาไชยงาดํา และนายหนอคํา ตอมาเจาเมือง
หลวงพระบางใหพระยาสุพันธอํามาตย พระยาหมื่นนา พระยาจาบานไปตั้งอยูที่เมืองวา และเมือง
วาหินเพื่อฟงขาวศึกทางเมืองเชียงตุงและเกลี้ยกลอมเมืองเชียงรุง แลวกวาดตอนมายังเมืองหลวงพระ
บาง และไดทราบขาวศึกวานายลิ้นดางจางฮอมาตีเมืองบาล เมืองเชียงทอง เมืองอูไตย เมืองอูเหนือ
เมืองเชียงรุงจนราษฎรแตกกระจัดกระจายหนีไป
๖๕. คําใหการเกี่ยวกับเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทย
ดํา หมู จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔) เลขที่ ๖ บันทึกดวยอักษรไทย ลายมือหวัดแกมบรรจง เสนดินสอ
ขาว เนื้ อ ความตอนต น ขาดหายไปจึ ง ไม ท ราบชื่ อ ผู ให ก าร เนื้ อ หาในคํ า ให ก ารฉบั บ นี้ ก ล า วถึ ง
เหตุการณที่มหาไชยงาดํา และนายหนอคํายกทัพมาชิงราชสมบัติเมืองเชียงรุง เจาราชบุตรหนีไปเมือง

๗๐
อูเหนืออูใต สวนเจาอุปราชาหนีมาเมืองหลวงพระบาง ซึ่งผูใหการไดเดินทางอพยพมาพรอมกับเจา
อุปราชาในครั้งนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาอักษร และอักขรวิธีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดแก
อภิ วั น เชื้ อ ไทย (๒๕๒๕) ได ศึ ก ษา “อั ก ขรวิ ธี ไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น ” มี
จุดมุ งหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบคําในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนกับ ในสมัยปจจุบันเฉพาะที่มีรูป
เขี ย นต า งกั น เพื่ อให เข าใจลั ก ษณะรูป อักษร อักขรวิธี และระบบการเขีย นของสมัย รัตนโกสิ น ทร
ตอนตน ขอมูลที่นํามาใชศึกษาจวบรวมจากเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนระหวางสมัยรัชกาลที่ ๑
พ.ศ.๒๓๒๕ ถึงรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๙๔ ผลการวิจัยสรุปวารูปอักษรที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนสืบทอดมาจากอักษรแบบธรรมดาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช รูปอักษรมี ๕ ประเภท
คือ รูปพยัญชนะ ๔๔ รูป รูปสระ ๒๘ รูป รูปวรรณยุกต ๓ รูป รูปเครื่องหมาย ๑๑ รูป และรูปตัวเลข
๑๐ รูป การใชพยัญ ชนะมีความแตกตางจากสมัยปจจุบันเพียงประการเดียวคือการสะกดการัน ต
ตางกัน การใชสระแตกตางกัน ๕ ประการ เฉพาะในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการใชเครื่องหมาย
แทนหรื อ ประกอบสระซึ่ งสมั ย ป จ จุ บั น เลิ ก ใช แ ล ว ๓ รูป วรรณยุ ก ต ส มั ย รัต นโกสิ น ทร ต อนต น มี
วิธีการใชที่ไมแนนอน และตัวเลขสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีวิธีการใช ๒ แบบ และระบบการเขียนใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังไมมีระเบียบที่ยึดไวเปนหลักเดียวกัน การเขียนมุงที่จะถายทอดเสียงพูด
มากกวาการแสดงความถูกตองของรากศัพทหรือที่มาของคํา
คะนึงนิจ จันทรกระวี (๒๕๓๓) ศึกษา “ลักษณะอักษรและอักขรวิธีไทยในพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๔ ตอนตน” มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ขอมูลที่นํามาศึกษาไดแก เอกสารที่เขียนดวยตัวอักษรไทย
ที่ปรากฏในเอกสารตนฉบับตัวเขียนชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ตอนตน ระหวางพุทธศักราช ๒๓๐๑๒๓๕๐ ผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว า ลั ก ษณะอั ก ษรและอั ก ขรวิ ธี ไทยในพุ ท ธศตวรรษที่ ๒๔ ตอนต น มี
วิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา
๒. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาเอกสารราชการในดานลักษณะของเอกสาร ไดแก
อรพรรณ สินธศิริมานะ (๒๕๔๘) ศึกษาเอกสารราชการสมัยรัชกาลที่ ๕ ไวใน “การ
วิเคราะหลักษณะและเนื้อหาของพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหั ว:
เอกสารชุ ด กรมเลขาธิ ก าร รัช กาลที่ ๕” งานวิจัย นี้ เปน การศึ กษาวิเคราะห พ ระราชหั ต ถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ หมวดเบ็ดเตล็ดที่เก็บ
รักษาและใหบริการที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน ๑,๓๕๒ ฉบับ โดยประยุกตแนวคิดการ
วิเคราะหเอกสารจดหมายเหตุ และการวิเคราะหเอกสาร ผลการศึกษาพบวาลักษณะแบบภายนอก

๗๑
ของพระราชหั ต ถเลขาเป น กระดาษฝรั่งสี่ เหลี่ ย มผืน ผ า ไม มี เส น บรรทั ด บั น ทึ ก ทั้ งด านหน าและ
ดานหลัง ลักษณะลายมือที่พบเปนลายมือเขียนที่แตกตางกันไปตามอาลักษณ แตละคน มีการแก
คําผิดและเพิ่มเติมคําที่ใชในพระราชหัตถเลขา มีตราพระราชลัญ จกรประทับ อยูที่หัวกระดาษ ๓
รูปแบบ ไดแก ตราอารมแผนดิน ตราพระราชลัญจกรบรมราชโองการ ตราพระราชลัญจกรประจํา
พระองค และมีเครื่องหมายพิเศษที่มีการใชตัวอักษรโรมันทั้งตัวพิมพและลายมือที่ระบุวันเดือนปค.ศ.
ของเอกสารเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ สวนลักษณะภายในของพระราชหัตถเลขาประกอบไป
ดวย ๓ สวน คือ ๑.สวนนํา มีการบันทึกเลขทะเบียน สถานที่ วันเดือนปที่ออกพระราชหัตถเลขาและ
นามผูรับ ๒. เนื้อความพระราชหัตถเลขามีการใชความนําเรื่อง การสรุปสั่งการในตอนทายเนื้อหา และ
การลงพระปรมาภิไธยในตอนทายพระราชหัตถเลขา สําหรับเนื้อหาของพระราชหัตถเลขา ไดมีการ
แบงเนื้อหาตามบุคคลที่ไดรับพระราชทานพระราชหัตถเลขาใน ๒ หนวยงานราชการสูงสุดคือกรม
มหาดไทย และกรมพระกลาโหม ประเด็นเนื้อหาจะเกี่ยวกับการทหาร การยุติธรรม การตางประเทศ
การเศรษฐกิจ และราชการอื่นๆ
อรุณี อัตตนาถวงษ (๒๕๔๙) ศึกษาไวใน “การศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตรา สมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว” โดยศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตรา สมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จํานวน ๙๙๘ รายการ ซึ่งเก็บรักษาและใหบริการที่กลุมหนังสือตัวเขียนและ
จารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ การศึกษาดังกลาวไดใชแบบบันทึกขอมูลที่ไดจากการประยุกตแนวคิดใน
การวิเคราะหเอกสารจดหมายเหตุ และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวาลักษณะภายนอกของ
หนังสือประทับตรามีวัสดุรองรับการบันทึกเปนกระดาษเพลา บันทึกดวยอักษรไทย ภาษาไทย เปน
ลายมื อ เขี ย น และมี การใช เครื่ องหมายในการบั น ทึ ก มี รูป แบบการบั น ทึ กทั้ งสิ้ น ๕ รูป แบบ ตรา
ประทับที่พบทั้งหมดเปนตราประทับเสนชาด มีลายเปนรูปเทวดา สัตวหิมพานต หรือเปนลวดลายไทย
ลักษณะเลียนธรรมชาติ เชน ดอกบัว ดอกพุดตาน การประทับตรามีความสําคัญในการออกหนังสือ
เพื่ อใชรับ รองความจริงแท ของหนั งสือ ความถูกตองของขอมูล และใชแสดงความรับ ผิดชอบของ
เจาของตราประทับ หรือผูออกหนังสือฉบับ นั้น นอกจากนี้ที่ดานหลังของหนังสือประทับตราบาง
รายการ พบการลงวันเดือนปที่รับหนังสือพรอมระบุชื่อผูถือหนังสือมาสง และบางรายการมีบันทึก
สรุปเรื่องเพื่อการดําเนินการ สวนลักษณะภายในประกอบดวยนามหรือตําแหนงผูออกหนังสือ นาม
และตําแหนงผูรับ วันเดือนปที่ออกหนังสือ สวนเนื้อหา มีการใชความนําหรือการอางถึงเรื่องเดิม การ
บรรยายเนื้อเรื่อง และการสรุปสั่งการในตอนทาย สําหรับสาระสําคัญของหนังสือประทับตราสามารถ
จําแนกได ๖ ประเด็นคือ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การตางประเทศ การยุติธรรม การทหาร
และราชการอื่นๆ
๓. งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การศึ กษาวิเคราะห เอกสารราชการ ในดานรูป แบบตัว อัก ษร
อักขรวิธีและเนื้อหา ไดแก

๗๒
วราภรณ โตคีรี (๒๕๓๒) ไดศึกษาเกี่ยวกับเอกสารใบจุมไวใน “การศึกษาใบจุมเอกสาร
ทางราชการของอาณาจักรลานชาง” โดยศึกษาใบจุมจํานวน ๔๙ รายการ ที่เก็บรักษาไวที่งานบริการ
หนังสือและภาษาโบราณ ซึ่งใบจุมที่เกาที่สุดตรงกับพ.ศ. ๒๑๔๓ สวนฉบับหลังสุดตรงกับพ.ศ. ๒๔๒๙
การศึกษาในงานวิจัยดังกลาวนี้ไดมีการศึกษาวิเคราะหลักษณะเอกสาร และจุดมุงหมายของใบจุม ซึ่ง
พบว ามี ก ารจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น เอกสารทางราชการที่ ใชแต งตั้งเจาเมือ ง และประกาศเป น พระราช
โองการ อีกทั้งยังไดศึกษารูปแบบอักษรไทยนอย ทั้งในดานพัฒนาการของตัวอักษรที่ปรากฏ การใช
เครื่องหมายและตัวเลข ตลอดจนอักขรวิธีอักษรไทยนอยในใบจุม และยังไดศึกษาเรื่องของสํานวน
โวหารที่ใชในการเรียบเรียง ไดแก การเรียบเรียงประโยคที่มีคําคลองจอง การใชคําซอนซึ่งถือวาเปน
ลักษณะเดนที่ทําใหเกิดสัมผัสเหมือนรอยกรองที่มีความไพเราะ และการใชเทศนาโวหารและสาธก
โวหารยกตัวอยางประกอบ สวนในดานเนื้อหาของใบจุมนั้นสามารถจําแนกไดตามผูออกคําสั่งอัน
ไดแก กลุมพระราชโองการและกลุมขุนนาง รวมทั้งรายงานราชการจากทางหัวเมือง สวนสาระสําคัญ
ในใบจุมนั้น แสดงใหเห็นถึงสภาพการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในดานตางๆ ของอาณาจักรลานชางใน
อดีต เช น การแต งตั้ งผูป กครองเจาเมือง การกําหนดอาณาเขตหัวเมือง การกวาดตอนไพรพลมาสู
อาณาจักร การปกครองอาณาจักร จารีตการถือน้ําพิพัฒนสัตยา ชนชั้นในสังคม เปนตน
พิ มพ พ รรณ ไพบู ลย ห วังเจริญ ศึกษาวิจัย เอกสารประเภทใบจุมในงานวิจัย “ใบจุม:
สารนิ เทศบนสิ่งทอ” (๒๕๔๓) โดยศึกษาจากเอกสารใบจุมที่บัน ทึกลงบนวัสดุรองรับที่ เป น ผืนผา
จํานวน ๒๒ ฉบับที่เก็บรักษาไวที่กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ และไดศึกษาใบจุมที่
บันทึกบนกระดาษจํานวน ๔๗ ฉบับ ไวใน “วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม” (๒๕๕๖) งานวิจัยทั้ง ๒
เรื่องไดศึกษาลักษณะของใบจุม ทั้งวัสดุ ขนาด รายละเอียดการบันทึก รูปแบบตราประทับที่ใช สาระ
ที่ปรากฏในใบจุม และศึกษาวิเคราะหอักษรและอักขรวิธีที่ใช รวมทั้งภาษาที่ใช ผลการวิจัยพบวาใบ
จุม มี ๒ ประเภทคือใบจุมที่ทําหนาที่เปนพระราชโองการของกษัตริย และใบจุมที่เปนหนังสือราชการ
ที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อักษรและภาษาที่ใชมีหลายชนิด คืออักษรไทยนอย
และลาวเฉียงที่บันทึกภาษาลาวและภาษาเวียดนาม อักษรจีนใชบันทึกภาษาเวียดนาม อักษรผูไทใช
บันทึกอักษรผูไทและภาษาเวียดนาม อักษรไทยใชบันทึกภาษาไทยและลาว โดยมีวิธีการเรียบเรียง
เปนรอยแกว ซึ่งพบวามีการใชคําซอน การใชคําซ้ํา การใชสัมผัสในประโยค และการใชความเปรียบ
สวนเนื้อหาในใบจุมสะทอนใหเห็นถึงสังคมและประวัติศาสตรของอาณาจักรลานชางในดานตางๆ คือ
การแตงตั้งเจาเมือง การกําหนดเขตแดน การรวบรวมไพรพล การอนุญาตเจาเมืองใหมีผลประโยชน
ในการปกครอง ขอกําหนด ขอปฏิบัติ กฎหมาย ขอธรรมของกษัตริย ภูมิฐานและอาชีพของไพรพล
และการบันทึกศักราช
๔. งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การศึ กษาวิเคราะห เอกสารราชการในด านเนื้อ หาและคุณ ค า
ทางดานประวัติศาสตร ไดแก

๗๓
พรชัย นาคสีทอง (๒๕๔๘) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติใน
ฐานะที่เปนเอกสารทางประวัติศาสตร” งานวิจัยเรื่องนี้ไดศึกษาเอกสารชุดจดหมายเหตุหลวงอุดม
สมบั ติ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๑๕ ฉบั บ ซึ่ ง เก็ บ รั ก ษาและให บ ริ ก ารที่ ก ลุ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก
สํานักหอสมุดแหงชาติ โดยใชวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรมาศึกษาประกอบกับหลักฐานเอกสารทาง
ประวัติศาสตรชั้นตนอื่นๆ เชน จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๐-๑๒๐๑ มาวิเคราะหเปรียบเทียบ
เหตุ การณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในจดหมายเหตุ ห ลวงอุด มสมบั ติ เพื่ อ ให เข าใจรายละเอีย ดและภาพรวมของ
จดหมายเหตุชุดดังกลาว และไดศึกษาลักษณะทั่วไปของเอกสารตนฉบับจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ
ทั้งขนาดเอกสาร ลักษณะที่ปรากฏบนหนาปก ลักษณะรูปอักษรและสระในเอกสาร อีกทั้งยังศึกษา
รูปแบบการเขียนประวัติศาสตรนิพนธทั้งในดานลักษณะและการบันทึก รวมทั้งจุดมุงหมาย สําหรับผล
การศึ กษาลํ า ดั บ เหตุ การณ ในจดหมายเหตุห ลวงอุ ด มสมบั ติ พ บวามี ๓ เหตุ ก ารณ สํ าคัญ คื อ การ
ตระเตรียมราชการทัพและการเดินทางของทัพหลวง เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในเมืองตางๆ เชน การ
วิวาทในหมูเชื้อสายเจาเมืองกลันตัน การจัดเครื่องราชบรรณาการของเมืองตรังกานูมากรุงเทพฯ เปน
ตน และเหตุการณการกวาดตอนครอบครัวและการจัดการครัวเรือนที่เปนฝายพวกขบถเมืองไทรบุรี
สําหรับคุณคาของจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติเปนเอกสารประวัติศาสตรชั้นตนที่บันทึกเหตุการณ
หัวเมืองปกษใตและหัวเมืองประเทศราชมลายูชวง พ.ศ. ๒๓๘๑-๒๓๘๒ ที่แสดงใหเห็นถึงพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวดานตางๆ รวมทั้งสะทอนใหเห็นสภาพบานเมืองใน
หัวเมืองปกษใตและประเทศราชมลายู และสะทอนพระราชกิจจานุกิจและธรรมเนียมราชการในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
งานวิจัยดังที่ไดกลาวมานี้สามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการวิเคราะหรูปแบบ
อักษร อักขรวิธี รูป แบบการบันทึก เนื้อหา ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒ นธรรมในคําใหการสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากคําใหการเปน เอกสารราชการสมัยรัช กาลที่ ๓ จึง
เหมาะสมกับการนําแนวคิดของงานวิจัยเอกสารโบราณทั้งในดานอักษร อักขรวิธี ลักษณะ หรือเนื้อหา
ที่ปรากฏในเอกสารราชการมาศึกษา อีกทั้งคําใหการยังเปนหลักฐานเอกสารประวัติศาสตรชั้นตน
งานวิ จั ย เอกสารโบราณที่ เกี่ ย วกั บ เนื้ อหาและคุณ ค าทางด านประวัติศ าสตร จึ งเหมาะที่ จ ะนํามา
ประยุกตใชในการวิเคราะหตีความเนื้อหาในเอกสาร ทําใหทราบถึงบริบทของเหตุการณตางๆ ไดเปน
อยางดี

บทที่ ๓
รูปแบบอักษร อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก
ในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
คําใหการในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีการบันทึกลงบนสมุดไทยดํา
และกระดาษเพลา และใชตัวอักษรไทยในการบันทึก ในบทที่ ๓ นี้จะนําเสนอวัสดุที่ใชในการบันทึก
เพื่ อให เ ห็ น ถึ งลั กษณะโดยทั่ ว ไปของเอกสารตน ฉบับ กอนที่จ ะอธิบ ายถึงรู ป แบบอั กษร อั กขรวิธี
รูปแบบการบันทึก ดังรายละเอียดตอไปนี้
วัสดุที่ใชในการบันทึก
วัส ดุ ที่ใชในการบัน ทึ กคําใหการสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว สามารถ
อธิบายได ๒ หัวขอ คือ วัสดุรองรับการบันทึก และวัสดุที่ใชเขียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
วัสดุรองรับการบันทึก
วัสดุรองรับการบันทึก ไดแก สมุดไทยดํา และกระดาษเพลา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. สมุดไทยดํา
คําใหการที่นํามาบันทึกลงในสมุดไทยดําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น ๖๗
รายการ สมุดไทยเปนวัสดุรองรับการบันทึกที่มีเนื้อกระดาษทํามาจากเยื่อเปลือกไม เชน เปลือกตน
ขอย หรือปอสา ดวยเหตุนี้สมุดไทยจึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “สมุดขอย” สําหรับกรรมวิธีขั้นตอนการ
ทําสมุดไทยสามารถประมวลได ๗ ขั้นตอนดังตอไปนี้ ๑
๑.๑ การตัดขอย คัดเลือกกิ่งขอยที่ไมแกจัด ลอกเปลือกออก นําไปตากแดด แลวจัด
ใหเปนมัด มัดละประมาณ ๕๐ เปลือก
๑.๒ การหมั กเปลือกไม นําเปลือกขอยแชในคลองหรือทองรองที่มีทางนําไหล
ประมาณ ๓-๔ วัน แลวลางเอาเมือกออก บีบเอาน้ําออกใหหมด จากนั้นนําไป “เสียด” คือฉีกใหเปน
ฝอยแลวแยกเอาเปลือกขาวสําหรับทําสมุดไทยขาว และเปลือกดําสําหรับทําสมุดไทยดํา

๑

กอ งแก ว วี ร ะประจั ก ษ , การทํ า สมุ ด ไทยและการเตรี ย มใบลาน, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๓ (กรุ ง เทพฯ:
สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๕๖), ๓-๒๑.

๗๔

๗๕
๑.๓ การนึ่งขอย นําเปลือกขอยไปนึ่งในรอม (ภาชนะทรงกระบอก สานจากไมไผ
ยาดวยขี้ควายผสมโคลนหรือปูนขาว เสนผานศูนยกลางประมาณ ๗๕ ซม.) วางรอมบนกระทะใบบัว
โดยใสน้ําลงกระทะใหเต็มเสมอขอบปากกระทะ ใสเปลือกขอยลงในรอมเอาผาหรือใบตองปด ใชเวลา
ในการนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นกลับเปลือกขอยในรอมแลวนึ่งตออีก ๒๔ ชั่วโมง เมื่อนึ่งแลวใหนําไปแช
ในน้ําดางที่ไดจากปูนขาว โดยหมักไวในตุมนาน ๒๔ ชั่วโมง
๑.๔ การสบขอย เปนขั้นตอนการทุบขอย เริ่มจากนําขอยที่หมักไวไปลางน้ําในลํา
คลองหรือรองน้ําที่มีน้ําไหลผานตลอด แลวนํามาบีบโดยใชไมกระดาน ๒ แผน นั่งทับใหน้ําไหลออกให
หมด จากนั้นจึงนําขอยไปทุบใหละเอียดซึ่งเรียกวาการสบขอย ถามีคนทุบพรอมกันสองคน จะลง
คอนสลับกันคนละที เรียกวา “สบรายคน”
๑.๕ การหลอกระดาษ ในขั้นตอนนี้จะเปนการนําเยื่อขอยที่ทุบแลวไปละลายน้ําใน
ครุ แลวนําไปวางลงใน “พะแนง” คือ ตะแกรงแมพิมพกรอบสี่เหลี่ยมผืนผากรุดวยผามุงหรือมุงลวด
เมื่อจัดเรียงบนพะแนงแลว ใหวางลงบนผิวน้ํา เกลี่ยเยื่อขอยใหเสมอกัน แลวพรมน้ําใหทั่วกอนจะ
ยกขึ้นจากน้ํา แลวใชไมซางมาคลึงและรีดเยื่อกระดาษใหเรียบเสมอกัน นําพะแนงไปตากจนแหง
เมื่อขอยทั้งหมดแหงสนิทก็จะไดเนื้อกระดาษออกมา
๑.๖ การลบสมุด เปนขั้นตอนสําหรับทําสมุดไทยขาวและสมุดไทยดํา สมุดไทย
ขาวนั้นเกิดจากการนําแปงเปยกผสมกับน้ําปูนขาว จากนั้นใชลูกประคบชุบแปงเปยกมาลบกระดาษ
จนทั่วแผน แลวใชหินขัดจนกระดาษขึ้นมัน สวนสมุดไทยดําจะใชเขมาไฟที่ไดจากการเผากาบหมาก
หรือกาบมะพราว มาผสมกับแปงเปยกแลวลบกระดาษจนทั่วแผน ทั้งดานหนาและดานหลัง จากนั้น
ใชหินขัดจนกระดาษขึ้นมัน แลวลบสมุดอีกครั้งดวยแปงเปยกขน เมื่อนําไปตากแหงแลวเนื้อกระดาษ
สมุดไทยดําจะมีความมันเงาโดยไมตองขัด
๑.๗ การทําเลมสมุด นํากระดาษมาพับไปมาตามขนาดที่ตองการใช แลวนําแบบซึ่ง
เปนแผนไมหนาๆ มาวางตามขวางของแผนกระดาษ นํามีดปลายมนมากรีดกระดาษตามรอยทั้งสอง
ขาง แลวพับตามรอย จากนั้นตัดริมสองขางของสมุดใหเรียบเปนแนวตรง และขั้นตอนสุดทายคือการ
ทําปกสมุดโดยใชแถบกระดาษหรือที่เรียกวา “คิ้ว” กวางราว ๑-๒ ซม. มาติดขอบหนากระดาษปกทั้ง
๔ ดาน เรียงซอน ๓-๕ ชั้น ไลระดับจากกวางไปหาแคบ
สํ า หรั บ ขนาดของสมุ ด ไทยนั้ น มี ค วามแตกต า งขึ้ น อยู กั บ ความประสงค ข องผู ใ ช ง าน
คําใหการที่บันทึกเปนสมุดไทยมีขนาดอยูในสมุดไทยประเภท “สมุดจดหมายเหตุ” ขนาดโดยเฉลี่ย
กวางระหวาง ๑๐-๑๓ ซม. ยาว ๓๐-๓๕ ซม. สวนจํานวนหนาของสมุดไทยนั้นจะขึ้นอยูความตองการ
ของผูใชสมุด และสามารถบันทึก หรือ “ชุบ” ลายลักษณอักษรไดทั้งดานหนาและดานหลัง จึงมีคํา
เรียกวา “หนาตน” คือดานที่เริ่มบันทึกขอความกอน และ “หนาปลาย” คือ ดานหลังหรือดานพลิก
กลับของหนาสมุดไทย

๗๖

ภาพที่ ๑ ตัวคําใหการที่ใชสมุดไทยบันทึก
ที่มา: “สําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนหรดาล,
รัชกาลที่ ๓, จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขที่ ๑๕๕/ค., หอสมุดแหงชาติ.

๒. กระดาษเพลา
คํ า ให ก ารที่ บั น ทึ ก ลงในกระดาษเพลาที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๖
รายการ กระดาษเพลาคือกระดาษไทยแผนบางที่ทําจากเยื่อเปลือกไมชนิดตางๆ เชน ขอย หรือสา
ขั้นตอนการทําเหมือนกับการทําสมุดไทยในการเตรีย มเปลือกขอย แตตางกันในขั้นตอนการหลอ
กระดาษ การทํากระดาษเพลาหลอใหเนื้อกระดาษบาง ตางจากสมุดไทยที่ตองหลอกระดาษใหหนา ๒
ดวยลักษณะที่เปนแผนบาง และมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา จึงมักใชในการบันทึกขอความเปนหนังสือ
ราชการที่ไปมาระหวางเมืองหลวงและหัวเมือง ขนาดมีทั้งสั้นและยาวขึ้นอยูกับเนื้อหาที่บันทึก วัสดุ
ที่ใชเขียนที่เหมาะสมกับกระดาษเพลาคือดินสอ เนื่องจากถาใชหมึก เสนหมึกจะซึมกระจายทําใหมี
ปญหาในการอานได๓
คําใหการที่บันทึกดวยกระดาษเพลาที่นํามาศึกษาครั้งนี้ ฉบับที่มีขนาดยาวมากที่สุดคือ
คําใหการนายรัก หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔๓ มีขนาดกวาง ๓๙ ซม. ยาว ๔๔๖ ซม. สวนคําใหการที่
บันทึกบนกระดาษเพลาที่มีขนาดสั้นที่สุดคือ จดคําใหการอายตุลาแขก หมู จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑
มีขนาดกวาง ๓๔.๒ ซม. ยาว ๔๑ ซม.

๒

กองแกว วีระประจักษ, การทําสมุดไทยและการเตรียมใบลาน, ๑๖.
๓
พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ, วิเคราะหสารนิเทศจากใบจุม (กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ
กรมศิลปากร, ๒๕๕๖), ๒.

๗๗

ภาพที่ ๒ ตัวอยางกระดาษเพลาที่ใชบันทึกคําใหการ
ที่มา: “จดคําใหการอายตุลาแขก,” กระดาษเพลา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอดํา, รัชกาลที่ ๓, จ.ศ. ๑๒๐๑.
เลขที่ ๒๑๑, หอสมุดแหงชาติ.

วัสดุที่ใชเขียน
วัสดุที่ใชเขียน ไดแก ปากกาหรือปากไก ดินสอขาว ดินสอดํา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ปากกาหรือปากไก
ปากกาหรือปากไก ทําจากไมหรือขนไก เหลาใหแหลมแลวบากใหมีรองสําหรับน้ํา
หมึกเดิน หมึกที่ใชเขียนมีหลายสี เชน ขาว ดํา เหลือง แดง และทอง
สําหรับคําใหการที่นํามาศึกษานั้นพบวามีการใชน้ําหมึกสีเหลือง หรือที่เรียกวา “เสน
หรดาล” ในการบันทึก น้ําหมึกสีเหลืองดังกลาวไดมาจากสวนผสมระหวางรงกับหรดาล โดยรงเปน
ยางไมชนิดหนึ่งมีสีเหลือง สวนหรดาลใชหรดาลกลีบ ทองซึ่งเปนแรชนิดหนึ่ง เสนหรดาลที่พบใน
คําใหการมักจะเปนลายมือแบบบรรจงเปนสวนมาก
๒. ดินสอขาว
ดินสอขาวไดมาจากหินดินสอเปนหินชนิดหนึ่งมีเนื้อละเอียดแข็ง ดินสอขาวชนิดดีมี
เนื้อดินละเอียดสีขาวจัด พบมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ๔ เมื่อจะ
นํามาใชตองเลื่อยใหเปนแทงแลวเหลาตามขนาดที่ตองการ ในคําใหการที่นํามาศึกษานั้นพบวามีการ
ใชดินสอขาวบันทึกอยูในเอกสารชนิดสมุดไทยดํา และใชบันทึกอักษรไทย ๓ ลายมือ คือลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง และลายมือบรรจง
๔

๒๕๕๔), ๒๘๒.

วิชาอาชีพชาวสยาม จากหนังสือวชิรญาณวิเศษ ร.ศ. ๑๐๘-๑๑๓ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,

๗๘
๓. ดินสอดํา
การใชดินสอดําที่พบในคําใหการที่นํามาศึกษาพบวา ใชบันทึกลงในวัสดุประเภท
กระดาษเพลา ดินสอดําในอดีตนั้นมีแหลงทําอยูที่ชุมชนหลังวัดระฆัง ทํามาจากเขมาที่ไดจากการเผา
ไตเสม็ด นําเขมาที่ไดนั้นมาบดในโกรงใหละเอียด ผสมโขลกกับดินเหนียวและขี้เถาแกลบที่บดอยาง
ละเอียดแลว จากนั้นนําไมมาคลึงใหเปนทอน หัวทายเรียวแหลม ยาวประมาณ ๒ องคุลี (ราว ๔
ซม.) นําไปผึ่งแดดใหพอหมาด แลวจึงนํามาผึ่งในที่รมจนแหงสนิท เพื่อปองกันดินสอเปราะหรือหัก๕
รูปแบบอักษร
รูปแบบอักษรในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ใชอักษรไทยในการ
บันทึก รูปแบบของอักษรไทยที่พบนั้นจัดอยูในอักษรไทยแบบรัตนโกสินทรตอนตน อันมีพัฒนาการ
สืบเนื่องมาจากรูปแบบอักษรในชวงอยุธยาตอนปลาย กลาวคือเสนอักษรจะตั้งตรงขึ้นและหักมุมเปน
เหลี่ยมชัดเจน สวนความสูงของอักษรมีมากกวาสวนกวางของตัวอักษร อักษรที่มีหางรวมทั้งสระและ
เครื่องหมายบางรูปจะลากสูงขึ้นและมีการเลนหางอักษร ๖ จากการศึกษาของอภิวัน เชื้อไทยพบวา
อักษรในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ ไมมีความแตกตางในดานวิวัฒนาการรูปอักษร แตมีความ
แตกตางในลายมือของผูบันทึกแตละคน ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาในชวงรัตนโกสินทรตอนตนมี
ระบบการเขียนที่มีระเบียบสามารถยึดเปนหลักในการเขียนรูปอักษรอยางเดียวกันได ๗
รูปแบบลายมือ
รูปแบบลายมือที่ปรากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่นํามา
ศึกษาทั้ง ๗๓ รายการ พบวามีทั้งหมด ๓ ลายมือ คือ ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง และลายมือ
บรรจง ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ลายมือหวัด
ลายมือแบบหวัดเปนลายมือที่พบมากที่สุดในกลุมคําใหการที่นํามาศึกษา โดยพบใน
เอกสารตนฉบับจํานวน ๓๒ รายการ ลายมือแบบนี้มีลักษณะการเขียนที่รวดเร็ว เนนการตวัดหาง
ทายเสนของตัวอักษร บางครั้งเสนระหวางตัวอักษรเขียนเชื่อมตอกันไป จึงทําใหอานยากกวาอักษรที่
เขียนดวยลายมือบรรจง และตัวอักษรบางตัวที่มีสัณฐานคลายกันจะมีลักษณะการเขียนเหมือนกัน
๕

วิชาอาชีพชาวสยาม จากหนังสือวชิรญาณวิเศษ ร.ศ. ๑๐๓-๑๑๓, ๒๘๓.
๖
จุไรรัตน ลักษณะศิริ, จากลายสือสูอักษรไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, ๒๕๕๑), ๒๓๓.
๗
อภิวัน เชื้อไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๒๙.

๗๙
เชน ก ค ด เปนตน จึงตองอาศัยจากบริบทของคําและเนื้อหาในการอาน ดังตัวอยางคําใหการญวน
เมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๔ ที่มีลักษณะลายมือดังนี้

คําอาน
อายญวน ๔ คน ญวนที่เมืองพิษณุโลกไวหาง
เปยแปลงเปนจีนไหหลํายังมีอีก ๙ คน ๑๐ คน ตัด
ผมดอกกระทุมเปนผมเขมรยังมีอยู ๒๐ คน ๓๐ คน
สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛

๒. ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือหวัดแกมบรรจงพบในเอกสารตนฉบับคําใหการที่นํามาศึกษา ๒๙ รายการ
ลายมือหวัดแกมบรรจงมีลักษณะการเขียนอยางลายมือหวัด เชน มีการตวัดหางอักษร หรือเขีย น
ตัวอักษรเชื่อมตอกัน ฯลฯ แตยังคงความเปนระเบียบเรียบรอยอยางลายมือบรรจงไว
ตัวอยางลายมือหวัดแกมบรรจงที่พบในคําใหการ เชน สําเนาคําใหการเจะหยาแหม จ.ศ.
๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๗/ก. มีลักษณะดังนี้

คําอาน
เห็นวาในมรสุมปนี้ เห็นจะหากลับทําอะไรกับพระยา
กลันตันไดไม ดวยไพรบานพลเมือง เมืองกลันตัน
เขาหา กลัวเกรงพระยากลันตันเสียสิ้นแลว เถิง

๘๐
๓. ลายมือบรรจง
ลายมือบรรจงเปนรูปแบบลายมือที่เขียนเปนระเบียบ สัดสวนอักษรมีขนาดเทาๆ กัน
ในการเขียนเสนอักษรมีหัว แยกพยัญชนะ สระออกจากกันชัดเจน แตในบางครั้งมีการเขียนเชื่อมกัน
ในบางคํา การเวนระยะชองไฟในแตละตัวอักษรมีความสม่ําเสมอ ทําใหดูเรียบรอยและอานไดสะดวก
รูปอักษรแบบบรรจงนั้นมักจะใชในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่เปนหนังสือสัญญา
หรือพระราชสาสน จากคําใหการที่นํามาศึกษานั้นพบวาลายมือแบบบรรจงพบเพียง ๑๗ รายการ
เสนอักษรที่ใชมักจะเปนเสนหรดาล และใชในกรณีที่มีการคัดลอกเนื้อความคําใหการขึ้นกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงวินิจฉัยในงานราชการ เชน เอกสารประเภทคัดบอก หรือสําเนาคําใหการตางๆ
ตัว อย า งลายมื อบรรจงที่พบในคําใหการ เชน สําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอั้งยี่เมือง
ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ค. มีลักษณะลายมือดังนี้

คําอาน
๏ วันพุธ เดือน ๕ แรม ๑ ค่าํ ปวอกสัมฤทธิศก พระยาศรีพิพัฒนถาม หลวงศรีทรงยศแปล ๚ะ๛
๏ ขาพเจาจีนชีแตจิ๋ว แซคู ใหการวาอายุขาพเจา ๕๐ ป เมื่ออายุขาพเจาได ๑๒ ป
ขาพเจาโดยสารสําเภาเมนเซงลูกคาเมืองจีนเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาไปอยูแพ
จีนไตบูนอาขาพเจาในคลองบางกอกนอยได ๓ ป ขาพเจาลงเรือกุและยาว ๓ วา

จากลายมือทั้ง ๓ รูปแบบจะเห็นไดวาการจดบันทึกคําใหการในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว ไมนิยมใชลายมือแบบบรรจง เนื่องจากคําใหการเปนเอกสารที่บันทึกขึ้นมาจากการ
ซักถามบุคคลผูใหการ ผูจดบันทึกจึงตองจดถอยคําตางๆ ใหรวดเร็วทันกับการซักถาม อีกทั้งการเขียน
คําใหการในหัวเมืองบางแหงตองมีการสงมายังราชธานี จึงจําเปนตองรีบเขียนใหทันเวลา ผูบันทึกจึง
ตองเขียนไปตามธรรมดาไมมีความประณีตบรรจงดังเชนหนังสือสัญญา หรือพระราชสาสน ๘

๘

อภิวัน เชื้อไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),

๘๑
ลักษณะอักษร
ลักษณะอั กษรที่ป รากฏในคําใหการสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทั้ง ๓
ลายมือ มีดังนี้
๑. พยัญชนะ จากการศึกษาพบวา การใชพยัญชนะในคําใหการแตละฉบับนั้นแทบจะ
ไมมีฉบับใดที่มีการใชพยัญชนะครบทุกตัว เวนแตในทายเลมสําเนาคําใหการคําใหการทูตเลม ๑ เรื่อง
จํ าทู ล พระราชสาส น ออกไปกรุ งป กกิ่ ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๑๔๗/ก. มี การเขีย น
พยัญชนะครบทุกตัวตั้งแต ก-ฮ ดังนี้

ภาพที่ ๓ ตัวอักษร ก-ฮ ในสมุดไทยดําหมู จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.
ที่มา: “สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖),” สมุดไทย
ดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอขาว, จ.ศ. ๑๒๐๕, เลขที่ ๑๔๗/ก., หอสมุดแหงชาติ.

อยางไรก็ตามรูปแบบอักษรในตัวอยางขางตน สันนิษฐานวาเปนลายมือของคนในสมัย
หลังที่ ฝกเขี ยนตั ว อักษรลงในสมุ ดไทยฉบับ ดังกลาว เนื่องจากการเขีย นยังไมมีความเปน ระเบีย บ
ตัวอักษรมีลักษณะเปนอักษรตัวบรรจงตัวตรง ไมเอนขวาเหมือนลายมือบรรจงอาลักษณสมัยรัชกาลที่
๓ (ดูในตารางที่ ๒) และการเขียนหัวอักษรไมสม่ําเสมอ เชน ตัว ฉ บ ป จะเขียนหัวอักษรกลมแลว
ลากเสนอักษร สวน ตัว ค หรือ ฅ จะลากเสนตอเนื่องจากหัวอักษรลงมา
๒. สระ จากการศึกษาคําใหการ พบวามีการใชสระจํานวนทั้งสิ้น ๒๘ รูป ไดแก -ะ -า
ิ -ี   ุ -ู เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ -อ เ-อ เ - เ -อ -ว ฤ  ฦ  -ำ ไ
ใ เ-า
๓. เครื่ อ งหมายวรรณยุ ก ต พบว า ในคํ า ให ก ารมี ใ ช ว รรณยุ ก ต ค รบทั้ ง ๔ รู ป คื อ
วรรณยุกตเอก (- ) วรรณยุกตโท ( - ) วรรณยุกตตรี ( - ) วรรณยุกตจัตวา ( - )
๔. ตัวเลข พบวาในคําใหการมีใชตัวเลขจํานวน ๑๐ ตัว ไดแก ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
๕. เครื่องหมาย เครื่องหมายที่พบในคําใหการมี ๒ ลักษณะคือ

๘๒
๕.๑ เครื่องหมายแทนสระ ไดแก เครื่องหมายฝนทอง (- ) เครื่องหมายฟนหนู (-")
เครื่องหมายนิคหิต (-ํ) เครื่องหมายไมไตคู ( -็ ) เครื่องหมายไมหันอากาศ ( -ั )
๕.๒ เครื่องหมายประกอบการเขียน ไดแก เครื่องหมายฟองมัน (๏) เครื่องหมาย
โคมูตร (๛) เครื่องหมายอังคั่น (๚) เครื่องหมายละสุด (ะ) เครื่องหมายทัณฑฆาต (-) เครื่องหมาย
ไมยมก (ๆ) เครื่องหมายไปยาล (ฯ) เครื่องหมายตีนครุ (+) และเครื่องหมายปกกา ( } )
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลรูปแบบอักษรทั้ง ๓ ลายมือ จากเอกสาร ๓ ฉบับคือ
๑. ลายมือหวัด เก็บขอมูลจาก คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ.
๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๔
๒. ลายมือหวัดแกมบรรจง เก็บขอมูลจาก สําเนาคําใหการเจะหยาแหม หมู จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๗/ก.
๓. ลายมือบรรจง เก็บขอมูลจากสําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ
หมู จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ค.
ตั ว อย า งรู ป แบบตั ว อั ก ษร และรู ป แบบลายมื อ ทั้ ง ๓ ชนิ ด ที่ พ บในคํ า ให ก ารสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พยัญชนะปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ

-

-

-

๘๓
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ)
พยัญชนะปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
ฉ
ช
ซ
ฌ

-

-

-

ญ
ฎ

-

ฏ

-

-

-

ฐ

-

-

-

ฑ

-

-

ฒ

-

-

ณ
ด
ต
ถ
ท

๘๔
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ)
พยัญชนะปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ

-

-

-

-

พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล

๘๕
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบลักษณะพยัญชนะในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ)
พยัญชนะปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ

-

-

อ
ฮ

-

ตารางที่ ๓ เปรี ย บเที ย บสระในลายมื อ ทั้ ง ๓ ชนิ ด ที่ พ บในคํ า ให ก ารสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว
รูปสระปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
-ะ
-า
ิ
-ี


-

๘๖
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบสระในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ)
รูปสระปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง

ุ
ู
เ-ะ

-

เแ-ะ
แโ-ะ

-

-

โเ-าะ

-

-

-อ
เ-อะ
เ-อ

-

,

,
เ -ยะ
เ - ย

-

-

-

,
-

๘๗
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบสระในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ)
รูปสระปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
เ -อ
-วะ
-ว

-

-

-

ฤ


-

ฦ

-ำ

-

ไ
ใ
เ-า

-

-

-

๘๘
ตารางที่ ๔ เปรี ย บเที ย บตั วเลขในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ตัวเลขปจจุบัน
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง ลายมือบรรจง
๐
๑
๒
๓
๔
๕

-

๖

-

๗
๘

-

๙

ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบเครื่องหมายในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
เครื่องหมาย
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
- (วรรณยุกตเอก)
- (วรรณยุกตโท)
- (วรรณยุกตตรี)

-

-

- (วรรณยุกตจัตวา)

-

-

๘๙
ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบเครื่องหมายในลายมือทั้ง ๓ ชนิดที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ตอ)
เครื่องหมาย
ลายมือหวัด
ลายมือหวัดแกมบรรจง
ลายมือบรรจง
- (ฝนทอง)
-" (ฟนหนู)

-

-ํ (นิคหิต)

-

-็ (ไมไตคู)

-

-ั (ไมหันอากาศ)
๏ (ฟองมัน)
๛ (โคมูตร)
๚ (อังคั่น)

-

ะ (ละสุด)

-

-

- (ทัณฑฆาต)

-

-

ๆ (ไมยมก)

-

-

ฯ (ไปยาล)
+ (ตีนครุ)
} (ปกกา)
,

๙๐
อักขรวิธี
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลอักขรวิธี และจําลองรูปอักษรในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จากขอมูลที่พบสามารถอธิบายได ๔ หัวขอ คือ การใชพยัญชนะ การใชสระ
การใชวรรณยุกต และการใชเครื่องหมาย ดังรายละเอียดตอไปนี้
การใชพยัญชนะ
๑. การเขียนพยัญชนะ ๒ ตัวเชื่อมตอเปนตัวเดียวกัน หรือที่เรียกวา “อักษรสังโยค”
หรือ “อักษรควบอักษร” เปนการเขียนเสนหลังของอักษรตัวหนากับเสนหนาของอักษรตัวหลังใหเปน
เสนเดียวกัน ลักษณะดังกลาวนี้พบวิธีการเขียนมาตั้งแตอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ
มหาราชในคําวา พระ และ พญา ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ พ.ศ. ๒๒๓๓ ๙
ตัวอยางการใชอักษรสังโยคที่พบ เชน พร หญ ศก ดังตัวอยางตอไปนี้
พระ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

พรอม

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒)

พระยา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ใหญ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

ศก

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

ศึก

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

สัก
(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)
๒. การใชรูปพยัญชนะรวมกัน เปนการใชรูปพยัญชนะเพียงรูปเดียวรวมกันทําหนาที่
เปนพยัญชนะสะกดในพยางคหนา และเปนพยัญชนะตนในพยางคหลัง พบในคําสองพยางคที่มีเสียง
พยัญชนะสะกดของพยางคหนาและพยัญชนะตนของพยางคหลังเปนเสียงเดียวกัน เชน
พูดจา

๙

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

อิงอร สุพันธุวณิช, วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), ๔๖๓.

๙๑

วันละ

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ปดตรา

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

คนละ

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๓. การใชรูปพยัญชนะตัวเชิงของอักษรขอม
การใชรูปพยัญชนะตัวเชิงของอักษรขอมเปนการแสดงภูมิรูเกี่ยวกับอักษรขอมของผู
จดบันทึกคําใหการ จากการศึกษาพบวามีลักษณะการเขียนพยัญชนะตัวตามหลังพยัญชนะตัวสะกด
โดยใช รู ป แบบเชิ ง พยั ญ ชนะแบบอั กษรขอมเขีย นอยู ใตตํ าแหนงพยั ญ ชนะตัว สะกดที่อ ยูขา งหน า
โดยมากมักจะพบการใชเชิง ญ ตามตัวสะกด ช เชน
(เพชฺญะบุรีย) เพชรบุรี

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

(คํชฺญฤท) คชฤทธิ์

(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

(ประโยชฺญ) ประโยชน

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๔. การเขียนพยัญชนะเชื่อมตอกับสระ
๔.๑ พยัญชนะ ช ป ฝ ฟ ศ เมื่อประสมกับสระ -า -ิ -ี -ื จะมีวิธีการดังนี้
๔.๑.๑ พยัญชนะที่มีหาง คือ ป ฟ ฝ เมื่อประสมกับสระ -า -ิ -ี -ื พยัญชนะ
จะเขียนตอเนื่องกับสระ แตหางอักษรจะเปลี่ยนมาเขียนเปนรูป
ปา

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

ฟา

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

ฝา

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๙๒

ปน

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

ฝน

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ขอสังเกตเกี่ยวกับการประสมกับสระอิ ในลายมือแบบหวัด และหวัดแกมบรรจงบางครั้ง
จะเขียนเสนตอเนื่องไป เชน ในคําวา ป จะเห็นไดวาลายมือแบบหวัดแกมบรรจงจะลากเสนสระอิตอ
จากพยัญชนะ ป แลวเขียนลากหางพยัญชนะตอเนื่องกันไป แตในลายมือแบบบรรจงจะเขียนสระอีตอ
จากพยัญชนะ ป แลวเขียนหางอักษรแยกออกมา ดังตัวอยาง
ปกุน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

ป

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๔.๑.๒ พยัญชนะบางตัว เชน ช ซ ษ เมื่อประสมกับสระ -า หางอักษรจะเขียน
ตางจากรูปเดิม และเขียนชี้ออกดานขางแทนที่จะเขียนเฉียงขึ้นบนตามรูปเดิม เชน
ชาวบาน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

ชาม

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

ทาซาย

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ภาษา

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

๔.๒ พยัญชนะที่ไมมีหาง เมื่อประสมกับสระ –า -ิ -ี -ึ -ื จะนิยมเขียนตอเนื่อง
กับรูปพยัญชนะ เชน
ทาน

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

บาว

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

หาม

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๙๓
ขึ้น

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

อายอีมีชื่อ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

มือ

(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

๔.๓ พยัญชนะ ญ เมื่อประสมกับสระ -า จะเขียนสระ -า ตอกับเชิงหรือสวนลาง
ของพยัญชนะดังนี้

ปญญา

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

ยาสูบ

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

รายา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

ไชยา

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

๕. อักษรควบ ทร และ ศร ในลายมือแบบหวัด มักจะมีขีดเขียนเชื่อมพยัญชนะควบ
เพื่อแสดงถึงการออกเสียงควบ ดังตัวอยาง
ทราบ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

ทรุด

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

ทราย

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

ศรี

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

๙๔
๖. การใชพยัญชนะที่เขียนตางจากปจจุบัน
๖.๑ ใช รู ป พยั ญ ชนะต า งจากป จ จุ บั น โดยรู ป พยั ญ ชนะที่ ต า งนั้ น เป น เสี ย ง
เดียวกัน เนื่องจากในชวงสมัยที่มีการบันทึกนั้น ยังไมมีการกําหนดระเบียบวิธีการเขียนที่แนนอน
การใชพยัญชนะตน การใชพยัญชนะสะกดตางๆ จึงยังไมเปนรูปแบบเดียวกัน
๖.๑.๑ การใชพยัญชนะตน พบวามีการใชพยัญชนะตนในการเขียนคําที่
แตกตางออกไปจากการเขียนในปจจุบัน ดังตัวอยางตอไปนี้
๖.๑.๑.๑ ใชพยัญชนะ ฃ หรือ ค แทน ข เชน
เขา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

ขอ

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

ขายของ

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ขึ้น

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

ขาวขาง
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)
๖.๑.๑.๒ ใชพยัญชนะ ข หรือ ฅ แทน ค เชน
คุก

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

คับคั่ง

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

คอ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๖.๑.๑.๓ ใชพยัญชนะ ฉ แทน ช เชน
ไชยา

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

ชเล

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

๙๕
๖.๑.๑.๔ ใชพยัญชนะ ย แทน ญ เชน
ญาติพี่นอง

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

๖.๑.๑.๕ ใชพยัญชนะ ญ แทน ย เชน
ยื่น

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

แสนยากร

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

ยาสูบ

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

๖.๑.๑.๖ ใชพยัญชนะ พ แทน ผ เชน
ความผิด

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ผลัดเปลี่ยน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

๖.๑.๑.๗ ใชพยัญชนะ ภ แทน พ เชน
เพิ่ม

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

พา

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

พัก

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

ปพาทย
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)
๖.๑.๑.๘ ใชพยัญชนะ ฟ แทน ฝ เชน
ฝากไว

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

๙๖
๖.๑.๑.๙ ใชพยัญชนะ ธ แทน ท เชน
พระที่นั่ง

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

มาที่นั่ง

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๖.๑.๑.๑๐ ใชพยัญชนะ ฬ แทน ล เชน
ลอลวง

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๖.๑.๑.๑๑ ใชพยัญชนะ ซ ศ ษ หรือ พยัญชนะควบ ศร แทน ส เชน
สู
(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)
สานุศิษย

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

สารพัด

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

ศาลา

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

สึก (พระสึก)

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

สุก (ขาวสุก)

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

ราชสีห

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

นครราชสีมา

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

สีผึ้ง

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

๖.๑.๒ การใชพยัญชนะสะกด พบวาในเอกสารตนฉบับคําใหการ มีการใช
พยัญชนะสะกดที่ตางจากการเขียนในปจจุบัน เนื่องจากในสมัยกอนนั้นยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน
ตั ว สะกดในพจนานุ กรมดั งเช น ป จ จุบัน ผูบัน ทึกจึงเขีย นตามเสีย งที่ไดยิน ซึ่งเสีย งสะกดเหลานั้น
สามารถใชพยัญชนะเขียนแทนไดหลายตัว ดังตัวอยางคําตอไปนี้

๙๗
๖.๑.๒.๑ ใชพยัญชนะสะกด ด แทน ต หรือ ตร เชน
เขารีต

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

พิจิตร

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

๖.๑.๒.๒ ใชพยัญชนะสะกด ตร แทน ต เชน
บิณฑบาต

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๖.๑.๒.๓ ใชพยัญชนะสะกด ฎ หรือ จ แทน ด เชน
เถิด

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

เศษ

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

ติดตาม

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

๖.๑.๒.๔ ใชพยัญชนะสะกด ศ แทน ษ เชน
เศษ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๖.๑.๒.๕ ใชพยัญชนะสะกด ษ แทน ส เชน
ทาส
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕๕/ค.)
๖.๑.๒.๖ ใชพยัญชนะสะกด ร แทน น เชน
ญวน
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)
๖.๑.๒.๗ ใชพยัญชนะสะกด น แทน ญ เชน
บัญชา
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕๕/ค.)
๖.๑.๒.๘ ใชพยัญชนะสะกด น แทน รร เชน
กรมขุนอิศเรศรังสรรค (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

๙๘
บรรทุก

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

นอกจากนี้ ในเอกสารฉบับเดียวกันอาจจะมีการเขียนพยัญชนะสะกดไดหลายรูปแบบ เชน
เจาคุณ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

คิด

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

๖.๑.๓ การใชอักษรนํา พบวามีการใช อ และ ห นําหนาพยัญชนะ เชน
ยัง

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

เย็น

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

อยาง
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)
ในบางครั้งมีการตัดพยัญชนะทั้งสองตัวออก แตเมื่ออานคําจะอานเหมือนกับมี อ หรือ ห
นํา เชน
ไหวพระ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

แหลม

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

หลังคา

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

หนัก

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๙๙
๖.๒ ใชรูปพยัญชนะตางจากปจจุบัน โดยรูปพยัญชนะที่ตางนั้น เปนคนละเสียง
กัน เชน
๖.๒.๑ พยัญชนะตน
๖.๒.๑.๑ ใชพยัญชนะ ก แทน กว เชน
เกวียน

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

๖.๒.๑.๒ ใชพยัญชนะ กร แทน ต หรือ ตร เชน
ตะกรุด
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)
ลาดตระเวน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ตระเตรียม

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

๖.๒.๑.๓ ใชพยัญชนะ ข แทน ก เชน
เกง

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

กี่

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๖.๒.๑.๔ ใชพยัญชนะ ส แทน ฉ เชน
ฉกรรจ
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)
๖.๒.๒ พยั ญชนะสะกด ในบางคํามีการเขียนรูป พยัญชนะสะกดตางจาก
ปจจุบัน จากการศึกษาของอภิวัน เชื้อไทย ไดอธิบายถึงการเขียนลักษณะนี้ไววาเปนการเขียนตาม
เสียงพูดที่เพี้ยนไป เชน เข็ดหลาบ เขียนเปน เขบหลาบ เพลี่ยงพล้ํา เขียนเปน เพลียกพล้ํา เปนตน ๑๐
จากการศึกษาคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ พบเพียง ๑ คํา คือคําวา “สังระเสิน” ดังตัวอยาง
สรรเสริญ

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

นอกจากนี้ยังมีการเขียนรูปพยัญชนะตัวสะกดเพิ่มในคํายืมภาษาบาลี-สันสกฤตที่มีตั้งแต
สองพยางคขึ้นไป เชน
๑๐

อภิวัน เชื้อไทย, “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๑๑๔-๑๑๕.

๑๐๐
ศิลา

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

พิจารณา

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

สุจริต

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

ราษฎร

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

พิสมร

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

การใชสระ
๑. สระอะ มีวิธีการใชดังนี้
๑.๑ สระอะที่ไมมีตัวสะกด จะใชรูป -ะ (วิสรรชนีย) เขียนอยูหลังพยัญชนะ เชน
กระทู
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)
ประมาณ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

จะ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

ศีรษะ

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

สะแก

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๑.๒ สระอะที่มีตัวสะกดใชรูป -ั เชน
กับ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

สัจ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

ทั้ง

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๑๐๑
สระอะในรูปของ -ะ วิสรรชนีย สามารถใชเขียนกํากับทายพยางค ซึ่งมีรูปสระเสียงสั้น
รูปอื่นกํากับอยู ลักษณะเชนนี้ใชแทนพยัญชนะที่มีเสนเสียงกัก ซึ่งเกิดตามหลังเสียงสระสั้นในพยางค
เนนในภาษาไทย จากการศึกษาพบรูป –ุ ะ เพียงคําเดียว ดังตัวอยางตอไปนี้
เรือกุและ

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๒. สระอา ใชรูป -า เขียนอยูขางหลังพยัญชนะ และมักจะเขียนติดกัน เชน
วา

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

บาน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

พา

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

ปาก

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

ทา

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

สนาม

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๓. สระ อิ อี อึ อื ใชรูป -ิ -ี -ึ -ื ตามลําดับ วิธีการเขียนจะวางสระนี้ไวบนพยัญชนะ
เชน
กิน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

หนี

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

หนึ่ง

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

ชื่อ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

มือ

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

มี

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

คืน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

๑๐๒
หนึ่ง

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

วิชิต

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

สิบ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ป

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ขึ้น

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ยื่น

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

พยัญชนะที่ประสมกับสระอี หรือรูปสระอื่นที่ตองการเสียงอี บางครั้งมีพยัญชนะ ย ว
หรือ อ ตามหลัง เชน
ที่

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

ที่

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

ที่

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

บัญชี

(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ)

ไทรบุรี

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

พระสุวรรณคีรี (จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๑๐๓
พยัญ ชนะที่ ป ระสมกับ สระอื อ หรือ รูป สระอื่น ที่ต องการเสี ย งอือ ไมมีตั ว สะกด จะมี
พยัญชนะ อ หรือบางครั้งเปนพยัญชนะ ว ตามหลัง เชน
ถือ

(จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๔)

หนังสือ

(จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๔)

ชื่อ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

๔. สระอุ ใชรูป –ุ เขียนใตพยัญชนะทั้งในคําที่ไมมีตัวสะกดและมีตัวสะกด เชน
ทุก
(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)
รุง

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ขอสังเกตในการใชสระอุ คือ คําบางคําในเอกสารตนฉบับจะใชรูป -ุ แตปจจุบันใช -ู เชน
พูดจา
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)
มูลนาย

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

๕. สระอุ ใชรูป –ู เขียนใตพยัญชนะทั้งในคําที่ไมมีตัวสะกดและมีตัวสะกด เชน
หมู
(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)
ลูกคา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ผู

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ขอสังเกตในการใชสระอู คือ คําบางคําในเอกสารตนฉบับจะใชรูป -ู แตปจจุบันใช -ุ เชน
สุมทุม
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)
พิษณุโลก

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

บุรุษ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

๑๐๔
๖. สระเอะ กรณีที่ไมมีตัวสะกด ใชรูป เ-ะ ประกอบดวย เ- และ -ะ อยูหนา-หลัง
พยัญชนะ และในกรณที่มีตัวสะกดจะใชรูป เ-็ เชน
เจะ

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

เล็ก

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๗. สระเอ ใชรูป เ- เขียนอยูหนาพยัญชนะทั้งคําที่มีตัวสะกดและไมมีตัวสะกด ดัง
ตัวอยางคําตอไปนี้
เปน

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

เกณฑ

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

เศษ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

๘. สระแอะ ใชรูป แ-ะ ประกอบดวย แ- และ -ะ อยูหนา-หลังพยัญชนะ เชน
แพะ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

และ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

๙. สระแอ ใช รู ป แ- มี วิ ธี ก ารใช เ หมื อ นป จ จุ บั น คื อ อยู ห น า พยั ญ ชนะทั้ ง ในคํ า ที่ มี
ตัวสะกดและไมมีตัวสะกด
แต

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

แหลม

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

แปด

(จ.ศ.๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๑๐. สระโอะ มีวิธีใชคือ
๑๐.๑ ในกรณีที่ไมมีตัวสะกดใชรูป โ-ะ เชน
โตะ

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๑๐๕
๑๐.๒ กรณีที่มีตัวสะกดเขียนเปนสระโอะลดรูป จะเหลือเพียงพยัญชนะตนกับ
ตัวสะกด และมีเ ครื่องหมายนิคหิต -ํ หรือเครื่องหมายฟนหนู -" กํากับ ซึ่งเครื่องหมายนิคหิตนั้น
โดยมากจะใชเมื่อมีตัวสะกดเปนพยัญชนะทายสุดของวรรค ไดแก ง ญ ณ น ม ดังตัวอยาง
หลง

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

กรม

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

องตนภู

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ศก

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

๑๑. สระโอ เขียนไวหนาพยัญชนะทั้งในคําที่ไมมีตัวสะกดและตัวสะกด เชน
โปรด

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๑๒. สระเอาะ ใชรูป เ-าะ ประกอบดวย เ-, -าและ -ะ อยูหนา-หลังพยัญชนะ เชน
เกาะ

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

เถาะ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

๑๓. สระออ มีวิธีใชดังนี้
๑๓.๑ กรณีที่ไมมีตัวสะกด จะมีตัว อ กํากับดวยเสมอ และบางครั้งมีเครื่องหมาย
ฟนหนู -" กํากับ เชน
สมอแครง

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

พอ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

ปจอ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

ฉศก

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

๑๐๖
๑๓.๒ กรณีที่มีตัวสะกด มีลักษณะดังนี้
๑๓.๒.๑ คําที่ประสมกับสระออและมีตัวสะกดจะปรากฏรูป อ อยูดว ย
เสมอ เชน
บอก

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

คลอง

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

มอบ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๑๓.๒.๒ คําที่ประสมกับสระออและมี ร เปนตัวสะกด คําไทยปจจุบันไม
เขียนรูป อ แตในเอกสารตนฉบับคําใหการที่นํามาศึกษาพบวามีทั้งการปรากฏรูป อ และไมปรากฏรูป
อ ในบางคํา เชน
นคร

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑)

ราษฎร

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑)

พิสมร

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑)

อักษร

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

๑๔. สระเอีย พบวามีใช ๓ รูป คือ เ-ิย เ-ีย และ เ-ืย บางครั้งรูป -ิ -ี -ื อาจจะอยูที่
ย หรือ ที่ตัวสะกด เชน
เกวียน

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ระเนียด

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

เขียน

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

เชียงใหม

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

ตั้วเฮีย

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๑๐๗
เทียบ

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๑๕. สระเอือ พบวามีใช ๓ รูป คือ เ-ิอ เ-ีอ และ เ-ือ บางครั้งรูป -ิ -ี -ื อาจจะอยู
บนพยัญชนะ อ หรือ เชน
อายเยือง

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

เมื่อ

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

เมือง

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

เดือน

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

คําเอื้อย

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

อุนเรือน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

เรือ

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

เครื่อง

(จ.ศ.๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๑๖. สระอัว มีวิธีใชดังนี้
๑๖.๑ กรณีที่ไมมีตัวสะกดจะใชรูป -ัว เชน
กลัว

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

ตัว

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

รั่ว

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๑๖.๒ กรณีมีตัวสะกด เขียนแบบลดรูป คือลดรูปหันอากาศ โดยเขียน ว ตามหลัง
พยัญชนะตน แลวตามดวยพยัญชนะตัวสะกด เชน
จํานวน

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๑๐๘
กระบวน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

พวก

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๑๗. สระเออ มีวิธีใชดังนี้
๑๗.๑ กรณีที่ไมมีตัวสะกด ใชรูป เ-อ ประกอบดวยรูป เ- และ -อ อยูหนา-หลัง
พยัญชนะ และมีเครื่องหมายฟนหนู -" กํากับ เชน
สมเด็จพระเจานองยาเธอ (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)
องภอเกอ

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

๑๗.๒ กรณีมีตัวสะกด มี ๒ ลักษณะคือ
๑๗.๒.๑ ใชรูป เ-ิ แลวตามดวยพยัญชนะสะกด เชน
เงิน

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

กําเริบ
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)
๑๗.๒.๒ ถามี ย เปนตัวสะกดจะเขียนแบบลดรูป คือ ลดตัว อ เชน
เขย

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

๑๘. สระ ฤ ใชในคําที่ออกเสียง รึ เชน
พระจงรณฤทธิ์ (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)
พระฤทธิสงคราม (จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)
ปรึกษา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

อังกฤษ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

จารึก

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๑๐๙
๑๙. สระ ฤๅ ใชในคําที่ออกเสียง รื เชน
รือ
หรือ

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๒๐. สระ ฦ ใชในคําที่ออกเสียง ลึ
ลึก

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

๒๑. สระ ฦๅ ใชในคําที่ออกเสียง ลื
เลื่องลือ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

๒๒. สระใอ ไมมวน ใชรูป ใ- เขียนในตําแหนงหนาพยัญชนะตน การใชสระใอไมมวน
กับสระไอไมมลาย ในอดีตไมคอยเครงครัดมากนัก เนื่องจากบันทึกขอความไปตามเสียงพูดที่ไดยิน
มากกวาเนนเรื่องรูปคํา ดังนั้นจึงมีการใชสลับกัน ดังตัวอยาง
ให

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

ใบชา

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ใช

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

ได

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ไม

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)

ในบางครั้งมีการใชสระใอ ไมมวน ควบกับ ย เชน
ไม

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

๒๓. สระไอ ไมมลาย พบวาใชรูป ไ- เขียนในตําแหนงหนาพยัญชนะตน ดังตัวอยาง
ไทย

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

๑๑๐
ไชยา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

ไพร

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

ในบางคํามีการใชสระไอ ไมมลาย ตางจากคําในปจจุบันที่ใชสระใอ ไมมวน เชน
ใจ

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ใช

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ใน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

ใกล

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

นอกจากนี้ ยังมีการใชสระไอ ไมมลาย ควบกับ ย เชน
ได

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ให

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑)

ไตรเพท

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

ไทร

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

๒๔. สระอํา ใชรูป –ำ เขียนอยูหลังพยัญชนะตน เชน
น้ํามนต

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

อําแดง

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)

๑๑๑
ค่ํา

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

๒๕. สระเอา ใชรูป เ-า เขียนอยูหนา-หลังพยัญชนะ เชน
เอา

(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

เจา

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

สําเภา

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

การใชวรรณยุกต
รูปวรรณยุกตในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวามีการใชทั้ง ๔
รู ป ได แก วรรณยุ กต เ อก -  วรรณยุก ตโ ท -  วรรณยุ กต ตรี -  และวรรณยุก ตจั ตวา -  โดยรู ป
วรรณยุกตจะวางอยูบนพยัญชนะตน เพื่อแทนระดับเสียง
ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชวรรณยุกตที่พบในเอกสารตนฉบับของคําใหการที่นํามาศึกษา
พบวาในลายมือหวัด และลายมือหวัดแกมบรรจงนิยมใชรูปวรรณยุกตเอกและโท และในบางคําก็ไมมี
การใสรูปวรรณยุกต ดังตัวอยางขอความตอไปนี้

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑)
คําอาน
เพลาคืนเดียวกัน ครั้นรุงขึน้ เพลาบายประมาณ ๔ โมงเศษ ฯขาฯ กับอายประ
เหมอดน้ํา ฯขาฯ ก็แวะเขาขอน้ําชาวบานกิน แลวชาวบานก็ชวนกันจับ ฯขาฯ
ไดแตอายประเหมหนีไปได ชาวบานก็พา ฯขาฯ มาสง ใหนายถาณุ สิ้นคํา

ส ว นรู ป วรรณยุ ก ต ต รี แ ละจั ต วาจะพบในคํ า ยื ม ภาษาจี น ซึ่ ง ปรากฏอยู ใ นชุ ด สํ า เนา
คําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ ชุดคําใหการจีนกั๊กไป
เมืองบาหลี จ.ศ.๑๒๐๘ และในชุดคําใหการเกี่ยวกับอั้งยี่ ในหมู จ.ศ. ๑๒๑๐ ดังตัวอยางคําตอไปนี้
หัยจิ๋ว (ชื่อเมือง) (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

๑๑๒
จงตกหมูอี้

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

เกง

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

แซตั๋น

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

จีนบู

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

โตะ

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

หลงจู

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

การใชเครื่องหมาย
การใชเครื่องหมายที่พบในเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว มี ๒ ประเภท คือ เครื่องหมายแทนสระ และเครื่องหมายประกอบการเขียน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑. เครื่องหมายแทนสระ
๑.๑ เครื่ องหมายฝนทอง มีลักษณะเปน รูป รอยขีดเดียว คือ - พบวามีหนา ที่
ดังตอไปนี้
๑.๑.๑ ใชแทนเสียงสระอะ โดยเขียนเครื่องหมายไวบนพยัญชนะตน เชน
ณ

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

ละ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

อรัญ

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

พนม

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

ปลัด

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

๑๑๓
รัตนา

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

มหาขนาน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

๑.๑.๒ ใชเขียนบนพยัญชนะในคําที่ประสมกับสระโอะลดรูป เชน
จน

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

ศก

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

๑.๒ เครื่องหมายฟนหนู มีลักษณะเปนเครื่องหมายสองขีด คือ -" พบวาใชเขียน
กํากับบนคําหรือพยางคเพื่อใหออกเสียงสระโอะ ออ เออ เชน
ศก

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

ปจอ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

เสมอ

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๑.๓ เครื่องหมายนิคหิต มีอีกชื่อวานฤคหิต หรือหยาดน้ําคาง มีรูปลักษณะคือ -ํ
พบวาใชเขียนบนพยัญชนะที่ประสมกับสระโอะลดรูป เชน
พระองค

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

หก

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

สง

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๑๑๔
๑.๔ เครื่องหมายไมไตคู มีรูปลักษณะคือ -็ พบวามีหนาที่ดังตอไปนี้
๑.๔.๑ ใชเขียนแทนสระเอาะ ในคําวา ก็
ก็
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)
๑.๔.๒ ใชเขียนในพยางคที่มีสระเอและมีตัวสะกด เพื่อบงบอกวาเปนพยางคที่
ออกเสียงสั้น เชน
เจ็ด

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

เล็ก

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

เปด

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๑.๕ เครื่องหมายไมหันอากาศ มีรูปลักษณะคือ -ั พบวามีหนาที่ดังตอไปนี้
๑.๕.๑ ใชแทนเสียงสระอะที่ประสมกับตัวสะกด เชน
ครั้น

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

บางครั้งในลายมือแบบหวัด หรือหวัดแกมบรรจงจะลากเสนตอจากเสนทายพยัญชนะตน
หรือพยัญชนะสะกด แลวตวัดหรือหักตรงใหเปนรูปไมหันอากาศ เชน
รับ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

วัง

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

วันนี้

(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

บัดนี้

(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

๑๑๕
๑.๕.๒ ใชรวมกับ ว ในรูปของสระอัว -ัว เชน
หัว

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

๒. เครื่องหมายประกอบการเขียน
ลักษณะการเขียนหนังสือของไทยในอดีตจะมีการใชเครื่องหมายประกอบการเขียน
เพื่ อแสดงการเว นวรรคตอน หรื อแยกเนื้อความออกจากกัน และเพื่อใหอานไดถูกตองและเขา ใจ
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบวาเครื่องหมายประกอบการเขียนในคําใหการสมัยรัชกาล
ที่ ๓ มีดังตอไปนี้
๒.๑ เครื่ องหมายฟองมัน (๏) ใชสําหรับวางหนาขอความสําคัญ หรือขอความ
เริ่มตน เชน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)
๒.๒ เครื่ องหมายโคมูต ร (๛) ใชแสดงเพื่อใหเห็น วาจบเรื่อง จบประโยค จบ
ขอความหรือวรรคหนึ่ง เชน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

๑๑๖
๒.๓ เครื่องหมายอังคั่น (๚) ใชคั่นขอความบางตอนไมใหปะปนกัน บางครั้งใช
เปนอังคั่นโคมูตร (๚๛) ดังตัวอยาง

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)
๒.๔ เครื่องหมายละสุด (ะ) ใชวางไวริมขวาดานทายสุดของบรรทัด เพื่อทําหนาที่
จัดกรอบหนาสมุดไทยใหมีแนวตรงเสมอกันทุกบรรทัดตลอดทั้งหนา ดังตัวอยาง

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)
๒.๕ เครื่องหมายทัณฑฆาต ( - ) พบวามีหนาที่ดังตอไปนี้
๒.๕.๑ ใชกํากับพยัญชนะเพื่อบงบอกใหรูวาพยัญชนะตัวนั้นไมอานออกเสียง
เชน
เจะ

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

ศักดิ์

(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

นิพนธ

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

สวัสดิ์

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

๑๑๗
๒.๕.๒ ใช เ ขีย นเหนือพยัญ ชนะตัว สุดทายของคําหรือพยางค เพื่อบอกให
ทราบวาพยัญชนะตัว ดังกลาวเปน ตัว สะกด โดยตองอานออกเสียงตัวสะกดดังกลาวดว ย รูปแบบ
ดั งกล า วนี้ พัฒ นามาจากการเขี ย นเครื่องหมายวิร าม (เครื่องหมายบอกเสีย งตัว สะกดรูป ขีดขวาง
มีตําแหนงอยูบนพยัญชนะตัวสุดทายของคําหรือพยางค) ในจารึกโบราณ เชน
เสร็จ

(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒)

เสด็จ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

๒.๖ เครื่องหมายไมยมก (ๆ) ใชเขียนขางหลังคําหรือความสําหรับอานซ้ําคําหรือ
ความนั้นอีกครั้งหนึ่ง ดังตัวอยาง
ใกลๆ กัน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

พลเมือง เมืองกลันตัน

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

๒.๗ เครื่องหมายไปยาล (ฯ)
๒.๗.๑ ใชเขียนเพื่อละคําหรือความที่รูจักกันโดยทั่วไป เชน
กรุงเทพฯ
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)
ยอมาจาก กรุงเทพมหานคร
ใตฝาละออง (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)
ยอมาจาก ใตฝาละอองธุลีพระบาท
๒.๗.๒ ใชในรูปแบบการครอมคําหรือความเพื่อชวยละคําหรือความนั้นดวย
พบในคําวา ฯขาฯ ละจากคําวา ขาพเจา และ ฯพณฯ จากคําวา พณหัวเจาทาน เชน
ฯ ขา ฯ

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

ฯพณฯ สมุหนายก (จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

๑๑๘
๒.๗.๓ ใชประกอบการเขียนวันที่ในระบบจันทรคติ เชน
วัน เดือน ๘
ขึ้น ๙ ค่ํา

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

๒.๘ เครื่องหมายตีนครุ (+)
๒.๘.๑ ใชประกอบการเขียนวันที่ในระบบจันทรคติ เชน
วันจันทร เดือน ๔ ขึ้น ๒ ค่ํา
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)
วันจันทร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๒ ค่ํา
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)
๒.๘.๒ ใชประกอบการเขียนเพื่อบอกมาตราในหนวยเงิน หรือหนวยชั่งตวง
น้ําหนักของไทย เชน
ก. มาตราเงินไทยโบราณ มีอัตราเทียบดังนี้
๘๐๐ เบี้ย = ๑ เฟอง (๑๒ สตางคครึ่ง)
๒ เฟอง = ๑ สลึง (๒๕ สตางค)
๔ สลึง = ๑ บาท (๑๐๐ สตางค)
๔ บาท = ๑ ตําลึง
๒๐ ตําลึง = ๑ ชั่ง
เมื่อเขียนโดยใชเครื่องหมายตีนครุ หนวยมาตราเงินไทยจะอยูตามตําแหนงดังนี้
ชั่ง
ตําลึง
บาท
เฟอง
สลึง
เบี้ย
ตัวอยางการเขียนเครื่องหมายตีนครุเพื่อบอกมาตราเงินไทย เชน

๑๑๙

คําอาน รับที่ ในทองพระโรงที่เลว ๒ ตําลึง ที่วังเสด็จกรมหลวงรักษรณเรศหมื่นนิพนธ
ตั้งใหเปนขุนหมื่น ๑ ตําลึง ๑ บาท (รวม) ๓ ตําลึง ๑ บาท

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)
คําอาน
ก็ขายเหล็กฟากหาบละ ๕,๐๐๐ เงิน ๓ ตําลึง ๒ สลึง
กระทะเถาละ ๑,๐๐๐ เงิน ๒ บาท ๒ สลึง
สีเสียดหาบละ ๓,๐๐๐ เงิน ๑ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง
จานใหญ ๑,๐๐๐ ละ ๓๕,๐๐๐ เงิน ๑ ชั่ง ๑ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง
ชามพน ๑,๐๐๐ ละ ๖,๐๐๐ เงิน ๓ ตําลึง ๓ บาท
ไหมตะเภาหาบละ ๓ แสน เงิน ๙ ชั่ง ๗ ตําลึง ๒ บาท
ข. มาตราชั่งน้ําหนักทอง
๘ กล่ํา = ๑ เฟอง
๒ เฟอง = ๑ สลึง
๔ สลึง = ๑ บาท
๔ บาท = ๑ ตําลึง
๒๐ ตําลึง = ๑ ชั่ง
เมื่อเขียนโดยใชเครื่องหมายตีนครุ หนวยมาตราชั่งน้ําหนักทองจะอยูตามตําแหนงดังนี้

๑๒๐
ชั่ง
ตําลึง
เฟอง

บาท
สลึง
กล่ํา

ตัวอยางการเขียนเครื่องหมายตีนครุเพื่อบอกมาตราชั่งน้ําหนักทอง เชน

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)
คําอาน ไดเนื้อทองคําหนัก ๑ เฟอง

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)
คําอาน คิดเปนเนื้อทองหนัก ๒ ชั่ง ๑๓ ตําลึง ๓ บาท
ค. มาตราชั่งน้ําหนักสิ่งของ
๒๐ ตําลึง = ๑ ชั่ง
๕๐ ชั่ง
= ๑ หาบ
๓ หาบ = ๑ ภารา
เมื่อเขียนโดยใชเครื่องหมายตีนครุ หนวยมาตราชั่งน้ําหนักสิ่งของจะอยูตามตําแหนงดังนี้
ภารา หาบ
ตําลึง ชั่ง
ตัวอยางการเขียนเครื่องหมายตีนครุเพื่อบอกมาตราชั่งน้ําหนักสิ่งของ เชน

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)
คําอาน เปนดินหนัก ๘ หาบ ๔๐ ชั่ง

๑๒๑

(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)
คําอาน น้ํามันพราวหนัก ๓๐๐ หาบ ครั่งหนัก ๑๐๐ หาบ น้ําตาลดํา ๔๐๐ หาบ ฝาง
หนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน แพรผังศรี ๓๐ พับ
๒.๘.๓ ใชเขียนเพื่อแสดงใหเห็นวามีขอความบางสวนตกหายไปไมสมบูรณ
โดยใชเครื่องหมาย + แทรกระหวางบรรทัดที่มีขอความตกอยู แลวเขียนขอความที่ตกไปนั้นไวใต
บรรทัด เชน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)
คําอาน มาจอดเรืออยูที่ศาลเจากะดีจีนจะพากันไป
๒.๙ เครื่องหมายปกกา
๒.๙.๑ ใชแยกหรือแสดงใหเห็นวาเปนขอความแตละชุด ไมปะปนกับชุดอื่น
เชน

(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)
คําอาน บิดามารดาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศ

(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)
คําอาน ณ วันเดือน ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปลัดราชาบังสัน สนองโนง จับตัวอายานอายเยืองมา

๑๒๒
๒.๙.๒ ใชเขียนเพื่อแสดงวาเปนคําหรือความชุดเดียวกัน มีความสัมพันธกับ
คําที่มาขางหนาแบบเดียวกัน การอานจะตองอานซ้ําขอความขางหนา เชน

(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)
คําอาน กําชับกําชา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)
คําอาน เรือแงโอ ๕ เรือแงหง ๑ (รวม) ๖ ลํา

(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔)
คําอาน ขึ้นไปหาองตนภู องอันสาด องโปจัน

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)
คําอาน เดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือนอาย ปมะโรงฉศก

(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)
คําอาน มีเรือน ๙ หลังบาง ๑๐ หลังบาง ๑๔ หลังบาง ๑๕ หลังบาง

๑๒๓
รูปแบบการบันทึกคําใหการ
จากการศึกษาเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทั้ง
๗๓ รายการพบวาคําใหการทั้งหมด มีรูปแบบการบันทึกแบงออกเปน ๓ สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา
และสวนทายเรื่อง ดังรายละเอียดตอไปนี้
สวนนํา
สวนนําพบวามี ๒ ลักษณะคือ ขึ้นตนดวยการบอกรายละเอียดของการจัดทําคําใหการ
และขึ้นตนดวยการบอกชื่อผูใหการ
๑. ขึ้นตนดวยการบอกรายละเอียดของการจัดทําคําใหการ ไดแก วันที่ซักถาม ผูที่
ควบคุมหรือพาตัวผูใหคําใหการ สถานที่ที่มีการซักถาม ผูสั่งใหถาม ผูซักถาม ผูเรียบเรียง ลาม และ
ผูใหการ เชน คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) มีการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการซักถาม เริ่มดวยการนําวันที่มาใชใน
การขึ้นตน ดังนี้
วัน ฯ๑๔ ๗ ค่ํา ปมะแมนพศก ฯพณฯ บอกใหหลวงลิขิตปรีชาเจากรมอาลักษณ
พระราชวังบวรฯ พาพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ซึ่งคุมของพระองคดวงไปเมืองญวนเขา
มาแจงราชการ ณ กรุงเทพฯ เจาคุณพระยาราชสุภาวดีใหพระศรีเสนาถามขอราชการเมือง
ญวน พระยาตรีดามโนรมยเปนลามแปลเปนไทยวา ๛
๏ ฯขาฯ พระยาราชเดชนอง อายุ ๕๙ ปที่จักรี พระยาธนาธิบดีรด อายุ ๓๗
ปที่เจากรมคลังเงินฝายพระมหาอุปโยราชใหการวา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙)

คําใหการที่แทรกอยูในเอกสารประเภทคัดบอก หรือในกระดาษเพลา จะมีการบันทึก
เกี่ยวกับชื่อผูสงคําใหการ และวันที่สง เชน คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ.
๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) มีการระบุวันที่สงและวันที่รับคําใหการ ชื่อผูสงเอกสาร ไวดังนี้
๏ คําใหการพระยานราธิราชมา ณ วัน ๖ ฯ๗ ๑๐ ค่ําถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕ ๑๑ ค่ํา ป
ชวดโทศกพระยายกกระบัตรถือมาที่ ๑๙
๑๏๙ วันศุกรเดือนสิบแรมเจ็ดค่ําปชวดโทศก พระยารามกําแหง พระยาอภัยสงครามขาหลวง พระยานุภาพไตรภพเจาเมืองนครเสียมราบ พระองคแกวพระยาวิเศษ
สุนทรแลกรมการนั่งพรอมกัน ณ โรงพระยารามกําแหงไดซักถามขาพเจาพระยานราธิราช
กรมการเมืองปตบอง ใหการวา
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓)

๑๒๔
๒. ขึ้ น ตน ด วยการบอกชื่อผูใหการ เปน การขึ้น ตน คําใหการเพียงบอกชื่อผูใหการ
เทานั้น ไมมีการบอกรายละเอียดอื่นๆ เชน
๏ ฯขาฯ นักซอรใหการวาบิดาชื่อนักขาร มารดาชื่อนักจัน มีบุตรชายหญิง๖
คน ทั้ง ฯขาฯ บิดา ฯขาฯ ตายไดประมาณ ๑๐ ป อายุ ฯขาฯได ๓๐ ปยังหาภรรยามิได
(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑)

จากลักษณะการขึ้นตนใน ๒ แบบ ที่กลาวมา สามารถวิเคราะหถึงองคประกอบของสวน
นําในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดดังตอไปนี้
๑. วันที่ เปนการบอกวันที่ซักถาม หรือบอกวันที่ที่มีการจัดทําคําใหการ ระบบวัน
เดือนปที่ใชในคําใหการจะใชระบบจันทรคติ และใชระบบจุลศักราชในการบอกป มีหลักการดังตอไปนี้
๑.๑ การบอกชื่อวัน ใชตัวเลขไทย ๑-๗ เขียนหนาเครื่องหมายไปยาล (ฯ) หรือตีน
ครุ (+) ทําใหสามารถระบุไดวาตรงกับวันใดในสัปดาห โดยมีตัวเลขแทนในแตละวัน ดังนี้
วัน
ตรงกับวัน
๑
วันอาทิตย
หรือ อาทิตยวาร
๒
วันจันทร
หรือ จันทรวาร
๓
วันอังคาร
หรือ ภุมวาร
๔
วันพุธ
หรือ พุธวาร
๕
วันพฤหัสบดี หรือ คุรุวาร
๖
วันศุกร
หรือ ศุกรวาร
๗
วันเสาร
หรือ โสรวาร
๑.๒ การบอกขางขึ้นขางแรม ใชตัวเลขไทยตั้งแต ๑-๑๕ ตําแหนงตัวเลขจะอยูถัด
จาก ตัวเลขที่บอกวันทั้ง ๗ ในสัปดาห โดยเขียนอยูขางบนหรือขางลางของหนาเครื่องหมายไปยาล (ฯ)
หรือตีนครุ (+) ถาเขียนอยูบนเครื่องหมายหมายถึงขางขึ้น ถาเขียนอยูลางหมายถึงขางแรม
๑.๓ การบอกชื่อเดือน ใชตัวเลขไทยตั้งแต ๑-๑๒ ตามจํานวนเดือน ในแตละเดือน
จะมีชื่อเรียกตามดาวกฤกษ ดังนี้
ชื่อเดือนแบบจันทรคติ ชื่อเดือนแบบจันทรคติตามเพ็ญราศี ชื่อเดือนแบบสุริยคติ
๕
จิตร, จิตรา
เมษายน
๖
วิสาข
พฤษภาคม
๗
เชษฐ, เชษฐา
มิถุนายน
๘
อาษาฒ, อาสาฬห
กรกฎาคม

๑๒๕
๘-๘ (เดือนแปดหลัง)
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑ (อาย)
๒ (ยี่)
๓
๔

อุตราสาธมาส
ศรวณะ
ภัทรบท
อัศวยุช, อัศวินี
กัตติก, กฤตติกา
มิคสิร, มาคศิร
บุษย, ปุษย
มาฆ
ผลคุน, ผาลคุน

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

๑.๔ การบอกชื่อปนักษัตร กําหนด ๑๒ ป เทากับ ๑ รอบ ในแตละปจะมีชื่อนักษัตร
และสัญลักษณสัตวประจําป ดังนี้
ชื่อปนักษัตร
สัตวที่เปนสัญลักษณ
ชวด
หนู
ฉลู
วัว
ขาล
เสือ
เถาะ
กระตาย
มะโรง
งูใหญ
มะเส็ง
งูเล็ก
มะเมีย
มา
มะแม
แพะ
วอก
ลิง
ระกา
ไก
จอ
หมา
กุน
หมู
๑.๕ การบอกเลขทายจุลศักราช มีชื่อบอกลําดับศก ดังนี้
เอกศก
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๑)
โทศก
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๒)
ตรีศก
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๓)
จัตวาศก
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๔)

๑๒๖
เบญจศก
ฉศก
สัปตศก
อัฏฐศก
นพศก
สัมฤทธิศก

(ศกที่ลงทายดวยเลข ๕)
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๖)
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๗)
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๘)
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๙)
(ศกที่ลงทายดวยเลข ๐)

๑.๖ การใชศักราช พบวามีการใชศักราชในระบบ “จุลศักราช” เริ่มตนศักราชเมื่อ
พ.ศ. ๑๑๘๑ เปนศักราชที่ใชกันอยางแพรหลายทั้งในพมา ลานนา สุโขทัย และตอมาในสมัยกรุงศรี
อยุธยาไดใชจุลศักราชแทนระบบมหาศักราช ในชวงหลังเสียกรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒ และใชสืบตอมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ๑๑
รูปแบบการใชวันที่ในคําใหการพบวามี ๒ แบบคือ การเขียนวันที่แบบเต็มและการเขียน
วันที่แบบยอ
๑. การเขียนวันที่แบบเต็ม เขียนบอกชื่อวัน ขางขึ้น-ขางแรม ชื่อปนักษัตรและเลขทาย
จุลศักราชไว เชน
วันพฤหัสเดือนสิบขึ้นหาค่ําปชวดโทศก ขาพเจานายคงใหการวาขาพเจา
เปนบาวพระภักดีบริรักษ ขาพเจาตั้งบานเรือนอยู ณ เมืองปตบอง องคอิ่มกวาดไลเอา
ขาพเจาไปถึงทากะพงหลวง....
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓)

๒. การเขียนวันที่แบบยอ เขียนโดยใชตัวเลขแทนตามตําแหนงตอไปนี้
(๒)
วัน (๑) ฯ (๓) ค่ํา (ปนักษัตร) (เลขทายจุลศักราช)
(๒)
ตัวเลขในตําแหนงที่ ๑ หมายถึง เลขแทนวันทั้ง ๗ ใน ๑ สัปดาห
ตัวเลขในตําแหนงที่ ๒ หมายถึง เลขแทนวันขางขึ้น-ขางแรม
ตัวเลขในตําแหนงที่ ๓ หมายถึง เลขแทนเดือน
ตัวอยางการเขียนวันที่แบบยอ เชน

๑๑

๒๕๔๖), ๖๗-๖๙.

วินัย พงษ ศรี เพี ยร, วัน วาร กาลเวลา แลนานาศั กราช (กรุง เทพฯ: องคก ารคา ของคุ รุส ภา,

๑๒๗
๏ วัน ๓ ฯ๓ ๕ ค่ําปกุนเอกศก พระยาเทพอรชุน พระยานรินทรเสนี พระ
ยาไกรโกษา หลวงโคชาอิศลาม มินฉาวาลิคิดลาม มินสุนทรมาลายูลาม ไดถามอายษาหลัง
แขกเมืองยะลา พระยาสงขลา พระยาวิชิตณรงค พระราชวรินทร สงเขามา…
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

วัน ๓ ฯ๓ ๕ ค่ํา ปกุนเอกศก อานวา วันอังคาร เดือน ๕ แรม ๓ ค่ํา ปกุนเอกศก
วัน ๒ ๗ฯ ๔ ค่ํา ปวอกอัฐศก หลวงอักษรสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ
ศาลาลูกขุนฝายซาย ขุนชนะกรมลอมพระราชวังนําหางวาวมายื่นจะใหนําสักเปนคน นาย
มา นายขาว นายเมือง นายอยู นายเกิด นายทอง นายมา นายแยม นายเกษ นายกุน ๑๐
คน เปนเลกเจาพระยาสุธรรมมนตรีจะสักแปลงเปนเลกไพรหลวงลอมพระราชวังบังคับให
ถามเอาความจริง ๛
(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)
๗

วัน ๒ ฯ ๔ ค่ํา ปวอกอัฐศก อานวา วันจันทร เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ํา ปวอกอัฐศก

๒. ผูควบคุมผูใหการ เปนการบอกชื่อผูขุนนางที่ควบคุมตัวเชลยศึก หรือเปนผูที่นํา
ราชทูต หรือพอคาที่เดินทางไปยังตางประเทศมาใหการ เชน
คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน ระบุชื่อพระยาอภัยสงคราม
ขาหลวง และหลวงพลเปนผูพาตัวอายเพมที่จับไดมาสง ดังความที่วา
วัน ๗ ฯ๑๐ ๓ ค่ํา ปจอสัมฤทธิศก พระยาอภัยสงครามขาหลวง หลวงพล
นายดานพรหมศก พาตัวอายเพมมาสง ณ คาย จึงใหซักถามอายเพม เอาขอราชการทาง
เมืองญวน เมืองเขมร เอาความจริง
ฯขาฯ อายเพมเขมรใหการรับสารภาพวา อายุ ฯขาฯ ได ๒๗ ป หาเมียมิได.....
(จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.)

๓. ผู ส ง คํ า ให ก าร เป น การระบุ ชื่ อ ผู ถื อ เอกสารคํ า ให ก ารมาส ง ยั ง กรุ ง เทพฯ เช น
คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) ระบุชื่อพระยายกบัตร
เปนผูถือ ดังนี้ “...๏ คําใหการนายศุกมา ณ วัน ๖ ๖ฯ ๑๐ ค่ํา ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕ ๑๐ ค่ํา ปชวดโทศก
พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาที่ ๒๒…”
๔. ผูออกคําสั่งใหซักถาม เปนการระบุชื่อผูที่ออกคําสั่งใหซักถามและจัดทําคําใหการ
จากการศึกษาพบวาผูออกคําสั่ง มีดังตอไปนี้

๑๒๘
๔.๑ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในคําใหการไมมีการออกพระนาม
ของพระมหากษัตริย แตใชขอความวา “โปรดเกลาฯ ใหถาม” หรือ “มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ
สั่งวา” เชน
๏ วัน ๑ ๑ฯ ๒ ๕ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ สั่งวาให
หลวงศรีเสนาถามเมื่อเพลาออกเฝา ดวยขอราชการขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร ผูไปสืบ
ราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิมกลับมา
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕)
๏ วัน ๕ฯ ๕ ค่ํา ปจอโทศก ทานพระยาศรีสหเทพพามหาไชยเจาเมืองพงลง
มาเฝา โปรดเกลาฯ ใหถามราชการทางเมืองพง
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๓)

๔.๒ ขุนนางผูออกคําสั่งใหมีการซักถาม ที่พบมีทั้งหมด ๒ ทานเปนขุนนางชั้นสูง
ในราชสํานัก ไดแก “เจาคุณแมทัพผูใหญผูสําเร็จราชการ” และ “เจาคุณพระยาราชสุภาวดี” โดย
“เจาคุณแมทัพผูใหญผูสําเร็จราชการ” หมายถึง พระยาศรีพิพัฒน (ทัด บุนนาค) ซึ่งขณะนั้นเปนแม
ทัพลงไปทําศึกในหัวเมืองไทรบุรี สวน “เจาคุณพระยาราชสุภาวดี” คือ พระยาราชสุภาวดี (โต
กัลยาณมิตร) ซึ่งทําหนาที่ทางฝายมหาดไทยในพระนครแทนเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
สมุหนายกที่เดินทางไปราชการทัพเขมร
๕. ผูซักถาม เปนการระบุถึงยศและราชทินนามของขุนนางที่ซักถามผูใหการ เชน
คําให การอายกร จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) ระบุ วา “...วั น ๒ ๒ฯ ๔ ค่ํา ปชวดโทศก ทา นพระ
มหาดไทย หลวงกําแหง พระสุริยา พระธานี หลวงสารอด หลวงวัง หลวงแพง นั่งพรอมกัน ณ
ศาลากลางไดทํากระทูถามนายกร...”
๖. ผูเรียบเรียง ในคําใหการบางฉบับมีการระบุชื่อขุนนางผูเรียบเรียงคําใหการ หรือผูที่
คัดลอกเอกสารคําใหการไว แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในการจัดทํา เชน ในสําเนาคําใหการจีนบูวาดวย
เรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) กลาวไววา “...๏ วัน ๔ ฯ๑ ๕ ค่ํา ปวอก
สัมฤทธิศก เสด็จกรมหลวงถาม พระไกรศรี พระเกษมเปนผูเรียง ๚ะ๛…”
๗. ลาม ในกรณีที่มีการสอบถามเชลยศึก หรือผูใหการที่เปนชนชาติอื่นๆ จะมีลามคอย
ทําหนาที่แปลภาษาจากผูซักถาม หรือทําหนาที่ซักถามเอง เชน คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการ
ทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) ระบุชื่อลามผูซักถามเชลยเขมรไววา “...๏ วัน ฯ๓ ๑๒ ค่ํา ป

๑๒๙
มะเมียอัฐศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี เจาคุณฝายเหนือ สั่งใหหลวงฤทธามาตย ถามอายทนเขมร
พระไชอินตราเปนลามแปลความไดวา......”
๘. สถานที่ เป น การระบุชื่อสถานที่ มีการซักถามจดบัน ทึกคํ าใหการ เชน สําเนา
คําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เนื้อหาเปนคดีความทางกฎหมาย
กลาวถึงการใหการในโรงชําระความในพระราชวัง ดังนี้
๏ วัน ๑ ๗ฯ ๒ ค่ําปฉลูตรีนิศก ทานผูชําระนั่ง ณ โรงชําระในพระราชวัง
บังคับใหถามอายแสง อายตืบ เอาความจริงตามรับสั่ง ๏ ฯขาฯ อายแสงใหการวาเดิม ฯขาฯ
กับมารดานอง ฯขาฯ เปนทาสหลวงจําเริญสมบัติ
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๒)

ในคํ า ให การในคั ดบอกขอราชการทัพญวนทู ล ถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) มี
เนื้อความที่เกี่ยวของกับการศึกสงคราม ระบุถึงสถานที่ในการซักถามวาเปนโรงของพระยากําแหง
พระราม ที่เมืองเสียมราบ ดังขอความตอไปนี้
๑๏๙ วันศุกรเดือนสิบแรมเจ็ดค่ําปชวดโทศก พระยารามกําแหง พระยาอภัย
สงครามขาหลวง พระยานุภาพไตรภพเจาเมืองนครเสียมราบ พระองคแกวพระยาวิเศษ
สุนทรแลกรมการนั่งพรอมกัน ณ โรงพระยารามกําแหงไดซักถามขาพเจาพระยานราธิราช
กรมการเมืองปตบอง ใหการวา….
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓)

๙. ผูใหการ ถึงรายละเอียดที่ผูใหการพบเห็น หรือเปนการใหขอมูลตามที่เจาหนาที่
ซักถาม มีลักษณะการเรียบเรียงดังตอไปนี้
๙.๑ ผู ใ ห ก ารคนเดี ย ว มั ก จะขึ้ น ต น ด ว ยการใช ส รรพนามว า “ฯข า ฯ” หรื อ
“ขาพเจา” ตามดวยชื่อผูใหการ แลวตอดวยขอความวา “ใหการวา” หรือ “ขอใหการวา” เชน
“...ฯขาฯ หมื่นมหาสงครามใหการวา...”
(จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๑)
“...ขาพเจาอายทาวลาวใหการวา...”
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.)
“...ฯขาฯ หวันหมัดอาหลี ขอใหการวา...”
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๑๘)

บางครั้งไมมีการใชสรรพนามวา “ฯขาฯ” นําหนา เชน คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ.
๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) ขึ้นตนเพียงวา “...อุปราชาใหการวา...” หรือในคําใหการพระยานาใตไปสืบ

๑๓๐
ราชการทัพเมืองเชียงรุง จ.ศ.๑๒๑๒ เลขที่ ๓๕ ขึ้นตนวา “....ถามพระยานาใต ทาวคํามงคล ทาวคํา
จัน ใหการวา...”
สําหรับในคําใหการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหมีการซักถาม
พบวามีการใชคําขึ้นตนที่ตางจากฉบับอื่น ผูใหการใชคําวา “ขอพระราชทานเลาความวา” พบใน
คําใหการเพียงฉบับเดียวคือ คําใหการหลวงศรีประตุกา ดังขอความตอไปนี้
๏ ฯขาฯ หลวงศรีประตุกาขอพระราชทานเลาความวา ดวย ณ วัน ๕ฯ ๗ ค่ํา
ปชวดโทศก ทานพระยาเจาคุณสงขลา โปรดให ฯขาฯ สืบเครื่องยศและเรงรัดดอกไมเงิน
ดอกไมทองเมืองตรังกานู
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙)

๙.๒ ผูใหการหลายคน เมื่อมีผูมาใหการตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูบันทึกจะระบุชื่อผูให
การทั้งหมดแลวเขียนขอความตามหลังวา “ใหการตองคํากันวา” เพื่อแสดงใหเห็นวาผูใหการทั้งหมด
ใหการสอดคลองกัน เชน สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) ระบุวา “...ขาพเจาราชทูต อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อใหการตองกันวา...”
หรือในคําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) ระบุ
วา “...๏ฯขาฯ หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพง เมืองคําขึ้นกับเมืองพิษณุโลกให
การตองคํากันวา...”
สวนเนื้อหา
สวนเนื้อหาหรือเนื้อความของคําใหการ พบวามีการเรียบเรียงเนื้อหา ๓ สวน คือ บทนํา
เนื้อหา และประเด็นที่มีการซักถามเพิ่มเติม อธิบายไดดังนี้
๑. บทนํา เปนสวนนําของเนื้อหาของผูใหการ โดยจะอยูหลังจากชื่อผูใหการ การขึ้น
เนื้อหาดวยบทนําในคําใหการมี ๒ ลักษณะคือ
๑.๑ ภูมิหลังของผูใหการ คือ การบอกเลาถึงภูมิหลังของผูใหการ เชน ภูมิลําเนา
บิดามารดา ครอบครัว สังกัดมูลนาย อาชีพ ฯลฯ ผูใหการที่ตองบอกภูมิหลังโดยมากมักจะเปนเชลย
ศึกที่ถูกจับได หรือผูรายที่ใหการในชั้นศาล ในคําใหการแตละฉบับมีการบอกภูมิหลังของผูใหการ
แตกตางกันไป เชน
๏ ฯขาฯ อายกาหรีใหการวา ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บานปดังโปที่ปะลิส
อยู ใ นปเดมป ง ลิ ม า หลั ง กจี ปู เ ดมปดั ง โป เมี ย ฯข า ฯ ชื่ อ มี ห ลวง มี ลู ก ชายเกิ ด คนหนึ่ ง
แม ฯขาฯ ชื่อแมะหญิง พอ ฯขาฯ มารบกับกองทัพไทยที่สตูล กองทัพไทยยิงตาย
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๙)

๑๓๑
๏ ขาพเจาจีนโปแตจิ๋วแซตั๋นอายุ ๔๔ ป ใหการวาจะเปนปใดจํามิได จีนเที่ยง
หองบิดาขาพเจาเขามาจากเมืองจีนอยู ณ กรุงเทพฯ ไดปหนึ่ง ขาพเจาจึงโดยสารสําเภาเขา
มาตามบิดาขาพเจา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาออกไปพบจีนเที่ยงหองบิดาขาพเจาไปเปนเสมียน
โรงหีบหลงจูไตโรงพระยาสมบัติวานิช ณ บานบางทองเหนือเมืองฉะเชิงเทรา ขาพเจาชวย
บิดาขาพเจาทําบัญชีอยูที่โรงหีบหลงจูไตได ๙ ป ขาพเจาไดอําแดงพุมบุตรจีนไดบานบาง
ทองเปนภรรยา พระยาสมบัติวานิชให ฯขาฯ เปนหลงจูแทนจีนไตมาจนทุกวันนี้ได ๗ ป ฯ
ขาฯ อยูกินกับอําแดงพุมเกิดบุตรชาย ๑ หญิง ๓ (รวม) ๔ คน ฯขาฯ มีจีนลูกจางหีบออยตัด
ออยใชการงานอยูที่โรงหีบ ฯขาฯ ในปนี้เปนจีน ๑๔๐ เศษ
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)

๑.๒ สาเหตุของการใหการ ในกรณีที่ผูใหการเปนผูสืบราชการ หรือราชทูต พอคา
ที่เดินทางไปยังตางประเทศ บทนําในสวนเนื้อหาจะกลาวถึงสาเหตุที่ตองไปทําราชการ เชน คําใหการ
ทาวเขื่อนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) กลาวถึงสาเหตุวา
เปนการสืบราชการ ดังนี้ “...๏ ฯขาฯ ทาวเขื่อนแกวเมืองตากใหการวา พระพลเมืองกําแพงเพชร พระ
สุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดเมืองตากให ฯขาฯ ไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะ
ตําเลิม...” หรือในสําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสน ออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖) ระบุสาเหตุวาเกิดจากการเดินทางไปถวายพระราชสาสน ดังนี้ “...๏ ขาพเจาราชทูต
อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อใหการตองกันวาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาพเจาจําทูลพระราชสาสน คุม
เครื่องราชบรรณาการออกไปจิ้มกอง ไปโปกอง ปนสื่อพระเจากรุงจีน...”
๒. เนื้อหา เนื้อหาในคําใหการเปนการบอกถึงรายละเอียดที่ผูใหการพบเห็น หรือเปน
การใหขอมูลตามที่เจาหนาที่ซักถาม มีลักษณะการเรียบเรียงดังตอไปนี้
๒.๑ การลําดับเนื้อหา ในการเรียบเรียงขอมูลของผูใหการจะมีลักษณะการลําดับ
เนื้อหาแบบการลําดับตามกาละ หมายถึงการลําดับเรื่องหรือเหตุการณตางๆ ตามเวลาที่เกิดขึ้นกอน
และหลังโดยลําดับ วิธีการเชนนี้เหมาะกับการเรียบเรียงเอกสารหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร ๑๒
การลําดับเนื้อหาตามกาละในคําใหการมีรูปแบบดังนี้
๒.๒.๑ การลําดับเนื้อหาตามวันเดือนป เชน คําใหการพระยาพระเขมรคิดหา
อุบายกําจัดกองทัพไทย มีการลําดับเนื้อหาโดยเรียงลําดับตามวันเดือนปในปฏิทินตามระบบจันทรคติ
ดังตัวอยาง

๑๒

สุทธิวงศ พงศไพบูลย, การเขียน (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), ๒๖.

๑๓๒
ครั้น ณ วัน ๓ฯ ๔ ค่ํา ปมะโรงฉศก ฯขาฯ กับอายพระยาโสรไทยโสม อายพระ
ยาเสนาพิพัฒนโสม อายนครธรรมราชมก อายพระยาสุภาเสนาวก อายพระยาวงศาธิบดีศรี
๖ คน ก็พากันไปเกณฑกําลังที่แขวงเมืองศรีสุนทรคอยทาอายพระยาบวรราชรถ แตตัว ฯ
ขาฯ ไปตั้งเกณฑกําลังอยู ณ ทาเปยมประกายมฤท
อยู ณ วัน ๑ฯ ๒ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก อายพระยาวงศาอรรคราชศรียกกําลัง
ประมาณ ๘๐ คน เศษขึ้นไปรับภรรยา ณ เกาะสุทิน พบ ฯขาฯ ที่เปยมประกายมฤท
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก อายพระยาบวรราชรถจึงใหอายมโน
จรุดมาหาตัว ฯขาฯ ที่เปยมประกายมฤท ฯขาฯ กับอายพระยาวงศาอรรคราชศรีขึ้นไปหา
อายพระยาบวรราชรถที่เมืองศรีสุนทร
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

๒.๒.๒ การลําดับเนื้อหาตามเวลา เปนการลําดับเรื่องตามโมงยามตางๆ ของ
วัน เชน คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) มีการลําดับเนื้อหา
เลาเรื่องการเดินทางไปสืบราชการตาม โดยบอกชวงเวลาตางๆ ในแตละวัน เชน เพลาเย็น เพลารุงเชา
ดังตัวอยาง
ณ วัน ฯ๕ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก เดินทางไปตามทองทุงครึ่งวัน เถิงบานหนอง
หลวง ฯขาฯ ไปหยุดเชาชางผูมีชื่อ อยูที่บานหนองหลวง ๒ คืน เชาชางไดแลว ไปจากหนอง
หลวงเดินเขาปาไปไมยางตะเคียนไปจนเพลาเย็น หยุดนอนในดง ครั้นรุงขึ้นเดินไปในดงวัน
หนึ่ง ยางค่ําไปนอนที่สํานักลมคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชาไปจากสํานักลมเดินไปในดงอีกครึ่งวัน
เถิงสํานักทัพกลาหยุดพักนอนอยูคืน ๑ แลวเดินตอไปตามปาแดงพอเพลาเย็นเถิงดานทัพ
สะเลา พวกไพรที่ไปดวย ฯขาฯ ปวยลงพักอยู ๒ คืน แลวเดินตอไปตามปาแดงวัน ๑ สํานัก
หยุดนอนที่โปงตะเคียนคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชาขึ้นเดินบนเขาครึ่งวัน ลงจากเขาเดินไปตามปา
แดง พอเพลาเย็นเถิงคลองพลู หยุดนอนคืน ๑ ไปจากคลองพลูเดินขึ้นบนเขาไปวัน ๑ ลง
จากเขาพอเพลาเย็น เถิงคลองแมจะรงกวางประมาณ ๗ วา ๘ วา น้ําตื้นเดินขามได
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕)

๒.๒ ผูเลาเหตุการณ การเลาเหตุการณในคําใหการมีวิธีการนําเสนอโดยใหผูให
การเปนผูเลา โดยใชสรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนตัวผูใหการคือ “ฯขาฯ” หรือ “ขาพเจา” เชน
ฯขาฯ นายเลียนใหการวา เดิม ฯขาฯ เปนแลวไดรับเบี้ยหวัดที่อาลักษณแลว
ประมาณ ๗ ป ๘ ปๆ ละ ๒ ตําลึงมาเถิงปชวดโทศก หมื่นนิพนธภักดีวากับ ฯขาฯ วาให
ฯขาฯ เอาเบี้ยหวัด ๕ ตําลึงใหกับหมื่นนิพนธภักดีๆ จะไมเกณฑราชการ ฯขาฯๆ ก็เอาเงิน

๑๓๓
เบี้ยหวัด ๕ ตําลึง สงใหกับหมื่นนิพนธภักดีๆ ก็เอาเงินไว ฯขาฯ ก็หาไดมาทําราชการไม จน
ทุกวันนี้......
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

ในขณะเดียวกัน ถาหากมีการกลาวถึงบุคคลในฝายตรงขาม เชน ขาศึก กบฏ หรือผูที่
กระทําความผิด จะใชสรรพนามวา “อาย” นําหนาชื่อของบุคคลดังกลาว เชน
อยู ม าจะเป น สั ก กี่ วั น จํ า มิ ไ ด อ า ยราชบุ ต รกั บ ไพร ๒๐ คนกลั บ มาถึ ง
หนองบัวลําพู ขาพเจาหาไดยินอายราชบุตรแลไพรผูใดผูหนึ่งพูดวาอายราชบุตรขึ้นไปหา
อายเวียงจันทนดวยธุระสิ่งใดไม แลวอายราชบุตรกับไพรมีชื่อกลับลงมา ณ เมืองหลม
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.)

๒.๓ การใชคําปฏิเสธของผูใหการ ในกรณีที่ผูใหการตอบขอซักถามของเจาหนาที่
ไมได เนื่องจากไมไดจดจํา ไมไดอยูในเหตุการณ หรือจําเหตุการณดังกลาวไมได จะมีการปฏิเสธดวย
ขอความ “ฯขาฯ ไมทราบ” หรือใชรูปประโยคปฏิเสธ “หา...ไม” ในการชี้แจง เชน
ที่เมืองหลวงพระบางนั้นผูใดจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หารูไม เจาวงศตายอยู
มาแลวเจาเมืองเวียงจันทนยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองพวนแตก เจานันทกวาดเอาเอาครอบครัว
มา ณ เมืองเวียงจันทน แตเจาชมภูเจาเมืองเชียงขวางนั้นหนีไปอยูหัวพันทั้งหก รุงขึ้นอีกป
หนึ่งเจานันทยกไปตีเมืองหลวงพระบางได เจานันทจึงแตงใหเจาแกวเมืองเวียงจันทนไป
เกลี้ยกลอมเจาชมภูใ หกลับมาอยู บานเมืองเหมือนแตกอน แลเจ าแกวนั้นจะเปนลูกผูใด
ฯขาฯ ไมทราบ
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓)
๏ ฯขาฯ นายหนานสันบาวพระยาตากใหการวา ณ วันเดือน ๑๐ ขางขึ้นปจอ
โทศก ฯขาฯ กับนายขนานตัน ขนานตมะ จีนมา ๔ คน จัดเรือแมปะลํา ๑ บรรทุกเกลือขึ้น
ไปขาย ณ เมืองเชียงใหม ฯขาฯ ไปเถิงเมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๒ ๑๑ ค่ํา ฯขาฯ จอดเรือขาย
เกลือที่ทามองคูใตเมืองเชียงใหมทางไกลวัน ๑ จอดขายเกลืออยูประมาณเดือนเศษหาไดขึ้น
ไปเมืองเชียงใหมไม แลวก็หาไดถามเถิงราชการบานเมืองอายพมาจะยกมาตีเชียงใหมไม
ณ วันเดือน ๑๒ ขางแรมกลับมาเถิงเมืองตากวันใดจําไมได มาจากเมืองตาก ๒ฯ ๑ ค่ํา ๏
(จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๒๑)

๑๓๔
๓. ประเด็นที่มีการซักถามเพิ่มเติม ในคําใหการบางฉบับ เมื่อผูใหการบอกรายละเอียด
ขอมูลจนหมดสิ้น ทางเจาหนาที่จะมีการซักถามประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ในการเรียบเรียงเนื้อหาในสวน
นี้จะขึ้นตนดวยคําวา “เมื่อ ฯขาฯ อยู...” “แลเมื่อ ฯขาฯ อยู...” แลวตามดวยชื่อเมืองหรือสถานที่ที่
ผูใหการเคยอยูอาศัย หรือเคยเดินทางไป ประเด็นที่มีการซักถามเพิ่มเติม เชน เหตุการณในบานเมือง
อื่น การจัดเตรียมกองทัพ การทํามาหากิน เปนตน ในที่นี้จะขอยกตัวอยางจากคําใหการในหนังสือ
พ ร ะ ย า พิ พั ฒ น โ ก ษ า เ รื่ อ ง โ ป ร ด เ ก ล า ใ ห พ ร ะ ย า พิ ชั ย อ อ ก ไ ป ล า ด ต ร ะ เ ว น
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) กลาวถึงการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณในเจาเวียดนามมินมางเมือง
ญวนเสด็จสวรรคต และการทํามาหากินในเมืองเว
เมื่อ ฯขาฯ อยูที่เมืองกวางนัม ณ ปชวดโทศกไดยินพวกไพรญวนเมืองกวางนัม
ไปทําราชการเมืองเวกลับมาเลาพูดจากันหลายคนวา ณ เดือนยี่ปชวดโทศก เจาเวียดนาม
มินมางปวยตาย บากวักเหมามารดาองมินมางวาราชการเมืองเวได ๓ เดือน ขุนนางผูใหญ
ผูนอยไพรบานพลเมืองสมัครรักใครจะใหองเกียนอานเปนเจา แตบากวักเหมามารดาไม
ยอมวาผิดดวยอยางธรรมเนียม จึงตั้งองมินตงบุตรองมินมางเปนเจาเมืองเวใชยี่หอวาเทียน
ตรี........................... เมื่อ ฯขาฯ อยูที่ขางเกาะดองก็ไดยินวาฝนแลงราษฎรทํานาไดเล็กนอย
ราคาขาวสารราษฎรซื้อขายกันที่เมืองไซงอนกับญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๒ พวงครึ่ง คิดเปนถัง
ไทยถังละ ๑๒ เบี้ย ราคาขาวสารที่คายโรงตาริษ คายเกาะดอง ถังญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๓
พวง คิดเปนถังไทยถังละ ๓ สลึง ราชการนอกกวานี้ ฯขาฯ ไมทราบ
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖)

สวนทาย
สวนทายของคําใหการพบวา มีการลงทายใน ๒ ลักษณะคือ การใชคําลงทายเพื่อจบ
คําใหการ และการบันทึกขอความเพิ่มเติมในตอนทาย
๑. การใชคําลงทายเพื่อจบคํา ใหการ มี ๒ ชนิดคือ การใชคําลงทายเพื่อแสดงการ
สิ้นสุดเนื้อความ และการใชคําลงทายเพื่อแสดงการยืนยันความจริง
๑.๑ การใชคําลงทายเพื่อแสดงการสิ้นสุดเนื้อความ ใชขอความลงทายวา “สิ้น
คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้” หรือ “สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้” เชน
......แตกองทัพอายตนกูมัดญิวานั้นจะไดครอบครัวมากนอยเทาใด แขกมีชื่อ
หาไดเลาให ฯขาฯ ฟงไม แตตัว ฯขาฯ ปวยอยูที่ทุงน้ํานอยไปไมได ณ เดือน ๔ ขางแรมจะ
เปนกี่ค่ํา ฯขาฯ จํามิได พวกกองทัพเมืองสงขลาไปจับเอาตัว ฯขาฯ สงเขามาเมืองสงขลาๆ
สงตัว ฯขาฯ เขามา ณ กรุงฯ สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

๑๓๕
ถึง ณ วัน ๓ฯ ๔ ค่ํา แผนดินไหวตลอดไปไกลเมืองเวียงจันทน ทางประมาณ ๓
คืน ๔ คืน ถึงวัน ฯ๕ ๕ ปจออัฐศก ฝนไมตกฟาไมรอง เกิดลมพายุใหญ หอพระแกวยอดหัก
หอพระบางบันหักทั้ง ๒ ขาง หอไตรทลาย เรือนเมียเจาเวียงจันทนหักยับ ๓ หลัง เรือนไพร
พลเมืองทลาย ๔๐๐ หลัง พระสังฆราชวัดภูซรองดูตามตําราบอกเพี้ยกวานวาเกิดวิบัติตางๆ
เมืองเวียงจันทนจะเสียแลว เมื่อครั้งกอนแผนดินแยกเมืองก็เสีย ครั้งนี้ก็เปนเหมือนกัน เพลี้ย
กวานเอาคําพระสังฆราชบอกเจาเวียงจันทน เจาเวียงจันทนหาเชื่อไม เกิดเหตุทั้งนี้เพราะ
บุญของเราอีก แตที่แผนดินแยกนั้นก็ใหขนดินมาถมเต็มทั้งสิ้น ๕ แหง หอพระแกว หอพระ
บาง หอไตร ก็ซอมแซมทําขึ้นดั่งเกา สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓)

ในกรณีที่เปน คําใหการของราชทูต หรือผูที่เดินทางไปสืบ ราชการ จะใช คําลงทายวา
“ขาพเจาไดทราบความแตเทานี้” หรือ “ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้” เชน
คําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางไปยังเมืองบาหลีของจีนกั๊ก ใชคําวา “ขาพเจาไดทราบความแตเทานี้” ใน
การลงทาย
ออกเรือจากเมืองใหม วัน ฯ๘ ๙ ค่ํา ตนหนจีนสําหรับเรือเดิม ใชใบมา ๑๙ วัน
วัน ฯ๑๓ ๑๐ ค่ํา ถึงเมืองสมุทรปราการๆ ถามขาพเจาแลวก็บอกสงขึ้นมา ณ กรุงเทพพระมหานคร ขาพเจาไดทราบความแตเทานี้
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.)

สําเนาคําใหการทูตเรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)
ราชทูตผูใหการใชคําลงทายวา “ขาพเจาไดรูเห็นทราบความแตเทานี้”
......ขาพเจาเห็นกําปนไฟเขามาในเมืองกวางตุงเดือนละหนบาง เดือนละสอง
หนบางมาทอดอยูที่หนา ๑๓ หาง วันหนึ่งบางสองวันบาง แลวกลับไป ขาพเจาไดรูเห็น
ทราบความแตเทานี้ ๚ะ๛
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.)

คําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงไปเรงรัด
ทวงดอกไมเงินดอกไมทองที่เมืองตรังกานู ใชขอความลงทายวา “ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้”

๑๓๖
ครั้น ณ วัน ฯ๑๔ ๗ ค่ํา พระยาลีงามีหนังสือใหเรือ ๕ ลําสงตนกูมามุดนองตนกู
อุมาผูวาที่พระยาตรังกานูกับบุตรภรรยาตนมาเมืองตรังกานู ตนกูอุมาใหตนกูมามุตอยูที่
เรือนตนมาโส ซึ่งเปนพระยาตรังกานูผูตาย ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้ ๛
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙)

๑.๒ การใชคําลงทายเพื่อแสดงการยืนยันความจริง พบในคําใหการของเชลย
หรือผูที่ใหการในชั้นศาล ใชขอความวา “เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้” ในคําใหการบาง
ฉบั บ ใช ร ว มกั บ ข อ ความที่ ใ ช ใ นการยื น ยัน เมื่ อ สิ้ น สุ ด เนื้ อ ความเป น “เป น ความสั จ ความจริ ง สิ้ น
คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้” เชน
คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) ระบุวา “...ขาพเจาก็มาจากเมืองไซงอนนอนทางสิบสี่คืนเถิงเมืองอุดงคมี
ไช เปนความสัจความจริง ขาแตเทานี้...”
คําใหการเกี่ยวกับเหตุการณเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔)
ระบุวา “...แลขอราชการเมืองเชียงรุงทุกวันนี้จะเปนประการใด ฯขาฯ หาทราบไม แจงอยูในคําใหการ
ราชาชมพูผูขึ้นไปเมืองเชียงรุงแลว เปนความสัจความจริง สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛...”
อยางไรก็ตาม นอกจากการยืนยันความจริงแลว ยังพบวาในคําใหการบางฉบับยังมีการ
ยืนยันความจริงเพิ่มเติมโดยการเสนอบทลงโทษ จากการศึกษาพบเพียงฉบับเดียวคือ จดคําใหการอาย
ตุลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) ใหการวาไมมีผูใดมาพูดกับตนระหวางที่หลบหนี ถาสอบสวน
แลวปรากฏวามีจริงก็ขอใหเฆี่ยนตนไดทันที ดังขอความที่วา “...สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ แลจะมี
ผูใดมาพูดจาวากับ ฯขาฯ ประการใดนั้นหามิไดพิจารณาสืบไปเบื้องหนา มีผูใดใหการอยางอื่นวามา
พูดจากับ ฯขาฯ ประการใดก็ใหเฆี่ยน ฯขาฯ จงหนัก…”
๒. การบั น ทึ ก ข อ ความเพิ่ม เติ มในตอนท า ย ในคําใหการบางฉบับ จะมีการบัน ทึ ก
ขอความเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของเจาหนาที่ในการซักถามในตอนทาย ทําใหทราบถึงขั้นตอน
การทํางาน ขอความตางๆ มีลักษณะเนื้อหาดังนี้
๒.๑ การบีบบังคับใหสารภาพ พบในคําใหการพระยาพระเขมรคิดอุบายกําจัด
กองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) บันทึกถึงขั้นตอนการนําตัวเชลยมาเฆี่ยนเพื่อยืนยันคําใหการ
วา “...๏ วัน ฯ๑ ๑ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกเพลากลางคืนไดเอาตัวอายพระยาจักรีมีเขาคาผูกเทาผูกเอว
เฆี่ยนถามอายพระยาจักรีมีก็ใหการยืนคําอยู...”
๒.๒ การจั ด ส ง คํา ให การ พบในคําให การในหนั งสือพระยาพิพัฒ นโกษาเรื่อ ง
โปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) ความวา “...เปนความสัจ

๑๓๗
ความจริง ฯขาฯ ไดรูเห็นไดยินแตเทานี้ ๏ วัน ฯ๔ ๒ ค่ํา ปเถาะเบญจศกไดใหตนหนังสือกับคําใหการ
อายวาญวนเมืองพนมเปญ ภักดีถือไปเมืองตราด ๓ ฉบับ...”
๒.๓ การกลั บ คํ า ของผู ใ ห ก าร พบในสํ า เนาคํ า ให ก ารหลงจู ซี เรื่ อ งอั้ ง ยี่ เ มื อ ง
ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) มีการบันทึกขอความเกี่ยวกับการกลับคําใหการของ
หลงจูซี ไวในตอนทาย ดังนี้
๏ ขา พเจา จีน ชีใหการสารภาพรับ วา แต กอนนั้ นหาจริง ไม เปน สัจ จริ งของ
ขาพเจานั้นขาพเจาเห็นวาพวกตั้วเฮียตีไดเมืองฉะเชิงเทราเขาอยูในเมืองแลว พวกไทยยก
มาตีจีนชาวโรงน้ําตาลทราย แลวฆาฟนพวกจีนโรงน้ําตาลทรายตาย แลวเผาโรงน้ําตาลเสีย
ขาพเจาจะอยูที่บานทาเสาตอไปคิดเห็นวาหลงจูโปเปนแซเดียวกับอายจีนสิ้นทองมีพวกมาก
ขาพเจาจึ่งหนีขึ้นไปหาหลงจูโปบอกวาขาพเจากลัวกองทัพไทย จะมาอาศัยอยูดวยจะไดหรือ
ไมได หลงจูโปวาอยูไดไมเปนไรดอก วาจีนหลงจูสิ้นทองเปนตั้วเฮียมีพวกมาก หลงจูโรง
น้ําตาลทรายทั้งปวงก็เขาดวย พวกหลงจูโปก็มีมาก ถึงกองทัพมาหลงจูสิ้นทองคงจะสูได
ขาพเจาเชื่อถือหลงจูโป ก็อยูดวยจีนหลงจูโป เมื่อ ณ วัน ๑ฯ ๑ ๕ ค่ํา ขาพเจาไดยินจีนชาวเรือ
จีนโรงน้ําตาลในโรงหลงจูโป ขาพเจาจําชื่อไมไดหลายคนพูดกันวา ไดยินอายจีนสิ้นทองอาย
จีนบูปรึกษากันวาเมืองฉะเชิงเทราตีไดไวแลว จะคิดอานไปตีเมืองชลบุรีตอไปอีก ขาพเจา
ไดยินแตเทานี้ แตความนอกจากนี้ขาพเจาหาไดยินผูใดพูดกันวาอายจีนหลงจูสิ้นทอง อาย
จีนบูจะคิดอานกันอยางไรตอไปไม เปนความสัจความจริงขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)

๒.๔ การอานทวนคําใหการ พบในคําใหการไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔ คน
จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) มีการบันทึกขอความตอนทายที่บอกขั้นตอนการอานทวนคําใหการซ้ําอีก
ครั้ง เพื่อใหผูใหการยืนยันวามีเนื้อหาที่ถูกตอง ดังนี้ “...๏ ในทันใดนั้นไดอานคําใหการให นายเกษ
นายอยู นายทอง นายขาว นายมา นายมา นายเกิด นายกุน นายแยม นายเมือง ๑๐ คนฟงๆ วา
ถูกตองดวยทองคําของ ฯขาฯ อยูแลว ๛...”

บทที่ ๔
เนื้อหาในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทั้ง ๖๕ เรื่อง (ตนฉบับ
๗๓ รายการ) พบวามีเนื้อหาทั้งหมด ๔ ประเภท เนื้อหาที่พบมากที่สุดไดแกคําใหการที่เกี่ยวกับศึก
สงคราม รองลงมาคือคําใหการในกระบวนการยุติธรรม คําใหการของผูที่เดินทางไปยังตางประเทศ
และคําใหการประเภทอื่นๆ ตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. คําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม
คํ า ให การที่ เ กี่ ย วกั บ การศึกสงครามนี้เปน คําใหการที่ ทางราชการไดใหจั ดทําขึ้น โดย
สอบถามเชลย หรือบุคคลที่จับไดในการศึกสงครามมาใหการเกี่ย วกับ ขอมูลตางๆ ตลอดจนเหลา
อุปนิกขิต หรือจารบุรุษที่แปลกปลอมเขาไปสอดแนมในเขตของขาศึก หรือพวกตระเวนดานสืบขาว
เชน กองมอญสังกัดกรมอาทมาต หรือเสือปาแมวเซา รวมทั้งพลเมืองอื่นที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร หรื อพลเมื อ งของไทยที่ ถูก กวาดตอนไปในแดนของข าศึก แลว กลับ คื น มาไดในภายหลัง ๑
ธรรมเนียมดังกลาวนี้เปนประเพณีมีในหลายประเทศ วิธีการถามคําใหการดังกลาวเปนวิธีการสําคัญที่
จะทําใหทราบถึงความรูภูมิประเทศและกําลัง รวมทั้งเหตุการณเรื่องราวตางๆ และขนบธรรมเนียม
หรือขอราชการของฝายขาศึก ๒
ในมาตรา ๑๐ ของกฎหมาย “พระไอยการกระบดศึก” ไดกลาวถึงธรรมเนียมการถาม
เอาถอยความจากบรรดา “ราชศัตรู” ที่ควบคุมตัวไวไดวา
๑๐ มาตราหนึ่ง ราชสัตรูแปลกปลอมเจามาในขอบขันทเสมาก็ดีแลมันคิด
ทนงองอาจทํารายใหเปนจุลาจลในแผนดินทานก็ดี แลชาวประเทษตางเมืองเจามาอยูใน
ขอบขันทเสมาแลว แลมันคิดรายแกแผนดินทานก็ดี แลขาศึกตางประเทศ มันทํากลอุบาย
คิดรายแกแผนดิน แลมันมิไดเกรงกลัวแปลงปลอมเขาไปในพระราชวัง แลไปถึงพลับพลา
หนาพลานฉานคลี แลเขาไปถึงทองพระโรงมุขบานพระแกล แลไปที่สถานแหงใดๆ ก็ดี แล
จับไดมันผูทะนงองอาจแปลกปลอมเขาไปนั้น ใหถามเอาถอยคํามันจงถองแท แลใหเอาตัว
มันผูแปลกปลอมเขามานั้นลงโทษ ๓ สถาน แลซึ่งผูรูเหนคิดอานวาชอบเขาดวยมันนั้น ให
๑

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชําระและจัดพิมพเผยแพรหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เลม ๑๐, “คําชี้แจง,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๐, (๒๔).
๒
เรื่องเดียวกัน, (๑๙).

๑๓๘

๑๓๙
สับแลเถือเนื้อแลวใหฆาเสีย ใหริบเอาทรัพยสิ่งสีนมันผูทําจุลาจลในแผนดิน เขาพระคลัง
หลวงจงสิ้น ๓

ลักษณะกลาวนี้เปนการถามคําใหการจากราชศัตรูที่แปลกปลอมเขามากอการรายใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งชาวตางประเทศที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแลวกลับเปนกบฏขึ้นภายหลัง
ส ว นรายละเอี ย ดการให การของเชลยที่จับ ไดเมื่ อทํา ศึกสงครามนั้น ไดมีก ารระบุไ วในตํ าราพิไชย
สงครามฉบับรัชกาลที่ ๑ เลขที่ ๑๗๗ “ตําราพิไชยสงคราม คํากลอนเลม ๑” โดยระบุถึงการซักถามใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
แอบแนบเขาใกลอยากลัว เรงจับเอาตัว
ผูกมัดรัดรึงเอามา
ไตถามเอาความกิจจา
เหตุใดมึงมา
คายศึกเมืองโพนเปนไฉน
ถาถามมิบอกจริงใจ
เฆี่ยนถามความไป
ใหไดเที่ยงแทโดยจรึง
ถาบอกจริงแลวรําพึง
กลศึกอันยึง
เกลือกเขาจะลอลวงเรา
ตริใหตลอดอยานิ่งเนา
การงานอยาเบา
กลศึกจะไดไตรตรา
แตงออกเที่ยวกระเวนแสวงหา ใหดูฤทธา
กําลังขาศึกอันประจญ
................................................................................................................................
ตําหรับหนึ่งเจาภพไตร ประชิดเมืองใด
เรงลอมไวใหมั่นคง
ชางมาวาวุนโดยจง
ตั้งตามจํานง
กระบวนตําราอยาคลา
แตงออกจุกชองแสวงหา ทาทางไปมา
ที่คนคณาแจจัน
ดอมมองจับเอาตัวพลัน ไตถามเหตุอัน
คิดอานการศึกเปนไฉน
ทาทางเขาออกฉันใด
เล็ดลอดที่ไหน
อยาอําเรงออกตามจรึง
คิดอานผูใดรําพึง
กลศึกคํานึง
กิจการจะทํากลใด
ชางมารี้พลตรวจไตร
มากนอยเทาใด
ทั้งทวยทหารอาสา
ปนใหญปนนอยคณนา จะแตงออกมา
นอกคายประมาณเทาใด
บานเมืองตกแตงเปนไฉน เลหยลกลใด
อยาไดอิดเอื้อนอําพราง
เขาจะสูเราหรือบราง
คิดฉันใดบาง
ศึกคายเมืองโพนเปนไฉน
ถามใหสิ้นเลหกลใน
เห็นจริงแลวไซร
เรงคิดกิจการอยาคลา
แมวามันวาสัตยา
คิดอานไตรตรา
ในการเลหกลสืบไป
หอมลอมอยาใหออกได เล็ดลอดหนีไป
จับกุมจําจองเอามา ๔

๓

กฎหมายตราสามดวง, เลม ๔, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗), ๑๒๙-

๔

ตําราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลที่ ๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๖๖-๖๗.

๑๓๐.

๑๔๐
ขอความในตําราพิชัยสงครามไดระบุถึงรายละเอียดของการซักถามเชลยที่จับมาไดวาให
ไตถามเกี่ยวกับกลศึกของฝายตรงขาม กําลังพาหนะรี้พล จํานวนศาสตราวุธ การตกแตงตระเตรียม
บานเมือง และลักษณะคายของขาศึก
รอยรอยของการจับเชลยศึกมาซักถามคําใหการนั้น ยังปรากฏอยูในพระราชพงศาวดารที่
มักจะกลาวถึงการศึกสงครามอยูบอยครั้ง ดังเชน ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระ
พนรั ต น กล า วถึ ง ตอนสมเด็ จ พระเจา หงสาวดี ต ะเบ็ ง ชะเวตี้ ย กทั พ ตี ก รุง ศรี อยุ ธ ยา เมื่ อ เขา เมื อ ง
กาญจนบุรีไดจับกรมการเมืองมาซักถามคําใหการ ดังความที่วา “...จับไดกรมการถามใหการวา พระ
นครเปนจลาจลจริง แตบัดนี้พระเทียรราชาครองราชยสมบัติ เสนาพฤฒามาตย แลหัวเมืองทั้งปวงเปน
ปกติพรอมมูลอยูแลว...”๕ เปนตน
จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวาคําใหการที่
เกี่ยวกับศึกสงครามมีจํานวนทั้งสิ้น ๔๕ เรื่อง จากจํานวนทั้งหมด ๖๕ เรื่อง (คิดเปนเอกสารตนฉบับ
จํานวน ๔๖ รายการ จาก ๗๓ รายการ) มีลักษณะของเนื้อหาดังตอไปนี้
การบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกสงคราม
การบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกสงครามเปนลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุด ผูใหการ
สวนใหญมักจะบอกเลาเรื่องราวของตนเองที่มีสวนรวมกับสงครามที่เกิดขึ้น เชน รายละเอียดของ
เหตุการณ การสูรบ ผลของการสูรบ ฯลฯ ดังตัวอยางในคําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒) ผูใหการคืออายเจะษาและ กลาวถึงเหตุการณกบฏที่เมืองกลันตันเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒ ซึ่ง
พระยาศรีพิพัฒนเปนแมทัพใหญยกกองทัพลงไปปราบพวกแขกที่กอความไมสงบไววา
อยูประมาณ ๒ วัน กองทัพไทย จีน แขก เขาตีคายอายแขกซึ่งตั้งอยูริมทะเล
ใหญ แตกไปหลายคาย ครั้น ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนกี่ค่ํา ฯขาฯ หาไดสังเกตไวไม ฯขาฯ
ไดยินอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรแขกเมืองไทรพูดกันที่
คายวากองทัพไทยยกมาตีเมืองสงขลามาก อายตนกูมัดอาเก็บวาจะไปเที่ยวหาคนที่เมือง
ไทรหนุนมาอีกก็หาเห็นมาไม เรามีคนอยูเทานี้เห็นจะสูไมได
ครั้นรุงขึ้นเพลาเชากองทัพไทยเอาปนใหญบนเขายิงเขาไปในคาย อายแขกสู
รบอยูจนเพลาค่ํา ครั้นเพลาดึกอายแขกแตกหนีไป ผูใดจะไปขางไหน ฯขาฯ ไมรู ครั้นรุง
ขึ้นเพลาเชา กองทัพไทยติดตามไป ฯขาฯ ปวยอยูหนีไปไมทัน เพื่อนจับตัว ฯขาฯ ได เอา
ตัว ฯขาฯ มาสง ณ เมืองสงขลา พระยาสงขลาสง ฯขาฯ เขามา ณ กรุงฯ
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

๕

สมเด็จพระพนรัตน, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน. พิมพครั้งที่ ๔.
พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๔.๓๔

๑๔๑
การจัดเตรียมกองทัพ
การจัดเตรียมกองทัพ ถือไดวาเปนขอมูลสําคัญที่มีการจดบันทึกไวในคําใหการที่เกี่ยวกับ
ศึกสงครามบางเรื่อง เปนการเลารายละเอียดในการจัดการทัพ การเตรียมกําลังคนของฝายตรงขาม
มี ๒ ลักษณะคือ การเตรียมการปองกันขาศึก และการซอมรบของฝายตรงขาม
๑. การเตรียมการปองกันขาศึก
การเตรียมการปองกันขาศึกถือเปนยุทธวิธีสําคัญในการรบ ซึ่งตําราพิชัยสงคราม
กลาวไววาเมื่อจับเชลยศึกไดควรจะซักถามขอมูลไว จากการศึกษาเนื้อหาในคําใหการพบวาเมื่อทาง
ราชการจับเชลยศึก หรือสงคนไปสืบราชการ มักจะมีการซักถามถึงลักษณะของคายหรือกําแพงเมือง
การจัดเตรียมอาวุธ จํานวนทหาร ดังตัวอยางในคัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพ
ญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑) อายเพมถูกญวนจับดวยขอหาลอบมาสืบราชการจึงถูกสงตัวไปยัง
นายทหารญวนที่คายตางๆ อายเพมไดจดจําลักษณะคายและการเตรียมพรอมของกองทัพญวนมาให
การ ดังขอความตอไปนี้
แลเมื่อกําปงซู นายดานสงตัว ฯขาฯ ไปใหองจันลันปน ณ เมืองชีแครงนั้น ฯ
ขาฯ เห็นองจันลันปนอายุประมาณ ๖๐ ป ตั้งคายอยูไกลเมือง ประมาณ ๔ เสน ๕ เสน ใกล
ลําน้ําประมาณเสนหนึ่ง เสาคายไมจริง ใหญประมาณกํากึ่ง ๒ กํา สูงประมาณ ๖ ศอกเศษ
กว า งประมาณ ๒ เส น ยาวประมาณ ๒ เส น ขุ ด คู ร อบห า งค า ยประมาณ ๕ ศอก คู ลึ ก
ประมาณ ๔ ศอก คูลึกประมาณ ๔ ศอก กวางประมาณ ๕ ศอก ปกเสาคาย ๒ ชั้น หางกัน
๓ ศอก เอาดินขึ้นถมกลางสูงเสมอกับเสาคาย คนเดินบนนั้นได ไวชองปนใหญดานละ ๘
ชอง เห็นมีปนใหญอยูในคายบอกหนึ่ง ยาวประมาณ ๒ ศอกเศษ ใหญประมาณ ๒ กํากึ่ง มี
ปนคาบศิลาประมาณ ๕๐ บอก องจันลันปนคุมไพรญวน ๓๐๐ พระยาเสนาราชกุเชนนพ
คุมเขมร ๕๐๐ อยูรักษาคาย ราคาขาว ณ เมืองชีแครงนั้น ซื้อขายแกกันเกวียนเขมร ๘๐ ถัง
เปนเงินแนนแผนหนัก ๖ ตําลึง ๑ บาท
เมื่อองจันลันปนเอาตัว ฯขาฯ กับอา ยโสมไปสงใหองอานภู ณ เมืองกะพง
สวายนั้น ฯขาฯ เห็นองอานภูอายุประมาณ ๕๐ เศษ ตั้งคายอยูไกลเมืองประมาณ ๗ เสน ๘
เสน เสาคายไมจริงใหญประมาณกํากึ่ง ๒ กํา สูงประมาณ ๖ ศอกเศษ ยาวประมาณ ๓ เสน
กวางประมาณ ๓ เสน ขุดคูรอบหางคายประมาณ ๓ วา ปกเสาคายสองชั้น เอาดินถมสูง
เสมอเสาคาย คนเดินบนนั้นได มีชองปนใหญทุกดาน แตจะมีดานละกี่ชองนั้น ฯขาฯ หาได
สังเกตไม แตปนคาบศิลาคาบชุดนั้น ปลูกโรงใสไวในคาย โรงหนึ่งจะเปนปนมากนอยเทาไร
ฯขาฯ ไมรู องอานภูมีไพรญวน ๔๐๐ พระยาศรีทิพวังคุมไพรเขมร ๑๐๐ คนอยูรักษาคาย มี
ฉางขาวอยูในคาย ๕ หองหลังหนึ่ง แตขาวจะมีมากนอยเทาใด ฯขาฯ หาเห็นไม
(จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.)

๑๔๒
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาผูใหการไดใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของคายญวน ไดแก
ขนาดความยาวความสูงของคาย ลักษณะของคูน้ําคันดินที่ลอมรอบ การวางกําลังคนเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในคาย จํานวนกองกําลังในคาย จํานวนอาวุธยุทโธปกรณ และตําแหนงของฉางขาวซึ่งไวใช
เก็บ รักษาเสบีย ง ขอมูล เหลานี้นับวามีประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผนในศึกสงคราม ที่จะชว ย
ประเมินกําลังคน อาวุธ และเสบียงอาหารของฝายตรงขามไดเปนอยางดี
๒. การซอมรบของฝายตรงขาม
ขอมูลที่เกี่ยวกับการซอมรบนั้น เปนรายละเอียดที่เชลยศึก หรือผูที่เดินทางไปสืบ
ราชการไดไปพบเห็นการซอมรบของทหารในฝายตรงขาม เมื่อทางราชการซักถามจึงใหการไว ใน
คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คนเขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) ผูใหการคือนักซอร
กลาวถึงการซอมรบในคายญวนไวดังนี้
ฯขาฯ ไปดูญวนหัดทหาร ฯขาฯ ก็ไปกับนักอง นักคง ฯขาฯ เห็นญวนออกตั้ง
หัดอยูหนาคายญวนตั้งเปน ๒ พวก พวกละ ๒๐๐ เศษ ตัวนายขี่ชางผูกสัปคับยืนอยูขางละ
ชางมีกลองตีอยูขางละ ๓ ใบ ญวนถือธงแดงคัน ๑ ธงขาวคัน ๑ ธงดําคัน ๑ ขางละ ๓ คัน
ไพรญวนถือปนคาบศิลาทวนงาว บางเขาสูรบกันแลวหัดทีเขาทีออก ทีไลทีหนีถาผูใดทําผิด
ญวนนายอยูบนหลังชางรองลงมาดวยแตร อายญวนสําหรับเฆี่ยนก็เอาตัวไปเฆี่ยนคนละ ๒๐
ที ๓๐ ที ตั้งหัดอยูทุกวัน
(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑)

ในคําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ.
๒๓๘๗) หลวงยกกระบั ตรและพระสุริย ะได เดิน ทางไปยั งเมื องเมาะตําเลิมซึ่ งในขณะนั้น อั งกฤษ
ปกครองอยู อังกฤษไดมีการตั้งกองทหารฝกไพรพลชาวมอญและพมาฝกยิงปน ดังขอความตอไปนี้
และเพลากลางวัน ฯขาฯ กับพระสุริยะไปเที่ยวในเมืองเมาะตําเลิม เห็นทหารอังกฤษฝรั่ง
ขาวดําหัดยิงปนคาบศิลายืนเรียงกัน ๔ แถวๆ ละ ๔๐ คนเศษ แลวเห็นพวกมอญพมาหัดยิง
ปนเดินเรียงกันเปนแถวเหมือนกับพวกอังกฤษ ประมาณแถวละ ๓๐ คน เขากันทั้งอังกฤษ
มอญ พมา ประมาณ ๓๐๐ คน แตปนใหญนั้น ฯขาฯ หาเห็นอังกฤษหัดยิงไม
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘)

๑๔๓
เสนทางการเดินทาง
เสนทางการเดินทางที่ปรากฏในคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม จําแนกได ๒ ลักษณะคือ
เสนทางการเดินทัพ และเสนทางการสืบราชการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. เสนทางการเดินทัพ
คําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงครามบางฉบับมักจะมีการระบุเสนทางการเดินทัพ นับเปน
ขอมูลสําคัญที่ผูนําทัพจะตองรูถึงเสนทางตางๆ ตรงตามหลัก “ธาราพยัตติ” ในตําราพิชัยสงครามที่
กลาวไววา “...อนึ่งจะดําเนินโดยสามารถจํากฎหมาย ป เดือน วัน คืน แลดาวนักขัตฤกษทั้งปวงนั้น
เปน สําคัญ แลจะมุงหมายไปสถานที่ใดๆ นั้นก็ดี มิไดแคลวคลาดดังปรารถนา...”(๓๐๙) และใน
ตําราพิไชยสงครามยังระบุถึงคุณลักษณะผูนําทัพไววาควรจะเปนผูรอบรูในที่ทางตางๆ ดังความที่วา
“...ผิขุนพลรูนําพลพยูห หมูจัตุรงคเสนา อยาไดคลาด ฉลาดในที่ทาง กลางกันดารรายเรียง...” ดวย
เหตุนี้เมื่อมีการซักถามเชลยศึกจึงตองสอบถามเสนทางการเดินทัพควบคูกันไป
ตัวอยางเสนทางเดิน ทัพที่พบในคําใหการ เชน สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมือง
เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ในตอนทายเรื่องไดมีการบันทึกเสนทางการเดินทัพที่
สําคัญเอาไว ดังนี้
ระยะทางตั้งแตแกงคอยไปกําพรานวัน ๑
แตกําพรานไปชัยบาดาลวัน ๑
แตชัยบาดาลไปบัวชุมวัน ๑
แตบัวชุมไปศรีเทพวัน ๑
แตศรีเทพไปทาโรงครึ่งวัน
แตทาโรงไปกองทนวัน
แตกองทนไปรองคลาวัน
แตรองคลาไปหนองชุมแสนครึ่งวัน
แตหนองชุมแสนไปนายมวัน
แตนายมไปเพชรบูรณวัน
แตเพชรบูรณไปหลมสักคืน
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)

เสนทางการเดินทัพในตัวอยางขางตนนี้ เปนเสนทางจากอําเภอแกงคอยในจังหวัดสระบุรี
ปจจุบัน เดินทางผานสถานที่ตางๆ ไปจนถึงอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งคําใหการชุดนี้อยู
ในชวงศึกเจาอนุวงศเวียงจันทน พ.ศ. ๒๓๗๐ เมื่อตรวจสอบจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓ พบวามีการเดินทัพจากกรุงเทพฯ ไปยังเพชรบูรณ แมทัพที่ยกขึ้นไปคือเจาพระยาอภัยภูธร
ที่สมุหนายก นําไพรพล ๕,๐๐๐ ขึ้นไปตีทัพเจาราชวงศเมืองเวียงจันทแตกพาย

๑๔๔
ในคําใหการคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ.
๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) พระยานรินทร เจาเมืองสี่มุมไดบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเสนทางสําคัญในศึก
เจาอนุวงศไวดังนี้
แตคายหนองบัวลําภูไปทางบานสมปอย แตเชาจนเที่ยง มีลําคลองบานสมปอยเปนที่สํานัก
แหงหนึ่งมีทางแยกไปทางซายมือแตเชาจนเที่ยงถึงคายอายราชวงศมาตั้งอยูคนประมาณ
๖๐๐๐ เศษ มีทางตัดขามหลังเขาไปอีกทางหนึ่ง แตบานสมปอยถึงบานชองขาวสารทาง
เชาจนเพลมีเขาสองขางชองแคบปดทางไว อายสุทธิสารคุมไพรไมติดประมาณเกาพันคนปน
สองพันเศษรักษาคายอยู มีน้ําซับอยูกลางคายพออาศัย แตหนาคายนั้นหามีน้ําไม แตคาย
หนากระดานไปถึงบานชองขาวสารทาง ๓๐ เสนเศษ แตบานขาวสารไปถึงหวยบงทาง
๔๐๐ เสนเศษ มีน้ําพออาศัย แตนั้นไปถึงบานแมน้ําโขงทางเชาจนค่ํา ตามระยะทางมีน้ํา
พออาศัยอยู
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.)

เสนทางที่พระยานรินทรใหการมานี้ เปนยุทธศาสตรสําคัญในศึกเจาอนุวงศ เนื่องจาก
เปนเสนทางการเดินทัพของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ที่ทรงไลตามกองทัพเจาอนุวงศ จะ
เห็นไดวาเจาอนุวงศตั้งคายที่บานสมปอย โดยมีเจาสุทธิสารคุมพลไวเปนทัพหนุนอยูที่ชองขาวสาร
ปจจุบันสถานที่ทั้งสองอยูในจังหวัดหนองบัวลําภู โดยบานสมปอยอยูในเขต อําเภอสุวรรณคูหา สวน
ชองขาวสาร ปจจุบันมีชื่อวา “ชองเขาสาร” มีลักษณะเปนชองเขา อยูในพื้นที่ระหวางบานนาดาน
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู กับบานหนองแวง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี คนทองถิ่น
ยังคงเรียกวา “ชองขาวสาร”๖ สอดคลองกับที่คําใหการบันทึกเอาไว
ตัวอยางเสนทางเดินทัพที่จะนํามาเสนออีกแหง เปนเสนทางที่อยูในคําใหการทาวสิทธิ
มงคล เรื่องการตั้งเมืองเชียงราย และเขตแดนเมืองเชียงราย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) ทาวสิทธิ
มงคลผูใหการไดเลาถึงชวงที่ตนไปราชการที่เมืองนายอันเปนเขตอิทธิพลพมา (ปจจุ บันอยูในเขต
รัฐฉาน ติดกับจังหวัดแมฮองสอนของไทย) แลวถูกจับไปอังวะเนื่องจากมีขาวลือวาเชียงใหมจะรบกับ
พมา แตภายหลังไดรับการปลอยตัว ทาวสิทธิมงคลจึงไดเลาถึงเสนทางจากอังวะมายังเมืองนายไวดังนี้
๏ ระยะทางแตเมืองอังวะจะมาเมืองนายมาไดสองทางๆ หนึ่ง ตะวันออกเฉียง
ใต เดินแตเมืองอังวะมา ๔ คืนถึงเมืองลอกจอก แตเมืองลอกจอกมาทางหาคืนถึงเมืองนาย
ทางนี้เดินยาก ตองขึ้นเขาเดินตามลําหวย เปนชองเขาแคบมาตามหวางเขาเดินชางเดินโค
ตางไมได
๖

สุเจน กรรพฤทธิ์, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทย-ลาว,”
สารคดี ๒๕-๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๔๑

๑๔๕
๏ ทางหนึ่งตะวันออกเฉียงเหนือเดินแตเมืองอังวะมา ๑๔ คืนเถิงเมืองนาย
ทางนี้เดินงาย เดินชาง เดินโคตางได แตไมมีหัวเมืองตามระยะทาง มีแตบานเงี้ยวอยูหางๆ
กัน ทางครึ่งวันบาง ทางวันหนึ่งบาง จึงมีบานๆ หนึ่งมีเรือน ๙ หลัง ๑๐ หลังบาง ๑๔ หลัง
๑๕ หลังบาง ไมมีบานใหญ
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

จากข อ มู ล ที่ ท า วสิ ท ธิ ม งคลเมื อ งเชี ย งรายให ก ารมานั้ น จะเห็ น ได ว า มี ก ารบอกถึ ง
ระยะเวลาการเดินทาง ความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งที่ตั้งหมูบานตางๆ อีกดวย
๒. เสนทางการสืบราชการ
เสนทางการสืบราชการเปนขอมูลที่ผูที่เดินทางไปสืบราชการยังบานเมืองตางๆ มาให
การไว ซึ่งเสนทางดังกลาวนี้จะแตกตางกับเสนทางเดินทัพ เนื่องจากเสนทางเดินทัพเปนเสนทางที่
เหมาะแกการยกกองกําลังเดินทางไปไดหลายคน แตเสนทางการไปสืบราชการจะเปนเสนทางที่เหมาะ
แกการเดินทางเพียงไมกี่คน ซึ่งบางครั้งอาจจะเปนเสนทางลัด ตัวอยางคําใหการที่กลาวถึงเสนทาง
การสืบราชการ เชน คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) ขุนเทพคีรี
และขุ น ศรี ร ะวั ง ไพร เป น ผู ใ ห ก าร เล า ถึ ง รายละเอี ย ดการเดิ น ทางจากเมื อ งอุ ทั ย ธานี ไ ปยั ง เมื อ ง
กาญจนบุรี เพื่อขอความชวยเหลือจากพระแมกลองในการเดินทางไปเมืองเมาะตําเลิม ดังนี้
ฯขาฯ ไปจากเมืองอุทัยธานี ณ วัน ฯ๕ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก เดินทางไปตามทอง
ทุงครึ่งวัน เถิงบานหนองหลวง ฯขาฯ ไปหยุดเชาชางผูมีชื่อ อยูที่บานหนองหลวง ๒ คืน เชา
ชางไดแลว ไปจากหนองหลวงเดินเขาปาไปไมยางตะเคียนไปจนเพลาเย็น หยุดนอนในดง
ครั้นรุงขึ้นเดินไปในดงวันหนึ่ง ยางค่ําไปนอนที่สํานักลมคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชาไปจากสํานัก
ลมเดินไปในดงอีกครึ่งวันเถิงสํานักทัพกลาหยุดพักนอนอยูคืน ๑ แลวเดินตอไปตามปาแดง
พอเพลาเย็นเถิงดานทัพสะเลา พวกไพรที่ไปดวย ฯขาฯ ปวยลงพักอยู ๒ คืน แลวเดินตอไป
ตามปาแดงวัน ๑ สํานักหยุดนอนที่โปงตะเคียนคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชาขึ้นเดินบนเขาครึ่งวัน
ลงจากเขาเดินไปตามปาแดง พอเพลาเย็นเถิงคลองพลู หยุดนอนคืน ๑ ไปจากคลองพลูเดิน
ขึ้นบนเขาไปวัน ๑ ลงจากเขาพอเพลาเย็น เถิงคลองแมจะรงกวางประมาณ ๗ วา ๘ วา น้ํา
ตื้นเดินขามได ตนน้ําออกจากเขารวมแขวงเมืองกําแพงปลายน้ําไหลมาทางเมืองกาญจนบุรี
ฯขาฯ ไพรนายหยุดนอนอยูที่ฝงคลองแมจะรง ๒ คืนแลวเดินตอไปตามปาแดงครึ่งวัน ขึ้น
เดินบนเขาปูนครึ่งวัน พอเพลาเย็นหยุดนอนบนหลังเขาคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชาเดินไปบนเขา
วันหนึ่ง เพลาเย็นเถิงคลองกากตะหยุดนอนคืนหนึ่ง แลวเดินไปตามปาแดงบางทองทุงบาง
เพลาบายเถิงบานแมกลอง ลําแมกลองกวางประมาณ ๙ วา ๑๐ วา น้ําลึกประมาณศอกคืบ
ฯขาฯ ขามคลองแมกลองเดินทางไปประมาณ ๑๐๐ เสน เถิงคลองแมจัน กวาง ๙ วา ๑๐ วา
น้ําลึกประมาณศอกคืบเศษ ตนน้ําแมกลองแมจันจะออกจากเขาแขวงเมืองใดหาทราบไม

๑๔๖
ปลายน้ําคลองแมกลองแมจันไลลงมาเมืองกาญจนบุรี คิดวันไปจากเมืองอุทัยธานี ๑๓ คืน
กับวันหนึ่งเถิงบานแมจัน ณ วัน ๓ฯ ๔ ค่ํา ฯขาฯ เอาหนังสือหลวงอินทรกํานลไปใหพระแม
กลองเขียนหนังสือให ฯขาฯ ถือไปเถิงจากางจะเซิงฉบับ ๑ กับจัดกะเหรี่ยงสี่คนชาง ๒ ชาง
แลขาวเสบียงให ฯขาฯ นายไพรแลว
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕)

จะเห็นไดวาคําใหการขางตนระบุถึงรายละเอียดการเดินทาง นับตั้งแตสถานที่แตละแหง
ที่ไป ระยะเวลาการเดินทาง สภาพภูมิประเทศ และแหลงน้ําที่พบ แสดงใหเห็นถึงความรูความ
ชํานาญของหนวยอาทมาตที่รูจักเสนทางในการลัดเลาะเพื่อรนเวลาและระยะทางในการไปสืบราชการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะผูนําฝายตรงขาม
ลัก ษณะผู นํ า ฝ า ยตรงขา ม เป น ข อมู ล ที่ผู ใ ห การกลา วถึง อายุ และลั ก ษณะรู ป พรรณ
สัณฐานของผูนําฝายตรงขาม เชน เจานาย แมทัพนายกอง ขุนนาง ฯลฯ ดังตัวอยางจากคําใหการ
ตอไปนี้
คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ.
๒๓๗๐) ผูใหการคือ อายจัน ซึ่งเปนไพรถูกเกณฑไปอยูในกองทัพเจาอนุวงศ กลาวถึงลักษณะของ
พระโอรสในเจาอนุวงศ คือ เจาสุทธิสาร และเจาลา ดังขอความที่วา
ขาพเจาเห็นบุตรอายเวียงจันทนอยู ณ คาย ๒ คนๆ หนึ่งอายุประมาณ ๓๒ ป
รูปสูงผิวเนื้ อขาวหนาคางยาว อายลาวพวกเวียงจันทนวาชื่ออา ยสุทธิสารเปนบุตรอา ย
เวี ย งจั น ทน คนหนึ่ ง รู ป อ ว นต่ํ า หน า มนผิ ว เนื้ อขาวอายุ ป ระมาณ ๒๕ ป อ า ยพวกลาว
เวียงจันทนที่คายบอกวาชื่ออายลาเปนบุตรอายเวียงจันทน
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.)

คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑)
กลาวถึงลักษณะขุนนางผูใหญฝายเขมรไว ๒ คน คือสมเด็จฟาทะละหะ ตําแหนงเสนาบดีนายกของ
เขมร และสมเด็จพระยาทิษ ดังความตอไปนี้
ฯขาฯ พบพระยาเขมร ๒ คน ขี่เปลมาตามถนนจะไปหาองเตียนกุน ฯขาฯ จึง
ถามจีนมีชื่อวา พระยาเขมรที่ขี่เปลไปนั้นเปนที่อะไร จีนมีชื่อบอก ฯขาฯ วาไปมานั้นเปนที่
ฟาทะละหะ ลงรูปพรรณสูงขาวอายุประมาณ ๖๐ ป มีบาวตามไปประมาณ ๒๐ คน ที่ไป
ขางหลังนั้น เปนที่สมเด็จพระยาทิษ รูปพรรณอวนต่ําขาว อายุประมาณ ๓๐ ปเศษ มีบาว

๑๔๗
ตามไปประมาณ ๑๕ คน พระยาพระเขมรนอกนั้นเห็นไปมา ๑๐ คน แตหารูจักวาผูใดเปนที่
อะไรไม มีบาวตามไปคนละ ๗ คนบาง ๘ คนบาง
(จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.)

คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโนสงครามเรื่องเจาเขมรตาย จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงลักษณะของพระราชโอรสในพระเจาเวียดนามเทียวตรี ซึ่งมีพระนาม
วาหวั่งเบา และหวั่งยมไวดังนี้
ครั้น ณ ปมะแมนพศก ฯขาฯ คุมไมขึ้นไปสงเมืองเวครั้งนี้ ณ เดือน ๙ องโดย
ได เห็ นบุ ต รเจา เที ย วตรี ทั้ ง ๒ คนที่ ขี่เปลไปหนา เป น พี่ช ายชื่ อหวั่ ง เบ า ขี่ เปลไปขา งหลั ง
ชื่อหวั่งยม มารดาเดียวกันทั้ง ๒ คน ฯขาฯ ประมาณอายุหวั่งเบา ๒๐ ป ขาวสูงต่ําสันทัดคน
หวั่งยมอายุ ๑๗ ป ๑๘ ป ขาวต่ํา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑)

เหตุการณในบานเมืองอื่น
เหตุ การณ ในบ า นเมื องอื่น เปน ขอมูล ที่ผูใ หการกลาวถึงขาว หรือเหตุการณสําคัญ ที่
เกิดขึ้นในบานเมืองของฝายขาศึกศัตรู หรือหัวเมืองประเทศราช เชน ขาวการเปลี่ยนแผนดิน ภัยพิบัติ
ขาวราชการตางๆ ฯลฯ ดังตัวอยางใน คําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโน
สงครามเขมรเรื่ องเจ า เวี ย ดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กล าวถึ งเหตุก ารณ เจา เทีย วตรี
เวียดนามเสด็จสวรรคต มีประกาศออกมาใหขุนนางและราษฎรไวทุกขดังนี้
ครั้น ณ วันเดือน ๑๑ ขางแรมปมะแมนพศก ฯขาฯ กลับลงไป ฯขาฯ จึงไปหา
องญวนที่เมืองโจฎก ฯขาฯ เห็นองญวนถือหนังสือมาแตเมืองเวเถิงองญวน ณ เมืองโจฎก ใน
หนังสือใจความวาเจาเวียดนามเทียวตรีปวยเปนไขปจจุบันแต ณ วัน ฯ๕ ๑๑ ค่ํา ปมะแมนพ
ศก เถิง ณ วัน ๑ฯ ๒ ๑๑ ค่ํา เจาเวียดนามเทียวตรีตาย ใหเจาเมืองโจฎกและขุนนางทั้งปวง
โพกหัวผาขาวใหได ๓ ป แตญวนราษฎรกําหนดใหโพกผาขาวแตสามเดือน ในหนังสือนั้นวา
หุงยามบุตรเจาเทียวตรีอายุ ๑๘ ปไดเปนเจาไชญิหอวาตือดึก หุงยามบุตรเจาเทียวตรีคนนี้
เปนบุตรที่ ๒ มารดาของหุงยามเปนบุตรองเตืองตังเกอๆ ตาหุงยามกับองเกียนอานอาเจา
เทียวตรีวาราชการบานเมืองแทนหุงยาม หนังสือมาแตเมืองเวเมื่อ ณ วัน ฯ๑๑๒ ค่ําเถิงเมือง
โจฎก ณ วัน ๑ฯ ๕ ๑๒ ค่ํา ปมะแมนพศก ขุนนางญวนที่เมืองโจฎกอานหนังสือแลวก็พากัน
รองไหทุกคนทั้งผูใหญผูนอย
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑)

๑๔๘
คําใหการนายดวงเรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๘) .ใน
สวนเนื้อหาที่นายหนานวงศบาวพระยาตากใหการไว กลาวถึงเหตุการณในเมืองเชียงใหม เมื่อไดยิน
ขาวศึกวาพมาจะยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมวามีการเตรียมการปองกัน และเมื่อราษฎรทราบขาว
ตางก็ตกใจกลัวพมา ดังความตอไปนี้
๏ ฯขาฯ นายหนานวงศบาวพระยาตากใหการวา ณ วันเดือน ๑๒ เดือน ๑ ป
จอโทศก ลูกคาเมืองเชียงใหมบรรทุกสิ่งของมาขายที่เมืองตาก นายหนานวงศไปซื้อสีผึ้ง
สิ่งของที่เรือไดถามเถิงขาวราชกรบานเมือง เมืองเชียงใหม กับขาวคราวพมาจะยกมาตีเมือง
เชียงใหมลูกคาบอกวาที่เมืองเชียงใหมลูกคาบอกวาที่เมืองเชียงใหมขาวคราวบานเมืองสงบ
เปนปกติ แตพระยาเชียงใหมสั่งแสนทาวพระยาลาววาเมืองเชียงใหมยกไปตีเมืองเชียงตุงจะ
ประมาทไวใจพมาจะไปมาแคแดนนั้นไมได พระยาเชียงใหมใหแสนทาวพระยาลาวเกณฑ
กองทัพเตรียมไว หามไมใหไปคาขายทางไกล แลพระยาอุปราชจะยกไปเปนคนเทาใดไป
เมื่อเดือนใด ฯขาฯ หาไดถามลูกคาไม แลวลูกคาพูดจาวามาเถิงเมืองตาก จึงไดยินวากอง
พมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหม แตที่เมืองตากนั้นพระยาตากกรมการก็ไมมีความประมาท ได
จัดแจงแตงผูคนออกไปสืบราชการแลกะเกณฑเตรียมทัพไวกับบานกับเมือง แตราษฎรพูดจา
กันเปนกลัวอายพมาอยูทุกคน
(จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๒๑)

วิถีชีวิตในบานเมืองอื่น
วิถีชีวิตในบานเมืองอื่น เปนขอมูลที่ผูใหการบอกเลาถึงสภาพความเปนอยู การทํามาหา
กินของชาวเมืองในฝายตรงขาม หรือในหัวเมืองประเทศราช ลักษณะของเนื้อหาจะมีการบอกถึง
สภาพฝนฟาอากาศ การทํานา การเพาะปลูกของราษฎร รวมทั้งอัตราการซื้อขายแลกเปลี่ยนขาวสาร
ดัง ตั ว อย า งใน คํ า ให ก ารในหนั ง สื อ พระยาพิ พั ฒ นโกษาเรื่ อ งโปรดเกล า ฯ ให พ ระยาพิ ชั ย ออกไป
ลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) กลาวถึงสภาพฝนแลง ราษฎรทํานาไมไดผลผลิต และราคา
ขาวสารที่ซื้อขายไวดังนี้
เดือน ณ ปเถาะเบญจศก เดือน ๖ เดือน ๗ มาจนเดือน ๘ เดือน ๙ ฝนแลวมี
ฝนตกบางก็นอย ที่เมืองไซงอนไดยินอายองญวนพูดกันวา ราษฎรทํานาไดสวนหนึ่ง ไมได
ทํา ๒ สวน นาที่ทําลงไวไดสวนหนึ่งนั้นก็เหี่ยวแหงเสียไปเปนอันมาก เมื่อ ฯขาฯ อยูที่คาง
เกาะดองก็ไดยินวาฝนแลงราษฎรทํานาไดเล็กนอย ราคาขาวสารราษฎรซื้อขายกันที่เมือง
ไซงอนกับญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๒ พวงครึ่ง คิดเปนถังไทยถังละ ๑๒ เบี้ย ราคาขาวสารที่
คายโรงตาริษ คายเกาะดอง ถังญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๓ พวง คิดเปนถังไทยถังละ ๓ สลึง
ราชการนอกกวานี้ ฯขาฯ ไมทราบ เปนความสัจความจริง ฯขาฯ ไดรูเห็นไดยินแตเทานี้
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖)

๑๔๙
จากที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวาคําใหการ ทั้งสิ้น ๔๕ เรื่อง จากจํานวนทั้งหมด
๖๕ เรื่อง (คิดเปนเอกสารตนฉบับจํานวน ๔๖ รายการ จาก ๗๓ รายการ) มีลักษณะเนื้อหาที่พบดัง
ตารางตอไปนี้

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

วิถีชีวิตใน
บานเมืองอื่น

คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจ
ราชการที่เมื องนางรอง จ.ศ.
๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙)
คํา ให ก ารเรื่ อ งเกี่ ยวดว ยเมื อ ง
หลวงพระบาง เอกสาร
ต น ฉ บั บ สมุ ด ไท ยดํ า จ.ศ.
๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)
สํ า เ น าคํ า ให ก าร เ รื่ อ งเ จ า
อนุ ว งศ เ มื อ งเวี ย งจั น ทน เ ป น
ก บฏ จ .ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ .
๒๓๗๐)
คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วา
ดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทน
เป น กบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ.
๒๓๗๐)
คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วา
ดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทน
เป น กบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ.
๒๓๗๐)
คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วา
ดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทน
เป น กบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙(พ.ศ.
๒๓๗๐)
คํ า ให ก ารว า ด ว ยราชการทั พ
ญ ว น จ .ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ.
๒๓๗๒)
คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ
๒๐ คนเขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗
(พ.ศ. ๒๓๗๘)
คัดบอกคําใหการนายเพมเขมร
ว า ด ว ยข อ ราชการทั พ ญวน
จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑)

เหตุการณใน
บานเมืองอื่น

๑.

เลขทะเบียน

ลักษณะผูนํา
ฝายตรงขาม

ชื่อเรื่อง

เสนทาง
การเดินทาง

ที่

บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับการศึก
สงคราม
การจัดเตรียม
กองทัพ

ตารางที่ ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม

จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๑



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.



-



-

-

-

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.





-

-



-

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.









-



จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.







-

-

-

จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕

-

-

-

-



-

จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑

-





-









-







จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.

๑๕๐

เหตุการณใน
บานเมืองอื่น

วิถีชีวิตใน
บานเมืองอื่น

๑๐. คัดคําใหการอายถอญวนเรื่อง
ข อ ราชการทั พ ญวน จ.ศ.
๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒)
๑๑. คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.
ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
๑๒. คํ า ให ก ารวั น หมั ด อาลี จ.ศ.
๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
๑๓. คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
๑๔. จดคําใหการอายตุลาแขก จ.
ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
๑๕. คําใหการเจะปายา เจประหิม
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
๑๖. สํา เนาคํ าให ก ารเจะ หยาแหม
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
๑๗. คํ า ให ก ารอ า ยกาหรี อ า ยหา
อ า ยเต จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ.
๒๓๘๒)
๑๘. คําใหการในคัดบอกขอราชการ
ทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓)
๑๙. คํ า ให ก ารเสมี ย นเมา จ.ศ.
๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
๒๐. คํ า ให ก ารหลวงศรี ป ระตุ ก า
จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
๒๑. คําใหการทาวเพี้ยเมืองตะโปน
เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพา
ครอบครัวหนีไปพึ่ งญวน จ.ศ.
๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)
๒๒. คํ า ให ก ารในหนั ง สื อ พระยา
พิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาให
พระยาพิชัยออกไลาดตระเวน
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)
๒๓. คํา ให ก ารท า วเขื่ อ นแก ว เมื อ ง
ตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะ
ตํ า เลิ ม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ.
๒๓๘๖)

เลขทะเบียน

ลักษณะผูนํา
ฝายตรงขาม

ชื่อเรื่อง

เสนทาง
การเดินทาง

ที่

บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับการศึก
สงคราม
การจัดเตรียม
กองทัพ

ตารางที่ ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม (ตอ)

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔

-



-

-



-

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐



-

-

-



-

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๑๘
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๒๑
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓





-

-

-

-





-

-





จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/
ก.
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๙





-

-

-

-



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓



-

-

-



-

จ.ศ.๑๒๐๒ เลขที่ ๔๔

-

-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕



-

-

-

-



จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖

-



-

-





จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐

-

-



-





๑๕๑

เหตุการณใน
บานเมืองอื่น

วิถีชีวิตใน
บานเมืองอื่น

๒๔. คํ า ให ก ารอ า ยญวนที่ จั บ ได
เอกสารตน ฉบั บเปน สมุ ด ไทย
ดํ า หมู จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ.
๒๓๗๘)
๒๕. คําใหการในใบบอกเจาพระยา
บดิ น ทร นํ า ขึ้ น กราบบั ง คมทู ล
เรื่องราชการทัพ จ.ศ. ๑๒๐๖
(พ.ศ. ๒๓๗๘)
๒๖. คํ า ให ก ารหลวงยกกระบั ต ร
เรื่ องไปสื บราชการเมือ งเมาะ
ตํ า เลิ ม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ.
๒๓๘๗)
๒๗. คํ า ให ก า ร น าย ดี ล าว เ รื่ อ ง
ร าชก าร เ มื อ งพน ม จ.ศ .
๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)
๒๘. คําใหการพระยาเขมรคิดอุบาย
กําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗
(พ.ศ. ๒๓๘๔)
๒๙. คําใหการเรื่องสืบราชการเมือง
เมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.
๒๓๘๔)
๓๐. คําใหการถามถึงราชการเมือง
พง จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
๓๑. คํ า ให ก ารหลวงยกกระบั ต ร
เรื่ อ งพม ารบกั บยางแดง และ
ราชการต า งๆ จ.ศ. ๑๒๐๗
(พ.ศ. ๒๓๘๘)
๓๒. คําใหการทาวสิทธิมงคล เรื่อง
ตั้งเมืองเชียงรายและเขตแดน
เมื อ งเชี ยงราย จ.ศ. ๑๒๐๗
(พ.ศ. ๒๓๘๘)
๓๓. คํ า ให ก ารอ า ยเงย อ า ยมี ชื่ อ
ญวน ๖ คน เรื่ อ งข อ ราชการ
ทัพญวน เอกสารตนฉบับเปน
สมุ ด ไทยดํ า หมู จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)
๓๔. คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอ
ราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)

เลขทะเบียน

ลักษณะผูนํา
ฝายตรงขาม

ชื่อเรื่อง

เสนทาง
การเดินทาง

ที่

บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับการศึก
สงคราม
การจัดเตรียม
กองทัพ

ตารางที่ ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม (ตอ)

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔

-

-

-

-





จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๗



-

-

-





จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘

-





-





จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๑๐



-

-

-



-

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕

-





-





จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๓



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕

-

-

-

-





จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖







-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒

-

-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒/ก.

-

-

-

-

-

-

๑๕๒

เหตุการณใน
บานเมืองอื่น

วิถีชีวิตใน
บานเมืองอื่น

๓๕. คํ า ให ก ารเพี้ ย เที ยมชายเมื อ ง
พวนเกี่ ย วด ว ยเรื่ อ งเจ า อนุ
เวี ย งจั น ทน เ ป น ขบถ จ.ศ.
๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)
๓๖. คํ า ให ก ารในคั ด บอกพระยา
มหาธิ ร าช เอกสารต น ฉบั บ
เป น สมุ ด ไทยดํ า จ.ศ. ๑๒๐๙
(พ.ศ. ๒๓๙๐)
๓๗. คําใหการตังเคาตะเวียน ตังเคา
เฉนญวนกั บ คํ า ให ก ารมโน
สงครามเขมรเรื่องเจาเวียดนาม
ตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.
๒๓๙๐)
๓๘. คําใหก ารท าวพระยาสิบสองป น นา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.
๒๓๙๐)
๓๙. คํ า ให ก ารหลวงอุ ด มสมบั ติ
หลวงสวั ส ดิ์ ส รรพยา จ.ศ.
๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)
๔๐. คํ า ให ก ารว า ด ว ยราชการทั พ
เมื อ งเชี ย งตุ ง จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑)
๔๑. จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่อง
ไปสื บราชการทางเมื อ งญวน
จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒)
๔๒. คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ.
๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒)
๔๓. คํ า ให ก ารเรื่ อ งนายด ว งเรื่ อ ง
พ ม า จ ะ ย ก ทั พ ม า ตี เ มื อ ง
เชียงใหม จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ.
๒๓๙๓)
๔๔. คํ า ให ก ารพระยานาใต ไ ปสื บ
ราชการทัพ เมืองเชียงรุง จ.ศ.
๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓)
๔๕. คําใหการเกี่ยวกับเมืองเชียงรุง
และสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓
(พ.ศ. ๒๓๙๔)
รวม

เลขทะเบียน

ลักษณะผูนํา
ฝายตรงขาม

ชื่อเรื่อง

เสนทาง
การเดินทาง

ที่

บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับการศึก
สงคราม
การจัดเตรียม
กองทัพ

ตารางที่ ๖ แสดงเนื้อหาในคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม (ตอ)

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘





-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๗

-

-

-

-





จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑

-

-

-





-

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓



-

-

-

-



จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑

-

-

-

-



-

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๕



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕

-

-

-

-





จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๓๓



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๒๑

-

-

-

-



-

จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๓๕



-

-

-

-

-

จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที่ ๖



-

-

-

-

-

๒๘

๑๔

๘

๓

๒๑

๑๕

๑๕๓
จากตารางที่ ๖ จะเห็นไดวาเนื้อหาที่กลาวถึงการบอกรายละเอียดในการศึกพบมากที่สุด
ในคําใหการ ๒๘ เรื่อง รองลงมาคือเหตุการณในบานเมืองอื่น ๒๑ เรื่อง ตามดวยเรื่องวิถีชีวิตใน
บานเมืองอื่น ๑๕ เรื่อง การจัดเตรียมกองทัพ ๑๔ เรื่อง เสนทางการเดินทาง ๘ เรื่อง ตามลําดับ สวน
ลักษณะผูนําฝายตรงขามพบเพียง ๘ เรื่อง สวนคําใหการที่ไมพบลักษณะเนื้อหาใดๆ เลยนั้น มีสาเหตุ
มาจากสภาพตนฉบับที่ไมสมบูรณ มีเนื้อความชํารุดสูญหายไปทั้งฉบับ ทราบแตเพียงชื่อผูใหการวา
เปนเชลยศึกที่จับมาไดเทานั้น
๒. คําใหการในกระบวนการยุติธรรม
คําใหการในกระบวนการยุติธรรม เปนคําใหการที่จดบันทึกในกระบวนการยุติธรรมโดย
บันทึกถอยคําที่พยานเบิกความในคดีหรือขอความที่จําเลยใหการแกฟองโจทก
ความสํ า คั ญ ของคํ า ให ก ารในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ได มี ก ารอ า งถึ ง ในคั ม ภี ร พ ระ
ธรรมศาสตร ซึ่งเปนคัมภีรที่อธิบายถึงความยุติธรรมตางๆ เปนแหลงรวบรวมขอบังคับทั่วไป เทียบได
กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ในป จ จุ บั น คั มภี ร พระธรรมศาสตรกล าวถึ งความสํา คัญ ของหนัง สือคํ าใหก ารใน
กระบวนการยุติธรรมไววาคําใหการเปนเหตุสําคัญในการตัดสินคดี (มูลคดี) ๓ ประการ ดังความที่วา
“...ติมูลโต มูลคดีสามประการนั้น อฏฏมูโล คือคํารองฟองแลคําใหการเปนมูลคดี ๑ อฏฏคาโห คือ
ผูรับคํารองฟอง แลใหการเปนมูลคดี ๑ สามิมูโล คือโจทจําเลยมิไดวิบัดิเปนมูลคดี ๑...” ๗ และ
ตระลาการควรจะมีความมั่นสามประการคือ “...อกฺขรทฬฺหโต คือมั่นในลิกขิตเขียนสํานวน ๑ พากฺขฺ
ยาธาโร คือมะนะสิการะใหมั่นในถอยคําสํานวน ๑ พนฺธิทฬฺโห คือผูกถอยคําสํานวนแลวรักษาไวให
มั่น ๑...” ๘ จากความในคัมภีรพระธรรมศาสตรอันเปนแมแบบกฎหมายไทยในอดีต ทําใหเห็นถึง
ความสําคัญของหนังสือคําใหการที่เปนหลักฐานสําคัญในชั้นศาล ผูที่ซักถามตองมีความเที่ยงตรง
บันทึกคําใหการไวถูกตองและรักษาไวใชประโยชนในการพิพากษา
นอกจากกฎหมายคั ม ภี ร พ ระธรรมศาสตร แ ล ว ในกฎหมายหลั ก อิ น ทภาษ ซึ่ ง เป น
กฎหมายที่ถือวาเปนโอวาทของพระอินทร วาดวยลักษณะผูพิพากษา ยังไดบอกวิธีพิจารณาความไว
โดยใชวิธี “ชี้สองสถาน” คือ เมื่อเกิดคดีขึ้นแลวใหโจทกและจําเลยมาพบตอกันหนาศาล ศาลจะรับฟง
คํ า ให การของทั้ งสองฝ า ย ถ า โจทกและจําเลยใหการตรงกัน ก็ห มดประเด็น ศาลจะบัน ทึกเฉพาะ
ขอความที่ขัดกัน โดยเอาขอฟองที่จําเลยไมยอมรับ มาซักถามจําเลย แลวเอาคําที่จําเลยใหการมาถาม
โจทก แลวใหพิจารณาความที่โจทกและจําเลยใหการวาสอดคลองรับกันหรือไม ถาไมสอดคลองรับกัน

๗
๘

กฎหมายตราสามดวง, เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗), ๒๑.
เรื่องเดียวกัน, ๒๒.

๑๕๔
ใหไปซักถามสืบพยานอีกครั้ง เพื่อนําคําใหการของพยานไปพิจารณาความตอไป ซึ่งหลักดังกลาวนี้
เปนวิธีการพิจารณาความที่ใชไดจนถึงปจจุบัน ๙
กฎหมายฉบับอื่น ๆ ยังไดมีการกลาวถึงวิธีการซักถามคําใหการและขอบังคับตา งๆ ที่
เกี่ยวของไว ดังเชน กฎหมายพระไอยการลักษณตระลาการ ระบุถึงโทษของผูที่กลับคําใหการในชั้น
ศาลไววาจะตองโทษทวนดวยลวดหนัง ๑๕ ที ๑๐ และพระราชกําหนดเกาลําดับที่ ๔๗ เรื่องวิธีพิจารณา
ความ รับฟอง ถามคูความและพยาน ยอมความ การกํากับพิจารณา ความอุทธรณ ตราเมื่อวันศุกร
เดือน ๘ ทุติยษาฒ จ.ศ. ๑๐๙๕ (พ.ศ. ๒๒๗๖) รัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ยังกลาวถึงการซัดถาม
คําใหการวา เมื่อจะถามโจทกจําเลย ใหมีผูกํากับนั่งดูเพื่อเปนพยาน โดยใหตระลาการออกหมายเรียก
ไปยังขาราชการที่เกี่ยวของมาเปนพยาน แตถาเปนเนื้อความผูรายใหขุนดาบมานั่งพิจารณากับกรม
พระนครบาลจนเสร็จการตัดสิน และใหผูตัดสิน เสมียน ผูคุม หามถามจําเลยนอกเนื้อความ ถาจําเลย
หรือโจทกสงสัยในเนื้อคําใหการใหแจงตอหนาผูพิจารณาหรือผูกํากับ ถาไมยอม เนื้อความไมตรงกันให
คณะลูกขุน ณ ศาลหลวงพิจารณา อีกทั้งถามีพยานมาใหการ ก็ใหสาบานแลวใหเขียนคําใหการ ถา
เขียนอานไมเปนใหซักถามคําใหการจดไว จากนั้นเอาคําใหการพยานมาอานใหโจทกและพยานฟง
หากผูกํากับหรือผูคุมเห็นพิรุธสงสัยในเนื้อความนั้นก็ใหถามพยานใหแจงทุกขอ ๑๑
คําใหการในกระบวนการยุติธรรมจึงมีความสําคัญในการพิจารณาความของคณะลูกขุน
ของระบบการศาลไทยในอดีต ถาผูใหการกลับคําใหการเปนเท็จไมตรงกับที่ใหการไวแตกอนก็ยอมถูก
ลงโทษตามตัวบทกฎหมาย ในขณะเดียวกันถาพิสูจนไดภายหลังวามีหลักฐานพยานแวดลอมที่เปนจริง
ก็ ให ยึ ดถื อตามคํ า ให การครั้ งหลั งนั้น และในการจัดทําเอกสารคําใหการนั้น ตองมีความรัดกุม มี
เจาหนาที่มานั่งกํากับซักถาม ผูจดบันทึกตองจดอยางละเอียดไมมีการตัดทอนหรือละขอความ และ
เมื่อจดบันทึกเสร็จตองอานใหทุกฝายไดรับฟงเพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตอง
จากการศึ ก ษาคํ า ให การสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกล าเจา อยู พบวาคํ าใหก ารใน
กระบวนการยุติธรรม มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๔ เรื่อง (คิดเปนเอกสารตนฉบับ ๑๔ รายการ) ลักษณะของ
เนื้อหาจะแตกตางจากคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม เนื่องจากคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม จะมี
ลั ก ษณะเนื้ อ หาและประเด็ น ซั ก ถามที่ แ น น อน แต คํ า ใหก ารในกระบวนการยุ ติ ธ รรมจะกล า วถึ ง
เหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละคดี ตามที่ผูใหการ ไดแก โจทก จําเลย หรือพยาน พบเห็นมา ดังนั้นจึง
๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยา
และตนรัตนโกสินทร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียบเรียงจากคําสอนของ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ๙๕.
๑๐
กฎหมายตราสามดวง, เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗), ๑๓๙.
๑๑
กฎหมายตราสามดวง, เลม ๕, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗), ๑๒๗๑๓๑.

๑๕๕
แบงเนื้อหาคําใหการประเภทนี้ตามลักษณะของคดีความได ๖ ลักษณะคือ คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับ
ไพรในสังกัด คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับการทําคุณไสย คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสินเงินทอง
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับอาญาแผนดิน คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องชูสาว และคําใหการในคดี
ระหวางประเทศ โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับไพรในสังกัด
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับไพรในสังกัด พบเพียง ๒ ฉบับ ฉบับแรกคือคําใหการไพรหลวง
ลอมพระราชวัง ๔ คน เอกสารตนฉบับสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) กลาวถึงการยายสังกัด
ของไพรกองชางของพระยากําแพงมาเปนไพรหลวงกรมลอมพระราชวัง และการยายสังกัดของไพรใน
เจาพระยาสุธรรมมนตรีมาเปนไพรหลวงกรมลอมพระราชวัง ดวยเหตุนี้จึงมีการสอบถามคําใหการใน
หมูไพร เ หลา นี้ เ พื่อเป นหลั กฐานยื นยัน วาไพรแตล ะคนใหการสอดคลองกัน และเปน ไพรที่เคยรับ
ราชการมาจากหนวยงานเดียวกัน ซึ่งทายคําใหการจะมีการอานทวนคําใหการเพื่อตรวจสอบขอมูล ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
ฯขาฯ นายเกษ นายกุน นายเกิด นายมา นายมา นายเมือง นายทอง นาย
ขาว นายแยม นายอยู ๑๐ คน ใหการตองคํากันวา เดิมบิดาขาเปนเลกเจาพระยาสุธรรม
มนตรี แตเดิมมาชานานหลายปแลว ครั้น ฯขาฯ มาสักเปนสมอยูในเจาพระยาสุธรรมมนตรี
ฯขาฯ ไดรับราชการมาชานานหลายปแลว ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๑ ๑ ค่ําปวอกอัฐศก เจาพระยาสุ
ธรรมมนตรีถึงแกอนิจกรรมแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเอา ฯขาฯ ๑๐ คน มาสัก
แปลงเปนไพรหลวงลอมพระราชวังรับราชการในกรมลอมพระราชวังสืบไป สิ้นคําใหการ ฯ
ขาฯ แตเทานี้
๏ ในทันใดนั้นไดอานคําใหการให นายเกษ นายอยู นายทอง นายขาว นายมา
นายมา นายเกิด นายกุน นายแยม นายเมือง ๑๐ คนฟงๆ วาถูกตองดวยทองคําของ ฯขาฯ
อยูแลว ๛
(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

ส ว นคํ า ให ก ารอี ก ฉบั บ ที่ ก ล า วถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ไพร ใ นสั ง กั ด คื อ คํ า ให ก ารญวนเมื อ ง
พิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) คําใหการฉบับนี้มีเนื้อหากลาวถึงกลุมญวน
ที่หนีมาจากเมืองพิษณุโลก เนื่องจากทางราชการเรียกตัวไปใชงานจนไมมีเวลาทํามาหากิน ดังขอความ
ที่วา
๏ ฯขาฯ อายเภิก อายเหียบ อายหัย อายเยิง เมืองไซงอน เมืองสาแดก ให
การวาอายเภิกเปนญวนพระจงรณฤทธิ์ อายเหียบ อายหัย อยูกับหลวงอนุรักษ อายเยิงอยู

๑๕๖
กับหลวงพิจารณา พระจงรณฤทธิ์กรมการเอาตัวอายญวนไปใชสอยการงานบานเมือง ขาว
เสบียงอาหารก็จายไมพอกิน กรมการเอาตัวใชการงานทุกวัน อายญวนก็หาไดทํามาหากินไม
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

ดวยเหตุนี้กลุมญวนเมืองพิษณุโลกจึงชักชวนกันหนีจากพิษณุโลกมายังกรุงเทพฯ และ
พระเจานองยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค โปรดใหรับญวนพวกนี้ไวเปนขาในสังกัด หลักฐานคําใหการ
ที่ทั้งสองฉบับนี้จึงเปนหลักฐานที่ทําใหทราบถึงระบบไพรในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทั้งในดานวิธีการยาย
สังกัดและปญหาที่เกี่ยวกับไพรไดเปนอยางดี
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับการทําคุณไสย
คํ า ให การในคดี ที่ เ กี่ ย วกับ การทําคุ ณไสย พบวามี ๒ เรื่อง คือคําให การอายกร จ.ศ.
๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๑ และคําใหการอายกลิ่น จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๒ คําใหการ
ทั้งสองฉบับอยูในเหตุการณและคดีเดียวกัน กลาวถึงนายกร ซึ่งเคยบวชเรียนมีความรูมากอน เมื่อสึก
ออกมาจึงมาเปนไพรสังกัดอยูกับพระไกรศรี และไดรับมอบหมายใหไปทวงหนี้ที่เมืองนครราชสีมา
นายกรไดชักชวนนายกลิ่น ซึ่งเปนลูกศิษยใหติดตามไปดวย ระหวางทางนายกรไดทําน้ํามนต ตะกรุด
และพิสมรใหชาวบานเมืองนครราชสีมาเลื่อมใส และอวดอางเปนผูวิเศษจะมาโปรดสัตว ดังขอความ
ที่วา
นายกรบอกราษฎรชาวบานวานายกรเปนคนดีเปนมีบุญเปนวิเศษ ราษฎร
ชาวบานเอาขาวเอาน้ํามาสงใหนายกรนายกลิ่น แลวเอาดอกไมธูปเทียนมาใหนายกรลง
กะตรุดพิสมรใหชาวบานๆ ถามนายกรวาชื่อเสียงทานชื่อไร นายกรบอกราษฎรชาวบานวา
ถาอยากรูจักชื่อนายกรแลวก็ใหแลไปดูบนฟานั้นเถิด นายกรเปนลูกกําพราฆาไมตาย แลว
นายกรบอกวานายกรจะเที่ยวไปโปรดสัตวตามหัวเมืองแลเมืองลาวฝายตะวันออกแลวจะ
โปรดเมืองโพธิสัตวปตบอง แลวนายกรจะกลับขึ้นมา ณ เดือน ๔ ปชวดโทศก อยาให
ราษฎรชาวบานชาวเมืองตกใจกลัวนายกร
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

การกระทําของนายกรถือวามีความผิด ทางราชการจึงใหมีการจับตัวมาไตสวน ซึ่งใน
เนื้อความตอนตนของคําใหการนายกรกลาวไวชัดเจนวาเปนการกระทําที่มีเจตนา “ลอลวง” ราษฎร
ดังความที่วา
ฯพณฯ จึงโปรดเกลาฯ ผมใหทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละครขึ้นมาเอา
ตัวลงไปไถถามเอาความจริง ครั้นทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละคร จะเอาตัวลงไปหา

๑๕๗
ฯพณฯ ตัวขัดแข็งไมไปนั้น ตัวคิดลอลวงสมณชีพราหมณราษฎรชายหญิงใหลุมหลงขอ
น้ํามนตกะตรุดพิสมร ตัวคิดทําทั้งนี้จะคิดอานเปนประการใดใหตัวใหการไปแตที่จริง
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)

ฯพณฯ ที่กลาวถึงในคําใหการ เมื่อพิจารณาจากปที่เกิดเหตุคือ พ.ศ. ๒๓๘๓ สันนิษฐาน
วาคือพระยาราชสุภาวดี ที่ทําหนาที่ฝายมหาดไทยแทนเจาพระยาบดินทรเดชาขณะออกไปทําศึกญวน
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสิน จากการศึกษาพบวามีจํานวน ๔ เรื่อง และมีเนื้อหา
แตกตางกันออกไปแตละคดี ดังตอไปนี้
๑. สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๘
๒. คําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๑๙๗
๓. คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)
เลขที่ ๙๐
๔. คํ า ให การเรื่ องพระยาพิษณุโ ลกจัดแจงใหเมืองคําทําสว ยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.
๒๓๘๙) เลขที่ ๑๑๔
สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เปนคําใหการที่เกี่ยวกับทรัพยสินใน
ระดับชาวบานสามัญชนเพียงเรื่องเดียว กลาวถึงนายจันทําเรื่องมายื่นฟองทางราชการเพื่อฟองอําแดง
ทรัพยที่สัญญากับนายจันไวแตแรกวาจะยกอําแดงกล่ําหลานสาวใหโดยไมคิดคาสินสอด นายจันไดตก
ลงและไดยายสมบัติสวนตัวไปไวที่เรือนอําแดงทรัพย ภายหลังอําแดงทรัพยมาบอกกับนายจันวาทาง
นายขาวและอําแดงจัน พอแมของอําแดงกล่ําจะคิดคาสินสอด นายจันจึงยื่นฟองเพราะผิดสัญญา ดัง
เนื้อความที่วา
ครั้นอําแดงทรัพยกลับมา ฯขาฯ จึงถามวาเขาวากะไร อําแดงทรัพยจึงบอก ฯ
ขาฯ เอาขาวเอาสินสอดสิบตําลึงกับเรือนหลังหนึ่ง ฯขาฯ จึงวากับอําแดงทรัพยวามาขอ
กอนสินสอดหาตําลึงจะยกใหอยูในเรือนนั่นเปนไรเลาจะโกงเอาขาแลว
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๘)

สวนคําใหการอื่นๆ จะกลาวถึงทรัพยสินในคดีที่เกี่ยวกับราชการ หรือทรัพยสินที่เปน
ทรัพยากรของแผนดิน โดยคําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เปนการซักถามคําใหการ
ขาราชการในกรมอาลักษณ ดังเชนกรณีของนายเลียนที่หมื่นนิพนธภักดีขอหักเบี้ยหวัดไป ๕ ตําลึง
เพื่อจะไดไมตองเกณฑราชการ

๑๕๘
ฯขาฯ นายเลียนใหการวา เดิม ฯขาฯ เปนแลวไดรับเบี้ยหวัดที่อาลักษณแลว
ประมาณ ๗ ป ๘ ปๆ ละ ๒ ตําลึงมาเถิงปชวดโทศก หมื่นนิพนธภักดีวากับ ฯขาฯ วาให
ฯขาฯ เอาเบี้ยหวัด ๕ ตําลึงใหกับหมื่นนิพนธภักดีๆ จะไมเกณฑราชการ ฯขาฯๆ ก็เอาเงิน
เบี้ยหวัด ๕ ตําลึง สงใหกับหมื่นนิพนธภักดีๆ ก็เอาเงินไว ฯขาฯ ก็หาไดมาทําราชการไมจน
ทุกวันนี้ เปนความสัจจริง ฯขาฯ มีแตเทานี้
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

สําหรับคําใหการคําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓
(พ.ศ. ๒๓๘๔) และคําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.
๒๓๘๙) เป น คํ า ให การในคดี ท องหลวง ซึ่ ง เป น ทรั พ ย สิ น ของแผ น ดิ น โดยคํา ให ก ารในสารตรา
เจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) กลาวถึงพระวิเศษโยธาพาไพรไป
รอนทองที่เมืองเพชรบูรณ แตพระวิเศษโยธาถึงแกกรรม ไมไดสงทองใหกับราชการ และมีการกลาวหา
วาทองอยูที่ภรรยาชื่อทองมี จึงมีการนําตัวมาซักถามคําใหการ แตทองมีใหการวายังไมมีใครนําทอง
มาสง ดังขอความตอไปนี้
พระวิ เ ศษโยธาก็ เ อาตั ว ฯข า ฯ ไปด ว ย ขุ น หมื่ น ไพร ร อ นทองอยู ณ บ อ
ร อ นทองได ป ระมาณครึ่ ง เดื อนๆ พระวิ เ ศษโยธาป ว ยพา ฯข า ฯ กลั บ ออกมา ณ เมื อ ง
เพชรบูรณ แตขุนหมื่นไพรยังรอนทองอยู ณ บอ เมื่อ ฯขาฯ กับพระวิเศษโยธายังอยู ณ บอ
หาเห็นขุนหมื่นพาไพรเอาทองมาสงพระวิเศษโยธาไม แลพระวิเศษโยธาปวยมา ณ เมือง
เพชรบูรณ จนพระวิเศษโยธาเถิงแกกรรม หาเห็นผูใดเอาทองมาสงพระวิเศษโยธาไม เปน
ความสัจความจริงแตเทานี้
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๙๐)

คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)
จะกล า วถึ ง ขุ น อิ น พบทองที่ ห ว ยช อ งนางคลี่ พระยาพิ ษ ณุ โ ลกจึ งตั้ ง ให ขุ น อิ น เปน พระสุ ว รรณคี รี
เจาเมืองคํา แตเกิดเหตุขึ้นเนื่องจากพระยาพิษณุโลกไมยอมแจงวาพบบอทองแกทางราชการนับวา
เป นความผิ ด และในหน าปลายของสมุดไทยตน ฉบับไดมีพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่ทรงวินิจฉัยเรื่องนี้ไววา
และพระยาพิษณุโลกปดบังเอาทองเอาไมของหลวงไวเถิง ๖ ป พระไชยบูรณก็
ยังจะปดบังเอาทองเปนอาณาประโยชนตอไปอีกหาบอกกลาวลงไปไม ตอพระจงรณฤทธิมา
แจงความ พระยาราชสุภาวดีใหมีหนังสือตักเตือนขึ้นมาพระไชยบูรณกรมการจึงบอกสงทอง
แลวาไมคางพระยาพิษณุโลกดังนี้ พระยาไชยบูรณกรมการก็มีความผิดอยู
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

๑๕๙
จากนั้ นจึ งทรงตั ดสิ น วาใหพระจงรณฤทธิเปนผูดูควบคุมการทําบอทองและใหชําระ
ติดตามนําทองที่คางมาสงคืน ดังขอความที่วา “...ใหพระจงรณฤทธิดูแลวากลาวจัดแจงใหพระเมืองคํา
กรมการ คุมไพรรอนทองทูลเกลาฯ ถวายตั้งแตปมะเมียอัฐศกสืบไป แลใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิกรมการชําระเอาเลกหมูในกองพระเมืองคํามาสักใหสิ้นเชิง...” ซึ่งคําใหการฉบับนี้เปนเรื่องเดียว
ที่มีการระบุถึงผลของการวินิจฉัยคดีไวตอนทาย
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับอาญาแผนดิน
คํ า ให การในคดี ที่เ กี่ ย วกับ อาญาแผน ดิน จากการศึ กษาพบวามีจํานวน ๔ เรื่อง เปน
คํ า ให ก ารที่ อ ยู ใ นคดี เ ดี ย วกั น คื อ คดี ที่ อั้ ง ยี่ เ มื อ งฉะเชิ ง เทราก อ กบฏเมื่ อ พ.ศ. ๒๓๙๑ ครั้ ง นั้ น
เจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) กับเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดยกกองทัพไปปราบ
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ระบุไววาไดมีการนําตัวหัวหนาผูกอการมายัง
กรุงเทพฯ ตั้งกองชําระความ แลวนําตัวไปประหารชีวิต ๑๒ คําใหการชุดดังกลาวจึงนาจะทําขึ้นในคราว
ที่ชําระนี้ โดยคําใหการทั้ง ๔ เรื่อง ไดแก
๑. สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.
๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕
๒. สําเนาคําใหการจีน บูวาดว ยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.
๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ก.
๓. สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.
๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ข.
๔. สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)
เลขที่ ๑๕๕/ค.
ในคําใหการสําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐
กลาวถึงสาเหตุที่พวกจีนในเมืองฉะเชิงเทรารวมตัวเปนอั้งยี่กอกบฏนั้น เกิดจากแขวงจันทะเลาะวิวาท
กับพวกจีน กรมการเมืองมาจับตัวพวกจีนไปทั้งหมดโดยมิไดไตสวนวาจีนคนใดที่ทะเลาะวิวาท และ
เรียกเก็บเงินกับพวกคนจีน ดวยเหตุนี้จีนสิ้นทองจึงไมพอใจชักชวนคนจีนอื่นๆ ทําอั้งยี่เพื่อทาทาย
กรมการเมือง ดังขอความตอไปนี้
จีนสิ้นทองกับจีนเส็งมาที่โรง ฯขาฯ บอกความกับ ฯขาฯ วาแขวงจันไปฟองตอกรมการวา
พวกเราตีแขวงจัน กรมการมาเกาะพวกจีนไปเปนอันมาก ที่จีนวิวาทก็มีที่ไมไดวิวาทก็มีหา
ชําระเอาความจริงไม คิดแตจะลงเอาเงินกับพวกจีนฝายเดียว จีนสิ้นทองจึงวาแก ฯขาฯ กับ
๑๒

เจาพระยาทิพากรวรวงศามหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๒๙-๑๓๐.

๑๖๐
จีน เส็ ง ๑ จี น ศุก เกา ๑ จีน ยุเตงเสมี ย น ๑ ว ากรมการข มเหงหนักเหลื อทน จะเป นตาย
อยางไรก็ตามทีเถิด เรามาคิดกันทําตั้วเฮียหาพวกใหมากเลนกับกรมการสักครั้งหนึ่ง
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)

ในคําใหการฉบับตางๆ กลาววากลุมอั้งยี่ไดกอจลาจลไวมากมาย เชน สูรบกับกรมการ
เมือง ฆาคนจีนที่ไมยอมเขาพวก เผาโรงสี ฯลฯ ซึ่งในสวนคําใหการที่จีนโป หนึ่งในแกนนําอั้งยี่ใหการ
มานั้นไดมีการระบุถึงความผิดและขอสารภาพวาการกระทําดังกลาวมีโทษถึงสิ้นชีวิตดังขอความที่วา
ขาพเจาไอจีนโปใหการวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหซักถามขาพเจาวาไอจีนสิ้นทองมา
ชักชวนใหเขาพวกตั้วเฮียดวย ขาพเจาก็ยมพรอมใจเขาเปนพวกตั้วเฮียกับไอจีนสิ้นทอง
แลวใหพวกลูกโรงขาพเจาไปชวยสมทบกับพวกไอจีนสิ้นทองไปตีเมืองฉะเชิงเทราไดแลว ไป
ตีบานเรือนราษฎรเก็บริทรัพยสิ่งของเผาเรือนโรงฆาฟนผูคนลมตายเสียเปนอันมากดั่งนี้โทษ
ขาพเจาผิดถึงสิ้นชีวิต ควรมิควรสุดแลวแตจะโปรดเกลา ๚ะ
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)

คําใหการทั้ง ๔ ฉบับจึงเปนตัวอยางความผิดในกรณีที่เขาขายอาญาแผนดินไดอยางเห็น
ไดชัดเจน และมีโทษถึงประหารชีวิต ซึ่งในพระไอยการกบฏศึกกลาวถึงโทษกบฏไววา “...มาตรา ๑
เป นข าในพระเจ าอยูหั วเลี้ย งให มีย ศถาศักดิ์ แลมันโมหะจิตรคิดใหญใจใครฝายสูงศักดิ์ทํากระบถ
ประทุศรายตอรบพุงเมืองทาน ทําดั่งนั้นทานวาโทษหนัก ใหฆาเสียสิ้นทั้งโคตร...”๑๓
คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องชูสาว
จากการศึกษาพบวาคําใหการในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องชูสาวมีจํานวน ๑ เรื่อง คือสํ าเนา
คําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก เอกสารตนฉบับเปนสมุดไทยดํา จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เปน
คําใหการที่เกี่ยวกับอ ายแสงคบหากับอําแดงมุก โดยไมทราบวาอําแดงมุกเปนภรรยาพระยาพิชัย
สงคราม และไดลักลอบคบชูกัน จนกระทั่งถูกอําแดงปุย ภรรยาพระพิชัยสงคราม พรอมกับบาวไพร
จับไดขณะที่อายแสงเขาหาอําแดงมุกในหองนอน ดังความที่วา
อําแดงมุกก็ให ฯขาฯ ขึ้นไปบนเรือนเถิด อําแดงมุกนั่งคอยอยูที่บันไดเรือน ฯขาฯ ก็เดินเขา
ไปในบานพระยาพิชัยสงครามถึงบันไดเรือน ฯขาฯ พบอําแดงมุกนั่งอยูที่บันได อําแดงมุก
จับขอมือ ฯขาฯ จูงขึ้นไปบนเรือนพา ฯขาฯ เขาไปในหองอําแดงมุก ฯขาฯ กับอําแดงมุกปด
ประตูใสกลอนนอนพูดจาทําชูกันเถิงชําเราครั้งหนึ่ง ในทันใดนั้นอําแดงปุยภรรยาพระยา
พิชัยสงครามมารองเรียกอําแดงมุกใหเปดประตูเรือน อําแดงมุกถามอําแดงปุยวาจะเอา
อะไร อําแดงปุยบอกวาจะมาเอาผาหมในหอง อําแดงมุกมาเปดประตูสงใหอําแดงปุย ใน
๑๓

กฎหมายตราสามดวง, เลม ๔, ๑๒๗.

๑๖๑
ทันใดนั้นหญิงชายมีชื่อบาวทาสพระยาพิชัยสงครามประมาณ ๑๑ คน ๑๒ คน พากันกรูเขา
ไปจับ ฯขาฯ ที่ในหองอําแดงมุกได พระยาพิชัยสงครามจึงใชใหผูมีชื่อไปบอกหลวงสวัสดิ์
นคเรศนายอําเภอมาที่เรือนพระยาพิชัยสงคราม เอาตัว ฯขาฯ กับอําแดงมุกมาอายัติไวกับ
หลวงสวัสดิ์นคเรศนายอําเภอ
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๒)

นอกจากนี้ ยังมีคําใหการอายตืบที่อยูในคําใหการเรื่องเดียวกัน อายตืบใหการวาตนเปน
ทาสเชลยเขมรในเรือนพระยาพิชัยสงคราม อําแดงมุกสั่งใหเอาหมากไปใหอายแสง และใหไปนัดให
อายแสงมาหาที่เรือน สวนเรื่องคบชูอายตืบใหการไววา “...และ ฯขาฯ จะไดรูวาภายหลังนายแสงกับ
อําแดงมุกเปนชูชําเรากันนั้นหามิได เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛...”
อยางไรก็ตามคําใหการเรื่องนี้มิไดมีคําพิพากษาคดีความบันทึกลงไปดวย เนื่องจากเปน
คําใหการของจําเลย และพยานในคดี แตเมื่อนํากฏหมายในสมัยตนรัตนโกสินทรมาพิจารณาดูแลวจะ
พบวาโทษของการคบชูนั้นมีระบุไวใน “พระไอยการลักษณะผัวเมีย” วา ชายที่ทําชูดวยภรรยาผูอื่นมี
โทษปรับไหม และผูที่เปนสื่อใหคบชูใหปรับไหมกึ่งหนึ่ง แตถาเปนบาวไพรถูกนายใชมา กฎหมายระบุ
วา “ทานวาขาเถียงเจามิได” จึงมิตองโทษปรับไหม๑๔
คําใหการในคดีระหวางประเทศ
คําใหการในคดีระหวางประเทศที่พบในคําใหการมีจํานวน ๑ เรื่อง คือ คําใหการของ
หลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เปนเรื่องที่คนในดินแดนไทยมีขอพิพาทกับคนบังคับ
อังกฤษ เนื้อความกลาวถึงมองฉินทุก ไดทะเลาะวิวาทกับมองสวยเอ เกี่ยวกับเรื่องไมขอนสัก แลวได
ไปใหกรมการเมืองตากตัดสิน แตมองฉินทุกไมยอมเนื่องจากเปนคนในบังคับอังกฤษ ดังความที่วา “...
เจาเมืองกรมการเมืองตากชําระวากลาวตัดสินตามรีตคลองบานเมืองหายอมไม...” ทางเมืองตากจึงให
หลวงพล กับแสนปญญาพาคูกรณีทั้งสองไปชําระความที่เมืองเมาะตําเลิม ซึ่งขณะนั้นอังกฤษปกครอง
อยู สาเหตุที่ใหไปชําระตอนั้น ในคําใหการใหเหตุผลไววาทางเมืองตากใหความสําคัญกับกฎหมาย
บานเมือง และทางพระราชไมตรีระหวางไทยและอังกฤษ ดังขอความที่วา
ขุนนางอังกฤษขุนนางมอญใหลามถาม ฯขาฯ วาเมืองตากอาญาไมมีฤๅ ทําไม
จึงไมเอามองสวยเอจําใสคุกเสียเลา กลัวมองสวยเอฤๅ ฯขาฯ ตอบวาจะทําตามกฎหมาย
สําหรับบานเมืองก็ไดเห็นวาเมืองเปนไมตรีกันจึงไมทํา มิใชจะกลัวมองสวยเอนั้นหาไม ขุน
นางอังกฤษพูดกับ ฯขาฯ แตเทานี้ ฯขาฯ ก็พากันกลับมา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕)

๑๔

กฎหมายตราสามดวง, เลม ๒, ๒๐๙.

๑๖๒
คํ า ให ก ารเรื่ อ งนี้ จึ ง เป น หลั กฐานสําคั ญ ที่ แสดงใหเ ห็น ถึง การทํา ปา ไม ในดิ น แดนทาง
ภาคเหนือ และอิทธิพลของอังกฤษในหัวเมืองมอญและลานนาในชวงรัชกาลที่ ๓ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขตที่คนในบังคับของอังกฤษตองขึ้นศาลของอังกฤษเทานั้น
๓. คําใหการของผูที่เดินทางไปยังประเทศอื่น
คําใหการของผูที่เดินทางไปยังประเทศอื่น คือคําใหการที่ราชทูต พอคาที่ไดเดินทางไปยัง
บา นเมื องอื่ น ได รู เ ห็ น สภาพบ า นเมือง ขอราชการและธรรมเนีย มตางๆ ไดมาใหการไว และทาง
ราชการไดจดบันทึกขอมูลเหลานี้ไวเปนหลักฐาน จากการศึกษาพบวาคําใหการในประเภทนี้จํานวน
ทั้งสิ้น ๕ เรื่อง มีลักษณะเนื้อหาดังตารางตอไปนี้

๓

๔

๕

ลักษณะบานเมือง
และวิถีชีวิต

๒

เหตุการณใน
บานเมืองที่ไป

คํ า ใ ห ก า ร ทู ต เ ข ม ร จ . ศ .
๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
สํา เนาคํ าให ก ารทู ตเล ม ๑-๒
เรื่องจําทูลพระราชสาสนออก
ไปกรุ ง ป ก กิ่ ง จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖)
คํ า ให ก ารจี น กั๊ ก เรื่ อ งบรรทุ ก
สินค าไปจําหนายเมือ งบาหลี
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)
คํ า ให ก ารพระยาราชเดชะ
พระยาเขมรคุมสิ่งของของนัก
องคดวงลงไปเมืองญวน จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คําใหการเรื่องพระยาราชเดช
ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไป
เมื อ งญ ว น ก ลั บ มา จ .ศ .
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
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จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๗

การเจรจาทาง
การคา

๑

เลขทะเบียน

ธรรมเนียม
การทูต

ชื่อเรื่อง

รายละเอียด
การเดินทาง

ที่

รายการสิ่งของ

ตารางที่ ๗ แสดงลักษณะเนื้อหาในคําใหการของผูที่เดินทางไปยังประเทศอื่น

สําหรับเนื้อหาที่พบในคําใหการของผูที่เดินทางไปยังประเทศอื่น ไดแก รายละเอียดการ
เดินทาง ธรรมเนียมการทูต การเจรจาทางการคา เหตุการณในบานเมืองที่ไป ลักษณะบานเมืองและ
วิถีชีวิต อธิบายไดดังนี้

๑๖๓
รายละเอียดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทางในคําใหการของผูที่เดินทางไปยังตางประเทศ เปนการเลาถึง
สถานที่ตางๆ ที่ผูใหการไดพบเห็นระหวางการเดินทาง รวมทั้งระยะทาง อุปสรรคตางๆ ที่พบ ดังเชน
คํ า ให การจี น กั๊ ก เรื่ องบรรทุ กสิ น ค า ไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) กลาวถึ ง
เหตุการณที่คณะพอคาของจีนกั๊กบรรทุกสินคาออกจากรุงเทพฯ เมื่อไปถึงเมืองใหม หรือประเทศ
สิงคโปรในปจจุบัน ไดแวะพัก จากนั้นจึงออกเดินทางตอ แตกลับพบอุปสรรคจากลมพายุทําใหเรือเกย
ตื้น ดังตัวอยางตอไปนี้
ครั้น ณ วัน ฯ๕ ๓ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกใชใบเรือออกจากเมืองใหม ตัดขามชอง
เมืองเรียว ๙ วัน ถึงเกาะถังปวสือ เกาะเปนรูปตะบะ เพลาพลบค่ําเรือเกยศิลาใหญคางอยู
ชวนกันยกมือขึ้นมัสการเทพยุดา แลวกราบถวายบังคมสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ขอเอา
พระเดชพระคุณปกเกลาปกกระหมอมเปนที่พึ่งอยาใหเรือเปนอันตรายเลย คลื่นลมก็สงบ
ประมาณสามยามน้ําขึ้น เรือจึงหลุดออกจากศิลาใหญได
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

นอกจากบันทึกถึงสถานที่และอุปสรรคในการเดินทางแลว ยังพบวามีคําใหการบางเรื่อง
กลาวถึงระยะการเดินทางไวอีกดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
คิดระยะทางเรือไปแตกะพงหลวง วันหนึ่งเถิงเมืองพนมเปญ แตเมืองพนมเปญ
ไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเถิงเมืองโจฎก แตโจฎกไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเถิงเมืองซาแดก แตซา
แดกไปวั น หนึ่ง กั บ คื นหนึ่ ง เถิ ง เมื องล องโห แต ล องโหไปคื น หนึ่ง เถิ งเมื องสมิ ถอ ไปจาก
สมิถอ ๒ วัน ๒ คืนเถิงเมืองไซงอน คิดแตพนมเปญไปเถิงไซงอนไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

ธรรมเนียมการทูต
ในคําใหการของราชทูตที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรียังประเทศตางๆ มักจะกลาวถึง
ลํา ดับ ขั้น ตอนการถวายพระราชสาสน หรื อธรรมเนี ยมการทู ตที่แตกตางออกไปในแต ละประเทศ
ดังเชน สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ.
๒๓๘๖) กลาวถึงคณะทูตไปพักที่เมืองกวางตุง ทางเมืองกวางตุงไดใหความสําคัญกับพระราชสาสน
ของฝายไทย จึงไดนําเกงปดทองมาอัญเชิญพระราชสาสนขึ้นแห พรอมกับขบวนขุนนาง ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
วัน ๔ฯ ๙ ค่ําจึ่งเชิญพระราชสาสนขึ้นทรงเกงปดทองมีคนหามแปดคนกับสัปทน
เหลืองสามคัน มีปายเขียนเปนอักษรวาจิ้มกองโปกองปนสื่อ ชื่อราชทูตเปนปายสี่คู มีมาลอ

๑๖๔
สองคูปพาทยจีนสํารับหนึ่ง ธงแหหนาหาคู คนถือไมแทนหวายสองคู ถือสายโซสองคู ถือ
เชือกหนังสองคู มีคนหามเครื่องราชบรรณาการตามเกงพระราชสาสน ขาพเจาราชทูต
อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อ ขี่เกี้ยวสัปทนแดง มีบังตะวันตามแหพระราชสาสนไป ครั้นแหขึ้นไปถึง
แลวเชิญพระราชสาสน เครื่องราชบรรณาการขึ้นไวที่กงกวน จงตกใหขุนนางทหารสองคน
กับเลาเจียงแปดคนมาอยูกํากับพิทักษรักษาพระราชสาสนๆ อยูที่กงกวนเชาเย็นประโคม
ดวยแตรกลองชนะ แตเมื่อเชิญพระราชสาสนขึ้นไปเมืองปกกิ่งนั้นหาไดเอาแตรกลองชนะ
ขึ้นไปดวยไม
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

ข อ ความที่ ร าชทู ต ให ก ารมานี้ ไ ด ใ ห ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ขบวนแห พ ระราชสาส น ว า
ประกอบไปดวยสิ่งตางๆ คือ ปายอักษรจีน ดนตรีประโคม คนถือไม สายโซ และเชือกหนังอยางละ
สองคู จากนั้น จึ งจะเป นผู เชิ ญ เครื่องราชบรรณาการหามตามหลังเกงปดทอง แลว ตามดว ยคณะ
ราชทูตขึ้นเกี้ยวตามไป และเมื่อมาถึงยังสถานที่ที่พักพระราชสาสนจะมีทหารจีนมาเฝาดูแล และมีการ
ประโคมดนตรีทุกเชาเย็น
นอกจากเรื่องธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการถวายพระราชสาสนแลว ยังมีการกลาวถึงขั้นตอน
การรับรองคณะราชทูต เชน คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุมสิ่งของของนักองคดวงลงไป
เมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงการจายเสบียงอาหารใหแกคณะราชทูต พรอมกับบาว
ไพรไวรับใช ดังนี้
ครั้น ณ วัน ฯ๖ ๓ ค่ํา องผูใหญมารับ ฯขาฯ กับสิ่งของบรรณาการไปไวที่โรงกง
กวนในวันนั้นญวนจัดสํารับเลี้ยงดูใหรับประทานแลวจึงจายขาวสาร ๕ ถัง สุกร ๒ ตัว เปดไก
๒๐ ตัว สุราไห ๑ น้ําปลา ๒ ไห เกลือถัง ๑ แลวมีญวนนายไพร ๑๒ คน ไวรับใชสอย มีญวน
นายไพร ๑๕๐ คน นั่งยามตามไฟรักษาอยู ๓ วัน ดวยบอกเขาไปเมืองเว
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๖)

รายการสิ่งของ
คําใหการของราชทูต และพอคา จะมีการระบุขอมูลรายการสิ่งของอยูดวยเสมอ ในกรณี
ของราชทูต จะเปนสิ่งของที่พระมหากษัตริยพระราชทานเปนเครื่องบรรณาการไปพรอมกับคณะทูต
เพื่อทูลเกลาฯ ถวายใหกับพระมหากษัตริยในบานเมืองที่เดินทางไป ดังเชน คําใหการเรื่องพระยา
ราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงสิ่งของ
ที่สมเด็จพระหริรักษรามาอิศราธิบดี หรือนักองคดวง ถวายเปนเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจา
เทียวตรีกษัตริยเวียดนาม ดังนี้

๑๖๕
พระองคดวงแตงให ฯขาฯ กับพระบวรนายก คุมกระวานหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑
เรวหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ รงหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ ครั่งหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ สีผึ้งหนัก ๕๐ ชั่ง
หีบ ๑ นอระมาด ๒ ยอด หีบ ๑ งา ๒ กิ่งหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ น้ํารัก ๒๐ หมอ ชางพลาย
สูง ๕ ศอก ๓ นิ้ว ชาง ๑ สูง ๕ ศอก ๗ นิ้ว ชาง ๑ (รวม) ๒ ชาง ไปถวายเจาเวียดนาม แต
ชางนั้นใหพระยาเสนาราชกุเชน พระยาอันษาอุเทน นายไพร ๑๕ คนคุมชางไปทางบก ให ฯ
ขาฯ ไปทางเรือ พระองคดวงมีศุภอักษรให ฯขาฯ ถือไปฉบับหนึ่ง หีบใสศุภอักษรทาแดงใส
ถุงตาดวางบนพาน ๒ ชั้นประดับมุก พระองคดวงมีหนังสือไปเถิงองญวนเมืองพนมเปญดวย
ฉบับหนึ่ง และ ฯขาฯ คิดพรั่นตัวกลัวญวนจะยึดเอาไว แตเปนราชการเจานายใชก็ตองจําไป
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓)

สวนในกรณีที่เปน คําใหการของพอคา รายการสิ่งของที่กลาวถึงจะเปนสิน คาที่นําไป
คาขายยังบานเมืองอื่น เชน ในคําใหการจีนกั๊ก เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙) มีการระบุถึงสินคาที่พระสวัสดิวารีแตงใหจีนกั๊กเปนพอคาคุมไปขายยังเมืองบาหลี ดังนี้
๏ ขาพเจาจีนกั๊กนายเรือใหการวา พระสวัสดิวารีแตงเรือกิมฉายยาว ๑๔ วา
ปาก ๔ วาลํา ๑ ใหขาพเจาเปนนายเรือ จีนคงเปนลาตา จีนฉายเปนหวยเตียว ลูกเรือ ๓๗
คน บรรทุกสินคาเกลือ ๑๕๐ เกวียน น้ํามันมะพราวหนัก ๓๐๐ บาท ครั่งหนัก ๑๐๐ หาบ
น้ําตาลดําหนัก ๔๐๐ หาบ ฝางหนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน แพรผังสี ๓๐ พับ
ไปคาขายเมืองบาหลี
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

การเจรจาทางการคา
การเจรจาทางการคาที่พบในคําใหการ เปนเนื้อหาที่กลาวถึงการขอซื้อสินคา หรือการ
ขอลดหยอนคาธรรมเนียมตางๆ เชน สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไป
กรุ งปกกิ่ ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) กลาวถึงราชทูตไทยทําเรื่องไปยังจงตกหมูอี้ขุน นางเมื อง
กวางตุงเพื่อของดคาธรรมเนียมคาปากเรือ ดังความที่วา
แตพุนซือเซงเจาพนักงานมีปายใหจุนจูเงียบเขาไปขอจัดซื้อกงกระดานออกมา
ตอเรือรบเรือไลไวรักษาบานเมืองเขตแดนเมืองปกกิ่งๆ กับกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเปน
ทางพระราชไมตรี ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญจึ่งนําเอาขอความขึ้นกราบบังคม
ทูล สมเด็ จ พระพุท ธิ เจ า อยู หัว ทรงทราบใตฝ า ละอองธุ ลี พ ระบาทแล วโปรดเกล า โปรด
กระหมอมดํารัสสั่งใหลูกเรือซื้อขายกันตามตองการเถิด จุนจูเงียบไดจัดซื้อกงกระดานลง
บรรทุกสําเภาออกมาโดยคลองสะดวก แลเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงออกมาจิ้มกองแต
กอน พระเจากรุงปกกิ่งก็ใหยกคาเหียงคาปากเรือให ครั้นถึงมรสุมเรือทรงพระราชสาสน
กลับมารับราชทูต ณ เมืองกวางตุงยังตองเสียคาเหียงคาปากเรืออยู เรือทรงพระราชสาสน

๑๖๖
เรือหูทรงเปนเรือราชการสําหรับไปมารับสงราชทูต มีสินคาออกมาเล็กนอยจําหนายแตพอ
ไดเงินใชสอย สินโหลหวยสิดแจกกะลาสีคนงานเปนกําลังราชการ ขอใหจงตกหมูอี้เห็นกับ
ทางไมตรีนําขอความขึ้นกราบทูลพระเจากรุงปกกิ่งขอยกคาเหียงคาปากเรือ
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

จากเนื้อความขางตน จะเห็นไดวาคณะราชทูตไทยไดอางเรื่องที่ทางไทยอนุญาตใหจีนซื้อ
กงกระดานเพื่อนําไปใชตอเรือ และเรื่องที่พระเจากรุงปกกิ่งทรงยกคาธรรมเนียมใหกับคณะราชทูต
ดังนั้นจึงขอใหพิจารณายกเวนใหกับคณะทูตในครั้งนี้ดวย
เหตุการณในบานเมืองที่ไป
เหตุการณในบานเมืองที่ไปเปนเนื้อหาที่ผูใหการเลาถึงสถานการณ หรือขาวสารตางๆ ที่
เกิดขึ้น โดยไดยินมาจากชาวเมืองนั้นๆ ดังเชน คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองค
ดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) เลาถึงเหตุการณที่เมืองเวมามีเรือกําปนฝรั่งมา
ตั้งอยูที่อาวเมืองกวางนํา แลวจับขุนนางญวนไปสองคนเปนเหตุใหทางญวนตองเสียเงินไปไถตัวออกมา
ดังขอความตอไปนี้
หมื่นภักดีคงถามวา ฯขาฯ ขึ้นไปเมืองเวไมรูความดอกฤๅ กําปนฝรั่งเขามาที่
อาวเมืองกวางนํา ๒ ลํา ฝรั่งยิงปนใหญลําละ ๓ นัด ไพรบานพลเมืองตกใจกลัว แลววาที่
เมืองบินวากําปนฝรั่งเขามาจอด ๓ ลํา ฝรั่งขึ้นมาหาโบจัน อันสาด ชวนใหไปดูของในกําปน
องโบจัน องอันสาดก็ลงไป ฝรั่งยึดเอาตัวไวในกําปน ฝรั่งวาถาญวนเอาเงินมาใหจึงปลอยตัว
ไป องญวนบอกหนังสือไปเมืองเว เจาเวียดนามใหองตาทําตรีลงมาที่เมืองบินวา องตาทําตรี
ใหเอาเงินไปใหกับฝรั่งๆ ก็ปลอยตัวโบจัน อันสาดคืนมา องตาทําตรีใหจําโบจัน อันสาด
สงไปเมืองเว แลวหมื่นภักดีคงบอกความเทานี้ก็เลยไป
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

ลักษณะบานเมือง และวิถีชีวิต
ลักษณะบานเมืองและวิถีชีวิต เปนเนื้อหาที่ผูใหการบอกเลาถึงสิ่งตางๆ ในบานเมืองที่ตน
เดินทางไปถึง และไดพบเห็นมา เชน กําแพงเมือง อาคารสถานที่ตางๆ สินคาในตลาด การทํามาหา
กินของชาวเมือง ฯลฯ ดังตัวอยางจาก สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไป
กรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) ที่คณะทูตไดจดจําลักษณะของกําแพงเมืองปกกิ่งมาใหการไววา
“...แลเมืองปกกิ่งมีกําแพงเจ็ดชั้นๆ นอกสูงประมาณเจ็ดวาหนาประมาณหาวารากกําแพงกอนดวย
ศิลาสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณหาศอก พนนั้นขึ้นมากอดวยอิฐขนาดใหญประตูเมืองสามชองมีปอม
โอบประตูสามชองมีปอมโอบประตู มีหอรบบนประตูกอเปนเกง...” หรือในคําใหการเรื่องพระยาราช

๑๖๗
เดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงลักษณะ
ตลาดในเมืองเว และการคาขายของชาวจีนและญวนในตลาด ดังนี้
ครั้น ณ วัน ๑ฯ๑ ๕ ค่ํา องกินเลบมาบอก ฯขาฯ วาเสด็จเทวดาใหพา ฯขาฯ ไป
เที่ยวดูตลาด องกินเลบพา ฯขาฯ เดินออกไปนอกกําแพงเมืองชั้นนอก ขามตะพานไปหนอย
หนึ่งเถิงตลาด ให ฯขาฯ นั่งอยูที่รานกลางตลาดแหงหนึ่ง ที่ตลาดนั้นมีตึกจีนญวนประมาณ
๙ หลัง ๑๐ หลัง มีโรงจีนโรงญวนมุงกระเบื้องบางมุงจากบางติดกันไปทั้ง ๒ ฟากถนนไดเห็น
ประมาณขางละ ๗๐ หลัง ๘๐ หลัง พวกจีนพวกญวนขายผาญวนขายแพรญวน ใบชายาแดง
ถวยชามถาดทองเหลือง น้ําชาขนม ขาวสุกขาวสาร สุกรเปดไกผักปลากลวยออย ของสด
ของชํา เปนหลายสิ่ง แตแ พรจีน ผาขาวเทศผ าลายเครื่องแกวโตะขัน ทองขาวทองเหลือง
เครื่องใชสอยดีมีราคานั้นหามีวางซื้อขายที่ตลาดไม ถนนตลาดกวางประมาณ ๘ ศอก ๙
ศอก เปนแตพื้นดินไมไดปูอิฐ ปูศิลา เมื่อ ฯขาฯ ไปดูนั้นจะเปนเพลาตลาดออกฤๅยัง ฯขาฯ
หาไดถามไม ฯขาฯ นั่งอยูประมาณครึ่งชั่วโมง เห็นคนเดินไปมาที่ตลาดทั้งชายหญิงประมาณ
๑๕๐ คน ๑๖๐ คน ญวนมากกวาจีนแขก เขมรหาเห็นเดินไปมาไม
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

๔. คําใหการประเภทอื่นๆ
คําใหการประเภทอื่นๆ เปนคําใหการที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวของกับกระบวนการในชั้นศาล
การศึกสงคราม หรือบันทึกความรูที่ไดจากการเดินทางไปยังประเทศตางๆ แตเปนคําใหการที่เปน
ลักษณะจดหมายเหตุที่มีการสอบถามถึงเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี หรือที่มาของสิ่งตางๆ เชน
คําใหการขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี จัดทําในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมื่อปมะโรงจุลศักราช ๑๑๔๖ (พ.ศ.
๒๓๒๗) เพื่อบันทึกประเพณีการรักษาพระพุทธบาทตามแบบครั้งกรุงศรีอยุธยา ๑๕ หรือ คําใหการเฒา
สาเรื่องหนังราชสีห เปนการบันทึกคําใหการของเฒาสาหญิงมายที่อยูริมวัดปากน้ําในคลองบางหลวง
ไดนําหนังราชสีหมาถวาย เฒาสาใหการวาหนังราชสีหนี้เปนของพระเจาเอกทัศน ซึ่งนายอูสามีของ
เฒาสาเคยเปนมหาดเล็กไดรับพระราชทานจากพระเจาเอกทัศนเมื่อครั้งเสียกรุง เฒาสาจึงนํามาถวาย
ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ ๑๖ เปนตน
จากการศึกษาเนื้อหาในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวามี
คําใหการประเภทอื่นๆ ที่ไมสามารถรวมอยูกับคําใหการอีกสามประเภทไดเพียง ๑ เรื่อง คือสําเนา
คําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่องวงศสกุลที่เปนพระยาเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ.๒๓๘๔) เลขที่
๑๕

ประชุมพงศาวดาร, เลม ๘, ประชุมพงศาวดารภาค ๗ และภาค ๘ (พระนคร: องคการคาของ
คุรุสภา, ๒๕๐๗), จ-ฉ.
๑๖
เรื่องเดียวกัน, ง.-จ.

๑๖๘
๑๐๑ คําใหการฉบับนี้มีเนื้อหาวาดวยรายชื่อเจานายในเมืองเชียงใหม และเชื้อสายเจานายเมือง
ลําพูน ดังตัวอยางตอไปนี้
พระยาลําพูนคําตันอายุ ๔๖ ปตาย
น า ย ห น า น ม ห า ย ศ เ ป น พ ร ะ ย า อุ ป ร า ช
อายุ ๔๑ ป ตาย
น า ย ข น า น ม ห า วั น เ ป น พ ร ะ ย า ร า ช ว ง ศ
อายุ ๔๑ ป ๑
นายขนานลั ง กาเป น พระยารั ต นเมื อ งแก ว
อายุ ๕๓ ป มาเปนพระยาลําพูน ตาย
บุตรพระเจา นายจอมจนพี่ พ ระยาลํ า พู น คํ า ตั น เสี ย จารี ต
ลําพูน
อายุ ๕๐ ป
นายหนานมหาเทพ อายุ ๔๕ ป
นายหนานกิติ อายุ ๔๕ ป
นายนอยปนตา อายุ ๔๑ ป
นายหนานคําแสน อายุ ๓๖ ป
นายหนานไชยวงศ อายุ ๔๐ ป
นายหนานเสืออายุ ๓๕ ป
นายหนานมหาพรหมอายุ ๒๓ ป
นายนอยคําไจย อายุ ๒๐ ป
นายนอยอินตะ อายุ ๒๓ ป
นายหนายมหายศ อายุ ๒๒ ป
นายนอยรุง อายุ ๒๑ ป ไปอยูละคร

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๑)

ในคําใหการระบุไววา นายนอยปนตาเปนผูใหการเมื่อปฉลูตรีนิศก และจากขอความ
ขางตนจะเห็นไดวา มีการกลาวถึงเจาผูครองเมืองลําพูนคือพระยาคําตันวาถึงแกพิราลัยเมื่ออายุได ๔๖
ป เมื่อสืบคนจาก “พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองลําพูนไชย” จะพบวาพระยา
ลําพูนคําตันถึงแกพิราลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ดังความที่วา “...ครั้นลุศักราช ๑๒๐๓ ปฉลู ตรีศก พระยา
ลําพูนคําตันวาราชการเมืองได ๓ ป ก็ถึงแกอสัญกรรม...” ๑๗ จึงสันนิษฐานไดวาคําใหการฉบับนี้ทาง
๑๗

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๗ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร
กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๕๘.

๑๖๙
กรุงเทพฯ ไดใหนําตัวนายนอยปนตา ซึ่งเปนเชื้อสายเมืองลําพูนมาใหการเกี่ย วกับเจานายในสาย
ตระกูลทั้งหมดภายหลังที่พระยาลําพูนคําตันถึงแกพิราลัย เนื่องจากในขณะนั้นหัวเมืองลานนาเปน
ประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร ทางกรุงเทพฯ จึงมีสิทธิ์ในการแตงตั้งเจานายขึ้นครองเมืองสําคัญ
เมื่ อ เจ า นายได รั บ เลื อกจากกลุ มญาติว งศแ ละขุ น นางใหขึ้น ครองเมื องแลว จะต องแจงข าวมายั ง
กรุงเทพฯ และเดินทางลงมาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอรับพระราชทานสัญญาบัตรและ
เครื่องยศ ซึ่งเทากับวาพระมหากษัตริยไทยทรงมีสิทธิธรรมในการตั้งเจาเมือง และแสดงอํานาจที่
เหนือกวาลานนา ๑๘ คําใหการดังกลาวจึงแสดงถึงการสืบถามขอมูลเกี่ยวกับเจานายเชื้อสายเมือง
ลําพูน เพื่อกําหนดผูเหมาะสมในการขึ้นครองเมือง หรือรั้งตําแหนงสําคัญตอไปนั่นเอง
ในคําใหการดังกลาวยังทําใหทราบถึงขอมูลตางๆ ที่ไมปรากฏในเอกสารฉบับอื่นๆ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
๑. ในคําใหการนี้จัดทําขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ตรงกับปที่พระยาลําพูนคําตันถึงแกพิราลัย
และมีการระบุวา “...พระยาลําพูนคําตันอายุ ๔๖ ปตาย...” ขอมูลดังกลาวทําใหไดปเกิดของพระยา
ลําพูนคําตันคือ พ.ศ. ๒๓๓๘ ซึ่งในเอกสารอื่น เชน พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง
เมืองลําพูนไชย ระบุเพียงวาพระยาลําพูนคําตันครองลําพูนเพียง ๓ ป จึงพิราลัย
๒. จากขอความที่วา “...นายจอมจนพี่พระยาลําพูนคําตันเสียจารีต อายุ ๕๐ ป...”
ทําใหทราบถึงเชื้อสายพี่นองของพระยาลําพูนคําตันวามีจํานวนมากกวาที่หนังสือ “เจาหลวงลําพูน”
ไดกลาวไว ซึ่งในหนังสือเลมนั้นกลาววาพระยาลําพูนคําตันเปนโอรสพระองคใหญ ในบรรดาโอรสและ
ธิดา ๕ พระองคในพระเจาบุญมาเมือง เจาผูครองนครลําพูนองคที่ ๒๑๙ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวารายชื่อ
ที่ มี ร ะบุ ใ นคํ า ให ก ารนี้ เ ป น โอรสที่ เ กิ ด จากชายาอื่ น ซึ่ ง อาจจะเป น คนละสายกั บ พระยาลํ า พู น
คําตัน
นอกจากนี้รายชื่อในคําการใหที่ยกมาในตัวอยาง มีการระบุอยางชัดเจนวาทั้งหมดเปน
“บุ ต รพระเจ า ลํ าพู น ” ซึ่ งผู ครองนครลําพูน ในสมัย กรุงรัตนโกสิน ทร มีเพีย งพระเจาบุญ มาเมือง
พระองคเดียวที่ไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเมื่อ

๑๘

สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๗. (กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓), ๓๔๕.
๑๙
วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, เจาหลวงลําพูน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๓),
๔๖.

๑๗๐
พ.ศ. ๒๓๖๖ ใหเปนพระเจาลําพูนไชยพระองคที่ ๒ ๒๐ มีพระนามวา “พระเจาบุญมาเมือง” ๒๑ ตาง
จากผูครองเมืองลําพูนยุคหลัง เชน เจาหลวงนอยอินทร พระยาลําพูนคําตัน เจาหลวงธรรมลังกา ที่
ไดรับการสถาปนาจากราชสํานักกรุงเทพฯ ใหมีพระยศนําหนาเปน “พระยา” เทานั้น

๒๐

ลําดับวงศของเจาผูครองนครลําพูนไชยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีจํานวนทั้งสิ้น ๙ พระองค ไดแก
๑. เจาเศรษฐีคําฟน (พ.ศ. ๒๓๕๗-๒๓๕๘) ๒. พระเจาบุญมาเมือง (พ.ศ. ๒๓๕๘-๒๓๗๐) ๓. เจาหลวงนอยอินทร
(พ.ศ. ๒๓๗๐-๒๓๘๑) ๔.เจาหลวงคําตัน (พ.ศ. ๒๓๘๑-๒๓๘๔) ๔. เจาหลวงธรรมลังกา (พ.ศ. ๒๓๘๔-๒๓๘๖) ๕.
เจาไชยลังกาพิศาลโสภาคคุณ (พ.ศ. ๒๓๘๖-๒๔๑๔) ๖. เจาดาราดิเรกรัตนไพโรจน (พ.ศ.๒๔๑๔-๒๔๓๔) ๗. เจา
เหมพินทุไพจิตร (พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๘) ๘. เจาอินทยงยศโชติ (พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๔๕๓) และ ๙. พลตรี อํามาตยโท
เจาจักรคําขจรศักดิ์ (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๖)
๒๑
วรเทวี (ณ ลําพูน) ชลวณิช, เจาหลวงลําพูน, ๔๖.

บทที่ ๕
ภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม
จากคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
จากการศึ กษาคํ า ให การสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกลา เจาอยูหั ว พบวามี เนื้อหาที่
เกี่ยวกับภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
เหตุการณประวัติศาสตร
เหตุการณประวัติศาสตรที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหั ว
ไดแก เหตุการณศึกเจาอนุวงศ เหตุการณที่เกี่ยวกับเมืองพวน เหตุการณสงครามกับญวนและเขมร
เหตุการณในหัวเมืองมลายู เหตุการณในดินแดนทางดานเหนือ เหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจล และ
การลาอาณานิคมของชาวตะวันตก ดังรายละเอียดตอไปนี้
เหตุการณศึกเจาอนุวงศ
ศึกเจาอนุวงศเกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๖๙ เจาอนุวงศ กษัตริยผูครองเวียงจันทนประกาศตน
เปนอิ ส ระจากไทย หลั งจากที่ เจ า อนุวงศทูล ขอครัว ลาวเวีย งจัน ทนที่ถูกกวาดตอนมาอยู ณ เมือง
สระบุรี แตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมพระราชทานใหกลับคืนไป ดังนั้นเจาอนุวงศจึงยก
กองทัพเขามากวาดตอนพลเมืองบริเวณภาคอีสานของไทยในปจจุบัน ทําใหทางกรุงเทพฯ ตองยก
กองทัพไปทําศึกสงคราม จากการศึกษาคําใหการในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวา
มี คํ า ให ก ารที่ ใ ห ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การศึ ก ครั้ ง นี้ ใ น ๓ ประเด็ น ได แ ก การกวาดต อ นผู ค นไป
เวียงจันทน ศึกที่เมืองนครราชสีมา และยุทธศาสตรสําคัญในศึกสงคราม ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. การกวาดตอนผูคนไปเวียงจันทน
เจาอนุวงศเกณฑกองทัพสว นใหญมารวมไวที่เวียงจัน ทน และยกทัพเขาทางภาค
อีสาน หลอกเจาเมืองตางๆ วาจะมาชวยกรุงเทพฯ รบอังกฤษ ถาหากเจาเมืองใดตอตานจะฆาเสีย โดย
มีเปาหมายหลักคือตีกรุงเทพฯ ถาตีแลวรักษาไมไดก็จะกวาดเอาทรัพยสิน ผูคนทั้งหมดไปเวียงจันทน
เมื่อกองกําลังพรอมแลวจึงจัดกองทัพ ๓ ทัพใหญ คือ ทัพหลวงเมืองเวียงจันทน ประกอบไปดวยเจา
อนุวงศและเจาราชวงศยกมาทางเมืองนครราชสีมาและสระบุรี ทัพจําปาศักดิ์ของเจาราชบุตร (โย)
ยกมาทางแถบอี สานใต บ ริเ วณเมื องอุบ ลราชธานี เขมราฐ ยโสธร ศรี ส ะเกษ และทัพเจาอุปราช
๑๗๑

๑๗๒
(ติสสะ) ยกลงมาในเขตอีสานกลางแถบเมืองกาฬสินธุ รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ และอีสานใตบางสวนใน
แถบเมืองสุรินทร สังขะ ขุขันธ เปนตน ๑
การกวาดตอนผูคนไปเวียงจันทนที่พบในคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ระดมพลและการกวาดตอนของทัพเจาราชวงศ (เจาเงา) ซึ่งเปนโอรสของเจาอนุวงศ เหตุการณการ
กวาดตอนชาวเมืองสระบุรีและเมืองเลย และปฏิกิริยาจากชาวเมือง ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑.๑ การระดมพลของทัพเจาราชวงศ
การระดมพลของทัพเจาราชวงศ พบในคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง
เจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ผูใหการคืออายปา ซึ่งเปนชาวบาน
พันพราวเปนไพรสังกัดของราชบรม ใหการวาเจาราชวงศระดมไพรพลอยูที่บริเวณบานพราวหรือเมือง
พันพราวซึ่งอยูตรงขามฟากแมน้ํากับเมืองเวียงจันทน เจาราชวงศเกณฑไพรพล ๒,๐๐๐ คน ชาง ๕๐๐
เชือก และมา ๑๐๐ ตัวเศษ ดังความตอไปนี้
อยู ณ วัน ฯ ๑๑ ปจออัฐศก อายราชบรมผูนายบอกขาพเจาวา ใหตระเตรียม
เสบียงอาหารเครื่องศาสตราวุธไวใหพรอม ณ เดือนสาม อายเวียงจันทน อายราชวงศ จะลง
มาทําการพระบรมศพ ขาพเจาจัดแจงเสบียงอาหาร เครื่องศาสตราวุธไวตามนายสั่ง ครั้น
ณ วัน ฯ๖ ๒ อายราชวงศยกมาจากเมืองเวียงจันทนกับนายไพรประมาณ ๒ พัน ชางประมาณ
๕๐๐ มาประมาณ ๑๐๐ เศษ แตปนเครื่องศาสตราวุธจะมีมากนอยเทาใดไมทราบ ขาพเจา
ถามอายราชบรมวาอายราชวงศจะยกไปไหน อายราชบรมวา อายราชวงศจะยกลงมาทํา
การพระบรมศพ
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.)

เหตุผลที่เจาราชวงศใชอางในการระดมพลคือจะนํากองทัพเวียงจันทนลงมาชวยการพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยที่กรุงเทพฯ ซึ่งความจริงงานพระบรมศพเสร็จสิ้นไป
แลว ในป ระกา จ.ศ. ๑๑๘๗ (พ.ศ. ๒๓๖๘) เหตุผลดังกลาวจึงเปนการปดบังมิใหขาวรั่วไหลมาถึง
กรุ งเทพฯ การระดมพลของเจ า ราชวงศใ นปจ ออั ฐ ศก จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) ที่กลา วถึงใน
คํ า ให การ จึ ง เป น การทํ า ตามคํ า สั่ งของเจาอนุว งศ ซึ่ง ตัดสิ น ใจกอการกบฏตอ ราชสํานั กกรุ งเทพ
สอดคลองกับความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ที่ระบุวาเจาอนุวงศสั่งระดม
พลที่บานพันพราวในปจออัฐศก จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ.๒๓๖๙) ๒

๑

สุวิทย ธีรศาสวัต, ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙-๑๙๗๕ (กรุงเทพฯ: สรางสรรค, ๒๕๔๓), ๑๑๖.
๒
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๗.

๑๗๓
๑.๒ เหตุการณการกวาดตอนชาวเมืองสระบุรี
หลังจากเจาราชวงศระดมพลที่เมืองพันพราว แลวจึงยกกองทัพไปกวาดตอน
ผูคนในเมืองนครราชสีมา จากนั้นยกทัพลงมาเมืองสระบุรี แลวใหหาตัวหัวหนากลุมลาวที่ถูกกวาด
ตอนมาอยูสระบุรีมาเขาเฝา เพื่อเกลี้ยกลอมใหกลับไปเวียงจันทน โดยใหเหตุผลวาญวนและอังกฤษจะ
ยกมาตีกรุงเทพฯ ๓ เหตุการณการกวาดตอนครัวเมืองสระบุรีมีปรากฏในคําใหการในคัดบอกเลม ๒ วา
ดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ผูใหการคืออายทาวลาว บาวใน
เพี้ยพิมภิสาร ซึ่งถูกเกณฑเขากองทัพเจาราชวงศ ใหการไวดังนี้
เจาเวียงจันทนจัดใหราชบุตรกับพระยาชานนท พระยาอุปราชา พระยาสุโพ
พระยานามหุง พระยาเมืองซอง คุมไพร ๕๐๐๐ ปน ๔๐๐ บอก ยกลงมาทางเมืองสระบุรี
ใหอุปราชเมืองเวียงจันกับเพี้ยเมืองขวา เพี้ยเมืองคํา เพี้ยเมืองเพน เพี้ยชาบัณฑิต คุมไพร
๑๐๐๐๐ ปน ๑๑๐๐ กระบอก มาบรรจบทัพเจาปาศักดิ์ทางเมืองอุบล ตัวเจาเวียงจันทนคุม
ไพร ๑๐๐๐๐ หนึ่ ง ป น พั น ๒๐๐ กระบอก มาทางเมืองโคราช แต ขาพเจ า เจ า กองทั พ
ราชวงศยกมาถึงบานขอนขวางแขวงเมืองสระบุรี แต ณ วัน ๒ฯ ๓ ค่ํา เจาราชวงศใหเกลี้ย
กลอมกวาดครัวเมืองสระบุรี ครัวไทย ครัวลาว ครัวจีน ชายหญิงใหญนอย สองหมื่น ๖ พัน
คน เจาราชวงศ พระยานามหุง คุมไพร ๔๐๐ คน ปน ๔๐๐ กระบอก ปองกันครัวขึ้นไปสง
เจาเวียงจันทน ณ เมืองโคราช
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.)

ขอมูลในคําใหการขางตนระบุรายชื่อแมทัพ และจํานวนที่เกี่ยวของกับการกวาดตอน
โดยมีเจาราชบุตรคุมทัพ ๕,๐๐๐ คน พรอมปน ๔๐๐ กระบอกมาทางเมืองสระบุรี และกวาดครัวได
ทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ คน จากนั้นเจาราชวงศและพระยานามหุงจึงใหมีกองทหารติดตามครัวทั้งหมดไปสง
เจาอนุวงศที่เมืองนครราชสีมา
๑.๓ การกวาดตอนครัวเมืองเลย
เมื่อเจาราชวงศนําไพรพลกวาดตอนไปยังเมืองนครราชสีมาแลว ปรากฏวา
ชาวเมืองนครราชสีมาลุกฮือฆาฟนกองทัพลาวจนแตกพาย ประกอบกับขาวลือวาทัพกรุงเทพฯ จะ
ยกขึ้นมา เจาอนุวงศจึงลาถอยไปตั้งรับที่หนองบัวลําภู สวนเจาราชวงศถอยไปเมืองหลม (อยูในเขต
จังหวัดเพชรบูรณปจจุบัน) คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ไมไดกลาวถึงสาเหตุที่มีการถอยทัพ แตใหรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาย
และการกวาดครัวเมืองเลยกลับเวียงจันทน ดังความตอไปนี้
๓

ที่ ๓, ๑๘.

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

๑๗๔
เจาราชวงศนั้นยกทัพไปถึงเมืองหลมสัก ตั้งคาย ๙ คาย ชักปกการวบกันทั้ง ๙
คาย เจาราชวงศใหกวาดครัวเมืองหลมสักแลแขวงเมืองขึ้นเมืองหลมสักไปทางบานนาหลัก
แขวงเมืองเลย เจาราชวงศใหเผายุงขาวเหยาเรือนเสีย............เจาราชวงศใหกวาดครัวเมือง
เลย เมืองแกนทาว เมืองหํา แลแขวงเมืองทั้งปวง ชายหญิงใหญนอย ๓๐๐ คน แตครัวเมือง
นครไทย เมืองนครชุมมาเถิงเมืองเลย ชายหญิงใหญนอย ๕๐๐ คน กับครัวเมืองเลยไปทาง
บานน้ํากลึง แขวงเมืองเวียงจันทน
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.)

จากขอความขางตนสะทอนใหเห็นวาเมืองเลยเปนจุดรวมทัพสําคัญของทัพเจาราชวงศใน
การกวาดตอนคนกลับเวียงจันทน ซึ่งมีชาวเมืองอื่นจํานวนมากที่ถูกกวาดมารวมกับชาวเมืองเลย ไดแก
เมืองแกนทาว เมืองหํา เมืองนครไทย และเมืองนครชุม
๑.๔ ปฏิกิริยาจากชาวเมือง
การกวาดต อ นไพรพ ลจากเมืองตางๆ นั้น มีป ฏิ กิริ ย าจากชาวเมือ งตา งกั น
ออกไป ดังมีลักษณะตอไปนี้
๑.๔.๑ อพยพหลบหนี ในคําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการที่เมือง
นางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) หมื่นมหาสงครามผูใหการ กลาวถึงเหตุการณตอนเจาอนุวงศให
เจ าราชวงศ ย กกองทั พมากวาดต อนผูคนเมืองนครราชสีมา เปนเหตุใหช าวเมืองหนองปรื อ เมือง
นางรอง ตกใจขาวศึกจึงพากันทิ้งบานเรือนอพยพหนีเขาปา ดังขอความตอไปนี้
ชาวบ านหนองปรื อ แขวงเมื องนางรองบอก ฯขา ฯ วา เจ าเวี ย งจัน ทน ย ก
กองทัพลงมากวาดเอาครัวเมืองนครราชสีมาไป แลราษฎรชาวบานหนองปรือ ชาวเมือง
นางรองพากันแตกตื่นหนีเขาปาไปสิ้น ฯขาฯ เห็นยุงขาวแลเรือน ณ บานหนองปรือไฟไหม
ยุงขาว ๗ เรือน ๑๓ หลัง ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ๘ฯ ๔ ฯขาฯ กับหมื่นอภัยพินาศพากันไปเมือง
นางรอง ฯขาฯ ไปสํานักอยูวัดเมืองนางรองมี พระสงฆ ๖ รูป สามเณร ๕ รูป ฯขาฯ จึงถาม
พระสงฆวาไพรบานพลเมืองไปขางไหนเสียสิ้น พระสงฆบอกวา เจาเวียงจันทนมากวาดเอา
ครอบครัวเมืองนครราชสีมาไป ชาวบานในเมืองนางรอง กลัวเจาเวียงจันทนจะมากวาดเอา
ครัวไปพากันหนีเขาปาไปสิ้น
(จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๑)

๑.๔.๒ ยิ น ยอมต อกองทั พ เวี ย งจั น ทน จากคํา ให การพบวามี บ างเมื องที่
ยินยอมและใหความรวมมือกับกองทัพเวียงจันทน ดังเชน เมืองสระบุรี หรือเมืองสี่มุม เพราะถูกขู
บังคับ ดังเชนกรณีของเมืองสี่มุม พระยานรินทรใหการวาตนถูกเจาอนุวงศขมขูวาถาไมไปดวยจะตัด
ศีรษะ ดังขอความตอไปนี้

๑๗๕
อายอนุเวียงจันทนใชใหอายแกวตํารวจกับไพร ๑๓ คนไปเอาตัว ฯขาฯ มาหา
อายอนุเวียงจันทน ณ บานคอนสาร ตํารวจวาถาไมไปจะตัดศีรษะเสีย ฯขาฯ กลัวก็มาหา
อายอนุ ณ บานคอนสาร อายอนุถาม ฯขาฯ วาจะไปดวยกันหรือไมไป ฯขาฯ วาจะไปแลว
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.)

๑.๔.๓ ไมยินยอมตอกองทัพเวียงจันทน คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวย
เรื่องเจาอนุเมืองเวียงจัน ทนเปน กบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาวถึงกรณีพระยาสุริยวงศา
เจาเมืองหลมไมยอมเขากับกองทัพเวียงจันทนทําใหถูกจับตัวไปในที่สุด ดังขอความที่วา
เจาราชวงศก็ยกจากเมืองหลมสักมาถึงเมืองเลย ตั้งคาย ๙ คาย ชักปกการอบ
ถึงกัน เจาราชวงศก็จับพระยาสุริยวงศาจําสงใหอุปราชเมืองโสม คุมขึ้นไปใหเจาเวียงจันทน
ณ เมืองโคราช แตขาวลือวาเจาเวียงจันทนฆาพระยาสุริยวงศาเสียแลว
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.)

นอกจากนี้ ยังพบว าชาวเมืองบางสว นไมส มัครใจแตถูกบังคับ ใหขึ้นไปเวียงจัน ทน ดัง
ตัวอยางจากคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ.
๒๓๗๐) ผูใหการคืออายจัน เลกเสียสว ยที่เมืองหลมถูกเกณฑไปราชการทัพในทัพเจาราชวงศ ทํา
หนาที่เปนผูควบคุมครัวสระบุรี กลาวไววา
ขาพเจาพบไอเวียงจันทนกวาดครัวเมืองโคราช สระบุรี พิมาย นางรอง ที่บาน
เตาแหงหนึ่ง บานคอนสรร แขวงเมืองภูเขียว ที่บานจอก บานลําภาชี แขวงเมืองโคราช
พวกครัวไปชางเกวียน บางหาบไปทั้งกลางวันกลางคืนจะเปนครัวมากนอยเทาใดประมาณ
มิได ขาพเจาถามพวกครัววาจะพากันไปไหน พวกครัวบอกวาไอเวียงจันทนจะใหพากันขึ้น
ไปเวียงจันทน ขาพเจาเห็นพวกครัวเดินพลางรองไหพลาง ขาพเจาถามวาขึ้นไปเวียงจันทน
แลวทําไมจึ่งรองไห พวกครัววาไมสมัครจะขึ้นไปอยูเวียงจันทน ไอเวียงจันทนขืนกวาดตอน
ขึ้นไป แตที่เมืองภูเขียวนั้นครอบครัวปกติอยูยังหากวาดตอนไม
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.)

ชาวเมืองที่กวาดตอนมาจึงมีทั้งสวนที่สมัครใจและไมสมัครใจ ทางกองทัพเวียงจันทนตอง
จัดแบงกําลังทหารไปควบคุมเพื่อปองกันมิใหลุกฮือตอตาน ทําใหลดจํานวนทหารในกองทัพลง จึง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเจาอนุวงศตองถอยทัพกลับไปในที่สุด เมื่อทราบขาวศึกวาทางกรุงเทพฯ ยก
กองทัพขึ้นมาปราบปราม๔
๔

สุเจน กรรพฤทธิ์, “จากเวียงจันทนถึงบางกอก ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทย-ลาว,”
สารคดี ๒๕, ๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๔๐.

๑๗๖
การกวาดตอนผูคนในเวียงจันทนที่ปรากฏในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงการระดมพลของ
เจาราชวงศที่บานพันพราว โดยอางเหตุผลวาจะยกลงมาชวยการพระบรมศพที่กรุงเทพฯ เหตุการณ
การกวาดตอนชาวเมืองสระบุรีและเมืองเลย สะทอนใหเห็นถึงปฏิกิริยาจากชาวเมืองที่ถูกกวาดตอน
ซึ่งมีทั้งชาวเมืองที่อพยพหลบหนี ยินยอมและไมยินยอมตอกองทัพเวียงจันทน ซึ่งยังพบวามีชาวเมือง
บางสวนไมสมัครใจที่จะไปกับกองทัพเวียงจันทนอีกดวย
๒. ศึกที่เมืองนครราชสีมา
เมื่อกองทัพเจาอนุวงศยกไปถึงเมืองนครราชสีมา ขณะนั้นเจาพระยานครราชสีมา
เดินทางไปราชการที่เมืองขุขันธ ดวยเหตุ พระยาไกรสงครามเจาเมืองขุขันธวิวาทและรบกับหลวง
ยกกระบั ต รซึ่ ง เป น น อ งชาย ในเวลานั้ น พระยาปลั ด กรมการเมื อ งเดิ น ทางไปด ว ย ทํ า ให เ มื อ ง
นครราชสีมามีแตกรมการชั้นผูนอยอยูรักษา เจาอนุวงศจึงสามารถบังคับกวาดตอนเอาครัวชาวเมือง
นครราชสีมาขึ้นไปได ขอมูลจากคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ ทําใหเห็นภาพสะทอนเกี่ยวกับศึกที่เมือง
นครราชสีมา ไดแก เหตุการณเจาอนุวงศขมขูกรมการเมืองนครราชสีมา การตอตานทัพเวียงจันทน
ของชาวเมืองนครราชสีมา และเรื่องของเจาพระยานครราชสีมา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๒.๑ เหตุการณเจาอนุวงศขมขูกรมการเมืองนครราชสีมา
เหตุการณเจาอนุวงศขมขูกรมการเมืองนครราชสีมาพบในสําเนาคําใหการเรื่อง
เจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ผูใหการคือขุนโอด กรมการเมือง
นครราชสีมา ใหการวาเจาอนุวงศยกกองทัพมาตั้งอยูบริเวณทะเลสอ แลวเขาไปขอเบิกขาวในเมือง
นครราชสีมา จากนั้นจึงเรียกกรมการเมืองไปขมขูใหเขากับตน หากขัดขืนจะฆาเสีย ดังความที่วา
พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา พากันออกไปหาอายอนุ
เวี ย งจั น ทน แล ว อ า ยเวี ย งจั น ทน ว า จะเข า กั บ เราหรื อ ไม ถ า ไม ย อมจะฆ า เสี ย พระยา
ยกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา ก็รับวาจะเขาดวยอายเวียงจันทน
วา ณ วัน ฯ๑๑ ๓ ค่ํา ใหตอนครัวออกจากเมืองใหสิ้นเชิง ถาผูใดขัดขืนอยูจะฆาเสีย
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)

ขอความขางตนใหรายละเอียดวาเจาอนุวงศขมขูจะฆากรมการเมือง ซึ่งตางจากในพระ
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ที่กลาวเพียงวาเจาอนุวงศอางเหตุผลวา “...เจาพระยา
นครราชสีมาเบียดเบียนไพรพลเมืองไดความเดือดรอน อนุไปมาทางนี้มีแตคนมารองทุกขมิไดขาด ให
พระยายกบัตรตระเตรียมกวาดครอบครัวขึ้นไปเมืองเวียงจันทนใหเสร็จแตใน ๔ วัน...” ๕
๕

ที่ ๓, ๑๘.
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๑๗๗
๒.๒ การตอตานทัพเวียงจันทนของชาวเมืองนครราชสีมา
การต อต า นทัพเวีย งจัน ทนของชาวเมืองนครราชสีมา ปรากฏอยูในสําเนา
คําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ระบุวาเมื่อพระยาปลัด
เดินทางกลับจากราชการ มาถึงเมืองนครราชสีมา เจาอนุวงศบอกกับพระยาปลัดวา “...ครอบครัวยก
ไปเมืองเวียงจันทนสิ้นแลว เขาตามไปเถิด...” พระยาปลัดจึงยอมไปกับกองทัพเวียงจันทน ซึ่งขณะนั้น
กวาดชาวเมืองมาอยูที่บานประสาท แขวงเมืองนครราชสีมา คําใหการบันทึกไววาพระยายกกระบัตร
ปรึ กษากั บ กรมการเมื องและรวบรวมชาวเมือ งเข าตอสู กับ กองทัพ เวีย งจัน ทน พระยาปลั ด และ
กรมการเมืองพรอมกับชายฉกรรจเขาสูกับทัพเวียงจันทนจนแตกพายไป ดังความที่วา
แลวพระยาปลัดใหหาพระยานรา พระยายกกระบัดมาจากบานปง พระยา
ยกกระบัตร พระยาณรงคเดช หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา หลวงปลั ด
เมืองพิมาย ปรึกษาพรอมกันวารวบรวมครัวไว แลวจึงฆาอายลาวเวียงจันทนซึ่งกํากับครัว
ประมาณ ๒ รอยเศษ แลวเลื่อนครัวมาอยูบานสัมฤทธิ์ แลววาแตกําลังเราผูชายถาอายอนุยก
ลงมาไลตีชิงครัว เราก็จะออกสูรบกับอายลาวใหสิ้นฝมือ อยู ณ วัน ฯ๗ ๔ ค่ํา อายอนุใหอาย
ลาวยกออกมาประมาณ ๑๐๐๐ เศษ ทางนั้นประมาณ ๓๐ เสน ๔๐ เสน จะเขาชิงเอาครัว
พระยาปลัดกรมการกับครัวชายฉกรรจ ๘๐๐ ก็ยกออกสูรบกับอายลาว ฆาอายลาวตาย
ประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ไดหอกดาบเครื่องอาวุธของอายลาว
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)

ชาวเมืองนครราชสีมาอพยพมาตั้งหลักอยูที่ทุงสัมฤทธิ์ หลังจากนั้นกองทัพเวียงจันทนยก
ทัพลงมาติดตามชาวเมืองนครราชสีมา พระยาปลัด พระยายกบัตร และกรมการเมืองนําชาวเมืองสูรบ
ตอตานกองทัพเวียงจันทน สามารถฆาทหารเวียงจันทนไดถึง ๒,๐๐๐ คน ในคําใหการบันทึกไววา
เพลาเชาตรูพระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการตางคนตางยิงปนคนละ
นัด พวกครัวเขาฟนแทง พระสงฆเถรเณรผูหญิงในครัวหนุนโหรองไลอายลาวแตกไมผินหนา
สู พวกครัวซ้ําเติมฆาฟนทุบตีแตเพลาเชาจนบายประมาณ ๒๐๐๐ คน ที่เหลือตายไมเห็นเขา
ไปทางเมืองนครราชสีมา หนีไปทางเมืองเวียงจันทน
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)

หลังจากเสร็จศึกพระยาปลัดจับทหารลาวในกองทัพได ๑ คน สอบถามวาเจาอนุวงศคิด
จะถอยกลับไปหรือไม ทหารลาวตอบวา “...อายอนุไมกลับไปเมืองเวีย งจันทน แลว จะเอาเมือง
นครราชสีมาเปนโลง...” แสดงใหเห็นวาเจาอนุวงศคิดจะใชเมืองนครราชสีมาเปนฐานทัพสําคัญใน
การตอสูกับกองทัพกรุงเทพฯ และตอมาเจาอนุวงศใหกองทัพมาปราบพวกครัวเมืองนครราชสีมาที่ทุง

๑๗๘
สัมฤทธิ์อีกครั้ง ซึ่งขุนโอดใหการบอกเลาถึงเหตุการณไววา “...ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๑ อายลาวขี่ชางมาถึง
บานสัมฤทธิ์ที่ครัวอยู ๗๐ ชาง คนขี่ชางมาชางละ ๒ คน ๓ คนบาง พวกครัวฆาอายลาวตาย ๗๐ คน
ที่เหลืออยูอายลาวโดดชางหนีเขาปาไปไดประมาณ ๓๐ เศษ พวกครัวจับไดชาง ๖๐ ชาง...”
จากขอมูลในคําใหการจะเห็นไดวาวีรกรรมของชาวเมืองนครราชสีมาที่ทุงสัมฤทธิ์ มีการ
บอกเลาไวในคําใหการที่กลาวถึงพระยาปลัด หลวงยกกระบัตร กรมการเมือง และชาวเมืองที่รวมกัน
ตอสูกองทัพเวียงจันทน ไมไดมีการกลาวถึงชื่อของคุณหญิงโมภริยาพระยาปลัดโดยตรงเหมือนกับ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ๖ แตเมื่อพิจารณาคําวา “ครัว” ที่ปรากฏในคําใหการ
ขางตน พบวา “ครัว” หมายถึง ผูชาย ผูหญิง เด็ก และคนชรา คือบุคคลทั้งครอบครัวที่ถูกกวาดตอน
มา ดังนั้นคุณหญิงโมยอมอยูในกลุมครัวชาวเมืองนครราชสีมาและไดสูรบทัพเวียงจันทนในครั้งนี้ และ
คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)
กลาวเพียงวาทหารเวียงจันทนถูกชาวเมืองฆาตายเปนจํานวนมาก ดังความที่วา
อายอนุบอกขาพเจาวาครัวเมืองโคราชซึ่งใหเพี้ยรามพิไชยคุมไพร ๒๐๐ คน
ไปถึงบานสัมฤทธิ์ พวกครัวฆานายไพรตายเสียหมดแลว ใหอายสุทธิสารคุมไพร ๒๐๐๐ คน
มีปน ๒๐๐ บอก ยกไปรบกับครัวโคราช ณ บานสัมฤทธิ์ อายสุทธิสารแตกหนีมา พวกครัว
ฆานายไพรตายเปนอันมาก
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.)

๒.๓ เรื่องของเจาพระยานครราชสีมา
เรื่องราวของเจาพระยานครราชสีมาในชวงที่เกิดศึก สําเนาคําใหการเรื่องเจา
อนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ใหขอมูลวาขุนโอดพบกับนายยู นายชู
บาวเจาพระยานครราชสีมา จึงไตถามขาวคราว ทําใหทราบเรื่องวาเจาพระยานครราชสีมาไประงับ
เหตุวิวาทที่เมืองขุขันธแตพระยาไกรสรสงครามตอตาน จึงตองหนีไปเมืองสวายจิกในเขมร โดยคิดจะ
พาครอบครัวไปที่เมืองพระตะบอง กอนจะหนีมากรุงเทพฯ ดังความตอไปนี้
พระยาไกรสรสงครามเมืองขุขันธยกทัพมาประมาณคน ๕๐๐๐ เศษ รบกันกับ
เจาพระยานครราชสีมาๆ เห็นจะตอตานมิได เลื่อนครัวลงไปเมืองสวายจิก ฯขาฯ ถามวา
พระยานครราชสีมาเลื่อนลงไปสวายจิกแลวจะตอไปขางไหน นายยู นายชู บอก ฯขาฯ วา
เจาพระยานครราชสีมาจะพาครัวไปฝากพระยาอภัยภูเบศรเมืองปตบองไว แลวเจาพระยา
นครราชสีมาจะลงไปกรุงเทพฯ
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)
๖

ที่ ๓, ๑๙.
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๑๗๙
อยางไรก็ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ระบุวาเมื่อสมเด็จกรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพยกทัพมาถึงเมืองนครราชสีมา เจาพระยานครราชสีมาทราบเรื่องจึง
ออกจากเมืองสวายจิกมาเขาเฝา สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพจึงใหอยูเกลี้ยกลอมผูคน
ในเมืองนครราชสีมาใหดีดังเดิม ๗
ภาพสะทอนจากคําใหการเกี่ยวกับศึกที่เมืองนครราชสีมาทําใหเห็นวาเจาอนุวงศใชวิธี
ขมขูวาจะฆากรมการเมืองเพื่อใหเขากับกองทัพเวียงจันทน จึงเปนเหตุใหขาราชการและชาวเมือง
นครราชสีมาเกิดการตอตาน โดยสูรบกับทัพเวียงจันทนที่บานประสาทและที่ทุงสัมฤทธิ์ ซึ่งในกรณีทุง
สัมฤทธิ์ไมมีการกลาวถึงวีรกรรมของคุณหญิงโมดังที่กลาวไวในเอกสารอื่น อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึง
เรื่องของเจาพระยานครราชสีมาในชวงเหตุการศึกวาเจาพระยานครราชสีมาไปราชการที่เมืองขุขันธ
และถูกเจาเมืองขุขันธตอตาน จึงตองหนีไปเมืองสวายจิก
๓. ยุทธศาสตรสําคัญในศึกสงคราม
หลังจากเจาอนุวงศตัดสินใจถอนทัพจากเมืองนครราชสีมา เนื่องจากครัวชาวเมืองลุก
ฮือตอตาน และมีขาววากองทัพกรุงเทพฯ จะยกขึ้นมาปราบปราม เจาอนุวงศจึงไปตั้งรับอยูที่บริเวณ
จังหวัดหนองบัวลําภูในปจจุบัน ซึ่งถือวาเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญกอนจะเขาเมืองเวียงจันทน หาก
บริ เ วณนี้ ถูก โจมตี แตกพ า ย เวี ย งจั น ทนจ ะอยูในภาวะอั น ตราย โดยมีคายหลัก ๔ คา ย คื อ คา ย
หนองบัวลําภูของพระยานรินทรเจาเมืองสี่มุม คายชองขาวสารของเจาอนุวงศ คายตําบลสนมของ
พระยาเชียงสา และคายชองหัวแตกของแมทัพกองคํา ๘ ภาพสะทอนเกี่ยวกับยุทธศาสตรสําคัญในศึก
สงครามจากคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดแก การตั้งคายในจุดยุทธศาสตรสําคัญของทัพเวียงจันทน
และการโจมตีคายของฝายไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้
๓.๑ การตั้งคายในจุดยุทธศาสตรสําคัญของทัพเวียงจันทน
คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ.
๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาวถึงการตั้งคายในจุดยุทธศาสตรสําคัญของทัพเวียงจันทน ผูใหการคือ
พระยานรินทรเจาเมืองสี่มุม หรือเมืองจัตุรัส ใหการวาบริเวณชองขาวสาร (ปจจุบันอยูในพื้นที่ระหวาง
บา นนาด า น อํ า เภอสุ ว รรณคู ห า จั งหวัดหนองบัวลําภู กับ บานหนองแวง อําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี) เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญที่เจาอนุวงศมั่นใจเปนอยางยิ่งในการจะรับมือกับกองทัพกรุงเทพฯ
ดังขอความที่พระยานรินทรใหการวา “...เมื่ออายอนุยังอยูที่คายขาพเจานั้น วากับอายสุทธิสารกับ

ที่ ๓, ๒๒-๒๓.

๗
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๘

สุวิทย ธีรศาสวัต, ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙-๑๙๗๕, ๑๒๑-๑๒๒

๑๘๐
ขาพเจาผูมีชื่อวาการคิดครั้งนี้จะรับใหหยุดที่เขาชองแคบบานขาวสาร จะเอาภูเขาเปนโลงสูตายไม
ถอยแลวเปนอันขาด...”
นอกจากนี้ ใ นคํ า ให ก ารระบุ ว า เจ า อนุ ว งศ แ ต ง ตั้ ง ให พ ระยานริ น ทร เ ป น เจ า เมื อ ง
หนองบัวลําภู และตั้งคายรักษาอยูในบริเวณนั้น โดยมีไพรพล ๘๐๐ คน มีปนคาบศิลา ๓๐๐ กระบอก
สําหรับรักษาคาย รวมทั้งครัวชาวโคราชอีก ๗๐ คน และเจาอนุวงศยังสั่งใหเจาราชวงศ และเจาเมือง
ชลบทนําไพรพลลงมาสมทบเพิ่มเติม สะทอนใหเห็นถึงการวางกําลังในจุดยุทธศาสตรอยางแนนหนา
ดังขอความที่วา
แลวอายอนุกับอายสุทธิสารขาพเจาก็พากันขึ้นมาถึงบานหนองบัวลําภู อาย
อนุตั้งใหเปนเจาเมืองหนองบัวลําภู แลวอายอนุจัดแจงใหตั้งคายไมจริงยาว ๓๐ เสนกวาง
๑๖ เสนอายอนุจัดใหขาพเจากับอายปลัดหนองบัวลําภูคนเกา อายวรจักรบานบัว อาย
ธรรมวงศบานเทวี อายอุปราชาบานภูเวียง อายวรวงศบานโหมโคด อายตะนามบานลําภู
คุมไพรพันแปดรอยคน ปนคาบศิลา ๓๐๐ บอกอยูรักษาคาย แลวอายอนุจัดครัวเมือง
โคราชที่ไวใจไดใหขาพเจาสามสิบครัว ชายหญิงประมาณ ๗๐ คน กับครอบครัวขาพเจาพัน
เศษอยูกับขาพเจา แตครัวอายมีชื่อทั้งนี้บานใครใครอยู ครั้นอายอนุกลับขึ้นไปถึงบาน
สมปอย ใหอายราชวงศ เจาเมืองชลบทกับไพรครัวฉกรรจ ๖๐๐ คน กับปนคาบศิลา ๗๐
บอก กลับลงมาอยูรักษาคายกับขาพเจาเขากัน ไพรฉกรรจ ๒๓๐๐ คน ครัว ๘๐๐ คน ปน
คาบศิลา ๑๙๐ บอก
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.)

๓.๒ การโจมตีคายเวียงจันทน
กองทัพหลวงจากกรุงเทพฯ ซึ่งนําโดยทัพพระยาจาแสนยากร พระยากลาโหมราชเสนา พระยาพิไชยบุรินทรา พระยาณรงควิไชย เจาพระยามหาโยธา และกองโจรพระองคเจาขุน
เณร ยกมาทางบานสามหมอ และเขาตีคายใหญเวียงจันทนซึ่งตั้งอยูที่หนองบัวลําภู และสามารถจับ
ตัวพระยานรินทรเจาเมืองได ในคําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปน
กบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) พระยานรินทรกลาวถึงเหตุการณครั้งนี้ไววากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้น
มาตีกองทัพลาวที่เขาสามหมอแตก เจาอนุวงศมีหนังสือใหพระยานรินทรขนขาวสารจากหมูบานตาม
ระยะทางกอนที่จะถึงคายหนองบัวลําภูมารวมไว ถาขนไมทันใหเผาทิ้ง พระยานรินทรจึงไปขนขาวที่
บานลาด ตอมามีทหารกองหนาที่ภูเวียงแตกทัพหนีมาแจงขาวศึก พระยานรินทรสงคนไปแจงเจาอนุ
วงศใหคิดอานตอไป ในที่สุดกองทัพกรุงเทพฯ ยกมาที่คายหนองบัวลําภู พระยานรินทรกับปลัดเมือง
สั่งไพรพลใหยิงโตตอบกับกองทัพกรุงเทพฯ ตั้งแตบายจนถึงเชาของวันรุงขึ้น พระยานรินทรเห็นวา
ตานทัพกรุงเทพฯ ไมไดจึงตัดสินใจหนีออกมาแตถูกจับได ดังขอความตอไปนี้

๑๘๑
ครั้น ณ วันเดือน ๕ ขางขึ้นไพรลาว ๒๐ คน ซึ่งอายอนุใหมานั่งทางอยูเขาสาม
มอแตกหนี กลับ ขึ้นมาแจ งความวา กองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นมาถึง เขาสามมอ ได รบกั บ
กองทัพหนาๆ ฆาลาวตัวนายตายคนหนึ่งจับไพรไดคน ๑ อายปลัดจัดนายไพร ๑๐๐ เศษ
ปนคาบศิลา ๓๐ บอกลงไปสืบกองทัพแตกอนนั้น อายอนุมีหนังสือมาถึงใหขาพเจาขนขาว
ตามบา นระยะทางเขามาไวในคาย ถาขนไมทัน ใหคนไปเผาเสีย ครั้น ณ วัน ฯ๗ ๖ ค่ํา
ขาพเจากับอายปลัดคุมไพร ๔๐๐ คน ปนคาบศิลา ๔๙ บอกกับชางสี่สิบเชือกลงไปขนขาว
ณ บานลาด ครั้นเพลาประมาณ ๒ ยามเศษ อายมีชื่อลาวกองหนาที่ภูเวียงแตกหนีมา
ขาพเจากับอายปลัดกลับมา ณ เพลากลางคืนถึงคายหนองบัวลําภู รุงขึ้นเพลาเชาขาพเจา
กับอายปลัดคนมีชื่อ ผ อนครัวออกจากคายไป แตขาพเจากับอา ยปลัดคนมีชื่อนายไพร
๑๘๐๐๐ อยูรักษาคาย ขาพเจาจึ่งใชใหกองตระเวนซึ่งหนีมาไปบอกความกับอายอนุวา
กองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นมามากใหเรงคิดอานเถิด อายลาวที่ขึ้นไปยังหากลับลงมาไม
ครั้น ณ วัน ๙ฯ ๖ ค่ํา เพลาบายกองทัพยกขึ้นมาถึง ขาพเจากับอายปลัดกํากับ
รักษาหนาที่ คนดานยิงขูกันจนรุงขึ้นเพลาเชา ขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อแตกออกจาก
คายตางคนตางหนี แลกองทัพจับขาพเจากับหลานชายขาพเจาคนหนึ่งไพร ๑๐ คน
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.)

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิน ทร รัช กาลที่ ๓ บรรยายวาหลังจากจับ ตัว พระยา
นรินทร ทางกองทัพกรุงเทพฯ ใชวิธีเกลี้ยกลอมใหสวามิภักดิ์ แตพระยานรินทรไมยอม จึงลงโทษใหไส
ชางแทงตาย ๙
เจาอนุวงศตั้งหลักสูกับกองทัพกรุงเทพฯ ที่บริเวณชองเขาสาร กองทัพกรุงเทพฯ นําโดย
กรมหมื่นนเรศโยธีตามไปที่ทุงสมปอย ขณะนั้นกองทัพเวียงจันทนไดเปรียบเพราะมีกําลังหนุนจากชอง
เขาสารจึงสามารถลอมทัพกรุงเทพฯ ไว ๗ วันจนขาดเสบียง แตกองหนุนของกรมหมื่นเสนีบริรักษยก
มาชวยไวทันทวงที และสามารถตีคายเวียงจันทนที่ชองเขาสารจนแตกพายในที่สุด ในคําใหการในคัด
บอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาววาเจา
อนุวงศจะกลับไปเตรียมพรอมที่เวียงจันทน จึงสั่งใหเจาราชวงศและขุนนางเวียงจันทนคุมไพรพลสูรบ
กับไทยใหถึงที่สุด พรอมกับคาดโทษวาถาจับเชลยไทยมาไมได อยากลับมาบานเมือง ถากลับมาจะ
ประหารชีวิต
เจาเวียงจันทนจึ่งใหเจาราชวงศกับพระยาชานนท พระยาสุโพ พระยาอุปราชา
เจาเมืองซอง เพี้ยเชียงไต เพี้ยเมืองชาย คุมไพร ๕ พัน ปน ๔๕๐ บอก ปนหลักบอก ๑ เชือก
๙

ที่ ๓, ๒๔.
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๑๘๒
คนละเสน ใหไปตีเสียใหยับจับไทยมาใหจงได แลวคาดโทษมาวาถาไมไดอยาใหกลับมา
บานเมือง ถากลับมาจะตัดศีรษะเสีย เจาเวียงจันทนจะกลับคืนไปจัดแจงบานเมือง
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.)

เนื้อความในขางตน เจาอนุวงศบอกแกทหารวาตนจะไป “จัดแจงบานเมือง” ตั้งรับที่
เวียงจันทน แตความจริงแลวเจาอนุวงศหนีไปรวบรวมทรัพยสมบัติ และพาครอบครัวหนีไปพึ่งญวน
ผานทางเมืองลาน้ํา หรือที่ญวนเรียกวาแงอาน ตอมากองทัพกรุงเทพฯ สามารถยึดเมืองเวียงจันทนได
ทั้งหมด แตปรากฏวาเจาอนุวงศกวาดเอาทรัพยสินของมีคาไปหมดแลว และสิ่งใดที่เอาไปไมไดก็
ทํา ลายทิ้งน้ํ าจนหมด ทํ าให ฝา ยไทยไดเพีย งแคเปลือกเมืองเวีย งจัน ทน ทางกองทั พไทยจึ งทําได
เพียงแตกวาดตอนชาวเวียงจันทนลงมา สวนเจาอนุวงศนั้น ภายหลังกลับมายึดเมืองเวียงจันทนใน
พ.ศ. ๒๓๗๑ ทางกรุ งเทพฯ จึ งส งเจาพระยาราชสุ ภ าวดีเปน แมทัพมาปราบปราม จนยึดเมือ ง
เวียงจันทนคืนได และเผาทําลายเมืองไมใหเปนฐานที่มั่นตอไป และสามารถจับตัวเจาอนุวงศลงมา
ลงโทษที่กรุงเทพฯ ไดในที่สุด
ขอมูลจากคําใหการจึงสะทอนใหเห็นวากองทัพเวียงจันทนวางจุดยุทธศาสตรสําคัญใน
การปองกันกองทัพกรุงเทพฯ ไวที่ชองเขาสาร ซึ่งเจาอนุวงศมีความมั่นใจวาทัพกรุงเทพฯ ไมสามารถ
โจมตี ได อี กทั้ ง ยั งตั้ งค า ยหนองบั ว ลํ าภูใ หพระยานริ น ทร เจ า เมืองสี่มุม เปน ผู รักษาคาย ตอ มาทั พ
กรุงเทพฯ ยกมาโจมตีคายหนองบัวลําภูจนแตกพาย และจับตัวพระยานรินทรได จึงยกทัพขึ้นมาที่คาย
ชองเขาสาร และตีคายแตก ทําใหเจาอนุวงศหนีกลับไปเวียงจันทน
เหตุการณที่เกี่ยวกับเมืองพวน
พวน เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พูดภาษาตระกูล
ไทย-ลาว สําเนียงพวน มีหลักแหลงเดิมอยูที่เมืองพวนใกลทุงไหหิน แขวงเชียงขวาง ใกลกับพรมแดน
ลาว-เวียดนาม ๑๐ ประวัติศาสตรของเมืองพวนที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ไดแก เหตุการณเหตุการณสมัยเจาชมพู เหตุการณสมัยเจานอยและเจาสาน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑. เหตุการณสมัยเจาชมพู
ประวัติศาสตรพวนสมัยเจาชมพู พบในคําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) คําใหการฉบับนี้ไมไดกลาวถึงเหตุการณในสมัยรัชกาลที่ ๓ แตกลาวถึง
๑๐

เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, แปลจาก ประวัติศาสตรอาณาจักรพวน. แปลโดย
พันธุทิพย ธีระเนตร และสมชาย นิลอาธิ, สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ (ปราจีนบุรี: ศาลามโหสถ, ๒๕๕๕), (๓๐)(๓๒).

๑๘๓
เมืองพวนในสมัยของเจาชมพู ขณะนั้นเมืองเชียงขวางขึ้นกับเมืองเวียงจันทน ตรงกับรัชกาลที่ ๑
ของไทย และเจานันทเสนครองเมืองเวียงจันทน คําใหการฉบับนี้ทําขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากผู
บันทึกคําใหการเขียนคํานําหนาชื่อวา “อายอนุ” ซึ่งเอกสารสมัยรัชกาลที่ ๓ จะใชคํานี้เรียกหลังจาก
เหตุการณที่เจาอนุวงศประกาศแยกตัวออกจากไทย
เจาชมพู หรือที่ในคําใหการบันทึกวา “เจาชมพู” ขึ้นครองเมืองเชียงขวางตอจากเจา
หนอคํา ซึ่งหายสาบสูญไป เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ หลังจากครองเมืองไดราว ๔-๕ เดือน ในคําใหการได
บันทึกเหตุการณไววา “กวานฮับ” ขอกําลังสนับสนุนจากหลวงพระบางมาตีเชียงขวาง แตพวกเชียง
ขวางออกตานทัพหลวงพระบางไวได ดังขอความตอไปนี้
เจาชมภูไดเปนเจาเมืองเชียงขวางได ๔ เดือน ๕ เดือน กวานฮับจึงขอกองทัพ
เจาวงศเจาเมืองหลวงพระบางยกมาตีเมืองเชียงขวาง พวกเมืองเชียงขวางตีกองทัพเมือง
หลวงพระบางแตกหนีกลับไปเมืองหลวงพระบาง เจาวงศเจาเมืองหลวงพระบางจึงมีหนังสือ
มาเถิงเจาเมืองเชียงขวางวาจะขอเปนบานพี่เมืองนองกันตอไป
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓)

หนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน ของเจาคําหลวง หนอคํา อธิบายเหตุการณดังกลาวไววา
กวานฮับ ขุนนางญวนไดกอกบฏขึ้นและหนีมาขอกําลังจากเจาเมืองหลวงพระบาง เมื่อขอกําลังไดจึง
เดินทางผานไปทางเชียงขวาง แตเชียงขวางไมยอมใหผาน จึงสูรบกับกองทัพหลวงพระบางจนแตก
พาย และในปตอมาคือ พ.ศ.๒๓๒๗ เจาชมพูสรางหอคําที่เมืองเชียงขวาง และประกาศตนไมขึ้นกับ
เวียงจันทน ๑๑ เมื่อเจาสุริยวงศแหงหลวงพระบางสิ้นพระชนม เจานันทเสนเมืองเวียงจันทนไดยก
กองทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และยกมาตีเมืองเชียงขวาง ในคําใหการบันทึกเหตุการณตอนนี้ไววา
ครั้นอยูมาเจาวงศตาย ที่เมืองหลวงพระบางนั้นผูใดจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หา
รูไม เจาวงศตายอยูมาแลวเจาเมืองเวียงจันทนยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองพวนแตก เจานันท
กวาดเอาเอาครอบครัวมา ณ เมืองเวียงจันทน แตเจาชมภูเจาเมืองเชียงขวางนั้นหนีไปอยูหัว
พันทั้งหก รุงขึ้นอีกปหนึ่งเจานันทยกไปตีเมืองหลวงพระบางได เจานันทจึงแตงใหเจาแกว
เมืองเวียงจันทนไปเกลี้ยกลอมเจาชมภูใหกลับมาอยูบานเมืองเหมือนแตกอน
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓)

เมื่อทัพเวียงจันทนมาตีเมืองเชียงขวาง เจาชมพูไดหนีไปอยูที่แขวงหัวพันทั้งหก แตตอมา
ทัพเมืองเวียงจันทนไดติดตามไปจับตัวเจาชมพูได ซึ่งพงศาวดารยอเวียงจันทนระบุไวเพียงวา “...ฮวด
(ถึง) ๑๕๐ ปเปกสัน (พ.ศ. ๒๓๓๑) เมืองหลวง (พระบาง) แตก เดือน ๖ เจาฝายหนาตายแล เอาเจา
๑๑

เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, ๙๒.

๑๘๔
ชุมภูลงมาแตเมืองขวางปเดียวกันนั้นแล...” ๑๒ สวนหนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน ของเจาคําหลวง
หนอคํา กลาวเพียงวาเจานันทเสนใหเจาแกวยกทัพไปตีเมืองพวนแลวจับตัวเจาชมพูได ๑๓ แตใน
คําใหการที่นํามาศึกษานี้กลาวถึงเหตุการณตอนจับเจาชมพูอยางละเอียดวา
เจ า ชมภู จึ ง ออกหาเจ า แก ว แล ว เจ า ชมภู จึ ง แต ง ให ท า วเพี้ ย คุ ม น อ งสาว
เจาชมภูกับชางลงมาใหเจานันท แตเจาชมภูกับเจาแกวนั้นตามลงมาภายหลัง ครั้นเจาชมภู
มาเถิงเมืองหั่งแลว เจาแกวจึงใหจับเจาชมภูจําตรวนลงมา ณ เมืองเวียงจันทน เจานันทให
ถอดตรวนเจาชมภูเสียเอาตัวเจาชมภูไว ณ เมืองเวียงจันทน เจานันทใหเจาโพธิสารเมือง
พวนเปนเจาเมืองเชียงขวาง
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓)

จากคําใหการจะเห็นไดวาเจาชมพูไดยินยอมที่จะกลับไปสวามิภักดิ์เวียงจันทนดังเดิม จึง
ยอมถวายนองสาวแดเจานันทเสน แตกลับถูกเวียงจันทนซอนกลอุบายจับกุม ดวยเหตุนี้เจาชมพูจึงถูก
จองจําในที่สุด ทางเวียงจันทนไดตั้งเจาโพธิสาร โอรสของเจาหนอเมืองขึ้นครองเมืองแทน
หนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน ของเจาคําหลวง หนอคํา ระบุวาหลังจากนั้นเจาเชียง
พระอนุชาเจาชมพูไดขอหนังสือใหเจาฟาแกวยกทัพมาชวย เมื่อตรวจสอบพบวาเปนกลุมญวนไกรเซิน
ที่ครองอํานาจเวียดนามฝายเหนือซึ่งมี “องลองเยือง” เปนผูนํา ๑๔ ทัพญวนไกรเซินไดยกกองทัพมาตี
เมืองเวียงจันทนแตกในป พ.ศ. ๒๓๓๓ ในคําใหการไดกลาวถึงเหตุการณตอนนี้ไววา เจาโพธิสารไมได
แจงเวียงจันทน เจานันทเสนพิโรธจึงประหารเจาโพธิสาร และเมื่อญวนไกรเซินบุกตีเมืองเวียงจันทน
ได เจานันทเสนตองหนีไป ญวนชวยเจาชมพูมาได ดังขอความตอไปนี้
ญวนยกกองทัพลงมาตีเมืองเวียงจันทน เจานันทแตกหนีขามฟากแมน้ําโขงมา
ฟากขางนี้ ญวนจึงเอาตัวเจาชมภูกลับคืนไป ตั้งเจาชมภูไปเกลี้ยกลอมกวาดเอาครอบครัว
อยู ณ ลาดหอง ใกลเมืองพวน ทางเชาชั่วเพล ญวนแบงกองทัพใหอยูกับเจาชมภู ๕๐๐ คน
๖๐๐ คน
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓)

หลังจากญวนไกรเซินชวยเจาชมพูไปไดแลว ในคําใหการกลาววา เจานันทเสนขอกําลัง
จากกรุงเทพฯ ไปชวยรบ เมื่อตรวจสอบกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ พบวามี

๑๒

“พงศาวดารยอเวียงจันทน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๙ (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๑๘๑.
๑๓
เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, ๙๒.
๑๔
เจ าพระยาทิ พากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํ า บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๑, พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๖), ๑๔๑.

๑๘๕
การกลาวเพียงวาทัพเวียงจันทนรบกับญวนไกรเซินและทัพพวนชนะ จับเชลยสงมาที่กรุงเทพฯ ๑๕
ขอมูลในคําใหการจึงบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงกองทัพจากกรุงเทพฯ ไปชวย ดังนี้
เจานันทจึงบอกขอกองทัพกรุงฯ ใหยกขึ้นไปชวย จึงโปรดใหจมื่นเสมอใจที่
เปนพระยาศรีอัครราชกับเจาอิน อายอนุ ยกขึ้นไปเวียงจันทนแตจะเปนคนมากนอยเทาใด
หาทราบไม ครั้ น กองทั พ กรุ ง ฯ ยกขึ้ น ไปถึ ง ลาดหอง เจ า ชมภู ก็ พ ากองทั พ ญวนถอยไป
เจานันทจึงใหกวาดเอาครอบครัวเมืองพวนมารวมไวใกลเมืองลาดหองได ๒ เดือน ญวนก็ยก
กองทัพมาอีกเจานันทจึงใหกวาดครอบครัวเมืองพวนลงมา ณ กรุงเทพฯ
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓)

ขอความขางตนไดระบุชื่อแมทัพฝายกรุงเทพฯ คือพระยาศรีอัครราช ซึ่งขณะนั้นยังเปน
ขุนนางตําแหนงจมื่นเสมอใจ ขึ้นไปรวมกับ เจาอินทวงศ และเจาอนุวงศรบกับทัพญวนและทัพเชียง
ขวาง และกวาดตอนชาวพวนลงมายังกรุงเทพฯ และคําใหการก็สิ้นสุดในเหตุการณนี้ สําหรับเจา
ชมพูนั้น ในหนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน ของเจาคําหลวง หนอคํา ระบุวาถูกจับไดพรอมกับชายา
ในชวงเจาอินทวงศครองเมืองเวียงจันทน และถูกกักขังจนสิ้นพระชนม
เหตุการณในคําใหการที่ไทยสงกองทัพไปชวยเวียงจันทนรบพวนนั้นแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามของราชสํานักสมัยตนรัตนโกสินทร ในการแทรกแซงอิทธิพลทางการเมืองในอาณาจักรลาน
ชาง และเห็นถึงการกวาดตอนผูคนซึ่งถือเปนทรัพยากรสําคัญมาไวในอาณาจักร หลังจากที่พลเมือง
สวนใหญถูกกวาดตอนไปพมาในเหตุการณเสียกรุงครั้งที่ ๒ นั่นเอง
๒. เหตุการณสมัยเจานอยและเจาสาน
หลังจากสมัยเจาชมพู เมืองเชียงขวางมีเจาผูครองสืบมาคือ เจาเชียง เจานอย และ
เจาสาน ในสมัยของเจานอยและเจาสาน ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในขณะ
นั้นเมืองเชียงขวางอยูในเขตอิทธิพลของญวน ซึ่งคําใหการเพี้ยเทียมชายเมืองพวนเกี่ยวดวยเรื่องเจา
อนุเวียงจันทนเปนขบถ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เปนคําใหการของขุนนางพวน คือเพี้ยเทียมชาย
และเพี้ยศรีหนาม บอกเลาบันทึกถึงเหตุการณในชวงนี้ไวอยางละเอียด
สาเหตุที่ญวนมีอิทธิพลเหนือเมืองเชียงขวางนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากเจาอนุวงศเมือง
เวียงจันทนประกาศตัวเปนอิสระจากไทย และหนีไปอยูเมืองลาน้ําของญวน จึงยกหัวเมืองเชียงขวาง
ซึ่งติดกับญวนใหไป ในคําใหการบันทึกไวดังนี้
ครั้น ณ ปจออัฐศก อนุเวียงจันทนเปนกบฏ แตกหนีกองทัพไปอยูเมืองลาน้ํา
ยกเอาเมืองเชียงขวาง เมืองเชียงคํา เมืองกัษ เมืองเชียงดี เมืองสุย เมืองมอก เมืองหัวพันทั้ง
๑๕

เจ าพระยาทิ พากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํ า บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๑, ๑๒๐-๑๒๑.

๑๘๖
๖ บรรดาซึ่ งเป น เมื องขึ้น เมื องเวี ยงจั น ทน ใ ห กับ เจ าเวี ย ดนามๆ จึ ง ให องภอเวแม ทั พ คุ ม
กองทัพญวน ๔๐๐ คน ยกขึ้นมาตั้งอยูเมืองเชียงขวาง หาไดสูรบกับกองทัพไทยไม
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘)

หลังจากที่กองทัพไทยจับตัวเจาอนุวงศลงไปกรุงเทพฯ เมืองพวนยังคงขึ้นอยูกับญวน
ตอไป พระเจามินมางแหงเวียดนาม ใหเรียกตัวเจานอย เจาเมืองเชียงขวาง และทาวเพี้ยกรมการ
เมืองไปฆาทั้งหมด แลวใหเจาสารปกครองเชียงขวางแทน ดังขอความที่วา
เจาเวียดนามมีหนังสือขึ้นมาเถิงองเลียบบากวาใหสงตัวทาวนาย ราชวงศเมือง
แสนเมืองจันเจาเมืองเมืองเชียงขวางกับเจาเมืองสุยลงไปเมืองเวียดนาม องเลียบบากจึงจัด
ใหญวนนายไพร ๑๐๐ คน คุมเอาตัวเจาเมืองราชวงศเมืองแสนเมืองจันเมืองเชียงขวางๆ
กับเจาเมืองสุยลงไปเมืองเวียดนาม อยูมาประมาณเดือนเศษไดขาววาเจาเวียดนามฆาเจา
เมืองกรมการทาวเพี้ยเสีย เจาเมืองกรมการทาวเพี้ยจะมีความผิดสิ่งใด ฯขาฯ ไมทราบ
ฯขาฯ ไมทราบ อยูมา ณ เดือน ๓ ปมะเมียอัฐศก เจาเวียดนามมีหนังสือขึ้นมาเถิงองเลียบ
บากใหตั้งเจาสารเปนเจาเมือง เจาคําโกฏิเปนที่อุปฮาดเมืองเชียงขวาง แตที่ราชวงศเมือง
แสนนั้นใหเจาสารจัดแจงตั้งแตงตามชอบใจ เจาสารเจาเมืองจึงตั้งเจาลาเปนที่ราชวงศ
ทาวอุนเปนเมืองแสน
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘)

ผูใหการไดบอกไววาไมทราบถึงความผิดของเจานอย แตหนังสือประวัติศาสตรเมืองพวน
ของเจาคําหลวง หนอคํา สันนิษฐานไววาพระเจามินมางตองการดินแดนเมืองเชียงขวาง และเมือง
เชียงขวางแตเดิมมักจะชวยพวกราชวงศเลโคนลมราชวงศเหงียน พระเจามินมางไดโอกาสจึงใสรายวา
เจานอยเปนผูที่จับเจาอนุวงศไปใหไทย ๑๖
เมื่อเจาสารไดขึ้นครองเชียงขวาง ญวนไดกดขี่เรียกรองบรรณาการเปนจํานวนมาก ใน
คําใหการระบุวาสิ่งของที่ตองสงไปบรรณาการแกญวนทุกปไดแก เงิน ๒๕ ชั่ง ซึ่งเก็บจากไพรพลใน
เมือง สีผึ้ง ๒๐ ชั่ง แพรไหมแดงแพรไหมขาวอยางละ ๑๐ เพลาะ นอแรด ๒ ยอด งาชาง ๒ กิ่ง ดวย
เหตุนี้เจาสารจึงขอพึ่งกองทัพไทยใหชวยขับไลอิทธิพลญวน คําใหการระบุวาเจาพระยาธรรมา และ
พระพิ เ รนทรเทพยกขึ้ นไปรบกับ ญวนที่เชีย งขวาง และนําตัวเจาสารและเจานายเมืองพวนลงมา
กรุงเทพฯ ดังขอความที่วา
ครั้ น ณ เดื อน ๔ ป ม ะแมสั ป ตศก เจา พระยาธรรมา พระพิ เรนทรเทพคุ ม
กองทัพยกขึ้นไปตีเมืองพวน กองทัพเจาพระยาธรรมายกขึ้นไปทางเมืองหลวงพระบาง
๑๖

เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, ๑๓๐-๑๓๔.

๑๘๗
กองทัพพระพิเรนทรเทพยกไปทางเมืองเวียงจันทน องตูผองเกณฑใหอุปฮาดคุมกองทัพ
๕๐๐ คน ยกขึ้นไปสูรบกับกองทัพเมืองหลวงพระบาง อยูประมาณ ๒ วัน ๓ วัน ไดขาววา
พระพิเรนทรเทพยกเขาไปตั้งอยูที่ทางคนแดนเมืองเชียงขวาง เจาเมืองเชียงขวางใหพันแสน
ออกหาพระพิเรนทรเทพๆ ยกเขาไปลอมจับญวนได ๕๐ คน พระพิเรนทรเทพพาเจาเมือง
ราชวงศราชบุตรเชียงขวางทาวเพี้ยครอบครัวเมืองพวนลงมาเถิงเมืองหนองคายไดวันหนึ่ง
เจาพระยาธรมาแมทัพใหขุนนางคุมเอาตัวอุปฮาดทาวกองทาวเงินทาวเพี้ยกับไพรประมาณ
๑๐๐ เศษ มาสงใหพระพิเรนทรเทพ ณ เมือง หนองคาย
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘)

เจาพระยาธรรมาในคําใหการคือ เจาพระยาธรรมา (สมบุญ) ครั้งรัชกาลที่ ๓ ๑๗ จาก
ประวัติศาสตรเมืองพวนทําใหทราบวา เจาพระยาธรรมาไดนําตัวเจาสารลงไปที่กรุงเทพ ดวยเหตุผล
ที่วาเมื่อทัพกรุงเทพฯ ยกกลับไปแลวญวนอาจยกทัพมาตีอีก จึงกวาดเอาคนในเมืองพวนไปจนสิ้น
เจาสารจึงตองพํานักอยูที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งสิ้นพระชนม ดังนั้นเมืองพวนจึงตกอยูในสภาพรกราง
ทัพญวนไดขึ้นมาจัดการบานเมือง เปลี่ยนชื่อเปนฟูตรันนิน แบงการปกครองเปน ๘ เขต หรือที่เรียกใน
ภาษาเวียดนามวา “เวี้ยน” และตั้งทาวเพี้ยขุนนางพวนที่เหลืออยูใหดํารงตําแหนง ๑๘ ในคําใหการ
กลาวถึง “องตีเวียน” ที่ญวนตั้งใหปกครองแตละเขตไวดังนี้
เจาเมืองลาน้ําใหองจาตุมไพรญวน ๑๐๐ เศษ คุมเอาเสื้อกางเกงแลตราตั้งตรา
สําหรับที่เจาเมืองขึ้นมาตั้งอยู ณ ทุงเชียงคํา แลวหาตัวเจาเมืองมาพรอมกัน เอาตราตั้ง
สํา หรั บ ที่ เสื้ อแพรกางเกงแพรสั ป ทนแพรส ง ให กับ เจ า เมื องทุ กคน แล ว ขนานชื่ อเพื้ ย คํ า
บุตรศามลาดนายบานเปนองตรีเวียนกวางเจาเมืองเชียงขวาง เพี้ยตางคําบุตรเพี้ยตาแสงนาย
บานเปนที่องตีเวียนกําเจาเมืองเชียงคํา อาจารยยอยบุตรเพี้ยคามหลังเปนที่องตีเวียนสุยเจา
เมืองสุย ใหเพี้ยเมืองเชียงบุตรอัครฮาดเกาเปนที่องตีเวียนเชียงดีเจาเมืองเชียงดี เพี้ยทัพ
กลางเปนที่องตีเวียนกัษเจาเมืองกัษ เพี้ยราชวัตรเปนที่องตีเวียนขังเจาเมืองขัง เพี้ยปลัดขัน
เปนที่องตีเวียนมอกเจาเมืองมอก เจาเมืองไดเสื้อไดกางเกงแลวก็นุงก็หมไวผมเปนญวนทุกคน
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘)

เหตุการณที่ญวนเขามาปกครองหลังจากไทยกวาดตอนชาวพวนไปแลว ไมมีการกลาวถึง
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ คําใหการเพี้ยเทียมชายเมืองพวนเกี่ยวดวยเรื่อง
เจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) จึงเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาทางไทย
๑๗

พระเจ า บรมวงศ กรมพระสมมตอมรพั น ธุ และสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, ตั้ ง
เจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒), ๓๔.
๑๘
เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, ๑๖๓.

๑๘๘
ตองการไพรจากเชียงขวางไวเปนกําลังสําคัญในราชอาณาจักรมากกวาชวยเจาสานสูรบเอาเมืองคืน
และในขณะเดียวกันไดแสดงใหเห็นวาญวนตองการเมืองเชียงขวางไวในอาณาเขตของตน จึงไดวาง
รูปแบบการปกครอง และยศตําแหนงขุนนางเปนอยางญวนเพื่อผนวกเอาดินแดนไวเปนของตน
เหตุการณสงครามกับญวนและเขมร
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเกิดสงครามระหวางไทยและญวนขึ้นในชื่อ
“สงครามอานามสยามยุทธ” เปนการแยงชิงแผนดินเขมรระหวางไทยกับญวน สาเหตุสําคัญมาจาก
สมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) กษัตริยเขมรไดหันไปสวามิภักดิ์กับญวน ไทยจึงปกครองแผนดิน
เขมรเฉพาะเมืองพระตะบอง เมืองเสียมเรียบ และเมืองศรีโสภณ ตอมาใน พ.ศ. ๒๓๗๖ เกิดกบฏที่
เมืองไซงอนของเวียดนาม รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยก
กองทัพไปตีเขมร สงครามอานามสยามยุทธใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ ป ทัพญวนและไทยผลัดกันแพ
ชนะ ผลของสงครามครั้งนั้นไทยและญวนไดเจรจาสงบศึก และสถาปนานักองคดวงใหเปนกษัตริย
เขมร โดยตองสงเครื่องราชบรรณการถวายราชสํานักไทยและราชสํานักญวน
ภาพสะท อ นจากเหตุ ก ารณ ส งครามกั บ ญวนและเขมรที่ ป รากฏในคํ า ให ก ารสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีดังตอไปนี้
๑. เหตุการณตอนพระองคแกวสวามิภักดิ์ตอไทย
หลังจากสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) หนีไปพึ่งอํานาจเวียดนาม ทางเวียดนาม
ไดใหสมเด็จพระอุทัยราชาครองแผนดินเขมรตั้งราชธานีที่เมืองพนมเปญ การปกครองของเวียดนามใน
ขณะนั้ น ได ใ ห ข า หลวงแคว น โคชิ น ปกครองด า นทหารและพลเรื อ นของเขมรทั้ ง หมด พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ กลาววาในเดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๗๒ นักองคจันไดใหขุนนางเขมร
นําเครื่องราชบรรณาการเขามาถวายรัชกาลที่ ๓ พรอมกับใหพระองคแกวแตงหนังสือลับสงมายังนัก
องคอิ่ม นักองคดวง เจานายเขมรที่ยังอยูในกรุงเทพฯ มีใจความวาญวนเขามาปกครองเขมรอยางกดขี่
ทําใหเกิดความลําบากเดือดรอน จึงคิดจะมาพึ่งไทยดังเดิม ๑๙ ซึ่งพระองคแกวเปนพี่ของนักเทพอัครเทพี พระมเหสีในสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน)
หลังจากไทยไดรับหนังสือลับนั้นแลว จึงสงคนเขาไปสืบราชการเพื่อหาขอเท็จจริงในเมือง
พนมเปญ หลักฐานสําคัญคือคําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) ผูใหการ
เขาไปหาพระองคแกว กลาวถึงอํานาจและบารมีของพระองคแกวไวดังนี้

๑๙

รัชกาลที่ ๓, ๓๙.

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร

๑๘๙
ที่บานพระองคแกวนั้นทํารั้วดวยไมไผทั้งลําลอมรอบบานคนมีอยูในบานมาก
เห็นสมกับคําพระองคแกวบอก ฯขาฯ แลว ฯขาฯ สืบนอกไดความตองกันเปนหลายปากวา
พระองคแกวมีบาวใชสอยอยูสําหรับเรือนชายหญิง ๓๐๐ เศษ แลวบาวไพรขางนอกแลบาว
ไพรในบานมากกวาพระยาพระเขมรทั้งปวง เลกในเจาองคจันกับบาวพระองคแกวก็เหมือน
แหงเดียวกัน ถาใครสมัครเปนบาวพระองคแกวแลวญวนหาเกณฑใชไดไม คนจึงนิยมเจา
เปนบาวพระองคแกวมาก
(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ผูใหการไดรายงานวาชาวเขมรรูวาพระองคแกวคิดจะมาพึ่งไทย จึงพากันนิยมชมชอบ
และสรรเสริญเปนอันมาก ถาญวนคิดจะจับพระองคแกวไปลงโทษ เห็นวาจะไมไดเนื่องจากพระองค
แกวมีกําลังมาก ญวนตองยกทัพใหญมาดังความตอไปนี้
ฯขาฯ สืบสวนดูหาไดยินผูใดพูดจากันไม แลว ฯขาฯ ประมาณดูโดยใจของ
ฯข า ฯ ที่ ไ ด สื บ สวนชาวบ า นมาที่ พ ระองค แ ก ว คิ ด การเห็ น จะคอยกองทั พ กรุ ง แต ลํ า พั ง
พระองคแกว ฯขาฯ เห็นไมอาจทํากับญวนดวยกลัวพระยาพระเขมรบาวไพรจะพรอมใจกัน
ถาญวนจะยกมาจับพระองคแกว ถายกมาแต ๒ พัน ๓ พันเห็นไมอาจมาจับพระองคแกว
ถาญวนยกมาแต ๒ พัน ๓ พัน ถาจะจับพระองคแกวแลว เห็นญวนจะตองยกทัพใหญมา
หมายวาเจาองคจัน พระองคแกว สูรบไมไดจริงก็ทําแลว ฯขาฯ เห็นวาถาพระองคแกวนิ่ง
รักษาตัวอยูญวนก็ยังหาทําพระองคแกวไม ถายกมาจับพระองคแกวก็เหมือนมารบกับเจา
องคจันตีเมืองเขมรทีเดียว
(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ผูใหการไดเดินทางไปเขาเฝาพระองคแกวและไดสนทนากัน และไดนําคําพูดของพระองค
แกวที่ยืนยันถึงความจงรักภักดีตอไทยมาบันทึกไวในคําใหการ ดังตัวอยางตอไปนี้
แลวพระองคแกวจึ งวาเมื่อนายเปยกกลับไปครั้งกอนแล ว นักเมรไปคิดกั บ
องโปโหคนเก า ถอดพระองค แ ก ว เสี ย จากที่ ส มเด็ จ เจ า พระยา เจ า จึ ง ได เ อามาตั้ ง เป น ที่
พระองคแกว แลวพระองคแกววาเถิงจะเปนที่อะไรก็เหมือนกันคงจะคิดราชการฉลองพระ
เดชพระคุณ เอาแผนดินเมืองเขมรทูลเกลาฯ ถวายใหจงได
(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

อยางไรก็ตาม ความคิดที่สมเด็จพระอุทัยราชาจะกลับมาพึ่งไทยเหมือนดังแตกอนนั้น
ไมไดมีการดําเนินการตอใหสําเร็จ เนื่องจากใน พ.ศ. ๒๓๗๓ พระเจาเวียดนามมินมางไดมีรับสั่งให
พระองคแกวเดินทางจากเมืองพนมเปญไปเมืองเว พระองคแกวไมยอมไป จึงหนีมาพึ่งราชสํานักที่

๑๙๐
กรุงเทพฯ ๒๐ เมื่อพิจารณาเนื้อหาในคําใหการฉบับดังกลาว จะพบวาพระองคแกว เปนเจานายที่ชาว
เขมรใหความเคารพยําเกรง และมีผูเห็นชอบกับความคิดที่จะกลับมาพึ่ง ไทยเปนอันมาก ทางฝาย
ญวนซึ่งคิดจะผนวกแผนดินเขมรคงจะไมพอใจ จึงคิดเรียกตัวพระองคแกวใหไปอยูที่เมืองเวเพื่อจับตา
และควบคุมอยางใกลชิด แตพระองคแกวรูทันจึงหนีมายังไทยในที่สุด
๒. เหตุการณตอนสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) สวรรคต
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เริ่มทําสงครามในเขมรเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖
สามารถแย งชิ ง เมื อ งโพธิ สั ต ว และกํ า พงชนั ง กลับ มาได และต อ มาเมื่ อพระยาอภั ย ภู เ บศรถึ ง แก
อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนักองคอิ่มเปนผูวาเมืองพระตะบอง สวนนักองคดวงครอง
เมืองมงคลบุรี ครั้นถึงปถัดมา พ.ศ. ๒๓๗๗ สมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) ซึ่งพึ่งบารมีเวียดนาม
ครองแผนดินเขมรที่เมืองพนมเปญสวรรคต ในราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน ระบุ
ไววาประชวรดวยพระธาตุพิการ ลงพระบังคนเปนโลหิต แลวเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งนาวา พระ
ชนมพรรษาได ๔๔ ป รวมระยะเวลาครองราชย ๒๘ ป๒๑
เหตุการณในครั้งนั้นมีบันทึกอยูในคําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คนเขามาปลน จ.ศ.
๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) กลาวถึงชวงที่ขุนนางเขมรปรึกษาเกี่ยวกับงานพระบรมศพของสมเด็จพระอุทัย
ราชา ผูที่อยูรวมในเหตุการณคือนักซอร ซึ่งถูกจับไปจากเกาะกง จึงไดรูเห็นราชการตางๆ ที่เมือง
พนมเปญในชวงที่ญวนปกครอง นักซอรกลาวไววาหลังจากขาวนักองคจันสวรรคต ญวนไดเตรียมทํา
ขื่อคาทาสีแดงราว ๒๐-๓๐ ชุด เพื่อเอาไวจองจํานักโทษ แลวมีหนังสือเรียกขุนนางทั้งหมดไปฟงขอ
ราชการในคายญวน ขุนนางเขมรเห็นผิดสังเกต เพราะแตกอนจะตองฟงขอราชการที่ศาลากลางจึง
ปรึกษากัน ฟาทะละหะซึ่งเปนขุนนางสูงสุดของเขมรจึงไปถามองตําตางขุนนางญวน ไดรับคําตอบมา
วาขุนนางเขมรมีความผิดที่ไมถวายการรักษาเจาองคจันใหดี ทําใหเสด็จสวรรคต แตฟาทะละหะชี้แจง
วาเปนเพราะความตายมาถึง ไมสามารถจัดการได องตําตางขุนนางญวนจึงสงหนังสือชี้แจงไปเมืองเว
จากนั้นพวกญวนเอาขื่อคาที่เตรียมทําไวไปทิ้งลงน้ํา ดังขอความที่วา
องตําตางจึงบอกฟาทะละหะวาเจาเวียดนามมีหนังสือมาวาขุนนางญวนเขมร
ซึ่งพิทักษรักษาเจาองคจันอยูที่เมืองพนมเปญนี้ เจาองคจันปวยเจ็บไมชวยกันรักษาพยาบาล
จนเจาองคจันตายมีความผิดทั้งขุนนางญวนเขมร เราจึงใหหาพระยาพระเขมร จะใหฟง
หนังสือรับสั่ง ฟาทะละหะจึงวาองคจันเปนเจาไดชุบเลี้ยงมา พระยาพระเขมรก็มีกตัญูรัก
เจาอยากจะใหหายทุกตัวคน แตความตายมาเถิงแลวจะทํากระไรได องตําตางจึงวาฟาทะ
ละหะวาอยางนั้นเราจะมีหนังสือขึ้นไปถึงเมืองเว วาเทานั้นแลวฟาทะละหะก็ลากลับมาบาน
๒๐

“ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก,
เลม ๑๒ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๓๙๘.
๒๑
เรื่องเดียวกัน, ๔๐๖.

๑๙๑
ญวนเห็นวาพระยาพระเขมรรูตัวแลวจะทําการไมสนิท ครั้นเพลาค่ําญวนก็เอาขื่อเอาคา ไป
ทิ้งน้ําเสียสิ้นแลวญวนก็ทําดีไปดังเกา
(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑)

จะเห็นไดวาญวนพยายามตั้งขอกลาวหาที่จะกําจัดขุนนางเขมรใหหมดไป เพื่อความ
สะดวกในการผนวกดินแดนเขมรเปนของตน เมื่อขอกลาวหาแรกใชไมไดผล ญวนจึงสงหนังสือลงมา
แจงวาจะขอนําพระบรมศพไปทําการพระเมรุที่เมืองญวน บรรดาขุนนางจึงพากันคัดคานอยางเต็มที่
เนื่องจากเปนการผิดธรรมเนียม มีขุนนางเขมรบางคนใหความเห็นวาเปนอุบายของญวนที่จะใหขุนนาง
เขมรทั้งหมดไปชวยการพระศพ เมื่อแผนดินเขมรวางลง ญวนก็จะมายึดเปนของตนทันที ดังความที่วา
ฟาทะละหะวาเจานายเราหาบุญไม ญวนมาอยูรักษาเมืองตั้งตัวเปนเจาจะเอา
ศพเจาองคจันไปเผาเมืองญวน เราทั้งปวงไมยอมใหไป ถาญวนไมฟงขืนจะเอาศพเจานาย
เราไปใหได เราก็จะตองดื้อเอาไวฉลองพระเดชพระคุณเจานายเรา พระยาพระเขมรทั้งปวง
ก็เห็นดวย แลวฟาทะละหะวาญวนจะขอเอาศพไปเผาที่เมืองญวนนั้น พระยาพระเขมรทั้ง
ปวงเห็นวาญวนจะคิดเปนประการใด พระยาพระเขมรลางคนวาญวนจะเอาศพเจาไปเผาที่
เมืองญวนนั้นเห็นวาจะใหเราทั้งปวงลงไปใหพนบานพนเมือง แลวก็จะกดขี่ใหยอมพรอมกัน
จะใหญวนเปนเจาเมืองเขมร เห็นวาเราทั้งปวงจะกลัวจะตองยอมถอยลงไปแตตัว ความอัน
นี้จะกดขี่เราที่ในบานในเมืองเห็นวาเราจะไมยอม ลางคนก็วาถาลงไปแลวเห็นญวนจะจับ
พระยาพระเขมรที่เปนใหญๆ เสียกอนยังแตผูนอยก็จะตองยอมตามใจญวน
(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑)

การกดขี่ขมเหงของญวน ทําใหเจาฟาทะละหะคิดกับขุนนางทั้งหมดวาจะขอพึ่งบารมี
กองทัพกรุงเทพฯ ใหยกมาชวยและจะใหนักองคอิ่ม นักองคดวงกลับมาปกครองแผนดิน จากนั้นขุน
นางเขมรทั้งหมดจึงไดตกลงวาจะจัดการพระบรมศพที่พนมเปญ มีพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
และการเตรียมทําพระเมรุ ดังที่นักซอรผูใหการบรรยายไววา
ฯขาฯ เห็นฟาทะละหะนุงขาวหมขาวมีดอกไมธูปเทียนใสพานไปดวย ครั้น
เพลาค่ําฟาทะละหะกลับมาคนซึ่งไปดวยฟาทะละหะเลาใหนักอง นักคง ฯขาฯ ฟงวาศพเจา
องคจันนั้นเอาไวในโรงใหญที่บานเจาองคจัน พระสงฆสวดทั้งกลางวันกลางคืนทุกวัน เมรุ
นั้นจัดแจงทําที่โพธิพระบาทยังหาแลวไมกําหนดวาจะเผาศพในเดือน ๖ เขมรเลาให ฯขาฯ
ฟงแตเทานี้.............ครั้น ณ วันเดือน ๔ ขางแรม ฟาทะละหะใหนักอง นักคง ฯขาฯ กับเขมร
มีชื่อประมาณ ๘ คน ๙ คน ไปตัดไมไผอยูหลายวันไดไมไผประมาณสามรอยลําวาจะปลูกโรง
ไวสําหรับใสใบตาล เกณฑหัวเมืองสงจะเอามาเย็บเปนตับมุงหลังคาเมรุ
(จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑)

๑๙๒
นักซอรไดกลาวถึงการจัดการพระบรมศพของสมเด็จพระอุทัยราชาไวเพียงเทานี้ เพราะ
เวลาตอมานักซอรไดหนีออกจากพนมเปญกลับไปยังเกาะกงและถูกควบคุมตัวสงมายังเมืองจันทบุรี
ซึ่งการทําพระบรมศพหลังจากนี้ ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน ระบุวาพระบรมอัฐิ
ของสมเด็จพระอุทัยราชาถูกนําไปบรรจุไวในพระเจดียวัดธรรมเกรติ์ (ธรรมมรฎก) บนเขาพระราช
ทรัพย๒๒
เหตุการณตอนสมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) สวรรคตที่พบในคําใหการสะทอนให
เห็นวาญวนพยามยามนําเหตุการณนี้มาใชเปนขออางในการกําจัดขุนนางเขมร นับตั้งแตการอางวาขุน
นางเขมรไมยอมถวายการรักษาพยาบาลใหดีทําใหเสด็จสวรรคต และญวนคิดจะเชิญพระบรมศพไป
ทําการพระเมรุที่เมืองญวน แตขุนนางเขมรรูเทาทันญวนวาเปนอุบายที่จะยึดแผนดินเขมร จึงยืนยันที่
จะจัดการพระศพที่เมืองพนมเปญ
๓. เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปน
หลังจากที่สมเด็จพระอุทัยราชา (นักองคจัน) เสด็จสวรรคต ทางญวนไดเลือกนักองค
แปน (เอกสารบางแหงเรียกนักองคแบน หรือนักองคแมน) ซึ่งเปนเจานายสตรี มาขึ้นครองราชย ทาง
ญวนคิดจะใหนักองคแปนอภิเษกกับเจาชายญวน แตขุนนางเขมรคัดคานไว โดยใหเหตุผลวาตางเชื้อ
ชาติภาษา และเขมรเปนนครอันเล็กไมควรคูกับญวน ดวยเหตุนี้นักองคแปนตองการหนีจากอํานาจ
ญวนมาพึ่งไทย จึงใชใหหลวงเมือง (เคา) นําจดหมายมาถึงนักมารดาเทพที่กรุงเทพฯ แตถูกขุนนาง
ญวนจับไวได องเตียนกุน (หรือองเลิ้งกุน) ผูสําเร็จราชการของเวียดนาม จึงนําตัวนักองคแปนไปคุมขัง
ไวที่คายเมืองพนมเปญ แลวนําตัวเจานายผูหญิงทั้ง ๓ พระองคคือนักองคมี นักองคเภา นักองคสงวน
ไปไวที่เมืองไซงอน ๒๓
เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปนมีกลาวถึงไวในคําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวน
ทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) ผูใหการคือพระยานราธิราช กรมการเมืองพระตะบอง กลาวถึง
การลงโทษนักองคแปนไววาองเตียนกุนใหจองจําไวที่พนมเปญ และลงโทษเฆี่ยนตี พรอมกับริบทรัพย
ดังขอความที่วา
แตองคแปนนั้นไอองเตียนกุนใหจําไวที่เมืองพนมเปญ อายองเตียนกุนใหตีองค
แปน ถามวาดวยองอันภูเมืองโพธิสัตวจับเขมรผูถือหนังสือองคแปนไดมาซักถามเขมรผูถือ
หนังสือออกความวาถือหนังสือองคแปนออกไปถึงนักเทพมารดาฉบับหนึ่ง ไปถึงพระองค
แกวฉบับหนึ่ง องคแปนก็รับวาไดมีหนังสือไปจริง แลวไอญวนก็เฆี่ยนองคแปนเรงเอาเงินซึ่ง
๒๒

“ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก,

เลม ๑๒, ๔๐๖.
๒๓

รัชกาลที่ ๓, ๘๖.

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร

๑๙๓
องคแปนใหลูกคาซื้อสิ่งของและกระวานใหกับลูกคา แลสิ่งขององคแปนซึ่งตกคางอยูกับเมีย
สมเด็จเจาพระยา แลวเอาตัวเมียสมเด็จเจาพระยาเกาคน แลวเอาตัวพระราชาเสนหานอง
ภรรยาสมเด็จเจาพระยาผูรักษาขาวของเงินทองของสมเด็จเจาพระยานั้น มาผูกเฆี่ยนแลว
เก็บริบเอาทรัพยสิ่งของทองเงินขององคแปนของสมเด็จเจาพระยาใหสิ้นเชิง แลพระยาพระ
เขมรและอาณาประชาราษฎรในเมืองพนมเปญไดรับความเดือดรอนยิ่งนัก
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓)

สว นวิ ธี การลงโทษนั้ น ในคําใหการบันทึกไววา “...เพลากลางคืน ใหผูกเทาโยง เพลา
กลางวันใหผูกตีองคแปน เวนวันหนึ่งตีวันหนึ่ง...” และพระยานราธิราชไดใหการไววา องเตียนกุน
ผูสําเร็จราชการของเวียดนามในพนมเปญเปนผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดในพนมเปญ เนื่องดวยเปนผูใกลชิด
พระเจาเวียดนาม และมีศักดิ์เปนเขยของพระเจาเวียดนาม องเตียนกุนไดลงโทษขุนนางเขมรที่เห็นวา
มีความสามารถ โดยนําตัวลงเรือไปฆา จับประหารที่กลางตลาด หรือฝงลงในหลุมทั้งเปน ซึ่งพระยา
นราธิราชไดระบุไวชัดเจนวาเปนแผนของญวนที่ตองการกําจัดขุนนางเขมร ผนวกเอาดินแดนมาเปน
ของตนโดยเร็ว ดังขอความตอไปนี้
องเตี ย นกุ น คนนี้ เ ป น เกี่ ย วดองกั บ เจ า เวี ย ดนาม บุ ต รชายองเตี ย นกุ น
เจาเวียดนามใหบุตรหญิงเปนภรรยา องเตียนกุนทําราชการสิ่งใดก็ทําตามอําเภอใจ องเลย
องจั น เปบ องเดญบอกข า พเจ า ว า อ า ยองเตี ย นกุ น คิ ด ให จั บ พระยาพระเขมรนายบ า น
นายอําเภอผูใดมีสติปญญาแข็งแรงคิดอานพาลจับจําบรรทุกเรือเอาไปฆาเสียสิ้น อายอง
เตียนกุนคิดจะเอาแผนดินเมืองเขมรใหเปนเมืองญวนทั้งสิ้น เจานายพระยาพระเขมรผูใดที่
แข็งแรงในเมืองเขมร อายองเตียนกุนมิใหมีเปนอันขาด แลองเตียนกุนใหขุดบอในคายขาง
ตะวันตก กวางหาวาจัตุรัส ลึกหาวา แลถาเขมรที่เปนเชื้อพระยาพระเขมรมีศักดินา อายอง
เตียนกุนใหฆากลางตลาด ถาใชเชื้อสกุลอายองเตียนกุนใหมัดมือมัดเทาแลวผลักลงไปใน
หลุมทั้งเปน
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓)

ข า วการลงโทษนั กองค แ ป น ได แ พร ก ระจายออกไปยั ง เมื อ งต า งๆ ทํ า ให ขุน นางและ
กรมการเมืองชาวเขมรไมพอใจเปนอยางยิ่งทําใหเกิดการลุกฮือตอตานญวน พระยานราธิราชไดพบ
กับขุนนางเขมร จึงไดสอบถามเหตุการณตอตานญวนตามเมืองตางๆ สรุปไดดังนี้
๑. เมืองพนมเปญ นายกองเขมรเมืองบาพนมไดลุกฮือฆาองจันแขกซึ่งเปนนายทหาร
ขององเตียนกุนตายที่ริมคาย
๒. เมื อ งท า กะพงหลวง พระยาอุ ไ ทยธิ ร าช กรมการเมื อ งสํ า โรงทองได ลุ ก ฮื อ ฆ า
นายทหารญวนชื่อองกายญวนตาย ๑ คน

๑๙๔
๓. เมืองลาดปะเอียและเมืองกะพงฉนัง พระยาเสนาธิราช (กุย) และกลาภาศ (นอง)
มนตรีนุชิต (กาย) พรอมใจกันฆาญวนที่ตั้งคายรักษาอยูในเมืองลาดปะเอียและเมืองกะพงฉนัง ซึ่ง
พระยานราธิราชไดเดินทางไปเมื่อขุนนางเขมรจะเขาตีญวนที่กะพงฉนัง จึงทราบวาคิดจะฆาองบาล
เบียนผูรักษาคาย ระหวางที่อยูเมืองกะพงฉนัง กรมการเมืองไดถามพระยานราธิราชวาเมื่อตอตาน
ญวนแลว ใตเทาพระกรุณาเจา (คือ เจาพระยาบดินทรเดชา) จะยกโทษใหหรือไม พระยานราธิราชได
กลารับประกันกับชาวเมืองวาถาไทยจะเอาโทษ ตนจะยอมใหทุกคนผาอกตน ดังขอความตอไปนี้
ในเพลาค่ําวันนั้นแลหลวงปญญากับสนองหมก หลวงรามเสนา แลชาวบาน
กะพงฉนัง พูดกันแลวถามขาพเจาวา ถาเจาเมืองกรมการชาวบานคิดพรอมกันฆาอายญวน
นายไพรครั้งนี้ ก็ตั้งใจจะเอาบานเมืองแลเมืองไว และหมายพึ่งโพธิสมภารสมเด็จพระพุทธิ
เจาอยูหัวกับใตเทาพระกรุณาเจา แตกลัวใตเทาพระกรุณาไมโปรดยกโทษใหหรือประการใด
ขาพเจาก็รับกับหลวงปญญาหลวงรามเสนา แลชาวบานทั้งนั้นวาถาใตเทาพระกรุณาเจา
ถือเอาโทษพระยาพระเขมร ชาวบานซึ่งกระทํากับอายญวนทั้งนี้แลว ขาพเจาจะรับนอน
หงายใหทานผาอกขาพเจาทั้งปวงเถิด
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓)

๔. เมืองบริบูรณ พระยากุเชนนายกไดลุกฮือฆาองเวียน องหุนดาว ญวนนายดาน และ
ไพรอีก ๕ คน
เนื้อหาในคําใหการของพระยานราธิราช สอดคลองกับราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับ
พระองคนพรัตนที่กลาววาขุนนางและราษฎรเขมรโกรธแคนองเตียนกุนที่จับตัวเจานายและขุนนางไป
เมืองญวน เพราะ “...จะใหเมืองเขมรวินาศ แลใหอยูเงี้อมมือญวนฝายเดียว...” ๒๔ จึงรวมกันตอตาน
จับองญวนตามหัวเมืองฆาหมดทุกคน
อยางไรก็ตาม เหตุการณที่พระยานราธิราชใหการไว สะทอนใหเห็นวาชาวเขมรทราบ
เรื่องเพียงวาญวนนําตัวนักองคแปนไปลงโทษ ไมไดรูขาววาญวนไดนํานักองคแปนลงเรือไปฆาเสียใน
ภายหลัง เนื่องจากญวนปดขาวเอาไว ซึ่งพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ระบุวา “...
ตัวองคแปนนั้นจําไวในคายภายหลังสูญไป สืบไดความวาญวนเอาใสเรือลงไปฆาเสียที่เมืองลองโห
ความที่ฆาองคแปนนั้นเขมรจึ่งไมรู...”๒๕

๒๔

“ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก,

เลม ๑๒, ๔๑๒.
๒๕

รัชกาลที่ ๓, ๘๖.

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร

๑๙๕
เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปนสะทอนใหเห็นถึงการลงโทษนักองคแปนที่ระบุไวใน
คําใหการวาองเตียนกุนจับมาผูกโยงแลวตีวันเวนวัน และสะทอนทําใหเห็นวาองเตียนกุนเปนขุนนาง
ญวนที่มีอํานาจมากในแผนดินเขมร สามารถนําตัวขุนนางหรือเจานายของเขมรมาลงโทษได ดวยเหตุ
นี้ราษฎรเขมรจึงไมพอใจเมื่อองเตียนกุนลงโทษนักองคแปน ทําใหเกิดการตอตานในเมืองตางๆ ไดแก
เมืองพนมเปญ เมืองทากะพงหลวง เมืองลาดปะเอีย เมืองกะพงฉนัง และเมืองบริบูรณ
๔. เหตุการณขุนนางเขมรกอกบฏ
ชวงสงครามอานามสยามยุทธนั้นนักองคอิ่มไดหนีไปสวามิภักดิ์กับญวน และตอมา
ญวนนําเจานายผูหญิง ๓ พระองค และขุนนางชั้นสูงคือเจาฟาทะละหะ (หลง) กับสมเด็จเจาพระยา
(หู) ไปไวในเมืองญวน อีกทั้งญวนยังมีอํานาจสิทธิ์ขาดในแผนดินเขมร โดยมีองเตียนกุนเปนผูสําเร็จ
ราชการของเวี ยดนาม องเตีย นกุน ปกครองอยางกดขี่ขมเหง ขุนนางเขมรจึงไดทําหนังสือบอกขอ
ราชการ ๑๘ ฉบับมาขอพระราชทานนักองคดว งกลับไปครองแผนดินเขมรเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๓ ซึ่ง
ขณะนั้นนักองคดวงถูกกักบริเวณอยูในกรุงเทพฯ เนื่องจากใน พ.ศ. ๒๓๘๐ ขุนนางไทยที่พระตะบอง
รายงานมาวานักองคดวงคิดเกลี้ยกลอมชาวเมืองพระตะบองไปที่พนมเปญ จึงถูกจับตัวมาคุมขังไว
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงทราบความในหนังสือนั้น จึงทรงพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตตามที่ขอไว และใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยกทัพไปขับไลญวนใหออก
จากเมืองอุดงคมีชัยและพนมเปญไดสําเร็จ และนักองคดวงไดเสวยราชยตั้งราชธานีที่กรุงพนมเปญ
ระหว างที่ นักองคดวงครองกรุงพนมเปญ ขุนนางเขมรคบคิดกอการกบฏ ซึ่งพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ระบุไววาขุนนางเขมรจํานวน ๑๘ คนมีหนังสือลับไปถึงญวน
ขอใหญวนพาเจาผูหญิงทั้ง ๓ พระองคกลับมา แลวขุนนางเขมรจะพากันกําจัดกองทัพไทยกับนักองค
ดวง แตในที่สุดขุนนางเหลานี้ถูกจับได ๒๖ เหตุการณในครั้งนี้มีการบันทึกไวอยางละเอียดในคําใหการ
คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เปนคําใหการ
ของขุนนางที่เปนกบฏ ๓ คน ไดแก พระยาจักรี (มี) พระยากุเชนทรเสนา (โปด) และพระยาโกษา
สงคราม (มุม)
คําใหการฉบับดังกลาวนี้ทําใหทราบชื่อขุนนางที่รวมกันกบฏถึง ๒๒ คน ไดแก พระยา
บวรราช (รถ) พระยาศรีสุคนธ (เตียง) พระยาคลัง (ศุก) พระยานครธรรมราช (มก) พระยาสุภา
เสนา (อก) พระยาโสรไทย (โสม) พระยากุเชนทรเสนา (โปด) พระยาเสนาพิพัฒน (โสม) พระยา
วงศาธิบดี (ศรี) กลาภาศ (เสา) พระยาจักรี (มี) พระยาวงศาอรรคราช (ศรี) สนองไชย แสนไชยมน
กลาภาศ (บือ) พระยาศรีทิพวัง (เกา) กลาภาศ (ยก) เทพอาจารย และมโนศุก

๒๖

เรื่องเดียวกัน, ๑๑๗.

๑๙๖
จากคําใหการสามารถประมวลไดวาผูที่เปนตนคิดชักชวนขุนนางทั้งหมดคือ พระยาบวรราช (รถ) ดังจะเห็นไดจากเนื้อความที่พระยากุเชนทรเสนา (โปด) ใหการไววาพระยาบวรราช (รถ)
มาหาที่เรือนและชักชวนใหเขารวมกอกบฏ เมื่อวันแรม ๔ ค่ํา เดือน ๒ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)
พระยากุเชนทรเสนา (โปด) ทราบเรื่องจึงบอกวาการกระทําแบบนี้ถือเปนกบฏ แตพระยาบวรราช
(รถ) โตแยงวาการที่จะคิดเอาแผนดินใหเจานายของตัวเองไมใชเรื่องกบฏ พระยากุเชนทรเสนา (โปด)
จึงยอมเขารวม ดังขอความตอไปนี้
ครั้น ณ วัน ฯ๔ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก อายพระยาบวรราชรถใหบาวมาเรียก ฯขา
ฯ ไปที่เรือน ฯขาฯ ไปเถิงเรือนอายพระยาบวรราช รถ ฯขาฯ เห็นอายกลาภาศยกนั่งอยูที่
นั้นดวย อายพระยาบวรราชรถถาม ฯขาฯ วาทุกวันนี้ขากินขาวของไทยฤๅกินขาวของญวน
ฯขาฯ บอกวากองทัพไทยมาตั้งรักษาบานเมืองใดอยูเย็นเปนสุขก็ตองกินขาวของไทย อาย
พระยาบวรราช รถ จึ ง ว า กิ น ข า วของไทยไม ถู ก กองทั พ ไทยมาอยู บ า นเมื อ งได ค วาม
เดือดรอนนัก อายพระยาบวรราช รถ วาจะกินขาวของญวนแลว ฯขาฯ จึงวากับพระยา
บวรราช รถ เปนขุนนางถือน้ําพระพิพัฒนสัจจาอยู พระยาวบวรราช รถ พูดดังนี้จะมิเปน
กบฏไปฤๅ อายพระยาบวรราช รถ วาจะคิดเอาแผนดินใหกับเจานายของตัวจะเปนกบฎ
ทําไม คิดไลแตกองทัพไทยเสียจากบานเมืองใหคงอยูแตเจานายของเรา แลวอายพระยา
บวรราช รถ วาถา ฯขาฯ ไมพรอมใจคิดดวยแลว ฯขาฯ ก็คงจะเสียตัว ฯขาฯ จึงวากับพระ
ยาบวรราช รถ คิดเห็นดีอยางนั้นแลว ฯขาฯ พรอมใจคิดดวย
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

นอกจากนี้พระยาบวรราช (รถ) ยังไดไปชักชวน พระยาโกษาสงคราม (มุม) ใหเขารวม
กบฏ เมื่อวันแรม ๔ ค่ํา เดือน ๒ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) และพระยาจักรี (มี) เมื่อวันขึ้น ๑ ค่ํา
เดือน ๔ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) โดยใหเหตุผลวาทุกวันนี้ราษฎรเขมรมีความเดือดรอน คิดจะขับ
ไลกองทัพไทยออกไปจากเมือง
แผนการของขุ น นางทั้งหมดเริ่มจากการส งหนังสือเขาไปนัดแนะกับ เจาฟาทะละหะ
(หลง) และสมเด็จเจาพระยา (หู) ขุนนางเขมรซึ่งถูกกวาดตอนไปอยูกับญวน ใหชวยสงเจานายผูหญิง
ทั้ง ๓ พระองค พรอมกับกองทัพญวน และใหนัดวันขับไลกองทัพไทย หนังสือที่สงไปนั้นมีหลายครั้ง
สอดคลองกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ที่กลาววา “...จับไดหนังสือลับที่เขมร
ไปถึงญวนๆ มีตอบมาเปนหลายฉบับ...” ๒๗ เนื้อความในหนังสือนั้น พระยากุเชนทรเสนา (โปด) ให
การวาขุนนางเขมรวางแผนใหฟาทะละหะเชิญเจานายผูหญิงมาพนมเปญ จากนั้นใหญวนยกทัพเรือมา
๒๗

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๓, ๑๑๗.

๑๙๗
ทางเมืองโจฎก ลําน้ําเกาะแตง และกะพงซือเตียน เพื่อมาบรรจบกับไพรพลเขมร แลวบุกโจมตีกองทัพ
ไทยพรอมกัน ดังขอความตอไปนี้
ทุกวันนี้มีกองทัพเขามาอยูกับบานเมืองพระยาพระเขมรแลราษฎรไดความ
รอนรนหนัก พระยาพระเขมรและราษฎรในเขตเมืองบาพนม เมืองศรีสุนทร เมืองตบงขมุม
เมืองไพรแวง เมืองพนมเปญ เมืองบาที เมืองตรัง เมืองพุทไธมาศ เมืองไพรกะบาด คิดพรอม
ใจกันจะกําเริบขึ้นไลกองทัพไทยไปเสียจากบานเมือง ใหฟาทะละหะหลงทําเปนวาจะเอาเจา
ผูหญิงขึ้นมาสง ณ เมืองพนมเปญ แลวขอกองทัพญวนใหยกขึ้นมาทางลําน้ําเมืองโจฎก
๓๐๐๐ คน ทางลําน้ําเกาะแตง ๒๐๐๐ คน ทางกะพงซือเตียนเขียมปะเติย ๒๐๐๐ คน ทาง
โรงตํา รี ย ๑๐๐๐ คนเข า กัน ทั้ ง ๔ ทาง ๘๐๐๐ คน พากองทั พ ญวนยกขึ้ น มาเถิ งวั น ใด
พระยาพระเขมรแลราษฎรที่รวมคิดกันในเมืองพนมเปญแลเมืองขึ้นกับเมืองพนมเปญก็จะ
พากันกําเริบขึ้นใหพรอมกับทัพญวนจะไดชวยกันไลกองทัพไทยใหไปเสียจากบานเมือง
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

สวนฝายญวนไดมีหนังสือตอบกลับมายังขุนนางเขมร เพื่อใหกําหนดวันสูรบกับกองทัพ
ไทยไวดังนี้
ซึ่งพระยาบวรราชรถมีหนังสือใหอายกลาภาศยกถือไป ๒ ฉบับนั้น ฟาทะละ
หะหลงไดนําหนังสือขึ้นกราบทูลกับเจาผูหญิงทั้ง ๓ พระองคแลเรียนกับองญวน แลวเจา
ผูหญิงกับองญวนปรึกษาพรอมกันวาถาพระยาบวรราชรถกับพระยาพระเขมรมีชื่อแลราษฎร
พรอมใจกันจะคิดกําเริบไลกองทัพไทยวันใดเมื่อใด ก็ใหพระยาบวรราชรถกับพระยาพระ
เขมรมีหนังสือกําหนดวันไปใหแนนอน จะไดนําเจาผูหญิงยกกองทัพญวนขึ้นมา ณ เมือง
พนมเปญใหทันกําหนด
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

เมื่อพระยาบวรราช (รถ) ชักชวนพระยาจักรี (มี) ใหเขารวม ไดมีหนังสือประทับตรา
ขุนนาง ๑๐ คน ใหพระยาโกษาสงคราม (มุม) ถือไปแจงแกเจาฟาทะละหะ (หลง) ชวยประสานงาน
กับกองทัพญวนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกลัววาญวนจะคิดทํารายพวกตนอีกเหมือนเมื่อครั้งองเตียนกุน
ปกครอง ดังความตอไปนี้
ฯขาฯ พระยาพระเขมรมีชื่อ ๑๐ คนมาเถิงฟาทะละหะ หลง สมเด็จเจาพระยา
หู ดวยทุกวันนี้ ฯขาฯ ขางโนนคิดเถิงสมเด็จพระบิดาอยากจะใหพระราชบุตรทั้ง ๓ องคให
ไดกลับไปพรอมมูลกับพระปตุลา แต ฯขาฯ ขางโนนยังคิดกลัวดวยองญวนจะทําวุนวายจับ
เจานายเขมรเหมือนเมื่อครั้งองเตียนกุน ในกรุงเทพฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวและเจา
เมืองเวก็มีพระคุณกับเจานายเขมรเปรียบเหมือนบิดามารดา แต ฯขาฯ ยังคิดสงสัยกลัวเอา

๑๙๘
ความทูลเจาผูหญิงใหทราบจะเมตตาฤๅจะคิดอานประการใดก็ใหมีหนังสือใหพระยาโกษา
สงคราม มุม ถือกลับไปโดยเร็ว
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

จะเห็น ไดวาเขมรมีแนวคิดทางการเมืองวาไทยเปนเสมือนบิดา และญวนเปน มารดา
สะทอนใหเห็นถึงการเมืองในรูปแบบรัฐบรรณาการ “สองฝายฟา” ที่เขมรเคยสงบรรณาการใหแกทั้ง
๒ อาณาจักรมากอน เมื่อฝายญวนรับหนังสือนั้นแลวจึงตอบกลับมาวาพระเจาแผนดินเวียดนามไมถือ
โทษ ขอใหเกลี้ยกลอมผูคน และจะใหบําเหน็จความชอบแกขุนนางทุกคน
คําใหการของขุนนางเขมรทั้ง ๓ คน ใหการสอดคลองกันวาไดสงหนังสือตอบกลับญวนไป
อีกครั้ง โดยแจงวาจะลุกฮือตอตานกองทัพไทยในชวงวันขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็งสัปตศก จ.ศ.
๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) และตอมาเจานายผูหญิง ๓ พระองคมีหนังสือแตงตั้งขุนนางผูกอการทั้ง ๒๒
คนใหมีตําแหนงที่สูงขึ้นไป
เนื้อความที่พระยาจักรี (มี) ใหการระบุวา เมื่อถึงวันที่นัดหมาย ปรากฏวาขุนนางเขมรยัง
ไมไดขาวกองทัพเจาฟาทะละหะ (หลง) สมเด็จเจาพระยา (หู) จึงไดแตเตรียมแผนการไวลวงหนารอ
ขาวแจงมาอีกที ซึ่งพระยาบวรราช (รถ) วางแผนไววา
การซึ่งจะคิดกําเริบขึ้นไลกองทัพไทยไปเสียนั้น ถากองทัพฟาทะละหะ สมเด็จ
เจาพระยา กองทัพญวนกําหนดจะยกขึ้นมาวันใดเปนแนแลว อายพระยาจักรีมีเปนแมทัพ
เกณฑเอาคนเมืองสําโรง เมืองบาที มาเพลากลางคืน จะตั้งโหแลวยิงปนไลกองทัพไทยให
แตกหนีไป ถากองทัพไทยสูรบกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา กองทัพญวนจะไดชวย
สู ร บกองทั พ ไทย แต ยั ง หามี กํ า หนดวั น ใดไม ด ว ยยั ง คอยกองทั พ ฟ า ทะละหะ สมเด็ จ
เจาพระยา กองทัพญวนยังไมมา
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

แผนการทั้งหมดไดลวงรูไปถึงนักองคดวง จึงทรงเรียกตัวพระยาจักรี (มี) ไปเขาเฝาที่
ตําหนักแพ แลว ใหจับ ตัว ไว สอดคลองกับเนื้อความในราชพงษาวดารกรุงกัมพูช า ฉบั บพระองค
นพรัตน แตเนื้อความในคําใหการกลาวถึงชวงเวลาและชื่อขุนนางผูจับกุมพระยาจักรี (มี) ไวดังนี้
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๔ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก กลางคืนประมาณ ๓ ยามเศษ เจาให
พระยาศรีทิพ วัง พระยาราชสุภา วก ไปหาตัว ฯขาฯ มาเฝาที่ตําหนักแพ เจามีรับสั่งให
พระยาภักดีอรรคราช พระยารักษาโลกนาถจับตัว ฯขาฯ จําไว เปนความสัจความจริง ฯขาฯ
แตเทานี้ ๏๛
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

๑๙๙
ขุน นางคนอื่น ๆ นั้น ทราบจากคําใหการในสว นของพระยากุเชนทรเสนา (โปด) และ
พระยาโกษาสงครามธิบดี (มุม) ดังนี้
๑. พระยากุเชนทรเสนา (โปด) ใหการวาขณะนั้นนักองคดวงไดเกณฑใหตนไปตัดไมทํา
เรือรบ พระยาบวรราช (รถ) บัญชาการใหขุนนางคนอื่นๆ ไปรวมกําลังไวที่เมืองตบงขมุม และเมืองศรี
สุนทรเตรียมจัดตั้งกองทัพไวสูกับนักองคดวง ตอมาพระยากุเชนทรเสนา (โปด) ทราบขาววานักองค
ดวงไดยกทัพไปตีเมืองตบงขมุมฆาพระยาวงศาอรรคราช (ศรี) ตายในที่รบ และกองทัพเมืองพนมเปญ
ยกทัพมาลอมจับ พระยาบวรราช (รถ) หนีไปได พระยากุเชนทรเสนา (โปด) จึงยอมมอบตัวกับพระ
กลาโหม ถูกจับกุมใสขื่อคามายังเมืองพนมเปญ
๒. พระยาโกษาสงครามธิบดี (มุม) ใหการวา ขณะนั้นตนอยูที่เมืองศรีสุนทร ในวันขึ้น
๑๓ ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็งสัปตศก จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) พบพระยาบวรราช (รถ) พระยากลาภาศ
(ยก) พรอมกับนายเปตผูเปนนอง และนายมกบุตรพระยาบวรราช (รถ) ขับระแทะผานมา จึงสอบถาม
ไดความวาทั้งหมดกําลังหนีกองทัพนักองคดวง ซึ่งมีสมเด็จเจาพระยาและพระยาวงศาธิราชเปนแมทัพ
เพื่อที่จะไปเมืองญวน พระยาโกษาสงครามธิบดี (มุม) จึงเขามอบตัวตอพระกลาโหม และถูกจับมายัง
เมืองพนมเปญ
เนื้อหาในคําใหการสิ้นสุดลงในชวงที่จับตัวขุนนางกบฏแตละคนมาไตสวนและบันทึก
คําใหการ แตราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน กลาววานักองคดวงไดตัดสินประหาร
ชีวิตขุนนางที่จับไดทั้งหมด และริบเอาทรัพยสิน บุตรและภรรยาใหเปนของหลวง สวนพระยาบวรราช
(รถ) พระยาศรีสุคนธ (เตียง) พระยาศรีทิพวัง (เกา) และพระยาพระคลัง (ศุก) หนีไปอยูเมืองโจฎกใน
เขตของญวน ๒๘
คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) จึง
สะทอนใหเห็นถึงรายละเอียดของการวางแผนกอกบฏของขุนนางเขมร ๒๒ คน นับตั้งแตการวาง
ชักชวนขุนนางใหเขารวม โดยอางเหตุผลวาราษฎรเขมรมีความเดือดรอน จึงคิดจะไลกองทัพไทยออก
จากเมื อง รวมทั้งการติ ดต อส งหนั งสือใหญ วนชวยเหลือ โดยใหสงเจานายผูห ญิงคืน พรอมกับ ยก
กองทัพมาขับไลกองทัพไทย แตแผนการลมเหลวเนื่องจากนักองคดวงทราบเรื่องทั้งหมด
๕. เหตุการณตอนเขมรทูลขอเจานายผูหญิงคืนจากญวน
สงครามอานามสยามยุทธสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ เมื่อญวนเห็นวาสูกองทัพไทย
ไมได เนื่องจากเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ตั้งรับทัพญวนที่เมืองอุดงคฦๅชัย ใชยุทธวิธีขุด
สนามเพลาะยิงปนใหญใสคายญวนจนพังทลายลง ญวนจึงยอมเจรจาสงบศึก ผลการเจรจาครั้งนั้นมี
๒๘

เลม ๑๒, ๔๒๐.

“ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก,

๒๐๐
ขอตกลงตอกันคือ ใหนักองคดวงเปนกษัตริยขึ้นตอไทยและญวน ทหารฝายไทยและญวนจะผลัดกัน
ไปรื้อคายของอีกฝายกอนที่จะยกทัพกลับบานเมืองของตน ญวนจะยอมสงเจานายและขุนนางเขมร
กลับบานเมือง สวนไทยจะจัดสงเชลยศึกญวนกลับคืนเชนกัน ๒๙
เจานายผูหญิงเขมรทั้ง ๓ พระองค ไดแก นักองคมี นักองคเภา และนักองคสงวน ซึ่งอยู
ในขอตกลงที่ระบุวาญวนจะตองสงคืนใหเขมร มีบันทึกอยูในคําใหการในคัดบอกถึงพระยายมราชเรื่อง
ตังเคาตนถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) ผูใหการคือนายมาก นายคง นายอบ กลาวไววาชาว
เขมรตางพูดกันวาเขมรกับญวนเปนไมตรีกันแลว และนักองคดวงกําลังดําเนินการขอเจานายผูหญิงคืน
จากญวน ดังขอความที่วา
ฯข า ฯ ได ยิ น แต เ ขมรชาวบ า นพู ด จากั น ว า ญวนกั บ เขมรจะเป น ไมตรี กั น
พระองคดวงแตงใหพระยาพระเขมรคุมของไปเมืองเว ขอเจาผูหญิงใหมาอยูพรอมมูลกับเจา
พระองคดวง ญวนจะสงเจาผูหญิงมาฤๅไมสงนั้น ดวยฟงแตพระยาพระเขมรไปเมืองเวยังไม
กลับมา ฯขาฯ ไดยินพูดจากันแตเทานี้
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๗)

การสงทูตไปเมืองเวเพื่อเจรจาขอใหญวนสงเจานายผูหญิง ๓ พระองคเสด็จกลับนั้น ตรง
กับ พ.ศ. ๒๓๙๐ นักองคดวงไดสงทูตคุมเครื่องราชบรรณาการไป ๓ คน คือ พระยาราชเดช พระยา
ธนาธิบดี และพระยาบวรนายก เรื่องราวการเดินทางและการติดตอครั้งนี้ปรากฏอยูในคําใหการเรื่อง
พระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของพระองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) คณะทูต
พบกับองเวียนวายขุนนางญวน องเวียนวายไดสอบถามคณะทูตเกี่ยวกับเรื่อง “นอกศุภอักษร” ที่จะ
กราบทูลพระเจาเวียดนามเทียวตรี คณะทูตไดชี้แจงวาเรื่องที่จะกราบทูลคือการขอเจานายเขมรกลับ
เมือง ดังความตอไปนี้
ณ วั น ฯ๑ ๕ ๔ ค่ํ า ป ม ะเมี ย อัฐ ศก องเวี ย นวายมาถามวา เจา สั่ งความนอก
ศุภอักษรมาประมาณใดบาง ฯขาฯ บอกวาเจาสั่งมาใหกราบทูลเสด็จเทวดาขอเจาหลานกับ
ญาติวงศาพระยาพระเขมรแลราษฎรจีนเขมรแขกซึ่งตกอยูในเมืองเสด็จเทวดาขอใหกลับคืน
ไปอยูพรอมมูลกับเจานาย แลวขอแผนดินเมืองเขมรอยูจะไดรักษาอาณาประชาราษฎรให
อยูเย็นเปนสุขจะไดเปนขาพึ่งสองพระนครใหญเหมือนอยางสมเด็จพระวัตถาพระราชบิดา
พระเรียม ฯขาฯ บอกความดังนี้แลวองเวียนวายก็กลับไป
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

๒๙

ศานติ ภักดีคํา, เขมรรบไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๔), ๒๙๙-๓๐๐.

๒๐๑
เนื้อความขางตนเขมรเรียกพระเจาเวียดนามวา “เสด็จเทวดา” ซึ่งเปนคํายกยองอยางสูง
แสดงให เ ห็ น ว า เขมรเป น รั ฐ บรรณาการของญวนโดยแทจ ริ ง และเมื่อคณะทูต ได เขา เฝ าพระเจ า
เวียดนามเทียวตรีแลว คณะทูตไดรับหนังสือตอบกลับแจงวาจะพระราชทานเจานายผูหญิงกลับคืน
แผนดินเขมร ดังมีเนื้อความตอไปนี้
ทรงพระเมตตาเจาพระองคดวง ใหเจาพระองคดวงเสวยราชยเปนเจารักษา
เมืองเขมรเหมือนอยางสมเด็จพระอัยกาพระราชบิดาพระเรียมอยาใหสิ้นสูญพงศเลย เจา
ผูหญิงก็ใหคงเปนเจาไปอยูกับพระองคดวงแหงเดียว รักษาแผนดินเมืองเขมรดวยกัน เสด็จ
เทวดาใหมีหนังสือมาเถิงองญวนแมทัพทุกสิ่งทุกประการแลว องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ วา
อยาให ฯขาฯ มีความวิตกดวยราชการเลย พูดจาเทานั้นแลวให ฯขาฯ กลับมากงกวน ญวน
ก็ใหเอาของมาเลี้ยงครั้งหนึ่ง
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

คําใหการของคณะทูตที่ยกมานี้กลาวเพียงการเดินทางและการเขาเฝาเจรจากับราชสํานัก
ญวนเทานั้น เหตุการณภายหลังจากนี้เมื่อตรวจสอบจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่
๓ บันทึกไววาราชสํานักญวนตั้งนักองคดวงใหเปนเตามันกวักเอือง แปลวาเจาเขมร และใหองตาเตือง
กุนสงตัวเจานายผูหญิงทั้ง ๓ พระองคคือนักองคมี นักองคเภา และนักองคสงวนกลับคืนมายังเขมร
เมื่อเดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ํา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๐ ๓๐
เหตุการณในครั้งนี้จึงสะทอนใหเห็นถึงการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางเขมรและญวน
หลังจากสิ้นสุดศึกอานามสยามยุทธ ซึ่งนักองคดวงยอมรับเปนรัฐบรรณาการของญวน เพื่อทูลขอ
เจานายผูหญิงทั้ง ๓ กลับคืนเขมร
๖. สภาพสังคมเขมรตอนญวนเขาปกครอง
คํ า ให ก ารฉบั บ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สงครามอานามสยามยุ ทธ นอกจากจะบรรยาย
เหตุการณตางๆ แลว ยังสะทอนใหเห็นถึงอํานาจของญวนที่พยายามขยายอํานาจไปยังเขมรและหัว
เมืองชายแดนของลาว ดังเชน คัดคําบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน จ.ศ.
๑๒๐๐ (พ.ศ. ๑๒๐๑) กลาวถึงสภาพเมืองพนมเปญในชวงที่องเตียนกุนเปนผูสําเร็จราชการไววาญวน
บังคับใหขุนนางเขมรแตงกายเปนแบบญวนเมื่อจะเขามาติดตอ ราชการตางๆ ญวนเปนผูตัดสินใจเอง
ทั้งหมด ตลอดจนใหชาวญวนมาตั้งบานเรือนประกอบอาชีพคาขายในพนมเปญ ดังนี้
เมืองพนมเปญมีเจานายก็หาบุญไมแลว ญวนกระทําคุมเหงไดความเดือดรอน
นัก จะมีชางมาญวนก็เก็บเอาไปเปลี่ยนกัน ถึงเพลาเชาใหไปฟงราชการในคายองตําตางทุก
๓๐

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๓, ๑๒๖.

๒๐๒
วัน พระยาพระเขมรจะไปหาญวนแลวก็ตองนุงกางเกงใสเสื้อโพกศีรษะเปนญวน ราชการ
บานเมืองสิ่งใดญวนบังคับบัญชาเอาแตใจญวนทั้งสิ้น ตั้งแตเจาองคจันตายแลว ญวนชาย
หญิง พาคนขึ้นมาตั้งบานโรงรานซื้อขายมากกวาแตกอนประมาณคนชายหญิงใหญนอย
๗๐๐ คน ๘๐๐ คนที่ตลาดเมืองพนมเปญซื้อขายกันอยู เดี๋ยวนี้ญวนมากกวาเขมร
(จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.)

เมื่อคณะทูตของนักองคดวงเดินทางไปราชสํานักญวนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ พระยาราชเดช
พบกับอําแดงจันและหมื่นภักดีคงชาวเขมรที่ถูกญวนกวาดตอนไปอยูที่เมืองบินวา พบวาชีวิตชาวเขมร
ในแผนดินญวนมีความลําบาก เพราะญวนถือลัทธิขงจื๊อแบบจีน จึงไมมีวัดในศาสนาพุทธใหทําบุญกุศล
สะทอนออกมาในคําพูดอําแดงจัน ดังนี้
อํ า แดงจั น หมื่ น ภั ก ดี ค งบอกว า ทํ า มาหากิ น ยาก จะทํ า บุ ญ ให ท านก็ ไ ม มี
พระสงฆ หามีความสุขไม อยากจะใครกลับไปบานเมืองจะไดทําบุญใหทาน แลวอําแดงจัน
ถาม ฯขาฯ วา เจาพระองคดวงใหมาฤๅเจาผูหญิงใชมา ฯขาฯ บอกวาพระองคดวงใชใหมา
อําแดงจันถามวาใชมาทําไม ฯขาฯ บอกวาจะเปนไมตรีดีดวยกันกับญวน อําแดงจันวาถา ฯ
ขาฯ กลับไปใหชวยทูลเจาพระองคดวยใหเมตตากับพวกเขมรที่ตกไปอยูแดนเมืองญวนใหได
กลับคืนไปอยูเมืองเขมรจะไดทําบุญใหทาน ฯขาฯ วาสุดแตเจาพระองคดวงจะคิดอาน
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

ภาพสะทอนเกี่ยวกับสภาพสังคมเขมรตอนญวนเขาปกครองจึงสะทอนใหเห็นวาผูสําเร็จ
ราชการญวนปกครองอยางกดขี่ขมเหง ดังจะเห็นไดจากการบังคับขุนนางเขมรใหแตงกายอยางญวน
การปกครองที่ญวนตัดสินใจเองทั้งหมด หรือการนําชาวญวนมาตั้งถิ่นฐานคาขายในเมืองพนมเปญจน
มากกวาเขมร และมีการกวาดตอนชาวเขมรไปเมืองญวน ซึ่งมีสภาพความเปนอยูและการทํามาหากิน
ที่ยากลําบาก
๗. เหตุการณตอนกลุมหัวเมืองจําปาศักดิ์หนีญวนมาพึ่งไทย
นอกจากความพยายามในการแผอิทธิพลทางการเมืองการปกครองในเขมรแลว ญวน
ยังพยายามแผขยายอํานาจไปยังหัวเมืองลาวในแควนจําปาศักดิ์ ปรากฏอยูในคําใหการทาวเพี้ยเมือง
ตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพึ่งญวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) สันนิษฐาน
วาผูใหการเปนขุนนางในเมืองตะโปน เนื่องจากผูใหการกลาววาตนไดติดตามเจาเมืองตะโปนอพยพไป
พึ่งญวน เนื้อหากลาวถึง เมืองวัง เมืองตะโปน เมืองพระบาง เมืองผิน เมืองเชียงรม เมืองระนอง ซึ่ง
เปนหัวเมืองในแควนจําปาศักดิ์ แตเดิมอยูในความปกครองของเจาราชบุตรโย ชวงเหตุการณกบฏเจา
อนุ ว งศ หั วเมื องเหลา นี้ ได ไปพึ่ งญวน ญวนจึงแตงตั้งเจาเมืองและขุน นางใหมีย ศและมีชุดประจํา
ตําแหนงอยางญวน ดังนี้

๒๐๓
(เจาเวียด) นามใหคุมเสื้อคุมกางเกงมาประทาน แลวสั่งใหตั้งเจาเมืองเปนโถติ
เจา เจาเมืองโปน ทาวตินองเจาเมืองเปนโถลายมุกที่อุปฮาด ฯขาฯ เปนโถลายมุกที่ราชวงศ
เมืองแรมเมืองจันเมืองหารเปนโถลายมุกรอง ใหเสื้อแพรกางเกงแพรคนละสํารับเปนเครื่อง
ยศเจาเมือง อุปฮาดราชวงศราชบุตรเมืองวัง เมืองตะโปน เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียง
รม เมืองผาทอง ญวนก็มาตั้งทุกเมือง แตจะตั้งผูใดจัดแจงใหเมืองไหนทําสวยสําหรับสง
ญวนเมืองละเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ แตที่เมืองตะโปนนั้น องโดยญิเรียกเอากระบือตัวหนึ่ง สี
ผึ้งคนละ ๓ ชั่ง ๖ คนเปนสีผึ้ง ๑๘ ชั่ง เปนคาตราตั้งแลวองโดยญิสั่งเจาเมือง ฯขาฯ ทาวเพี้ย
วา เมืองตะโปนเก็บเอาชางสีผึ้งสวยไปสงเมืองลาดคําโลแตกอนประการใดก็ใหสงอยูตามเคย
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕)

ตอมาหัวเมืองเหลานี้ถูกกองทัพเมืองนครพนม เมืองเขมราฐ เมืองอุบลตีแตกไป เจาเมือง
ตะโปนจึงพาชาวเมืองอพยพไปอยูกับญวนที่เมืองลาดคําโล ปรากฏวาญวนแจกเสบียงอาหารไมพอกับ
จํานวนผูอพยพ ซึ่งในคําใหการกลาววา “...ฯขาฯ คุมไพรไปรับขาวไดขาวสาร ๓๔ ถัง เกลือ ๓ กระทอ
ไปแจกกัน รับพระราชทานก็ไมพอ ตองแยกยายกันไปซื้อขาวคาแลเขาปาหามันกลอยมาปนขาวรับ
พระราชทาน...” ดวยเหตุนี้เจาเมืองทั้งหมดจึงทูลขอเจาเวียดนามขอพระราชทานมาอยูที่ดานกิ่งเลา
เพื่อความปลอดภัย และจะไดหาเสบียงอาหารมาแจกจายไดอยางทั่วถึง
เมื่อเจาเมืองทั้งหมดอพยพมาอยูที่ดานกิ่งเลาแลว ปรากฏวาญวนยังคงเรียกเก็บสว ย
อยางหนัก อีกทั้งกองทัพไทยจากเมืองนครพนม เขมราฐ และอุบลยังตามมาโจมตีอยูตลอด ทําให
ชาวเมืองตองทิ้งไรนาหลบหนีเขาปา มีความลําบากในการทํามาหากินเปนอยางยิ่ง บรรดาเจาเมืองจึง
ปรึกษากันคิดจะมาพึ่งไทย แตกลัวเจาเมืองทาวเพี้ยทั้งหลายไมชุบเลี้ยง ดังเนื้อความที่วา
ฯขาฯ ไดปรึกษาเจาเมืองตะโปน เจาเมืองวัง เจาเมืองผิน เจาเมืองระนอง เจา
เมืองเชียงรม เจาเมืองพระบางวาจะหลบหนีอยูในปาดงเห็นจะไมเปนบานเปนเมือง ถามี
กองทัพหัวเมืองลาวฝายตะวันตกยกไปรบกอนเมื่อใด ก็ตองผอนครัวหนีเขาปาไมเปนอันทํา
มาหากินแลว ญวนก็หาไดสูรบสักครั้งหนึ่งไม เถิงปก็มาเรียกเอาสวยไป ไพรที่เปนคนขัด
สนไมมีอิแปะจะใหตองไปกูยืมไดความเดือดรอนตางๆ ครั้นจะพาครอบครัวสาภิภักดิ์ขาม
ฟากโขงมาอยูที่บานใดเมืองใด ก็กลัวเจาเมืองทาวเพี้ยจะไมชุบเลี้ยง แลวจะไมพาลงมา ณ
กรุงเทพฯ จึงไดรั้งรออยู
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕)

เนื้อความของคําใหการสิ้นสุดลง ในเหตุการณที่ผูใหการพบกับขุนนางไทยคือ ขุนอาจบรรลัย หลวงจัตุรงคพินาศ หลวงอนุรักษภูเบศร จึงพยายามติดตอใหชวยดําเนินการมาพึ่งราชสํานัก
ไทย เมื่อพิจารณาจากหลักฐานอื่นคือพงษาวดารหัวเมืองมณฑลอิสานพบวาใน พ.ศ. ๒๓๘๖ ซึ่งเปนป
เดียวกันกับการจัดทําคําใหการฉบับนี้ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยกกองกําลังไปขัดตา

๒๐๔
ทัพที่เมืองอุดงคมีไชย และไดสงคนไปเกลี้ยกลอมไดพวกขาผูไทย เมืองตะโปน เมืองผิน เมืองระนอง
ในเขตจําปาศักดิ์ไดเปนอันมาก๓๑
คําใหการฉบับดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นวาญวนพยายามจะผนวกเอาดินแดนเหลานี้ แต
ประสบกับความลมเหลวเนื่องจากเรียกเก็บสวยมากเกินไป ประกอบกับเสบียงอาหารและผลผลิตที่ไม
พอแจกจาย ทําใหกลุมหัวเมืองจําปาศักดิ์ตองหนีมาพึ่งอํานาจไทยนั่นเอง
๘. เหตุการณการผลัดแผนดินญวน
คําใหการสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่เกี่ยวกับความสัมพันธกับญวน นอกจากจะ
กลาวถึงเหตุการณศึกสงครามแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงการติดตามขาวสารหรือสงคนไปสืบราชการ
ชวงที่ญวนเปลี่ยนแผนดิน ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตรงกับชวงพระเจามินมาง พระเจาเทียวตรี และพระ
เจาตือดึกครองแผนดินญวน เนื้อหาในคําใหการจึงมีการกลาวถึงเหตุการณชวงผลัดเปลี่ยนรัชกาลดัง
รายละเอียดตอไปนี้
๘.๑ เหตุการณพระเจามินมางสวรรคต
พระเจ า มิ น มาง (Minh Mang) เปน กษั ตริ ยลํา ดับ ที่ ๒ ของราชวงศ เหงีย น
(Nguyen dynasty) แหงเมืองเว พระราชโอรสของพระเจาเวียดนามยาลอง (องเชียงสือ) ครองราชย
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๓๒๘ ๓๒ ในคําใหการใน
หนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ.
๒๓๘๖) บรรยายเหตุการณชวงที่พระเจามินมางเสด็จสวรรคต และพระเจาเทียวตรีขึ้นครองราชยไว
ดังนี้
เมื่อ ฯขาฯ อยูที่เมืองกวางนัม ณ ปชวดโทศกไดยินพวกไพรญวนเมืองกวางนัม
ไปทําราชการเมืองเวกลับมาเลาพูดจากันหลายคนวา ณ เดือนยี่ปชวดโทศก เจาเวียดนาม
มินมางปวยตาย บากวักเหมามารดาองมินมางวาราชการเมืองเวได ๓ เดือน ขุนนางผูใหญ
ผูนอยไพรบานพลเมืองสมัครรักใครจะใหองเกียนอานเปนเจา แตบากวักเหมามารดาไม
ยอมวาผิดดวยอยางธรรมเนียม จึงตั้งองมินตงบุตรองมินมางเปนเจาเมืองเวใชยี่หอวาเทียนตรี
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖)

๓๑

หมอมอมรวงษวิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร), “พงษาวดารหัวเมืองมณฑลอิสาน,” ใน ประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๙ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕),
๓๒๕.
๓๒
เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๓, ๙๔.

๒๐๕
จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลังจากพระเจามินมางสวรรคต บากวักเหมา พระราช
ชนนีในพระเจามินมางเปนผูสําเร็จราชการ ตอมาขุนนางญวนจะใหองเกียนอาน ซึ่งเปนพระอนุชาใน
พระเจามินมาง ขึ้นครองราชย แตบากวักเหมาไมยอม จึงยกองมินตงขึ้นเปนพระเจาเวียดนามใชชื่อป
รัชกาลวาเทียนตรี หรือเทียวตรี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการปกครองที่ไดรับอิทธิพลมาจากจีนที่มีการตั้ง
ชื่อปรัชกาล อีกทั้งในคําใหการยังกลาวถึงการขอรับพระราชทานตราตั้งจากราชสํานักจีนเพื่อรับรอง
ฐานะกษัตริยของญวน ดังความตอไปนี้
ณ วันเดือน ๔ ปชวดโทศก องมินตงออกไปรับตราตั้งเมืองจีนมีไพรหลวงไป
ดวยพันหนึ่ง แลวเกณฑตามอําเภอระยะละ ๕๐๐ คนเขากัน ๑๕๐๐ คนเดินบกไปถึงเมือง
อานนินพรหมแดนเมืองจีน รับตราตั้งไดแลวก็กลับมา ผูคนปวยเจ็บลมตายประมาณ ๔๐๐
คน ๕๐๐ คน ณ วันเดือน ๕ ปฉลูตรีนิศกมาถึงเมืองเวองเกียนอานผูอาก็หาใครจะนับถือไป
มาเฝาแหนไม ตอมีราชการองมินตงใหหาองเกียนอานเถิง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง จึงไดไปครั้ง ๑
แลวราษฎรพูดกันวาตั้งแตองมินตงไดเปนเจา ไพรบานพลเมืองไดความเดือดรอนและกะ
เกณฑราชการมากขึ้นกวาแตกอน ผูคนเจ็บไขลมตายเปนอันมาก
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖)

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นวาการปกครองในระยะแรกของพระเจาเทียวตรี ยังไมมีผู
ยอมรับนับถือมากนักเนื่องจากเกิ ดโรคระบาด และราชการเกณฑแรงงานมากเกินไป และมีความ
ขัดแยงกับองเกียนอานผูเปนอา ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนผูสําเร็จราชการชวยการแผนดิน
๘.๒ เหตุการณพระเจาเทียวตรีสวรรคต
พระเจ า เที ย วตรี (Thieu Tri) กษัต ริยเ วีย ดนามพระองคที่ ๓ แหง ราชวงศ
เหงียนสิ้นพระชนมเมื่อวันศุกรที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๐ พระชนมพรรษาได ๒๓ ป ครองราชย
ทั้งสิ้น ๗ ป ๓๓ เหตุการณครั้งนั้นคําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโนสงคราม
เขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) บันทึกถึงการไวทุกขใหแกพระเจาเวียดนามที่
สวรรคต และกลาวถึงขุนนางยกเจาหุงยามขึ้นเปนกษัตริย ใชชื่อปรัชศกวาตือดึก (Tu dic) โดยมีอง
เตืองตังเกอผูเปนตา และองเกียนอานผูเปนอา รวมกันเปนผูสําเร็จราชการแทน ดังเนื้อความตอไปนี้
เถิง ณ วัน ฯ๑๒ ๑๑ ค่ํา เจาเวียดนามเทียวตรีตาย ใหเจาเมืองโจฎกและขุนนาง
ทั้ง ปวกโพกหัว ผา ขาวใหไ ด ๓ ป แต ญ วนราษฎรกํ าหนดใหโ พกผ า ขาวแต สามเดื อน ใน
หนังสือนั้นวาหุงยามบุตรเจาเทียวตรีอายุ ๑๘ ปไดเปนเจาใชยี่หอวาตือดึก หุงยามบุตรเจา
เทียวตรีคนนี้เปนบุตรที่ ๒ มารดาของหุงยามเปนบุตรองเตืองตังเกอๆ ตาหุงยามกับองเกียน
๓๓

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๓, ๑๒๗.

๒๐๖
อานอาเจาเทียวตรีวาราชการบานเมืองแทนหุงยาม หนังสือมาแตเมืองเวเมื่อ ณ วัน ๑ฯ ๑๒
ค่ําเถิงเมืองโจฎก ณ วัน ฯ๑๕ ๑๒ ค่ํา ปมะแมนพศก ขุนนางญวนที่เมืองโจฎกอานหนังสือแลว
ก็พากันรองไหทุกคนทั้งผูใหญผูนอย
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑)

เรื่องของเจาหุงยาม พระราชโอรสในพระเจาเทียวตรีซึ่งใชชื่อปรัชศกวาตือดึกนี้ ปรากฏ
ในคําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ.๒๓๙๑) ระบุวาเมื่อพระองคเสด็จไปไหวพิธีตรุษจีน พี่ชายของพระองคใชมีดที่ซอนไวในเสื้อ ลอบ
เขาประทุษรายแทงพระองคจนสวรรคต ดังขอความที่วา
เมื่อวันเดือนสามแรมแปดค่ําปมะแม (นพศก) เจาตือดึกซึ่งเปนเจาขึ้นไปเซน
ตรุษจีน (ชํารุด) เขาไปเซนตรุษจีนดวยเจาตือดึกแลวชักมีดออกจากในเสื้อแทงเจาตือดึก
ตายในที่.. แลวองพี่ชายตั้งตัวขึ้นเปนเจา ครั้น ณ วัน เดือนสี่ขางแรมปมะแมนพศก จึงมี
หนังสือใหหาบรรดาหัวเมืองขึ้นทั้งปวงไปเฝาที่เมืองเว หัวเมืองขึ้นยังหา..เขาไปไม ครั้น ณ
วันเดือนหาขางขึ้นปวอก องนองชายเจาตือดึก.....ยอม (ชํารุด) ขึ้นเปนเจาไม จึงคบคิดกันกับ
ขุนนางญวนจะจับองพี่ชายฆาเสีย องเลโบเห็นวาบานเมืองยังวุนวายอยูหาเรียบรอยไม จึงมี
หนังสือไปเที่ยวหามหัวเมืองทั้งปวงวาอยาเพอใหขึ้นไปเมืองเวกอนเลย
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑)

พี่ ช ายของเจ า หุ งยามที่ ก ลา วถึ ง ในคํ า ให การข า งตน ไม ร ะบุ พ ระนาม แต ใ นจดหมาย
คําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เปนหลักฐานที่ชวยเสริม
รายละเอียดเพิ่มเติมวาพี่ชายของเจาหุงยามมีพระนามวาดึกเตียงขัน ดึกเตียงขันคิดจะครองราชยเปน
พระเจาเวียดนาม แตขุนนางไมยอมรับจึงเสวยยาพิษฆาตัวตาย ขุนนางญวนจึงสงหนังสือไปกราบทูล
ราชสํานักจีน ทางพระเจากรุงปกกิ่งมีหนังสือตอบใหยกเหาดึกผูนองของเจาหุงยาม ซึ่งในคําใหการ
เรียกวาตูดึกขึ้นครองราชยตอไป โดยใชชื่อปรัชศกวาตูดึก (ตือดึก) อยางเดิม ดังขอความตอไปนี้
จะตั้งตัวเองเสวยราชแทนนองชาย พวกองผูใหญผูนอยไมยอมใหทํา ญวนคิด
กันจะจับดึกเตียงขันสงไปเจากรุงจีน ดึกเตียงขันรูวาองผูใหญผูนอยไมยอมใหเปนเจานาย
อยางนั้นจึงโกรธกินยาตาย แลวองผูใหญผูนอยจึงทําหนังสือบอกไปเถิงขุนนางผูใหญกรุงจีน
ใหก ราบทูล เจ ากรุ งจี นให ทราบ เจ ากรุ งจี นมีหนัง สือตอบเขา มา แต ณ วั น ฯ ๒ ป วอก
สัมฤทธิศก ใหบรรดาองผูใหญผูนอยใหยกเหาดึกผูนองตูดึกใหเสวยราชยแทนตือดึกซึ่งจะใช
หนังสือทุกวันนี้หาไดใสวาเหาดึกไม ทุกวันนี้ใหใชแตตูดึกอยางเกา ดวยวาเหาดึกนี้อายุยัง
ออนนักหาสมควรจะเสวยราชยไม
(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕)

๒๐๗
เนื้อหาในคําใหการขางตนสรุปไดวาเมื่อพระเจาเทียวตรีเสด็จสวรรคต เจาหุงยามขึ้น
ครองราชยเปนพระเจาตือดึก เมื่อพระชนมพรรษา ๑๘ ป แตถูกดึกเตียงขันพี่ชายปลงพระชนม ตอมา
ดึกเตียงขันเสวยยาพิษตายไป ขุนนางจึงยกเจาเหาดึกพระอนุชาของเจาหุงยามขึ้นครองแผนดิน ใชป
รัชศกเหมือนกันวาเจาตือดึก ขอมูลดังกลาวแตกตางจากพงศาวดารญวน ฉบับนายหยองแปล ซึ่งไมมี
การกลาวถึงเจาหุงยามขึ้นเปนกษัตริย แตอธิบายวาหลังจากพระเจาเทียวตรีสวรรคต พระเจาตือดึก
ขึ้นครองแผนดินสืบตอ ๓๔ และพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ที่ไมไดกลาวถึงการชิง
ราชสมบัติของดึกเตียงขัน กลาวเพียงวาขุนนางยกเจาญวนราชบุตรอายุ ๗ ขวบครองราชสมบัติใชชื่อ
วาตือดึก ๓๕ จึงสันนิษฐานวาผูบันทึกพงศาวดารทั้ง ๒ ฉบับ นาจะเขาใจวาพระเจาเวียดนามตือดึกมี
เพียงพระองคเดียว เนื่องจากใชชื่อปรัชศกวาตือดึกเหมือนกันทั้งเจาหุงยามและเจาเหาดึก
เหตุการณในหัวเมืองมลายู
เหตุการณในหัวเมืองมลายูที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมี
ทั้งหมด ๓ เมือง ไดแก เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน และเมืองตรังกานู ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. เมืองไทรบุรี
คําให การที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เหตุการณป ระวัติศาสตรในเมืองไทรบุรี พบเพียง ๑
รายการ คือคําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) ผูใหการคืออายเจะษาและอายษา
หลัง กลาวถึงเหตุการณกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๘๑ ขณะนั้นเมืองไทรบุรีปกครองโดยพระยาอภัยธิเบศร (แสง) เปนขุนนางเชื้อสายไทยที่มาปกครองแทนเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ซึ่งเอาใจออก
หางจากไทย และพยายามชักชวนพมาและอังกฤษมาตีไทย
กบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๘๑ เกิดขึ้นเมื่อขาราชการในหัวเมืองปกษใตเดินทางมายัง
กรุงเทพฯ เพื่อชวยการพระเมรุกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย เปนเหตุใหตนกูมัสอัด ตนกูอับดุลลา และห
วันมาลี หลานเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ซึ่งเปนโจรสลัดอยูที่เกาะยาว สบโอกาสยกเขาตีเมืองตรัง
อันเปนเมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราช แลวใหหวันมาลีเปนผูรักษา จากนั้นจึงเขาตีเมืองไทรบุรี
พระยาอภัยธิเบศร (แสง) เจาเมืองไทรบุรี และพระเสนานุชิต (นุช) ปลัดเมือง ตานทานไวไมไดจึงถอย
มาอยูเมืองพัทลุง๓๖ ในคําใหการแขกกบฏเมืองไทร อายเจะษาซึ่งเปนชาวเมืองไทรบุรี และรวมมือกับ
กบฏ กลาวถึงการบุกเขาตีเมืองไทรบุรีของกลุม “ตนกูมัสอัด” หรือตนกูมหะมัดสอัด และพวกไววาตน
๓๔

นายหยอง, พงศาวดารญวน (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๙), ๗๘๗.
เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๓, ๑๒๗.
๓๖
ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม. ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน. กรุงเทพฯ:
แพรพิทยา, ๒๕๑๖), ๗๕.
๓๕

๒๐๘
กู มัส อั ดยกทั พ มาประมาณ ๑,๐๐๐ คน พระยาไทรบุรี เกณฑไ พรพ ลเป น คนไทย ๒๐๐ คน แขก
ประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ คน ยกทัพไปรบที่บานตะโละยามัด ขณะนั้นแขกเมืองไทรบุรีตางพากันเขากับ
ตนกูมัสอัด กองทัพไทยของไทรบุรีจึงแตกพาย พระยาไทรบุรีหนีไปกะปงปาสู ดังขอความตอไปนี้
จะเปนวันเดือนใดจํามิได ปจอสัมฤทธิศก อายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บ
อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสันบุตรอายตนกูเดน ยกทัพมาทางขะระบุมาตีเมืองไทรวาคน
ประมาณพั นหนึ่ง พระยาไทรเกณฑ คนเมืองไทรไดไทยประมาณ ๒๐๐ แขกประมาณ
๘๐๐-๙๐๐ ใหกรมการไทยแขก ซึ่งอยู ณ เมืองไทรยกไปรบกับ อายตนกูมัสอัด อายตนกูมัด
อาเก็บอายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสัน ที่บานตะโละยามัดๆ กับเมืองไทรทางใกลกันชั่วงาย
หนึ่ง อายแขกเมืองไทรซึ่งบานเรืออยูฝายเหนือเมืองไทรเขากับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัด
อาเก็บอายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสัน ทุกบาน นายทัพนายกองไทยแขกเมืองไทรซึ่งยกไปรบ
รูวาพวกแขกเมืองไทรเขากับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บอายตนกูมัดญิหวา สยัดวา
สัน ก็ถอยกลับเขามาเมืองไทร อายแขกยกตามเขามาถึงเมืองไทรเอาไฟจุดเผาบานเรือนเสีย
ทุกบาน พระยาไทรพาบุตรภรรยาหนีอายแขกมาทางกะปงปาสูเปนคนไทยคนแขกชายหญิง
ใหญนอยประมาณ ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน และพวกแขกไทรเมืองไทรซึ่งไมไปกับพระยาไทรก็
เขาเกลี้ยกลอมอยูกับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บ อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสันสิ้น
แตจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ ประมาณหาไดไม
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

ขอความขางตนมีการระบุไวชัดเจนวาแขกในเมืองไทรบุรีไดพรอมใจเขาขางพวกกบฏ
ทั้งสิ้น เนื่องจากชาวเมืองซึ่งเปนชาวมลายูไมพอใจที่มีชาวตางชาติตางศาสนามาปกครอง อีกทั้งชาว
ไทรบุรียังมีความรูสึกจงรักภักดีตอเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ซึ่งมีเชื้อสายสุลตานสืบตอมา จึงถือวา
มีความชอบธรรมในการปกครองไทรบุรี ๓๗ และอีกสาเหตุหนึ่งที่ชาวเมืองไมพอใจพระยาอภัยธิเบศร
นั้น ในคําใหการไดระบุวาเกิดจากการเรียกเก็บภาษีเปนจํานวนมาก ดังนี้
และซึ่งอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บตนกูมัดญิวา ชักชวนกันมาตีเมืองไทร
จะโกรธแคนพระยาไทรประการใด ฯขาฯ ไมรู แตพวกแขกเมืองไทรนั้ นโกรธแคนดว ย
พระยาไทรกะเกณฑใชสอยการงานไมไดหยุดหยอน ไมไดทํามาหากินแลวพระยาไทรให
เรียกเอาเปนคานาแกไพรบานพลเมือง เรือนหนึ่งเรียกเอาขาว ๑๐ นาเล คิดเปนไทย ๓๒
ถัง ที่คนไมมีก็ใหคิดเอาเงินเรือนละ ๔ เหรียญ ๕ เหรียญบางเสมอทุกป ไดความเดือดรอน
อายตนกูมัสอัดยกมาตีเมืองไทรครั้งนี้จึงพากันเขากับอายตนกูมัสอัดสิ้น
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)
๓๗

รัชกาลที่ ๓, ๗๗.

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร

๒๐๙
เมื่อเขายึดเมืองไทรบุรีแลว กลุมกบฏยกกองทัพไปโจมตีในอาณาเขตหัวเมืองของสงขลา
ซึ่งขณะนั้นพระยาสงขลา (เถี้ยนเสง) เปนเจาเมือง พระยาสงขลาเกณฑหัวเมืองแขกที่ขึ้นกับตนไปสู
กับพวกกบฏ และเตรียมการปองกันเมืองสงขลาไว ฐานที่มั่นของสงขลามีอยู ๒ แหงคือ เขาลูกชาง
(ปจจุบันคือเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา) เปนที่ตั้งมั่นของพระยาสายบุรี
และเขาเก าเสง นอกเมื องสงขลาเปน ที่ตั้งมั่น ของพระยายะหริ่งและพระยาตานี ในสมรภูมิที่เขา
ลูกชางนั้นคําใหการระบุไววากองทัพไทยใชปนใหญยิงใสพวกกบฏจากบนเขา ดังขอความตอไปนี้
สยัดอาสันลูกตนกูเกณฑนายไพร ๒๐๐ คน กับปงลิมาไปตั้งคายอยู ณ บานน้ํา
นอยยกตามไปคายเขาลูกชางอยูประมาณ ๒ วัน ๓ วัน กองทัพไทย จีน แขก เขาตีคายโต
ปะษาที่เขาลูกชางกองทัพไทยยิงปนใหญไปแตบนเขา ตกลงกลางคายถูกพวกอายแขกไทร
ตาย ๕ คน แลวอายแขกเมืองไทรเอาปนหลัก ปนคาบศิลา ยิงพวกกองทัพไทยๆ จะบาดเจ็บ
ตายมากตายนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติกลาวไววาเขาลูกชางเปนเขาเล็ก พื้นที่บนเขากวางเพียง ๔
ศอก วางปนใหญยิงสูไดกระบอกเดียว ๓๘ ตอมาพระยาสงขลาไดจัดทัพตีคายแขกกบฏที่ตั้งอยูรอบๆ
เขาเกาเสงและเขาลูกชาง เสริมปนใหญยิงเพิ่ม ๕ กระบอก แลวเอาหมอดินปนทิ้งลงไปในคาย สูรบจน
แขกแตกพายในที่สุด๓๙
นอกจากการจัดกําลังคนออกไปสูรบ และเสริมกําลังปนใหญแลว ในคําใหการระบุถึง
สาเหตุความพายแพของพวกแขกกบฏในครั้งนั้นวา พวกแขกกบฏไดขาววากองทัพไทยยกลงมาชวย
เมืองสงขลา และไมสามารถนําคนจากเมืองไทรบุรีมาเปนทัพหนุน และกองทัพไทยยิงปนจากภูเขาลง
ไปถลมจนแขกกบฏแตกพายไปในที่สุด ดังขอความตอไปนี้
ครั้น ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนกี่ค่ํา ฯขาฯ หาไดสังเกตไวไม ฯขาฯ ไดยิน
อายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรแขกเมืองไทรพูดกันที่คายวา
กองทัพไทยยกมาตีเมืองสงขลามาก อายตนกูมัดอาเก็บวาจะไปเที่ยวหาคนที่เมืองไทรหนุน
มาอีกก็หาเห็นมาไม เรามีคนอยูเทานี้เห็นจะสูไมได
ครั้นรุงขึ้นเพลาเชากองทัพไทยเอาปนใหญบนเขายิงเขาไปในคาย อายแขกสู
รบอยูจนเพลาค่ํา ครั้นเพลาดึกอายแขกแตกหนีไป ผูใดจะไปขางไหน ฯขาฯ ไมรู ครั้นรุง

๓๘

หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัติ, พิมพครั้งที่ ๙ (นนทบุรี: ศรีปญญา, ๒๕๕๔),

๓๙

เรื่องเดียวกัน, ๓๔๓.

๒๔๘.

๒๑๐
ขึ้นเพลาเชา กองทัพไทยติดตามไป ฯขาฯ ปวยอยูหนีไปไมทัน เพื่อนจับตัว ฯขาฯ ได เอา
ตัว ฯขาฯ มาสง ณ เมืองสงขลา
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

สาเหตุที่พวกกบฏเกณฑทัพหนุน จากเมืองไทรบุรีไมไดนั้น เกิดจาก นายบอนัม (S.G.
Bohnam) ผูวาราชการเกาะปนัง ปฏิบัติตามสนธิสัญญาเบอรนียที่อังกฤษไดทําไวกับไทย โดยการนํา
เรือรบปดกั้นฝงทะเลในไทรบุรี เพื่อปองกันการขนอาวุธและการเสริมกําลังใหแกพวกกบฏ ๔๐ และ
ทางกรุ ง เทพฯ ให เ จ า พระยานครศรี ธ รรมราช (น อ ย) รี บ ลงไปจั ด การป อ งกั น เจ า พระยา
นครศรีธรรมราชใหพระยาอภัยธิเบศร (แสง) พระเสนานุชิต พระวิชิตไกรสร ยกไปตีเมืองไทรบุรีคืนได
ในที่สุด ๔๑ ซึ่งคําใหการในชวงที่ที่อายษาหลังใหการ มีการบันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวที่กองทัพไทยยก
ลงไปตีเมืองไทรวา
แตกองทัพพระยาสายลาถอยไปตั้งอยูริมเขาแขวงเมืองสงขลา แตตนกูมัสอัด
กับไพรประมาณ ๑๐๐ คนเศษพากันกลับไปเมืองไทร อยูป ระมาณ ๖ วัน ๗ วัน กองทัพอาย
ตนกูมัดญิวาพากันยกตามไป ฯขาฯ ไดยินพวกกองทัพแขกพูดกันวากําปนและกองทัพไทย
ยกมาเมืองสงขลาคนเปนอันมาก ทัพออกไปตีเมืองไทรนั้นบุตรเจาพระยานครกับพระปลัด
เขาเมืองไทรไดเผาบานเผาเรือนเสียสิ้น
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

จากที่ กล า วมาจึ งสรุ ป ไดวาคําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
สะทอนใหเห็นถึงการบุกเขาโจมตีเมืองไทรบุรีของตนกูมัสอัด ซึ่งมีแขกเมืองไทรบุรีเขากับพวกกบฏ
เป น จํ า นวนมาก เนื่ องจากไม พอใจที่พ ระยาไทรบุรีเก็บ ภาษีจํานวนมาก อีกทั้ งยังใหร ายละเอีย ด
เกี่ยวกับการโจมตีพวกสงขลาของพวกกบฏ ทําใหเห็นถึงการสูรบระหวางพวกแขกกบฏกับพระยา
สงขลาที่เขาลูกชาง ผลสุดทายพวกกบฏแพเพราะกองทัพไทยยกมาชวยพระยาสงขลา และกําลังจาก
ไทรบุรียังไมไดยกทัพหนุนมาชวย
๒. เมืองกลันตัน
เหตุการณในเมืองกลัน ตันที่ป รากฏในคําใหการสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว มีเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อสายเจาเมืองกลันตันวิวาทกันเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒ เหตุของการวิวาทกัน
นั้นเกิดจากพระยากลันตัน (หลวงมะหะหมัด) ถึงแกกรรมแลวไมมีบุตรหลาน บรรดาญาติพี่นองและ
กรมการเมืองไดยกตุวันสนิปากแดง ซึ่งเปนหลานของพระยากลันตันใหเปนเจาเมือง ตุวันสนิปากแดง
๔๐
๔๑

ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม. ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, ๗๖-๗๗.
เรื่องเดียวกัน, ๗๘.

๒๑๑
จึงทําเรื่องและสงเครื่องราชบรรณาการมาถวายยังกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตุวันสนิปากแดงเปนพระยากลันตัน พรอมกับตั้งบรรดาญาติพระยา
กลันตันเปนตนกูทั้งสิ้น เวนแตพระยาบาโงยกับตนกูปะสาที่ไมไดแตงตั้ง เนื่องจากทรงเห็นวาทั้งสอง
คนเคยชวยพระยาปตตานีคราวกบฏเจ็ดหัวเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔ และทรงมีพระราชดําริจะจับตัว
พระยาบาโงยไว แตเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) ไดขอไว ๔๒
คํ า ให ก ารนายรั ก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กล า วถึ ง สาเหตุ ที่ พ ระยาบาโงยและ
ตนกูปะสากอเหตุวิวาทกับพระยากลันตันไววาเกิดจากความนอยใจที่ไมไดยศตําแหนงใด และ “หลวง
นิปากแดง” หรือตนกูสนิปากแดงไมเอื้อเฟอเหมือนแตกอน ดังขอความตอไปนี้
ตนกู ปะสากับ ญาติพี่ น องอุ ต สาหะเข า มาเฝ า ทูล ละอองฯ สมเด็ จ พระพุ ท ธิ
เจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาเมตตาโปรดใหตนกูปะสาญาติพี่นอง เขาเฝาหลาย
ครั้งตรัสถามวาผูใดจะเปนพระยากลันตันได ตนกูปะสากราบทูลวาหลวงนิปากแดงใจดีอารี
อารอบกับญาติพี่นองไพรบานพลเมืองก็นับถือกลัวเกรงมาก สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจึ่งตั้ง
ใหหลวงนิปากแดงเปนที่พระยากลันตัน ครั้นไดเปนที่พระยากลันตันแลวก็ไมอารีอารอบรัก
ใครตนกูปะสาๆ ก็ไมไดเปนที่มีชื่อเสียงแตสักอยางหนึ่ง ตนกูปะสาอายแกสมัครพรรคพวก
บาวไพร มีความนอยใจหนัก
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

ความ “ไม อารี ร อบรั ก ใครตนกูป ระสา” ที่คํ าใหการกลาวถึง นั้น เมื่ อตรวจสอบจาก
พงศาวดารเมื อ งกลั น ตั น พบว า รายามุ ด า และตนกู ศ รี อิ น ดารา ซึ่ ง เป น กรมการเมื อ งฝ า ยตนกู สนิปากแดงริบเอาที่สวนไรนาของตนกูปะสาไป เมื่อไปฟองรองคืน ตนกูสนิปากแดงกลับไมสนใจ และ
ออกประกาศหามราษฎรมาซื้อขายขาวกับตนกูปะสา ทําใหตนกูปะสามีความโกรธแคนมาก ๔๓
คํา ให การนายรั กได ร ะบุไววาเมื่อตนกูส นิป ากแดงไดตําแหนงพระยากลัน ตัน บรรดา
เจานายในเมืองทั้งหมดตองมาประชุมกันที่บานพระยากลันตัน แตตนกูปะสากลับดื้อรั้นไมยอมมา
และเมื่อมีหนาที่ตองมาหาพระยากลันตัน ตนกูปะสาพาคนพรอมอาวุธติดตามมาเปนจํานวนมาก และ
มีการตั้งคายลอมบานเพื่อเตรียมสูรบ พระยากลันตันใหขุนนางไปสอบถาม ตนกูปะสาตอบวาทําเพียง
รั้วบาน ดังขอความตอไปนี้
ครั้นอยู ณ วันเดือนอายขางแรม ฯขาฯ ไดยินแขกมีชื่อพูดจากันวาพระยากลัน
ตันใหฆาแพะ ฆาโค ฆากระบือ แลวใหหาตนกูปะสาและญาติพี่นอง ศรีตะวันกรมการมากิน
๔๒

หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัต,ิ ๓๘๖-๓๘๗.
๔๓
“พงศาวดารเมืองกลันตัน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๖ (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๙๑.

๒๑๒
เลี้ยงที่บานพระยากลันตันญาติพี่นอง ศรีตะวันกรมการมาพรอมกันกินเลี้ยงที่บานพระยา
กลันตัน แตตนกูปะสาหามาไม ครั้นอยูมา ๔ วัน ๕ วัน พระยากลันตันใหหาตนกูปะสามา
คิดราชการ ตนกูปะสาไมมาเถิง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ครั้นอยูมา ๔ วัน ๕ วัน ตนกูปะสามาหา
พระยากลันตันมีแขกไพรมาคอย ๖๐ คน ๗๐ คน มีปน มีหอก มีกริช มาทุกคนพระยากลัน
ตันวาตนกูปะสาทําไมจึงเอาคนมามาก ตนกูปะสาวามานอยไมดี มามากจึงดี.........ครั้น ณ
วัน ฯ ๓ ขางขึ้น ตนกูปะสาวารายามุดาตั้งคายลอมบานตนกูปะสาทําดวยไมไผบาง ไมจริง
บาง พระยากลันตันใหหลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์ หลวงศรีประตุกา ซึ่งเจาพระยา
นครใหออกไปอยูที่เมืองกลันตัน ไปถามตนกูปะสาวาตั้งคายทําไม ตนกูปะสาวาตนกูปะสา
หาไดตั้งคายไมตนกูปะสาทํารั้วบานดอก
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

ฝายพระยากลันตันไมไวใจพวกตนกูปะสาจึงไดลอมรั้วทําคายเตรียมสูรบเชนกัน และเกิด
เหตุปะทะกันระหวางสองฝาย ในคําใหการวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) บันทึกถึงฐานที่
มั่นของทั้งสองฝายในเมืองกลันตันไววาพระยากลันตันตั้งรับอยูทางฝงตะวันออกของคลองกลันตัน
สวนฟากตะวันตกนั้นเปนของตนกูปะสา คําใหการหวันหมัดอาลีบันทึกวาชัยภูมิของพระยากลันตัน
ไดเปรียบ เพราะติดปากน้ํากลันตัน ใชเปนเสนทางไปยังเหมืองทองได ซึ่งบรรยายไววา
ฯขาฯ เห็นวากําลังหลวงปษาพรอมกับพวกหลวงปษาแตเทานั้น ตีพระยากลัน
ตันแตสักเดือนสองเดือนเห็นจะหาแตกไม เสบียงอาหารจะกินอยูสัก ๔ เดือน ๕ เดือน ก็ไม
สิ้น แตกระสุนดินดําติดขางขัด พระยากลันตันใหผูมีชื่อไปซื้อ ณ เมืองใหมยังไมกลับมากอน
ปากน้ําเมืองกลันตันไดแกพระยากลันตันในแมน้ําเมืองกลันตันไดคนละฟาก พระยากลันตัน
ยังใชสอยเรือไปมากลับเหมืองทองได
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๑๘)

อยางไรก็ตาม คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) บรรยายไววาพระยากลันตัน
ใหรายามุดามาตั้งคายรักษาที่ปากน้ําเมืองกลันตัน แตตนกูปะสายกไพรพลไปตีคาย และเอาทุนมาตั้ง
ปดปากน้ํา ไมใหเรือมาคาขายในเมืองกลันตันทําใหผูคนอดอยากหนีไปเขากับตนกูปะสาเปนจํานวน
มาก ดังขอความที่วา
ไดยินชาวบานชาวเมืองพูดจากันวาตนกูปะสาพวกตนกูปะสาปดปากน้ําไว
ไพรบานพลเมืองอดอยาก พระยากลันตันแตกอนพวกมากเดี๋ยวนี้มาเขากับตนกูปะสามาก
บาวพระยากลันตันที่ตั้งบานเรือนอยูขางฟากตะวันตกจะไปชวยพระยากลันตันก็ไมได ดวย
ตนกูปะสาวาถาไปชวยพระยากลันตันบุตรภรรยาอยูขางหลัง ตนกูปะสาจะเอาเรือไปแลก
กระสุนดินดําเสีย คนจึงเขากับตนกูปะสามาก
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

๒๑๓
เมื่อพระยากลันตันเปนฝายเพลี่ยงพล้ํา พงศาวดารเมืองกลันตันระบุไววาพระยากลันตัน
สงใบบอกแจงมาที่เมืองนครศรีธรรมราช เจาพระยานครศรีธรรมราชนําใบบอกมาแจงแกพระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) ซึ่งยกทัพมาชวยปราบกบฏเมืองไทรบุรี พระยาศรีพิพัฒนจึงใหหลวงสรเสนีลง
เรือกําปนแกลวกลางสมุทรมาหามปรามเหตุทะเลาะวิวาทในเมือง ฝายพระยาบาโงยรูขาวจึงหนีไปอยู
เมืองตรังกานู ๔๔ บรรยากาศที่หลวงสรเสนีมายังเมืองกลันตันนี้ คําใหการนายรักกลาวถึงการเจรจา
สงบศึกของทั้งสองฝายไวดังนี้
รุงขึ้นเพลาเชา ฯขาฯ เขาไปในเมืองกลันตัน ฯขาฯ ไดยินชาวบานชาวเมืองพูด
กันวาเห็นขาหลวงมา ชวนกันดีใจทั้งบานทั้งเมือง พูดวาหลวงสรเสนีวาแกตนกูปะสาวา
พระยาศรีพิพิฒนแมทัพใหญใชใหหลวงสรเสนีลงมาหามปรามวา ตนกูปะสากับพระยากลัน
ตันก็มิใชผูอื่นเปนพี่เปนนองกัน อยาใหรบพุงกันไพรบานพลเรือนจะไดความเดือดรอน ตนกู
ปะสาตอบวาทานไมใหวิวาทสูรบกัน ทานจะใหเลิกเสียก็จะเลิกแลว หลวงสรเสนีไปหาม
พระยากลันตันๆ วาพระยากลันตันหาไดคิดสูรบตนกูปะสากอนไม ตนกูปะสาคิดมาทําราย
กับพระยากลันตันๆ จึงตองสูรบ เดี๋ยวนี้พระยาศรีพิพัฒนแมทัพใหญใชใหขาหลวงออกมา
หามปรามนั้น ถาตนกูปะสาไมทํารายรบพระยากลันตันๆ ก็จะเลิกเสียดวยกัน ตั้งแตนั้นมา
หาไดสูรบกันไมตางคนตางรอกันอยู
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

พระยากลันตันและตนกูปะสาตางมีความดื้อดึง แตเนื่องจากหลวงสรเสนีซึ่งเปนตัวแทน
ราชสํานักไทยมาหามไวจึงยอมสงบศึก ตอมาขุนโยธาสมุทรและหลวงสรเสนีลงไปบังคับใหทั้งสองฝาย
รื้อคายออก ทั้งสองก็ตางเกี่ยงกัน และเมื่อพระยาเพชรบุรียกทัพเรือลงมาสมทบ คําใหการนายรัก
บันทึกไววาพวกของพระยากลันตัน “...ดีใจทุกคน พูดกันวากองทัพยกลงไปเถิงแลวพวกตนกูปะสาก็
จะหนีไป ไพรบานพลเมืองรักพระยากลันตันมากกวาตนกูปะสา...”
ตอมาพระยาศรีพิพัฒนใหพระยาไชยาลงไปบังคับใหทั้งสองฝายรื้อคายออก และปลอย
ผูคนใหหมด ซึ่งทั้งสองก็ยินยอมทําตามแตโดยดี แตกอนที่เรื่องจะยุติลง ตนกูปะสาแสดงอาการขัด
ขืนอยูหลายครั้ง คําใหการเจะปายา เจะประหิม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวถึงพฤติกรรมของ
ตนกูปะสาที่ไมยอมรวมมือ ซึ่งถือเปนขอมูลที่ไมมีบันทึกไวในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓
และพงศาวดารเมืองกลันตัน สรุปไดดังนี้
๑. เมื่อรื้อถอนคายแลว ถาบาวไพรของพระยากลันตันขามฟากมาหาญาติพี่นองในเขต
ของตนกูปะสา ตนกูปะสาจะปรับเอาเงินคนละ ๒๐-๓๐ เหรียญ ถาเปนคนยากจนเรียกเอา ๔-๕
เหรียญ และเรียกปรับเงินกับนีกะจี ขุนนางเมืองกลันตันที่ไมยอมชวยตนรบถึง ๒,๐๐๐ เหรียญ และ
เรียกเอาอีก ๓๐๐ เหรียญ นีกะจีจึงไปฟองพระยาไชยา พระยาไชยาหามปรามไวได
๔๔

“พงศาวดารเมืองกลันตัน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๖, ๓๙๒.

๒๑๔
๒. เมื่อสงบศึกแลว บาวไพรของพระยากลันตัน ๑๖ คนลากลับบาน เมื่อจะกลับมาหา
พระยากลันตัน ไดพบกับตนกูปะสา จึงถูกริบเอาอาวุธหอกและกริชไปจนหมดสิ้น
๓. บาวไพรของพระยากลันตันที่บานดาน ๔๐ คน บรรทุกขาวของลงเรือ ๗ ลํา เพื่อ
เดินทางไปอยูกับพระยากลันตัน ตนกูหลงซึ่งเปนพวกตนกูปะสาจับตัวบาวไพรทั้งหมด และริบเอา
ขาวของไป
ความประพฤติของตนกูปะสาในครั้งนี้ทําใหพระยาไชยาตองตัดสินความ แตตนกูปะสาไม
ยอมทําตาม พระยาไชยาจึงตองกราบเรียนพระยาศรีพิพัฒนที่เมืองสงขลาใหทราบและชําระตอไป
เรื่องราวของพระยาไชยาที่ ล งไประงั บเหตุวิว าทที่เมืองกลันตัน ยัง มีการบัน ทึกอยูใน
สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เนื้อหาในคําใหการนี้วาดวยพระยากลันตัน
คิดจะจับตัวพวกของตนกูปะสาและพระยาบาโงยที่หลบหนีไป ไดแก หลวงหมัด หลวงดรมาน ตุหวันบุหลัด รายาเจะ เจะกูอาหลี และตุหวันสนิสุไหงปนัง ผลจากการตามจับพบวาทั้ง ๖ คนหนีไปพึ่งเมือง
ตรังกานู แตเจาเมืองและกรมการเมืองตรังกานูไมยอมใหเขาเมือง จึงพากันหนีกันไปถึงเมืองลีงา ใน
ทายคําใหการเจะญาแหมใหความเห็นเกี่ยวกับสถานการณในเมืองกลันตันไววาชาวเมืองตางเกรงกลัว
อํานาจพระยากลันตัน และพวกที่หนีไปคงจะไมคิดมากอเหตุอีกตอไป ดังขอความที่วา
โดยใจเจะญาแหมคิดเห็นวาในมรสุมปนี้ เห็นจะหากลับทําอะไรกับพระยา
กลันตันไดไม ดวยไพรบานพลเมืองกลันตันเขาหากลัวเกรงพระยากลันตันเสียสิ้นแลว เถิง
ญาติพี่นองซึ่งยังอยูนอกนั้นก็ฝากตัวกลัวเกรงพระยากลันตันสิ้น แลพวกที่หนีไปนั้น ถานาน
ไปขางหนาโดยจะกลับมาเมืองกลันตันก็จะตองมิหนายหนามาวากลาววอนงอขออยูที่เมือง
กลันตัน จะคิดเปนกองทัพมาทํารายพระยากลันตันนั้นจะไมเปน เปนความสัจ ความจริง
ฯขาฯ แตเทานี้ ๚๛
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.)

ความขัดแยงที่เมืองกลันตันใน พ.ศ. ๒๓๘๑-๒๓๘๒ ยุติลงดวยการหามปรามของกองทัพ
กรุงเทพฯ ซึ่งมีพระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) เปนแมทัพใหญ พงศาวดารกลันตันกลาววาพระยา
ศรีพิพัฒนบังคับใหพระยากลันตัน ตนกูปะสาขึ้นมาหาที่เมืองสงขลาเพื่อเจรจายอมความ และให
พระยากลันตันแบงพื้นที่ ๕ ตําบล รวมถึงคืนที่ดินตางๆ ใหแกตนกูปะสาเรื่องราวตางๆ จึงสงบลง ๔๕
เนื้ อหาในคํ า ให การที่ เกี่ย วกับ เมือ งกลัน ตัน จึ งสะท อนใหเห็ น วาความไมส งบในเมือ ง
กลันตันที่เกิดจากความขัดแยงระหวางตนกูปะสากับพระยากลันตัน เนื่องจากพระยากลันตันไมยอม
สนับสนุนและใหความชวยเหลือในยศตําแหนงแกตนกูปะสา จึงทําใหตนกูปะสาตอตานจนนําไปสูการ
สูรบ และเหตุการณยุติลงเมื่อพระยาศรีพิพัฒนมาระงับความขัดแยงของทั้งสอง
๔๕

“พงศาวดารเมืองกลันตัน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๖, ๓๙๒.

๒๑๕
๓. เมืองตรังกานู
เหตุการณที่เมืองตรังกานู ปรากฏในหนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓) พระยาสงขลาใชใหหลวงศรีประตุกาไปสืบและเรงรัดเครื่องบรรณาการดอกไมเงิน
ดอกไมทองที่เมืองตรังกานู ซึ่งเรื่องนี้มีการอางถึงในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงถามพระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) เกี่ยวกับเรื่องนี้อยูหลายครั้ง เชน “...
ขาวดอกไมเงินทองเมืองตรังกานูแลขาวขางเมืองกลันตันนั้นเปนอยางไร...” ๔๖ หรือ “...ขาวดอกไม
เงินทองเมืองตรังกานูไดความวาอยางไรบาง...”๔๗ เปนตน
เมื่อหลวงศรีประตุกาลงไปสืบความเรื่องเครื่องบรรณาการ พบวาสาเหตุที่สงบรรณาการ
มาชาเกิดจากความไมสงบในเมืองกลันตัน กลาวคือตนกูโอะอีตํา และพรรคพวกไมพอใจตนกูอุมาซึ่ง
เปนพระยาตรังกานู จึงพากันลอมบานเอาไว และเกิดเหตุสูรบกันขึ้น การสงบรรณาการมาถวายจึง
ลาชาไป ดังเนื้อความที่วา
ตนกูอุมา ตนกูปะสา ตนกูษาเลม จัดแจงทําดอกไมเงินดอกไมทองกําหนดจะ
สงเขามา ณ เมืองสงขลา ใหทัน ณ เดือน ๗ เดือน ๘ นี้ พอตนกูโอะอีตําคนมีชื่อดูงน ชื่อบา
รํา ลักลอบเขามาคบคิดกับนายไพรในเมืองตรังกานูเปนอันมากเขาลอมบานตนกูอุมา ตนกู
ปะสา ตนกูษาเลม เมื่อ ณ วัน ๙ฯ ๗ ค่ํา เพลากลางคืน ประมาณ ๓ ยามเศษแลยิงปนใหญ
ปนนอย เอาไฟเผาบานผูมีชื่อใกลบานตนกูอุมา ตนกูปะสา ตนกูษาเลม แลวา ฯขาฯ ก็มา
ใครเห็นกับตาอยูแลว ใหสืบเอาความที จึงเจาไปกราบเรียนทานพระยาสงขลา ก็ใหทาน
พระยาสงขลาชวยทะนุบํารุงตนกู อุมา ตนกู ปะสาตนกู ษาเลม แล วใหตนกูอุมาใหยกหี บ
ดอกไมมาให ฯขาฯ ดู เห็นดอกไมทองดอกไมเงิน แผตัดเปนตนเปนใบเปนดอกไวพรอมแลว
ตนกูอุมาวากับ ฯขาฯ วาถาตนกูโอะอีตําคนมีชื่อไมคิดทําวุนวายยืดยาวตอไปอีกจะจัดแจง
ดอกไมทองเงินเครื่องราชบรรณาการสงเขาไปใหทันมรสุมปชวดโทศกนี้จงได
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙)

ความขัดแยงระหวางตนกูโอะอีตํากับตนกูอุมา ผูเปนพระยาตรังกานูนี้ หลวงศรีประตุกา
สืบความจาก “คนมีชื่อชาวเมืองตรังกานู” ไดความวาในชวงที่ตนกูมุหะหมัด บุตรพระยาตรังกานูมา
โส (มังโซ) ครองเมืองอยูนั้น ตนกูอุมาวิวาทกับตนกูมุหะหมัด เนื่องจากตองการเปนเจาเมือง เมื่อเจกู
อุมาเดินทางกลับจากเมืองใหม ตนกูอุมาจึงขอเรือจากเจะกูอุมามาใชในราชการ แตตนกูโอะอีตําเปน
พวกของตนกูมุหะหมัดจึงไมยอมใหเรือเปนเหตุใหขัดเคืองกัน และทําใหมีการรบพุงในเวลาตอมา ดัง
ขอความที่วา
๔๖
๔๗

หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัต,ิ ๓๖๘.
เรื่องเดียวกัน, ๔๒๒.

๒๑๖
พอตนกูอุมาวิวาทกับตนกูมุหะหมัดๆ ตนกูโอะอีตํา ออกจากบานไปอยู ณ
บานลอ สั่งเจะกูอาหมัด เจะกูอุมา หนีไปอยูเมืองปะหัง ตนกูอุมาจะไดวาราชการเมืองอยู
ตนกูอุมาใหคนมีชื่อไปเอาเรือซึ่งเจะกูอุมาใหไปคาเมืองใหมกลับมาจะไดใชราชการสําหรับ
เมือง ผูมีชื่อกลับมาแจงแกตนกูอุมาวา ผูคุมเรือนั้นไมใหเรือกลับมา ดวยตนกูโอะอีตํามี
หนังสือไปวาเรือนั้นอยาใหแกตนกูอุมา จึงตนกูอุมาเคืองแกตนกูโอะอีตํา ขับตนกูโอะอีตํา
เสีย ตนกูมุหะหมัด ตนกูโอะอีตําพาบุตรภรรยาแลมารดาตนกูมุหะหมัดไปอยูดูงุนกับตนกูหงะนองตนกูโอะกมาหมัน และเจะกูอุมามาเอามารดาตนกูมุหะ
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙)

ตนกูมุหะหมัด และตนกูโอะอิตําจึงไปอยูที่ดูงุน รวมมือกับตนกูหงะมารบกับตนกูอุมา
แลวตนกูโอะอีตํายกไพรพลมาลอมบานตนกูอุมาไว แลวเอาปนใหญบนเขาปตรียิงใสบานตนกูอุมา
ทางฝายตนกูอุมาโตตอบโดยการยิงปนขึ้นไปบนเขาจนฝายตนกูโอะอิตําแตกพายไป ตนกูโอะอิตําหนี
ไปที่ดูงุน ตนกูปะสา ตนกูษาเลม กรมการเมืองตรังกานูซึ่งอยูฝายตนกูอุมาจึงเกณฑไพรพลยกตามไปสู
รบจนไดรับชัยชนะ ดังขอความในคําใหการที่วา
ตนกูปะสา ตนกูษาเลมใหหลวงอาหมัต หลวงปลัดเมือง เมืองกลันตัน ซึ่งไปอยู
เมืองตรังกานู แลวเจะกูมุดา เจะกูสู นายไพรชาวเมืองตรังกานูประมาณ ๒๐๐๐ เศษ ยกไป
ทางริมทะเลใหตนอูโอมารัง ตนกูษาหะ ตวันคาโหด หลวงมุหะหมัด นายไพรชาวเมืองตรัง
กานู ประมาณสองพันเศษ ยกไปทางเหนือดูงุน ใหตนกูโนะ ตนกูมุดา ตนกูโอะมุเกต นาย
ไพรชาวเมืองตรังกานูประมาณ ๕๐๐ เศษ เรือ ๑๔ ลํา ยกไปทางเรือ ใหตนกูกจะบุตรตนกู
โอะกมาหมัน เพื่อนประมาณ ๑๔ คน ๑๕ คน เรือลําหนึ่งไปกวาดเอานายเอาไพรที่มาหมัน
ปากอไดประมาณ ๘๐๐ คน พรอมกันทั้งทางบกทางตัวเจาระดมตีพวกตนกูโอะอีตํา ตนกูหงะ ปงลิมาคาหะหมิดที่ดูงุนแตก ตนกูโอะอีตํานายไพรประมาณ ๓๐ คน ทิ้งบุตรภรรยา
เสียหนีไปทางตําเหลัน แขวงเมืองปาหังที่ตนกูหงะทิ้งบุตรภรรยาพาแตเมียนอยคนหนึ่งกับ
เพื่อนชาย ๗ คน หนีไปทางลุโปะบาตูเหนือบากอ ในแขวงตรังกานู แตตนกูมหะหมัดซึ่ง
เปนพระยาตรังกานูเกานั้นจะยังอยูที่ดูงุนหรือๆ จะไปแหงใดยังหาไดความชัดแจงไม
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙)

การสูรบเพื่อชิงตําแหนงพระยาตรังกานูของตนกูอุมา ในคําใหการใหความสําคัญเฉพาะ
การสู ร บกั บ ตนกู โ อะอิ ตํา เท า นั้ น และหลวงศรีป ระตุก าไมทราบวาตนกูมุห ะหมัดเจาเมืองคนเก า
หลบหนี ไ ปอยู ที่ ใ ด เมื่ อ ตรวจสอบจากพงศาวดารเมื อ งตรั ง กานู พ บว า ตนกู มุ ห ะหมั ด หรื อ
มหมัดวาราชการเมืองตรังกานู ๓ ป ตอมา พ.ศ. ๒๓๘๒ ตนกูอุมาบุตรพระยาตรังกานูบาระหุมนํา
กองทัพเรือยกมาตีเมืองตรังกานู ตนกูมุหะหมัดสูไมไดจึงหนีไปอยูเมืองกลันตัน จนถึงแกกรรมที่นั่น
บรรดาขาราชการในเมืองจึงพรอมใจยกตนกูอุมาเปนเจาเมือง และสงใบบอกมาทูลเกลาฯ พรอมกับสง

๒๑๗
ตนไมเงินทองเครื่องราชบรรณาการมาใน พ.ศ. ๒๓๘๓ ๔๘ ซึ่งสอดคลองกับเหตุการณในคําใหการ จึง
สรุปไดวาเมืองตรังกานูสงเครื่องราชบรรณาการลาชามีสาเหตุมาจากการสูรบแยงชิงตําแหนงเจาเมือง
ตรังกานูระหวางตนกูมุหะหมัดกับตนกูอุมานั่นเอง
เหตุการณในดินแดนทางดานเหนือ
ภาพสะทอนเกี่ยวกับเหตุการณในดินแดนทางดานเหนือของไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่พบใน
คําใหการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขาวศึกเมืองยางแดง การตั้งเมืองเชียงราย เหตุการณเกี่ยวกับสิบสองปนนา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ขาวศึกเมืองยางแดง
เมืองยางแดง หรือกะเหรี่ยงแดง ตั้งอยูริมแมน้ําสาละวินดานตะวันตก มีอาณาเขต
ติดตอกับพมาดานเมืองไทยใหญ และติดกับลานนาดานเมืองยวม ในเขตจังหวัดแมฮองสอนปจจุบัน
เมืองยางแดงเปรียบเสมือนเมืองชั้นนอกของลานนา ใชปองกันพมามิใหมารุกราน ลานนาจึงพยายาม
สรางสัมพันธทางการเมืองตอเมืองยางแดงนับตั้งแตสมัยพระเจากาวิละ หากเมืองยางแดงยังเปนอิสระ
ทางลานนาจะใชเมืองนี้เปนแหลงขอมูลสืบขาวสารเกี่ยวกับพมา แตถาเมืองยางแดงถูกพมาโจมตี
ลานนาก็จะตองเตรียมตัวรับมือกับพมา ๔๙
ในป พ.ศ. ๒๓๘๗ เมืองยางแดงเกิดจลาจล พมาอาศัยโอกาสนี้เขาแทรกแซงโดยการยก
ทัพเขาไปปราบปราม ลานนาจึงหวาดระแวงวาพมาจะสงกองทัพมารุกราน จึงเตรียมการปองกัน
จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวา มีคําใหการที่แสดงใหเห็นวา
ทางไทยและลา นนาสงคนเขาไปสืบขาวการศึกพมาตีเมืองยางแดงอยูบอยครั้ง ในคําใหการหลวง
ยกกระบัตรเรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) หลวงยกกระบัตรและพระ
สุริยะ กรมการเมืองตากไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม ซึ่งเปนดินแดนพมาที่อังกฤษยึดได และเปน
แหลงขาวสําคัญที่ไทยใชในการสืบขาวความเคลื่อนไหวของพมา โดยกรมการทั้งสองออกเดินทางไป
เมื่อวันขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๒ ปมะโรงฉศก พ.ศ. ๒๓๘๗ ตอมาในคําใหการของขุนณรงคภักดี ขาราชการ
สังกั ด กรมล อมพระราชวั ง ซึ่ งบั นทึกอยูทายนายดีล าวเรื่องราชการเมืองพนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ
๒๓๘๗) บันทึกไววาเมืองตากสงกรมการเมืองไปสืบราชการขาวศึกพมาตีเมืองยางแดงอีก ๒ ครั้ง ใน
ครั้งแรก หมื่นปญญาและทาวเขื่อนแกวเปนผูเดินทางไปสืบราชการที่เมืองเมาะตําเลิม ขากลับไดพา
พมาชื่อมองสวยโก พรอมไพรอีก ๒ คน เดินทางมาเมืองตาก มองสวยโกกลาวถึงจํานวนไพรพลใน
๔๘

“พงศาวดารเมืองตรังกานู,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๖ (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๔๐๗.
๔๙
ปริ ศ นา ศิ ริ น าม, ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและประเทศราชในหั ว เมื อ งลานนาไทยสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน (พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔), ๖๕.

๒๑๘
กองทัพพมา และพมาแจงวาจะขอยกทัพขามแมน้ําที่เมืองเมาะตําเลิม แตอังกฤษไมอนุญาตใหขาม ดัง
ความตอไปนี้
มองสวยโกแจงความวาพมาเมืองอังวะยกกองทัพมาอยูที่เมืองยางแดง ๗๐๐๐
เมื องกะเติง ติ ๓๐๐๐ เมื องมั ต มะ ๓๐๐๐ (รวม) ๑๓๐๐๐ คน แต พม า ที่ ยกมาตั้ง อยู ที่
เมืองมัตมะ ๓๐๐๐ คนนั้นจะขอขามกองทัพมาฟากแมน้ําขางตะวันออกเมืองเมาะตําเลิม
อังกฤษเจาเมืองเมาะตําเลิมหายอมใหขามมาไม อายพมาที่ยกกองทัพมา ๑๓๐๐๐ คนนั้น
จะไปตีเมืองไดมองสวยโกหารูไม
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๑๐)

สวนครั้งตอมาพระเติน ทาวเขื่อนแกวและทาวรามเสนไปสืบราชการที่เมืองเมาะตําเลิม
พบกะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษที่บานทาสองยางและบานเกาะกริด สอบถามไดความวา “...พมายก
กองทัพมาตั้งอยูที่เมืองยางแดงเปนอันมาก แตจะเปนคนเทาใดจะไปตีบานเมืองใดหาไดความไม ...”
ตอมากรมการเมืองตากมีหนังสือเรงใหผูสืบราชการทั้งหมดเดินทางไปเมืองเมาะตําเลิมโดยเร็ว และให
พระเตินจัดกะเหรี่ยงบานทาสองยาง ๒๕ คนไปสืบราชการเมืองยางแดงเพื่อใหไดขอมูลที่แนชัด
นอกจากกรมการเมืองตากแตงคนไปสืบราชการที่เมืองเมาะตําเลิมแลว ยัง สงคนไป
สอบถามขาวศึกในลานนาในปถัดมาคือ พ.ศ. ๒๓๘๘ ปรากฏอยูในคําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่อง
พมารบยางแดง และราชการตางๆ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) หลวงยกกระบัตรและพระสุริยะเมือง
ตากเดินทางไปเชียงใหมและลําพูนเพื่อถามขาวศึก ทําใหทราบวาทั้งสองเมืองนี้สงคนไปสืบราชการถึง
เมืองยางแดง โดยเมืองลําพูนนั้นสงทาวมหายศไปสืบราชการที่เมืองยางแดงถึง ๒ ครั้ง ทาวมหายศ
พบกับละโป ละซาง ละไค บุตรของพะภอขุน นางเมืองยางแดง จึงทราบถึงเหตุการณสูรบวาพม า
เกณฑพวกเงี้ยวมารวมในกองทัพ แลวไปสูรบกับแกโพใหญ แกโพนอย ผูนําของเมืองยางแดง และแก
โพนอยสามารถจับตัวสางรัตนเงี้ยวมาสังหาร ดังขอความตอไปนี้
เมื่อ ณ วัน ๑ฯ ๒ ค่ําปมะโรงฉศก กองทัพพมากับกองทัพเงี้ยวเขากัน ๒๕ กอง
ยกมาตีแกโพนอยแกโพใหญยางแดง แกโพนอยหนีไปหาแกโพใหญๆ วากับแกโพนอยวา
ไมใหหนีใหอยูสูรบกวาจะตายสิ้นทั้งเมือง แกโพใหญแกโพนอยก็รวบรวมกองทัพอยูที่บาน
แกโพใหญ เจาเมืองไลคา จึงสางรัตนเงี้ยวคุมกองทัพ ๑๐๐๐ คน ตามมารบแกโพใหญแกโพ
นอย แกโพใหญใหแกโพนอยกุมกองทัพพวกยางแดงไปตั้งซุมอยูที่ชองแคบปากทางบานแก
โพใหญ กองทัพสางรัตนเงี้ยวกับพวกแกโพนอยก็รบกัน กองทัพสางรัตนแตก พวกแกโพ
นอยจับไดตัวสางรัตนแมทัพกับไพรพวกสางรัตน พวกยางแดงฆาสางรัตนกับไพรตาย ๗๕๐
คน พวกแกโพนอยตายในที่รบ ๒๕๐ คน กองทัพพมาเงี้ยวกับกองทัพแกโพนอยแกโพใหญก็
งดอยูหาพบกันอีกไม
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

๒๑๙
เนื้อความในคําใหการบรรยายตอวาเจาเมืองไลคาซึ่งเปนพวกเงี้ยวพยายามเกลี้ยกลอม
แกโพใหญใหสงตัวแกโพนอย แตแกโพใหญไมยินยอม จนทายที่สุดเจาเมืองไลคาใชใหขุนนางชื่อกอง
สิทธิสงหนังสือขึ้นไปกรุงอังวะเพื่อขอถอยทัพ และในคําใหการฉบับนี้ สะทอนใหเห็นวาเมืองลําพูน
ติดตามขาวศึกและประเมินสถานการณอยูตลอดจนมั่นใจวาเมืองยางแดงจะไมเสียแกพมา ดังจะเห็น
จากคําตอบของพระยาลําพูนและพระยาราชวงศที่มีแกหลวงยกกระบัตรและพระสุริยะดังนี้
พระยาลําพูน พระยาราชวงศ วาพวกยางแดงนี้พวกพองมาก ที่พมาจะคิดรบ
พุงเอาแนจะไดโดยยากดวยพวกยางแดงแตเกากอนมาไมเคยเสียบานเสียเมืองแกผูใด ที่พมา
จะคิดยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมเมืองเชียงรายนั้นเห็นวาจะหามาไม เพราะยังรบพุงกัน
อยูกับพวกยางแดง แลวพระยาลําพูนพระยาราชวงศวาเถิงพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม
เมืองเชียงรายจริงก็ไมกลัว แตพวกเมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูนก็พอจะรบสูได
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

หลวงยกกระบัตร และพระสุริยะเมืองตากเดินทางตอไปเมืองเชียงใหม ทั้งสองพบกับ
พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ ซึ่งทั้งสามกลาวถึงขาวศึกไวอยางชัดเจนวาพมาจะยกมาตี
เมืองเชียงใหมถาเสร็จศึกเมืองยางแดง ดังความตอไปนี้
เดิมอายพมายกมาตีเมืองยางแดงไดแตงใหทาวแกว แสนนรินทร ไปสืบขาว
ราชการไดความวาอายพมาตีบานบางแดงไดแลวหลายบาน แลววาอายพมามาจับตัวแกโพ
ใหญได แกโพนอยหนีไป อายพวกพมาวาจะตีเมืองยางแดงใหสิ้นแลวจะมาตีเมืองเชียงใหม
เมืองเชียงราย ก็มีความวิตกอยู เกลือกดวยพมาตีไดเมืองยางแดงสิ้นแลวก็จะมากระทํากับ
บานเมือง
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

เมืองเชียงใหมจึงสงคนไปสืบราชการ พบกับพะภอ จึงทราบความวาพมาไมสามารถจับ
เอาตัวแกโพใหญ แกโพนอยได และเกิดโรคระบาดในกองทัพ อีกทั้งพมาไมสามารถมาตีเมืองเชียงใหม
ได และเจานายเมืองเชียงใหมยังกลาวอยางมั่นใจวาถาพมายกมา จะชวยกันตานทัพพมาอยางเต็มที่
ดังความตอไปนี้
ครั้นแตงคนไปสืบสวนที่เมืองยางแดงภายหลังอีก ๓ พวก ๔ พวก ไดไปพบปะ
พูดจากับพะภอ แลวไปดูจนเถิงคายอายพมาสืบสวนไดความวาอายพมาตีไดแตบานแกโพ
นอย หนองผาลาย ตัวแกโพใหญแกโพนอย อายพมาก็จับหาไดไม ยางแดงก็ยังสูรบแข็งแรง
อยู ผูคนกองทัพอายพมาปวยไขลมตายเปนอันมาก ดูทีเห็นอายพมาก็รั้งรออยูจะไมทํากับ
ยางแดงไดตลอด เห็นอายพมาจะหามากระทํากับเมืองเชียงใหม เชียงรายไม แตวาไมมี
ความประมาทไวใจแกราชการ เถิงอายพมายกมาจริงก็ไมกลัว ถาอายพมาจะยกมามากมา
นอยก็จะชวยกันทั้ง ๓ เมือง รบพุงรักษาบานเมืองไวใหจงได
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

๒๒๐
ชวงทา ยของคํา ให การหลวงยกกระบัตรและพระสุริยะกลาวเนนย้ําถึงคําพูดของชาว
เชียงใหมและชาวเมืองละคร (เมืองลําปาง) ที่แสดงถึงความมั่นใจที่ไมกลัวศึกพมา และสามารถรักษา
บานเมืองได ดังนี้
ฯขาฯ ไดสังเกตฟงดูบุตรหลานแสนทาวพระยาลาวในเมืองเชียงใหมกับไพร
บานพลเมือง แตที่ ฯขาฯ ไดยินพูดจากันก็หาไดยินผูใดพูดจาวากลัวอายพมาจะมารบพุงตี
เอาบานเอาเมืองไม เห็นไพรบานพลเมืองทําไรนาคาขายทํามาหากินเปนปกติดีอยูทั้ง ๓
เมือง............แลเมื่อ ฯขาฯ ไปอยูที่เมืองละคร ฯขาฯ ก็ไดยินพระยาอุปราช พระยาราชวงศ
บุตรหลานแสนทาวเมืองละครพูดจากันวาเถิงอายพมาจะยกมากระทํากับบานเมืองก็จะ
พรอมมูลชวยกัน สูรบหากลัวไม แล ฯขาฯ เห็นผูคนที่เมืองเชียงใหม เมื องละคร มีมาก
บานเรือนแนนหนา ถาอายพมายกมาก็เห็นจะสูรบรับรองอายพมารักษาบานเมืองไวได
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)

อยางไรก็ตามขาวศึกพมาก็สงบลง กองทัพพมาที่ตั้งอยูที่เมืองยางแดงไมไดยกทัพมาโจมตี
ดังที่ราชสํานักไทยหรือลานนาคาดการณไว คําใหการที่เกี่ยวกับการสืบขาวศึกพมาตีเมืองยางแดงจึง
สะทอนใหเห็นถึงการติดตามขาวสารของราชสํานักไทยโดยการสงคนไปสืบขาวศึกพมารบยางแดงใน
เมืองเมาะตําเลิมซึ่งใกลชิดกับพมา หรือการสงคนไปสอบถามสถานการณในดินแดนลานนา และ
สะทอนใหเห็นถึงความเตรียมพรอมของหัวเมืองลานนาที่จะรับศึกพมา
๒. การตั้งเมืองเชียงราย
พ.ศ. ๒๓๘๖ พระยาเชียงใหมพุทธวงสไดกราบบังคมทูลของตั้งเมืองเชียงรายเปน
เมืองขึ้นของเชียงใหม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหแบง
คนจากเชี ยงใหมไปไวเ มื องเชี ย งราย ทั้งนี้มีส าเหตุสําคัญ ที่จะใหเมืองเชีย งรายเปน เมืองหนาดา น
ปองกันภัยจากพมาที่จะขยายอํานาจเขามายังดินแดนลานนา และใชเปนเมืองสําคัญในการโจมตีเมือง
เชียงตุงเพื่อสกัดอิทธิพลของพมา ๕๐
คําใหการทาวสิทธิมงคลเรื่องตั้งเมืองเชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย จ.ศ. ๑๒๐๗
(พ.ศ. ๒๓๘๘) ระบุไววามีการตั้งนายหนานธรรมลังกา นองนายภีมสารเปนเจาเมืองเชียงราย นายอุน
เรือนนองเขยเจาอุปราชเมืองเชียงใหมเปนอุปราช นายนอยแสนคํานองตางมารดาเจาอุปราชเมือง
เชียงใหมเปนพระยาราชวงศา การตั้งเมืองเชียงรายในครั้งนี้ ทําใหเมืองเชียงตุงเกิดความหวาดระแวง
วาเชียงใหมจะใชเชียงรายเปนฐานที่มั่นในการโจมตีเมืองเชียงตุง จึงสงกองตระเวนมาไตถาม ทาง

๕๐

ปริ ศ นา ศิ ริ น าม. ความสั ม พั น ธ ระหว า งไทยและประเทศราชในหั ว เมื อ งลานนาไทยสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน, ๑๑๒.

๒๒๑
พระยางําเมืองขุนนางเชียงใหมตอบไปวาเจาเมืองเชียงใหมประสงคที่จะคาขายกับเมืองเชียงตุง จึงมา
ตั้งเมืองเชียงรายเพื่อความสะดวก ดังความตอไปนี้
พระยางําเมืองบอกวาเจาเมืองเชียงใหมหาไดคิดจะยกไปรบกับบานใดเมืองใด
ไม ไพรพลเมืองมากมายคับคั่งไมมีที่ทํามาหากิน เจาเมืองเชียงใหมจึงแบงไพรพลออกมาตั้ง
เมืองเชียงรายขึ้นเปนบานเปนเมืองตามเดิม จะไดใหผูคนมาอยูตั้งทํามาหากินลูกคาจะไดไป
คาขายถึงกันกับเมืองเชียงตุงๆ กับเมืองเชียงใหมจะไดเปนบานพี่เมืองนองกันตอไป แลวเจา
เมืองเชียงใหมไดสั่งกับพวกกองตระเวนวาถาพบกับกองตระเวนเมืองเชียงตุงก็ใหบอกความ
ใหรูวาเจาเมืองเชียงใหมหาไดคิดจะรบกับบานใดเมืองใดไม อยาใหเจาเมืองเชียงตุงและขุน
นางกับไพรพลเมืองมีความวิตกเลย ใหไพรพลเมืองไปมาคาขายถึงกันเถิด
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงทราบขาวการตั้งเมืองเชียงราย และทราบวาเชียงใหมจะเปน
บานพี่เมืองนองกับตน จึงคิดที่จะเปนไมตรีกับเชียงใหม มหาขนานจึงสงหนังสือไปอังวะเพื่อแจงขาว
ราชสํานักที่กรุงอังวะตอบกลับมาดังนี้
เจาอังวะมีหนังสือมาวาเจาเมืองเชียงใหมใหมาตั้งเมืองเชียงรายแบงผูคนมาอยู
แผเขตแดนใหกวางจะขอเปนบานพี่เมืองนองไมไปรบกวนบานเมืองขางฝายพมาแลว ก็
ตามใจเจาเมืองเชียงใหมเถิด ใหเจาเมืองเชียงตุงมีหนังสือใชผูคนไปวากลาวกับเจาเมือง
เชียงใหมที่จับมาจําไวในคุกเมืองอังวะ ๖ คน ตายเสีย ๓ คนยังเหลืออยู ๓ คนก็ใหพระยา
สุรมหาเสนาพาไปเมืองเชียงตุงใหเจาเมืองเชียงตุงสงคนมาเมืองเชียงใหม และการที่จะเปน
บานพี่เมืองนองกันนั้นสุดแตมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงจะพูดจากันเถิด
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

เจาเมืองเชียงใหมไดปรึกษากับขุนนางชั้นสูงเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลเขาไปยังเมืองเชียง
ตุง พระยาอุปราชใหความเห็นวาเมืองเชียงรายพึ่งจะตั้งควรจะเกลี้ยกลอม ถามหาขนานไมยอมจึงจะ
ยกทัพไปรบ ดังเนื้อความตอไปนี้
พระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารจึ่งปรึกษากันวา ฝายเราก็พึ่งไปตั้ง
บานตั้งเมืองลงใหม จะตองคิดเกลี้ยกลอมใจไพรพลฝายเมืองเชียงตุงใหเชื่อถือ วาเราไมคิด
ทํารายกับเมืองเชียงตุง มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงก็จะไดวางใจ ถาจะคิดพูดจาเกลี้ยกลอม
ก็จะไดโดยงาย แลวจะไดใชผูคนไปมาใหสนิทรูจักลูทางชัดเจน ถามหาขนานจะไมเขาเกลี้ย
กลอมโดยดี จะยกกองทัพไปรบเอาบานเอาเมืองก็จะไดคลองสะดวก
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)

๒๒๒
ความขางตนนี้แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของเชียงใหมอยางแนชัดในการใชเมืองเชียงราย
เปนฐานที่มั่นขยายอํานาจไปยังเมืองเชียงตุง พระยารัตนาเขตเจาเมืองเชียงรายคิดที่จะใหนายพรม
นองชายมหาขนานลงไปเฝาฯ ที่กรุงเทพฯ เพื่อแจงขาวความชอบของมหาขนาน ตอมาทางเมือง
เชียงใหมสงทาวสิทธิมงคลขึ้นไปเกลี้ยกลอม แตขณะนั้นพมาไดขาววาเชียงใหมจะยกทัพมาตีเมือง
เชียงตุง จึงถูกพมาจับตัวที่เมืองนายและกักขังไวเปนเวลาปเศษ เมื่อทาวสิทธิมงคลไดรับการปลอยตัว
ระหวางเดินทางกลับไดพบนายพรมเจานายผูใหญเมืองเชียงใหมไปเจรจาเกลี้ยกลอมมหาขนาน แต
มหาขนานยังไมตอบตกลงเพียงแตกลาววา “...ที่จะเปนไมตรีใหผูคนไปมาเถิงกันก็ดีอยูแลว...” และ
เมื่อทาวสิทธิมงคลกลับมายังเมืองเชียงใหมจึงบอกเลาเรื่องราวทั้งหมดใหนายภีมสารฟง นายภีมสาร
กลาววา “...ชาติพมาแลวพูดจากลับกลอกไมมีความจริง ถึงมหาขนานก็พูดตามคําพมา...” ขอความ
จากคําใหการนี้แสดงใหเห็นวาทางเชียงใหมไมเคยไวใจพมา และมหาขนานยังคงเกรงกลัวอิทธิพลพมา
อยู เมื่อใชวิธีเกลี้ยกลอมเจรจาความเมืองกับเมืองเชียงตุงใชไมไดผล ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๙๑ ราช
สํานักไทยจึงใหเมืองเชียงใหม เมืองลําปาง และเมืองลําพูนยกทัพไปตีเมืองเชียงตุง
คําใหการที่เกี่ยวกับการตั้งเมืองเชียงรายสะทอนใหเห็นถึงการตั้งเมืองเชียงรายเพื่อใชเปน
ฐานที่มั่นในการขยายอํานาจไปเมืองเชียงตุง โดยอางเหตุผลวาเพื่อความสะดวกในการคาขายระหวาง
ราษฎรทั้งสองเมือง และสะทอนใหเห็นถึงการใชวิธีเกลี้ยกลอมใหเมืองเชียงตุงมาอยูในอํานาจ ซึ่งไม
ประสบผลสําเร็จเนื่องจากเจาเมืองเชียงตุงยังคงเกรงกลัวอิทธิพลพมาอยูนั่นเอง
๓. เหตุการณในสิบสองปนนา
สิบสองปนนาเปนดินแดนที่ตั้งอยูระหวางจีนและพมา มีเมืองศูนยกลางการปกครอง
คือเมืองเชียงรุงบนริมฝงตะวันตกของแมน้ําโขง ถือวาเปนเมืองที่มีความสําคัญสุด เนื่องจากตั้งอยูใน
เสนทางการคาที่สําคัญระหวางตอนใตของจีน ตอนเหนือของไทย และรัฐฉานในพมา ลักษณะภูมิ
ประเทศของสิ บ สองป น นามี ลั กษณะเปน ภูเขา มีที่ร าบลุมเล็กๆ อยูตามแมน้ําสายตางๆ ในภูเ ขา
บริเวณที่ราบลุมเหลานี้เปนที่ตั้งเมืองตางๆ ทั้งหมด ๑๒ เขต หรือที่เรียกวา “พันนา” ซึ่งตั้งอยูสอง
ฟากแมน้ําโขง โดยฟากตะวันออกมี ๖ พันนา ประกอบดวยเมือง ๑๖ เมือง และฟากตะวันตกมี ๖ พัน
นา ประกอบดวยเมือง ๑๔ เมือง ๕๑
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เกิดความขัดแยงในหมูเจานายเมืองเชียงรุง
และมีเจานายลี้ภัยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เนื่องจากการปกครองในเมืองเชียงรุงขณะนั้นมีลักษณะ
เปนการเมืองแบบสองฝายฟาที่เจานายเมืองเชียงรุงแตละฝายพยายามขอความชวยเหลือ หรือขอการ
รับรองสถานะของตนจากพมาและจีนอยูเสมอ ทําใหแตละฝายอางสิทธิอันชอบธรรมในการขึ้นครอง
๕๑

ณัชชา เลาหศิรินาถ, สิบสองพันนา: รัฐจารีต (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑), ๒-๓.

๒๒๓
เมืองเชียงรุง คําใหการคําใหการเกี่ยวกับเหตุการณเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ.
๒๓๙๔) กลาวถึงการสงสวยไปยังพมาและฮอ (จีน) ไวดังนี้
แลประเพณีบานเมืองนั้น เถิงปเมือง ๑๒ ปนนาเก็บเงินสวยมาสงใหกับพระยา
แสนเชียงหาปนนาละ ๓๐๐ หองเงินฤๅคิดเปนเงินไทยหองละ ๒ บาท ๒ สลึง เปนเงิน ๙ ชั่ง
๗ ตําลึง ๒ บาทเสมอทุกป แลเงินสวยที่เมือง ๑๒ ปนนาเอามาสงนั้นราชบุตรกับพระยา
แสนเชียงหาใหแตงพระยาคําเขื่อนกับเมือง ๑๒ ปนนาคุมไปสงฮอเมืองลาทั้งสิ้นเสมอทุกป
ขางทางเมืองอังวะนั้นเถิง ๓ ป ราชบุตรจึงใหพระยาตอสูคุมเอาดอกไมทองเงินไปสงพมาครั้ง
หนึ่ง แตจะเปนดอกไมทองเงินสิ่งของสิ่งละเทาใด ฯขาฯ หาทราบไม
(จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที่ ๖)

ความขั ดแย งในหมู เ จ านายเมืองเชียงรุงที่เกิดขึ้น ในสมัย รัช กาลที่ ๓ นั้น ตรงกับ ชว ง
เจาสาระวันครองเมืองเชียงรุง ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากพวกจีนฮอใหครองบัลลังก และไดตั้งนองชาย
ชื่อออละนาวุดเปนเจาอุปราช ตอมาหมอมหนอคําไปขอกําลังสนับสนุนจากพมามาชิงเมืองคืน และจับ
ตัวเจาอุปราชไปเมืองพมา ภายหลังมหาไชยเมืองพง ผูเปนอาเขยของเจาเมืองเชียงรุงยกทัพไปขับไล
หมอมหนอคําออกไป และใหเจาสาระวันมาครองเมือง สวนเจาอุปราชจายเงินใหกับพมาจึงไดรับการ
ปลอยตัว ๕๒ หลังจากนั้นพระยาแสนเชียงหาเก็บเงินจากราษฎรเพื่อนําไปใชหนี้พมาใหเจาอุปราช ทํา
ใหมหาไชยเมืองพงไมพอใจและขัดขืน ดังเนื้อความในคําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๐๙
(พ.ศ. ๒๓๙๐) มหาไชยเมืองพงใหการไววา
ครั้นอยูมา ณ เดือน ๑๒ ขางขึ้นปมะแมนพศก พระยาเชียงแสนหามีหนังสือ
ใหพระยาไชยบรรทาวขุนเมืองเชียงรุงถือมาเถิง ฯขาฯ แลทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนา วา
เงินซึ่งใหเก็บมาใชหนี้พมาแตกอนหาพอไม อุปราชายังเปนหนี้พมาอยูอีก ๕๐๐ จอย ให
ฯขาฯ กับทาวพระยา ๑๒ ปนนา เก็บเอาเงินกับราษฎรมีครัวเรือนละ ๕ จอย คิดเปนเงิน
เรือนละ ๑ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง ขึ้นไปสงอีก ฯขาฯ ทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนาไมยอมถวาย
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓)

พระยาแสนเชียงหากลาวโทษตอเจาเมืองเชียงรุงวามหาไชยเมืองพง เจาเมืองลา เปนผู
ขัดขวาง เจาเมืองเชียงรุงจึงยกทัพเมืองเชียงรุง เมืองหุม และเมืองรํา ๓,๐๐๐ คนยกทัพไปตีเมืองลา
เมืองพง มหาไชยเมืองพงเกณฑคนได ๓,๒๒๕ คน เขาปะทะกับกองทัพเชียงรุงที่เมืองนูน เจาเมือง
เชียงรุงและเจาอุปราชาหนีไป มหาไชยเมืองพงจับตัวพระยาแสนเชียงหามาฆา และเชิญเจาเมือง
๕๒

ปริ ศ นา ศิ ริ น าม, ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและประเทศราชในหั ว เมื อ งลานนาไทยสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน, ๑๒๕.

๒๒๔
เชีย งรุงกลับ มาครองเมืองตามเดิ ม โดยใหเหตุผ ลวาความขัดแยงเกิดจากพระยาแสนเชียงหายุย ง
เจาเมืองเชียงรุง มหาไชยเมืองพงและขุนนางทั้งหลายไมไดโกรธเคือง ดังขอความตอไปนี้
ใหพระยาเชียงเจืองถือหนังสือไปเถิงเจาเมืองเชียงรุง อุปราชาวาการซึ่งเกิด
วิวาทรบพุงกันขึ้นครั้งนี้ ก็เพราะพระยาแสนเชียงหายุยง พี่นองไมตริตรองไปเชื่อฟงถอยคํา
ผูอื่น จึงไดปราศจากราชสํานักตัว ฯขาฯ แลทาวพระยา ๑๒ ปนนาไมมีความโกรธ คิดเถิงเจา
พี่เจานองอยูทุกวัน เจาพี่เจานองยังอยูที่ไหนก็ใหอยูดวยที่นั้น กอง ฯขาฯ แลทาวพระยา
๑๒ ปนนาจะแตงขันขาวตอกดอกไมมาเชิญเจาพี่เจานองกลับไปครอบครองบานเมืองดังเกา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓)

ตอมามหาไชยงาดํา นายลิ้นดาง และหมอมหนอคํา ยกทัพมาตีเมืองเชียงรุง โดยมหาไชย
งาดําอางวาจีนฮอแตงตั้งใหตนเปนเจาเมืองเชียงรุงโดยชอบธรรม เจาเมืองเชียงรุงหนีลงมาอยูเมืองรํา
และสงหนังสือใหมหาไชยเมืองพงไปชวย เมื่อมหาไชยเมืองพงจะยกทัพไปชวยนั้นปรากฏวาเมือง
หลวงพระบาง ทราบขาวความไมสงบจึงสงหนังสือมาเกลี้ยกลอมใหขึ้นกับไทย แตมหาไชยเมืองพง
ตอบปฏิเสธเพราะบานเมืองยังไมสงบ ดังนี้
เมืองสิบสองปนนากับเมืองหลวงพระบางเปนบานพี่เมืองนองไปมาคาขายเถิง
กัน เดี๋ยวนี้ไดความวาเมือง ๑๒ ปนนาเกิดวิวาทฆาฟนกัน ถา ฯขาฯ อยูไมไดก็ใหคิดหาเครื่อง
ราชบรรณาการแลพาครอบครัวลงมา ณ เมืองหลวงพระบางจะไดพาลงมาเฝาทูลละออง
สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว เปนขาขอบขัณฑเสมากรุงเทพฯ ตอไป ฯขาฯ จึงตอบวาแตกอน
เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม เมืองนาน ก็ไดพูดจาทางไมตรีเดี๋ยวนี้เมือง ๑๒ ปนนา
บานเมืองยังไมเปนปกติ ถาบานเมืองเรียบรอยแลวจึงจะคิดหาบรรณาการลงมา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓)

หลังจากเมืองหลวงพระบางมาเกลี้ย กลอม เมืองเชีย งใหมสงแสนหลวงเมืองกวางนํ า
หนังสือพรอมกับสิ่งของมาใหมหาไชยเมืองพง เพื่อเกลี้ยกลอมอีกเชนกัน ดังขอความตอไปนี้
แสนหลวงเมืองกวางเมืองเชียงใหม ถือหนังสือคุมเอาปนแฝดคาบศิลาบอก ๑
กับปนชาเลี่ยมทองใบ ๑ ขึ้นไปให ฯขาฯ ณ เมืองพงใจความในหนังสือนั้นวาแตกอนเมือง
เชียงใหมกับเมืองสิบสองปนนาหาไดไปมาเถิงกันนั้นไม เดี๋ยวนี้ไดตั้งเมืองเชียงรายใกลชิดกับ
บานเมือง ๑๒ ปนนาฉันใดจะไดเปนบานพี่เมืองนองไปมาคาขายเถิงกันให ฯขาฯ คิดอานให
ยืดยาวตอไปแจงอยูในหนังสือนั้นแลว
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓)

ตอมาเมืองนานสงพระยาคงคาเขื่อนเพชร พระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม พรอม
กองทัพไปเกลี้ยกลอมอีกครั้ง โดยใหหัวเมืองสิบสองปนนาจัดเครื่องราชบรรณาการ เมืองนาจะพาลง
ไปเขาเฝายังกรุงเทพฯ แตมหาไชยเมืองพงไมยอม โดยใหเหตุผลวาบานเมืองเกิดยุคเข็ญ ไมสามารถ

๒๒๕
จัด หาดอกไมเ งิ น ทองลงไปได และเมื่อมหาไชยงาดํายกกองทั พมาเมื องพง มหาไชยเมื องพงจาง
กองทัพเมืองนานในราคา ๑๐ ชั่ง ตอนายทหาร ๑ คนใหชวยรบจนมหาไชยงาดําแตกพายไป จน
ทายที่สุดมหาไชยเมืองพงเห็นวาไมสามารถหนีไปพึ่งพมาและจีนฮอ จึงยอมลงมาอยูที่เมืองนาน สวน
เจาเมืองเชียงรุงหนีไปพึ่งจีนฮอ และเจาอุปราชหนีไปพึ่งหลวงพระบาง
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม และเมืองนานตาง
มาเกลี้ยกลอมเมืองสิบสองปนนา เหตุผลสําคัญที่อยูเบื้องหลังคือเมืองทั้งสามแขงขันกันแยงเมืองสิบ
สองปนนา โดยเฉพาะการนํากําลังคนมาเพิ่มเติมในบานเมืองของตน เนื่องจากในสมัยนั้นกําลังคนมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการเมือง สามารถเสริมกําลังใหกับหัวเมืองลานนาในการรับศึกสงคราม
ไดเปนอยางดี ๕๓ และยังเห็นบทบาทของมหาไชยเมืองพงที่มีอิทธิพลทางการเมืองในสิบสองปนนา
มากกวาเจาเมืองเชียงรุง เนื่องจากมีอาวุโสกวาเจาเมืองและเจาอุปราช มีเครือขายทางการเมืองกับ
เมืองตางๆ ในสิบสองปนนาผานทางการแตงงาน ดังจะเห็นไดจากชายาที่มาจากเมืองเชียงรุง เมืองรํา
เมืองลา เมืองหุน เมืองอูใต เมืองลอง ตลอดจนธิดาของขุนนางพมาระดับจักกาย อีกทั้งยังไดรับการ
รับรองฐานะจากจีนและพมาใหเทียบเทากับเจาฟาแสนหวีของเมืองเชียงรุง ๕๔ และเมื่อพิจารณาที่ตั้ง
เมืองพงจะพบวาเมืองพงอยูหางจากศูนยกลางอํานาจที่เชียงรุงและมีทรัพยากรที่สําคัญคือบอเกลือ
ดวยเหตุนี้สถานะของมหาไชยเมืองพงจึงสูงกวาเจาเมืองอื่นๆ ในสิบสองปนนา และเปนที่สนใจของ
เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม และเมืองนาน
จากการศึ กษาคํ า ให การที่เกี่ย วกับ เมืองสิบสองปนนายังพบอีกวานอกจากเหตุการณ
จลาจลตางๆ แลว คําใหการยังใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนอยูของชาวสิบสองปนนาที่อพยพมา ดังเชน
มหาไชยเมืองพง เมื่อมาอยูที่เมืองภูคาในเขตของเมืองนาน ปรากฏวาเสบียงอาหารขาดแคลน ทําให
ตองหาซื้อขาวจากที่อื่น หรือขุดหามันกลอยกินตางขาว
พระยาหอหนาวาขาวที่เมืองหลวงภูคาไมมีให ฯขาฯ พาครอบครัวลงมา ณ ทา
แสทาดาษจะไดซื้อขาวพวกตากิน ฯขาฯ ก็ไดบอกครัวหัวหนาพวกนายเทพวงศ ชายหญิง
ประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ มาถึงทาแสทาดาษก็ไมมีขาวพวกครัวตองซื้อขาวตา ลาวกองทัพ ถัง
หนึ่งเปนเงิน ๒ บาท มาแจกจายกันกินก็ไมพอ ครัวตองขุดมันกลอยหารากถากกินตางขาวก็
มี ที่ระส่ําระสายไปหาขาวตามบานตาแขวงเมืองหลวงพระบาง และพากันกลับไปหาขาวทาง
เมืองมาง บอแรบอหลวงก็มีบาง ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวไปหาพระยาหอหนา นายทัพ
นายกองวาเมืองหลวงภูคา เขตแดนกวางขวางที่ไรนามีมาก ทาวพระยาครอบครัวระบาดจะ
๕๓

ปริ ศ นา ศิ ริ น าม, ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและประเทศราชในหั ว เมื อ งลานนาไทยสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน, ๑๒๘.
๕๔
“พงศาวดารเมืองเชียงรุง,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๘ (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๔๑๐.

๒๒๖
ขอตั้งอยูเมืองหลวงภูคา จะไดอาศัยขาวคาแขวงเมืองหลวงพระบาง เมืองมาง บอแร บอ
หลวง มาเจือจานกัน
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓)

สวนความเปนอยูของเจาอุปราชเมืองเชียงรุง เมื่ออพยพไปอยูที่หลวงพระบางแลว ก็
ปรากฏวาพบกับปญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารเชนกัน ปรากฏอยูในคําใหการวาดวยราชการทัพ
เมืองเชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) ผูใหการไมปรากฏชื่อ ทราบแตเพียงวาเปนชาวเมืองเชียงรุง
ที่ถูกกวาดมากับเจาอุปราช ใหการไวดังนี้
ฯขาฯ อยูที่เมืองหลวงพระบางไดปเศษ ขาดเสบียงอาหาร ฯขาฯ ไปบอกพระ
ยาศรีวิไชยนาย ฯขาฯ วาจะลาไปซื้อขาวที่เมืองไทรย พระยาศรีวิไชยขอหนังสือเดินทางทาว
ขุนเมืองหลวงพระบางไดแลว ณ วัน ฯ๔ ๑๒ ค่ํา ปจอโทศก ฯขาฯ กับอายแสงคน ๑ เขากัน
๒ คน พากันไปเถิงเมืองไทรยไดหาวัน มารดากับนองสาว ฯขาฯ ขึ้นไปอยู ณ เมืองเชียงรุง
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๕)

สําหรับเหตุการณที่เมืองเชียงรุงนั้น ในคําใหการพระยานาใตไปสืบราชการเมืองเชียงรุง
จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) พระยานาใต ทาวคํามงคล และทาวคําจัน ซึ่งเปนขุนนางเมืองหลวงพระ
บางเดินทางไปเมืองเชียงรุง พบกับพระยาธนัญไชย จึงสอบถามขาวเมืองเชียงรุงทราบวามหาไชยงาดํา
หมอมหนอคํา จับตัวเจาราชบุตรเมืองเชียงรุงไดที่เมืองอูเหนือ แลวพาไปเลี้ยงดูไว เจาราชบุตรคิดจะ
ฆามหาไชยงาดําและหมอมหนอคํา แตทั้งสองรูความ เจาราชบุตรหนีไปอยูเมืองแรม ตอมาขุนนาง
หลวงพระบางทั้ง ๓ คนพบกับพระยาราพจึงทราบวามหาไชยงาดํา หมอมหนอคํา ถูกอาญาเขยและ
เจาเมืองในสิบสองปนนาสังหาร ดังความที่วา
พระยาราพบอกวานายหนอคํา มหาไชยงาดํา ใหมารับเอาตัวอาญาเขย ทาว
พระยานายครัวพวกมหาไชยขึ้นไปเถิงเมืองเชียงรุง อาญาเขยกับทาวพระยา ๑๒ ปนนา จับ
นายหนอคํา มหาไชยงาดําฆาเสีย อาญาเขยเปนผูใหญอยูรักษาเมืองเชียงรุง จะมีผูคนเทาใด
ฯขาฯ หาไดถามไม
(จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๓๕)

คําใหการที่นํามาศึกษานี้มีเนื้อความสิ้นสุดลงเมื่อมหาไชยเมืองพงอพยพมาอยูเมืองนาน
และเจาอุปราชาหนีมาเมืองหลวงพระบางเทานั้น เหตุการณภายหลังจากนี้ปรากฏอยูในพงศาวดาร
เมืองเชียงรุงในตอนที่วาดวยสําเนาตราพระราชสีหที่เจาพระยานิกรบดินทรมีถึงมหาไชยเมืองพง ระบุ
วาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

๒๒๗
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมหาไชยเมืองพงกลับไปอยูที่เมืองพงตามเดิม และใหเจาอุปราชา
ไปครองเมืองเชียงรุง ๕๕
เหตุ การณในสิ บสองปนนาที่ป รากฏในคําให การสะทอนใหเห็น ถึงความขัดแยงในหมู
เจานายเมืองเชียงรุงซึ่งตางฝายตางอางสิทธิอันชอบธรรมในการครองเมืองเชียงรุง โดยอาศัยอํานาจ
จากจีนฮอหรือพมาใหการรับรองสถานะเจาเมืองของตน ทําใหเกิดการสูรบระหวางกลุมอํานาจตางๆ
เจานายเมืองเชียงรุงบางสวนจึงอพยพมาในเขตประเทศราชของไทย เชน เจาอุปราชเมืองเชียงรุงหนี
มาเมืองหลวงพระบาง หรือมหาไชยเมืองพงหนีมาเมืองภูคา และเนื้อหาในคําใหการยังสะทอนใหเห็น
ถึงปญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารของชาวเชียงรุงที่อพยพมาอีกดวย
เหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจล
ตั้วเฮียเปนการรวมกลุมของชาวจีน มีที่มาจากการตั้งสมาคมเทียนตี้หวย (ฟา ดิน มนุษย)
ซึ่งมีจุดประสงคจะลมลางราชวงศชิงและกูราชวงศหมิงขึ้นมาใหม เมื่อชาวจีนอพยพมาอยูตามประเทศ
ตางๆ ไดนํารูปแบบการตั้งสมาคมดังกลาวมาจัดตั้งเปนกลุมเพื่อชวยเหลือชาวจีนดวยกัน ตอมามีการ
จัดตั้งกลุมยอยเปนกงสี จึงมีการเรียกชื่อกลุมตั้วเฮียอีกอยางหนึ่งวา “อั้งยี่” แปลวาหนังสือแดง ซึ่งเปน
ชื่อของกงสีที่หนึ่ง ผูที่ปกครองกงสีทั้งหมดมีตําแหนงเปน “ตั้วเฮีย” แปลวาพี่ใหญ๕๖
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเกิดเหตุการณตั้วเฮียในทองที่ตางๆ กอจลาจล
มีสาเหตุจากการลักลอบคาฝนของชาวจีน ทางการจึงตามจับฝนอยางเขมงวดกวดขัน ทําใหจีนที่คาฝน
ตั้งกลุมตั้วเฮียไวตามหัวเมืองชายทะเลที่ไมมีการตรวจตรา คอยรับฝนจากเมืองจีนมาสงตามกงสีตางๆ
ในหัวเมืองใกลๆ กับกรุงเทพฯ เมื่อราชสํานักทราบขาวจึงตามจับและสูรบกับตั้วเฮียอยูบอยครั้ง และ
สามารถปราบปรามจนหมดสิ้น ไดแก ตั้วเฮียที่เมืองนครชัยศรี (พ.ศ. ๒๓๘๕) ตั้วเฮียที่ตําบลแสมดํา
เมืองสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๓๘๗) ตั้วเฮียที่ตําบลลัดกรุด เมืองสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๓๙๐) และ
เหตุ ก ารณ ตั้ ว เฮี ย ก อ จลาจลที่ เ มื อ งฉะเชิ ง เทรา (พ.ศ. ๒๓๙๑) ๕๗ จากการศึ ก ษาคํ า ให ก ารสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาพบวา มีคําใหการที่เกี่ยวของกับตั้วเฮียที่เมืองฉะเชิงเทรา ๔ ฉบับ อยูใน
หมวด จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) คือ สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ
สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่
เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ และสําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ

๕๕

“พงศาวดารเมืองเชียงรุง,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๘, ๔๓๒-๔๓๓.
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, พิมพครั้งที่ ๑๕ (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร,
๒๕๔๓), ๒๒๐-๒๒๒.
๕๗
เรื่องเดียวกัน, ๒๒๒-๒๒๓.
๕๖

๒๒๘
สาเหตุ ข องการก อจลาจลที่ เมือ งฉะเชิ งเทราเกิด จากการปกครองของกรมการเมือ ง
ฉะเชิงเทราที่เปนคนไทยพยายามเรียกรองเอาทรัพยสินเงินทองจากกลุมคนจีนจึงเกิดความไมพอใจขึ้น
สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) กลาวไววา
อําแดงสมจีนจัดงานศพจีนเที่ยงผูเปนสามี จีนสิ้นทองเอางิ้วไปชวยงานศพ พวกจีนเดินทางไปดูงิ้ว ผาน
ไปหนาบานแขวงจัน แขวงจันไมยอมใหพวกจีนเดินผานจึงชักเอาสะพานออกทําใหเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาทกันขึ้น จากนั้นหลวงยกกระบัตรจึงมาไกลเกลี่ย ตอมามีการจับชาวจีนกลุมหนึ่งไปขังไวที่จวนพระ
วิเศษฦๅไชยเจาเมืองฉะเชิงเทรา พบวามีจีนสอกซึ่งไมไดไปดูงิ้วถูกจับตัวไปรวมอยูดวย ตอมาแขวงจัน
ฟองตอกรมการเมืองวาชาวจีนพวกนี้มาตีแขวงจัน กรมการเมืองจึงมาจับตัวคนจีนไปชําระ เนื้อหาใน
คําใหการกลาวถึงการตัดสินที่ไมยุติธรรมของกรมการเมืองเปนเหตุใหจีนสิ้นทองชักชวนพรรคพวก
รวมกลุมเปนตั้วเฮียดังนี้
กรมการมาเกาะพวกจีนไปเปนอันมาก ที่จีนวิวาทก็มีที่ไมไดวิวาทก็มีหาชําระ
เอาความจริงไม คิดแตจะลงเอาเงินกับพวกจีนฝายเดียว จีนสิ้นทองจึงวาแก ฯขาฯ กับจีน
เส็ง ๑ จีนศุกเกา ๑ จีนยุเตงเสมียน ๑ วากรมการขมเหงหนักเหลือทน จะเปนตายอยางไรก็
ตามทีเถิด เรามาคิดกันทําตั้วเฮียหาพวกใหมากเลนกับกรมการสักครั้งหนึ่ง ฯขาฯ กับจีนเส็ง
จีนศุกเกา จีนยุเตงเสมียน ก็ยอมพรอมใจดวย
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)

นอกจากนี้ในสําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑) ใหรายละเอียดเพิ่มเติมไววานายลอยบุตรของแขวงจันไดกลาวหาวาจีนสิ้นทองกับพวก
เปนตั้วเฮีย กรมการเมืองจึงมาควบคุมตัว จีนสิ้นทองตองเสียเงินคาประกันตัวออกมา ทําใหมีความ
โกรธแคนกรมการเมืองฉะเชิงเทราเปนอันมาก ดังขอความที่วา
นายลอยบุตรแขวงจันฟองกลาวโทษจีนสิ้นทองกับพวกดวยเรื่องความวิวาทตี
กัน แลวนายลอยฟองวาจีนสิ้นทองกับพวกเปนตั้วเฮีย มีพวกตั้วเฮียประมาณ ๑๙๐ คน พระ
วิเศษกรมการเกาะตัวจีนสิ้นทองๆ จึ่งใหจีนฮกหลานมาแทนตัว กรมการเอาตัวจีนฮกกับจีนมี
ชื่อพวกจีนสิ้นทองจําตรวนไว จีนสิ้นทองตองเสียเงิน กรมการจึ่งใหประกันตัวจีนฮก พวก
จีนที่ตองจําวาเปนพวกจีนสิ้นทองนั้นมีเงินก็ใหกับกรมการๆ ก็ปลอยตัวไป ที่ไมมีเงินก็จํา
ตรวนไว จีนสิ้นทองกับพวกจีนสิ้นทองจึ่งผูกใจโกรธพระวิเศษ กรมการอยู
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.)

จีนสิ้นทองไดชักชวนชาวจีนตั้งสมาคมรวมกลุมเปนตั้วเฮีย แลวใหจีนบูเปนตั้วเฮียหรือพี่
ใหญ จากนั้นจึงคิดจัดการกับขุนกําจัดจีนพาล (จีนฮอ) กับอําแดงสมจีน และหลงจูฮี ซึ่งไมยอมเขารวม

๒๒๙
ขุนกําจัดจีนพาลถูกฆาตาย หลงจูฮีหนีขึ้นไปซอนตัวบนขื่อที่ไวกระสอบน้ําตาลทราย แตกลุมตั้วเฮียจับ
ได ดังขอความตอไปนี้
หาพบตัวหลงจูฮีไมจึ่งพากันจับเอาตัวขุนกําจัดจีนพาลพี่ชายหลงจูฮีได จีน
เอี้ยงเอางาวแทงถูกทอง ขาพเจาเอาเคียวฟนถูกขาซาย จีนเกาเอาหลาวแทงถูกขา จีนฉีเอา
มีดฟนถูกหลัง คนละที ขุนกําจัดจีนพาลตาย แลวพากันอยูที่โรงหลงจูฮีหาไดเก็บเอาเงิน
ทองสิ่งของไปไม ลูกโรงหลงจูฮีหุงขาวเลี้ยงขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีนเนา จีนเอี้ยง กับพวก
จีนตั้วเฮียประมาณ ๕๔๐ เศษ พากันกินขาวอยูที่โรงหลงจูฮีแตบุตรภรรยาหลงจูฮีนั้นหนีไป
อยู โรงหลงจูโ ป ข าพเจา กั บพวกตั้ วเฮี ยกิ น ขา วแล ว พวกตั้ วเฮี ยพากัน ขึ้ นค น บนขื่ อที่ ไ ว
กระสอบน้ําตาลทราย พบหลงจูฮีนอนอยูบนขื่อที่ไวกระสอบ พวกตั้วเฮียก็พากันจับเอาตัว
หลงจูฮีมามัดใสไวในหอง ใหพวกตั้วเฮียเฝาอยู ๔ คน ๕ คน
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.)

คําใหการของจีนโปกลาววาจีนสิ้นทองเห็นวาหลงจูฮีเปนเพียงคนทําอาชีพคาขายจึงไมฆา
สวนในคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) ระบุวาหลงจูฮี
กลัวพวกตั้วเฮียจึงยอมเขารวม และใหลูกนองที่โรงหีบน้ําตาลไปเกลี้ยกลอมพวกจีนชาวบาน ถาใครไม
เขารวมจะฆาและริบเอาขาวของ ดังขอความที่วา
หลงจูฮีกลัวยอมใหลูกจางโรงน้ําตาลเขาเปนพวกจีนบูๆ อยูที่โรงหลงจูฮีใชคน
ถือธงไปเที่ยวเกลี้ยกลอมพวกจีนชาวบานวาใหมาเขาดวยกับจีนบู พวกจีนชาวบานที่ไมเขา
ดวยจีนบูใหจับฆาเสียเก็บริบเอาขาวของ
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.)

เมื่อเกลี้ยกลอมชาวจีนใหรวมมือกับตนไดแลวจีนสิ้นทองจึงเตรียมโจมตีเมืองฉะเชิงเทรา
การวางแผนตีเมืองฉะเชิงเทรานั้น สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ.
๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) บันทึกไววากองทัพของตั้วเฮียมี ๑,๒๐๐ คน แบงออกเปน ๔ กอง กองละ ๓๐๐
คน เข า โจมตี เ มื อ งทั้ ง ๔ ด า น ด า นเหนื อมี จี น เอี้ ย งเป น หั ว หน า ด า นใต มี จีน ตู เป น หั ว หน า ด า น
ตะวันออกมีจีนบูและจีนเส็ง และดานตะวันตกมีจีนซุนเตียเปนหัวหนา โดยนัดกันวาเมื่อจีนสามขีตี
กลองใหสัญญาณจะบุ กเขาเมืองพรอมกัน การสูรบเริ่มขึ้น เมื่อพวกจีนตั้วเฮีย ยิงปนโตตอบกับพวก
กรมการเมืองฉะเชิงเทรา แตยังเขาเมืองไมได พวกจีนตั้วเฮียจึงพากันปนกําแพงเมือง พวกไทยเมือง
ฉะเชิงเทราเห็นวามีกําลังนอยกวาจึงพากันเปดประตูเมืองหนีออกไป เมื่อพวกจีนเขาเมืองไดจึงเอาไฟ
จุดเผาเรือนหลวงยกกระบัตรและกรมการเมือง เวนแตเรือนพระวิเศษเจาเมือง ดังขอความตอไปนี้

๒๓๐
กรมการพวกอยู ใ นเมื อ งป ด ประตู เ มื อ งไว ยิ ง ป น สู ร บกั น อยู แ ต เ พลาค่ํ า
ประมาณยามหนึ่ง พวกจีนเขาเมืองไมได พวกจีนดานเหนือดานใตดานตะวันออกพากันลอม
เขาหลังเมืองดานตะวันตก ใหพวกจีนยืนชิดกําแพงเรียงๆ กันไปหมูละ ๔ คน ๕ คน แลวให
พวกจีนเหยียบบนบาปนขึ้นกําแพงเมืองเต็มทั้งดานตะวันตก พวกไทยชาวเมืองตีฟนแทง
พวกจีนที่ปนขึ้นกําแพงเมืองตายบาง พวกจีนปนขึ้นบนกําแพงเมืองเติมขึ้นไปไดมาก สูรบ
กับพวกไทยในเมืองอยูประมาณหมอขาวสุกหนึ่ง พวกไทยในเมืองนอยตัวก็แตกเปดประตู
เมืองพากันหนีไป พวกจีนที่เขาในเมืองได ก็เปดประตูดานตะวันออกทั้ง ๒ ประตู พวกจีนก็
พากั นเข าไปในเมืองได ทั้งสิ้ น พวกจี นเอาไฟเผาเรื อนหลวงยกกระบัตรเกา ใหม กับเรือน
กรมการเรือนพวกบาวไพรจะเปนสักกี่หลังนั้น ขาพเจาจําหาไดไม แตเรือนพระวิเศษเจา
เมืองนั้นหาไดเผาไม
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.)

เมื่อยึดเมืองไดแลว จีนบูใหการไววา “...จีนสิ้นทองเอาฝนดิบใหขาพเจากอนหนึ่ง ให
ขาพเจาเที่ยวแจกจีนที่สูบฝนซึ่งอยูรักษาเมืองใหทั่วกัน...” ซึ่งกอนหนานี้จีนบูใหขอมูลไววาตนรูจักกับ
จีนสิ้นทองเพราะ “...ขาพเจาเปนคนสูบฝน ขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองเปนคนขายฝน ขาพเจาจึ่งไปซื้อฝน
ที่จีนสิ้นทองๆ จึ่งไดเปนคนชอบกันกับขาพเจา...” แสดงใหเห็นวาจีนสิ้นทองเปนพอคาที่ลักลอบขาย
ฝนอยางผิดกฏหมาย สันนิษฺฐานวานาจะอาศัยเหตุการณความขัดแยงระหวางชาวจีนกับกรมการเมือง
เปนสาเหตุสําคัญในการยึดเมืองฉะเชิงเทราเพื่ออํานวยความสะดวกในการคาฝนของตนนั่นเอง
คําใหการทั้งหมดระบุสอดคลองกันวาเมื่อจีนสิ้นทองตีเมืองฉะเชิงเทราไดแลวคิดที่จะตี
เมื อ งชลบุ รี ในช ว งที่ ตี เ มื อ งฉะเชิ ง เทราได แ ล ว นั้ น สํ า เนาคํ า ให ก ารจี น ยี่ ว า ด ว ยเรื่ อ งอั้ ง ยี่ เ มื อ ง
ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) กลาววาพวกลาวโบสถวัดหลวง ยกลงมาตีตั้วเฮียที่บาน
สนามจัน แลวยกมาสูกับตั้วเฮียแลวเผาโรงหีบน้ําตาลจีนสิ้นทองที่บานบางกุง และในสําเนาคําใหการ
จีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) กลาววาจีนตัดออย ๒๐๐
คนเขาตีบานทรายมูล พวกคนไทยฆาหลงจูไตตาย พวกชาวลาวเมืองพนัสนิคมเอาไฟเผาโรงหีบของ
หลงจูตั้วมัก หลงจูฮี หลงจูตัว พระอินอาษา เมืองพนัสนิคมยกทัพไปตีโรงหีบหลงจูอะ แตสูกับชาวจีน
ไมไดจึงตองถอยกลับมาตั้งทัพที่โคกพนมดี
ตอมากองทัพจากกรุงเทพฯ นําโดยเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เปนแมทัพยกกอง
เรือมาที่เมืองฉะเชิงเทรา กองทัพเรือโจมตีโรงหีบน้ําตาลที่อยูนอกเมือง ซึ่งขณะนั้นจีนบูรับผิดชอบใน
การสูรบ พวกจีนยิงโตตอบกองทัพกรุงเทพฯ แตสูไมได กองทัพกรุงเทพฯ ระดมยิงจนไฟไหมโรงหีบ
หลวง ทําใหพวกจีนตั้วเฮียตกใจกลัวและเลิกยิงปนโตตอบ ดังขอความที่จีนบูใหการวา

๒๓๑
ขาพเจากับพวกจีนที่อยูในเมืองพากันขึ้นดูบนกําแพงเห็นเรือกําปนทัพหลวง
ขึ้นมายิงปน พวกจีนที่อยูโรงหลวงเอาปนยิงตอสูตามหนาโรงประมาณคน ๖๐ คน ๗๐ คน
สูไมไดพากันแตกหนีขึ้นไปที่โรงหลงจูโป แลวเห็นไฟไหมโรงหีบหลวงขึ้น ขาพเจากับพวก
จีนที่อยูในเมืองตกใจกลัววาเรือกําปนจะขึ้นมายิงปนที่เมืองใหมอีก ขาพเจากับพวกจีนจึ่ง
เอากระสุนโดดกระสุนปรายบาง ประจุดินปนดานใตยิงลงไป ๔ นัดหาเห็นเรือกําปนขึ้นมาไม
ขาพเจากับพวกจีนก็หาไดยิงปนตอไปไม
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.)

กองทัพของเจาพระยาพระคลังโจมตีพวกอั้งยี่ที่โรงหีบนอกเมืองจนแตกพายไป ทําให
พวกจีนสิ้นทองกลัววาภัยจะมาถึงตน สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) กลาววาจีนโปเห็นวากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นมามากเห็นจะสูไมได จึง
ปรึกษากับจีนสิ้นทองและพรรคพวกวาจะจับตัวจีนบูซึ่งเปนตั้วเฮียใหญไปสงเจาพระยาพระคลังจึงจะ
พนจากความผิด จีนสิ้นทองกับพวกจึงจับตัวจีนบูมามัดไว จีนบูถามถึงความผิดของตน แตจีนสิ้นทอง
นิ่งเฉยไมยอมตอบคําถาม ดังขอความตอไปนี้
ขาพเจาบอกจีนสิ้นทองตอหนาจีนเสมียนขาพเจาวา เมื่อเพลากลางวันจีนเส็ง
บุตรจีนไหขึ้นตนไมดู เห็นเรือขาหลวงใชใบแลนขึ้นมาขางใตเมืองสามลํา จีนสิ้นทองก็ตกใจ
จึ่ง ว ากั บ ขา พเจ า วา พวกเราคิ ดการครั้ งนี้ ใ หญ โ ตฆ า ผูค นลม ตาย เอาไฟจุ ดเผาบ า นเรื อน
ชาวบานเปนอันมาก พวกเราจะไดความผิดหนักหนา เดี๋ยวนี้ขาหลวงก็ออกมาแลวเห็นจะสู
ไมได เราคิดจะจับตัวไอจีนบูสงใหกับขาหลวงบอกวาไอจีนบูเปนตั้งเฮียใหญ พวกเราทั้งปวง
จึ่งจะพนความผิดโทษจะตกหนักอยูกับไอจีนบู จีนสิ้นทองชวนขาพเจาใหไปจับไอจีนบู
ขาพเจาวาไปดวยไมได จีนสิ้นทองจะไปจับไอบูก็ไปเถิด แลวจีนสิ้นทองกับพวก ๗ คนลงเรือ
กลับไป จะไปที่โรงหีบผูใดขาพเจาไมทราบ ครั้นเพาพลบค่ําจีนสิ้นทองกลับมาที่โรงขาพเจา
เห็นจีนสิ้นทองจับไอจีนบูมัดมือไพลหลังจูงเขามาในโรงขาพเจาๆ ถามจีนสิ้นทองวาจับตัว
จีนบูไดที่ไหน จีนสิ้นทองบอกขาพเจาวาใชจีนเขาไปเรียกออกมานอกประตูเมือง แลวจึ่งได
มัดเอาตัวมา แลวพวกจีนสิ้นทองที่คุมจีนบูมานั้นกลับออกมาเสียนอกโรงขาพเจากับจีนสิ้น
ทอง หลงจูชีเสมียนพรอมกันอยู อายจีนบูพูดวาจับขามาทําไมขาไมไดคิดคดขัดขวางใชให
ขาทําอยางไรขาก็จะทําตามทุกสิ่ง จีนสิ้นทองนิ่งอยูหาพูดโตตอบอยางไรไม
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)

อยางไรก็ตาม สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑) ระบุวาจีนสิ้นทองใหเหตุผลวาจีนบูฉอฝนที่แจกจายใหกับชาวจีนที่รักษาเมืองจึงตองจับ
ตัว เมื่อจีนสิ้นทองจับตัวจีนบูแลว จึงใหนางหุนภรรยาของพระศรีราชอากรไปแจงเจาพระยาพระคลัง
จากนั้นจึงนําตัวจีนบูไปมอบให เจาพระยาพระคลังจึงจับกุมพวกหัวหนาทั้งหมดโดยไมมีขอยกเวน

๒๓๒
ไดแก จีนบู จีนสิ้นทอง หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูซี ขุนพัฒนลัก จีนโป ซึ่งเหตุการณในคําใหการทั้ง ๔
ฉบับสิ้นสุดลงในตอนนี้ แตในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ระบุเหตุการณหลังจาก
นี้วาเจาพระยาพระคลังใหจมื่นไวยวรนารถคุมตัวจีนเหลานี้มายังกรุงเทพฯ ตอมาพวกคนไทยเมือง
ฉะเชิงเทรา และชาวลาวเมืองพนัสนิคมตั้งกองฆาพวกจีนทั้งที่เปนตั้วเฮียและไมเปนตั้วเฮีย ขณะนั้น
เจาพระยาบดินทรเดชาเดินทางกลับจากราชการทัพที่เขมรจึงรวมกับเจาพระยาพระคลังปราบจลาจล
จนหมดสิ้น เมื่อกองทัพกลับถึงกรุงเทพฯ มีการตั้งกองชําระลงโทษประหารชีวิตเฉพาะคนที่เปนระดับ
ผูนําตั้วเฮีย สวนลูกนองคนอื่นๆ สักแกมเปนอักษรจีนและไทยวาพวกตั้วเฮียปลอยไป ๕๘
จะเห็นไดวาคําใหการที่เกี่ยวกับเหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจลสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุ
ความขั ดแย ง ที่ ม าจากความไม พ อใจของชาวจี น ตอ กรมการเมื องฉะเชิ งเทราที่ตั ดสิ น คดีค วามไม
ยุติธรรม อีกทั้งสะทอนใหเห็นถึงการรวมกลุมของคนจีนที่จัดตั้งเปนตั้วเฮีย และรายละเอียดการบุก
โจมตีเมืองฉะเชิงเทรา ตลอดจนการปราบปรามกลุมตั้วเหียของเจาพระยาพระคลัง
การลาอาณานิคมของชาติตะวันตก
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร ถือไดวา
เปนชวงเปลี่ยนผานจากยุคที่มีการฟนฟูวัฒนธรรมหลังเสียกรุงครั้งที่ ๒ ไปสูยุคที่อิทธิพลทางอํานาจ
และวัฒนธรรมจากตะวันตกเริ่มหลั่งไหลเขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริบททางสังคม
และประวัติศาสตรบงบอกวาสมัยรัชกาลที่ ๓ เปนชวงที่มีการเผชิญหนากับกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกที่เขามาพรอมกับการคาและเทคโนโลยี อันเนื่องมาจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๘ และทฤษฎีของอาดัม สมิธ ที่สนับสนุน
ใหรัฐยกเลิกการคาแบบผูกขาด เปดโอกาสใหเอกชนคาขายอยางเสรี ทฤษฎีดังกลาวทําใหเกิดการคา
ลัทธิพาณิชยนิยมแบบใหม (Neo-Mercantilism) ที่บ รรดาประเทศในยุโรปตองการให ประชาชน
คาขายอยางสะดวกปลอดภัย จึงใชกําลังทางเรือออกใหความคุมครองแกเอกชน เพื่อบีบบังคับให
ประเทศที่ออนแอกวาคาขายกับตนอยางเสียเปรียบ ถาไมยอมโดยดีจะใชกําลังเขาบังคับที่เรียกวา
“นโยบายเรื อปน” (gun-boat policy) ๕๙ นโยบายดังกลาวสงผลใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูใน
ระบบการค าของตลาดโลก ชาติ ตะวันตกไดเขามาลาอาณานิคมตามเมืองตางๆ เพื่อใชเปนแหลง
ระบายสิ นค าและใช แสวงหาทรัพยากรไปพรอมๆ กัน อีกทั้งยังใชเปน แหลงพักกลางทางระหวาง
อินเดียกับจีน และใชเปนที่ซอมแซมเรือสินคาเมื่อเกิดอับปางลง
๕๘

เจ าพระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิบ ดี (ขํา บุ นนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิ นทร
รัชกาลที่ ๓, ๑๓๐.
๕๙
ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม, ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม, เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,
๒๕๔๒), ๙๓.

๒๓๓
คําใหการที่นํามาศึกษานั้น ใหขอมูลบางประการที่เปนภาพสะทอนเกี่ยวกับเหตุการณ
การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกในชวงรัชกาลที่ ๓ เมื่อศึกษาวิเคราะหแลวพบวามีการบันทึกถึง
อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีตอประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบงออกเปน ๔ หัวขอ
ไดแก อิทธิพลของอังกฤษในพมา อิทธิพลของอังกฤษในจีน อิทธิพลของฝรั่งเศสในเวียดนาม และ
อิทธิพลฮอลันดาในอินโดนีเซีย (บาหลี) ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. อิทธิพลของอังกฤษในพมา
การแผขยายอิทธิพลของอังกฤษไปในพมานั้น ตรงกับรัชกาลของพระเจาจักกายแมง
(พะคยีดอ) การที่อังกฤษทําสงครามกับพมามีสาเหตุสําคัญมาจากความพยายามของพมาที่จะขยาย
อํานาจของตนไปยังดินแดนดานตะวันตกในบริเวณแควนอัสสัม มณีปุระ และยะไข ซึ่งอยูติดกับเขต
อิทธิพลอังกฤษในอินเดีย การยกกองทัพของพมาไปยังดินแดนเหลานี้ทําใหมีผูคนจํานวนมากหนีไปยัง
เขตอิทธิพลอังกฤษ เปนเหตุใหเกิดปญหาเรื่องพรมแดนกับอังกฤษมาเปนระยะๆ ๖๐ ดวยเหตุนี้อังกฤษ
จึงประกาศสงครามกับพมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ ผลของสงครามครั้งนี้ทําใหพมาตองเจรจา
ยอมความกั บ อั ง กฤษและยอมรั บ ข อเสนอในสนธิ สัญ ญายัน ดาโบ (Treaty of Yandabo) คือ เสี ย
ดินแดนยะไข ตะนาวศรี อัสสัมใหอังกฤษ เวนเมืองแถบพะสิม ยางกุงและเมาะตะมะที่คืนใหพมา ซึ่ง
พมาตองยอมรับวามณีปุระ กะชารและจันทรเตียเปนเขตแดนอังกฤษ รวมทั้งเสียคาปรับหนึ่งลาน
ปอนดใหกับอังกฤษ๖๑
เมื่อพิจารณาจากปที่เกิดสงครามอังกฤษพมาในครั้งแรกนี้จะพบวาตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๗
ซึ่งเปนปแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทางกรุงเทพฯ ไดสงกองทัพไปรวมรบ
กับอังกฤษ แตภายหลังตองยกทัพกลับเพราะแมทัพไทยไมยอมอยูภายใตบังคับบัญชาอังกฤษ และเมื่อ
ชนะสงครามแลวอังกฤษแจงมาวาจะยกเมืองทวายคืนให แตทางกรุงเทพฯ ตอบกลับไปวาเมื่ออังกฤษ
ตีไดแลวก็ขอใหรักษาไว ไทยไมมีประสงคในดินแดนเหลานั้น อยางไรก็ตามอิทธิพลของอังกฤษที่มี
เหนือพมา ทําใหชนชั้นปกครองไทยในเวลานั้นหันมาใหความสนใจอังกฤษมากกวาแตกอน เนื่องจาก
สามารถปราบพม า ซึ่ งเป นชาติ ที่ไทยไมส ามารถปราบปรามลงได ๖๒ การใหความสนใจขอมูล ของ
อังกฤษในดินแดนพมานี้สะทอนจากในคําใหการสวนที่เปนการเดินทางไปสืบราชการที่เมืองเมาะตํา
เลิม ซึ่งเมืองดังกลาวนี้ตั้งอยูใตเมืองเมาะตะมะ และตามขอสนธิสัญญาที่อังกฤษทํากับพมานั้น ระบุไว
๖๐

ชาญวิทย เกษตรศิริ. พมา ประวัติศาสตรและการเมือง. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๒.
๖๑
หม องทิ นอ อง, ประวั ติศ าสตรพ ม า, พิ ม พค รั้ง ที่ ๒, แปลโดยเพ็ ชรี สุมิ ต ร (กรุ งเทพฯ: มูล นิ ธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๘), ๒๑๖-๒๑๗.
๖๒
วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
๒๕๔๕), ๒๖.

๒๓๔
วา “...พระเจาอังวะยอมยกหัวเมืองที่อังกฤษตีได คือเมืองเร เมืองทวาย เมืองมะริด แลเมืองตะนาวศรี
กับทั้งเกาะที่ขึ้นอยูกับหัวเมืองเหลานั้น กําหนดแตฝงใตแมน้ําสาละวินลงไปใหแกอังกฤษ...” ๖๓ ดังนั้น
เมืองเมาะตําเลิมที่อยูใตแมน้ําสาละวินจึงตกเปนเมืองในปกครองของรัฐ บาลอังกฤษที่อินเดียโดย
สิ้นเชิง
คําใหการทาวเขื่อนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ.
๒๓๘๖) กลาวถึงทาวเขื่อนแกวเมืองตาก ไปสืบราชการที่เมาะตําเลิม ไดไปสอบถามขาวศึกจากมอง
สวยนี และมองจางตะคาวาอังกฤษจะรบกับพมาอีกหรือไม ชาวเมืองทั้งสองจึงตอบวาเหตุการณยัง
สงบอยู ถาอังกฤษคิดจะรบกับพมาก็คงจะปดขาวไวมิใหชาวเมืองรู ดังขอความตอไปนี้
ฯขาฯ จึงถามมองสวยนี มองจางตะคา ดวยราชการอังกฤษกับพมาคิดอานจะ
รบพุงกันอยางไรบาง มองสวยนี มองจางตะคาบอก ฯขาฯ วาสงบอยูหาไดยินวาอังกฤษจะ
คิดอานอยางไรไม ถาอังกฤษคิดราชการจะทําศึกกับพมาเมืองอังวะ อังกฤษก็คิดอานกันแต
พวกอังกฤษปดความเสีย หาใหพมาเมืองเมาะตําเลิมรูไม กลัวจะเอาความไปบอกกับพมา
เมืองมัตมะ
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐)

ขอความขางตนแสดงใหเห็นวาชนชั้นปกครองของไทยไมไดประมาทอังกฤษ แตพยายาม
ติดตามขาวสารที่เกิดขึ้นอยูเสมอ และในคําใหการฉบับเดียวกันนี้ไดแสดงใหเห็นวาอังกฤษยังไดมี
บทบาทในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากการออกกฎควบคุมราคาขาวในเมือง
เมาะตําเลิม ซึ่งขอมูลในคําใหการระบุวาขาวในปเถาะเบญจศกมีผลิตผลนอยกวาขาวในปขาลจัตวาศก
แตอังกฤษบังคับใหมีการซื้อขายในราคาเทาเดิม พวกมอญพมาใหความรวมมือเปนอยางดีเนื่องจาก
กลัวอังกฤษ สะทอนออกมาในคําพูดที่วา “...ถาพวกมอญพมาขายขาวราคาแพงขึ้นไปกวาอังกฤษ
บังคับ กลัวอังกฤษจะเอาตัวไปทําโทษ เถิงโดยนอยโดยมากก็ตองขายตามราคาอังกฤษบังคับ...”
การปกครองของอั งกฤษในเมืองเมาะตําเลิมนั้นเปน ไปอยางเขมงวด ทําใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางอังกฤษกับชาวเมือง คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.
๒๓๘๘) เปนกรณีตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยง ขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร เดินทางไปเมาะ
ตําเลิม สอบถามจากพระยาธนูจักรไดความวาเกิดไฟไหมที่ชุมชนหนาเมืองเมาะตําเลิม ชาวเมืองจะ
ปลูกเรือนในที่เดิมแตอังกฤษหาม ทําใหชาวเมืองหนีขามฟากกลับไปอยูเมืองเมาะตะมะในเขตพมา
อยางเดิม ดังขอความที่วา
เมื่อ ณ วัน ๓ฯ ๒ ค่ํา เพลากลางวันมอญทําใหไฟไหมๆ ลามไปไหมติดอังกฤษ
๘ หลัง โรงโคสําหรับศึก ๒ หลัง โรงทหารรักษาปนใหญตึกปนตึกดินสองหลัง กับไหมเรือน
๖๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ไทยรบพมา (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓), ๕๘๕.

๒๓๕
มอญพมา ๑๗๐๐ หลัง แลวพวกมอญพมาจะตั้งเรือนลงที่ไฟไหม อุนกิษาวะอเยปนเจา
เมืองเมาะตําเลิมหาใหตั้งลงที่เดิมไม มอญพมาเจาของที่โกรธอังกฤษพาครัวหนีขามฟากไป
อยูในเมืองมัตมะ ๒๐๐ ครัวเศษ แตมอญพมาที่ไมไดหนีไปเมืองมัตมะออกตั้งอยูนอกเมือง
บาง เหนือเมืองบาง ใตเมืองบาง มองสวยเลิงบอกความ ฯขาฯ ดังนี้
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕)

เหตุผลสําคัญที่อังกฤษไมใหปลูกเรือนในบริเวณไฟไหมนั้น พระยาธนูจักรบอกกับขุนนาง
เมืองตากทั้งสองไววา “...อังกฤษหามไมใหมอญพมาปลูกเรือนลงที่หนาเมือง ถามีราชการทัพศึกจะ
กีดทางปน อังกฤษจึงหาใหปลูกเรือนไม...” และจํานวนคนที่หนีไปเมืองเมาตะมะในครั้งนี้ไดรับขอมูล
มาวา “...เยตาอังกฤษผูทําบัญชีไฟไหมบอกพระยาธนูจักรวามอญพมาพากันหนีไปเมืองมัตมะ ๒๐๐
ครัวเศษ...”
ขอมูลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูสืบราชการใหความสนใจเปนพิเศษ และมีการซักถาม จด
บันทึกขอมูลไวในคําใหการคือเรื่องของการทหาร ดังตัวอยางจากคําใหการหลวงยกกระบัตรไปสืบ
ราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) ระบุไววาเมื่ออังกฤษไดขาววาพมาจะยกทัพมาตี
เมืองเมาะตําเลิมคืน จึงมีการจัดการไวดังนี้
ทุกวัน นี้เพลากลางคืนอั งกฤษใหมอญพม าชาวเมืองเมาะตําเลิ มกับอั งกฤษ
กํากับกันกองละ ๒๐ คน ๓๐ คน มีดาบมีตะบองสําหรับมือทุกคน ตั้งกองอยูเหนือเมืองกอง
หนึ่ง ทายเมืองกองหนึ่ง หนาเมืองกองหนึ่ง หลังเมืองกองหนึ่ง แลวใหฝรั่งเขาเปนตัวนาย
พวกละ ๕ คน ๖ คน เดินตรวจรายกันไปรอบเมือง ทางน้ํากําปนใหญกําปนเล็กบางทอด
รายกันไปตั้งแตเหนือเมืองตลอดไปจนทายเมือง มอญพมาชาวเมืองเมาะตําเลิมและพวก
พมาชาวเมืองมัตมะ ถาเพลาพลบค่ํายิงปนสัญญาแลวผูใดจะลงเรือขามไปมาพวกอังกฤษให
จับเอาตัวใสตะรางไว และเรือลูกคามอญพมา ถาจอดอยูที่ทาไหนก็ตองบอกกํานันนายบาน
ไวใหรู
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘)

อังกฤษนําวิธีการหัดทหารอยางใหมมาใชในการฝกชาวมอญพมาเมืองเมาะตําเลิม ซึ่ง
สันนิษฐานวานาจะเปนวิธีเดียวกับที่อังกฤษฝกชาวพื้นเมืองอินเดียตั้งเปนกองทหารซีปอย ในคําใหการ
กลาวไววามีการหัดยิงปน การจัดระเบียบแถวอยางอังกฤษ ดังขอความที่วา
เพลากลางวัน ฯขาฯ กับพระสุริยะไปเที่ยวในเมืองเมาะตําเลิม เห็นทหาร
อังกฤษฝรั่งขาวดําหัดยิงปนคาบศิลายืนเรียงกัน ๔ แถวๆ ละ ๔๐ คนเศษ แลวเห็นพวก
มอญพมาหัดยิงปนเดินเรียงกันเปนแถวเหมือนกับพวกอังกฤษ ประมาณแถวละ ๓๐ คน
เขากันทั้งอังกฤษ มอญ พมา ประมาณ ๓๐๐ คน แตปนใหญนั้น ฯขาฯ หาเห็นอังกฤษหัดยิงไม
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘)

๒๓๖
เหตุการณที่กลาวถึงขาวลือวาพมาจะมาตีเมืองเมาะตําเลิม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ ตรงกับ
รัชกาลพระเจาแสรกแมง หรือพระเจาสารวดี (Tharrawaddy) ครองแผนดินพมา กษัตริยพระองคนี้
ทรงเคยเปนแมทัพมากอน และทรงคิดเตรียมการทําสงครามกับอังกฤษ ในชวงนั้นทรงนํากองทัพลงมา
เมืองยางกุงเพื่อบูชาเจดียพระเกศธาตุ และจัดงานมหรสพสมโภช ทําใหฝายขาหลวงอังกฤษคิดวาทัพ
พม า จะบุ กตีเ อายะไข และตะนาวศรีคื น จึ ง วางกํ า ลั งทหารในดิ น แดนทั้ งสองแห งนั้ น แต พระเจ า
แสรกแมงมิไดโจมตีอังกฤษแตอยางใด เมื่อเสด็จกลับอมรปุระเหตุการณทั้งหมดจึงคลี่คลายสงบลง ๖๔
นอกจากขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพบานเมืองเมาะตําเลิมที่อังกฤษเขาปกครองแลว คําใหการ
ที่เกี่ยวกับการสืบราชการยังสะทอนใหเห็นถึงนโยบายความสัมพันธระหวางไทยกับอังกฤษไดเปนอยาง
ดี ในคําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงมองสวยเอ กับมองฉินทุก
วิวาทกันดวยเรื่องไมขอนสัก กรมการเมืองตากจึงชําระความ แตมองฉินทุกอางวาตนเปนคนในบังคับ
ของอังกฤษไมควรขึ้นศาลของฝายไทย หลวงพลเมืองตาก พรอมดวยขุนโกษานุรักษ และแสนปญญา
จึงตองนําตัวทั้งคูไปยังเมืองเมาะตําเลิมเพื่อใหฝายขาหลวงของอังกฤษชําระความ เจาหนาที่อังกฤษไถ
ถามถึงสาเหตุที่ตองมาชําระความ หลวงพลเมืองตากตอบไปวาเห็นแกไมตรีระหวางไทยกับอังกฤษ
ดังขอความตอไปนี้
ขุนนางอังกฤษขุนนางมอญใหลามถาม ฯขาฯ วาเมืองตากอาญาไมมีฤๅ ทําไม
จึงไมเอามองสวยเอจําใสคุกเสียเลา กลัวมองสวยเอฤๅ ฯขาฯ ตอบวาจะทําตามกฎหมาย
สําหรับบานเมืองก็ไดเห็นวาเมืองเปนไมตรีกันจึงไมทํา มิใชจะกลัวมองสวยเอนั้นหาไม ขุน
นางอังกฤษพูดกับ ฯขาฯ แตเทานี้ ฯขาฯ ก็พากันกลับมา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕)

ผลของการชําระความในครั้งนี้ไมปรากฏแนชัด เพราะตนฉบับคําใหการดังกลาวชํารุด
ทํา ให เ นื้ อความส ว นท า ยหายไป แตจ ากเนื้อความที่ย กตัว อยางมาแสดงใหเห็น วาทางฝายไทยได
ตระหนักถึงอํานาจของอังกฤษ เมื่อเกิดเหตุวิวาทกับคนในบังคับ จึงยอมผอนตามนโยบายของทาง
อังกฤษ เพื่อไมใหเสียทางไมตรีระหวางสองอาณาจักรนั่นเอง
๒. อิทธิพลของอังกฤษในจีน
อิทธิพลของอังกฤษในจีนที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
เป น การกล า วถึ งเหตุ การณ ส งครามฝน (Opium War) พ.ศ. ๒๓๘๕ ความขั ดแยงระหวา งจีน กั บ
อังกฤษมีสาเหตุสําคัญสืบเนื่องมาจากความเปนมหาอํานาจทางทะเลของอังกฤษหลังจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ค.ศ. ๑๗๖๐ อังกฤษมาติดตอคาขายกับจีนชวงราชวงศแมนจู ทางการจีนอนุญาตให
๖๔

หมองทินออง, ประวัติศาสตรพมา, ๒๒๔.

๒๓๗
คาขายที่เมืองกวางตุง (Guangdong) เพียงแหงเดียว และหามติดตอคาขายกับพอคาจีนโดยตรง แต
ตองติดตอคาขายผานสมาคมโคฮอง (Cohong Merchants) เทานั้น อีกทั้งจีนถือวาตนเปนศูนยกลาง
อารยธรรมโลกจึงไมยอมติดตอกับตะวันตกซึ่งถือวามีวัฒนธรรมที่ต่ํากวา เปนเหตุใหบรรดาพอคา
อังกฤษไมพอใจเปนอยางยิ่ง ตอมาอังกฤษนําฝนจากอินเดียไปคาขายในจีน ทําใหชาวจีนติดฝนเปน
จํานวนมาก และทําใหชาวจีนมีสุขภาพทรุดโทรมลง สวนอังกฤษไดรับผลกําไรเปนจํานวนมาก และจีน
ไดออกกฎหมายหามสูบฝนในป พ.ศ. ๒๓๔๓ ๖๕ เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงนําไปสูสงครามในที่สุด
สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖) เปนคําใหการของคณะราชทูตไทยที่ไปจิ้มกองถวายบรรณาการที่กรุงปกกิ่ง ตรงกับ
รัชกาลจักรพรรดิเตากวง (Dao Guang (Emperor Xuan Zong of Qing)) จีนในขณะนั้นอยูในชวงที่
แพสงครามฝนมาเพียง ๑ ป ราชทูตไทยสอบถามโจทองขุนนางจีนผูนําเขาเฝาพระจักรพรรดิเกี่ยวกับ
เรื่องอังกฤษรบเมืองจีน โจทองกลาวแกราชทูตเกี่ยวกับสงครามครั้งนั้นวา
โจทองเลาใหขาพเจาฟงวามีขุนนางผูใหญคนหนึ่ง(ชื่อ) คีกังกราบทูลพระเจา
ปกกิ่งวาจงตกเมืองกวางตุงเอาฝนของอังกฤษเผาเสีย แลววาจะใหเงินก็หาใหไม อังกฤษจึง
ยกมาตีเมืองกวางตุง พระเจากรุงปกกิ่งมีรับสั่งวาจงตกเปนขุนนางผูใหญพูดจาเปนอุบาย
ลอลวงดังนี้หาถูกตองประเพณีไม ใหคีกังเปนขาหลวงลงไปเมืองกวางตุงจัดแจงวากลาวชําระ
เงินคาฝนใหกับอังกฤษเสียใหเสร็จ ใหอังกฤษไปซื้อขายเหมือนอยางแตกอน คีกังลงไป
เมืองกวางตุงชําระเงินคาฝนของอังกฤษหกรอยหมื่นเหรียญใหกับอังกฤษแลว คีกังมีหนังสือ
บอกความขึ้นไปกราบทูลพระเจากรุงปกกิ่งมีรับสั่งใหหาจงตกเมืองกวางตุงขึ้นไปถอดเสีย
จากขุนนางเนรเทศเสียจากบานเมือง ตั้งขิเยียงเปนจงตกหมูอี้ลงมาอยูเมืองกวางตุง
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.)

“จงตก” เมืองกวางตุงที่เผาฝนอังกฤษนั้น เปนตําแหนงของขาหลวงที่ดูแลเมืองกวางตุง
ซึ่งขณะนั้นราชสํานักจีนแตงตั้งใหหลินเจอสวี (Lin Zexu) เปนผูดําเนินนโยบายปราบฝนซึ่งเปนสินคา
ตองหาม หลินเจอสีกวาดลางและยึดฝนจากพอคาอังกฤษไดถึงสองลานชั่งจีนมาเผาทิ้งที่หาดทราย
ชายฝงทะเลหูเหมิน (Humen) ใชเวลาเผาทั้งสิ้น ๓ สัปดาห ทางรัฐบาลอังกฤษไมพอใจจึงเรียกรองให
ทางการจีนชดใชคาเสียหาย ตอมากองเรืออังกฤษไดเขาไปปดปากแมน้ําเปยเหอเพื่อบุกขึ้นเหนือซึ่ง
ใกลกับกรุงปกกิ่ง ทางจีนจึงใหฉีซาน ผูวามณฑลจึ๊ลี่มาเจรจาใหกองทัพอังกฤษหยุดบุกขึ้นเหนือและ
ถอนทัพไปที่กวางโจว (Guangzhou) ทางอังกฤษตอบตกลง เหตุการณครั้งนี้สงผลใหหลินเจอสีถูก

๖๕

๒๕๕๒), ๑๙๖.

ศฤงคาร พันธุพงศ, ประวัติศาสตรยุโรป ๒, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,

๒๓๘
ปลดเนรเทศไปอยูอีลี่ (ซินเจียงในปจจุบัน) และฉีซานรับตําแหนงผูสําเร็จราชการกวางซีและกวางตุง
แทน ๖๖ สอดคลองกับขอมูลของโจทองในคําใหการที่บอกวาจักรพรรดิเตากวงปลดจงตกคนเกาออก
ขอมูล ในคํ า ให การข างตน กลาวไวเฉพาะเพีย งเหตุการณกอนหนาสงครามใหญ พ.ศ.
๒๓๘๕ ซึ่งโจทองไมไดเลาใหราชทูตไทยฟงเนื่องจากเปนความพายแพครั้งใหญของจีน ภายหลังจาก
การเจรจาของฉีซาน อังกฤษไมยอมรับเพราะผูแทนเรียกรองไมมากพอ จึงไดสงผูแทนคนใหมมาเจรจา
กับจักรพรรดิเตากวงโดยตรงแตไมไดผล จีนระดมกองกําลังเขาตอสู และไดยิงเรือรบอังกฤษ ทาง
อังกฤษจึงตอบโตโดยการจมเรือรบของจีนและยิงถลมเมืองกวางตุง พรอมทั้งบุกไปจนถึงเมืองหนานกิง
จีนสูไมไดจึงยอมลงนามในสนธิสัญญานานกิง (Treaty oF Nanjing)๖๗
คําใหการของราชทูตไทยบันทึกความขัดแยงระหวางจีนและฝรั่งที่กระทบกระทั่งกันไวใน
ตอนทายวาที่เมืองกวางตุงเกิดเหตุฝรั่งเอาปนยิงชาวจีนตาย ดังความที่วา
ฝรั่งลูกคาที่ ๑๓ หางพาหญิงภรรยามาที่หาง พวกจีนชวนกันไปดูภรรยาฝรั่งๆ
โกรธเอาปนในมือเสื้อยิงถูกพวกจีนตายคนหนึ่ง พวกจีนผูตายเขากลุมรุมจะตีฝรั่ง ความรู
ไปถึงจงตกๆ ใหทหารจีนไปหามปรามพวกจีนไววาอยาวุนวายกันแลวจะชําระให จงตกให
มาขอเอาตัวฝรั่งที่ยิงคนตายไปชําระ นายทหารฝรั่งวากับทหารจีนวาถาพวกฝรั่งฆาพวกจีน
ตาย ฝรั่งจะทําโทษใหเหมือนกัน แตวากลาวกันอยูหลายเพลาฝรั่งขอเสียเงินใหกับพี่นองจีน
ผูตาย ๔๐๐ ตําลึง จะเสียใหกับขุนนางเปนสินบนมากนอยเทาใดหาทราบไม ความก็เงียบกัน
ไป
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.)

กรณี ดั งกล า วนี้ แ สดงใหเ ห็น วา จีน ไมมีอํ านาจจัดการกั บ ชาวอังกฤษไดอยา งเด็ ดขาด
เนื่ องจากสงครามฝ นที่ จีน แพ พา ยนั้นไดพิสูจ นวาจีนไมใชศูนยกลางของโลกอีกตอไป หากแตชาติ
ตะวันตกที่จีนเคยมองวาเปน “คนปาเถื่อน” นั้นกลับมีแสนยานุภาพที่เหนือกวา อีกทั้งในสนธิสัญญา
นานกิงระบุไววาผูมีสัญชาติอังกฤษจะไดรับการยกเวนไมตองอยูภายใตกฎหมายจีน ๖๘ จงตกผูดูแล
กวางตุงจึงไมสามารถนําตัวชาวอังกฤษมาลงโทษได จึงตกลงยอมความรับเงิน ๔๐๐ ตําลึงมาชดใชให
ญาติผูเสียชีวิตแทน และปลอยใหเรื่องเงียบหายไปในที่สุด
นอกจากนี้ เมื่อราชทูตไทยเดินทางกลับไดกลาวถึงสภาพของเกาะ “หองกง” หรือเกาะ
ฮองกง (Hong Kong) ที่จีนตองยกใหอังกฤษ ฮองกงที่อังกฤษยกลงไปบุกเบิกนั้นมีสภาพดังนี้

๖๖

ทวีป วรดิลก, ประวัติศาสตรจีน, พิมพครั้งที่ ๑๐ (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๕๑), ๕๗๕-๕๗๙.
๖๗
ศฤงคาร พันธุพงศ, ประวัติศาสตรยุโรป ๒, ๑๙๘.
๖๘
ทวีป วรดิลก, ประวัติศาสตรจีน, ๕๘๑.

๒๓๙
หองกงนั้นขาพเจาสืบไดความวาฝรั่งนายทหารมาตั้งรักษาอยูนายหนึ่งแตจะ
ชื่อไร มีพวกทหารอยูเทาใดหาไดความไม คนในหองกงจีนไปอยูนอยฝรั่งอยูมากกวาจีน จะ
มากสักเทาไรนั้นหาไดความไม ลูกคาจีนเมืองกวางตุง ก็ไปมาคาขายอยูที่หองกงไมขาด
ขาพเจาเห็นกําปนไฟเขามาในเมืองกวางตุงเดือนละหนบาง เดือนละสองหนบางมาทอดอยู
ที่หนา ๑๓ หาง วันหนึ่งบางสองวันบาง แลวกลับไป
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.)

เหตุการณสงครามฝนในครั้งนั้นแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของอังกฤษที่สามารถพิชิตจีนซึ่ง
ในอดีตเปนศูนยกลางของการคาในเอเชียไดอยางสิ้นเชิง และเนื้อความในคําใหการนี้แสดงใหเห็นวา
ชนชั้นปกครองของไทยตระหนักถึงภัยจากการลาอาณานิคมจึงพยายามติดตามสถานการณในเมืองจีน
อยูตลอดเวลา
๓. อิทธิพลของฝรั่งเศสในเวียดนาม
ฝรั่ ง เศสเป น อี ก ประเทศหนึ่ งที่ แผ อิท ธิพ ลมายั งดิ น แดนเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ความตองการของฝรั่งเศสตอดินแดนแถบนี้คือ ตองการใชเปนเสนทางในการขยายอํานาจ และสราง
เครือขายการคาไปยังดินแดนยูนนานในจีนซึ่งถือวาเปนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ ดังนั้นเวียดนามจึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชเปนฐานที่มั่น เนื่องจากมีแมน้ําโขงเปนเสนทางสําคัญที่จะเขาไปยังยูนนานได ๖๙
ความสัมพันธระหวางเวียดนามกับฝรั่งเศสในระยะแรกเปนไปอยางราบรื่น ในชวงรัชกาลองเชียงสือ
หรือพระเจาเวียดนามยาลอง (Gia Long) ญวนมีการรวมมือกันทางการทหารกับฝรั่งเศส และอนุญาต
ให บ าทหลวงฝรั่ งเศสเผยแผ ศาสนาไดอยางเสรี แตในชว งรัช กาลตอมาคือพระเจามิน มาง (Minh
Mang) พระเจาเทียวตรี (Thieu Tri) และพระเจาตือดึก (Tu duc) ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว นโยบายของเวียดนามไดเปลี่ยนไปตอตานศาสนาคริสตทําใหฝรั่งเศสใชเปนสาเหตุ
สําคัญในการตอสูกับญวน
จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒)
ไดกลาวถึงความสัมพันธของเวียดนามและฝรั่งเศสตั้งแตแผนดินพระเจาเวียดนามยาลองจนถึงแผนดิน
พระเจามินมางไวดังนี้
เมื่ อเจา ยาลองออกจากกรุ งเทพฯ ออกมาทํ า ศึกกับ องไตรเซิน ครั้ งนั้ นเจ า
ฝรั่งมังกะเลอไดใหกําปนบรรทุกปนลูกกระสุนดินประสิวมาชวยกันรบกับญวนไตรเซิน ฆา
ฟนกับญวนไตรเซินแพ ไดฆาฟนกันตายเสียสิ้น ไดบานเมืองมากับเจายาลองเสวยราชยมา
เจาฝรั่งมังกะเลอไดจัดบาทหลวงฝรั่งมาใหร่ําเรียนกฎหมาย ญวนก็เขารีตฝรั่งเปนอันมาก

๖๙

ไกรฤกษ นานา, คนหารัตนโกสินทร ๔ (กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส (๑๙๘๙), ๒๕๕๖), ๒๘๒-๒๘๓.

๒๔๐
แลวใหฝกสอนใหทําปนใหญปนนอยทําลูกกระสุนยิงไปตกลงใหแตก ไดร่ําเรียนกับบาทหลวง
ไดเสร็จแลวก็อยูเย็นเปนสุขมาดวยกัน ไมมีรังเกียจกัน
(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕)

ข อ ความข า งต น กล า วถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ พ ระเจ า ยาลอง หรื อ องเชี ย งสื อ เชื้ อ พระวงศ
เวียดนามราชวงศเหงียนซึ่งขณะนั้นลี้ภัยทางการเมืองมาพึ่งไทยไดหนีออกจากกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.
๒๓๓๒ เพื่อไปทําศึกกับกบฏญวนไตรเซิน ครั้งนั้นองเชียงสือไดรับความชวยเหลือจากบาทหลวงชาว
ฝรั่งเศส ชื่อปญโญ เดอ แบแอน กราบทูลขอความชวยเหลือจากพระเจาหลุยสที่ ๑๖ แตฝรั่งเศสเกิด
การปฏิวัติในป ค.ศ. ๑๗๘๙ (พ.ศ. ๒๓๓๒) บาทหลวงปญโญ เดอ แบแอน จึงดําเนินการขออาสาสมัคร
ฝรั่งเศส และอาวุธมาชวย จนกระทั่งยึดเมืองเว เมืองฮานอยไดใน พ.ศ. ๒๓๔๔ และ พ.ศ. ๒๓๔๕
ตามลําดับ ๗๐ เนื้อหาในคําใหการระบุวา “เจาฝรั่งมังกะเลอ” ซึ่งสันนิษฐานวานาจะหมายถึงพระเจา
หลุยสที่ ๑๖ ตามความเขาใจของผูใหการ ไดสงดินปนดินประสิวมาชวย หลังจากที่องเชียงสือเสวย
ราชยเ ป น พระเจา ยาลองแลว ทรงใหเกีย รติช าวฝรั่งเศสที่ส นับ สนุนพระองค ทรงอนุญ าตใหพวก
มิชชันนารีเผยแผคริสตศาสนาในเวียดนามไดอยางสะดวก เปนเหตุใหฝรั่งเศสมีความใกลชิดกับราช
สํานักเวียดนามทั้งการเมืองและการคา
หลังจากพระเจายาลองเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๓๖๓ พระเจามินมางขึ้นเสวยราชยสืบ
ตอมา พระองคนับ ถือลัทธิขงจื๊อและนิยมวัฒนธรรมจีน จึงไมสนับ สนุนบรรดาบาทหลวงอีกตอไป
โปรดใหมีการประหารบาทหลวงและชาวคริสตเปนจํานวนมาก ๗๑ นโยบายนี้ยังสืบตอมาถึงรัชกาลของ
พระเจาเทียวตรี มีการกําจัดชาวคริสตและนําบาทหลวงไปคุมขังไวเพื่อรอการประหาร ตอมาในป
พ.ศ. ๒๓๘๘ พลเรือเอกเซซีล ผูบังคับการกองพลราชนาวีฝรั่งเศสเรีย กรองใหเวีย ดนามปลอยตัว
บาทหลวงเลอแฟฟร สังฆราชอพอสโลติคประจําภาคตะวันตกของเวียดนามใต พระเจามินมางทรง
ยอมเนื่องจากฝรั่งเศสขูจะยิงเมืองดานัง (ตูราน) ดานบาทหลวงเลอแฟฟรหนีกลับเวียดนาม แตถูกจับ
ไดอีกครั้ง พลเรือเอกเซซีลจึงใชเปนขออางในการบุกเวียดนามในป พ.ศ. ๒๓๙๐ ๗๒ ตรงกับปสุดทายใน
รัชกาลพระเจาเทียวตรี ทัพฝรั่งเศสเขาสูรบกองเรือเวียดนาม ใชปนใหญยิงเรือสําเภาและเรืออื่นๆ
๗๐

ศิ ว พร ชั ย ประสิ ท ธิ กุ ล , ประวั ติ ศ าสตร เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โ ดยสั ง เขป (กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), ๑๓๒-๑๓๓.
๗๑
ดี.จี .อี. ฮอลล, ประวัติศาสตรเ อเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต: สุวรรณภูมิ -อุษาคเนย ภาคพิ สดาร,
เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๓, แปลจาก A history of south-east asia, แปลโดยทานผูหญิงวรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา
และคนอื่นๆ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๙), ๖๐๓.
๗๒
โจเซฟ บัตตินเจอร, ประวัติศาสตรการเมืองเวียดนาม, แปลจาก Vietnam A political history,
แปลโดยเพ็ชรี สุมิตร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๒), ๕๗-๕๘.

๒๔๑
ของเวียดนามเสียหายเปนจํานวนมาก ในจดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน
จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) กลาวถึงการสูรบกับกองเรือในครั้งนั้นไววา
ครั้นเจายาลองเถิงอนิจกรรมแลว เจามินมางผูลูกขึ้นเสวยราชกินบานเมืองทํา
ใจชั่ว ใหฆาฟนราษฎรญวนที่เขารีตฝรั่งแลวใหรื้อวัดวาอารามทิ้งเสียสิ้น ความดังนี้ผูตั้งผูรั้งรู
จึงแตงกําปน ๕ ลําเขามารบกับญวน อายฝรั่งยิงสําเภาอายญวนแตกเปนอันมาก
(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕)

คําใหการฉบับดังกลาวใหขอมูลที่วาหลังจากเหตุการณสูรบในปวอกสัมฤทธิศก ตรงกับ
พ.ศ. ๒๓๙๑ “เจามังกะเลอ” สงปนกระสุนดินดําและเงินลงเรือ ๑๘ ลํามาชดใชเจาเวียดนามและมา
ขอเป น ไมตรี เ หมื อนครั้ งแผ น ดิ น พระเจา ยาลอง ขณะนั้น ตรงกั บ รั ช กาลของพระเจ าตื อดึ ก ทาง
เวียดนามยังคงปฏิเสธและปดประเทศไมรับไมตรีคบคากับฝรั่งเศส และใหเสริมกําลังทหารคอยระวัง
ฝรั่งเศสซึ่งมาตั้งทัพอยูที่เกาะเทอเทียนหนาเมืองเว ดังเหตุผลที่ระบุวา
ฝรั่งคิดลอลวงเปนไมตรีไปมาสนิทแลวจะไดคิดเอาเมืองเวไดโดยงาย ฝรั่งคิด
แตจะตีเมืองจีนแขกพมาทุกป จึงใหทําหนังสือองโบบังคับออกมาทุกหัวเมืองใหเกณฑคนจัด
สําเภากับเรือรบใหยกออกไปทอดสมออยูที่ปากน้ํานอก ระวังฝรั่งสําราญซึ่งมาจอดกําปนอยู
ที่เกาะเทอเทียน ทุกวันนี้ฝรั่งมาปลูกเหยาเรือนมั่นคงหมายจะเอาเกาะเทอเทียนเปนที่อยู
ของมัน
(จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕)

จะเห็นไดวานโยบายการตางประเทศในสมัยพระเจาตือดึก ยังคงตอตานชาวคริสตและ
ฝรั่งเศสอยางตอเนื่อง คําใหการอีกฉบับหนึ่งคือคําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการ
มโนสงครามเขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กลาวถึงความขัดแยงระหวาง
เวียดนามกับฝรั่งเศสไวอีกแหงหนึ่งวา มโนสงครามไปสืบราชการทางเมืองญวนในชวงผลัดแผนดินจาก
พระเจาเทียวตรีมาสูพระเจาตือดึก พบกับทนจือชาวญวนที่เขารีต ทนจือบอกวาทางฝรั่งเศสจะยกกอง
เรือมารบกับเวียดนามอีกครั้ง ดังนี้
แลวทนจือบอก ฯขาฯ อีกวา ณ วัน ฯ ๑๐ ปมะแมนพศก บาทหลวง ณ เมือง
ฝรั่งเศสมีหนังสือมาเถิงบาทหลวงฝรั่งที่แอบแฝงอยูในแขวงเมืองลองโห ความในหนังสือวา
ใหบาทหลวงฝรั่งคิดอานรวบรวมพวกญวนที่เขารีตไวใหพรอมมูล อยาใหแตงทิ้งรีตฝรั่งได ณ
วันเดือน ๔ ปมะแมนพศก เจาเมืองฝรั่งเศสจะใหกําปนรบ ๓๐๐ ลํายกมาตีเมืองญวนอีก
ทนจือเลาความให ฯขาฯ ฟงแตเทานี้
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑)

๒๔๒
อยางไรก็ตามฝรั่งเศสไมไดยกกองทัพเรือมาตีเวียดนามซ้ําอยางที่ทนจือไดบอกเลาใน
คําใหการ เนื่องจากขณะนั้นฝรั่งเศสเขารวมสงครามไครเมีย ในยุโรป จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๓๘
ฝรั่งเศสทําสงครามกับเวียดนามอีกครั้ง และสามารถยึดเมืองไซงอนไดในที่สุด
๔. อิทธิพลฮอลันดาในอินโดนีเซีย (บาหลี)
ฮอลันดาหรือดัชท เขามามีอิทธิพลในเขตอิน โดนีเซีย โดยเริ่มจากการทําการคามี
จุดประสงคเพื่อนําเครื่องเทศไปจําหนายในยุโรป กลุมพอคาชาวดัชทตั้งสถานีการคาที่บันทัมในป พ.ศ.
๒๑๓๙ (ค.ศ. ๑๕๙๖) ตอมาจึงตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกในป พ.ศ. ๒๑๔๕ (ค.ศ. ๑๖๐๒) นโยบาย
ในระยะแรกของฮอลันดาเนนการคาเพียงอยางเดียว แตชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ฮอลันดาเริ่มยึด
ดินแดนในอินโดนีเซียโดยเริ่มจากเมืองบันทัม ขยายอิทธิพลเหนือหมูเกาะเครื่องเทศไดสําเร็จในป พ.ศ.
๒๒๑๐ (ค.ศ. ๑๖๖๗) ตอมาชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ อิทธิพลฮอลันดาในอินโดนีเซียหยุดชะงัก
ลงเนื่องจากสงครามนโปเลียนในยุโรป ฮอลันดาอยูฝายฝรั่งเศส อังกฤษจึงเขามายึดอินโดนีเซียของ
ฮอลั น ดา แต อ ย า งไรก็ ตามเมื่ อ สิ้ น สงครามอั งกฤษคื น ให ฮอลั น ดาตามเดิ ม ดั งนั้ น ชว งปลายพุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๒๔ ฮอลั นดาจึ งพยายามขยายอํานาจครอบครองดิน แดนในอิน โดนีเซียเกือบทั้งหมด
เนื่องจากมีความตองการขยายการเพาะปลูก และตองการสกัดกั้นอิทธิพลอังกฤษในเกาะบอรเนียว
เหนือ ในชวงป พ.ศ. ๒๓๘๙-๒๔๑๓ ฮอลันดาไดขยายอํานาจยึดเมืองทางตะวันออกของอินโดนีเซีย
เชน บอรเนียว บาหลี จนถึงตอนใตและตอนกลางของเกาะสุมาตรา ๗๓
การเริ่ ม ขยายอํ า นาจของฮอลั น ดาไปยั ง บาหลี นี้ ใ นป พ.ศ. ๒๓๘๙ ตรงกั บ สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว คําใหการที่กลาวถึงสงครามในครั้งนี้คือคําใหการจีนกั๊กเรื่อง
บรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) จีนกั๊กเดินทางไปคาขายยังเมืองบาหลี
และไดอยูในเหตุการณที่ “วิลันดา” หรือฮอลันดายกทัพมาตีเมืองบาหลี จีนกั๊กกลาวถึงเหตุการณใน
ตนสงครามไววาฮอลันดาสงคนมาแจงกับเจาเมืองบาหลีวาใหเจาเมืองบาหลีปลูกเรือนสําหรับชาว
ฮอลันดาราวหาพันคน แตเจาเมืองตอบกลับไปวาเมืองบาหลีไมเคยมีชาวฮอลันดามาอยู ถาจะอยูก็
ขอให มาทํ า สงคราม จากนั้ น ฝ า ยบาหลีเ ตรีย มขุดสนามเพลาะทําแนวป องกั น ไว พ ร อม ทางฝ า ย
ฮอลันดานําเรือมาหยั่งกระแสน้ําที่ปากอาวหนาเมือง และสงกําปนไฟ ๑ ลํา กําปนใหญ ๒ ลํา มา
ทอดสมอที่หนาเมืองบาหลี ฝายจีนกั๊กขณะนั้นยังจอดเรืออยูหนาเมืองไดไปเจรจาถามความกับทหาร
ฮอลันดา ฝายฮอลันดาตอบกลับมาวาเหตุใดจีนกั๊กจึงไมรูวาฮอลันดาจะรบกับบาหลี และเจาเมืองได
แจงขาวหรือไม จีนกั๊กตอบวาเจาเมืองบาหลีไมไดแจง นายทหารจึงกลาวแกจีนกั๊กวา “...เจาเมืองใย

๗๓

ศิ ว พร ชั ย ประสิ ท ธิ กุ ล , ประวั ติ ศ าสตร เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โ ดยสั ง เขป (กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), ๑๑๕-๑๑๖.

๒๔๓
กระตาบังคับมาวา ถากําปนมาถึงพรอมกันแลวใหรบเมืองบาหลีเหลงใน ๓ วัน ใหนายเรือเรงทวงเงิน
ใหเสร็จแลวกลับไปเสียเร็ว ๆ...”
จีนกั๊กพยายามติดตามทวงเงินที่ชาวเมืองคางชําระคาสินคาไว แตยังไมครบจํานวนขาด
เพียง ๑ ใน ๓ จึงขอผัดผอนกับทางฮอลันดา ทางฝายฮอลันดาจึงยอมอีกครั้งหนึ่ง และใหถอยเรือจีน
กั๊กออกไปใหพนทางปน ทางเมืองบาหลีไดเตรียมการรบโดยการทําสนามเพลาะเปนแนวปองกันตาม
ชายทะเล ขุดหลุมเปนรูปฟนปลาไวสําหรับยิงสูรบ และเจาเมืองสั่งรื้อเรือนที่ใกลกับทางปนออกเสีย
ตอมานายทหารฮอลันดามาเตือนจีนกั๊กใหถอนเรือออกไปเพราะเตรียมจะสูรบกับบาหลี จีนกั๊กขอรอ
ตนหนใหญกับจีนลูกเรือที่ไปซื้อกาแฟ ณ เมืองมองงุยกลับมาเสียกอน ทางฮอลันดาตัดสินใจสูรบกับ
บาหลี จีนกั๊กจึงอยูในเหตุการณและใหการเกี่ยวกับการสูรบไววาฮอลันดานําเรือกําปน ๒๐ ลํามาโจมตี
โดยยิงปนใหญไปถูกโรงเรือนและสนามเพลาะของบาหลี จากนั้นฝายฮอลันดายกพลขึ้นบกและสูรบ
กับชาวบาหลี ดังความตอไปนี้
ครั้นเพลาเชาโมงเศษขาพเจาเห็นคนในลํากําปนใหญที่มาทอดสมอเรียงกันอยู
ทั้ง ๒๐ ลํา ลงเรือบดลําละ ๑๕ คนบาง ๒๐ คนบาง ถือปนคาบศิลาบาง ถือกระบี่บาง สาว
เชือกน้ํามันสายสมอที่ไปทอดไวริมตลิ่งพรอมกันทั้ง ๒๐ ลํา เรือบดเขาไปใกลสนามเพลาะ
ประมาณ ๒ เสนเศษเอาสายสมอผูกเรือบดแลวก็ยิงปนใหญทุกลําๆ ไมไดหยุดเสียงปนจน
เพลาเที่ยงจึงหยุด ขา พเจาแลไปเห็นกําปน ใหญที่ทอดเรียงกันอยู ยิงปนใหญขึ้นไปอีก ๓
กระสุ น ๆ ข ามสนามเพลาะไปตกลงกลางบ า นที่ โรงยั งไม ได รื้อ หา งสนามเพลาะเขา ไป
ประมาณหาเสน กระสุนแตกออกจะถูกคนตายบางอยางไร ขาพเจาไมทราบ เห็นไฟไหมโรง
อยูประมาณสัก ๕ บาท ๖ บาทนาฬิกา เปลวไฟดับลงแลว ขาพเจาเอากลองสองไปดูเห็น
สนามเพลาะที่กลางพังราบลงกวางประมาณ ๒ เสน ตึกกะปตันปนตัดก็ทลายลงดวย พวก
วิลันดาที่ในเรือบดทั้ง ๒๐ ลํา สาวสายสมอเขาไปจนถึงฝงแลวก็ขึ้นบกถือปนคาบศิลาบาง
ถือกระบี่บาง พากันกรูเขาไปในสนามเพลาะ พวกบาหลีเหลงขึ้นจากหลุมเอาปนคาบศิลายิง
เอาพวกวิลันดาถูกเห็นลมลงตายบาง ลําบากบาง พวกวิลันดาก็เอาปนยิงถูกพวกบาหลีเหลง
บาง สิ้นคราวปนพวกบาหลีเหลงวิ่งเอาหอกไลแทงพวกวิลันดาตายเปนอันมาก ที่เหลือตายก็
วิ่งหนีลงเรือบด สาวสายสมอกลับมาขึ้นกําปนใหญ วิลันดาจะคิดอานประการใดตอไปนั้น
ขาพเจาไมทราบ
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.)

จีนกั๊กเห็นวาตนอยูในสถานการณที่อันตรายจึงตัดสินใจทิ้งตนหนใหญและลูกเรือ ถอน
สมอแลนเรือออกจากเมืองบาหลีกลับกรุงเทพฯ ทันที จึงมิไดรูผลของสงครามในครั้งนี้ แตขอมูลทาง
ประวัติศาสตรอินโดนีเซียระบุไววาสงครามใน พ.ศ. ๒๓๘๙ ที่จีนกั๊กไดรูเห็นนี้เปนสงครามครั้งแรก

๒๔๔
ต อมาใน พ.ศ. ๒๓๙๒ ฮอลั น ดาโจมตีบ าหลีอีกครั้ง ชาวเมืองตอสูอยางดุเดือด ผลของสงคราม
ฮอลันดาสามารถผนวกเอาดินแดนไดบางสวน ๗๔
การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ปรากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ทําใหทราบวาชนชั้นปกครองของไทยในขณะนั้นไดรับรูจากปากคําของผูใหการถึง ๔
เหตุการณคือเหตุการณชวงอังกฤษปกครองเมืองเมาะตําเลิมหลังจากพมาแพสงคราม พ.ศ. ๒๓๖๘
เหตุการณสงครามฝน พ.ศ. ๒๓๘๕ เหตุการณความขัดแยงระหวางฝรั่งเศสกับเวียดนามในชวงรัชกาล
พระเจามินมางถึงพระเจาตือดึก และเหตุการณฮอลันดาทําสงครามกับบาหลี พ.ศ. ๒๓๘๙ ซึ่งเปนภัย
จากการลาอาณานิคมที่เกิดขึ้นในอาณาจักรที่อยูใกลเคียงกับไทยทั้งสิ้น และแสดงใหเห็นวาชนชั้น
ปกครองของไทยรับรูขาวสารในประเทศตางๆ ที่ถูกลาอาณานิคมกอนที่จะตัดสินใจและดําเนินการ
เกี่ยวกับนโยบายตางประเทศตอไป ดังจะเห็นวากอนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะเสด็จ
สวรรคตไดมีพระราชดํารัสใหระวังถึงภัยจากตะวันตกวา “...การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะ
ไมมีแลว จะมีอยูแตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหดี อยาใหเสียทีแกเขา การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะ
เรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”๗๕
สภาพสังคม
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวใหภาพสะทอนที่เกี่ยวกับสภาพสังคม
ในดานตางๆ ไดแก ชนชั้นในสังคม การปกครอง เศรษฐกิจ และทัศนคติของไทยที่มีตอเพื่อนบาน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
ชนชั้นในสังคม
๑. ชนชั้นปกครอง
ภาพสะท อนเกี่ ย วกับสภาพสังคมที่ป รากฏในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวทําใหเห็นถึงบทบาทของบุคคลในชนชั้นปกครองสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดแก กลุมเจานาย
และกลุมขุนนาง
๑.๑ กลุมเจานาย

๗๔

ดี.จี.อี. ฮอลล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนยภาคพิสดาร, เลม

๗๕

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

๒, ๕๔๗.
ที่ ๓, ๑๕๒.

๒๔๕
เนื้ อหาในคํ า ใหการมีการกลาวถึงเจานายในสมัยรัช กาลที่ ๓ คือกรมหลวง
รักษรณเรศ และสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญดานอํานาจและ
บทบาทของเจานายทั้ง ๒ พระองค

๑.๑.๑ กรมหลวงรักษรณเรศ
กรมหลวงรักษรณเรศ มีพระนามเดิมวาพระองคเจาไกรสร ประสูติเมื่อ
วันที่ ๒๖ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับเจาจอมมารดา
น อยแก ว ธิ ดาพระยาจั กรี เ มื องนครศรีธ รรมราช มีพ ระเชษฐารว มพระมารดาอีก ๑ พระองคคื อ
พระองคเจาชายอภัยทัต ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงรับราชการกํากับ
กรมสังฆการี ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงมีอํานาจทางการเมือง กํากับ
กรมวัง ดูแลการจายเบี้ยหวัดประจําปของพระบรมวงศานุวงศและขุนนาง ๗๖ ซึ่งคําใหการสมัยรัชกาล
ที่ ๓ มีการกลาวถึงบทบาทดังกลาวของกรมหลวงรักษรณเรศ ดังเชน คําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓) กลาวถึงการแจกเบี้ยหวัดแกขุนนางกรมอาลักษณ ที่วังของกรมหลวงรักษรณเรศวา
ฯขาฯ ไดรับพระราชทานเงินไปปชวดโทศก ๒ ครั้งรับที่ในทองพระโรงที่เลว ๒
ตําลึง ที่วังเสด็จกรมหลวงรักษรณเรศหมื่นนิพนธตั้งใหเปนขุนหมื่น ๑ ตําลึง ๑ บาท (รวม) ๓
ตําลึง ๑ บาท เปนความสัจความจริงขาแตเทานี้
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗)

นอกจากนี้ในคําใหการดังกลาวยังระบุวามีการตัดสินชําระความที่ “โรงศาลในวังเสด็จ”
ซึ่งหมายถึงการชําระความและตัดสินคดีที่วังของกรมหลวงรักษรณเรศ และในสําเนาคําใหการนาย
แสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) ยังกลาวถึงการชําระความของกรมหลวงรักษรณเรศ
ในคดีที่นายภูวิ่งราวผาแพรจากจีนคนหนึ่งที่หนาวัง ดังความตอไปนี้
อยู ณ วันเดือนสามขางแรมๆ กี่ค่ําจํามิได ปกุนเอกศก นายภูบุตรหลวงจําเริญ
สมบัติไปวิ่งราวผาแพรจีนมีชื่อที่วังกรมหลวงรักษรณเรศ ผูมีชื่อจับตัวนายภูไดไปสงไวที่วัง
กรมหลวงรักษรณเรศ นายภูตองโทษติดอยูที่วังกรมหลวงรักษรณเรศไดประมาณ ๔ เดือน
๕ เดือน นายภูหนีไปจากผูคุมไปหาหลวงจําเริญสมบัติบิดา หลวงจําเริญสมบัติใชให ฯขาฯ
พานายภูขึ้นไปสงนายภูไวที่บานขาวเมาหันตรา แลว ฯขาฯ ผูเดียวก็กลับลงมาบานนาย
ฯขาฯ อยู ณ วัน ฯ ๔ ปกุนเอกศก ฯขาฯ รูสึกตัวกลัวความผิด ฯขาฯ กับอายเส็งนอง ฯขาฯ
๗๖

ปรามินทร เครือทอง, “ถอดรหัสคดี “หมอมไกรสร” โกง เกย หรือการเมือง?” ศิลปวัฒนธรรม
๓๑, ๕ (มีนาคม ๒๕๕๓): ๙๑-๙๒.

๒๔๖
พากันหนีนายเงินไปหาหลวงสําเร็จพระขรรคๆ จึ่งพาตัว ฯขาฯ เขากราบทูลกรมหลวงรักษ
รณเรศวาหลวงจําเริญสมบัติเสือกไสใหนายภูบุตรไปเสียหาเห็นแกแผนดินไม จึ่งมีรับสั่งกรม
หลวงรักษรณเรศใหเอาตัวหลวงจําเริญสมบัติไปชําระที่วังความหาสําเร็จกันไม แตตัว ฯขาฯ
กับนอง ฯขาฯ นั้นมีรับสั่งกรมหลวงรักษรณเรศมอบใหนายขําปลัด
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๒)

เนื้ อ ความข า งต น จึ งสะทอ นใหเห็ น ถึ งอํา นาจทางการศาลของกรมหลวงรักษรณเรศ
เนื่องจากทรงกํากับราชการกรมวัง ซึ่งการปกครองของไทยในอดีต กรมวังนอกจากจะมีหนาที่ดูแล
กิจการตางๆ ในพระราชวั งแลว ยังมีห นาที่ทางการศาล มีศาลหลวงขึ้นอยูในกํากับ ๗๗ กรมหลวง
รักษรณเรศจึงเปนที่เกรงกลัวของขุนนางและราษฎร และเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพล
เสพสวรรคต พ.ศ. ๒๓๗๕ อํานาจของกรมหลวงรักษรณเรศก็มีมากรองจากพระเจาแผนดิน ๗๘ ตอมา
กรมหลวงรักษรณเรศ ทรงถูกถอดยศเปนหมอมไกรสรในชวงบั้นปลายพระชนมชีพ เนื่องจากพระยา
ธนูจักรรามัญทําฎีกาทูลเกลาฯ วากรมหลวงรักษรณเรศชําระความไมยุติธรรม อีกทั้งยังทรงคบหา
บรรทมกับพวกละครผูชาย และทรงเกลี้ยกลอมขุนนางไวเพื่อเตรียมกอการกบฏหลังจากรัชกาลที่ ๓
สวรรคต ดวยเหตุนี้จึงถูกสําเร็จ โทษดวยทอนจัน ทนที่วัดปทุมคงคา เมื่อวันที่ ๑๓ ธัน วาคม พ.ศ.
๒๓๙๑ อายุได ๕๘ ป๗๙
๑.๑.๒ สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค
สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค หรือพระบาทสมเด็จพระปน
เกล า เจ า อยู หั ว เสด็ จ พระราชสมภพเมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน พ.ศ. ๒๓๕๑ เป น พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย และทรงเปนสมเด็จพระ
อนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
ไดรับพระอิสริยายศเปนพระองคเจาตางกรม ทรงบังคับบัญชากรมทหารแมนปนหนาแมนปนหลัง
ญวนอาสาและแขกอาสาจาม ซึ่งคําใหการญวนพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.
๒๓๘๘) กลาวถึงอายเหียบญวนพิษณุโลกชักชวนพรรคพวกไปหาอายเกริ่นซึ่งเปนญวนในสังกัดของ
สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรควา
๗๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยา
และตนรัตนโกสินทร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียบเรียงจากคําสอนของ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ๑๐๘.
๗๘
ปรามินทร เครือทอง, “ถอดรหัสคดี “หมอมไกรสร” โกง เกย หรือการเมือง?” ศิลปวัฒนธรรม
๓๑, ๕ (มีนาคม ๒๕๕๓): ๙๔-๙๕.
๗๙
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๓, ๑๓๑-๑๓๒.

๒๔๗

อายเหียบจึงวาอายเกริ่นพี่นองอายเหียบอยูที่วังสมเด็จพระเจานองยาเธอเจา
ฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคคนหนึ่ง อายเหียบกับอายมีชื่อจึงกันลงมาจอดเรืออยูที่ศาลเจา
กะดี จี น จะพากั น ไปอยู กั บ อ า ยเกริ่ น อ า ยเหี ย บเดิ น สารเรื อไทยมี ชื่ อข า มคลองขึ้ น ที่ วั ด
โมลีโลก แลวเดินมาที่หนาวังพบอายกางญวนขาในกรม อายกางพาไปเฝา สมเด็จพระเจา
นองยาเธอโปรดใหเลี้ยง ไดถามแลวใหสงตัวไปไวกับอายเกริ่น
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔)

ญวนที่สังกัดในสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เปนกลุมญวนที่อพยพมาใน พ.ศ.
๒๓๘๓ เนื่องจากขณะนั้นไทยทําสงครามรบญวนในเขมร ที่คายญวนเกิดโรคระบาด จึงมีญวนหนีมา
พึ่งไทยประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จึงใหสงมาที่กรุงเทพฯ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหญวนเหลานี้ไปอยูรวมกับญวนเชื้อสายองเชียงสือที่บางโพ แลวตั้งเปนกรม
อาสาขึ้นกับสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค ๘๐ เนื้อความในคําใหการขางตนจึงสะทอนใหเห็น
บทบาทของพระองคในการควบคุมและแกปญหาที่เกิดขึ้นกับชาวญวนในไทยไดเปนอยางดี
๑.๒ กลุมขุนนาง
ภาพสะท อนจากคําใหการการที่เกี่ย วกับ กลุมขุน นางในสังคม พบวามีการ
กลาวถึงบทบาทของขุนนางชั้นผูใหญ ไดแก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เจาพระยาพระ
คลัง (ดิศ บุนนาค) พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) และกลุมขุนนางที่ทําหนาที่เปนลาม ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑.๒.๑ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เกิดเมื่อประกา พ.ศ. ๒๓๒๐
สมั ย กรุ ง ธนบุ รี เป น บุ ต รเจ า พระยาอภั ย ราชา (ป น ) กั บ ท า นผู ห ญิ ง ฟ ก รั บ ราชการครั้ ง แรกเป น
มหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ ๑ ตอมาไดเปนพระยาเกษตรรักษา ขุนนางฝายวังหนาสมัยรัชกาลที่ ๒
และเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ เปนเจาพระยาราชสุภาวดี ตอมาเมื่อจับตัวเจาอนุวงศเวียงจันทนลงมาได

๘๐

๘๒.

สมบัติ พลายนอย [ส. พลายนอย], เจาฟาจุฑามณี, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: รวมสาสน, ๒๕๓๖),

๒๔๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให เปนเจาพระยาบดินทรเดชา และไดเปนแมทัพรบกับญวนในศึก
อานามสยามยุทธ ๘๑
คํา ให การเรื่ องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนักองคดวงไปเมืองญวนกลับ มา จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) กลาวถึงบทบาทของเจาพระยาบดินทรเดชาที่ชัดที่สุด ดังขอความตอไปนี้
แล ว องเลโบให ล า มถามว า ได ยิ น ข า วลื อ มาที่ เ มื อ งเว ว า องแม ทั พ ใหญ กั บ
พระองคดวงทําบุญใหทานที่เมืองเขมรมากจริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาเจาคุณแมทัพกับพระองค
ดวงทําบุญใหทานมากจริงดังคําเลาลือ องเลโบใหลามถามวาองแมทัพเปนคนมีสติปญญา
ซื่อสัตยพูดคําไรก็คํานั้น แลวเปนเทือกเถาขุนนางมาแตกอน อายุก็มากเปนผูใหญแลว ฯขาฯ
รับวาจริง แลวองเลโบใหลามถามวากองทัพไทยลาวไปกระทํากุมเหงเขมร องแมทัพใหเอา
ตัวมากระทําโทษตัดมือตัดเทาเสียจริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาจริง
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

ขอความในคํา ให การขางตน จะเห็นไดวาขุน นางญวนสอบถามคณะทูตเขมรเกี่ย วกับ
บุคลิกลักษณะนิสัยของ “เจาคุณแมทัพ” หรือ “องแมทัพ” ซึ่งหมายถึงเจาพระยาบดินทรเดชา คณะ
ทู ต เขมรตอบไปว า เจ า คุ ณ แม ทั พ เป น คนที่ ช อบทํ า บุ ญ เป น อย า งมาก ซึ่ ง ตามประวั ติ ป รากฏว า
เจาพระยาบดินทรเดชาไดปฏิสังขรณและสรางวัดไวมากมาย ไดแก วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสาม
ปลื้ม), วัดปรินายก (วัดพรหมสุรินทร), วัดชางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดวรนายกรังสรรค
(วัดเขาดิน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดเทพลีลา, วัดไชยชนะสงคราม (วัดตึก) ๘๒ เมื่อไปทําศึกใน
เขมรก็ยังไดปฏิสังขรณวัดพระพุทธโฆสาจารยในกรุงพนมเปญไวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒ อีกดวย ๘๓
นอกจากนี้คณะทูตเขมรยังกลาววา เจาพระยาบดินทรเดชา “...เปนเทือกเถาขุนนางมา
แตกอน...” ซึ่งตนตระกูลของเจาพระยาบดินทรเดชานั้นเปนพราหมณชื่อศิริวัฒนะรับราชการสมัย
สมเด็จพระนารายณครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชปุโรหิต ๘๔ และในคําใหการยังกลาววาองแมทัพเอาตัว
๘๑

พระเจ า บรมวงศ กรมพระสมมตอมรพั น ธุ และสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, ตั้ ง
เจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, ๓๒.
๘๒
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี),” ใน
ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค) ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ประวัติเจาพระยายมราช
(ปน สุขุม) ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค) (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๘), ๓๖.
๘๓
ศานติ ภั กดี คํ า. “จารึก เจา พระยาบดิ นทร ฯ ที่ พนมเปญ.” เมื องโบราณ ๓๓, ๒ (เมษายนมิถุนายน ๒๕๕๐): ๑๖.
๘๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี),” ใน
ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค) ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ประวัติเจาพระยายมราช
(ปน สุขุม) ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค), ๒๐.

๒๔๙
เขมรมาลงโทษตัดมือตัดเทานั้นก็สอดคลองกับอุปนิสัยของเจาพระยาบดินทรเดชาที่มีความเฉียบขาด
ในการทําศึกสงคราม
๑.๒.๒ เจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)
เจ า พระยาพระคลั ง (ดิ ศ บุ น นาค) เป น บุ ต รเจ า พระยามหาเสนา
(บุนนาค) และเจาคุณนวล สมัยรัชกาลที่ ๑ รับราชการเปนหลวงศักดินายเวรมหาเล็ก แลวเลื่อนเปน
จมื่นไวยวรนาถ หัวหมื่นมหาดเล็ก ตอมาในรัชกาลที่ ๒ ไดเปนพระยาสุริยวงศมนตรี จางวางมหาดเล็ก
ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดเปนเจาพระยาพระคลัง ๘๕ ซึ่งหนาที่ของกรมคลังเกี่ยวของกับการดูแล
รายรับรายจาย แตงสินคาของหลวงไปคาขายกับตางประเทศ ดวยเหตุนี้กรมคลังจึงทําหนาที่ติดตอกับ
ชาวตางชาติ ในสําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖) ระบุไววาจงตกเจาเมืองกวางตุงถามคณะราชทูตถึงเจาพระยาพระคลังไววา”...ทาน
เจ าพระยาพระคลั งเสนาบดีผู ใหญ กับขุน นางผูใหญผูนอยกรุงพระมหานครศรีอยุธ ยาอยูดีเปน สุข
ดวยกันทั้งสิ้นหรือ ขาพเจาบอกวาอยูเย็นเปนสุขดวยกันทั้งสิ้น...” และตอนที่จีนติดตอขอซื้อไมกง
กระดานสําหรับตอเรือรบผานทางเจาพระยาพระคลังยังสะทอนใหเห็นถึงการเปนผูแทนราชสํานัก
ติดตอกับจีน ดังขอความตอไปนี้
พุนซือเซงเปนเจาพนักงานไดตอเรือรบเขาไปขอจัดซื้อกงกระดาน ณ กรุงเทพ
พระมหานครศรีอยุธยา ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหใหถามจุนจูเงียบๆ แจงความวา
จะขอซื้อกงกระดานออกไปตอเรือรบไวสําหรับปองกันบานเมือง ทานเจาพระยาพระคลัง
เสนาบดีผูใหญวาไมกงกระดานก็เปนของสําหรับตอเรือรบเรือไล หาไดเปนสินคาออกไป
จําหนายตางประเทศไม แตพุนซือเซงเจาพนักงานมีปายใหจุนจูเงียบเขาไปขอจัดซื้อกง
กระดานออกมาตอเรือรบเรือไลไวรักษาบานเมืองเขตแดนเมืองปกกิ่งๆ กับกรุงพระมหานคร
ศรีอยุธยาเปนทางพระราชไมตรี ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญจึ่งนําเอาขอความ
ขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทรงทราบใตฝาละอองธุลีพระบาทแลวโปรด
เกลาโปรดกระหมอมดํารัสสั่งใหลูกเรือซื้อขายกันตามตองการเถิด
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

นอกจากบทบาทดานการตางประเทศแลว ในคําใหการที่เกี่ยวกับเหตุการณจลาจลที่
เมื อ งฉะเชิ ง เทรายั ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง บทบาทในการเป น แม ทั พ ของเจ า พระยาพระคลั ง ที่ ล งไป
ปราบปรามบรรดาตั้วเฮียที่เมืองฉะเชิงเทราเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ ซึ่งคําใหการเรียกชื่อวา “เจาพระยาพระ
คลังวาที่สมุหกลาโหม” ดังตัวอยางตอไปนี้
๘๕

พระเจ า บรมวงศ กรมพระสมมตอมรพั น ธุ และสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, ตั้ ง
เจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, ๔๐.

๒๕๐
ขุนพัฒนลักวาจีนสิ้นทองกับหลงจูโปหลงจูชี เขาคิดจะจับจีนบูไปสงเจาพระยา
พระคลังวาที่สมุหพระกลาโหม เพลาพรุงนี้เราชวนกันลงไปกับจีนสิ้นทองกราบเรียนวาจีนบู
เปนตั้วเฮียชักชวนจีนพวกไรออยเขาดวยมาก ยกมาตีเมืองฉะเชิงเทราพวกเราทั้งปวงรูวา
กองทัพยกออกมาจึงจับตัวจีนบูมาสงเห็นพวกเราก็จะไมมีโทษขาพเจาก็กลับมา
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.)

สาเหตุที่เอกสารราชการใชคําวา “เจาพระยาพระคลังวาที่สมุหกลาโหม” เนื่องจาก พ.ศ.
๒๓๗๓ เจาพระยาอรรคมหาเสนา (นอย) ถึงแกอสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ราชประสงคตั้งเจาพระยาพระคลังเปนที่สมุหพระกลาโหม แตเจาพระยาพระคลังกราบทูลวาที่สมุห
พระกลาโหมนั้ น ไม ยั่ ง ยื น ขอให ตั้ ง ผู อื่ น ทรงมี พ ระราชดํ า รั ส ว า ไม เ ห็ น ว า ผู ใ ดจะเป น ได จึ ง ตั้ ง ให
เจ าพระยาพระคลั งว า ที่ ส มุ ห พระกลาโหมไปกอน ซึ่งแสดงใหเห็น วา เจาพระยาพระคลังเสีย ดาย
ตําแหนงเดิมเนื่องจากเปนตําแหนงที่สรางความมั่งคั่ง และทําใหเปนที่รูจักในตางประเทศ และเมื่อได
วาที่สมุหพระกลาโหมก็อีกตําแหนง อํานาจทางการเมืองจึงตกมาอยูในมือของเสนาบดีตระกูลบุนนาค
ทานนี้ ๘๖ ตอมาสมัยรัชกาลที่ ๔ เจาพระยาพระคลังไดเลื่อนตําแหนงเปนถึงสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาประยูรวงศ
๑.๒.๓ พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค)
พระยาศรี พิ พั ฒ น (ทั ต บุ น นาค) เป น บุ ต รเจ า พระยามหาเสนา
(บุนนาค) และเจาคุณนวล เปนนองชายของเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เริ่มรับราชการสมัย
รัชกาลที่ ๑ เปนนายสนิทหุมแพร ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๒ รับราชการเปนจมื่นเด็กชาสังกัดวังหนา แลว
มารั บ ราชการในวั งหลวงเป น พระยาศรีสุริย วงศ จ างวางมหาดเล็ก และไดเปน พระยาศรีพิพัฒ น
จางวางพระคลั งสิ น ค า ในสมั ย รั ช กาลที่ ๓ ตอมาสมัย รัช กาลที่ ๔ ไดเลื่อนตําแหนงเปน ถึงสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ๘๗
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ยังสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของ
พระยาศรีพิพัฒนที่เกี่ยวกับการยกกองเรือไประงับเหตุวิวาทระหวางพระยากลันตันและตนกูปะสาเมื่อ
พ.ศ. ๒๓๘๒ ดังเชนคําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวไววา “...พระยาศรีพิพิฒนแม
ทัพใหญใชใหหลวงสรเสนีลงมาหามปรามวา ตนกูปะสากับพระยากลันตันก็มิใชผูอื่นเปนพี่เปนนองกัน
อยาใหรบพุงกันไพรบานพลเรือนจะไดความเดือดรอน...” และในบางแหงใชคําเรียกแทนพระยาศรี
๘๖

ปยนาถ บุนนาค. บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูลบุนนาค. กรุงเทพฯ:
ดวงกมล, ๒๕๒๐. ๘๒.
๘๗
พระเจ า บรมวงศ กรมพระสมมตอมรพั น ธุ และสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, ตั้ ง
เจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, ๔๔.

๒๕๑
พิพัฒนวาเจาคุณแมทัพผูใหญ เชน สําเนาคําใหการเจะหยาแหม จ.ศ.๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๓) กลาวไว
ในตอนตนคําใหการวา “...วัน ๕ ฯ๓ ๑๐ ค่ํา ปกุนเอกศก ดวยเจาคุณแมทัพใหญผูสําเร็จราชการ สั่งให
ถามเจะญาแหมแขกเมืองกลันตัน ซึ่งคุมเอาแรขึ้นมาสงเจาคุณแมทัพใหญ ณ เมืองสงขลา...”

๑.๒.๔ ขุนนางที่ทําหนาที่เปนลาม
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวบางเรื่องมีผูให
การเปนชาวตางประเทศ จําเปนตองมีลามแปลภาษา และมีการบันทึกชื่อขุนนางที่ทําหนาที่เปนลาม
หรือผูแปลภาษาเอาไว ขอมูลจากคําใหการทําใหทราบวาผูที่เปนลามมีทั้งขุนนางในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคในแตละเมือง และมีทั้งเชื้อสายไทยและเชื้อสายอื่น ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชื่อขุนนางที่เปนลาม ลามภาษา ที่มา
หลวงโคชาอิศ
มลายู
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)
มินฉาวาลิคิด
มลายู
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)
มินสุนทรมาลายู
มลายู
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)
หลวงมหามนตรี
ญวน
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒)
พระไชอินตรา
เขมร
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒/ก.)
พระยาตรีดามโนรมย เขมร
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓)
ขุนชาติพานิช
จีน
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.)
หลวงศรีทรงยศ
จีน
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.)
๒. ไพร
ไพร หมายถึงราษฎรทั่วไปทั้งชายหญิงที่มิไดเปนมูลนายและมิไดเปนทาส ไพรทุกคน
จะตองลงทะเบียนขึ้นสังกัดตอมูลนาย ไพรมี ๒ ประเภทคือไพรหลวงและไพรสม ไพรหลวงเปนของ
พระมหากษัตริย และจะตองถูกเกณฑแรงงาน เรียกวาทําราชการ สวนไพรสมขึ้นอยูกับนายของตน
และไมตองถูกเกณฑแรงงานไปใชหรือทําราชการ แตตองขึ้นกับเจานายของตน ถือเปนสมบัติของนาย
และเปนมรดกตกทอดถึงลูกหลานของนายไดอีกดวย ๘๘ ซึ่งในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวกลาวถึงไพรที่มีสังกัดมูลนาย ดังเชนนายกรกลาววาบิดาเปนขาในสังกัดทูลกระหมอม
๘๘

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน, สังคมไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๑๖), แปลโดย
ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข และพรรณี สรุงบุญมี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,
๒๕๒๑), ๖๕-๖๖.

๒๕๒
พระองคนอย คือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวในขณะนั้น หรือนายกลิ่นระบุวาบิดามารดา
เปนขาในสังกัดกรมหลวงรักษรณเรศ ดังตัวอยางตอไปนี้
๏ ในทันใดนั้น ไดซักถามนายกรตามกระทู นายกรใหการวา บิดา ฯขาฯ ชื่อ
นายมี มารดา ฯขาฯ ชื่ออําแดงคุม บิดา ฯขาฯ เปนขาอยูในทูลกระหมอมพระองคนอย ตัว
ฯขาฯ เปนทนายอยูในพระไกรศรี
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑)
แลนายกลิ่นใหการวาเดิมบิดา ฯขาฯ ชื่อเพ็ง มารดา ฯขาฯ ชื่อแกว ตั้งหลังคา
เชิงเรือนอยู ณ บานอบทมแขวงเมืองสุพรรณ บิดามารดาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศ
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

มูลนายมีสิทธิ์ที่จะเกณฑแรงงานจากไพรในสังกัดได และถาไพรไมยอมเกณฑแรงงาน มูล
นายสามารถเรียกเก็บเงินแทนการเกณฑแรงงานได ดังตัวอยางจากคําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลก
จัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) กลาวถึงการเกณฑไพรไปทําดินประสิวของ
พระยาพิษณุโลกดังนี้
พระยาพิษณุโลกเกณฑให ฯขาฯ ๔ คนคุมไพร ๗๐ คน ทําสวยดินประสิวคน
ละ ๑๑ ชั่ง ปหนึ่งเปนดินหนัก ๘ หาบ ๔๐ ชั่ง ฯขาฯ เอาดินมาสงพระยาพิษณุโลกครบ
จํานวนทุก ป ครั้นพระยาพิษณุ โลกเถิงแกอนิ จกรรมแล ว พระยาอุ ทัยธานีเป นที่พ ระยา
พิษณุโลก ฯขาฯ ก็ไดเอาดินมาสงพระยาพิษณุโลก ถาสงดินไมครบ พระยาพิษณุโลกเรียก
เอาเงินคาดินเสมอชั่งละ ๒ สลึง ถาจะคิดเปนเงินเสมอคนละ ๑ ตําลึง ๒ บาท
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีกฎอยูวาไพรหลวงจะถูกเกณฑแรงงานแบบเขา ๑ เดือน ออก
๒ เดือน รวมแลวถูกเกณฑแรงงานเปนเวลา ๓ เดือนตอหนึ่งป หรือถาเสียเปนเงินแทนการเกณฑจะ
อยูในอัตรา ๑๘ บาทตอ ๑ คน สวนไพรสมถูกเกณฑเพียงเดือนเดียว และเสียเงินเพียง ๖ บาทเทานั้น
ทําใหคนสวนใหญสมัครใจที่จะเปนไพรสมมากกวาไพรหลวง ดังนั้นราชสํานักจึงมีวิธีการดึงคนมาเปน
ไพรหลวง ไดแก การริบราชบาทวของขุนนางที่กระทําผิด ไพรสมของขุนนางจะตองเปนไพรหลวงทันที
ไพรไมมีสังกัดมูลนายจะถูกสักเปนไพรหลวง และเมื่อมูลนายตนสังกัดเสียชีวิตจะมีการสักแปลงเลก
ไพรสมมาเปนไพรหลวง วิธีสักแปลงนี้ถือวาเปนวิธีที่มีขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร ๘๙ การสักแปลงไพร

๘๙

ขจร สุขพานิช, ฐานันดรไพร, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตรในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๖), ๔๔.

๒๕๓
ปรากฏอยูในคําใหการไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔ คน จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) กลาวถึงการสัก
แปลงของไพรสมของเจาพระยาสุธรรมมนตรีมาเปนไพรหลวงลอมพระราชวังไวดังนี้
ฯขาฯ นายเกษ นายกุน นายเกิด นายมา นายมา นายเมือง นายทอง นาย
ขาว นายแยม นายอยู ๑๐ คน ใหการตองคํากันวา เดิมบิดาขาเปนเลกเจาพระยาสุธรรม
มนตรี แตเดิมมาชานานหลายปแลว ครั้น ฯขาฯ มาสักเปนสมอยูในเจาพระยาสุธรรมมนตรี
ฯขาฯ ไดรับราชการมาชานานหลายปแลว ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๑ ๑ ค่ําปวอกอัฐศก เจาพระยาสุ
ธรรมมนตรีถึงแกอนิจกรรมแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเอา ฯขาฯ ๑๐ คน มาสัก
แปลงเปนไพรหลวงลอมพระราชวังรับราชการในกรมลอมพระราชวังสืบไป สิ้นคําใหการ ฯ
ขาฯ แตเทานี้
(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

เจาพระยาสุธรรมมนตรีที่กลาวถึงในคําใหการคือเจาพระยาสุธรรมมนตรี (ฉิม) หลาน
เจาพระยาพระคลัง (หน) สวนกรมลอมพระราชวังเจากรมมีตําแหนงเปนจางวาง ราชทินนามเปน
พระเพ็ชรพิชัย ทําหนาที่ดูในพระราชวัง ไมตองออกไปราชการศึกสงคราม นอกจากพระมหากษัตริย
จะเสด็จแปรพระราชฐานขาราชการในกรมนี้ตองไปดูแลรักษาพลับพลาและรักษาพระองค ๙๐
ภาพสะทอนเกี่ยวกับไพรในคําใหการจึงทําใหเห็นลักษณะของไพรสมที่ตองสังกัดมูลนาย
มูลนายสามารถเรียกเกณฑแรงงานได และสะทอนใหเห็นถึงการสักแปลงไพรสมเปนไพรหลวง ซึ่งเปน
วิธีการหนึ่งในการดึงกําลังไพรจากมูลนายมาสูราชการ
๓. ทาส
ทาสเปนชนชั้นลางสุดในสังคม มีศักดินาเพียง ๕ ไร ในคําใหการสําเนาคําใหการนาย
แสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) กลาวถึงภูมิหลังของนายแสงซึ่งเปนทาสไววา “...๏
ฯขาฯ อายแสงใหการวาเดิม ฯขาฯ กับมารดานอง ฯขาฯ เปนทาสหลวงจําเริญสมบัติเปนเงินตรา ๔
บาทเศษ ฯขาฯ รับใชสอยอยู ณ เรือนนายเงิน ฯขาฯ...” จากขอมูลขางตนทําใหทราบวานายแสงเปน
ทาสสินไถ ที่ไปกูยืมเงินมาจากมูลนายคือหลวงเจริญสมบัติ เมื่อไมสามารถนําเงินมาใชคืนจึงตองขาย
ตนเองหรือครอบครัวไปเปนทาส ๙๑
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาเนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงชนชั้นตางๆ ใน
สังคม นับ ตั้ งแตกลุ มชนชั้ น ปกครอง ซึ่งภาพสะทอนสวนใหญจ ะเปน บุคคลสําคัญ ที่มีบ ทบาททาง
๙๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยา
และตนรัตนโกสินทร, ๒๒.
๙๑
มัลลิกา มัสอูดี,“การสถาปนาศูนยกลางอํานาจแหงใหมที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ,” ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาประวัติศาสตรไทย หนวยที่ ๑-๗ (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), ๓๐๖.

๒๕๔
การเมืองในสมัยนั้น มีทั้งหมด ๒ กลุม คือ กลุมเจานาย ไดแก กรมหลวงรักษรณเรศ และสมเด็จฯ เจา
ฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค และกลุมขุนนาง ไดแก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เจาพระยา
พระคลัง (ดิศ บุนนาค) พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) และขุนนางที่ทําหนาที่เปนลาม สวนชนชั้น
อื่นๆ ที่ปรากฏคือ ไพรและทาส ซึ่งปรากฏในคําใหการที่มีการสักแปลงไพร หรือการบอกภูมิหลังของ
ผูใหการวาตนเปนทาสมากอน

การปกครอง
ภาพสะท อ นเกี่ ย วกั บ การปกครองในคํ า ให การสมั ย รัช กาลที่ ๓ ได แก การปกครอง
สวนกลาง การปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองในหัวเมืองประเทศราช ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. การปกครองสวนกลาง
การปกครองสวนกลางของไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจะมีตําแหนงที่รองลงมา
จากพระมหากษั ตริ ย คือพระมหาอุป ราช หรือตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา )
จากนั้นจึงเปนตําแหนงใหญของเสนาบดีสองฝายคือกรมมหาดไทย มีสมุหนายกเปนผูรับผิดชอบดูแล
หัวเมืองฝายเหนือ และกรมกลาโหมมีสมุหกลาโหมรับผิดชอบหัวเมืองฝายใต ภาพสะทอนเกี่ยวกับ
การปกครองสวนกลางที่พบในคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการกลาวถึงตําแหนงเจาคุณพระยาราชสุภา
วดี และเจาคุณฝายเหนือ ของกรมมหาดไทย ทําหนาที่เปนผูสั่งใหซักถามผูใหการ ดังตัวอยางตอไปนี้
๏ วัน ฯ๓ ๑๒ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี เจาคุณฝายเหนือ
สั่งใหหลวงฤทธามาตย ถามอายทนเขมร
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒/ก.)
๏ วัน ๗ ฯ๓ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก เจาคุณฝายเหนือนั่งวาราชการอยู ณ ศาลา
ลูกขุนในฝายซาย สั่งใหถามนายดีลาวกองขุนประเสริฐเสนาเมืองนครนายก
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๑๐)

ตํ า แหน ง เจ า คุ ณ พระยาราชสุ ภ าวดี ในคํ า ให ก ารหมายถึ ง พระยาราชสุ ภ าวดี (โต
กัลยาณมิตร) ซึ่งเดิมมีตําแหนงเปนพระยาพิชัยวารี ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมาดํารงตําแหนงนี้แทนเจาพระยาราชสุภาวดี (สิงห สิงหเสนี) ที่ไดเลื่อนเปน
เจาพระยาบดินทรเดชา วาที่สมหุนายกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ ๙๒ สวนเจาคุณฝายเหนือ หมายถึงพระยา
๙๒

สมบัติ พลายนอย [ส.พลายนอย], ขุนนางสยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๗), ๕๕.

๒๕๕
มหาอํามาตย ซึ่งเปนสมุหมหาดไทยฝายเหนือ ขึ้นกับสมุหนายก ถือศักดินา ๓,๐๐๐ ไร พิจารณาจาก
ชวงเวลาสันนิษฐานวาเจาคุณฝายเหนือที่อางถึงในคําใหการนาจะเปนพระยามหาอํามาตยที่ชื่อปอม
ตนสกุล อมาตยกุล ๙๓ บทบาทของพระยาราชสุภาวดีและพระยามหาอํามาตยที่กลาวถึงในคําใหการ
เปนการทําหนาที่ในพระนครแทนเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนายก ซึ่งขณะนั้น
เดินทางไปราชการทัพที่เขมร
นอกจากขุนนางชั้นผูใหญในกรมมหาดไทยแลว ยังพบวามีการระบุราชทินนามขุนนางชั้น
ผูนอยที่ทําหนาที่เสมียนของกรมมหาดไทย คือ หลวงอัครสุนทร และหลวงอักษรสุนทร ดังนี้
วัน ๒ ๗ฯ ๔ ค่ํา ปวอกอัฐศกหลวงอัครสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ ศาลา
ลูกขุนฝายซาย ขุนชนะสงครามลอมพระราชวัง นําหางวาวมายื่นจะใหสักแปลงเปนคนกอง
ชางศึก ๔ เจาพระยาสุธรรมมนตรี ๑๐ จะใหสักแปลงเปนเลกไพรหลวงกรมลอมพระราชวัง
บังคับใหถามเอาความจริง...
วัน ๒ ฯ๗ ๔ ค่ํา ปวอกอัฐศก หลวงอักษรสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ
ศาลาลูกขุนฝายซาย ขุนชนะกรมลอมพระราชวังนําหางวาวมายื่นจะใหนําสักเปนคน นาย
มา นายขาว นายเมือง นายอยู นายเกิด นายทอง นายมา นายแยม นายเกษ นายกุน ๑๐
คน เปนเลกเจาพระยาสุธรรมมนตรีจะสักแปลงเปนเลกไพรหลวงลอมพระราชวังบังคับให
ถามเอาความจริง ๛
(จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑)

ตั ว อย า งคํ า ให ก ารข า งต น นอกจากจะกล า วถึ ง ตํ า แหน ง หน า ที่ ข องขุ น นางในฝ า ย
มหาดไทยแลวในคําใหการกลาวถึงที่ทําการของหนวยงานมหาดไทยคือ “ศาลาลูกขุนฝายซาย” ซึ่ง
สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ ทรงอธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะของศาลาลู ก ขุ น ฝ า ยซ า ยสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตนวามีที่ตั้งอยูในพระราชวังหลวง คูกับ “ศาลาลูกขุนฝายขวา” ของกรมกลาโหม มี
ลักษณะเปนอาคารโถงหันหนาขึ้นเหนือ มีฝาไมกั้นสกัดกลางแบงพื้นที่ตอนเหนือใชประชุมขุนนาง
และใชสําหรับเปนที่พักแขกเมืองกอนเขาเฝา สวนพื้นที่ตอนใตใชเปนหองสํานักงาน เมื่อแรกสรางใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ เปนอาคารไม ตอมาเปลี่ยนเปนกออิฐถือปูนสมัยรัชกาลที่ ๓ ๙๔

๙๓

“เรื่องวาดวยเหตุการณเมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยญวน,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิเษก, เลม ๑๒ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๗๗๗.
๙๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เทศาภิบาล, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสว น
ทองถิ่น, ๒๕๓๗. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนางบุญรวม บุญวัฒน กรกฎาคม ๒๕๓๗), ๘-๙.

๒๕๖
ภาพสะทอนเกี่ยวกับการปกครองสวนกลางที่ปรากฏในคําใหการจึงทําใหเห็นถึงขุนนาง
สําคัญชั้นผูใหญของกรมมหาดไทย คือ พระยาราชสุภาวดี และเจาคุณฝายเหนือ (พระยามหาอํามาตย)
ซึ่งทําหนาที่แทนเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และขุนนางที่ทําหนาที่เปนเสมียนในกรม
มหาดไทย คือ หลวงอัครสุนทร และหลวงอักษรสุนทร อีกทั้งคําใหการยังระบุถึงศาลาลูกขุนฝายซาย
ซึ่งสะทอนใหเห็นที่ทําการของกรมมหาดไทยในขณะนั้น

๒. การปกครองสวนภูมิภาค
คําใหการบางฉบับพบวามีการกลาวถึงยศและตําแหนงของขุนนางในสวนภูมิภาค ซึ่ง
แตละเมืองจะมีเจาเมืองเปนผูปกครอง และมีขุนนางระดับกรมการเมืองทําหนาที่เปนผูชวยเจาเมือง
ดังจะเห็นไดจากสําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)
กลาวถึงกรมการเมืองนครราชสีมาทําหนาที่แทนเจาพระยานครราชสีมา ซึ่งเดินทางไปราชการที่
เมืองขุขันธ กรมการเมืองเหลานี้ตัดสินใจสูรบกับกองทัพเจาอนุวงศดังขอความที่วา
แลวพระยาปลัดใหหาพระยานรา พระยายกกระบัดมาจากบานปง พระยา
ยกกระบัตร พระยาณรงคเดช หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา หลวงปลั ด
เมืองพิมาย ปรึกษาพรอมกันวารวบรวมครัวไว แลวจึงฆาอายลาวเวียงจันทนซึ่งกํากับครัว
ประมาณ ๒ รอยเศษ แลวเลื่อนครัวมาอยูบานสัมฤทธิ์
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)

คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙)
กลาวถึงขุนนางที่เปนกรมการเมืองของเมืองคํา ซึ่งเปนเมืองที่ขึ้นกับเมืองพิษณุโลกไววามีตําแหนง
หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพง ดังขอความตอไปนี้
๏ ฯขาฯ หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย ขุนแพง เมืองคําขึ้นกับ
เมืองพิษณุโลกใหการตองคํากันวา เดิมจะเปนเดือนใดปใดจําไมได เมื่อครั้งพระฤทธิสงคราม
เจากรมหกเหลาเปนที่พระยาพิษณุโลก ขึ้นไปวาราชการบานเมือง พระยาพิษณุโลกเกณฑให
ฯขาฯ ๔ คนคุมไพร ๗๐ คน ทําสวยดินประสิวคนละ ๑๑ ชั่ง
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

ตัวอยางจากคําใหการทั้ง ๒ รายการสะทอนใหเห็นถึงตําแหนงกรมการเมือง ซึ่งลักษณะ
การปกครองของไทยในอดีต กรมการเมืองมี ๓ ระดับ ดังนี้

๒๕๗
๑. กรมการเมืองระดับสูง ไดแก ปลัด เปนผูชวยเจาเมืองและทําหนาที่แทนเจาเมือง
ระหวางเจาเมืองไมอยู และเปนผูพิพากษา พล คือผูบังคับบัญชาทางการทหาร มีหนาที่ควบคุมกอง
หารและดูแลปองกันเขตแดน มหาดไทย ทําหนาที่ออกหมายและเก็บบันทึกรายงาน และยกกระบัตร
เปนขาราชการจากสวนกลาง ผูดํารงตําแหนงเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ทําหนาที่สอดสองการ
กระทําของเจาเมืองและเจาหนาที่ในหัวเมือง
๒. กรมการระดับสอง ไดแก กลุมขาราชการที่ทําหนาที่จตุสดมภของหัวเมือง ไดแก
ขาราชการเมือง วัง คลัง นาขาราชการเมือง สัสดี ทําหนาที่จดทะเบียนเกณฑผูคน และเก็บรักษา
บัญชีไพร ผูพิพากษา ๒ ตําแหนง และเจาหนาที่ฝายกฎหมาย ทําหนาที่ดูแลโรงแสงสรรพาวุธ
๓. กรมการเมืองระดับสาม ทําหนาที่เปนผูชวยกรมการระดับหนึ่งและสอง
นอกจากขุนนางกรมการเมืองแลว ในคําใหการที่เกี่ยวกับการสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม
ยังสะทอนใหเห็นถึงขุนนางที่ทําหนาที่ไปสืบราชการ ซึ่งเปนขุนนางจากเมืองตากและเมืองอุทัยธานี
โดยรวมรวมขอมูลจากคําใหการไดดังนี้
เมือง
ชื่อขุนนางที่ไปสืบราชการ
ที่มา
เมืองตาก
ทาวเขื่อนแกว
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐)
หลวงยกกระบัตร
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘)
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)
พระสุริยะ
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘)
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕)
หลวงพล
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕)
ขุนโกษานุรัตน
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕)
แสนปญญา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕)
เมืองอุทัยธานี ขุนเทพคีรี (กองดานหลวงวิชิต)
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕)
ขุนศรีระวังไพร (กองอาทมาตเมืองอุทัย) (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕)
๓ การปกครองในหัวเมืองประเทศราช
การปกครองในหัว เมืองประเทศราชที่พบในคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดแกการ
ปกครองในเวียงจันทน เขมร หัวเมืองมลายู และลานนา
๓.๑ เวียงจันทน

๒๕๘
คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ.
๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) กลาวถึงการจัดทัพของเจาอนุวงศ ซึ่งปรากฏชื่อขุนนางชั้นสูงของเวียงจันทนไว
ดังนี้
เจาเวียงจันทนจัดใหราชบุตรกับพระยาชานนท พระยาอุปราชา พระยาสุโพ
พระยานามหุง พระยาเมืองซอง คุมไพร ๕๐๐๐ ปน ๔๐๐ บอก ยกลงมาทางเมืองสระบุรี
ใหอุปราชเมืองเวียงจันกับเพี้ยเมืองขวา เพี้ยเมืองคํา เพี้ยเมืองเพน เพี้ยชาบัณฑิต คุมไพร
๑๐๐๐๐ ปน ๑๑๐๐ กระบอก มาบรรจบทัพเจาปาศักดิ์ทางเมืองอุบล ตัวเจาเวียงจันทนคุม
ไพร ๑๐๐๐๐ หนึ่ ง ป น พั น ๒๐๐ กระบอก มาทางเมื องโคราช แต ขา พเจ า เข า กองทั พ
ราชวงศยกมาถึงบานขอนขวางแขวงเมืองสระบุรี
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.)

จากคําใหการจะเห็นไดวาเจาอนุวงศ มีเจานายชั้นสูงที่เปนผูนําทัพ ไดแก พระยาอุปราชา
เจาราชวงศ เจาราชบุตร การปกครองดังกลาวเรียกวา อาญาสี่ หรือาชญาสี่ ประกอบไปดวย ๙๕
๑. เจาเมือง มีอํานาจสิทธิขาดในการบริหารราชการบานเมือง
๒. อุปฮาด (อุปราช) เปนผูวาราชการแทนในยามที่เจาเมืองปวยหรือไปทํากิจธุระที่อื่น
และรักษาการแทนเมื่อเจาเมืองอสัญกรรม สวนหนาที่หลักคือรวมสวยสาอากรใหแกรัฐ
๓. เจาราชวงศ เปนผูแทนอุปฮาด ทําหนาที่เกี่ยวกับการตัดสินคดีความ
๔. เจาราชบุตร เปนผูชวยราชการ
ถัดจากตําแหนงเจานาย ๔ องคลงมาจะเปนตําแหนงทาวผูชวยอาญาสี่ ไดแก ทาวสุริยะ
ทาวสุริโย ทาวโพธิสาร และทาวสุทธิสาร รองลงมาจากตําแหนงทาวผูชวยอาญาสี่จะเปนตําแหนงขื่อ
บานขางเมือง ถาเปนเมืองราชธานีที่พระเจาแผนดินปกครองจะมีคํานําหนาเปน พระยา หรือพญา
เชน ตําแหนงพระยาชานนทในคําใหการ มีหนาที่เปนเสมียนของเมืองเวียงจันทน แตถาเปนเมืองชั้น
เอก โท ตรี จัตวา จะมีคํานําหนาเปนเพี้ย ตัวอยางในคําใหการขางตน เชน เพี้ยเมืองขวา เพี้ยเมืองคํา
เพี้ยเมืองเพน เพี้ยชาบัณฑิต เปนตน
๓.๒ เขมร
การปกครองภายในแผนดินเขมรจะมีเจานายชั้นสูง ๔ ตําแหนง ไดแก สมเด็จ
พระเจากรุงกัมพูชา (พระทรงราชย) สมเด็จพระมหาอุปโยราช (วังหลัง) สมเด็จพระมหาอุปราช (วัง
หนา) และสมเด็จพระวรราชินี (พระราชชนนีพระเจากรุงกัมพูชา) แตละตําแหนงมีขุนนางประจําสังกัด

๙๕

เติม วิภาคพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๔๖), ๒๙๓-๒๙๕.

๒๕๙
เรียกวาขุนนางสํารับเอก โท ตรี และจัตวา ตามลําดับ ๙๖ แตละตําแหนงจะมีศักดินากํากับเหมือนกับ
ของไทย พระนามสมเด็ จพระเจ ากรุงกัมพูช าที่พบในคําใหการสมัย รัช กาลที่ ๓ คือพระนามของ
พระองคดวง ระบุไวในจดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.
๒๓๙๒) วา “...พระหริรักษรามาอิศราธิบดีศรีสุริโยพรรณธรรมิศวโรดมบรมสุรินทรามหาจักรพรรดิราช บรมนารถบรมบพิตร...”
สําหรับขุนนางชั้นสูงของเขมรนั้นพบวาคําใหการพระยาเขมรคิดอุบายกําจัดกองทัพไทย
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) กลาวถึงตําแหนง “เจาฟาทะละหะ” และ “สมเด็จเจาพระยา” ซึ่งเมื่อขุน
นางเขมรจะกอการกบฏนักองคดวงเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๘ ขุนนางเขมรสงจดหมายลับติดตอไปถึงเจาฟา
ทะละหะ (หลง) และสมเด็จเจาพระยา (หู) ซึ่งถูกญวนควบคุมตัวไว ดังความตอไปนี้
แลวพระยาบวรราชรถว าไดมีหนั งสือใชค นไปหา ฟาทะละหะหลง สมเด็ จ
เจาพระยาหู หลายครั้งแลว ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยาไดมีหนังสือมาเถิงอายพระยา
บวรราชรถใจความวาใหอายพระยาบวรราชรถ พระยาพระเขมรทั้งปวงคิดอานใหเจาผูหญิง
ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ใหกลับขึ้นมาบานเมือง
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

ตําแหนงเจาฟาทะละหะเปนตําแหนงสูงสุด วาที่เสนาบดีนายกในขุนนางสํารับเอก ขึ้นกับ
ฝายพระทรงราชย มีศักดินา ๑๐๐๐๐ สวนตําแหนงสมเด็จเจาพระยา เปนตําแหนงเสนาบดีนายก
สู ง สุ ด ในสํ า รั บ โท ฝ า ยพระมหาอุ ป โยราช ศั ก ดิ น า ๑๐๐๐๐ ซึ่ ง ในสมั ย ที่นั ก องค ด ว งครองราชย
ตําแหนงพระมหาอุปโยราชวางลง ขุนนางสํารับโทจึงตองมาสมทบในฝายทรงราชย ๙๗ และจะเห็นได
วาคําใหการใชคําเรียกขุนนางเขมรโดยรวมวา “พระยาพระเขมร” ซึ่งตัวอยางราชทินนามของขุนนาง
เขมร ในคําใหการมีการกลาวถึงในตอนที่เจานายผูหญิงจะปูนบําเหน็จใหกับขุนนางเขมรผูกอการกบฏ
ดังความตอไปนี้
ตั้งใหพระยาโกษาสงครามมุมเปนที่พระราชวิสูน อายพระยาบวรราชรถเปนที่
พระยายมราช อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปนที่พระยาราชเดชะ อายพระยาพระคลังศุกเปน
พระยาประเทศ อายพระยานครธรรมราชมกเปนที่พระยาเอกราช อายพระยาสุภาเสนาอก
เปนที่พระยาโสเดชะ อายพระยาโสรไทยโสมเปนที่พระยาบวรนายก อายพระยากุเชนทร
เสนาโปดเปนที่พระยา(ฤท)ธาสงคราม อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมเปนที่พระยามหาเสนา
๙๖

“ภาคผนวก ๕ ทํ าเนียบนาม ภาคที่ ๓ ตําราทํ าเนียบบัน ดาศักดิ์ กรุ งกั มพูชา,” ใน ประชุ ม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๒ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๙),
๘๘๖.
๙๗
“ภาคผนวก ๕ ทํ าเนียบนาม ภาคที่ ๓ ตําราทํ าเนียบบัน ดาศักดิ์ กรุ งกั มพูชา,” ใน ประชุ ม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๒, ๘๘๗.

๒๖๐
อายพระยาวงศาธิบดีศรีเปนที่พระยาสุภาธิบดี อายกลาภาศเสาเปนที่พระยารามาคีรีไกร
ไชยสงคราม
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

ราชทินนามของตําแหนงที่เจานายผูหญิงจะเลื่อนยศใหบรรดาขุนนางเขมร เมื่อนําไป
เทียบกับตําราทําเนียบบรรดาศักดิ์กรุงกัมพูชา พบวาตําแหนงที่ผูกอการกบฏจะไดรับนั้นเปนขุนนาง
ชั้นสูง มีศักดินาตั้งแต ๕๐๐๐-๑๐๐๐๐ ดังนี้
พระราชวิสูน (ราชอิสูรศักดิ์)
พระยายมราช
พระยาราชเดชะ
พระยาประเทศ
พระยาเอกราช
พระยาโสเดชะ
พระยาบวรนายก
พระยามหาเสนา (มหาเสนาธิบดี)
พระยาสุภาธิบดี
พระยาฤทธาสงคราม
พระยารามาคีรีไกรไชยสงคราม

ตําแหนงนายพระกลด สํารับโท
ตําแหนงจตุสดมภ
ตําแหนงจตุสดมภที่จักรี สํารับโท
ตําแหนงจตุสดมภ สํารับตรี
ตําแหนงจตุสดมภ สํารับตรี
ตําแหนงนายฝกชาง
ตําแหนงนายคลังโกไสยพัตรขวา
ตําแหนงทหารธงขวา
ตําแหนงวาความแพงซาย
(ไมพบในทําเนียบ)
(ไมพบในทําเนียบ)

ศักดินา ๕๐๐๐
ศักดินา ๑๐๐๐๐
ศักดินา ๑๐๐๐๐
ศักดินา ๑๐๐๐๐
ศักดินา ๑๐๐๐๐
ศักดินา ๗๐๐๐
ศักดินา ๘๐๐๐
ศักดินา ๙๐๐๐
ศักดินา ๙๐๐๐

นอกจากนี้ในคําใหการยังกลาวถึงตําแหนงขุนนางหัวเมืองขึ้นของเขมร ซึ่งเจาผูหญิงสง
ตราตอบใหแกพระยาจักรี (มี) เกี่ยวกับการปูนบําเหน็จพวกกบฏวาจะใหเปนเจาเมืองสําคัญ เชน เมือง
ตบงขมุม เมืองบาพนม เมืองลําดวน เมืองพุทไธมาศ ฯลฯ ซึ่งมีราชทินนามประจําผูครองเมืองตางๆ
ดังขอความตอไปนี้
แลวเจาผูหญิงจึงทําหนังสือปดตราพระบัณฑูรตั้งใหอายพระยาจักรีมีเปนที่
พระยาจักรีตามเดิมฉบับ ๑ ตั้งใหอายพระยาวงศาอรรคราชศรีเปนที่พระยาอรชุนเจาเมือง
ตบงขมุมฉบับ ๑ อายสนองไชยเปนที่พระยาธารมาเดโชเจาเมืองบาพนมฉบับ ๑ อายแสน
ไชยมนเปนที่พระยาฦๅจักรสีหเจาเมืองลําดวนฉบับ ๑ อายกลาภาศบือเปนที่เจาเมืองพุทไธ
มาศฉบับ ๑ อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลกฉบับ ๑ อายกลาภาศยกเปนที่เจา
เมื องศรี สุ นทรฉบับ ๑ อ ายเทพอาจารยเปน ที่เจ าเมืองบาทีฉ บับ ๑ อ ายมโนศุกเป น ที่
พระยาแสนสงครามเจาเมืองหลังปาฉบับ ๑ อายแกลบเปนที่เจาเมืองไพรกะบาดฉบับ ๑
(จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔)

๒๖๑
๓.๓ หัวเมืองมลายู
หัวเมืองมลายูเปนประเทศราชของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว เจาเมืองจะตองสงเครื่องราชบรรณาการเปนตนไมเงินตนไมทองมายังราชสํานักที่กรุงเทพฯ
ดังตัวอยางการสงเครื่องราชบรรณาการของเมืองตรังกานู ในคําใหการตอไปนี้
ฯขาฯ ดู เห็นดอกไมทองดอกไมเงิน แผตัดเปนตนเปนใบเปนดอกไวพรอม
แลว ตนกูอุมาวากับ ฯขาฯ วาถาตนกูโอะอีตําคนมีชื่อไมคิดทําวุนวายยืดยาวตอไปอีกจะ
จัดแจงดอกไมทองเงินเครื่องราชบรรณาการสงเขาไปใหทันมรสุมปชวดโทศกนี้จงได
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙)

การปกครองในหัวเมืองมลายู เจาเมืองเรียกวารายา (Raja) เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และ
มี ร ายามุ ด า (Raja Muda) ช ว ยดู แลการปกครองทั่ว ไป ทํา หน าที่ แทนเจ าเมือ งยามจํ าเปน ซึ่ งใน
คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวถึงบทบาทของรายามุดาเมืองกลันตันในการชวย
พระยากลันตันรบกับพระยาบาโงยไว ดังตัวอยางตอไปนี้
พระยากลันตันใหรายามุดาคุมไพรยกขึ้นไปตั้งคายสูรบกับพระยาบาโงยกอง
หนึ่งจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู ภายหลัง ฯขาฯ ไดยินวาพระยาบาโงยตีคายรายา
มุดาแตกถอยลงมา พระยากลันตันกับรายามุดายกขึ้นไปตีคายพระยาบาโงยแตกถอยไป
พระยากลันตันใหรายามุดาอยูรักษาคาย พระยากลันตันกลับลงมา ณ เมืองกลันตัน
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

คําใหการมักจะกลาวถึงเจานายและขุนนางหัวเมืองมลายูโดยรวมวา “ศรีตวันกรมการ”
หมายถึงพระบรมวงศานุวงศ และอํามาตยประจําเมืองประเทศราชมลายู ดังเชน
แลเมื่อ ณ วั น เดือนสี่ ข า งขึ้ น เจ ะ อาหลี ลา มเมืองนครเชิญ ตราตั้ ง พระยา
กลั น ตั น ออกไปลุ ว าง ณ เมื องกลั น ตั น พระยากลั น ตั น ให หาบรรดาญาติ พี่ น องศรี ต วั น
กรมการมานั่งฟงทองตราที่บานพระยากลันตันคนใหม แลวตางคนตางกลับไป
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

นอกจากนี้ในสังคมหัวเมืองมลายูจะมีการใชคําเรียกนําหนาชื่อบุคคล เพื่อแสดงการยก
ยองและบอบอกฐานะ ดังตัวอยางขอความจากคําใหการดังนี้
ฯขาฯ เอาลูกกระสุนดินดําสงใหอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวาๆ ใหเจะอุเสน
เปนนายกองคุมพวก ฯขาฯ ประมาณ ๓๐ คนเศษ ยกไปตั้งรักษาอยูที่ทุงน้ํานอย คอยดู
กองทัพจะหนีถอยไปเมืองไทร
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐)

๒๖๒
นีกะจีเปนบาวพระยากลันตันซึ่งคุมดอกไมทอง ดอกไมเงิน เขาไปทูลเกลาฯ
ถวาย ณ กรุง
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗)

คํานําหนาชื่อบุคคลเหลานี้เปนภาษามลายู มีอยู ๔ ระดับ ไดแก ๙๘
๑. กู เปนคํานําหนาชื่อของผูที่มีเชื้อสายเจาชั้นสูงสุด เวลาผูอื่นเรียกอยางยกยองจะใส
คําวา “ตวน” นําหนาเปน “ตวนกู” ซึ่งในคําใหการเรียกวาตนกู
๒. นิ เปนคํานําหนาชื่อบุคคลที่มีแมเปนเจา ซึ่งมีคํานําหนาวา “กู”
๓. แว เปนคํานําหนาชื่อบุคคลที่มีแมเปน “นิ” แตมีพอเปนสามัญชน
๔. เจะ เปนคํานําหนาชื่อบุคคลที่มีแมเปน “แว” แตมีพอเปนสามัญชน คํานี้เทียบไดกับ
คําวา “คุณ” ในภาษาไทย
๓.๔ ลานนา
การปกครองในหั ว เมื องล านนาสมั ย รั ต นโกสิน ทรต อนต น จะปกครองด ว ย
เจา นายชั้นสูง ๕ ตํา แหน งเรี ยกว า “เจาขันธทั้ง ๕” ไดแก เจาเมือง พระยาอุปราช (เจาหอหนา)
พระยาราชวงศ และพระยารัตนเมืองแกว (พระยาบุรีรัตน) ระบบนี้เริ่มขึ้นเมื่อพระเจากาวิละไดรับ
การแตงตั้งใหเปนเจาหลวงเชียงใหม ไดมีการฟนฟูการปกครองบานเมือง และมีการนําระบบการ
ปกครองในกรุงรัตนโกสินทรมาใช เชน ตั้งเจาหอหนา คืออุปราชหรือวังหนา หรือเจาเมืองแกว เทียบ
ไดกับวังหลัง โดยตําแหนงเจาหลวงจะเปนผูบริหารสูงสุดของเมือง รองลงมาคือเจาอุปราชและเจา
เมืองแกวซึ่งมีฐานะเปน “พระเปนเจาทั้งสามพระองคพี่นอง” และยามที่เจาหอหนาหรือเจาเมืองแกว
องคใดองคหนึ่งเสด็จไปราชการนอกสถานที่ เชนในราชการสงครามแลว ผูนั้นจะดํารงสถานภาพความ
เปน ผูนําเทีย บเทาเจาหลวง ๙๙ รองจากเจาขันธทั้ง ๕ คือตําแหนงเคาสนามหลวงมีขุนนางประจํา
ตําแหนง ๓๒ คน ซึ่งคําใหการมักเรียกขุนนางลานนาโดยรวม วา “แสนทาวพระยาลาว”
ภาพสะทอนระบบเจาขันธทั้ง ๕ ปรากฏอยูในสําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่อง
วงศสกุลที่เปนพระยาเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) ที่มีการสอบถามนายนอยปนตาเกี่ยวกับผู
ครองเมืองสําคัญในลานนา ๓ เมือง ไดแก เชียงใหม ละคร (ลําปาง) และลําพูน ดังขอมูลตอไปนี้
เมืองเชียงใหม

๙๘

สุทธิวงศ พงศไพบูลย. “ศรีตะวันกรมการ.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต ๑๕ (๒๕๔๒):

๙๙

วงศสักก ณ เชียงใหม, บรรณาธิการ, เจาหลวงเชียงใหม (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๓๙),

๗๒๗๓.
๑๙๐.

๒๖๓
นายขนานพุทธวงศเปนพระยาเชียงใหม
นายหนานมหาวงศบุตรพระยาเชียงใหมชางเผือกเปนพระยาอุปราช
นายนอยมหาพรหมบุตรพระยาเชียงใหมคําพันเปนพระยาราชวงศ
นายคําแพงบุตรพระยาเชียงใหมพุทธวงศเปนพระยาราชบุตร
นายหนานสุริยวงศบุตรพระเจาเชียงใหมกาวิละเปนที่พระยารัตนเมืองแกว
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๑)

“นายขนานพุทธวงศ” พระยาเชียงใหมที่กลาวถึงในคําใหการนี้คือพระยาพุทธวงศ (พ.ศ.
๒๓๖๙-๒๓๘๙) เจาหลวงเชียงใหมพระองคที่ ๔ ในราชวงศเจาเจ็ดตน “นายหนานมหาวงศ” ผูเปน
พระยาอุปราช ในเวลาตอมาคือพระเจามโหตรประเทศ (พระยามหาวงศ พ.ศ. ๒๓๙๐-๒๗๙๗) เจา
หลวงเชี ย งใหม พระองค ที่ ๕ สว น “นายนอยมหาพรหม” ผูเปน พระยาราชวงศ คือพระบิด าของ
พระเจ าอิ นทวิ ชายานนท เจา หลวงเชีย งใหมพระองคที่ ๗ และ “นายหนานสุริย วงศ” ผูเปน พระ
ยารัตนเมืองแกว ในเวลาตอมาคือพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (พ.ศ. ๒๓๙๙-๒๔๑๓) เจาหลวงเชียงใหม
พระองคที่ ๖ ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูดํารงตําแหนงเจาขันธทั้ง ๕ เปนเจานายชั้นสูงและ
เปนเครือญาติกับเจาหลวงเชียงใหม และผูที่จะเปนเจาหลวงก็ตองเคยดํารงตําแหนงในเจาขันธทั้ง ๕
สวนขอมูลเจาขันธทั้ง ๕ ในเมืองละคร (ลําปาง) และลําพูน มีดังนี้
นายนอยอินบุตรพระยาละครเกาเปนพระยาละคร
นายนอยรังสีบุตรพระยาละครเกาเปนพระยาราชบุตร
นายหนานมหาพรหมบุตรพระเจาละครดวงทีปเปนพระยาราชวงศ
นายหนานปญญาบุตรพระยาราชวงศหมูลาเปนพระยารัตนะเมืองแกว
นายหนานลังกาบุตรพระยาละครเกาเปนพระราชบุตร
นายหนอเมืองบุตรพระยาละครเกาเปนพระยาไชยสงคราม
เมืองลําพูน
นายคําตันเปนพระยาลําพูน
นายหนานมหายศเปนพระยาอุปราช
นายหนานมหาวันเปนพระยาราชวงศ
นายขนานลังกาเปนพระยารัตนเมืองแกว
นายขนานศรีวิไชบุตรพระยาราชวงศ เปนพระยาราชบุตร
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๑)

๒๖๔
“นายนอยอิน” เปนบุตรพระยาละครคําโสม เจาหลวงลําปางพระองคที่ ๒ เดิมเคยเปน
พระยาอุปราชเมืองลําปางตอมาไดไปเปนพระยาลําพูน และกลับมาครองลําปางเปนเจาหลวงลําปาง
พระองคที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ สวนนายนอยรังสี ตอมาไดขึ้นครองลําปางตอจากนายนอยอินเปนเจา
หลวงลําปางพระองคที่ ๘ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔ ๑๐๐ สวนขอมูลทางเมืองลําพูนนั้น กลาวถึง “นายคําตัน”
เปนพระยาลําพูน มีนามวาเจาหลวงคําตัน (พ.ศ. ๒๓๗๑-๒๓๒๓๘๔) เจาหลวงลําพูนพระองคที่ ๕
และผูที่ครองเมืองลําพูนตอมาคือ “นายขนานลังกา” พระยารัตนเมืองแกว ไดรับการสถาปนาจากราช
สํานักกรุงเทพฯ เปนเจาหลวงลําพูนองคที่ ๖ มีพระนามวาเจาหลวงธรรมลังกา (พ.ศ. ๒๓๘๔-๒๓๘๖)
คําใหการของนายนอยปนตาจึงสะทอนใหเห็นถึงยศตําแหนงของเจาขันธทั้ง ๕ ในเมือง
สําคัญของลานนาในชวงรัตนโกสินทรตอนตน กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงเปลี่ยนตําแหนงผูครองเมืองจากพระยาใหเปนเจาทั้งหมด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙
และตอมาทรงเพิ่มตําแหนงเจานายชั้นสูงอีก ๓ ตําแหนงคือ เจาราชภาคิไนย พระยาอุตรการโกศล
และพระยาไชยสงคราม๑๐๑
การปกครองที่ปรากฏในคําใหการจึงสะทอนใหเห็นถึงการปกครองของไทยในสมัยกรุง
รัตนโกสินทรตอนตนที่ประกอบไปดวย การปกครองสวนกลาง ซึ่งคําใหการกลาวถึงบทบาทของกรม
มหาดไทย การปกครองส ว นภู มิภ าคที่เกี่ย วกับ กรมการเมืองและขุน นางหัว เมืองที่เดิน ทางไปสื บ
ราชการ ตลอดจนการปกครองในหัว เมืองประเทศราชตางๆ ไดแก เวีย งจันทน เขมร มลายู และ
ลานนา ซึ่งแตละหัวเมืองจะมีรูปแบบการปกครองภายในที่แตกตางกันออกไป
เศรษฐกิจ
จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวามีภาพสะทอน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ ๓ ในดานของการทําเกษตรกรรมเพื่อการคา บรรยากาศการคาขาย
และทรัพยากรธรรมชาติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. การทําเกษตรกรรมเพื่อการคา
การทําเกษตรกรรมเพื่อการคา ที่พบในคําใหการไดแก มีการทําน้ําตาลทรายจากออย
และการปลูกพริกไทย ซึ่งเปนสินคาสงออกที่สําคัญสมัยรัชกาลที่ ๓
๑.๑ น้ําตาลทราย

๑๐๐

พระยาประชากิ จ กรจัก ร (แช ม บุ นนาค), พงศาวดารโยนก (พระนคร: ศิ ล ปาบรรณาคาร,

๒๕๐๔), ๕๘๑.
๑๐๑

ชวลีย ณ ถลาง, ประเทศราชของสยาม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโ ครงการตําราสั งคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑), ๑๐-๑๑.

๒๖๕
น้ําตาลทรายเปนผลผลิตที่ไดจากการแปรรูปจากพืชออย จอหน ครอเฟดระบุ
ไววาน้ําตาลทรายของไทยขาวและดีที่สุด มีการทําอุตสาหกรรมแปรรูปน้ําตาลในแถบบางปลาสรอย
นครไชยศรี ลุมน้ําบางปะกง และเมืองฉะเชิงเทรา ผูปลูกออยจะเปนคนไทย สวนคนผลิตน้ําตาลเปน
ชาวจีน ในชวงรัชกาลที่ ๓ น้ําตาลเปนสินคาที่ตลาดโลกตองการ โดยเฉพาะในหมูพอคาชาวยุโรป
อเมริกัน และมีการสงออกไปจีน จึงทําใหอุตสาหกรรมน้ําตาลขยายตัวเร็วมาก เพราะใชเงินลงทุนไม
มาก ใชแรงงานคนหรือแรงงานสัตวในการหีบออย สวนเชื้อเพลิงใชฟนที่หาไดทั่วไป ๑๐๒ ภาพสะทอน
เกี่ยวกับการทําน้ําตาลของชาวจีนปรากฏอยูในชุดคําใหการที่เกี่ยวกับการจลาจลของอั้งยี่ที่ฉะเชิงเทรา
เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๙๑ ซึ่ งจี น ผู กอการมักจะเปน เจาของกิจ การโรงงานน้ําตาล เช น จีน โปที่ร ะบุไวใ น
คําใหการวาตนเดินทางมาจากเมืองจีนมาชวยงานจีนหองผูเปนบิดาจนไดเปนหลงจู (ผูจัดการ) โรงหีบ
ออยที่เมืองฉะเชิงเทรา ดังขอความตอไปนี้
ขาพเจาจึงโดยสารสําเภาเขามาตามบิดาขาพเจา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาออกไป
พบจีนเที่ยงหองบิดาขาพเจาไปเปนเสมียนโรงหีบหลงจูไตโรงพระยาสมบัติวานิช ณ บานบาง
ทองเหนือเมืองฉะเชิงเทรา ขาพเจาชวยบิดาขาพเจาทําบัญชีอยูที่โรงหีบหลงจูไตได ๙ ป
ขาพเจาไดอําแดงพุมบุตรจีนไดบานบางทองเปนภรรยา พระยาสมบัติวานิชให ฯขาฯ เปน
หลงจูแทนจีนไตมาจนทุกวันนี้ได ๗ ป ฯขาฯ อยูกินกับอําแดงพุมเกิดบุตรชาย ๑ หญิง ๓
(รวม) ๔ คน ฯขาฯ มีจีนลูกจางหีบออยตัดออยใชการงานอยูที่โรงหีบ ฯขาฯ ในปนี้เปนจีน
๑๔๐ เศษ
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)

อีกรายหนึ่งคือจีนยี่ใหการวาไดรวมลงทุนกับจีนไลฮีเริ่มกิจการน้ําตาล โดยมีหลวงพิทักษ
ทศกรเปนผูสนับสนุนเงินทุน ซึ่งมีเงื่อนไขวาเมื่อทําน้ําตาลไดจะตองสงเขามาใหหลวงพิทักษทศกร
จําหนายตอไป ดังขอความที่วา
ขาพเจามาหาหลวงพิทักษทศกรวาขาพเจาจะเขาทุนกับจีนไลฮีทําโรงน้ําตาลที่
เมืองฉะเชิงเทรา ใหหลวงพิทักษทศกรลงทุนใหขาพเจาๆ ทําน้ําตาลไดแลวจะสงเขามาให
หลวงพิทักษทศกรขายเก็บเอาทุน หลวงพิทักษทศกรใหเงินขาพเจา ๓๐ ชั่ง เงินของขาพเจา
มีอยู ๑๐ ชั่ง เขากันเปนเงิน ๔๐ ชั่งไปเขาทุนกับจีนไลฮีซอื้ โรงน้ําตาลเกาพระยาสมบัติวานิช
ขาพเจากับจีนไลฮีก็ทําโรงน้ําตาลอยูที่บานทาไขไดปหนึ่ง
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.)

๑๐๒

นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ: รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน
รัตนโกสินทร, พิมพครั้งที่ ๔ (นนทบุร:ี ฟาเดียวกัน, ๒๕๕๕), ๑๑๓.

๒๖๖
ตอมาจีนยี่แยกตัวออกมาตั้งกิจการโรงน้ําตาลเปนของตัวเอง โดยไดเงินทุนจากหลวง
พิทักษทศกร ๔๗ ชั่ง รวมกับเงินเก็บสวนตัว ๑๖ ชั่ง และเงินกูจากบุตรหลวงจิตรจํานง ๑๐ ชั่ง จะ
เห็นไดวาหลวงพิทักษทศกรมีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนกิจการโรงหีบออย เนื่องจากหลวง
พิทักษทศกรนี้เปนตําแหนงของเจาภาษีน้ําตาลทราย ผูที่ไดรับตําแหนงนี้คือเจาสัวยง ซึ่งเปนผูทํา
หนาที่เก็บภาษีน้ําตาล มีอํานาจตั้งราคาน้ําตาลในทองตลาด ๑๐๓
อยางไรก็ตาม คําใหการกลาววาเมื่อเกิดเหตุการณตั้วเฮียกอจลาจลมีการเผาโรงหีบออย
ในเมืองฉะเชิงเทราเสียหายเปนจํานวนมาก ซึ่งเหตุการณครั้งนั้นสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ําตาล
และทําใหรายไดของรัฐจากการคาน้ําตาลตองหยุดชะงักลง

๑.๒ พริกไทย
พริกไทยเปนสินคาสงออกที่เคยมีการปลูกมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แตมา
หยุดชะงักลงในชวงรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช เนื่องจากไมพบหลักฐานการสงออก ครั้นถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทรมีชาวจีนอพยพมาจึงมีการบุกเบิกการปลูกพริกไทยอีกครั้ง ๑๐๔ ในสมัยรัชกาลที่
๓ พริกไทยเปนสินคาสงออกที่สําคัญ และเปนสินคาผูกขาดที่ตองจําหนายใหกับพระคลังสินคาเทานั้น
มีแหลงสําคัญอยูที่หัวเมืองชายทะเลตะวันออก โดยเฉพาะที่เมืองจันทบุรี ตอมามีการขยายไปปลูกยัง
เมืองตางๆ ทางภาคใต เชน ตรัง สตูล ปตตานี ฯลฯ ๑๐๕ คําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรา
กําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) กลาวถึงเรือคนจีนที่คาพริกไทยไวในตอนที่จีนบูโดยสารเรือพริกไทย
ไปตามหาจีนซาผูเปนบิดาที่เมืองจันทบุรีวา
จีนซาบิดาขาพเจาโดยสารเรือจีนมีชื่อเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาจึ่งโดยสาร
เรือสําเภาโปหลีจีนลําไฮเปนจุนจู เมื่อพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเปนที่พระวิเศษวารีตกแตง
ครั้นขาพเจาเขามา ณ กรุงเทพฯ จีนมีชื่อบอกขาพเจาวาจีนซาบิดาขาพเจาออกไปอยู ณ
เมืองจันทบุรี ขาพเจาก็โดยสารเรือจีนมีชื่อซึ่งบรรทุกพริกไทยออกไป ณ เมืองจันทบุรี จีน
อยูพี่ชายบิดาขาพเจาบอกขาพเจาวาจีนทราบิดาขาพเจาตายเสียแลว ขาพเจาก็อยูกับจีนอยู
พี่ชายบิดาขาพเจาได ๔ ป แลวขาพเจาโดยสารเรือผูมีชื่อกลับเขามา ณ กรุงเทพฯ
๑๐๓

ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓ ดานเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๒), ๑๖๑.
๑๐๔
นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ: รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน
รัตนโกสินทร, ๑๐๔-๑๐๕.
๑๐๕
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝรั่งสมัยพระนั่งเกลาฯ, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๘๐๘๑.

๒๖๗
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.)

คําใหการขางตนสะทอนใหเห็นวาคนจีนเปนเจาของกิจการการคาพริกไทย โดยมีแหลง
สําคัญอยูที่เมืองจันทบุรี อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงการเดินเรือสําเภาเพื่อคาขายระหวางกรุงเทพฯ
และเมืองจันทบุรีอีกดวย
๒. การคา
ภาพสะทอนเกี่ยวกับการคาที่พบในคําใหการจะเกี่ยวกับบทบาทของชาวจีนในการคา
ขายทั้งภายในประเทศและการคากับตางประเทศ ซึ่งสะทอนออกมาในคําใหการของจีนกั๊กที่เลาถึง
การคาของชาวจีนในกรุงเทพฯ ใหเจาเมืองบาหลีฟงวามีพวกจีนกลุมตางๆ เชน แตจิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลํา
เขามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ จีนเหลานี้ไดรับราชการ และเปนพอคาสําเภา ดังขอความที่วา
ยังพวกจีนแตจิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลํา เขามาพึ่งพระเดชเดชานุภาพตั้งทํามาหากิน
อยูที่กรุงเทพฯ............จีนที่มีสติปญญากวางขวางก็โปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนพระยา เปนพระ
เปนหลวง เจาภาษีบาง เปนเจาสัวบาง ที่เปนลูกคามีเงินทองก็มาก คนหนึ่งมีสําเภาไปคา
เมืองจีนบาง เรือตั้วแงไปคาเมืองแขกขางฝายตะวันตกบาง คนหนึ่ง ๔ ลํา ๕ ลําทั้งใหญทั้ง
เล็กสัก ๑๔๐ ลํา ๑๕๐ ลํา ลูกคาเมืองจีนแตงสําเภาเขาไปคาขายปหนึ่ง ๑๐๐ ลํา ๑๐๐ ลํา
เศษบาง
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

การค า สํ า เภาที่ จี น กั๊ ก กล า วถึ ง นั้ น ถื อ ว า เป น การหารายได อ ย า งหนึ่ ง ของราชสํ า นั ก
เนื่องจากการหารายไดจากสวยสาอากรไมเพียงพอ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเมื่อครั้งยัง
ดํารงพระยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ทรงทําการคาสําเภากับจีนสรางรายไดใหราชสํานัก จน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยตรัสลอวา “เจาสัว” ดวยเหตุนี้จึงทรงทราบดีวาการคาขาย
สําเภากับจีนนาจะเปนรายไดของแผนดิน ดังนั้นในชวงรัชกาลของพระองคจึงมีเจานายและขุนนาง
แตงสําเภาไปคาขายกับจีนเนื่องจากนโยบายของราชสํานักอนุญาตใหคาขายไดอยางเสรี และมีชาวจีน
ที่รับราชการเปนขุนนางก็ยังแตงสําเภาไปเมืองจีนและเมืองทาอื่นๆ ในภาคใต เชน นครศรีธรรมราช
สงขลา เปนตน ๑๐๖ ซึ่งการแตงสําเภาไปคาขายในหัวเมืองทางภาคใตปรากฏอยูในคําใหการนายรัก
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวถึงจีนจิตแตงสําเภาใหนายรักผูเปนหลานไปคาขายยังเมืองกลันตัน
ดังขอความตอไปนี้

๑๐๖

นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ: รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน
รัตนโกสินทร, ๙๒-๙๕.

๒๖๘
๏ ฯขาฯ นายรักใหการวาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศ ฯขาฯ เปนหลาน
จีนจิตๆ เปนบาวเจาพระยาพลเทพ ตั้งบานเรือนอยู ณ สามเพ็ง จีนจิตแตงเรือให ฯขาฯ คุม
สินคาออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน ๓ เที่ยวๆ นี้แตงเรือศีรษะญวนลําหนึ่งยาวแปดวา
ปากกวางแปดศอก บรรทุกสินคาขาวสารเกวียนเศษ เกลือสี่สิบสามเกวียน กระดาษเงิน
กระดาษทอง ครามหมอ ให ฯขาฯ เปนนายเรือคุมสิ่งคาออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตันตัน
ณ วันเดือนเกา ขางขึ้นปจอสัมฤทธิศก ฯขาฯ กับจีนไตกงลูกเรือสิบเอ็ดคนใชใบจากปากน้ํา
เมืองสมุท รปราการไปเดื อนหนึ่ ง เถิ งเมืองนคร ณ วัน เดื อนสิบ แรมค่ํา หนึ่ ง ฯขา ฯ แวะ
จําหนายเกลือที่เมืองนครยี่สิบเกวียนๆ ละสามตําลึง แลว ฯขาฯ ซื้อฝายซื้อดายที่เมืองนคร
เปนสินคาบรรทุกออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

คําใหการขางตนทําใหทราบถึงสินคาที่จีนจิตแตงลงไปจําหนายไดแก ขาว เกลือ กระดาษ
เงิน กระดาษทอง คราม และจะเห็นไดวานายรักแวะที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อแวะซื้อฝายซื้อดาย
สะทอนใหเห็นถึงสินคาสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเมืองนี้เปนแหลงสําคัญในการปลูกฝาย
และมีกิจการทอผาชั้นดี คือผายกฝาย ผายกไหม และผายกทอง ๑๐๗
สวนเสนทางการคากับตางประเทศที่ปรากฏในคําใหการจะพบอยูในคําใหการจีนกั๊กเรื่อง
บรรทุกสินคาไปเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) พระสวัสดิวารี ซึ่งเปนขุนนางชาวจีนไดแตง
สําเภาใหจีนกั๊กไปบาหลีมีรายการสินคา ไดแก “...เกลือ ๑๕๐ เกวียน น้ํามันมะพราวหนัก ๓๐๐ บาท
ครั่งหนัก ๑๐๐ หาบ น้ําตาลดําหนัก ๔๐๐ หาบ ฝางหนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน แพรผัง
สี ๓๐ พับ...” เมื่อพิจารณาจากรายการสินคาจะพบวาไมมีขาวไปจําหนายเหมือนกับคําใหการของ
นายรัก เนื่องจากนโยบายราชสํานักในเวลานั้นถือวาขาวเปนอาหารหลัก เปนยุทธปจจัยที่สําคัญ หาม
มิใหพอคาชาวตางชาติซื้อขาวเปลือกและขาวสารไปจําหนายในตางประเทศ แตหากปใดมีผลผลิตขาว
เพียงพอตอการบริโภคในประเทศ ๓ ป จึงอนุญาตใหจําหนาย ๑๐๘ และยังปรากฏรายการสินคานําเขา
จากเมืองจีนที่นําไปขายตอยังบาหลีคือ แพรจีนเจา เปนแพรเนื้อหนา มีลายดอกใหญ ใชเปนผาหม
และแพรผังสี หรือปงสี เปนผาแพรเนื้อเลี่ยนบาง ไมมีดอกใชคลุมหรือหม ๑๐๙
จีนกั๊กไดเดินทางไปยังเมืองใหมคือสิงคโปรในปจจุบัน จีนกั๊กจอดเรือที่เมืองใหมแวะซื้อ
สินคาจากที่นี่ไปขายตอยังบาหลี ทําใหเห็นถึงลักษณะการคาแบบพอคาคนกลางของชาวจีน โดย

๑๐๗

วิบูลย ลี้สุวรรณ, สารานุกรมผาและเครื่องถักทอ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๐), ๑๓๖.
๑๐๘
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝรั่งสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๘๔.
๑๐๙
วิบูลย ลี้สุวรรณ, สารานุกรมผาและเครื่องถักทอ, ๒๑๗.

๒๖๙
รายการสินคาที่ไปซื้อนั้น ไดแก กระทะ สีเสียด ถวยชาม ทองอังกฤษ ไหมทอง ผาขาว และผาเนื้อดิบ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
๏ วัน ฯ๔ ๑๑ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกใชใบออกจากหลังเตาลมเปนวาวเปนสลาตัน
ไปเดือน ๑ กับ ๗ วัน ถึงเมืองใหมแวะเขาจําหนายสินคาที่เมืองใหมบาง ยังอยูที่เรือบาง แลว
ขาพเจาจัดซื้อกระทะ ๕๐๐ เถา สีเสียด ๒๐๐ บาท ถวยชามใหญนอย ๑๐๐๐ ซอง ทอง
อังกฤษ ๑๐๐๐ มวน ไหมทอง ๕๐ หีบ ผาขาว ๕๐ พับ ผาเนื้อดิบ ๑๐๐ พับ สินคาที่
เมืองใหมลงบรรทุกเรือ ขาพเจาไปจางตนหนอังกฤษวาราคาเดือนหนึ่ง ๗๐ เหรียญ
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

เมืองใหม หรือเมืองสิงคโปรที่กลาวถึงเปนแหลงการคาสําคัญในชวงรัตนโกสินทรตอนตน
ไทยเอานําตาลและขาวไปคาขาย ในเอกสารของเฮนรี เบอรนีย ระบุวาในป พ.ศ. ๒๓๖๗ มีเรือสําเภา
ไทยไปสิงคโปรราว ๓๐ ลํา ขนสินคาไปถึง ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ตัน ๑๑๐ และเมื่อจีนกั๊กเดินทางไปถึงบาหลี
ไดเดินทางไปยังเมืองมองงุยของเกาะบาหลีเพื่อขอซื้อกาแฟ ซึ่งกาแฟนี้ถือวาเปนพืชเศรษฐกิจในชวา
และบาหลี จีนกั๊กใหการเกี่ยวกับราคาการซื้อขายกาแฟไววาที่เกาะบาลีมีการจําหนายกาแฟในราคา ๒
ตําลึง ๒ บาท ตอ ๑ หาบ (คิดเปนเงินไทยปจจุบันคือ ๑๐ บาท ตอ ๑ หาบ) จีนกั๊กซื้อมาได ๑๐๐ หาบ
และเชามาบรรทุกกาแฟมาสงที่เรืออีก ๕๐ ตัว ดังขอความตอไปนี้
แลวขาพเจาวาจะมาขอซื้อผลกาแฝหาบ ๑ เปนราคาเทาไร เจาเมืองบอกวา
หาบ ๑ จะเอาราคา ๓๒๐๐ อีแปะเปนเงิน ๒ ตําลึง ๒ บาท เฟอง ๑ ขาพเจาวาจะซื้อ ๔๐๐
หาบ เจาเมืองวาเดือน ๑ จึงจะไดกาแฟหนัก ๔๐๐ หาบ ขาพเจาสัญญาวาใหไปสงถึงทาเรือ
หาบ ๑ จะเอาคาจางเทาไร เจาเมืองวาหาบ ๑ จะเอาราคา ๖๕๐ อีแปะ ขาพเจาคางอยูที่
เมืองมองงุย ๕ วัน ไดกาแฟหนัก ๑๐๐ หาบ ขาพเจาเชามาที่เมืองมองงุยอีก ๓๐ มา ราคา
ตัวละ ๑๐๐๐ อีแปะเหมือนกับที่เมืองบาหลีเหลง คนสําหรั บมา ๓๐ คน เขากัน เปนม า
บรรทุกกาแฟ ๕๐ มา
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.)

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงความนิยมบริโภคกาแฟในสังคมสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงตอง
มีการเดิน ทางไปหาซื้ อที่เ กาะบาหลี ซึ่งยั งปรากฏในหลักฐานอื่นวาไทยพยายามปลูกกาแฟแตไม
ประสบความสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

๑๑๐

มัลลิกา มัสอูดี,“การสถาปนาศูนยกลางอํานาจแหงใหมที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ,” ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาประวัติศาสตรไทย หนวยที่ ๑-๗, ๓๖๖.

๒๗๐
ใหใชที่ดินดานตะวันออกของพระบรมมหาราชวังเปนสวนกาแฟ ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวทรงซื้อที่ดินผืนนี้สรางเปนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๑๑๑
นอกจากบรรยากาศของการคาสําเภา ในคําใหการยังกลาวถึงการตั้งรานคาขายสินคา
จากสําเภาจีน เปนการขายสินคาฟุมเฟอยจากจีน เชน เครื่องลายคราม ผาแพร ผาไหม ฯลฯ ปรากฏ
อยูในสําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) ดังนี้
ข า พเจ า มาเช า โรงจี น ซิ ม ขายของสํ า เภาอยู ที่ ต ะพานหั น ริ ม วั ด จั ก รวรรดิ
ขาพเจาไดอําแดงสําริดบุตรจีนตุนบานหนาวัดนพคุณเปนภรรยามีบุตรชายสองหญิงหนึ่งสาม
คน ขาพเจาตั้งโรงซื้อขายอยูที่หนาวัดจักรวรรดิไดประมาณ ๗ ปแลว ขาพเจาเชาโรงจีนสําฮี
ตั้งโรงเหล็กที่หนาวัดจักรวรรดิอีกโรงหนึ่ง ขาพเจารับเหล็กที่หมื่นราชนาคาไปทําเหล็กตะปู
สงเจาพนักงานพระคลังในขวาได ๓ ปเศษ
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.)

คําใหการขางตนยังกลาวถึงกิจการโรงเหล็กของจีนยี่ ซึ่งรับเหล็กจากหมื่นราชนาคาไป
หลอมเปนตะปูสงทางราชการ สะทอนใหเห็นถึงอุตสาหกรรมการหลอมแรเหล็กชวงรัตนโกสินทร
ตอนตนที่ชาวจีนมีบทบาทเปนเจาของกิจการเนื่องจากมีฝมือทางการชางดีกวาชาวไทย
คําใหการที่กลาวถึงการคาจึงสะทอนใหเห็นวาชาวจีนมีบทบาทในการคาสําเภาดังเชน
จีนจิตแตงสินคาลงสําเภาใหนายรักไปคาขาย หรือจีนกั๊กไปคาขายเมืองบาหลี และสะทอนใหเห็นถึง
การคาภายในประเทศระหวางกรุงเทพฯกับนครศรีธรรมราช และการคาภายนอกประเทศระหวาง
กรุงเทพฯกับเมืองใหม (สิงคโปร) และบาหลี ตอดจนสะทอนใหเห็นถึงกิจการอื่นๆ ของชาวจีน คือ
การขายสินคานําเขาและการทําโรงเหล็ก
๓. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรที่สําคัญที่พบจากคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดแก ทรัพยากรปาไม และ
ทรัพยากรแรธาตุประเภททองคํา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๓.๑ ทรัพยากรปาไม
ทรั พยากรป าไม ถือเปน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ มีแหลงปาไมเปน
จํานวนมากในบริเวณภาคเหนือของไทย กิจการการทําปาไมในสมัยรัชกาลที่ ๓ รัฐบาลไมอนุญาตให
นําไมออกโดยเสรี ราคาไมในเวลานั้นมีราคาถูกมาก ใชในการตอเรือซึ่งเปนสินคาสงออกอยางหนึ่ง ๑๑๒

๑๑๑

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ภัยฝรั่งสมัยพระนั่งเกลาฯ, ๘๕-๘๖.
๑๑๒
นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ: รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน
รัตนโกสินทร, ๗๖.

๒๗๑
ในคําใหการทาวคําเขื่อนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๔)
กลาวถึงกิจการปาไมในเมืองตากที่มีชาวมอญและพมามาตัดไมสักดังนี้
ฯขาฯ ถามพวกกะเหรี่ยงวา ณ ปเถาะเบญจศกนี้ มอญพมามาตัดมาลากไม
ขอนสักในแขวงเมืองตากแหงใดบาง กะเหรี่ยงบอก ฯขาฯ วามอญ พมา มาตัดมาลากไมอยู
ที่แมละเมา พวกหนึ่งประมาณ ๔๐ คน มอญพมายังกําลังตัดชักลากอยู พวกกะเหรี่ยงยัง
หาไดไปตรวจนับตนไมไม จะเปนไมขอนสักมากนอยเทาใดยังไมทราบ
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐)

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นวาบริเวณเมืองตากเปนแหลงที่อุดมไปดวยทรัพยากรปาไม
และในคําใหการฉบับเดียวกันยังกลาวไววาเจาของกิจการจะตองเสียคาตอไม ซึ่งกรมการเมืองตาก
มอบหมายใหทาวคําเขื่อนแกว ทาวรามเสน นายนอยมหาอุดและพวกอีก ๘ คน ไปเก็บคาตอไมจาก
พมาไดเงินถึง ๖,๐๐๐ เหรียญ ดังขอความที่วา
ครั้น ณ เดือน ๑๒ ขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได ปขาลจัตวาศก พระสุนทรบริรักษ พระ
เชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัด ให ฯขาฯ กับทาวรามเสน นายนอยมหาอุด กับไพร ๘
คนออกไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิม แลวใหเก็บเงินคาตอไมที่พมาๆ ตัด ครั้นไปเถิง
แมเมย ฯขาฯ ปวยลง นายนอยมหาอุดใหท าวรามเสนอยูพยาบาล ฯขาฯ แตนายนอย
มหาอุดกับไพร ๘ คนออกไปสืบราชการ ฯขาฯ คลายหายปวยแลว ฯขาฯ กับทาวรามเสน
เก็บเงินคาตอไมที่พมาตัด ณ ปขาลจัตวาศกไดเงิน ๖๐๐๐ เหรียญ
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐)

การเก็ บ ค า ต อ ไม เ ป น การเก็ บ เงิ น ค า ตอจากต น ไม ทุ ก ต น ที่ ตั ด ไป ซึ่ ง แต ล ะเมื อ งจะมี
ระเบียบการเก็บเงินตางกัน วิธีการเก็บคาตอไมที่ในอดีตตามหัวเมืองลานนาจะมีเจาหนาที่ออกไปเก็บ
เพื่อนําสงเจาเมือง เจาเมืองแบงเงิน ๓ สวน แบงใหแกเจาของปา เจาหนาที่เก็บเงิน และเก็บเปนเงิน
ของเจาเมืองอีกสวนหนึ่ง ๑๑๓
๓.๒ ทรัพยากรแรทองคํา
ทรัพยากรแรธาตุที่มีการกลาวถึงในคําใหการคือ ทรัพยากรแรธาตุประเภท
ทองคํา ซึ่งมีการกลาวไววาพบที่เมืองเพชรบูรณ และเมืองพิษณุโลก ในสวนที่เกี่ยวกับเมืองเพชรบูรณ
คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (๒๓๘๔) กลาวไววาพระวิเศษ
โยธา เกณฑไพรพลไปรอนทอง แตหลังจากที่พระวิเศษโยธาถึงแกกรรม มีผูแจงวาทองตกคางอยูที่
ทองมีผูเปนภรรยา ดังขอความตอไปนี้
๑๑๓

สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓), ๓๙๐.

๒๗๒
เมื่อ ณ เดือน ๙ ปกุนเอกศก พระวิเศษโยธา ทองมีภรรยาพระวิเศษโยธาก็ไป
ดวย ขุนหมื่นแลไพรรอนทองอยูได ๓ เดือน ไดทองคําหนัก ๘ ตําลึง ๒ บาท ๒ สลึง ขุน
ประเสริฐ ขุนหมื่นมีชื่อพาไพรเอาเนื้อทองไปสงพระวิเศษโยธาๆ ใหหมื่นทรงชํานิรับชั่งทอง
ไดหนัก ๘ ตําลึง ๒ บาท ๒ สลึงพระวิเศษใหทองมีเก็บเอาทองไว
...............................
พระวิเศษโยธาเกณฑไปรอนทองจํานวนปจอคนละ ๒ สลึง หมื่นโยธาแลไพร
รอนไดทองคําหนัก ๑ ตําลึง ๓ บาท เอามาสงใหหลวงจําเริญๆ เอามาสงใหพระวิเศษซึ่งรับ
ไว เขากัน ๒ รายเปนทองหนัก ๑๐ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง พระวิเศษยังหาไดเอาทองสวยลง
มาสงเปนหลวงไม นายกรุษ นายกลัด ขุนประเสริฐ ขุนหมื่นจะขอเอาทองสงเปนหลวง
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๙๐)

สวนทองที่เมืองพิษณุโลก ปรากฏอยูในคําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคํา
ทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) กลาวถึงพระยาพิษณุโลกปดบังไมยอมสงทองลงมาที่กรุงเทพฯ
ซึ่งทองนี้พบที่หวยชองนางคลี่ พระยาพิษณุโลกจึงยกเปนเมืองขึ้นชื่อวาเมืองคํา ซึ่งมีความหมายวาทอง
ดังขอความตอไปนี้
อยู ม า ณ ป จ อสั ม ฤทธิ ศ ก ขุ น อิ น แล ฯข า ฯ ไปเที่ ย วป า พบบ อ ทองที่ ห ว ย
ชองนางคลี่หลังเมืองพิษณุโลก ทางไกลเมืองพิษณุโลกคืน ๑ ขุนอินแล ฯขาฯ รอนชันสูตรดู
วัน ๑ ไดเนื้อทองคําหนัก ๑ เฟอง ขุนอินแล ฯขาฯ มาแจงกับพระยาพิษณุโลกๆ ใหขุนอิน
ฯขาฯ คุมไพรสวยดิน ๔๐ คน ไปรอนทอง รอนอยูประมาณ ๑๕ วัน ไดเนื้อทองคําหนัก ๗
ตํ า ลึ ง ขุ น อิ น แล ฯข า ฯ คุ ม เอาทองมาส ง พระยาพิ ษ ณุ โ ลกๆ จึ ง ตั้ ง ให ขุ น อิ น เป น ที่ พ ระ
สุวรรณคีรีเจาเมืองคํา ขุนพลเปนที่หลวงสุวรรณปลัด ขุนโยธาเปนที่หลวงยกกระบัตร หมื่น
พินิจเปนที่ขุนมหาดไทย หมื่นอาจเปนที่ขุนแพง ยกเอาบานมุงชมภูขนานชื่อเปนเมืองคํา
ขึ้นกับเมืองพิษณุโลกอีกเมืองหนึ่ง
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๙๐)

การรอนทองที่กลาวถึงในคําใหการเปนวิธีการนําคัดเอาเนื้อทองคําออกมาจากดิน เริ่ม
จากการขุดดินในบริเวณที่มีสายแรทองคํา แลวนําดินมาลางน้ําในลําธาร อุปกรณในรอนทองเรียกวา
“บั้ง” ลักษณะคลายกระทะไมมีหู เมื่อเอาดินมาเทลงบั้ง จะตองขยี้ดิน เอากอนหินที่ติดออก จากนั้น
นําบั้งมารอนทองในลําธาร โดยเอียงบั้งไปมาตักน้ําเขาดานหนึ่งแลวใหน้ําออกอีกดานหนึ่ง ทองคําที่
หนักจะรวงลงสูกนบั้ง เมื่อดินและหินถูกชะลางออกไปจนหมดก็จะพบเศษทองหรือประกายทอง ๑๑๔
๑๑๔

๗๓-๗๔.

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ. “ทองคํามหัศจรรยแหงโลหชาติ.” สารคดี ๔, ๖ (ธันวาคม ๒๕๓๑):

๒๗๓
นอกจากวิธีการรอนทองแลว คําใหการทั้ง ๒ ฉบับยังกลาวถึงเรื่องการคางสงทอง หรือ
การปดบังไมยอมสงทองใหกับทางราชการ สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของทองคํา ซึ่งถือเปนรายได
ประเภทสวยชนิดหนึ่ง และเปนสินคาผูกขาดของราชสํานัก ดังจะเห็นไดจากในเนื้อความหนาปลาย
ของคําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) ที่มีการ
บันทึกพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่ทรงกําชับใหเมืองคําสงทองตาม
กําหนดไววา
ถาเถิงเทศกาลรอนทองก็ใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิ กรมการตักเตือน
พระเมืองคํากรมการ คุมไพรไปรอนทองแตตนระดูใหไดเนื้อทองครบจํานวนเสมอจงทุกป
อยาใหทองสวยขาดคางลวงปไปได ถารอนทองได แลวก็ใหพระไชยบูรณพระจงรณฤทธิ
กรมการบอกสงทองใหพระเมืองคําคุมทองลงไป ณ กรุงเทพฯ จะไดพาพระเมืองคํา เขาเฝา
ทูลละออง ทูลเกลาฯ ถวายทางเปนความชอบสืบไป
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔)

จะเห็ น ได ว า คํ า ให ก ารที่ นํ า มาศึ ก ษาสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง แหล ง ทองที่ สํ า คั ญ ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ๒ แหง คือเมืองเพชรบูรณ และเมืองคําในเขตเมืองพิษณุโลก
ทางราชสํ า นั ก กรุ ง เทพฯ จึ ง มี การติ ด ตามและพยายามกํ า ชั บ ใหเ มื อ งทั้ ง สองส งทองตามกํ า หนด
เนื่องจากเปนรายไดประเภทสวยของราชสํานักนั่นเอง
ทัศนคติของไทยที่มีตอเพื่อนบาน
จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวาขอมูลที่ผูให
การเปนขุนนางไทยซึ่งเดินทางไปสืบราชการ ไดบอกเลาถึงความขัดแยงระหวางไทยและอาณาจักร
ขางเคียงใหกับชนชาติอื่นฟง ขอมูลเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของคนไทยที่มีตอเพื่อนบานใน
เวลานั้นไดเปนอยางดี ในกรณีของพมาซึ่งเปนอาณาจักรที่ทําสงครามกับไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยา ในทัศนคติของคนไทยยุครัชกาลที่ ๓ ยังคงมองวาพมาเปนศัตรู และเปนผูที่ไวใจไมได เชน “...
ฯขาฯ วาพมาเปนขาศึกกันกับกรุงเทพฯ...” (จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐) หรือ “...นายภีมสารจึงวาชาติ
พมาแลวพูดจากลับกลอกไมมีความจริง...” (จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖)
สวนเรื่องศึกเจาอนุวงศเวียงจันทนนั้น หลักฐานฝายไทยระบุอยางชัดเจนวาไทยมีมุมมอง
ตอเจาอนุวงศวาเปนกบฏ และจะตองจับตัวมาลงโทษใหได แตคําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ.
๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) ผูไปสืบราชการที่เมืองเขมร บอกกับนักองคแกวเจานายเขมรที่จะมาพึ่งไทยดังนี้
สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทุกวันนี้ทรงธรรมนัก แตอายอนุเปนกบฏสูรบเปน
หนักเปนหนา จับตัวไดทั้งลูกทั้งเมียเปนหลายคนก็ยังทรงพระเมตตาแกชีวิตโปรดไมใหฆาฟน

๒๗๔
อายอนุปวยตายเอง ที่เมืองเขมรนี้หาไดคิดกบฏไมเปนแตทําความผิดเล็กนอยกลัวเกรงพระ
เดชพระคุณหนีไปพึ่งญวนเปนความแตแผนดินกอนลวงมาแลว
(จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕)

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นวาฝายไทยบอกความจริงแกเจานายเขมรเพียงบางสวน
โดยบอกรายละเอียดสั้นๆ วาเจาอนุวงศเปนกบฏถูกจับ ได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผู “ทรง
ธรรม” มิไดประหารชีวิตแตเจาอนุวงศปวยตายเอง แตในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๓ กลาววามีการนําตัวเจาอนุวงศมาใสกรงประจานที่หนาพระที่นั่งสุทไธสวรรย และนําตัวเจานาย
บุตรหลานของเจาอนุวงศขึ้นขาหยั่งใหรองประจานโทษตัว ผานไป ๗ วันเจาอนุวงศปวยเปนโรคลง
โลหิตตายและเอาศพไปประจานไวที่สําเหร๑๑๕
นอกจากนี้ในคําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กลาวถึงจักกาย
ทอเลขุนนางมอญสอบถามหลวงพลเกี่ยวกับสงครามอานามสยามยุทธ ดังขอความตอไปนี้
จักกายทอเลถามวาขาวราชการขางเมืองญวนที่รบกันนั้นเดี๋ยวนี้เปนประการ
ใด ฯขาฯ บอกวาญวนยอมแพถวายดอกไมทองดอกไมเงิน ขาวราชการทางตะวันออกสงบ
แลว เจาคุณแมทัพจะกลับเขามา ณ กรุงเทพฯ
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕)

คําตอบของหลวงพลสะทอนใหเห็นวามุมมองของไทยในเวลานั้นถือวาตนชนะในสงคราม
อานามสยามยุทธ แตในความเปนจริงแลวไทยและญวนไมมีฝายใดชนะอยางเด็ดขาด เพราะทั้งสอง
ฝายตกลงเจรจาสงบศึก และเขมรตองถวายเครื่องราชบรรณาการใหกับไทยและเขมร
วัฒนธรรม
ภาพสะทอนดานวัฒนธรรมที่ปรากฏในคําใหการสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวา
มีภาพสะทอนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินหมาก ศิลปะการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรมและพิธีการทูต
ดังรายละเอียดตอไปนี้
วัฒนธรรมการกินหมาก
การกินหมากเปนวัฒนธรรมพื้นเมืองในเอเชีย สําหรับประเทศไทยนั้นนอกจากจะนิยม
กินหมากแลว ยังนําหมากไปใชในพิธีการตางๆ อีกดวย เชน การรับรองพระสงฆ พิธีทําขวัญเด็ก
๑๑๕

เจา พระยาทิพ ากรวงศมหาโกษาธิ บดี (ขํ า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง รัต นโกสิน ทร
รัชกาลที่ ๓, ๓๖-๓๗.

๒๗๕
การจัดขันหมากในงานหมั้น หรือแมกระทั่งงานศพก็ตองใชหมากใสกรวยไวในมือของผูตาย ฯลฯ คน
ไทยในอดีตมักจะกินหมากกับเครื่องประกอบการกินตางๆ ไดแก ใบพลู โดยมีปูนปายที่ใบพลู ซึ่งปูนได
จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยนํามาผสมกับขมิ้นเพื่อลดกรดจึงทําใหปูนมีสีแดง อีกทั้งยังมีสีเสียด
เปนเครื่องประกอบ มีไวสําหรับเติมใหปูนมีความฝาด ลดความแรงของกรดในปูน และมียาเสนไว
สําหรับขัดฟน สิ่งเหลานี้ตองมีภาชนะสําหรับบรรจุเรียกวาเชี่ยนหมาก หีบหมาก หรือ เครื่องกิน ๑๑๖
ภาชนะดังกลาวเปนตัวบงชี้ฐานะของแตละบุคคล แมแตเครื่องยศของขุนนางก็ตองมีหีบหมากเปน
เครื่องแสดงฐานะ และเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริยก็ตองมีพานพระศรีและพานพระขันหมาก
เชนกัน
จากการศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พบวามีการกลาวถึง
การกิ น หมากไว แสดงให เ ห็ น ว า ในภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใตมี วัฒ นธรรมการกิน หมาก ดัง
ตัวอยางในกลุมชาวญวนและเขมร มีคําใหการหลายฉบับกลาวถึงการกินหมากไว เชน คําใหการของ
อายถอญวน เรื่องขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) อายถอกลาวถึงทหารญวนมาขอ
หมากไววา “...ฯขาฯ เห็นคายรายทางตามคลองขุด ๙ คาย ญวนกองทัพพายเรือมาขอหมากขอพลู
กิน...” หรือในคัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑)
กลาวถึงสิ่งของที่ใชในการกินหมาก ไดแก หมากแหง พลูแหง ยาสูบ สีเสียด (สําหรับผสมปูนกินกับ
หมาก) รวมไวในรายการเสบียงที่ฝายญวนแจกใหนายเพมและนายโสมไปสืบราชการ ดังนี้
แลวองอานภูใหจัดหาเสบียง ขาวสารประมาณ ๔ เกลือประมาณถวยขอบ ๑
หมอขาวใบ ๑ หมากแหง ๑๐ ใบ พลูแหงประมาณ ๑๐๐ ใบ ยาสูบ ๖ กลุม สีเสียด ๒ กอน
ให ฯขาฯ
(จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.)

สวนคําใหการอายญวนที่จับได จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) กลาวถึงเพี้ยทํามวงษา อาย
เยือง อายยาน ใหการวามีพอคาชาวเขมรนําสินคาไปคาขายกับญวน มีการระบุถึงหมากกรอกและ
พลูนาบในรายการสินคาดังนี้
เพี้ยทํามวงษา อายเยือง อายยาน ใหการวาเขมรเอาของบรรทุกเกวียนไป
ฝาย ดาย ผาขาว ชัน น้ํามันยาง หวาย สีผึ้ง ขาวเปลือก คราวละ ๒๐ เลม ๓๐ เลม ๔๐ เลม
๕๐ เล มบ าง ไปแลกเปลี่ย นเกลื อ ถวยชาม หมากกรอก พลู นาบ ปลาหมํ า น้ํ าปลา ธู ป
กระดาษสีตางกัน
(จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔)

๑๑๖

สมบัติ พลายนอย [ส.พลายนอย], ครัวไทย (กรุงเทพฯ: ตนออ ๑๙๙๙, ๒๕๔๒), ๙๕.

๒๗๖
หมากกรอกในขอความขางตน หมายถึง ผลหมากสง (หมากที่แกจัด) ทั้งเปลือกที่ตาก
แดดไวใหแหงสนิทจนเมื่อเขยาเนื้อหมากที่อยูขางในจะกลิ้งไปมาได จึงผาเอาเนื้อขางในออกมาเก็บไว
กิน มีอีกชื่อหนึ่งวา “หมากเม็ด”๑๑๗ สวนพลูนาบ คือพลูปาที่นํามานาบดวยความรอนใหตายนึ่ง
สําหรับดินแดนในหัวเมืองมลายูนั้นแสดงใหเห็นวามีการกินหมากเชนกัน ซึ่งหมากคง
จะตองเปนสิ่งสําคัญจึงมีการนํามาแลกเปลี่ยนกับขาวสารแทนการใชเงิน ดังจะเห็นไดจากคําใหการ
นายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) กลาวถึงการแลกหมากของพอคาชาวจีนกับชาวเมืองกลันตันไววา
ฯขาฯ เห็นเรือศีรษะญวนนายเรือลูกเรือเปนจีน บรรทุกขาวสารลงไปขายที่
เมืองกลันตัน เขาไปทอดอยูในคลอง ๘ ลํา ทอดอยูทะเลปากน้ํา ๑๒ ลํา เรือที่เขาไปใน
คลองนั้นขายขาวใหแกชาวเมืองกลันตันเกวียนละ ๒๐ เหรียญบาง ๒๕ เหรียญบาง แลก
หมากกันบาง
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓)

นอกจากนี้ ในดิ น แดนเกาะบาหลี พบว า ชาวพื้น เมือ งก็ กิน หมากเช น กั น ดั งที่ จีน กั๊ ก
เดินทางไปถึงเมืองบาหลี ปลัดเมืองนําผลไมมาตอนรับพรอมกับหมากพลู ซึ่งใสในหีบทองเหลือง มีพลู
จีบกินกับปูนขาว ดังขอความตอไปนี้
ปลัดเมืองจึงใหคนยกโตะ ไมกลึงมาโตะ ๑ ใสทุเรี ยน มังคุด สมเปลือกบาง
นอยหนา กลวยสั้นบาง ออกมาใหขาพเจารับประทาน แลวเอาหมากพลูใสหีบทองเหลือง
เครื่องในตลับซองพลูทําดวยเงิน พลูนั้นจีบเหมือนไทยจีบ ๆ ๑ ซอน ๓ ใบผูกดวยดาย กิน
ปูนขาว ขาพเจารับประทานแลว กะปตันกับปลัดเมืองบาวประมาณ ๔ คน ๕ คนพาขาพเจา
ไปหาเจาเมืองรอง
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.)

นอกจากวัฒนธรรมการกินหมากแลว หมากยังใชเปนสิ่งแสดงความรักตอกันอีกดวย ใน
สําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) กลาวถึงอําแดงมุกภรรยาของ
พระพิชัยสงคราม สงหมากใหกับอายแสงซึ่งเปนชูรักหลายครั้งเพื่อบงบอกความรูสึกดังนี้
ครั้งหนึ่งเมื่อ ณ วันเดือนอาย ฯขาฯ นั่งอยูที่รานขายปลาจีนมีชื่อตลาดเสา
ชิงชา ฯขาฯ เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปตลาด อําแดงมุกพบเห็น ฯขาฯ อําแดงมุกเอา
หมากสงให ฯขาฯ สามคํา
............................................................

๑๑๗

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ:
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๕๖), ๑๓๐๑.

๒๗๗
ครั้งหนึ่งเมื่อ ณ วันเดือนอาย ขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได เพลาเย็น ฯขาฯ ผูเดียวนั่ง
อยูที่โรงหนาบานพระยาพิชัยสงคราม อําแดงมุกนั่งอยูที่บนเรือน อําแดงมุกเห็น ฯขาฯ
อําแดงมุกจึงใชใหอายตืบทาสพระยาพิชัยสงครามเอาหมากมาสงให ฯขาฯ ประมาณ ๖ คํา
๗ คํา แตอําแดงมุกกับ ฯขาฯ ไดพูดจากันและเอาหมากเอาพลูให ฯขาฯ หลายครั้งหลายหน
(จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๒)

การใหหมากเพื่อแสดงความรักตอกันนี้มีมาในสังคมไทยในอดีตในประวัติศาสตรกรุงศรี
อยุธยาปรากฏหลักฐานที่ระบุไววาทาวศรีสุดาจันทรใหนางกํานัลนําเมี่ยงหมากหอผาเช็ดหนาไปมอบ
ใหแกพันบุตรศรีเทพ เมื่อพันบุตรศรีเทพรับมาก็ทราบวาพระนางมีความรักใครยินดี ก็สงดอกจําปา
ตอบกลับไปเพื่อแสดงความรูสึก๑๑๘
ในคํ าใหการพบว าวั ฒนธรรมการกินหมากยังสะทอนใหเห็นถึงฐานะของบุคคลผูเปน
เจาของภาชนะบรรจุเครื่องประกอบการกินหมาก คําใหการที่ศึกษาพบวา เมื่อมีการสืบราชการ หรือ
เดินทางไปยังตางประเทศ ผูใหการมักจะจดจําลักษณะภาชนะใสเครื่องกินหมากซึ่งเปนสิ่งบงบอกยศ
ตําแหนงมาบันทึกไว ดังเชน คําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙) ระบุถึงเครื่องยศของเจาเมืองบาหลีไววามีพานหมากทองคํารูปทรงรีเปน ๑ ในชุดเครื่อง
ยศ ดังขอความที่วา
มีหญิงอายุ ๑๑ ป ๑๒ ป ถือพานหมากทองคําคน ๑ ถือ รมเมืองจีนคันยาว
ปดทองทั้งคัน ๑ กลองสลัดมีลูกดอกคนละคัน ๒ เดินเปลามาคน ๑ ตามออกมาดวย รูป
พานหมากรีเหมือนรูปไข ปากกวางโดยรีประมาณ ๑๕ นิ้วสูงคืบเศษ เครื่องในพานจะเปน
ทองเปนเงินประการใดขาพเจาไมเห็น
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.)

คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของพระองคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) กลาวไววาเมื่อคณะทูตไปเขาพบองเลโบขุนนางญวนชั้นผูใหญ คณะทูตเห็นชุด
ภาชนะกินหมากขององเลโบ คือ กระโถนทองเหลื อง และกระเปาใสห มากพลูบุหรี่ ดังขอความ
ตอไปนี้
เมื่ อองเลโบพู ดกั น กั บ ฯข า ฯ นั้ น หาเห็ น เครื่องยศสิ่ ง ใดมี ไม เห็ น กระโถน
ทองเหลืองเล็กใบหนึ่งตั้งอยูเคียงขาง เห็นญวนยกเครื่องชาตะบะไมมาใหองเลโบกินที่หนึ่ง

๑๑๘

สมเด็จพระพนรัตน, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน. พิมพครั้งที่ ๔
(พระนครฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๔), ๒๓.

๒๗๘
ให ฯขาฯ ๓ นาย ที่หนึ่ง ในตะบะมีถวยใสน้ําเย็นถวยหนึ่ง ญวนยืนตะพายกระเปาหมากพลู
บุหรี่อยูขางหลังองเลโบ ๓ ศอก ๔ ศอก ประมาณ ๒๐ คน
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

หมากหรือการกินหมากที่ปรากฏในคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ สะทอนใหเห็นถึงความ
วัฒนธรรมที่นิยมการกินหมาก การใชหมากเปนสิ่งแทนความรักของหนุมสาว ใชตอนรับแขก และ
ภาชนะที่ใสหมากและเครื่องประกอบการกินอื่นๆ ก็ยังสะทอนใหเห็นถึงฐานะของบุคคลไดเปนอยางดี

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง หรือที่เรียกอีกอยางวา นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะแหงการเตน การละคร
หรื อ การแสดงอื่ น ๆ ที่ ใ ช ร า งกายมนุ ษ ย กั บ ลี ล าเคลื่ อ นไหว อาจจะมี บ ทพากย ห รื อ ไม มี ก็ ไ ด
ศิลปะการแสดงมักจะสัมพันธกับศิลปะแขนงอื่นๆ เชน ดนตรี (เสียงดนตรีประกอบ) วรรณกรรม (เนื้อ
เรื่องหรือบทที่ใชแสดง) จิตรกรรม (ฉาก) เปนตน ๑๑๙
ภาพสะทอนเกี่ยวกับศิลปะการแสดงปรากฏอยูในคําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไป
จําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) กลาวถึงงานรับรองจีนกั๊กซึ่งจัดโดยเจาเมืองกาลงกง
หรือเมืองกลุงกง (Klungkung) ซึ่งเปนเมืองหนึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเกาะบาหลี (Bali) เจา
เมืองไดสอบถามแลกเปลี่ยนขอมูลกับจีนกั๊กเกี่ยวกับมหรสพในกรุงเทพฯ ดังนั้นในคําใหการของจีนกั๊ก
จึงบันทึกขอมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงบาหลีและไทย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑. ศิลปะการแสดงของบาหลี
ศิลปะการแสดงของบาหลีที่เจาเมืองจัดมาตอนรับจีนกั๊กมีอยู ๒ ชุดการแสดง ไดแก
การแสดงวายัง และการแสดงระบําผึ้ง
๑๑๙

พยูร โมสิกกรัตน, “ศิลปะ เพลง และการละเลนพื้นบานของไทย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ไทยศึกษา หนวยที่ ๘-๑๕ (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), ๗๒.

๒๗๙
๑.๑ การแสดงวายัง
วายัง เปนการละเลนหนังแบบชวา คําวาวายังนี้มี ๒ ความหมาย ความหมาย
แรกแปลวาเงา มีที่มาจากการแสดงทางศาสนา ซึ่งจะเชิญบรรพบุรุษมาปรากฏในรูปเงา ๑๒๐ สวนอีก
ความหมายหนึ่งแปลวา เหมือนหรือคลายเทพเจา (วา-เหมือน,คลาย ยัง-เทพเจา) เนื่องจากขอหาม
ของศาสนาอิสลามหามทํารูปภาพรูปสลักเหมือนจริง ๑๒๑ จีนกั๊กบรรยายถึงการแสดงหนังของชาว
บาหลีไววามีผาขาวขึงเปนจอ จุดตะเกียงไวดานหลัง ตัวหนังมีลักษณะสูง ๑ คืบ รูปรางผอม มีแขนขา
ยาว ตัวหนัง ๑ ชุดมี ๕๐ ตัว ปกไวกับหยวกกลวย นายหนังจะเชิดทีละตัว พรอมกับมีบทรองและการ
บรรเลงดนตรีประกอบ ไดแก กลอง ฆอง ซอ และเกราะ ดังขอความตอไปนี้
ครั้นเพลาค่ํ าพวกบาหลี จึงเอาจอหนังมาตั้งที่น าโรง จอหนังทํา ดวยผ าขาว
กวาง ๕ ศอก ๔ เหลี่ยม แลวจุดตะเกียงแขวนไวขางหลังจอมีกระดานบังลม ตัวหนังสูงคืบ ๑
จมูกผอม แขน เทา ยาว ผอมกะดิกไดเหมือนหนังแขก มีกลองใบ ๑ ฆองโหมงใบ ๑ ซอคัน
๑ แลวตีเกราะดวย ตัวหนังเอาปกไวกับหยวกกลวย ๕ ทอนๆ ละ ๑๐ ตัวเปนหนัง ๕๐ ตัว
เอาขึ้นเชิดทีละตัว รองภาษาบาหลี ตีฆองกลองสีซอ สิ้นบทแลววางหนังลงเสียเอาตัวอื่นขึ้น
เชิดตอไปกวาจะสิ้นทั้ง ๕๐ ตัว เจาเมืองก็ดูอยูดวยกับขาพเจา เพลาสักยามหนึ่งเจาเมืองก็
กลับเขาไปขางใน แตคนพวกชาวบาหลีนั้นยังดูอยูทั้งหญิงทั้งชายประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน
ดึกแลวขาพเจานอนอยูที่โรง หนังนั้นเลนไปจนรุง
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

การแสดงหนั ง ที่ จี น กั๊ ก กล า วมานี้ น า จะเป น หนั ง ประเภทวายั ง ปู ร ว า (Wayang
Purwa) หรือวายังกุลิต (Wayang Kulit) นิยมเลนเรื่องรามายณะ และมหาภารตะ ตัวหนังทํามาจาก
หนังควาย รูปหนังไมเหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งจีนกั๊กกลาววาหนังโรงนี้แสดงหนังถึง ๕๐ ตัว สอดคลอง
กับประเพณีหนังในบาหลีที่จะเลนราว ๖๐ ตัวตอหนึ่งคืน ตามประเพณีจะเริ่มแสดงแสดงราวสามทุม
และเลนไปตลอดคืน สอดคลองกับที่จีนกั๊กกลาวไววาหนังเลนไปจนสวาง ผูเชิดหนังจะเรียกวา ดาหลัง
(Dalang) แปลวานายหนัง ทําหนาที่เชิดและกํากับนักดนตรี-นักรอง สวนดนตรีที่จีนกั๊กกลาวไวนั้น
ภาษาชวาเรียกวากาเมลัน (Gamelan) วงกาเมลันที่จีนกั๊กกลาวไวนั้น ไดแก กลองมีลักษณะเปนกลอง
ยาว ฆองโหมงเปนฆองสําริด ซอมีลักษณะเปนซอสองสายใชเปนเสียงนํา และเกราะ ซึ่งจะใชไมเคาะ
จังหวะมีอยู ๒ อันในการใหจังหวะอันใหญนายหนังจะถือไวในมือซาย สวนอันเล็กจะคีบไวที่นิ้วเทา
ขางขวาใชเคาะเมื่อตองใชมือเชิดหนังทั้งสองขาง ๑๒๒
๑๒๐

รานี ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ, นาฏศิลปอินโดเนเซีย (กรุงเทพฯ: บี.พี. บางกอกพริ้นติ้ง, [๒๕๒๘]), ๙๐.
๑๒๑
ประพนธ เรืองณรงค, ๑๐๐ เรื่องเมืองใต (กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓), ๑๔๓.
๑๒๒
รานี ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ, นาฏศิลปอินโดเนเซีย, ๙๐-๑๐๐.

๒๘๐
๑.๒ การแสดงระบําผึ้ง
เจาเมืองกาลงกงจัดการแสดงชุดหนึ่งมาใหจีนกั๊กรับชม จีนกั๊กกลาวไววาเปน
ละคร แตเมื่อพิจารณาแลวพบวาเปนการแสดงระบําแบบหนึ่งคือ รําโอแลค ตัมบูลิลิงัน (Tari Oleg
Tembuliligan) หรือระบําผึ้ง การแสดงชุดนี้เปนการเลาถึงการใชชีวิตของผึ้ง ๒ ตัว ซึ่งกําลังบินไปดูด
เกสรดอกไมในสวน ผูแสดงมีตัวพระและตัวนาง ๑๒๓ จีนกั๊กบรรยายถึงการแตงกายของผูแสดงไววา
ผูชายนุงผาตาโถงแบบโจงกระเบน มีผาคาดเอวและเหน็บกริช ผูกผาทั้งสองที่ขอมือ สวมหมวกใบลาน
ประดับดวยดอกไม สวนผูหญิงนุงผาแขกมีผาแพรเหน็บเอวขางละ ๕ สี คาดผาแดง มีกําไลมือและ
กําไลเทา สวมหมวกใบลานประดับดอกไม ดังขอความตอไปนี้
เจาเมืองจึ่งเรียกละครเลน ขาพเจาเห็นตัวละครชาย ๕ หญิง ๕ (รวม) ๑๐ คน
ผูชายนุงผาตาโถงโจงกระเบนชาย ๑ เหน็บขางหนาชาย ๑ ผาคาดเอวเหน็บกริช ขอมือสัก
ผูกผาขาวทั้ง ๒ ขาง ชายผาหอยยาวสักคืบ ๑ ศีรษะใสหมวกใบลานเย็บขางบนแบนเหมือน
ซองพลู แลวเอาดอกไมสด ดอกลั่นทม ดอกจําปาเหลือง ดอกจําปาขาว ดอกอัญชัน ดอก
ชบา เหน็บเขากับหมวกใสคน ๑ สี่คนหาไดใสหมวกไม ผูหญิงนุงผาแขก พันแลวเอาแพรผังสี
เชียสา สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีคราม สีขาว เหน็บเอวขางละ ๕ สี หอยลงมาทั้ง ๒ ขาง ยาว
ขางละศอกเศษ มีแพรแดงคาดนม เทาใสกําไลเงินกลม ขอมือใสกําไลแบนเปนหนากระดาน
ขางละ ๒ เสน ถือพัดดามจิ้วคลี่ทั้ง ๒ มือ ใสหมวกใบลานประดับดวยดอกไมคน ๑ สี่คน
ไมไดใสหมวก
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

การแต ง กายที่ ก ล า วถึ ง ในคํ า ให ก ารระบุ ว า มี ก ารประดั บ ดอกไม ไ ว ที่ ศี ร ษะ ลั ก ษณะ
ดังกลาวนี้ถือเปนรูปแบบเฉพาะในการแสดงพื้นบานของบาหลี ซึ่งดอกไมที่นิยมคือลั่นทม จําปา หรือ
กุ ห ลาบ ๑๒๔ ส ว นเครื่ องดนตรี ป ระกอบการแสดงระบําผึ้ ง ไดแ ก ฆ องหุย (ฆ องขนาดใหญ กวา ง
ประมาณ ๘๐ ซม. เรียกอีกชื่อหนึ่งวาฆองชัย) กลองแขก ขลุย ระนาดและฆองวง จีนกั๊กบรรยายวามี
ลักษณะตอไปนี้
ปพาทยมีฆองหุยแขวน ๓ ใบ กลองแขกใบ ๑ ขลุยคัน ๑ ฆองราวราง ๑ ราง
ทําเหมือนรางระนาด แตหางอนไม ตรง เอาฆองผูกบนปากรางเรียงกัน ๙ ใบ ตีดวยไมตี
ระนาดๆ นั้นทําดวยทองเหลือง หลังคลุมโต ๔ นิ้ว ยาวคืบ ๑ แลวเอาไมไผลําโตประมาณ ๒
กํา ตัดเปนกระบอกยาวปลอง ๑ เทากัน ๗ กระบอก ตั้งเรียงกันบนกระดานมีหลัก ๒ ขาง
แลวเอาไมกระหนาบเรียงเขากับหลัก แลวจึงเอาลูกระนาดวางบนปากกระบอก ตีดวยไมงอ

๑๒๓
๑๒๔

ฉันทนา เอี่ยมสกุล, นาฏศิลปอินโดนีเซีย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘), ๘๙.
ฉันทนา เอี่ยมสกุล, นาฏศิลปอินโดนีเซีย, ๘๙.

๒๘๑
เหมือนไมตีระฆัง กลางโรงเอากิ่งไมมาปกกิ่ง ๑ เก็บดอกไมสดใสตะกราๆ ๑ มาวางไวใตกิ่ง
ไม มีคนรอง ๒ คน
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

สวนการแสดงระบําผึ้งนั้นจะเนนลักษณะการรายรําระหวางผึ้งตัวผูและผึ้งตัวเมียที่เกี้ยว
พาราสีกันไปมา จีนกั๊กกลาวไวดังนี้
ผูหญิงลุกขึ้นรํากอน แลวไปหยิบดอกไมในตะกรามาทิ้งผูชายๆ จึงลุกขึ้นรําคน
หนึ่ง แลวไปหยิบดอกไมในตะกราทิ้งผูหญิงบาง แลวผูชายผูหญิงก็รําไปดวยกันนาน ๆ จึงไป
หยิบดอกไมมาทิ้งกัน คนรอง ๒ คนก็รองไป รําลอกันไปๆ มาๆ เหนื่อยแลวก็นั่งลง คูอื่นก็ลุก
ขึ้นรําหยิบดอกไมทิ้งกันรําทีละคูทั้ง ๕ คู เจาเมืองถามขาพเจาวางามฤๅไมงาม ขาพเจาบอก
วางาม ขาพเจาจึงขอยืมเบี้ยอีแปะกะปตันหาพันมาตกรางวัลใหคนละ ๕๐๐
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

๒. ศิลปะการแสดงของไทย
ศิลปะการแสดงของไทยที่จีนกั๊กเลาใหเจาเมืองกาลงกง ไดแก โขน หุนหลวง ละคร
และหนังใหญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๒.๑ การแสดงโขน
โขนเปนการแสดงอยางหนึ่งคลายละครรํา มักเลนเรื่องรามเกียรติ์ โดยผูแสดง
สวมหั ว จํ า ลองต า งๆ เรี ย กว า หั ว โขน ๑๒๕ การแสดงโขนมี ม าตั้ ง แต ส มั ย กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา มี ที่ ม าจาก
การละเลน ๓ อยางคือกระบี่กระบองเปนที่มาของการตอสูในการแสดง หนังใหญเปนที่มาของการ
พากยและการเจรจา และการละเลนชักนาคดึกดําบรรพเปนที่มาของชุดแตงกายของผูแสดง ๑๒๖ จีน
กั๊กบอกเลาถึงลักษณะเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และวงดนตรีประกอบการแสดงใหกับเจาเมือง
บาหลีฟงดังนี้
ขาพเจาบอกวาโขนโรง ๑ ทั้งชายทั้งหญิง ๑๐๐ บาง ๑๐๐ เศษบาง แตงตัวใส
สนับเพลานุงยกทองยกไหม โจงกระเบนไวหางหงส คาดเข็มขัด มีผาปกทอง ปกไหมหอยนา
ผืน ๑ หอยขาขางขวาผืน ๑ หอยขาขางซายผืน ๑ ใสเสื้อลายทองใสตาบ ใสสังวาล ใสกําไล
๑๒๕
๑๒๖

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๑๗.
ธนิต อยูโพธิ์, โขน, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๙), ๑๙-๓๐.

๒๘๒
ทองคําที่ขอมือขางละ ๙ ขางละ ๑๐ เสนทั้ง ๒ ขาง นิ้วมือใสแหวนทองคําประดับเพชร
พลอยตางๆ นิ้วละวงขางละ ๔ นิ้วทั้ง ๒ มือ ศีรษะใสหนาโขนหนาปดทอง หนาเขียนบาง
ตางๆ กัน มีมงกุฎรัดเกลาปดทองประดับเพชรพลอย ปพาทยมีกลองใหญกลองกลางกลอง
เล็ก ฆองวง ระนาด ตะโพน เปงมาง ฉิ่ง ฉาบ โขนโรง ๑ ถาจะเลนมีปพาทย ๒ สํารับ คน
เจรจา ๔ คน ๕ คน
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

จากขอความขางตนจีนกั๊กไดกลาวถึงลักษณะการแตงกายและเครื่องประดับของผูแสดง
โขนไว ลักษณะดังกลาวเรียกวาการแตงกายแบบ “ยืนเครื่อง” ซึ่งจะแตกตางกันไปตามประเภทของผู
แสดงคือตัวพระ นาง ยักษ ลิง และผูแสดงโขนจะสวมศีรษะเพื่อบงบอกวาแสดงเปนตัวละครใดใน
เรื่อง ดวยเหตุที่ผูแสดงสวมหัวโขนนี่เองจึงใหพูดเองไมได จะตองมีผูพูดขับรองดําเนินเรื่องและเจรจา
แทนเรียกวา “คนพากย” ๑๒๗ สวนเครื่องดนตรีจะใชปพาทยเครื่องหา ไดแก ปกลาง ระนาดเอก ฆอง
วงใหญ ตะโพน กลองทัด และฉิ่ง๑๒๘
๒.๒ การแสดงหุนหลวง
จีนกั๊กกลาวถึงการของไทยอีกประเภทหนึ่งคือการเลนหุน โดยใหรายละเอียด
ไววาหุนทํามาจากไมเปนรูปตัวละครประเภทตางๆ สูงประมาณ ๑ ศอก ๑ คืบ ใชวิธีการชักสายกลไก
ใหหุนแสดงทาทาง เครื่องแตงกายหุนและดนตรีที่ใชเหมือนกับการแสดงโขน ดังขอความตอไปนี้
หุนนั้นเอาไมมาทําเปนรูปคนชายบางหญิงบาง รูปยักษบาง รูปลิงบาง รูปสัตว
ตาง ๆ บาง สูงประมาณศอกคืบ มีคนชักสายกระดิกรําไดเหมือนคนโรงหนึ่ง ๔๐ ตัว ๕๐ ตัว
คนเลนประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน เครื่องแตงตัวหุนก็มีเหมือนกับเครื่องแตงตัวโขน ถาจะเลน
ก็มีปพาทย ๒ สํารับ คนสําหรับเจรจา ๔ คน ๕ คน เหมือนกับโขนละครโรง ๑ ทั้งหญิงทั้ง
ชาย ๓๐ คน ๔๐ คน
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

หุนที่กลาวไวในคําใหการตรงกับหุนประเภทหลวงหรือหุนใหญ เปนหุนที่มีมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา สูง ๑ เมตร มีกลไกมากมายในตัวหุน สามารถเลียนแบบลักษณะทาทางของคนได

๑๒๗

วันทนีย มวงบุญ, แนวทางการศึกษาวรรณคดีการแสดง (กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ, ๒๕๓๓),

๑๒๘

ธนิต อยูโพธิ์, โขน, ๑๕๗

๑๖.

๒๘๓
เชน การกลอกตา การยกมือ ชี้นิ้ว ฯลฯ เรื่องที่ใชแสดงมักเปนเรื่องจากโขนหรือละครใน เชน
รามเกียรติ์ อุณรุท เปนตน ๑๒๙
๒.๓ ละคร
จีนกั๊กกลาวถึงการแสดงละครของไทยใหเจาเมืองบาหลีฟงวา “...เครื่องแตงตัว
ละครเหมือนกับเครื่องแตงตัวโขนหุนเหมือนกัน เมื่อละครจะรํานั้น คนสําหรับตีกรับโรงละ ๔๐ คน
๕๐ คน มีปพาทยสํารับ ๑ สิ้นบทรําก็หยุดรองไปตามเรื่องหามีคนเจรจาแทนเหมือนโขนหุนไม...”
ขอความที่จีนกั๊กกลาววา “สิ้นบทรําก็หยุดรองไปตามเรื่อง” ทําใหทราบวาจีนกั๊กกลาวถึงละครนอกซึ่ง
ใชผูแสดงเปนชายลวน ดําเนินเรื่องกระชับรวดเร็ว ตางจากละครในของพระมหากษัตริยที่ใชผูแสดง
เปนผูหญิงลวน ละครนอกนั้นเมื่อมีการรองและรําเปนระยะสั้นๆ จะมีการดําเนินเรื่องโดยการเจรจา
ระหวางตัวละคร ซึ่งอาจมีการแทรกบทตลกลงไป สวนละครในผูแสดงมักจะรําอยางเดียวและมีตน
เสียงเจรจาและขับรองแทน ๑๓๐

๒.๔ หนังใหญ
มหรสพของไทยประเภทสุดทายที่จีนกั๊กอธิบายใหกับเจาเมืองบาหลีฟง คือการ
แสดงหนังใหญ ซึ่งจีนกั๊กใหรายละเอียดไวมากกวาการแสดงประเภทอื่นเนื่องจากเมืองบาหลีก็มีการ
แสดงหนังพื้นเมืองเชนกัน ไดแก ตัวหนัง โรง จอหนัง วิธีการเลน และจํานวนคนเลน ดังขอมูลใน
คําใหการตอไปนี้
แลวเจาเมืองถามขาพเจาวาหนังนั้นทําอยางไร ขาพเจาบอกวาเอาหนังโคทั้ง
ผืนมาเขียนเปนรูปคนบาง รูปยักษบาง รูปลิงบาง รูปคนชายหญิงบาง เปนรูปชาง รูปมา รูป
โค กระบือ รูปเนื้อ รูปเสือบาง ตัวโตเทาคนรุนๆ ทําทาตางๆ แลวสลักเจาะเอาพื้นออกเสีย
โรง ๑ มีหนัง ๑๐๐ ๑๐๐ เศษ จอทําดวยผาขาวยาว ๖ วา กวาง ๑๐ ศอกขึงขึ้น แลวปลูกทํา
รานไฟขางหลังสูง ๓ ศอก กวาง ๒ ศอก ยาว ๓ ศอก เอาดินรองแลวกองไฟบนรานแลวเอา
เสื่อใบวงบังลมขางหลังจอ ขางนาจอเอาหนังเชิด มีกลองใหญ กลองกลาง กลองเล็ก ระนาด
ฆองวง ตะโพน เปงมาง ฉิ่งฉาบ กรับโกรง ถาจะเลนหนังตัว ๑ คนเชิดคน ๑ เชิดครั้ง ๑ หนัง
๙ ตัว ๑๐ ตัวบาง คนเชิดก็เทากับตัวหนัง พวกปพาทยก็ตีขึ้นพรอมกัน คนสําหรับเลนที่อยู
๑๒๙

วดี กัณหทัต และชัยณรงค ชวนะชิต, การละเลนหุน (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๙),

๑๓๐

นันททยา ลําดวน, วรรณคดีการละคร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๑), ๑๗-๒๑.

๒๘.

๒๘๔
ในจอนั้นตีกรับโกรงรองไปตามเพลง สิ้นบทแลว คนเชิดหยุดยืนเชิดหนังอยูนาจอ คนสําหรับ
เจรจาก็เจรจาไปตามเรื่อง สิ้นบทแลว เอาหนังพวกนั้นกลับเขาในจอ เอาหนังตัวอื่นมาเชิด
ตอไปกวาจะสิ้นตัวหนัง ๆ เชิดไดทั้งขางในจอขางหนาจอ คนดูเห็นๆ เหมือนกัน โรง ๑ มีคน
เชิด ๓๐ คน ๔๐ คนบาง คนรองคนเจรจา ๓ คนบาง ๔ คนบาง
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓)

ลักษณะที่จีนกั๊กบรรยายไวตรงกับลักษณะของหนังใหญทุกประการกลาวคือ ตัวหนังใหญ
ทํ า จากหนั งสั ตว ส ว นมากมั กทํ า จากหนังโค นํา มาฉลุห รือสลักเปน ภาพตามตัว ละครในเนื้อเรื่อ ง
รามเกียรติ์ ขนาดหนังใหญสูงประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ซ.ม. กวาง ๕๐-๑๕๐ ซ.ม. ลักษณะเฉพาะอีก
อยางหนึ่งของหนังใหญเปนภาพแผนนิ่งๆ ไมสามารถขยับเขยื้อนหัว แขน ขา ไปมาเหมือนกับหนัง
ตะลุง สวนการแสดงหนังใหญจะเลนผานจอหนัง ที่ใชผาขาวขึงเปนฉาก ดานหลังจอทําเปนรานเพลิงที่
สุมไฟใหลุกโพลน แลวเชิดหนังที่หนาจอ๑๓๑
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาศิลปะการแสดงที่ปรากฏในคําใหการสมัยรัชกาลที่ ๓ สะทอน
ใหเห็นถึงศิลปะการแสดงของบาหลี ไดแก การแสดงวายัง การแสดงระบําผึ้ง และศิลปะการแสดง
ของไทย ไดแก โขน หุนหลวง ละคร และหนังใหญ ซึ่งจีนกั๊กไดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูแสดง
เครื่องแตงกาย เครื่องดนตรีที่ใช เรื่องที่ใชแสดง และอุปกรณประกอบการแสดง
ความเชื่อ
ความเชื่อ หมายถึงการยอมรับนับถือ หรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน
วามีอยูจริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานเพียงพอที่นํามาพิสูจนได หรืออาจจะไมมีหลักฐานมา
พิสูจนใหเห็นจริง เมื่อมนุษยเริ่มเรียนรูธรรมชาติเชื่อวามีอํานาจลึกลับที่จะใหผลดีผลราย ทําใหเกิด
ความกลัวจึงเกิดมีพิธีตางๆ เพื่อบูชาพระผูเปนเจา เพราะเชื่อวาสิ่งที่เกิดขึ้นตองมีผูบันดาล มนุษยจึงตั้ง
เทพประจําสิ่งตางๆ ๑๓๒
ความเชื่อที่พบในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดแก ความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
๑. ความเชื่อทางไสยศาสตร

๑๓๑

สน สีมาตรัง, ประวัติความเปนมาของหนังใหญ (กรุงเทพฯ : ฝายสาราณียากร คณะโบราณคดี,

๑๓๒

บุปผา บุญทิพย, คติชาวบาน, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓),

ม.ป.ป.).
๑๕๖.

๒๘๕
ความเชื่อทางไสยศาสตรเปนความเชื่อเกี่ยวกับคาถาอาคม เวทมนตร เครื่องรางของ
ขลัง หรือยาเสนหตางๆ ในคําใหการอายกร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) และคําใหการอายกลิ่น จ.ศ.
๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง เนื้อหากลาวถึงนายกร
และนายกลิ่นผูเปนลูกศิษยไปหลอกลวงชาวบานแขวงเมืองนครราชสีมาโดยทําพิสมรและตะกรุด ดัง
เนื้อความที่วา
นายกรบอกกับชาวบานวานายกรเปนคนดีวิเศษจะเที่ยวโปรดสัตว นายกรก็
ทํากะตรุดทําน้ํามนตใหชาวบาน ครั้นมาจากบานคลองขวางแลว นายพรหมบานคลอง
ขวางวิ่งตามมาอีกคนหนึ่งเปนศิษยขาดวยกัน มาเถิงบานใดหยุดนอนที่ไหน ชาวบานทั้ง
ปวงแตกตื่ น พากั น มาขอน้ํ า มนต ขอกะตรุ ด ทุ กบ า นรายทางมาจนเถิ ง เมื องนครราชสี ม า
นายกรบอกราษฎรชาวบานวานายกรเปนคนดีเปนมีบุญเปนวิเศษ ราษฎรชาวบานเอาขาว
เอาน้ํามาสงใหนายกรนายกลิ่น แลวเอาดอกไมธูปเทียนมาใหนายกรลงกะตรุดพิสมรให
ชาวบาน
(จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒)

เครื่องรางที่ปรากฏในคําใหการมีอยู ๒ ชนิดคือตะกรุดและพิสมร ตะกรุดเปนเครื่องราง
ทําจากแผนใบลาน หรือโลหะประเภททองแดง ตะกั่ว ดีบุก เงิน ทอง หรือนาก วิธีการปลุกเสกจะนํา
แผนโลหะมาลงเลขยันตคาถาและอักขระแลวมวนเขาเปนหลอดสําหรับคลองคอผูกแขนผูกขอมือหรือ
คาดเอว เชื่อวาจะทําใหเจริญในลาภยศ นอกจากแขวนแลวอาจนําตะกรุดมาแชน้ํา แลวนํามาดื่ม ลูบ
หนารดศีรษะ หรือประพรมบานเรือนเชื่อวาจะชวยกําจัดภยันตรายตางๆ และแกคุณไสยหรือเสนห
ยาแฝดตางๆ ๑๓๓ สวนพิสมรเปนเครื่องรางที่ทํามาจากแผนโลหะเงิน ทองหรือนาก นํามาแผเปน
สี่เหลี่ยมเล็ก ลงเลขยันตอักขระแลวปลุกเสก มีหูสําหรับรอยเชือกอยู ๒ ขาง ใชแขวนเชนเดียวกับ
ตะกรุด การปลุกเสกนิยมใชโองการเทพเจา เกจิอาจารยบางทานปลุกเสกในปาชาเพื่อใหขลังมากขึ้น
พิสรมรมีสรรพคุณทางดานปองกันภยันตรายและทางเสนหใหเปนที่หลงใหลของเพศตรงขาม ๑๓๔
๒. ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนความเชื่อเกี่ยวกับผี วิญญาณ เทพเจาตางๆ เชนผี
เปรต ยักษ แมยานาง นางตานี นางตะเคียน แมโพสพ ฯลฯ ในสําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๓) มีการกลาวถึงการไหวผีไววา

๑๓๓

ปรีชา เอี่ยมธรรม และประคอง นิมมานเหมินท, “ตะกรุด,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง
๕ (๒๕๔๒): ๒๒๓๗.
๑๓๔
ประคอง นิมมานเหมินท, “พิสมร,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๑๐ (๒๕๔๒): ๔๕๒๗.

๒๘๖
เดิมอําแดงทรัพยอาสะใภมาวาออนวอนกับ ฯขาฯ หลายครั้งแลววาจะยกลูก
ของพี่สาวใหกับ ฯขาฯ ๆ จึงวาขาจนเขาจะเอาสินสอดขันหมากขาจะเอาที่ไหนไปใหเขา
แลวอําแดงทรัพยอาสะใภจึงวากับ ฯขาฯ วาขางมอญเปนเซนผีเซนสางกันดอก แลว ฯขาฯ
ก็ยอม
(จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๘)

การไหวผีที่ปรากฏในคําใหการเปนความเชื่อเรื่องผีบาน หรือผีบรรพบุรุษของชาวมอญ
ซึ่งเชื่อวาผีบานแตละตระกูลนั้นมีสัญลักษณเปนรูปสัตวตางกันออกไป เชน เตา งู ไก ฯลฯ ที่ตั้งของผี
บานจะอยูที่เสาเอก ซึ่งจะมีกระบุงใสเสื้อผาแขวนไว สมาชิกในบานตองดูแลรักษาและมีพิธีเซนไหว
ประจําป การไหวผีที่ระบุในคําใหการเปนการไหวผีในพิธีแตงงาน เปนขั้นตอนแรกสุดและสําคัญที่สุด
เจาบาวและเจาสาวตองจุดธูปเทียนสักการะเจาที่และเสาเอกที่ตั้งผีบานตามลําดับ โดยมีพอแมหรือผูรู
ในทองถิ่นเปนผูนําประกอบพิธี ๑๓๕
๓. ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ
ความเชื่ อเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณธ รรมชาติ เปน ความเชื่อที่เกิดจากมนุษยเชื่อว า
ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ มีผูกระทําขึ้น บางสิ่งเกิดผลใหความเปนอยูของมนุษยผิดปกติไป เชน
เกิดจันทรุปราคา หรือเกิดทองฟาสีแดง ฯลฯ มนุษยสังเกตและจดจําไวจนสามารถทํานายวาจะเกิด
เหตุสิ่งใดขึ้น ๑๓๖ คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙
(พ.ศ. ๒๓๗๐) อายทาวลาวใหการเกี่ยวกับเหตุการณแผนดินไหวที่เมืองเวียงจันทน กอนเจาอนุวงศยก
ทัพไวอยางละเอียดวา
ข า พเจ า อยู เมื อ งเวี ย งจั น ทน ณ วั น ๑ฯ ๔ ป ร ะกาสั พ ศก เห็ น แผ น ดิ น เมื อ ง
เวียงจันทนแยก ๕ แหงๆ หนึ่งที่หนาหอพระแกว แยกกวางวาหนึ่งยาว ๖ วา ลึก ๗ วา ๘ วา
ที่วาราชการเจาเวียงจันทนพื้นกออิฐดาดปูนแยกกวางวา ๑ ยาว ๖ วา ลึก
ประมาณ ๗ วา ๘ วา ที่หนาโรงชางกลางเมือง แยกกวาง ๘ ศอก ยาว ๗ วา ลึก ๘ วา หอ
ไตรเจาเวียงจันทนดานหนา แยกกวางวาหนึ่ง ยาว ๖ วา ลึก ๗ วา ๘ วา ริมวัดภูปรวน แยก
กวาง ๒ วา ยาว ๘ วา ลึก ๑๒ วา
ถึง ณ วัน ๓ฯ ๔ ค่ํา แผนดินไหวตลอดไปไกลเมืองเวียงจันทน ทางประมาณ ๓
คืน ๔ คืน ถึงวัน ฯ๕ ๕ ปจออัฐศก ฝนไมตกฟาไมรอง เกิดลมพายุใหญ หอพระแกวยอดหัก
๑๓๕

จวน เครือวิชฌยาจารย, ประเพณีมอญที่สําคัญ, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการมหาชน), ๒๕๑๘), ๒๗.
๑๓๖
ภิญโญ จิตตธรรม, ความเชื่อ (สงขลา: มงคลการพิมพ, ๒๕๒๒), ๑๕๗.

๒๘๗
หอพระบางบันหักทั้ง ๒ ขาง หอไตรทลาย เรือนเมียเจาเวียงจันทนหักยับ ๓ หลัง เรือนไพร
พลเมืองทลาย ๔๐๐ หลัง
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.)

เมื่ อเกิ ดเหตุ แ ผ น ดิ น ไหวสรา งความเสีย หายใหกั บ อาคารสถานที่ตางๆ พระสั งฆราช
วัดภูซรองทํานายวาเปนเหตุรายที่จะทําใหเสียเมือง แตเจาอนุวงศไมเชื่อคําทํานาย ดังขอความที่วา
พระสั ง ฆราชวั ด ภู ซ รองดู ต ามตํ า ราบอกเพี้ ย กว า นว า เกิ ด วิ บั ติ ต า งๆ เมื อ ง
เวียงจันทนจะเสียแลว เมื่อครั้งกอนแผนดินแยกเมืองก็เสีย ครั้งนี้ก็เปนเหมือนกัน เพลี้ย
กวานเอาคําพระสังฆราชบอกเจาเวียงจันทน เจาเวียงจันทนหาเชื่อไม เกิดเหตุทั้งนี้เพราะ
บุญของเราอีก แตที่แผนดินแยกนั้นก็ใหขนดินมาถมเต็มทั้งสิ้น ๕ แหง หอพระแกว หอพระ
บาง หอไตร ก็ซอมแซมทําขึ้นดั่งเกา สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛
(จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.)

ความเชื่อเรื่องแผนดินไหวเปนเหตุแหงความลมจมของบานเมืองนาจะเปนความเชื่อที่
ปรากฏอยูทั้งลาวและไทย นอกจากคําใหการขางตนแลวยังพบวาในตําราพิชัยสงคราม ฉบับรัชกาลที่
๑ ก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ปรากฏอยู ซึ่งถือวาแผนดินไหวเปนอุบาทวพระเพลิง ผูนําบานเมืองจะตอง
นําแกวแหวนเงินทอง ธูปเทียน อาหารมาบูชาและสวดมนตแกอุบาทวจึงจะหาย ๑๓๗

พิธีกรรม
พิธี กรรม หมายถึ ง การบูชา แบบอยางหรือแบบแผนที่ปฏิบัติในทางศาสนา ๑๓๘ เปน
วิธีการหรือกลวิธีที่มนุษยคิดขึ้นตามความเชื่อ ทั้งเรื่องภูตผีวิญญาณ เทวดา และความเชื่อทางศาสนา
กลาวคือมนุษยเชื่อวาถาประกอบพิธีกรรมดวยการเซนสรวงบูชาสิ่งที่มีอํานาจ สิ่งนั้นก็ยอมดลบันดาล
หรือชวยใหมนุษยบรรลุผลตามความเชื่อและความตองการ ๑๓๙ ภาพสะทอนเกี่ยวกับพิธีกรรมที่พบใน
คําใหการ ไดแก พิธีกรรมพื้นเมืองของชาวบาหลี และพิธีการสาบานของกลุมอั้งยี่ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑. พิธีกรรมพื้นเมืองของชาวบาหลี
๑๓๗

ตําราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลที่ ๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๕๒.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๑๗.
๑๓๙
จํานงค ทองประเสริฐ, “ศาสนาและพิธีกรรมของไทย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา
หนวยที่ ๘-๑๕ (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), ๗.
๑๓๘

๒๘๘
พิธีกรรมพื้นเมืองของชาวบาหลีพบในคําใหการจีนกั๊กเมือง เรื่องบรรทุกสินคาไป
จําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) กลาวถึงพิธีการแตงงานและพิธีทําศพ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑.๑ พิธีแตงงานของชาวบาหลี
พิธีแตงงานของชาวบาหลีที่ปรากฏในคําใหการจีนกั๊ก กลาวไวในตอนที่จีนกั๊ก
รวมพิธีแตงงานระหวางบุตรชายของกะปตันอังกฤษกับหญิงสาวชาวเมืองบาหลี ในพิธีมีชาวบาหลีนํา
อาหารมาชวยงาน จีนกั๊กใหการไววา “...มีเรียงเล็ด กลวย สม ขาวตมใสกลวย หมาก พลู คนละโตะ ๑
บาง ๒ โตะบาง ๓ โตะบาง ประมาณสัก ๒๐๐ คน...” อาหารสวนมากจะเปนผลไม เชนกลวย ออย
และขนมคือขนมเรียงเล็ดหมายถึงขนมที่ทําจากขาวเหนียว แลวปนเปนวงกลมแผใหบางจนเกือบเรียง
เมล็ดออกไป จึงเรียกกันวาเรียงเล็ด ตอมาเพี้ยนเปนคําวานางเล็ด ๑๔๐ และขาวตมใสกลวย ซึ่งเปนการ
ทําขนมจากขาวเหนียวใสไสกลวย เมื่อนําของมาชวยงานแลวกะปตันเลี้ยงอาหารตอบแทนเปน “...
ขาวสุ กกั บเนื้ อสุ กรทอด เนื้ อสุ กรยา ง จังลอนทําดวยเนื้อสุกร ใสโตะไมกลึงใหไปทุกคนๆ...” โดย
จังลอนนั้ น เป น อาหารที่ นํ า ปลาหรือเนื้อมาโขลก แลว ปน เปน กอนหรือเปน แผน เคี่ย วกับ น้ํากะทิ
สําหรับกินกับขนมจีนซาวน้ํา หรือบางทีนํามาเสียบไมปงไฟเรียกวาจังลอนแหง ๑๔๑
พิธี การแตงงานของชาวพื้น เมืองบาหลีจ ะมีการแหขัน หมากจากบานเจาบาวไปบาน
เจาสาวเพื่อสูขอตามธรรมเนียม จีนกั๊กบรรยายถึงลักษณะขันหมากและขบวนแหไวดังนี้
เพลาเย็นจัดแจงขันหมากใสโตะไม เอาดายเข็ดมาตอๆ กันเขา ๓ เข็ดแลววง
ลงในโตะไม เอาขาวสารกองกลาง เอาหมากพลูรายทับบนเขาสาร เอาดอกไมทองอังกฤษปก
เปนรูปพุมโต ะ ๑ ใสสม กลวย ขนมบาง ๕๐ โต ะ เอาผาเช็ ดหนาแขกคลุ มทุกโตะ คนที่
นําหนาขันหมากแตงตัวใสกางเกงขาวคาดเอวผาลาย ผาเช็ดหนาแขกโพกศีรษะเอารูปนกยูง
ทําดวยไมโตเทาไกปดทองทั้งตัวมีสายยูติดอยูที่หลังนกยูงสองสายยู เอาดายผูกที่สายยู แลว
เอามาตะพายแลง รําไปขางหนาขันหมาก มีปพาทยเหมือนกับเลนละครหามตีตามไปขาง
หลัง ขาพเจาก็ตามไปดูดวย ไปถึงบานมีหญิงสาวๆ ๙ คน ๑๐ คนออกมารับ แลวรองเพลง
ตามภาษาบาหลี คนที่ตะพายนกยูงก็รําสักครู ๑ ฝายขางพวกหญิงเอาเขาสารคลุกขมิ้นซัด
คนรําที่ตะพายนกยูง ๓ ที แลวมีหญิงแกออกมาจูงเอาคนรําตะพายนกยูงเขาไปในประตูบาน
จึ่งปลดเอานกยูงรับเอาโตะที่ใสขาวสาร หมากพลูปกพุมทองอังกฤษนั้นเขาไปในเรือนบิดา
มารดาหญิง ของทั้งนั้นก็ถายไวสิ้น
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.)
๑๔๐

สมบัติ พลายนอย [ส.พลายนอย], ขนมแมเอย, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕),

๑๔๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๓๑๐.

๒๘.

๒๘๙
หลังจากพิธีแหขันหมาก ๓ วัน บิดามารดาของฝายเจาสาวจะตองสงตัวเจาสาวมาบาน
เจาบาว โดยจัดขบวนแห มีผูติดตามเปนผูหญิงราว ๒๐-๓๐ คน เจาสาวจะแตงตัวนุงผาริ้วทอง หมผา
มีสไบเฉียง และมีผาคลุมศีรษะ เมื่อมาถึงบานเจาบาว ดนตรีบรรเลงตอนรับ เจาบาวเปดผาคลุมศีรษะ
ออก แลวบิดามารดาเจาบาวจูงเจาสาวเขาเรือน เปนอันเสร็จพิธี
๑.๒ พิธีทําศพของชาวบาหลี
จีนกั๊กสอบถามกะปตันอังกฤษที่บาหลีเกี่ยวกับพิธีการทําศพของชาวพื้นเมือง
กะปตันใหขอมูลวาถาชาวเมืองตายจะมีการเรียก “คนนุงขาวหมขาว” ซึ่งหมายถึงพราหมณในศาสนา
ฮินดูจํานวน ๒ คน มาสวดในเวลาบาย แลวญาติพี่นองเอากํายานไปจุดบูชา และเอาดอกไมวางขาง
โลงศพ สวนพิธีเผาศพจะตองมีการเตรียมทํารานไมไผสามชั้นมีหลังคาคลุม ใชสําหรับหามวงดนตรี
บรรเลงแหไปในขบวน โดยมีคนถือดอกไมทําจากทองอังกฤษราว ๒๐-๓๐ คน และมีพราหมณ ๔ คน
ถือขันเงินใสขาวตอกดอกไมโปรยไปตามทาง และมีบุตรภรรยาญาติพี่นองตามไปขางหลัง
พิธีที่นาสนใจอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับ งานศพคือ “พิธีสตี ” เปนพิธีที่บาหลีรับมาจาก
ศาสนาฮินดูของอินเดีย ซึ่งมีธรรมเนียมวาหญิงมีสามีที่ตายกอนจะตองเขากองไฟตายตามสามีบนเชิง
ตะกอนเดียวกัน ถือวาจะไดติดตามไปปรนนิบัติสามีไปโลกหนา๑๔๒ จีนกั๊กบรรยายไวเกี่ยวกับพิธีสตีใน
บาหลีวา เมื่อเผาศพผูตายเรียบรอยจะมีการขุดหลุมยาวและกวางอยางละ ๔ ศอก ลึก ๓ ศอก เอาไม
ไผมาพันผาที่ชุบน้ํามันมะพราวใสไวเต็มหลุม การทําพิธีตองมีหนังสือแจงเจาเมืองพิจารณา ถาเจา
เมืองหามปรามแลว ๒ ครั้ง แตผูหญิงที่จะทําพิธียังยืนยันที่จะเผาตัว เจาเมืองจึงมีหนังสือตอบมาวา
“...หามไมฟงแลวมีน้ําใจรักใครผัว จะตายกับผัวไดก็ตายเถิด...” ขั้นตอนการเผาตัวตายนั้นมีดังนี้
คนนุงขาวหมขาวเหมือนพราหมณ ๔ คนจึงเอาไฟจุดเผาศพผูตายกอนแลวจึง
จุดไฟในหลุมดวย ญาติพี่นองจึงเอาผาพันไมบางดายพันไมบางชุบน้ํามันมะพราว จุดไฟเผา
ติดพรอมแลว หญิงภรรยาที่จะตายนั้นลาบิดามารดาญาติพี่นองแลวก็โจนลงในหลุมตายไป
ดวยกัน ดอกไมทองอังกฤษที่แหศพไปนั้น ก็ทิ้งเขาไปในไฟเผาเสียดวย รุงเชาญาติพี่นองชวน
กันไปเก็บกระดูกใสขันเงินคนละขันทั้งสองคนมาไวที่เรือน เซนเชา เซนกลางวัน เซนเย็น ๓
เพลาครบ ๓ เดือนแลวจึงไปหาคนนุงขาวหมขาว ๔ คนมาแหเอากระดูกไปทิ้งเสียที่ทะเล
(จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.)

อยางไรก็ตาม จีนกั๊กใหการวาผูทําพิธีสตีจะตองเปนหญิงมีฐานะเปนภรรยาเจาเมือง หรือ
ขุนนางในเมืองบาหลีเทานั้น ถาไมยอมทําพิธีจะมีสามีใหมไมได หากฝาผืนจะถูกฟองรองกับเจาเมือง
๑๔๒

เสฐียรโกเศศ [พระยาอนุมานราชธน], ประเพณีเนื่องในการตาย, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ:
ศยาม, ๒๕๓๙), ๑๔.

๒๙๐
เพื่อลงโทษ ซึ่งบางคนจะถูกประหาร หรือขายลงเปนทาส สวนหญิงที่เปนสามัญชนไมตองทําพิธีสตี
และมีสามีใหมได
๒. พิธีกรรมสาบานของกลุมอั้งยี่
กลุมอั้งยี่ หรือตั้วเฮียเปนการรวมกลุมของชาวจีนในประเทศไทย มีพัฒนาการมาจาก
กลุมสมาคมที่ตอตานราชวงศชิง ในการจัดตั้งจะมีพิธีกรรมรับสมาชิกเขากลุม เพื่อใหสัตยสาบานวาจะ
ซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสมาคม พิธีการสาบานของกลุมอั้งยี่ที่พบในคําใหการปรากฏอยูในสําเนา
คําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) จีนโปกลาวถึง
ขั้นตอนการรวมกลุมสาบานเปนตั้วเฮียไวดังตอไปนี้
แลว ขาพเจา ก็ยกโตะ ไปตั้ งนอกโรงกลางแจง เอาถังใสขา วสาร เอาชามใส
น้ํามันตามตะเกียงไวกลางถังขาวสารตั้งไวบนโตะ เอาถังใสน้ําเอาไกมาเชือดคอรองเอา
โลหิตปนกับสุราเทลงในถังน้ําตั้งไวหนาโตะถังหนึ่ง แลวใหจีนยืนถือดาบ ๒ คน เอาปลาย
ดาบจดกันไวเปนประตู จีนสิ้นทองเปนตั้วเฮีย ขาพเจาเปนยี่เฮีย จีนเส็งเปนซาเฮีย จีนศุกเกา
แตจิ๋วแซอึ๋งเปนเฉาเอย ๑ แลวจีนสิ้นทองตั้วเฮียจุดธูปลอดประตูดาบเขาไปกอน เอาธูปปก
ไวที่ถังขาวสารไปยืนอยูขางโตะขางหนึ่งแลว ยี่เฮีย ซาเฮีย เฉาเอย ลอดประตูดาบตามตั้วเฮีย
เขาไปไหวตรงถังขาวสารตั้งไวบนโตะแลวไหวตั้วเฮียดวย พวกที่เขาตั้วเฮียลอดประตูดาบ
เขาไปไหวถังขาวสารไหวตั้วเฮีย ยี่เฮีย ซาเฮีย ดวยกันทุกคน แลวเอาถวยตักสุรากับน้ําเลือด
ไกปนกันในถังกินคนละถวยทุกคน จีนที่ยืนถือดาบเปนประตูนั้นรองวาใหซื่อสัตยตอกัน ถา
ไมซื่อสัตยตอกันใหคอขาดตายเหมือนไก
(จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕)

พิธีการสาบานขางตนมีที่มาจากการสาบานของกลุม “บรรพบุรุษทั้งหา” ซึ่งเปนพระสงฆ
กลุมแรกจากวัดเสาหลินที่เริ่มรวมกลุมตอตานราชวงศชิงฟนฟูราชวงศหมิงในประเทศจีน ความหมาย
ของที่แฝงอยูในเครื่องใชเครื่องบูชาที่สําคัญ ไดแก ขาวสาร สื่อความหมายแทนสมาชิกของสมาคมซึ่งมี
มากมายนับไมถวน สวนประตูดาบที่สื่อถึงประตูหง ประตูแหงความซื่อสัตยและคุณธรรม และประตู
เมืองตนหลิวซึ่งเปนเมืองที่พระสงฆหาคนเริ่มกอตั้งสมาคม และไกที่นํามาเชือดหมายถึงพระสงฆที่
ทรยศบอกความลับของวัดเสาหลินใหกับราชสํานักชิง ๑๔๓ ซึ่งคําใหการกลาววากลุมตั้วเฮียใหสัตย
สาบานวาจะซื่อสัตยตอกัน ถาใครไมซื่อสัตยขอใหคอขาดเหมือนกับไกในพิธี

๑๔๓

ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, “สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๔๕๓” (วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), ๒๐๒๖.

๒๙๑
พิธีกรรมที่ปรากฏในคําใหการจึงสะทอนใหเห็นถึงพิธีกรรมพื้นเมืองของชาวบาหลี คือ
พิธีการแตงงาน และพิธีการทําศพ พบในคําใหการของจีนกั๊กซึ่งมีการบรรยายไวอยางละเอียดทั้งการ
เตรียมสถานที่ และการประกอบพิธีกรรม ตลอดจนพิธีกรรมสาบานของกลุมอั้งยี่ที่สะทอนใหเห็นถึง
การนําพิธีกรรมมาสรางความเปนหนึ่งเดียวของสมาชิกในกลุมของตน
พิธีการทูต
พิธีการทูต หมายถึงแบบแผนตามวิถีทางการทูต ๑๔๔ เปนระเบียบพิธีการที่ตองมีขึ้นใน
การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางสองอาณาจักร พิธีการทูตเปนขอมูลที่พบอยูในคําใหการของคณะ
ราชทูตที่เดินทางไปยังตางประเทศ ซึ่งคณะราชทูตใหการเกี่ยวกับการติดตอระหวางอาณาจักร การ
รับรอง การตอนรับทูต การเขาเฝาถวายพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการ ตลอดจนขอหาม
ขนบธรรมเนียมตางๆ พบในคําใหการของทูตที่ไปเมืองจีนและญวนดังนี้
๑. พิธีการทูตของจีน
พิธีการทูตของจีนปรากฏอยูในสําเนาคําการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนอ
อกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) ผูใหการคือราชทูต อุปทูต ตรีทูต และปนสื่อ คือขุนนางผู
มีหนาที่ธุรการทั่วไป คําใหการชุดนี้ทําใหทราบถึงขั้นตอนการติดตอถวายเครื่องราชบรรณาการใหแก
จีน หรือที่เรียกวา “จิ้มกอง” เปนลักษณะของการคาแบบระบบบรรณาการที่จีนตั้งระเบียบไววา
ชาวตางชาติที่จะติดตอคาขายกับตนจะตองนําเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีน ทางการจีน
จึงอนุญาตใหคาขายตามสะดวก ซึ่งไทยมีความนิยมที่จะจิ้มกองกับราชสํานักจีนมาตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรเพื่อประโยชนทางการคาขายและรับรองสถานะ
ของพระมหากษัตริย
คณะทูตใหการวาอัญเชิญ พระราชสาสน และเครื่องราชบรรณาการลงเรือเดินทางไป
ประเทศจีนเมื่อวันขึ้น ๔ ค่ํา เดือน ๙ ปเถาะเบญจศก จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) โดยจอดเรือที่เมือง
กวางตุง ซึ่งเปนเมืองที่จีนอนุญาตใหชาวตางชาติมาติดตอคาขายที่เมืองนี้เทานั้น คณะราชทูตติดตอ
กับถายตกที่ประตูเสือ (หรือประตูหาเสือ จีนเรียกวาหวู หู เหมิน ๑๔๕) โดยยื่น “ปน” หรือเอกสารแจง
ความประสงคมาถวายบรรณาการ ถายตกจึงแจงแกจงตกหมูอี้ ซึ่งเปนชื่อตําแหนงขุนนางผูสําเร็จ
ราชการมณฑลกวางตุง เมื่อจงตกหมูอี้ทราบเรื่องจึงใหเชิญคณะทูตและแหพระราชสาสนขึ้นมายัง “กง
กวน” คือที่พักสําหรับขุนนางไทย ซึ่งมีการบรรยายไวดังนี้

๑๔๔

พจนานุกรมฉบับมติชน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗), ๖๒๔.
๑๔๕
สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย, แปลโดย กาญจนี
ละอองศรี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๕), ๕๒.

๒๙๒
ครั้นถึงกําหนดจงตกใหชุดกัวกับขุนนางทหารสองคนลงมารับเชิญพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการขึ้นไปถึงกงกวน วัน ๔ฯ ๙ ค่ําจึ่งเชิญพระราชสาสนขึ้นทรงเกงปด
ทองมีคนหามแปดคนกับสัปทนเหลืองสามคัน มีปายเขียนเปนอักษรวาจิ้มกองโปกองปนสื่อ
ชื่อราชทูตเปนปายสี่คู มีมาลอสองคูปพาทยจีนสํารับหนึ่ง ธงแหหนาหาคู คนถือไมแทน
หวายสองคู ถือสายโซสองคู ถือเชือกหนังสองคู มีคนหามเครื่องราชบรรณาการตามเกงพระ
ราชสาสน ขาพเจาราชทูต อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อขี่เกี้ยวสัปทนแดง มีบังตะวันตามแหพระ
ราชสาสนไป ครั้นแหขึ้นไปถึงแลวเชิญพระราชสาสน เครื่องราชบรรณาการขึ้นไวที่กงกวน
จงตกใหขุนนางทหารสองคนกับเลาเจียงแปดคนมาอยูกํากับพิทักษรักษาพระราชสาสนๆ อยู
ที่กงกวนเชาเย็นประโคมดวยแตรกลองชนะ
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

ตอมาจงตกแจงใหคณะราชทูตแหพระราชสาสนขึ้นไปเยี่ยมกอง ทางขุนนางจีนอัญเชิญ
พระราชสาสนขึ้นวางโดย “...ตั้งโตะสูงทาเหลืองปูแพรตวนปกดอกไมลายพื้นเหลืองไวสําหรับพระราช
สาสน ตั้งโตะปูดวยผาเหลืองไวรับเครื่องราชบรรณาการตั้งไวขางหนึ่ง...” คณะทูตไปถึงจึงทําการ
“กุย” คือคุกเขาคํานับที่หนาปายพระนามของพระเจากรุงปกกิ่ง สวนจงตกและขุนนางจีนกุยตอหนา
พระราชสาสน ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาพระราชสาสนมีความสําคัญมากกวาราชทูต เนื่องจาก
เปรียบเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย ซึ่งเปนธรรมเนียมของไทยและจีน ตางจากตะวันตกที่ถือวา
ราชทูตเปนตัวแทนพระมหากษัตริย ๑๔๖ หลังจากคํานับพระราชสาสนแลวจึงจัดเลี้ยง “กินโตะ” เพื่อ
รับรองคณะราชทูต จากนั้นจึงแจงลิปูตาทังเพื่อกราบทูลแจงขาวคณะทูตแกพระเจาปกกิ่ง ซึ่งลิปูตา
ถังคือขุนนางชั้นผูใหญของกระทรวงพิธีการ มีหนาที่ตอนรับและดูแลบุคคลจากตางประเทศ รวมถึง
กิจการการศึกษาและการสอบไล ๑๔๗ ในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๒ ลิปูตาถังนํารับสั่งพระเจากรุงจีนมา
แจงใหคณะทูตเดินทางไปกรุงปกกิ่ง จงตกเมืองกวางตุงจัดขบวนเรือแหพระราชสาสน ดังที่คณะทูต
ใหการไววา
จงตกจัดเรือเกงพั้งฝากระจกยาวเจ็ดวาแปดวาปากกวางหกศอกเจ็ดศอกสิบ
เอ็ดลํามารับแหบุษบกพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการกับขาพเจาสงขึ้นไป มีเรือนขุน
นางจีนฝายทหารใสหมวกจุกเขียวใสหนึ่ง ฝายพลเรือนจุกเขียวคนหนึ่ง ขาวใสหนึ่ง สามคน
๑๔๖

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๕ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร
กรมศิลปากร, ๒๕๕๓), ๕-๖.
๑๔๗
ประพฤทธิ์ ศุ ก ลรั ต นเมธี , “เอกสาราชสํ า นั ก จี น เกี่ ย วกั บ รั ช กาลพระพุ ท ธยอดฟ า .” ใน
ประวัติศาสตรปริทรรศน: พิพิธนิพนธเชิดชูเกียรติ พลโทดําเนิร เลขะกุล เนื่องในโอกาสมีอายุครบ ๘๔ ป, วินัย
พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กองทุน ดําเนิร เลขะกุล เพื่อประวัติศาสตร, ๒๕๔๒), ๑๒๑.

๒๙๓
เรือเกาลําปองกันเรือพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการไปดวย แลเมื่อแหพระราชสาสน
ลงเรือนั้น ขาพเจาจางกระบวนแหลงไปถึงเรือ ครั้นพระราชสาสนลงถึงเรือแลว เปนธรรม
เนียมเจาพนักงานขุนนางจีนตองสงหาไดจางไม
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

คณะทูตเดินลองเรือไปสุดที่เมืองนําหยงจึงเปลี่ยนเสนทางมาเดินบก เมื่อเดินทางผานไป
ตามเมืองตางๆ เจาเมืองและกรมการเมืองยิงปนรับเมืองละ ๓-๔ นัด และจัดดนตรีมาประโคมพระราช
สาสนวันละ ๓ ครั้ง และเมื่อไปถึงเมืองกังไส ขุนนางตําแหนงหมูอี้นําอาหารมารับรองคณะราชทูต
จากนั้นคณะทูตเดินทางตอไปถึงเมืองปกกิ่งเขาทางดานตะพานหิน นายทหารชื่อยันกวยและยุนโงย
เปนผูตรวจดูสิ่งของเครื่องราชบรรณาการ แลวใหคณะราชทูตไปพักยังทิมในเขตวังชั้นนอก พบกับ
ลิปูตาถังมาตรวจสอบเครื่องราชบรรณาการ ลิปูตาถังนําเครื่องราชบรรณาการขึ้นตั้งบนตึกรับแขก
แลวจัดเลี้ยงรับรองราชทูต พรอมกับใหไปพักในกงกวนที่รับรอง เมื่อคณะราชทูตไทยไปถึงพบวามีทูต
จากพมามาถึงกอน ๑๐ วัน และทูตเกาหลีมาถึงกอน ๕ วัน คณะราชทูตจึงถามโจทองวามีประเทศใด
มาบรรณาการกับจีน โจทองตอบคณะราชทูตวามีประเทศตางๆ มาจิ้มกอง ๙ เมือง และมีกําหนดเวลา
ถวายบรรณาการตางกันออกไป ดังขอความตอไปนี้
กรุงพระมหานครศรีอยุธยา เมืองลิวขิ่ว เมืองตาด เมืองเกาหลี เมืองหลวงพระ
บาง เมืองภูสี เมืองขุลิขะ เมืองอังวะ เมืองญวน ๙ เมือง เมืองตาด เมืองเกาหลี ๒ เมืองนี้มา
กองเสมอทุกป เมืองญวน ๔ ปมากอง ๑ ครั้ง เมืองอังวะ เมืองหลวงพระบาง เมืองภูสี
เมืองขุลิขะ ๔ เมืองนี้ ๑๐ ปจึงไดมากองครั้ง ๑ กรุงฯ เมืองลิวขิ่ว ๒ เมือง ๓ ป จึงมากอง
ครั้ง ๑ พระเจากรุงปกกิ่งมีพระราชสาสนไปวา ๓ ปมากองครั้ง ๑ นั้นหนทางไกลกันดาร
ยากจะไปมาใหเลื่อนออกไป ๔ ปจึงใหมากองครั้ง ๑ เมืองลิวขิ่วไมยอม มีพระราชสาสนมา
ตอบว า ซึ่ ง จะให เ ลื่ อ นไป ๔ ป จึ่ ง ให ม าก อ งนั้ น เป น ธรรมเนี ย มเคยมาก อ ง ๓ ป ค รั้ ง ๑
บานเมืองอยูเย็นเปนสุข จะเลื่อนไป ๔ ปนั้นบานเมืองจะเปนอยางไรก็ไมรู จะมาขอกอง
ตามอยางธรรมเนียมแตกอน พระเจากรุงปกกิ่งยอมใหมากองตามเดิม
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

ขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงประเทศที่มาบรรณาการกับจีน และเห็นถึงระยะเวลา
การสงบรรณาการขอไทย ๓ ปตอ ๑ ครั้ง ตอมาพระเจากรุงปกกิ่งใหสง ๔ ปตอ ๑ ครั้ง แตเมืองลิวขิ่ว
ไมยอม ซึ่งสืบแสง พรหมบุญ อธิบายวาไทยไมยินยอมเชนกัน ดังจะเห็นจากพระบรมราชโองการของ
พระเจากรุงปกกิ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ ระบุวาใหไทยสงบรรณาการ ๔ ปตอ ๑ ครั้ง แตไทยยังคงสงไป

๒๙๔
เกือบทุกปใน พ.ศ. ๒๓๘๘ พ.ศ. ๒๓๘๙ และ พ.ศ. ๒๓๙๑ แสดงใหเห็นถึงการรักษาความสัมพันธ
ทางการคาระหวางไทยและจีน ๑๔๘
เมื่อคณะราชทูตพักอยูที่กงกวน ลิปูตาถังใหจุกสีมาแจงคณะราชทูตใหฝกกุยคุกเขาคํานับ
ตอหนาปายพระนามพระเจากรุงปกกิ่ง เพื่อเตรียมพรอมในวันเขาเฝา ตอมาพระเจากรุงปกกิ่งใหลิปู
ตาถังมาเยี่ยมเพื่อไถถามความเปนอยู คณะราชทูตตอบวา “...เดชะพระบารมีทั้งสองพระนครเปนทาง
พระราชไมตรีปกเกลาฯ อยูจึงหาปวยเปนอันตรายสิ่งใดไม...” และในวันรุงขึ้นคณะราชทูตรับแจงวา
พระเจากรุงปกกิ่งเสด็จไปไหวเจาที่ศาลหลักเมือง ใหคณะราชทูตไปยืนรับเสด็จที่ประตูงอมิงกับทูต
จากเกาหลีและพมา ซึ่งขุนนางจีนกําชับไมใหพูดจาตอกัน คณะทูตกลาวถึงขั้นตอนการเสด็จออกวา
จะตองมีการใหสัญญาณโดยใชติ้วสงตอออกมาเปนระยะจํานวน ๔ ติ้ว มีขั้นตอนดังนี้
พระเจากรุงปกกิ่งตื่นประธม ขันทีเอาติ้วที่หนึ่งออกมาสงใหขุนนางจุกขาว
หนึ่งติ้วสงตอตอกันไปตลอดถึงศาลเจา พระเจากรุงปกกิ่งแตงพระองค ขันทีเอาติ้วที่สอง
ออกมาสงใหขุนนางวิ่งรองตอกันไปอีกวาติ้วสองติ้วสอง แตงพระองคแลวเสวยขันทีเอาติ้วที่
สามออกมาสงใหขุนนางๆ วิ่งรองบอกติ้วสามติ้วสาม ครั้นเสวยแลวจวนเสด็จ ขันทีเอาติ้วที่
สี่ออกมาส งใหขุ นนาง วิ่ งร องไปตามถนนวา ติ้ว สี่ๆ ขา พเจา ก็ถอดหมวกจีน ออกเสีย ใส
เสนากุฎยืนคอยรับเสด็จ คนซึ่งรักษากลองรักษาระฆังอยูบนหอตีกลองตีระฆังขึ้น ประมาณ
สักชั่วบาทนาฬิกาหนึ่งพระเจากรุงปกกิ่งเสด็จ
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

วันแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๓ คณะราชทูตเดินทางไปเขาเฝาเพื่อรับพระราชทานเลี้ยงสุร า
อาหารที่พระที่นั่งโปโหเตียน ซึ่งกอนเขาเฝาทุกครั้งจะมีหมี่เปนอาหารพระราชทานทุกมื้อ เมื่อเดินทาง
เขาพระราชวังพบวามีพระบรมวงศานุวงศและขุนนางจีนเขาเฝาอยูตามลําดับชั้น คณะราชทูตใหการ
เกี่ยวกับการรับพระราชทานสุราจากพระเจากรุงปกกิ่งไววา “...จุกสีจูงขาพเจาราชทูตอุปทูตเขาไปสง
ใหลิปูๆ ก็จูงตอเขาไปถึงโจยเสี่ยงแลวกดคอลงใหกุย พระเจากรุงปกกิ่งสงจอกสุราใหโจยเสี่ยงสงให
ขาพเจารับพระราชทาน แลวลิปูจูงขาพเจาออกมาใหจุกสีจูงออกมานั่งที่...”
สําหรับการรับทูตอยางเปนทางการนั้น คณะราชทูตใหการวามีการจัดที่พระที่นั่งทายฮอ
เตียน ดังคําใหการที่วา
พระที่นั่งทายฮอเตียนที่เสด็จออกนั้นเปนเกงลดสามชั้นพระแทนสลักรูปมังกร
ปดทองทาพื้นเหลือง เจาพนักงานเอาเครื่องยศออกตั้งสัปทนเจ็ดชั้นสีเหลืองสองคู สีน้ําเงิน
สองคู สีหมอกสองคู สีเขียวสองคู สีแดงสองคู คนยืนถือธงสิบคู คนถือบังตะวันหกคู คนยืน
ถือธงมังกรยี่สิบคู คนยืนถือทวนหาคู ถืองาวหาคู มีระฆัง มีกลองมโหรีจีนเครื่องประโคม
๑๔๘

สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย, ๑๖๕.

๒๙๕
พรอม เพลารุงเชาในวันเดือนสี่ขึ้นค่ําหนึ่ง พระเจากรุงปกกิ่งเสด็จออกพระที่นั่งชั้นบน สูง
กวาที่ทูตเฝาประมาณหาศอกหกศอกแลไปไมเห็นพระองค ขาพเจาแลทูตเกาหลีพมายืนเฝา
อยูชั้นสามหนาชาลา ลิปูผูใหญผูนอยหาคนจุกสีหาคนยืนเฝาอยูหนาขาพเจา ขุนนางชื่อ
ห อ งโล สื อ สองคนบอกบทให ทู ต แลขุ น นางเมื องป ก กิ่ ง กุ ย พร อ มกั น เก า ครั้ ง เสด็ จ ออก
ประมาณสามบาทนาฬิกาเสด็จขึ้น
(จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.)

หลังจากการเขาเฝา มีการจัดงานเลี้ยงรับรองพระราชทานสุราที่พระที่นั่งศรีกงกก คณะ
ทูตนําเครื่องราชบรรณาการไปมอบแกพนักงานชาวพระคลัง แลวไปขึ้นเฝาพระเจากรุงปกกิ่งที่สวน
ดอกไมเพื่อทูลลากลับ ราชสํานักจีนมีการจัดมหรสพใหราชทูต ไดแก การแสดงพลุ มโหรีจีน มวยปล้ํา
การขี่มายิงปนซอมรบ การรําดาบและทวน การละเลนไตลวดหกคะเมน และการเลนกล จากนั้นพระ
เจากรุงปกกิ่งใหโจยเสี่ยงมาแจงแกลิปูตาถังเพื่อเชิญพระราชดํารัสมาวา “...พระเจากรุงปกกิ่งทรง
ทราบวาสมเด็จพระเจากรุงพระมหานครศรีอยุธยาทรงพระจําเริญอยูในสิริราชสมบัติครอบครองไพร
ฟาขาแผนดินอยูเย็นเปนสุขนั้น พระเจากรุงปกกิ่งมีน้ําพระทัยยินดียิ่งนัก...”
เมื่อคณะทูตจะเดินทางกลับ ราชสํานักจีนสงของตอบแทนมายังกรุงเทพฯ ไดแก “...พระ
ราชสาสน ๒ กลองแพรตอบแทนทั้งสามกอง แพรสามรอยสามสิบมวน แพรพระราชทานขาพเจานาย
ไพรทั้งสามกอง แพรหารอนเจ็ดสิบหามวน ผาสามรอยหกสิบมวน เขากันแปดรอยแปดสิบเอ็ดมวน
...” และทางการจีนยอมยกเวนการเก็บภาษีคาเหียงคาปากเรือใหกับคณะราชทูตไทย ซึ่งมีมูลคาถึง
หนึ่งพันตําลึงจีน จากนั้นคณะทูตจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ
คําใหการของคณะราชทูตที่ไปราชสํานักจีนจึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธไทยกับจีน
ในระบบการคาแบบบรรณาการ และสะทอนใหเห็นถึงระเบียบพิธีการรับราชทูตของราชสํานักจีนสมัย
ราชวงศชิงที่ขณะนั้นยังถือวาตนมีสถานะทางการเมืองเหนือกวาทุกชนชาติ

๒. พิธีการทูตของญวน
พิธีการทูตของญวนปรากฏอยูในคําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของของนัก
องคดวงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐) การไปถวายบรรณาการครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลัง
ศึกอานามสยามยุทธ นักองคดวงสงทูตไปบรรณาการกับพระเจาเวียดนามเทียวตรีเพื่อทูลขอเจานาย
ผูห ญิ งใหเ สด็จ กลับ เขมร โดยมี พระยาราชเดช พระยาธนาธิบ ดี เปน คณะราชทูตไปเมืองเว ใน
คําใหการของทูตเขมรกลาวถึงสิ่งของที่นักองคดวงสงไปถวายพระเจาเวียดนามเทียวตรีดังนี้
พระองคดวงแตงให ฯขาฯ กับพระบวรนายก คุมกระวานหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑
เรวหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ รงหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ ครั่งหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ สีผึ้งหนัก ๕๐ ชั่ง

๒๙๖
หีบ ๑ นอระมาด ๒ ยอด หีบ ๑ งา ๒ กิ่งหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ น้ํารัก ๒๐ หมอ ชางพลาย
สูง ๕ ศอก ๓ นิ้ว ชาง ๑ สูง ๕ ศอก ๗ นิ้ว ชาง ๑ (รวม) ๒ ชาง ไปถวายเจาเวียดนาม แต
ชางนั้นใหพระยาเสนาราชกุเชน พระยาอันษาอุเทน นายไพร ๑๕ คนคุมชางไปทางบก ให ฯ
ขาฯ ไปทางเรือ พระองคดวงมีศุภอักษรให ฯขาฯ ถือไปฉบับหนึ่ง หีบใสศุภอักษรทาแดงใส
ถุงตาดวางบนพาน ๒ ชั้นประดับมุก พระองคดวงมีหนังสือไปเถิงองญวนเมืองพนมเปญดวย
ฉบับหนึ่ง และ ฯขาฯ คิดพรั่นตัวกลัวญวนจะยึดเอาไว แตเปนราชการเจานายใชก็ตองจําไป
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙)

คณะทูตเขมรลงเรือจากทากะพงหลวงไปถึงดานมุกตําปูนของญวน องจันเกอนายดานจัด
ขบวนเรือมาคุ มกั น เป น เรื อเก าแลใหญบ รรจุคน ๓๐ คน และเรือเล็ก ๑๐ คน คอยคุมครองคณะ
ราชทูต ขบวนเรือเดินทางมาถึงพนมเปญ องพอเวและองภูขุนนางญวนออกมารับราชทูต และพาไป
หาบรรดาองญวน หรื อขุ น นางผู ใหญ ไดแก องเตีย นกุน องคําทราย องทําตาน องตงทง บรรดา
องญวนจัดอาหารมารับรองทูตเขมร และองคําทรายขอตรวจสอบหีบที่ใสเครื่องราชบรรณาการ และ
จัดการทาสีหีบและบรรจุภัณฑอื่นๆ เปนสีแดง เพื่อใหเขากับขนบธรรมเนียมญวน ดังความที่วา
องคําทรายวาหีบใสสิ่งของมานั้นไมงามไมสมควร จะใสของบรรณาการไป
ถวายเจาเวียดนาม องคําทรายวาจะทําเสียใหมใหดี องคําทรายจึงใหญวนตอหีบเปลี่ยนเสีย
ใหม กับใหตอหีบใสหมอน้ํารัก ๔ หีบๆ ละ ๕ ใบ ทาแดงเหมือนกันทุกหีบ ไมไผสําหรับหาบ
หีบก็ทาแดงดวย แลวใหจัดเรือเกาแลใหญมีเกงเรือแลเกงนั้นทาแดงสิ้นทั้ง ๒ ลํา จุคนลําละ
๒๕ คน
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙)

จากนั้นคณะทูตเขมรเดินทางผานเมืองตางๆ ไปถึงเมืองโจฎก เมืองสมิถอ เมืองลองโห
เมืองไซงอน และดานตางๆ จนกระทั่งถึงเมืองเว ตลอดเสนทางการเดินทางนั้นบรรดาเจาเมืองมีการ
จัดเสบียงอาหารและเงินทองมาใหคณะทูตเขมรใชสอย และทําใหทราบถึงระเบียบการรับทูตญวน ๓
ประการ คือ
๑. การอั ญ เชิ ญ พระราชสาสนขึ้น ยังกงกวนที่พัก ญวนรับ อิทธิพลทางการเมืองและ
วัฒนธรรมจากจีนจึงมีการปฏิบัติที่คลายกันคือมีการแหพระราชสาสนและนําไปวางไวในที่ที่สมควร มี
การเคารพบูชาเนื่องจากพระราชสาสนเปรียบเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย ดังตัวอยางในตอน
ราชทูตขึ้นพักที่กงกวนเมืองไซงอนที่วา
ญวนเอารมกระดาษคันยาวกั้นหีบศุภอักษร ๒ คัน กันหีบสิ่งของหีบละคัน กั้น
ให ฯขา ฯ คนละคัน แล วญวนแห ศุภอั กษรกับสิ่ งของขึ้น ไป ฯขา ฯ ก็ เดิน ตามไปจากท า
ประมาณ ๕ เสน เถิงโรงกงกวนหลังคามุงจากฝาขัดแตะถือปูน ญวนเอาศุภอักษรไปวางไว
บนเตียงในโรงกงกวน แลวจุดธูปเทียนบูชาแตสิ่งของทั้งนั้นญวนวางไวดวยกัน

๒๙๗
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙)

๒. เมื่อคณะทูตยังไมไดเขาเฝาถวายพระราชสาสน จะเคารพขุนนางญวนไมได และหาม
ขึ้ น จากเรื อ มาหาขุ น นางญวน ดั ง จะเห็ น ได ว า เมื่ อ ถึ ง เมื อ งโจฎกคณะทู ต เขมรจะขึ้ น ไปคํ า นั บ
องจันเกอกะเตาผูนําสิ่งของมารับรอง แตองจันเกอกะเตาใหองโบจันมาแจงวา “...เปนทูตยังไมได
ถวายบังคมเจาเวียดนามอยางธรรมเนียม จะใหเชิญขึ้นไปพูดจากันนั้นไมได จึงไมไดใหขึ้นไปพูดจากัน
เทานั้น...”
๓. คณะทูตจะตองอยูในสถานที่พักที่ญวนจัดใหเทานั้น การเดินทางไปในที่อื่นๆ ตอง
ไดรับอนุญาตจากทางการ ดังจะเห็นไดจากตอนที่คณะทูตเขมรพักอยูที่เมืองไซงอน คณะทูตขอไปซื้อ
ของที่ตลาด แตญวนไมอนุญาตดังขอความที่วา
ครั้นรุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ฯขาฯ ใหลามบอกกับจันเกอภอเกอวาจะขอไปเที่ยวซื้อ
ของที่ตลาด องจันเกอวา ฯขาฯ เปนทูตจะไปเที่ยวที่ตลาดนั้นไมสมควร ญวนหาให ฯขาฯ
นายไพรไปเที่ยวแหงใดไม ตัวไพรจะซื้อกับขาวของกิน ญวนก็ใหซื้อที่ตลาดริมกงกวนหาพา
ไปไกลไม
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙)

เมื่อถึงเมืองเว คณะทูตเขมรพักอยูที่กงกวน และนําพระราชสาสนขึ้นวางบนเตียงมีธูป
เทียนจุดบูชา และขุนนางญวนชื่อองเวียนวายมาตรวจสอบความเรียบรอยของพระราชสาสนและ
แนะนําวาใหมีศุภอักษรแนบไปอีกฉบับหนึ่งถึงองเลโบเพื่อชวยกราบทูลขอเขาเฝา และแจงความนอก
พระราชสาสนเกี่ยวกับการทูลขอเจานายผูหญิงคืนใหแกองเวียนวายเพื่อดําเนินการตอไป และใน
คําใหการทําใหทราบวาราชสํานักญวนสงชุดแตงกายมาใหคณะทูต พรอมกับผูฝกสอนใหคณะทูตเขมร
กราบเจาเวียดนามเหมือนกับธรรมเนียมราชสํานักจีนที่มีการฝกราชทูตใหเคารพจักรพรรดิ ดังนี้

องเวียนวายบอกวาของเจาเวียดนามพระราชทานมาใหสําหรับใสเฝาสํารับ
หนึ่ง นุงหมอยูกับกงกวนสํารับหนึ่ง องเวียนวายให ฯขาฯ นุงกางเกงใสเสื้อโพกศีรษะ แลวให
ฯขาฯ กราบเจาเวียดนามตามอยางญวน องเวียนวายก็กลับไป ใหองโดยองกายอยูหัด ฯขาฯ
ไวกราบตามภาษาญวน ๓ วัน
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

ขั้น ตอนการเขา เฝา พระเจาเวีย ดนามนั้น ขุนนางญวนนําราชทูตเขาไปในพระราชวัง
ราชทูตคํานับแบบญวน ๕ ครั้ง แลวถวายพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการ ดังขอความตอไปนี้

๒๙๘
องเวียนวายพา ฯขาฯ เดินเขาไป ณ ประตูกําแพง แลวใหยืนอยูนอกเกงหาง
เจาเวียดนามประมาณ ๕ วา ๖ วา ให ฯขาฯ นั่งไหวตามภาษาญวน ๕ ครั้ง แลวใหนั่งคุกเขา
ลง องเวียนวายเอาหีบศุภอักษรสงให ฯขาฯ พระยาราชเดชถือชูไวครูหนึ่ง องญวนที่เฝา
เจาเวียดนามมารับหีบศุภอักษรไปจาก ฯขาฯ เอาไปวางที่โตะขางหนาเจาเวียดนาม โตะนั้น
มีรมกางปกไว ๒ คัน แลวเห็นญวนอีกคนหนึ่ง เดินมาหยิบเอาศุภอักษรที่เขียนเปนตัวหนังสือ
ญวนใสไวในหีบออกอานใหเจาเวียดนามฟง อานหนังสือจบแลว เจาเวียดนามก็เสด็จขึ้นหามี
รับสั่งประการใดไม องญวนทั้งปวงก็พากันออกมา
(จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒)

คํ า ให การของทู ตที่ กล าววาเจาเวีย ดนามไมมีรับ สั่งประการใดสอดคลองกับ พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ที่ระบุไววา “...เจาพนักงานไดพาขึ้นเฝาเจาเวียดนามครั้ง ๑
ก็ไมตรัสปราศรัยดวยแตสักคํา ๑...” ๑๔๙ ตอมาพระเจาเวียดนามพระราชทานหนังสือตอบกลับ คณะ
ทูตตองคํานับอีก ๕ ครั้ง ลามชาวเวียดนามจึงอานเนื้อความแปลออกมาเปนภาษาเขมรวาพระเจา
เวียดนามจะพระราชทานเจานายผูหญิงกลับคืนเมืองเขมรตอไป อีกทั้งยังพระราชทานของตอบแทน
ตามธรรมเนียมแดนักองคดวงและคณะราชทูต จากนั้นคณะทูตจึงเดินทางกลับยังเมืองอุดงคมีชัย
คําใหการของคณะราชทูตเขมรที่ไปเมืองเวจึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในรูปแบบ
การเมืองสองฝายฟาที่เขมรตองพึ่งบารมีญวนและไทยหลังจากสิ้นสุดสงครามอานามสยามยุทธ และ
สะทอนใหเห็นถึงระเบียบพิธีการรับราชทูตของราชสํานักญวนที่ไดรับอิทธิพลจากราชสํานักจีน

๑๔๙

รัชกาลที่ ๓, ๑๒๖.

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร

บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
คําใหการ หมายถึง เอกสารของทางราชการที่จัดทําและเรียบเรียงขึ้นจากการสอบถาม
บุคคลตางๆ ที่เปนเชลยศึก ผูที่เดินทางไปสืบราชการทัพ หรือผูที่เดินทางไปยังตางประเทศ ซึ่งไดรูเห็น
สิ่งตางๆ ในบานเมืองอื่น รวมถึงการสอบถามขอมูลที่ไดจากการใหปากคําของโจทก จําเลย หรือพยาน
ในกระบวนการยุติธรรม หรือในชั้นศาล ผูวิจัยไดศึกษาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวที่เก็บรักษาและใหบริการอยูที่กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ จํานวน
ทั้ ง หมด ๗๓ รายการ สามารถจํ า แนกตามเนื้ อ หาได ทั้ ง สิ้ น ๖๕ เรื่ อ ง และคํ า ให ก ารสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่เกาสุดในรัชสมัย คือ คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการที่
เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) และคําใหการเรื่องทายสุดในรัชสมัยคือ คําใหการเกี่ยวกับ
เมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔) ผลการศึกษาวิเคราะหในประเด็นตางๆ
สรุปไดดังนี้
รูปแบบอักษร อักขรวิธี รูปแบบการบันทึก
จากการศึกษาพบวาเมื่อจําแนกตามวัสดุที่ใชบันทึก จะมีคําใหการที่บันทึกดวยสมุดไทย
ดํา ๖๗ รายการ และกระดาษเพลา ๖ รายการ สวนรูปแบบอักษรที่บันทึกในคําใหการใชอักษรไทย
แบบรัตนโกสินทรตอนตน พบวามี ๓ ลายมือ ไดแก ลายมือหวัด ลายมือหวัดแกมบรรจง และลายมือ
บรรจง ซึ่งลายมือที่พบสวนใหญคือลายมือหวัด และหวัดแกมบรรจง เนื่องจากผูจดบันทึกตองจด
ถอยคําตางๆ ใหรวดเร็วทันกับการซักถาม และใหรวดเร็วทันเวลา สวนลายมือบรรจงพบในคําใหการที่
มีการคัดลอกเนื้อความคําใหการขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงวินิจฉัยในงานราชการ
สําหรับรูปแบบการบันทึก จากการศึกษาพบวาคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวมีรูปแบบการบันทึกแบงออกเปน ๓ สวน คือ
๑. สวนนํา มีรูปแบบการบันทึก ๒ ลักษณะคือ ขึ้นตนดวยการบอกรายละเอียดของการ
จั ด ทํ า คํ า ให ก าร และขึ้ น ต น ด ว ยการบอกชื่ อ ผู ใ ห ก าร จาก ๒ ลั ก ษณะดั ง กล า วทํ า ให ท ราบถึ ง
องคประกอบของการจัดทําคําใหการที่มีการบันทึกไวในสวนนํา ไดแก วันที่ เดือนตามระบบจันทรคติ
และปจุลศักราช ผูควบคุมผูใหการ ผูสงคําใหการ ผูออกคําสั่งใหซักถาม ผูซักถาม ผูเรียบเรียง ลาม
สถานที่ และผูใหการ ซึ่งผูใหการคนเดียวใชสรรพนามแทนตัวเองวา “ฯขาฯ” หรือ “ขาพเจา” แลวตอ
ดวยขอความวา “ใหการวา” หรือ “ขอใหการวา” ในกรณีที่ผูใหการมีหลายคนมีการระบุชื่อผูใหการ
๒๙๘

๒๙๙
จากนั้นจึงระบุขอความ “ใหการตองคํากันวา” ตามหลังเพื่อใหเห็นวาผูใหการทั้งหมดใหการสอดคลอง
กัน
๒. สวนเนื้อหา มีการบันทึกภูมิหลังของผูใหการ สาเหตุของการใหการ ในสวนเนื้อหาจะ
มีการลําดับเนื้อหาตามวันที่ หรือลําดับตามเวลาโดยใชคําบอกเวลาตามโมงยามตางๆ เชน เพลาเย็น
เพลารุงเชา เปนตน ผูใหการใชสรรพนามแทนตนเองวา “ฯขาฯ” หรือ “ขาพเจา” ถากลาวถึงบุคคล
ในฝายตรงขามจะใชสรรพนามนําหนาวา “อาย” สวนการใชคําปฏิเสธของผูใหการในกรณีที่ตอบขอ
ซักถามของเจาหนาที่ไมไดจะใชคําวา “ฯขาฯ ไมทราบ” หรือใชรูปประโยคปฏิเสธวา “หา...ไม” และ
ถามีการซักถามเพิ่มเติม นอกเหนือจากขอมูลที่ผูใหการบอกไปหมดแลว เจาหนาที่จะบันทึกวา “เมื่อ
ฯขาฯ อยู” หรือ “แลเมื่อ ฯขาฯ อยู” ตามดวยชื่อเมืองที่เคยอยูหรือเดินทางไปพรอมกับบอกเลา
เหตุการณเพิ่มเติม
๓. สวนทายเรื่อง มีการใชขอความลงทายเพื่อจบคําใหการ ไดแก การใชขอความลงทาย
เพื่อแสดงการสิ้นสุดเนื้อความ เชน “สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้” “ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้” เปน
ตน และการใชขอความลงทายเพื่อแสดงการยืนยันความจริง เชน “เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แต
เทานี้” เปนตน อีกทั้งในคําใหการบางฉบับมีการบันทึกขอความเพิ่มเติมในตอนทาย แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการทํางานของการจัดทําคําใหการ ไดแก การบีบบังคับใหสารภาพ การจัดสงคําใหการ การ
กลับคําของผูใหการ และการอานทวนคําใหการ
เนื้อหาในคําใหการ
เนื้อหาในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จากการศึกษาตนฉบับ
คําใหการทั้ง ๖๕ เรื่อง (ตนฉบับ ๗๓ รายการ) พบวามีเนื้อหาทั้งหมด ๔ ประเภท คือ
๑. คําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม พบมากที่สุดถึง ๔๕ เรื่อง เปนคําใหการที่ราชการ
จัดทําขึ้นโดยการสอบถามจากเชลย หรือบุคคลที่จับไดในศึกสงคราม ลักษณะเนื้อหากลาวถึงการบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกสงคราม การจัดเตรียมกองทัพ เสนทางการเดินทาง ลักษณะผูนําฝายตรง
ขาม เหตุการณและวิถีชีวิตในบานเมืองอื่น
๒. คําใหการในกระบวนการยุติธรรม มีจํานวน ๑๔ เรื่อง เปนคําใหการที่จดบันทึกใน
กระบวนการยุติธรรมโดยบันทึกถอยคําที่พยานเบิกความในคดีหรือขอความที่จําเลยใหการแกฟอง
โจทก จากเนื้อหาที่พบในคําใหการสามารถแบงลักษณะของคดีความได ๖ ลักษณะ คือ คําใหการใน
คดีที่เกี่ยวกับไพรในสังกัด คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับการทําคุณไสย คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
เงินทอง คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับอาญาแผนดิน คําใหการในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องชูสาว และคําใหการ
ในคดีระหวางประเทศ

๓๐๐
๓. คําใหการของผูที่เดินทางไปยังประเทศอื่น คือ คําใหการที่ราชทูต พอคาที่ไดเดินทาง
ไปยังบานเมืองอื่น ไดรูเห็นสภาพบานเมือง ขอราชการและธรรมเนียมตางๆ ไดมาใหการไว และทาง
ราชการไดจดบันทึกขอมูลเหลานี้ไวเปนหลักฐาน จากการศึกษาพบวามีจํานวน ๕ เรื่อง เนื้อหาของ
คําใหการประเภทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดการเดินทาง ธรรมเนียมการทูต การเจรจาทางการคา
เหตุการณในบานเมืองที่ไป ลักษณะบานเมืองและวิถีชีวิต
๔. คํา ให การประเภทอื่นๆ เปนคําใหการที่ไมมีเนื้อหาเกี่ย วของกับคําให การในสาม
ประเภทแรก แตเปนคําใหการที่เปนลักษณะจดหมายเหตุที่มีการสอบถามถึงเรื่องราวขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือที่มาของสิ่งตางๆ จากการศึกษาพบเพียง ๑ ฉบับ คือ สําเนาคําใหการนายนอยปนตา
วาดวยเรื่องวงศสกุลที่เปนพระยาเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ.๒๓๘๔) กลาวถึงชื่อเจานายในเมือง
เชียงใหมและลําพูน
ภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบวาภาพสะทอนเหตุการณประวัติศาสตร สภาพสังคมและวัฒนธรรม
จากคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีดังนี้
เหตุการณประวัติศาสตร
จากการศึ กษาพบว า ในคําให การสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกล าเจา อยูหัว มีการ
กล า วถึ ง เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ทั้ ง ภายในและภายนอกพระราชอาณาจั ก ร ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ข อ มู ล จาก
คําใหการรวมกับหลักฐานประเภทพระราชพงศาวดาร เชน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓ ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคนพรัตน ฯลฯ จากการศึกษาพบวาขอมูลของ
ผูใหการ ใหรายละเอียดในแตละเหตุการณมากกวาเอกสารประเภทพระราชพงศาวดาร ซึ่งมุงเนนการ
บันทึกเหตุการณโดยภาพรวม สําหรับเหตุการณทั้งหมดมีดังนี้
๑. เหตุการณศึกเจาอนุวงศ พบวามีภาพสะทอนจากคําใหการในหลายประเด็น ไดแก
การกวาดตอนผูคนไปเมืองเวียงจันทนของกองทัพเจาราชวงศ ซึ่งคําใหการระบุวาเกณฑคนที่บาน
พันพราว อางเหตุผลวายกทัพลงมาชวยการพระบรมศพที่กรุงเทพฯ และคําใหการยังสะทอนใหเห็นวา
การกวาดตอนในครั้งนั้นมีปฏิกิริยาจากชาวเมือง ไดแก การหลบหนีในกรณีของเมืองนครราชสีมา
ยินยอมในกรณีเมืองสระบุรี เมืองสี่มุม และไมยินยอมในกรณีของเมืองหลม นอกจากนี้ยังใหภาพ
สะทอนเกี่ยวกับการศึกที่เมืองนครราชสีมา ซึ่งเนนไปที่บทบาทของพระยายกบัตร พระยาปลัด และ
กรมการเมืองในการนําทัพตานศึกเจาอนุวงศ และใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจาพระยานครราชสีมาที่
หนีไปอยูเ มืองสวายจิกระหวางเกิดศึกเจาอนุวงศ และคิด ที่จะไปพระตะบองกอนหนีมากรุงเทพฯ
ตลอดจนให ภาพสะท อนเกี่ ย วกับ ยุ ทธศาสตรสําคัญในสงคราม คือคายเมืองหนองบัวลําภู ซึ่งเจา
อนุวงศใชรับศึกกรุงเทพฯ มีกําลังปองกันอยางแนนหนา กอนที่ทัพกรุงเทพฯ จะมาโจมตี

๓๐๑
๒. เหตุการณที่เกี่ยวกับลาวพวน เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณสมัย
เจาชมพู คําใหการกลาวถึงความขัดแยงระหวางเชียงขวางและเวียงจันทน และเหตุการณในสมัยเจา
นอยและเจาสาร ซึ่งชวงนั้นญวนปกครองดินแดนเชียงขวาง เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็นวา
ญวนแบงเขตการปกครองเชียงขวางเปน ๘ เขต ตั้งขุนนางตําแหนงองตีเวียนปกครองแตละเขต และ
เรียกเก็บสวยจากหัวเมืองเหลานี้อยางหนัก ทําใหเจาสารตองหนีมาพึ่งอํานาจไทย
๓. เหตุการณสงครามกับญวนและเขมร พบวามีภาพสะทอนทั้งหมด ๘ เหตุการณคือ
๑. เหตุการณตอนนักองคแกวสวามิภักดิ์ไทย พ.ศ. ๒๓๗๒ เนื่องจากนักองคแกวตองการกําจัดอิทธิพล
ญวนออกจากแผนดินเขมร ๒. เหตุการณตอนสมเด็จพระอุทัยราชาสวรรคต พ.ศ. ๒๓๗๗ สะทอนให
เห็นวาญวนพยายามใชกรณีสวรรคตกําจัดขุนนางเขมรเพื่อผนวกเอาดินแดน โดยเตรียมจะลงโทษขุน
นางเขมร และให เ ชิ ญ พระบรมศพไปทํ า การพระเมรุ ที่ เ มือ งเว แต ขุ น นางเขมรคัด ค า นไวไ ด ๓.
เหตุการณตอนลงโทษนักองคแปน พ.ศ. ๒๓๘๓ เนื่องจากนักองคแปนคิดจะมาพึ่งไทยแตญวนจับไดจึง
ลงโทษ ภาพสะทอนจากคําใหการทําใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นคือชาวเขมรพากันตอตานทัพญวน
ในเมืองตางๆ ไดแก เมืองพนมเปญ เมืองทากะพงหลวง เมืองลาดปะเอีย เมืองกะพงฉนัง และเมือง
บริบูรณ ๔. เหตุการณตอนขุนนางเขมรกบฏ พ.ศ. ๒๓๘๘ สะทอนใหเห็นวาขุนนางเขมร ๒๒ คนคบ
คิดกันไลกองทัพไทยออกจากเขมร จึงไปติดตอใหญวนชวยเหลือโดยใหสงเจานายผูหญิงคืนพรอมกับ
ยกกองทัพมาชวย แตแผนการลมเหลวเนื่องจากนักองคดวงทราบเรื่องทั้งหมด ๕. เหตุการณตอน
เขมรทูลขอเจานายผูหญิงคืนจากเวียดนาม พ.ศ. ๒๓๙๐ เปนเหตุการณที่นักองคดวงสงคณะราชทูตไป
ทู ล ขอเจ า นายผู ห ญิ ง ทั้ ง ๓ พระองค ก ลั บ คื น เขมร สะท อ นให เ ห็ น ว า เขมรยอมอ อ นน อ มเป น รั ฐ
บรรณาการของญวน ดังจะเห็นไดจากการกลาวยกยองกษัตริยญวนวา "เสด็จเทวดา" ๖. สภาพสังคม
เขมรตอนญวนเขาปกครอง ซึ่งญวนตั้งผูสําเร็จราชการมาปกครองเขมร บังคับใหแตงกายและใชภาษา
ญวนเปนภาษาราชการ ใหชาวญวนมาตั้งถิ่นฐานคาขายในพนมเปญ ๗. เหตุการณตอนกลุมหัวเมือง
จําปาศักดิ์หนีญวนมาพึ่งไทย พ.ศ. ๒๓๘๖ คําใหการสะทอนใหเห็นวาญวนพยายามผนวกดินแดน
จําปาศักดิ์ แตไมประสบความสําเร็จเนื่องจากเก็บสวยมากเกินไป ประกอบกับเสบียงอาหารที่ไมพอ
แจกจาย ทําใหหัวเมืองเหลานี้ตองหนีมาพึ่งไทย และ ๘. เหตุการณตอนผลัดแผนดินญวนในชวงรัช
สมัยพระเจามินมาง พระเจาเทียวตรี และพระเจาตือดึก เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็นวาทาง
ไทยมีการติดตามขาวสารหรือสงคนไปสืบราชการในชวงที่ญวนเปลี่ยนแผนดิน
๔. เหตุการณในหัวเมืองมลายู จากการศึกษาพบวาเนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึง
เหตุการณความขัดแยงในหัวเมืองมลายู ไดแก เมืองไทรบุรี กลาวถึงเหตุการณตอนตนกูมัสอัดยกทัพ
ปลนเมืองไทรบุรี ชาวเมืองใหความรวมมือกับฝายกบฏเนื่องจากเจาเมืองไทรบุรีเก็บภาษีอยางหนัก
สวนเมืองกลันตัน กลาวถึงเหตุการณความขัดแยงระหวางตนกูปะสากับพระยากลันตัน ซึ่งคําใหการ
ระบุ ว า ขั ด แย งกั น เนื่ องจากตนกู ป ะสานอยใจที่ ไม ไดรั บ ยศตํา แหน งจึ งไม ย อมให ความร ว มมื อกั บ

๓๐๒
พระยากลั น ตั น และเมื องตรั งกานู กลาวถึงตนกูอุมาเจาเมืองตรังกานูสูร บกับ ตนกูโ อะอิตําและ
ตนกูมุหะหมัดซึ่งตองการเปนเจาเมืองตรังกานู
๕. เหตุการณในดินแดนทางดานเหนือ จากการศึกษาพบวามี ๓ เหตุการณ คือ ๑. ขาว
ศึกเมืองยางแดง สะทอนใหเห็นถึงการสงคนของไทยไปสืบขาวศึกในดินแดนเมาะตําเลิม หรือการ
สอบถามจากขุนนางในลานนาเพื่อประเมินสถานการณ ๒. การตั้งเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๓๘๖ สะทอน
ใหเห็นถึงการตั้งเมืองเชียงรายเพื่อใชเปนฐานที่มั่นในการตีเมืองเชียงตุง และ ๓. เหตุการณในสิบสอง
ปนนา สะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงในหมูเจานายเชียงรุง ที่อางอํานาจจากจีนและพมาเพื่อรองรับ
สถานะของแตละฝาย ทําใหเกิดการสูรบ และมีเจานายสวนหนึ่งอพยพมาพึ่งอํานาจ
๖. เหตุการณจีนตั้วเฮียกอจลาจล ภาพสะทอนของเหตุการณดังกลาวพบในคําใหการ ๕
ฉบับในเอกสารหมวด จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) ทําใหเห็นภาพสะทอนเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญที่ทําให
จีนเมืองฉะเชิงเทรากอเหตุจลาจล เนื่องจากกรมการเมืองตัดสิน คดีไมยุติธรรม ชาวจีนในเมืองจึง
รวมตัวกอการจลาจล เขาปลนเมืองฉะเชิงเทรา ตอมาเจาพระยาพระคลังยกทัพมาปราบปรามและจับ
ผูกอการไปลงโทษ
๗. การลาอาณานิคมของชาติตะวันตก พบวามี ๔ เหตุการณ คือ เหตุการณชวงอังกฤษ
ปกครองเมืองเมาะตําเลิมหลังจากพมาแพสงคราม พ.ศ. ๒๓๖๘ เหตุการณสงครามฝน พ.ศ. ๒๓๘๕
เหตุการณความขัดแยงระหวางฝรั่งเศสกับเวียดนามในชวงรัชกาลพระเจามินมางถึงพระเจาตือดึก
และเหตุการณฮอลันดาทําสงครามกับบาหลี พ.ศ. ๒๓๘๙
สภาพสังคม
ภาพสะทอนจากคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทําใหเห็นถึงสภาพ
สังคมสมัยนั้นในดานตางๆ คือ
๑. ชนชั้ น ในสัง คม มี การกลา วถึง กลุม เจา นายที่ สํา คั ญ คือ กรมหลวงรัก ษรณเรศ ใน
บทบาททางการศาล และสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค ในบทบาทของการชุบเลี้ยงกลุมชาว
ญวน สวนอีกกลุมคือกลุมขุนนางไดแก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เจาพระยาพระคลัง
(ดิศ บุนนาค) พระยาศรีพิพัฒน (ทัต บุนนาค) และกลุมขุนนางที่ทําหนาที่เปนลาม ซึ่งคําใหการที่มีการ
จับเชลยศึกชาวตางชาติมักจะระบุชื่อลามแปลภาษาไว เชน หลวงโคชาอิศ ลามภาษามลายู พระยา
ตรีดามโนรมย ลามกษัตริยเขมร เปนตน กลุมตอมาคือไพร ซึ่งคําใหการสะทอนใหเห็นถึงการเกณฑ
ไพรไปทําแรงงาน และการสักแปลงไพรส มไปเปนไพรหลวง และกลุมสุดทายคือกลุมทาส พบใน
คําใหการฉบับเดียวคือสําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) กลาวถึง
นายแสงเคยเปนทาสของหลวงเจริญสมบัติมากอน

๓๐๓
๒. การปกครอง เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็น ถึงการปกครองสว นกลาง สว น
ภูมิภาค และการปกครองในหัวเมืองประเทศราช โดยการปกครองสวนกลางสะทอนใหเห็นถึงการ
ปกครองของกรมมหาดไทย ซึ่งมีเจาคุณพระยาราชสุภาวดีเปนผูสําเร็จราชการแทนเจาพระยาบดินทร
เดชา (สิงห สิงหเสนี) ที่ไปราชการทัพเมืองเขมร สวนการปกครองสวนภูมิภาคสะทอนใหเห็นถึง
บทบาทของกรมการเมืองตางๆ และการปกครองหัวเมืองประเทศราชสะทอนใหเห็นถึงระบบการ
ปกครองของอาณาจักรตางๆ ไดแก เวียงจันทน เขมร หัวเมืองมลายู และลานนา
๓. เศรษฐกิจ เนื้อหาจากคําใหการสะทอนใหเห็นถึงการทําเกษตรกรรมเพื่อการคา คือ
การผลิตน้ําตาลในหมูชาวจีนที่เมืองฉะเชิงเทรา การปลูกพริกไทยที่เมืองจันทรบุรี และการคาสําเภาใน
ประเทศและนอกประเทศ ซึ่งดําเนินกิจการโดยชาวจีน อีกทั้งยังพบวามีภาพสะทอนจากคําใหการ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในสมัยนั้นคือ การทําปาไมที่เมืองตาก ซึ่งมีชาวมอญและพมามา
ทําสัมปทานตัดไม มีการเสียเงินคาตอไมใหแกเจาเมือง และการแหลงทองคําที่เมืองเพชรบูรณและ
พิษณุโลก ซึ่งปรากฏในคําใหการวามีการยักยอกไมยอมสงทองคําใหแกราชสํานักที่กรุงเทพฯ
๔. ทัศนคติของไทยที่มีตอเพื่อนบาน เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็น วาไทยยังมี
ทัศนคติที่มองวาตนเหนือกวาอาณาจักรขางเคียง ดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงพมา วาเปนศัตรูไมมี
ความนาเชื่อถือ การบอกกับเขมรวาเจาอนุวงศปวยตายเอง หรือญวนยอมแพตอสยามในศึกอานามสยามยุทธ เปนตน
วัฒนธรรม
จากการศึกษาพบวาภาพสะทอนดานวัฒนธรรมในคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ไดแก
๑. วั ฒนธรรมการกิ นหมาก เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นวาหมากเปน ที่นิยมใน
เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต ดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงหมากในรายการสินคา หรือรายการเสบีย ง
อาหาร การใชหมากในการรับรอง การใชหมากแสดงความรักตอกันระหวางหนุมสาว อีกทั้งยังสะทอน
ออกมาในรูปแบบเครื่องยศหรือภาชนะใสหมาก
๒. ศิลปะการแสดง จากการศึกษาพบวาในคําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนาย
เมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เจาเมืองกาลงกงจัดการแสดงมาตอนรับจีนกั๊ก และมีการ
สอบถามถึงศิลปะการแสดงของไทย จีนกั๊กไดใหการเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นเมืองของบาหลี คือ
การแสดงวายัง และระบําผึ้ง และบอกเลาศิลปะการแสดงของไทยคือโขน หุนหลวง ละคร และหนัง
ใหญ ทําใหเห็นภาพสะทอนของศิลปะการแสดงตางๆ ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผูแสดง เครื่องแตงกาย
เครื่องดนตรีที่ใช เรื่องที่ใชแสดง และอุปกรณประกอบการแสดง
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๓. ความเชื่อ เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อในดานตางๆ คือ ความเชื่อ
เรื่องไสยศาสตร ไดแก การทําตะกรุดและพิสมร ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดแก การไหวผีบรรพ
บุรุษของชาวมอญในพิธีแตงงาน และความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ ไดแก ลางบอกเหตุ
เกี่ยวกับแผนดินไหวในเมืองเวียงจันทนกอนที่เจาอนุวงศจะยกทัพ
๔. พิธีกรรม เนื้อหาในคําใหการสะทอนใหเห็นถึงพิธีกรรมพื้นเมืองของชาวบาหลี ไดแก
การแตงงาน และการทําศพ พบในคําใหการจีนกั๊กเรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ.
๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) ตลอดจนพิธีการสาบานของกลุมอั้งยี่ พบในสําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่อง
อั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) สะทอนใหเห็นถึงการนําพิธีสาบานมาใชเพื่อ
สรางความเปนหนึ่งเดียวของกลุมจีนตั้วเฮียเมืองฉะเชิงเทรา
๕. พิธีการ จากการศึกษาพบวาในคําใหการของคณะราชทูตที่เดินทางไปราชสํานักกรุง
ปกกิ่ง พ.ศ. ๒๓๘๖ และราชสํานักเมืองเว พ.ศ. ๒๓๙๐ สะทอนใหเห็นถึงพิธีการทูตในประเด็นตางๆ
ไดแก การติดตอระหวางอาณาจักร การรับรอง การตอนรับทูต การเขาเฝาถวายพระราชสาสนและ
เครื่องราชบรรณาการ และขอหามขนบธรรมเนียมตางๆ
อภิปรายผล
คํา ให การสมั ยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปน เอกสารที่ทรงคุณคาในดา น
ตนฉบับตัวเขียน จากการศึกษาวิเคราะหพบวาลายมือที่ปรากฏมี ๓ ลายมือ คือ ลายมือหวัด ลายมือ
หวัดแกมบรรจง และลายมือบรรจง สอดคลองกับขอสรุปในงานวิจัยของอรุณี อัตตนาถวงษ (๒๕๔๙)
ซึ่งเสนอไวในงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตราสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว สวนรูปแบบตัวอักษรนั้นเปนอักษรรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัชกาลที่ ๓ สอดคลองกับ
ขอมูลในงานวิจัยเรื่องอักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนของอภิวัน เชื้อไทย (๒๕๒๖) เนื่องจาก
เปนเอกสารที่อยูในสมัยเดียวกัน และเปนหนังสือราชการเหมือนกัน
อยางไรก็ตามคํ าให การมีลักษณะเดนที่เห็น ไดชัดคือ คําใหการไมเปน เอกสารที่มีการ
ประทับตรา เนื่องจากคําใหการมุงเนนการบันทึกเรื่องราวจากเชลย ผูตองหา หรือบันทึกขอมูลจากผูมี
ประสบการณ ไมไดมีลักษณะเปนคําสั่ง หรือกฎหมาย ดังเชน ศุภอักษร ใบบอก หรือทองตราตางๆ
ลักษณะเดนตอมาคือรูปแบบการบันทึก ที่มีประกอบไปดวย ๓ สวนคือ สวนนําที่ระบุอยางชัดเจน
เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ดทํ า คํ า ใหการ นับ ตั้งแตวัน ที่ซักถาม ชื่อขุน นางหรือเจาหนาที่ที่เกี่ย วของ
สถานที่ และผูใหการ ลักษณะเฉพาะของสวนนําคือจะมีการระบุชื่อผูใหการแลวตามดวยขอความที่วา
“ใหการวา” หรือ “ขอใหการวา” ซึ่งเปนขอความที่แสดงวาเอกสารนี้คือคําใหการ สวนตอมาคือสวน
ของเนื้อหามีการกลาวถึงภูมิหลังผูใหการ และลําดับเนื้อหาตามเวลาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนลักษณะของ
เอกสารทางประวัติศาสตร และในสวนลงทายของคําใหการ ก็จะมีการใชรูปแบบขอความลงทายที่
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ยืนยันการสิ้นสุดเนื้อความ หรือยืนยันความจริง ดังเชน ขอความวา “...สิ้นคําใหการของขาพเจาแต
เพียงเทานี้...” หรือ “...เปนความสัจความจริง ขาแตเทานี้” ลักษณะดังกลาวถือไดวาเปนรูปแบบ
ขอความเฉพาะของเอกสารประเภทคําใหการอยางแทจริง
ดานเนื้อหานั้นพบวาลักษณะของคําใหการที่เกี่ยวกับศึกสงคราม และคําใหการของผูที่
เดินทางไปยังประเทศอื่น แสดงใหเห็นถึงหลักพิชัยสงครามอยางหนึ่งที่ผูนําจะตองรูเกี่ยวกับกลศึก การ
เตรียมกองทัพ จํานวนไพรพล ศาสตราวุธตางๆ หรือการตกแตงคายคูประตูหอรบ ตลอดจนเหตุการณ
ในบานเมื องของฝ ายตรงข ามหรื อในประเทศตางๆ จึงมีการจับเชลยศึก หรือสงคนไปสืบราชการ
รวมทั้ ง เรี ยกพ อค า หรือราชทูตที่ ไปประเทศตางๆ มาใหการเพื่อนําขอมูล ที่ไดไปใชในการจั ดการ
บริหารราชการตอไป กลาวไดวาเรื่องที่ใหการและจดบันทึกไวถือเปนขอราชการลับอยางหนึ่ง
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
ทรงคุณคา เนื่องจากเปนจดหมายเหตุประเภทหนึ่งที่มีการลําดับวันที่และเวลาของผูใหการ มีการ
บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว ในด า น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ จากการศึ ก ษาพบว า มี ข อ มู ล ซึ่ ง เป น ประเด็ น ที่ น า สนใจในหลาย
เหตุการณ เชน คําใหการที่เกี่ยวกับเมืองพวน มีการระบุชื่อแมทัพจากกรุงเทพฯ คือจมื่นเสมอใจราช
เปนผูยกทัพไปชวยเจานันทเสนแหงเวียงจันทนรบเมืองพวน ซึ่งไมระบุในพระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ หรือคําใหการที่เกี่ยวกับเหตุการณขุนนางเขมรกอการกบฏ พ.ศ. ๒๓๘๘
ทําใหทราบถึงชื่อขุนนางผูกอการทั้งหมดรวม ๒๒ คน ตางจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๓ ที่ระบุชื่อไว ๑๑ คน เหตุที่คําใหการใหรายละเอียดไวเชนนี้ เนื่องจากผูใหการเปนบุคคลที่
อยูรวมกับเหตุการณนั้นๆ จึงสามารถอธิบายเหตุการณไดอยางละเอียด ตางจากพระราชพงศาวดารที่
มุงเนนการบันทึกเหตุการณทั้งหมดในภาพรวม
คําใหการที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ เชน คําใหการที่เกี่ยวกับเหตุการณลาอาณา
นิ ค มของชาติ ตะวั น ตก ทํ า ให เ ห็ น ถึง รายละเอี ย ดของเหตุก ารณ ต า งๆ คื อ อั ง กฤษปกครองเมื อ ง
เมาะตําเลิม สงครามฝนระหวางอังกฤษกับจีน ความขัดแยงระหวางฝรั่งเศสกับญวน และสงคราม
ฮอลัน ดากับบาหลี ทําใหทราบวา ชนชั้ นปกครองของไทยในขณะนั้น รับรูเกี่ย วกับอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกจากปากคําของผูใหการถึง ๔ เหตุการณ และอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสกอนเสด็จสวรรคตวาใหระวังภัยจากชาติตะวันตก
เหตุการณในคําใหการบางฉบับยังมีลักษณะที่สอดคลองและสนับสนุนกับขอมูลในพระ
ราชพงศาวดาร เชน คําใหการที่เกี่ยวกับเหตุการณกบฏเมืองไทรบุรี พ.ศ. ๒๓๘๑ กลาวไววาชาวเมือง
ไมชอบใจพระยาอภัยธิเบศร (แสง) เจาเมืองไทรบุรี เนื่องจากเก็บภาษีมากเกินไป ขอมูลดังกลาวชวย
เพิ่มเติมพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ที่กลาวไวเพียงวาชาวเมืองไมชอบใจเจาเมือง
ไทรบุรี เนื่องจากเปนคนไทยมิไดมีเชื้อสายสุลตานมาแตเดิม ในขณะเดียวกันยังพบวาคําใหการบาง

๓๐๖
ฉบับมีขอมูลขัดแยงกับพระราชพงศาวดาร เชน คําใหการที่เกี่ยวกับเหตุการณศึกเจาอนุวงศ ในสวนที่
กลาวถึงวีรกรรมของชาวเมืองนครราชสีมา ผูใหการไมไดกลาวนามคุณหญิงโมโดยตรง ดังที่พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ ระบุไว แตเนื้อหาในคําใหการใหความสําคัญกับบทบาทของ
พระยาปลัด พระยายกกระบัตร และกรมการเมือง ในการนําครัวชาวเมืองนครราชสีมาเขาตอสู คําวา
“ครั ว ” ที่ ป รากฏในคํ า ให การมี ความหมายรวมถึงชาย หญิง เด็กและคนชรา คื อบุ คคลทุ กคนใน
ครอบครัวที่ถูกกวาดตอนมาทั้งหมด แสดงใหเห็นวาคุณหญิงโมผูเปนภริยาของพระยาปลัดจะตองถูก
กวาดต อ นมาในกลุ ม ครั ว เหล า นี้ แ ละได ร วมกั น ต อ สู ทั พ เจ า อนุ ว งศ และเมื่ อ ตรวจสอบพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ พบวาคุณหญิงโมทําหนาที่เปนทัพหนุน ๑ สันนิษฐานวาผูให
การนาจะใหความสําคัญกับกลุมกรมการเมืองนครราชสีมาซึ่งทําหนาที่เปนผูนําทัพซึ่งโดดเดนกวา
คุณหญิงโมที่ทําหนาที่เปนเพียงทัพหนุน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากชวงระยะเวลาของเอกสารจะพบวา
พระราชพงศาวดารฉบับนี้เรียบเรียงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเหตุการณศึกเจาอนุวงศสิ้นสุดลง มีการ
ยกยองและสถาปนาคุณหญิงโมเปนทาวสุรนารี จึงไดขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งวาเจาพระยาทิพากรวงศ ซึ่งเป นผู เ รีย บเรี ย งอาจจะต องการยกยองวีร กรรมคุณหญิงโมใหเปน ที่รูจั ก แพรหลายจึงให
ความสําคั ญในพระราชพงศาวดาร อยางไรก็ตามประเด็น ดังกลาวตองมีการศึกษารวมกับเอกสาร
ประเภทอื่น เชน ใบบอก ศุภอักษร เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่กระจางตอไป
นอกจากนี้ยังพบวาคําใหการที่เกี่ยวกับเหตุการณผลัดแผนดินในเมืองญวน มีการกลาวถึง
กษัตริยที่ครองราชยตอจากพระเจาเทียวตรี ๓ พระองค คือ เจาหุงยาม ดึกเตียงขัน และเจาเหาดึก ซึ่ง
เจาหุงยามใชชื่อปรัชศกเมื่อครองราชยวาตือดึก ตอมาดึกเตียงขันลอบปลงพระชนมแลวขึ้นครองราชย
แทน แตขุนนางไมยอมรับจึงเสวยยาพิษฆาตัวตาย ขุนนางจึงทูลเชิญเจาเหาดึกขึ้นครองราชยตอมา
และใชชื่อปรัชศกแบบเดียวกัน คือ ตือดึก ขอมูลดังกลาวนี้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัช กาลที่ ๓ และพงศาวดารญวน ฉบับนายหยองแปล กลาวเพีย งวากษัตริยผูครองราชยตอจาก
พระเจาเทียวตรีคือพระเจาตือดึก ไมมีการกลาวถึงดึกเตียงขันลอบปลงพระชนมแตอยางใด สันนิษฐาน
วาพงศาวดารทั้ง ๒ ฉบับอาจจะมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในลําดับกษัตริย จึงกลาวรวมเปนพระองค
เดียวตามชื่อปรัชศกที่ใช
สําหรับการศึกษาในดานภาพสะทอนสภาพสังคม พบประเด็นที่นาสนใจจากคําใหการที่
กล าวถึ งบทบาทของเจา นายพระองคห นึ่ง คือ กรมหลวงรักษรณเรศ ขอมูล จากคําใหการระบุวา
พระองคเปนผูจายเบี้ยหวัดใหกับขาราชกรมอาลักษณ ซึ่งจะตองมารับที่วังของพระองค อีกทั้งที่วังยังมี
ศาลไวชําระความในคดีตางๆ และมีผูมาฝากตัวเปนไพรในสังกัด ขอมูลดังกลาวนี้ยืนยันและสอดคลอง
๑

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๗.

๓๐๗
กั บ พระอธิ บ ายในสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ ารงราชานุ ภ าพที่ ว ากรมหลวงรัก ษรณเรศ “...มีอํา นาจ
ราชศักดิ์มาก...” ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพราะ “...ไดวากรมวัง อันวากลาวบังคับบัญชาทางโรงศาล อาจ
ใหคุณใหโทษแกผูอื่นที่ชอบหรือชังไดโดยทางศาล คนจึงพากันกลัวเกรงมาก...”๒
สวนประเด็นที่นาสนใจในดานวัฒนธรรมพบวาคําใหการที่กลาวถึงราชทูตไทยไปกรุง
ป ก กิ่ ง เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๘๖ ราชทู ต บรรยายสภาพกรุ ง ป ก กิ่ ง ไว อ ย า งละเอี ย ด เช น ลั ก ษณะเมื อ ง
พระราชวั ง พระที่ นั่ งต า งๆ ตลาดยา นการค า ฯลฯ รวมทั้ งกลา วถึง ธรรมเนีย มการเขา เฝา ถวาย
พระราชสาส น ที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนเป น อย า งยิ่ ง คื อ การปฏิ บั ติ ต อ พระราชสาส น ในฐานะตั ว แทน
พระมหากษัตริยที่จะตองมีการแหแหน และเก็บรักษาไวในสถานที่อันสมควร และมีการแสดงความ
เคารพตอพระราชสาสน เชน การถวายบังคม หรือการคํานับ การจุดธูปบูชา การประโคมดนตรี เปน
ตน ความนาสนใจของคําใหการดังกลาวยังเปนหลักฐานที่กลาวถึงบรรยากาศของการ “จิ้มกอง” หรือ
การถวายบรรณาการใหกับจีนในชวงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน และเปนเอกสารที่ชวยเพิ่มเติมเนื้อหา
ความรู เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมการรั บ ราชทู ต ของจี น ดั ง มี ข อ มู ล ปรากฏอยู ใ นหนั ง สื อ นิ ร าศพระยา
มหานุภาพไปเมืองจีน๓ ซึ่งเปนหลักฐานวรรณคดีสมัยธนบุรีที่รูจักกันอยางแพรหลายอีกดวย
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงเปนหลักฐานที่ทรงคุณคาทั้งใน
ดานตนฉบับตัวเขียน เปนเอกสารราชการประเภทหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการซักถามขอมูลของ
ราชการไทยในอดี ต และเป น หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง เหตุ ก ารณ ท าง
ประวัติศาสตร สภาพสังคม และวัฒนธรรม เนื้อหาจากเอกสารคําใหการนี้ยังชวยสนับสนุนขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ย วกับเหตุการณป ระวัติศาสตรที่พระราชพงศาวดารหรือเอกสารตางๆ ไดบัน ทึกไว ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีขอมูลตางกับพระราชพงศาวดาร ซึ่งจะชวยใหเกิดการศึกษาคนควากันตอไป
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ดังตอไปนี้
๑. ควรจะมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คํ า ให ก ารในสมั ย หลั ง พระบาทสมเด็ จ พระ
นั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว เช น สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อใหเห็นถึงวิวัฒนาการการบันทึก การจัดทําคําใหการของราชการในยุค
ตอมา รวมทั้งประเภทของเนื้อหาคําใหการในแตละยุค

๒

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน
สมเด็จ, เลม ๑๓ (พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๑๔๑.
๓
ดูใน พระยามหานุภาพ, “นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน,” ใน วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุร,ี เลม
๑, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๓๖๕-๓๘๓.

๓๐๘
๒. ควรจะมี ก ารศึ กษาคําใหการในแตล ะเหตุการณเ ปรีย บเที ย บกั บ เอกสารราชการ
ประเภทอื่นๆ ในสมัยเดียวกัน เชน ศุภอักษร พระราชสาสน ทองตรา ใบบอก ฯลฯ เพื่อใหเห็นถึง
ความเหมือนหรือความแตกตางในรายละเอียดของแตละเหตุการณ
๓. ควรจะมี ก ารศึ กษาคํ าใหก ารสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล าเจา อยู หัว ในดา น
ภาษาศาสตร เชน การเชื่อมโยงความ การศึกษาชื่อสถานที่ตางๆ ที่พบในคําใหการ การศึกษาดาน
ภาษาศาสตรเชิงประวัติ เปนตน
๔. ควรจะมี ก ารศึ ก ษาภาพสะท อ นทางวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในคํ า ให ก ารสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รวมกับเอกสารโบราณประเภทอื่นๆ ในสมัยเดียวกัน เชน จารึก
วรรณคดี เปนตน
๕. กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ สามารถนําผลที่ไดจากการ
วิจั ยในครั้ งนี้ไปเป นแนวทางในการจัดทําฐานขอมูล หรือเครื่องมือชว ยคน เกี่ย วกับ คําใหการสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการที่คนควาเอกสารเฉพาะ
ประเภท
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รายการอางอิง
ภาษาไทย
กฎหมายตราสามดวง. เลม ๑. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๓๗.
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กรมศิลปากร. สํานักหอสมุดแหงชาติ. ความรูเรื่องการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารนิเทศ (เอกสาร
โบราณ). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.
ก อ งแก ว วี ร ะประจั ก ษ , ทองย อ ย แสงสิ น ชั ย และเทิ ม มี เ ต็ ม . “เอกลั ก ษณ ข องภาษา.” ใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม ๒, ภาษาและวรรณคดีกรุงรัตนโกสินทร, ๔๖-๕๗. กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๒๕.
กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, “บทบาทและความสัมพันธระหวางภาษาและอักษร,”
ใน ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย, เล ม ๒, ภาษาและวรรณคดี ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร , ๑๘-๔๕.
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕.
กองแกว วีระประจักษ. “หนังสือประทับตรา,” ใน ความยอกยอนของอดีต: พิพิธนิพนธเชิดชูเกียรติ
พลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี, ๑๔๙-๑๖๗. วินัย พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ.
ม.ป.ท., ๒๕๓๗.
. การทําสมุดไทยและการเตรียมใบลาน. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุด
แหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๕๖.
ไกรฤกษ นานา. คนหารัตนโกสินทร ๔. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส (๑๙๘๙), ๒๕๕๖.
ขจร สุ ขพานิช . ฐานัน ดรไพร . พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตรในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๖.
คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว. จดหมายเหตุ รัชกาล
ที่ ๓. ๕ เลม. กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๐.
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชําระและจัดพิมพเผยแพรหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เลม ๑๐, “คําชี้แจง,” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๑๐. กรุงเทพฯ:
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.
คําใหการเรื่องทัพญวนในรัชชกาลที่ ๓. พระนคร: โรงพิมพสยามบรรณกิจ, ๒๔๗๖. (พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพนายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สะอาด สิงหเสนี) ๒๔๗๖).
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. พมาเสียเมือง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๘.
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จวน เครือวิชฌยาจารย. ประเพณีมอญที่สําคัญ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการมหาชน), ๒๕๑๘.
จํานงค ทองประเสริฐ. “ศาสนาและพิธีกรรมของไทย.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา
หนวยที่ ๘-๑๕, ๑-๕๘. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐.
จุไรรัตน ลักษณะศิริ. จากลายสือสูอักษรไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๕๑.
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จพระ. เรื่องพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว. พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒนากร, ๒๔๗๕. (พิมพในงานทรงบําเพ็ญ
พระราชกุ ศลที่ ห น า พระศพพระเจ า พี่ น างเธอ พระองค เ จ า ทิพ ยาลั ง การ มิ ถุ น ายน
๒๔๗๕).
เจาคําหลวง หนอคํา. ประวัติศาสตรเมืองพวน. แปลจาก ประวัติศาสตรอาณาจักรพวน. แปลโดย
พันธุทิพย ธีระเนตร และสมชาย นิลอาธิ. สุจิตต วงษเทศ, บรรณาการ. ปราจีนบุรี:
ศาลามโหสถ, ๒๕๕๕.
ฉันทนา เอี่ยมสกุล. นาฏศิลปอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘.
ชวลีย ณ ถลาง. ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา เจา อยูหัว.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๑.
ชัย เรืองศิลป. ประวั ติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓ ด านเศรษฐกิ จ. กรุงเทพฯ: มูลนิ ธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๒.
ชาญวิทย เกษตรศิริ. พมา ประวัติศาสตรและการเมือง. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๒.
ณัชชา เลาหศิรินาถ. สิ บสองพัน นา: รั ฐจารี ต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑.
ดํารงราชานุภ าพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา. เทศาภิบาล. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสว น
ทองถิ่น, ๒๕๓๗. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนางบุญรวม บุญวัฒน กรกฎาคม
๒๕๓๗).
. ไทยรบพมา. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓.
. นิทานโบราณคดี. พิมพครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓.
. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒. พิมพครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๔๖.
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ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. “ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี).” ใน
ประวัติเ จา พระยามหาเสนา (บุน นาค) ประวัติเ จา พระยาบดิน ทรเดชา (สิงห สิง
หเสนี) ประวัติเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ประวัติเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค),
๒๐-๓๙. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๘.
ตาบทิพย จามรมาน, ม.ร.ว. ผูรวบรวม. พระบรมราชจักรีวงศ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สํานัก
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๒๕๔๖.
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และตนรัตนโกสินทร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียบ
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นันทนา ตันติเวสส และคนอื่นๆ. รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตรชุดที่ ๑.
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๒๕๒๕.
นิธิ เอี ย วศรี ว งศ . ปากไก แ ละใบเรือ : รวมความเรียงวา ดวยวรรณกรรมและประวัติศ าสตรต น
รัตนโกสินทร. พิมพครั้งที่ ๔. นนทบุรี: ฟาเดียวกัน, ๒๕๕๕.
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สมมตอมรพันธุ, พระเจาบรมวงศ กรมพระ. และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตั้งเจาพระยา
ในกรุงรัตนโกสินทร. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒.
สรัสวดี อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: อมรินทร, ๒๕๕๓.

๓๑๖
สืบ แสง พรหมบุ ญ. ความสัมพัน ธใ นระบบบรรณาการระหวา งจีน กับไทย. แปลโดย กาญจนี
ละอองศรี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๕.
สุเจน กรรพฤทธิ์. “จากเวียงจันทนถึงบางกอก ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตรไทย-ลาว.”
สารคดี ๒๕, ๒๙๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๒): ๑๐๐-๑๕๒.
สุทธิพันธ ขุทรานนท. “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว,” ใน นามานุกรมพระมหากษัตริย
ไทย. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๕๔.
สุทธิวงศ พงศไพบูลย. การเขียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒.
. “ศรีตะวันกรมการ.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต ๑๕ (๒๕๔๒): ๗๒๗๓.
สุ ร ศั ก ดิ์ ศรี สํ า อาง. ลํ า ดั บ กษั ต ริ ย ล าว. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒. กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก โบราณคดี แ ละ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.
สุรีย ภูมิภมร, “หมากจะไมหายไปจากโลก.” ศิลปวัฒนธรรม ๔, ๖ (ธันวาคม ๒๕๓๑): ๑๗๖-๑๘๖.
สุวิทย ธีรศาสวัต. ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙-๑๙๗๕. กรุงเทพฯ: สรางสรรค, ๒๕๔๓.
เสฐียรโกเศศ [พระยาอนุมานราชธน]. ประเพณีเนื่องในการตาย. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: ศยาม,
๒๕๓๙.
หมองทินออง. ประวัติศาสตรพมา. พิมพครั้งที่ ๒. แปลโดยเพ็ชรี สุมิตร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๘.
หรีด เรืองฤทธิ์. “เครื่องราง.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๖ (๒๕๐๗-๒๕๐๘): ๓๖๙๓๓๖๙๕.
อคิน รพีพัฒ น, ม.ร.ว. สังคมไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสิน ทร (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๑๖). แปลโดย
ม.ร.ว. ประกายทอง สิริ สุ ข และพรรณี สรุงบุ ญ มี. กรุงเทพฯ: มูล นิธิโ ครงการตํา รา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๑.
อมรวงษ วิ จิต ร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร), หม อม. “พงษาวดารหัว เมืองมณฑลอิสาน.” ใน ประชุ ม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. เลม ๙, ๒๘๑-๔๒๐. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.
อิงอร สุพันธุวณิช. วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
อุดมสมบัติ (จัน), หลวง. จดหมายหลวงอุดมสมบัติ. พิมพครั้งที่ ๙. นนทบุรี: ศรีปญญา, ๒๕๕๔.
ฮอลล, ดี.จี.อี. ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนยภาคพิสดาร. เลม ๒.
พิมพครั้งที่ ๓. แปลจาก A history of south-east asia. แปลโดยทานผูหญิงวรุณยุพา
สนิทวงศ ณ อยุธยา และคนอื่นๆ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๙.
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๓๑๗
วิทยานิพนธ
คนึงนิจ จันทรกระวี. “ลักษณะอักษรและอักขรวิธีไทยในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ตอนตน.” วิทยานิพนธ
ปริญ ญาศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิช าภาษาตะวัน ออก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓.
พรชั ย นาคสี ท อง. “การศึ ก ษาจดหมายเหตุ ห ลวงอุ ด มสมบั ติ ใ นฐานะที่ เ ป น เอกสารทาง
ประวัติศาสตร.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘.
วราภรณ โตคีรี. “การศึกษา “ใบจุม” เอกสารทางราชการของอาณาจักรลานชาง.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒.
ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล. “สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๔๕๓.” วิทยานิพนธปริญญา
อั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔.
อภิวัน เชื้อไทย. “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน.” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.
อรพรรณ สินธศิริมานะ. “การวิเคราะหลักษณะและเนื้อหาของพระราชหัตถเลขาในพระสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เอกสารชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ หมวดเบ็ดเตล็ด.”
วิทยานิ พนธ ป ริ ญ ญาศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการจดหมายเหตุและ
เอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.
อรุณี อัตตนาถวงษ. “การศึกษาวิเคราะหหนังสือประทับตรา สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย
เหตุ และเอกสาร ภาควิช าภาษาตะวัน ออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิล ปากร,
๒๕๔๙.
จดหมายเหตุและตนฉบับตัวเขียน
“คัดคําใหการทูตเขมร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน
ดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๒. เลขที่ ๔๗. หอสมุดแหงชาติ.
“คัดบอก คําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑).” สมุดไทย
ดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๐. เลขที่ ๙๔/ก. หอสมุด
แหงชาติ.

๓๑๘
“คัดบอก เลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).” สมุดไทย
ดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๘๙. เลขที่ ๑๑/ฆ. หอสมุด
แหงชาติ.
“คัดบอก เลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).” สมุดไทย
ดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๘๙. เลขที่ ๑๑/ง. หอสมุด
แหงชาติ.
“คัดบอก เลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).” สมุดไทย
ดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๘๙. เลขที่ ๑๑/จ. หอสมุด
แหงชาติ.
“คั ด บอกข อราชการทั พญวนทู ล ถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” สมุดไทยดํา. อั กษรไทย.
ภาษาไทย. จ.ศ. ๑๒๐๒. เลขที่ ๔๓. หอสมุดแหงชาติ.
“คัดบอกถึงพระยามหาธิราชเรื่องตังเคาตนถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๙. เลขที่ ๗. หอสมุดแหงชาติ.
“คํ า ให การเกี่ ย วกั บ เมื องเชี ย งรุ งและสิบ สองปน นา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔).” สมุดไทยดํา .
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๓. เลขที่ ๖. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการของทาวสิทธิมงคลเรื่องการตั้งเมืองเชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.
๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๗. เลขที่
๒๓๖. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการของหลวงยกกระบัตรเมืองตากเรื่องพมารบกับยางแดงและราชการตางๆ จ.ศ. ๑๒๐๗
(พ.ศ. ๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๗.
เลขที่ ๒๓๕. หอสมุดแหงชาติ.
“คํ า ให การของอ า ยถ อญวนเรื่ องข อราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๔. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๓๐. หอสมุดแหงชาติ.
“คํ าใหการญวนเมื องพิ ษณุ โลกหนี ลงมาอยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๗. เลขที่ ๒๓๔. หอสมุดแหงชาติ.
“คํ า ให การตั งเคาตะเวีย น ตังเคาเฉนญวน กับ คําใหการมโนสงครามเรื่องเจาเวีย ดนามตาย จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ.
๑๒๐๙. เลขที่ ๑๑. หอสมุดแหงชาติ.

๓๑๙
“คําใหการทาวเขื่อนแกวเมืองตาก ผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).”
สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขที่ ๓๐. หอสมุด
แหงชาติ.
“คําใหการทาวพระยาเมืองสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๙. เลขที่ ๕๓. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการทาวเพี้ยเทียมชายเมืองพวนเกี่ยวดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.
๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่
๒๘. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการทาวเพี้ยเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพึ่งญวน จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๕.
เลขที่ ๑๕. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการนายดวง เรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๑. เลขที่ ๑๒๑. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมืองพนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๖. เลขที่ ๑๐. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ
ดํา. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๑๔๓. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการที่เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๘๘. เลขที่ ๑. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการทัพเมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๒. เลขที่ ๓๕. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการพระยาพระเขมร เรื่องซึ่งเปนผูคุมบรรณาการของพระองคดวงไปเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๙
(พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๙.
เลขที่ ๑๒. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุมสิ่งของพระองคดวงลงไปเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.
๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๙. เลขที่
๖. หอสมุดแหงชาติ.
“คํ า ให ก ารไพร ห ลวง เรื่ อ งล อ มพระราชวั ง ๔ คน จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙).” สมุ ด ไทยดํ า .
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๙๘. เลขที่ ๑. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๘๙. เลขที่ ๓. หอสมุดแหงชาติ.

๓๒๐
“คําใหการเรื่องคุมเครื่องบรรณาการกับศุภอักษรของพระองคดวงไปเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.
๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่
๓. หอสมุดแหงชาติ.
“คํา ให การเรื่ องถามถึ งราชการเมืองพง จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๗. เลขที่ ๒๓๓. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๗. เลขที่ ๔. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงเมืองคําทําสวยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่ ๑๑๔. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการเรื่องพระยาราชเดชผูคุมสิ่งของพระองคดวงลงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.
๒๓๙๐).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๙. เลขที่
๙. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คน เขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๙๗. เลขที่ ๑. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๗. เลขที่ ๕. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๙๑. เลขที่ ๕. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๐. เลขที่ ๕. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการเสมียนเมา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ
ขาว. จ.ศ. ๑๒๐๒. เลขที่ ๔๔. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องไปสืบราชการเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๖. เลขที่ ๘. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๐.
เลขที่ ๑. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการหวัดหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน
ดินสอดํา. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๑๑๘. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการหวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน
ดินสอดํา. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๑๒๑. หอสมุดแหงชาติ.

๓๒๑
“คําใหการอายกร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ
ขาว. จ.ศ. ๑๒๐๒. เลขที่ ๑. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการอายกลิ่น จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ
ขาว. จ.ศ. ๑๒๐๒. เลขที่ ๒. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน เรื่องขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุด
ไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่ ๒. หอสมุด
แหงชาติ.
“คําใหการอายญวนที่จับได จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน
ดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๖. เลขที่ ๔. หอสมุดแหงชาติ.
“คํ า ให ก ารอ า ยทนเขมรเรื่ อ งข อ ราชการทั พ ญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุ ด ไทยดํ า .
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่ ๒/ก. หอสมุดแหงชาติ.
“คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน
ดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๑. เลขที่ ๓๓. หอสมุดแหงชาติ.
“จดคําใหการอายตุลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนดินสอดํา. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๒๑๑. หอสมุดแหงชาติ.
“จดหมายเหตุคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒).” สมุด
ไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๑. เลขที่ ๕. หอสมุด
แหงชาติ.
“ใบบอกเจาพระยาบดินทรนําขึ้นกราบบังคมทูลเรื่องราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗).”
สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๖. เลขที่ ๗. หอสมุด
แหงชาติ.
“เรื่ องคํ า ให การของหลวงพลเมื องตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐).” สมุ ดไทยดํา . อัก ษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๙. เลขที่ ๑๖๕. หอสมุดแหงชาติ.
“สารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๓. เลขที่ ๙๐. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๑ จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่ ๓๓/ข. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๑ เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).”
สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่ ๓๓. หอสมุด
แหงชาติ.

๓๒๒
“สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๒ เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙).”
สมุดไทยดํา . อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๘. เลขที่ ๓๓/ก.
หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).” สมุดไทย
ดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๐. เลขที่ ๑๕๕/ก. หอสมุด
แหงชาติ.
“สําเนาคําใหการจีนโบวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).” สมุดไทย
ดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดิ นสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๐. เลขที่ ๑๕๕. หอสมุ ด
แหงชาติ.
“สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).” สมุดไทย
ดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๐. เลขที่ ๑๕๕/ข. หอสมุด
แหงชาติ.
“สําเนาคําใหการเจะยาปา เจะประหิม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๓๑๗. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๓๑๗/ก. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).”
สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขที่ ๑๔๗/ก.
หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).”
สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขที่ ๑๗๑/๑.
หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).”
สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขที่ ๑๔๗/ก./๒.
หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖).”
สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขที่ ๑๔๗/๒.
หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน
ดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๓๑๘. หอสมุดแหงชาติ.

๓๒๓
“สํ า เนาคํ า ให การนายน อยป น ตาวา ด ว ยเรื่ อวงศ ส กุ ล ที่เ ป น พระยาเชีย งใหม จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ.
๒๓๘๔).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๓. เลขที่
๑๐๑. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน
ดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๒. เลขที่ ๑๙๗. หอสมุดแหงชาติ.
“สํ า เนาคํ า ให ก ารนายแสงเรื่ อ งทํ า ชู กั บ อํ า แดงมุ ก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔).” สมุ ด ไทยดํ า .
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๓. เลขที่ ๑๐๒. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๑๘๙. เลขที่ ๑๑/ก. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑).” สมุดไทยดํา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๑๐. เลขที่ ๑๕๕/ค. หอสมุดแหงชาติ.
“สําเนาคําใหการอายกาหรี อายหา อายเต จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๑. เลขที่ ๓๑๙. หอสมุดแหงชาติ.
“หนั ง สื อคํ า ให การหลวงศรี ป ระตุ ก า จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓).” กระดาษเพลา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอดํา. จ.ศ. ๑๒๐๒. เลขที่ ๑๗๙. หอสมุดแหงชาติ.
“หนังสือพระยาพิพัฒนโกษา เรื่อง โปรดเกลาฯ ใหพระยาพิไชยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ.
๒๓๘๖).” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอขาว. จ.ศ. ๑๒๐๕. เลขที่
๖. หอสมุดแหงชาติ.
ภาษาตางประเทศ
Hall, D.G.E. A history of South-East Asia. 2nd ed. London: Macmillan, 1964.
Maung Htin Aung. A history of Burma. New York: Columbia University Press, 1967.
Oey, Eric, ed., Bali. Hong kong: Periplus, 2005.
Quick access to chinese history: from ancient times to the 21st century. Beijing:
Foreign Language Press, 2010.
Yang Zhao. An outline history of China. Edited by Bai Shouyi. Beijing: Foreign
Language Press, 1982.
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๓๒๔

ภาคผนวก

๓๒๕

ภาคผนวก ก
ขอมูลเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

ขอมูลเอกสารตนฉบับคําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

๑ ๑๑๘๘

๔

คํา ให การผู ถือ หนั งสื อไปตรวจราชการที่ ไดมาจาก
เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๓.๗

๐.๒

๒ ๑๑๘๙

๓

คํ า ให ก ารเรื่ อ งเกี่ ย วด ว ยเมื อ งหลวง ไดมาจาก
พระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๘

๓๓.๒

๑

๓ ๑๑๘๙

๑๑/ก.

สมุดไทยดํา

๑๐.๙

๓๘

๐.๘

๔ ๑๑๘๙

๑๑/ฆ.

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๕

๑.๕

๕ ๑๑๘๙

๑๑/ง.

สํ า เ น า คํ า ใ ห ก า รเรื่ อ ง เจ า อ นุ เ มื อ ง ไดมาจากกรม
เวีย งจัน ทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. เลขาธิการ
๒๓๗๐)
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗
ก.ค. ๒๔๘๒
คัดบอก เล ม ๒ วา ดว ยเรื่ องเจา อนุเมือ ง ไดมาจากกรม
เวีย งจัน ทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. เลขาธิการ
๒๓๗๐)
คณะรัฐมนตรี
คัดบอก เล ม ๙ วา ดว ยเรื่ องเจา อนุเมือ ง ไดมาจากกรม
เวีย งจัน ทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. เลขาธิการ
๒๓๗๐)
คณะรัฐมนตรี

สมุดไทยดํา

๑๑.๑

๓๔.๗

๓.๙

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว

๓

๙

-

๓

๑๙

๑๔

๕

๑๘

-

บรรจง/เสน
รงค (ดินสอ
ขาว,หรดาล)
บรรจง/เสน
รงค (ดินสอ
ขาว,หรดาล)

๔

๒๒

๑๙

๕

๕๒

๕๐

หมายเหตุ

๓๒๖

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

๖ ๑๑๘๙

๑๑/จ.

๗ ๑๑๙๑

๕

๘ ๑๑๙๗

๑

๙ ๑๑๙๘

๑

๑๐ ๑๒๐๐

๙๔/ก.

๑๑ ๑๒๐๑

๔

๑๒ ๑๒๐๑

๑๓ ๑๒๐๑

ชื่อเรื่อง
คัดบอก เล ม ๙ วา ดว ยเรื่ องเจา อนุเมือ ง
เวีย งจัน ทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ.
๒๓๗๐)
คํา ให ก ารว า ด ว ยราชการทั พ ญวน จ.ศ.
๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒)
คํา ให ก ารเรื่ อ งมี เขมรประมาณ ๒๐ คน
เขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘)
คําใหการไพรหลวง เรื่องลอมพระราชวัง
๔ คน จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙)
คัดบอก คําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอ
ราชการทั พ ญวน จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ.
๒๓๘๑)
คําใหการของอายถอญวนเรื่องขอราชการ
ทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

ไดมาจากกรม
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจากกรม
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๕

๓.๔

สมุดไทยดํา

๑๐.๗

๓๓.๓

๐.๘

สมุดไทยดํา

๑๐.๕

๓๒.๘

๑.๑

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๓.๒

๑

สมุดไทยดํา

๑๐.๕

๓๒.๖

๒.๒

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๓.๘

๐.๔

๓๐

คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ ไดมาจาก
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๕

๓๓.๔

๑.๔

๑๑๘

คําใหการหวัดหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ไดมาจาก
๒๓๘๒)
กระทรวงมหาดไทย

กระดาษเพลา

๒๓

๑๖๙.๗

-

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

บรรจง/เสน
รงค (ดินสอ
ขาว,หรดาล)
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว

๔

๕๗

๕๘

๓

๒๑

๒๑

๕

๓๗

๔๘

๓

๑๐

๗

๓

๗๗

-

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอดํา

๔

๗

๗

๓

๓๓

๑๕

๘๐

๑

-

หมายเหตุ

๓๒๗

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด
กวาง

ยาว

หนา

๑๔ ๑๒๐๑

๑๒๑

คําใหการหวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ไดมาจาก
๒๓๘๒)
กระทรวงมหาดไทย

กระดาษเพลา

๑๕ ๑๒๐๑

๑๔๓

คํ า ให ก ารนายรั ก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ไดมาจาก
๒๓๘๒)
กระทรวงมหาดไทย

กระดาษเพลา

๓๙

๔๔๖

-

๑๖ ๑๒๐๑

๒๑๑

จดคํ า ใหก ารอ า ยตุ ลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑ ไดมาจาก
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
กระทรวงมหาดไทย

กระดาษเพลา

๓๔.๒

๔๑

-

๑๗ ๑๒๐๑

๓๑๗

สมุดไทยดํา

๑๐

๓๑.๘

๒

สมุดไทยดํา

๑๐.๒

๓๒

๑.๔

สมุดไทยดํา

๑๐.๒

๓๒.๕

๐.๗

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๒.๗

๒.๒

๑๘ ๑๒๐๑

สํ า เนาคํ า ให ก ารเจ ะ ยาปา เจ ะ ประหิ ม
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
๓๑๗/ก สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒)

๑๙ ๑๒๐๑

๓๑๘

๒๐ ๑๒๐๑

๓๑๙

หอสมุดซื้อจากนายอยู
พ.ศ. ๒๔๗๒
หอสมุดซื้อจากนายอยู
พ.ศ. ๒๔๗๒

สํ า เนาคํ า ให ก ารนายจั น จ.ศ. ๑๒๐๑ ไดมาจากกรม
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๗ ก.ค. ๒๔๘๒
สําเนาคําใหการอายกาหรี อายหา อายเต หอสมุดฯ ซื้อ
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)

๒๕.๓ ๑๙๙.๕

ลายมือ/เสน
-

จํานวน
บรรทัด

ตน

ปลาย

๘๐

๑

-

๑๗๐

๑

-

๑๕

๑

๑

๓

๕๕

๒๘

๓

๒๖

-

๓

๒๐

๗

๓

๒๖

๓๔

(ตอ ๑ หนา)

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอดํา
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอดํา
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอดํา
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว

หวัด/ดินสอ
ขาว

จํานวนหนา

หมายเหตุ

๓๒๘

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

๒๑ ๑๒๐๒

๑

คํ า ให ก ารอ า ยกร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ไดมาจาก
๒๓๘๓)
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๙

๓๑.๗

๐.๖

๒๒ ๑๒๐๒

๒

คํ า ให ก ารอ า ยกลิ่ น จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ไดมาจาก
๒๓๘๓)
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๔

๓๒

๐.๖

๒๓ ๑๒๐๒

๔๓

สมุดไทยดํา

๑๑.๒

๓๕.๗

๒.๓

๒๔ ๑๒๐๒

๔๔

คั ด บอกข อ ราชการทั พ ญวนทู ล ถวาย หอสมุดแหงชาติซื้อ
จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
คําใหก ารเสมี ยนเมา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ไดมาจาก
๒๓๘๓)
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๔

๓๓

-

๒๕ ๑๒๐๒

๔๗

๑๐

๓๒.๘

๐.๕

๑๗๙

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๒๖ ๑๒๐๒

คํ า ให ก ารทู ต เขมร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ.
๒๓๘๓)
หนั งสื อ คํา ใหก ารหลวงศรี ป ระตุ กา จ.ศ.
๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)

กระดาษเพลา

๔๑

๒๔๔

-

๒๗ ๑๒๐๒

๑๙๗

สํา เนาคํา ใหก ารนายเลี ย น จ.ศ. ๑๒๐๒ ไดมาจากกรม
(พ.ศ. ๒๓๘๓)
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี วันที่
๗ ก.ค. ๒๔๘๒

สมุดไทยดํา

๑๐.๕

๓๒.๑

๑.๓

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

หวัด, หวัด
แกมบรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
บรรจง/
หรดาล
-

๓

๑๗

๒

๓

๑๕

-

๔

๕๔

๔๙

-

-

-

หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอดํา
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว

๒

๑๔

๙

๘๖

๑

-

๓

๒๙

๑๐

หมายเหตุ

เนื้อความ
ชํารุด สูญ
หาย เหลือแต
หนาปก

๓๒๙

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

๒๘ ๑๒๐๓

๙๐

๒๙ ๑๒๐๓

๑๐๑

๓๐ ๑๒๐๓
๓๑ ๑๒๐๕

๓๒ ๑๒๐๕

๓๓ ๑๒๐๕

๓๔ ๑๒๐๕

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๒.๘

๒

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๓.๒

๐.๖

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๒

๓๑.๘

๑.๘

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๓.๘

๒.๒

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๕

๓๓

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

ไดมาจากกรม
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี วันที่
๗ ก.ค. ๒๔๘๒

สมุดไทยดํา

๑๑.๒

สา รต รา เ จ า พ ระ ย า จั ก รี ถึ ง พ ระ ย า ไดมาจาก
เพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)
กระทรวงมหาดไทย

สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่อ
วงศ ส กุ ล ที่ เ ป น พระยาเชี ย งใหม จ.ศ.
๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)
๑๐๒
สํ า เนาคํ า ให ก ารนายแสงเรื่ อ งทํ า ชู กั บ
อําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)
๑๕
คํ า ให ก ารท า วเพี้ ย เมื อ งตะโปน เมื อ งวั ง
เมืองระนอง เรื่ องพาครอบครัวหนีไปพึ่ ง
ญวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)
๑๖
หนั งสือ พระยาพิ พั ฒนโกษา เรื่ อง โปรด
เ ก ล า ฯ ใ ห พ ร ะ ย า พิ ไ ช ย อ อ ก ไ ป
ลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)
๓๐
คําใหการทาวเขื่อนแกวเมืองตาก ผูไปสืบ
ราชการเมื อ งเมาะตํา เลิ ม จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖)
๑๔๗/ก. สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระ
ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖)

วัสดุ

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

หวัด, หวัด
แกมบรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว

๓

๓๒

๓๗

๗

๑๑

-

๓

๓๖

๒๕

๒

๗๕

๕๑

๑.๘

หวัด/ดินสอ
ขาว

๓

๕๕

๔๖

๓๒.๔

๑.๗

หวัด/ดินสอ
ขาว

๓

๔๘

๔๓

๓๕

๓.๘

บรรจง/
หรดาล

๔

๕๓

๕๓

หมายเหตุ

๓๓๐

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

๓๕ ๑๒๐๕

๓๖ ๑๒๐๕

๓๗ ๑๒๐๕

๓๘ ๑๒๐๖

๓๙ ๑๒๐๖

เลขที่

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

๑๗๑/๑ สําเนาคําใหการทูตเลม ๑ เรื่องจําทูลพระ ไดมาจากกรม
ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขาธิการ
(พ.ศ. ๒๓๘๖)
คณะรัฐมนตรี วันที่
๗ ก.ค. ๒๔๘๒
๑๔๗/ก./ สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เรื่องจําทูลพระ ไดมาจากกรม
๒
ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขาธิการ
(พ.ศ. ๒๓๘๖)
คณะรัฐมนตรี วันที่
๗ ก.ค. ๒๔๘๒

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๔.๘

๓.๔

บรรจง/
ดินสอขาว

๔

๕๔

๕๕

สมุดไทยดํา

๑๑.๑

๓๔.๕

๓.๒

บรรจง/
หรดาล

๔

๕๕

-

๑๔๗/๒ สําเนาคําใหการทูตเลม ๒ เรื่องจําทูลพระ ไดมาจากกรม
ราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขาธิการ
(พ.ศ. ๒๓๘๖)
คณะรัฐมนตรี วันที่
๗ ก.ค. ๒๔๘๒
๔
คํา ให ก ารอ า ยญวนที่ จั บ ได จ.ศ. ๑๒๐๖ ไดมาจาก
(พ.ศ. ๒๓๘๗)
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๑.๒

๓๔.๕

๓.๒

บรรจง/
ดินสอขาว

๔

๕๐

-

สมุดไทยดํา

๑๐

๓๒.๖

๐.๗

๓

๒๔

-

๗

สมุดไทยดํา

๑๑.๒

๓๕

๑.๕

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
บรรจง/
หรดาล

๔

๒๒

๗

ใบบอกเจ า พระยาบดิ น ทร นํ า ขึ้ น กราบ ไดมาจาก
บั ง คมทู ล เรื่ อ งราชการทั พ ญวน จ.ศ. กระทรวงมหาดไทย
๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)

หมายเหตุ
เนื้อความ
เดียวกับเลขที่
๑๔๗/ก.

เนื้อความ
เดียวกับเลขที่
๑๔๗/ก./๒

๓๓๑

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

๔๐ ๑๒๐๖

๘

๔๑ ๑๒๐๖

๑๐

๔๒ ๑๒๐๗

๔

๔๓ ๑๒๐๗

๕

๔๔ ๑๒๐๗

๒๓๓

๔๕ ๑๒๐๗

๒๓๔

๔๖ ๑๒๐๗

๒๓๕

๔๗ ๑๒๐๗

๒๓๖

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

คํ า ให ก ารหลวงยกกระบั ต รเรื่ อ งไปสื บ
ราชการเมาะตํา เลิม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ.
๒๓๘๗)
คํ า ให ก ารนายดี ล าวเรื่ อ งราชการเมื อ ง
พนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)
คํ า ให ก ารเรื่ อ งพระยาเขมรคิ ดหาอุ บ าย
กํ า จั ด กองทั พ ไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.
๒๓๘๘)
คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๒.๕

๑.๙

หวัด/ดินสอ
ขาว

๓

๔๘

-

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๕

๓๓.๔

๑.๓

๓

๒๔

๒๔

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๔.๒

๑.๗

หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว

๔

๔๗

๔๖

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๒.๗

๑.๕

๓

๕๔

๒๘

คํ า ให ก ารเรื่ อ งถามถึ ง ราชการเมื อ งพง
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยู
กรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการของหลวงยกกระบัตร
เมื อ งตากเรื่ อ งพม า รบกั บ ยางแดงและ
ราชการตางๆ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําให การของท าวสิ ทธิมงคลเรื่องการตั้ ง
เมืองเชียงรายและเขตแดนเมืองเชียงราย
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐

๓๒.๒

๑.๕

๓

๙

-

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๒

๐.๗

๓

๑๕

๑๓

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๒.๕

๒.๓

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว

๓

๕๘

๑๐

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๒

๓๒

๒.๕

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว

๓

๔๙

๗๘

หมายเหตุ

๓๓๒

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

๔๘ ๑๒๐๘

๒

๔๙ ๑๒๐๘

๒/ก.

๕๐ ๑๒๐๘

๓

๕๑ ๑๒๐๘

๒๘

๕๒ ๑๒๐๘

๓๓

๕๓ ๑๒๐๘

๓๓/ก.

๕๔ ๑๒๐๘

๓๓/ข.

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

คํ า ให ก ารอ า ยเงย อ า ยมี ชื่อ ญวน ๖ คน
เรื่ อ งข อ ราชการทั พ ญวน จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)
คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการทัพ
ญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)
คํา ให ก ารเรื่อ งคุ มเครื่ อ งบรรณาการกั บ
ศุ ภ อั ก ษรของพระองค ดว งไปเมื อ งญวน
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๔

๓๒.๔

๐.๓

หวัด/ดินสอ
ขาว

๔

๓

๒

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๒.๖

๐.๒

๔

๒

-

สมุดไทยดํา

๑๐.๖

๓๒.๖

๐.๙

หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว

๓

๑๘

๑๙

คํ า ให ก ารท า วเพี้ ย เที ย มชายเมื อ งพวน
เกี่ยวดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)
สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๑ เรื่องบรรทุก
สินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)
สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๒ เรื่องบรรทุก
สินคาไปจําหนายเมืองบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๒.๓

๓.๗

หวัด/ดินสอ
ขาว

๒

๑๒๙

-

หอสมุดแหงชาติซื้อ
๑๒ ก.ย. ๒๔๕๐

สมุดไทยดํา

๑๑.๒

๓๕.๒

๓.๒

บรรจง/
หรดาล

๔

๔๙

๔๘

จาชวงไฟประทีปวัง
(กองแกว) ถวาย วันที่
๒๙ ส.ค. ๒๔๕๓

สมุดไทยดํา

๑๑.๒

๓๕.๒

๓.๒

บรรจง/
หรดาล

๔

๕๗

๑๓

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๔

๓.๒

บรรจง/
หรดาล

๔

๕๔

๕๑

สําเนาคําใหการจีนกั๊ก เลม ๑ จ.ศ. ๑๒๐๘ ไดมาจากกรม
(พ.ศ. ๒๓๘๙)
เลขาธิการ

หมายเหตุ

เนื้อความ
ตอเนื่องกับ
จ.ศ. ๑๒๐๙
เลขที่ ๑๒

๓๓๓

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

๕๕ ๑๒๐๘

๑๑๔

๕๖ ๑๒๐๙

๖

๕๗ ๑๒๐๙

๗

๕๘ ๑๒๐๙

๙

๕๙ ๑๒๐๙

๑๑

๖๐ ๑๒๐๙

๑๒

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

สมุดไทยดํา

๑๐

๓๒

๑

หวัด/ดินสอ
ขาว

สมุดไทยดํา

๙.๙

๓๒.๙

๑

สมุดไทยดํา

๑๐.๒

๓๑.๔

๑.๑

สงมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๒

๑.๘

สงมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๙.๙

๓๒.๒

๐.๗

สงมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๓

๓๒

๓.๒

คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๗ ก.ค. ๒๔๘๒
คํ า ให ก ารเรื่ อ งพระยาพิ ษ ณุ โ ลกจั ด แจง สงมาจาก
เมื อ งคํ า ทํ า ส ว ยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. กระทรวงมหาดไทย
๒๓๘๙)
คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรคุม สงมาจาก
สิ่งของพระองคดวงลงไปเมืองญวน จ.ศ. กระทรวงมหาดไทย
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คัดบอกถึงพระยามหาธิราชเรื่องตั้งเคาตน สงมาจาก
ถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
กระทรวงมหาดไทย
คําใหการเรื่องพระยาราชเดชผูคุมสิ่งของ
พระองคดวงลงไปเมืองญวนกลับมา จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คําใหการตั้งเคาตะเวียน ตั้งเคาเฉนญวน
กั บ คํ า ให ก ารมโน สงครามเรื่ อ งเจ า
เวียดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คําใหการพระยาพระเขมร เรื่องซึ่งเปนผู
คุมบรรณาการของพระองค ดว งไปเมื อ ง
ญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)

วัสดุ

จํานวน
บรรทัด

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

๔

๑๖

๑๗

หวัด/ดินสอ
ขาว

๒

๒๕

-

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัด, หวัด
แกมบรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว

๓

๓๖

๑๔

๓

๕๔

๙

๓

๑๔

๙

๓

๑๑๔

๑๑๖

(ตอ ๑ หนา)

หมายเหตุ

เนื้อความ
ตอเนื่องกับ
จ.ศ. ๑๒๐๘
เลขที่ ๓

๓๓๔

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

ชื่อเรื่อง

๖๑ ๑๒๐๙

๕๓

๖๒ ๑๒๐๙

๑๖๕

๖๓ ๑๒๑๐

๑

๖๔ ๑๒๑๐

๕

๖๕ ๑๒๑๐

๑๕๕

๖๖ ๑๒๑๐

๑๕๕/
ก.

สําเนาคําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมือง
ฉะเชิ ง เทรากํ า เริ บ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.
๒๓๙๑)

๖๗ ๑๒๑๐

๑๕๕/
ข.

สําเนาคําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมือง
ฉะเชิ ง เทรากํ า เริ บ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.
๒๓๙๑)

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

จํานวน
บรรทัด

ตน

ปลาย

๓

๑๓๐

-

๓

๒๖

-

๑๘

๑

-

๒

๒๖

-

๔

๕๓

๑๒

(ตอ ๑ หนา)

หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
บรรจง/
หรดาล

จํานวนหนา

คําใหก ารท าวพระยาเมือ งสิ บสองป นนา
จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
เรื่องคําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ.
๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๒.๙

๔.๓

สมุดไทยดํา

๙.๔

๓๑.๘

๔.๓

คํา ให ก ารหลวงอุ ด มสมบั ติ หลวงสวั ส ดิ์
สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมือง
ญวน จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)
คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)
สํ า เนาคํ า ให ก ารจี น โบ ว า ด ว ยเรื่ อ งอั้ ง ยี่
เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.
๒๓๙๑)

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๔๐.๔

๕๙.๙

-

ไดมาจาก
กระทรวงมหาดไทย
ไดมาจากกรม
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗
ก.ค. ๒๔๘๒
ไดมาจากกรม
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗
ก.ค. ๒๔๘๒
ไดมาจากกรม
เลขาธิการ

สมุดไทยดํา

๑๐

๓๒

๐.๘

สมุดไทยดํา

๑๑.๑

๓๔.๓

๒.๓

สมุดไทยดํา

๑๑.๓

๓๔.๓

๒.๑

บรรจง/
หรดาล

๔

๔๕

๑๓

สมุดไทยดํา

๑๑.๑

๓๔.๒

๒.๔

บรรจง/
หรดาล

๔

๔๔

-

หมายเหตุ

๓๓๕

ที่

หมวด
(จ.ศ.)

เลขที่

ชื่อเรื่อง

ประวัติ

วัสดุ

ขนาด

ลายมือ/เสน

กวาง

ยาว

หนา

จํานวน
บรรทัด
(ตอ ๑ หนา)

จํานวนหนา
ตน

ปลาย

หมายเหตุ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗
ก.ค. ๒๔๘๒
๖๘ ๑๒๑๐

๑๕๕/
ค.

๖๙ ๑๒๑๑

๕

๗๐ ๑๒๑๑

๓๓

๗๑ ๑๒๑๑

๑๒๑

๗๒ ๑๒๑๒

๓๕

๗๓ ๑๒๑๓

๖

สํา เนาคํ า ให ก ารหลงจู ซี เรื่ อ งอั้ งยี่ เ มื อ ง ไดมาจากกรม
ฉะเชิ ง เทรากํ า เริ บ จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. เลขาธิการ
๒๓๙๑)
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๗
ก.ค. ๒๔๘๒
จดหมายเหตุคําใหการตั้งเคาสูเรื่องไปสืบ ไดมาจาก
ราชการทางเมืองญวน จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. กระทรวงมหาดไทย
๒๓๙๒)
คํา ใหก ารอุ ป ราชาเมื อ งพง จ.ศ. ๑๒๑๑ ไดมาจาก
(พ.ศ. ๒๓๙๒)
กระทรวงมหาดไทย
คําใหการนายดวง เรื่องพมาจะยกทัพมาตี ไดมาจาก
เมืองเชียงใหม จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๓๙๒) กระทรวงมหาดไทย
คํา ใหการพระยานาใต ไปสื บราชการทั พ ไดมาจาก
เมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓) กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๑

๓๔.๒

๑.๔

บรรจง/
หรดาล

๔

๒๕

-

สมุดไทยดํา

๑๐.๔

๓๓.๑

๐.๖

๓

๑๙

๑๒

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๓.๔

๐.๗

๓

๙

๖

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๒.๕

๐.๙

๓

๒๓

๒๓

สมุดไทยดํา

๑๐.๑

๓๑.๖

๐.๖

๓

๑๗

๑๘

คําใหการเกี่ยวกับเมืองเชียงรุงและสิบสอง ไดมาจาก
ปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ. ๒๓๙๔)
กระทรวงมหาดไทย

สมุดไทยดํา

๑๐.๒

๓๒.๓

๑.๒

หวัดแกม
บรรจง/
ดินสอขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว
หวัด, หวัด
แกมบรรจง/
ดินสอขาว
หวัด/ดินสอ
ขาว

๓

๑๐

๓๑

๓๓๖

๓๓๗

ภาคผนวก ข
รายชื่อคําใหการที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้

๓๓๘
รายชื่อคําใหการที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้
ที่
๑

ชื่อเรื่อง

คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการ
ที่เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘
(พ.ศ. ๒๓๖๙)
๒ คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระ
บาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)
๓ สํา เนาคํ า ให ก ารเรื่ องเจ า อนุ ว งศ เ มื อง
เวียงจันทนเปนกบฏ จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ.
๒๓๗๐)
๔ คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่อง
เจ า อ นุ ว ง ศ เ วี ยง จั น ท น เ ป น ก บ ฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)
๕ คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง
เจ า อ นุ ว ง ศ เ วี ยง จั น ท น เ ป น ก บ ฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)
๖ คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่อง
เจ า อ นุ ว ง ศ เ วี ยง จั น ท น เ ป น ก บ ฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙(พ.ศ. ๒๓๗๐)
๗ คํ า ให ก ารว า ด ว ยราชการทั พ ญวน
จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒)
๘ คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คน
เขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘)
๙ คําใหการไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔
คน จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙)
๑๐ คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวย
ข อ ราชการทั พ ญวน จ.ศ. ๑๒๐๐
(พ.ศ. ๒๓๘๑)

เลขทะเบียน

ตีพิมพเผยแพรใน

จ.ศ. ๑๑๘๘ เลขที่ ๑

จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓ เลม ๒

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๓
จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ก.

จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓ เลม ๓

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ฆ.

จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓ เลม ๓

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/ง.

จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓ เลม ๓

จ.ศ. ๑๑๘๙ เลขที่ ๑๑/จ.

จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ ๓ เลม ๓

จ.ศ. ๑๑๙๑ เลขที่ ๕
จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๑

ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ ๖๗ ตอน ๑

จ.ศ. ๑๑๙๘ เลขที่ ๑
จ.ศ. ๑๒๐๐ เลขที่ ๙๔/ก.

ประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก
เลม ๑๒

๓๓๙
ที่

เลขทะเบียน

ตีพิมพเผยแพรใน

๑๑ คั ด คํ า ให ก ารอ า ยถ อ ญวนเรื่ อ งข อ จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๔

ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ ๖๗ ตอน ๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อเรื่อง
ราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ.๒๓๘๒)
คําใหการแขกกบฏเมืองไทร
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
คํ า ให ก ารวั น หมั ด อาลี จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
จดคําใหการอายตุลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
คําใหการเจะปายา เจประหิม
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
สําเนาคําใหการเจะญาแหม
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
สํา เนาคํ า ให การนายจั น จ.ศ. ๑๒๐๑
(พ.ศ. ๒๓๘๒)
คํ า ให ก ารอ า ยกาหรี อ า ยหา อ า ยเต
จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒)
คําใหการอายกร จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓)
คําใหการอายกลิ่น จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓)
คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวน
ทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
คําใหการเสมียนเมา จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓)
คําใหการทูตเขมร จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓)

จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๐
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๑๘
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๒๑
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๑๔๓
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๒๑๑
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๗/ก.
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๘
จ.ศ. ๑๒๐๑ เลขที่ ๓๑๙
จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑
จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๒
จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๓
จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๔
จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๔๗

๓๔๐
ที่

ชื่อเรื่อง

๒๕ หนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา
๒๖
๒๗

๒๘

๒๙
๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓)
คําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒
(พ.ศ. ๒๓๘๓)
คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึง
พระยาเพชรบูรณ จ.ศ. ๑๒๐๓
(พ.ศ. ๒๓๘๔)
สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวย
เรื่ อ งวงศ ส กุ ล ที่ เ ป น พระยาเชี ย งใหม
จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)
สําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดง
มุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔)
คําใหการทาวเพี้ยเมืองตะโปน เมืองวัง
เมืองระนอง เรื่องพาครอบครั ว หนี ไป
พึ่งญวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)
คํ า ให ก ารอ า ยญวนในหนั ง สื อ พระยา
พิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาใหพระยา
พิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕
(พ.ศ. ๒๓๘๖)
คําใหการทาวเขื่อนแกวเมืองตากผูไป
สืบราชการเมืองเมาะตําเลิม
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)
สํา เนาคํ าให การทู ตเล ม ๑-๒ เรื่องจํ า
ทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖)

เลขทะเบียน
จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๗๙
จ.ศ. ๑๒๐๒ เลขที่ ๑๙๗
จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๙๐

จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๑

จ.ศ. ๑๒๐๓ เลขที่ ๑๐๒
จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๕

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๖

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๓๐

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก.
จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๗๑/๑,
จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/ก./๒
จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๑๔๗/๒
๓๔ คําใหการอายญวนที่จับได จ.ศ. ๑๒๐๖ จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๔
(พ.ศ. ๒๓๗๘)

ตีพิมพเผยแพรใน

๓๔๑
ที่

ชื่อเรื่อง

เลขทะเบียน

๓๕ คําใหการในใบบอกเจาพระยาบดินทร จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๗

๓๖

๓๗
๓๘

๓๙
๔๐
๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

นําขึ้นกราบบั งคมทู ลเรื่องราชการทัพ
จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๗๘)
คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องไปสืบ
ราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๖
(พ.ศ. ๒๓๘๗)
คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมือง
พนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)
คํ า ให การพระยาเขมรคิ ดอุ บ ายกําจั ด
กองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗
(พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตํา
เลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการถามถึงราชการเมืองพง
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมา
อยูกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๐๗
(พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องพมารบ
กับยางแดง และราชการตางๆ
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการทาวสิทธิมงคล เรื่องตั้งเมือง
เชี ย งรายและเขตแดนเมื อ งเชี ย งราย
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘)
คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน
เรื่องขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)
คําใหการอายทนเขมรเรื่องขอราชการ
ทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๘

จ.ศ. ๑๒๐๖ เลขที่ ๑๐
จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๔

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๕
จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๓
จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๔

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๕

จ.ศ. ๑๒๐๗ เลขที่ ๒๓๖

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒/ก.

ตีพิมพเผยแพรใน

๓๔๒
ที่

ชื่อเรื่อง

เลขทะเบียน

ตีพิมพเผยแพรใน

๔๖ คําใหการเพี้ยเทียมชายเมืองพวนเกี่ยว จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๒๘

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓
๕๔
๕๕

ด ว ยเรื่ อ งเจ า อนุ เ วี ย งจั น ทน เ ป น ขบถ
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙)
คํ า ให การจี น กั๊ กเรื่ องบรรทุ กสิน คาไป
จํ า หน า ยเมื อ งบาหลี จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)
คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจง
ให เ มื อ งคํ า ทํ า ส ว ยทอง จ.ศ. ๑๒๐๘
(พ.ศ. ๒๓๘๙)
คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมร
คุ ม สิ่ ง ของของนั ก องค ด ว งลงไปเมื อ ง
ญวน จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คําใหการในคัดบอกพระยายมราชเรื่อง
ตังเคาตนถูกทําโทษ จ.ศ. ๑๒๐๙
(พ.ศ. ๒๓๙๐)
คํ า ให ก ารเรื่ อ งพระยาราชเดช ผู คุ ม
สิ่ ง ของของนั ก องค ด ว งไปเมื อ งญวน
กลับมา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คํ า ให ก ารตั ง เคาตะเวี ย น ตั ง เคาเฉน
ญวนกั บ คํ า ให ก ารมโนสงครามเขมร
เรื่ องเจ า เวี ย ดนามตาย จ.ศ. ๑๒๐๙
(พ.ศ. ๒๓๙๐)
คําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา
จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คําใหการของหลวงพลเมืองตาก
จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)
คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓
จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ข.
จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓๓/ก.
จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๑๑๔

ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ ๗

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๖

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๗

จ.ศ. ๑๒๐๘ เลขที่ ๓
จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๙
จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๒
จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๑

จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๕๓
จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๖๕
จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑

คําใหการเรื่องทัพ
ญวนในรัชชกาลที่ ๓

๓๔๓
ที่

ชื่อเรื่อง

เลขทะเบียน

๕๖ คํ า ให ก ารว า ด ว ยราชการทั พ เมื อ ง จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๕
๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒
๖๓

๖๔

๖๕

เชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑)
สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่
เมื อ งฉะเชิ ง เทรากํ า เริ บ จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑)
สํา เนาคํ า ให การจี นบู ว า ด ว ยเรื่องอั้งยี่
เมื อ งฉะเชิ ง เทรากํ า เริ บ จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑)
สํ า เนาคํ า ให การจี น ยี่ ว า ด ว ยเรื่องอั้ง ยี่
เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑)
สําเนาคําใหการหลงจูซี เรื่องอั้งยี่เมือง
ฉะเชิงเทรากําเริบ จ.ศ. ๑๒๑๐
(พ.ศ. ๒๓๙๑)
จดหมายคํ าใหการตั งเคาสูเ รื่องไปสืบ
ราชการทางเมื อ งญวน จ.ศ. ๑๒๑๑
(พ.ศ. ๒๓๙๒)
คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. ๑๒๑๑
(พ.ศ. ๒๓๙๒)
คําใหการเรื่องนายดวงเรื่องพมาจะยก
ทั พ มาตี เ มื อ งเชี ย งใหม จ.ศ. ๑๒๑๒
(พ.ศ. ๒๓๙๓)
คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการทัพ
เมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒
(พ.ศ. ๒๓๙๓)
คํ า ให ก ารเกี่ ย วกั บ เมื อ งเชี ย งรุ ง และ
สิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๑๓
(พ.ศ. ๒๓๙๔)

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ก.

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ข.

จ.ศ. ๑๒๑๐ เลขที่ ๑๕๕/ค.

จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๕

จ.ศ. ๑๒๑๑ เลขที่ ๓๓
จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๑๒๑

จ.ศ. ๑๒๑๒ เลขที่ ๓๕

จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที่ ๖

ตีพิมพเผยแพรใน

๓๔๔

ภาคผนวก ค
คําใหการสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

๓๔๕
๑. คําใหการผูถือหนังสือไปตรวจราชการที่เมืองนางรอง จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) เลขที่ ๑
ฯขาฯ หมื่นมหาสงครามใหการวา ณ วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา เขมรเมืองนางรองถือหนังสือนายบุญ
สงบุตร...หลัก เมืองนครราชสีมา มาเถิงพระมหาสงคราม พระรามรงค ขุนรามเดช ณ เมืองปตบอง
ในหนังสือนั้นวา เจาเวียงจันทนยกกองทัพลงมา ณ เมืองนครราชสีมากวาดเอาครอบครัวไปสิ้น แลเลก
เมืองนครราชสีมา ซึ่งขุนรามเดช คุม...ษาเมืองปตบอง ๑๐๐ คนนั้น ใหขุนรามเดชคุมเอาเลกไปชวย
โดยเร็ว ครั้น ณ วัน ๗ฯ ๔ ค่ํา ชาวบานหนองปรือ แขวงเมืองนางรองบอก ฯขาฯ วา เจาเวียงจันทน
ยกกองทัพลงมากวาดเอาครัวเมืองนครราชสีมาไป แลราษฎรชาวบานหนองปรือ ชาวเมืองนางรองพา
กันแตกตื่นหนีเขาปาไปสิ้น ฯขาฯ เห็นยุงขาวแลเรือน ณ บานหนองปรือไฟไหม ยุงขาว ๗ เรือน ๑๓
หลัง ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ๘ฯ ๔ ฯขาฯ กับหมื่นอภัยพินาศพากันไปเมืองนางรอง ฯขาฯ ไปสํานักอยูวัด
เมืองนางรองมี พระสงฆ ๖ รูป สามเณร ๕ รูป ฯขาฯ จึงถามพระสงฆวาไพรบานพลเมืองไปขางไหน
เสียสิ้น พระสงฆบอกวา เจาเวียงจันทนมากวาดเอาครอบครัวเมืองนครราชสีมาไป ชาวบานในเมือง
นางรอง กลัวเจาเวียงจันทนจะมากวาดเอาครัวไปพากันหนีเขาปาไปสิ้น ฯขาฯ จึงถามวา เจาเมือง
กรมการ จะอยูฤๅไมพระสงฆบอก ฯขาฯ วาหลวงแหงเมืองนางรอง...ไปอยูปาใกลเมืองนางรอง ทาง
ประมาณ ๑๐๐ เส น แลว พระสงฆจึงใชใหส ามเณรไปหาตัว หลวงแพงเขามาหา ฯขาฯ ที่วัดกลาง
(เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๒. คําใหการเรื่องเกี่ยวดวยเมืองหลวงพระบาง จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๓
(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) กวานฮับๆ แตกหนีไปอยูเมืองหลวงพระบาง เจาชมภู
ไดเปนเจาเมืองเชียงขวางได ๔ เดือน ๕ เดือน กวานฮับจึงขอกองทัพเจาวงศเจาเมืองหลวงพระบางยก
มาตีเมืองเชียงขวาง พวกเมืองเชียงขวางตีกองทัพเมืองหลวงพระบางแตกหนีกลับไปเมืองหลวงพระบาง เจาวงศเจาเมืองหลวงพระบางจึงมีหนังสือมาเถิงเจาเมืองเชียงขวางวาจะขอเปนบานพี่เมืองนอง
กันตอไป แลเมื่อเจาวงศเปนเจาเมืองหลวงพระบางนั้น เมืองหลวงพระบางยังหาไดลงมาขึ้นกับกรุงไม
ครั้น อยูมาเจาวงศตาย ที่ เมื องหลวงพระบางนั้นผูใดจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หารูไม เจาวงศตายอยู
มาแลวเจาเมืองเวียงจันทนยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองพวนแตก เจานันทกวาดเอาเอาครอบครัวมา ณ
เมืองเวียงจันทน แตเจาชมภูเจาเมืองเชียงขวางนั้นหนีไปอยูหัวพันทั้งหก รุงขึ้นอีกปหนึ่งเจานันทยกไป
ตีเมืองหลวงพระบางได เจานันทจึงแตงใหเจาแกวเมืองเวียงจันทนไปเกลี้ยกลอมเจาชมภูใหกลับมาอยู
บานเมืองเหมือนแตกอน แลเจาแกวนั้นจะเปนลูกผูใด ฯขาฯ ไมทราบ เจาชมภูจึงออกหาเจาแกว แลว
เจาชมภูจึงแตงใหทาวเพี้ยคุมนองสาวเจาชมภูกับชางลงมาใหเจานันท แตเจาชมภูกับเจาแกวนั้นตาม
ลงมาภายหลั ง ครั้ น เจ าชมภู ม าเถิ งเมือ งหั่ งแลว เจาแกว จึงให จั บ เจาชมภูจํ าตรวนลงมา ณ เมือ ง
เวีย งจั น ทน เจา นั น ท ให ถอดตรวนเจาชมภูเสีย เอาตัว เจา ชมภู ไว ณ เมืองเวียงจัน ทน เจา นั น ท ให

๓๔๖
เจาโพธิสารเมืองพวนเปนเจาเมืองเชียงขวางได ๒ ป ยังหาทันจัดสงสิ่งของลงมา ณ เมืองเวียงจันทนไม
พอญวนไกเซิน ยกกองทัพลงมา ณ เมืองพวน เจานันทรูความจึงยกทัพขึ้นไปเมืองพวน กองทัพญวน
ถอยหนีไปเจานันทวาเจาโพธิสารเปนเจาเมือง พวกญวนยกกองทัพลงมาตีชานเมือง หาบอกใหรูไม
เจานันทใหจับ เจาโพธิสารมาเสีย เจานันทไดตั้งใหผูใดอยูรักษาเมืองพวนไม เจานันท กลับลงมา ณ
เมืองเวียงจันทนไดเดือนหนึ่ง ญวนยกกองทัพลงมาตีเมืองเวียงจันทน เจานันทแตกหนีขามฟากแมน้ํา
โขงมาฟากขางนี้ ญวนจึงเอาตัวเจาชมภูกลับคืนไป ตั้งเจาชมภูไปเกลี้ยกลอมกวาดเอาครอบครัวอยู ณ
ลาดหอง ใกล เมื อ งพวน ทางเช าชั่ ว เพล ญวนแบ งกองทั พ ให อยู กั บ เจ า ชมภู ๕๐๐ คน ๖๐๐ คน
เจานันทจึงบอกขอกองทัพกรุงฯ ใหยกขึ้นไปชวย จึงโปรดใหจมื่นเสมอใจที่เปนพระยาศรีอัครราชกับ
เจาอิน อายอนุ ยกขึ้นไปเวียงจันทนแตจะเปนคนมากนอยเทาใดหาทราบไม ครั้นกองทัพกรุงฯ ยกขึ้น
ไปถึงลาดหอง เจาชมภูก็พากองทัพญวนถอยไป เจานันทจึงใหกวาดเอาครอบครัวเมืองพวนมารวมไว
ใกลเมืองลาดหองได ๒ เดือน ญวนก็ยกกองทัพมาอีกเจานันทจึงใหกวาดครอบครัวเมืองพวนลงมา ณ
กรุงเทพฯ ฯขาฯ ก็ลงมา ณ กรุงฯ อยูภายหลังเมืองพวนจะมาขึ้นกับเมืองเวียงจันทนเมืองหลวงพระบางประการใด ฯขาฯ หาทราบไม สิ้นคําเทานี้
๓. สําเนาคําใหการเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๑๑/ก.
ขุ น โอดกรมการเมื องนครราชสี ม าให ก ารวา ณ วัน ฯ๕ ๓ ค่ํ า อ ายอนุ วงศ ล งมาตั้ งอยู
ทะเลสอ แลวเขาไปเบิกขาวในเมืองนครราชสีมา คน ๓๕๐๐ คน ณ วัน ๖ฯ ๓ ค่ํา เพลาเชาออกจาก
ทะเลสอมาทางดงพญาไฟ ครั้น ณ วัน ๗ฯ ๓ ค่ํา อายอนุเวียงจันทน ยกมาตั้งคายอยูศีรษะทะเลขาง
ตะวันออกประมาณคน ๗๐๐ เศษ พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา
พากันออกไปหาอายอนุเวียงจันทน แลวอายเวียงจันทนวาจะเขากับเราหรือไม ถาไมยอมจะฆาเสีย
พระยายกกระบัตร หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา ก็รับวาจะเขาดวยอายเวียงจันทนวา
ณ วัน ฯ๑ ๑ ๓ ค่ํา ใหตอนครัวออกจากเมืองใหสิ้นเชิง ถาผูใดขัดขืนอยูจะฆาเสีย แลวอายอนุใหลาว
ประมาณ ๒๐๐ คน กํากับเขาไปถายครัวกับพระยายกกระบัตร กรมการ ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๑ ๓ ค่ํา ฯขาฯ
ก็พาครอบครัวออกจากเมืองมาตั้งอยูที่บานหมื่นไว แลวเลื่อนมาตั้งอยู ณ บานประสาท แขวงเมือง
พิมายทางไกลเมืองนครราชสีมาวันหนึ่ง เปนครัวชายฉกรรจประมาณ ๘๐๐ คน ชายหญิง ไพรนาย
สมณะประมาณหมื่นเศษ

๓๔๗
ณ วัน ๔ฯ ๔ ค่ํา พระยาปลัดกลับมาแตบานจง ครั้นถึงบานประสาท พระยาปลัดบอก
ฯข าฯ วาเข าไปหาอ า ยอนุ ๆ บอกวาครอบครัวยกไปเมืองเวีย งจัน ทนสิ้น แลว เขาตามไปเถิด แลว
พระยาปลัดใหหาพระยานรา พระยายกกระบัดมาจากบานปง พระยายกกระบัตร พระยาณรงคเดช
หลวงเมือง หลวงนา หลวงสารอด หลวงนรา หลวงปลัดเมืองพิมาย ปรึกษาพรอมกันวารวบรวมครัวไว
แลวจึงฆาอายลาวเวียงจันทนซึ่งกํากับครัวประมาณ ๒ รอยเศษ แลวเลื่อนครัวมาอยูบานสัมฤทธิ์ แลว
วาแต กําลังเราผู ช ายถ าอายอนุ ยกลงมาไลตีชิงครัว เราก็จ ะออกสูรบกับ อายลาวใหสิ้น ฝมือ อยู ณ
วัน ๗ฯ ๔ ค่ํา อายอนุใหอายลาวยกออกมาประมาณ ๑๐๐๐ เศษ ทางนั้นประมาณ ๓๐ เสน ๔๐ เสน
จะเขาชิงเอาครัว พระยาปลัดกรมการกับครัวชายฉกรรจ ๘๐๐ ก็ยกออกสูรบกับอายลาว ฆาอายลาว
ตายประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ไดหอกดาบเครื่องอาวุธของอายลาว
ครั้น ณ วัน ๘ฯ ๔ ค่ํา อายอนุใหอายสุทธิสารคุมคน ๕๐๐ คนยกออกมาถึงลําเชิงไพร พอ
เพลาพลบค่ําอายลาวก็หยุดทําสนามเพลาะรุดเขามา ครั้นรุง ณ วัน ๙ฯ ๔ ค่ํา เพลาเชาตรูพระยาปลัด
พระยายกกระบัตร กรมการตางคนตางยิงปนคนละนัด พวกครัวเขาฟนแทงพระสงฆเถรเณรผูหญิงใน
ครัวหนุนโหรองไลอายลาวแตกไมผินหนาสู พวกครัวซ้ําเติมฆาฟนทุบตีแตเพลาเชาจนบายประมาณ
๒๐๐๐ คน ที่เหลือตายไมเห็นเขาไปทางเมืองนครราชสีมา หนีไปทางเมืองเวียงจันทน พระยาปลัด
พระยายกกระบัตร กรมการบอก ฯขาฯ วาอายสิทธิสารลงมาพวกค...(ชํารุด)...แทงตาย ฯขาฯ ไดเห็น
แตปนเครื่องทองลูกประคําทอง แลวจับเปนได ๕ คน
เมื่อรบกันอยูนั้นพวกครัวสงสัยกันดวยคาดพุงผาลาว แทงกันตายคนหนึ่ง พระยาปลัด
ถามอ ายลาววามึงมาทํ าไม อ ายลาววาอายอนุใหมาฆาครัว ผูช าย แลวจะกวาดแตผูห ญิ งไปเมือง
เวียงจันทน พระยาปลัดถามวาคนยังอยูในคายอายอนุมากนอยเทาใด อายลาวบอกวาคนรักษาคายอยู
ประมาณ ๓๐๐๐ เศษ แลวพระยาปลัดถามวาอายอนุจะกลับไปเมืองหรือๆ จะคิดรบพุงตอไป อาย
ลาวบอกวาอายอนุไมกลับไปเมืองเวียงจันทนแลว จะเอาเมืองนครราชสีมาเปนโลง แลวพระยาปลัดสง
ใหนายอินบาว ฯขาฯ เอาอายลาว ๕ คนไปฆาเสีย อยู ณ วัน ฯ๑ ๑ ๔ ค่ํา อายอุปราชใหอายลาว ๕ คน
ถือหนังสือไปถึงอายเวียงจันทนไปทางบานสัมฤทธิ์ที่ครัวอยู หลวงปลัดเมืองพิมายใหบาวจับอายลาว
๕ คนไปฆาเสีย ไดหนังสือในยามอายลาว ในหนังสือนั้นวา อายอุปราชใหมาถึงอายอนุวาเกณฑชางได
๑๕๐ ชาง มารับครัวไปเวียงจันทน ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๑ อายลาวขี่ชางมาถึงบานสัมฤทธิ์ที่ครัวอยู ๗๐ ชาง
คนขี่ชางมาชางละ ๒ คน ๓ คนบาง พวกครัวฆาอายลาวตาย ๗๐ คน ที่เหลืออยูอายลาวโดดชางหนี
เขาปาไปไดประมาณ ๓๐ เศษ พวกครัวจับไดชาง ๖๐ ชาง

๓๔๘
ครั้น ณ ฯ๑ ๑ ๔ ค่ํา พระยาปลัด พระยายกกระบัตร กรมการ ปรึกษากันวาจะเขาตีคาย
อายอนุ...กันจะละครัวไวมิได เกรงอายอุปราชอายปาศักดิ์จะยกมาตีครัว จึงคิดกันยกครัวเขาไปถึงบาน
เปลาะเลอทางไกลแตเมืองนครราชสีมา แตเชาจนเที่ยงแลว พระยาปลัด กรมการ จึงทําหนังสือบอก
ให ฯขาฯ ถือมาถึงหลวงทุงสัมฤทธิ์ พบนายยู นายชู กับผูมีชื่อ ๓ คน ฯขาฯ จึงถามผูมีชื่อ ๕ คนวา
เปนบาวไพรผูใดมาแตไหนนายยู นายชู บอกขาวาเปนบาวเจาพระยานครราชสีมา ฯขาฯ จึงถามวา
เจาพระยานครราชสีมาอยูแหงใด นายยู นายชู บอกวาเจาพระยานครราชสีมาอยูบางระแนะมีคนอยู
๑๐๐๐ ณ วัน ๖ฯ ๔ ค่ํา พระยาไกรสรสงครามเมืองขุขันธยกทัพมาประมาณคน ๕๐๐๐ เศษ รบกันกับ
เจาพระยานครราชสี มาๆ เห็ น จะตอตานมิได เลื่อนครัวลงไปเมืองสวายจิก ฯขาฯ ถามวาพระยา
นครราชสี มาเลื่ อนลงไปสวายจิกแลวจะตอไปขางไหน นายยู นายชู บอก ฯขาฯ วาจะเจาพระยา
นครราชสีมาจะพาครัวไปฝากพระยาอภัยภูเบศรเมืองปตบองไว แลวเจาพระยานครราชสีมาจะลงไป
กรุงเทพฯ นายยู นายชู วาเจาพระยานครราชสีมาไมกลับเมืองนครราชสีมา แลวนายยู นายชู กับผูมี
ชื่อ ๓ คนก็พากันหนีมาบาน ฯขาฯ มาถึงบานมะเริงที่ครัวอยู ณ วัน ฯ๑ ๓ ๔ ค่ํา ฯขาฯ พูดจากับขุนพล
ตามในหนังสือพระยาปลัดทุกประการ ขุนพลจึงใหขุนแกวสิงหนาท ขุนอาจอาษา ขี่มาถือหนังสือไปถึง
พระยาปลั ด พระยายกกระบั ตร กรมการ ณ เมืองนครราชสีมาวาจะยกเขาตีอายเวียงจัน ทนก็ให
กําหนดมา ขุนพลจะไดยกไปบรรจบเจาตีอายเวียงจันทนดวยกัน ขุนแกวสิงหนาท ขุนอาจอาษา…
ระยะทางตั้งแตแกงคอยไปกําพรานวัน ๑
แตกําพรานไปชัยบาดาลวัน ๑
แตชัยบาดาลไปบัวชุมวัน ๑
แตบัวชุมไปศรีเทพวัน ๑
แตศรีเทพไปทาโรงครึ่งวัน
แตทาโรงไปกองทนวัน
แตกองทนไปรองคลาวัน
แตรองคลาไปหนองชุมแสนครึ่งวัน
แตหนองชุมแสนไปนายมวัน
แตนายมไปเพชรบูรณวัน
แตเพชรบูรณไปหลมสักคืน

๓๔๙
๔. คําใหการในคัดบอกเลม ๒ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๑๑/ฆ.
๏ ข า พเจ า อ า ยท า วลาวให ก ารว า ข า พเจ า เป น บ า วเพี้ ย ภิ ม พิ ส าร เป น นายบั ญ ชี
เพี้ยภิมพิสารเกณฑขาพเจามารวมทัพอยูเมืองเวียงจันทน ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๑๒ ค่ํา เจาเวียงจันทนจัดให
ราชบุ ตรกั บ พระยาชานนท พระยาอุป ราชา พระยาสุโพ พระยานามหุง พระยาเมืองซอง คุมไพร
๕๐๐๐ ปน ๔๐๐ บอก ยกลงมาทางเมืองสระบุรี ใหอุปราชเมืองเวียงจันกับเพี้ยเมืองขวา เพี้ยเมืองคํา
เพี้ยเมืองเพน เพี้ยชาบัณฑิต คุมไพร ๑๐๐๐๐ ปน ๑๑๐๐ กระบอก มาบรรจบทัพเจาปาศักดิ์ทาง
เมืองอุบล ตัวเจาเวียงจันทนคุมไพร ๑๐๐๐๐ หนึ่ง ปนพัน ๒๐๐ กระบอก มาทางเมืองโคราช แต
ขาพเจาเขากองทัพราชวงศยกมาถึงบานขอนขวางแขวงเมืองสระบุรี แต ณ วัน ๒ฯ ๓ ค่ํา เจาราชวงศ
ใหเกลี้ยกลอมกวาดครัวเมืองสระบุรี ครัวไทย ครัวลาว ครัวจีน ชายหญิงใหญนอย สองหมื่น ๖ พันคน
เจาราชวงศ พระยานามหุง คุมไพร ๔๐๐ คน ปน ๔๐๐ กระบอก ปองกันครัวขึ้นไปสงเจาเวียงจันทน
ณ เมืองโคราช เจาราชวงศนั้นยกทัพไปถึงเมืองหลมสัก ตั้งคาย ๙ คาย ชักปกการวบกันทั้ง ๙ คาย
เจาราชวงศใหกวาดครัวเมืองหลมสักแลแขวงเมืองขึ้นเมืองหลมสักไปทางบานนาหลักแขวงเมืองเลย
เจาราชวงศใหเผายุงขาวเหยาเรือนเสีย เจาราชวงศก็ยกจากเมืองหลมสักมาถึงเมืองเลย ตั้งคาย ๙
คาย ชักปกการอบถึงกัน เจาราชวงศก็จับพระยาสุริยวงศาจําสงใหอุปราชเมืองโสม คุมขึ้นไปใหเจา
เวียงจันทน ณ เมืองโคราช แตขาวลือวาเจาเวียงจันทนฆาพระยาสุริยวงศาเสียแลว เจาราชวงศให
กวาดครัวเมืองเลย เมืองแกนทาว เมืองหํา แลแขวงเมืองทั้งปวง ชายหญิงใหญนอย ๓๐๐ คน แตครัว
เมืองนครไทย เมืองนครชุมมาเถิงเมืองเลย ชายหญิงใหญนอย ๕๐๐ คน กับครัวเมืองเลยไปทางบาน
น้ํากลึง แขวงเมืองเวียงจันทน แลวเจาเมืองเวียงจันทนมีหนังสือมาถึงเจาราชวงศวา เจาเวียงจันทนมา
ตั้งอยูบานหนองบัวลําภู เจาเวียงจันทนจึงใชใหเจาเมืองหําคุมไพร ๓๐๐ คน มาสืบขาวกองทัพไทย ณ
บานเลย ไสขาวเมืองหํากลับ มาแจงความกับ เจาเวียงจัน ทนวาพบกองทัพไทยสูรบกัน ประมาณคน
๔๐๐-๕๐๐ คน เจ า เวี ย งจั น ทน จึ่ งใหเจาราชวงศกั บ พระยาชานนท พระยาสุ โพ พระยาอุป ราชา
เจาเมืองซอง เพี้ยเชียงไต เพี้ยเมืองชาย คุมไพร ๕ พัน ปน ๔๕๐ บอก ปนหลักบอก ๑ เชือกคนละ
เสน ใหไปตีเสียใหยับจับไทยมาใหจงได แลวคาดโทษมาวาถาไมไดอยาใหกลับมาบานเมือง ถากลับมา
จะตั ด ศี ร ษะเสี ย เจ า เวี ย งจั น ทน จ ะกลั บ คื น ไปจั ด แจงบ า นเมื อ ง เจ า เวี ย งจั น ทน ก็ ย กจากบ า น
หนองบัวลําภู แต ณ วัน ฯ๙ ๕ ค่ํา เจาราชวงศก็ยกมาตีกองทัพไทย ณ เมืองเลย ไดสูรบกัน ๒ วันกับ
คืน ๑ ทัพเจาราชวงศแตกหนีไป พวกไทยจับขาพเจาไดในที่รบ
เมื่อเจาเวียงจันทนจะยกมาจากเมืองเวียงจันทน จัดใหพระเจาบาลราช พี่เจาเวียงจันทน
คุมไพรเมืองเวียงจันทน ๓ พัน อยูรักษาเมือง มีปนใหญสําหรับเมือง ๕ กระบอก ชํารุด ๒ กระบอก

๓๕๐
ดีชื่อปรายหลวงบอกหนึ่ง กระสุนเทาสมโอยอม ชื่อฟาฟนแผนดินงอบอกหนึ่งกระสุนเทาสมโอใหญ
ตนเหลี่ยมบอกหนึ่งกระสุนเทาสมเกลี้ยง ปนหลักทองหลอที่เวียงจันทนมีอยูเปนอันมาก
ขาพเจาอยูเมืองเวียงจันทน ณ วัน ฯ๑ ๔ ประกาสัพศก เห็นแผนดินเมืองเวียงจันทนแยก
๕ แหงๆ หนึ่งที่หนาหอพระแกว แยกกวางวาหนึ่งยาว ๖ วา ลึก ๗ วา ๘ วา
ที่วาราชการเจาเวียงจันทนพื้นกออิฐดาดปูนแยกกวางวา ๑ ยาว ๖ วา ลึกประมาณ ๗
วา ๘ วา
ที่หนาโรงชางกลางเมือง แยกกวาง ๘ ศอก ยาว ๗ วา ลึก ๘ วา
หอไตรเจาเวียงจันทนดานหนา แยกกวางวาหนึ่ง ยาว ๖ วา ลึก ๗ วา ๘ วา
ริมวัดภูปรวน แยกกวาง ๒ วา ยาว ๘ วา ลึก ๑๒ วา
ถึง ณ วัน ฯ๓ ๔ ค่ํา แผนดินไหวตลอดไปไกลเมืองเวียงจันทน ทางประมาณ ๓ คืน ๔ คืน
ถึงวัน ฯ๕ ๕ ปจออัฐศก ฝนไมตกฟาไมรอง เกิดลมพายุใหญ หอพระแกวยอดหัก หอพระบางบั้นหักทั้ง
๒ ข าง หอไตรทลาย เรื อนเมี ย เจ า เวีย งจัน ทน หัก ยับ ๓ หลัง เรือนไพรพ ลเมือ งทลาย ๔๐๐ หลั ง
พระสังฆราชวัดภูซรองดูตามตําราบอกเพี้ยกวานวาเกิดวิบัติตางๆ เมืองเวียงจันทนจะเสียแลว เมื่อครั้ง
กอนแผนดินแยกเมืองก็เสีย ครั้งนี้ก็เปนเหมือนกัน เพี้ยกวานเอาคําพระสังฆราชบอกเจาเวียงจันทน
เจาเวียงจันทนหาเชื่อไม เกิดเหตุทั้งนี้เพราะบุญของเราอีก แตที่แผนดินแยกนั้นก็ใหขนดินมาถมเต็ม
ทั้งสิ้น ๕ แหง หอพระแกว หอพระบาง หอไตร ก็ซอมแซมทําขึ้นดั่งเกา สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้
๚ะ๛
๕. คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๑๑/ง.
๏ ถามอายปาใหการวาอายุได ๔๐ ป ภรรยาขาพเจาชื่ออีนางหามีบุตรไม ขาพเจาเปน
เลกสวยเสียเงินใหอายเวียงจันทนปละ ๓ บาท อายราชบรมเปนนายขาพเจา บานเรือนอยู ณ บาน
พราวฟากของแมน้ําขางนี้ ที่บานพราวมีสวยประมาณสามสิบเรือน แตบานพราวไปถึงหนองบัวลําภู
ทางเชาชั่วเพล บานหนองบัวลําพูเปนบานสวยมีบานประมาณรอยหลังเรือน แตบานหนองบัวลําพูไป
ถึงบานสมปอยทางวันหนึ่ง บานสมปอยก็เปนบานสวยประมาณ ๑๐ หลังเรือน แตบานสมปอยไปถึง
บานขาวสารทางครึ่งวัน บานขาวสารเปนเลกเดือนมีคนประมาณ ๑๐ หลังเรือน แตบานขาวสารถึง
บานเมด บานพลับทางครึ่งวัน เปนเลกเดือนมีคนประมาณ ๕ หลังคาเรือน แตบานเมด บานพลับไป
ถึ งบ า นคํ าไผทางวั น หนึ่ ง มี ค นเดื อนประมาณ ๕๐ หลังเรือน แต บ านคํ าไผถึงบ านท าบั ว ท าข าม
เวียงจันทน ทางครึ่งวัน มีคนเดือนประมาณ ๑๐ หลังเรือน แตบานคุกนั้นอยูในแมน้ําโขงฟากขางนี้คน
เดือนประมาณ ๑๐๐ หลังเรือนอยูใตเวียงจันทนทางวันหนึ่ง อายเพี้ยแกวกัญญาเปนนายบาน ตัวจะ

๓๕๑
ชื่ อใดไม ท ราบ แต บ านพร าวที่ ขา พเจ าอยู ลงมาทางเมื องโคราชถึ งบ านลาดทางครึ่งวัน มีส ว ย
ประมาณ ๕ หลั งเรื อ น แต บ า นโพมาถึ งคู เวี ย งทางวัน หนึ่ ง มี ค นส ว ยประมาณสามสิ บ หลั งเรื อ น
แตคูเวียงมาถึงบานบอทางครึ่งวัน บานบอมีคนสวยประมาณสามสิบหลังเรือน แลแขวงเวียงจันทน
ลงมาทางโคราชสิ้นแขวงเพียงบานปอ แตบานมาถึงแมน้ําชีแขวงเมืองโคราชทางสองคืน
อยู ณ วัน ฯ ๑๑ ปจออัฐศก อายราชบรมผูนายบอกขาพเจาวา ใหตระเตรียมเสบียง
อาหารเครื่องศาสตราวุ ธไว ให พรอม ณ เดือนสาม อายเวีย งจัน ทน อายราชวงศ จะลงมาทําการ
พระบรมศพ ขาพเจาจัดแจงเสบียงอาหาร เครื่องศาสตราวุธไวตามนายสั่ง ครั้น ณ วัน ๖ฯ ๒ อาย
ราชวงศยกมาจากเมืองเวียงจันทนกับนายไพรประมาณ ๒ พัน ชางประมาณ ๕๐๐ มาประมาณ ๑๐๐
เศษ แตปนเครื่องศาสตราวุธจะมีมากนอยเทาใดไมทราบ ขาพเจาถามอายราชบรมวาอายราชวงศจะ
ยกไปไหน อายราชบรมวา อายราชวงศจะยกลงมาทําการพระบรมศพ ครั้น ณ เดือนสามขางขึ้น
ขาพเจาปวยหนักอยู ครั้น ณ วัน ฯ๖ ค่ํา ราชบรมผูนายมาบอกขาพเจาวาอายเวียงจันทนยกลงมา ณ
กรุง อายราชบรมจะใหขาพเจามากับอายเวียงจันทน ขาพเจาปวยหนักอยูอายราชบรมจึ่งหาไดเอาตัว
ขาพเจามาดวยไม แตอายราชบรมเกณฑเอาชาวบานพราวมาเขากองอายเวียงจันทน สามคนเอามา
สองคน แลไทไพรซึ่งมากับอายเวียงจันทนกับเครื่องศาสตราวุธมากนอยเทาใดไมทราบ ครั้น ณ วัน
ฯ ๕ ขางแรม ขาพเจาคลายปวยขึ้น ประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน ขาพเจาเห็นอายลาวเวียงจันทนไลครัว
ลาวเขมร ขึ้น ไปทางบ านข าพเจาประมาณพัน ครัว ณ วัน ฯ๔ ๔ ค่ํา อายเพี้ ยศรีสุราช อายกวาน
โคชหนามซึ่งลงมากับอายเวียงจันทนขึ้นไปเกณฑคนบานพราวบอกขาพเจาวาอายเวียงจันทนกวาด
ครัวโคราชขึ้นมาถึงบานปอ กลัวเจาเมืองจะตามขึ้นไปตีชิงเอาครัวโคราชคืน อายเวียงจันทนใหอาย
เพี้ ย ศรี สุ ร าช อ า ยกวานโคชหนาม คุ ม ไพรเวีย งจั น ทน ๑๕๐ คน ป น รอ ยบอก ไปเกณฑ เอาคน
บานพราวไดอีก ๑๐ คน ทั้งขาพเจาใหลาดตระเวนไปทางภูเขียว ปองกันกองทัพโคราชไวมิใหไปชิงเอา
ครัวได ขาพเจาก็ไปลาดตระเวนกับอายเพี้ยศรีสุราช อายกวานโคชหนาม เมื่อไปตามทางพบครัว
เมืองภูเขียว อายลาวเวียงจันทนนายไพรประมาณ ๑๐๐ คน กวาดตอนคุมครัวไปประมาณ ๑๐๐
ครัวเศษ ณ วัน ฯ๑ ๐ ๕ ค่ํา ขาพเจาไปถึงเขาชองทมที่แคบทางภูเขียวจะไปเวียงจันทน ที่ชองทมมี
เขาสองขางมีทางกวางประมาณ ๖ วา แตชองทมไปภูเขียวทางคืนหนึ่ง
อยูวันหนึ่งขาพเจากับอายกวานโคชหนามเขาไปหาเสบียงในเมืองภูเขียว พบแตเรือน
รางหามีผูคนไม ยุงขาวแลบานเรือนอายลาวหาไดจุดเผาไม ขาวในเมืองภูเขียวมีเต็มยุงๆ ละ ๒ หอง
๓ หอง ๔ หองบาง มีอยูมากจะประมาณหามิได ที่ไมมียุงเอาไวกับเรือนๆ ละเกวียน ๒ เกวียนบางทุก
เรือน ขาพเจาจึ่ งถามอ ายเพี้ ย ศรีสุ ราช อายกวานโคชหนามวาอายราชบรมผูนายบอกขาพเจาว า
อายเวียงจันทน อายราชวงศ จะยกลงมาชวยการทําการพระบรมศพทําไมจึ่งกวาดครัว เมืองโคราช

๓๕๒
เมืองภูเขียว ขึ้นไปเมืองเวียงจันทนเลา อายเพี้ยศรีสุราช อายกวานโคชหนามบอกขาพเจาวา อาย
เวียงจันทนจะลงมาทําการพระบรมศพกวาดครัวเมืองโคราช เมืองภูเขียว ขึ้นไปเมืองเวียงจันทน พวก
ครัวเมืองโคราชหาขึ้นไปไม หนีไปอยูเมืองพิมาย อายเวียงจันทนใหอายสุทธิสารคุมคนพันหนึ่งยกไป
ตีครัวโคราช ณ เมืองพิมาย อายสุทธิสารแตกหนีมา แลววาใหอายราชวงศคุมคนสองพันลงไปกวาด
ครัวเมืองสระบุรีขึ้นไปถึงเมืองโคราช แลวอายเวียงจันทนใหอายราชวงศไปกวาดครัวเมืองหลมไดครัว
ไปครึ่ ง หนึ่ ง กองทั พ ไทยยกขึ้ น ไปตี อ า ยราชวงศ แ ตกหนี ไปอยู ณ เขาผาวั ง ทางแต ผ าวั ง มา
หนองบัวลําภูเดินเทามาทางวันหนึ่ง พวกเพี้ยกวานแลไพรในกองอายราชวงศลมตายเปนอันมากแลว
วาอ ายเวียงจัน ทนใหอายอุปราชกับอายโถงคุมคนพัน หารอยไปกวาดคนเมืองสุวรรณภูมิ แตอาย
ปาศักดิ์ อายปาน อายเถื่อน อายกําพรา จะอยูที่ไหน อายเพี้ยศรีสุราชหาไดพูดใหขาพเจาฟงไม แลว
ว า อ า ยเวี ย งจั น ทน ก วาดครั ว หั ว เมื อ งขึ้ น ไปครั้ง นี้ อ ายเวีย งจั น ทน คิ ด จะตั้ งค า ยรบกองทั พ ไทยที่
หนองบัวลําภูคายหนึ่ง จะเกณฑคนรักษาคาย คนเวียงจันทนพันหนึ่ง ครัวพันหนึ่งจะใหอายพระยา
นริน ทรเจาเมื องสี่มุมเป น แมทัพ จะใหตั้งคายบานพัน พราวคายหนึ่ง จะใหอายพระยาสระบุรีเปน
แมทัพจะใหตั้งคายที่เมืองกุกคายหนึ่ง ที่ปากไคริมฝงโขงคายหนึ่ง แลจะใหผูใดเปนแมทัพคุมไพรมาก
นอยเทาใดนั้นอายเพี้ยศรีสุราชหาไดบอกแกขาพเจาไม ตัวอายเวียงจันทนนั้นจะขามไปตั้งอยูเมือง
เวียงจันทน ขาพเจาจึงถามอายเพี้ยศรีสุราช อายกวานโคชหนามวาถามานอย เพียงหาสิบหกสิบก็จะ
สู ถามากกวาหาสิบหกสิบคนขึ้นไปก็จะหนี ขาพเจากับไอมีชื่อตั้งลาดตระเวนอยู ณ ชองทมสิบวัน ณ
วัน ๕ฯ ๖ อายเพี้ยสกุลวงศนายไพร ๕ คนขึ้นมาเร็วไปบอกอายเพี้ยศรีสุราช อายกวานโคชหนาม ยก
มาป อ งกั น กองทั พ ไทยอยู ณ บ า นภู เวี ย ง แล ว อ า ยสุ ว รรณวงศ ก ลั บ ไปหาอ า ยเวี ย งจั น ทน ณ
หนองบัวลําภู อายเพี้ยศรีสุราช อายกวานโคชหนามกับขาพเจาแลอายมีชื่อ ๑๖๐ คน ปนรอยบอก
มาสองมา ยกจากชองทมคืนหนึ่งถึงภูเวียง พบแตเรือนรางหามีผูคนไม ขาพเจาจึ่งถามอายกวานโคชหนามวา บานภูเวียงเปนบานขึ้นกับเวียงจันทนทําไมจึงกวาดครัวไปดวย อายกวานโคชหนามบอก
วา บานเหลานี้อยูใกลทางเมืองโคราช กลัวพวกโคราชจะมาตีเอาไปจึ่งใหกวาดไปเมืองเวียงจันทน แต
ขาวที่บานภูเวียงแลเรือนนั้น อายลาวหาไดเผาไม ขาวเปลือกที่บานภูเวียงมีอยูเรือนละเกวียนบางสอง
เกวียนบางทุกเรือน ขาพเจากับอายมีชื่อมาตั้งลาดตระเวนอยู ณ บานภูเวียงได ๖ วัน ณ วัน ฯ๑๑ ๖ ค่ํา
เพลาเย็นพวกกองทัพไทยประมาณ ๖๐ เศษ พบพวกขาพเจากองทัพไทยเอาปนยิงพวกขาพเจา พวก
อายลาวไพรจะหนีอายเพี้ยศรีสุราช อายกวานโคชหนามขึ้นมาถอดดาบกันอายพวกลาวไวใหสู แลววา
ถาอายลาวคนใดไมสูจะฆาเสีย แตอายลาวไพรสามคนเอาปนยิงพวกไทยคนละนัด พวกกองทัพไทย
ไลฟนแทงอายลาวจะลมตายเปนประการใดไมทราบ พวกอายลาวนายไพรแตกกระจัดกระจายพากัน
หนีไป พวกไทยเอามาไลจับตัวขาพเจาไดในลําปาพวง แลวสงตัวขาพเจามายังคายหลวง

๓๕๓
แลเมื่ออายเวียงจัน ทนใหอายเพี้ยศรีสุราช อายกวานโคชหนามคุมคนรอย ๕๐ คนไป
ลาดตระเวน อายเวียงจันทนจายปนใหรอยกระบอก กระสุนดินดําสําหรับปนบอกละ ๑๐ นัด อาย
เพี้ ย ศรีสุ ราช อ ายกวานโคชหนาม ขึ้น ไปเกณฑ คน ณ บานพราวมาเขากองตระเวนนั้น อายเพี้ ย
ศรีสุราช อายกวานโคชหนาม บอกวาถาใครไมไปอายเวียงจันทนสั่งมาใหฆาเสีย ขาพเจากับอายมีชื่อ
บานพราวกลัวความตาย หามีผูใดหลบหนีขัดขวางไม แลพวกครัวเมืองภูเขียวกับครัวบานใน แขวง
เมืองเวียงจันทนซึ่งอายเวียงจันทนใหกวาดตอนขึ้นไปนั้น พวกครัวไดแตสิ่งของขาวปลาไปแตพอแรง
หาบ ที่มีชางก็เอาชางบรรทุกของไป แตกระบือแลทรัพยสิ่งของขาวปลาซึ่งหาบคอนไปมิไดนั้น พวก
ครัวเอาทิ้งไวกับบาน เมื่อขาพเจาไปลาดตระเวนเมืองภูเขียวแลบานภูเวียงนั้น ขาพเจาเห็นขาวปลา
โคกระบือพวกครัวทิ้งไวที่บานเรือนเปนอันมาก ขาพเจาถามอายเพี้ยศรีสุราชวาพวกครัวกวาดไปนี้จะ
ใหตั้งอยูไหน อายเพี้ยศรีสุราชบอกขาพเจาวาอายเวียงจันทนสงใหเอาปนไปตั้งรวมไว ณ บานพราว
แลที่บานพราวนั้น ที่นาของชาวบานมีแตพอทํากิน เปนนาน้ําฝนดินเหนียวพนนาขึ้นไปเปนปา ถาจะ
ถางปาลงทํานาก็ไดเทศกาลลงมือทํานาเดือน ๗ ไดเกี่ยวเดือน ๑๒ ที่นา ๙ ไร ๑๐ ไร ไดผลเมล็ดขาว
เกวียนหนึ่ง หาตองเสียหางขาวคานาไมเขาของราษฎรชาวบานซึ่งทํานาไดหามีใครซื้อขายไม ของ
ใครๆ ทําพอกินตลอดป แตนาของอายเวียงจันทนนั้นเรียกวาเปนนาหลวง อายเวียงจันทนใหทําใน
กําแพงเมืองเวียงจันทนจะไดขาวปละมากนอยเทาใดไมทราบ แตอายเมืองคุกนั้น อายปาหารูจักไม
จึ่งเอาอายคําภาอยูบานเกาะเชียงสูเปนสีพายอายเวียงจันทนมาถามไดความวา อายเวียงจันทนตั้งอาย
บุษบาอายุ ๔๐ เศษรูปพีต่ําเนื้อดําแดง เปนตํารวจอยูในเมืองเวียงจันทน อายเวียงจันทนตั้งใหเปน
เมืองคุกลงมาเปนนานบานอยู ณ เมืองคุก ไดประมาณ ๓ ป ๔ ป แลอายเมืองคุกจะเปนบุตรหลาน
ผูใดแลอายเวียงจันทนจะใหเมืองคุกเปนแมทัพนายกองประการใดไมทราบ แตอายเพี้ยมาจาเมือง
จําปาศักดิ์ อายเพี้ยพันลูกทาวเมืองอุบล อายทาวคําบุตรเขยอายเมืองคุกแลบุตรภรรยาอายเมืองคุก
นั้น ขาพเจาหาทราบเกลาฯ ไม ขอเดชะ ๛
๏ วันศุกร แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปกนุ นพศก หลวงยกกระบัตรกรุงเกาคุมมา ๚๛
๏ ไอจันใหการวาอายุได ๔๔ ป ภรรยาขาพเจาชื่ออีสรองมีบุตร ชาย ๑ หญิง ๑ (รวม)
๒ คน ขาพเจาอยู ณ บานน้ําอุนริมแมน้ําสัก แขวงเมืองหลม ทางไกลเมืองหลม ๓ คืน ขาพเจาเปน
เลกสวยเสียเงินใหเจาเมืองหลมปละ ๑ ตําลึง ๒ บาท เพี้ยพลโยธาเปนนายขาพเจาอยู ณ บานระกํา
ทางไกลเมืองหลมสองคืน แตบานระกําจะมาบานขาพเจาทางคืน ๑ และในเมืองหลมนั้น ขาพเจาหา
ไดเขาไปไมผูใดจะเปนเจาเมืองแลอุปฮาดราชวงศแลเพี้ยกวานนั้น ขาพเจาหารูจักไมที่บานน้ําอุนมีคน
ชายหญิง ใหญนอยประมาณพันเศษ อยู ณ วัน ฯ๔ ๑ ค่ํา ปจออัฐศก อายเพี้ยพลโยธาผูนายใหขาพเจา
กับไพร ๓๐ คน ไปกับอายราชวงศบุตรเมืองหลมขึ้น ไป ณ เมืองเวียงจันทน หามีสิ่งของไปให อาย
เวียงจันทนไม ณ วัน ฯ๑ ๑ ๑ ค่ํา ถึงหนองบัวลําภู อายราชวงศบุตรใหขาพเจากับไพรมีชื่อ ๑๐ คน อยู

๓๕๔
เลี้ยงชาง ณ หนองบัวลําภู อายราชบุตรกับไพร ๒๐ คนขึ้นไป ณ เมืองเวียงจันทน จะพูดจาคิดอาน
กั น ประการใดไม ท ราบ อยู ม าจะเป น สั ก กี่ วั น จํ า มิ ได อ า ยราชบุ ต รกั บ ไพร ๒๐ คนกลั บ มาถึ ง
หนองบั ว ลํ า พู ข า พเจ า หาได ยิ น อ ายราชบุ ต รแลไพรผู ใดผู ห นึ่ งพู ด ว าอ ายราชบุ ต รขึ้ น ไปหาอ า ย
เวียงจันทนดวยธุระสิ่งใดไม แลวอายราชบุตรกับไพรมีชื่อกลับลงมา ณ เมืองหลม ครั้นอยูมาเมื่อ
ปลายเดือน ๓ พวกบานขาพเจาพูดวาอายเวียงจันทนลงมาตั้งอยู ณ เมืองโคราชคนนายไพร ๒ หมื่น
และอายเวียงจัน ทนจ ะยกทัพลงมาทําประการใดชาวบานหาพูดไม ครั้นอยู ณ วัน ๔ฯ ๔ อายเพี้ ย
พลโยธาผูเปนนายไปเอาตัวขาพเจากับอายมีชื่อบานน้ําอุนสามคนทั้งขาพเจาวาเจาเมืองหลมใหเกณฑ
เอาคนเมืองหลม ๒๐๐ คน ใหอายราชบุตรเมืองหลมคุมไปเจากองอายเวียงจันทน ณ เมืองโคราช
ขาพเจาก็ไปกับ อายราชบุตรเมืองหลมมีปนคาบศิล า ๓๐ บอก กระสุนดินดําบอกละ ๕ นั ด ๖ นัด
หอกดาบปนครบมือกัน แตตัวขาพเจานั้นมีแตพราเลมหนึ่ง อายราชบุตรคุมขาพเจากับไพรมีชื่อออก
จากเมืองหลม มาทางน้ําคุกแขวงเมืองภูเขียว ขาพเจาพบไอเวียงจันทนกวาดครัวเมืองโคราช สระบุรี
พิมาย นางรอง ที่บานเตาแหงหนึ่ง บานคอนสรร แขวงเมืองภูเขียว ที่บานจอก บานลําภาชี แขวง
เมืองโคราช พวกครัวไปชางเกวียน บางหาบไปทั้งกลางวันกลางคืนจะเปนครัวมากนอยเทาใดประมาณ
มิ ได ข า พเจ า ถามพวกครั ว ว าจะพากั น ไปไหน พวกครัว บอกวาไอ เวี ย งจัน ทน จ ะให พ ากั น ขึ้ น ไป
เวียงจันทน ขาพเจาเห็นพวกครัวเดินพลางรองไหพลาง ขาพเจาถามวาขึ้นไปเวียงจันทนแลวทําไมจึ่ง
รองไห พวกครัววาไม สมั ครจะขึ้น ไปอยูเวีย งจัน ทน ไอเวียงจัน ทนขืน กวาดตอนขึ้น ไป แตที่เมือง
ภูเขียวนั้นครอบครัวปกติอยูยังหากวาดตอนไม ครั้นมาถึงโคราชเห็นอายเวียงจันทนตั้งคายไมจริงคาย
หนึ่ ง อยูขางตะวัน ออกนอกกําแพงเมื องโคราชประมาณสามสิบ วา และคายจะใหญ จะยาวเทาใด
ข าพเจ า ประมาณมิ ได ข า พเจ า เห็ น คนในค ายคนนอกค ายอ ายเวีย งจั น ทน ป ระมาณสามพั น แล
เจาเมืองกรมการเมืองรายทางผูใดจะไปอยูในคายอายเวียงจันทนนั้น ขาพเจาหารูจักไม แตครัวใน
เมืองโคราชนั้นยังหากวาดตอนไม อายราชบุตรเมืองหลมคุมขาพเจาไพรมีชื่อมาตั้งอยูนอกคายอาย
เวียงจันทน แตตัวอายราชบุตรเขาไปหาอายเวียงจันทนในคายทุกวัน ขาพเจาหาไดเขาไปดวยไม
อายราชบุตรกับอายเวียงจันทนจะพูดจาคิดอานประการใดไมทราบ ขาพเจาเห็นบุตรอายเวียงจันทน
อยู ณ คาย ๒ คนๆ หนึ่งอายุประมาณ ๓๒ ป รูปสูงผิวเนื้อขาวหนาคางยาว อายลาวพวกเวียงจันทน
วาชื่ออายสุทธิสารเปนบุตรอายเวียงจันทน คนหนึ่งรูปอวนต่ําหนามนผิวเนื้อขาวอายุประมาณ ๒๕ ป
อายพวกลาวเวียงจันทนที่คายบอกวาชื่ออายลาเปนบุตรอายเวียงจันทน ขาพเจากับอายราชบุตรอยูที่
คายอายเวียงจันทนได ๓ วัน อายเวียงจันทนใหอายเพี้ยตาแสงเวียงจันทน ไพรเวียงจันทน ๒๕ คน
คุมไพรเมืองหลมสามสิบคนขาพเจาหามีปนหอกดาบไม ใหเอาชางพังชางพลาย ๔๐ ชาง มารับครัว
เมื่อยลา ณ บึงสี่คิ้ว ออกจากคายเมืองโคราช ๒ คืน ถึงบึงสีคิ้วพบครัวสระบุรีเดินเต็มทางขึ้นไป จะ
มากนอยเทาใดประมาณมิได ครั้นมาถึงบึงสีคิ้ว อายเพี้ยตาแสงใหรับครัวเมื่อยลาบรรทุกชางไปชาง
ละ ๓ คน ๔ คน แตอายราชวงศนั้นพวกอายเวียงจันทนวาลงมาไลครัวอยู ณ บานขอนขวาง อาย

๓๕๕
ราชวงศจะคุมคนมามากนอยเทาใดไมทราบ ขาพเจามารับครัวอยู ณ สีคิ้วคืนหนึ่งกลับขึ้นไปเมือง
โคราช ขาพเจาเห็นอายสุทธิสาร อายลา ยังอยู ณ คายอายเวียงจันทน ครัวในเมืองโคราชยังหาได
กวาดไม ขาพเจาอยู ณ เมืองโคราชได ๗ คืน ครัวเมืองสระบุรี ขึ้นไปถึงเมืองโคราชเสร็จแลว อาย
ราชวงศกลับขึ้นไปเมืองโคราชได ๓ คืน อายราชวงศยกลงไป ณ เมืองหลม คนเวียงจันทนนายไพร
ประมาณพันหนึ่ง ปนประมาณ ๒๐๐ บอก ชาง ๒๐ ชาง กระสุนดินดํา และหอกดาบจะมากนอย
เทาใด และเพี้ยกวานซึ่งไปกับอายราชวงศจะชื่อใดไมทราบ อายราชบุตรเมืองหลมกับขาพเจาและ
ไพรมีชื่อ ๒๐๐ คนก็ไปกับอายราชวงศดวย ไปทางเมืองภูเขียว ครัวเมืองภูเขียวก็ยังหากวาดตอนไม
เดินทัพแตเพลาเชาจนบายบางเที่ยงบางหยุดตามระยะน้ํา เพลากลางคืนหาไดเดินไมไปจากโคราช
๑๐ คืนถึงเมืองหลม อายราชวงศใหตั้งคายไมไผคายหนึ่ง กวางยาวเทาใดประมาณไมได แลวใหขุด
สนามเพลาะ ขาพเจาเห็นอายเพี้ยพลโยธานายขาพเจากับอายราชบุตรอายเพี้ยตาแสนเมืองหลมไป
หาอายราชวงศในคาย
๖. คําใหการในคัดบอกเลม ๙ วาดวยเรื่องเจาอนุเมืองเวียงจันทนเปนกบฏ
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐) เลขที่ ๑๑/จ.
๏ อ า ยพระยานริ น ทร เจ า เมื อ งสี่ มุ ม ให ก ารว า ณ เดื อ นอ า ยป จ ออั ฐ ศก อ า ยอนุ
เวียงจัน ทนใชใหอายแกวตํารวจกับ ไพร ๑๓ คนไปเอาตัว ฯขาฯ มาหาอายอนุเวียงจัน ทน ณ บาน
คอนสาร ตํารวจวาถาไมไปจะตัดศีรษะเสีย ฯขาฯ กลัวก็มาหาอายอนุ ณ บานคอนสาร อายอนุถาม ฯ
ขาฯ วาจะไปดวยกันหรือไมไป ฯขาฯ วาจะไปแลว อายอนุพาขาพเจาลงไปเมืองโคราช ขาพเจา
ประมาณไพร ซึ่งมากั บ อ ายอนุ ๙๐๐๐ เศษ ครั้น ถึงเมื องโคราชอายอนุ ให ห าพระยายกกระบั ต ร
กรมการมาถามวาจะไปเมืองเวียงจันทนดวยกันหรือไม พระยายกกระบัตร กรมการก็วายอมจะไป
ดวยอายอนุเวียงจันทน ใหราชวงศคุมไพรพัน ๖๖๐ คนยกลงไปไลครัวเมืองสระบุรี แตตัวขาพเจานั้น
อายอนุใชใหอายสักกะละครขับไพร ๑๐๐ คนคุมกลับไปเมืองสี่มุม ใหไลครัวมาบรรจบกันที่ทางสาม
หมอจะไดไปเวี ย งจัน ทน ขา พเจ าตอนครัว ชายหญิ งประมาณรอยเศษออกจากเมืองสี่มุม แต ณ
วัน ฯ๑ ๓ ๓ ค่ํา ตอนครัวมาถึงบานแทน อายอนุใหตํารวจขึ้นมา เรงใหขาพเจาตั้งคาย ณ บานแทน
ขาพเจาตั้งคายยังหาแลวไมจึ่งยกกลับขึ้นมา อายอนุบอกขาพเจาวาครัวเมืองโคราชซึ่งใหเพี้ยรามพิไชยคุมไพร ๒๐๐ คน ไปถึงบานสัมฤทธิ์ พวกครัวฆานายไพรตายเสียหมดแลว ใหอายสุทธิสารคุม
ไพร ๒๐๐๐ คนมีปน ๒๐๐ บอก ยกไปรบกับครัวโคราช ณ บานสัมฤทธิ์ อายสุทธิสารแตกหนีมา
พวกครัวฆานายไพรตายเปนอันมาก พออายสุทธิสานหนีมาถึง ณ บานแทน อายสุทธิสารบอกอาย
อนุวาครัวฆาไพรลาวตายเสีย ๖๐๐ เศษ แลวอายอนุกับอายสุทธิสารขาพเจาก็พากันขึ้นมาถึงบาน
หนองบัวลําภู อายอนุตั้งใหเปนเจาเมืองหนองบัวลําภู แลวอายอนุจัดแจงใหตั้งคายไมจริงยาว ๓๐
เสนกวาง ๑๖ เสนอายอนุจัดใหขาพเจากับอายปลัดหนองบัวลําภูคนเกา อายวรจักรบานบัว อาย

๓๕๖
ธรรมวงศบานเทวี อายอุปราชาบานภูเวียง อายวรวงศบานโหมโคด อายตะนามบานลําภู คุมไพร
พันแปดรอยคน ปนคาบศิลา ๓๐๐ บอกอยูรักษาคาย แลวอายอนุจัดครัวเมืองโคราชที่ไวใจไดให
ขาพเจาสามสิบครัว ชายหญิงประมาณ ๗๐ คน กับครอบครัวขาพเจาพันเศษอยูกับขาพเจา แตครัว
อายมีชื่อทั้งนี้บานใครใครอยู ครั้นอายอนุกลับขึ้นไปถึงบานสมปอย ใหอายราชวงศเจาเมืองชลบท
กับไพรครัวฉกรรจ ๖๐๐ คน กับปนคาบศิลา ๗๐ บอก กลับลงมาอยูรักษาคายกับขาพเจาเขากันไพร
ฉกรรจ ๒๓๐๐ คน ครัว ๘๐๐ คน ปนคาบศิลา ๑๙๐ บอก
ครั้ น ณ วั น เดื อ น ๕ ข างขึ้ น ไพรล าว ๒๐ คน ซึ่ งอ ายอนุ ให ม านั่ งทางอยู เขาสามมอ
แตกหนีกลับขึ้นมาแจงความวากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นมาถึงเขาสามมอ ไดรบกับกองทัพหนาๆ ฆา
ลาวตัวนายตายคนหนึ่งจับไพรไดคน ๑ อายปลัดจัดนายไพร ๑๐๐ เศษ ปนคาบศิลา ๓๐ บอกลงไป
สืบกองทัพแตกอนนั้น อายอนุมีหนังสือมาถึงใหขาพเจาขนขาวตามบานระยะทางเขามาไวในคาย ถา
ขนไมทันใหคนไปเผาเสีย ครั้น ณ วัน ฯ๗ ๖ ค่ํา ขาพเจากับอายปลัดคุมไพร ๔๐๐ คน ปนคาบศิลา
๔๙ บอกกับชางสี่สิบเชือกลงไปขนขาว ณ บานลาด ครั้นเพลาประมาณ ๒ ยามเศษ อายมีชื่อลาว
กองหนาที่ภูเวียงแตกหนีมา ขาพเจากับอายปลัดกลับมา ณ เพลากลางคืนถึงคายหนองบัวลําภู รุง
ขึ้นเพลาเชาขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อ ผอนครัวออกจากคายไป แตขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อ
นายไพร ๑๘๐๐๐ อยูรักษาคาย ขาพเจาจึ่งใชใหกองตระเวนซึ่งหนีมาไปบอกความกับอายอนุวา
กองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นมามากใหเรงคิดอานเถิด อายลาวที่ขึ้นไปยังหากลับลงมาไม
ครั้น ณ วัน ฯ๙ ๖ ค่ํา เพลาบายกองทัพยกขึ้น มาถึง ขาพเจากับ อายปลัดกํากับ รักษา
หนาที่ คนดานยิงขูกันจนรุงขึ้นเพลาเชา ขาพเจากับอายปลัดคนมีชื่อแตกออกจากคายตางคนตางหนี
แลกองทัพจับขาพเจากับหลานชายขาพเจาคนหนึ่งไพร ๑๐ คน แลเมื่อขาพเจาไลครัวมาถึงบานมอแก
นั้น พออายราชวงศกลับมาแตเมืองสระบุรีถึงหนองภูเทาเหนือลําพชี ใหหาขาพเจาไปแลวบอกความ
ขาพเจาวาเดิมเจาเมืองหลมสักเขาดวยกันแลวๆ หาเขาดวยกันไม บัดนี้เราคุมไพร ๖๖๖๖ คน ปน
คาบศิลา ๑๐๐๐ เศษ จะยกไปตีเมืองหลมสักทางภูเวียงใหอายนามอง อายเชียงไตเปนกองหนายกไป
ก อน ครั้น อยู ม าอ ายราชวงศ จั บ เจ าเมืองหลมสักกับ อายอุป ราชสงมาให อายอนุ ๆ ฆาที่ลําพชีแล ว
ข าพเจ า รู ว า อ า ยราชวงศ ร บกั บ กองทั พ กรุ งแตกหนี ขึ้ น กลั บ ไปเมื อ งเวี ย งจั น ทน ห าได ม าทางค า ย
หนองบัวลําภูไม แตคายหนองบัวลําภูไปทางบานสมปอย แตเชาจนเที่ยง มีลําคลองบานสมปอยเปน
ที่สํานั กแห งหนึ่ งมี ท างแยกไปทางซายมือแตเชาจนเที่ย งถึงคายอายราชวงศมาตั้งอยูคนประมาณ
๖๐๐๐ เศษ มีทางตัดขามหลังเขาไปอีกทางหนึ่ง แตบานสมปอยถึงบานชองขาวสารทางเชาจนเพลมี
เขาสองขางชองแคบปดทางไว อายสุทธิสารคุมไพรไมติดประมาณเกาพันคนปนสองพันเศษรักษาคาย
อยู มีน้ําซับอยูกลางคายพออาศัย แตหนาคายนั้นหามีน้ําไม แตคายหนากระดานไปถึงบานชอง

๓๕๗
ขาวสารทาง ๓๐ เสนเศษ แตบานขาวสารไปถึงหวยบงทาง ๔๐๐ เสนเศษ มีน้ําพออาศัย แตนั้นไป
ถึงบานแมน้ําโขงทางเชาจนค่ํา ตามระยะทางมีน้ําพออาศัยอยู
ครั้นเฆี่ยนอายพระยานรินทรๆ ออกความวา อายปลัดยังไมหนีนั้นบอกขาพเจาวา ทาง
ไปเมืองเวียงจันทนนั้นก็เดินตัดขามหลังเขาสามมอทางหนึ่งระยะทางเดินลําลอง ๙ คืน อยูขางตะวัน
ขึ้นหารวมกับทางเขาที่มาไม และเมื่อวัน ฯ๒ ๔ ค่ํา อายสุทธิสารบอกหนังสือมาถึงขาพเจาวา อายโถง
บอกหนังสือมาถึงอายสุทธิสารวา อายโถงตั้งคายอยูที่เมืองกาฬสินธุคุมไพร ๔ พันระยะทางตั้งแต
กาฬสินธุมาถึงที่อายสุทธิสารตั้งอยูทาง ๙ คืน แตอายอุปฮาดเวียงจันทนตั้งคายอยูบานหนองหานใช
ใหอายลาวลงมาบอกขาพเจาวามีไพร ๔ พัน ถามีกองทัพไทยมาแลวใหบอกหนังสือขึ้นไปดวยจะไดลง
มาชวย แตหนองหานมาแตคายอายสุทธิสารระยะทาง ๔ คืน แตเจาเมืองขอนแกนไลครัวมาอยูบาน
สะแจงไพรฉกรรจ ๒ พัน ๕ รอย แตตัวเจาเมืองขอนแกนกับไพรฉกรรจนั้นมารักษากับอายสุทธิสาร
แตครัวเจาเมืองชลบทมาอยูกับขางไพรฉกรรจ ๒ พัน ๗ รอย เจาเมืองชลบทอยูรักษาครัวใหแตบุตร
กับไพร ๙๐๐ คนมาอยูกับขาพเจา ณ คายหนองบัวลําภู เมืองนอกนั้นตามระยะทางมีมากอยู อาย
อนุ ไล ค รั ว ขึ้ น ไปเมื องเวี ย งจั น ทน สิ้ น เมื่ ออ ายอนุยั งอยูที่ ค ายขาพเจานั้ น วากั บ อายสุท ธิส ารกั บ
ขาพเจาผูมีชื่อวาการคิดครั้งนี้จะรับใหหยุดที่เขาชองแคบบานขาวสาร จะเอาภูเขาเปนโลงสูตายไม
ถอยแลวเปนอันขาด สิ้นคําใหการขาพเจาเทานี้ ๚ะ
๗. คําใหการวาดวยราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒) เลขที่ ๕
(เนื้ อ ความตอนต น ชํ า รุด สู ญ หาย) ไว ๕๐๐ เกวีย น หมายวามี ร าชการกองทั พ กรุง
ออกไป ก็ไมใหขัดเสบียงอาหาร แลว ฯขาฯ เที่ยวสืบสวนพี่นองแลคนรูจักก็ไดความวาพระองคแกว
พระองคจันใหพวกผูคนมาอยูตามบานใกลเปนหลายแหงจริง แตหาไดความวาสักเทาใดไม ที่วังองค
จันก็เห็นคนมานอนกอง ฯขาฯ เห็นทําทัพอยูตามระเนียดวังทั้ง ๔ ดานประมาณคนสัก ๔๐๐ เศษ
๕๐๐ คนปนหอกดาบปนเครื่องศาสตราวุธ ฯขาฯ สืบพี่นองบอกวาเจาเกณฑคนมานอนรักษาวังหลาย
ปแลวแตมานอนอยู ๑๐๐ เศษ ๒๐๐ คน แตปนี้เกณฑคนเพิ่มเติมมานอนมาขึ้นกวาแตกอน และที่
บานพระองคแกวนั้นทํารั้วดวยไมไผทั้งลําลอมรอบบานคนมีอยูในบานมากเห็นสมกับคําพระองคแกว
บอก ฯขาฯ แลว ฯขาฯ สืบนอกไดความตองกันเปนหลายปากวาพระองคแกวมีบาวใชสอยอยูสําหรับ
เรือนชายหญิง ๓๐๐ เศษ แลวบาวไพรขางนอกแลบาวไพรในบานมากกวาพระยาพระเขมรทั้งปวง
เลกในเจาองคจันกับบาวพระองคแกวก็เหมือนแหงเดียวกัน ถาใครสมัครเปนบาวพระองคแกวแลว
ญวนหาเกณฑใชไดไม คนจึงนิยมเจาเปนบาวพระองคแกวมาก เมื่อ ฯขาฯ ไปสืบราชการครั้งกอน อง
โปโหยังไมตาย ฯขาฯ สืบไดความวา ฟาทะละหะ พระยาพระเขมรผูใหญฝากตัวนักเมรนักดวยแลว
นั กเมรจะเก็ บ เอาความผิ ดไปบอกกับ องโปโห ถานักเมรไปวาอยางไร องโปโหก็เอาตามคํานักเมร
พระยาพระเขมรตองรักษาตัวเปนกลางอยู

๓๕๘
ครั้น ฯขาฯ ออกไปเที่ย วนี้ องโปโหตายแลวสืบ ไดความวาที่เขาอยูกับ ญวนเป น ขาด
พระยาราชวิสูน เจาเมืองไพเกบาตร พระยาเดโชคง นอกจากนั้นก็ไดความวาฟาทะละหะกับขุนนาง
ไพร บ า นพลเมื อ งนั้ น ถื อ เจ า มากกว าญวนทั้ งสิ้ น แล ว ไพร บ า นพลเมื อ งนั บ ถื อ พระองค แ ก ว มาก
สรรเสริญวาเพราะพระองคแกวญวนจึงหาไดคุมเหงย่ํายีไม แลวขาสืบไดความวา แตองโปโหตายแลว
นักเมรกับเจาองคจันไปมาหากันเนืองๆ อยู ชาวบานบอกวาเห็นดวยสนิทกันเขากวาแตกอน แลว
ไพรบานพลเมืองพูดกันมากวาพระองคแกวคิดการครั้งนี้ ทราบเถิงกรุงแลวสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว
ทรงพระเมตตาจะคืนเอาเมืองเขมร ไพรบานพลเมืองพากันนิยมอยู ฯขาฯ จึงประมาณดูเห็นพระยา
พระเขมรพรอมใจกับเจาทั้งนี้ ดวยลือขาววาสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจะชวยทนุบํารุงเมืองเขมร แลว
องโปโหเกานั้นตายนักเมรกับญวนคอนหางกันออก จึงพากันกลับใจมาเขากับเจาทั้งสิ้น แตพระองค
แกวใชหมื่นคนเขามานั้น ฯขาฯ สืบสวนดูหาไดยินผูใดพูดจากันไม แลว ฯขาฯ ประมาณดูโดยใจของ
ฯขาฯ ที่ไดสืบสวนชาวบานมาที่พระองคแกวคิดการเห็นจะคอยกองทัพกรุงแตลําพัง พระองคแกว
ฯขาฯ เห็นไมอาจทํากับ ญวนดวยกลัวพระยาพระเขมรบาวไพรจะพรอมใจกัน ถาญวนจะยกมาจับ
พระองคแกว ถายกมาแต ๒ พัน ๓ พันเห็นไมอาจมาจับพระองคแกว ถาญวนยกมาแต ๒ พัน ๓ พัน
ฯขาฯ เห็นพระองคแกวจะสูแตในระวาง เจาองคจัน พระองคแกว จัดแจงผูคนรักษาตัวอยูทุกวันนี้
ถาจะจับพระองคแกวแลว เห็นญวนจะตองยกทัพใหญมาหมายวาเจาองคจัน พระองคแกว สูรบไมได
จริงก็ทําแลว ฯขาฯ เห็นวาถาพระองคแกวนิ่งรักษาตัวอยูญวนก็ยังหาทําพระองคแกวไม ถายกมาจับ
พระองคแกวก็เหมือนมารบกับเจาองคจันตีเมืองเขมรทีเดียว ดวย ฯขาฯ เห็นวาไพรพลเขมรก็มีมาก
ญวนก็รูวาพระยาพระเขมรไพรบานพลเมืองนับถือเจาองคจัน พระองคแกวมากอยู ญวนก็รูวาเจาองค
จัน พระองคแกว ตระเตรียมผูคนรักษาตัว แลวฟาทะละหะ พระองคแกว บอก ฯขาฯ วาแตองโปโห
ตายแลว เจาองคจันสั่งไมใหองโปญวนที่รักษาเมืองพนมเปญเขาเฝาเจาองคจัน จะมีการสิ่งใดก็ใหองโป
เรียกขุนนางไปสั่ง แลว ฯขาฯ สืบไดความวาทุกวันนี้พระยาพระเขมรไพรพลเมืองไมสูกลัวญวนนัก
เหมือนแตแตกอน ดวยแตกอน ฯขาฯ ไปสืบราชการแตเขมรกับเขมรดวยกันพูดจาก็ไมใหกันรู ฯขาฯ
ออกไปเที่ยวกลางกับเที่ยวหลังครั้งนี้จะพูดจาสิ่งใดก็พูดกันหาสูกําชับกําชาไมแลว เมื่อ ฯขาฯ ออกไป
สืบราชการเที่ยวกลาง ฯขาฯ หาเห็นฟาทะละหะมาหาพระองคแกวที่เรือนครั้งหนึ่ง ฯขาฯ จึงสืบถาม
พี่นอง ฯขาฯ วาฟาทะละหะไดไปมาอยูที่เรือนพระองคแกวฤๅพี่นอง ฯขาฯ (เนื้อความในหนาตนชํารุด
สูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
(เนื้ อความในหน าปลาย) เถิงขาหลวง พระยาอุดมภักดี ฯขาฯ บอกวาอยูก็อยู แล ว
ฟาทะละหะพูดวาเจาและขุนนางทั้งปวงคิดเถิงพระเดชพระคุณ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจะใครกลับ
เจามาพึ่งพระบารมีเหมือนแตกอน ทุกวันนี้ไปขึ้นกับญวนไดเกินไปแลวก็จนใจอยู ฟาทะละหะพูดกับ
ฯขาฯ ในเรื่องความคิดเถิงพระเดชพระคุณ แตเทานี้ แลวใหขากลับมาเรือ รุงขึ้นฟาทะละหะ สมเด็จ
เจาพระยาพระยายมราช พระยาจักรีพา ฯขาฯ ไปหาองโบญวนบอกองโบวา ฯขาฯ เปนลูกคาเมือง

๓๕๙
ปตบองนายดาบพาตัวมา องโบจึงใหถาม ฯขาฯ วาขาหลวงรักษาเมืองปตบองเปลี่ยนใหมหรือคนเกามี
ไพรพลมาอยูสักเทาใด ฯขาฯ บอกวาขาหลวงคนเกามีไพรไทอยู ๑๐๐ เศษ แลวใหถาม ฯขาฯ วาที่
เมืองปตบองคิดราชการจัดแจงบานเมืองสิ่งใดบาง ฯขาฯ บอกวาสงสัยอยู องโบใหถาม ฯขาฯ แต
เทานั้น แลวใหพา ฯขาฯ กลับมา ฟาทะละหะจึงสั่ง ฯขาฯ วาใหถอยเรือไปที่บานพระองคแกวเถิด
ฯขาฯ ก็ถอยเรือไปจอดที่บานพระองคแกว ฯขาฯ ขึ้นไปหาพระองคแกวๆ จึงวากับ ฯขาฯ วาหนังสือ
ซึ่งขาหลวงมีมานั้นไดเอาทูลเจารูความสิ้นแลว เจามีรับสั่งใหพระองคแกวคิดราชการใหสําเร็จอยาให
มีเยื่อใยอยูกับญวนเลย แลวพระองคแกวจึงวาเมื่อนายเปยกกลับไปครั้งกอนแลว นักเมรไปคิดกับ
องโปโหคนเกาถอดพระองคแกวเสียจากที่ส มเด็จเจาพระยา เจาจึงไดเอามาตั้งเปน ที่พระองคแกว
แลวพระองคแกววาเถิงจะเปนที่อะไรก็เหมือนกันคงจะคิดราชการฉลองพระเดชพระคุณ เอาแผนดิน
เมืองเขมรทูลเกลาฯ ถวายใหจงได แตพระองคแกวมีความวิตกนักดวยสมเด็จเจาพระยาไปตีเมือง
ปตบองทําผิดไวครั้งกอน กลัวสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจะไมทรงพระเมตตาจะคิดทําการกับญวนไป
จะไมสําเร็จ ฯขาฯ จึงวาทานขาหลวงไดสั่ง ฯขาฯ มาวาอยาใหพระองคแกวมีความวิตกดวยโทษผิด
ดวยแตกอนนั้นเลย การตีเมืองปตบองนั้น เขมรตั้งใจทํา ฤๅญวนใหทําประการใดก็ทรงทราบอยูสิ้น
แลว สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทุกวันนี้ทรงธรรมนัก แตอายอนุเปนกบฏสูรบเปนหนักเปนหนา จับ
ตัวไดทั้งลูกทั้งเมียเปนหลายคนก็ยังทรงพระเมตตาแกชีวิตโปรดไมใหฆาฟน อายอนุปวยตายเอง ที่
เมืองเขมรนี้หาไดคิดกบฏไมเปนแตทําความผิดเล็กนอยกลัวเกรงพระเดชพระคุณหนีไปพึ่งญวนเปน
ความแตแผนดินกอนลวงมาแลว ถาคิดถึงพระเดชพระคุณ ทานขาหลวงวาคงจะไดพึ่งพระบารมีเปน
แท อยาใหมีความวิตกที่โทษทัณฑแตกอนนั้นเลย พระองคแกวจึงยกมือขึ้นกราบถวายบังคม แลว
พระองคแกววาการซึ่งพระองคแกวคิดนั้นไดใชเขามาทางเรือกับผูถือศุภอักษรคุมของเขามาทูลเกลาฯ
ถวาย ครั้นจะมีหนังสือมาทางเมืองปตบองกลัวความจะอื้ออึ งไป แลวพระองคแกวเรียก ฯขาฯ ไป
พูดจาดวยความที่จะทรงพระเมตตาหรือไมทรงพระเมตตาเถิง ๗ วัน ๘ วัน เมื่อ ฯขาฯ จะลากลับเขา
มา พระองคแกวสั่ง ฯขาฯ ใหเอาคําที่พระองคแกวพูดจาบอกกับทานขาหลวงพระยาอุดมภักดี แลว
สั่งกําชับอยาใหความอื้ออึงไปได ฯขาฯ กลับมาเถิงเมืองปตบองในเที่ยวกลางนั้นจะเปนเดือนใด ฯขาฯ
จําหาไดไม
ครั้นอยู ณ วัน ๑ฯ๔ ๑๐ ค่ํา พระยาเสนาภูเบศร พระยาอุดมภักดีใชให ฯขาฯ ถือหนังสือ
ออกไปอีก ฯขาฯ ไปเถิงดานปรําปโฉม พระเสนหาวรเทศนายดานพาตัวขาไปที่บานพระองคแกว ฯ
ข า ฯ ไปหาพระองค แ ก ว บนเรื อ น เอาหนั งสื อ ไปส งให พ ระองค แ ก ว ๆ รั บ เอาหนั ง สื อ อ า นดู แ ล ว
พระองคแกวบอก ฯขาฯ วาพระยา ๒ คนที่คุมของเขามาทูลเกลาฯ (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย
สิ้นสุดเพียงเทานี้)

๓๖๐
๘. คําใหการเรื่องมีเขมรประมาณ ๒๐ คนเขามาปลน จ.ศ. ๑๑๙๗ (พ.ศ. ๒๓๗๘) เลขที่ ๑
๏ ฯขาฯ นักซอรใหการวาบิดาชื่อนักขาร มารดาชื่อนักจัน มีบุตรชายหญิง๖ คน ทั้ง ฯ
ขาฯ บิดา ฯขาฯ ตายไดประมาณ ๑๐ ป อายุ ฯขาฯได ๓๐ ปยังหาภรรยามิได อยูบานตีนทาปลาย
คลอง...ใกลกับปากคลองเกาะกงทางวันหนึ่ง ฯขาฯ เขาเกลี้ยกลอมขุนพิทักษปลายแดน แตกอนที่
บานตีนทามีบานเรือนเขมรอยู ๕ เรือนทั้งเรือนขา เมื่อปมะเมียฉศก กองทัพเลิกกลับเขามาแตเมือง
ญวน เขมรขึ้นอยูบานตีนทากลับเขมรเมืองตะพองจะมาจับไปพากันเลิกบานเรือนเขามาอยูเมืองเกาะ
กงสิ้น แตครัว ฯขาฯ ๕ คนดวยกันยังรักษาไวอยูที่บานตีนทา ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๐ ค่ําปมะเมียฉอศก
เพลาเชามารดา ฯขาฯ กับพี่ชายพี่สะใภ ฯขาฯ พากันไปเที่ยวหาปลายังหากลับมาไม ฯขาฯ กับนักโป
พี่สาว ฯขาฯ อยูเฝาเรือน
ครั้ น ณ วัน ๑ฯ ๐ ค่ํ า เพลาใกลรุงมี เขมรประมาณ ๒๐ คนถือ เครื่องศาสตราอาวุธ มา
ลอมเรือน ฯขาฯ แลวปนขึ้นบนเรือนจับเอาตัว ฯขาฯ กับนักโปพี่สาว ฯขาฯ มัดไว แลวเก็บเอาทรัพย
สิ่งของแลวพา ฯขาฯ ลงมา ฯขาฯ เห็นเขมรตัวนายสองคน ฯขาฯ จําไดอยูวาชื่อนักอง นักคง อยูบาน
ตังตะเลแขวงเมืองสําโรงทอง แตกอนเคยมาคาขายพบ ฯขาฯ ที่เมืองตะพองเนืองๆ นักอง นักคง
ถาม ฯขาฯ วาเรือนขามีคนกี่คน ฯขาฯ บอกวามีอยู ๕ คน มารดากับพี่ชายพี่สะใภ ฯขาฯ ไปหาปลา
แตเพลาวานนี้ ฯขาฯ อยูเฝาเรือน...แลวนักอง นักคง ถามวาที่เกาะกงกองทัพมาอยูบางฤๅไม ฯขาฯ
.....สันลงมาอยูคน ๓๐๐๐ เศษ นักอง นักคง พูดจากับขาเทานั้นแลว....เชือกมัดมือ ฯขาฯ กับนักโป
พี่สาว ฯขาฯ จูงไปทางวันหนึ่ง เถิงสํานัก....แขวงเมืองตะพอง นักอง นักคง ใหแกมัด ฯขาฯ กับ
พี่สาวขาออกแลววากับ ฯขาฯ วาฟาทะละหะใชใหนักอง นักคง ลงมาสืบราชการทางเมืองเกาะกง
นักอง นักคง ลงมาเถิงบานคําลอดพบเขมรถือหนังสือเจาเมืองกะพงโสมขึ้นไปเถิงฟาทะละหะฉบับ
หนึ่งวา เจาเมืองกําปอดใชใหสนองอูมาสืบราชการที่เมืองเกาะกง สนองอูไปเถิงบานสทึงปรัดนอนอยู
เรือนนักยตนายบาน กองทัพไดลอมเรือนจับเอาสนองอู นักยตกับเขมรชายหญิงใหญนอยบานสทึง
ปรัดไปเปนอันมาก แลวนักอง นักคง ถาม ฯขาฯ วาใครมาจับเอาสนองอูไป ฯขาฯ บอกวาไดยินวา
กองทัพที่ออกมาตั้งอยูเกาะกงจับไปได แตหาไดเดินทางบาน ฯขาฯ ไม เดินพลีมาต ฯขาฯ หารูวาผูใด
มาจับไปไม นักอง นักคง ถาม ฯขาฯ แลวนอนอยูที่สํานักสํานักมะปรางคืนหนึ่ง ครั้นรุงเชาจะขึ้นไป
จากสํ านั กมะปราง ทางวัน หนึ่ งเถิ งบานจอมสัน ลาแขวงตะพอง นัก อง นักคง ขึ้น นอนอยูบ นเรือน
นั กสวตเขมรนายบ านคื น หนึ่ ง นั กสวตเขมรก็เลี้ย งดูขาวปลานักอง นักคง ไปจากบานจอมสัน ลา
วันหนึ่งเถิงดานกปงปริแดนเมืองกะพงโสม ฯขาฯ เห็นมีโรงยาวประมาณ ๓ วา กวางประมาณ ๗ ศอก
หลังหนึ่งเขมรใหนายไตยเขมรเปนนายคุมไพร ๑๕ คนมีหอกดาบหนาไมครบมืออยูรักษาดาน นอนอยู
ที่ดานกะปงปรือคืนหนึ่งออกจากดานกะปงปรือไปวันหนึ่งเถิงบานคําเรามีเรือนเขมรอยู ๔ เรือน คน
ชายหญิ งใหญนอยประมาณ ๒๐ คน นักปรัดเปนนายบาน นักอง นักคง นอนอยูที่เรือนนักปรัดคืน

๓๖๑
หนึ่ง ออกจากบานคําเราไปวันหนึ่งเถิงบานปามละวามีเรือนเขมรอยูประมาณ ๖ เรือนคนชายหญิง
ใหญนอยประมาณ ๓๐ คน นักอง นักคง นอนอยูเรือนนักตอรนายบานคืนหนึ่ง ออกจากบานปามละ
วันหนึ่งไปถึงบานกรังอายวายมีเรือนเขมรอยูประมาณ ๑๒ เรือน คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๔๐
คน นักอง นักคง นอนอยูคืนหนึ่ง ออกจากบานกรังอายวายไปวันหนึ่งเถิงบานสําโรงทองมีเรือนเขมร
อยูประมาณ ๗ เรือน ๘ เรือนคนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๓๐ คน บานสําโรงทองใกลกับบาน
เจาเมืองสําโรงทองทางครึ่งวัน นักอง นักคง นอนอยูคืนหนึ่งออกจากบานสําโรงทองไปทางวันหนึ่งเถิง
บานมหาสังมีเรือนเขมรอยูประมาณ ๖ เรือน ๗ เรือน คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๒๐ คน นักอง
นักคง นอนอยูบานหมื่นมาตนายบานมหาสังคืนหนึ่ง ออกจากบานมหาสังไปวันหนึ่งเถิงบานเถิงบาน
ตงตะเลที่บานนักอง นักคง อยูมีบานเรือนเขมรประมาณ ๖ เรือน คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๑๖
คน นักคงก็แยกเอาพี่สาว ฯขาฯ ไปไวเปนภรรยาอยูที่เรือนนักคง แลวนักอง นักคง วากับ ฯขาฯ วา
อยาคิดหนีกลับไปอยูเกาะกงเลย นักอง นักคง จะชวยแกไขไมใหฟาทะละหะจิตจําทําโทษจะบอกวา
ฯขาฯ อยูปลายคลองเกาะกงเปนปลายเขตปลายแดน หารูราชการสิ่งใดไมสมัครจะเขามาทําราชการ
อยูที่เมืองพนมเปญ แลวนักอง นักคง วาถาบอกฟาทะละหะอยางนี้แลวเห็นฟาทะละหะจะให ฯขาฯ
กลับมาอยูกับพี่สาว ฯขาฯ ที่บานนักคง ฯขาฯ ก็รับวาไมหนีไปดอก พี่สาวขาอยูที่ไหนก็จะอยูดวยกันที่
นั้น อยูบ านตงตะเลสองคื น นั กอง นั กคง ก็พาแต ฯขาฯ ไปวัน หนึ่งเถิงบานตะปงดวงมีเรือนเขมร
อยูประมาณ ๒๐ เรือน คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๕๐ คน นอนอยูคืนหนึ่งออกจากบานตะปง
ดวงไปวั น หนึ่ งเถิ งด า นเรื อหั ก แขวงเมื องพนมเปญ ที่ ด านนั้ น มี โรงอยูห ลังหนึ่ งทํ าด ว ยไม ไผ ล อ ม
กวางยาวประมาณ ๑๔ วา ๑๕ วาลอมรอบมีรานไฟอยูหนาคาย นายดานนั้นชื่อนักภอคุมไพรเขมรเฝา
อยูประมาณ ๖๐ คน เครื่องศาสตราวุธหอกดาบหนาไมครบมืออยูที่ดานเรือหักคืนหนึ่งแลว ไปอีกทาง
วันหนึ่งเถิงเมืองพนมเปญ ณ วัน ฯ๗ ๓ ค่ํา นักอง นักคง ก็พา ฯขาฯ ไปหาฟ าทะละหะ ฯขาฯ เห็น
ฟ า ทะละหะอยู ที่ เมื อ งพนมเปญเก า อยู โ รง ๓ ห อ ง เครื่ อ งไม ไ ผ โ รงหนึ่ ง โรงนั ก จาบบุ ต รชาย
ฟาทะละหะอยูโรงหนึ่ง ผูคนบาวไพรชายหญิงใหญนอยประมาณ ๒๐๐ คนปลูกโรงเล็กๆ ลอมรอบหา
มีรั้วระเนียดไม ฟาทะละหะถามนักองนักคง วา ฯขาฯ มาแตไหน นักองนักคงบอกฟาทะละหะวานัก
องนักคงไปสืบราชการปลายคลองเมืองเกาะกงพบ ฯขาฯ สมัครมาทําราชการอยูที่เมืองพนมเปญดวย
นักอง นักคง ฟาทะละหะถามฯขาฯ วาจะมาอยูเมืองพนมเปญจริงฤๅ ฯขาฯ ก็บอกวาจะมาอยูจริง
แลวฟาทะละหะถามนักอง นั กคง วาครัว ฯขาฯ มากนอยเทาใดอยูที่ไหน นักคงบอกวา ฯขาฯ กับ
พี่สาว ฯขาฯ มาดวยกัน ๒ คนกอน แต พี่สาว ฯขาฯ นั้นนักคงเอาไวที่เรือนนักคง ครอบครัวชายหญิง
ใหญนอย ๓๐ เสบียงคางอยูที่บานคําลอดฟาทะละหะถามนักอง นักคง วา ฯขาฯ รูราชการอะไรบาง
นักอง นักคง บอกวา ฯขาฯ อยูปลายเขตปลายแดนรูอยูบางเล็กนอยหาถี่ถวนไม แลวฟาทะละหะ
ถาม ฯขาฯ วาใครยกออกมาอยู ณ เมืองจันทบุรีคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ บอกวาเจาพระยาพระคลัง
เปนแมทัพคน ๘ พันยกออกมาตั้งอยู ณ เมืองจันทบุรี แลวฟาทะละหะถามวาใครตั้งอยูเมืองเกาะกง
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คนมากนอยเทาใด ฯขาฯ บอกวาพระยาราชวังสันคน ๓ พัน ตั้งอยูเกาะกง แลวฟาทะละหะถามวาจะ
ยกออกไปเมืองเขมรเมืองญวนอีกฤๅไม ฯขาฯ บอกวาหาไดยินวาจะยกออกมาเมืองเขมรเมืองญวนไม
เปนแตออกมาตั้งรักษาบานเมืองอยู ฟาทะละหะถามวาเมื่อไรกองทัพจะเลิกกลับ เขาไปกรุงเทพฯ
ฯขาฯ บอกวาไดยินวาจะตั้งรักษาเมืองอยูทั้งหนาฝนหนาแลง ฟาทะละหะวากองทัพจะมาตั้งอยูทําไม
ทั้งหนาฝนหนาแลง ไพรพลจะมิขาดทําไรทํานาไปฤๅ แลวฟาทะละหะวาจะพา ฯขาฯ ไปหาองญวน
ฟาทะละหะก็เขาไปในโรง ฯขาฯ จึงถามนักอง นักคง วาองญวนที่ฟาทะละหะจะพาไปหานั้นชื่อไร
นักคงบอก ฯขาฯ วาองใหญชื่อองตําทอง อีกสองคนนั้นชื่อองอันสาดคนหนึ่ง องลันปนคนหนึ่ง พอ
ฟาทะละหะออกมาแตในโรง ฯขาฯ แตงตัวใสเสื้อใสกางเกงพอกศีรษะเปนญวน พานักอง นักคง กับ
ฯขาฯ ไปแตบานฟาทะละหะประมาณ ๒๐ เสน เถิงคายญวน เห็นญวนไพรใสเสื้อดําเสื้อแดงบางใส
หมวกปกขนไกถือทวนถืองาวยืนรักษาประตูคายอยูป ระมาณ ๒๐ คน ฟาทะละหะใหญวนรักษา
ประตูเขาไปบอกองญวนวาฟาทะละหะจะเขาไปหาองตําตาง ญวนก็เขาไปประมาณครูหนึ่ง กลับ
ออกมาบอกฟาทะละหะๆ ก็เขาไปหาองตําตาง ฯขาฯ เห็นโรงที่องตําตางอยูนั้นขื่อประมาณ ๗ ศอก
๘ ศอก มีเฉลียงรอบพื้น ๒ ชั้น องตําตางนั่งเกาอี้อยู พื้นชั้นบนมีโตะตั้งหนาองโดย องกาย ยืนถือพัด
ขนนกอยู ขางละ ๒ คน องอัน สาด องลัน บิน นั่งอยูพื้น ชั้น ลางองโดยองกาย ยืนอยูพื้น ดิน ๒ แถว
ประมาณ ๓๐ คน ๔๐ คน ฟาทะละหะยืนใกลองตําตางอยางญวนที่พื้นดิน แลวบอกองตําตางวา
ฟ าทะละหะให นั กอง นั กคง ไปสื บ ราชการทางเมืองเกาะกงไปเถิงปลายคลองเมืองเกาะกงพบกั บ
นักซอรกับพี่สาว นักซอรสมัครจะทําราชการอยูในฟาทะละหะหนีเขาไปตั้งบานเรือนอยูเกาะกง แต
ครั้งเจาองเองเปนเจาเมืองเขมร องตําตางวากับฟาทะละหะวานักซอรอยูเกาะกงรูราชการสิ่งไรบาง
ฟาทะละหะบอกกับองตําตางวา ฯขาฯ เปนคนอยูปลายเขตปลายแดน ถามเถิงราชการก็หารูสิ่งไรไม
แลวองตําตางใหญวนเอาเสื่อลายมาปูใหฟาทะละหะนั่งที่พื้นดิน ฟาทะละหะนั่งลงแลวองตําตางวา
นักซอรเปนคนของฟาทะละหะก็ใหเอาไวเถิด เมื่อฟาทะละหะเขาไปหาองตําตางนั้น ฯขาฯ นั่งอยู
หนาโรงใกลกับฟาทะละหะประมาณ ๘ ศอก ฟาทะละหะพูดกับองตําตางเปนภาษาญวนเขมรบาง ที่
พูดเปนภาษาญวน ฯขาฯ หาทราบวาจะพูดกันวากระไรไม แลวฟาทะละหะก็ลาญวนกลับมา ฯขาฯ ก็
มาอยูกินหลับนอนที่บานฟาทะละหะกับนักอง นักคง เมื่อฟาทะละหะพา ฯขาฯ ไปหาองตําตางนั้น
คายองตําตางอยูเหนือเมืองพนมเปญเกาหางกับตลิ่งประมาณ ๕ วา คายนั้นทําดวยเสาไมจริงใหญ ๓
ค้ํา ผา ๒ ซีกปกเปนคายสูงประมาณ ๖ ศอก กวางยาวประมาณ ๔ เสนเศษ พูนดินเปนเชิงเทินเสมอ
ปลายเสาคายหนาประมาณ ๘ ศอก ขุดคู ๓ ดานๆ น้ําหาไดขุดไม มีประตู ๔ ประตู มีสระน้ําอยูใน
คายสระหนึ่งกวางประมาณ ๑๐ วา มีทอไขน้ําเขาไปในสระ ญวนตั้งโรงอยูนอกคายริมน้ําประมาณ ๓
พั น คงตั้ งโรงอยู ในค า ยประมาณ ๒๐๐๐ คน มี ป น ทองใหญ ก ระสุ น ประมาณ ๗ นิ้ ว ๘ นิ้ ว ยาว
ประมาณ ๖ ศอก ๒ บอกอยูในคายริมประตูน้ํา ปนบาเรี่ยมเหล็กนั้นหาเห็นมีไม มีโรงใหญๆ อยูในคาย
เปนหลายโรง ฯขาฯ ไปดูญวนหัดทหาร ฯขาฯ ก็ไปกับนักอง นักคง ฯขาฯ เห็นญวนออกตั้งหัดอยูหนา
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คายญวนตั้งเปน ๒ พวก พวกละ ๒๐๐ เศษ ตัวนายขี่ชางผูกสัปคับยืนอยูขางละชางมีกลองตีอยูขาง
ละ ๓ ใบ ญวนถือธงแดงคัน ๑ ธงขาวคัน ๑ ธงดําคัน ๑ ขางละ ๓ คัน ไพรญวนถือปนคาบศิลาทวน
งาว บางเขาสูรบกันแลวหัดทีเขาทีออก ทีไลทีหนีถาผูใดทําผิดญวนนายอยูบนหลังชางรองลงมาดวย
แตร อายญวนสําหรับเฆี่ยนก็เอาตัวไปเฆี่ยนคนละ ๒๐ ที ๓๐ ที ตั้งหัดอยูทุกวัน ครั้นเพลาเย็นเลิกหัด
แลว นักอง นักคง ก็พา ฯขาฯ เดินมาขางหนาคายญวนตามริมน้ํา ญวนตั้งรานขายของที่หนาคายตาม
หนทางเดินเปนหลายราน ฯขาฯ เห็นเรือแงโอแงทราย จอดอยูหนาคายประมาณ ๓๐ ลํา มีปนหลัก
หนาเรือลําละบอกรายแคมขางละ ๒ บอก ๓ บอก มีญวนประจําอยูกับเรือลําละ ๒๐ คน ๓๐ คน ทุก
ลํา ฯขาฯ เดินมาขางคายขางเหนือเห็นมีโรงชางอยูริมคายดานเหนือ ๒ โรงชางผูกอยูในโรงๆ ละ ๘
ชาง ๙ ชาง ปลอยกินอยูที่ขางหลังคายประมาณ ๕๐ ชาง ฯขาฯ ถามนักอง นักคง วาญวนเอาชางมา
แตไหนนักหนา นักอง นักคง บอก ฯขาฯ วาญวนใหเก็บเอาชางเขมรมาเปนชางของญวนสิ้น ญวนตั้ง
ใหเขมรเปนองดวยองโดยนายกองคุมไพรเขมรประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน สําหรับเลี้ยงชาง แลวนักอง
นั กค งก็ ก ลั บ ม าบ าน แวะเข า นั่ งพู ด จาอ ยู กั บ ก ล าภ าษ ล ก ฯ ข า ฯ ก็ ไป นั่ งอ ยู ที่ นั้ น ด ว ย
กลาภาษลกวากับนักอง นักคงวาเมื่อนักอง นักคง ลงไปสืบราชการที่เมืองเกาะกงนั้นที่เมืองพนมเปญ
มีเจานายก็หาบุญไมแลว ญวนกระทําคุมเหงไดความเดือดรอนนักจะมีชางมา ญวนก็เก็บเอาไปเปลี่ยน
กัน ถึงเพลาเชาใหไปฟงราชการในคายองตําตางทุกวัน พระยาพระเขมรจะไปหาญวนแลวก็ตองนุง
กางเกงใส เสื้ อโพกศี ร ษะเป น ญวน ราชการบ านเมืองสิ่งใดญวนบั งคับ บั ญ ชาเอาแตใจญวนทั้งสิ้ น
ตั้งแตเจาองคจันตายแลว ญวนชายหญิง พาคนขึ้นมาตั้งบานโรงรานซื้อขายมากกวาแตกอนประมาณ
คนชายหญิงใหญนอย ๗๐๐ คน ๘๐๐ คนที่ตลาดเมืองพนมเปญซื้อขายกันอยู เดี๋ยวนี้ญวนมากกวา
เขมร เมื่อ ณ เดือน ๓ ขางขึ้น ญวนเจาะขื่อทําคาทาแดงไวประมาณ ๒๐ เศษ ๓๐ เศษ ปดความไมให
พระยาพระเขมรรู แลวใหญวนมาหาฟาทะละหะ พระยาพระเขมรวาเจาเวียดนามมีหนังสือมาให
ฟาทะละพระยาพระเขมรไปฟงหนังสือในคายองตําตางใหสิ้นพรอมกัน พระยาพระเขมรจึงมาพรอม
กันที่บานฟาทะละหะปรึกษากันวาอายญวนทําขื่อคาไวเปนอันมาก ญวนจะคิดอยางไรก็ยังไมรู ครั้น
จะไมไปกลัวญวนจะพาลเอาผิดจึ่งวาพระยาพระเขมรทั้งปวงก็ไมมีความผิดสิ่งไร ญวนจะจับเสียนั้นก็
ยังไมแนจะตองไปฟงดูใหรูเหตุการณกอนจึ่งพากันไป พระยาพระเขมรทั้งปวงหาเขาไปในคายญวนไม
เขาไปแตฟาทะละหะ องตําตางถามฟาทะละหะวาทําไมจึงมาแตคนเดียว พระยาพระเขมรทั้งปวงจึ่ง
ไมมาดวยเลา ฟาทะละหะจึ่งวาพระยาพระเขมรทั้งปวงวาแตกอนมีหนังสือเจาเวียดนามลงมาครั้งไรก็
ไปพรอมกันฟงหนังสือที่ศาลากลางเมืองทุกครั้งๆ นี้องจะใหหาพระยาพระเขมรเขามาฟงหนังสือรับสั่ง
ในคาย พระยาพระเขมรกลัวไมอาจจะเขามา องตําตางจึงบอกฟาทะละหะวาเจาเวียดนามมีหนังสือ
มาวาขุนนางญวนเขมร ซึ่งพิทักษรักษาเจาองคจันอยูที่เมืองพนมเปญนี้ เจาองคจันปวยเจ็บไมชวยกัน
รักษาพยาบาลจนเจาองคจันตายมีความผิดทั้งขุนนางญวนเขมร เราจึงใหหาพระยาพระเขมร จะให
ฟงหนังสือรับสั่ง ฟาทะละหะจึงวาองคจันเปนเจาไดชุบเลี้ยงมา พระยาพระเขมรก็มีกตัญูรักเจา

๓๖๔
อยากจะใหหายทุกตัวคน แตความตายมาเถิงแลวจะทํากระไรได องตําตางจึงวาฟาทะละหะวาอยาง
นั้นเราจะมีหนังสือขึ้นไปถึงเมืองเว วาเทานั้นแลวฟาทะละหะก็ลากลับมาบาน ญวนเห็นวาพระยา
พระเขมรรูตัวแลวจะทําการไมสนิท ครั้นเพลาค่ําญวนก็เอาขื่อเอาคา ไปทิ้งน้ําเสียสิ้นแลวญวนก็ทําดี
ไปดังเกา ญวนใหพระยาวัง พระยาศรีอรรคราช พระยามหาเสนาคุมไพรเขมร ๗๐๐ คนไปตั้งรักษา
เมืองโพธิสัตว ญวนใหองโดยกับไพรประมาณ ๑๐ คน ไปกํากับอยูดวย กลาภาษลกเลาใหนักอง
นักคง ฟงแตเทานี้แลว นักอง นักคง ฯขาฯ ก็กลับมาอยูบานฟาทะละหะ
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา องตําตางมาที่ศาลากลางเมืองพนมเปญใหญวนมาหาฟาทะละหะ
วาใหฟาทะละหะกับพระยาพระเขมรไปที่ศาลาใหพรอมกัน ฯขาฯ ก็ตามฟาทะละหะไปดวย ครั้น
ฟาทะละหะกับพระยาพระเขมรไปที่ศาลากลางพรอมแลว องตําตางจึ่งวาเจาเวียดนามมีหนังสือลงมา
ใหชวยเอาศพเจาองคจันไปเผาที่เมืองญวน ฟาทะละหะ พระยาพระเขมร จึงวาเจานายเมืองเขมรแต
กอนมาก็ตายหลายองคหาไดเอาศพไปเผาเมืองอื่นไม องคจันก็เปนเจานายของเขมร ซึ่งเอาศพสงไป
นั้ น เยี่ ย งอย างแต ก อนไม มี พระยาพระเขมรจะขอจั ดแจงเอาศพไวเผาที่ เมื องพนมเปญไพรบ าน
พลเมืองจะไดมาทําบุญใหทานฉลองพระเดชพระคุณเจานายใหพรอมกัน องตําตางจึงวาไมยอมใหเอา
ศพไปเผาเมืองญวนจะเอาศพไวที่เมืองพนมเปญจะไดเผาเมื่อไร พระยาพระเขมรวากําหนดชาเร็วจะ
กําหนดยังไมได ดวยการงานสิ่งไรก็ยังไมไดจัดแจง พูดกันแลวตําตางก็กลับไป ฟาทะละหะก็กลับมา
บานพระยาพระเขมรก็พากันมาที่บานฟาทะละหะเปนหลายคน ฯขาฯ รูจักชื่ออยูแต พระยายมราช
พระยากลาโหมกลาภาษลก ภานชา กลาภาษลก นอกกวา นั้ น ฯขาฯ หารูจักไม ฟาทะละหะวา
เจานายเราหาบุญไม ญวนมาอยูรักษาเมืองตั้งตัวเปนเจาจะเอาศพเจาองคจันไปเผาเมืองญวน เราทั้ง
ปวงไมยอมใหไป ถาญวนไมฟงขืนจะเอาศพเจานายเราไปใหได เราก็จะตองดื้อเอาไวฉลองพระเดช
พระคุณเจานายเรา พระยาพระเขมรทั้งปวงก็เห็นดวย แลวฟาทะละหะวาญวนจะขอเอาศพไปเผาที่
เมืองญวนนั้น พระยาพระเขมรทั้งปวงเห็นวาญวนจะคิดเปนประการใด พระยาพระเขมรลางคนวา
ญวนจะเอาศพเจาไปเผาที่เมืองญวนนั้นเห็นวาจะใหเราทั้งปวงลงไปใหพนบานพนเมือง แลวก็จะกดขี่
ใหยอมพรอมกันจะใหญวนเปนเจาเมืองเขมร เห็นวาเราทั้งปวงจะกลัวจะตองยอมถอยลงไปแตตัว
ความอัน นี้จ ะกดขี่เราที่ในบานในเมืองเห็น วาเราจะไมยอมลางคนก็วาถาลงไปแลวเห็นญวนจะจับ
พระยาพระเขมรที่เปนใหญๆ เสียกอนยังแตผูนอยก็จะตองยอมตามใจญวน ฟาทะละหะจึ่งวาถาญวน
จะคิดจับเราแลว เราทุกวันนี้อยูในเงื้อมมือญวน วันนี้รอดไปวันหนาก็คงจะเสียทีลงวันหนึ่งถาพระยา
วัง พระยาศรีอรรคราชคิดเดินเหินตอทานแมทัพเมืองปตบองได เจาองคองคอิ่ม องคดวงออกไป
เสวยราชย เมื อ งเขมรพวกเราจึ่ งจะได เป น ที่ ยุ ด น ว ง (ยึ ด หน ว ง) ถ าแต อ ยางนี้ อ ยู แ ล ว เห็ น จะไม มี
ความสุข พระยาพระเขมรก็วาความขางนี้สุดแทแตฟาทะละหะจะคิดอาน พูดกันแลวพระยาพระ
เขมรก็ลากลับไป ครั้นเพลาบาย ฯขาฯ เห็นฟาทะละหะเรียกบาวไพรลงเรือจะไปที่ศพเจาองคจัน
นักอง นักคง กับ ฯขาฯ ก็ลงเรือจะไปดวย ฟาทะละหะวานักอง นักคง กับ ฯขาฯ เปนคนพึ่งมาแต

๓๖๕
บานนอกอยาไปเลย ฯขาฯ กับนักอง นักคง ก็หาไดไปไม ฯขาฯ เห็นฟาทะละหะนุงขาวหมขาวมี
ดอกไมธูปเทียนใสพานไปดวย ครั้นเพลาค่ําฟาทะละหะกลับมาคนซึ่งไปดวยฟาทะละหะเลาใหนักอง
นักคง ฯข าฯ ฟ งวาศพเจาองค จั น นั้น เอาไวในโรงใหญที่บานเจาองคจัน พระสงฆส วดทั้งกลางวัน
กลางคืนทุกวัน เมรุนั้นจัดแจงทําที่โพธิพระบาทยังหาแลวไมกําหนดวาจะเผาศพในเดือน ๖ เขมรเลา
ให ฯขาฯ ฟงแตเทานี้
ครั้น ณ วัน ฯ๒ ๔ ค่ํา เพลาเชาฟาทะละหะใชเขมรถือหนังสือไปเถิงพระยาศรีอรรคราช
ฉบับหนึ่งในหนังสือจะวากลาวประการใด ฯขาฯ หาทราบไม อยูประมาณ ๓ วัน ฯขาฯ เห็นเขมรถือ
หนังสือมาแตเมืองโพธิสัตวมาใหฟาทะละหะๆ ไดหนังสือแลวก็เขาไปอานในเรือน หนังสือนั้นจะวา
ดวยราชการสิ่งไร ฯขาฯ หาทราบไม อยู ๒ วัน ๓ วัน คนถือหนังสือมาแตเมืองโพธิสัตวอีกเนืองๆ
ฟาทะละหะไดหนังสือแลวก็เอาเขาไปดูในเรือนทุกครั้ง จะเขียนหนังสือตอบไปก็เขียนออกมาแตใน
เรือน หาไดความแพรงพรายไม ครั้น ณ วันเดือน ๔ ขางแรม ฟาทะละหะใหนักอง นักคง ฯขาฯ กับ
เขมรมีชื่อประมาณ ๘ คน ๙ คน ไปตัดไมไผอยูหลายวันไดไมไผประมาณสามรอยลําวาจะปลูกโรงไว
สําหรับใสใบตาล เกณฑหัวเมืองสงจะเอามาเย็บเปนตับมุงหลังคาเมรุ ครั้นอยูประมาณ ๒ วัน ฯขาฯ
ไปซื้อของที่ ตลาดกั บ นั กองนั กคงไดยิน เขมรชาวตลาดพูดกัน วากบฏในเมืองไซงอนก็ยังอยูในเมือง
กองทัพเมืองเวยังลอมอยู กองทัพเมืองเวเพิ่มเติมลงมาอีกเปนหลายครั้งๆ ละพันบาง พันหารอยบาง
ลอมไวกวากบฏในเมืองไซงอนจะสิ้นเสบียงอาหาร ฯขาฯ ซื้อสิ่งของไดแลวก็กลับไปเรือนฟาทะละหะ
ฯขาฯ อยูที่เมืองพนมเปญตั้งแต ณ วัน ฯ๗ ๓ ค่ํา มาจนเดือนหาเที่ยวไปมาหาเพื่อนที่รูจักกันไดยินเขมร
ชาวบานชาวเมืองพูดอยูวาทําอยางไรจะไดนักองคอิ่ม นักองคดวงมาเปน เจาเปน นาย ครอบครอง
บานเมืองจะไดเปนสุขสืบตอไป พูดกันเนืองๆ อยูแตซึ่งพระยาพระเขมรทั้งปวงจะคิดเอาใจออกจาก
ญวนนั้นยังหามีผูใดแข็งแรงที่จะกลาคิดไม พระยาพระเขมรกลัวญวนมาก ลูกเมียองคจันอยูโพธิ พระบาทขึ้นอยูบนบานที่ไวศพองคจันหาไดยินผูใดพูดจาวาญวนตั้งใหบุตรผูหญิงองคจันเปนเจาบังคับ
บัญชาไพรบานพลเมืองไม การบานการเมืองนั้นองตําตางบังคับบัญชาทั้งสิ้น ตั้งแตองคจันตายแลว
ญวนก็พาครอบครัวขึ้นมาเนืองๆ ไมขาด ที่ตลาดเมืองพนมเปญ ญวนขึ้นปลูกโรงตั้งรานขายของทั้ง
๒ ฟากถนน พวกเขมรตองซื้อของญวนกิน จีนเมืองพนมเปญนั้น ฯขาฯ หาเห็นมีไม ญวนที่มาอยู
เมืองพนมเปญไดยินวาญวนกองทัพ ๕ พัน ญวนนอกจากกองทัพทั้งผูชายผูหญิงประมาณสัก ๗๐๐
คน ๘๐๐ วาจะอยูที่เดียว ฯขาฯ อยูกับฟาทะละหะทําสนิทใหใชสอยติดหนาตามหลังเชื่อวาไมหนี
ครั้น ณ วัน ฯ ๕ ค่ํา ปมะแมสัพศกเพลาทุมเศษ ฯขาฯ ลักขาวสารของบาวฟาทะละหะ
ได ท ะนานหนึ่ งแล ว ฯข าฯ หนี ออกจากเมื องพนมเปญลัด ป ามาตามริมทางไมไดหุ งข าวกิน ๆ แต
ขาวสารมา ๔ วัน เถิงบานนักศุกพี่นอง ฯขาฯ ตั้งทําไรอยูในปาแขวงเมืองสําโรงทอง ฯขาฯ อยูกับ
นายศุกประมาณ ๑๕ วัน ฯขาฯ ก็ลานักศุกมาวันหนึ่งถึงบานปามละวาเขาซุมนอนอยูริมบานคืนหนึ่ง

๓๖๖
ออกจากบานปามละวามาวันหนึ่ง เถิงบานสลัดกองเชิง ฯขาฯ อาศัยนอนอยูกับนักมาตพี่นอง ฯขาฯ
๕ คืน มาจากบานสลัดกองเชิงวันหนึ่ง เถิงสํานักรุงสวายนอนอยูกลางปาคืนหนึ่งมาจากบานรุงสวาย
วัน หนึ่ งถึ งบ านจอมศาลา เขาซุมนอนอยูในปา มาจากบานจอมศาลามาวัน หนึ่งถึงสํานักมะปราง
ออกจากสํ านักมะปรางมาวัน หนึ่ งถึงปลายคลองเกาะกงบาน ฯขาฯ ณ วัน ๑ฯ ๗ ค่ําปมะแมสัพศก
หลวงศรีสุนทรขาหลวงนายกองดานเอาตัว ฯขาฯ ไปไดถามแลว บอกหนังสือใหขุนพิทักษปลายแดน
คุ ม ตั ว ฯข า ฯ เข า มาส ง ณ เมื อ งจั น ทบุ รี เถิงเมื องจั น ทบุ รี ณ วัน ๑ฯ ๐ ๗ ค่ํ า ป ม ะแมสั พ ศก และ
พระยามหาธิบดี พระยาปญญาธิบดี ขุนเทพภักดี ขุนเสนาธิบดี หมื่นราชารัตนครอบครัว ๑๐๐ เศษ
หนีออกไปจากทึดโชเมื่อ ณ วัน ฯ๑๐ ๑๒ ค่ํา ปมะเมียฉศกนั้นวาญวนฆาเสียนั้น ฯขาฯ หาทราบไม
ฯขาฯ อยูที่เมืองพนมเปญหาเห็นญวนฆาผูใดไม ราคาขาวลูกคาญวนเขมรซื้อขายกันขาวเปลือกตวง
ดวยถัง ๒๐ ทะนาน ถึงหนึ่งเปนเงิน ๑๒ แป คิดเปนเงินตราถังละ ๒ สลึง ขาวสารถังละ ๒๔ แป
เปนเงินตราถังละ ๑ บาท เปนความสัจความจริงฯขาฯ แตเทานี้
๙. คําใหการไพรหลวงลอมพระราชวัง ๔ คน จ.ศ. ๑๑๙๘ (พ.ศ. ๒๓๗๙) เลขที่ ๑
วัน ๒ ฯ๗ ๔ ค่ํา ปวอกอัฐศกหลวงอัครสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ ศาลาลูกขุนฝาย
ซาย ขุนชนะสงครามลอมพระราชวัง นําหางวาวมายื่นจะใหสักแปลงเปนคนกองชางศึก ๔ เจาพระยา
สุธรรมมนตรี ๑๐ จะใหสักแปลงเปนเลกไพรหลวง กรมลอมพระราชวังบังคับใหถามเอาความจริง
๏ ฯขาฯ นายกอง นายเกิด นายพรม นายรุง ๔ คน ใหการตองคํากัน วา เดิมบิด า
ฯขาฯ เปนเลกไพรหลวงกองชางศึกในกรมชางขึ้นกับพระยากําแพงทําราชการชานานหลายปแลว
ครั้น ณ ปชวดสัมฤทธิศกโปรดใหตั้งกองสัก ฯขาฯ ๔ คนสมสักรับราชการขุนกําแหงคชฤทธิ์ เจาหมูจึง
ไปเอาตัวมาสักทองมือเปนหมูไพรหลวงกรมชางคงหมวด คงกอง ตามบิดา ฯขาฯ ไดรับราชการมาใน
กรมชางจนทุกวันนี้ บัดนี้ ฯขาฯ ๔ คนไปสมัครทําราชการอยูในกรมลอมพระราชวัง ฯขาฯ ๔ คนจึง
ไปทุกขตอ ฯพณฯ สมุหนายกมีพระประศาสนสั่งวาซึ่งพวก ฯขาฯ ๔ คนไปสมัครเปนไพรหลวงกรม
ชางจะสมัครเปนไพรหลวงลอมพระราชวังก็ใหไปตามสมัครนั้นเถิด บัดนี้ขุนชนะเจาหมูในกรมไพร
หลวงล อมพระราชวังจึ งเอาตั ว ฯขาฯ ๔ คนจะสักแปลงเป น ไพรห ลวงลอมพระราชวังตามมีพ ระ
ประศาสนโปรด สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้
๏ ในทันใดนั้นไดอานคําใหการให นายเกษ นายทอง นายอยู นายสา นายมา นายขาว
นายกุน นายเกิด นายแยม (รวม) ๑๐ ฟงวาถูกตองดวยทองคํา ฯขาฯ แลว ๛

๓๖๗
๏ วัน ฯ๘ ๑๑ ค่ํา ไดสงตราอาคารวัดกรุงเกาใหนายจินดารัตนตํารวจสนมขวาเวรพรหม
บริรักษ
วัน ๒ ๗ฯ ๔ ค่ํา ปวอกอัฐศก หลวงอักษรสุนทรเสมียนตรามหาดไทยนั่ง ณ ศาลาลูกขุน
ฝายซาย ขุนชนะกรมลอมพระราชวังนําหางวาวมายื่นจะใหนําสักเปนคน นายมา นายขาว นายเมือง
นายอยู นายเกิ ด นายทอง นายมา นายแยม นายเกษ นายกุน ๑๐ คน เปน เลกเจาพระยาสุธรรม
มนตรีจะสักแปลงเปนเลกไพรหลวงลอมพระราชวังบังคับใหถามเอาความจริง ๛
ฯขาฯ นายเกษ นายกุน นายเกิด นายมา นายมา นายเมือง นายทอง นายขาว นาย
แยม นายอยู ๑๐ คน ใหการตองคํากันวา เดิมบิดาขาเปนเลกเจาพระยาสุธรรมมนตรี แตเดิมมาชา
นานหลายปแลว ครั้น ฯขาฯ มาสักเปนสมอยูในเจาพระยาสุธรรมมนตรี ฯขาฯ ไดรับราชการมาชา
นานหลายปแลว ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๑ ๑ ค่ําปวอกอัฐศก เจาพระยาสุธรรมมนตรีถึงแกอนิจกรรมแลว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให เอา ฯขาฯ ๑๐ คน มาสัก แปลงเป น ไพรห ลวงล อมพระราชวังรั บ
ราชการในกรมลอมพระราชวังสืบไป สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้
๏ ในทันใดนั้นไดอานคําใหการให นายเกษ นายอยู นายทอง นายขาว นายมา นายมา
นายเกิด นายกุน นายแยม นายเมือง ๑๐ คนฟงๆ วาถูกตองดวยทองคําของ ฯขาฯ อยูแลว ๛
๑๐. คัดบอกคําใหการนายเพมเขมรวาดวยขอราชการทัพญวน
จ.ศ. ๑๒๐๐ (พ.ศ. ๒๓๘๑) เลขที่ ๙๔/ก.
วัน ๗ ฯ๑ ๐ ๓ ค่ํา ปจอสัมฤทธิศก พระยาอภัยสงครามขาหลวง หลวงพลนายดานพรหม
ศก พาตัวอายเพมมาสง ณ คาย จึงใหซักถามอายเพม เอาขอราชการทางเมืองญวน เมืองเขมร เอา
ความจริง
ฯขาฯ อายเพมเขมรใหการรับสารภาพวา อายุ ฯขาฯ ได ๒๗ ป หาเมียมิได บิดา ฯขาฯ
ชื่อนายจัน มาร(ดา)ขาตายไดป ระมาณ ๑๒-๑๓ ป ฯขาฯ กับ บิดามารดา ฯขาฯ เปน บาวเจาเมือง
ชีแครง บานเรือน ฯขาฯ อยู ณ บานมะกัก แขวงเมืองชีแครง บานมะกักนั้นใกลกับ เมืองชีแครง
ประมาณ ๕๐ เสน เดิม ณ เดือนอาย ประกานพศก ฯขาฯ ผูเดียวไปทํานาอยูกับนายคง อําแดงดํา นา
ฯขาฯ ณ บานสะโทง แขวงเมืองกะพงสวาย
นายจัน บิ ดา ฯขาฯ กั บ นายคงพี่ชาย อําแดงเปรียบ อําแดงแกว พี่สาว ฯขาฯ อยู ณ
บานมะกัก แตอําแดงแกวพี่สาว ฯขาฯ ไดนายดําเปนผัว แลวอยูตางเรือนกับบิดา ฯขาฯ ณ เดือน ๒
ขางขึ้นกี่ค่ํา ฯขาฯ จํามิได ประกานพศก นายศุก บานมะกัก ไปบอก ฯขาฯ วา นายจันบิดา ฯขาฯ
กับนายดํา อําแดงเปรียบพี่ ฯขาฯ พากันหนีเขามา ณ เมืองนครเสียมราบแลว ฯขาฯ ก็ไป ณ บานมะ

๓๖๘
กักพบอําแดงแกว พี่สาว ฯขาฯ ๆ บอก ฯขาฯ วา นายจันบิดา นายดํา อําแดงเปรียบ พี่ ฯขาฯ พา
กันหนี เจ ามาเมื องนครเสีย มราบด วยนายโส นายดานเมืองชีแครงแลว ฯขาฯ ก็กลับไปหานายคง
นาชาย ฯขาฯ ณ สะโทง ฯขาฯ นวดขาวเกี่ยวขาว แลวขนขาวมาอยูกับอําแดงแกวพี่สาว ฯขาฯ ณ
บานมะกักไดประมาณ ๙ เดือน ๑๐ เดือน ครั้น ณ เดือน ๑๑ ขางแรม ปจอ สัมฤทธิศก ฯขาฯ จึง
บอกกับ นายดํา พี่เขย อําแดงแกว พี่สาว ฯขาฯ วา จะเขาตามหาบิดา ฯขาฯ ณ เมืองนครเสียมราบ
นายดําพี่เขย อําแดงแกวพี่สาว ฯขาฯ วาถาพบบิดาอยู ณ เมืองนครเสียมราบเปนที่แลว
ก็ใหรีบกลับไปรับนายดํา อําแดงแกวๆ จะเขามาอยู ณ เมืองนครเสียมราบดวย
ครั้นเพลาพลบค่ํา ฯขาฯ ผูเดียวเดินลัดปาหนีดานเมืองชีแครงมาถึงดานพรมศก แขวง
เมืองนครเสียมราบ พอรุงสวาง ฯขาฯ มาหาหลวงพล พี่นอง ฯขาฯ ณ บานปะกายระสือ ฯขาฯ
ถามหลวงพลวา นายจันบิดา นายดํา อําแดงเปรียบพี่ ฯขาฯ หนีมาแตบานมะกัก แขวงเมืองชีแครงนั้น
อยูที่ไหน หลวงพลบอกวา มาอยูกับหลวงพลๆ จึงเรียกนายจัน บิดา ฯขาฯ ขึ้นมาที่เรือนหลวงพล
ฯขาฯ พบกับนายจันบิดา ฯขาฯ แลว ฯขาฯ บอกกับนายจันวา นายดํา อําแดงแกว สั่งมาวาถาพบกับ
นายจันบิดาแลว ก็ให ฯขาฯ กลับออกไปรับนายดํา อําแดงแกวๆ จะเขามาอยู ณ เมืองนครเสียมราบ
ดวย ฯขาฯ ก็นอนอยูที่เรือนนายจันบิดา ฯขาฯ ๒ คืน แลวนายโสม เขมรบานขาวดิน ริมดานพรมศก
เปนบาวสมบัติพระคลังเมืองนครเสียมราบมาหา ฯขาฯ นายโสมถาม ฯขาฯ วา มาแตบานมะกักเห็น
สุภาอิอยูที่บานมะกักดวยหรือ ฯขาฯ บอกนายโสมวาสุภาอิอยูที่บานมะกัก นายโสมวา สุภาอิเอาเรือ
ของนายโสมไปลําหนึ่ง นายโสมวา ฯขาฯ จะกลับออกไป ณ บานมะกักอีก นายโสมจะออกไปดวย
จะไปตามเอาเรือของนายโสมที่สุภาอิ ถาไมไดเรือ นายโสมจะเอาเกลือหนัก ๔ หาบ ฯขาฯ กับนาย
โสมพูดจากันแลว ก็พากันลงเรือไปคนละลํา พายเลียบชายปาระนามไป
พอเพลาประมาณสองยามเศษถึ ง อางบาน แขวงเมื อ งชี แ ครง ใกล ด า นลงสํ า นอ
ประมาณ ๕๐ เสน พบเรือ ๒ ลําๆ ละ ๓ คน พายมาเที่ยวลาดตระเวนดาน ถาม ฯขาฯ กับนายโสม
วามาแตไหนมีหนังสือเปดดานมาดวยหรือ ฯขาฯ บอกเขมรชาวดานวามาแตเมืองสะโทงหามีหนังสือ
เปดดานมาไม เขมรชาวดานก็จับตัวเอา ฯขาฯ กับนายโสมไป กําปงซูนายดานๆ ถาม ฯขาฯ กับนาย
โสมวามาแตไหน จะพากันไปบานใด ฯขาฯ บอกวา ฯขาฯ เปนเขมรอยูเมืองชีแครง นายโสมเปน
เขมรชาวเมืองนครเสียมราบ ออกมากับ ฯขาฯ นายโสมจะมาซื้อเกลือเขาไปกิน กําปงซูนายดานวา
ฯขาฯ พานายโสมเขมรเมืองนครเสียมราบมาสืบขอราชการ กําปงซูใหตีตนขา ฯขาฯ กับนายโสม
คนละ ๓๐ ที แลวเอาคาจํา ฯขาฯ กับนายโสมลงไปใหองจันลันปนญวน ซึ่งรักษาคายเมืองชีแครง
องจันลันปนวา ฯขาฯ กับนายโสมพากันมาจะสืบขอราชการ องจันลันปนใหผูกนายโสม
เฆี่ยนถาม นายโสมใหการวามาซื้อเกลือดวย ฯขาฯ หาไดมาสืบราชการไม ใหเฆี่ยนตีตนขา ฯขาฯ คน
ละ ๓๐ ทีแลว องจันลันปนใหองโดยกับไพรญวน ๒๐ คน คุมตัว ฯขาฯ กับนายโสมไปสงใหองอานภู
ณ เมืองกะพงสวาย องอานภูถาม ฯขาฯ กับนายโสมอีก นายโสมใหการวามาซื้อเกลือกับ ฯขาฯ หา

๓๖๙
ได มาสื บ ข อ ราชการไม องอานภู ให จํา ฯขาฯ กับ นายโสมคุม ไว ณ เมื องกะพงสวาย ๔ คื น แล ว
องอานภูใหองโดยไพรญวน ๓๐ คน เอาตัว ฯขาฯ กับนายโสมลงเรือแงทรายคุมไปสงใหองเตียนกุน
องจันดาว ณ เมืองพนมเปญ
ครั้นไปถึงเมืองพนมเปญแลว องโดยพาตัว ฯขาฯ กับนายโสมไปหาองจันดาวๆ จึงพาไป
หาองเตียนกุนๆ ใหญวนประษาเทียนลามถามอายโสมที่คายองจันดาววา ฯขาฯ เปนเขมรเมืองชีแครง
ไปพาเอานายโสม เขมรเมืองนครเสียมราบมาสืบราชการหรือ แลวไดยิน วากองทัพกรุงเทพฯ ยก
ออกมาตั้งอยูเมืองนครเสียมราบเปนอันมาก ทานผูใดเปนแมทัพใหญออกมา จะมาทําปอมกําแพง
เมืองนครเสียมราบจริงหรือๆ จะยกออกมาตีบานตีเมืองใดบาง แลววาที่เมืองนครเสียมราบนั้นตอเรือ
รบขึ้นไวไดกี่ลํา กับปนใหญปนนอย กระสุนดินดําที่คายพระยาละครเสียมราบมีอยูเทาใด แลวถามวา
ขาหลวงที่มาอยูรักษาที่นครเสียมราบนั้น ชื่อไรมีไพรเทาใด พระองคแกว พระยาสังคโลก พระยา
เสนาคชเชนนั้นไปอยูไหน ราคาขาว เกลือที่เมืองนครเสียมราบนั้น ซื้อขายกันอยางไร ขาวในฉางเมือง
นครเสียมราบมีอยูเทาใดกับครัวที่เขาไปเมืองชีแครง ๓๐ ครัวนั้น เอาไปไวที่ไหน แลววาที่ดานพรมศก
ดานกะพงทม ดานโกน ดานเพิง ดานกะพงสุก ผูใดเปนนายคุมไพรออกไปรักษาลาดตระเวนมีไพรกับ
ปนกระสุนดินดําอยูดานละเทาใด แลวถามทางเมืองปตบองวาขาหลวงที่มาอยูรักษาเมืองนั้นชื่อไรมีแต
ไพรกับปนใหญ ปนนอย กระสุนดินดําสําหรับเมืองอยูเทาใด ราคาขาว เกลือ ซื้อขายกันอยางไร
อายโสมใหการกับประษาเทียนลามวากองทัพกรุงเทพฯ จะยกออกมาทําปอมกําแพง
เมืองนครเสียมราบจริง หาไดยินวาจะยกไปตีบานเมืองใดไมทานผูใดจะเปนแมทัพยกมา นายโสมไมรู
ที่เมืองนครเสียมราบนั้นตอเรือรบขึ้นได ๙ ลํา ทําแลว ๒ ลํา ยัง ๘ ลํา ราคาขาว เกลือ
ซื้อขายแกกัน ขาวถังหนึ่ง ๓ ตําลึงแปแดง เกลือชั่งหนึ่ง ขาวในฉางเมืองนครเสียมราบนั้นมีขาวเปลือก
อยูในฉาง ๒ หอง ขาวสารมีอยูหองหนึ่ง พระองคแกว พระยาสังคโลก อยู ณ เมืองปตบอง พระยา
เสนาราชคชเชนอยูเมืองสวายจิต แตครัวที่เขาไปแตเมืองชีแครง ๓๐ ครัวนั้นตั้งบานเรือนอยู ณ บาน
ประกายระสือแขวงเมืองนครเสียมราบ ขาหลวงที่อยูรักษาเมื องนครเสีย มราบนั้นชื่ อพระยาอภัย สงคราม มีไพรไทรอยหนึ่ง แตปนใหญปนนอย กระสุนดินดําที่เมืองนครเสียมราบ นั้นวามีอยูเปนอัน
มาก หารูวาปนกระสุนดินดําจะอยูในเมืองเทาใด จะอยูที่ดานเทาใดไม
ที่เมืองปตบองนั้น อายโสมวาหาไดเคยไปมาไม ขาหลวงซึ่งอยูรักษาเมือจะชื่อไร จะมีปน
ใหญ ปนนอย กระสุนดินดํามากนอยเทาใด นายโสมไมรู แลวองเตียนกุน องจันดาวก็ใหเอาตัว ฯขาฯ
กับอายโสมจําตรวนใสตารางไว ณ เมืองพนมเปญ ไดประมาณสามเดือน
ครั้น ณ วัน เดือน ๓ ขางขึ้นปจอสัมฤทธิศก องเตียนกุนใหประษาเทียนลามเอาตัว ฯขาฯ
กั บ อ ายโสมไปที่ คา ยองจั น ดาว ประษาเที ย นล ามมาพู ดวาองจัน ลั น ป น ซึ่งอยูรักษาเมืองชีแ ครงมี
หนั งสื อ บอกไปถึ งองอานภู ซึ่ งอยู รัก ษาเมื อ งกะพงสวายวาองจั น ลั น ป น แต งให เขมรเมื อ งชี แ ครง
เล็ดลอดเขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองนครเสียมราบแลวกลับไปแจงความวากองทัพกรุงเทพฯ กับ
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กองทัพเมืองฝายตะวัน ออกยกมาถึ งเมื องนครเสี ย มราบแล ว ไพรพลเป น อัน มาก องอานภูจึงเอา
หนั งสือบอกองจัน ลัน ปนสงไปใหองเตียนกุน องจัน ดาว ณ เมืองพนมเปญ ประษาเทียนลามจึงวา
ฯขาฯ กับอายโสมเปนคนผิดโทษเถิงตาย จะรับอาสาเขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองนครเสียมราบ
วาทานผูใดเปนแมทัพใหญยกออกมา เปนคนนายไพรมากนอยเทาใด ตั้งคายอยูที่ไหน มาถึงเมืองนคร
เสียมราบแตวันใดจะยกออกมาทําปอมกําแพงเมืองจริงหรือ หรือจะยกออกมาตีบานใดเมืองใดก็ใหได
ความเปนแน ถา ฯขาฯ กับอายโสมเขามาสืบราชการไดขอราชการกลับออกไปแจงแลว ก็จะปลอยตัว
ฯขาฯ กับอายโสมใหพนโทษ ถาสืบขอราชการทางเมืองนครเสียมราบไมไดความ ก็จะใหคุมเอาตัว
ฯขาฯ กับอายโสมมาฆาเสียที่ดานเมืองชีแครง
ฯข า ฯ กั บ อ ายโสมก็ รั บ ตอประษาเที ย นลามวาจะไปสืบ เอาขอ ราชการทางเมื องนคร
เสียมราบใหจงได แลวประษาเทียนก็เอาตัว ฯขาฯ ไปสงใหอายญวนผูคุมจํา ฯขาฯ ไวในตะรางได
ประมาณ ๙ คืน ๑๐ คืน องเตียนกุน องจันดาว จึงแตงใหองโดยกับไพรญวน ๓๐ คน ถือหนังสือคุม
เอาตัว ฯขาฯ ลงเรือแงทรายมาสงใหองอานภู ณ เมืองกะพงสวาย ในหนังสือองเตียนกุน องจันดาว
ที่มาเถิงองอานภูนั้น จะมีความวามาประการใด ฯขาฯ ไมรู
ครั้นมาถึงองอานภู เมืองกะพงสวาย องโดยจึงเอาหนังสือซึ่งองเตียนกุน องจัน ดาว มี
มาถึงอาอานภูๆ อานดูหนังสือ แลวองอานภูจึงใหประษาศุกลาม พูดวา องเตียนกุน องจันดาวจะให
ฯขาฯ กับอายโสมเขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองนครเสียมราบใหไดความเปนแน แตอายโสมเปน
เขมรเมืองนครเสีย มราบจะใหอายโสมเขามาดวย ฯขาฯ นั้ น ไมได อายโสมจะหากลับ ออกไปแจง
ราชการไมจะให ฯขาฯ เขามาสืบเอาขอราชการ ณ เมืองเสียมราบแตผูเดียว องอานภูจึงใหถอดตรวน
ฯขาฯ ออกแลววากับ ฯขาฯ วาถาเขามาเถิงเมืองนครเสียมราบจริง เมื่อจะกลับออกไปแจงราชการ ก็
ใหลักเอาชาง มาออกไปใหองอานภูสักสิ่งหนึ่ง จึงจะเปนที่เชื่อฟงได องอานภูใหเอาอายโสมจําตรวน
ใสตารางไวคอยทา ฯขาฯ ณ เมืองกะพงสวาย แลวองอานภูใหจัดหาเสบียง ขาวสารประมาณ ๔ เกลือ
ประมาณถวยขอบ ๑ หมอขาวใบ ๑ หมากแหง ๑๐ ใบ พลูแหงประมาณ ๑๐๐ ใบ ยาสูบ ๖ กลุม
สีเสียด ๒ กอน ให ฯขาฯ แลวกําชับสั่ง ฯขาฯ วาอยาแวะเขาไปหาดานเมืองชีแครง ความจะรูอื้ออึง
ไปจะสืบ ขอราชการหาไดสะดวกไม ใหเล็ดลอดเขาไป อยาใหมีผูใดพบปะกวาจะถึงแดนเมืองนคร
เสียมราบ
ครั้น ณ วันเดือน ๓ ขางขึ้นจะเปนวันใด ขึ้นกี่ค่ําจํามิได ปจอ สัมฤทธิศก ฯขาฯ ผูเดียว
ถือมีดเหน็บเลมหนึ่ง เดินลัดปาหามาทางดานเมืองชีแครงไม ฯขาฯ เดินลัดนอนปามา ๖ คืน พอเพลา
พลบค่ํามาถึงบานรุนในดานพรมศก แขวงเมืองนครเสียมราบ ฯขาฯ พบหลวงพล ฯขาฯ บอกหลวงพล
วา ฯขาฯ กับอายโสมพากันออกไป ณ บานมะกัก ไปถึงดานชีแครง ขุนดานจับ ฯขาฯ กับอายโสมได
สงไปใหองเตียนกุน องจันดาว ณ เมืองพนมเปญ องเตียนกุน องจันดาว ฯขาฯ พาอายโสมออกไปสืบ
ราชการ ณ เมืองชีแครง ใหองโดยกับไพรญวนเอาตัว ฯขาฯ กับอายโสมจําคาจําตรวนมาฆาที่เมือง
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ชีแครง ฯขาฯ กับอายโสมคัดตรวนหนีอายญวนได ฯขาฯกับอายโสมพลัดกัน อายโสมนั้นจะไปทางใด
นั้น ฯขาฯ ไมรู หลวงพลจึงพาเอาตัว ฯขาฯ มาสงพระยาอภัย สงคราม ขาหลวงผูรักษาเมืองนคร
เสียมราบ ฯขาฯ ยังหาไดสืบขอราชการไม ฯขาฯ คิดไววาถาสบไดขอราชการเมืองนครเสียมราบแลว
ก็จะลักเอาชาง เอามาของเมืองนครเสียมราบไปใหองอานภูเปนกํานัล
แลเมื่อกําปงซู นายดานสงตัว ฯขาฯ ไปใหองจันลันปน ณ เมืองชีแครงนั้น ฯขาฯ เห็นอง
จันลันปนอายุประมาณ ๖๐ ป ตั้งคายอยูไกลเมือง ประมาณ ๔ เสน ๕ เสน ใกลลําน้ําประมาณเสน
หนึ่ง เสาคายไมจริง ใหญประมาณกํากึ่ง ๒ กํา สูงประมาณ ๖ ศอกเศษ กวางประมาณ ๒ เสน ยาว
ประมาณ ๒ เสน ขุดคูรอบหางคายประมาณ ๕ ศอก คูลึกประมาณ ๔ ศอก คูลึกประมาณ ๔ ศอก
กวางประมาณ ๕ ศอก ปกเสาคาย ๒ ชั้น หางกัน ๓ ศอก เอาดินขึ้นถมกลางสูงเสมอกับเสาคาย คน
เดินบนนั้นได ไวชองปนใหญดานละ ๘ ชอง เห็นมีปนใหญอยูในคายบอกหนึ่ง ยาวประมาณ ๒ ศอก
เศษ ใหญประมาณ ๒ กํากึ่ง มีปนคาบศิลาประมาณ ๕๐ บอก องจันลันปนคุมไพรญวน ๓๐๐ พระยา
เสนาราชกุเชนนพคุมเขมร ๕๐๐ อยูรักษาคาย ราคาขาว ณ เมืองชีแครงนั้น ซื้อขายแกกันเกวียนเขมร
๘๐ ถัง เปนเงินแนนแผนหนัก ๖ ตําลึง ๑ บาท
เมื่อองจันลันปนเอาตัว ฯขาฯ กับอายโสมไปสงใหองอานภู ณ เมืองกะพงสวายนั้น ฯขาฯ
เห็นองอานภูอายุประมาณ ๕๐ เศษ ตั้งคายอยูไกลเมืองประมาณ ๗ เสน ๘ เสน เสาคายไมจริงใหญ
ประมาณกํากึ่ง ๒ กํา สูงประมาณ ๖ ศอกเศษ ยาวประมาณ ๓ เสน กวางประมาณ ๓ เสน ขุดคูรอบ
หางคายประมาณ ๓ วา ปกเสาคายสองชั้น เอาดินถมสูงเสมอเสาคาย คนเดินบนนั้นได มีชองปนใหญ
ทุกดาน แตจะมีดานละกี่ชองนั้น ฯขาฯ หาไดสังเกตไม แตปนคาบศิลาคาบชุดนั้น ปลูกโรงใสไวใน
คาย โรงหนึ่งจะเปนปนมากนอยเทาไร ฯขาฯ ไมรู องอานภูมีไพรญวน ๔๐๐ พระยาศรีทิพวังคุมไพร
เขมร ๑๐๐ คนอยูรักษาคาย มีฉางขาวอยูในคาย ๕ หองหลังหนึ่ง แตขาวจะมีมากนอยเทาใด ฯขาฯ
หาเห็นไม
แลวที่คายเมืองสะโทงนั้น ฯขาฯ ไดยินเขมรพูดวา องจันญวนอายุประมาณ ๓๐ เศษ คุม
ไพรญวน ๓๐๐ พระยาธารมา พระยาณรงค คุมไพรเขมรประมาณ ๖๐ คน อยูรักษาคาย แตคายนั้น
จะกวางยาวแลมีปนใหญ ปนนอยเทาใด ฯขาฯ หาเห็นไม แตองญวนซึ่งอยูรักษาเมืองพนมเปญนั้น
ฯขาฯ ไดยินญวนเขมรเรียกชื่อวาองเตียนกุน องจันดาว องเตียงกุนนั้นอายุประมาณ ๓๐ เศษ องจัน
ดาวอายุประมาณ ๔๐ เศษ ตั้งคายอยูในเมืองเกาองจัน หางกันประมาณ ๖ เสน ๗ เสน
คายองเตียนกุนนั้น เสาคายไมจริงใหญกวา ๓ กํา สูง ๖ ศอกเศษ ยาวประมาณ ๓ เสน
เศษ กวางประมาณ ๓ เสน ปกเสาคาย ๒ ชั้นหางกัน ๓ ศอกเศษ ขุดคูรอบเอาดินถมสูงเสมอเสาคาย
คนเดินบนนั้นได แลวถมเชิงเทินในสูงประมาณ ๒ ศอก ไวชองปนใหญทุกดาน แตจะเปนดานละกี่
ชองนั้น ฯขาฯ ไมรู ฯขาฯ หาไดเขาไปในคายองเตียนกุนไม
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คายองจันดาวนั้น เปนคายรั้วหามีคูแลเชิงเทินชองปนไม มีปนคาบชุด ปนคาบศิลาอยู
ประมาณ ๑๐๐ เศษ แลว ฯขาฯ ไดยินเขมรพูดกันวา ไพรญวนอยูในคายองเตียนกุนพันหนึ่ง อยูคาย
องจันดาว ๑๐๐ แตฉางขาว ฉางปน กระสุนดินดํา นั้นจะมีอยูที่ไหน ฯขาฯ หาเห็นไม เมื่อผูคุมๆ เอา
ฯขาฯ ลงไปอาบน้ํานั้น ฯขาฯ เห็นเรือรบใหญจอดอยูที่หนาคาย ๕ ลํา บนโรง ๒ ลํา แตหามีผูคนอยูใน
เรือไม ครั้นเพลาเชา เพลาเย็น ฯขาฯ เห็นพระยาพระเขมรใสเสื้อกางเกงใสเสื้อแตงตัวเปนญวนไปหา
องเตียนกุนทุกวัน
อยูมาวันหนึ่ง ฯขาฯ อดเสบียงอาหาร ใหผูคุมๆ ฯขาฯ กับอายโสมไปขอทานจีน เขมรกิน
ตามถนน ฯขาฯ พบพระยาเขมร ๒ คน ขี่เปลมาตามถนนจะไปหาองเตียนกุน ฯขาฯ จึงถามจีนมีชื่อวา
พระยาเขมรที่ขี่เปลไปนั้นเปนที่อะไร จีนมีชื่อบอก ฯขาฯ วาไปมานั้นเปนที่ฟาทะละหะ ลงรูปพรรณ
สูงขาวอายุประมาณ ๖๐ ป มีบาวตามไปประมาณ ๒๐ คน ที่ไปขางหลังนั้น เปนที่สมเด็จพระยาทิษ
รูปพรรณอวนต่ําขาว อายุประมาณ ๓๐ ปเศษ มีบาวตามไปประมาณ ๑๕ คน พระยาพระเขมร
นอกนั้นเห็นไปมา ๑๐ คน แตหารูจักวาผูใดเปนที่อะไรไม มีบาวตามไปคนละ ๗ คนบาง ๘ คนบาง
แลเมื่อ ฯขาฯ ยังอยู ณ บานมะขัก แขวงเมืองชีแครงนั้น ฯขาฯ ไดยินเจาเมืองกรมการพระยาพระ
เขมรแลราษฎรช าวบ านพู ด กั น วา องจัน ป วยเป น ไขตาย ญวนตั้งใหบุ ตรหญิ งองจัน ขึ้น วาราชการ
บานเมือง เมืองใหมนั้นไปตั้งที่โพธิพระบาท ฝงฟากตะวันออกแล ณ เมืองพนมเปญทุกวันนี้ องเตียน
กุน องจันดาวเกณฑใหไพรญวน ไพรเขมร ขุดดินพูนถนน สูงประมาณ ๓ ศอกเศษ กวาง ๓ วา จะทํา
ใหตลอดถึงเมืองกะพงโสม ปากน้ําพุทไธมาศ ทําแลวยาวประมาณ ๑๐ เสนเศษ ยังเกณฑทําอยูทุกวัน
แตเมืองพนมเปญไปเมืองกะพงโสมปากน้ําพุทไธมาศนั้น ทาง ๕ คืน เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แต
เทานี้
๑๑. คําใหการของอายถอญวน เรื่องขอราชการทัพญวน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๔
ใหกับพระทนธิบดีพามา ณ เมืองพนมเปญ ๏อายถอญวนใหการวา ตั้งบานเรือนอยู
บานอินทานแขวงเมืองซาแดก เปนบาวองฉารายกํานันบานอินทานยังหาไดเสียสวยไม ณ เดือน ๑๑
ขางขึ้นปขาลจัตวาศก ฯขาฯ กับอิงิ อา ฯขาฯ กับญวนมีชื่อ ๓ คนเขากัน ๕ คน จัดไดขาวสาร ได
น้ําสุรา สินคาเล็กนอย บรรทุกเรือไปขายเมืองพุทไธมาศ ฯขาฯ ขายของรายทางมา ๔ คืนเพลาเย็น
เถิงเมืองโจฎก หยุดนอนอยูคืนหนึ่ง ฯขาฯ ถามลูกคาญวนวา ไดยิน พูดกันวาเจาเวียดนามเกณฑ
กองทัพเมืองไซงอน เมืองลองโห เมืองซาแดก เมืองสมิถอ เมืองดงนาย ใหมารักษาเมืองโจฎก ลูกคา
ญวนบอกวาองดกโปซึ่งรักษาเมืองโจฎก เกณฑไพรไปชวยทําคายที่เมืองพุทไธมาศบาง ไปรักษาคาย
ตามคายคลองขุดใหมบาง แตกองทัพเมืองดงนายใหไปลาดกระเวนที่เกาะกรนทางทะเล แลววาไพร
ญวนอยูในเรือ ๕๐๐ คน เพลาเชาจะยกไปเมืองพุทไธมาศ
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ครั้นรุงเชา ฯขาฯ กับเพื่อนลูกเรือลูกคา ๖ ลําก็ตามเรือกองทัพมา ฯขาฯ รูวาองภอเกอ
๒ นาย คุมเรือแงโอ ๕ แงหง ๑ เปน ๖ ลํา บรรทุกกองทัพ ๕๐๐ คน กับเสบียงอาหารเครื่องศาตราวุธ
ไปเมืองพุทไธมาศ ฯขาฯ เห็นคายรายทางตามคลองขุด ๙ คาย ญวนกองทัพพายเรือมาขอหมากขอ
พลูกิน ฯขาฯ ถามญวนกองทัพบอก ฯขาฯ วามีไพร รักษาคายละ ๓๐ คนบาง ๔๐ คนบาง ๕๐ คน
บ า ง ฯข า ฯ มา ๓ คื น เถิ งเมื อ งพุ ท ไธมาศ อ ายองภอเกอ ๒ นายขึ้ น ไปหาองตนภู องอั น สาด
องโปจันที่เมืองพุทไธมาศ องตนภู องอันสาก องโปจัน องลันบินใหอายองภอเกอ ๒ นายไพร ๕๐๐
คน ไปชวยทําคายปกกาที่แหลมหอลันที่ริมชายทะเลมาเถิงคลองสะเมาทางประมาณ ๓๐๐ เสนเศษ
ฯขาฯ จอดเรืออยูที่หนาเมืองพุทไธมาศได ๕ วัน
ครั้ น ณ วัน ฯ๑๑ ๑๑ ค่ํ า ป ขาลจั ตวาศก องฉางายนาย ฯข าฯ เกณฑ ฯขาฯ ไปเข า
กระบวนทัพที่เมืองพุทไธมาศเขากององโดยจินแมกองทําเรือ ฯ ขา ฯ กับไพรญวนผลัดเปลี่ยนกันไป
ทําเรือวันละ ๑๕ คน เรือแงโอ ๑๐ เรือ เรือแงทราย ๓ เรือ เรือแงหงส ๓ เรือหาย ๒ (รวม) ๑๘ ลํา
เศษ แลวอายองตนกูใหองจันเกอคุมไพรผลัดเปลี่ยนกันไปลาดตระเวนทางทะเลเที่ยวละ ๒ ลําๆ ละ
๒๐ คน ทุกวัน เมื่อ ณ เดือนยี่ขางแรมปขาลจัตวาศกเห็นญวน ๕ คน เรือลําหนึ่งไปที่เมืองพุทไธมาศ
แจงกับองตนภูวา เรือลูกคา ๓ ลําไปเถิงคายตโนฎจงสงเขมรประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน เขาลอมจับ
ลูกคาไปไดชาย ๓ หญิง ๓ (รวม) ๖ คนหนีได ๓ คน ไปแจงกับอายองโดยจีนที่คายกันจิต อายองโดย
จีนใหญวน ๒ คนพามาแจงกับองตนภูที่เมืองพุทไธมาศ อายองตนภูใหอายองจันเกอ คุมไพร ๕๐๐
คน เรือ ๖ ลํา ไปลาดตระเวนรักษาคายตามคลองขุด
ที่เมืองพุทไธมาศเกิดความไขตั้งแตเดือน ๑๑ มาจนเดือน ๔ ขางขึ้น ไพรญวนกองทัพ
ตายประมาณ ๓๐๐ เศษ ปวยเจ็บใชราชการไมได ๒๐๐ เศษ แตราษฎรชาวบานปวยเจ็บลมตาย
บางหาเหมือนกองทัพไม เมื่อ ณ เดือน ๓ ขางแรมอายองตนภูทําบัญชีไพรกองทัพหัดทหารรบ มี
ตัวไพรนอกจากปวย (เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
(เนื้อความในหนาปลาย) ญวนหาใหเรือฟาทะละหะ เรือสมเด็จเจาพระยา เรือพระยากลาโหมขึ้นมาขางหนาไม พระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชยจึงวาถาจะพูดจากันใหได ใหฟาทะละหะ
สมเด็จเจาพระยา พระยากลาโหมขึ้น ไปพูดจากัน บนบก ญวนก็หาใหขึ้นไปพูดจาบนบกไม แลว
อายรามเสนาโสมกับไพรญวน ๕ คน แจวเรือเขามาเถิงเรือพระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชย อายรามเสนาโสมกระซิบบอกพระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชยไปพูดกันที่เรือเถิด ฟาทะละหะจะไดหนีมาดวย
พระยาจัตุรงคนรินทรอินทวิไชยไมไป ญวนก็ถอยเรือไปอยูคายจะโรยตามา พระยาจัตุรงคนรินทร
อินทวิไชยกลับมาอยูปากน้ําเกาะเตียว ณ ๔ฯ ๓ ค่ํา หลวงศักดาสงคราม พระยาพลเมืองปตบอง ซึ่งอยู
ณ บานมะโรมแขวงเมืองพุทไธมาศ ใหหลวงยกกระบัตรเมืองประโคนชัย ถือหนังสือคุมตัวอายตุง
อ า ยเชิ ญ ญวน จั บ ได ท างตโนฎจงส ง มาส ง ณ เมื อ งพนมเปญ อ ายตุ งอ ายเชิ ญ ให ก ารว า อยู บ า น
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เมื อกสะไว แขวงเมื องซาแดก ณ วั น ฯ๕ ๑๒ ค่ํ า ป ขาลจั ต วาศก องตวนภูค นใหมมาแตเมืองเว
เกณฑคนที่เมืองสะแดก ๒๐๐ คน ไปรักษาเมืองพุทไธมาศ อายตุงอายเชิญ...ตองเกณฑมาดวย อา
ยองตวนภู เกณฑ ได ค น ๒๐๐ คนคุ ม มาส งที่ เมื องพุ ท ไธมาศแล ว ณ เดือนยี่ ขางขึ้น มี ห นั งสือ เจ า
เวียดนาม ณ เมืองพุทไธมาศให...(เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๑๒. คําใหการแขกกบฏเมืองไทร จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๐
คําใหการอายเจะษา อายษาหลัง
๏ วัน ๓ ฯ๓ ๕ ค่ําปกุนเอกศก พระยาเทพอรชุน พระยานรินทรเสนี พระยาไกรโกษา
หลวงโคชาอิศลาม มินฉาวาลิคิดลาม มินสุนทรมาลายูลาม ไดถามอายษาหลังแขกเมืองยะลา พระยา
สงขลา พระยาวิชิตณรงค พระราชวรินทร สงเขามา
ฯขาฯ อายเจะษาและแขกเมืองไทรใหการวา อายุ ฯขาฯ ได ๓๐ เศษ บิดามารดา ฯขาฯ
ตายแต ฯขาฯ ยังเล็กอยู ฯขาฯ ไดภรรยาที่เมืองไทรบุรีมีบุตรชายบุตรหญิง ๓ คน บานเรือน ฯขาฯ
อยู ณ บานอะณะมุเกษ จะเปนวันเดือนใดจํามิได ปจอสัมฤทธิศก อายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็ บ อ า ยตนกู มั ด ญิ ห วา สยั ด วาสั น บุ ต รอ ายตนกู เดน ยกทั พ มาทางขะระบุ ม าตี เมื อ งไทรวาคน
ประมาณพันหนึ่ง พระยาไทรเกณฑคนเมืองไทรไดไทยประมาณ ๒๐๐ แขกประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ ให
กรมการไทยแขก ซึ่งอยู ณ เมืองไทรยกไปรบกับ อายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บอายตนกูมัดญิหวา
สยัดวาสัน ที่บานตะโละยามัดๆ กับเมืองไทรทางใกลกันชั่วงายหนึ่ง อายแขกเมืองไทรซึ่งบานเรือน
อยูฝายเหนือเมืองไทรเขากับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บอายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสัน ทุกบาน
นายทัพนายกองไทยแขกเมืองไทรซึ่งยกไปรบรูวาพวกแขกเมืองไทรเขากับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บ อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสัน ก็ถอยกลับเขามาเมืองไทร อายแขกยกตามเขามาถึงเมือง
ไทรเอาไฟจุดเผาบานเรือนเสียทุกบาน พระยาไทรพาบุตรภรรยาหนีอายแขกมาทางกะปงปาสูเปนคน
ไทยคนแขกชายหญิงใหญนอยประมาณ ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน และพวกแขกไทรเมืองไทรซึ่งไมไปกับ
พระยาไทรก็เขาเกลี้ยกลอมอยูกับอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บ อายตนกูมัดญิหวา สยัดวาสันสิ้น
แตจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ ประมาณหาไดไม แตตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บพี่นองยกลงไป
ตั้งอยูที่บานปากน้ําเมืองไทรเกา อายตนกูมัดญิวา สยัดอาสัน ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา อายโตะวาเก
โตะรามันเขาอยูที่คายใหญตะพานชาง ไดปนที่เมืองไทร ปนบาเรี่ยมมะเลลาประมาณ ๔๐ บอก ปน
คาบศิลาประมาณ ๕๐ บอก แตกระสุนดินดํานั้นมากนอยเทาใดไมรูอยูประมาณ ๖ วัน ๗ วัน อาย
แจกกวาดครอบครัวบรรดาบานดอนเหนือเมืองไทรเดินบกไปทางปะระปุตลามุดาลงไปแปไรยสิ้น จะ
เอาไวที่แปไรยฤๅจะใหอยูที่แหงใดตําบลใด จะเปนครัวสักมากนอยเทาไร ฯขาฯ ไมรู แตชายฉกรรจ
นั้นอายแขกกวาดไลมาไวที่ตะพานชางเอาไวชวยรบกองทัพไทย ปนไดที่เมืองไทรนั้นปนมะเลลาปน
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คาบศิลา อายแขกจายใหเอาไปตีเมืองสงขลา ปนบาเรี่ยมเอาไวที่ตะพานชาง แตครอบครัวบานใต
เมืองไทรลงไปขางปากน้ํา อายแขกยังหาไดกวาดไปไม ภายหลังจะกวาดเอาไปฤๅไม กวาดเอาไป
ประการใด ฯขาฯ ไมรู แตผูชายนั้นมาชวยรบที่ตะพานชางทั้งสิ้น ตั้งอยูดานตะพานชาง ๑๔ วัน ๑๕
วัน รวบรวมผูคนไดประมาณ ๔ พันจัดแจงรวบรวมเขาที่เมืองไทรมาสีเสบียงไดพรอมแลว อายตนกู
มัดญิวาใหโตะอาเกปงอุลูมีชื่อนายไพร ๒๐๐ คน ยกไปตีเมืองจะนะทางดานสบาเพนกองหนึ่ง อาย
ตนกูมัดญิวา สยัดอาสัน ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรสามพันเศษยกจากตะพานชางมาตั้งอยูที่
กะปงปาสูได ๒ วัน ๓ วัน ยกจากกะปงปาสูมาทางยางันไปตั้งคายอยู ณ บานทุงโพ คายตะพานชาง
นั้นใหปงอุลูมีชื่อนายไพรรักษาอยูประมาณ ๕๐ คน ผูใดจะเปนนายอยูนั้น ฯขาฯ ไมรู เมื่ออายแขก
ตีเมืองไทรไดนั้น ที่เมืองไทรมีขาวเปลือกอยูทุกบาน แตจะมากนอยเพียงไรนั้น ฯขาฯ ประมาณไมถูก
ครั้น ยกไปถึ งบ า งทุ งโพแลว ฯขาฯ ไดยิน วากําปน มาทอดอยู ที่ป ากน้ําเมืองไทร ๓ ลํา
อายตนกูมัสอัดมีหนังสือใชคนใหถือหนังสือไปถึงอายตนกูอับดุลลา ณ เมืองมะละกาวาตีเมืองไทรได
แลวใหตนกูอับดุลลารีบมาเมืองไทรโดยเร็ว คนซึ่งถือหนังสือไปนั้นเดินบกไปแตเมืองไทร ๕ คน ไปเอา
เรือและคนที่แปไรยตอไป เมืองมะละกาอยูประมาณ ๑๖ วัน ๑๗ วัน ไดยินวาอายตนกูอับดุลลา
มาถึงเมืองไทรแลว ตั้งอยูที่โลสตาเมืองไทรเกา แลอายตนกูมัสอัด อายตนกูมัดอาเก็บยกตามพวก
กองทัพอายแขกเมืองไทรขึ้นมา ณ ทุงโพ อายตนกูอับดุลลาจัดแจงใหขนดินพูนเชิงเทินปากน้ําเมือง
ไทร ที่ตะพานชางหาไดตั้งคายใหมไม อายแขกอยูในคายพระยาไทร อายทวันมาลีไดยินวาอยูเกาะ
มางคาวี อายทวันมาลีจะมีพวกอยูมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู อายตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บ อาย
ตนกูมัดญิวา สยัดอาสัน ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา โตรามัน ตั้งอยู ณ ทุงโพ สูรบกับกองทัพพระยา
สาย กองทัพไทยอยู ๓ วัน กองทัพไทยถอยลามาตั้งรับอยูที่บานน้ํานอย พวกแขกยกตามมาตั้งรับกัน
อยูที่บานน้ํานอยหลายวัน โตะรามันใชใหอายหลงกับแขกมีชื่อลงไปเอาเสบียงอาหารที่บานทุงอะณะมุเกษ เมื่อเจะหลงกลับไปเอาตัว ฯขาฯ กับแขกมีชื่อบาวโตรามัน หาบเสบียงไปสงดวย ๗ คน ฯขาฯ
กับเจะหลงออกจากบานอะณะมุเกษ ๔ คืน ถึงบานน้ํานอยแขวงเมืองสงขลา
เมื่อพวกแขกรบกับกองทัพไทยที่บานน้ํานอย พวกแขกไทยนายไพรตาย ๙ คน ๑๐ คน
บาดเจ็บลําบากหลายคน แตกองทัพไทยนั้นจะตายสักกี่คน ฯขาฯ ไมรู กองทัพไทยลาถอยมาตั้งทัพ
อยูที่เขาลูกชางบางกระดาน อายตนกูมัดอาเก็บแขกไทรยกมาตั้งอยูที่บานบางกระดาน อายตนกูมัดญิวา โตะมาเลาแขก โตะมาเลาอายญีมาเทลตายคนหนึ่ง ไพรตาย ๒ คน บาดเจ็บลําบาก ๓ คน
เขากัน ๖ คน
อยูประมาณ ๔ วัน ๕ วัน พวกกองทัพไทย จีน แขก เขาตีคายอายแขกอีก อายแขกไพร
ถูกปนเจ็บลําบาก ๓ คน
อยูประมาณ ๔ วัน ๕ วัน ตนกูมัดอาเก็บกับไพร ๒๐๐ คน ชาง ๑๕ ชาง กลับไปเมือง
ไทรเห็นตนกูมัดอาเก็บพาเอาครัวไทยซึ่งจับไดที่วัดน้ํากระจายชาย ๑ หญิง ๒ (รวม) ๓ คน พาไปดวย

๓๗๖
ตนกูมัดอาเก็บยกไป ๒ วัน สยัดอาสันลูกตนกูเกณฑนายไพร ๒๐๐ คน กับปงลิมาไปตั้งคายอยู ณ
บานน้ํ าน อยยกตามไปคายเขาลู กชางอยูป ระมาณ ๒ วัน ๓ วัน กองทัพไทย จีน แขก เขาตีคาย
โตะปะษาที่เขาลูกชางกองทัพไทยยิงปนใหญไปแตบนเขา ตกลงกลางคายถูกพวกอายแขกไทรตาย ๕
คน แลวอายแขกเมืองไทรเอาปนหลัก ปนคาบศิลา ยิงพวกกองทัพไทยๆ จะบาดเจ็บตายมากตาย
นอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู
อยูประมาณ ๗ วัน ๘ วัน ไดยินพวกแขกกองทัพพูดกันวา อายตนกูมัดอาเก็บใหแขกมี
ชื่อ ๔ คน ถือหนังสือมาแตเมืองไทร มาถึงอายตนกูมัดญิวา ในหนังสือจะวามาประการใด ฯขาฯ หารู
ไม ครั้นขึ้นละไปงะซึ่งมาแตเมืองเกาะหมากเปนนายคายอยูที่เขาลูกชางไปบอกแกปงลิมาปะษาที่คาย
ปงกระดานวากองทัพไทยใหเขาตีคายอายแขก วาอายโตะมาเลาถูกปนคาบศิลา ขอมือทะลุ ไพรแขก
ถูกปนและหอกบาดเจ็บตายหลายคน
อยูประมาณ ๒ วัน กองทัพไทย จีน แขก เขาตีคายอายแขกซึ่งตั้งอยูริมทะเลใหญ แตก
ไปหลายคาย
ครั้น ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนกี่ค่ํา ฯขาฯ หาไดสังเกตไวไม ฯขาฯ ไดยิน อายตนกู
มัสอัด ตนกูมัดญิวา ปงลิมาโปย ปงลิมาปะษา นายไพรแขกเมืองไทรพูดกันที่คายวากองทัพไทยยก
มาตีเมืองสงขลามาก อายตนกูมัดอาเก็บวาจะไปเที่ยวหาคนที่เมืองไทรหนุนมาอีกก็หาเห็นมาไม เรา
มีคนอยูเทานี้เห็นจะสูไมได
ครั้นรุงขึ้นเพลาเชากองทัพไทยเอาปนใหญบนเขายิงเขาไปในคาย อายแขกสูรบอยูจน
เพลาค่ํ า ครั้ น เพลาดึ ก อ า ยแขกแตกหนี ไป ผู ใดจะไปข างไหน ฯข า ฯ ไม รู ครั้น รุ งขึ้ น เพลาเช า
กองทัพไทยติดตามไป ฯขาฯ ปวยอยูหนีไปไมทัน เพื่อนจับตัว ฯขาฯ ได เอาตัว ฯขาฯ มาสง ณ เมือง
สงขลา พระยาสงขลาสง ฯขาฯ เขามา ณ กรุงฯ และซึ่งอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดอาเก็บตนกูมัดญิวา
ชักชวนกันมาตีเมืองไทรจะโกรธแคนพระยาไทรประการใด ฯขาฯ ไมรู แตพวกแขกเมืองไทรนั้นโกรธ
แคนดวยพระยาไทรกะเกณฑใชสอยการงานไมไดหยุดหยอน ไมไดทํามาหากินแลวพระยาไทรใหเรียก
เอาเปนคานาแกไพรบานพลเมือง เรือนหนึ่งเรียกเอาขาว ๑๐ นาเล คิดเปนไทย ๓๒ ถัง ที่คนไมมีก็
ใหคิดเอาเงินเรือนละ ๔ เหรียญ ๕ เหรียญบางเสมอทุกป ไดความเดือดรอน อายตนกูมัสอัดยกมาตี
เมืองไทรครั้งนี้จึงพากันเขากับอายตนกูมัสอัดสิ้น
เมื่อตีเมืองไทรไดแลวขาไดยินพวกแขกพูดกันวาจับไทยฉกรรจที่เมืองไทรไดประมาณ ๓๐
คน อายแขกเฆี่ยนตีแลวจําตรวนเอาไปใชการอยูที่ปากน้ําเมืองไทร ภายหลังจะ.....เมืองไหน ฯขาฯ
ไมรู สิ้นคําใหการเทานี้ ๛
๏ ฯขาฯ อายษาหลังแขกเมืองยะลาใหการวา ฯขาฯ เปนบาวแมกองดาลําเมืองยะลา
บิดา ฯขาฯ ชื่อเจะดอระมาร มารดาชื่อนอมะ ตั้งบานเรือนอยูมุเกษญะรัตแขวงเมืองตานี ครั้นอายุ
ฯขาฯ ได ๒๐ ป บิดามารดา ฯขาฯ ตาย ฯขาฯ ไดอิปาหลังเปนภรรยาตั้งบานเรือนอยู ณ บานตาลุ

๓๗๗
เสาแขวงเมืองยะลา ฯขาฯ อยูกินกับอิปาหลังไดประมาณ ๔ ป ๕ ป มีบุตรชายหนึ่ง อิปาหลังกับ
บุตรชาย ฯขาฯ ตาย แลว ฯขาฯ เที่ยวอาศัยอยูกินกับพี่นองในแขวงเมืองยะลา เมื่อ ณ เดือนยี่ ปจอ
สัมฤทธิศก พระยายิริงเกณฑใหแมกองดาลํานาย ฯขาฯ กับไพร ๘ คนเขากัน ๙ คน ทั้งแมกองกาลํา
เจากองพระยาสายยกไปประมาณคนนายไพร ๓๐๐ คนเศษไปตั้งคายรบกับอายตนกูมัสอัด ตนกู
มัดญิวา ณ ทุงโพ แขวงเมืองไทร ไดสูรบกับอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ได ๓ วัน ๔ วัน แลวพวก
อายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ยกเพิ่มเติมมาเขาตีแหกคายพระยาสายแลวจับเอาพวก ฯขาฯ นายไพร
๙ คน กับพวกพระยาสาย ๔ คน เขากันเปนคน ๑๓ คนไปได แตกองทัพพระยาสายแตกถอยไปตั้งอยู
ที่ปากญางันแขวงเมืองไทร แลวอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา เกณฑให ฯขาฯ กับแขกมีชื่อ ๖ คนไป
ขนกระสุ น ดิ น ดํ า ที่ บ า นลุ ด านุ งในเมื อ งไทร ฯข าฯ ๖ คนได ลู ก กระสุ น ๔๐๐ กระสุ น ดิ น ดํ า ๘
กระบอก แลว ฯขาฯ ก็หาบมาทาง ๒ คืน ถึงบานยอแขวงสงขลา ฯขาฯ เอาลูกกระสุนดินดําสงให
อายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวาๆ ใหเจะอุเสนเปนนายกองคุมพวก ฯขาฯ ประมาณ ๓๐ คนเศษ ยกไป
ตั้งรักษาอยูที่ทุงน้ํานอย คอยดูกองทัพจะหนีถอยไปเมืองไทร แลวอายตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวา ยก
กองทัพเขามาทางครึ่งวัน ฯขาฯ ไดยินเสียงปนคาบศิลายิงกันตั้งแตเพลาเที่ยงจนเพลาบาย ๓ โมง จึง
สงบเสียงปน แลวพวกแขกมีชื่อ ๓ คนเดินไปบอก ฯขาฯ ที่ทุงบานน้ํานอยวากองทัพตนกูมัสอัด ตนกู
มัดญิวา ยกไปพบกองทัพพระยาสายไดรบกัน แขกกองทัพเมืองไทรถูกปนในที่รบ ๙ คน บาดเจ็บ ๓
คน กองทัพพระยาสายจับแขกไทรได ๓ คน แลวทัพพระยาสายลาถอยไป และเจะอุเสนใชใหแขกมี
ชื่อ ๒ คนไปขอยาฝนที่ตนกูมัสอัด ตนกูมัดญิวาๆ ก็ใหยาฝนมากับแขกมีชื่อ ๒ คน กอนหนึ่ง แลวเจะ
อุเสนถามวากองทั พตนกูมัส อัด ตนกูมัดญิ วา ตั้งอยูที่ไหน อายแขกมีชื่อ ๒ คน บอกวาตั้งอยูที่ริม
ตะพานสําโรงไดประมาณ ๕ วัน ๖ วัน แลวกลับไป แตกองทัพพระยาสายลาถอยไปตั้งอยูริมเขาแขวง
เมืองสงขลา แตตนกูมัสอัดกับไพรประมาณ ๑๐๐ คนเศษพากันกลับไปเมืองไทร อยูประมาณ ๖ วัน
๗ วัน กองทัพอายตนกูมัดญิวาพากันยกตามไป ฯขาฯ ไดยินพวกกองทัพแขกพูดกันวากําปนและ
กองทั พ ไทยยกมาเมื อ งสงขลาคนเป น อั น มาก ทั พ ออกไปตี เมื อ งไทรนั้ น บุ ต รเจ า พระยานครกั บ
พระปลัดเขาเมืองไทรไดเผาบานเผาเรือนเสียสิ้น แตพวกเมืองจะนะ ฯขาฯ ไดเห็นหญิงชรา ๔ คน
อายตนกูมัสอัดพาไป แตกองทัพอายตนกูมัดญิวานั้นจะไดครอบครัวมากนอยเทาใด แขกมีชื่อหาได
เลาให ฯขาฯ ฟงไม แตตัว ฯขาฯ ปวยอยูที่ทุงน้ํานอยไปไมได ณ เดือน ๔ ขางแรมจะเปนกี่ค่ํา ฯขาฯ
จํามิได พวกกองทัพเมืองสงขลาไปจับเอาตัว ฯขาฯ สงเขามาเมืองสงขลาๆ สงตัว ฯขาฯ เขามา ณ
กรุงฯ สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛

๓๗๘
๑๓. คําใหการวันหมัดอาลี จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๑๑๘ และ ๑๒๑
ฯขาฯ หวันหมัดอาหลี ขอใหการวาดวย ฯขาฯ เปนญาติกับพระยาคนใหม ฯขาฯ ตั้ง
เรือนอยูที่บานกตาบารู ในเมืองกลันตัน เรือน ฯขาฯ ระยะทางกับบานพระยากลันตันประมาณ ๕
เสน ๖ เสน ฯขาฯ ลาพระยากลันตันมาเยี่ยมพี่นอง ณ เมืองตานี ฯขาฯ มาจากเมืองกลันตันแต ณ
วัน ฯ๖ ๖ ค่ํา ครั้น ณ วัน ฯ๗ ๖ ค่ํา มาถึงเมืองตานี แลเมื่อ ณ วันเดือนสี่ ขางขึ้น เจะอาหลีลาม
เมืองนครเชิญตราตั้ง พระยากลันตันออกไปลุวาง ณ เมืองกลันตัน พระยากลันตันใหหาบรรดาญาติ
พี่นองศรีตวันกรมการมานั่งฟงทองตราที่บานพระยากลันตันคนใหม แลวตางคนตางกลับไป
อยู ป ระมาณ ๑๔ วั น ๑๕ วั น หลวงอาหมั ด มุ เกษน อ งพระยากลั น ตั น ผู ต ายคุ ม ไพร
ประมาณ ๓๐๐ คนเศษยกขึ้นไปตั้งคายอยูที่มุเกษแขวงเมืองกลันตัน ระยะกับบานพระยากลันตัน
คนใหมทางวัน หนึ่ง เกลี้ยกลอมไพรในเมืองกลัน ตัน ไดอีกประมาณ ๑๐๐๐ คนเศษ แลวยกลงมา
ตั้งอยู ณ บานวะกะสะตําๆ กับบานพระยากลันตันทางเชาชั่วเพล แตยังหาทําคายไม พระยากลันตัน
กับรายามุดาผูนองคุมไพรประมาณ ๖๐๐๐ คนเศษยกไปตีหลวงอาหมัด ฯขาฯ ก็ไปดวย ไดรบกัน
จนถึงอาวุ ธ สั้ น ฝ า ยหลวงอาหมั ด ไพรต ายประมาณ ๑๔ คน ๑๕ คน ลําบากเป น อัน มาก ฝาย
พระยากลันตันไพรตาย ๔ คน ลําบากคนหนึ่ง แลวหลวงอาหมัดแตกถอยไปตั้งอยูที่บานมุเกษหกคาย
พระยากลั น ตั น ยกกลั บ ไปบ านให ร ายามุ ดาตั้งคายมั่ น อยูที่ บานวะกะสะตํ าประมาณ ๒๐ คายคน
ประมาณ ๓๐๐๐ คนเศษแลวหลวงอาหมัดคุมไพรประมาณ ๑๕๐๐ คนเศษยกมาตีคายรายามุดาที่
บานวะกะสะตําแตกคายหนึ่ง แตไพรทั้งสองฝายหาตายเจ็บลําบากไม แลวรายามุดาใหคนไปตีชิงเอา
คายไดแลวเลยไปตีเอาคายพวกหลวงอาหมัดไดคายหนึ่ง คนรายามุดาตายคนหนึ่งลําบากสองคนๆ
หลวงอาหมัดตายหาคน ลําบากเปนอันมาก
ครั้น ณ เดือนหาขางขึ้นหลวงปษาลูกพระยาบานทะเลที่ตาย รายาเจะบุตรพระยาสาย
คนเกากับพระยาบาโงยคุมไพรประมาณ ๓๐๐๐ คนเศษขามฟากคลองยกไปตีคายหลวงษาแลบุตร
หลวงษาลอที่บานษาลอฟากคลองตะวันออกไดรบยิงฟนกันแตเชาจนบาย ฝายหลวงปษา รายาเจะ
ตาย บาดเจ็บ จมน้ํ า ประมาณ ๑๘๐ คน พวกหลวงษาแลบังพวกหลวงปษาไดปงลูส องคน ไพร
ประมาณ ๘๐ คน ๙๐ คน พวกหลวงษาแลบาดสองคน หลวงปษาคุมไพรกลับมาตั้งอยูที่บานทะเล
รายาเจะตั้งมั่นอยูที่บานสุไหงปนังขางลางบานพระยากลันตันระยะกับบานพระยากลันตันสักสองชั่ว
ปนบาเรี่ยมลูก ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว แลที่เขาดวยพระยากลันตัน พระยาสายคนเกาหนึ่ง หลวงนีฆางับ ๑
หลวงกอตอ ๑ (รวม) ๒ คน พี่พระยากลันตันหลวงปสูผูเปนรายานองพระยากลันตัน ๑ หลวงษาแล
ลูกหลวงษาลอ ๑ รายาอาหลี ๑ หลวงอาหลี ๑ หลวงเด ๑ หลวงสีมะ ๑ เขากันตัวนาย ๙ คน ไพร
ประมาณ ๑๐๐๐๐ คนเศษ แลที่เขาดวยหลวงปษาบานทะเลนั้นพระยาบาโงย ๑ หลวงตงา หลวงกาลิง หลวงละไม ๓ คน บุตรพระยาบาโงย หลวงอาหมัด หลวงมะระเหม หลวงตรามัน หลวงปสู ๔ คน
บุตรหลวงบุเกษ หลวงปาไต หลวงอาสัน หลวงบาหา หลวงปลัด ๔ คน บุตรหลวงกะเระ รายาเจะ

๓๗๙
รายาแม หลวงมราเหม หลวงสนิ ๕ คน บุตรพระยาสายคนเกาหลวงตําปงนองหลวงปษา ๑ เขากันสิบ
แปดนายไพรประมาณ ๓๐๐๐ คนเศษ
แลที่ไดพระยากลันตันนั้นฟากตะวันออกขางกลันตันจนกระทั่งกะหลาลาเมา แตกะหลาลาเมาขึ้นไปจนถึงเหนือกลันตันที่รอนทองแลแตบางสะเบาะฟากตะวันตก คลองสะตําแตบานสะตํา
ขึ้นไปจนถึงบานสีมัดไดแกพระยากลันตันทั้งสิ้น
แลที่ไดแกหลวงปษานั้น แตบานสุไหงปนังขึ้นไปตามคลองกลันตันฟากตะวันตกจนบาน
บางันเลนมาตะวันตกตอแดนกับเมืองสาย เมืองระแงะ แลแตคลองษาเบาะฟากตะวันออกขึ้นไปจนถึง
บานวะกะสะตํา ตะวันออกคลองสะตําเลยไปจนถึงมุเกษมาเราะ บางสําเราะไดแกหลวงปษาทั้งสิ้นแล
พวกหลวงปษาตั้งคายลอมพวกพระยากลันตันเปนหลายแหงหลายตําบลประมาณ ๑๕๐
คาย ปนใหญปนนอยประมาณ ๒๐๐ กระบอก แลพวกพระยากลันตันตั้งคายรับพวกหลวงปษาแตก
บาง กลันตันฟากตะวันออกชักปกกาตามริมคลองขึ้นไปจนถึงบางลอเมา ปนใหญนอยประมาณ ๕๐๐
ยิงกั น อยู ในค ายทุ กวั น พอถึงป น บาเรี่ย ม ปน มะลิล า ตั้งรั้งรอรบกัน อยูจ น ฯขาฯ ออกมาจากเมือง
กลันตันแล ฯขาฯ เห็นวากําลังหลวงปษาพรอมกับพวกหลวงปษาแตเทานั้น ตีพระยากลันตันแตสัก
เดือนสองเดือนเห็นจะหาแตกไม เสบียงอาหารจะกินอยูสัก ๔ เดือน ๕ เดือน ก็ไมสิ้น แตกระสุนดิน
ดําติดขางขัด พระยากลันตันใหผูมีชื่อไปซื้อ ณ เมืองใหมยังไมกลับมากอน ปากน้ําเมืองกลันตันไดแก
พระยากลันตันในแมน้ําเมืองกลันตันไดคนละฟาก พระยากลันตันยังใชสอยเรือไปมากลับเหมืองทอง
ได แลพระยากลันตัน จัดแจงเรือรบเรือไล พรอมทั้ งเครื่องศาสตราวุธไวป ระมาณ ๓๔ ลํา ๓๕ ลํา
บรรทุกจุลําละ ๔ เกวียน ๕ เกวียน
ฝายพระยาบาโงยหลวงปษา จัดเรือรบไวประมาณ ๖ ลํา ๗ ลํา พรอมดวยเครื่องศาสตรา
อาวุธบรรทุกจุลําละ ๖ เกวียน ๗ เกวียน แลเมื่อ ฯขาฯ ยังอยูที่เมืองกลันตัน ฯขาฯ เห็นกรมการเมือง
นครอนูกับพระยากลันตันสองคนๆ หนึ่งชื่อเจะหลี คนหนึ่งนั้น ฯขาฯ ไมรูจักชื่อ สิ้นคําใหการ ฯขาฯ
แตเทานี้ ๛
๑๔. คําใหการนายรัก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๑๔๓
๏ ฯขาฯ นายรักใหการวาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศ ฯขาฯ เปนหลานจีนจิตๆ
เป นบาวเจาพระยาพลเทพ ตั้งบานเรือนอยู ณ สามเพ็ง จีนจิตแตงเรือให ฯขาฯ คุมสิน คาออกไป
จําหน าย ณ เมื องกลั น ตั น ๓ เที่ ย วๆ นี้แตงเรือศีรษะญวนลําหนึ่ งยาวแปดวา ปากกวางแปดศอก
บรรทุกสินคาขาวสารเกวียนเศษ เกลือสี่สิบสามเกวียน กระดาษเงินกระดาษทอง ครามหมอ ให ฯขาฯ
เปนนายเรือคุมสิ่งคาออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน ณ วันเดือนเกา ขางขึ้นปจอสัมฤทธิศก ฯขาฯ
กับจีนไตกงลูกเรือสิบเอ็ดคนใชใบจากปากน้ําเมืองสมุทรปราการไปเดือนหนึ่ง เถิงเมืองนคร ณ วัน
เดือนสิบแรมค่ําหนึ่ง ฯขาฯ แวะจําหนายเกลือที่เมืองนครยี่สิบเกวียนๆ ละสามตําลึง แลว ฯขาฯ ซื้อ

๓๘๐
ฝายซื้อดายที่เมืองนครเปนสินคาบรรทุกออกไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน ฯขาฯ ใชใบไปจากเมือง
นคร ณ วันเดือนสิบเอ็ดขึ้นสามค่ําไปหกวันเถิงนาเมืองสงขลา ณ วันเดือนสิบเอ็ดขึ้นแปดค่ําเรือตอง
พายุ ล มว า ว ซั ด เข าเกยหาดแตกที่ ป ากน้ําเมื อ งสงขลาสิ น คาจมน้ํ าสิ้น เก็บ ได แต ของปากเรือ บ าง
เล็กนอย ฯขาฯ กับไตกงลูกเรือขึ้นกักอยู ณ เมืองสงขลาไดความวาอายแขกยกมาตีเมืองไทร พระยา
สงขลายกขึ้นไปชวยเมืองไทรแลว ฯขาฯ หาพบพระยาสงขลาไม ฯขาฯ อยูที่เมืองสงขลาประมาณ
เจ็ดวันแปดวัน ฯขาฯ ซื้อเรือศีรษะญวนของจีนลูกคาชาวเมืองสงขลาลําหนึ่งยาวหาวา ปากหาศอก
บรรทุกสินคาซึ่งเก็บไวไดลงไปจําหนาย ณ เมืองกลันตัน ฯขาฯ ใชใบไปจากเมืองสงขลา ณ วันเดือน
สิบเอ็ดแรมสามค่ํา ฯขาฯ หาไดทอดที่ปากน้ําไม ฯขาฯ เขาไปในคลองเมืองกลันตันทอดอยูที่ดานๆ
กั บ ปากน้ํ า ทางไกลกั น ประมาณห าสิ บ เส น เศษ ฯขาฯ เห็ น เรือ ลูกคาทอดอยูลํ าหนึ่ง ฯขาฯ ถาม
นายเรือๆ บอกวาเปนลูกคาอยูบานแหลมเมืองเพชรบุรี บรรทุกขาวสารเกลือฝายออกไปขายราคา
ขาวเกวียนละ ๓๐ เหรียญ เกลือเกวียนละ ๑๕ เหรียญ ฝายหาบละ ๓ ตําลึง ๔ เฟองเหรียญ ฯขาฯ
ไดยินวาตนกูปะสา รายามุดา แขกนายไพร ซึ่งเขามา ณ กรุงเทพฯ กลับออกไปเถิงเมืองกลันตันกอน
ฯขาฯ ประมาณ ๔ วัน ๕ วัน ฯขาฯ เที่ ยวทวงลูกหนี้อยูที่เมืองกลันตันแปดเดือนเศษและดานนั้น
ตั้งอยูฝงตะวันออก มีเรือนแขกอยูประมาณ ๓๐ เรือน มีคนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๒๐๐ เศษ
ตั้งแตดานขึ้นไปฟากตะวันออกจนเถิงบานพระยาบาโงยประมาณ ๑๑ บาน ๑๒ บานๆ หนึ่งมีเรือนอยู
ประมาณ ๒๐ เรือน ๓๐ เรือนบาง คนชายหญิ งไพรน อยบ านหนึ่งประมาณ ๗๐ คน ๘๐ คน บ าง
ตั้งแตบานพระยาบาโงยขึ้นไปจนเถิงบานพระยากลันตันสามบาน จีนแขกอยูปนกันบานหนึ่งประมาณ
๒๐๐ คน ๓๐๐ คน เหนือบานพระยากลันตันขึ้นไปขางปลายน้ํานั้น ฯขาฯ หาไดขึ้นไปเที่ยวไม จะมี
บานเรือนผูคนอยูมากนอยเทาไร ฯขาฯ ไมรูบานพระยากลันตันนั้นชั้นนอกปลูกกอไผลอมรอบ ๓ ดาน
ถัดกอไมไผเขาไปทําคายดวยกระดาน เรือนพระยากลันตัน ๗ หลังเครื่องบนไมจริงผูกดวยหวาย
หลังคามุงจาก มีฉางขาวฉางหนึ่งจะกวางยาวสักกี่หอง ฯขาฯ หาไดสังเกตไมจะมีขาวสักเทาไร ฯขาฯ
หารูไม ฯขาฯ เห็นมีปนบาเรี่ยมเล็กกระสุนใหญประมาณ ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว ๗ นิ้ว ทําโรงไวในคายบาน
พระยากลันตัน ๑๐ กระบอก ปนมะลิลากระสุน ๒ นิ้ว ๒ นิ้วกึ่ง มีอยู ๓๐ กระบอก แตปนคาบศิลา
จะมีอยูมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู ฟากตะวันตกตั้งแตดานขึ้นไปจนเถิงบานตนกูปะสา ๓ บานๆ หนึ่ง
มีเรือนอยู ๑๔ เรือน ๑๕ เรือนบาง มีคนชายหญิงใหญนอยอยูบานละ ๖๐ คน ๗๐ คนบาง เหนือ
บ า นตนกู ป ะสาขึ้ น ไปจนถึ งหน า บ า นพระยากลั น ตั น (ตรง)ข ามก็ มี เรือ นจี น แขกตั้ งเรี่ย รายกั น ไป
ประมาณสัก ๔๐ เรือน ๕๐ เรือน คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน บานตนกูปะสา
อยูใตบานพระยากลันตันลงมาประมาณ ๔๐ เสน เรือนตนกูปะสา ๔ หลัง เครื่องบนไมจริงผูกดวย
หวายหลังคามุงจาก รั้วบานนั้นทําดวยไมไผจัดแตะลอมรอบเรือน ฯขาฯ เห็นมีปนบาเรี่ยมกระสุน ๕
นิ้ว ๖ นิ้วใสรางลอไวในบาน ๕ บอก ปนมะลิลา ๑๕ บอก แตปนคาบศิลานั้นจะมีอยูมากนอยเทาใด
และบุตรหลานพระยากลันตันศรีตวันกรมการจะตั้งบานเรือนอยูแหงใดตําบลใด ฯขาฯ หารูไม จะ

๓๘๑
เป น วัน ใดเดื อ นใด ฯข า ฯ จํ า มิ ได ฯขาฯ ไปหาพระยากลั น ตั น วาผู ใดจะซื้ อขาวก็ให ซื้อ ขาวเกาคื น
เสียกอน ขาวซึ่งพระยากลันตัน ตนกูปะสา ซื้อเอาไปแตกรุงเทพฯ เปนขาวใหมเอาไวซื้อขายกันตอ
ภายหลัง แลว ฯขาฯ เห็นจีนแขกชาวบานพากันไปซื้อขาวตนกูปะสาบางซื้อขาวพระยากลันตันบาง
ราคาขายกัน ๕๐๐ ครั้นตั้งเปนเงิน ๓๕ เหรียญคิดเปนเกวียนที่กรุงเทพฯ เปนเกวียนละ ๑๕ ตําลึง ๑
บาท ๑ สลึง
ครั้นอยู ณ วันเดือนอายขางแรม ฯขาฯ ไดยินแขกมีชื่อพูดจากันวาพระยากลันตันใหฆา
แพะ ฆาโค ฆากระบือ แลวใหหาตนกูปะสาและญาติพี่นอง ศรีตะวันกรมการมากินเลี้ยงที่บานพระยา
กลันตันญาติพี่นอง ศรีตวันกรมการมาพรอมกันกินเลี้ยงที่บานพระยากลันตัน แตตนกูปะสาหามาไม
ครั้นอยูมา ๔ วัน ๕ วัน พระยากลันตันใหหาตนกูปะสามาคิดราชการ ตนกูปะสาไมมาเถิง ๒ ครั้ง ๓
ครั้ง ครั้นอยูมา ๔ วัน ๕ วัน ตนกูปะสามาหาพระยากลันตันมีแขกไพรมาคอย ๖๐ คน ๗๐ คน มีปน
มีหอก มีกริช มาทุกคนพระยากลันตันวาตนกูปะสาทําไมจึงเอาคนมามาก ตนกูปะสาวามานอยไมดี
มามากจึงดี ตนกูปะสากับพระยากลันตันจะพูดกันตอไปประการใดผูมีชื่อหาไดเลาให ฯขาฯ ฟงไม
แลว ฯขาฯ ไดยินแขกมีชื่อชาวบานพูดจากันวารายาเจะขายเรือนใหรายามุดานองพระยากลันตันจะ
เปนราคาเทาไรไมรู รายามุดาก็รื้อเอาเรือนที่รายาเจะขายใหรายามุดาไป ตนกูปะสาวารายามุดาทํา
คุมเหงความก็เงียบกันมา
ครั้น ณ วัน ฯ ๓ ขางขึ้น ตนกูปะสาวารายามุดาตั้งคายลอมบานตนกูปะสาทําดวยไมไผ
บาง ไมจริงบาง พระยากลันตันใหหลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์ หลวงศรีประตุกา ซึ่งเจาพระยา
นครใหออกไปอยูที่เมืองกลันตัน ไปถามตนกูปะสาวาตั้งคายทําไม ตนกูปะสาวาตนกูปะสาหาไดตั้ง
คายไมตนกูปะสาทํารั้วบานดอก ความก็นิ่งกันมาหลายวันแลว ไดยินวาพระยาบาโงยกับตนกูปะสา
คิดกันตั้งคายตามริมน้ํา ตั้งแตบานตนกูปะสาตามขึ้นไปพนหนาบานพระยากลันตันประมาณ ๑๔ เสน
๑๕ เสน หลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์ หลวงศรีประตุกา กรมการเมืองนครเห็นตนกูปะสาตั้งคาย
ทํ า ผิ ดประหลาดอยู หลวงทิ พ อาวุธ หลวงชัย พลภั ก ดิ์ หลวงศรีป ระตุ กา ไปวากับ ตนกูป ะสาวา
ตนกูปะสาทําอยางนี้พระยากลันตันจะมีความสบายที่ไหน ตนกูปะสาวาอยาวาแตพระยากลันตันจะ
ไม ส บายเลย เถิ งตั ว หลวงทิ พ อาวุ ธ หลวงชัย พลภั ก ดิ์ หลวงศรีป ระตุ กาก็จ ะไมส บายเหมื อนกั น
ตนกูปะสากับญาติพี่นองอุตสาหะเขามาเฝาทูลละอองฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ ทรง
พระกรุณาเมตตาโปรดใหตนกูปะสาญาติพี่นอง เขาเฝาหลายครั้งตรัสถามวาผูใดจะเปนพระยากลัน
ตันได ตนกูปะสากราบทูลวาหลวงนิปากแดงใจดีอารีอารอบกับญาติพี่นองไพรบานพลเมืองก็นับถือ
กลัวเกรงมาก สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวจึ่งตั้งใหหลวงนิปากแดงเปนที่พระยากลันตัน ครั้นไดเปนที่
พระยากลันตันแลวก็ไมอารีอารอบรักใครตนกูปะสาๆ ก็ไมไดเปนที่มีชื่อเสียงแตสักอยางหนึ่ง ตนกูปะ
สาอายแกสมัครพรรคพวกบาวไพร มีความนอยใจหนัก หลวงทิพอาวุธ หลวงชัยพลภักดิ์ หลวงศรี
ประตุกา ก็กลับไปบอกพระยากลันตันตามคําตนกูปะสา พระยากลันตันไมไวใจจึงตั้งคายลอมบาน

๓๘๒
พระยากลันตันตั้งคายตอขึ้นไปอีกยาวประมาณสัก ๕๐ เสน แลว ฯขาฯ เห็นเรือพายเอาดินดําไปขาย
ใหตนกูปะสาครั้งหนึ่ง ๓ ถึง ๔ ถัง จะหนักเทาไร ฯขาฯ ไมรู
ครั้น ณ วัน เดือน ๓ ขางแรม พระยาบาโงยกับไพรประมาณ ๔๐๐ คนยกเดินเลียบคาย
ฝงตะวันตกไปขามขางเหนือบานพระยากลันตันทางประมาณเชาชั่วเพล ไปตั้งคายสกัดคนขางฝาย
เหนือน้ําไมใหลงมาชวยพระยากลันตันๆ ใหรายามุดาคุมไพรยกขึ้นไปตั้งคายสูรบกับพระยาบาโงยกอง
หนึ่งจะเปนคนมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมรู ภายหลัง ฯขาฯ ไดยินวาพระยาบาโงยตีคายรายามุดาแตก
ถอยลงมา พระยากลันตันกับรายามุดายกขึ้นไปตีคายพระยาบาโงยแตกถอยไป พระยากลันตันให
รายามุดาอยูรักษาคาย พระยากลันตันกลับลงมา ณ เมืองกลันตัน
ครั้น ณ วัน ฯ ๔ ขางแรม พระยาบาโงยยกมาสูรบกับรายามุดาอีก รายามุดากับพระยา
บาโงยสู รบกั น ต านอยู ป ระมาณ ๑๔ วั น ๑๕ วัน ครั้น ณ วัน ฯ ๕ ขางแรม พระยาบาโงยตีคา ย
รายามุดาแตกถอยลงมาใกลเมืองกลันตันทางประมาณ ๗๐ เสน ๘๐ เสน พระยากลันตันจึงเกณฑคน
ใหพระยาจางวางยกขึ้นไปตีคายพระยาบาโงย ใหรายามุดากลับลงมารักษาคายปากน้ําพระยาบาโงย
กับพระยาจางวาง สูรบกันอยูประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน พระยาบาโงยแตกถอยไปตั้งอยูที่เขามะระทาง
ประมาณครึ่งวัน ฯขาฯ กับเพื่อนเรือลูกคาเห็นบานเมืองเกิดรบพุงกันวุนวาย ก็ถอยเรือออกมาทอด
อยูที่ปากน้ําประมาณ ๗ วัน ๘ วัน ตนกูปะสาเกณฑคนประมาณ ๓๐๐ ๔๐๐ ยกขามฟากมาตีคาย
รายามุดาที่ปากน้ํา สูรบกันอยูวันหนึ่ง รายามุดาแตกถอยขึ้นไปตั้งอยูใกลกับบานพระยาจางวางทาง
ประมาณ ๔๐ เสน ๕๐ เสน พวกกองทัพตนกูปะสาใหทําทุนปดปากน้ําไวชองแตพอเรือเดิน มีแขก
รักษาอยูประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน ไมใหผูใดเอาขาวเกลือผักปลาเขามาขายในเมืองกลันตัน ฯขาฯ
ลงเรื อ น อ ยเข า ไปในเมื อ งกลั น ตั น หลายครั้งได ยิ น ชาวบ านชาวเมื อ งพู ด จากั น วาตนกู ป ะสา พวก
ตนกูปะสาปดปากน้ําไว ไพรบานพลเมืองอดอยาก พระยากลันตันแตกอนพวกมากเดี๋ยวนี้มาเขากับ
ตนกูปะสามาก บาวพระยากลันตันที่ตั้งบานเรือนอยูขางฟากตะวันตกจะไปชวยพระยากลันตันก็ไมได
ดวยตนกูปะสาวาถาไปชวยพระยากลันตันบุตรภรรยาอยูขางหลัง ตนกูปะสาจะเอาเรือไปแลกกระสุน
ดินดําเสีย คนจึงเขากับตนกูปะสามาก
ครั้น ณ วัน ฯ๑๐ ๖ ค่ํา หลวงสรเสนีขี่กําปนลงไปเถิงเมืองกลันตัน กําปนทอดอยูปากน้ํา
หลวงสรเสนีกับไพรประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน ใสเสื้อแดงลงเรือสําปนเขาไปหาตนกูปะสาแลวเลยไป
หาพระยากลันตันแตจะพูดกันอยางไร ฯขาฯ ไมรู ครั้นเพลาเย็นหลวงสรเสนีกลับไปกําปน รุงขึ้น
เพลาเชา ฯขาฯ เขาไปในเมืองกลันตัน ฯขาฯ ไดยินชาวบานชาวเมืองพูดกันวาเห็นขาหลวงมา ชวนกัน
ดี ใจทั้ งบ า นทั้ งเมื อ ง พู ด ว า หลวงสรเสนี ว าแก ต นกู ป ะสาว า พระยาศรี พิ พิ ฒ น แ ม ทั พ ใหญ ใช ให
หลวงสรเสนีลงมาหามปรามวา ตนกูปะสากับพระยากลันตันก็มิใชผูอื่นเปนพี่เปนนองกัน อยาใหรบพุง
กันไพรบานพลเรือนจะไดความเดือดรอน ตนกูปะสาตอบวาทานไมใหวิวาทสูรบกัน ทานจะใหเลิก
เสียก็จะเลิกแลว หลวงสรเสนีไปหามพระยากลันตันๆ วาพระยากลันตันหาไดคิดสูรบตนกูปะสากอน

๓๘๓
ไม ตนกูปะสาคิดมาทํารายกับพระยากลันตันๆ จึงตองสูรบ เดี๋ยวนี้พระยาศรีพิพัฒนแมทัพใหญใชให
ขาหลวงออกมาหามปรามนั้น ถาตนกูปะสาไมทํารายรบพระยากลันตันๆ ก็จะเลิกเสียดวยกัน ตั้งแต
นั้ น มาหาได สู ร บกั น ไม ต า งคนต า งรอกั น อยู หลวงสรเสนี เอาดิ น ดํ า ไปให พ ระยากลั น ตั น หกถั ง
ตนกูปะสารูโกรธหลวงสรเสนีๆ จะวากันสิ่งไรกับตนกูปะสาๆ พูดเปนเชิงไมเรียบรอยเหมือนแตกอน
หลวงสรเสนีใชใหหมื่นเทพขึ้นมาแจงราชการกับพระยาศรีพิพัฒน ณ เมืองสงขลา แตตนกูปะสาใชให
แขกถือหนังสือขึ้นมาเถิงพระยาศรีพิพัฒนนั้น ฯขาฯ หารูไม อยูประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วัน ขุนโยธาสมุทรกับหมื่นเทพขี่เรือรบปากปลาลงไปเถิงเมืองกลันตันอีก ๒ ลํา ไพรนั้นเห็นเปนเขมรเปนไทยบาง
ประมาณลําละ ๓๐ คน ๔๐ คน เรือรบเขาไปในคลองทอดอยูที่หนาบานตนกูปะสาลําหนึ่ง ทอดอยูที่
บ านพระยากลั น ตั น ลํ า หนึ่ ง ขุ น โยธาสมุทรพูด วาพระยาเพชรบุ รีจ ะยกทัพ บกตามลงมาภายหลั ง
ชาวบานบอก ฯขาฯ วา ขุนโยธาสมุทรไปหามพระยากลันตันใหพระยากลันตันรื้อคายถอนคนเสีย
หลวงสรเสนีไปหามตนกูปะสาใหตนกูปะสารื้อคายถอนคนเสียมิใหรบสูกัน ตอไป ตนกูป ะสาวาให
พระยากลันตันเลิกกอน พระยากลันตันจึงจะเลิก ตางคนตางก็วากลาวเกี่ยงกันอยู ยังหาไดรื้อคาย
ถอนคนเสียไม แตตนกูปะสาวาถาพระยากลันตันไมรื้อคายถอนคนกอน ขาหลวงจะมาคุมเหงรื้อคาย
เลิกคนขางตนกูปะสาฝายเดียว ขาหลวงมาแตเทานี้ตนกูปะสาหาฟงไม แลว ฯขาฯ เห็นเรือศีรษะ
ญวนนายเรือลูกเรือเปนจีน บรรทุกขาวสารลงไปขายที่เมืองกลันตัน เขาไปทอดอยูในคลอง ๘ ลํา
ทอดอยูทะเลปากน้ํา ๑๒ ลํา เรือที่เขาไปในคลองนั้นขายขาวใหแกชาวเมืองกลันตันเกวียนละ ๒๐
เหรียญบาง ๒๕ เหรียญบาง แลกหมากกันบาง เรือที่ทอดอยูปากน้ํานั้นเรือลูกคาชาวเมืองตรังกานูที่
พิสูจนขึ้นมาซื้อไปเกวียนละ ๒๐ เหรียญบ าง ๒๕ เหรียญบาง เมื่อ ฯขาฯ ใกลจะเขามาไดยินวาพี่
พระยากลัน ตัน ขึ้ น ไปรบขา งฝ ายเหนือ พวกตวัน มุดาซึ่งเป น ตนกูศรีปตรามหารายาแตกถอยหาง
ออกไปไกลกับบานพระยากลันตันทางเชาชั่วเพลรบกันครั้งไรผูคนตายทุกครั้ง แต ฯขาฯ ไดเห็นวาศพ
ลอยน้ําลงมาประมาณ ๒๐ คน ๓๐ คน แลวแขกพูดเลากันตอมาวาพระยาเพชรบุรีคุมกองทัพ ๓ พัน
ยกลงไปเถิงบานไพรวันยังทางอีก ๓ วันจะเถิงเมืองกลันตัน แขกที่เปนพวกพระยากลันตันรูวาพระยา
เพชรบุรียกลงไปพากันดีใจทุกคน พูดกันวากองทัพยกลงไปเถิงแลวพวกตนกูปะสาก็จะหนีไป ไพร
บานพลเมืองรักพระยากลันตันมากกวาตนกูปะสา พระยาบาโงย ญาติพี่นอง ศรีตวันกรมการผูใดจะ
เขากับ ตนกูป ะสา จะชื่อไรขาหารูไม รูอยูแตวาพี่นองอยูขางตนกูปะสา ๔๔ นายไพรบาวพระยา
กลันตันอยูขางฟากตนกูปะสาๆ กันเอาไวไดหมด คนขางตนกูปะสาจึงมากกวาขางพระยากลันตัน
เสบียงอาหารขางพวกพระยากลันตันยังมีพอจะกินไดสักเดือนหนึ่ง แตหลวงสรเสนี ขุนโยธาสมุทร
นั้ น เพลาเช า ลงสํ า ป น เล็ ก ขึ้ น ไปเมื อ งกลั น เพลาเย็ น กลั บ ลงมานอนเรื อ ทุ ก วั น หลวงทิ พ อาวุ ธ
หลวงชัยพลภักดิ์ นั้นขึ้นมาเมืองนครแต ณ วันเดือน ๖ ขางแรม หลวงราชเมธา หลวงศรีประตุกา ยัง
อยูในบานพระยากลันตัน เจาพระยานครเถิงแกอสัญกรรมนั้นความรูลงไปเถิงเมืองกลันตัน เมื่อ ณ
วันเดือนเจ็ดขางแรม แขกลางคนพูดวาเจาพระยานครยังไมเถิงแกอสัญกรรมดอก ลางคนพูดวาเถิงแก

๓๘๔
อสัญกรรมแลว เมื่อ ฯขาฯ จะมา ฯขาฯ ไปลาพระยากลันตัน ฯขาฯ บอกพระยากลันตันวาโตะปะเส
ซื้อเชื่อสินคาของ ฯขาฯ ไปเปนเงิน ๙๕ เหรียญหาไดเงินไม จะขอเอาตัวโตะปะเสกับบุตรภรรยามา
พระยากลันตันก็ให ฯขาฯ มาเปนคนสามคน ฯขาฯ ใชใบมาแตเมืองกลันตัน ณ วัน ๑ฯ ๐ ๘ ค่ํา ไมได
แวะที่เมืองสงขลาหามิได มา ๑๓ วัน เถิงปากน้ําเจาพระยา ณ วัน ฯ๗ ๘ ค่ํา สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แต
เทานี้ ๛
๑๕. จดคําใหการอายตุลาแขก จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๒๑๑
๏ ฯขาฯ อายตุลาใหการวา ฯขาฯ เปนบาวเจะมาตะเลย บานเรือน ฯขาฯ ตั้งอยูบาน
ตะเลย ภรรยา ฯขาฯ อําแดงรื่นมีบุตรชายคนหนึ่ง เดิม ณ วันเดือนแปดทุติยษาฒ คืนค่ําหนึ่ง ปกุน
เอกศก พระยาไทรบุรีใชปงกะลุมุสีใหไปบอก ฯขาฯ วาใหเอาหวายตะคายาว ๑๕ วา ฯขาฯ ก็จัดแจง
หาหวายตะคาไดแลว ฯขาฯ ก็เอาไปสงพระยาไทรบุรี แลวพระยาไทรบุรีใชให ฯขาฯ ลากปนใหญ
เขามาสง ณ เมืองสงขลา ฯขาฯ ก็ลากปนเขามากับนายวิชิตพลเดชๆ คุม ฯขาฯ กับแขกมีชื่อมากนอย
เทาใด ฯขาฯ หารูไม แต ฯขาฯ ลากปนมาจากเมืองไทรได ๑๐ คืน มาเถิงกลางทางพอเพลาพลบค่ํา
ลง อายปะตีนากับแขกมีชื่อ ๑๐ คนพากันหนีไปจากขุนวิชิตพลเดช ครั้นเพลาประมาณสองยามเศษ
ฯขาฯ กับอายประเหมก็หนีขุนวิชิตพลเดชตามอายปะตีนาไปในเพลาคืนเดียวกัน ครั้นรุงขึ้นเพลาบาย
ประมาณ ๔ โมงเศษ ฯขาฯ กับอายประเหมอดน้ํา ฯขาฯ ก็แวะเขาขอน้ําชาวบานกินแลวชาวบานก็
ชวนกันจับ ฯขาฯ ได แตอายประเหมหนีไปได ชาวบานก็พา ฯขาฯ มาสงใหนายถานุ สิ้นคําใหการ
ฯขาฯ แตเทานี้ แลจะมีผูใดมาพูดจาวากับ ฯขาฯ ประการใดนั้นหามิได พิจารณาสืบไปเบื้องหนามี
ผูใดใหการอยางอื่นวามาพูดจากับ ฯขาฯ ประการใดก็ใหเฆี่ยน ฯขาฯ จงหนัก
๏ วัน ๖ ฯ๗ ๘๘ ค่ําทุติยษาฒ จมื่นอินทเสนา หลวงชาญณรงคเอาคําใหการอายตุลาแขก
เมืองไทรใชใหลากปนมานี้ไปจับไดสงมา ๛

๓๘๕
๑๖. คําใหการเจะปายา เจประหิม จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๗
๏ ฯขาฯ เจะประยา เจะประหิม ใหการวาเมื่อพระยาไชยาไปเถิงเมืองกลันตัน พระยากลันตัน ตนกูปะสา หลวงดรมาน หลวงหมัด มารับหนังสือไปอานทราบความแลว พระยาไชยาบังคับ
ใหรื้อคายเลิกคนเสียดวยกันทั้ง ๒ ฝาย คายขางฝายพระยากลันตันซึ่งตั้งตามริมแมน้ํา ตั้งแตบาน
ปเสมขางเหนือน้ํา รื้อตลอดลงมาจนถึงคายบานนําเขมรริมทะเล ขางฝายยกคายซึ่งกูศรีระมะตั้งที่
บานลีมัดก็รื้อแลว คายพระยาจางวาง รายามุดา ซึ่งตั้งสูรบกับหลวงหมัดรายาเจะที่มุเกษมระก็รื้อ
ตลอดลงมาจนถึงคลองสะตํา พวกขาหลวงไปกํากับดูแลใหรื้อคายชักปนใหญ ปนนอย กลับมาไวที่ใน
คายบานพระยากลันตันสิ้นแลว คนซึ่งอยูรักษาคายก็ใหเลิกกลับไปอยูบานเรือนแลว แตไพรพลพวก
พระยากลันตันซึ่งตั้งอยูไกลคายตอตาบารูนั้น พระยากลันตันใหเขาอยูรักษาคายเมืองที่บานพระยา
กลั น ตั น ประมาณ ๕๐๐ ที่ บ า นพระยาจางวางประมาณสั ก ๖๐๐ สั ก ๗๐๐ ที่ บ านรายามุ ด า
ประมาณสัก ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ที่บานตนกูศรีอินดาราประมาณสัก ๑๐๐ เศษ สิริเขากันทั้ง ๔ บาน
มีคนอยูประมาณ ๑๕๐๐ คน ๑๖๐๐ คน แตที่บานกูศรียมนั้นผูคนรักษาอยูสักเทาไร ฯขาฯ หาได
เห็นไม
คายตนกูปะสาซึ่งตั้งตามริมแมน้ําฝงตะวันตกที่ไกลๆ บานตนกูปะสานั้น ฯขาฯ เห็นเรือ
ลงหมดแลว แลคายที่คลองกีดัตซึ่งหลวงอาหลีลูกเขยพระยาบาโงยตีไดนั้น ตนกูปะสาใหรื้อแลวและ
คายตนกูปะสาซึ่งตั้งที่เหนือน้ํานั้น ตนกูปะสาจะไดรื้อแลวหรือยัง ฯขาฯ หาไดเห็นไม และคนซึ่งรักษา
ค า ยตนกู ป ะสานั้ น ตนกู ป ะสาจะให เลิ ก กลั บ ไปอยู บ านเรือ นฤๅๆ จะให เข าอยู รัก ษาค ายในบ าน
ตนกูปะสา ฯขาฯ หาทราบไม ที่คายบานตนกูปะสาหลังนี้ ตําปงหวันมูสูนองตนกูปะสานั้นหารื้อไม
ตนกูปะสาเอาคนเขาในบานตนกูปะสามากอยู แตจะเปนสักกี่พล ฯขาฯ หาทราบไม แตคายหลวง
หมัดเดิมตั้งอยูที่มุเกษมระ ภายหลังพระยาจางวางตีคายมุเกษมระได หลวงหมัดถอยไปตั้งอยูที่บา
เจาะ คนที่ มุเกษมระนั้ น เปน บ าวพระยากลันตันก็มี บาวพระยาจางวางก็มี พระยาจางวางตีคาย
มุเกษมระไดแลว ผูคนบาวไพรของพระยาจางวางก็หนีมาหาพระยาจางวาง ลางคนก็หนีมาไดแตตัว
ครอบครัวหาทันไดพาไม หลวงหมัดกวาดไลเอาครัวพวกบาวของพระยากลันตัน พระยาจางวาง ไป
รวบรวมไวที่บ าเจาะ บ าวไพรพวกหลวงหมัดซึ่งอยูที่มุเกษมระหลวงหมัดก็กวาดเอาไปทั้งฉกรรจ
สํามะโนครัวไปรวบรวมไวที่บาเจาะทั้งสิ้น มีฉกรรจสํามะโนครัวอยูที่บาเจาะประมาณ ๓๐๐๐ เศษ
และที่บานบาเจาะนั้นเปนบานของมารดารายามุดา เมื่อหลวงหมัดไปตีบานบาเจาะไดกอนจึงยกขึ้นไป
ตั้งอยูมุเกษมระ มารดารายามุดาหนีมาอยูเมืองกลันตันกับรายามุดาหลวงหมัด เก็บริบเอาสิ่งของบน
เรือนและขาวเปลือกในยุงกับโคกระบือ เรือใหญเรือเล็ก ปนหลัก ปนคาบศิลา กับผูคนบาวไพรของ
มารดารายามุดา ไดเปนมาก
ครั้นหลวงหมัดกวาดครัวลงมาแตมุเกษมาอยูที่บานบาเจาะ หลวงหมัดขึ้นอยูบนเรือน
รายามารดารายามุดา หลวงหมัดตั้งคายขึ้นที่บาเจาะอีก พอพระยาไชยาลงไปเถิงเขา จึงใชใหขาหลวง

๓๘๖
ลงไปวาใหหลวงหมัดรื้อคาย หลวงหมัดก็รื้อคายตามขาหลวงบังคับ ครั้นขาหลวงกลับมาแลว หลวง
หมัดก็ตั้งคายขึ้นที่บาเจาะอีก แลวหลวงหมัดเตรียมเรือไวที่บาเจาะประมาณสัก ๗๐ ลํา ๘๐ ลํา
ครอบครัวก็รวบรวมไวที่บาเจาะทั้งสิ้น ซึ่งหลวงหมัดเตรียมเรือรวมคนไวนั้น หลวงหมัดจะคิดไปฤๅๆ
จะคิดสูรบกับพระยากลันตันอีกประการใด ฯขาฯ หาทราบไมและรายาเจะ หลวงดรมาน เจะดูอาหลี
ซึ่งตั้ งคายอยูที่มุเกษมระกับ หลวงหมัดนั้น พระยาจางวางตีแตกไปพรอมกัน กับ หลวงหมัดรายาเจะ
หลวงดรมาน เจะดูอาหลี ๓ คนพี่นองไปตั้งคายอยูที่บานยามาหางกับบานบาเจาะประมาณ ๓๐๐ เสน
เศษ ข า หลวงได ไปว า ให รื้ อ ค า ยเสี ย รายาเจ ะ ก็ รื้ อ ค ายลงครั้ น ข า หลวงกลั บ มาก็ ตั้ งค า ยขึ้ น อี ก
ที่บานยะมา ตําบลนี้เปนที่ทุงนาของรายามุดา ฉางขาวก็ตั้งอยูที่บานยามา และผูคนซึ่งตั้งบานเรือน
อยูที่บานยามานั้นก็เปนบาวของรายามุดาทั้งบานประมาณชายหญิงใหญนอย ๑๐๐๐ เศษ รายาเจะตี
ไดไวเปนของรายาเจะทั้งบาน ผูคนจะมาหารายามุดา รายาเจะก็กักขังไว หาใหมาไม เห็นหลวงหมัด
รายาเจะ หลวงดรมาน เจะดูอาหลี ๔ คนนี้เปนพวกเดียวกัน พระยากลันตันไมไวใจกลัวจะคิดทําราย
กับพระยากลันตันอีก และขางธรรมเนียมแขกนั้น ถาเปนบาวฝายพระยากลันตันอยูที่บานใดตําบลใด
พวกพระยากลัน ตัน ไปตี จั บ ได พวกบาวฝายตนกูป ะสาก็ดี พวกตนกูป ะสาจับ ไดบาวไพรฝายพวก
พระยากลันตันก็ดี พวกพระยากลันตันก็เอาอาวุธมอบใหพวกบาวตนกูปะสาไปรบตนกูปะสาๆ ก็เอา
อาวุธมอบใหพวกบาวพระยากลันตันไปรบพระยากลันตัน ไดรับอาวุธแลวก็ตองไปสูรบกับนาย ถา
บาวพระยากลันตันตั้งบานเรือนอยูฟากขางตนกูปะสา ตนกูปะสาจับไดไวกอนก็ตองชวยตนกูปะสารบ
ไป ถาผูใดหนีขามฟากมาหาพระยากลันตัน ตนกูปะสาใชใหคนไปผูกประตูเรือนไว แลวเก็บริบเอา
สิ่งของบนเรือนจนสิ้น พวกบาวพระยากลันตันพะวงอยูดวยครัวแลทรัพยสิ่งของจึงหาอาจหนีมาหา
พระยากลันตันไม ฝายพระยากลันตันจับไดบาวตนกูปะสาก็ทําเหมือนอยางเดียวกัน จําเพาะจะกดขี่
เอาไดก็แตที่ครอบครัวนั้นไวแลว ถาไมไดครอบครัวบุตรภรรยาไว มันไมเปนหวงดวยทรัพยสิ่งของ
ครอบครัวแลว มันก็พาอาวุธหนีไปหานายมันเสีย ที่ชวยรบอยูนั้นตองระมัดระวังไวมันหลบหนีไมได
จึงตองอยูชวยรบ ถาเห็นไดที่หลบหนีไดก็หลบหนีไปเสีย หาอยูชวยรบไม และบัดนี้พระยากลันตัน
ตนกูปะสา รื้อคายถอนคนดวยกันทั้ง ๒ ฝาย ปลอยใหผูคนไปอยูบานเรือนแลว บาวตนกูปะสามีบุตร
ภรรยาตั้งบานเรือนอยูขางฟากตะวันออก จะขามมาหาบุตรภรรยาพระยากลันตันก็หาไดวากลาวไม
แตบาวไพรของพระยากลันตันซึ่งตั้งบานเรือนมีบุตรภรรยาอยูขางฟากตะวันตกขามมาหาบุตรภรรยา
ตนกูปะสาก็ใหจับปรับหมายเอาเงิน ถาเปนคนมั่งมีปรับเอาคนละยี่สิบสามสิบเหรียญ ที่เปนคนจน
เอาคนละเกาเหรียญสิบเหรียญ ๔ เหรียญ ๕ เหรียญ จึงใหอยูบานเรือนกับบุตรภรรยาตอไป และ
นีกะจีเปนบาวพระยากลันตันซึ่งคุมดอกไมทอง ดอกไมเงิน เขาไปทูลเกลาฯ ถวาย ณ กรุงนั้น นีกะจีตั้ง
บานเรือนอยูที่ปลาหวันขางฝงตะวันตกนั้น เมื่อตนกูปะสา พระยากลันตันวิวาทรบกัน นีกะจีหาได
ชวยขางผูใดไม ตนกูปะสาโกรธนีกะจีวาไมชวยตนกูปะสารบพระยากลันตัน ตนกูปะสาอุดคนปรับ
หมายเอาเงินกับนีกะจีกอนพระยาไชยายังไมลงไปเถิง ๒๐๐ เหรียญแลว เมื่อพระยาไชยาลงไปเถิง

๓๘๗
ตนกู ป ะสาจะปรับ หมายเอาเงิน กับ นี กะจีอีก ๓๐๐ เหรีย ญ นี กะจีมารองกั บ พระยาไชยาๆ ไดทํ า
หนังสือปดตราใหนีกะจีฉบับหนึ่ง หามมิใหตนกูปะสาปรับหมายเอาเงินกับนีกะจีตอไป ตนกูปะสาจึง
งดอยู และตนกูปะสาคิดแตเบียดเบียนคุมเหงปรับหมายบาวไพรพระยากลันตันฝายเดียว
ขอหนึ่งบาวพระยากลันตันบุตรภรรยาอยูบานปดังลินงฟากตะวันตก ๑๖ คนลาพระยา
กลันตันวาคายคูก็เลิกกันทั้ง ๒ ฝายแลว จะขอลากลับไปบานจะไดฤๅมิได พระยากลันตันจึงพาบาว
๑๖ คนลงไปหาพระยาไชยาที่เรือ วากับพระยาไชยาวาบาวจะขอลาไปบานพระยาไชยาวาเลิกรบกัน
แลว บานเรือนผูใดอยูที่ไหนก็ใหไปเถิด บาวพระยากลันตันก็ลาพระยาไชยากลับไปบาน ครั้นเมื่อจะ
กลับมาหาพระยากลันตัน ตนกูปะสาเก็บ ริบ เอาหอกกริชบาวพระยากลันตัน ทั้ง ๑๖ คนนั้น จนสิ้น
พระยากลันตันจึงพาบาวไปรองกับพระยาไชยาๆ ไดหาตนกูปะสาไปวาใหคืนปน หอก กริช ใหกับบาว
พระยากลันตันเสีย ตนกูปะสาวาจะคืนใหแลว ก็หาคืนใหไมจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไมให พระยากลันตันวา
ตนกูปะสาเปนคนดื้อหยิ่งหาฟงบังคับบัญชาขาหลวงไม
ขอหนึ่งตวนหลงอาหลีซึ่งเปนบุตรเขยพระยาบาโงย เมื่อแตกอนนั้นเขาอยูกับพระยา
กลันตันๆ ใหตวนหลงอาหลีคุมไพรไปตั้งคายอยูที่คลองตีดัต ครั้นอยูมาตนกูปะสาใหพวกยกขามฟาก
มาตีคายคลองตีดัต ตวนหลงอาหลีเขาเสียกับพวกตนกูปะสาบาวไพรของพระยากลันตันตวนหลงอาหลีก็เอาไวเสียในคายดวย ครั้นพระยาไชยาลงไปครั้งนี้บังคับใหตวนหลงอาหลีรื้อคายคลองตีดัต
เสียแลว พวกบาวของพระยากลันตันซื้อรงตวนหลงอาหลีเอาไว แตกอนนั้นเห็นวารื้อทลายคายไมสู
รบกันแลว พวกบาวพระยากลันตันซึ่งอยูที่บานดาน ๔๐ คนขนขาวของที่เรือนลงบรรทุกเรือ ๗ ลําจะ
ไมอยูที่บานดานจะไปอยูกับพระยากลันตัน พอขนของลงบรรทุกเรือเสร็จแลวจะออกไป ตนกูหลง
ชาวตรังกานูมาอยูที่เมืองกลันตันเปนพวกตนกูปะสานั้น ใหจับบาวพระยากลันตัน ๔๐ คนไว แลวเก็บ
ริบเอาขาวของในลําเรือเสียจนสิ้น พระยากลันตันใหเจะประยา เจะประหิม ไปรองกับทานพระยา
ไชยาๆ หาตัวตนกูป ะสามาใหสงตัวตนกูหลงไปชําระวากลาวกัน ตนกูปะสาก็หาสงตัวตนกูหลงให
ชําระไม ตนกูปะสาขัดใจจนเทาบัดนี้ พระยาใหไปรองกับพระยาไชยาๆ วาตนกูปะสาไมสงก็แลวไป
เถิด เมื่อขึ้นไปเมืองสงขลาใหกราบเรียนเจาคุณแมทัพใหญผูสําเร็จราชการใหทราบจะไดตัดสินให
(เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
(เนื้อความในหนาปลาย) แจงอยูในทองตราซึ่งโปรดเกลาฯ ออกมาเปนหลายประการ จึง
ไดใหพระยาไชยาออกมาวาที่เจาเมืองพังงา ตามทองตราพระคชสีหโปรดเกลาฯ ถาพระยาไชยามาถึง
เมืองพังงาแลวใหพระยาถลาง พระปลัด หลวงขุนหมื่นกรมการเมืองถลางหลวงปลัดกรมการเมือง
พังงา พระภูเก็ตหลวงปลัดกรมการเมืองภูเก็ตฟงบังคับบัญชา พระยาไชยาแตซึ่งชอบดวยราชการตาม
พระราชกําหนดกฎหมายใหเปนเอกสิทธิ์ เอกฉันท น้ําหนึ่งใจเดียวกันอยาใหถือเปรียบขัดแกงแยงให
เสียราชการไปแตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได

๓๘๘
ประการหนึ่งใหพระยาไชยาตั้งใจทําราชการฉลองพระเดชพระคุณ โดยสัตยสุจริตใหมีจิต
โอนออนเมตตากับสมณชีพราหมณกรมการไพรบานพลเมืองลูกคาวานิช อยาใหคิดเบียดเบียนขมเหง
เบียดเบียนใหไดความยากแคนเดือดรอนแตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
ประการหนึ่งไพรสมไพรสวยเลกสังกัดทัพขาเจาบาวนายไทยจีนแขก ตามบรรดาซึ่งตั้ง
บานเรือนทํามาหากินอยูในแขวงอําเภอเมืองพังงาเมืองถลางเมืองภูเก็ตมากนอยเทาใด ใหพระยาถลาง
พระภูเก็ตหลวงปลัดเมืองพังงากรมการยื่นบัญชีทะเบียนหางวาวใหกับพระยาไชยาผูวาที่เจาเมืองพังงา
ใหเสร็จสิ้นเชิง ใหพระยาไชยารูสารบัญชีจํานวนไพรบานพลเมืองไวใหถวนถี่มีราชการศึกสงครามการ
โยธาสาหรับบานเมืองจะไดเกณฑใชสอยไดโดยคลองสะดวก
ประการหนึ่ งส วยแลภาษี อากรดีบุ กเศษดี บุ ก จั งกอบปากเรือของสิ่งไรซึ่ งจะได สงเข า
ทองพระคลังหลวงมีอยูที่เมืองถลาง เมืองพังงา เมืองภูเก็ต เทาใดไดสงแลวแลยังคงคางอยูเทาไร ให
กรมการชาวคลังเจาพนักงานยื่นบัญชีหางวาวกับพระยาไชยาผูวาที่เจาเมืองพังงาใหรูจํานวนสวยสา
อากรของหลวงไว จ งถ ว นถี่ ถ า ส ว ยสาอากรสิ่ ง ไรยั งตกค า งอยู มิ ได ส ง เข า ไปยั ง เจ า พนั ก งาน ณ
กรุงเทพฯ ก็ใหพระยาไชยาผูวาที่เจาเมืองพังงาวากลาวตักเตือนชาวคลังเจาพนักงานใหเรงเอาสวยสา
อากรมาส ง ต อ พระยาไชยาผู ว า ที่ เจ า เมื อ งพั ง งาให ทํ า หนั ง สื อ บอกแต ง กรมการคุ ม เข า ไปส ง ยั ง
เจาพนักงาน ณ กรุงเทพฯ อยาใหสวยสาอากรของหลวงคางลองงวดปไปแตจํานวนหนึ่งได
ประการหนึ่งใหพระยาไชยาผูวาที่เจาเมืองพังงาแตงกรมการออกเที่ยวตรวจตราดูคายคู
ประตู ห อรบระเนี ย ดเชิ งเทิ น ตึ กดิ น ป น ฉางขาวหลังศาลากลาง คุกสําหรับ ใสผูราย คลังสําหรับ ไว
พระราชทรัพยของหลวง เรือรบเรือไล ปนใหญนอยกระสุนดินดําของสิ่งใดมีอยูสําหรับบานสําหรับ
เมือง เมืองถลางเมืองพังงาเมืองภูเก็ตชํารุดปรักหักพังยับเยินไป ใหใหตักเตือนกรมการเจาพนักงาน
ตกแตงซอมแปลงขึ้นไวใหมั่นคงจงดี จะไดเปนที่สงางามกับภูมิเมืองสืบไป
ประการหนึ่งปนใหญปนนอยกระสุนดินดําเครื่องศาสตราวุธตางๆ เปนของสําหรับรักษา
บานเมืองปองกันขาศึกศัตรูสําคัญยิ่งนัก ใหพระยาไชยาผูวาที่เจาเมืองพังงาเอาใจใส หมั่นใหตรวจตรา
ดูแลอยูใหเสมอเดือนละครั้ง ใหเอาน้ํามันขัดสีขึ้นใหญนอยอยาใหเปนสนิมคร่ําคราเอาดินออกตากแดด
อยาใหอัปราเสียราชการไปได มีราชการศึกสงครามแลลาดตระเวนอายสลัดศัตรูจะไดเอาปนกระสุน
ดินดําออกใชโดยคลองสะดวก
ประการหนึ่งถาเถิงเทศกาลอายสลัดษัตรุจะมาเที่ยวตีเรือลูกคาวานิชก็ใหพระยาไชยาผูวา
ที่เจาเมืองพังงาหาตัวเจาเมืองกรมการเมืองถลาง พังงา ภูเก็ต มาวากลาวใหตกแตงเรือรบ เรือไล เรือ
แสนพลายไป เครื่องใชสําหรับ ลําใหสรรพไปดวยปน ใหญ นอยกระสุนดิน ดํา เครื่องศาสตราอาวุธ
เสบียงอาหาร จัดหลวงขุนหมื่นไพรพลที่ขันแข็งในการทะเลออกลาดตระเวนตามเกาะอาวทุงทะเล
ชิงเก็บลาดตระเวนมาแตกอนอยาใหอายสลัดศัตรูจูโจมเขามาจุดเผาบานเรือนตีเรือลูกคาวานิชจับกุม
เอาผูคนไปได

๓๘๙
ประการหนึ่ งเถิงเทศกาลพระราชพิธีตรุษ พิธีส ารทก็ให พระไชยาผูวาที่เจาเมืองพังงา
พรอมด วยเจาเมื องกรมการเมื องขึ้น แลหลวงขุน หมื่น ชาวดานขาสวยชองกองชาง ณ วัดวาอาราม
กระทําสัตยานุสัตยจําเพาะพระพักตรพระพุทธิเจา พระธรรมเจา พระสังฆเจา บายหนาตอกรุงเทพฯ
กราบถวายบังคมรับพระราชทานถือน้ําพระพิพัฒนสัจจาเสมอจงทุกงวดทุกป อยาใหไดขาด ถาผูใด
ขาดใหบอกสงเขาไปยังกรุงเทพฯ จะไดเอาตัวกระทําโทษตามโทษานุโทษ ประการหนึ่ง (เนื้อความ
ตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๑๗. สําเนาคําใหการเจะญาแหม จ.ศ.๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๗/ก.
วัน ๕ ฯ๓ ๑๐ ค่ํา ปกุนเอกศก ดวยเจาคุณแมทัพใหญผูสําเร็จราชการ สั่งใหถามเจะญา
แหมแขกเมืองกลันตัน ซึ่งคุมเอาแรขึ้นมาสงเจาคุณแมทัพใหญ ณ เมืองสงขลาไดความวา ฯ๛
๏ ฯขาฯ เจะญาแหมเมืองกลันตันใหการวา เมื่อพระยากลันตันลงไปเถิงเมืองกลันตัน
เมื่อวัน ฯ๔ ๙ ค่ํา ตวนหลงลาหลีอยูบานบาดงใตคายพระยาไชยาลงไปประมาณ ๑๐๐ เสนเศษ หลวง
หมัด ๑ หลวงดรมาน ๑ ตุหวันบุหลัด ๑ (รวม) ๓ คนอยูที่บานบาเจาะ ตัวรายาเจะ ๑ เจะกูอาหลี ๑
อยูที่บานญามา ตุหวันสนิสุไหงปนังอยูบานสุไหงปนัง พระยาไชยาใชใหลามไปหาตุหวันสนิสุไหงปนัง
พระยากลันตันใชใหคนไปหาตุหวันหลงลาหลีใหมาหาพระยาไชยา ตุหวันสนิสุไหงปนังผลัดไปวาจะ
มาหาพระยาไชยาแลวก็หามาไม หลวงหมัด ๑ หลวงดรมาน ๑ ตุหวันบุหลัด ๑ ซึ่งอยูที่บานบาเจาะ
นั้น พระยาไชยาใชใหเจะดําลามเมืองนครไปหาหลวงหมัด ๑ หลวงดรมาน ๑ ตุหวันบุหลัด ๑ (รวม)
๓ คน ก็มาหาพระยาไชยาไม แตรายาเจะ เจะกูอาหลี นั้นพระยากลันตัน พระยาไชยาจะใชผูใดไป
หา ฯขาฯ หาทราบไม ไดยินพระยาไชยาพูดปรึกษาพระยากลันตันวาคนเหลานี้อยูคนละพวก คนละ
แหง ไกลๆ กัน ครั้นจะเกณฑคนใหยกไปจับตัวกลัวจะไมไดหมดจะเสียไป พระยาไชยาคิดจะใชคนไป
พูดจาลูบไลใหมาหาพระยาไชยาโดยดีจึงจะคิดจับเอาตัว พระยากลันตันก็ยอมตามใจพระยาไชยาจะ
คิดเถิด
ครั้น ณ วันเดือน ๙ ขางแรม ตวนหลงลาหลีลูกเขยพระยาบาโงยลงเรือลําหนึ่งกับบุตร
ภรรยาทาสชายทาสหญิงใหญนอยประมาณ ๓๐ เศษหนีไป ครั้นรุงขึ้นจึงรูวาตวนหลงลาหลีหนีไปเสีย
แลว พระยากลันตันจึงไปคิดกับพระยาไชยาวาตวนหลงลาหลีหนีไปแลว หลวงหมัด ๑ หลวงดรมาน
๑ ตุหวันบุหลัด ๑ รายาเจะ ๑ เจะกูอาหลี ๑ ตุหวันสนิสุไหงปนัง ๑ (รวม) ๖ คน ซึ่งยังอยูนั้นก็เห็น
ตระเตรี ยมเรือไว ก็ เห็ น ที จ ะหนี ตามกัน ไปอยู จะตองเกณฑ กองทั พไปจับ เอาตัว จึงจะได พระยา
จางวาง พระยากลั นตั นคิดอานกั นแลว จึงเกณฑแขกเมืองกลันตัน จะใหไปจับอายพวก ๖ คน พอ
เกณฑไดแลวคิดจะยกไปจับตัวหลวงหมัด ๑ หลวงดรมาน ๑ ตุหวันบุหลัด ๑ รายาเจะ ๑ เจะกูอาหลี
๑ ตุหวันสินสุไหงปนัง ๑ (รวม) ๖ คน

๓๙๐
พระยาจางวาง รายามุดาคุมแขก ๑๐๐๐ หนึ่ง พระยาไชยาใหพวกกองทัพใหกํากับไป
ดว ยจะเป น คนมากน อยเท าใด ฯข า ฯ หาทราบไม กบฏไปทางบาเจาะ คิด จะไปจับ หลวงดรมาน
หลวงหมัด ตุหวันบุหลัด ซึ่งอยูที่บาเจาะ
ใหหลวงศาลาคุมแขก ๕๐๐ คน ยกบกไปทางบานญามา จะไปจับรายาเจะ เจะกูอาหลี
เสฎญาปาคุมทัพเรือ ๔๐ ลํา แขกประมาณ ๕๐๐ เศษคิดจะไปสกัดจับหลวงหมัด หลวงดรมาน ตุหวันบุหลัด รายาเจะ เจะกูอาหลี
ตนกูศรีอินดาราคุมเรือ ๘ ลํา คนประมาณ ๓๐๐ เศษยกไปทางบานสุไหงปนัง จะไปจับ
ตุหวันสนิสุไหงปนัง หลวงหมัด หลวงดรมาน
ตุหวันบุหลัด ตุหวันสุไหงปนัง ตุหวันกาลิงลูกพระยาบาโงย ตุหวันอาสันพี่เขยหลวงหมัด
ตุหวันสนิปาไตยพี่เขยหลวงหมัด ตุหวันลอุมานองหลวงหมัดคนละมารดา ก็พากันลงเรือหนีไปกับ
หลวงหมัด ลงเรือใหญเรือนอยประมาณ ๓๐ ลํา คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๕๐๐ เศษหนีไปแต
วัน ฯ๔ ๑๐ ค่ํา กองทัพเมืองกลันตันยังหายกลงไปเถิงไม กองบกหลวงศาลาซึ่งยกไปทางบานญามาไป
พบรายาเจะ เจะกูอาหลี ยังอยูที่เรือนบานญามา หลวงศาลาพูดจาเกลี่ยกลอมเอาตัวรายาเจะ เจะกู อาหลีนอง ไดมา ๒ คน กับไดตัวหลานชายรายาเจะมาดวย ๒ คน แตจะชื่อไร ฯขาฯ หารูจักชื่อไม แล
ตุหวันสุไหงปนังนั้นหาไดตัวไม ฯขาฯ ทราบวาลงเรือหนีไปคางเมืองตรังกานู จึงซักถามเจะญาแหม
วาพระยาไชยาบอกขึ้นมาวาตุหวันสนิสุไหงปนังนั้นไดแลว พระยากลันตันใหตุหวันสนิตําปงรับตัวไว
ตุหวันสนิสุไหงปนังหนีไปเสียความขอนี้รูฤๅไม เจะญาแหมวาซึ่งไดตัวตุหวันสนิสุไหงปนังมาแลวกลับ
หนีไปเสียอีกนั้น ความขอนี้หาไดทราบไม และตุหวันหลงลาหลีลูกเขยพระยาบาโงยซึ่งหนีไปกอนนั้น
หาไดตัวไม ไดแตรายาเจะ เจะกูอาหลี ๒ คนพี่นอง กับหลาน ๒คน และหลวงหมัด หลวงดรมาน
ตุหวันบุหลัด ตุหวันหลงลาหลี ตุหวันสนิสุไหงปนัง ๕ คน นั้นไดขาววาไปเมืองตรังกานู จะแวะเขา
เมืองตรังกานู เจาเมืองศรีตวันกรมการไมใหเขาในเมือง หลวงหมัด หลวงดรมาน ตุหวันบุหลัด ตุหวัน
หลงลาหลี ตุหวันสนิสุไหงปนัง วาจะเลยพนไปกมามัน ถาอยูที่กมามันไมไดวาจะไปเถิงปงหาง แขวง
เมืองลีงา พระยาไชยากับพระยากลันตันจะใหกองทัพติดตามลงไปจนเถิงเมืองตรังกานูแลพวกซึ่งหนี
ไปทั้ งนี้ โดยใจเจะญาแหมคิดเห็นวาในมรสุมปนี้ เห็น จะหากลับ ทําอะไรกับ พระยากลัน ตัน ไดไม
ด วยไพรบ านพลเมื องกลั น ตั น เข าหากลัวเกรงพระยากลัน ตัน เสีย สิ้น แลว เถิงญาติพี่ นองซึ่งยังอยู
นอกนั้นก็ฝากตัวกลัวเกรงพระยากลันตันสิ้น แลพวกที่หนีไปนั้น ถานานไปขางหนาโดยจะกลับมา
เมืองกลันตันก็จะตองมิหนายหนามาวากลาววอนงอขออยูที่เมืองกลันตัน จะคิดเปนกองทัพมาทําราย
พระยากลันตันนั้นจะไมเปน เปนความสัจ ความจริง ฯขาฯ แตเทานี้ ๚๛

๓๙๑
๑๘. สําเนาคําใหการนายจัน จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๓๑๘
ฯขาฯ นายจันเปนบาวอยูในใตเทา ทําเรื่องมายื่นกับเจาคุณใหทราบดวยๆ เดิมอําแดง
ทรัพยอาสะใภมาวาออนวอนกับ ฯขาฯ หลายครั้งแลววาจะยกลูกของพี่สาวใหกับ ฯขาฯ ๆ จึงวาขาจน
เขาจะเอาสินสอดขันหมากขาจะเอาที่ไหนไปใหเขา แลวอําแดงทรัพยอาสะใภจึงวากับ ฯขาฯ วาขาง
มอญเปนเซนผีเซนสางกันดอก แลว ฯขาฯ ก็ยอม อําแดงทรัพยอาสะใภจึงรับเอา ฯขาฯ ขึ้นไปอยูที่
บานอําแดงทรัพย แลวจึงพา ฯขาฯ ไปดูตัวอําแดงกล่ําผูหลานของอําแดงทรัพยแลวก็กลับมาหาที่
บ า นอํ า แดงทรัพ ย ๆ จึ งถาม ฯข าฯ ว าชอบใจไหม ฯขาฯ จึงวาไม สูช อบใจ แลว อําแดงทรัพย จึง
ออนวอน ฯขาฯ วาเอาเถิดมันเปนหลานดวยกันทั้งสองขางจะไดอดออมกัน แลว ฯขาฯ จึงถามอําแดง
ทรัพยวาใครมาขอมั่ง อําแดงทรัพยจึงบอกกับ ฯขาฯ วามาขอหลายพวกแลว ขากันเสียจึงไมไดอยู
ดวยกัน แลว ฯขาฯ จึงถามวาหนี้สินมีมั่งไหม อําแดงทรัพยจึงบอก ฯขาฯ วาไมมีดอกเปนแตพลเรือน
พอทําพอกินไปนั้นแล แลวอําแดงทรัพยจึงใหลูกไปบอกมาพูดกันกับ ฯขาฯ ที่เรือนอําแดงทรัพยมาก
หลายครั้งแลวๆ อําแดงกล่ําจึงสั่งให ฯขาฯ ไปที่เรือน อําแดงกล่ําจึงพูดกับ ฯขาฯ อําแดงกล่ําก็ยอม
เสียตัวกับ ฯขาฯ แลว ฯขาฯ ก็กลับมาบานอําแดงทรัพย แลว ฯขาฯ ก็กลับลงมาใหเจาคุณใชการอยู
ประมาณสักเดือน แลวอําแดงทรัพยผูนากับอําแดงกล่ําผูหลานจึงพากันลงมาตาม ฯขาฯ ที่วัดสมอรายจึงสั่งผูมีชื่อขึ้นไปบอก ฯขาฯ ลงมาหา ฯขาฯ ก็ลงมาจึงพากันออนวอนจะรับเอา ฯขาฯ ขึ้นไป
ฯขาฯ ก็กลับขึ้นไปบนวัด อําแดงกล่ําก็อึงตาม ฯขาฯ ขึ้นไปบนวัด ฯขาฯ ก็พากลับลงมาแลวอําแดง
กล่ําจึงบอก ฯขาฯ วาแมใหมารับเอาไปจะใหหาหมอให ฯขาฯ ก็ขึ้นไปอยูที่บานอําแดงทรัพยแลว
อําแดงกล่ําจึงมาบอก ฯขาฯ วาแมใหไป ฯขาฯ ก็ไป จึงให ฯขาฯ หาหมอ ฯขาฯ จึงหาหมอพัดไป
รักษาอําแดงกล่ํา ฯขาฯ ก็เสียเงินไปบาทหนึ่งคาน้ํามนตคายา แลวก็กลับมาบานอําแดงทรัพย แลว
อําแดงทรัพยจึงขอยืมเงิน ฯขาฯ แปดบาทวาจะซื้อควายทํานา ฯขาฯ ก็ใหแลวอําแดงทรัพยจึงวากับ
ฯขาฯ วาเอ็งมีขาวของสิ่งอะไรเก็บเอาขึ้นมาไวที่เรือนขาเถิด เมื่อไปกินไปอยูจึงเอาไป ฯขาฯ จึงไดเก็บ
เอาขาวของ ฯขาฯ ไปฝากไวที่อําแดงทรัพยอาสะใภ แลวเมื่อ ฯขาฯ เอาของขึ้นไปฝากไว ฯขาฯ จึงวา
กับอําแดงทรัพยผูนองของอําแดงจันไปตามอําแดงจันพี่กับนายขาวผูนองดูวาเขาจะวากระไร อําแดง
ทรัพยจึงไปถามอําแดงจันกับนายขาวผูนองดู ครั้นอําแดงทรัพยกลับมา ฯขาฯ จึงถามวาเขาวากะไร
อําแดงทรัพยจึงบอก ฯขาฯ เอาขาวเอาสิน สอดสิบ ตําลึงกับเรือนหลังหนึ่ง ฯขาฯ จึงวากับอําแดง
ทรัพยวามาขอกอนสินสอดหาตําลึงจะยกใหอยูในเรือนนั่นเปนไรเลาจะโกงเอาขาแลว
(รายการของของนายจัน) มุงหลังหนึ่ง ๑ หนังฟอกผืนหนึ่ง ๑ เสื้อออนพับ ๑ ทองแกว
มีตีน ๘ ใบ ๑ กระจกบานหนึ่ง ๑ มีดพับสองเลม ๑ มีดเล็กสามเลม ๑ อางเขียวใบหนึ่ง ๑ ตะไตร
ตัดผมเลมหนึ่ง ๑ หนังงัวผืนหนึ่ง ๑ กับสมุดสักยี่สิบเลม ๑ จานฝรั่งสี่ใบ ๑ ถวยชาสี่ใบ ๑ ครกหิน
ใบหนึ่ง ๑ กระโถน ๑ ขี้ผึ้งสามชั่ง ๑ ขวดยานัตถุ ๔ ใบ ๑ ผาแพรผืนหนึ่ง ๑ ผาแดงใหญสองเล็ก
สอง ๑ กระบะชา ๑ กระบะจีนสองใบ ๑

๓๙๒
๑๙. คําใหการอายกาหรี อายหา อายเต จ.ศ. ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เลขที่ ๓๑๙
๏ ใหถาม อายกาหรี อายหา อายเต ใหการวา
๏ วัน ๔ ฯ๖ ๘๘ ค่ํา ปกุนเอกศก ใหถามแขกซึ่งหลวงเพชญดาแหงขาหลวงซึ่งโปรดใหไป
ลาดตระเวนดานกับขุนวิชิตนายดานกองรอยจับสงมาสามคน
๏ ฯขาฯ อายกาหรีใหการวา ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บานปดังโปที่ปะลิส อยูในปเดม
ปงลิมาหลังกจีปูเดมปดังโป เมีย ฯขาฯ ชื่อมีหลวง มีลูกชายเกิดคนหนึ่ง แม ฯขาฯ ชื่อแมะหญิง พอ
ฯขาฯ มารบกับกองทัพไทยที่สตูล กองทัพไทยยิงตาย เมื่อ ณ เดือน ๘ ปฐมาษาฒ ขางแรม จะเปน
วันใด ฯขาฯ จํามิได นายชวยคนเมืองนครซึ่งเคยอยูที่ปะลิสใชให ฯขาฯ มารับศรีนอมภรรยานาย
ชวย ซึ่งอยูที่บานสังปเหญา นายชวยใหนายเกิดนองนายชวยมาดวย ฯขาฯ กับอายหาอายเตเพื่อน
ฯข าฯ ๒ คน เป น สี่ คนทั้ งนายเกิ ด พาอําแดงศรีน วลเมีย นายชว ยไปถึ งบานป าปอนรูความวาท าน
ขาหลวงขึ้นมาลาดตระเวนรักษาดานทางรอบอยู นายเกิดจึงเอาอําแดงศรีนวลไปฝากไวที่บานปาปอน
แตเจาเรือนจะชื่อใด ฯขาฯ ไมรูจัก แลว ฯขาฯ กับเพื่อนสามคนเปนสี่คนทั้งนายเกิดพากันกลับไป ณ
ที่ปะลิส ครั้นยกไปถึงบานทาชนอง นายเกิดพา ฯขาฯ เขาไปที่ทานขาหลวงอยู ทานขาหลวงจะพูด
ดวยนายเกิดประการใด ฯขาฯ ไมรู แลวนายเกิดออกมาหาขา นายเกิดเอาปนคาบศิลาของนายเกิดซึ่ง
ให ฯขาฯ ถืออยู กับบาแดะของ ฯขาฯ แหลนกับหอกนายเกิดคูหนึ่งซึ่งใหอายหาเพื่อน ฯขาฯ ถือกับ
กริชสั้นของนายเกิดถือ นายเกิดเหน็บแหลนหนึ่ง นายเกิดเก็บไปใหทานขาหลวงสิ้นแลวๆ นายเกิด
วาให ฯขาฯ นั่งอยู นายเกิดเดินพนไปจะไปทางไหน ฯขาฯ ไมรู ครั้น นายเกิดเดินพน ไปแลวทาน
ขาหลวงมาจับ ฯขาฯ จําเขามาเมืองพัทลุง สิ้นคําเทานี้
๏ ครั้นถามอายเจหาเจะเตใหการรวมคํากันตามอายกาหรีใหการ ๛
๒๐. คําใหการอายกร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๑
คําใหการอายกรบาวพระยาไกรศรีไปกระทําน้ํามนตกะตรุดพิสมรใหราษฎรนิยมยินดี สง
มาแตเมืองนครราชสีมาเดือน ๖ ปฉลูตรีนิศก ๛
๏ วัน ๒ ๒ฯ ๔ ค่ํ าป ช วดโทศก ทานพระมหาดไทย หลวงกําแหง พระสุริยา พระธานี
หลวงสารอด หลวงวัง หลวงแพง นั่งพรอมกัน ณ ศาลากลางไดทํากระทูถามนายกร ดวยผูมีชื่อลงไป
กราบเรียนแต ฯพณฯ ณ เมืองสวายจิกวาตัวขึ้นมาแตกรุงเทพมหานครตัวขึ้นมาเถิงเมืองนครราชสีมา
พักอาศัยอยูตามสุมทุมปาและวัดวาอารามแลว ตัวตั้งตัววาเปนผูวิเศษรูในไตรเพทเชี่ยวชาญในหวง
พระไตรลักษณญาณจนวาราษฎรชาวบานนิยมยินดีพากันไปขอน้ํามันบางขอกะตรุดพิสมรก็มีบาง ตัว
ก็ทําน้ํามนตและกะตรุดพิสมรใหแกราษฎรชายหญิงๆ ก็พากันติดตามขอกะตรุดพิสมรน้ํามนต ขาง
สมณชีพราหมณก็พากันลุมหลงเลื่องฦๅปติยินดีใหชางใหมา โภชนาอาหารตบแตงไปษมาหาทั่วทุกบาน

๓๙๓
ทุกตําบลและตัวถือวาเปนผูวิเศษดังนี้ ใหราษฎรชายหญิงสมณชีพราหมณลุมหลงติดตามเปนสานุศิษย
เปนหลายคน ฯพณฯ จึงโปรดเกลาฯ ผมใหทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละครขึ้นมาเอาตัวลงไป
ไถถามเอาความจริง ครั้นทานหลวงกําแหง หลวงนรา พระละคร จะเอาตัวลงไปหา ฯพณฯ ตัวขัดแข็ง
ไมไปนั้น ตัวคิดลอลวงสมณชีพราหมณราษฎรชายหญิงใหลุมหลงขอน้ํามนตกะตรุดพิสมร ตัวคิดทํา
ทั้งนี้จะคิดอานเปนประการใดใหตัวใหการไปแตที่จริง
๏ ในทั น ใดนั้ น ได ซักถามนายกรตามกระทู นายกรใหการวา บิดา ฯขาฯ ชื่อนายมี
มารดา ฯขาฯ ชื่ออําแดงคุม บิดา ฯขาฯ เป นขาอยูในทูลกระหมอมพระองคนอย ตัว ฯขาฯ เปน
ทนายอยูในพระไกรศรี บานเรือน ฯขาฯ อยู ณ บานไชมา แขวงเมืองนนท ครั้น ฯขาฯ เถิงสมบท
บิด ามารดา ฯขาฯ เอา ฯขาฯ ไปบวชเปน พระภิกขุอยู ณ วัดประดูโรงธรรมได ๓ พระวั สสา แลว
ฯขาฯ กลับมาเรียนฝายวิปสสนา ณ วัดสมอรายประมาณ ๖ เดือน แลว ฯขาฯ มาจําพระวัสสา อยู ณ
วัดแกลบเมืองเพชรบุรีพระวัสสาหนึ่ง ฯขาฯ บวชเปนพระภิกขุได ๑๘ พระวัสสา อยู ณ ฯ๑๑ ๘ ค่ํา
ปกุนเอกศก ฯขาฯ สึกออกจากพระภิกขุมาอยู ณ เรือนพระไกรศรีๆ จึงใชให ฯขาฯ กับนายกลิ่นถือ
หนังสือขึ้นมาตามลูกหนี้หลวงซึ่งหนีขึ้นมาแตกรุงเทพฯ ชาย ๑ หญิง ๒ (รวม) ๓ คน ฯขาฯ กับนาย
กลิ่นพากันขึ้นมาหยุด ณ วัดสูงเนินคืนหนึ่ง ฯขาฯ จึงถามผูมีชื่อวาพบปะชาย ๑ หญิง ๒ (รวม) ๓ คน
พากันหนีมาขางนี้บางฤๅ ผูมีชื่อบอก ฯขาฯ วาหาพบไม แลว ฯขาฯ พบนายศรี นายพรหมๆ วาจะ
เขามาเมืองนครราชสีมา ฯขาฯ ก็มาดวยกันกับนายศรี นายพรหม เถิงยังบึงวัดแจงเพลากลางคืน
ฯขาฯ พากันอาศัยนอนอยู ณ ปาคืนหนึ่ง ราษฎรชาวบานชาวเมืองชายหญิงพากันไปหาขาประมาณ
๕๐ คน ผูมีชื่อชายหญิงพากันขอกะตรุดดวย ฯขาฯ ลงกะตรุดใหผูมีชื่อเปนหลายคน แลวผูมีชื่อจะ
พาเอาตัว ฯขาฯ เขามาหาทานพระยาปลัด ฯขาฯ บอกกับผูมีชื่อวาเปนเพลากลางคืน ฯขาฯ ยังไมไป
ตอรุงขึ้นเพลาเชาจึงจะไป............ก็เอาหนังสือไปวางตอ.....................วาทานพระยาปลัด (ตนฉบับ
ขาด จบเพียงเทานี้)
๒๑. คําใหการอายกลิ่น จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๒
๏ คําใหการอายกลิ่นพวกอายกรสงมาแตเมืองนครราชสีมาเดือน ๖ ปฉลูตรีนิศก
๏ วัน ๕ ๕ฯ ๔ ค่ํ า ป ชวดโทศก ทานนั่งพรอมกัน ณ ศาลากลาง ไดถามนายกลิ่น พวก
นายกรมาถาม แลนายกลิ่นใหการวาเดิมบิดา ฯขาฯ ชื่อเพ็ง มารดา ฯขาฯ ชื่อแกว ตั้งหลังคาเชิง
เรือนอยู ณ บานอบทมแขวงเมืองสุพรรณ บิดามารดาเปนขาอยูในกรมหลวงรักษรณเรศและจะเปน
วัน เดื อนใดป ใด ฯข า ฯ จํ ามิ ได ๆ ประมาณ ๔ ป ๕ ป นายกรบวชเป น พระภิ กขุ สงขึ้น ไป ณ เมือ ง
สุพรรณ นายเพ็งบิดา ฯขาฯ จึงเอา ฯขาฯ ไปฝากไวใหเปน สานุศิษยนายกรๆ ก็ไดศึก(ษา)สอนให
ฯขาฯ เลาเรียนหนังสือสวดมนตอยูกับนายกรสามราตรี แลวนายกรพา ฯขาฯ เที่ยวไปจําพระวัสสา

๓๙๔
อยู ณ เมืองเพชรบุรีไดพระวัสสาหนึ่ง ไปอยูเมืองปากแพรกพระวัสสาหนึ่ง แลวกลับลงไปกรุงเทพฯ
นายกรก็สึกจากสมณะ ฯขาฯ ก็สึกออกออกจากเณร แลวนายกรก็พา ฯขาฯ ออกไปเยี่ยมพี่นอง ณ
เมืองไชยา ครั้นกลับมาจากเมืองไชยาแลว พระไกรศรีผูเปนนายๆ กรจึงใชใหนายกรกับไป ฯขาฯ ถือ
ทองตราขึ้นมาติดตามอายอีมีชื่อชายหญิง ๓ คน ซึ่งเปนลูกความหนีจากศาลขึ้นมาตามหัวเมือง ได
ความวาอายอีมีชื่อหนีขึ้นมาทางเมืองนครราชสีมา ฯขาฯ กับนายกรก็พากันขึ้นมาเถิงบานทุงรีปากดง
แขวงเมืองจันทึก นายกรกับ ฯขาฯ ก็หยุดนอนอยูริมบานไกลบานประมาณ ๙ วา ๑๐ วา เพลาค่ํา
ฯขาฯ กับนายกรก็ไหวพระสวดมนต ครั้นเพลาเชาชาวบานเอาขาวมาสง ฯขาฯ แลวชาวบานถาม
นายกรวาไปขางไหน นายกรบอกวาจะไปโปรดสัตว นายกรเปนคนวิเศษลงกะตรุดทําน้ํามนตกันผี
ปศาจก็ไดกันไดสารพัด อายุนายกรได ๗๔ ป ชายหญิงชาวบานก็ไดแตกตื่นพากันมาขอกะตรุด ขอ
น้ํามนต นายกรก็ไดทํากะตรุดน้ํามนตแจกชาวบาน ครั้นรุงเชาเห็นนายกรกับ ฯขาฯ จะมาจากบาน
ทุงรีย นายศรีบานทุงรีก็ตามมาดวย ครั้นมาเถิงบานคลองขวาง นายกรกับ ฯขาฯ นายศรีก็พากัน
หยุดอยูริมบาน ครั้นเพลาสวดมนตรุงเชา ชาวบานเอาขาวมาให ฯขาฯ กับนายกรนายศรีกิน แลวขอ
กะตรุดน้ํ ามนต นายกรบอกกับ ชาวบานวานายกรเปน คนดีวิเศษจะเที่ ยวโปรดสัตว นายกรก็ทํ า
กะตรุดทําน้ํามนตใหชาวบาน ครั้นมาจากบานคลองขวางแลว นายพรหมบานคลองขวางวิ่งตามมา
อีกคนหนึ่งเปนศิษยขาดวยกัน มาเถิงบานใดหยุดนอนที่ไหน ชาวบานทั้งปวงแตกตื่นพากันมาขอ
น้ํามนตขอกะตรุดทุกบานรายทางมาจนเถิงเมืองนครราชสีมา นายกรบอกราษฎรชาวบานวานายกร
เปนคนดีเปนมีบุญเปนวิเศษ ราษฎรชาวบานเอาขาวเอาน้ํามาสงใหนายกรนายกลิ่น แลวเอาดอกไม
ธูป เทีย นมาให นายกรลงกะตรุด พิส มรใหช าวบานๆ ถามนายกรวาชื่อเสียงทานชื่อไร นายกรบอก
ราษฎรชาวบานวาถาอยากรูจักชื่อนายกรแลวก็ใหแลไปดูบนฟานั้นเถิด นายกรเปนลูกกําพราฆาไม
ตาย แลวนายกรบอกวานายกรจะเที่ยวไปโปรดสัตวตามหัวเมืองแลเมืองลาวฝายตะวันออกแลวจะ
โปรดเมืองโพธิสัตวปตบอง แลวนายกรจะกลับขึ้นมา ณ เดือน ๔ ปชวดโทศก อยาใหราษฎรชาวบาน
ชาวเมืองตกใจกลัวนายกรๆ ก็พากันไปหยุดนอนอยู ณ วัดนพวันคืน (ตนฉบับขาด จบเพียงเทานี้)
๒๒. คําใหการในคัดบอกขอราชการทัพญวนทูลถวาย จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๔๓
๏ คําใหการพระยานราธิราชมา ณ วัน ๖ ฯ๗ ๑๐ ค่ําถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕ ๑๑ ค่ํา ปชวดโทศก
พระยายกกระบัตรถือมาที่ ๑๙
๏๑๙ วันศุกรเดือนสิบแรมเจ็ดค่ําปชวดโทศก พระยารามกําแหง พระยาอภัยสงคราม
ขาหลวง พระยานุภาพไตรภพเจาเมืองนครเสียมราบ พระองคแกวพระยาวิเศษสุนทรแลกรมการนั่ง
พรอมกัน ณ โรงพระยารามกําแหงไดซักถามขาพเจาพระยานราธิราชกรมการเมืองปตบอง ใหการวา
ด วย ณ วัน เดื อนอ ายแรมสามค่ํ าป กุน เอกศก องอิ่มคิดกบฏจับ พระยาปลัดพระยาพระเขมร ณ

๓๙๕
เมืองปตบอง กวาดเอาครอบครัวตัวขาพเจาหนีไปเมืองพนมเปญ นอนทางหาคืน ถึงปากน้ําเมือง
โพธิสัตว อายองอันภูใหอายองโดยญวนกับขุนหมื่นเขมรพระยาสังขโลกเรือโกลนสองลําคนประมาณ
ยี่สิบเศษลงมารับองคอิ่มขึ้นไปหาอายองอันภู ณ เมืองโพธิสัตวจะคิดอานประการใดขาพเจาหาทราบ
ไม ครั้นถึงเพลาค่ําองคอิ่มกลับมาที่เรือองคอิ่ม ครั้นเพลารุงเชาขาพเจาเห็นอายองเดดกเรือแงทราย
สองลํา เรือแงโอสี่ลํา เขากัน ๗ ลําคนประมาณรอยเศษ เขามาคุมองคอิ่มพระยาปลัดพระยาพระ
เขมรกับครอบครัวองคอิ่มเขาไป ณ เมืองพนมเปญเพลาพลบค่ํา อายองเดดกพาองคอิ่มไปจอดเรือที่
จะรอยจั ง วานั้ น อ า ยองเตี ย นกุ น ลงไปหาองค อิ่ ม จะพู ด ประการใดข า พเจ า หาทราบไม แล ว
อายองเตีย นกุนกลับ มา จึ่งอายองเตียนกุน จัดใหไอญ วนเรือแงโอสองลํา แงทรายสองลําเปน สี่ลํา
ไพรญวนประมาณรอยเศษคุมองคอิ่ม มารดาองคอิ่ม พระปลัดลงไปเมืองญวน แตครอบครัวเมือง
ปตบองซึ่งองคอิ่มกวาดไปนั้น อายญวนแยกใหอยูเมืองโพธิสัตว เมืองกระตา เมืองตรอง เมืองขลุง
เมื อ งบริบู ร ณ เมื อ งลาดปะเอี ย เมื องกะพงฉนัง บ างเอาเลยไปเมืองพนมเปญบ าง แตค รอบครัว
ขาพเจาใหอยู ณ ทากะพงฉนัง แลอยู ณ วันเดือนสิบขึ้นเจ็ดค่ําปชวดโทศก องกาญวนไปซื้อของที่
เมืองโจฎกกลับมาถึงทากะพงฉนัง บอกขาพเจาวาเจาเวีย ดนามใชใหองภูมางถือหนังสือมาถึงอาย
องเตียนกุน ใหสงตัวองคมีองคเภาองคสงวนบุตรองคจันไป ณ เมืองเวนั้น องเตียนกุนไดจัดใหองญวน
คุมตัวองคมีองคเภาองคสงวนบุตรองคจันไป ณ เมืองเวแลว แตองคแปนนั้นไอองเตียนกุนใหจําไวที่
เมืองพนมเปญ อายองเตียนกุนใหตีองคแปน ถามวาดวยองอันภูเมืองโพธิสัตวจับเขมรผูถือหนังสือ
องคแปนไดมาซักถามเขมรผูถือหนังสือออกความวาถือหนังสือองคแปนออกไปถึงนักเทพมารดาฉบับ
หนึ่ง ไปถึงพระองคแกวฉบับหนึ่ง องคแปนก็รับวาไดมีหนังสือไปจริง แลวไอญวนก็เฆี่ยนองคแปน
เรงเอาเงินซึ่งองคแปนใหลูกคาซื้อสิ่งของและกระวานใหกับลูกคา แลสิ่งขององคแปนซึ่งตกคางอยูกับ
เมียสมเด็จเจาพระยา แลวเอาตัวเมียสมเด็จเจาพระยาเกาคน แลวเอาตัวพระราชาเสนหานองภรรยา
สมเด็จเจาพระยาผูรักษาขาวของเงินทองของสมเด็จเจาพระยานั้น มาผูกเฆี่ยนแลวเก็บริบเอาทรัพย
สิ่งของทองเงินขององคแปนของสมเด็จเจาพระยาใหสิ้นเชิง แลพระยาพระเขมรและอาณาประชา
ราษฎรในเมืองพนมเปญไดรับความเดือดรอนยิ่งนัก ดวยไอเตียนกุน ใหจับองคมีองคแปนองคเภา
องคสงวนบุตรองคจันครั้งนี้ แลองจันเปบ องเลย องเดญ แลญวนซึ่งคุนเคยรักใครกันเขามากินขาวที่
ขาพเจา เลาบอกความขาพเจาวาองเตียนกุนคนนี้เปนเกี่ยวดองกับเจาเวียดนาม บุตรชายองเตียนกุน
เจาเวียดนามใหบุตรหญิงเปนภรรยา องเตียนกุนทําราชการสิ่งใดก็ทําตามอําเภอใจ องเลย องจันเปบ
องเดญบอกขาพเจาวาอายองเตียนกุนคิดใหจับพระยาพระเขมรนายบานนายอําเภอผูใดมีสติปญญา
แข็งแรงคิดอานพาลจับจําบรรทุกเรือเอาไปฆาเสียสิ้น อายองเตียนกุนคิดจะเอาแผนดินเมืองเขมรให
เปนเมืองญวนทั้งสิ้น เจานายพระยาพระเขมรผูใดที่แข็งแรงในเมืองเขมร อายองเตียนกุนมิใหมีเปน
อันขาด แลองเตียนกุนใหขุดบอในคายขางตะวันตก กวางหาวาจัตุรัส ลึกหาวา แลถาเขมรที่เปนเชื้อ

๓๙๖
พระยาพระเขมรมีศักดินา อายองเตียนกุนใหฆากลางตลาด ถาใชเชื้อสกุลอายองเตียนกุนใหมัดมือมัด
เทาแลวผลักลงไปในหลุมทั้งเปน
ครั้นอยู ณ วันเดือนสิบขึ้นแปดค่ําปชวดโทศก มโนเสาเขมรอยูในกรมพระยายมราชแต
เมืองพนมเปญ บอกขาพเจาวากองเกอซึ่งอายองเตียนกุนใหเปนนายกอง กองละหารอยคน เขมร
เมืองบาพนมสามกองเปนคนพันหารอยคน แขกกองหนึ่งอายองเตียนกุนตั้งนายแขกคนหนึ่งเปนอง
จันคุมไพรแขกหารอยคน องจันแขกและพวกแขกเปนคนสนิทเขาเปนพวกอายองเตียนกุน แลนาย
กองเมื องเขมรเมื องบาพนมได ความขัดแคน ด วยอายองเตีย นกุน ให จับ องคแ ปน ไปทํ าโทษ เพลา
กลางคืนใหผูกเทาโยง เพลากลางวันใหผูกตีองคแปน เวนวันหนึ่งตีวันหนึ่ง นายกองเขมรเมืองบาพนม
สามกองนายไพรพันหารอยคนพรอมใจกันลุกขึ้นเขาลอมฆาฟนองจันแขกตายริมคายอายองเตียนกุน
อายองเตียนกุนใหปดประตูคายแลญวนในคายองเตียนกุนแลญวนลูกคาจีนเขมร ณ เมืองบาพนมเปน
ตกใจตื่น อื้ออึง มโนเสาก็ออกเรือมาเมืองกะพงฉนัง องเตียนกุน กับนายกองบาพนมจะเกิดรบพุ ง
ประการใดมโนเสาหาทราบไม แลหลวงรามเสนาเมืองกะพงฉนังบอกขาพเจาวาพระยาอุไทยธิราช
กรมการเมืองสําโรงทองลุกขึ้นฆาอายองกายญวนตายเสียคนหนึ่งที่ทากะพงหลวง แลพระยาอุไทยธิราชเมืองสําโรงทองกวาดครอบครัวเขาไปในเขาพนมพระแลว ณ วันเดือนเกาแรมสิบสามค่ํา ปชวด
โทศก ข า พเจ า ขึ้ น ไปหาพระยาเสนาธิ ร าชกุ ย กะลาภาศน อ งครั ว พวกองค อิ่ ม ซึ่ ง ตกอยู ณ เมื อ ง
ลาดปะเอีย พระเสนาธิราชกุยกลาภาศนองบอกขาพเจาวาพระยาเสนาธิบดี เจาเมืองแลกรมการ
เมืองลาดปะเอียทั้งเมือง ชวนพระเสนาธิราชกลาภาศนอง มนตรีนุชิตกาย จะลุกขึ้นฆาอายญวนซึ่งมา
ตั้งอยูรักษาคายเมืองลาดปะเอีย แลอายญวนซึ่งอยูทากะพงฉนัง กําหนด ณ วันเดือนสิบขึ้นค่ําหนึ่งป
ชวดโทศก แต อ ยู ณ วัน เดื อนเก า แรมหกค่ํา ข าพเจาทราบวามีห นั งสือ ไออ งเตี ย นกุ น มาถึงอา ย
องอันภูแมกอง แลพระยาสังขโลกใหสงตัวพระภักดีบริรักษ นายเมืองนายจันแลครอบครัวใหญนอย
สามสิบเอ็ดคนไปเมืองพนมเปญ หนังสือฉบับหนึ่งมาถึงอายองภูองจันเวองหุนดาว พระยาแสนธิบดี
เจ าเมื องลาดปะเอี ย ให ส งตั วชํ านิ จ เมียด วงษาสัตรีน ง มนตรีนุชิตกาย แลพระยาสังขโลกไดสงตัว
พระภักดีบริรักษนายจันนายเมืองแลครอบครัวใหกับครอบครัวใหกับอายองญวนแลว
ครั้น ณ วันเดือนเกาแรมสิบสี่ค่ํา พระยาแสนธิบดีกับอายองภู องจันเว องหุนดาว ใหไป
จับมนตรีนุชิตกาย วงษาสัตรีนง ชํานิจเมียด ชํานิจเมียดรูตัวแทงไอญวนตายเสียคนหนึ่ง มนตรีนุชิต
กาย วงษาสัตรีนง ชํานิจเมียดก็หนีออกได แตบิดามารดาบุตรภรรยาบุตรมนตรีนุชิตกาย วงษาสัตรีนง
ชํานิจเมียดนั้น อายญวนจับสงไปเมืองพนมเปญ แลวอายองอันภู อายองจันเว ใชใหอายองหุนดาวกับ
พระยาแสนธิบดีเจาเมืองลาดปะเอียกรมการไปตามจับตัวชํานิจเมียดๆ รองดาวาการที่จะคิดฆาอาย
ญวนครั้งนี้ อายพระยาสังขโลกเจาเมืองโพธิสัตว พระยาแสนธิบดีเจาเมืองลาดปะเอีย กรมการ อาย
พระยาเสนาธิราชกุย อายกลาภาศนอง อายรามเสนากะพงฉนัง อายพอโจนายกองรักษาคายกะพง
ฉนัง มันคิดกันนัดจะฆาอายญวนพรอมดวยกันกับขาพเจา ครั้นฆาแทงอายญวนตายแลวกลับจะมา

๓๙๗
จั บ ขา พเจ าไปส งญวน ข าพเจ าบอกญวนๆ ก็จ ะฆาอ ายเหล านี้ ต ายเหมื อนกั น พระยาแสนธิบ ดี
กรมการตามจับตัวชํานิจเมียดหาไดตัวไม พระยาแสนธิบ ดีกรมการแลพอโดจนายกองหลวงเสนา
กระพงฉนังมีใจรังเกียจตกใจคิดถึงตัวทุกคน ครั้นอยู ณ วันเดือนสิบขึ้นสิบสามค่ําปชวดโทศก อายอง
จันเปบถือหนังสือองภู องจันเว อายองหุนดาวไปหาอายองเตียนกุน ณ เมืองพนมเปญ อายองจันเปบ
รูจักคุนกับขาพเจา อายองจันเปบมาบอกขาพเจาเพลากลางคืน แลวอายองจันเปบเอาสําเนาหนังสือ
ใหขาพเจาดู ในหนังสือนั้นวาดวยพระยาโกษาเมืองพนมเปญที่มาเอาบัญชีครัวเมืองปตบองซึ่งตกคาง
อยู ณ เมืองขลุง เมืองตรอง เมืองบริบูรณ พระยาโกษาหนีแตเมืองบริบูรณ เพลากลางคืนมาบอกกับ
อ ายองภู องจั น เว อ ายองหุ น ดาว ณ เมื องลาดปะเอีย วาพระยากุเชนนายกด วย ฆ าอายองเวีย น
องหุนดาว สองคน อายญวนนายดานคนหนึ่งไพรญวนหาคนเทากัน ญวนตายนายไพรแปดคน ณ
เมืองบริบูรณแลว ครั้นอยู ณ วันเดือนสิบ ขึ้นสิบสี่ค่ํา เพลาบาย หลวงปญญาเขมรหลานพระยาสังข
โลกอยู ณ เมืองกะพงฉนังบอกขาพเจาวา พระยาแสนธิบดีเจาเมืองลาดปะเอียใชหลวงปญญามาบอก
พอโดจวานายซึ่งคุมไพรเขมรหารอยคน รักษาคายกะพงฉนังวาดวยองจันเวองหุนดาว ซึ่งอยู ณ คาย
เมืองลาดปะเอียญวนนายไพรหกสิบคนนั้น พระยาแสนธิบดีจะลุกขึ้นฆาเสียในเพลาค่ําวันเดือนสิบขึ้น
สิบสี่ค่ําปชวดโทศกนี้ แตที่ทากะพงฉนังอายองบาลเบียนนายไพรรอยหาสิบคนอยูนั้น พอโดจรับฆาได
หรือไมได ถาพอโดจรับฆาอายญวนไดก็ใหฟงแตเสียงกลองพระยาแสนธิบดี ถาไดยินเสียงกลองเพลา
ใดก็ฆาอายญวนไดก็ฆาอายญวนเสียใหพรอมกันเพลานั้นเถิด หลวงปญญาบอกขาพเจาวาพอโดจและ
นายหมวดนายกองเขมรทั้งหารอยคน ก็พรอมใจกันรับจะฆาอายองบานเบียนแมกองญวน และญวน
นายไพรรอยหาสิบคน ในเพลาค่ําวันนั้นแลหลวงปญญากับสนองหมก หลวงรามเสนา แลชาวบาน
กะพงฉนัง พูดกันแลวถามขาพเจาวาถาเจาเมืองกรมการชาวบานคิดพรอมกันฆาอายญวนนายไพรครั้ง
นี้ ก็ ตั้งใจจะเอาบ านเมื องแลเมื องไว และหมายพึ่งโพธิส มภารสมเด็จ พระพุทธิเจาอยูหัวกับ ใตเทา
พระกรุณ าเจา แตกลัวใตเทาพระกรุณ าไมโปรดยกโทษใหห รือประการใด ขาพเจาก็รับกับหลวง
ป ญ ญาหลวงรามเสนา แลชาวบ า นทั้ งนั้ น วาถ าใตเท าพระกรุณ าเจ าถือ เอาโทษพระยาพระเขมร
ชาวบานซึ่งกระทํากับอายญวนทั้งนี้แลว ขาพเจาจะรับนอนหงายใหทานผาอกขาพเจาทั้งปวงเถิด
พอหลวงโดจหลวงรามเสนาพูดกับขาพเจาจนเพลาบายหาโมง หลวงปญญาบอกขาพเจาวาจะไปบอก
พระสงฆซึ่งอยูที่วัดกะพงฉนัง ใหพระออกจากวัดใหสิ้น ดวยพอโดจจะรับฆาอายญวนในเพลาค่ํา
เดือนสิบขึ้นสิบสี่ค่ําปชวดโทศกนี้ แลวขาพเจาขนของลงเรือ ครั้นเพลาพลบค่ําขาพเจาไดยินเสียง
กลองแลเสียงโหสามหน แลวไดยินเสียงปนคาบศิลาคาบชุดประมาณสามหมอขาวสุก ขาพเจาก็ถอย
เรือเขามาอยูในปาระนามไกลกันกับโคกวัดกะพงฉนังที่อายองบานเบียนอยูประมาณสามเสนเศษ
ขาพเจาไดยินเสียงเขมรรองเรียกกันอึง แลวไดยินเสียงปนคาบชุดคาบศิลาแลเสียงปนใหญแตทุมหนึ่ง
ขาพเจากับพวกขาพเจาเรือหาลําก็แจวเรือหนีจากปาระนาม ขาพเจาไดยินเสียงปนใหญแตทุมหนึ่งมา
จนประมาณสามยามหายเสียงปน ครั้นสวางเชาขึ้นขาพเจาเขาจอดเรืออยูในปาระนามเกาะอารอง

๓๙๘
เพลาสองโมงเชาขาพเจาไดยินเสียงปนใหญอีกประมาณเกานัดสิบนัด เสียงปนใหญหายไปจนเพลา
พลบค่ํา ขาพเจาออกเรือแจวขามทะเลสาบฟากตะวันออกถึงเกาะกองธง พบเรือพวกเมืองบริบูรณ
เกาลํา ขาพเจาถาม พวกครัวเมืองบริบูรณบอกขาพเจาวาไดเห็นญวนที่เมืองบริบูรณตายนายไพรตาย
แปดคน แลวอยูไมไดตองลงเรือพาครอบครัวมาซอนตัว ในปาฟงทวงทีกอน ถาเห็น หนักแนน อยู
บานเมืองไมไดแลวก็จะตามไปเมืองปตบอง เมืองเสียมราบตอทีหลัง
ครั้น ณ วันเดือนสิบแรมสองค่ํา ขาพเจามาถึงดานเปยมบางเมืองสะโทงพบกับเขมรนาย
ด านไพรยี่ สิ บ ห า คน ป น คาบชุ ด สี่ บ อกพวกดานถามขาพเจาๆ บอกวาจะไปเมื องชีแครงด วยเมือ ง
บริบูรณ เมืองกะพงฉนัง เกิดรบพุงฆาฟนญวนแลพากันหนีไปซุมซอนตัวที่เขาบางลงเรือมาซุมในปา
ระนามบาง และเจาผูหญิงสามองค อายญวนใหเอาตัวลงไปเมืองญวน แตองคแปนอายญวนเอาไปจํา
ไวที่เมืองพนมเปญ อายญวนใหตีองคแปนทุกวัน นายดานทั้งนี้รูบางหรือไม พวกดานวาหาทราบไม
พวกดานวาเกิดความอยางนี้ จึ่งพระอินวิไชยหนีไปเมืองเสียมราบ ขาพเจาจึ่งบอกวาพวกเขมรเขาฆา
ฟนญวนทั้งบานทั้งเมือง ทําไมทานทั้งนี้จึ่งมานั่งนิ่งอยูใหไอญวนมันฆาเสียหรือประการใด พวกดาน
บอกขาพเจาวาเปนพวกเมืองบาพนมตองเกณฑใหมาอยูดาน แลพวกดานบอกขาพเจาวาจะพากันหนี
ไปหาบุตรภรรยาที่บานเมืองแลว ขาพเจากลัวพวกดานแจวเรือเลยมาถึงดานกะพงฉนัง แดนตอแดน
เมื องชี แ ครง หลวงรามเสนาพวกกองตระเวนเมือ งเสี ย มราบให พ าตั ว ขาพเจามายั งท านข าหลวง
เจาเมืองกรมการเมืองเสียมราบแต ณ วัน เดือนสิบแรมแปดค่ําเพลานองเพล สิ้นคําใหการเทานี้๚ะ๛
๏ คํ าให การจี น หุ ย มา ณ วัน ๗ ฯ๑๕ ๑๐ ค่ํา ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕ ๑๑ ค่ํา ป ช วดโทศก
พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาที่ ๒๐
๒๏๐ วันเสาร เดือนสิบ แรมสิบหาค่ํา ปชวดโทศก ไดใหซักถามขาพเจาจีนหุยใหการวา
ขาพเจาอยูเมืองปตบอง เมื่อองคอิ่มหนีไปกวาดเอาครอบครัวขาพเจาไปใวบานสัญ ญาแขวงเมือง
โพธิสัตว จีนลิบพวกครัวเมืองปตบองไปเยี่ยมพี่นอง ณ เมืองพนมเปญกลับมาบอกขาพเจาวาจีนลิบไป
พบจีนตานมาแตเมืองไซงอน เลาความใหจีนลิบฟงวาเมื่อปชวดโทศกจะเปนวันใดเดือนใดขาพเจาจํา
มิได ฝรั่งรบกันกับจีนเมืองกวางตุง กําปนฝรั่งสามรอยลํารบกับจีนเมืองกวางตุง จีนแพฝรั่งถอยไป
จงตกเจาเมืองกวางตุงมีหนังสือไปเกณฑจีนฮกเกี้ยนมารบกับฝรั่ง จีนจะมามากนอยเทาใดจีนลิบหาได
บอกขาพเจาไม แตจีนฮกเกี้ยนเมืองลําโอนั้นดําน้ําอดวันหนึ่งผุดสามครั้ง จีนฮกเกี้ยนเอาไมไผผูก
แพไฟลอยไปจะเผากําปนฝรั่ง พวกจีนดําน้ําตามแพไฟไปถึงกําปนฝรั่ง พวกฝรั่งพากันดับไฟ จีนดํา
น้ําเอาเหล็กตะปูยาวศอกหนึ่งศอกเศษตอกกําปน แลวขึ้นนั่งบนเหล็กตะปู เอาสิ่วเจาะกําปนฝรั่งลม
จมน้ําประมาณเจ็ดสิบลํา ฝรั่งแตกถอยกําปนมาจอดอยูหนาเมืองหุยอานขึ้นกับเมืองเว ฝรั่งแมทัพให
ขึ้นไปขอที่เมืองหุยอานกับเจาเวียดนามวาจะไดกอกําแพงสรางเมืองอยูจะไดทําศึกกับเมืองจีน เจา
เวียดนามไมให ฝรั่งวาแผนดินของญวนหรือ ฝรั่งมาชวยรบ เจาเวียดนามจึ่งไดแผนดินเมืองญวนอยู

๓๙๙
ฝรั่งก็กอกําแพงเมืองอยูทุกวัน พวกญวนพูดกันอยูวาฝรั่งมาจอตั้งเมืองอยูที่เมืองหุยอาน ฝรั่งจะไปรบ
กับจีนหรือจะตีเอาเมืองญวนหารูไม ญวนมีความวิตกพูดกันอยู เปนความสัจความจริงขาพเจาแต
เทานื้ ๚ะ
๏ คําใหการตังเคารฎมา ณ วัน ๕ ๕ฯ ๑๐ ค่ํา ถึงกรุงวัน ๖ ฯ๕ ๑๐ ค่ํา ปชวดโทศกพระ
ยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาที่ ๒๑
๏๒๑ วันพฤหัส เดือนสิบ ขึ้นหาค่ํา ปชวดโทศก ขาพเจาตังเคารฎใหการวาขาพเจาเปน
บาวพระยาราชนายก ขาพเจาตั้งบานเรือนอยู ณ เมืองปตบอง องคอิ่มกวาดไลเอาขาพเจาไปถึงทา
กะพงหลวง อายญวนจายขาวสารใหขาพเจากับพวกครัวแลว อายญวนใหขาพเจากับพวกครัวไปอยู
ที่เมืองบริบูรณ ขาพเจาองเวียนกับไพรญวนประมาณเกาคนสิบคนอยูกับเจาเมืองบริบูรณ พระยา
กุเชนเสนายกออกมาแตเมืองพนมเปญ มาอยูที่เมืองบริบูรณดวยแลเจาเมืองบริบูรณกับอายองเวียน
เปนความกัน เขาไปชําระอยู ณ เมืองพนมเปญ ไอองเตียนกุนใหองเวียนคนใหมออกมาอยูที่บริบูรณ
แตเจาเมืองบริบูรณหาไดออกมาแตเมืองพนมเปญไม พระยากุเชนนายกกับอายองเวียนคนใหม อยู
รักษาเมืองบริบูรณ ครั้น ณ วันเดือนเกา ปชวดโทศก ขาพเจาไดยินพวกครัวชาวบานพูดกันวา อาย
ญวนจับเอาเจาผูหญิงที่เมืองพนมเปญสงลงไปเมืองเวสามคน แตองคแปน อายองเตียนกุนเอาเขาไว
ในคายอายองเตียนกุน แลวขาพเจาไดยินพวกครัวแลชาวบานพูดกันวา พระยากุเชนนายกกับพระยา
พระเขมรคิดพรอมกันทุกเมือง จะพากันฆาฟนอายญวนที่อยูรักษาเมืองเสียใหหมดทุกเมือง
ครั้น อยู ณ วั น เดื อ นสิ บ ขึ้น สิ บ สามค่ํา เพลาตะวัน บ าย พระยากุเชนนายกกรมการ
พระยาพระเขมรเมืองบริบูรณกับพวกครัวเมืองปตบอง พากันฆาฟนอายองเวียนกับไพรญวนตายหมด
พวกครัวเมืองปตบองที่อยูบนบกเมืองบริบูรณ พระยากุเชนนายกกรมการกับพวกครัวเมืองปตบอง
พวกครัวเมืองบริบูรณ พากันยกเขาปาไปจะตั้งอยูที่ไหนขาพเจาหาทราบไม แตพวกครัวที่ตั้งกระทอม
อยูที่ทาเมืองบริบูรณกับขาพเจาพากันลงเรือหนีมาสิบสองลําพบพวกครัวเมืองกะพงฉนังประมาณรอย
เศษ ขาพเจากับครัวเมืองกะพงฉนังพากันไปซุมซอนอยูในปาระนามประมาณหกวันเจ็ดวันขาพเจาจึ่ง
ชวนพวกครัวเมืองกะพงฉนังใหหนีเขามา ณ เมืองปตบองพากันมาเรือสิบหาลํา ครัวชายหญิงใหญนอย
สิบหาคน เปนความสัจจริงขาพเจาแตเทานี้ ๚
๏ คํ า ให ก ารนายศุ ก มา ณ วัน ๖ ๖ฯ ๑๐ ค่ํ า ถึ งกรุงวั น ๖ ฯ๕ ๑๐ ค่ํ า ป ช วดโทศก
พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาที่ ๒๒
๒๏๒ วันศุกรเดือนสิบเอ็ด ขึ้นหกค่ํา ปชวดโทศก ไดถามนายศุกนองชายสนองโสเมือง
โพธิสัตว ขาพเจานายศุกใหการวาเดิม ณ วันเดือนสิบแรมหาค่ําปชวดโทศก สนองโสกับขาพเจาพา
บุตรภรรยาครอบครัวเรือเขามาถึงเมืองปตบอง ครั้น ณ วัน เดือนสิบแรมแปดค่ํา ใตเทาพระกรุณา

๔๐๐
เจามีพระประศาสนโปรดเกลาฯ ใหพระยาชนะสงครามเจาเมืองตะครอกับสนองโสพี่ชายขาพเจาไปรับ
ครอบครัวญาติพี่นอง ขาพเจาก็ไปดวย พวกพระยาชนะสงครามกับเจาเมืองตะครอนายไพรสามสิบ
คนไปเรือสามลํา สนองโสกับขาพเจาเรือสามลํานายไพรสิบคนนอนทางสามคืนถึงแหลมสันลงชายปา
ระนามแขวงเมืองโพธิสัตว เจาเมืองตะครอนายไพรสามสิบคนเรือสามลําแยกไปสืบหามารดาญาติพี่
นองเมืองสะครอ สนองโสกับขาพเจาก็แยกไปทางเมืองโพธิสัตวไปถึงปาระนามรานป พบเรือนายสี
อําแดงมาพี่นองขาพเจากับเรือพวกครัวประมาณหาสิบหกสิบลํา ครัวชายหญิงใหญนอยประมาณสี่
รอยเศษจอดเรื ออยู ที่ทา รานป แลว นายสี อําแดงมา บอกขาพเจาวาเรือครัวยังซุมซอนอยูในป า
ระนามเปนอันมาก แลวขาพเจาเห็นครัวบกหยุดเกวียนอยูที่ทาเรือประมาณเกวียนหาสิบเลมหกสิบ
เลม อินเสนานายครัวบอกขาพเจาวาเกวียนครัวที่ยังซุมซอนนอนอยูในปาระนามเปนอันมาก แลว
อินเสนา นายสีกับพวกครัวบกเรือบอกขาพเจาวาคายเมืองโพธิสัตว คายตะพานจัน คายตะโล คาย
กะปงชุก อายญวนยังรักษาคายอยูแตหารูมากนอยเทาไรไม ที่พวกครัวบกเรือตั้งอยูนั้นหนทางจะไป
เมืองโพธิสัตวทางวันหนึ่ง จะไปคายกะพงชุกทางเชาชั่วเพล แตเขมรที่รักษาคายเมืองโพธิสัตว คาย
ตะโล คายตะพานจัน คายกะพงชุก แลครอบครัวเมืองโพธิสัตวนั้นหนีไปสิ้น แตปากน้ําเมืองโพธิสัตว
นั้นไมมีอายญวนมารักษาดานลาดตระเวนเหมือนอยางแตกอน แลวอินเสนานายครัวบอกขาพเจาวา
จะพาครอบครัวบกเขามาทางเมืองระสือ กลัวอายญวนที่คายคายตะพานจัน คายตะโล คายกะปงชุก
จะออกสังกัดตีครอบครัว ครัวกลัวอายญวนก็หาอาจะมาไม พวกครัวถามขาพเจาวาพระยาสังขโลก
เจาเมื องโพธิ สั ตวจ ะยกกองทั พ มารับ ครัว หรือไม ขาพเจาบอกวาพระยาสังขโลกพากองทั พเมื อง
ปตบองยกออกแลวแตหารูวากองทัพจะมาตั้งอยูแหงใดไม พวกครัววาถาพระยาสังขโลกยกกองทัพมา
รับแลวครอบครัวก็จะเขามาหาพระยาสังขโลก ถาพระยาสังขโลกไมมารับแลว พวกครัวจะรอแตพอ
จัดแจงหาเสบียงอาหารไดสักเล็กนอย ก็จะพากันเขามาทั้งทางบกทางเรือ แลวสนองโสกับขาพเจาก็
พาเอานายกุยบุตรสนองโสกับบุตรภรรยานายกุยเรือลําหนึ่งกลับมาถึงแพรกตาศก ณ วันเดือนสิบเอ็ด
ขึ้นสองค่ําปชวดโทศก สนองโสพี่ชายขาพเจาก็แยกไปหาพระยาราชนายก พระพลกองตระเวนเรือวา
จะคอยเจาเมืองตะครอกับครอบครัวซึ่งจะตามเขามาภายหลัง ขาพเจาก็พานายกุยกับพวกนายกุยเขา
มานอนทางสามคืนถึงดานเสมา นายดานก็พาตัวขาพเจาบอกสงเขามากับพวกครัวนายกุยนอนทาง
สองคืนถึงเมืองปตบอง เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการแตเทานี้ ๚ะ๛
๏ คํ า ให ก ารนายคง มา ณ วั น ๕ ๕ฯ ๑ ค่ํ า ถึ ง กรุ ง วั น ๖ ฯ๕ ๑๐ ค่ํ า ป ช วดโทศก
พระยกกระบัตรเมืองปตบองถือมาที่ ๒๖
๒๏๖ วันพฤหัสเดือนสิบขึ้นหาค่ําปชวดโทศก ขาพเจานายคงใหการวาขาพเจาเปนบาว
พระภักดีบริรักษ ขาพเจาตั้งบานเรือนอยู ณ เมืองปตบอง องคอิ่มกวาดไลเอาขาพเจาไปถึงทากะพงหลวง ญวนจ ายข าวสารให กับ ขาพเจากับ พวกครัว แลวญวนใหขาพเจากับพวกครัวไปอยูที่เมือง

๔๐๑
กะพงฉนัง ขาพเจาเห็นองเวียนกับไพรญวนประมาณเกาคนสิบคน ปลูกเรือนอยูที่ริมเรือนเจาเมือง
กะพงฉนัง ทํารั้วอยูหามีคายไม ที่ทากะพงฉนังอายองบานเบียงกับไพรญวนประมาณยี่สิบคน เขาอยู
ในพิหารวัด
ครั้นอยู ณ วันเดือนเกา ปชวดโทศก ลูกคาขึ้นมาแตเมืองพนมเปญมาที่เมืองกะพงฉนัง
ลูกคาบอกขาพเจาวาญวนจับเจาผูหญิงสงไปเมืองเวสามคน แตองคแปน อายองเตียนกุนเอาเขาไวใน
คายอายองเตียนกุน ขาพเจาไดยินเจาเมืองกรมการพระยาพระเขมรเมืองกะพงฉนังคิดกันจะฆาฟน
อายญวนที่อยูรักษาเมืองกะพงฉนังและเมืองบริบูรณ เจาเมืองกรมการพระยาพระเขมรก็คิดจะฆาฟน
อายญวนเหมือนกันทุกเมือง
ครั้นอยู ณ วัน เดือนสิบ ขึ้นสามค่ํา ปชวดโทศกเพลาตะวันบายพวกครัวที่อยูเมืองกะพงฉนัง พากันไปหาขาวกินที่เมืองบริบูรณ พากันหนีกลับมาที่เมืองกะพงฉนัง บอกกับขาพเจาแลพวก
ครัววาเจาเมืองกรมการกับพวกครัวพากันฆาฟนอายญวนที่อยูรักษาเมืองบริบูรณตายหมดแลว
ครั้ น ณ วัน เดื อนสิ บ ขึ้น สี่ค่ํา ปช วดโทศก เพลาค่ําประมาณเด็กนอนหลับ เจาเมือง
กรมการเมืองกระพงฉนังฆาฟนอายญวนที่อยูรักษาเมืองกระพงฉนังวุนวายขึ้น พวกครัวเมืองปตบอง
กับพวกครัวเมืองกะพงฉนังที่อยูตีนทาอยูที่แพพากันลงเรือหนีไปซุมซอนอยูในปาระนามเรือใหญนอย
ประมาณรอยเศษ แตพวกครัวบนบกกับเจาเมืองกรมการจะอยูที่เมืองหรือจะยกไปแหงใดตําบลใดหา
ทราบไม ขาพเจาซุมซอนอยูประมาณหกวันเจ็ดวัน ขาพเจาชวนพวกครัวเมืองกะพงฉนังใหพากันหนี
เขามา ณ เมืองปตบอง พวกครัววาจะคอยฟงดูเจาเมืองกรมการและชาวบานกอน ขาพเจากับพวก
ครัวเมืองปตบองเรือหาสิบคนพากันหนีเขามา ณ เมืองปตบอง เมื่อขาพเจาซุมซอนอยูกับพวกครัวนั้น
พวกครัวบอกขาพเจาที่เมืองพนมเปญ พระยาพระเขมรคิดฆาฟนอายญวนเหมือนกัน อายญวนเขา
อยูในคายหาออกจากคายไม และพวกครัวที่ซุมซอนอยูนั้นจะกลับเขาไปเมืองกะพงฉนังหรือจะซุม
ซอนอยูประการใด ขาพเจาหาทราบไม ๚ ๚ะ๛
๒๓. คําใหการเสมียนเมา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๔๔
เนื้อหาชํารุดสูญหายทั้งหมด เหลือแตปก มีขอความระบุวา “...คําใหการเสมียนเมาป
ชวดโทศก ๑๒๐๒ คําใหการอายเงยยวนมีชื่อ ๖ คน ปมะเมียอัฐศก ๑๒๐๘” และในทะเบียนของ
หอสมุดแหงชาติบันทึกเรื่องสังเขปของคําใหการนี้วา “...คําใหการเสมียนเมาเมืองกําปอด เรื่องญวน
เกณฑราษฎรใหทําคายทําทาง...””

๔๐๒
๒๔. คําใหการทูตเขมร จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๑๗๙
(ตนฉบับชํารุด)...ศุภอักษรใหองเวียนวายๆ เอารมคันยาวสองคันกับหนังสือศุภอักษร
แลวมีไพรญวนประมาณ ๒๐ คน ๓๐ คน ถือเครื่องศาสตราอาวุธแหศุภอักษรเขาไปที่บานองเลโบ
ฯขาฯ ก็อยูที่โรงกงกวนหาไดไปไม ครั้น ณ วัน ฯ๑๓ ๔ ค่ํา เห็นองเวียนวายมาแจงวา แตกอนมาเจามี
ทูตนําเครื่องราชบรรณาการไปถวายเจาเวียดนามนั้น ตองมีหนังสือนําฉบับหนึ่งจึ่งจะอาจพาตัวเขา
เฝ า ครั้ งนี้ ห ามี ไม มี แต ศุภ อั กษรแลว ไมมี ขอความสิ่งใดจะกราบทู ล ไม ให ฯขาฯ ทั้ง ๓ คน ทํ า
หนังสือระบุขอความวาใหองเลโบพาตัว ฯขาฯ แลสิ่งของเขาเฝาถวายเจาเวียดนาม ฯขาฯ จึงไดทํา
หนังสือยื่นไวกับองเลโบฉบับหนึ่งใจความวาเจานาย ฯขาฯ ใช ฯขาฯ นําสิ่งของเขามาถวายดึกเทียนองเด ขอใหองผูใหญเลโบพาตัว ฯขาฯ นําสิ่งของเขาถวายดึกเทียนองเดดวย ฯขาฯ
ไดทําหนังสือปดตราใหแลว องญวนไดรับเอาหนังสือไป ๒ วัน องเวียนวายมาถามอีกวา
เจานายสั่งมาวาดวยราชการสิ่งใดบาง ฯขาฯ จึงบอกวาสั่งใหกราบทูลเจาเวียดนามขอเจาหลานญาติ
วงศาพระยาพระเขมรราษฎรเขมรจีนแขก ซึ่งตกอยูในบานเมืองเจาเวียดนามใหกลับไปอยูพรอมมูลกับ
เจ านายและขอแผ น ดิ น เมื อ งเขมรอยู จ ะไดรักษาอาณาประชาราษฎรให อยู เป น สุขเป น ข าพึ่ งสอง
พระนครใหญเหมือนอยางสมเด็จพระอัยกาพระราชบิดาพระเรียม แลวองเวียนวายก็กลับไป ครั้น ณ
วันเดือนหาขึ้นสองค่ํา เห็นองเวียนวายเอาเสื้อกางเกงผาโพกมาประทานให ฯขาฯ คนละสองสํารับ
แลวมีกรุณาขอใหกราบ...(ตนฉบับขาด)
(หนาปลาย)... ณ เมืองพนมเปญใหเอาหีบใสสิ่งของสองหีบไปหาองญวนที่เมืองพนมเปญ
องญวน ณ เมืองพนมเปญ จึงใหเบิกหีบสิ่งของที่เจาเวียดนามประทาน ฯขาฯ สามคน ออกแจกให
ฯข าฯ ตามบั ญ ชี องเลโบ ที่ นี้ มาแตห นังสือเจาเวีย ดนามเจาพระองคดว งนั้ น องญวนและสิ่งของ
พระราชทานเจาพระองคดวงนั้น องญวนที่เมืองพนมเปญเอาไววาจะใหสงมาตอภายหลัง แลองเตียน
กุนองคําชายที่เมืองพนมเปญมอบบัญชีวิ่งของประทาน ฯขาฯ เปนอักษรญวนให ฯขาฯ แลวจัดเรือ
หาลํา ใหภอเกอกับญวนไพรรอยหาสิบคนมาสง ฯขาฯ เถิงทากะพงหลวง สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แต
เทานี้
๒๏ พวกเขมรมาหา ฯขาฯ ทั้งชายหญิง ๕ คน ๖ คน ผูชายไวผมนุงหมเปนญวนแตผูหญิง
ไวผมนุงหมเปนเขมร ฯขาฯ ถามวาเปนเขมรเมือง... ผูหญิงเขมรคนหนึ่งบอกวา ชื่ออําแดงจันเปน
ภรรยาหลวงปลัด หมื่นภักดีคงบอกวาเปนบุตรพระสมบัติพระคลังเมืองปตบอง ญวนสงขึ้นมาไวที่
เมืองทันวาอําแดงจันกับอําแดงชมบุตรอําแดงจัน หมื่นภักดีคงเขมรกับฝรั่งชายหญิงเมืองปตบองเมือง
ระสือ ๕๐ คนเศษ ญวนใหอยูในเมืองทัน วาบางอยูที่ปนกร่ําบาง ไดยินขาววา ฯขาฯ พากันมาก็ดีใจ
จึงพากันมาเยี่ยม ฯขาฯ ถามวาเปนสุขอยุฤๅ อําแดงจันหมื่นภักดีคงบอกวาทํามาหากินยากทําบุญให
ทานก็ไมมีพระสงฆ (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)

๔๐๓
๒๕. หนังสือคําใหการหลวงศรีประตุกา จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๑๗๙
๏ ฯขาฯ หลวงศรีประตุกาขอพระราชทานเลาความวา ดวย ณ วัน ฯ๕ ๗ ค่ํา ปชวดโทศก
ทานพระยาเจาคุณสงขลา โปรดให ฯขาฯ สืบเครื่องยศและเรงรัดดอกไมเงินดอกไมทองเมืองตรังกานู
ครั้น ณ วัน ฯ๑๒ ๗ ค่ํา ปชวดโทศก ฯขาฯ แลคนมีชื่อเถิงเมืองตรังกานูแล ฯขาฯ ไปหาตนกูอุมา ผูวาที่
พระยาตรังกานู ตนกูกาเรซึ่งตนกูอุมาตั้งใหเปนตนกูปะสา แลตนกูษาเลมแจงความแก ฯขาฯ วาตนกู
อุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม จัดแจงทําดอกไมเงินดอกไมทองกําหนดจะสงเขามา ณ เมืองสงขลา ให
ทัน ณ เดือน ๗ เดือน ๘ นี้ พอตนกูโอะอีตําคนมีชื่อดูงน ชื่อบารํา ลักลอบเขามาคบคิดกับนายไพรใน
เมืองตรังกานูเปนอันมากเขาลอมบานตนกูอุมา ตนกูปะสา ตนกูษาเลม เมื่อ ณ วัน ๙ฯ ๗ ค่ํา เพลา
กลางคืน ประมาณ ๓ ยามเศษแลยิงปนใหญปนนอย เอาไฟเผาบานผูมีชื่อใกลบานตนกูอุมา ตนกู
ปะสาตนกูษาเลม แลวา ฯขาฯ ก็มาใครเห็นกับตาอยูแลว ใหสืบเอาความที จึงเขาไปกราบเรียนทาน
พระยาสงขลา ก็ใหทานพระยาสงขลาชวยทะนุบํารุงตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม แลวใหตนกูอุมา
ใหยกหีบดอกไมมาให ฯขาฯ ดู เห็นดอกไมทองดอกไมเงิน แผตัดเปนตนเปนใบเปนดอกไวพรอมแลว
ตนกูอุมาวากับ ฯขาฯ วาถาตนกูโอะอีตําคนมีชื่อไมคิดทําวุนวายยืดยาวตอไปอีกจะจัดแจงดอกไมทอง
เงินเครื่องราชบรรณาการสงเขาไปใหทันมรสุมปชวดโทศกนี้จงได แลว ฯขาฯ ไปหาญีโกๆ แจงความ
แก ฯขาฯ วาการดอกไมทองเงินเครื่องราชบรรณาการนั้น ตนกูอุมาใหญีโกจัดแจงทําทั้งนั้น ดอกไม
เงินนั้นใหชางแผเปนตนเปนใบเปนดอกไวพรอมแลว ญี่โกยกหีบดอกไมทองมาให ฯขาฯ ดู ฯขาฯ
เห็นดอกไมทองนั้นไดแผตัดเปนตนเปนในเปนดอกไวบางแลวประมาณ ๒ สวน อยูประมาณสวนหนึ่ง
แตเครื่องราชบรรณาการนั้นผาขาวกับหวาย ญีโกจัดแจงไวพรอมแลว ของนอกแตนั้นยังใหจัดแจงอยู
แตทวาถาการบานเมืองไมวุนวายตอไป ญีโกจัดแจงดอกไมทองเงินสงเขาไปใหทันมรสุมปชวดโทศกนี้
จงได แลว ฯขาฯ สืบ คนมีชื่อชาวเมืองตรังกานูไดความวาเมื่อตนกูมุห ะหมัดบุตรตนมาโสพระยาตรังกานูผูตายวาราชการเมืองตรังกานูอยูแลว เจะกูอุมา ตนกูมุหะมัดจัดแจงเรือแลจอซึ่งตนกูมาโส
ใหหวันมูษา หวันเดน คนมีชื่อไปตบแตง ณ กรุงเทพฯ นั้นออกไปคาขาย ณ เมืองใหม ยังหากลับมาไม
พอตนกูอุมาวิวาทกับตนกูมุหะหมัดๆ ตนกูโอะอีตํา ออกจากบานไปอยู ณ บานลอ สั่งเจะกูอาหมัด
เจะกูอุมา หนีไปอยูเมืองปะหัง ตนกูอุมาจะไดวาราชการเมืองอยู ตนกูอุมาใหคนมีชื่อไปเอาเรือซึ่ง
เจะกูอุมาใหไปคาเมืองใหมกลับมาจะไดใชราชการสําหรับเมือง ผูมีชื่อกลับมาแจงแกตนกูอุมาวา ผูคุม
เรือนั้นไมใหเรือกลับมา ดวยตนกูโอะอีตํามีหนังสือไปวาเรือนั้นอยาใหแกตนกูอุมา จึงตนกูอุมาเคือง
แกตนกูโอะอีตํา ขับตนกูโอะอีตําเสีย ตนกูมุหะหมัด ตนกูโอะอีตําพาบุตรภรรยาแลมารดาตนกูมุหะหมัดไปอยูดูงุนกับตนกูหงะนองตนกูโอะกมาหมัน และเจะกูอุมามาเอามารดาตนกูมุหะ แลตนกูอุมา
ผูวาที่พระยาตรังกานู ใหคนมีชี่อไปวากลาวแกตนกูงะที่ดูงุน ใหเรี่ยไรเอาเงินแกไพรซึ่งจะเอาไปทํา
ดอกไมทองเงิน ผูมีชื่อที่ใชใหไปนั้นกลับมาบอกแกตนกูอุมา ตนกูหงะจะเอามาสงเอง แลวตนกูหงะ

๔๐๔
คิดอานกับตนกูโอะอีตํา ใหตนกูโอะอีตํา ปงลิมาคาหะหมิด กับไพรมีชื่อชาวดูงุน ชาวบารํา ประมาณ
๔ คน ๕ คนยกมาคบคิดกันกับ เจะกูมุดา เจะกูษาหมัด หวันปรังหวันตาเลบ ษาญิตกจะนายไพรมีชื่อ
บานหลังเขาเมืองตรังกานูเปนอันมาก เขาลอมบานตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม เมื่อ ณ วัน ณ
วัน ๙ฯ ๗ ค่ํา ประมาณ ๓ ยามเศษแลว ตนกูโอะอีตํา ปงลิมาคาหะหมิด ขึ้นบนเขาปตรี จับเอาคน
ผูรักษาปนใหญบนเขาปตรีมาผูกไว แลวเอาปนใหญยิงลงในบานตนกูอุมา ตนกูปะสา ตนกูษาเลม
เปนหลายนัด แลวเอาไฟเผาบานหวันษาแลหมันริมบานตนกูอุมาฝายทักษิณ ประมาณรอยเรือนเศษ
เผาบานผูมีชื่อริมบานตนกูษาเลมฝายหรดีสี่เรือน ๕ เรือน พวกตนกูอุมาตนกูปะสาตนกูษาเลม สูรบ
ยิงแทงฟนกันกับพวกตนกูโอะอีตําจนรุง ครั้นเพลาเชาประมาณ ๓ โมงเศษ พวกตนกูอุมา ตนกูปะสา
ตนกูษาเลม เอาปนบาเรี่ยมทองชื่อดุวอสะรูปอคูหนึ่ง ยิงขึ้นไปบนเขาปตรีถูกศิลาๆ แตกไปถูกพวก
ตนกูโอะอีตําตายคนหนึ่ง ถูกตะวันตาเล็บบุตรเขยเจะกูอุมาบาทะลุแหงหนึ่ง ถูกษาญิตกจะบุตรเขย
ตนกูห งะนองตนกูโวะกมามันขาทะลุแหงหนึ่ง แลวตนกูโอะอีตํา ปงลิมาคาหะหมิด นายไพรมีชื่อ
แตกหนีกลับไปดูงุนบาง พาบุตรภรรยาหนีไปไวแขวงเมืองกลันตันบาง หลบหนีซุมซอนอยูในแขวง
เมืองตรังกานูบาง พวกตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม เขาสกัดยิงแทงแลจับเอาตัวพวกตนกูโอะอีตํา
มาฆาเสียประมาณ ๓๔๐ คน ๔๐ คน ภายหลังจับไดหวันตาเลบตัวนายคนหนึ่งกับษาญิดกจะคนหนึ่ง
ตวั น ตาเลบนั้ น ตนกู อุมาให ฆาเสี ย แตษาญิ ดกจะสงไปเมืองกลัน ตัน แลตนกูห งะนองตนกูโอะกะมาหนัน นายไพรประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน มาเรือ ๓ ลํายกตามตนกูโอะอีตํามาแตดูงุนมาเถิงจันเหรง
แขวงเมืองตรังกานู พอพบกับพวกตนกูโอะอีตําซึ่งแตกหนีไปบอกวาตนกูโอะอีตําแตกหนีไปเสียแลว
ตนกูหงะคนมีชื่อกลับไปดูงุนตั้งมั่นอยู ตนกูปะสา ตนกูษาเลมใหหลวงอาหมัต หลวงปลัดเมือง เมือง
กลันตัน ซึ่งไปอยูเมืองตรังกานู แลวเจะกูมุดา เจะกูสู นายไพรชาวเมืองตรังกานูประมาณ ๒๐๐๐ เศษ
ยกไปทางริมทะเลใหตนอูโอมารัง ตนกูษาหะ ตวันคาโหด หลวงมุหะหมัด นายไพรชาวเมืองตรังกานู
ประมาณสองพั น เศษ ยกไปทางเหนอดูงุน ใหตนกูโนะ ตนกูมุดา ตนกูโอะมุเกต นายไพรชาวเมื อง
ตรังกานูป ระมาณ ๕๐๐ เศษ เรือ ๑๔ ลํา ยกไปทางเรือ ใหตนกูกจะบุตรตนกูโอะกมาหมัน เพื่อน
ประมาณ ๑๔ คน ๑๕ คน เรือลําหนึ่งไปกวาดเอานายเอาไพรที่มาหมันปากอไดประมาณ ๘๐๐ คน
พรอมกันทั้งทางบกทางตัวเจาระดมตีพวกตนกูโอะอีตํา ตนกูหงะ ปงลิมาคาหะหมิดที่ดูงุนแตก ตนกู
โอะอีตํานายไพรประมาณ ๓๐ คน ทิ้งบุตรภรรยาเสียหนีไปทางตําเหลัน แขวงเมืองปาหังที่ตนกูหงะ
ทิ้งบุตรภรรยาพาแตเมียนอยคนหนึ่งกับเพื่อนชาย ๗ คน หนีไปทางลุโปะบาตูเหนือบากอ ในแขวง
ตรังกานู แตตนกูมหะหมัดซึ่งเปนพระยาตรังกานูเกานั้นจะยังอยูที่ดูงุนหรือๆ จะไปแหงใดยังหาได
ความชัดแจงไมกอน แลว ฯขาฯ รูวาตนกูอุมา ตนกูปะสาตนกูษาเลม มีหนังสือไปใหตนกูมีชื่อสงตัว
บุตรภรรยา ตนกูโอะอีตํา ตนกูหงะ เขามา ณ เมืองตรังกานู แตตนกูโอะอีตํา ตนกูหงะ ปงลิมาคา
หะหมิดนั้นใหตนกูมีชื่อติดตามเอาตัวสงเขามา ณ เมืองตรังกานูใหจงได

๔๐๕
ครั้น ณ วัน ฯ๑๔ ๗ ค่ํา พระยาลีงามีหนังสือใหเรือ ๕ ลําสงตนกูมามุดนองตนกูอุมาผูวาที่
พระยาตรังกานูกับบุตรภรรยาตนมาเมืองตรังกานู ตนกูอุมาใหตนกูมามุตอยูที่เรือนตนมาโส ซึ่งเปน
พระยาตรังกานูผูตาย ฯขาฯ สืบความไดแตเทานี้ ๛
๒๖. คําใหการนายเลียน จ.ศ. ๑๒๐๒ (พ.ศ. ๒๓๘๓) เลขที่ ๑๙๗
๏ บังคับนายเลียนเอาความจริงได ๚ะ
วัน ๒ ฯ๑๒ ๑๑ ค่ํา ปฉลูตรีนิศก นั่ง ณ โรงศาลในวังเสด็จ แมกองบังคับใหถามนายเลียน
เอาความจริงไว ๛
ฯขาฯ นายเลียนใหการวา เดิม ฯขาฯ เปนแลวไดรับเบี้ยหวัดที่อาลักษณแลวประมาณ
๗ ป ๘ ปๆ ละ ๒ ตําลึงมาเถิงปชวดโทศก หมื่นนิพนธภักดีวากับ ฯขาฯ วาให ฯขาฯ เอาเบี้ยหวัด ๕
ตําลึงใหกับหมื่นนิพนธภักดีๆ จะไมเกณฑราชการ ฯขาฯ ๆ ก็เอาเงินเบี้ยหวัด ๕ ตําลึงสงใหกับหมื่น
นิพนธภักดีๆ ก็เอาเงินไว ฯขาฯ ก็หาไดมาทําราชการไมจนทุกวันนี้ เปนความสัจจริง ฯขาฯ มีแตเทานี้ ๏
๏ ในทันใดนั้นอานคําใหการใหหมื่นชํานาญไมตรีฟงๆ วาถูกตองชอบอยูดวยกับถอยคํา
ฯขาฯ แลว
๏ ฯขาฯ นายโต ใหการวา ฯขาฯ เปนที่หมื่นสิทธิสารราชอยูเวรเทียรฆราชเบี้ยหวัด ๔
ตําลึงมาแตพระอาลักษณทองจีนยังมีตัวอยู จนเถิงปจอสําฤทธิศก ฯขาฯ ปวยเปนโรคสําหรับบุรุษ
ฯขาฯ จึงมาบอกกับหมื่นนิพนธภักดีวา ฯขาฯ ปวยมาทําราชการไมได แลวหมื่นนิพนธจึ่งวากับ ฯขาฯ
วาถามาทําราชการไมไดแลว หมื่นนิพนธภักดีจะรับทําราชการแทน เถิงหนาเบี้ยหวัดแลว หมื่น
นิพนธภักดีจะเก็บเอา ครั้นถึงหนาเบี้ยหวัด ฯขาฯ ก็มารับเบี้ยหวัดใหกับหมื่นนิพนธภักดี มาแตปฉลู
เปน ๔ ตําลึงเปนความสัจจริง ฯขาฯ แตเทานี้ ๏
๏ ฯขาฯ นายอินเปนที่ห มื่น วิจิตรอักษรสาบานแลวใหการวาปกุน เอกศก ฯขาฯ หามี
มูลนายไม สมัครทําราชการอยูในกรมอาลักษณปแรกเขาทําราชการ ฯขาฯ ไดรับพระราชทานเบี้ย
หวัด ๑ ตําลึงครั้นถึงปชวดโทศก ฯขาฯ เขาไปรับเบี้ยหวัดในทองพระโรงที่อาลักษณแลวไดเงินเบี้ย
หวัด ๒ ตําลึง ครั้นรับพระราชทานเบี้ยหวัดแลวไดประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน หมื่นนิพนธภักดีบอก ฯขา
ฯ วาตั้งให ฯขาฯ เปนหมื่นวิจิตรอักษรให ฯขาฯ ไปรับเงินเบี้ยหวัดรวมที่เสด็จกรมหลวงรักษรณเรศ
หมื่นนิพนธภักดีพา ฯขาฯ กับพวกอาลักษณไปรับเงินเบี้ยหวัดรวมหลายคน ฯขาฯ รับที่หมื่นวิจิตร
อักษรไดเงิน ๔ ตําลึง ๓ บาทแลว ฯขาฯ กับหมื่นนิพนธภักดีพากันไปที่โรงอาลักษณ หมื่นนิพนธภักดี
เอาเงินที่ ฯขาฯ มารับไป ๒ ตําลึง แลวกลับชักเอาอีก ๑ ตําลึง ๒ บาทเขากันเปนเงิน ๓ ตําลึง ๒
บาท แต ห มื่ น นิ พ นธ ภั ก ดี จ ะเก็ บ เอาไปเป น เงิน ค าอะไรนั้ น หาได บ อกกั บ ฯข าฯ ไม ฯข าฯ ได รั บ
พระราชทานเงิ น ไปป ช วดโทศก ๒ ครั้ งรั บ ที่ ในท อ งพระโรงที่ เลว ๒ ตํ า ลึ ง ที่ วั งเสด็ จ กรมหลวง

๔๐๖
รักษรณเรศหมื่นนิพนธตั้งใหเปนขุนหมื่น ๑ ตําลึง ๑ บาท (รวม) ๓ ตําลึง ๑ บาท เปนความสัจความ
จริงขาแตเทานี้
๏ ในทันใดนั้นถามแลวไดอานคําใหการใหหมื่นวิจิตรอักษรฟงๆ วาถูกตองนั้นแลว ๚
๏ ฯขาฯ นายบัวสาบานแลวใหการวา เดิม ฯขาฯ อยูในกรมอาลักษณ ฯขาฯ ลาพระ
อาลักษณที่ถึงแกกรรมตายกับขุนสารประเสริฐ ขุนมหาสิทธิ์ตาย บวชเปนพระภิกขุได ๕ พระวัสสา
แลว ฯขาฯ สึกจากภิกขุเขาทําราชการตามเดิมแตประกานพศก ฯขาฯ ไดรับเบี้ยหวัด ๒ ตําลึงแลว
นายชํานินายเวรเกาเพิ่มเงินใหขาอีก ๒ บาท เขากันเปนเงิน ๒ ตําลึง ๒ บาท ครั้นถึงปจอสําฤทธิศก
ขุนสารประเสริฐปลัดกรมกับหมื่นนิพนธภักดีตั้งให ฯขาฯ เปนที่หมื่นวิเศษภักดี ไดรับพระราชทาน
เบี้ยหวัดปจอสัมฤทธิศกที่หมื่นวิเศษ ๒ ตําลึง แลวหมื่นนิพนธภักดีเอาเงินเพิ่มให ฯขาฯ อีก ๒ บาท
เขากันเปนเงิน ๒ ตําลึง ๒ บาท พระอาลักษณตองไปราชการทัพเกณฑเอาขุนหมื่นในกรมอาลักษณ
ไปทัพกับพระอาลักษณดวย เกณฑเฉลี่ยเก็บเงินที่ขา ๒ บาท ใหกับผูไปราชการทัพ ฯขาฯ ไดเงินเบี้ย
หวัดไปปจอสัมฤทธิศก ๒ บาท เมื่อปจอสัมฤทธิศกมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ สั่งใหกรมอาลักษณ
เขียนกฎหมายแจกหัวเมือง ขุนสารประเสริฐปลัดกรมให ฯขาฯ เขียนกฎหมายแจกหัวเมือง ๒ เลม
แลวหมื่นนิพนธภักดีเอาสมุดขาวมาให ฯขาฯ เขียนกฎหมาย ๒ เลม ฯขาฯ เขียนแลว ๒ เลม ฯขาฯ ก็
เอามาสงกับหมื่นนิพนธ แต ฯขาฯ รูวาหัวเมืองมาเอากฎหมายแลวไดใหเงินเลมละ ๒ บาท แตฯขาฯ
หาไดเงินไม ครั้นเบี้ยหวัดปจอสัมฤทธิศกแลว ฯขาฯ ก็หามาเขาเวรไม ถึงปกุนเอกศก ฯขาฯ ปวย
นายชํานินายเวร ฯขาฯ ใชพันโรงไปหาตัว ฯขาฯ วาใหมาเขาเวร ฯขาฯ บอกกับพันโรงวาเบี้ยหวัดป
กุนนั้น ฯขาฯ ไมเอาแลว ใหนายเก็บเอาเถิด แตเบี้ยหวัดมากเบี้ยหวัดนอยเทาไรนั้น ฯขาฯ หารูไม
ถึงปชวดโทศก ฯขาฯ กลับมาทําราชการดังเกา ขุนสารประเสริฐเขามาในโรงอาลักษณวาให ฯขาฯ
เปนหมื่นสาราบริรักษแทนบิดา ฯขาฯ ดวย ฯขาฯ กับมารดาไปหาขุนสารประเสริฐที่บานวาบิดาปวย
มาทําราชการไมได ขุนสารประเสริฐวากับ ฯขาฯ วาให ฯขาฯ เปนที่แทนตัวบิดาๆ นั้นอยาใหออก
นอกราชการเลย ใหคอยเอาเบี้ยหวัดแตปละ ๓ ตําลึง ครั้นจวนเบี้ยหวัดปชวดโทศก ฯขาฯ ถาม
หมื่นนิพนธภักดีวาจะให ฯขาฯ รับเบี้ยหวัดอยางไร หมื่นนิพนธภักดีจึงวากับ ฯขาฯ วาใหรับที่เลว
ตามเดิม แตประกานั้นใหรับที่ขุนหมื่นตามเดิม แลวหมื่นนิพนธภักดีวากับ ฯขาฯ วาเบี้ยหวัดของบิดา
ฯขาฯ นั้นให ฯขาฯ เอาเสีย แตเบี้ยหวัดของ ฯขาฯ นั้นใหกับหมื่นนิพนธภักดี แลว ฯขาฯ ไปบอกกับ
บิดา ฯขาฯ เหมือนหมื่นนิพนธภักดีสั่ง ครั้งถึงเบี้ยหวัดปชวดบิดา ฯขาฯ กับ ฯขาฯ ก็เขาไปรับเงินเบี้ย
หวัด แตบิดา ฯขาฯ รับเบี้ยหวัดที่หมื่นสาราบริรักษได ๖ ตําลึง ฯขาฯ รับที่เลวไดเงิน ๓ ตําลึง ครั้น
ไดเงินเบี้ยหวัดแลวบิดา ฯขาฯ กับ ฯขาฯ ออกมาโรงอาลักษณเอาเงินเบี้ยหวัดสงให ฯขาฯ ๖ ตําลึง
ฯข าฯ ก็เอาเงิน ใสพกไวกับ เงิน เบี้ยหวัด ฯขาฯ เปน เงิน ๙ ตําลึง แลวบิดา ฯขาฯ ก็ไป ฯขาฯ กับ
หมื่นสุระพากันออกไปเขียนแผนที่ในวัดพระแกว ครั้นเลิกแลว ฯขาฯ กับหมื่นสุระก็พากันกลับมาโรง
ฯข า ฯ พบหมื่ น นิ พ นธ ภั ก ดี นั่ ง อยู ใ นโรงอาลั ก ษณ หมื่ น นิ พ นธ ภั ก ดี เรี ย กเอาเงิ น เบี้ ย หวั ด ที่

๔๐๗
ฯขาฯ ๆ ก็เอาเงินเบี้ยหวัดสวนตัว ฯขาฯ ๓ ตําลึง ที่บิดา ฯขาฯ ๖ ตําลึง ฯขาฯ เอากองออกใหหมื่น
นิพนธเปนเงิน ๙ ตําลึง หมื่นนิพนธภักดีนับเอาเงินสวนตัวกับ ฯขาฯ ไปสามตําลึง เงินเบี้ยหวัดสวน
บิดา ฯขาฯ หกตําลึงนั้นหมื่นนิพนธให ฯขาฯ แลวหมื่นนิพนธชักเอาเงินไวอีก ๑ ตําลึง ๓ บาท ฯขาฯ
ก็รองกับนายเวร พระอาลักษณจึงตัดสินใหเอาเงินกับขุนหมื่นคนละ ๓ บาท ฯขาฯ จะเอาเงินที่หมื่น
นิพนธภักดีเรียกเกินไป ๑ ตําลึง คืนมา หมื่นนิพนธภักดีคืนให ฯขาฯ ๑ ตําลึง แตเงิน ๓ บาท ให
คางไวกอน ปชวดโทศกนั้น ฯขาฯ ไดเงินเบี้ยหวัดไป แตบิดา ฯขาฯ นั้นหาไดเงินเบี้ยหวัดไปไม เปน
ความสัจความจริงขาแตเทานี้
๏ ในทันใดนั้นถามแลวไดอานคําใหการใหนายบัวฟงๆ วาถูกตองนั้นแลว ๚
๏ หมื่นรัตนไมตรีที่ ๕ ตําลึง วางอยู นายโตบอกวาขุนสารประเสริฐหาตัวมาวาจะใหนาย
โตเปนหมื่นรัตนไมตรี นายโตสึกออกมา หมื่นนิพนธภักดีวากับนายโตวาเงินสําหรับที่นั้นใหคนอื่นเขา
รับเสียแลว นายโตไปรับเงินรวมวังนอก ๒ ตําลึง รุงขึ้นหมื่นนิพนธภักดีเอาเงินเพิ่มใหนายโตอีก ๑
ตําลึง ๒ บาท ๏
๏ เดิ ม นายอิ น เป น แล ว ได รั บ เงิ น เบี้ ย หวั ด ๒ ตํ า ลึ ง ครั้ น รั บ ท อ งพระโรงแล ว ท า น
สารประเสริฐ หมื่น นิพนธภักดีใหนายอินเปนที่ห มื่นวิจิตรให ฯขาฯ ไปรับที่หมื่น วิจิตรอีก ๕ ตําลึ ง
หมื่นนิพนธเอาเงินไปให ฯขาฯ แต ๑ ตําลึง ๑ บาท ปชวดโทศกฯ
๏ นายกิ่ง นายจัน รับ ๒ ตําลึง บอกวารับในทองพระโรงแลว ขุนสารประเสริฐใหไปรับ
เบี้ยหวัดรวมที่วังนอกอีกคนละ ๒ ตําลึง แลวเอามาใหกับขุนสารประเสริฐที่โรงอาลักษณ
๒๗. คําใหการในสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาเพชรบูรณ
จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขที่ ๙๐
๏ วัน ฯ๑ ๙ ค่ําปฉลูตรีนิศก เจาคุณฝายเหนือ ทานปลายเชือก วาราชการอยู ณ ศาลา
ลูกขุน นายกลัดบุตรพระวิเศษโยธา นายกรุษหลานพระวิเศษโยธา ขุนประเสริฐ หมื่นทรงชํานิ หมื่น
จํ านง ขุ น หมื่ น ในกองพระวิ เศษโยธากราบเรีย นวา เมื่ อ พระวิเศษโยธายังไมถึ งแกก รรม เกณฑ
ขุนประเสริฐ หมื่นทรงชํานิ หมื่นจํานง (รวม) ๓ ไพร ๕๕ คน เขากัน ๕๘ คน ไปรอนทอง ณ ตําบลบอ
ทําเหีย แขวงเมืองเพชรบูรณ เมื่อ ณ เดือน ๙ ปกุนเอกศก พระวิเศษโยธา ทองมีภรรยาพระวิเศษโยธา
ก็ไปดวย ขุนหมื่นแลไพรรอนทองอยูได ๓ เดือน ไดทองคําหนัก ๘ ตําลึง ๒ บาท ๒ สลึง ขุนประเสริฐ
ขุนหมื่นมีชื่อพาไพรเอาเนื้อทองไปสงพระวิเศษโยธาๆ ใหหมื่นทรงชํานิรับชั่งทองไดหนัก ๘ ตําลึง ๒
บาท ๒ สลึงพระวิเศษใหทองมีเก็บเอาทองไว
ครั้น ณ วัน เดือน ๑๒ จะขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได ปกุนเอกศก พระวิเศษโยธาทองมี พาขุน
หมื่นไพรกลับมา ณ เมืองเพชรบูรณยังหาไดเอาทองสวยลงมาสงไม อยู ณ วันเดือน ๓ ปกุนเอกศก
พระวิเศษโยธาปวย ณ วันเดือน ๕ ปชวดโทศก พระวิเศษโยธาเถิงแกกรรม ทองสวยของหลวงยัง

๔๐๘
ตกคางอยูกับทองมีภรรยาพระวิเศษโยธา กับรายหนึ่งเลกหมวดหมื่นโยธาไพร ๑๔ คน พระวิเศษโยธา
เกณฑไปรอนทองจํานวนปจอคนละ ๒ สลึง หมื่นโยธาแลไพรรอนไดทองคําหนัก ๑ ตําลึง ๓ บาท
เอามาสงใหหลวงจําเริญๆ เอามาสงใหพระวิเศษซึ่งรับไว เขากัน ๒ รายเปนทองหนัก ๑๐ ตําลึง ๑
บาท ๒ สลึง พระวิเศษยังหาไดเอาทองสวยลงมาสงเปนหลวงไม นายกรุษ นายกลัด ขุนประเสริฐ
ขุนหมื่นจะขอเอาทองสงเปนหลวง แลวแตจะโปรด ๛
๏ วัน ฯ๕ ๙ ปฉลูตรีนิศก ไดตัวทองมีภรรยาพระวิเศษโยธาผูเถิงแกกรรมมาถาม ใหการ
วา เมื่อพระวิเศษโยธาผัว ฯขาฯ ยังไมเถิงแกกรรม เถิงกําหนดรอนทอง พระวิเศษโยธาเกณฑขุน
หมื่นไพรไปรอนทอง ณ แขวงเมืองเพชรบูรณ พระวิเศษโยธาพา ฯขาฯ ไปดวยบาง ไมไดไปบาง แล
เมื่อ ณ ปกุนเอกศก จะเปนเดือนใดขึ้นแรมกี่ค่ํา ฯขาฯ จํามิได พระวิเศษโยธาก็เอาตัว ฯขาฯ ไปดวย
ขุนหมื่นไพรรอนทองอยู ณ บอรอนทองไดประมาณครึ่งเดือนๆ พระวิเศษโยธาปวยพา ฯขาฯ กลับ
ออกมา ณ เมืองเพชรบูรณ แตขุนหมื่นไพรยังรอนทองอยู ณ บอ เมื่อ ฯขาฯ กับพระวิเศษโยธายังอยู
ณ บ อหาเห็ น ขุ น หมื่ น พาไพร เอาทองมาสงพระวิเศษโยธาไม แลพระวิเศษโยธาป ว ยมา ณ เมือ ง
เพชรบูรณ จนพระวิเศษโยธาเถิงแกกรรม หาเห็นผูใดเอาทองมาสงพระวิเศษโยธาไม เปนความสัจ
ความจริงแตเทานี้ ๛

๔๐๙
๒๘. สําเนาคําใหการนายนอยปนตาวาดวยเรื่องวงศสกุลที่เปนพระยาเชียงใหม
จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขที่ ๑๐๑
วัน ฯ๕ ๑๒ ค่ําปฉลูตรีนิศกใหสืบถามนายนอยปนตาเมืองลําพูนใหการวา ๛
เมือง
เชียงใหม

นายขนานพุทธวงศเปนพระยาเชียงใหม
นายหนานมหาวงศ บุ ต รพระยาเชี ย งใหม
ชางเผือกเปนพระยาอุปราช
นายน อ ยมหาพรหมบุ ต รพระยาเชี ย งใหม
คําพันเปนพระยาราชวงศ
นายคําแพงบุตรพระยาเชียงใหมพุทธวงศเปน
พระยาราชบุตร
นายหนานสุ ริ ย วงศ บุ ต รพระเจ า เชี ย งใหม
กาวิละเปนที่พระยารัตนเมืองแกว
นายนอยอินบุตรพระยาละครเกา
เปนพระยาละคร
นายนอยรังสีบุตรพระยาละครเกา
เปนพระยาราชบุตร
นายหนานมหาพรหมบุ ต รพระเจ า ละครดวงทีปเปนพระยาราชวงศ
นายหนานปญญาบุตรพระยาราชวงศหมูลา
เปนพระยารัตนะเมืองแกว
นายหนานลังกาบุตรพระยาละครเกา
เปนพระราชบุตร
นายหนอเมืองบุตรพระยาละครเกา
เปนพระยาไชยสงคราม

เมืองลําพูน

นายคําตันเปนพระยาลําพูน
นายหนานมหายศเปนพระยาอุปราช
นายหนานมหาวันเปนพระยาราชวงศ
นายขนานลังกาเปนพระยารัตนเมืองแกว
นายขนานศรีวิไชบุตรพระยาราชวงศ
เปนพระยาราชบุตร

บุตรพระเจาลําพูน

๔๑๐
พระยาลําพูนคําตันอายุ ๔๖ ปตาย
น าย ห น าน ม ห าย ศ เป น พ ระย าอุ ป ราช
อายุ ๔๑ ป ตาย
น ายขน าน ม ห าวั น เป น พ ระยาราช วงศ
อายุ ๔๑ ป ๑
นายขนานลั ง กาเป น พระยารั ต นเมื อ งแก ว
อายุ ๕๓ ป มาเปนพระยาลําพูน ตาย
บุ ต รพระเจ า นายจอมจนพี่ พ ระยาลํ าพู น คํ า ตั น เสี ย จารี ต
ลําพูน
อายุ ๕๐ ป
นายหนานมหาเทพ อายุ ๔๕ ป
นายหนานกิติ อายุ ๔๕ ป
นายนอยปนตา อายุ ๔๑ ป
นายหนานคําแสน อายุ ๓๖ ป
นายหนานไชวงศ อายุ ๔๐ ป
นายหนานเสืออายุ ๓๕ ป
นายหนานมหาพรหมอายุ ๒๓ ป
นายนอยคําไจย อายุ ๒๐ ป
นายนอยอินตะ อายุ ๒๓ ป
นายหนายมหายศ อายุ ๒๒ ป
นายนอยรุง อายุ ๒๑ ป ไปอยูละคร
นายนอยไชยวงศ อายุ ๓๐ ป
นายนอยมหาพรหมอายุ ๒๐ ป
นายนอยกําพิละ อายุ ๒๔ ป
นายนอยสุริยะ อายุ ๒๓ ป
นายนอย อายุ ๑๐ ป
นายมวด อายุ ๒๐ ป
นายคําวัง อายุ ๗ ป
เปนเด็ก

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑ ไปอยูละคร
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๖ ตาย ๓
คง ๑๓

๑
๑ ๗
๑
๑
๑ ทอง ๔
๑ เดียว
๑ กัน

๑๐

๔๑๑
บุตรพระยา
เชียงใหม
พุทธวงศ

นายคําแพงเปนพระยาราชบุตร
อายุ ๕๐ ปเศษ
นายขี้งัว อายุ ๒๕ ปเศษ
นายขี้ควาย อายุ ๒๐ ปเศษ

บุตรพระยา
อุปราช
มหาวงษ

นายนอยมหาพรหม
นายหนานเทพ
นายคําตัน
นายษา
นายขี้หมู

๑
๑
๑

๓

แลว

๕

แลว

๒๙. สําเนาคําใหการนายแสงทําชูกับอําแดงมุก จ.ศ. ๑๒๐๓ (พ.ศ. ๒๓๘๔) เลขที่ ๑๐๒
๏ วัน ๑ ฯ๗ ๒ ค่ําปฉลูตรีนิศก ทานผูชําระนั่ง ณ โรงชําระในพระราชวัง บังคับใหถาม
อายแสง อายตืบ เอาความจริงตามรับสั่ง
๏ ฯขาฯ อายแสงใหการวาเดิม ฯขาฯ กับมารดานอง ฯขาฯ เปนทาสหลวงจําเริญสมบัติ
เปนเงินตรา ๔ บาทเศษ ฯขาฯ รับใชสอยอยู ณ เรือนนายเงิน ฯขาฯ อยู ณ วันเดือนสามขางแรมๆ กี่
ค่ําจํามิได ปกุนเอกศก นายภูบุตรหลวงจําเริญสมบัติไปวิ่งราวผาแพรจีนมีชื่อที่วังกรมหลวงรักษรณเรศ
ผูมีชื่อจับตัวนายภูไดไปสงไวที่วังกรมหลวงรักษรณเรศ นายภูตองโทษติดอยูที่วังกรมหลวงรักษรณเรศไดประมาณ ๔ เดือน ๕ เดือน นายภูหนีไปจากผูคุมไปหาหลวงจําเริญสมบัติบิดา หลวงจําเริญสมบัติใชให ฯขาฯ พานายภูขึ้นไปสงนายภูไวที่บานขาวเมาหันตรา แลว ฯขาฯ ผูเดียวก็กลับลงมา
บานนาย ฯขาฯ อยู ณ วัน ฯ ๔ ปกุนเอกศก ฯขาฯ รูสึกตัวกลัวความผิด ฯขาฯ กับอายเส็งนอง ฯขาฯ
พากันหนีนายเงินไปหาหลวงสําเร็จพระขรรคๆ จึ่งพาตัว ฯขาฯ เขากราบทูลกรมหลวงรักษรณเรศวา
หลวงจําเริญสมบัติเสือกไสใหนายภูบุตรไปเสียหาเห็นแกแผนดินไม จึ่งมีรับสั่งกรมหลวงรักษรณเรศ
ใหเอาตัวหลวงจําเริญสมบัติไปชําระที่วังความหาสําเร็จกันไม แตตัว ฯขาฯ กับนอง ฯขาฯ นั้นมีรับสั่ง
กรมหลวงรักษรณเรศมอบใหนายขําปลัด ครั้นวัน ฯ ๑๒ ปฉลูตรีนิศกนายขําปลัดใชให ฯขาฯ ไปปลูก
โรงเรืออยูที่หนาบานพระยาพิชัยสงคราม ฯขาฯ ก็ไดเวียนไปมาอยูที่โรงเนืองๆ มิไดขาด ฯขาฯ เห็น
อําแดงมุ กอยู บ านพระยาพิ ชัย สงคราม แตขาหารูวาอําแดงมุกเป น ภรรยาของผูใด ฯขาฯ มีใจรัก
อําแดงมุก

๔๑๒
ครั้น ณ วัน ฯ ๑๒ ขึ้ น แรมกี่ค่ําจํามิได ป ฉลูตรีนิศก เพลาเย็น ฯขาฯ เห็น อําแดงมุก
ผูเดียวเดินไปซื้อของที่ตลาดเสาชิงชา ฯขาฯ ก็ตามพูดจาเกี้ยวพานอําแดงมุกไปตามตลาด อําแดงมุก
กับ ฯขาฯ ก็พูดจารักใครกัน
ครั้งหนึ่งเมื่อ ณ วันเดือนอาย ฯขาฯ นั่งอยูที่รานขายปลาจีนมีชื่อตลาดเสาชิงชา ฯขาฯ
เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปตลาด อําแดงมุกพบเห็น ฯขาฯ อําแดงมุกเอาหมากสงให ฯขาฯ สามคํา
ครั้งหนึ่งเมื่อ ณ วันเดือนอาย ขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได เพลาเย็น ฯขาฯ ผูเดียวนั่งอยูที่โรงหนา
บ า นพระยาพิ ชั ย สงคราม อํ าแดงมุ กนั่ งอยูที่ บ นเรือน อําแดงมุก เห็ น ฯขาฯ อําแดงมุ กจึงใช ให
อายตืบทาสพระยาพิชัยสงครามเอาหมากมาสงให ฯขาฯ ประมาณ ๖ คํา ๗ คํา แตอําแดงมุกกับ
ฯขาฯ ไดพูดจากันและเอาหมากเอาพลูให ฯขาฯ หลายครั้งหลายหน
ครั้งหนึ่งเมื่อ ณ วันเดือนอายขางแรมๆ กี่ค่ําจํามิได เพลาเย็น ฯขาฯ ผูเดียวไปนั่งอยูทิม
หนาวังกรมหมื่นพิทักษเทเวศร ฯขาฯ เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปซื้อของที่ตลาดบานหมอเดินกลับมา
ฯขาฯ ก็เดินตามพูดจากับอําแดงมุกมาตามถนน ครั้นเดินมาถึงหนาบานพระยาศรีสหเทพ ฯขาฯ เห็น
โรงจีนมีชื่อรางวางเปลาหามีเจาของอยูไม ฯขาฯ จึงชวนอําแดงมุกพูดจาทําชูกันที่ในหองโรงถึงชําเรา
ครั้งหนึ่ง แลวอําแดงมุกก็มาบาน
ครั้น อยูมา ณ วัน ฯ๒ ๒ ปฉลู ตรีนิ ศกเพลาเย็น ฯขาฯ นั่งอยูที่โรงหนาบานพระยาพิชัย
สงคราม ฯขาฯ เห็นอําแดงมุกผูเดียวเดินไปซื้อของตลาดบานหมอ ฯขาฯ ก็เดินตามพูดจากับอําแดง
มุกไปตามตลาด ฯขาฯ จึงถามอําแดงมุกวานอนอยูที่เรือนหลังไหน อําแดงมุกบอก ฯขาฯ วานอนอยู
ที่เรือนหลังนอก ฯขาฯ จึงนัดอําแดงมุกวาเพลาค่ําวันนี้ ฯขาฯ จะขึ้นไปหาอําแดงมุกที่บนเรือน ฯขาฯ
จะไปนั่งคอยอยูที่โรงเรือหนาบาน อําแดงมุกก็รับคํา ฯขาฯ ๆ กับอําแดงมุกพูดจานัดแนะกัน แลว
อําแดงมุกก็กลับมาบาน ครั้นเพลาพลบค่ํา ฯขาฯ ผูเดียวไปนั่งคอยอําแดงมุกอยูที่โรงเรือนหนาบาน
พระยาพิชัยสงครามจนเพลาประมาณยามเศษ อายตืบถือไตเดินมาบอก ฯขาฯ วาอําแดงมุกลงมาคน
ที่เรือนนอนหลับหมดแลว อําแดงมุกก็ให ฯขาฯ ขึ้นไปบนเรือนเถิด อําแดงมุกนั่งคอยอยูที่บันไดเรือน
ฯข า ฯ ก็ เดิ น เข า ไปในบ านพระยาพิ ชัย สงครามถึงบั น ไดเรือน ฯขาฯ พบอําแดงมุก นั่งอยูที่ บั น ได
อําแดงมุกจับขอมือ ฯขาฯ จูงขึ้นไปบนเรือนพา ฯขาฯ เขาไปในหองอําแดงมุก ฯขาฯ กับอําแดงมุก
ปดประตูใสกลอนนอนพูดจาทําชูกัน เถิงชําเราครั้งหนึ่ง ในทัน ใดนั้น อําแดงปุยภรรยาพระยาพิชัย
สงครามมารองเรียกอําแดงมุกใหเปดประตูเรือน อําแดงมุกถามอําแดงปุยวาจะเอาอะไร อําแดงปุย
บอกวาจะมาเอาผาหมในหอง อําแดงมุกมาเปดประตูสงใหอําแดงปุย ในทันใดนั้นหญิงชายมีชื่อบาว
ทาสพระยาพิชัยสงครามประมาณ ๑๑ คน ๑๒ คน พากันกรูเขาไปจับ ฯขาฯ ที่ในหองอําแดงมุกได
พระยาพิชัยสงครามจึงใชใหผูมีชื่อไปบอกหลวงสวัสดิ์นคเรศนายอําเภอมาที่เรือนพระยาพิชัยสงคราม
เอาตัว ฯขาฯ กับอําแดงมุกมาอายัติไวกับหลวงสวัสดิ์นคเรศนายอําเภอ

๔๑๓
ครั้นรุงขึ้นเพลาเชา พระยาพิชัยสงครามไปที่เรือนหลวงสวัสดิ์นคเรศ ถาม ฯขาฯ วาได
กระทําชูกับอําแดงมุกภรรยาพระยาพิชัยสงครามจริงฤๅไม ฯขาฯ บอกหลวงสวัสดิ์นคเรศวาหาได
กระทําชูกับอําแดงมุกภรรยาพระยาพิชัยสงครามไม หลวงสวัสดิ์นคเรศถามอําแดงมุกๆ รับวา ฯขาฯ
ไดเขาไปนอนอยูในมุงอําแดงมุกจริงหาไดทําชูกันไม หลวงสวัสดิ์นคเรศก็เอาตัว ฯขาฯ กับอําแดงมุก
จําตรวนไวที่เรือนไดประมาณ ๓ วัน ๔ วัน
ครั้ น รุ งขึ้ น ณ วั น ๗ฯ ๒ หลวงสวัส ดิ์ น คเรศเอาตั ว ฯข าฯ กั บ อํ าแดงมุ ก มาสงยั งกรม
พระตํารวจ เปนความสัจจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
๏ ฯขาฯ อายตืบใหการวา ฯขาฯ เปนทาสเขมรเชลยพระยาพิชัยสงคราม ฯขาฯ กินอยู
หลับนอนรับใชสอยการงานอยู ณ เรือนพระยาพิชัยสงครามนาย ฯขาฯ อยูเนืองๆ มิไดขาด
ครั้นอยูมา ณ วัน ฯ ๑ ขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได เพลาเย็น ฯขาฯ อยูที่เรือนนาย ฯขาฯ เห็น
นายแสงไปนั่งอยูที่โรงเรือหนาบานนาย ฯขาฯ อําแดงมุกวาน ฯขาฯ เอาหมากไปสงใหกับนายแสงที
หนึ่ง ฯขาฯ ก็รับเอาหมากจากอําแดงมุกไปสงใหนายแสงที่โรงเรือหนาบาน
ครั้น ณ วัน ๒ฯ ๒ ค่ํา เพลาค่ําประมาณ ๒ ทุมเศษ อําแดงมุกภรรยานาย ฯขาฯ ใชให
ฯขาฯ ไปจุดไต ฯขาฯ ก็เอาไตไปจุดมาใหอําแดงมุกจึ่งใช ฯขาฯ เอาไตมาสองดูนายแสงที่โรงเรือหนา
บาน อําแดงมุกสั่ง ฯขาฯ วาถาพบนายแสงแลวใหบอกนายแสงวาคนบนเรือนนอนหลับหมดแลว ให
นายแสงเขาไปหาอําแดงมุกที่บันไดเรือน ฯขาฯ ถือไตเดินมาที่โรงเรือ ฯขาฯ พบนายแสง ฯขาฯ จึง
บอกกับนายแสงตามคําอําแดงมุกสั่ง แลว ฯขาฯ ก็กลับมานอนอยูหอนั่งเรือนนาย ฯขาฯ แตนาย
แสงจะมาฤๅมิมานั้น ฯขาฯ หารูไม ฯขาฯ นอนหลับไปสักครูหนึ่ง ฯขาฯ ตื่นขึ้น ฯขาฯ ไดยินเสียงคน
อื้ออึงขึ้นที่หองเรือนอําแดงมุกภรรยานาย ฯขาฯ ฯขาฯ ก็ลุกขึ้นไปดูเห็นชายหญิงมีชื่อบาวทาสนาย
ฯขาฯ ประมาณ ๑๑ คน ๑๒ คน ถือพลองบางมือเปลาบาง จับเอาตัวนายแสงไดกับอําแดงมุกใน
หองอําแดงมุก นาย ฯขาฯ จึ่งใชใหทนายไปหาหลวงหลวงสวัสดิ์นคเรศนายอําเภอ แลว ฯขาฯก็
กลับไปนอนอยูดังเกา ภายหลังจะทํากันประการใด ฯขาฯ หารูไม และ ฯขาฯ จะไดรูวาภายหลังนาย
แสงกับอําแดงมุกเปนชูชําเรากันนั้นหามิได เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛

๔๑๔
๓๐. คําใหการทาวเพี้ยเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองระนอง เรื่องพาครอบครัวหนีไปพึ่งญวน
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๑๕
(ตอนตนสมุดขาดหายไป)...ทําราชการขึ้นกับญวนมานาน...ซื่อสัตยตอญวนยังหาไดแตตั้ง
ให มีชื่อเสียงไม (เจาเวียด) นามใหคุมเสื้อคุมกางเกงมาประทาน แลวสั่งใหตั้งเจาเมืองเปนโถติเจา
เจาเมืองโปน ทาวตินองเจาเมืองเปนโถลายมุกที่อุปฮาด ฯขาฯ เปนโถลายมุกที่ราชวงศ เมืองแรม
เมื อ งจั น เมื อ งหารเป น โถลายมุ ก รอง ให เสื้ อ แพรกางเกงแพรคนละสํ ารับ เป น เครื่อ งยศเจ าเมื อ ง
อุปฮาดราชวงศราชบุตรเมืองวัง เมืองตะโปน เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองผาทอง ญวนก็
มาตั้งทุกเมือง แตจะตั้งผูใดจัดแจงใหเมืองไหนทําสวยสําหรับสงญวนเมืองละเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ
แตที่เมืองตะโปนนั้น องโดยญิเรียกเอากระบือตัวหนึ่ง สีผึ้งคนละ ๓ ชั่ง ๖ คนเปนสีผึ้ง ๑๘ ชั่ง เปนคา
ตราตั้งแลวองโดยญิสั่งเจาเมือง ฯขาฯ ทาวเพี้ยวา เมือตะโปนเก็บเอาชางสีผึ้งสวยไปสงเมืองลาดคําโล
แตกอนประการใดก็ใหสงอยูตามเคย องโดยญิมาอยูที่เมืองตะโปน ๓๐ วัน แลวกลับไป เถิงงวดเถิงป
ฯขาฯ ไดเอาชางเอาสีผึ้งลงไปสงญวนกับใหเก็บไหมมาสง เจาปาสักหมานอยตองโทษเอาตัวลงมาไว
กรุงเทพฯ อายโยเมืองเวียงจันทนไดเปนเจาปาสัก เจาเมืองตะโปนกับ ฯขาฯ หาไดทําราชการแลเอา
ไหมมาสงเมืองปาศักดิ์อีกไม ตองสงสวยกับญวนแตถายเดียว
อยู มา ณ ป จ อสั ม ฤทธิศ ก อนุ เวีย งจัน ทน เป น กบฏโปรดเกลาฯ ให ก องทั พ ยกขึ้ น ไป
ปราบปรามเมืองเวียงจันทน เมืองขึ้นกับเมืองเวียงจันทน ฯขาฯ ตกใจกลัวพาครอบครัวหนีไปอยูปา
ครั้นกองทัพกลับมาแลว ฯขาฯ กับทาวเพี้ยเมืองวัง เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง
พาครอบครัวกลับมาอยูบานเรือนตามเดิม
ครั้นอยูมา ณ ปขาลจัตวาศก กองทัพเมืองนครพนม เมืองเขมราฐ เมืองอุบล ยกขามไป
ตีเมืองวัง เมืองตะโปน เมืองพระบาง เมืองผิน เมืองเชียงรม แตกกระจัดกระจาย กองทัพพากันจุดเผา
บานเผาเมือง กวาดครอบครัวขามฟากโขงมาเปนอันมา แต ฯขาฯ กับเจาเมืองตะโปนพาครอบครัว
ชายหญิง ๔๐๐ เศษ ๕๐๐ คน หนีไปอยูกับญวน แขวงเมืองลาดคําโล องตีภูเจาเมืองลาดคําโลจัด
ขาวสารได ๙๔ ถัง เกลือ ๕ กระทอ มาแจกใหพวก ฯขาฯ รับพระราชทานครั้งหนึ่ง ญวนให ฯขาฯ
ตัด ไม ห าแฝกปลู กโรงเรือน อยูในเมืองลาดคําโล ทางเรือนเจาเมืองประมาณ ๑๔ เส น เศษ แลว
องตีภูมีหนังสือบอกลงไปเมืองเว วามีกองทัพลาวยกมาตีกวาดครอบครัวเมืองตะโปน เมืองวัง เมือง
ผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง เจาเมืองอุปฮาดทาวเพี้ยพาครอบครัวนี้มาอยูในเมือง
ลาดคําโล แขวงเมืองลาดคําโลเปนอันมาก เจาเวียดนามจึงแตงใหองภอเวคุมไพรประมาณ ๓๐ เศษ
ถือเครื่องศาสตราวุธครบมือมาที่เมืองลาดคําโล แลวหาตัวเจาเมืองทาวเพี้ย หัวเมืองทั้งปวงกับ ฯขาฯ
มาพูดจาวาเจาเมืองอุปฮาดทาวเพี้ยสาภิภักดิ์พาครอบครัวมาพึ่งญวนทั้งนี้มีความชอบ อยาใหเจา
เมื อ งท าวเพี้ ย มี ความวิ ต กเลย เถิ งจะมี กองทัพ เมืองลาวฝ ายตะวัน ตกยกมาสู รบประการใด เจ า
เวียดนามจะใหกองทัพญวนยกมาชวยไมใหลาวมาจับกุมเอาตัวไปได ใหเจาเมืองทาวเพี้ยดูแลพิทักษ

๔๑๕
รักษาครอบครัวใหดี แลวใหทําบัญชีจํานวนทาวเพี้ยครอบครัวยื่นกับองภอเวใหสิ้น เจาเมืองทาวเพี้ย
พากันทําบัญชีครอบครัวยื่นองภอเวทุกเมืองๆ ฯขาฯ ใหบัญชีครอบครัวเปนคน ๕๐๐ คน แตเมือง
นอกนั้นจะยื่นเปนคนเมืองไหนเทาใดไมทราบ องภอเวมาอยูที่เมืองลาดคําโล ๔ วัน แลวกลับไป
อยูมาประมาณ ๓ เดือนเศษ องตีภูเจาเมืองลาดคําโลใชองจูไปบอก ฯขาฯ พวก ฯขาฯ
วาใหลงไปรับขาวสารที่เมืองลาดคําโล ฯขาฯ คุมไพรไปรับขาวไดขาวสาร ๓๔ ถัง เกลือ ๓ กระทอ
ไปแจกกัน รับพระราชทานก็ไมพอ ตองแยกยายกันไปซื้อขาวคาแลเขาปาหามันกลอยมาปนขาวรับ
พระราชทาน
ครั้นปเถาะเบญจศก องตีภูหาตัวเจาเมืองอุปฮาดราชวงศทาวเพี้ยหัวเมืองทั้งปวงมาบอก
วา เจาเมืองอุปฮาดมาอยูที่ลาดคําโลนานแลว ยังหาไดลงไปเฝาเจาเวียดนามไม ใหเจาเมืองอุปฮาด
ราชวงศหัวเมืองทั้งปวงจัดหาสิ่งของจะไดพาลงไปเฝาเจาเวียดนาม เมืองตะโปน เมืองวั ง เมืองผิน
เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง จัดไดนอระมาดเมืองละยอด ๖ เมืองเปนนอ ๖ ยอด สีผึ้ง
เมืองละ ๒ ชั่ง ๖ เมืองเปนสีผึ้ง ๑๒ ชั่ง แลวองติภูจัดเรือญวน ๒ ลําพาเจาเมืองอุปฮาดราชวงศ ทาว
เพี้ยทั้ง ๖ เมืองลงไปเมืองเว แต ฯขาฯ หาไดไปดวยไม อยูมาประมาณเดือนเศษ องติภูพาเจาเมือง
ทาวเพี้ย กลับมา ณ เมืองลาดคําโล เจาเมืองตะโปน บอก ฯขาฯ วาไดไปเฝาเจาเวียดนาม ๒ ครั้ง
เจาเวียดนามไดถามเถิงความทุกขยากกับถามวาตั้งแตมาอยูเมืองลาดคําโลมีกองทัพลาวยกมารบกวน
อีกฤๅไม เจาเมืองตะโปนทูลเจาเวียดนามวาตั้งแตพาครอบครัวมาพึ่งเมืองลาดคําโลแลวพวกลาวหาได
ยกมารบกวนไม แลวเจาเวียดนามสั่งองติภูวา ถามีกองทัพลาวยกติดตามมาตี เมืองตะโปน เมืองวัง
หั ว เมื องทั้ งปวงก็ ให องติ ภู จั ดทั พ ออกสูรบปองกัน ไว กับ ให เอาใจใสดู แลจายเสบี ย งอาหารใหพ วก
ครอบครัวทั้ง ๖ เมืองรับพระราชทานอยาใหอดอยากขัดสน เจาเมืองทาวเพี้ยหัวเมืองทั้งปวงทูลเจา
เวี ย ดนามว า จะอยู ที่ เ มื อ งลาดคํ า โลที่ ไ ร น ามี น อ ย จะขอยกครอบครั ว มาตั้ ง อยู ที่ ด า นกิ่ ง เลา
เจาเวียดนามก็ยอมใหเจาเมืองทาวเพี้ยไปตั้งอยูตามใจสมัคร เจาเวียดนามประทานเงิน แทง คิดให
เมืองละ ๑๐ แทงแพงโลเมืองละ ๕ แทง คิดแทงละ ๒ บาท ๒ สลึง เปนเงินเมืองละ ๓ ตําลึง ๓ บาท
ทุกเมือง
ครั้ น ณ ป ม ะโรงจั ต วาศกเจ าเมื อง ท าวเพี้ ย ทั้ ง ๖ เมือ ง พาครอบครัว มาจากเมื อ ง
ลาดคําโลตั้งบานตั้งเรือนเรียงรายกันอยูที่ดานกิ่งเลา ครอบครัวอดขาวหนีขามฟากโขงมาทุกป อยู
ประมาณปมะเมียอัฐศก มีกองทัพเมืองอุบล เมืองเขมราฐ ยกจูโจมตามไปตีเมืองวัง เมืองตะโปน
เมืองผิน เมืองระนอง เมืองเชียงรม เมืองพระบาง อีกครั้งหนึ่ง ฯขาฯ หาไดจัดทัพออกสูรบกองทัพ
เมื อ งอุ บ ล เมื อ งร อ งด า น เมื อ งดอนคง ไม ครอบครั ว เมื อ งตะโปนเมื อ งวั งแตกกระจั ด กระจาย
เจาเมืองตะโปนกับ ฯขาฯ ทาวเพี้ย พากันหนีเขาไปซุมซอนอยูในปา แตญวนที่รักษาดาน ๓๐ คนนั้น
ออกมาสูรบเพลาหนึ่ง กองทัพเมืองอุบล เมืองรองดาน เมืองดอนคง ถอยกลับมาเสีย ครั้นกองทัพ
เมืองอุบลเมืองเขมราฐตามมาแลว เจาเมืองตะโปนกับ ฯขาฯ รวบรวมไดคนเมืองตะโปนฉกรรจ ๓๐

๔๑๖
ครัวชายหญิง ๓๐๐ เศษ พากันออกมาตั้งบานเรือนอยูดานกิ่งเลาตามเดิม ที่ดานกิ่งเลามีครอบครัว
ตั้งอยูทุ กวัน นี้ เป น คนเมืองวังท าวคําเจาเมืองมีคนฉกรรจคนครัว ๑๕๐ คนเมืองผิน ราชบุตรมีคน
ฉกรรจคนครัวประมาณ ๒๐ เมืองเชียงรมเพี้ยวงหาจัดมีคน ๒๕ เขากัน ๔ เมือง มีคน ๓๒๕ คน แต
เมืองผิน เมืองพระบาง อยูใกลบาน ฯขาฯ จะมีคนเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ เจาเมืองลาดคําโลใหญวน
ผลัดเปลี่ยนกันมารักษาดานกิ่งเลาเดือนละ ๓๐ คน เถิงปองติภูเจาเมืองลาดคําโลมีหนังสือมาเถิง
ขุน ดานใหเก็บ เอาสว ยกับเมืองตะโปน เมื องวัง เมื องผิ น เมืองระนอง เมืองเชี ยงรม เมืองพระบาง
เสมอตัวเลกคนละ ๒๐๐ อิแปะ คิดเปนเงินไทยคนละ ๒ สลึง ทุกเมือง เมือง ฯขาฯ ตองเสียอิแปะ
ปละ ๖๐๐๐ อิแปะ คิดเปนเงินไทยละ ๓ ตําลึง ๓ บาท ราชการอื่นๆ ญวนหาไดใชสอยแลใหเลี้ยงดู
ประการใดไม ฯขาฯ อยูดานกิ่งเลาเถิงระดูแลวระดูฝนตองแตงคนผลัดเปลี่ยนกันมาฟงขาวคราว ถา
ทราบความวา เมืองละครพนม เมืองเขมราฐ เมืองอุบล จะยกกองทัพขามไปตีกวาดเมื่อใด ตอง
ผอนครอบครัวหนีเขาไปอยูในปา ถาไมมีกองทัพยกไปก็พากันออกมาทําไรนาทํามาหากินอยูตาม
ภูมิลําเนาแลว ฯขาฯ ไดปรึกษาเจาเมืองตะโปน เจาเมืองวัง เจาเมืองผิน เจาเมืองระนอง เจาเมือง
เชียงรม เจาเมืองพระบางวาจะหลบหนีอยูในปาดงเห็นจะไมเปนบานเปนเมือง ถามีกองทัพหัวเมือง
ลาวฝายตะวันตกยกไปรบกอนเมื่อใด ก็ตองผอนครัวหนีเขาปาไมเปนอันทํามาหากินแลว ญวนก็หา
ไดสูรบสักครั้งหนึ่งไม เถิงปก็มาเรียกเอาสวยไป ไพรที่เปนคนขัดสนไมมีอิแปะจะใหตองไปกูยืมได
ความเดื อดร อนต า งๆ ครั้ น จะพาครอบครัว สาภิ ภั กดิ์ ขามฟากโขงมาอยู ที่ บ านใดเมือ งใด ก็ กลั ว
เจาเมืองทาวเพี้ยจะไมชุบเลี้ยง แลวจะไมพาลงมา ณ กรุงเทพฯ จึงไดรั้งรออยู
ครั้น ณ วันเดือน ๒ ขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได ประกาเอกศก ขุนอาจบรรลัยนายไพร ๕ คน
ไปหา ฯขาฯ กับเจาเมืองตะโปนที่บานหนองลม ฯขาฯ ถามขุนอาจบรรลัยวามาแตเมืองไหนมาดวย
ธุระสิ่งใด ขุนอาจบรรลัยบอก ฯขาฯ วามาแตเมืองศรีสะเกษ เอาผาลายผาแพรสิ่งของมาเที่ยวขาย
พวกขา แลว ฯขาฯ กับเจาเมืองตะโปน ถามขุนอาจบรรลัยบอกวามาแตเมืองศรีสะเกษ รูราชการที่
กรุงเทพฯ เปน ประการใดบาง ขุนอาจบรรลัยบอก ฯขาฯ วาที่กรุงเทพฯ บานเมืองอยูเย็นเปนสุข
ฯขาฯ กับเจาเมืองตะโปนจึงเลาความทุกขใหขุนอาจบรรลัยฟงวา ตั้งแตบานเมืองแตกตื่นตกไปอยูกับ
ญวนๆ เรี ย กเอาส ว ยทุ ก ป แล ว ก็ มี ก องทั พ ไปจุด เผาบ านเมือ งกวาดเอาครอบครัว ตามมาเนื อ งๆ
(เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
(เนื้อความหนาปลาย) จึ่งวากับหลวงจตุรงคพินาศวา ฯขาฯ มาอยูที่ดานไมเปนบานไม
เปนเมือง จะขอใหพาลงไป ณ กรุงเทพฯ หลวงจตุรงคพินาศก็รับวาจะพาลงมา แตให ฯขาฯ ไป
จัดหาเครื่องบรรณาการมาใหสมควร ฯขาฯ จึงวา บานเมืองแตกตื่นหามีสิ่งใดไม เห็นมีแตชางพลาย
รูป งามของพวกตั วอยูช าง ๑ หลวงจตุรงคพิน าศจึงวาช างรูป งามหายาก ถา ฯขาฯ กับ เจาเมือง
ตะโปนจัดหาไดชางรูปงามเห็นจะมีความชอบ หลวงจตุรงคให ฯขาฯ พาขุนวิเศษไปดูชางพลายงาสั้น
ที่บานขา แลวหลวงจตุรงคก็กลับมา ณ เมืองศรีสะเกษ ฯขาฯ กับขุนวิเศษไพร ๒ คนเดินทาง ๓ คืน

๔๑๗
ไปเถิงบานขา พบชางรูปงาม ถาม ฯขาฯ วาจะขายสักเทาใด ขาเจาของชางวาจะเอาชางพังสูง ๕
ศอกชาง ๑ กระบือ ๔ ตัว เงิน ๓ แผน เจาของกําชับวาอยาขายใหผูใด ฯขาฯ จะไปหาชางกับกระบือ
มาเปลี่ยนให แลว ฯขาฯ กับขุนวิเศษนายไพร พากันกลับมา ณ เมืองตะโปน ฯขาฯ เอาความไป
บอกเจาเมืองตะโปนๆ ชวยกันหาชางพังสูง ๕ ศอกหาไดไม อยูมา ณ วันเดือน ๖ ปกุนตรีศก ขุนอาจบรรลัยเมืองศรีสะเกษนายไพร ๖ คน กุมกระบือ ๑๐ ตัว ขึ้นไป ณ เมืองตะโปน ฯขาฯ กับเจาเมือง
ตะโปนบอกขุ น อาจบรรลั ยว าพากัน ไปดูชางที่บานมา วัดไดสูง ๕ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว รูป งามดีแต
เจาของไมขายจะเอาชางพังสูง ๕ ศอก กระบือ ๔ ตัว แลกเปลี่ยน ฯขาฯ พากันกลับมาหาชางไมได
ขุนอาจบรรลัยจึงมีหนังสือใชขุนวิเศษ พันฤทธิ์ พวกเมืองศรีสะเกษกับทาวลอยเมืองตะโปนนายไพร
๔ คนถือมาเถิงหลวงจตุรงคพินาศๆ จัดชางพังสูง ๕ ศอก ชางหนึ่งใหพันฤทธิ์ทาวลอยคุมขึ้นไปให ฯขา
ฯ ไปแลกชางมาใหได ฯขาฯ จึงคุมชางพังชางหนึ่งกับจัดกระบือ ๔ ตัว เงิน ๓๓ ลิ่มๆ ละ ๖ ตําลึง ๑
บาท ขึ้นไปแลกชางพลายรูปงามไดแลว เดินชางลงมา ณ เมืองตะโปน
อยูมาทาวบุญเพ็ง นายไพร ๔ คน ถือหนังสือหลวงจตุรงคพินาศ หลวงอนุรักษภูเบศร
ขึ้นไปใหเรงเดินชางพลายงาสั้น แลการ ฯขาฯ กับทาวเพี้ยลงมา ณ เมืองคําทองใหญ ฯขาฯ ทราบ
หนังสือแลว ฯขาฯ กับเพี้ยเมืองขวา ๑ ไพร ๑ ไปลาองโดยตีนายดานกิ่งเลาวา ฯขาฯ กับเพี้ยเมือง
ขวา เพี้ยศรีหาวัง นาย ๓ ไพร ๑๑ (รวม) ๑๔ คน จะกุมชางลงไปตามหลวงจตุรงคพินาศ คิดใหเปน
บานเปนเมือง ทั้งจะตัดกองทัพเมืองอุบล เมืองเขมราฐ ไมใหยกไปรบกอน องโดยตีวาดีแลวๆ องโดย
ตีสั่ง ฯขาฯ ใหรีบกลับไปโดยเร็ว กับใหฟงเหตุการณบานเมืองมาใหรูดวย
ครั้นวันเดือน ๖ ปกุนตรีศก ขุนอาจบรรลัย พันฤทธิ์ ทาวบุญเพ็ง หลวงจตุรงคพินาศ พา
ฯข า ฯ นายไพร ๑๔ คน มาเถิ งศี ร ษะดงชนแขวงเมื อ งเขมราฐฟากตะวัน ออก พบท าวเพี้ ย เมื อ ง
คําทองใหญพา ฯขาฯ นายไพรไปหาหลวงอนุรักษภูเบศรขาหลวง ณ เมืองคําทองใหญ หลวงอนุรักษ
ภูเบศรไดถาม ฯขาฯ แลว ณ วันเดือน ๗ หลวงจตุรงคพินาศตามมาทัน ฯขาฯ ที่เมืองคําทองใหญแลว
หลวงจตุรงคพินาศ หลวงอนุรักษภูเบศร พา ฯขาฯ มา ณ เมืองปาสัก ฯขาฯ จึงเอาชางมอบใหหลวง
จตุรงคพินาศเลี้ยงรักษาไว ฯขาฯ อยูที่เมืองปาสัก ๕ วันแลว ฯขาฯ ไปอาศัยพี่นอง ฯขาฯ อยูที่บาน
จําปแขวงเมืองปาสักได ๗ เดือน
ครั้น ณ วันเดือน ๑ ฯขาฯ มาหาหลวงอนุรักษภูเบศรๆ วาชางนั้นหลวงจตุรงคพินาศเอา
ไปจากเมืองปาสักแลว ครั้น ณ วัน ๘ฯ ๑ ค่ํา ขุนอาจบรรลัยไปรับเอาตัว ฯขาฯ กับพวก ฯขาฯ นาย
ไพร ๑๔ คน มาหาหลวงจตุรงคพินาศที่บานตอแขวงเมืองศรีสะเกษ ณ วัน ฯ๑๒๒ ค่ํา หลวงจตุรงค
พินาศพา ฯขาฯ ไปหาพระยาวิเศษภักดีเจาเมืองศรีสะเกษๆ ให ฯขาฯ อาศัยอยูที่บานรางในเมือง
ศรีสะเกษ อยู ณ วัน ฯ๖ ๒ ค่ํา เพลาค่ําชางเดินมาพลัดตกบอขาดใจตาย แตงาชางนั้นพระวิชัยเมือง
ศรีสะเกษพางาไปไว วาจะสงลงมา ณ กรุงเทพฯ

๔๑๘
ครั้นวัน ฯ๑๑ ๕ ค่ํา พระยาวิเศษภักดีใหพระยกกระบัตร พระยาพิชัยราชวงศาพา ฯขาฯ
กับเพี้ยเมืองขวา เพี้ยศรีหาวงศ นาย ๓ ไพร ๑๑ (รวม) ๑๔ คนมาจากเมืองศรีสะเกษ มาเถิงเมือง
ประจันตคาม ณ วัน ๗ฯ ๖ ค่ํา ฯขาฯ ใหไพร ๘ คนพักรักษาเกวียนกระบือ ฯขาฯ นาย ๓ ไพร ๓
(รวม) ๖ คน มาจากเมืองประจันตคาม ณ วัน ฯ๒ ๖ ค่ํา เถิงกรุงเทพฯ ณ วัน ฯ๗ ๖ ค่ํา ปชวดจัตวาศก
และเมืองลาดคําโลจะไมมีปอมไมมีกําแพง ญวนเอาเสาไมแกนยาว ๕ ศอกปกเปนระเนียดถมพื้นเชิง
เทินระเนียดกวางยาวประมาณ ๔ เสนเศษ มีประตู ๔ ประตู ขุดคูรอบคูหางระเนียดประมาณ ๔
ศอกเศษ คูกวาง ๓ วา ลึก ๖ ศอก องตีภูเจาเมืองปลูกเรือนในระเนียด ๕ หอง ๒ หลัง ขื่อกวาง ๓
วา มีเฉลียงรอบมุงดวยแฝก หางเรือนออกมามีรั้ว ริมรั้วปลูกโรงเล็กๆ ติดกันไป แลวเห็นมีโรงปน
หลังหนึ่งสามหอง ขื่อกวางประมาณ ๑๐ ศอก มีเฉลียงรอบมีปนคาบศิลาประมาณ ๕๐๐ พลุ ๓๐๐
บอกเศษ มีฉางขาวหลังหนึ่ง ๕ หอง ขื่อกวาง ๓ วา ในฉางมีขาวสารขาวเปลือกเต็มทุกฉาง มีญวน
ผลัดเปลี่ยนกันรักษาฉางขาว โรงปน ทุกเดือน เถิงเพลาเชาเพลาเย็นเห็นญวนหัดยิงปนเปนแถวๆ ละ
๑๐ บาง ๒๐ บาง แตปนใหญกระสุนดินดํา จะมีมากนอยเทาใดไมทราบ แลวมีโรงใสคนโทษหลังหนึ่ง
๔ ห อง เห็นคนโทษจําอยูป ระมาณ ๙ คน ๑๐ คน เถิงเพลาเชาเห็นญวนคนโทษออกถางหญ าใน
ระเนียด และขัดสีโซมน้ํามันปนกับใหเกี่ยวหญามา มีมาในระเนียด ๔ ตัว เถิงเพลาองตีภูจะไปแหงใด
ก็ขี่มามีคนกั้นรมคันขาวทุกครั้ง แตเรือนองโดยองกาย ราษฎรชาวบานปลูกอยูนอกระเนียดรายๆ กัน
ไป มีคนชายฉกรรจใชสอยประมาณ ๖๐๐ คน ทั้งครอบครัวชายหญิงใหญนอยประมาณ ๕ พันเศษ
เถิงปองตีภูเรียกเอาอีแปะแกไพรฉกรรจคนละ ๔ พวงๆ ละ ๑ สลึง เปนเงิน ๑ บาท เอาไปสงเมืองเว
ทุกป ถามีราชการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เอาตัวไพรญวนมาใชสอย แลวขาเห็นมีตลาดนอกระเนียดแหงหนึ่ง
ราษฎรญวนราษฎรจีนปลูกรานขายผาแดงผาแพรกางเกง เครื่องทองเหลืองทองขาว ถวยชามของสด
ของเค็มทุกวัน ราษฎรที่มีนาเถิงเทศกาลก็พากันทํานา ลางคนที่มีสวนก็ปลูกผลไมตางๆ เก็บมาขายที่
ตลาด หาไดเสียภาษีเสียอากรไม ที่เมืองลาดคําโลมีแตโคมีแตกระบือใชสอยทํานา ชางพังชางพลาย
หามีไม ฯขาฯ มาจากเมืองลาดคําโลแตปขาลจัตวาศกหาไดกลับ ไปอีกไม เมืองลาดคําโลญวนจะ
จัดแจงบานเมืองประการใดหาทราบไม ระยะทางตั้งแตเมืองลาดคําโลจะลงไปเมืองลาน้ํา พูดกันวา
ทาง ๘ คืน แตเมืองลาน้ําจะไปเมืองเวทางกี่คืนหาทราบไม ระยะทางแตเมืองลาดคําโลจะมาดาน
กิ่งเลาทาง ๕ คืน ตองปนเขา ๓ แหง ขามลําหวย ๔ ตําบล หนทางเดินยาก แตดานกิ่งเลาจะมาเมือง
เขมราฐ ๕ คืน จะตัดลงไปเมืองปาสักทาง ๖ คืน หนทางเดินงายเดินตามทองทุงบาง เดินตามปาแดง
บาง เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้ ๛

๔๑๙
๓๑ คําใหการในหนังสือพระยาพิพัฒนโกษาเรื่องโปรดเกลาฯ
ใหพระยาพิชัยออกไปลาดตระเวน จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๖
วัน ๗ ฯ ๒ ค่ําปเถาะเบญจศก หมื่ น แก ว หมื่ น พรหม.............ให ไปสื บ ราชการเมื อง
พนมเปญกลับมาถึง ยกกระบัตรพาขุนแผว ขุนพรหม มาแจงความกับทานแม(ทัพ).... ขาพเจาไดถือ
ใบบอก ๑ ฉบับ หนังสือบอกฉบับ ๑ มาจากเมืองพนมเปญ ๒ ฉบับแลวพระยาพิชัย... หลวงแสง
หลวงสุรินทรภัก ปรึกษาพรอมกันหนังสือ ๒ ฉบับนั้นใหหมื่นแผวกับหมื่นแผลงวรนาฎถือเขาไปสง ณ
กรุง
หนังสือพระยาพิพัฒนโกษานอกราชการมาถึงพระยาพิชัยรณฤทธิ์ เจากรมเขนทองขวา
ดวยบอกไป ณ เมืองพนมเปญวา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาพิชัยรณฤทธิ์ หลวงแสงสรสิทธิ์ หลวงสุรินทรภักดี ขี่กําปนแกลวกลางสมุทร กําปนวัฒนานาม กําปนราชฤทธิ์ เขากันสามลํา คน
นายไพรสองรอยยี่สิบสี่คน ปนใหญนอยกระสุนดินดําเสบียงอาหารออกมาลาดตระเวนใหถึงอาวเมือง
กระพงโสมออกไปใหถึงหนาเมืองพุทไธมาศ เมืองเขมา เมืองเตกเสียะ เกาะกูด ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหบรรทุกขาวเกลือ ณ เมืองจันทบุรี เตรียมออกมาสําหรับแจกจายพระยาพระ
เขมร แลวโปรดเกลาโปรดกระหมอมมอบจีนหกคนคุมสิ่งของพระราชทานพระองคดวงออกมาสง ณ
เมืองกะพงโสม พระยาพิชัยรณฤทธิ์ใหขุนพรหมขุนแผวกองอาทมาตเกาะกงถือหนังสือออกไปฟง
ราชการนั้นไดพาตัวขุนพรหมขุนแผวกับหนังสือบอกกราบเรียน ฯพณฯ สมุหนายกเจาคุณแมทัพใหญ
ผูสําเร็จ ราชการทราบ แลวมีพระประศาสน โปรดเกลาโปรดผม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหม อ มให พ ระยาพิ ชั ย รณฤทธิ์ หลวงแสงสรสิ ท ธิ์ หลวงสุ ริน ทรภั ก ดี คุ ม กํ าป น สามลํ าออกมา
ลาดตระเวน โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบรรทุกขาวเกลือออกมาเจือจานใหพระยาพระเขมรดวยนั้น
พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได ใหพระยาพิชัยรณฤทธิ์ หลวงแสงสรสิทธิ์ หลวงสุรินทรภักดีตั้งใจออกมา
ลาดตระเวนมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมออกมา ถาสิ้นระดูลมจะคุมกําปนกลับ
เขาไป ณ กรุงเทพฯ เมื่อใดใหบอกไปใหแจงดวย และราชการ ณ เมืองพนมเปญนั้น ณ วันเดือนอาย
.......ปเถาะเบญจศก พระยาธารมาเดโช เจาเมืองบาพนมบอกมา ณ เมืองพนมเปญ วาไดแตงกอง
ออกไปลาดตระเวนพบกับกองตระเวนอายญวนไดสูรบกับเขมร กองตระเวนฝายเราจับไดตัวอายวา
กองตระเวนคนหนึ่งกับปนคาบศิลาบอกหนึ่ง ดาบเลมหนึ่ง มาสง ณ เมืองพนมเปญโปรดใหซักถาม
อายวาญวนดวยขอราชการแจงอยูในคําใหการอายวา ใหคัดคําใหการอายวามอบใหขุนพรหมขุนแผว
มาใหพระยาพิชัยรณฤทธิ์ หลวงแสงสรสิทธิ์ หลวงสุรินทรภักดีดวยแลว หนังสือบอกมา ณ วัน ๕ ฯ ๒
ค่ําปเถาะเบญจศก
๏ ฯขาฯ อายวาญวนใหการวา ฯขาฯ เปนไพรหลวงอยูเมืองกวางนัม อายุได ๒๙ ปหามี
ภรรยาไม บิดา ฯขาฯ ตาย ณ วันเดือน ๑๑ ปขาล จัตวาศก อายองโบจันเมืองกวางนัมเกณฑ ฯขาฯ
กับไพรในเมืองกวางนัม ๕๐๐ คน อายองโบจันใหอายจันเกอตุนคุมไพร ๕๐๐ คน เดินบกมาแตเมือง

๔๒๐
กวางนัมมาเมืองไซงอน ฯขาฯ ทราบวาอายองญวนเกณฑคนเมืองกวางนัม เมืองกวางหงาย เมือง
กุยเญิน เมืองภูเวียน เมืองบินวา เมืองบินกุน กับกองทัพเมืองเว ลงมาพรอมกันที่เมืองไซงอนเปนคน
๖ พัน ณ เดือน ๑๒ ปขาลจัตวาศก ที่เมืองไซงอนเกิดความไขใหจับหนาวจับรอน โลหิตออกทางจมูก
ทางปาก ๓ วัน ๔ วัน ตายบางใหลงเปนโลหิต ๗ วัน ๘ วันตายก็มีบาง ไพรในกองทัพ ๖ คน ตาย
ประมาณพั น เศษราษฎรไพรบ านพลเมืองๆ ไซงอนตายประมาณหนึ่ง ดีอยูป ระมาณ ๓ สวน อาย
องญวนใหพักไวที่เมืองไซงอนหาเดือน ณ เดือน ๖ ปเถาะเบญจศก อายองดกโบ องโบจัน องอันสาด
องลันบิน ซึ่งอยูเมืองไซงอนเกณฑใหอายองจันเกอ องภอเกอ เมืองกุยเญินคุมไพรมาผลัดคนที่เมือง
โจฎก ๕๐๐ คน เกณฑใหอายองเกียนขุนนางเมืองเวกับอายองอันสาดเมืองสมิถอคุมไพร ๓๕๐ คนมา
ผลัดคน ณ คายโรงตํารีย เกณฑใหอายองจันเกอตุนคุมไพร ๑๐๐ คน อายองภอเกอเหืองคุมไพร
๑๐๐ คนเขากัน ๒๐๐ คนมาผลัดคนเกาที่คายเกาะดอง ณ วัน ฯ๑ ๑๒ ค่ําปเถาะเบญจศก อายองจันเกอตน องภอเหือง คุมไพรสองรอยคนมาถึงคายเกาะดอง รุงขึ้น ณ วัน ฯ๒ ๑๒ ค่ํา อายองจันเกอ
องภอเกอ ซึ่งอยูรักษาคายเกาะดองอยูแตกอนคุมไพร ๒๐๐ คน กลับไปเมืองไซงอน ที่เกาะดองมี
คายๆ หนึ่งกวางยาวประมาณ ๑๕ วา ๑๐ วา ๔ เหลี่ยม เสาคายทําดวยไมกระยาเลยสูง ๘ ศอก ๙
ศอก ถมดินเชิงเทิน ๒ ชั้น สูงสี่ศอก มีประตู ๔ ประตู มีปอมมุมละปอม มีปนใหญกระสุน ๒ นิ้วกึ่ง
ขึ้นไวบนปอมๆ ละบอก ปนคาบศิลา ๑๐๐ บอก พลุประมาณ ๓๐ ดอก ๔๐ ดอก ไมเสา ๑๐ อัน มี
ฉางขาวอยูในคายหลังหนึ่ง ขาวมีอยูในฉางประมาณ ๘๐ ถังๆ ญวนเอาไวสําหรับคายหาจายไม ถึง
เดือนใหไปเบิกขาวเสบียงที่เมืองไซงอน ๑๐ วัน จึงกลับมาถึงคาย เมื่อไพรมาจากเมืองไซงอนอายอง
ญวนจ ายข าวสารให มาคนละถั งญวน อีแปะคนละพวง ครั้น มาถึงคายเกาะดองอายองจัน เกอตุน
อายองภอเกอเหื องเกณฑ ให ไพรตัดไมมาซอมแซมคายที่ป รักหักพังอยู ๑๕ วัน อายองจัน เกอตน
องภอเกอเหือง เกณฑองโดย ๑ องกาย ๑ กับญวนนําทางคนหนึ่งไพร ๒ คน เขากัน ๒๓ คน ปนคาบ
ศิลา ๒ บอก ดาบ ๔ เลม เสา ๑๔ เลม ไปลาดตระเวนกําหนดหาวันหกวัน กลับมาคายผลัดเปลี่ยนกัน
เสมอมา
ครั้น ณ วัน ฯ๖ ๑ ค่ําปเถาะเบญจศก ฯขาฯ กับนายไพร ๒๓ คน ลงเรือโกลน ๒ ลํา มา
ลาดตระเวนแขวงเมืองลําดวนอยู ๕ วัน ๖ วัน ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๑ ค่ําปเถาะเบญจศก เพลาบาย
องโดยองกาย นายไพร ๒๒ คน ถือเครื่องศาสตราอาวุธขึ้นไปบนบกใกลเรือประมาณทาง ๒๐ เสนเศษ
ฯขาฯ ปวยอยูเฝาเรือไดยินเสียงปน ยิง ๔ นัด ๕ นั ด ประมาณครูหนึ่งเห็นเขมร ๕ คนลงเรือมาจับ
ฯขาฯ ขึ้นมาบนบก ฯขาฯ จึงแลเห็นอายญวนพวก ฯขาฯ ลากอายญวนถูกปนปวยคนหนึ่งหนีไปขาง
แมน้ํา ฯขาฯ เห็นพวกเขมรประมาณ ๒๐ คน สกัดไลอายญวนพวก ฯขาฯ หาไดไม ไดแตปนคาบศิลา
บอกหนึ่งดาบเลมหนึ่ง แลวเขมรนายไพรรวมกันเอา ฯขาฯ ขึ้นบรรทุกเกวียนมาถึงดานเขมร เมื่อ

๔๒๑
ฯขาฯ อยูที่เมืองกวางนัม ณ ปชวดโทศกไดยินพวกไพรญวนเมืองกวางนัมไปทําราชการเมืองเวกลับมา
เลาพูดจากันหลายคนวา ณ เดือนยี่ปชวดโทศก เจาเวียดนามมินมางปวยตาย บากวักเหมามารดาอง
มินมางวาราชการเมืองเวได ๓ เดือน ขุนนางผูใหญผูนอยไพรบานพลเมืองสมัครรักใครจะใหองเกียน
อานเปนเจา แตบากวักเหมามารดาไมยอมวาผิดดวยอยางธรรมเนียม จึงตั้งองมินตงบุตรองมินมาง
เปนเจาเมืองเวใชยี่หอวาเทียนตรี ณ วันเดือน ๔ ปชวดโทศก องมินตงออกไปรับตราตั้งเมืองจีนมี
ไพรหลวงไปดวยพันหนึ่ง แลวเกณฑตามอําเภอระยะละ ๕๐๐ คนเขากัน ๑๕๐๐ คนเดินบกไปถึง
เมืองอานนินพรหมแดนเมืองจีน รับตราตั้งไดแลวก็กลับมา ผูคนปวยเจ็บลมตายประมาณ ๔๐๐ คน
๕๐๐ คน ณ วันเดือน ๕ ปฉลูตรีนิศกมาถึงเมืองเวองเกียนอานผูอาก็หาใครจะนับถือไปมาเฝาแหนไม
ตอมีราชการองมินตงใหหาองเกียนอานเถิง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง จึงไดไปครั้ง ๑ แลวราษฎรพูดกันวาตั้งแต
องมินตงไดเปนเจา ไพรบานพลเมืองไดความเดือดรอนและกะเกณฑราชการมากขึ้นกวาแตกอน ผูคน
เจ็บไขลมตายเปนอันมาก ณ วันเดือน ๓ ปขาลจัตวาศก มีหนังสือเจาเวียดนามขึ้นมาถึงองญวนที่เมือง
ไซงอนคายโรงตําโยวา ซึ่งเมืองตังเกี๋ยกําเริบนั้นกองทัพเมืองเวยกไปปราบปรามสงบแลว เมื่อ ฯขาฯ
อยูที่เกาะดองนั้นพูดกันวา เจาเวียดนามใหอายองจันเกอ องภอเกอ คุมไพรเมืองเว ๕๐๐ คนมาผลัด
ไพรห ลวงที่ เมื องไซ งอน ครั้น มาถึงบานมือสวยแขวงเมืองคงนาย เกิดความไขไพรในกองทัพ ตาย
ประมาณ ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน เจาเวียดนามใหหาอายองจันเกอ องภอเกอ คุมไพรกลับไปเมืองเว แลว
มีหนังสือเจาเวียดนามมาถึงอายองญวนทุกคายทุกตําบลวาใหรักษาเขตแดนคายคูไวใหมั่นคงแลว ให
คิดเกลี้ยกลอมเขมรตอไปที่จะทําศึกกับเขมรนั้นใหงดอยูกอน ดวยเกิดความไขไพรบานพลเมืองลม
ตายเปนอันมาก ณ วันเดือน ๖ ปเถาะเบญจศก ฯขาฯ ไดยินอายองญวนที่เมืองไซงอน พูดวามีหนังสือ
เจาเวียดนามประกาศมาที่เมืองไซงอนวาซึ่งฝนแลงและเกิดความไขผูคนลมตายมากดังนี้ เหตุดวย
อายองญวนผูใหญผูนอยซึ่งรักษาบานเมือง ไมตั้งอยูในความสัตยซื่อตรง ไมมีความเที่ยงธรรม จึงให
บังเกิดฝนแลวและความไข อายองญวนผูใหญผูนอยมีความผิดมากอยูในหนังสือใหยกเตยกเงินเดือน
ไมใหเจาพนักงานจายใหอายองโบจัน องอันสาด สามเดือน ณ ปเถาะเบญจศก เดือน ๖ เดือน ๗ มา
จนเดือน ๘ เดือน ๙ ฝนแลวมีฝนตกบางก็นอย ที่เมืองไซงอนไดยินอายองญวนพูดกันวา ราษฎรทํา
นาไดสวนหนึ่ง ไมไดทํา ๒ สวน นาที่ทําลงไวไดสวนหนึ่งนั้นก็เหี่ยวแหงเสียไปเปนอันมาก เมื่อ ฯขาฯ
อยูที่ขางเกาะดองก็ไดยินวาฝนแลงราษฎรทํานาไดเล็กนอย ราคาขาวสารราษฎรซื้อขายกันที่เมือง
ไซงอนกับญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๒ พวงครึ่ง คิดเปนถังไทยถังละ ๑๒ เบี้ยราคาขาวสารที่คายโรงตาริษ
คายเกาะดอง ถังญวนหนึ่งเปนอิแปะ ๓ พวง คิดเปนถังไทยถังละ ๓ สลึง ราชการนอกกวานี้ ฯขาฯ
ไมทราบ เปนความสัจความจริง ฯขาฯ ไดรูเห็นไดยินแตเทานี้
๏ วัน ฯ๔ ๒ ค่ํา ปเถาะเบญจศกไดใหตนหนังสือกับคําใหการอายวาญวนเมืองพนมเปญ
ภักดีถือไปเมืองตราด ๓ ฉบับ

๔๒๒
๓๒. คําใหการทาวเขื่อนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๓๐
๏ วัน ฯ๑๓ ๓ ค่ํา ปเถาะเบญจศกเจาคุณฝายเหนือ เจาคุณปลายเชือก ใหหลวงฤทธามาตยถามทาวเขื่อนแกวเมืองตากผูไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม เวรกร๛
๏ ฯขาฯ ทาวเขื่อนแกวเมืองตากใหการวา พระพลเมืองกําแพงเพชร พระสุนทรบริรักษ
พระเชี ย งเงิน พระเชี ย งทอง หลวงปลั ด เมื องตากให ฯขา ฯ ไปสื บ ราชการ ณ เมื อ งเมาะตํ าเลิ ม
ณ วัน ฯ๖ ๑๑ ค่ํา ฯขาฯ กับไพร ๔ คนออกจากเมืองตากเดินทางไป ๔ วัน เถิงคลองแมละเมา
ณ วัน ฯ๙ ๑๑ ค่ํา ฝนตกหนักมากขามหาไดไม ฯขาฯ นายไพรเดินเลียบคลองไปวันหนึ่ง
เถิงบ านแมจ ะเลา บ านกางชมภู กะเหรี่ยงพักอยู ๒ วัน ฯขาฯ จึงวากับ กางชมภูวาจะออกไปสื บ
ราชการเมืองเมาะตําเลิม ฯขาฯ หารูภาษาพมาไม กางชมภูรูภาษาพมา ฯขาฯ จะเอากางชมภูไปดวย
จะไดพูดจาไถถามสืบเอาขอราชการ กางชมภูก็ยอมจะไปกับ ฯขาฯ
ณ วัน ๑ฯ ๒ ๑๑ ค่ํา ฯขาฯ กับนายไพร ๕ คนกับกางชมภู ๑ ไพรกะเหรี่ยง ๑ เขากันเจ็ด
คนออกจากแมจะเลาเดินทางไปคืน ๑ กับ ๒ วัน เถิงคลองแมเมย น้ํามากขามหาไดไม พักอยู ๕ วัน
น้ําถอยลดลง
ณ วัน ฯ๔ ๑๑ ค่ํา ฯขาฯ นายไพรทําแพขามคลองแมเมยไป ๒ วัน เถิงเขากะเมาะกะซู
เดินตามเขาไปวันหนึ่งเถิงบานเกาะกริดน้ํามากขามคลองหาไดไมพักอยู ๕ วัน น้ําถอยลดลง
ณ วัน ฯ๑ ๒ ๑๑ ค่ํา ฯขาฯ นายไพรยืมเรือขามคลองเกาะกริดเดินไป ๒ วัน เถิงบานกะนี
พักอยู ๒ วัน ฯขาฯ เชาเรือชาวบานกะนีลองน้ําลงไปวัน ๑ เถิงเมืองเมาะตําเลิม
ณ วัน ๑ฯ ๑๒ ค่ํา ฯขาฯ นายไพรขึ้นสํานักอยูเรือนมองสวยเอพมานอกเมืองเมาะตําเลิม
หางเมืองเมาะตําเลิมประมาณ ๑๕ เสน มองสวยเอกับ ฯขาฯ เปนคนรูจักกันมาแตกอน มองสวยเอ
ถาม ฯขาฯ วามาดวยธุระสิ่งใด ฯขาฯ บอกวามาซื้อมีดพก ซื้อเขา ซื้อแอบไปขายกับมาฟงราชการ
ดวย ฯขาฯ ถามมองสวยเอวารูราชการสิ่งใดบาง มองสวยเอวาหารูราชการไม ถาจะใครรูราชการจะ
พาไปถามมองสะยอง มองถอ พมาซึ่งอยูหนาเมืองเมาะตําเลิม
อยูมา ๓ วัน มองสวยเอก็พา ฯขาฯ กับกางชมภูไปหามองสะยอง มองถอ ที่เรือนสืบถาม
ขอราชการ มองสะยอง มองถอ บอก ฯขาฯ วาราชการทางเมืองอังวะ เมืองยางกุง นั้นสงบอยู ฯขาฯ
ถามมองสะยอง มองถอ วาเจาเมืองเมาะตําเลิมอยูฤๅไปขางไหน มองสะยองมองถอบอก ฯขาฯ วา
เจาเมืองเมาะตําเลิมลงกําปนไปชําระความผูรายเมืองทวาย แต ณ วัน ฯ๔ ๑๑ ค่ํา ยังหากลับมาไม
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ฯขาฯ กับมองสะยอง มองถอ ก็พูดจากันดวยความอื่นไปประมาณครูหนึ่ง มองสวยเอก็พา ฯขาฯ
กลับมา อยูประมาณ ๔ วัน มองสวยเอพา ฯขาฯ ไปซื้อสิ่งของที่ตลาดหนาเมือง ฯขาฯ จะซื้อมีดพก
ซื้อเขาเนื้อ ซื้อแอบ ราคาแพงซื้อหาไดไม ฯขาฯ กับมองสวยเอพากันไปหามองสวยนี มองจางตะคาๆ
เปนคนรูจักคุนเคยกับ ฯขาฯ มองสวยนี มองจางตะคา ถาม ฯขาฯ วามาดวยธุระสิ่งใด ฯขาฯ บอกวา
มาซื้อมีดพก ซื้อเขาเนื้อ ซื้อแอบไปขาย ฯขาฯ จึงถามมองสวยนี มองจางตะคา ดวยราชการอังกฤษ
กับพมาคิดอานจะรบพุงกันอยางไรบาง มองสวยนี มองจางตะคาบอก ฯขาฯ วาสงบอยูหาไดยินวา
อังกฤษจะคิดอานอยางไรไม ถาอังกฤษคิดราชการจะทําศึกกับพมาเมืองอังวะ อังกฤษก็คิดอานกัน
แตพวกอังกฤษปดความเสีย หาใหพมาเมืองเมาะตําเลิมรูไม กลัวจะเอาความไปบอกกับพมาเมือง
มัตมะ เมืองอังวะ มองสวยนี มองจางตะคารูความแตวามิษฤทษชอนเกณฑพมาเมืองเมาะตําเลิมไว
๕๐ คน จะเอาขึ้นไปซื้อทองซื้อชาง ณ เมืองหลวงพระบางแตบังหากําหนดแนไม มิษฤทษชอนวา
เมืองเมาะตําเลิมกลับมาแตเมืองทวายเมื่อใด มิษฤทษชอนจึ่งจะขึ้นไปเมืองหลวงพระบาง พูดกัน
เทานั้นแลว ฯขาฯ ก็กลับมา
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๐ ๑๒ ค่ํา ฯขาฯ ไปหามองตา มองมละ ลาวสะเลียงเปนคนรูจักกันกับ
ฯขาฯ ๆ สืบถามขอราชการ มองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วา ณ วัน ๑ฯ ๐ ๑๑ ค่ํา ปเถาะเบญจศก มี
หนังสือเจาเมืองวิลาสมา ณ เมืองเมาะตําเลิมวาโหรเมืองวิลาสดูวา ณ วันเดือนอายปเถาะเบญจศก
เมืองเมาะตําเลิมจะเกิดศึกขึ้นกลางเมือง ใหเจาเมืองเมาะตําเลิมกําชับพวกอังกฤษใหดูแลตรวจตรา
พิทักษรักษาใหจงดี เจาเมืองเมาะตําเลิมจัดใหอังกฤษลงเรือรามัญลําละ ๙ คน ๑๐ คน มีปนคาบศิลา
ครบมือทุกลํา เพลากลางคืนใหทอดทุนลาดตระเวนอยูตั้งแตพระเจดียหัวเหนือเมืองลงมาจนทาย
เมืองประมาณ ๗ ลํา ๘ ลํา ทุกคืนมิไดขาด ครั้นเพลาค่ํายิงปนสัญญาแลวหามมิใหเรือขึ้นลองไปมา
แตที่ในเมืองนั้นอังกฤษจะตรวจตราระวังระไวพิทักษรักษาประการใด มองตา มองมละ หาได ฯขาฯ
ไม แลวมองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วา ณ วัน ฯ๔ ๑๑ ค่ํา เจาเมืองเมาะตําเลิมเอาตัวมองเปยนกับ
บุตรภรรยาซึ่งจําไวเอาลงกําปนไปจําใสคุกไว ณ เมืองทวาย ฯขาฯ ถามมองตา มองมละวาคุกสําหรับ
คนที่เมืองเมาะตําเลิมไมมีฤๅจึงเอาไปจําไวเมืองทวาย มองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วาถาพมาเปน
โทษหนัก อังกฤษสงไปจําไวเมืองทวาย จะจําไวที่เมืองเมาะตําเลิมกลัวจะหนีตามไปเมืองมัตมะ ถา
หนีไดขามไปเมืองมัตมะ อังกฤษไปตอวาจะขอเอาตัวมา พวกพมาเมืองมัตมะหาสงตัวใหไม จึงเอาไป
จําไวที่เมืองทวาย ที่พมาโทษเบาบางเล็กนอยอังกฤษจึงจําไวที่เมืองเมาะตําเลิม ฯขาฯ ถามมองตา
มองมละ ตอไปวา แตกอนไดยินลือไปวาเจาอังวะจะลงมาทําบุญฉลองระฆังที่เมืองอุปะระปะ ณ วัน
วัน ๑ฯ ๕ ๑๒ ค่ํา จริงฤๅ มองตา มองมละ บอก ฯขาฯ วาที่เมืองอังวะจะบังเกิดขาวแพง เจาอังวะหา
ไดล งมาไม ฯขาฯ จึงถามตอไปวาไดยินขาวแตกอนลือไปวาพวกเมืองเมาะตําเลิมไปตัดไมขอนสัก
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ปลอยลองลงมาตามแกงใหญ เอาเชือกขึงกันไมไวที่ทายแกงใหคนคอยเก็บมัดแพลองลงมา ณ เมือง
เมาะตําเลิม น้ํามากปลอยไมลงมาคนเก็บหาทันไม ไมลอยพลัดไปขางเมืองมัตมะ พมาเมืองมัตมะ
เก็ บ ไม ไว อังกฤษให มองเงิน เป น นายคุม ไพรขึ้น ไป ขอเอาไม ขอนสัก มา ถาพวกเมือ งมั ตมะไม ให
อังกฤษ ใหมองเงินรบกับพวกเมืองมัตมะจริงฤๅ มองตา มองมละ บอกวามองเงินขึ้นไปตอวากับพวก
เมืองมัตมะจะขอเอาไมมา พวกเมืองมัตมะวาไมลอยไปเก็บไดจะเอาคาจองที่เก็บไวตนละเหรียญ ๒
เหรียญจึ่งจะให มองเงินก็ยอมใหเงินคาจางกับพวกเมืองมัตมะถอยเอาไมมา มองเงินกับพวกเมืองมัต
มะหาไดรบกันไม ฯขาฯ กับมองตา มองมละ ก็พูดจากันดวยความอื่นไปประมาณครูหนึ่ง ฯขาฯ ก็
กลับมา
ตั้งแต ฯขาฯ ไปหามองตา มองมละกลับมา ฯขาฯ ปวยขอเทาใหบวมใหขัดหาไดไปหา
ผูใดตอไปอีกไม ฯขาฯ ถามมองสวยเอที่ ฯขาฯ สํานักอยูวา ณ ปเถาะเบญจศกนี้ ราษฎรทําไรทํานาได
เต็มภาคภูมิฤๅเสียหายประการใด ทุกวันนี้ราคาขาวซื้อขายกันอยางไร มองสวยเอบอก ฯขาฯ วา ณ
เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ ปเถาะเบญจศกนี้ ราษฎรทํานาปกดําตนขาวลงไวไดเต็มภาคภูมิ ณ เดือน
๑๐ เดือน ๑๑ ฝนแลง ตน ขาวที่ปกดําลงไวที่น าดอนตายฝอยเสียไปสวนหนึ่ง ที่น าลุมออกรวงจะ
ไดผลสวนหนึ่ง ที่ออกรวงรวงไดผลนั้น ก็ลีบ ซุยเสียมาก ไดผลเม็ดขาวก็นอย ผลเม็ดขาวในปเถาะ
เบญจศกนี้จะไดผลนอยกวาปขาลจัตวาศกประมาณสวนหนึ่ง ราษฎรเก็บเกี่ยวแลวบางยังบาง ราคา
ขาวซื้อขายกันทุกวันนี้ ขาวสารสัดพมาหนึ่งเปนเงินเหรียญครึ่งคิดเปนสัดเปนเงินไทยสัดละ ๓ สลึง
ขาวเปลือก ๑๐๐ สัดเปนเงิน ๖๐ เหรียญ ราคาขาวคงอยูเหมือนปขาลจัตวาศก ฯขาฯ จึงวาผลเม็ด
ขาว ณ ปเถาะเบญจศก วาไดนอยกวาปขาลจัตวาศก ทําไมราคาขาวจึ่งขายคงอยูเหมือนปขาลจัตวา
ศก มองสวยเอวาอังกฤษบังคับใหขายราคาเหมือนกับปขาลจัตวาศก ถาพวกมอญพมาขายขาวราคา
แพงขึ้นไปกวาอังกฤษบังคับ กลัวอังกฤษจะเอาตัวไปทําโทษ เถิงโดยนอยโดยมากก็ตองขายตามราคา
อังกฤษบั งคั บ ฯขาฯ ถามมองสวยเอวาเจาเมืองเมาะตําเลิมคนใหมมาอยูรักษาเมืองกับ เจาเมือง
คนเกาที่กลับไปเสียเมืองวิลาสนั้น ผูใดจะดีกวากัน มองสวยเอบอก ฯขาฯ วาเจาเมืองคนเกาที่กลับไป
เมืองวิลาสนั้นน้ําใจดีโอบออม จะวากลาวราชการสิ่งใดก็เรียบรอยหาหักหาญไม เอาใจมอญพมาๆ
ชาวบานชาวเมืองก็รักใคร เจาเมืองคนใหมเปนคนดุรายจะวากลาวราชการก็หักหาญหาเอาใจมอญ
พมาไม มอญพมาไมสูรักใครเหมือนเจาเมืองคนเกา ฯขาฯ ถามมองสวยเอตอไปวาเจาเมืองคนใหม
ดุรายกระทํากุมเหงไพรบานพลเมืองไดความเดือดรอนประการใดบาง มองสวยบอก ฯขาฯ วาหาได
ยินไพรบานพลเมืองพูดวาเจาเมืองคนใหมกระทําคุมเหงกดขี่ไพรบานพลเมืองประการใดไม ปกติอยู
เหมือนแตกอนแลเจาเมืองเมาะตําเลิมคนใหมนี่เมื่อไดไปราชการครั้งกอน ไดถามมอญพมาบอก ฯขาฯ
เจาเมืองเมาะตําเลิมคนเกาเจาเมืองวิลาสใหหาตัวกลับไปเมืองวิลาส ใหเจาเมืองเมาะตําเลิม ซึ่งกลับ
(เนื้อความในหนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)

๔๒๕
(เนื้อความในหนาปลาย) ไพรลาวกะเหรี่ยงพากันลงเรือขึ้นมาจากเมืองเมาะตําเลิมวัน
หนึ่งถึงบานกะนี ขึ้นบกพักอยูคืนหนึ่งรุงขึ้นเพลาเชาออกจากบานกะนีเดินทางมา ๙ วัน เถิงแมจะเลา
บานกางชมภู ไพรที่ไปกับ ฯขาฯ ปวยลงพักอยู ๘ วัน ฯขาฯ ถามพวกกะเหรี่ยงวา ณ ปเถาะเบญจศก
นี้ มอญพมามาตัดมาลากไมขอนสักในแขวงเมืองตากแหงใดบาง กะเหรี่ยงบอก ฯขาฯ วามอญ พมา
มาตัดมาลากไมอยูที่แมล ะเมา พวกหนึ่งประมาณ ๔๐ คน มอญพมายังกําลังตัดชักลากอยู พวก
กะเหรี่ยงยังหาไดไปตรวจนับตนไมไม จะเปนไมขอนสักมากนอยเทาใดยังไมทราบ ฯขาฯ พักอยูบาน
แมจะเลา ไพรที่ไปกับ ฯขาฯ ก็คลายปวยขึ้น ฯขาฯ นายไพรมาจากบานแมจะเลา เดินทางมา ๘ วัน
เถิงเมืองตาก ณ วัน ฯ๓ ๑ ค่ํา ปเถาะเบญจศก พระพลเมืองกําแพงเพชร พระสุนทรบริรักษ พระเชียง
เงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการถามขอราชการ ฯขาฯ แลวบอกสงตัว ฯขาฯ ลงมาแจงราชการ
ณ กรุงเทพฯ ฯขาฯ ปวยอยูยังมามิได ๒๗ วัน ๒๘ วัน ครั้น ฯขาฯ คลายปวยขึ้น ณ วัน ฯ๙ ๒ ค่ํา
พระพล พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการบอกหนังสือให ฯขาฯ ลง
มาแจงราชการ ณ กรุงเทพฯ
แลเมื่ อ ฯขาฯ ไปเมืองเมาะตําเลิมเถิงบานเกาะกริด กะเหรี่ย งชาวบานเกาะกริดถาม
ฯขาฯ วาจักจาพมาไปจากเมืองเมาะตําเลิม พามอญพมากะเหรี่ยงลาวสะเลียงประมาณ ๓๐ คน ชางๆ
หนึ่งเข าไปทางเมืองเชีย งใหม พวกเมืองเชีย งใหมสงลงไป ณ กรุงเทพฯ รูความฤๅไม ฯขาฯ วารู
ฯขาฯ ถามกะเหรี่ยงวาจักจาคนนี้เปนบุตรเจาอังวะจริงฤๅ กะเหรี่ยงบอก ฯขาฯ วาเปนแตคําเลาลือ
พูดจากันวาจักจาเปนบุตรเจาอังวะ แตจะเปนบุตรเจาอังวะคนใดจะจริงหรือไมจริงประการใดหา
ทราบไม แลวกะเหรี่ยงถาม ฯขาฯ วาจักจาลงไป ณ กรุงฯ สมเด็จพระพุทธิเจาจะทรงพระกรุณาชุบ
เลี้ยงฤๅไม ฯขาฯ วาพมาเปนขาศึกกันกับกรุงเทพฯ ถาจักจาเปนบุตรเจาอังวะจริงจักจาหนีรอนมาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวก็จะโปรดใหเอาไว ถามิใชบุตรเจาอังวะเปนแตไพร
พมาตั้งตัวเปนจักจาก็จะโปรดใหสงตัวไปจําไว ณ คุก
ครั้น ฯขาฯ ไปจากบานเกาะกริดเถิงเมืองเมาะตําเลิม มอญพมาลาวสะเลียงชาวเมือง
เมาะตําเลิมคนหนึ่งคนใด หาไดถาม ฯขาฯ เถิงจักจาแตสักคนหนึ่งไม อนึ่งเมื่อ ณ ปขาลจัตวาศกจะ
เปนเดือนใด ฯขาฯ จํามิได กอน ฯขาฯ ยังหาไดไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิมไม ฯขาฯ ทราบอยู
วามองสะเรพมาพวกอังกฤษเมืองเมาะตําเลิมซึ่งมาตัดไมขอนสักอยู ณ แมเมย มองสะเรกับไพรพมา
๒ คน เขามา ณ เมืองตาก บอกความกับพระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัด
กรมการ วานายสิธิ นายเงิน พวกเมืองตากออกไปลักเอาชางงาพลายสูงหาศอกเศษของมองสะเรมา
ชางหนึ่ง ใหพระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการชําระเอาชางมาสงให
พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการก็รับวาจะหาตัวนายสิทธิ นายเงิน
มาถามไลเลียงดู ถานายสิทธิ นายเงิน ลักเอามาจริงจะชําระเอาชางสงให ครั้นใหไปเอาตัวนายสิทธิ

๔๒๖
นายเงิน หลบเสียหาไดตัวไม แตสืบไดความวานายสิทธิเปนบาวพระสุทัศน นายเงินเปนบาวหลวงปลัด
นายสิทธิ นายเงิน ลักเอาชางของมองสะเรมาจริง พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง
หลวงปลัด จึงวากับมองสะเรวาชําระสืบสวนหาไดความวาผูใดไปลักมาไม มองสะเรมาทําไมอยูที่
แมเมยแขวงเมืองตากมี อายผูรายลักชางไป ครั้น ชําระก็ห าไดผูรายแลชางไม มองสะเรเปน พวก
อังกฤษๆ กับกรุงเทพเปนทางไมตรีไปมาคาขายเถิงกัน เมืองตากก็เปนขาขอบขัณฑเสมากรุงเทพฯ
ชางมองสะเรหายชํ าระเอาตั ว ผู ร ายแลช างไม ไดนั้ น ก็ จ ะต องใชชางกั บ มองสะเร แลว พระสุน ทร
บริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัด จึงซื้อเอาชางพลายสูงหาศอกเศษของผูมีชื่อบาวพระ
ตื่นเปนเงิน ๓ ตําลึงใหกับมองสะเร
ครั้น ณ เดือน ๑๒ ขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได ปขาลจัตวาศก พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน
พระเชียงทอง หลวงปลัด ให ฯขาฯ กับทาวรามเสน นายนอยมหาอุด กับไพร ๘ คนออกไปสืบราชการ
ณ เมืองเมาะตําเลิม แลวใหเก็บเงินคาตอไมที่พมาๆ ตัด ครั้นไปเถิงแมเมย ฯขาฯ ปวยลง นายนอย
มหาอุดใหทาวรามเสนอยูพยาบาล ฯขาฯ แตนายนอยมหาอุดกับไพร ๘ คนออกไปสืบราชการ ฯขาฯ
คลายหายปวยแลว ฯขาฯ กับทาวรามเสนเก็บเงินคาตอไมที่พมาตัด ณ ปขาลจัตวาศกไดเงิน ๖๐๐๐
เหรียญ ขางนงกะเหรี่ยงบอก ฯขาฯ กับทาวรามเสนวา นายภิมสารหลาน อายแกวทาส หลวงปลัด
เมืองตากเอาชางพลายชางหนึ่งออกมาใหมองสะเรเชาลากไมเดือนละ ๘๐ เหรียญ นายภิมสาร อาย
แกวสงชางใหมองสะเรแลวก็กลับมาเมืองตาก ครั้นนายนอยมหาอุดกับไพรกลับมาแตเมืองเมาะตําเลิม ฯขาฯ กับนายนอยมหาอุด นายรามเสน กับไพรก็กลับมาเมืองตาก ฯขาฯ ปวยอยูประมาณ ๑๕
วัน คลายป ว ยแล ว พระสุ น ธรบริ รักษ พระเชีย งเงิน พระเชีย งทอง หลวงปลั ดกรมการให ฯข า ฯ
ออกไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม แลวลงมาแจงราชการ ณ กรุงฯ แลว ฯขาฯ กลับขึ้นไปเมืองตาก
นายหนานกาวิหลานหลวงปลัดบอก ฯขาฯ วากางหงกะเหรี่ยงบอกนายหนานกาวิวาชางพลายซึ่งนาย
ภิมสาร อายแกว ออกไปใหมองสะเรเชาลากไมนั้น มองสะเรเอาชางไปเสียเมืองเมาะตําเลิม เงินคา
เชาก็หาใหไม มองสะเรใหแตไพรอยูลากไม นายหนานกาวิกับอายแกว และกางหงกะเหรี่ยงไปยื้อเอา
ชางที่พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดใชใหมองสะเรแทนชางผูรายลักชาง
หนึ่งกับชางหนึ่งเขากัน ๒ ชางมา ณ เมืองตาก จะเปนผูใดใชใหออกไปยื้อมานายหนานกาวิหาไดบอก
ฯข า ฯ ไม ฯข าฯ อยู ที่ เมื อ งตากประมาณ ๑๔ วั น ๑๕ วัน ก็ ห าเห็ น มองสะเรเข ามาวา กล า วไม
ครั้น ๖ฯ ๑๑ ค่ํา ปเถาะเบญจศก พระสุนทรบริรักษ พระเชียงเงิน พระเชียงทอง หลวงปลัดกรมการให
ฯข าฯ กั บ กางชมภู ออกไปสื บ ราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิม ครั้น ไปเถิงเมืองเมาะตําเลิมได ๓ วัน
โปกะเลอังกฤษ ขุนศาลสําหรับวาความใหพมาคนหนึ่ง ถือหนังสือมาเกาะ ฯขาฯ กับกางชมภูไป ณ
ศาลาชําระความ ฯขาฯ เห็นมองสะเรนั่งอยูดวย โปกะเลอังกฤษใหพมาที่ไปเกาะ ฯขาฯ บอก ฯขาฯ
วามองสะเรฟอง ฯขาฯ กับกางชมภูวานายหนานกาวิ กางหงกะเหรี่ยง อายแกว พวกเมืองตากไปชิง
เอาชางพลายของมองสะเรที่แมเมย ๒ ชางไป ฯขาฯ กับกางชมภูวาหาทราบไม โปกะเลสั่งใหอังกฤษ

๔๒๗
ผูคุมเอาตัว ฯขาฯ กับกางชมภูไปจําใสตะรางไวเรงเอาชาง ฯขาฯ จึงใหมองสวยเอพมาที่ ฯขาฯ ไป
สํานักรับประกันตัว ฯขาฯ กับกางชมภูมาแลว ฯขาฯ ซื้อสิ่งของกํานัลเปนเงิน ๑๐๐ เหรียญไปใหมอง
ตา มองอิก มองเมีย ลาวสะเลียงใหชวยความขาใหโปกะเลปลอยขากับกางชมภูกลับมาบานเมือง
โดยเร็ว แลวพา ฯขาฯ ไปวากลาวกับโปกะเลประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน ลาวสะเลียงกับโปกะเลพูดจา
กันเปนภาษาพมา จะพูดจากันประการใด ฯขาฯ ไมทราบ อยูมาวันหนึ่งโปกะเลถาม ฯขาฯ กับกาง
ชมภูเปนภาษาพมาใหลาวสะเรียงแปลให ฯขาฯ ฟงวามองสะเรฟองวานายหนานกาวิ อายแกว กางหง
ชิงเอาชางมองสะเรไป ๒ ชาง วา ฯขาฯ เปนนาย นายหนานกาวิ อายแกว กางชมภูเปนนายกางหงใช
นายหนานกาวิ อายแกว กางหง ไปชิงเอาชางมองสะเรไป ๒ ชางจริงฤๅ ฯขาฯ กับกางชมพูวาหาได
เปนนายหนานกาวิ กางหง อายแกว ไมๆ ไดใชใหไปชิงเอาชางมองสะเร มองสวยเอก็ไปตัดไมขอนสัก
อยูดวยกันกับมองสะเรก็ทราบความอยู โปกะเลจึงจดหมายเอาถอยคํา ฯขาฯ กับกางชมภูไว แลว
โปกะเลใหมองสวนเอพยานสาบานตัว แลวถามมองสวยเอๆ ใหการวา ฯขาฯ หาไดเปนนายนาย
หนานกาวิ อายแกวไม กางชมภูก็ไมไดเปนนายกางหง ฯขาฯ กับกางชมภูหาไดใชนายหนานกาวิ กาง
หง อายแกว ไปชิงเอาชางของมองสะเรไป แลวโปกะเลวา ฯขาฯ กับกางชมภูหามีโทษไม จึงปลอย ฯ
ขาฯ กับกางชมภูมา เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้
๓๓. สําเนาคําใหการทูตเลม ๑-๒ เรื่องจําทูลพระราชสาสนออกไปกรุงปกกิ่ง
จ.ศ. ๑๒๐๕ (พ.ศ. ๒๓๘๖) เลขที่ ๑๔๗/ก., ๑๗๑/๑ และ ๑๔๗/ก./๒
๏ ขาพเจาราชทูต อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อใหการตองกันวาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ขาพเจาจําทูลพระราชสาสน คุมเครื่องราชบรรณาการออกไปจิ้มกอง ไปโปกอง ปนสื่อพระเจากรุงจีน
ขาพเจากราบถวายบั งคมลาใช ใบไปถึงดานประตูเสือปากน้ําเมืองกวางตุง ณ วัน ๔ฯ ๙ ค่ํา ปเถาะ
เบญจศก กําปนทอดอยูดานประตูเสือ ขาพเจาจึงใหทองสื่อทําปนไปยื่นกับถายตกขุนนางอยูที่ประตู
เสือวา กําปนทรงพระราชสาสนมาทอดอยูดานประตูเสือ แตสําเภาหูทรงกําปนปองกันยังจะมาถึงอีก
ภายหลัง
ถายตกดูปนแลววาใหเรือพระราชสาสนเขาไปในเมืองกวางตุงเถิด ทองสื่อกลับลงมา
บอกกับขาพเจาๆ จึงใหทองสื่อทําปนจางเรือเล็กเขาไปยื่นกับจงตกหมูอี้ในเมืองกวางตุงกอน จงตก
หมูอี้รับปนไวแลว ทองสื่อวากับจงตกวาเพลาพรุงนี้จะเชิญหนังสือทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดี
ผูใหญ ณ กรุงเทพมหานครศรีอยุธยาซึ่งมีมาถึงจงตกมาใหกับจงตกๆ จึ่งวาใหเรือหูทรงมาถึงพรอมกัน
จึ่งเชิญสําเนาพระราชสาสนสําเนาหนังสือขึ้นมาใหพรอมกันทีเดียวเถิด ทองสื่อก็กลับมา
ครั้น ณ วันเดือนเกาขึ้นแปดค่ํา กําปนทรงพระราชสาสนขึ้นไปทอดอยูที่หัยจิ๋วหนาเมือง
กวางตุง ครั้น ณ วัน ฯ๑๑ ๙ ค่ํา สําเภาหูมาถึงเมืองกวางตุง ณ วัน ฯ๑๒ ๙ ค่ํา ทองสื่อจึงไปปนวาสําเภา

๔๒๘
หูทรงมาถึงเมื องกวางตุงแลว จงตกหมูอี้ถามวาสําเนาพระราชสาสนสําเนาหนังสือไดมาแลวหรือ
ทองสื่อวาไดมาแลว จงตกจึงรับเอาสําเนาพระราชสาสนสําเนาหนังสือไว จงตกกําหนดวา ณ วัน
ฯ๘ ๙ ค่ําจะไดรับเชิญพระราชสาสน เครื่องราชบรรณาการขึ้นมา ณ กงกวน ทองสื่อกลับมาแจงกับ
ขาพเจาๆ จึ่งจัดแจงจางเรือฝากระจก เครื่องแห เกงปดทอง เกี้ยว ปพาทยจีน เปนคน ๘๐ คนเตรียม
ไว ครั้น ถึ งกํ าหนดจงต กให ชุ ดกั วกับ ขุน นางทหารสองคนลงมารับ เชิญ พระราชสาสน เครื่องราชบรรณาการขึ้นไปถึงกงกวน วัน ฯ๔ ๙ ค่ําจึ่งเชิญพระราชสาสนขึ้นทรงเกงปดทองมีคนหามแปดคนกับ
สัปทนเหลืองสามคัน มีปายเขียนเปนอักษรวาจิ้มกองโปกองปนสื่อ ชื่อราชทูตเปนปายสี่คู มีมาลอ
สองคูปพาทยจีนสํารับหนึ่ง ธงแหหนาหาคู คนถือไมแทนหวายสองคู ถือสายโซสองคู ถือเชือกหนัง
สองคู มีคนหามเครื่องราชบรรณาการตามเกงพระราชสาสน ขาพเจาราชทูต อุปทูต ตรีทูต ปนสื่อ
ขี่เกี้ยวสัปทนแดง มีบังตะวันตามแหพระราชสาสนไป ครั้นแหขึ้นไปถึงแลวเชิญพระราชสาสน เครื่อง
ราชบรรณาการขึ้นไวที่กงกวน จงตกใหขุนนางทหารสองคนกับเลาเจียงแปดคนมาอยูกํากับพิทักษ
รักษาพระราชสาสนๆ อยูที่กงกวนเชาเย็นประโคมดวยแตรกลองชนะ แตเมื่อเชิญพระราชสาสนขึ้น
ไปเมืองปกกิ่งนั้นหาไดเอาแตรกลองชนะขึ้นไปดวยไม เอาไวที่กงกวนเมืองกวางตุง ครั้น ณ วันเดือน
เกาแรมสิบค่ํา จงตกใหชุดกัวมาบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๑ ๓ ๙ ค่ํา ใหขาพเจาเชิญพระราชสาสนขึ้นไป
เยี่ยมกอง ขาพเจาจึงจัดแจงจางคนหามบุษบกใสพระราชสาสนหามเครื่องบรรณาการ ถือธงเครื่องแห
ถือปายจางปพาทยจีนเปนคนแปดสิบคน แหพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการเทากับกระบวนแห
ขึ้นจากกําปน ขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูตปนสื่อแตงตัวใสเสื้อเขมขาบจีนเอาหมวกจีนจุกแดงขี่เกี้ยว
ไปตามพระราชสาสน ครั้นถึงประตูบานจงตกหยุดกระบวนแหอยู จงตกใหชุดกัวมาบอกใหเขาไป จึ่ง
ได แห เข า ไปบ า ง ล ว งประตู เข า ไปสองชั้ น ถึ งเก งจงต ก เป น ที่ รับ แขก จงกุ ญ ใส ห มวกจุ ก แดงใสมี
แววนกยูง หลานเจาปกกิ่งเปนผูสําเร็จราชการเมืองกวางตุง จงตกจุกแดง หมูอี้จุกแดง โจทองซาย
โจทองขวา จุกแดงมีแวว หวักไทจุกขาวใส กวนปอจุกเขียวใส ปูเจงสีจุกแดง อันซักสีจุกเขียวใส เลืองตู
จุกเขียวใส ยิมบันสีจุกเขียวใส เขากันสิบเอ็ดคน นั่งเกาอี้อยูในที่เยี่ยมกอง เกงนั้นปูเจียมปูเบาะปศตูไว
ใหขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูตปนสื่อนั่งสี่ที่ ตั้งโตะสูงทาเหลืองปูแพรตวนปกดอกไมลายพื้นเหลืองไว
สําหรับพระราชสาสน ตั้งโตะปูดวยผาเหลืองไวรับเครื่องราชบรรณาการตั้งไวขางหนึ่ง ขาพเจานั่งขาง
หนึ่ง ตรงโตะพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการออกมา จงตกหมูอี้ขุนนางนั่งเกาอี้เรียงเปนลําดับ
ตามตํ าแหน งพรอมกัน แล วจงตกใหขาพเจาไปกุยที่เขีย นพระนามพระเจากรุงปกกิ่ง จงตกหมูอี้
ขุน นางสิบ เอ็ดคนจึ่งมากุยพระราชสาสนในเพลาวันเยี่ยมกอง เปนธรรมเนียมจงตกไดรับพระราช
สาสน ขาพเจาจึงตองกุยจงตกๆ ก็รับกุยขาพเจา แลวจงตกหมูอี้ไปนั่งบนเกาอี้ใหขาพเจานั่งที่เบาะ
ยกโตะของหวานของคาวมาตั้ง จงตกใหเจาพนักงานมาบอกใหขาพเจากินโตะ แลวจงตกใหขุนนาง
ชื่อซุนปูแทงใสหมวกจุกขาวใสมาถามขาพเจาวา ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญกับขุนนาง

๔๒๙
ผูใหญผูนอยกรุงพระมหานครศรีอยุธยาอยูดีเปนสุขดวยกันทั้งสิ้นหรือ ขาพเจาบอกวาอยูเย็นเปนสุข
ด ว ยกั น ทั้ งสิ้ น ซุ น ปู เท งกลั บ ไปบอกจงตก ๆ ให ซุน ปู เท งถามขาพเจาอีกวากรุงฯ ข าวปลาอาหาร
บริบู ร ณ อยู ห รือ ข าพเจาว ามี ป กติ บ ริบู รณ ซุน ปูเทงกลับ ไปบอกจงตกๆ ใหซุน ปูเท งกลับ มาถาม
ขาพเจาอีกวาทูตมาปวยไขบางหรือไม ขาพเจาบอกวาทางทะเลไกลกันดารไปมาก็ยากลําบากนัก
เดชะพระบารมีทั้งสองพระนครเปนทางพระราชไมตรีปกเกลาฯ อยูจึ่งหาปวยไขเปนอันตรายสิ่งใดไม
จงตกใหกลับมาบอกวาขาพเจาเหน็ดเหนื่อยใหกลับไปพักอยู ณ กงกวนใหสบายกอนเถิด แลวจะให
ชุดกัวเอาน้ําปนเขากับยาไปให ขาพเจาก็ลาจงตกเชิญพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการแหกลับมา
ณ กงกวน
จงตกใหชุดกัวกับขุนนางสองคน เอาโคเปนตัว ๑ สุกรเปนตัว ๑ แพะเปนตัว ๑ เปดเปน
๒๔ ตัว ไกเปน ๒๔ ตัว ขาวสารหนั ก ๔ หาบ สุรา ๘ ไห โตะคาว ๑ โตะหวาน ๑ โตะลูกไม ๑
โตะเครื่องเนื้อยาง ๑ สี่โตะมาใหขาพเจา รุงขึ้น เพลาเชาจงตกใหชุดกัวเอายาแกป วดศีรษะแกล ม
วิงเวียนแกผิดสําแดงมาใหคนละ ๔ ตําลึง ยาลูกกลอนแกจับไขผิดน้ําคนละ ๑ ชั่ง ชุดกัวบอกวาจงตก
มีหนังสือขึ้นไปถึงลิปูตาถังใหกราบทูลพระเจากรุงปกกิ่งวาทูตจากกรุงพระมหานครศรีอยุธยามาถึง
เมืองกวางตุงแลว
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๐ ๑๐ ค่ํา เปนธรรมเนียมขุนนางผูใหญผูนอยเมืองปกกิ่งแลหัวเมืองขึ้นกับ
เมืองปกกิ่งทําปนสื่อทุกป ขาพเจาปรึกษาพรอมกันวาเปนทูตออกมาจิ้มกองก็เปนธรรมเนียมตองทํา
ปนสื่อพรอมกับขุนนางจีนตามอยางแตกอน ขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปยื่นจงตกวา ณ วัน ๑ฯ ๐ ๑๐
ค่ํา ขาพเจาจะทําปนสื่อที่กงกวน ขาพเจาจัดแจงเขียนพระนามพระเจากรุงปกกิ่งมาตั้ง จางแตงโตะ
ที่บูชา จางปพาทยจีนจางคนรองสอนกุยใหถูกธรรมเนียมจีน จางทําธูปเทียนมาตั้งบูชา จางใหจัด
ขนมจัดผลไมมาตั้งบูชาพรอมแลว ถากําหนดปนสื่อจงตกใหชุดกัวกับขุนนางสามคน เอาโคเปนตัว ๑
ชุมพาเปนตัว ๑ สุกรเปนตัว ๑ เปดเปน ๒๔ ตัว ไกเปน ๒๔ ตัว สุรา ๔ ไห โตะคาว ๑ โตะหวาน
๑ โตะลูกไมหนึ่ง มาชวยขาพเจาทําปนสื่อ
ครั้น ณ วันเดือนสิบเอ็ดค่ํา ขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปยื่นจงตกความในปนนั้นวา เมื่อ
ณ มรสุมปขาลจัตวาศก จุนจูเงียมลูกคาเมืองกวางตุงเขาไปคาขาย ณ กรุงพระมหานครศรีอยุธยา มี
ป า ยพุ น ซื อเซงเป น เจ าพนั ก งานได ตอเรือรบเขาไปขอจัด ซื้อกงกระดาน ณ กรุงเทพพระมหานคร
ศรีอยุธยา ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหใหถามจุนจูเงียบๆ แจงความวาจะขอซื้อกงกระดาน
ออกไปตอเรือรบไวสําหรับปองกันบานเมือง ทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญวาไมกงกระดานก็
เป น ของสํ า หรั บ ต อ เรื อ รบเรื อ ไล หาได เป น สิน คาออกไปจํ าหน ายตางประเทศไม แตพุ น ซื อเซง
เจาพนักงานมีปายใหจุนจูเงียบเขาไปขอจัดซื้อกงกระดานออกมาตอเรือรบเรือไลไวรักษาบานเมือง
เขตแดนเมืองปกกิ่งๆ กับกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเปนทางพระราชไมตรี ทานเจาพระยาพระคลัง

๔๓๐
เสนาบดีผูใหญจึ่งนําเอาขอความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวทรงทราบใตฝาละออง
ธุลีพระบาทแลวโปรดเกลาโปรดกระหมอมดํารัสสั่งใหลูกเรือซื้อขายกันตามตองการเถิด จุนจูเงียบได
จัดซื้อกงกระดานลงบรรทุกสําเภาออกมาโดยคลองสะดวก แลเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงออกมา
จิ้มกองแตกอน พระเจากรุงปกกิ่งก็ใหยกคาเหียงคาปากเรือให ครั้นถึงมรสุมเรือทรงพระราชสาสน
กลับมารับราชทูต ณ เมืองกวางตุงยังตองเสียคาเหียงคาปากเรืออยู เรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรง
เป น เรือราชการสํ า หรับ ไปมารับ ส งราชทู ต มีสิ น ค าออกมาเล็ กน อยจําหน ายแตพ อได เงิน ใชส อย
สินโหลหวยสิดแจกกะลาสีคนงานเปนกําลังราชการ ขอใหจงตกหมูอี้เห็นกับทางไมตรีนําขอความขึ้น
กราบทูลพระเจากรุงปกกิ่งขอยกคาเหียงคาปากเรือ เมื่อเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงกลับออกมา
รับทูต
จงตกดูปนแลวหารับปนไม จงตกวากับทองสื่อใหมาบอกกับขาพเจาวา ความอันนี้ตอ
ปหนาเรือทรงพระราชสาสนเรือหูทรงกลับออกมารับทูตจึงวากันตอภายหลัง ทองสื่อก็ลงจงตกมา
บอกกับขาพเจาๆ จึงปรึกษาพรอมกันเห็นวาจงตกบิดเบือนหารับปนไวไม จะตองใหทองสื่อเอาปนไป
ยื่นจงตกอีก แลวจะทําปนเทียบสงไปดวยฉบับหนึ่งวาจงตกจะรับปนไวหรือไมรับ ขอใหจงตกเห็นกับ
ทางไมตรีบอกมาใหแจง ถาจงตกไมรับปน ขาพเจาขึ้นไปถึงเมืองปกกิ่งจะปนใหลิปูกราบทูลพระเจา
กรุงปกกิ่ง ครั้นรุงขึ้นขาพเจาจึงใหทองสื่อเอาปนเดิมกับปนเทียบขึ้นไปยื่นจงตกๆ ดูปนเทียบแลวจึง
รับเอาปนไว
ครั้น ณ วันเดือนสิบสองแรมค่ําหนึ่ง ปเถาะเบญจศกมีหนังสือลิปูตาถังลงมาวามีรับสั่ง
พระเจากรุงปกกิ่งใหเรงสงทูตขึ้นไปเมืองปกกิ่งโดยเร็ว จงตกใหชุดกัวมาบอกขาพเจาวา ณ วันเดือน
สิบ แรมสามค่ํ า กํ าหนดจะไดส งขึ้ น ไปเมืองปกกิ่ง จงตกจัดเรือเกงพั้งฝากระจกยาวเจ็ดวาแปดวา
ปากกวางหกศอกเจ็ดศอกสิบเอ็ดลํามารับแหบุษบกพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการกับขาพเจาสง
ขึ้นไป มีเรือนขุนนางจีนฝายทหารใสหมวกจุกเขียวใสหนึ่ง ฝายพลเรือนจุกเขียวคนหนึ่ง ขาวใสหนึ่ง
สามคนเรือเกาลําปองกันเรือพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการไปดวย แลเมื่อแหพระราชสาสน
ลงเรือนั้น ขาพเจาจางกระบวนแหลงไปถึงเรือ ครั้นพระราชสาสน ลงถึงเรือแลว เปนธรรมเนียม
เจาพนักงานขุนนางจีนตองสงหาไดจางไม ไดออกเรือจากกงกวนเมืองกวางตุง ณ วันเดือนสิบสอง
แรมสามค่ําไป ๑๕ วัน ถึงเมืองนําหยงสุดปลายน้ําถึงภูเขาตองเดินขามเขาไปวันหนึ่งถึงเมืองนําอัน
เมืองกังไสมาเขาภูเขารวมกัน เจาเมืองนําอันจัดเรือมารับสงไปอีก ๒๑ วัน ถึงเมืองกังไส ระยะทางไป
แตเมื องกวางตุงถึงเมืองกังไสมี หั วเมืองรายทาง ๑๘ เมือง แลหัวเมืองรายทางขาพเจาเห็น มีปอม
กําแพงทุกเมือง แตปนใหญปนนอยหาเห็นมีอยูบนปอมบนกําแพงไม เมืองหนึ่งประมาณกําแพงใหญ
ยาว ๖๐ เสน ๗๐ เสนบาง กวาง ๔๐ เสน ๕๐ เสนบาง กําแพงสูงประมาณ ๑๑ ศอก ๓ วา ใหญกวา
นั้นบางสิ่งไรจะมีในเมืองขาพเจาหาไดขึ้นไปดูไม พระราชสาสนไปหัวเมืองใดเจาเมืองกรมการยิงปน
รับ เมืองละ ๓ นั ด ๔ นั ดบ าง แล วจัดเครื่องดีดสีตีเปามาอยูป ระโคมพระราชสาสน วัน ละ ๓ เพลา

๔๓๑
เขียนหนังสือลงมาเมืองเอกมีจงตกหมูอี้ไดวาๆ แสจงตกนั้นไปอยูกังนํา อยูที่เมืองกังไสแตหมูอี้ๆ ให
ขุนนางเอาหนังสือลงมาคํานับพระราชสาสนแลว ใหขาพเจาพักอยูที่เรือจัดโตะคาวหวานมาเลี้ยงวันๆ
ละเพลาทุกวัน หมูอี้ใหเอาสิ่งของมาทักขาพเจา เสื้อขนคนละตัว แพรดิ้นคนๆ ละมวน ใบชาคนละ ๔
หีบ สมถัง ๑ ไพรเสื้อนวมคนละตัวหาไดใหขาพเจาไปหาเจาเมืองกังไสแลขุนนางผูใด อยูที่กังไส ๓ วัน
ครั้น ณ วัน ฯ๕ ๑๒ ค่ํา หมูอี้เจาเมืองกังไสจัดคนหามบุษบกใสพระราชสาสนเครื่องราชบรรณาการจัดเกี้ยวทูตทองสื่อขุนนางกํากับ จัดมาใหไพรขี่คนละตัวไปสงทางบก ออกจากเมืองกังไส
๔๗ วัน
ณ วัน ฯ๓ ๓ ค่ํา ประมาณ ๔ โมงเชา ถึงดานตะพานหินจะขามแมน้ําไปเขาประตูเมือง
ปกกิ่ง ตะพานหินยาว ๕ เสน กวาง ๘ วา มีชองเดินเรือหาทราบวากี่ชองไม ขุนนางทหารนายดาน
ชื่อยันกวยใสหมวกจุกแดงหางนกยูงมีแวว ๑ ชื่อยุนโงยใสหมวกจุกขาวๆ ชื่อปดทิบสึกจุกทองๆ หา
คน มาไถถามตรวจดูพระราชสาสนเครื่องบรรณาการทูตนายไพรถูกตอง ตามหนังสือจงตกแลวก็ให
เชิ ญ พระราชสาส น เข าไปในเมื องป ก กิ่ง ระยะทางบกตั้งแตเมื องกั งไสไปถึงเมื องปก กิ่งมี หั วเมือ ง
รายทาง ๓๔ หั ว เมื อ ง บ านเมื อ งทางบกมี ป อมกําแพงเหมือ นกัน ไป วัน ๑ ๒ วั น ๓ วัน ถึ งบ าง
เจาเมืองกรมการจัดแจงรับพระราชสาสนเลี้ยงดูตามธรรมเนียมจนถึงเมืองปกกิ่งและเมืองรายทาง
ตั้งแตเมืองกวางตุงทั้งทางบกทางเรือจนถึงเมืองปกกิ่ง ๕๒ หัวเมือง
ขาพเจาเชิญพระราชสาสนขามตะพานหินไปเขาประตูเมืองปกกิ่ง ถึงกําแพงชั้น ๑ สูง
ประมาณ ๗ วา มีประตู ๓ ชอง มีหอรบบนประตูปอมเปนปกกาโอบรอบ หนาประตูเดินเขาประตู
ปอมกอนจึงถึงประตูใหญ แตกําแพงชั้นนอกจะถึงประตูกําแพงชั้น ๒ ระยะทาง ๒๐ ลี้ๆ ละ ๕ เสน
เปนทาง ๗๕ เสน เขาไปในประตูกําแพงชั้น ๓ ถึงประตูกําแพงชั้น ๔ ทาง ๑๐ ลี้ เปนทาง ๕๐ เสน
ไปจากประตูกําแพงชั้น ๔ ทางประมาณ ๑๐ เสนถึงบานลิปูตาถัง ขาพเจายังอยูที่ทิมแถวในประตู
บานชั้นนอกสําหรับ คนพัก ลิปูตาถังจึ่งใหจุกสีใหญ ๑ จุกสีนอย ๔ (รวม) ๕ คนมาตรวจพระราช
สาสนเครื่องราชบรรณการถูกตองแลว ใหพรอมกันเชิญพระราชสาสนเขาไปในประตูชั้นในขึ้นบนตึกที่
รับแขก ตั้งโตะปูแพรตวนเหลืองไวสําหรับพระราชสาสนตั้งกลางตึก ขาพเจาเชิญพระราชสาสนขึ้น
ไปตั้งบนโตะ ลิปูตาถังก็เดินออกมาจากที่ขางในมายืนอยู ขาพเจากราบถวายบังคมพระราชสาสน
แลว ลิปูตาถังผูใหญ ๑ ลิปูตาถังผูนอย ๕ (รวม) ๖ คน จุกสีใหญ ๑ จุกสีนอย ๔ (รวม) ๕ คนพรอม
กันกุยพระราชสาสน แลวทองสื่อแกลุงพระราชสาสนออกเชิญพระราชสาสนมาใหขาพเจาราชทูต
ยกขึ้นคํานับเหนือศีรษะ ราชทูตจึงสงพระราชสาสนใหลิปูตาถังๆ คํานับแลวรับพระราชสาสนเชิญเขา
ไปที่ขางใน จุกสีจึงบอกขาพเจาใหไปพักอยู ณ กงกวน แลวลิปูใหเจาพนักงานยกโตะมาเลี้ยงขาพเจา
ที่กงกวน ขาพเจาไปอยูที่กงกวนไมมีการงานสิ่งไร ทราบวาทูตเกาหลีมาถึงกอนขาพเจาหาวันอยู
กงกวนหางที่ขาพเจาอยูประมาณ ๑๕ เสน ทูตพมาถึงกอนขาพเจา ๑๐ วัน อยูกงกวนหางที่ขาพเจา

๔๓๒
อยู ๕ เสน ขาพเจาจึงใหทองสื่อไปพูดจาไถถามกับทองสื่อเกาหลี ทองสื่อพมา ทองสื่อกลับมาบอก
ขาพเจาวาไปที่กงกวนเกาหลีนั้นทองสื่อไมมีดวยพวกเกาหลีพูดภาษาปกกิ่งไดๆ ไปพูดจากับทูตเกาหลี
เอง ทูตเกาหลีบอกวาเกาหลีมา นายใหญ ๓ นายรอง ๑๐ ไพร ๕๐ เขากัน ๓๖ คน ขุนนางเมืองติดลีแซะกํากับมาสงดวย ๔ คน เดินมาแตเมืองเกาหลีทางบก ๒๑ วัน ถึงเมืองติดลีแซะๆ มาสง ๔ วันถึง
เมืองปกกิ่ง มีเครื่องบรรณาการโสมหนัก ๑ หาบ ๕๐ ชั่งกระดาษลาย ๕๐๐ พับ แลวทองสื่อไปที่
กงกวนพมา ถามทองสื่อพมาบอกวาทูตเมืองอังวะทูต ๕ ทองสื่อ ๓ ไพร ๒๕ เขากัน ๓๓ คน ขุนนาง
เมืองเสฉวนแซะกํากับมาดวย ๓ คน มาแตเมืองอังวะทางตะวันตกเฉียงเหนือเดินมา ๓ เดือนถึงเมือง
เสฉวนแซะๆ สงมาสองเดือนเศษถึงเมืองปกกิ่ง มีเครื่องบรรณาการชางพลาย ๕ ชาง นอ ๒๐ ชั่ง
งาหนัก ๑๐ หาบ น้ํามันหอมหนัก ๑๐ ชั่ง ศิลายกสองกอน ๕๐ ชั่ง ผาแดง ๑๐๐ พับ ทูตเกาหลีพมา
พักอยูที่กงกวนหาไดเฝาไม ขาพเจาถามโจทองใหญคน ๑ จงกวาปนสื่อคนใสหมวกจุกทองที่มากํากับ
อยู ณ กวงกวนวาทูตเมืองไรมาจิ้มกองบาง โจทองจงกวาปนผูกํากับบอกวา กรุงพระมหานครศรี อยุธยา เมืองลิวขิ่ว เมืองตาด เมืองเกาหลี เมืองหลวงพระบาง เมืองภูสี เมืองขุลิขะ เมืองอังวะ เมือง
ญวน ๙ เมือง เมืองตาด เมืองเกาหลี ๒ เมืองนี้มากองเสมอทุกป เมืองญวน ๔ ปมากอง ๑ ครั้ง
เมืองอังวะ เมืองหลวงพระบาง เมืองภูสี เมืองขุลิขะ ๔ เมืองนี้ ๑๐ ปจึงไดมากองครั้ง ๑
กรุงฯ เมืองลิวขิ่ว ๒ เมือง ๓ ป จึงมากองครั้ง ๑ พระเจากรุงปกกิ่งมีพระราชสาสนไปวา ๓ ปมากอง
ครั้ง ๑ นั้นหนทางไกลกันดารยากจะไปมาใหเลื่อนออกไป ๔ ปจึงใหมากองครั้ง ๑ เมืองลิวขิ่วไมยอม
มีพระราชสาสนมาตอบวาซึ่งจะใหเลื่อนไป ๔ ปจึ่งใหมากองนั้น เปนธรรมเนียมเคยมากอง ๓ ปครั้ง ๑
บานเมืองอยูเย็นเปนสุข จะเลื่อนไป ๔ ปนั้นบานเมืองจะเปนอยางไรก็ไมรู จะมาขอกองตามอยาง
ธรรมเนี ย มแต ก อน พระเจ า กรุงป กกิ่ งยอมให ม าก องตามเดิ ม ตาดนั้ น ไวห างหนู หู เจาะใสตุ ม หู
ทั้งสองขางใสเสื้อใสกางเกงอยางจีน เกาหลีไวผมมวยแตงตัวใสหมวกปกแมลงปอ ใสเสื้อใสกางเกงมี
วงรัดทองเหมือนงิ้ว ลิวขิ่วนั้นอยูเกาะโกนศีรษะใสเสื้อใสกางเกงอยางจีน ภูสีไวผมมวยเกลาสูงใส
กางเกงนุงผาทับกางเกงใสเสื้อผาสีเปลือกโปลงลายจุดดําๆ ดูคลายโยคี ขุลิขะแตงตัวนุงกางเกงใสเสื้อ
ใส ห มวก โพกผ า อย า งแขก เอาชาดเอามู ล โคแตม หน า สองเมื องนี้ เมื องจะอยู ทิศ ไหนหาทราบไม
ทูต เมืองญวนมาขึ้ นเมื องกังไสๆ มาสงทางบกทางเรือสองเดือนเศษถึงเมืองปกกิ่ง ทูตเมืองหลวงพระบางมาเขาเมืองหุนหนําๆ สงเขามาทาง ๔ เดือนถึงเมืองปกกิ่ง ทูตเมืองอังวะเขาทางเมืองเสฉวน
แซะๆ มาสง ๒ เดือนเศษถึงเมืองปกกิ่ง ทูตเมืองภูสีมาเขาเมืองกําศกแซะๆ นํามาทางเดือนเศษถึง
เมืองปกกิ่ง ทูตขุลิขะมาเขาเมืองเสียมไสๆ นําทางมาเดือนเศษถึงเมืองปกกิ่ง ทูตเมืองตาดมาทาง
เมืองสันไสแซะๆ สงมาทาง ๑๕ วัน ถึงเมืองปกกิ่ง ทูตเมืองลิวขิ่วเขาทางเมืองฮกเกี้ยนๆ นํามาทาง
เดือนหนึ่งถึงเมืองปกกิ่ง เครื่องบรรณาการสิ่งไรขาพเจาถามหาไดความไม
ครั้น ณ วัน ฯ๖ ๓ ค่ํา จุกสีถือจดหมายคําสั่งลิปูมาใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๘ ๓
ค่ํา เพลาเชาจะใหขาพเจาไปเฝาพระเจากรุงปกกิ่ง ณ พระที่นั่งชงโวกงเปนเฝาครั้งแรก จุกสีถาม

๔๓๓
ทองสื่อวาทูตเคยมาหรือไมเคยมา ทองสื่อบอกวาแตกอนทูตก็เคยมาอยูในวัน ฯ๗ ๓ ค่ํา จุกสีกลับมา
บอกหลวงทองสื่อวาพระเจากรุงปกกิ่งไมสบายพระทัยไมเสด็จออก อยาใหขาพเจาไปเฝาเลยใหแต
ท อ งสื่ อ ไปรั บ แต สิ่ งของพระราชทานตามธรรมเนี ย มเถิ ด ท อ งสื่ อ จึ่ งเข าไปรั บ ของพระราชทาน
ขาพเจาราชทูตอุปทูตตรีทูตปนสื่อขวดดอกไมแกวคนละขวด ขวดยานัตถุแกวคนละขวด ถวยแกวคน
ละใบ ถวยน้ําชาคนละใบ จานถวยคนละใบ ใบชาคนละสองหีบ เปานอยเปาใหญคนละสองคู สมจีน
คนละหาผลมาใหขาพเจาที่กงกวน
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๑ ๓ ค่ํา จุกสีถือจดหมายคําสั่งลิปูมาวาใหขาพเจาหัดกุยที่ปนสิ้วกงจารึก
พระนามพระเจากรุงปกกิ่งไว ขาพเจาก็ไปกับขุนนางเมืองกวางตุง ผูกํากับ ๓ คน ครั้นไปถึงขุนนาง
เมื องป กกิ่งจุกเขี ยว ๑ จุกขาว ๒ จุกทอง ๒ (รวม) ๕ คน มาสอนใหขาพเจายืน เคียงไหลกัน แลว
ขุนนางจุกทองรองบอกจังหวะใหขาพเจากุยเกาครั้ง กุยแลวขาพเจากลับมากงกวน
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๒ ๓ ค่ํา เพลาเชาสามโมงลิปูตาถังใหญกับจุกสีสองคนขี่เกวียนมาที่กงกวน
แล วให คนมาบอกท องสื่ อให บ อกข าพเจาราชทูตอุป ทูตตรีทูตแตงตัว ขาพเจาแตงตัวแลวทองสื่อ
ออกไปรับลิปูเขามาในกงกวน ขาพเจายืนประสารมือรับลิปูๆ ก็ประสานมือรับคํานับขาพเจา ตางคน
ตางยืนอยูดวยกัน ลิปูบอกวามีรับสั่งพระเจากรุงปกกิ่งใหมาเยี่ยมทูต วามาดีอยูดวยกันทั้งสิ้นหรือ
ขาพเจาวาเดชะพระบารมีทั้งสองพระนครเปนทางพระราชไมตรีปกเกลาฯ อยูจึงหาปวยเปนอันตราย
สิ่งใดไม ลิปูจึงถามขาพเจาวามาตามทางเจาเมืองกรมการ หัวเมืองรายทางแตงโตะมาเลี้ยงทูตทุ ก
เมื องดี อยู ห รือ ๆ เมื องใดขั ดข องประการใดจะได กราบทูล พระเจากรุงปก กิ่งใหท ราบ ขาพเจาวา
เจาเมืองกรมการตามหัวเมืองจัดโตะสิ่งของมาเลี้ยงนายไพรทุกเมืองไมอดอยากขัดสนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ลิปู
จึงถามวาเจาพนักงานจัดโตะมาเลี้ยงขาพเจาที่กงกวนกินไดดีอยูหรือ ขาพเจาวาของเจาพนักงานให
เจาพนักงานจัดซื้อสิ่งของมาเลี้ยงขาพเจานายไพรวันละ ๘๔ ตําลึงจีน เปนเงินตรา ๒ ชั่ง ๑๒ ตําลึง ๒
บาท แตขาวสารกับถาน เจาพนักงานเบิกของหลวงตางหาก ขาพเจาขอบใจลิปูๆ ก็กลับไป
ในเพลาวันนั้นจุกสีถือจดหมายใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๑ ๓ ๓ ค่ํา พระเจากรุง
ปกกิ่งจะเสด็จไปไหวศาลเจาหลักเมือง ใหขาพเจาไปเฝารับเสด็จที่ประตูงอมิง ครั้นเพลาประมาณสาม
ยามขุนนางใสหมวกจุกทองสองนายผูนําเฝากับบาวลิปูสําหรับถือโคมนําทูตสองคนเอาเกวียนมารับ
เจ็ดเลม บอกทองสื่อใหปลุกขาพเจาขึ้นรับพระราชทานหมี่แลวใหแตงตัว ทูตแตงตัวนุงกางเกงใสถุง
เทาใสเหียนุงผายกจีบทับกางเกง ใสเสื้อผาขาวบางชั้นหนึ่งใสเสื้อนวมชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งเสื้อนวมยาว
ชั้นหนึ่ง เสื้อขนยาวชั้นหนึ่ง ใสขนโอบคอแลวจึ่งใสเสื้อเขมขาบจีบเอวชั้นนอกคาดเข็มขัดใสประคําทอง
ราชทูตใสหมวกจุกแดงขุน อุปทูตใสหมวกจุกเขียวใส ตรีทูตใสหมวกจุกเขียวขุน ปนสื่อใสหมวกจุก
เขียวใส ทองสื่อใสหมวกจุกทอง ขึ้นเกวียนคอยรับเสด็จที่ประตูงอมิงเปนประตูวังชั้นใน ทูตเกาหลีทูต

๔๓๔
พมาไปพรอมกันอยูที่ทิมรายประตูหางถนนประมาณสักหาวา ขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมานั่งอยูคน
ละพวกหางกันประมาณ ๔ ศอก ขุนนางผูกํากับหามมิใหพูดจากัน ขาพเจาเห็นถนนกวางประมาณ ๕
วาปูดวยศิลาปกโคมรายสองขางถนนตอเนื่องกันไปจนถึงศาลเจาหลักเมือง บนหอรบประตูมีกลองใบ
หนึ่งระฆังใบหนึ่ง มีคนขึ้นอยูคอยตีรับเสด็จเพลาประมาณทุมเศษ พระเจากรุงปกกิ่งตื่นประธม ขันที
เอาติ้วที่หนึ่งออกมาสงใหขุนนางจุกขาวหนึ่งติ้วสงตอตอกันไปตลอดถึงศาลเจา พระเจากรุงปกกิ่งแตง
พระองค ขันทีเอาติ้วที่สองออกมาสงใหขุนนางวิ่งรองตอกันไปอีกวาติ้วสองติ้วสอง แตงพระองคแลว
เสวยขันทีเอาติ้วที่สามออกมาสงใหขุนนางๆ วิ่งรองบอกติ้วสามติ้วสาม ครั้นเสวยแลวจวนเสด็จ ขันที
เอาติ้วที่สี่ออกมาสงใหขุนนาง วิ่งรองไปตามถนนวาติ้วสี่ๆ ขาพเจาก็ถอดหมวกจีนออกเสีย ใสเสนากุฎ
ยืนคอยรับเสด็จ คนซึ่งรักษากลองรักษาระฆังอยูบนหอตีกลองตีระฆังขึ้น ประมาณสักชั่วบาทนาฬิกา
หนึ่งพระเจากรุงปกกิ่งเสด็จ ขุนนางขี่มาใสหมวกจุกอันใดสังเกตมิได ตะพายดาบไปหนาสิบคู ขุนนาง
ตะพายดาบเดินถัดมาลงมาหาคู คนเปาแตรเดินกลองแถวสี่คู คนถือฆองวงตีสองคู คนเปาขลุยสอง
คูจึงถึงเกี้ยวพระเจาปกกิ่ง คนหามแปดคนเดินพยุงเกี้ยวแปดคน ถัดเกี้ยวที่นั่งลงไปขุนนางขัดดาบ
เดินแถวที่ไมไดขัดดาบเดินตามเกี้ยวประมาณสองรอยคน แลวมีขุนนางขี่มาขัดดาบเดินสุดหลังหาคู
เมื่อเสด็จเพลาสิบเอ็ดทุม ทูตยืนรับเสด็จอยูเสด็จมาถึงตรงทูตๆ ลงกุยครั้งหนึ่ง เสด็จไป
ถึงศาลเจาอยูประมาณสักหาบาทนาฬิกา เสด็จกลับมาถึงวังพอเพลาเชาตรู ทูตคอยเฝาอยูที่ประตู
งอมิงจนเสด็จกลับแลวจึงมากงกวน จุกสีนําสิ่งของพระราชทานขาพเจา ปลาพะยูนตัวหนึ่ง ขนหุม
คอคนละสาย เสื้อขนหนาตวนคนละตัว เสื้อนวมคนละตัว ........คนละตัว ถุงเทานวมแพรคนละคู
เหียตวนดําคนละคู ไพรหมวกขนคนละใบ ขนหุมคอคนละสาย สายรัดเอวคนละสาย เสื้อผานวมคน
ละตัว กางเกงผาคนละตัว ถุงเทาคนละคู เหียคนละคู ขาพเจานายไพรรับสิ่งของพระราชทานแลว
จุกสี เอาจดหมายมาให ทองสื่ อบอกขาพเจาวา ณ วัน ฯ๑ ๔ ๓ ค่ํา ใหขาพเจาราชทูตอุป ทูตตรีทู ต
ทองสื่อใหญนอยไปเฝาที่พระที่นั่งโปโหเตียนในวันเดือนสามแรมสิบสามค่ําเพลาประมาณสามยาม
ขุนนางจุกทองสองนายผูนําเฝากับบาวลิปูสองคนสําหรับถือโคมนําทูตเอาเกวียนมารับเจ็ดเลม บอก
ทองสื่อใหปลุกขาพเจาขึ้นรับพระราชทานหมี่แลวใหแตงตัว ขาพเจาแตงตัวแลวขึ้นเกวียนเขาไปในวัง
ทูตเกาหลีทูตพมาก็ไปดวยลิปูตาถังขุนนางผูใหญผูนอย เขาไปคอยรับเสด็จอยูในวังประมาณสองรอย
เศษ พระที่นั่งเสด็จออกนั้นตั้งบนพระแทนสลักเปนรูปมังกรปดทองทึบพื้นทาเหลืองตั้งตอผนังกั้นที่
ขางในมีประตูออกสองขางพระแทนมีผนังสามดาน ดานรีขางหนามีเสารายไมมีฝา มีชาลาหนาพระที่
นั่งแขวนระยาทองเหลือง แขวนโคมแพรหกเหลี่ยมตามไฟสวาง ที่ลูกเธอพระญาติพระวงศขุนนาง
ผูใหญมีตําแหนงเฝาอยูในพระที่นั่ง พระญาติพระวงศขุนนางผูนอยทูตเฝาที่ชาลากลางแจงหนาพระที่
นั่งออกมา
ครั้นเพลาตีสิบเอ็ดขันทีออกมาบอกวาจวนเสด็จออกแลว ขุนนางตําแหนงเฝาก็เขาไปยืน
ตามตําแหนง ลูกเธอพระญาติพระวงศก็ไปนั่งที่ตามลําดับกัน ขุนนางผูกํากับทูตเขาไปนั่งที่เฝา ที่ทูต

๔๓๕
นั่งนั้น ปู เจีย มมี เบาะปศตูแดง ทู ตนั่งบนเบาะเฝาที่ช าลาหางพระที่นั่งออกมาประมาณสามวา ทู ต
เกาหลีนั่งที่หนึ่ง ขาพเจานั่งที่สอง พมานั่งที่สาม เจาพนักงานยกโตะเวียนเขามาตั้งไวหนาทูต ตั้งหนา
ลูกเธอพระญาติพระวงศ โตะเวียนนั้นมีเนื้อชุมพามีผลไมแหงผลไมสดขนมแหงขนมสดของประมาณ
สิบ เอ็ ดสิ บ สองสิ่ ง พนั กงานของเสวยยกโตะเวียนเสวยสุราเขาไปตั้งเตรียมไวกลางชาลาตรงหน า
พระที่ นั่ งออกมา พระเจ ากรุ งป ก กิ่ งเสด็ จ ออกขึ้น บนพระแท น แล ว เจาพนั ก งานตี ร ะฆั ง ตี ฆอ งวง
ตีกลองประโคมขึ้นพรอมกันสักครูหนึ่ง เจาพนักงานของเสวยชูจอกสุราเดินตรงหนาพระที่นั่งเขาไปถึง
หนาพระแทนคุกเขาลงกุยแลวชูจอกสุราขึ้นถวายพระเจากรุงปกกิ่งก็รับจอกสุราขึ้นเสวยๆ แลวสงจอก
สุราใหเจาพนักงานเดินถอยหลังออกมาแลวเปลี่ยนตัวรินสุราใสตะบะเขาไปสองถวยสามถวยสี่ถวยบาง
ส งเข า ไปเนื องๆ จะพระราชทานผู ใดทรงหยิบ ให โจยเสี่ ย งขุน นางผูใหญ ซึ่งคุ กเขาอยูขางพระองค
โจยเสี่ ย งก็ เรี ย กผู นั้ น เข า มากุ ย ส ง จอกสุ ร าให รั บ พระราชทาน เมื อ งเพลาทู ต เฝ า อยู นั้ น เห็ น ได
พระราชทานสุรา แตลูกเธอกับพระญาติพระวงศ ขุนนางที่ยืน เฝาหาไดพระราชทานไม แลวจุกสี
ออกมาจูงทูตเกาหลีเขาไปสองคนสงใหลิปูๆ จูงเขาไปถึงโจยเสี่ยง ลิปูกดคอทูตลงใหกุย โจยเสี่ยงก็รับ
เอาจอกสุราตอพระหัตถสงใหทูตรับพระราชทาน แลวลิปูก็จูงทูตกลับมาสงใหจุกสีพาทูตมานั่งตามเดิม
จุกสีจูงขาพเจาราชทูตอุปทูตเขาไปสงใหลิปูๆ ก็จูงตอเขาไปถึงโจยเสี่ยงแลวกดคอลงใหกุย พระเจา
กรุงปกกิ่งสงจอกสุราใหโจยเสี่ยงสงใหขาพเจารับพระราชทาน แลวลิปูจูงขาพเจาออกมาใหจุกสีจูง
ออกมานั่ ง ที่ จุ ก สี จึ่ ง ไปจู งทู ต พม า สองคนเข า ไปรั บ สุ ร าทํ า เหมื อ นกั บ พระราชทานสุ ร าทู ต แล ว
พนักงานของเสวยยกโตะเวียนออกไปตั้งถวายพระเจากรุงปกกิ่งเสวย ลูกเธอพระญาติ วงศที่มีโตะ
เวียนตั้งอยูขางหนาก็เสวยตามเสด็จ ทูตก็รับพระราชทานพรอมกัน พอรับพระราชทานแลวเสด็จขึ้น
ขาพเจาก็กลับมากงกวน จุกสีเอาสมเกลี้ยงถังหนึ่ง สมจีนถังหนึ่ง ชุมพาเปนหาตัว หานเปนตัวหนึ่ง
ไกเปนตัวหนึ่ง ปลาสดสามสิบตัวสุราไหหนึ่ง มาพระราชทานใหขาพเจา แลวจุกสีเอาจดหมายลิปูมาให
ทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่ขึ้นค่ําหนึ่งใหขาพเจาไปเฝา ณ พระที่นั่งทายฮอเตียน ในวันเดือน
สามแรมสิบสี่ค่ําเพลาสามยามขุนนางจุกทองสองผูนําเฝาเอาเกวียนมารับใหทองสื่อปลุกขาพเจาขึ้นรับ
พระราชทานหมี่ แลวขาพเจาแตงตัวเหมือนอยางทุกครั้ง ขึ้นเกวียนเขาไปเฝา ทูตเกาหลีทูตพมาก็
เขาเฝาพรอมกัน ขุนนางผูใหญผูนอยจุกแดงจุกเขียวจุกดําประมาณพันเศษเฝาพระเจากรุงปกกิ่งตาม
ตําแหนง ที่พระที่นั่งทายฮอเตียนที่เสด็จออกนั้นเปนเกงลดสามชั้นพระแทนสลักรูปมังกรปดทองทา
พื้นเหลือง เจาพนักงานเอาเครื่องยศออกตั้งสัปทนเจ็ดชั้นสีเหลืองสองคู สีน้ําเงินสองคู สีหมอกสองคู
สีเขียวสองคู สีแดงสองคู คนยืนถือธงสิบคู คนถือบังตะวันหกคู คนยืนถือธงมังกรยี่สิบคู คนยืนถือทวน
หาคู ถืองาวหาคู มีระฆัง มีกลองมโหรีจีนเครื่องประโคมพรอม เพลารุงเชาในวันเดือนสี่ขึ้นค่ําหนึ่ง
พระเจากรุงปกกิ่งเสด็จออกพระที่นั่งชั้นบน สูงกวาที่ทูตเฝาประมาณหาศอกหกศอกแลไปไมเห็น
พระองค ขาพเจาแลทูตเกาหลีพมายืนเฝาอยูชั้นสามหนาชาลา ลิปูผูใหญผูนอยหาคนจุกสีหาคนยืน
เฝาอยูหนาขาพเจา ขุนนางชื่อหองโลสือสองคนบอกบทใหทูตแลขุนนางเมืองปกกิ่งกุยพรอมกันเกา

๔๓๖
ครั้ง เสด็จออกประมาณสามบาทนาฬิกาเสด็จขึ้น ขาพเจาก็กลับมากงกวนหาไดพระราชทานสิ่งใดไม
ครั้นเพลาบายจุกสีถือจดหมายมาใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่ขึ้นสองค่ําใหขาพเจาไปเฝา
ณ พระที่นั่งศรีกงกกเพลาประมาณสามยามเศษ ขุนนางจุกทองสองนายผูนําเฝาเอาเกวียนมารับให
ทองสื่อปลุกขาพเจาขึ้นๆ รับพระราชทานหมี่ แลวขาพเจาแตงตัวขึ้นเกวียนเขาไปคอยรับเสด็จอยูที่
ริมถนนเขาไปทางพระที่นั่งศรีกงกก หางกับที่พระเจากรุงปกกิ่งเสด็จอยูประมาณยี่สิบเสนเศษ ทูต
เกาหลีทูตพมาก็ไปคอยเฝาพรอมกัน มีขุนนางผูใหญผูนอยคอยเฝารับเสด็จอยูตามตําแหนงที่ประมาณ
รอยเศษ
ครั้นเพลาเชาตรูพระเจากรุงปกกิ่งเสด็จกระบวนแหหนาขุนนางทหารจุกเขียวดาบตะพาย
แลงขี่มานําหนามีคนถือสัปทนสีตางกันหาคู คนถือธงยี่สิบคู ถือทวนยี่สิบคู ถัดลงมาขุนนางตะพาย
ดาบเดินเทารอยคู ขุนนางขี่มาตะพายดาบยี่สิบคูถึงมาที่นั่งพระเจากรุงปกกิ่งทรงมีสัปทนเหลืองกั้นคัน
หนึ่ง หลังมาที่นั่งลงมามีทหารขี่มาตะพายดาบสิบหาคู ขุนนางตะพายดาบเดินเทาหาสิบคู สุดทายคน
ถือทวนหาสิบคู ถืองาวหาสิบคู พระเจากรุงปกกิ่งเสด็จไปตรงหนาขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมาลงกุย
พรอมกันครั้งหนึ่ง แลวขาพเจาตามเสด็จไปในพระที่นั่งศรีกงกกเฝาอยูตามตําแหนง จุกสีมาจูงมือทูต
เกาหลีเขาไปรับพระราชทานสุรา แลวกลับออกมาจูงขาพเจาเขาไปสงใหลิปูๆ สงใหโจยเสี่ยง โจยเสี่ยง
จูงขาพเจาเขาไปใกลพระเจากรุงปกกิ่งประมาณสองศอก โจยเสี่ยงกดคอใหขาพเจากุยแลวรับถวยสุรา
ตอพระหัตถพระเจากรุงปกกิ่งมาใหขาพเจารับพระราชทาน แลวกลับ ออกมาจูงทูตพมาเขาไปรับ
พระราชทานเหมื อนกั น แล ว กลั บ ออกมาอยูที่ เฝ าพระราชทานโตะเวีย น ได พ ระราชทานราชทู ต
แพรตวนสี่สิบมวน เปาสามคู อุปทูตตรีทูตปนสื่อแพรตวนคนละสิบมวนเปาคนละสามคู ทูตเกาหลี
ทู ตพม าก็ ได รับ พระราชทานเหมื อนกัน เสร็จ ขึ้น ขาพเจาก็กลับ มากงกวน จุกสีถือจดหมายมาให
ทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่ขึ้นสี่ค่ําพระเจากรุงปกกิ่งจะเสด็จไปสวนดอกไม ใหขาพเจาไปเฝา
สงเสด็จที่ประตูไสวามุนโงย ทูตเกาหลีทูตพมาก็ไปพรอมกัน
ครั้นเพลาดึกประมาณสามยามเศษโจทองขุนนางผูนําเฝาเอาเกวียนมารับขาพเจาขาพเจา
แตงตัวขึ้นเกวียนไปพักคอยสงเสด็จอยูที่ประตูไสวามุนโงย ขาพเจาเห็นถนนพูนดวยดินกวางประมาณ
สามวาปกโคมเขาแพะรายสองขางถนนตอเนื่องๆ ไปถึงสวนดอกไม เพลาสิบทุมเศษพระเจากรุงปกกิ่ง
ตื่นประธม ขันทีเอาติ้วที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ สงใหขุนนางวิ่งรองบอกไปเหมือนเมื่อครั้งเสด็จไปศาลเจา
หลักเมือง เพลาสิบตีเอ็ดพระเจากรุงปกกิ่งเสด็จแหเดินสองแถว กระบวนหนาขุนนางขี่มาถือดาบรอย
คู เกาทัณฑรอยคู ขุนนางขี่มาถือสัปทนหนาเกี้ยวที่นั่งสองคู พระเจากรุงปกกิ่งทรงเกี้ยวคนหามเกี้ยว
แปดคน พยุงเกี้ยวแปดคนกระบวนหลัง ขุนนางขันทีขี่มาตามเกี้ยวหาสิบมา ขุนนางขี่มาตะพายดาบ
หาสิบมา ขุนนางขี่มาถืองาวสิบคู ถือทวนสิบคู ขาพเจาสงเสด็จแลวก็กลับมากงกวน ณ วันเดือนสี่ขึ้น
เจ็ดค่ํา ขาพเจาไดใหปนสื่อนําเครื่องราชบรรณาการไปมอบใหเจาพนักงานชาวพระคลังเสร็จในเพลา
วันนั้น ทองสื่อบอกกับจุกศรีวาทูตมาครั้งนี้จะปนขอคาเหียงคาปากเรือ เมื่อเรือกลับมารับทูตไดปน

๔๓๗
ยื่นกับจงตกๆ หาวาประการใดไม ทองสื่อรูความแลวตองบอกกับจุกสีๆ จะวาประการใด จุกสีจึงวา
ใหทองสื่อไปบอกใหขาพเจางดไวกอน ครั้นรุงขึ้นจุกสีไปหาขาพเจาวาขาพเจาจะยื่นปนประการใด
ขาพเจาบอกความตามปนไวกับจงตกกับหมูอี้ที่เมืองกวางตุง จุกสีวาจะไปบอกกับลิปูกอน ครั้นรุงขึ้น
จุกสีมาบอกขาพเจา ใหขาพเจาทําสําเนาปนไปใหลิปูดู ขาพเจาก็ทําสําเนาใหจุกสีไปใหลิปูๆ ดูแจง
ความแลว จึ่งใหมาบอกขาพเจาวาใหขาพเจาทําปนไว เมื่อขาพเจาทูลลาจึ่งเอาปนไปยื่นลิปูจะกราบ
ทูลให
ณ วันเดือนสี่ขึ้นสิบเอ็ดค่ําพระเจากรุงปกกิ่งเสด็จกลับมาจากสวนดอกไม ทูตไปคอยรับ
เสด็ จ ที่ ป ระตู ไสวามุ น โงย ณ วั น เดื อ นสี่ขึ้น สิบ สามค่ํา พระเจากรุงป กกิ่งเสด็ จ ไปจําศีล ที่พ ระที่ นั่ ง
ไจถินทานคางอยูคืนหนึ่ง ทูตไดไปเฝารับ เสด็จที่ป ระตูงอมิง ณ วัน เดือนสี่ขึ้น สิบ สี่ค่ําเสด็จ มาจาก
พระที่นั่งไจถินทานเลยไปสวนดอกไม ทูตไปเฝารับเสด็จที่ประตูงอมิง แลวกลับมากงกวนรุงขึ้นเพลา
เชา จุกสีเอาจดหมายลิปูมาใหทูตตามเสด็จไปที่สวนดอกไม ขาพเจาไปไดเฝาที่พระที่นั่งตัวกงมิน เตียน พระราชทานสุราถวยหนึ่ง โตะเวียนโตะหนึ่ง รับพระราชทานแลวเสด็จขึ้น ขาพเจาก็กลับมา
กงกวนอยูสามวัน จุกสีถือจดหมายมาใหทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่แรมสี่ค่ํา ใหขาพเจากับ
ทูตเมืองเกาหลีเมืองอังวะพรอมกันไปเฝาทูลลาที่สวนดอกไม ครั้นเพลาบายสองโมงเศษโจทองขุนนาง
นําเฝาเอาเกวียนมารับ ขาพเจาแตงตัวแลวขึ้นเกวียนไปพักอยูที่ทิมในสวนดอกไมหางที่เฝาประมาณ
หาเสน ทูตเกาหลีทูตอังวะก็อยูดวยกัน ขาพเจาเอาปนซึ่งขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมาไปเฝาพระเจา
กรุงปกกิ่งเสด็จอยูบนแทนที่เฉลียงพื้นในประธานที่ขางในสูงกวาที่พระเจากรุงปกกิ่งประมาณเจ็ดศอก
แปดศอก มีมูลี่กั้นเห็นผูหญิงขางในเดินอยูในมูลี่ เพลาบายสี่โมงเศษเจาพนักงานจัดดอกไมเพลิงพลุ
จีนตรวจจีน ดอกไมพุมดอกไมกระถางประทัด แลวจุดดอกไมพอม ในพอมชั้นหนึ่งมีรูปผูหญิงถือพัด
ด้ําจิ๋ว ชั้นสองมีรูปเด็กสองเปยมือถือดอกบัว มีนกกระจอกบินออกจากบัว ชั้นสามมีรูปฝรั่งถือปนจุด
ดอกไมเพลิงแลวมีการละเลนมโหรีจีนสองสํารับ มีปล้ําสิบคูปล้ํากันทีละคูขางไหนลมลงขางลางเปนแพ
แลวใหทหารปนขี่มาควบยิงเปาขางๆ เปาหางมาประมาณหาศอกหกศอกสามมา ใหทหารเกาทัณฑ
ขี่มาควบยิงเปาขางๆ เหมือนกันกับยิงปนสามมา ทหารรบเดินเทา เด็กรุนอายุ ๑๑ ขวบ ๑๒ ขวบ
หาสิบคนแบงกัน ออกเปนสองพวกยิงปนรบกันตามทํานองหัด เด็กรําดาบสองคูรําทวนสองคู เด็ก
หกคะเมนสี่ คู เด็ ก ไต ล วดหลี ก กั น บนลวดห า คู เด็ ก เล น กลต า งๆ สามคน ทอดพระเนตรแล ว
พระราชทานขนมตมคนละถวยผลไมแชอิ่มคนละปน โต ใหรับพระราชทานหนาที่นั่งแลวลิปูตาถัง
ทูลลา ใหขาพเจากับทูตเกาหลีทูตพมา พระเจากรุงปกกิ่งจึงสั่งใหโจยเสี่ยงมาบอกลิปูใหลิปูบอกกับ
ขาพเจาหนาที่นั่งวา มีรับสั่งพระเจากรุงปกกิ่งวาพระเจากรุงปกกิ่งทรงทราบวาสมเด็จพระเจากรุง
พระมหานครศรีอยุธยาทรงพระจําเริญอยูในสิริราชสมบัติครอบครองไพรฟาขาแผนดินอยูเย็นเปนสุข
นั้น พระเจากรุงปกกิ่งมีน้ําพระทัยยินดียิ่งนัก แลวก็เสด็จขึ้น ขาพเจาก็มากงกวน จุกสีบอกวาลิปูทํา

๔๓๘
เรื่องราววาขาพเจาทําปนยื่นขอคาเหียงคาปากเรือ เมื่อเรือกลับออกมารับทูตกับปนของขาพเจาเปน
สองฉบับดวยกันสงใหขันทีเอาเขาไปถวายขางใน
ณ วันเดือนสี่แรมเกาค่ํา พระเจากรุงปกกิ่งใหหาทูทรางขุนนางเมืองกวางตุง ซึ่งกํากับสง
ขาพเจาขึ้นมาแตเมืองกวางตุงไปเฝาที่สวนดอกไมที่ขางใน หูทรางกลับมาบอกทองสื่อให บ อกกับ
ขาพเจาวามีรับสั่งพระเจากรุงปกกิ่งถามหูทรางวาขาพเจามาเรือเล็กใหญอยางไร หูทรางกราบทูลวา
เมื่ อข าพเจ า มี เรือ มาส งสามลํ า เมื่ อขาพเจาจะไปมีเรือมารับ สองลํา มาแตก รุงศรีอยุธยาทางไกล
ประมาณสองหมื่นลี้เศษถึงเมืองกวางตุง มาทางทะเลมีแตคลื่นกับลมทางไกลกันดารเรือที่มารับมาสง
ทูตนั้นยาวประมาณเจ็ดตึงเศษ กวางประมาณสองตึงเศษ บรรทุกสินคาเปนของปาจําหนายไดเงิน
พอใชสินโหลหวยสิดในลํา มีรับสั่งถามวาจะเปนคาเหียงคาปากเรือเที่ยวละเทาใด หูทรางกราบทูลวา
ประมาณพันตําลึงจีน รับสั่งถามวาขาพเจานั้นกินอยูอยางไร หูทรางกราบทูลวากินเหมือนจีน รับสั่งวา
ทูตไทยดีกินอยูก็เหมือนกับเรา หูทรางกราบทูลวาทูตกรุงศรีอยุธยาไปมาเรียบรอยหามีความประการ
ใดไม
ครั้น ณ วันเดือนสี่แรมสิบเอ็ดค่ํา โจทองขุนนางสําหรับนําเฝาบอกกับทองสื่อวา พระเจา
กรุงปกกิ่งโปรดยกคาเหียงคาปากเรือใหแลวอยาใหขาพเจามีความวิตกเลย แลวจุกสีถือจดหมายมาให
ทองสื่อบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนสี่แรมสิบ สองค่ําใหขาพเจาไปรับพระราชสาสนแพรตอบแทนที่
ประตูงอมึงแลวใหไปกินโตะเวียนที่เกงลิปู ถึงกําหนดขาพเจาก็ไปคอยรับพระราชสาสนแพรตอบแทน
กับของพระราชทานขาพเจา ขุนนางชื่อหองโลสื่อสองคนรองใหขาพเจากุยพระราชสาสนของตอบ
แทนแลว ลิปูมอบพระราชสาสน ๒ กลองแพรตอบแทนทั้งสามกอง แพรสามรอยสามสิบมวน แพร
พระราชทานขาพเจานายไพรทั้งสามกอง แพรหารอนเจ็ดสิบหามวน ผาสามรอยหกสิบมวน เขากัน
แปดรอยแปดสิบเอ็ดมวน แลวขาพเจาไปกินโตะเวียนที่เกงลิปู ๑ ขาพเจาถามลิปูวาขาพเจาปนไววา
ประการใดขอใหทราบในเพลาวันนี้ ลิปูบอกขาพเจาวาพระเจากรุงปกกิ่งยกคาเหียงคาปากเรือใหแลว
ใหขาพเจาลงไปเมืองกวางตุงจึงจะมีหนังสือลงไปถึงจงตกหมูอี้เมืองกวางตุง แลวลิปูสั่งใหทองสื่อบอก
ขาพเจาวาใหขาพเจาไปกราบเรียนทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญกรุงฯ ใหทราบวา ณ วัน
อาทิตย เดือนยี่ปมะเส็งสัปตศก พระเจากรุงปกกิ่งจะทําปนสื่อพระราชมารดาแลวลิปูเอาหนังสือแปด
ฉบับมามอบใหขาพเจาๆ ก็กลับมากงกวน ทูตเมืองเกาหลีไปจากเมืองปกกิ่ง ณ วันเดือนสี่แรมสิบหา
ค่ํากอนขาพเจาไดสิบวัน ไดของตอบแทนมาสี่มาแพรสองรอยมวน ทูตเมืองอังวะไปจากเมืองปกกิ่ง ณ
วันเดือนหาขึ้นค่ํากอนขาพเจาหาวัน ไดของตอบแทนแพรรอยสิบมวน
ณ วันเดือนหาขึ้นเกาค่ําปมะโรงฉศก ขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปยื่นลิปูวาจะลากลับไป
ลิปูจัดเกวียนคนหามแพรบรรณาการมามาใหขาพเจา นายไพรขี่ยี่สิบเจ็ดมา ขาพเจาออกจากเมือง
๑

สิ้นสุดสําเนาคําใหการทูต เลม ๑ ที่ขอความนี้

๔๓๙
ปกกิ่ง ณ วันเดือนหาขึ้นสิบค่ําเพลาสี่โมงเชามาเถิงเมืองเลี้ยงเหียงเพลาเย็น เมืองเลี้ยงเหียงใกลเมือง
ปกกิ่งทางหกรอยเสน เจาเมืองเลี้ยงเหียงจัดโตะเลี้ยงดูแลวจัดเกี้ยวคนหามเกี้ยวมาใหไพรขี่ยี่สิบเอ็ด
มาสงขาพเจาลงมาสี่สิบเจ็ดวันถึงเมืองกังไส เจาเมืองกังไสใหขาพเจาพักอยูสามวันจัดโตะคาวหวาน
มาเลี้ยงวันละสองเพลา เอาสิ่งของมาทักขาพเจาใบชาคนละสี่สิบหีบ ผาปานคนละสี่พับ ถวยฝาคนละ
สิบใบ พัดด้ําจิ๋วคนละสิบเลม แลวจัดเรือสําปนประทุนสิบเอ็ดลําสงขาพเจาไปยี่สิบวันถึงเมืองนําอัน
เจาเมืองนําอันสงขามไปวันหนึ่งถึงเมืองนําหยง เจาเมืองนําหยงจัดเรือเกงพั้งฝากระจกสิบเอ็ดลําสงไป
สิบสี่วันถึงเมืองกวางตุง
ณ วันเดือนแปดขึ้นหกค่ําปมะโรงฉศก ขาพเจาแหพระราชสาสนของตอบแทนขึ้นอยู ณ
กงกวน ครั้นรุงขึ้นเพลาเชา ขาพเจาใหทองสื่อปนบอกจงตกวาขาพเจามาถึงเชิญพระราชสารแพร
ตอบแทนขึ้นอยู ณ กงกวนแลว นายภูนายกําปนรูวาขาพเจากลับมาจึงเชิญพานหนังสือไปใหขาพเจา
บอกกับขาพเจาวากําปนจินดาดวงแกวมาถึงกอนขาพเจาหลายวันคอยขาพเจาอยู
ครั้น ณ วันเดือนแปดขึ้นแปดค่ํา ขาพเจาใหทองสื่อทําปนบอกจงตกวาเรือหูทรงมาถึง
แลว มีหนังสือทานเจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญมาถึงจงตกดวยฉบับหนึ่ง ขอใหเจาพนักงานไป
เบิกระวางกําปน ทองสื่อจงเชิญหนังสือไปมอบใหจงตกๆ ก็รับหนังสือไวหาบอกกําหนดวาจะเปด
ระวางกําปนเมื่อใดไม
ณ วันเดือนแปดขึ้นสิบสี่ค่ํา ขาพเจาจึงใหทองสื่อปนเตือนจงตก ใหเปดระวางกําปนอีก
จงตกจึงกําหนดวันใหทองสื่อมาบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนแปดแรมค่ําหนึ่ง จงตกใหเจาพนักงานไป
เปดระวางกําปน ครั้นถึงวันกําหนดน้ําเกิดขึ้นทวมหางปูนกั๋ง เจาพนักงานมาจะเปดระวางขนของขึ้น
ไมได ครั้น ณ วันเดือนแปดแรมหกค่ําน้ําลดลงแหง เจาพนักงานมาเปดระวางขนของขึ้นหางปูนกั๋ง
ของหาหมดไม ชุดกัวบอกขาพเจาวา ณ วันเดือนแปดแรมสิบสามค่ํา ใหขาพเจาไปกินโตะเวียนที่เกง
จงตก ครั้น ถึงกําหนดวันเวียนขาพเจาก็จัดแจงจางคนถือเกี้ยวถือธงสัปทนถือเครื่องแหตางๆ แห
ขาพเจาไปที่เกงจงตกหมูอี้ๆ กับขุนนางจุกแดงจุกเขียวจุกขาวนั่งพรอมกัน จงตกใหเอาโตะเวียนมา
ใหขาพเจาขาพเจากินมีงิ้วใหดู จงตกสั่งวาขาพเจาไปถึงกรุงเทพพระมหานครแลว ใหกราบเรียนทาน
เจาพระยาพระคลังเสนาบดีผูใหญวาจงตกคิด(ถึง)อยู ขาพเจาก็วาเมื่อขาพเจาไปถึงกรุงพระมหานคร
ศรีอยุธยาแลวจะกราบเรียนใหทราบ ขาพเจาก็ลามา ณ กงกวน ชุดกัวกับขุนนางสองคนเอาโคเปน
ตัว ๑ แพะเปนตัว ๒ สุกรเปนตัว ๑ เปดเปน ๒๔ ตัว สุรา ๔ ไห ขาวสารหนัก ๔ ภารา กับโตะคาว
โตะหวานโตะลูกไมโตะเครื่องเนื้อยางมาใหขาพเจา ครั้นรุงขึ้นชุดกัวเอาหนังสือรับ สั่งพระเจากรุง
ปกกิ่งใหยกคาเหียงคาปากเรือ เมื่อเรือกลับไปนั้นทูตนั้นมาใหขาพเจา ครั้น ณ วันเดือนแปดขึ้นสี่ค่ํา
ขาพเจาใหทองสื่อทํ าป น บอกจงต กขอใหเจาพนักงานไปเบิกระวางกําปน เสีย ใหเสร็จ จงตกจึงให
เจาพนักงานมาเปดระวางกําปนเสร็จในเพลาวันนั้น ณ วันเดือนเกาขึ้นสิบหาค่ําขาพเจาใหทองสื่อไป
บอกนายภูมหาดเล็กนายกําปนขึ้นมาที่หางชุดกัวพรอมกันจะไดปรึกษา ใหชุดกัวเจาพนักงานไปยื่น

๔๔๐
ปนกับจงตกวาขาพเจาจะขอกลับ เขาไป ณ กรุงพระมหานครศรีอยุธยา ชุดกัววาจะไปปนยังไมได
ดวยยังไมถึงมรสุมจะกลับไป ครั้นจะใหทูตกลับเขาไปกรุงพระมหานครศรีอยุธยา พระราชสาสนแพร
ของตอบแทนจะเปนเหตุอันตรายในกลางทะเล จะไปไมถึงความทราบขึ้นไปถึงพระเจากรุงปกกิ่งกลัว
จะผิดแลชอบอยู
ณ วันเดือนเกาแรมหกค่ํา จุนจูกุยหองถือหนังสือพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเจากรมทาซาย
ไปถึงขาพเจาวากําปนเทพโกสินทรซึ่งจะเปนกําปนทรงพระราชสาสนออกไปรับทูตนั้นชํารุดรั่วออกไป
ไมได ถากําปนดวงจินดาดวงแกวซึ่งเปนกําปนหูทรงออกมายั้งอยูที่เมืองกวางตุง ใหขาพเจาเขาไปกับ
กําปนหูทรงเถิด กับจะตองพระราชประสงคแพรรัดประคดใหขาพเจากับนายภูน ายกําปนชวยกัน
จัดแจงทําแพรเขามาทูลเกลาทูลกระหมอมถวายความแจงอยูในจดหมายนั้นแลว ขาพเจาใหเที่ยวหา
แพรตามรานหามีไม
ณ วันเดือนเกาแรมแปดค่ํา ขาพเจานายกําปนลาตาพรอมกันใหทองสื่อไปเรียกนายราน
มาวาราคาแพรกับนายรานตกลงราคากัน นายรานรับทําแพรใหเสร็จแลวเอาแพรมาสงขาพเจา ครั้น
ณ วันเดือนสิบขึ้นหาค่ํา ขาพเจาใหทองสื่อมาทําปนยื่นจงตกวากําปนเทพโกสินทรซึ่งเปนกําปนทรง
พระราชสาสนชํารุดรั่วออกมามิได จะขอยกกําปนหูทรงขึ้นเปนกําปนทรงพระราชสารตามซึ่งมีรับสั่ง
พระเจากรุงปกกิ่งใหยกคาเหียงคาปากเรือใหลําหนึ่งนั้น กับวาถึง ณ วันเดือนสิบขึ้นสิบค่ํา ขาพเจาทํา
ปนสื่อที่กงกวน จงตกรับปนแลววาจะปรึกษาปาจังสี อันฉัดสี ยิมปนสี เสียกอน ครั้นถึงกําหนดทําปน
สื่อจงตกใหชุดกัวกับขุนนางสองคนเอาโตะคาว ๑ โตะหวาน ๑ โตะลูกไม ๑ โตะเครื่องเนื้อยาง ๑
โคเปนตัวหนึ่ง ชุมพาเปนตัวหนึ่ง สุกรเปนตัวหนึ่ง แพะเปนตัวหนึ่ง เปดเปนยี่สิบสี่ตัว ไกเปนยี่สิบสี่ตัว
แปงหมี่สองถัง สมโอสองรอยหาสิบผล ขนมโกสามสิบหาหีบมาชวยขาพเจาปนสื่อ
ครั้น ณ วัน เดือนแรมสิบแรมหกค่ําขาพเจาใหทองสื่อทําปนไปเตือนดวยจะขอเปลี่ยน
กํ าป น หู ท รงขึ้ น เป น กํ า ป น ทรงพระราชสาสน จงต กก็ ย อมให ต ามป น ณ วัน เดือ นสิบ เอ็ ดขึ้ น สี่ค่ํ า
ขาพเจาใหทองสื่อทําปนลาจงตก จะเขามา ณ กรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยาถึงสองครั้งสามครั้ง
จงตกก็นิ่งอยู ครั้น ณ วันเดือนสิบ เอ็ดแรมสิบ สองค่ํา จงตกใหชุดกัวมาบอกทองสื่อไปรับ หนังสือ
จงตก ทองสื่อไปรับหนังสือที่จงตกๆ วาเมื่อถึงมรสุมแลวทูตจะไปก็ไปเถิด ครั้นรุงขึ้นขาพเจาเชิญ
พระราชสาสนกับแพรตอบแทนลงกําปนใชใบออกจากเมืองกวางตุง
ณ วันเดือนสิบสองขึ้นสองค่ํามาสามวันถึงเมืองมะเกา ทอดอยูที่เมืองมะเกาเมืองอยูริม
ทะเล ขาพเจาอุปทูตกับทองสื่อไดขึ้นเที่ยวดูบานเมือง เห็นที่หนาเมืองถมดวยศิลาเปนชานออกมาถึง
น้ํา กวางประมาณหกวาหามีกําแพงเมืองไม มีแตภูเขาสองขางเชิงภูเขาหางประมาณเกาเสนสิบเสน
บานเจาเมืองทําเปนตึกอยูบนเขามีปอมสองปอมๆ หนึ่งอยูริมเขาบานเจาเมืองมีกําแพงปกกาลอม
เขาดานขางทะเลสูงประมาณแปดศอกยาวประมาณเจ็ดเสนแปดเสน ปอมหนึ่งอยูหวางเชิงเขาไมมี
กําแพงลอม มีปนทองเหลืองอยูบนปอมกระสุนสามนิ้วสี่นิ้วปอมละหกบอกเจ็ดบอก ที่กําแพงปกกา

๔๔๑
หามี ป น ไม มี ตึก ขายของอยู ตามหวางเชิงเขาทั้ งสองขาง ตึก เกาประมาณห ารอยตึ กทํ าขึ้น ใหม
ประมาณสามรอยตึกเปนแปดรอยตึก ฝรั่งจีนอยูที่เมืองมะเกาประมาณจีนสักหาสวน ฝรั่งสักสามสวน
จีนมากกวาฝรั่งสองสวน ขาพเจาเห็นกําปนทอดอยูที่หนาเมืองหกลํา เรือจีนสี่ลําอยูที่เมืองมะเกาสี่วัน
ณ วันเดือนสิบเอ็ดขึ้นหกค่ําเพลาพลบใชใบมาจากเมืองมะเกาหาวันถึงเกาะหมัน ขัดลมตองแลนอยู
เกาวันถึงปากน้ําเจาพระยา
แลเมื่อขาพเจาอยูที่เมืองปกกิ่ง ขาพเจาใหทองสื่อถามโจทองผูนําเฝาวาจีนกับอังกฤษจะ
คิดรบพุงกันอีกหรือๆ วากลาวกันเรียบรอยไปแลว โจทองเลาใหขาพเจาฟงวามีขุนนางผูใหญคนหนึ่ง
(ชื่อ) คีกังกราบทูลพระเจาปกกิ่งวาจงตกเมืองกวางตุงเอาฝนของอังกฤษเผาเสีย แลววาจะใหเงินก็หา
ใหไม อังกฤษจึงยกมาตีเมืองกวางตุง พระเจากรุงปกกิ่งมีรับสั่งวาจงตกเปนขุนนางผูใหญพูดจาเปน
อุบายลอลวงดังนี้หาถูกตองประเพณีไม ใหคีกังเปนขาหลวงลงไปเมืองกวางตุงจัดแจงวากลาวชําระเงิน
คาฝน ใหกับ อังกฤษเสียใหเสร็จ ใหอังกฤษไปซื้อขายเหมือนอยางแตกอน คีกังลงไปเมืองกวางตุง
ชําระเงินคาฝนของอังกฤษหกรอยหมื่นเหรียญใหกับอังกฤษแลว คีกังมีหนังสือบอกความขึ้นไปกราบ
ทู ล พระเจ า กรุ งป ก กิ่ งมี รั บ สั่ งให ห าจงต ก เมื อ งกวางตุ งขึ้ น ไปถอดเสีย จากขุ น นางเนรเทศเสี ย จาก
บานเมือง ตั้งขิเยียงเปนจงตกหมูอี้ลงมาอยูเมืองกวางตุง
แลเมืองปกกิ่งมีกําแพงเจ็ดชั้นๆ นอกสูงประมาณเจ็ดวาหนาประมาณหาวารากกําแพง
กอนดวยศิลาสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณหาศอก พนนั้นขึ้นมากอดวยอิฐขนาดใหญประตูเมืองสาม
ชองมีปอมโอบประตูสามชองมีปอมโอบประตู มีหอรบบนประตูกอเปนเกง ขาพเจาถามโจทองวา
กําแพงเมืองปกกิ่งจะกวางยาวสักเทาไร โจทองบอกขาพเจาไดยินวาหารอยเสน กวางสองรอยหาสิบ
เสน ขาพเจาถามตอไปอีกก็หาไดความไม ขาพเจาเห็นกําแพงชั้นหนึ่งหางกันประมาณรอยเสนบาง
เจ็ดสิบหาเสนบางหาสิบเสนบาง มีถนนใหญนอยกวางหาวาบางกวางสามวาบางแปดศอกบางพูนดิน
สูงกวาพื้นศอกหนึ่ง กอศิลากันขาง ปูศิลาเต็มก็มีที่ไมไดปูศิลากลางเปนถนนดินก็มี ถนนเลี้ยวมากกวา
มากจะนับมิไดจะประมาณมิได มีถนนแลวก็มีรานสองฟากถนนติดเนื่องกันไป หนารานมีลายสลักปด
ทองเหมือนหนาเตียง มีผาขาวคาดหนารานกันแดดกันน้ําคางทําเหมือนๆ กันเทาๆ กัน ทุกรานไม
แปลกเปลี่ยนกัน แลดูไปเปนทองทุกถนนไมมีของเกา ถนนขายเครื่องทองก็ขายเครื่องทองตลอดถนน
ทุกราน ขายเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองทองขาวเครื่องแกว แพขายของเบ็ดเสร็จของกินก็ขายเปน
ถนนๆ ไม ป ะปนกั น แต ของฝรั่งมี ขายอยูบางแตมีนอย ที่ในเมืองปกกิ่งใชเกวีย นฝาสลักปดทอง
มากกวาเกี้ยว ที่แหงไรวางก็เปนที่จอดเกวียนหลังคาเกวียนติดๆ กันไปเหมือนเรือจอดที่กรุงฯ แหงละ
รอยเลมสองรอยเลม เพลาตีสิบเอ็ดคนเดินเต็มถนนไมขาดทั้งกลางวันกลางคืนเดินตองหลีกกัน ถึง
เพลาสามยามคอยนอยลงบาง เพลากลางคืนมีโลกังนายอําเภอตระเวนถือโคมเดินตีเกราะประจบรอง
ขานกันตอๆ ไปทุกถนน ขาพเจาอยูที่เมืองปกกิ่งจะไปเที่ยวตองจางจีนที่เมืองปกกิ่งนําจึงไปได ถาไป

๔๔๒
แตลําพังหลงทางกลับมาไมถูก คนเดินถนนที่เมืองปกกิ่งมาก แนนหนากวาที่เมืองกวางตุง ถนนก็ใหญ
กวาถนนเมืองกวางตุง
เมื่อขาพเจาไปเฝาที่พระที่นั่งศรีกงกก เห็นมีภูเขาจริงอยูริมพระที่นั่งสูงประมาณเสน ๑
ใหญรอบยาวประมาณ ๕ เสน ตบแตงปลูกตนไมมีเกงใหญเกงเล็ก มีถะประดับเต็มทั้งเขา น้ําในบอใน
สระในคู เมื่อขาพเจาอยูเปนระดูหนาวน้ําแข็งเมืองสารสม น้ําในแมน้ําริมฝงแข็ง กลางแมน้ําๆ ไหลอยู
ไมแข็ง ขาพเจาอยูที่เมืองปกกิ่ง ๕๐ วัน มาจากเมืองปกกิ่งเดินมาทางบกเปนถนนจนถึงเมืองกังไส ๒
ขางถนนมีตึกมีรานขายของเรี่ยรายกันตลอดลงมา หลังตึกมีภูเขาเปนที่สวนที่นาบางเปนเหลาๆ กัน
ขาพเจาเห็นชาวบานชาวเมืองทํานาบนภูเขาแลพื้นดินไถดวยโคกระบือมาลา ที่คนมีทรัพยมีนามาก
ตนนาขุดเปนสระใหญที่คนเข็ญใจมีที่นานอยขุดเปนบอใชระหัดชักน้ําเขาในนา ขาพเจาถามชาวบาน
วาปหนึ่งทํานากี่ครั้ง ชาวบานบอกวาตนปปลายปทํานาขาวสาลีบาง กลางปทําไรถั่วไรงาไรเผือกไรมัน
ไรผัก ที่เปนสวนนั้นเห็นปลูกตนองุน ตนสาลี่ ตนพลับ ตนทับทิม ตนพุทรา ตนตะโก ตนขอย ตนไม
จีน ตนสม ตนฉําฉา ตนสน เหมือนกันทุกเมือง ตั้งแตเมืองปกกิ่งตลอดลงมาถึงเมืองกังไส ระยะทาง
๕๐ เสน ตั้งดานแหง ๑ มีนายดานรักษาลาดตระเวนถึงกันมิไดขาด หนทางเดินๆ เขาไปในกลางบาน
กลางเมืองก็มิถึงบานถึงเมือง มีรานขายของสองฟากถนนติดเนื่องกันขายสินคามีทุกสิ่ง ที่หวางบาน
หวางเมืองมีแตรานขายเกาเหลาขายของกิน ทางน้ําตั้งแตเมืองกังไสก็มีดานทางจัดเรือลาดตระเวนถึง
เมืองรายทางตอๆ กันไปจนถึงเมืองกวางตุง ที่เมืองกวางตุงขาพเจาเห็นกอกําแพงดวยศิลาแลง ตั้งแต
พื้นดินขึ้นมาประมาณ ๔ ศอกพนศิลาขึ้นมากอดวยอิฐขนาดใหญสูงประมาณ ๑๐ ศอก ๑๑ ศอก มี
ประตูกวางประมาณ ๘ ศอก ๙ ศอก มีหอรบกอเปนปอมอยูบนประตู ขาพเจาถามเลาเจียงขุนนาง
ผูกํากับวาเมืองกวางตุงกวางยาวสักเทาไร เลาเจียงบอกวากําแพงเมืองกวางตุงดานขางแมน้ํา ๒ ชั้น
ดานหลังชั้น ๑ ประมาณยาว ๒๐๐ เสน ๓๐๐ เสน มีประตูใหญเล็กรอบกําแพงชั้นนอก ๑๒ ประตู
แลวขาพเจาเห็นมีภูเขาอยูในกําแพง ๒ เขา มีปอมอยูบนเขาปอม ๑ มีหอระฆังอยูในเมือง สูงประมาณ
๕ วา มีระฆังเหล็กแขวนอยู ปากกวางประมาณ ๕ ศอก กําแพงดานขางแมน้ํานอกกําแพงมีปอมใหญ
สามปอม ที่เกาะหนาเมืองมีปอมอยูบนเกาะปอม ๑ ฝงตะวันตกตะวันออก ตั้งแตเมืองกวางตุงมาถึง
ประตูเสือมีปอม ๓๒ ปอม ปนกระสุน ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว บนปอมมีทุกปอม มีเรือรบกําปน ๒ ลํา เรือตอใหม
ปากปลาทายกําปน ๑๑ ยังตอใหมแลว ๓ ลํา ยังปลูกโรงจะตอขึ้นอีก ๒๕ โรง เรือยาวประมาณ ๑๔
วา ๑๕ วา ปากกวาง ๓ วา มีดาดฟา ๒ ชั้น ชองปน ๒ ชั้น ใชเสาเปนเสาจีน เลาเจียงบอกขาพเจาวา
ปนมีอยูในเมืองกวางตุง กระสุน ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว ๗ นิ้ว ๘ นิ้ว หนัก ๘๐ ชั่ง ๖๐ ชั่ง ๔๐ ชั่ง ๑๕ บอก สัก
สองพันเศษ ขาพเจาเห็นเรือตระเวนรูปเหมือนเรือสําปนยาวประมาณ ๕ วา ๖ วา ๕๐ ลํา มีคนลําละ
๒๐ เศษ ปนกระสุน ๓ นิ้ว ๔ นิ้ว ลําละลามบอก ตีกรรเชียงเที่ยวตระเวนอยูตามแมน้ําในประตูเสือทั้ง
กลางวันกลางคืน มิไดขาดกําปนแขก ฝรั่งไปคาขายทอดอยูที่วังปอประมาณ ๗๐ ลํา ๘๐ ลํา กําปน
ญวนสามเสาทาเหลืองทอดอยูที่อับตุนในประตูเสือลําหนึ่ง ขาพเจาถามชุดกัวเจาพนักงานวากําปน

๔๔๓
ญวนมาคาขายหรือมาทําไม ชุดกัวบอกวาเมื่อปเถาะเบญจศก ญวนจับสลัดจีนมาสงจงตก ณ เมือง
กวางตุง จีนสลัก ปนของจีนสลัด ๓ บอก ญวนตนหนทําไฟไหมกําปน ๒ แตก ญวนในกําปนตายเปน
อัน มาก กํ าป น กับ ป น จมอยู ในแม น้ํา ปนี้ญ วนเขามาจะขอดําเอาปน ที่จ มน้ํากลับ ไป กับ เรือจีน ไป
ค าขายเมื องญวนชํ ารุ ด ญวนชวนตบแตงแลว ญวนพาเรือมาสงดว ย ขาพเจาถามชุดกัว วาญวนมี
กระวานมาซื้อขายบางหรือไม ชุดกัวบอกวาหามีมาไม ญวนวาปากระวานไทยตีเอาไปเสียสิ้นแลวๆ
ชุดกัววาถามญวนวาเมืองญวนจะคิดไปตีเมืองไทยบางหรือไม ญวนบอกวาเจานายของญวนสั่งไวอยา
ใหไปรบไทยกอน ที่เมืองญวนเดี๋ยวนี้จัดแจงเรือรบเครื่องศาสตราวุธไว ถาไทยไปตีก็จะไดสูรบปองกัน
รักษาบานรักษาเมือง สินคาในลํากําปนญวน มีเปลือกอบเชย หมากแหง หมากยุบ ปลาแหง คนใน
กําปนนายไพร ๖๐ คน มีปนกระสุน ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว ๘ บอก ขาพเจาถามตอไปก็หาไดความไม แลเมื่อ
ขาพเจามาแตเมืองปกกิ่งถึงกวางตุง ณ วัน ๖ฯ ๘ ค่ํา จีนชาวรานที่เมืองกวางตุงมาเยี่ยมขาพเจาๆ ถาม
วาขาพเจาไปจากเมืองกวางตุงแลว ภายหลังที่เมืองกวางตุงเกิดเหตุการณอยางไรขึ้นบาง จีนชาวราน
บอกวาเมื่อ ณ วัน ๔ฯ ๘ ค่ํา กอนขาพเจามาถึง ๒ วัน ฝรั่งลุกคาที่ ๑๓ หางพาหญิงภรรยามาที่หาง
พวกจีนชวนกันไปดูภรรยาฝรั่งๆ โกรธเอาปนในมือเสื้อยิงถูกพวกจีนตายคนหนึ่ง พวกจีนผูตายเขา
กลุมรุมจะตีฝรั่ง ความรูไปถึงจงตกๆ ใหทหารจีนไปหามปรามพวกจีนไววาอยาวุนวายกันแลวจะชําระ
ให จงตกใหมาขอเอาตัวฝรั่งที่ยิงคนตายไปชําระ นายทหารฝรั่งวากับทหารจีนวาถาพวกฝรั่งฆาพวก
จีนตาย ฝรั่งจะทําโทษใหเหมือนกัน แตวากลาวกันอยูหลายเพลาฝรั่งขอเสียเงินใหกับพี่นองจีนผูตาย
๔๐๐ ตําลึง จะเสียใหกับขุนนางเปนสินบนมากนอยเทาใดไรหาทราบไม ความก็เงียบกันไป ที่หองกง
นั้นขาพเจาสืบไดความวาฝรั่งนายทหารมาตั้งรักษาอยูนายหนึ่งแตจะชื่อไร มีพวกทหารอยูเทาใดหาได
ความไม คนในหองกงจีนไปอยูนอยฝรั่งอยูมากกวาจีน จะมากสักเทาไรนั้นหาไดความไม ลูกคาจีน
เมืองกวางตุง ก็ไปมาคาขายอยูที่หองกงไมขาด ขาพเจาเห็นกําปนไฟเขามาในเมืองกวางตุงเดือนละ
หนบาง เดือนละสองหนบางมาทอดอยูที่หนา ๑๓ หาง วันหนึ่งบางสองวันบาง แลวกลับไป ขาพเจา
ไดรูเห็นทราบความแตเทานี้ ๚ะ๛
๓๔. คําใหการอายญวนที่จับได จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขที่ ๔
วัน ฯ๕ ๗ ค่ํา หลวงสุรฤทธา พระวิชิตสงคราม บอกมาวาจับอายยาน ๑ อายเยือง ๑
(รวม) ๒ คน ได ฯ๑๒ ๗ ค่ํา
วัน ๒ฯ ๘ ค่ํา พระยาทุกขราษฎร พระยาพล แตงกองไปลาดตระเวน ขับอายถันอายซิว
ไดที่แพรกตะแมง แขวงเมืองพุทไธมาศ

๔๔๔
๏ ฯพณฯ สมุหนายกบอกมาแตเมืองพนมเปญ วัน ๙ฯ ๘ ค่ํา ใหหมื่นปราบไพรี หมื่นยงหริราช หมื่นพิทักษนาวา หมื่นรองจาเมืองๆ อรัญ ซึ่งจมื่นสรรเพชญใหออกไปฟงราชการถือหนังสือ
บอกคุมญวนเขามา ๔ คน ใจความวา วัน ฯ๕ ๗ ค่ํา ปมะโรงฉอศกหลวงสุรฤทธาปลัดเมืองประจันตคาม พระวิชิตสงครามปลัดเมืองนครเสียมราบซึ่งตั้งรักษาคายโพพระอินทรบอกมา ณ เมืองพนมเปญ
วาปลัดราชาบังสัน สนองโนงคุมไพร ๒๐ คนไปลาดกระเวน ณ วัน ฯ๑๒ ๗ ค่ํา ปลัดราชาบังสัน สนอง
โนง จับตัวอายยาน อายเยือง มาสง ณ คายโพธิ์พระอินทร หลวงสุรฤทธา พระวิชิตสงคราม สงมา
ณ เมืองพนมเปญ ถามอายยาน อายเยือง ใหการวาอยูบานตุงลับแขวงเมืองไซงอนไปจากเมืองไซงอน
ทางวันหนึ่ง เขมรบานเจิงมุงเคยบรรทุกสิ่งของไปขายบานตุงลับเนืองๆ ญวนบานตุงลับก็ไปมาคาขาย
กับ เขมรบานเจิงมุงมิ ไดขาด แต บ านเจิงมุงไปบานตุงลับทาง ๔ วัน ณ เดือน ๗ เขมรบานเจิงมุง
บรรทุกสีผึ้ง ผาขาว อายยาน อายเยือง จัดไดยาสูบ เกลือ จอบพรา โดยสารเกวียนเขมรมาบานเจิงมุง
ปลัดหินเขมรจับตัวอายยานอายเยืองสงมาคายโพธิ์พระอินทร เมื่ออายยานอายเยืองอยูที่บานตุงลับได
ยินญวนชาวบานพูดกันวา อายองตงดก อายองอันสาดอยูรักษาเมืองไซงอน องจันเกอ องภอเกออยู
รักษาคายโรงตํารีย อายองจันเว อายองภอเว ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา อายโดยยิศสาเวน อยู
รักษาค ายเกาะกง อ า ยองญวนค ายโรงตํารีย เวนเอากระบือ กับ ชาวบ าน ๑๐ ตัว ให ฟาทะละหะ
สมเด็จเจาพระยา ทํานาที่คายเกาะกงหาไดยินวาอายญวนจะยกมากระทําเขมรแหงใดไม
กั บ ว า ณ วั น ๒ฯ ๘ ค่ํ า พระยาทุ ก ขราษฎร พระยาพล ค า ยบ า นมะโรมแต งกองไป
ลาดตระเวนจับอายถัน อายซิว ญวนได ณ แพรกตแมงแขวงเมืองพุทไธมาศ กับจีนตอง จีนยง จีนจู
ที่มาแตเมืองโจฎก ถามจีนตอง จีนยง จีนจู ใหการวาเปนจีนชาวเมืองพนมเปญ อายองเตียนกุนกวาด
ลงไปอยูเมืองโจฎก ณ เดือน ๔ ปเถาะเบญจศก อายองตงดกคุมไพรญวนประมาณหมื่นเศษขุดคลอง
ไดวิ่งหนาเมืองโจฎกตลอดมาเกาะแตงขุดแลวแตเดือน ๗ ปมะโรงฉศก แลวใหซอมแซมคายแลเรือที่
ชํารุดประมาณ ๔๐ ลํา กับใหไพรญวน ๒๐๐ คน ทํานาที่เมืองกรัง เสบียงอาหารที่เมืองโจฎกขัดสน
จีนตอง จีนยง จีนจู จึงหนีมา
อ า ยถั น อ า ยซิ ว ให การวาอยูบ านไพรตะแมงแขวงเมื องพุ ท ไธมาศ เมื่ อ เมื อ งญวนกั บ
กรุงเทพฯ ยังไปมาเถิงกัน อายถันไดเอาสินคาเขามาขายประมาณ ๒๐ เที่ยว อายถันเปนพี่นองกับ
พระภักดีวานิช เมื่อ ณ เดือน ๒ ปเถาะเบญจศก ญวนใหจีนปาเขามาสืบราชการ ณ กรุงเทพฯ อีก
จีนปาขอตัวกับองตนภูวาไดเขามาสืบราชการหลายครั้งแลว อายองญวนวาจะหาบุตรจีนใหเขามาสืบ
ราชการแตจะใหผูใดเขามาอายถันหารูไม ที่เมืองพุทไธมาศ อายองตนภู อายองโปจัน อายองอันสาด
อายองลันบิน คุมไพรประมาณพันเศษอยูรักษาคาย อายญวนแตงกองมาลาดตระเวนเถิงเกาะหมาจอโอเดือนละ ๓ ผลัดๆ ๒ ลํา ๓ ลํา หาไดยินจะคิดไปตีบานใดเมืองใดไม

๔๔๕
เพี้ยทํามวงษา อายเยือง อายยาน ใหการวาเขมรเอาของบรรทุกเกวียนไป ฝาย ดาย ผา
ขาว ชั น น้ํ ามัน ยาง หวาย สีผึ้ง ขาวเปลือก คราวละ ๒๐ เลม ๓๐ เลม ๔๐ เล ม ๕๐ เลมบาง ไป
แลกเปลี่ยนเกลือ ถวยชาม หมากกรอก พลูนาบ ปลาหมํา น้ําปลา ธูป กระดาษสีตางกัน ที่ครั้งขาง
ญวนไกลกับบานตุงลับที่อายยาน อายเยือง อยูทางครึ่งวัน พวกลูกคาญวนเอาเรือโกลนเรือมอแวด
เขาไปในคลองดวงหวา ญวนเกวียนไปทางบกคราวละ ๔ เลมบาง ๕ เลมบาง อายยานอายเยืองรูอาย
ญวนลูกคาที่ไปแลกของเขมรที่บานไกลกับบานตุงลับ บานถุนคิด บานถันเผือก ญวนนอกจาก ๓ บาน
ที่รูจักก็มีหลายบาน (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๓๕. คําใหการในใบบอกเจาพระยาบดินทรนําขึ้นกราบบังคมทูลเรื่องราชการทัพญวน
จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขที่ ๗
(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) ขาพเจากับลูกเรือทั้ง ๖ ลํา เปนชาย ๒๔ หญิง ๒ เขา
กัน ๒๖ คน เขมรก็สงขาพเจาใหกลาภาศเภา อยูได ๒ คืน เขมรจับเรือลูกคาไดอีก ๒ ลํา เปนญวน
ชายฉกรรจเจ็ดคนเขากันกับพวกขาพเจา เปนคนชายหญิง ๓๓ คน กลาภาศเภาใหเขมรสงขาพเจา
ตอเขามา ณ เมืองโพธิสัตว เปนความสัจความจริง สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛
๏๘ ณ วันเดือน สิบเอ็ดขึ้นสามค่ําปฉลูตรีนิศก หลวงอาสาภูธร ขุนมหาภพ พระอินทร
วิชัย พระยามุกสาคร พระยาราชสาคร พระยาเสนาราชกุเชน นั่งพรอมกัน ไดถามอายโป อีสังซึ่งหนี
จากเมืองพนมเปญ อายโปใหการวาภรรยาขาพเจาชื่ออีสังเปนขาทั้งสองคน ขาพเจาเปนบาวตวนลีอยู
จะโรยจังวา ขาพเจาไดยินตังเคาญาแขกพูดวา อายองเตียนกุนใหหามปรามครัวญวนเขมรแขกใหรื้อ
เรือนทั้งสิ้นแลวใหลงเรือองเตียนกุน จัดใหองเดดกเปนแมกองกวาดครัวลงไปเมืองญวน ซึ่งครัวจีนนั้น
เห็นรื้อเรือนบางกําหนดจะออกไปเมืองญวน ณ วันเดือนสิบเอ็ดขึ้นสามค่ําปฉลูตรีนิศก เพลาบายขาง
เย็น ถาไมทันในเวลานั้น เพลารุงขึ้นเชามันก็จะออกเรือไปและเรือกองทัพอายญวนมีอยูป ระมาณ
๑๐๐ ลํา อายญวนจัดแจงบรรทุกขาวสารกับปนใหญนอยลงเรือ แลวขาพเจาไดยินภอกะเมดพูดวา
อายองเดดกจะใหรื้อคายจะโรยจังวา แตเจาผูหญิงทั้ง ๓ องคนั้น อายญวนจะใหอยูที่ตาแกวอยางเกา
แลกองทัพเขมรซึ่งเขาไปนั้น ขาพเจาไดยินชังกังแขกพูดวาเขมรเขาไปถึงริมคายเจาผูหญิง และเขมร
อยูในคายถอนขวากแลวฆาอายญวนตายหาคน อายองเตียนกุนใหจับเขมร ๘ คนนั้นจําไว แตเจา
ผูหญิ ง ๓ องคก็ดีอยู ขาวสารแลเกลือซื้อขายกันในเมืองพนมเปญ ขาวสารเขมรถังหนึ่งราคา ๑๒
ตําลึงเงินแป เกลือชามโคมหนึ่งราคา ๑ บาท ๒ สลึงเงินแป แลเรือกองทัพอายญวนนั้นก็หามีขึ้นมา
อีกไม เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛

๔๔๖
๓๖. คําใหการหลวงยกกระบัตร เรื่องไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม
จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขที่ ๘
๏ วัน ฯ๑๑ ๔ ค่ํา ปมะโรงฉศก ไดถามหลวงยกกระบัตร พระสุริยะ ไปสืบราชการเมือง
เมาะตําเลิมไดความวา
๏ ฯขาฯ หลวงยกกระบัตร พระสุริยะ ใหการตองคํากันวา พระสุนทรบริรักษมีหนังสือ
ให ฯขาฯ กับพระสุริยะถือไปเถิงจุรันตะแคงเจาเมืองเมาะตําเลิมใจความวา ให ฯขาฯ ไปสืบราชการ
ทางเมื อ งยางแดง ณ เมื อ งเมาะตํ าเลิ ม ฯขาฯ ไปจากเมื อ งตาก ณ วัน ๙ฯ ๒ ค่ํ า ป ม ะโรงฉศก
เดิ น ทางไป ๖ วัน ณ วัน ฯ๑๔ ๒ ค่ํา เถิงดานแมจ ะเราพบทาวเขื่อนแกว ขุน ทู กลับ มาจากเมือง
เมาะตําเลิม ทาวเขื่อนแกวบอกวาจุรันตะแคงเจาเมืองเมาะตําเลิมนายไพร ๑๐๐ คน ชาง ๑๕ ชาง
ไปเที่ยวดูเขตแดนของอังกฤษไปตามแมน้ําขางฟากตะวันออก แลวจะขึ้นไปปากคลองแมเมยจะใหมา
เถิงเมืองมะระวดีแดนอังกฤษกับเมืองตากตอกันวาจุรันตะแคงจะออกจากเมืองเมาะตําเลิม ณ วัน ฯ๑ ๑ ๑
ค่ํา ปมะโรงฉศก ฯขาฯ กับพระสุริยพักอยูแมจะเรา ๖ วัน เถิงบานเกาะกริด ไปจากบานเกาะกริด
วันหนึ่งเถิงปากคลองตะแกรง หยุดนอนอยูคืนหนึ่ง รุงขึ้นเพลาเชา หลวงยกกระบัตร นายไพร ๖ คน
จางเรือลูกคาลําหนึ่ง เปนเงิน ๓ บาท ลองเรือลงไปสง ๒ วัน ณ วัน ฯ๙ ๒ ค่ํา เถิงเมืองเมาะตําเลิม
พระสุริยะนายไพร ๑๖ คนเดินไปทางบก ๔ วัน เถิงเมืองเมาะตําเลิม วัน ฯ๑ ๑ ๒ ค่ํา ฯขาฯ ไปเถิง
กอนพระสุริยะอาศัยพํานักอยูเรือนมองชอรามัญ ที่ทายเมืองเมาะตําเลิม พระสุริยะไปเถิงเขาก็ ไป
อาศัยอยูที่เรือนมองชอรามัญดวยกัน แลวมองชอพา ฯขาฯ กับพระสุริยะไปสืบขอราชการที่มองถอ
เลเรียกวาจักกายหลวงเปนที่ปลัดไดวากลาวมอญพมาที่เมืองเมาะตําเลิม ครั้นถามขอราชการแลว ฯ
ขาฯ กับพระสุริยะมองชอเดินเที่ยวดูในเมืองและนอกเมืองตามริมถนนหนาเมืองหลังเมือง ฯขาฯ เห็น
เรือนที่ไฟไหมหนาเมืองในเมืองเมาะตําเลิม แลวมองชอพา ฯขาฯ ไปที่เรือนมองยุด ผูไปสืบราชการ
พมากับกะเหรี่ยงรบกันที่ยางแดงกลับมาเถิงแลว ฯขาฯ กับพระสุริยะก็ใหมองชอพาไปหามองยุดที่
เ
รื
อ
น
ฯขาฯ ถามขอราชการที่มองยุดวาพมากับกะเหรี่ยงพวกยางแดงรบพุงกันไดความแลว ฯขาฯ กับพระสุริยะจึงถามมองยุดกับพวกชาวบานวาโรงเรือนตนและตึกที่หนาเมืองในเมืองไฟไหมเสียเปนอันมาก
ไหมแตเมื่อไร ทําไมจึงไหมขึ้น มองชอ มองยุด มองสวยโก มองดีเล และชาวบานบอกวาเจาเมือง
เมาะตําเลิมไปเที่ยวดูเขตแดนได ๗ วัน ณ วัน วัน ๔ฯ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศกเพลากลางคืน ไฟไหมขึ้น ที่
เรือนมองอูไฟไหมขึ้นเองฤๅจะเปนไฟทิ้งอยางไรหารูไม แลที่เรือนโรงรานหนาเมืองตามถนนริมน้ําดาน
เหนือ จุรันตะแคงเจาเมืองเมาะตําเลิมสั่งใหรื้อเสียหลายครั้งหลายหน แลวพวกมอญพมายังหาไดรื้อ

๔๔๗
ถอนเรือนโรงรานไปไม พอไฟไหมเสียพวกชาวบานจะปลูกเรือนโรงลง อังกฤษหาใหปลูกลงไม ใหไป
ปลูกเสีย ขางทายขางหลังเมื อง แลวเจาเมืองเมาะตําเลิมเอาเงิน ใหแตมองอูที่เปนตนไฟ ๕๐ แผน
ชาวบานชาวเมืองเมาะตําเลิมสงสัยวาอังกฤษแกลงใหเผาเรือนโรงเสีย แลวมองชอ มองยุด มองดีเล
มองสวยโก พู ดวา พม า ยกไปตี เมื องยางแดงครั้งนี้วาตีเมืองยางแดงได แลว วาพมาจะยกไปตีเมื อง
เชียงราย เชียงใหมนั้นวาเห็นจะหาไปตีไม เห็นวาพมาจะยกมาตีเมืองเมาะตําเลิม อังกฤษก็ระวังอยูหา
ไดไวใจไม ทุกวันนี้เพลากลางคืนอังกฤษใหมอญพมาชาวเมืองเมาะตําเลิมกับอังกฤษกํากับกันกองละ
๒๐ คน ๓๐ คน มีดาบมีตะบองสําหรับมือทุกคน ตั้งกองอยูเหนือเมืองกองหนึ่ง ทายเมืองกองหนึ่ง
หนาเมืองกองหนึ่ ง หลั งเมื องกองหนึ่ง แลวใหฝ รั่งเขาเปน ตัวนายพวกละ ๕ คน ๖ คน เดิน ตรวจ
รายกันไปรอบเมือง ทางน้ํากําปนใหญกําปนเล็กบางทอดรายกันไปตั้งแตเหนือเมืองตลอดไปจนทาย
เมือง มอญพมาชาวเมืองเมาะตําเลิม และพวกพมาชาวเมืองมัตมะ ถาเพลาพลบค่ํายิงปนสัญญาแลว
ผูใดจะลงเรือขามไปมาพวกอังกฤษใหจับเอาตัวใสตะรางไว และเรือลูกคามอญพมา ถาจอดอยูที่ทา
ไหนก็ตองบอกกํานัน นายบานไวใหรู แลเมื่อ ฯขาฯ อยูที่เมืองเมาะตําเลิมไปอาศัย นอนอยูที่เรือง
มองชอ มองยุด บาง เพลากลางคืนประมาณยามเศษเห็นอังกฤษขี่รถ ๒ รถ มีคนตามรถละ ๔ คน ๕
คนบาง แลวไปทางถนนหนาเมืองรถหนึ่ง หลังเมืองรถหนึ่ง ฯขาฯ จึงถามมองชอ มองยุด วาอังกฤษขี่
รถไปขางไหนทุกคืน มองชอ มองยุด บอกวาตั้งแตไดขาววาพมายกมาตีเมืองยางแดง จุรันตะแคงเจา
เมืองกับกปตันมเกลา เที่ยวตรวจตราดูแลบานเมืองผูคนทุกคืนกวดขันกวาแตกอน และเพลากลางวัน
ฯขาฯ กับพระสุริยะไปเที่ยวในเมืองเมาะตําเลิม เห็นทหารอังกฤษฝรั่งขาวดําหัดยิงปนคาบศิลายืน
เรียงกัน ๔ แถวๆ ละ ๔๐ คนเศษ แลวเห็นพวกมอญพมาหัดยิงปนเดินเรียงกันเปนแถวเหมือนกับ
พวกอังกฤษ ประมาณแถวละ ๓๐ คน เขากันทั้งอังกฤษ มอญ พมา ประมาณ ๓๐๐ คน แตปนใหญ
นั้ น ฯข าฯ หาเห็ น อั งกฤษหั ด ยิ งไม ฯขาฯ เห็ น มี โรงป น หลังคามุงจากมี ป น ใหญ อ ยูในโรงๆ หนึ่ ง
ประมาณ ๓๐ บอกเศษ แตโรงหนึ่งนั้นไฟไหมโรงไหมรางปน เสียสิ้น เห็นแตปนใหญกองอยูที่ดิน
ประมาณ ๕๐ บอก แลวเห็นตึกดินมีอยูในเมือง ๓ หลังกอดวยอิฐหลังคาเปนรูปประทุน ๒ หลังๆ คา
มุงกระเบื้องหลังหนึ่งกวางประมาณ ๘ ศอก ยาวประมาณ ๔ วา แตดินจะมีอยูในตึกมากนอยเทาใด
ถามอังกฤษผูเฝาก็วาหารูไม แลว ฯขาฯ ไปที่บานมองสวยโกครั้งหนึ่ง มองดีเลครั้งหนึ่ง มองดีเลเคย
ไปคาขายสิ่งของอยูที่เมืองงาก รูจักคุนเคยกันอยู ฯขาฯ ถามเถิงทหารอังกฤษที่อยูในเมืองเมาะตําเลิม
มีอยูเทาใด กําปนทอดอยูหนาเมืองมีอยูสักกี่ลํา มองสวยโก มองดีเล บอกความตองกันวา อังกฤษมี
อยูที่เมืองเมาะตําเลิม อังกฤษขาวดําประมาณ ๓ พันคน มีกําปนไฟ ๒ กําปนใหญ ๑๑ (รวม) ๑๓ ลํา
กําปนใชสอยกําปนลูกคา ๑๘ (รวม) ๓๑ ลํา คน ๓ พันเศษ จอดรายอยูที่หนาเมืองเมาะตําเลิม ฯขาฯ
ประมาณดูอังกฤษที่อยูบนบกอยูในกําปนประมาณ ๒ พันเศษ อังกฤษหามีมากเหมือนมองสวยโก
มองดีเลวาไม

๔๔๘
แลว ฯขาฯ ถามมองสวยโก มองดีเลวา ณ ปมะโรงฉศกนี้ที่เมืองเมาะตําเลิมทํานาไดมาก
ฤานอยขาวขายกันเกวียนละเทาไร มองสวยโก มองดีเลบอก ฯขาฯ วาปนี้ทํานามาก ดีกวาปเถาะ
ขาวเปลือกซื้อขายกันที่ตลาดถังละเหรียญ ฯขาฯ ไดซื้อถังหนึ่งถาคิดเปนถังใหญไดถังครึ่ง แลว ฯขาฯ
ไปสืบราชการที่เมืองเมาะตําเลิมครั้งนี้ จักกายหลวงไดพา ฯขาฯ ไปหาเจาเมืองเมาะตําเลิมที่ศาลา
ทายเมืองครั้งหนึ่ง แตศาลาจะกี่หอง ฯขาฯ หาไดสังเกตไม เห็นเอากระดานกั้นทําฝาไวเปนหองๆ
หลายหอง แตเจาเมืองเมาะตําเลิมนั่งเกาอี้อยูหองขางนอก จักกายหลวงกับมองสวยเอกลามพา ฯขาฯ
เขาไปหาเจาเมืองเมาะตําเลิม จักกายหลวง มองสวยเอก กับ ฯขาฯ พระสุริยะยืนเรียงเสมอหนากัน
เจาเมืองเมาะตําเลิมใหมองสวยเอกถาม ฯขาฯ กับพระสุริยะวามาแตเมืองตากฤๅเมืองไหนเปนที่อะไร
มาทําไม ฯขาฯ บอกวา ฯขาฯ เปนที่ยกกระบัตรเมืองตาก คนหนึ่งเปนที่พระสุริยะ เจาเมืองตากให
มาฟงดู วาพม าไปตี เมืองยางแดงได แลวฤๅยัง พวกอังกฤษไปสืบ มาไดความอยางไรบาง เจาเมื อง
เมาะตําเลิ มให มองสวยเอกเป น ลามเลาความให ฯขาฯ กับ พระสุริยะฟงตามคําใหการ ฯขาฯ กับ
พระสุริยะที่พระยากําแพงเพชร พระพล พระสุนทรบริรักษ กรมการบอกลงมานั้น แลวมองสวยเอก
บอกวาหนังสือซึ่งมีมาแตเมืองตากนั้น เจาเมืองเมาะตําเลิมสั่งใหกปตันมเกลาทําหนังสือตอบไปให
จักกายหลวงกั บ มองสวยเอกก็ พ า ฯขาฯ กับ พระสุริย ะกลั บ มา แลเมื่อ ฯขาฯ ไปอาศั ย อยูที่ เรือ น
มองชอ มองสวยโก บอก ฯขาฯ วาจักกายหลวงสั่งวา ถา ฯขาฯ กับพระสุริยะไปอยูที่เรือนผูใดก็ให
เลี้ยงดูวันละ ๒ เพลาอยาใหอดอยากได เมื่อ ฯขาฯ กับพระสุริยะจะกลับมานั้นไปบอกจักกายหลวงๆ
จึงเอาหนังสือตอบ อักษรอังกฤษฉบับ ๑ อักษรพมาพมาฉบับ ๑ ปดตราประจําผนึกกับเงินเหรียญ
๑๐ เหรีย ญ ส งให ฯข า ฯ แล ว วา เจาเมืองเมาะตํ าเลิม ใหกับ ฯขาฯ ๕ เหรีย ญให กับ พระสุริย ะ ๕
เหรียญจะไดไปซื้อขาวปลาเลี้ยงบาวกินไปตามทาง เมื่อ ฯขาฯ ไปเถิงเมืองเมาะตําเลิมวัน ฯ๙ ๒ ค่ํา อยู
ได ๕ วัน ณ วัน ฯ๑ ๔ ๒ ค่ํา พระยาธนูจักรไปไปเถิงเมืองเมาะตําเลิม ฯขาฯ เห็นจักกายหลวงจัดแจง
เรือนใหพระยาธนูจักรอยูริมเรือนจักกายหลวง ฯขาฯ ไปหาพระยาธนูจักร ฯขา ไปหาพระยาธนูจักร
ถามพระยาธนู จั กรวา ออกมาสื บ ราชการฤๅ พระยาธนู จักรบอกวาถือหนั งสือกับ กุ มเงิน รายเดี ย ว
เกี่ยวของกันดวยคาชางเมืองตากเมืองเถิน เงิน ๕๐๐ เหรียญ ฉบับ ๑ กับหนังสือวาดวยเขตแดนฉบับ
๑ สืบขอราชการฉบับ ๑ ฯขาฯ ถามวาจะเอาหนังสือไปวางเมื่อไร พระยาธนูจักรวา ณ วัน ๒ฯ ๓ ค่ํา
จึงจะเอาหนังสือไปวาง แลวพระยาธนูจักรวากับ ฯขาฯ วาใหอยูดวยกันอีกกอน ฯขาฯ บอกวาสืบได
ขอราชการอยูบางแลวจะอยูชานักเจาเมืองตากจะคอย ฯขาฯ กับพระสุริยะอยูที่เมืองเมาะตําเลิม ๗
วัน ณ วันวัน ฯ๑ ๓ ค่ํา เพลาเย็น ฯขาฯ กับพระสุริยะนายไพรมาจากเมืองเมาะตําเลิมมาหยุดนอนอยู
ที่เรือนนอยสุดใจนายบานสมิหลังเมืองเมาะตําเลิมคืนหนึ่ง รุงขึ้น ณ วัน ๒ฯ ๓ ค่ํา ออกจากบานสมิวัน

๔๔๙
หนึ่ง เถิงบานปราบโลกที่ ฯขาฯ พักชางไว ฯขาฯ หยุดพักอยูที่บานปราบโลก ๒ วัน ณ วัน ๕ฯ ๓ ค่ํา
ออกจากบ า นปราบโลก ๔ วั น เถิ ง แม เมยพั ก อยู ที่ แ ม เมยเดิ น ทางมา ๕ วั น เถิ ง เมื อ งตาก ณ
วัน ฯ๑๕๓ ค่ํา คิดระยะทางมาแตเมืองเมาะตําเลิม ๑๕ วันเถิงเมืองตาก สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้๛
๓๗. คําใหการนายดีลาวเรื่องราชการเมืองพนม จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) เลขที่ ๑๐
๏ คํ า ให การนายดี ล าวกองขุน ประเสริฐ เสนาเมื อ งนครนายก ด ว ยข อ ราชการเมื อ ง
นครพนม ณ เดือน ๒ ปมะโรงฉศก ๛
๏ วัน ๗ ฯ๓ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก เจาคุณฝายเหนือนั่งวาราชการอยู ณ ศาลาลูกขุนในฝาย
ซาย สั่งใหถามนายดีลาวกองขุนประเสริฐเสนาเมืองนครนายก ดวยขอราชการเมืองนครพนมไดความ
วา
๏ ฯขาฯ นายดีใหการวาเปนลาวอยูในกองขุนสารประเสริฐเสนาเมืองนครนายก ลาว
หลวงในกองขุนสารประเสริฐเสนาพากันหลบหนีขึ้นไปอยู ณ แขวงหัวเมืองลาวฝายตะวันตกเปนอัน
มาก ณ ปชวดโทศกขุนสารประเสริฐเสนาแตงใหนายดีกับลาวมีชื่อเขากัน ๕ คน ขึ้นไปสืบติดตามจับ
ตัวลาวหลวงซึ่งหนีไปลงมาคงหมวดคงกอง นายดีขึ้น ไปสืบ เสาะจับ ตัวอายศุก อายมู ทาสเสมีย น
คันทาซึ่งหนีไดที่เมืองมุกดาหาร นายดีใหลาวมีชื่อซึ่งไปกับนายดีกุมตัวนายศุก นายมู ลงมาสงใหกับ
เสมียนคันทาผูนาย ณ เมือง นครนายก แตนายดีขึ้นไปสืบเสาะติดตามอยู ณ เมืองนครพนมหาพบตัว
ลาวหลวงกองขุนประเสริฐเสนาเมืองนครนายกไม นายดีปวยไปลงคางอยู ณ เมืองนครพนม ณ วัน
เดือน ๖ ปมะโรงฉศก พระมหาสงครามเจาอุปราชเวียงจันทนพานายครัวลงมาเฝาทูลละอองฯ แจง
ราชการ ณ กรุงเทพฯ นายดีคลายปวยขึ้นจะกลับลงมากับเจาอุปราชวาลาวบาวเจาอุปราชที่ขึ้นมากับ
เจาอุ ป ราชหลบหนี ไป ๑๑ คน ๑๒ คน ยังหาไดตัว ไม ให น ายดีอยูชวยสืบ เสาะติดตามลาวบาว
เจาอุปราช ณ เมืองนครพนมกอน ถาสืบเสาะไดตัวแลวใหนายดีคุมลงไปตามภายหลัง นายดีก็อยู ณ
เมืองนครพนม
ครั้นอยูมา ณ เดือน ๑๑ ปมะโรงฉศก ฯขาฯ ไปหานายณูบุตรหลวงอนุรักษภูเบศร ณ
โรงหลวงอนุรักษภูเบศรเห็นทาวบูเมืองเขมราฐถือหนังสือบอกเมืองเขมราฐมาใหนายณู ฯขาฯ ถามผู
ถือหนังสือวาขอราชการสิ่งใด ทาวบูบอกวาเมืองเขมราฐบอกมาวา ณ ปมะโรงฉศก ขุนปองพลขัณฑ
พาครัวลาวเมืองวัง เมืองตะโปน เมืองพวน ซึ่งเกลี้ยกลอมไดใหตั้งบานเรือนอยู ณ บานปากแซง แขวง
เมืองเขมราฐ หนีขามฟากโขงไปเปนคนชายหญิงใหญนอย ๒๐๐ เศษ แตจะหนีไปแตเดือนใด ผูใดจะ
ไปติดตามครอบครัวประการใด ฯขาฯ หาไดถามไม นายณูพาตัวทาวบูกับหนังสือบอกไปแจงกับหลวง
อนุ รักษภู เบศร ฯขาฯ หาไดเขาไปฟงไม แลว ฯขาฯ ไดยิน ทาวเพี้ยพวกเมืองนครพนมพูดวาพวก
ครอบครัวซึ่งตั้งอยู ณ บานปากแซงลาวหลวงอนุรักษภูเบศรชักเอาไปจึงพากันหลบหนี ครัวเหลานี้จะ

๔๕๐
พากันหนีไปอยูแหงใด ฯขาฯ หาไดยินผูใดพูดไม แลครอบครัวลาวฟากโขงตะวันออก ฯขาฯ เห็น
พระสุนทรทาวเพี้ยแตงกองไปลาดตระเวนทางเมืองแสกไดครัวเมืองแสกชายหญิงใหญนอยมา ๗๐
เศษ ฯขาฯ เห็นหลวงอนุรักษภูเบศรเอาครัวรายนี้ไวในโรงหลวงอนุรักษภูเบศร
ณ วัน ๔ฯ ๑๒ ค่ํา ทาวเพี้ยในกองอุปฮาดเมืองนครพนมซึ่งใหขามฟากไปลาดตระเวนเกลี้ย
กลอมครอบครัวเอาผ านุงผาห มของเพี้ยหมื่นนาผูตายมาแจงความวา ทาวเพี้ยหมื่นนานายไพรไป
ลาดตระเวนหวางเมืองตะโปนกับเมืองเชียงรมตอกัน พบครัวลาว ๗๐ เศษ เพี้ยหมื่นนาพาครัวมา
พวกลาวนายครัวตามมารบชิงครัว พวกครัวฆาเพี้ยหมื่นนาเมืองนครพนม เพี้ยหมื่นนาเมืองทาอุเทน
เพี้ยภิมสารบานดงวาย ตาย ๓ คน ชิงเอาครัวไปพวกทาวเพี้ยนายไพรก็แตกหนีมา แตไพรจะตาย
เทาใด ฯขาฯ หาไดยินพูดไม แลเพี้ยหมื่นนา เพี้ยภิมสาร นายไพรซึ่งไปลาดตระเวนจะเปนคนมาก
นอยเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ
ณ วันเดือน ๑๑ ขางแรมปมะโรงฉศก ฯขาฯ ลงไปหาพี่นอง ณ เมืองสกลนคร ประมาณ
๒ วัน ๓ วัน ฯขาฯ กลับมาเมืองนครพนมเห็นชางพลายสูง ๓ ศอกเศษผูกไวในโรงริมศาลากลางชาง
๑ ฯขาฯ เขาไปดูเห็นสีขนแดง แตขนหางนั้นดําแดงบาง แตแดงมากกวาดํา สีตัวสีขนประหลาดกวา
ชางตามธรรมเนียม แตจักขุ อัณฑะโกศ เล็บนั้นจะเปนสีอยางไร ฯขาฯ หาไดสังเกตไม ฯขาฯ ถาม
ทาวเมรเมืองนครพนมวาชางสีประหลาดตัวนี้ไดมาแตไหน ทาวเมรบอกวาทาวเพี้ยเมืองยศโสธรคลอง
ไดนําขึ้นมาใหพระสุนทรราชวงศาเจาเมืองยศโสธร เมืองนครพนม แตทาวเพี้ยเมืองยศโสธรจะแทรก
คลองไดมาแตตําบลใด ฯขาฯ หาไดถามทาวเมรไม ครั้นอยูมา ๒ วัน ๓ วัน ฯขาฯ กลับไปดูก็เห็นสี
ขนสีตัวคงอยูตามเดิม ถานําไปลงน้ํากลับขึ้นมาเห็นสีขนสีตัวแดงกวาอยูที่โรง
ณ วัน ๖ฯ ๑๒ ค่ํา พระสุนทรราชวงศา พาทาวสายบานมงหวายลงมา ณ เมืองพนมเปญ
แตไดยินทาวเพี้ยเมืองนครพนมพูดวาพระสุนทรราชวงศาจะไปพักทําบุญใหทานอยู ณ เมืองยศโสธร
แลวจึ งจะลงไปเมื องพนมเปญ แลชางพลายสีป ระหลาดนั้น พระสุน ธรราชวงศาจะเอาลงไปเมือง
พนมเปญฤๅประการใด ฯขาฯ หาทราบไม
ครั้น ณ วัน ฯ๙ ๑๒ ค่ํา ฯขาฯ มาจากเมืองนครพนม มาเถิงเมืองสกลนคร ณ วัน ๑ฯ ๑ ๑๒
ค่ํา พักอยู ๑๒ วัน อยู ณ วัน ฯ๘ ๑๒ ค่ํา ทาวราชวงศ ทาวโถง ทาวเมร ทาวเสือ ทาวเพี้ยนายไพร
๖๐๐ คน ยกขามฟากโขงจะไปจับอายญวนดานญีเหิบ
ณ วั น ฯ๙ ๑๒ ค่ํ า ฯข า ฯ มาจากเมื อ งสกลนครลงมาเถิ งเมื อ งสระบุ รี แ ล ว ก็ ล งมา ณ
กรุงเทพฯ อยูภายหลังราชวงศทาวเพี้ยนายไพรจะไปจับอายญวนไดฤๅมิได ฯขาฯ หาทราบไม เปน
ความจริง ฯขาฯ แตเทานี้

๔๕๑
คําใหการขุนณรงคภักดีลอมพระราชวัง ณ เดือน ๑ ปมะโรงฉศก
วัน ๗ ฯ๓ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศกเจาคุณฝายเหนือสั่งใหถามขุนณรงคภักดีลอมพระราชวังได
ความวา
๏ ฯขาฯ ขุนณรงคภักดีกองนอกลอมพระราชวังใหการวา ณ วันเดือน ๑๐ ปมะโรงฉศก
พระยาศรีสหเทพวาที่พระยาเพชรพิไชยจางวางลอมพระราชวังให ฯขาฯ นายไพร ๕ คนถือตราขึ้นไป
เรงไมขอนสัก ณ เมืองกําแพงเพชร เมืองตาก เมืองเถิน ฯขาฯ ขึ้นไปเถิงเมืองตาก ณ วัน ฯ๑ ๑๐ ค่ํา
แลว ฯขาฯ ขึ้นไปเรงไม ณ เมืองเถินแลว ฯขาฯ กลับลงมาเถิงเมืองตาก ณ วัน ฯ๓ ๑๒ ค่ํา อยู ๔ วัน
๕ วัน หมื่นปญญาซึ่งออกไปสืบราชการกับทาวเขื่อนแกว ณ เมืองเมาะตําเลิมพาพมาเมืองเมาะตําเลิม
มองสวยโก ๑ ไพร ๒ (รวม) ๓ คน ถือหนังสือพมา ๑ อังกฤษ ๑ (รวม) ๒ ฉบับเขามา ณ เมืองตาก
พระพลเมืองกําแพงเพชร พระสุนทรบริรักษ หลวงปลัด พระเชียงเงิน พระเชียงทอง กรมการใหลาม
แปลหนังสือพมาหาไดความไม พระพล พระสุนทรบริรักษ หลวงปลัด กรมการถามขอราชการทาง
เมืองเมาะตําเลิม เมืองอังวะ มองสวยโกแจงความวาพมาเมืองอังวะยกกองทัพมาอยูที่เมืองยางแดง
๗๐๐๐ เมืองกะเติงติ ๓๐๐๐ เมืองมัตมะ ๓๐๐๐ (รวม) ๑๓๐๐๐ คน แตพมาที่ยกมาตั้งอยูที่เมือง
มัตมะ ๓๐๐๐ คนนั้นจะขอขามกองทัพมาฟากแมน้ําขางตะวันออกเมืองเมาะตําเลิม อังกฤษเจาเมือง
เมาะตําเลิมหายอมใหขามมาไม อายพมาที่ยกกองทัพมา ๑๓๐๐๐ คนนั้นจะไปตีเมืองไดมองสวยโก
หารูไม พระพล พระสุนทรบริรักษ หลวงปลัด พระเชียงเงิน พระเชียงทอง กรมการบอกหนังสือให
หลวงยกกระบัตรเมืองตาก หลวงปลัดเมืองเชียงเงิน ถือหนังสือพมาหนังสืออังกฤษลงมาแจงราชการ
ณ กรุงเทพฯ แลวแตงใหพระเติน ๑ ทาวรามเสน ๑ (รวม ๒) ไพร ๒๐ (รวม) ๒๒ คน ออกไปสืบ
ราชการทางเมืองเมาะตําเลิมอีก
อยู ณ วั น ฯ๓ ๑ ค่ํ า พระเติน ท าวรามเสน มี ห นั งสือใชคนถือเข ามาเถิงเมื องตากวา
พระเตินกับ ไพรแยกกัน ไปสืบราชการทางบานทาสองยาง พระเตินใหทาวรามเสนนายไพร ไปสืบ
ราชการทางเมืองเมาะตําเลิม ทาวรามเสนไปถึงเกาะกริดพบทาวเขื่อนแกวซึ่งใหไปสืบราชการขาวที่
เกาะกริด ทาวเขื่อนแกวยังหาไดออกไปเถิงเมืองเมาะตําเลิมไม พระเติน ทาวเขื่อนแกว ทาวรามเสน
สืบถามขอราชการกับกะเหรี่ยงพวกอังกฤษบานทาสองยางบานเกาะกริด บอกความตองกันวาพมายก
กองทัพมาตั้งอยูที่เมืองยางแดงเป นอัน มาก แตจะเปน คนเทาใดจะไปตีบานเมืองใดหาไดความไม
พระพล พระสุนทรบริรักษ หลวงปลัด พระเชียงเงิน พระเชียงทอง กรมการ ไมไวใจแกราชการ ณ
วัน ฯ๓ ๑ ค่ํา มีหนังสือใชคนใหถือออกไปเถิงพระเติน ทาวเขื่อนแกว ทาวรามเสน วาใหทาวเขื่อนแกว
ทาวรามเสน เรงรีบออกไปสืบราชการใหเถิงเมืองเมาะตําเลิมโดยเร็ว ใหพระเตินแตงใหกะเหรี่ยงบาน

๔๕๒
ทาสองยางนายไพร ๒๕ คน เรงออกไปสืบราชการใหเถิงเมืองยางแดงใหไดขอราชการมาใหแน ไปแต
ณ วัน ฯ๙ ๑ ค่ํา พระเติน ทาวเขื่อนแกว ทาวรามเสน ผูไปสืบราชการยังหากลับมาไม ณ วัน ฯ๙ ๑ ค่ํา
พระยากําแพงเพชรนายไพร ๓๐ คน ขึ้นไปฟงราชการอยู ณ เมืองตาก จัดใหหลวงปลัดเมืองตากนาย
ไพร ๓๐๐ คนออกไปตั้งอยูที่ดานปกลนชองแคบ พระยากําแพงพระสุนทรบริรักษกรมการแตงให
หมื่นภักดีเมืองตากขึ้นไปสืบราชการทางเมืองเชียงใหม ณ วัน ๑ฯ ๓ ๑ ค่ํา ยังหากลับมาไม ที่เมืองตาก
ก็เห็นเกณฑผูคนเตรียมไวกับบานเมือง
ณ วัน ฯ๖ ๑ ค่ํา ขุ น ณรงคภั ก ดีล องลงมาจากเมื องตากมาเถิงบ านแสนตอแขวงเมื อ ง
กําแพงเพชร พบพวกเมืองนครคุมแพไมขอนสักลงมาเปนไม ๑๐๐ ตนเศษ ฯขาฯ ถามวาแพหลวงฤๅ
พวกลาวบอกไมทราบ ทาวกญาหารนายคุมแพยังหามาเถิงไม แลวพวกลาวบอกวาลองแพมาจาก
เมืองละคร แต ณ วันเดือน ๑๐ ขางขึ้น ครั้น ฯขาฯ ลองลงมาเถิงเกาะสามสิบแขวงเมืองกําแพงเพชร
พบลาวเมืองลําพูนคุมแพไมขอนสัก ๘๐ ตน ฯขาฯ ถามพวกลาววาพระยาลําพูนใหทาวเมืองคําคุมแพ
ไมลงมาแตทาวเมืองคําตามมาขางหลังยังหามาไม พวกลาวลองแพไมมาจากเมืองลําพูน แต ณ วัน
เดือน ๑๐ ขางขึ้น ฯขาฯ ก็ลองลงมา ณ กรุงเทพฯ และ ฯขาฯ อยูเมืองตากเดือนหนึ่งกับ ๓ วัน เห็น
แตลูกคาเมืองตากเอาสินคาไปขายเมืองเชียงใหม กลับลงมาเถิงเมืองตาก ณ วันเดือนอายขางขึ้น เรือ
ลูกคา ๒ ลํา พระยากําแพงเพชร พระสุนทรบริรักษ กรมการเอาตัวมาถามราชการทางเมืองเชียงใหมก็
หาไดความไม แตลูกคาเมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน หาเห็นลงมาที่เมืองตากไม ฯขาฯ
ลองเรือมาตามทาง พวกเมืองหลวงพระบาง เมืองนานจะลงมาเถิงแหงใดตําบลใดหาทราบขาวไม
๓๘. คําใหการเรื่องพระยาเขมรคิดหาอุบายกําจัดกองทัพไทย จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๔
๏ วัน ๑ ฯ๔ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัพศก ไดซักถามอายพระยาจักรีมี โดยชื่นตา อายพระยาจักรี
มีรับเปนสัจวา เดิม ณ วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา ปมะโรงฉศก อายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาศรีทิพวังเกา
อายพระยาพระคลังศุก อายพระยากุเชนทรเสนาโปด อายพระยาวงศาธิบดีศรี อายพระยาวงศา
อรรคราชศรี อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อาย
พระยาโสรไทยโสมเขากัน ๑๐ คน ไปที่เรือน ฯขาฯ บอก ฯขาฯ วาบานเมืองทุกวันนี้ไพรบานพลเมือง
ไดความเดือดรอนหนัก คิดจะใหมีหนังสือไปเถิงญวนใหญวนทําเปนวาจะพาเจาผูหญิงขึ้นมาสง ณ
เมืองพนมเปญ แลวใหยกกองทัพขึ้นมาดวย จะไดใหพระยาพระเขมรราษฎรเมืองพนมเปญ เมือง
ขึ้นกับเมืองพนมเปญกําเริบขึ้นใหพรอมกันกับกองทัพอายญวน จะไดชวยกันไลกองทัพไทยใหไปเสีย
จากบานเมือง ฯขาฯ จึงวาความนี้โตใหญหนัก อายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาพระเขมรมีชื่อ
๙ คนวาอยาให ฯขาฯ วิตกเลย พระยาพระเขมรในเขตเมืองศรีสุนทร บาพนม ตบงขมุม เมืองลําดวน

๔๕๓
เมืองสวายเตียบ ก็รวมใจคิดดวยกัน เปน อันมาก แลวพระยาบวรราชรถวาไดมีหนังสือใชคนไปหา
ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู หลายครั้งแลว ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยาไดมีหนังสือมา
เถิงอายพระยาบวรราชรถใจความวาใหอายพระยาบวรราชรถ พระยาพระเขมรทั้งปวงคิดอานใหเจา
ผูหญิง ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ใหกลับขึ้นมาบานเมือง ใหอายพระยาบวรราชรถคิดอาน
เกลี้ยกลอมพระยาพระเขมรใหกําเริบขึ้น ฯขาฯ กับพระยาพระเขมร ๙ คนคิดอานพรอมใจกันวาจะ
ทําหนังสือไปเถิงฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ฉบับ ๑ ฯขาฯ จึงวาตราซึ่งจะปดไปนั้นจะเอา
ตราเดิมสําหรับที่ของ ฯขาฯ ปดไปกลัวเขาจะจําดวงตราได ฯขาฯ กับอายพระยาบวรราชรถจึงคิด
กันเอาไมมือเสือมากลึงเปนตราโตกวาตราเดิม ฯขาฯ ประมาณเสนตอกหนึ่ง ฯขาฯ จึงใหอายพระยา
พระคลั งศุ กไปพู ดจานั ดหมายกั บ อายสนองไชย อายแสนไชยมน แลวให เอาตัว อายสนองชิงเป น
นองเขยอายสนองไชยมาแกะตราเปนรูปราชสีหขึ้นอีกดวงหนึ่ง แลว ฯขาฯ กับอายพระยาบวรราชรถ
อายศรีทิพวังเกา อายพระยาพระคลังศุก อายพระยากุเชนทรเสนาโปด อายพระยาวงศาธิบดีศรี อาย
พระยาโสรไทยโสม อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาวงศาอรรคราชศรี
(อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม) เขากัน ๑๐ คน คิดพรอมใจกันทําหนังสือฉบับ ๑ ปดตรา ๑๐ ดวงให
อายพระยาโกษาสงครามมุมเมืองศรีสุนทรถือไปเถิงฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู แต ณ วัน
ฯ๓ ๔ ค่ํา ปมะโรงฉศก ใจความวาหนังสือ ฯขาฯ พระยาพระเขมรมีชื่อ ๑๐ คนมาเถิงฟาทะละหะหลง
สมเด็จเจาพระยาหู ดวยทุกวันนี้ ฯขาฯ ขางโนนคิดเถิงสมเด็จพระบิดาอยากจะใหพระราชบุตรทั้ง ๓
องคใหไดกลับไปพรอมมูลกับพระปตุลา แต ฯขาฯ ขางโนนยังคิดกลัวดวยองญวนจะทําวุนวายจับ
เจานายเขมรเหมือนเมื่อครั้งองเตียนกุน ในกรุงเทพฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวและเจาเมืองเวก็มี
พระคุณกับเจานายเขมรเปรียบเหมือนบิดามารดา แต ฯขาฯ ยังคิดสงสัยกลัวเอาความทูลเจาผูหญิง
ใหทราบจะเมตตาฤๅจะคิดอานประการใดก็ใหมีหนังสือใหพระยาโกษาสงครามมุมถือกลับไปโดยเร็ว
ครั้ น ณ วั น ๔ฯ ๕ ค่ํ า ป ม ะเส็ งสั ป ตศก อ ายจี น เก า ลู ก ค าเมื อ งโจฎกขึ้ น มา ณ เมื อ ง
พนมเปญเอาหนังสืออายองตงดก องตนผู เมืองโจฎกเขียนอักษรญวนขางหนึ่งแปลเปนอักษรเขมรขาง
หนึ่ง มาสงให ฯข าฯ ฉบั บ ๑ ใจความวาดวยเมืองพนมเปญแตกอนยังไมร าบคาบ ขุน นางเขมร
ทั้งปวงแตกตื่นสะดุงกลัว กับราษฎรกระจัดกระจายแตกบานเมืองตอภายหลัง รับสั่งเจาเวียดนามมี
พระทัยเมตตากับผูที่เขาเกลี้ยกลอมนั้นสารพัดโทษแตกอนก็ยกเสียทั้งสิ้น แลวเมตตาดวยอดอยากจึง
ตั้งตลาดคาขายจะใหราษฎรคาขายทํามาหากิน ที่จริงเจาเวียดนามก็มีพระทัยเมตตาเขมรญวนจีน
เหมือนกัน เมื่อเร็วๆ โปนจิกเราทั้งปวง ไดทําตามรับสั่งเจาเวียดนามใหเกลี้ยกลอมใหกวางขวาง ถา
ผูใดมีใจแจงเปดทางใหรูยังแตคนหนึ่ง ๒ คน ที่ใกลยังไมรูทั่วยังมีใจเคลือบแคลงสงสัย ออกญาจักรีมี
ใชคนลงไปแจงหลายครั้งบอกวาขุนนางเขมรกับราษฎรเขมรทั้งปวงมีใจจะใครเขาเกลี้ยกลอม แตวา
ใจความยั ง แคลงอยู แล ว เราก็ รู อ ยู จึ ง ทํ า หนั ง สื อ บั ง คั บ มาให แ จ ง ความชั ด เป น แน ถ า ผู ใดเข า

๔๕๔
เกลี้ยกลอมอยาวามีโทษเลย แลวกลับจะมีบําเหน็จความชอบทั้งนักองคดวงขุนนางพระเขมรจีนจาม
แขกผูใหญผูนอยทั้งปวงก็ใหแจงอยูในใจทั้งสิ้น แลวก็ใหพากันเขาชื่อใหหมดจึงจะดี โปนจิกเรารับทั้ง
ปวงรั บ สั่ งเจ า เวี ย ดนามให เกลี้ ย กล อ มอยู ทุ ก ตํ าบล ที่ ใกล ไกลจะได ค วามสุ ข สบายทุ ก คน ผูที่ เข า
เกลี้ยกลอมเห็นสบาย ผูที่อยูใกลรูความจะเขามา ไมตองมีใจเคลือบแคลงสงสัยตอไป ถาเนิ่นชาไปไม
มาวันหลังอยาบนวา หนังสือบังคับมาเถิงออกญาจักรีมี เดิมเปนกวานเกอใหมารับทําตามดังนี้ หนังสือ
มา ณ วัน ฯ๑ ๓ ๔ ค่ํา ปมะโรงฉศก
ครั้น ณ วัน ฯ๑๐ ๔ ค่ําปมะเส็งสัพศก ฯขาฯ กับอายพระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาพระคลังศุก อายพระยากุเชนทรเสนาโปด อายพระยาวงศาธิบดีศรี อายพระยาสุภา
เสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาวงศาอรรคราชศรี เขากัน ๑๐
คน ที่รวมคิดกันทําหนังสือปดตรา ๑๐ ดวง ใชใหอายพระยาโกษาสงครามมุมไปเถิงฟาทะละหะหลง
สมเด็ จ เจ า พระยาหู ณ ค า ยกะพงซื อ เตี ย น ในหนั งสื อ ใจความว า ฯข า ฯ อ า ยพระยาจั ก รี มี อ า ย
พระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาพระคลังศุก อายพระยากุเชนทรเสนาโปด อาย
พระยาวงศาธิบดีศรี อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาโสรไทยโสม อาย
พระยาวงศาอรรคราชศรี กราบเรียนมาเถิงฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหูใหทราบ ดวยพวกเรา
ข างโน น คิ ดเถิ งสมเด็ จ พระบิ ดาและพระราชบุต รทั้ ง ๓ องค อยากให ไดไปมั่ ว มูล กัน กับ พระบิ ด า
พระภักดีนิยาดวยกันในเมืองพนมเปญใหไดสุขไปขางหนานั้น ถาฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู
จะคิดอานประการใดก็ให ฯขาฯ รูดวย ฝายพระยาพระเขมรพวกเราขางโนนก็คิดพรอมใจกันจะคอย
กําเริบขึ้นรบกับกองทัพ ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู แลกองทัพญวนมีขุนนางผูใหญพรอมใจ
กัน ทั้ งสิ้น แล ว ถา ฟ าทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู จะคิดยกกองทัพ พาเจาผูห ญิ งขึ้น ไปเมือง
พนมเปญในเดือนใดวันใดก็ใหกําหนดไปใหรูเปนแนจะไดกําเริบขึ้นใหพรอมใจกัน
ครั้น ณ วัน ฯ๑๐ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก อายพระยาบวรราชรถไปที่เรือน ฯขาฯ ๆ จึงบอก
กับอายพระยาบวรราชรถวาการที่คิดกันนั้นใหงดไวกอน ดวยยังหาไดขาวกองทัพฟาทะละหะหลง
สมเด็จเจาพระยาหูไม อายพระยาบวรราชรถวาจะงดไมได ดวยผูคนคิดพรอมกันหมดแลว ให ฯขาฯ
ทําหนังสือไปเกณฑคนโทษ
ครั้น ณ วัน ฯ๑๐ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ จึงทําหนังสือ ๒ ฉบับใหอายพระยาศรีทิพวังเกาถือไปเกณฑคนในแขวงเมืองศรีสุนทร ใจความในหนังสือฉบับ ๑ วาหนังสือเจาพระยาจักรีรับ
พระบัณฑูรวิเศษมาเถิงพระมนตรีนุชิตโตดนายกองมา ดวยคนกองมาในพระมนตรีนุชิตโตด ๕๐ คน
นั้น ถาหนังสือเถิงกลางวันเถิงกลางคืนเมื่อใด ก็ใหพระมนตรีนุชิตเรงเกณฑคน ๕๐ คนสงไป ณ เมือง
พนมเปญโดยเร็ว ฉบับ ๑ เถิงพระยานราธิราชเทพใจความวาหนังสือเจาพระยาจักรีรับพระบัณฑูร

๔๕๕
วิเศษมาเถิงพระยานราธิราชเทพใหรู ใหพระยานราธิราชเทพกับกํานันบานในเขตเมืองศรีสุนทรให
เกณฑคนในเขตเมืองศรีสุนทรใหไดมากแลวใหรวบรวมคนสงใหกับพระยาศรีทิพวังเกาแลว ฯขาฯ ได
มอบหนังสือ ๒ ฉบับใหอายพระยาศรีทิพวังเกาถือไปเกณฑคน อายพระยาศรีทิพวังเกาจะเกณฑคน
ไดมากนอยเทาใด ฯขาฯ ไมทราบ และเมื่ออายพระยาศรีทิพวังเกายังไมไดเกณฑคนนั้น อายพระยา
ศรีทิพวังเกาบอก ฯขาฯ วาอายพระยาบวรราชรถบอกกับอายพระยาศรีทิพวังเกาวามีพระบัณ ฑูร
เจาผูห ญิ ง ๑ ฉบับ หนังสือฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยา ๑ ฉบับ เขากัน ๒ ฉบับมาเถิงอาย
พระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาวงศาธิบดีศรี อาย
พระยาเสนาพิพัฒนโสม อายพระยาพระคลังศุก อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาสุภาเสนาอก อาย
สนองเมืองศรีสุนธร ใจความวามีพระบัณฑูรเจาผูหญิงตั้งใหอายพระยาบวรราชรถเปนที่พระยายมราช
อายพระยาวงศาอรรคราชศรีเปนที่พระยาอรชุน อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปนที่พระยาราชเกสร อาย
สนองเมืองศรีสุนทรเปนที่พระยาแสนสงคราม อายพระยาสุภาเสนาอกเปนที่พระยามหาเสนา อาย
สองไชยเปนที่พระยาธารมาเดโช อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนที่พระยาสังขโลก ใหพระยาพระเขมร
ทั้งนี้กราบถวายบั งคมทู ล รับ เป น ที่ ความตามตําแหนงแลว ให ฟงขาวราชการ ถากองทัพฝายขา ง
ฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา ยกมาเมื่อใดก็ใหพระยาพระเขมรมีชื่อซึ่งกราบถวายบังคมทูลเปนที่คุม
ไพรกําเริบขึ้นรับกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา ใหพรอมกัน การซึ่งจะคิดกําเริบขึ้นไลกองทัพ
ไทยไปเสียนั้น ถากองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา กองทัพญวนกําหนดจะยกขึ้นมาวันใดเปนแน
แลว อายพระยาจักรีมีเปนแมทัพเกณฑเอาคนเมืองสําโรง เมืองบาที มาเพลากลางคืน จะตั้งโหแลวยิง
ปนไลกองทัพไทยใหแตกหนีไป ถากองทัพไทยสูรบกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยา กองทัพ
ญวนจะไดชวยสูรบกองทัพไทย แตยังหามีกําหนดวันใดไม ดวยยังคอยกองทัพฟาทะละหะ สมเด็จ
เจาพระยา กองทัพญวนยังไมมา
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๔ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก กลางคืนประมาณ ๓ ยามเศษ เจาใหพระยาศรีทิพวัง พระยาราชสุภาวกไปหาตัว ฯขาฯ มาเฝาที่ตําหนักแพ เจามีรับสั่งใหพระยาภักดีอรรคราช
พระยารักษาโลกนาถจับตัว ฯขาฯ จําไว เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้ ๏๛
๏ วัน ฯ๑ ๑ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกเพลากลางคืนไดเอาตัวอายพระยาจักรีมีเขาคาผูกเทา
ผูกเอว เฆี่ยนถามอายพระยาจักรีมีก็ใหการยืนคําอยู ๏๛
๏ วัน ๖ ฯ๒ ๗ ค่ํา ปมะเส็งสัพศกไดซักถามอายพระยากุเชนทรเสนาโปดโดยชื่นตา อาย
พระยากุเชนทรเสนาโปด ซึ่งตั้งตัวเปนพระยาฤทธาสงครามใหการรับเปนสัจวา อายุ ฯขาฯ ได ๔๙ ป
ภรรยาชื่ออีอก มีบุตรชาย ๑ หญิง ๑ เขากัน ๒ คน ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บานไพรพรมแขวง

๔๕๖
เมื องศรี สุ น ทร ฯข า ฯ ทํ าราชการขึ้น กั บ พระยาภั กดี อ รรคราจางวางองครัก ษ ข วา ฯขาฯ มารับ
ราชการตั้งโรงอาศัยอยูที่เกาะจะโรยจังวา
ครั้น ณ วัน ฯ๔ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก อายพระยาบวรราชรถใหบาวมาเรียก ฯขาฯ ไปที่
เรือน ฯขาฯ ไปเถิ งเรือนอ ายพระยาบวรราชรถ ฯขาฯ เห็น อายกลาภาศยกนั่งอยูที่นั้นดวย อาย
พระยาบวรราชรถถาม ฯขาฯ วาทุกวันนี้ขากินขาวของไทยฤๅกินขาวของญวน ฯขาฯ บอกวากองทัพ
ไทยมาตั้งรักษาบานเมืองใดอยูเย็นเปนสุขก็ตองกินขาวของไทย อายพระยาบวรราชรถจึงวากินขาว
ของไทยไมถูก กองทัพไทยมาอยูบานเมืองไดความเดือดรอนนัก อายพระยาบวรราชรถวาจะกินขาว
ของญวนแลว ฯขาฯ จึงวากับพระยาบวรราชรถเปนขุนนางถือน้ําพระพิพัฒนสัจจาอยู พระยาวบวรราชรถพูดดังนี้จะมิเปนกบฏไปฤๅ อายพระยาบวรราชรถวาจะคิดเอาแผนดินใหกับเจานายของตัวจะ
เปนกบฎทําไม คิดไลแตกองทัพไทยเสียจากบานเมืองใหคงอยูแตเจานายของเรา แลวอายพระยาบวรราชรถวาถา ฯขาฯ ไมพรอมใจคิดดวยแลว ฯขาฯ ก็คงจะเสียตัว ฯขาฯ จึงวากับพระยาบวรราชรถคิดเห็นดีอยางนั้นแลว ฯขาฯ พรอมใจคิดดวย อายพระยาบวรราชรถจึงบอกกับ ฯขาฯ วา
อายพระยาวงศาอรรคราชศรี อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวัง
เกา อายพระยานครธรรมราชมก อายกลาภาศยก ก็คิดพรอมใจกับอายพระยาบวรราชรถทั้งสิ้นแลว
จะคิดทําหนังสือไปเถิงฟาทะละหะหลง ขอกองทัพญวนขึ้นมาชวยในวันนั้น ฯขาฯ ก็กลับมาโรง ฯขาฯ
ครั้ น ณ วั น ฯ๖ ๒ ค่ํ า ป ม ะโรงฉศก อ ายพระยาบวรราชรถให ค นมาบอก ฯขาฯ ว า
หนังสือทําแลว ให ฯขาฯ เอาตราไปปด ฯขาฯ จึงเอาตราของ ฯขาฯ ถือไปเถิงเรือนอายพระยาบวร
ร
า
ช
ร
ถ
ฯขาฯ เห็นอายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาวงศาธิบดีศรี อายพระยานครธรรมราชมก อายกลาภาศยก อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาวงษาอรรคราชศรี นั่งพรอมกันอยู ณ เรือนอายพระยาบวรราชรถๆ จึงวา
หนังสือเขียนปดตราพรอมกันแลว ยังแตตรา ฯขาฯ ดวงเดียว ให ฯขาฯ เอาตราปดลงจะไดสงหนังสือ
ไปโดยเร็ว ฯขาฯ ก็เอาตรารูปชางของ ฯขาฯ สงใหอายพระยาวงศาธิบดีศรี ใหชวยปด พระยาวงศาธิบดีศรีจึงรับเอาตราของ ฯขาฯ ไปปดลงในหนังสืออีกขางหนึ่ง แลวอายพระยาบวรราชรถจึงอาน
หนังสือให ฯขาฯ ฟงทั้ง ๒ ฉบับๆ หนึ่งวาหนังสืออายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาพระเขมรมีชื่อ
๑๐ คนมาเถิงฟาทะละหะหลงใหเรียนกับองญวน ณ คายกะพงซือเตียน ฉบับ ๑ วาหนังสืออายพระยา
บวรราชรถกับ อ ายพระยาพระเขมรมีชื่อ ๑๐ คนเรียนมายังฟาทะละหะหลงใหนําขึ้น กราบทูลกับ
เจาผูหญิงทั้ง ๓ พระองคใจความในหนังสือ ๒ ฉบับตองกันวา ทุกวันนี้มีกองทัพเขามาอยูกับบานเมือง
พระยาพระเขมรแลราษฎรไดความรอนรนหนัก พระยาพระเขมรและราษฎรในเขตเมืองบาพนม
เมืองศรีสุนทร เมืองตบงขมุม เมืองไพรแวง เมืองพนมเปญ เมืองบาที เมืองตรัง เมืองพุทไธมาศ เมือง

๔๕๗
ไพรกะบาด คิดพรอมใจกันจะกําเริบขึ้นไลกองทัพไทยไปเสียจากบานเมืองใหฟาทะละหะหลงทําเปน
วาจะเอาเจาผูหญิงขึ้นมาสง ณ เมืองพนมเปญ แลวขอกองทัพญวนใหยกขึ้นมาทางลําน้ําเมืองโจฎก
๓๐๐๐ คน ทางลํ า น้ํ า เกาะแตง ๒๐๐๐ คน ทางกะพงซื อ เตี ย นเขี ย มปะเติ ย ๒๐๐๐ คน ทาง
โรงตํารีย ๑๐๐๐ คนเขากันทั้ง ๔ ทาง ๘๐๐๐ คน พากองทัพญวนยกขึ้นมาเถิงวันใด พระยาพระ
เขมรแลราษฎรที่รวมคิดกันในเมืองพนมเปญแลเมืองขึ้นกับเมืองพนมเปญก็จะพากัน กําเริบขึ้นให
พรอมกับทัพญวนจะไดชวยกันไลกองทัพไทยใหไปเสียจากบานเมือง แลวอายพระยาบวรราชรถสง
หนังสือ ๒ ฉบับใหกลาภาศยกถือไปเถิงฟาทะละหะหลง ณ คายกะพงซือเตียน อยูประมาณ ๘ วัน ๙
วัน อายกลาภาศยกถือหนังสือฟาทะละหะหลงกับองญวนคายกะพงซือเตียนเปนอักษรญวนขางหนึ่ง
อักษรเขมรขางหนึ่งมาเถิงอายพระยาบวรราชรถฉบับ ๑ ใจความตองกันวา ซึ่งพระยาบวรราชรถมี
หนังสือใหอายกลาภาศยกถือไป ๒ ฉบับนั้น ฟาทะละหะหลงไดนําหนังสือขึ้นกราบทูลกับเจาผูหญิงทั้ง
๓ พระองคแลเรียนกับองญวน แลวเจาผูหญิงกับองญวนปรึกษาพรอมกันวาถาพระยาบวรราชรถกับ
พระยาพระเขมรมีชื่อแลราษฎรพรอมใจกันจะคิดกําเริบไลกองทัพไทยวันใดเมื่อใด ก็ใหพระยาบวรราช
รถกับพระยาพระเขมรมีหนังสือกําหนดวันไปใหแนนอน จะไดนําเจาผูหญิงยกกองทัพญวนขึ้นมา ณ
เมืองพนมเปญใหทันกําหนด อายพระยาบวรราชรถจึงทําหนังสือตอบใหอายกลาภาศยกถือไปเถิง
ฟาทะละหะหลงกับองญวนเมตตานําเจาผูหญิงยกกองทัพญวนขึ้นไปชวยไดแนนอนเหมือนในหนังสือ
แลว พระยาบวรราชรถกั บ พระยาพระเขมรและราษฎรซึ่ งพรอมใจกั น จะคิด พากัน กํ าเริบ ขึ้ น ใน
วัน ฯ๑๒ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกใหพรอมกัน ขอใหฟาทะละหะหลง องญวนนําเจาผูหญิงยกกองทัพ
ขึ้นมาชวยใหทันทวงที อยูประมาณ ๗ วันอายกลาภาศยกถือหนังสือฟาทะละหะหลงองญวนกลับมา
สงใหอายพระยาบวรราชรถฉบับ ๑ วาถาอายพระยาบวรราชรถกับอายพระยาพระเขมรราษฎรให
พรอมมูลกันใน วัน ๑ฯ ๒ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัป ตศก ตามหนังสือเถิด ฟาทะละหะหลงอายองญวนก็จะ
นําเอาผูหญิงยกกองทัพญวนขึ้นมา ณ เมืองพนมเปญใหทันกําหนดสัญญากัน
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา ปมะโรงฉศก เจาพระองคดวงใชให ฯขาฯ กับพวกรักษาองคไปตัด
ไมเครื่องเรือรบ อายพระยาบวรราชรถจึงสั่งกับอายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาเสนาพิพัฒนโสม
อายพระยาสุภาเสนาอก อายนครธรรมราชมก อายพระยาวงศาธิบดีศรี เขากัน ๖ คน ใหไปเกณฑ
กําลังรวบรวมไวคอย ถาอายบวรราชรถอยูที่บานปรีทะนงแขวงเมืองศรีสุนทร ถาอายพระยาบวรราช
รถไปเถิงเมืองศรีสุนทรแลวจึงจะคิดตั้งใหเปนกองทัพ
ครั้น ณ วัน ๓ฯ ๔ ค่ํา ปมะโรงฉศก ฯขาฯ กับอายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาเสนา
พิพัฒนโสม อายนครธรรมราชมก อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาวงศาธิบดีศรี ๖ คน ก็พากันไป

๔๕๘
เกณฑกําลังที่แขวงเมืองศรีสุนทรคอยทาอายพระยาบวรราชรถ แตตัว ฯขาฯ ไปตั้งเกณฑกําลังอยู ณ
ทาเปยมประกายมฤท
อยู ณ วัน ๑ฯ ๒ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก อายพระยาวงศาอรรคราชศรียกกําลังประมาณ
๘๐ คน เศษขึ้นไปรับภรรยา ณ เกาะสุทิน พบ ฯขาฯ ที่เปยมประกายมฤท
ครั้น ณ วัน ฯ๑๓ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก อายพระยาบวรราชรถจึงใหอายมโนจรุดมาหา
ตัว ฯขาฯ ที่เปยมประกายมฤท ฯขาฯ กับอายพระยาวงศาอรรคราชศรีขึ้นไปหาอายพระยาบวรราชรถ
ที่เมืองศรีสุนทร อายพระยาบวรราชรถกําลังใหไปเกณฑคนอยู แลวอายพระยาบวรราชรถเกณฑให
อายพระยาวงศาอรรคราชศรีกําลัง ๘๕ คน อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมกําลัง ๑๐ คน อายพระยา
นครธรรมราชมกกําลัง ๑๕ คน อายพระยามนตรีนุชิตโตดกําลัง ๕๐ คน อายพระยาวงศากุเชนทร
นบกําลัง ๕๐ คน เขากัน ๒๑๐ คน ยกขึ้นไปเกลี้ยกลอมกดขี่พระยาพระเขมรราษฎรแขวงเมืองตบงขมุม ถาไดกําลังมากแลวใหยกเขาตีเอาคายโพธิพระอินทรใหจงได แลวใหอายพระยาวงศาธิบดีศรี
คุมกําลัง ๓๐๐ คน ยกมาตั้งรักษากดขี่ราษฎรอยู ณ บานแพรกนางราชแหงหนึ่ง ใหอายพระยาโสรไทยโสมคุมไพรสิบหาคนไปตั้งรักษาทางอยูบานบันเตียวเมา ใหอายพระยาสุภาเสนาอกคุมไพร ๑๐๐
คนยกไปตั้งกันกองทัพอยู ณ เปยมมฤท ใหอายพระยาศรีสุคนธเตียงคุมกําลัง ๓๐๐ คน ยกไปตั้งอยูที่
กะพงประบินใหอายพระยาศรีทิพวังเกาคุมกําลัง ๕๐ คนยกไปตั้งกดขี่ราษฎรอยู ณ บานสวายเมียต
แต ฯขาฯ นั้น อายพระยาบวรราชรถใหคุมกําลัง ๒๙ คนยกไปตั้งรักษาทางอยูที่ตําหนักวตได ๒ วัน
ครั้น ณ วัน วัน ฯ๒ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก พระยาเดโชสงครามวาที่สมเด็จเจาพระยาทํา
หนังสือใชใหบาวอายพระยาศรีสุคนธเตียงเอาไปสงให ฯขาฯ ในหนังสือนั้นวาดวยมีรับสั่งเจาพระองค
ด ว งให ย กกองทั พ มาตามจั บ เป น อั น มาก อยาให ฯข าฯ คิด ที่ ผิ ด เลย ให ฯขาฯ คิ ด กลั บ เขามาทํ า
ราชการเปนขาเจาตอไป แลวให ฯขาฯ รูความวากองทัพเมืองตบงขมุมฆาอายพระยาวงศาอรรคราช
ศรีตาย กับ ฯขาฯ ไดสืบความวากองทัพเมืองพนมเปญยกขึ้นมาตั้งลอมอยูขางตะวันตกตะวันออก
หลายทาง แลวอายพระยาบวรราชรถก็หนีไปแลว ฯขาฯ นายไพร ๒๙ คน ก็พากัน หนีไป ฯขาฯ
ทราบวาพระยากลาโหมยกกองทัพไปตั้งลอมอยูทางแพรกสําราบขางตะวันออก ฯขาฯ จึงไปเขาหา
พระยากลาโหม ณ แพรกสําราบ พระยากลาโหมจึงจับ ตัว ฯขาฯ จําคาสง ฯขาฯ เขามา ณ เมือง
พนมเปญ เปนความสัจความจริงของ ฯขาฯ แตเทานี้ ๏
๏ วัน ฯ๓ ๗ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก ไดเอาตัวอายพระยากุเชนทรเสนาโปดเขาคาผูกเทาผูก
เอว เฆี่ยนถามอายพระยากุเชนทรเสนาโปดก็ใหการยืนคําอยู ๛
๏ วัน ๖ ๒ฯ ๗ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกไดเอาตัวอายพระยาโกษาสงครามมุมเขาคาเฆี่ยนถาม
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๏ อายพระยาโกษาสงครามมุมใหการรับเปนสัจวาเดิมอยู ณ วัน ฯ๔ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก
อายกลาภาศยกบานเรือนอยู ณ บานไพรทะนงเจตเมืองศรีสุนทร ถือหนังสืออายพระยาจักรีมี อาย
พระยาบวรราชรถ อ ายพระยาศรีสุ คนธเตีย ง ไปเอา ฯขาฯ ณ เมืองพนมเปญ ฯขาฯ มากับ อา ย
กลาภาศยก ฯขาฯ สํานักอยูที่เรือนอายพระยาบวรราชรถ ณ เมืองพนมเปญ ฯขาฯ พบอายพระยา
จักรีมี อายพระยาบวรราชรถ ณ เมืองพนมเปญ ฯขาฯ พบอายพระยาจักรีมี อายพระยาบวรราชรถ
อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวังเกา อายพระยาวงศาอรรคราชศรี อายพระยาวงษาธิบดี
ศรี อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาเสนาพิพัฒ นโสม อายพระยาธรรมราชมก อายพระยาสุภ า
เสนาอก อายพระยาพระคลังศุก อายกลาภาศบือ อยูบานรุมเขตบาที อายพระยาราชนายกคงบาน
อยูอุดงฦๅไชย อายเทพอาจารยอยูเขตเมืองบาที พูดจาคิดอานกันจะไลกองทัพไทยไปเสียจากเมือง
พนมเปญแลว
อายพระยาจักรีมี อายพระยาบวรราชรถ อายพระยาศรีสุคนธเตียง อายพระยาศรีทิพวัง
เกา อายพระยาวงศาอรรคราชศรี อายพระยาวงษาธิบดีศรี อายพระยาโสรไทยโสม อายพระยาธรรม
ราชมก อายพระยาสุภาเสนาอก อายพระยาพระคลังศุก อายกลาภาศบือ อายพระยาราชนายกกง
อายเทพอาจารย จึงทําหนังสือ ๒ ฉบับ ปดตราฉบับละ ๑๐ ดวง ให ฯขาฯ กับอายกลาภาศยก อาย
โตดทาส ฯขาฯ คนหนึ่ง อายโหทาสอายกลาภาศยกคนหนึ่งเขากัน ๔ คน ถือไปแต ณ วัน ฯ๓ ๒ ค่ํา
ปมะโรงฉศก หนังสือ ๒ ฉบับใจความตองกันวาดวยทุกวันนี้ ฯขาฯ ขางโนนคิดเถิงสมเด็จพระบิดา
อยากจะใหพระราชบุตรทั้ง ๓ องคใหไดกลับไปพรอมมูลกับพระปตุลาพระภักดีนิยา แต ฯขาฯ ขาง
โน นยังคิดกลัวองญวนจะทําวุน วายจับ เจานายเขมรเหมือนเมื่อครั้งองเตียนกุน ฯขาฯ ขางโนนคิด
สงสัยกลัวเจาเวียดนามจะไมเมตตาเหมือนแตกอน ถาเจาเวียดนามเมตตาแลวใหทําเปนวาจะพาเจา
ผูหญิงขึ้นไปสง ณ เมืองพนมเปญแลวใหขอกองทัพญวนขึ้นไปดวย ถาองญวนและฟาทะละหะหลง
สมเด็จเจาพระยาหู จะสงเจาผูหญิงแลจะยกกองทัพขึ้นไปเดือนใดวันใดก็ใหมีหนังสือกําหนดไปให
แนนอน ฯขาฯ พระยาพระเขมรแลราษฎรขางโนนจะพากันกําเริบขึ้นใหพรอมกันจะไดไลกองทัพไทย
ใหไปเสียจากบานเมืองกับจะขอตั้งอายพระยาบวรราชรถเปนที่พระยายมราช อายพระยาวงศาอรรคราชศรีเปนที่พระยาอรชุน อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลก อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปน
ที่พระยาราชเดชะ อายพระสุภาเสนาอกเปนที่พระยาโสเดชะ อายพระยาโสรไทยโสมเปนที่พระยา
บวรนายก อายพระยากุเชนทรเสนาโปดเปนที่พระยา(ฤท)ธาสงคราม อายพระยาพระคลังศุกเปนที่
พระยาวรเทศ อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมเปนที่พระยามหาเสนา อายพระยาวงศาธิบดีศรีเปนที่
พระยาสุภาธิบดี อายกลาภาศยกเปนที่เจาเมืองศรีสุนทร อายพระยาโกษาสงครามเปนที่พระยาราช
วิสูน อายเทพอาจารยเปนที่เจาเมืองบาที อายสนองไชยเปนที่พระยาธารมาเดโชเจาเมืองบาพนม
อายแสนไชยมนเปนที่พระยาฦๅจักรสีหเจาเมืองลําดวน อายกลาภาศเสาเปนที่พระยารามาคีรีไตรไชย

๔๖๐
สงครามเจาเมืองระมาดแหก อายมโนศุกเปนที่พระยาเอกราช อายกลาภาศบือเปนที่เจาเมืองพุทไธมาศ อ า ยแกลบเป น ที่ เจ า เมื อ งไพรกะบาด ถ า เจ า ผู ห ญิ ง แลองญวน ฟ า ทะละหะหลง สมเด็ จ
เจาพระยาหู จะเมตตาแลวก็ใหมีตราตั้งไปตามตําแหนงทั้ง ๒๐ คนนั้น เจาผูหญิงแลองญวน ฟาทะละหะ
หลง สมเด็จเจาพระยาหู ดูหนังสือแลว องญวนกับฟาทะละหะหลงจงทําหนังสือเปนอักษรญวนฉบับ
๑ อั กษรเขมรฉบับ ๑ เขากัน ๒ ฉบับ ตอบมาเถิงอายพระยาจักรีมีกับ พระยาพระเขมร ๙ คน ใน
หนังสือญวนเขมรใจความตองกันวาใหพระยาจักรีกับพระยาพระเขมร ๙ คนเรงเกลี้ยกลอมพระยา
พระเขมรแลราษฎรใหไดจ งมาก คิดพรอมมูลกัน จะกําเริบ ขึ้น ไลกองทัพไทยไปวัน ใดก็ใหมีห นังสือ
กําหนดวันคืนลงไปใหแนนอน จะไดพาเจาผูหญิงยกกองทัพญวนขึ้นไปตามกําหนด แลวเจาผูหญิงจึง
ทํ าหนั งสื อป ดตราพระบั ณ ฑู รตั้ งใหอายพระยาจักรีมีเปน ที่พระยาจักรีตามเดิมฉบับ ๑ ตั้งใหอาย
พระยาวงศาอรรคราชศรีเปนที่พระยาอรชุนเจาเมืองตบงขมุมฉบับ ๑ อายสนองไชยเปนที่พระยาธารมาเดโชเจาเมืองบาพนมฉบับ ๑ อายแสนไชยมนเปนที่พระยาฦๅจักรสีหเจาเมืองลําดวนฉบับ ๑ อาย
กลาภาศบือเปนที่เจาเมืองพุทไธมาศฉบับ ๑ อายพระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลกฉบับ ๑ อาย
กลาภาศยกเปนที่เจาเมืองศรีสุนทรฉบับ ๑ อายเทพอาจารยเปนที่เจาเมืองบาทีฉบับ ๑ อายมโนศุก
เปนที่พระยาแสนสงครามเจาเมืองหลังปาฉบับ ๑ อายแกลบเปนที่เจาเมืองไพรกะบาดฉบับ ๑ แต
ขุนนางสิบเบ็ดคนนั้นองญวนกับฟาทะละหะหลงทําหนังสือตราตั้งเปนอักษรญวน ๑๑ ฉบับ อักษร
เขมร ๑๑ ฉบั บ แจกมาให ขุน นางทั้ง ๑๑ คนๆ ละ ๒ ฉบับ ตั้งใหพระยาโกษาสงครามมุมเปน ที่
พระราชวิสูน อายพระยาบวรราชรถเปนที่พระยายมราช อายพระยาศรีสุคนธเตียงเปนที่พระยาราชเดชะ อายพระยาพระคลังศุกเปนพระยาประเทศ อายพระยานครธรรมราชมกเปนที่พระยาเอกราช
อายพระยาสุภาเสนาอกเปนที่พระยาโสเดชะ อายพระยาโสรไทยโสมเปนที่พระยาบวรนายก อาย
พระยากุเชนทรเสนาโปดเปนที่พระยา(ฤท)ธาสงคราม อายพระยาเสนาพิพัฒนโสมเปนที่พระยามหา
เสนา อายพระยาวงศาธิบดีศรีเปนที่พระยาสุภาธิบดี อายกลาภาศเสาเปนที่พระยารามาคีรีไกรไชย
สงคราม เขากัน ๒๒ ฉบับ เขากันทั้งหนังสือตอบราชการและคชตราตั้ง ๓๔ ฉบับให ฯขาฯ ถือมา ฯ
ขาฯ ไดเอาหนังสือ ๓๔ ฉบับมาใหอายพระยาจักรีมี อายพระยาบวรราชรถ แต ณ วัน ฯ๑๐ ๓ ค่ํา ป
มะโรงฉศก อายพระยาจักรีมีอายพระยาบวรราชรถจึงเอาตราตั้งให ฯขาฯ ๒ ฉบับ ฯขาฯ รับตราตั้ง
๒ ฉบับแลว ฯขาฯ ก็ไปบาน ฯขาฯ
ครั้น ณ วันเดือน ๕ ขางแรม ปมะเส็งสัปตศก อายกลาภาศยกถือหนังสืออายพระยา
จักรีมี อายพระยาบวรราชรถไปหาตัว ฯขาฯ มา ณ เมืองพนมเปญ ฯขาฯ กับอายกลาภาศยกมา
สํ านั กอยู ณ เรื อ นอ า ยพระยาบวรราชรถๆ วาจะให ฯขาฯ กั บ อ ายกลาภาศยกถื อหนั งสือ ไปเถิ ง
ฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู ณ คายกะพงซือเตียนฉบับ ๑ ฯขาฯ ดูในหนังสือใจความวา
ฯขาฯ พระยาจั กรี มี พระยาบวรราชรถเปน ที่ พระยายมราช พระยาศรีสุคนธเตีย งเปน ที่พ ระยา
ราชเดชะ พระยาศรีทิพวังเกาเปนพระยาสังขโลก พระยาศรีทิพวังเกาเปนที่พระยาสังขโลก พระยา
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วงศาอรรคราชศรีเปนที่เจาเมืองตบงขมุม พระยาวงศาธิบดีศรีเปนที่พระยาสุภาธิบดี พระยาโสรไทย
โสมเปนที่พระยาบวรนายก พระยากุเชนทรเสนาโปดเปนที่พระยา(ฤท)ธาสงคราม พระสุภาเสนาอก
เปนที่พระยาโสเดชะ พระยาพระคลังศุกเปนพระยาประเทศเรียนมาเถิงฟาทะละหะหลง สมเด็จ
เจาพระยาหู ใหทูลเจาผูหญิงเรียนองญวนผูใหญใหทราบดวยกองทัพไทยออกมาอยูเมืองพนมเปญ
พระยาพระเขมรราษฎรได ค วามเดื อ ดรอ นหนั ก ฝ ายพระยาพระเขมรมี ขุ น นางแลราษฎรเมื อ ง
พนมเปญ เมืองบาพนม เมืองศรีสุนทร เมืองไพรแวง เมืองตบงขมุม เมืองบาที คิดพรอมใจกันทั้งสิ้นจะ
กําเริบขึ้นไลกองทัพไทยไปเสียจากบานเมืองโดยเร็วนั้น กําหนดพระยาพระเขมรแลราษฎรจะกําเริบ
ขึ้นไลกองทั พไทย ณ วัน วัน ฯ๑ ๐ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัป ตศกเป น แน แลว ให องญวน ฟ าทะละหะหลง
สมเด็จเจาพระยาหู ทําเปนจะเอาเจาผูหญิงขึ้นไปสง ณ เมืองพนมเปญ แลวใหกองทัพญวนยกไปทาง
เมืองโจฎก ๓ พัน ทางแพรกไปลอ ๒ พัน ทางเปยมปะเตีย ๒ พัน ใหพรอมกันใหทันกําหนดนั้น ฟา
ทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู มีหนังสือตามมาฉบับ ๑ องญวนเมืองโจฎกบอกมาฉบับ ๑ เขากัน
๒ ฉบั บ มาเถิ งพระยาจั ก รี มี กั บ พระยาพระเขมร ๙ คน ในหนั งสื อ ญวนเขมรใจความต อ งกั น ว า
ถาพระยาพระเขมรราษฎรกํ าเริบ ขึ้น ไลกองทัพไทยเปน แนแลว องญวน ฟ าทะละหะหลง สมเด็ จ
เจาพระยาหู จึงจะสงเจาผูหญิงขึ้นมาเมืองพนมเปญแลวจะยกกองทัพขึ้นมาดวย
ฯขาฯ กับอายกลาภาศยกก็รับหนังสือญวนหนังสือฟาทะละหะหลง สมเด็จเจาพระยาหู
มาเถิงบานกกหวา ฯขาฯ เลยไปหาอายสนองศุก อายกลาภาศเสา ณ เมืองศรีสุนทร ฯขาฯ ใหอาย
กลาภาศยกเอาหนังสือมาใหอายพระยาบวรราชรถ ณ เมืองพนมเปญ
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก อายพระยาบวรราชรถ อายพระยากลาภาศยก
อายเปตนอง อายมกบุตร อายพระยาบวรราชรถ นายไพรประมาณ ๒๐ คน ขับกระแทะ ๒ เลมไปพบ
ฯขาฯ ณ บานบรีขนง เขตเมืองศรีสุนทร ฯขาฯ ถามอายพระยาบวรราชรถวาจะไปขางไหน อาย
พระยาบวรราชรถวากองทัพสมเด็จเจาพระยา พระยาวงศาธิราช ยกมากําลังมากหนัก จะจับตัวอาย
พระยาบวรราชรถ อายกลาภาศยก จะสูรบไมได อายพระยาบวรราชรถ อายกลาภาศยกวาจะหนีไป
เมืองญวน ถาไปเมืองญวนไมไดจะหนีไปเมืองตาระแดะ พูดจากันนั้น แลวอายพระยาบวรราชรถ
อายกลาภาศยกก็ขับกระแทะเลยไป ฯขาฯ ก็มาบานปรสลาบาน ฯขาฯ แลว ฯขาฯ เลยไปหาพระยา
กลาโหม ณ คายเปยมมีไชย พระยากลาโหมจับ ฯขาฯ สงมา ณ เมืองพนมเปญ เปนความสัจความจริง
ของฯขาฯ แตเทานี้
๏ วัน ๖ ๒ฯ ๗ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก เพลากลางคืนไดเอาตัวอายพระยาโกษาสงครามมุม
เขาคาผูกเทาผูกเอวเฆี่ยนถาม อายพระยาโกษาสงครามมุมก็ใหการยืนคําอยู ๛

๔๖๒

๓๙. คําใหการเรื่องสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๕
คํ า ให ก ารขุ น เทพคี รี ขุ น ศรีระวังไพร ผู สื บ ราชการเมือ งเมาะตํ าเลิ ม ป ม ะเส็งสั ป ตศก
๑๒๐๗
๏ วัน ๑ ฯ๑๒ ๕ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ สั่งวาใหหลวงศรีเสนา
ถามเมื่อเพลาออกเฝา ดวยขอราชการขุนเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร ผูไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิม
กลับมา
๏ ฯขา ฯ ขุน เทพคี รีขุน หมื่น ดานกองหลวงวิชิต ขุน ศรีระวังไพรขุน หมื่น กองอาทมาต
เมืองอุทัยธานี ใหการวาพระอุทัยธานี พระสุนทรบริรักษ กรมการให ฯขาฯ นาย ๒ คน ไพรไทย ๓
ไพรมอญ ๖ (รวม) ๙ คน เขากันนายไพร ๑๑ คน ไปสืบราชการเมืองเมาะตําเลิม ขุนชํานาญวาที่
หลวงอินทรกํานลมีหนังสือให ฯขาฯ ถือไปเถิงพระแมกลองใจความวา แตงให ฯขาฯ ไปสืบราชการ
ใหพระแมกลอง จัดกะเหรี่ยงนําทางกับใหจัดแจงเสบียงอาหารอยาใหขัดสน แลวใหพระแมกลองมี
หนังสือไปเถิงจากางจะเซิงนายบานดอนครก ใหชวยเชาเรือสง ฯขาฯ ลงไปใหเถิงเมืองเมาะตําเลิม
ฯขาฯ ไปจากเมืองอุทัยธานี ณ วัน ฯ๕ ๒ ค่ํา ปมะโรงฉศก เดินทางไปตามทองทุงครึ่งวัน เถิงบานหนอง
หลวง ฯขาฯ ไปหยุดเชาชางผูมีชื่อ อยูที่บานหนองหลวง ๒ คืน เชาชางไดแลว ไปจากหนองหลวงเดิน
เขาปาไปไมยางตะเคียนไปจนเพลาเย็น หยุดนอนในดง ครั้นรุงขึ้นเดินไปในดงวันหนึ่ง ยางค่ําไป
นอนที่สํานักลมคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชาไปจากสํานักลมเดินไปในดงอีกครึ่งวันเถิงสํานักทัพกลาหยุดพัก
นอนอยูคืน ๑ แลวเดินตอไปตามปาแดงพอเพลาเย็นเถิงดานทัพสะเลา พวกไพรที่ไปดวย ฯขาฯ ปวย
ลงพักอยู ๒ คืน แลวเดินตอไปตามปาแดงวัน ๑ สํานักหยุดนอนที่โปงตะเคียนคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชา
ขึ้นเดินบนเขาครึ่งวัน ลงจากเขาเดินไปตามปาแดง พอเพลาเย็นเถิงคลองพลู หยุดนอนคืน ๑ ไปจาก
คลองพลูเดินขึ้นบนเขาไปวัน ๑ ลงจากเขาพอเพลาเย็น เถิงคลองแมจะรงกวางประมาณ ๗ วา ๘ วา
น้ําตื้นเดินขามได ตนน้ําออกจากเขารวมแขวงเมืองกําแพงปลายน้ําไหลมาทางเมืองกาญจนบุรี ฯขาฯ
ไพรนายหยุดนอนอยูที่ฝงคลองแมจะรง ๒ คืนแลวเดินตอไปตามปาแดงครึ่งวัน ขึ้นเดินบนเขาปูนครึ่ง
วัน พอเพลาเย็นหยุดนอนบนหลังเขาคืน ๑ รุงขึ้นเพลาเชาเดินไปบนเขาวันหนึ่ง เพลาเย็นเถิงคลอง
กากตะหยุดนอนคืนหนึ่ง แลวเดินไปตามปาแดงบางทองทุงบาน เพลาบายเถิงบานแมกลอง ลําแม
กลองกวางประมาณ ๙ วา ๑๐ วา น้ําลึกประมาณศอกคืบ ฯขาฯ ขามคลองแมกลองเดิน ทางไป
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ประมาณ ๑๐๐ เสน เถิงคลองแมจัน กวาง ๙ วา ๑๐ วา น้ําลึกประมาณศอกคืบเศษ ตนน้ําแมกลอง
แมจันจะออกจากเขาแขวงเมืองใดหาทราบไม ปลายน้ําคลองแมกลองแมจันไลลงมาเมืองกาญจนบุรี
คิดวันไปจากเมืองอุทัยธานี ๑๓ คืนกับวันหนึ่งเถิงบานแมจัน ณ วัน ๓ฯ ๔ ค่ํา ฯขาฯ เอาหนังสือหลวง
อินทรกํานลไปใหพระแมกลองเขียนหนังสือให ฯขาฯ ถือไปเถิงจากางจะเซิงฉบับ ๑ กับจัดกะเหรี่ยงสี่
คนชาง ๒ ชาง แลขาวเสบียงให ฯขาฯ นายไพรแลว
ณ วัน ๘ฯ ๓ ค่ํา ฯขาฯ นายไพรไปจากแมจันเดินไปตามปาแดงบางทองทุงบางขึ้นเดินบน
เขาเดินดินบางวันหนึ่ง เถิงคลองงาชางๆ กวางประมาณ ๙ ศอก ๑๐ ศอก น้ําไหลลงมาบานแมกลอง
ตนน้ําออกจากเขาปนแดนแขวงเมืองอุทัยธานี ฯขาฯ นอนอยูที่คลองงาชางคืน ๑ ไปจากคลองงาชาง
วันหนึ่งเถิงคลองหาดทรายกวาง ๑๐ ศอก ๑๑ ศอก น้ําไหลลงมาแมกลองหยุดนอนคืนหนึ่ง ไปจาก
คลองหาดทรายขึ้น เดิ นบนเขาป น แดนวัน หนึ่งลงจากเขาเพลาเย็น เถิงคลองแมกะรอมแดนเมือง
อุทัยธานีกับเมืองเมาะตําเลิมตอกัน ฝงแมกะรอมขางตะวันออกเปนแดนเมืองอุทัยธานี ฝงแมกะรอม
ขางตะวันตกเปนแดนเมืองเมาะตําเลิม คลองแมกะรอมน้ําตื้นขามไดน้ําไหลลงไปเมืองเมาะตําเลิม
คิดระยะวันไปจากเมืองอุทัยธานี ๑๐ คืนสิ้นแดนเมืองอุทัยธานี และที่แมกะรอมขางฝงตะวันออกนั้น
ขุนตระเวนกะเหรี่ยง พวกพระแมกลองออกไปตั้งทําไรอยู ๖ หลัง เรือนคนชายหญิงประมาณ ๓๐
คน ขางฝงตะวันตกนั้นเห็นเรือนกะเหรี่ยงพวกอังกฤษมาตั้งอยู ๕ หลังเรือนคนชายหญิงใหญนอย
ประมาณ ๒๐ เศษ ฯขาฯ พักอยูที่แมกะรวม ๒ คืน แลวขามคลองแมกะรวมเดินเขาดงไปประมาณ
ครึ่งวัน แลวเดินไปตามทองทุงทางประมาณ ๒๐๐ เสน เถิงคลองแมกุยแขวงเมืองเมาะตําเลิม ขาม
คลองแมกุยไปทางประมาณ ๕๐ เศษ ๖๐ เศษ เถิงแมน้ําตองโปะเพลาเย็น ฯขาฯ ไปสํานักอยูที่บาน
จากางออกปานนายบาน เปนคนรูจักกันกับขุนศรีระวังไพร บานตองโปะมีเรือนกะเหรี่ยง ๑๑ เรือน
๑๒ เรือน คนชายหญิงประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน กางออกปานถาม ฯ ขาฯ วามาธุระอะไร ฯขาฯ
บอกวาออกมาสืบราชการ แลว ฯขาฯ ถามราชการจากังออกปากๆ บอกวาไดยินขาวลือกันวาอาย
พมายกกองทัพไปตีเมืองยางแดงความจะตอไปเปนประการใดจากังออกปานหารูไม ฯขาฯ ใหจากัง
ออกปานชวยเชาเรือ หาใครจะไดไม ฯขาฯ พักอยูที่บานตองโปะ ๔ คืน เชาเรือไดแลว ฯขาฯ ใหคน
อยูรักษาชาง ๗ คน ฯขาฯ นายไพร ๕ คน ลองเรือไปจากบานตองโปะ ณ วัน ฯ๓ ๓ ค่ํา ลองเรือไปวัน
หนึ่ง ยังคําเถิงบานดอนครกมีเรือนกะเหรี่ยงทําไรกลวยตั้งอยู ๗ หลังเรือน กางจะเซิงเปนนายบาน
ฯขาฯ จึงเอาหนังสือพระแมกลองไปใหกางจะเซิงๆ บอก ฯ ขาฯ วามีหนังสือมาเปนสําคัญแลวก็ไปเถิด
ถาไปเถิงบานกรานแลวให ฯขาฯ แวะไปบอกกับกางจะเซิงใหญวาพระแมกลองมีหนังสือมาเถิงวามี
หนังสือมาเถิงกางจะเซิงนองวาให ฯขาฯ ออกมาสืบราชการ ฯขาฯ ก็ไปจากดอนครกวันหนึ่ง เถิง
บานไรมีเรือนกะเหรี่ยงทําไรกลวย ๖ หลังเรือน หยุดนอนคืนหนึ่ง แลวลองเรือลงไปอีกวัน ๑ เถิงบาน
พระธาตุมีเรือนมอญกะเหรี่ยงปนกันอยู ๑๐ หลังเรือน หยุดนอนคืน ๑ แลวตอลงไปอีกวัน ๑ เถิงหาด
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พระรถมีเรือนมอญกะเหรี่ย งประมาณ ๕๐ หลังเรือน ฯขาฯ แวะเขา ฯขาฯ ขึ้น ไปบอกความกั บ
กางจะเซิงใหญตามคํากางจะเซิงนอย กางจะเซิงใหญวามีหนังสือกางจะเซิงนอยเปนสําคัญแลวก็ไป
เถิด ฯขาฯ ก็กลับลงมาเรือ ฯขาฯ หยุดนอนคืนหนึ่ง ไปจากบานกราน ๓ คุง เถิงเกาะปนมีเรือนมอญ
ประมาณ ๑๐๐ หลังเศษ ๔๐๐ คนไปจากเกาะปนคุง ๑ เถิงบานทําสะเรือนมอญ ๖๐ หลัง คนชาย
หญิงประมาณ ๑๐๐ เศษ ๒๐๐ คน ไปจากบานทําสะคุง ๑ เถิงบานแกรมีเรือนมอญประมาณ ๗๐
หลัง ๘๐ หลัง เรือนคนชายหญิงประมาณ ๒๐๐ เศษ ไปจากบานแกร ๓ คุงหนึ่ง เถิงบานเกาะเมียงมี
เรือนมอญประมาณ ๙๐ หลังเรือน คนชายหญิงประมาณ ๓๐๐ คนเศษ ไปจากเกาะเมียงคุงหนึ่งเถิง
เกาะตุมมีเรือนมอญประมาณ ๙๐ หลังเรือน ลองไปอีกครึ่งคุงเถิงเมืองเมาะตําเลิม ณ วัน ฯ๘ ๓ ค่ํา
เพลาเย็น ฯขาฯ ไปจอดเรืออยูที่ทาบานมองสวยเลิงเปนเกลอกันกับขุนศรีระวังไพรแตกอน มองสวยเลิงให ฯขาฯ นายไพรขึ้นสํานักอยูบนเรือนมองสวยเลิงๆ จัดแจงขาวปลาอาหารเลี้ยง ฯขาฯ นายไพร
แล ว มองสวยเลิ งถาม ฯขา ฯ วาธุ ระอะไร ฯขาฯ บอกวาออกมาสืบ ขอราชการ ฯขาฯ จึงถามข อ
ราชการมองสวยเลิงๆ บอกขอราชการกับ ฯขาฯ ความแจงอยูในหนังสือบอกพระยาอุทัยธานีนั้นแลว
แลมองสวยเลิงบอก ฯขาฯ วามองสวยโกเปนนองมองสวยเลิง มองสวยโกเขาไป ณ กรุงเทพฯ พึ่ง
กลับออกมาเถิง มองสวยเลิงวาจะพา ฯขาฯ ไปใหรูจักกันไว ฯขาฯ กับมองสวยเลิงก็ไปหามองสวยโก
ที่เรือนมองสวยโก ฯขาฯ ขุนศรีระวังไพรมีแพรจีนเจาเทียมผืน ๑ สีขาวหมไปเพลาะหนึ่ง แตขุนเทพคีรีหาไดไปดวยไม มองสวยโกมีเรือนหลังหนึ่ง ๓ หอง ขื่อกวางประมาณ ๗ ศอกเศษ มีระเบียง ๒
ขางๆ หนึ่งเปนครัวไฟ ขางหนึ่งเปนที่รับแขกมีแครไมไผกวางประมาณ ๔ ศอก ยาว ๕ ศอก ๖ ศอก
อยูที่ระเบียงรับแขกอันหนึ่ง บนแครปูเสื่อเตย มองสวยโกเรียกมองสวยเลิงกับ ฯขาฯ ไหไปนั่งบน
แครดวยกัน แลวมองสวยโกยกแอบแดงใสหมากมาให ฯขาฯ กิน จอกใสหมากใสสีเสียด ผอบยาสูบ
นั้นทองแดงทั้งสิ้น มองสวยโกถาม ฯขาฯ มาธุระอะไร ฯขาฯ บอกวาออกมาสืบราชการ มองสวยโก
จึงบอก ฯขาฯ วา ตัวมองสวยโกถือหนังสือเขาไป ณ กรุงเทพฯ กลับออกมาเถิงเมืองเมาะตําเลิม ณ
วัน ฯ๕ ๓ ค่ํา กอน ฯขาฯ ๓ วัน แลวมองสวยโกพูดจาวา กรุงเทพฯ กับอังกฤษนี้เปนไมตรีกันจริงๆ
มองสวยโกเข า ไป ณ กรุ งเทพฯ เจ าพระยามหาโยธาให จั ด แจงเลี้ ย งดู ไม ให อ ดอยากขั ด สน เมื่ อ
มองสวยโกจะกลับออกมาทานเสนาบดีใหเงินกับเสื้อตัวหนึ่ง มองสวยโกเอาเงินไปซื้อผาแพรจีนเจา
เพลาะ มองสวยโกขอดูผาแพรจีนเจาที่ ฯขาฯ หอไป มองสวยโกวาแพรจีนเจาของ ฯขาฯ ไมดีสูแพร
จีนเจาของมองสวยโกไมได มองสวยโกจึงเอาแพรจีนเจาออกเปรียบกับแพรจีนเจาที่ ฯขาฯ หม แลว
มองสวยโกวากับ ฯขาฯ วา มีธุระสิ่งใดใหไปหามองสวยโกเถิด แลวมองสวยโกใหบุตรสาวยกสํารับ
กับขาว โตะไมทาแดงมาเลี้ยง ฯขาฯ ครั้นกินขาวแลว มองสวยเลิงก็พา ฯขาฯ กลับมาเรือนมองสวย
เลิง ฯขาฯ ถามมองสวยเลิงวาที่เรือนมองสวยโกอยูดวยกันกี่คน มองสวยเลิงบอกวา มองสวยโก ๑
มะเวภรรยา ๑ (รวม) ๒ บุตรชาย ๑ บุตรหญิง ๒ (รวม) ๓ (รวมเปน ) ๕ หลานหญิง ๒ (รวม
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ทั้งสิ้น) ๗ คน พี่นองขางภรรยาหญิง ๒ คน เขากันชายหญิง ๙ คน บาวไพรหามีไม แลว ฯขาฯ
ถามมองสวยเลิงวา พระยาธนูจักรออกมาอยูเมืองเมาะตําเลิมอยูที่ไหน มองสวยเลิงวาพรุงนี้จึงพาไป
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๐ ๓ ค่ํา มองสวยเลิงพา ฯขาฯ ขุนศรีเทพคีรี ขุนศรีระวังไพร ไปหา
พระยาธนูจักรซึ่งไปสํานักอยูที่เรือนมอญริมทาน้ําทายเมืองเมาะตําเลิม พระยาธนูจักรถาม ฯขาฯ วา
พวกเมื องอุ ทั ย ธานี ฤๅ มาด วยกั น กี่ คนมาเถิงเมื่อ ไร ฯขาฯ บอกวาเปน คนเมืองอุทั ย ธานี ขุน หมื่ น
ออกมาดวย ๕ คน มาเถิงเมืองเมาะตําเลิม ณ วัน ฯ๘ ๓ ค่ํา พระยาธนูจักรจึงใหจดหมายเอาไวแลว
พระยาธนูจักรถาม ฯขาฯ วาจะกลับมาเมื่อไร ฯขาฯ บอกวาสัก ๒ วัน ๓ วัน ก็จะกลับเขาไปเมือง
อุทัย ธานี พระยาธนู จั กรว าวัน นี้ ยังธุระอยู วัน อื่น จึงจะให ฯขาฯ ไปหาพระยาธนูจักรจะบอกขอ
ราชการให พระยาธนูจักรให ฯขาฯ รับพระราชทานอาหารแลว ฯขาฯ ก็กลับมาที่สํานัก ฯขาฯ เดินมา
ทางถนนหนาเมืองเมาะตําเลิม ขางตะวันตก ฯขาฯ เห็นที่บานเรือนไฟไหม ฯขาฯ ถามมองสวยเลิง
บอกวา เมื่อ ณ วัน วัน ฯ๓ ๒ ค่ํา เพลากลางวันมอญทําใหไฟไหมๆ ลามไปไหมติดอังกฤษ ๘ หลัง โรง
โคสําหรับศึก ๒ หลัง โรงทหารรักษาปนใหญตึกปนตึกดินสองหลัง กับไหมเรือนมอญพมา ๑๗๐๐
หลัง แลวพวกมอญพมาจะตั้งเรือนลงที่ไฟไหม อุนกิษาวะอเยปนเจาเมืองเมาะตําเลิมหาใหตั้งลงที่
เดิมไม มอญพมาเจาของที่โกรธอังกฤษพาครัวหนีขามฟากไปอยูในเมืองมัตมะ ๒๐๐ ครัวเศษ แต
มอญพมาที่ไมไดหนีไปเมืองมัตมะออกตั้งอยูนอกเมืองบาง เหนือเมืองบาง ใตเมืองบาง มองสวยเลิง
บอกความ ฯขาฯ ดังนี้
ครั้น รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๓ ๓ ค่ํา ฯขาฯ ไปหาพระยาธนูจักร ฯขาฯ ถามวาพวกมอญพมา
เรือนไฟไหมพากันไปอยูแหงใดหาเห็นมาปลูกเรือนไม พระยาธนูจักรบอกความวาอังกฤษหามไมให
มอญพมาปลูกเรือนลงที่หนาเมือง ถามีราชการทัพศึกจะกีดทางปน อังกฤษจึงหาใหปลูกเรือนไม เย
ตาอั งกฤษผูทําบัญชีไฟไหมบอกพระยาธนูจักรวามอญพมาพากัน หนีไปเมืองมัตมะ ๒๐๐ ครัวเศษ
แลวพระยาธนูจักรเลาความซึ่งอายพมายกไปตีเมืองยางแดงให ฯขาฯ ฟงความตองกันกับคํามองสวย
เลิง แลว ฯขาฯ ถามพระยาธนูจักรวาเจาเมืองเมาะตําเลิมชื่อไร พระยาธนูจักรบอกวาอังกฤษเปน
นายไพรอยู ๒ คน แตคน ๑ นั้นไปเมืองทวายจะเอาพระยาธนูจักรไปดวย พระยาธนูจักรไมไป อังกฤษ
ตัวนายคนหนึ่งนั้นอยูรักษาเมืองชื่ออุนกิษาวะอเยปน แลอังกฤษที่ไปเมืองทวายนั้นไปเมื่อเดือนใดจะ
กลับมาแลวฤๅยัง คนที่ไปจะเปนเจาเมืองฤๅคนที่อยูจะเปนเจาเมือง ฯขาฯ หาไดความไม แลวพระยา
ธนูจักรบอกกับ ฯขาฯ วา พระยาธนูจักรกลับเขามา ณ กรุงเทพฯ ณ วันเดือน ๕ ขางขึ้น
แลว ฯขาฯ ไปเที่ยวดูในเมืองเมาะตําเลิมเห็นอังกฤษหัดพวกอังกฤษ ค่ําใหยิงปนคาบศิลา
๒ พวกๆ ละ ๒๐ คน ๓๐ คน หัดแตทาหาใสกระสุนไม แลวเห็นพวกอังกฤษหัดยิงปนใหญคน ๔๐
คน ปน ๕ บอกๆ ละ ๘ คน มีปอมกอดวยอิฐสําหรับกระสุนปนปอมหนึ่ง กวางประมาณ ๑๐ ศอก สูง

๔๖๖
ประมาณ ๘ ศอก ในปอมจะมีทรายฤๅไมมี ฯขาฯ หาไดเขาไปดูไม หลังปอมออกไปนั้นเปนทุงนาหามี
เรือนผูคนอยูไม อังกฤษเอาโคเทียมลากลอปนมาเถิงที่ แลวปลดโคเสีย อังกฤษเอาดินกระสุนใสเขา
ในลํากลองปนแลวยิงปอมบอกละ ๕ นัด ฯขาฯ เห็นยิงถูกปอมมาไมถูกปอมประมาณ ๗ นัด ๘ นัด
หัดยิงแลวเอาเทียมโคกลับมาเอาไวที่โรงทหารปน และ ฯขาฯ เห็นโรงปนใหญมีอยูที่เมืองเมาะตําเลิม
๒ หลัง มีปนใหญอยูในโรง ๕ บอก เปนที่อังกฤษเอามาหัดยิง เวน ๓ วัน อังกฤษเอามายิงครั้งหนึ่ง
ฯขาฯ ไดไปดูหัดยิงปน ๒ ครั้ง และ ฯขาฯ เห็นปนใหญกระสุน ๗ นิ้ว ๘ นิ้ว ๒ บอก ไวบนเชิงเทิน ขาง
ดานตะวันตกตรงหนาเมืองมัตมะ ฯขาฯ ไดเห็นปนใหญแต ๗ บอก ปนใหญของอังกฤษจะมีอยูที่แหง
ใดอีก ฯขาฯ หาไดไปเที่ยวดูไม และ ฯขาฯ เห็นกําปนจอดอยูหนาเมืองเมาะตําเลิม กําปนไฟ ๗ กําปน
รบ ๔ กําปนใช ๕ กําปนเล็ก ๑๐ (รวม) ๒๐ ลํา เห็นตึกกอดวยอิฐมุงกระเบื้องมีอยูประมาณ ๕๐ หลัง
เรือนนอนพมาประมาณ ๑๗๐๐ หลัง อังกฤษอยูรักษาเมืองทั้งนายไพรประมาณ ๒๐๐๐ คน แลที่
บานเรือนไฟไหมนั้ นอังกฤษไปป กกรุย ฯขาฯ ถามมะดงมอญวาอังกฤษปกกรุยทําไม มะดงบอกวา
อังกฤษจะใหกอถนนมาประจบกับถนนขางดานตะวันออกแตยังหาไดกอไม แลตลาดที่เมืองเมาะตํา
เลิมมีอยู ๒ แหง ตลาดจีนตลาดมอญตลาดพมาขายผาขาวผาลายเครื่องเทศอยู ตะวันตกหนาเมืองที่
ตลาดทําเปนโรงแกว ๒ แกว ประมาณ ๒๕ หอง ตลาดมอญพมานั่งรานขายขาวสารผักปลาของสด
อยูที่ตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงรานตลาดประมาณ ๕ หอง ๖ หอง คนที่ไปซื้อของกินตลาดนั้นหาแนน
หนาเหมือนแตกอ นไม มะดงบอก ฯขาฯ วาขาวเปลือกขายกันเกวียนละ ๓๒ แผน คิดเปนไทยเกวียน
ละ ๓ ตําลึง แตราคาขาวสารนั้น ฯขาฯ หาไดถามไม และ ฯขาฯ ยังไดยินพระสงฆกับพวกมอญพมา
พูดจาบอกความ ฯขาฯ เปนหลายคนวาเจาเมืองเมาะตําเลิมคนเกาเรียกเอาคานาไรละ ๒ บาท ๒ สลึง
ทํานาเสียทําไมไดผลลดหยอนเรียกเอาแตไรละ ๒ บาท อากรสมพัตสรเรียกเอาไรละ ๑ บาท ถาปลูก
ของไมเต็มไรก็เรียกเอาแตไรละ ๒ สลึง ๓ สลึงบาง เจาเมืองเมาะตําเลิมทุกวันนี้เรียกเอาคานาไรละ
๓ แถบอากรสมพัตสรไรละ ๒ แถบ ขาวแลผลไมจะเสียหายประการใดหาลดหยอนใหไม มอญพมา
วาอังกฤษเรียกคานาแลอากรสมพัตสรเต็มที่อยู ฯขาฯ ไดยินมอญพมาพูดกันอยูดังนี้ แล ฯขาฯ ไป
อยูที่เมืองเมาะตําเลิม ๖ วัน หาเห็นมอญพมาเลนหัวการสนุกสิ่งใดไม
ณ วัน ฯ๑ ๔ ๓ ค่ํา ฯขาฯ มาจากเมืองเมาะตําเลิมมาตามทาง ไพรปวยเปนไขตองรอหยุด
พั ก มาทางละ ๒ คื น ๓ คื น บ า ง มาเถิ งเมื อ งอุ ทั ย ธานี ณ วัน ฯ๑ ๕ ๔ ค่ํ า ป ม ะโรงฉศก พระยา
อุทัยธานีบอกหนังสือให ฯขาฯ ลงมา ณ กรุงเทพฯ ณ วัน ๓ฯ ๕ ค่ํา แลเมื่อ ฯขาฯ ออกไปสืบการนั้น ฯ
ขาฯ พบอายขุนอินแดงที่บานกระทุงปน ขุนอินแดงเห็น ฯขาฯ ขุนอินแดงหลบไปเสีย แลกะเหรี่ยง
พ
า
พ
ว
ก
จากางเพลาะเพละนั้นตั้งอยูปลายคลองแมจันใกลบานพระแมกลองทาง ๒ คืน กางผาบุตรกางเพลาะ-
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เพละกับกางผูเวรคุมพวกกะเหรี่ยงเหลานี้อยูเปนคนชายหญิงประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน พระแมกลอง
ใหกางบางยกกระบัตรขึ้นไปอยูดวย เปนความสัจความจริง ฯขาฯ แตเทานี้ ๛

๔๐. คําใหการเรื่องถามถึงราชการทางเมืองพง จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๓
๏ วัน ฯ๕ ๕ ค่ํ า ป จ อโทศก ท านพระยาศรีส หเทพพามหาไชยเจ าเมือ งพงลงมาเฝ า
โปรดเกลาฯ ใหถามราชการทางเมืองพง
ฯขาฯ มหาไชยเจาเมืองพงใหการวา อายุ ๔๕ ป เปนบุตรเจาฟาหมอกคําเจาเมืองพงๆ
มีภรรยา ๒ คน คนหนึ่งเปนบุตรขุนนางเมืองพงจะชื่อไรจําไมได มีบุตรหญิง ๕ คนๆ หนึ่งชื่อนางอุน
คนหนึ่งชื่อนางเทพ คนหนึ่งชื่อนางแกว คนหนึ่งชื่อนางยอด คนหนึ่งชื่อนางศรีพรหมา แตนางอุนตาย
นางเทพเปนภรรยานายพรหมวงศบุตรพระยาหลวงเขื่อนเกา นางเทพไมมีบุตร นางแกวเปนภรรยา
เจาเมืองนูน มีบุตรชื่อนายไหมมหาวงศตั้งเปนที่เจาเมืองนูนๆ ปวยตายเมื่อปมะเมียอัฐศก นางยอก
เปนภรรยาเจาเมืองลามีบุตรชื่อนายมหาวงศ ครั้นเจาเมืองลาตาย นายมหาวงศไดเปนที่เจาเมืองแทน
บิดา แตนางศรีพรหมาเปนภรรยามหาวงศเจาเมืองเชียงรุงไมมีบุตร
แลวเจาฟาหมอกคําไปขอนางดอยพวงบุตรหมอมสุวรรณเจาเมืองเชียงรุงเปนภรรยา มี
บุตรทองเดียวกับ ฯขาฯ คนหนึ่งชื่อหมอมขัตพรหมาอายุ ๓๐ ป อยูมามหาวังตั้งหมอมขัตพรหมาไป
เปน ที่เจาเมืองหิงขึ้น กับ เมื องเชี ยงรุง เมืองหิงอยูใกลเมืองพงทาง ๘ คืน หมอมขัตพรหมาไดน าง
เกนกํานองสาวนายหนอคําเปนภรรยา มีบุตรชายชื่อนายแสนเมืองอายุ ๑๓ ป คนหนึ่ง..... หมอมขัตพรหมาตายเมื่อ ณ ปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ (ตนฉบับสิ้นสุดเพียงเทานี้)
๔๑. คําใหการเรื่องญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมาอยูกรุงเทพฯ
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๔
คําใหการญวนเมืองพิษณุโลกหนีลงมา ณ กรุงเทพฯ
๏ ฯขาฯ อายเภิก อายเหียบ อายหัย อายเยิง เมืองไซงอน เมืองสาแดก ใหการวาอาย
เภิกเปนญวนพระจงรณฤทธิ์ อายเหียบ อายหัย อยูกับหลวงอนุรักษ อายเยิงอยูกับหลวงพิจารณา
พระจงรณฤทธิ์กรมการเอาตัวอายญวนไปใชสอยการงานบานเมือง ขาวเสบียงอาหารก็จายไมพอกิน
กรมการเอาตัวใชการงานทุกวัน อายญวนก็หาไดทํามาหากินไม

๔๖๘
อายเหียบ อายหัย อายเภิก อายเยิง คิดกันจะหนีลงมาอยูกับพี่นอง ณ กรุงเทพฯ อาย
เหียบจะลงมาอยูกับอายเยือง อายเยิงจะลงมาอยูกับอายกัว อายเภิกจะลงมาอยูกับอายหลุง ญวน
เขารีต ณ บานฝรั่งวัดสมอแครง
อ า ยเหี ย บ อ ายเยิ ง อ า ยหั ย ไวผ มหางเป ย แปลงเป น จี น ไหหลํา อ ายเภิ ก ตั ดผมดอก
กระทุมเปนเขมร แลวพากันไปขอขาวสุกพระสงฆสามเณรมาตากเปนขาวตาก ใสไถไวไดคนละ ๓
ทะนาน ๔ ทะนาน
ณ วัน ฯ๗ ๖ ค่ําเพลากลางคืนอายเหียบ อายหัย อายเยิง อายเภิก พากันเดินบกหนีมา
จากเมืองพิษณุโลกรุงสวางเดินตอมาจนเพลาเย็นเถิงบานทาฬอแขวงเมืองพิจิตร อายญวน ๔ คนเขา
ซอนตัวอยูในปาหลังบาน เพลาค่ําพากันลักเรือพายมาผูมีชื่อบานทาฬอใกลลําหนึ่ง พากันลงเรือหนี
ลองลงมา ขาวตากกินสิ้นแลว แวะเขาขอขาวพระสงฆที่วัดกินแหงหนึ่ง มาจากวัดที่ขอขาวพระสงฆ
วันหนึ่งเถิงกรุงเทพฯ ณ วัน ฯ๑ ๔ ๖ ค่ํา ฯขาฯ ปรึกษากันวาจะแวะเขาอยูกับพวกญวนพี่นองที่บาน
พระยาวิเศษ ก็กลัวพวกญวนเขารีตจะจับเอาตัวมาสง อายเหียบจึงวาอายเกริ่นพี่นองอายเหียบอยูที่
วังสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคคนหนึ่ง อายเหียบกับอายมีชื่อจึงกันลงมา
จอดเรืออยูที่ศาลเจากะดีจีนจะพากันไปอยูกับอายเกริ่น อายเหียบเดินสารเรือไทยมีชื่อขามคลองขึ้น
ที่วัดโมลีโลก แลวเดินมาที่หนาวังพบอายกางญวนขาในกรม อายกางพาไปเฝา สมเด็จพระเจานองยา
เธอโปรดใหเลี้ยง ไดถามแลวใหสงตัวไปไวกับอายเกริ่น แลวอายญวน ๔ คนที่เมืองพิษณุโลกไวหาง
เปยแปลงเปนจีนไหหลํายังมีอีก ๙ คน ๑๐ คน ตัดผมดอกกระทุมเปนผมเขมรยังมีอยู ๒๐ คน ๓๐ คน
สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
๔๒. คําใหการหลวงยกกระบัตรเรื่องพมารบกับพวกยางแดงและราชการตางๆ
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๕
๏ ฯขาฯ หลวงยกกระบัตรเมืองตากใหการวา ณ วัน ฯ๓ ๖ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก พระยา
กํ าแพงเพชร พระพล พระสุ น ทรบริรัก ษ หลวงปลัด พระเชี ย งเงิน พระเชี ย งทอง ให ฯข าฯ กั บ
พระสุริยะนายไพร ๑๐ คน ถือหนังสือขึ้นไปสืบขอราชการ ณ เมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๓ ๖ ค่ําปมะเส็งสัปตศก ฯขาฯ กับ พระสุริยะไปเถิงเมืองละคร พระยา
ปญญาจัดแจงให ฯขาฯ กับพระสุริยะนายไพรอาศัยอยูที่ศาลาพักแขกเมือง
ณ วัน วัน ฯ๑ ๔ ๖ ค่ํ า ฯข าฯ กั บ พระสุ ริย ะจึงเอาหนั งสือ ไปให พ ระยาอุป ราช พระยา
ราชวงศ พระยาราชบุตร พระยาไชยสงคราม แสนทาวพระยาลาวพรอมกัน ณ เรือนพระยาอุปราช
เมืองละคร พระยาอุป ราชทราบความในหนังสือแลว พระยาอุป ราชบอก ฯขาฯ กับ พระสุริยะว า

๔๖๙
พระยาละคร พระยารัตนเมืองแกว พระยาวังซาย นายไพร ๑๐๐๐ เศษ ขึ้นไปจัดแจงเมืองพะเยายัง
หากลั บ มาไม ฯข า ฯ ถามข อ ราชการทางเมื อ งยางแดง พระยาอุป ราช พระยาราชวงศ พระยา
ราชบุตรวา ขอราชการทางเมืองยางแดงนั้น ฯขาฯ จะขึ้นไปเถิงเมืองเชียงใหม เมืองลําพูน ก็คงจะรู ฯ
ขาฯ กับพระสุริยะอยูที่เมืองละคร ๖ วัน ครั้น ณ วัน ฯ๔ ๗ ค่ํา ฯขาฯ กับพระสุริยะ ไปจากเมืองละคร
ไปเถิงเมืองลําพูน ณ วัน ๗ฯ ๗ ค่ํ า ฯขาฯ กับพระสุริย ะไปหาพระยาเจาๆ จึงจัดแจงให ฯขาฯ กั บ
พระสุริยะนายไพรอยูที่ศาลาหนาวัดเมืองลําพูน ฯขาฯ กับพระสุริยะจึงเอาหนังสือไปอางกับพระยา
ลําพูนๆ กับพระยาราชวงศ แสนทาวพระยาลาวพรอมกันที่เรือนพระยาลําพูนๆ แจงในหนังสือแลว
พระยาลําพูนบอก ฯขาฯ กับพระสุริยะวาไดแตงใหนายนอยปนตา นายหนานวารีนายไพร ๕๐ คนไป
รักษาด านเมื องยวมกั บ พระยารัตนเมืองแกวเมืองเชีย งใหม แลวแตงใหทาวมหายศ ทาวธนัญ ชัย
แสนสุ ริ ย ะ นายไพร ๘ คน ไปสื บ ราชการทางเมื อ งยางแดง ณ วั น ฯ๓ ๖ ค่ํ า ป ม ะเส็ ง สั ป ตศก
ทาวมหายศ ทาวธนัญชัย แสนสุริยะ กลับมาเถิงเมืองลําพูน สืบสวนไดขอราชการทางเมืองยางแดง
พระยาลําพูนเลาความให ฯขาฯ ฟงความตองกันกับหนังสือบอกพระยาลําพูนที่มีลงมานั้นแลว ฯขาฯ
จึงวากับพระยาลําพูนวา ฯขาฯ จะขอพบทาวมหายศผูไปสืบราชการ
ครั้น ณ วัน ๙ฯ ๗ ค่ํา ทาวมหายศไปหา ฯขาฯ กับพระสุริยะที่ศาลา ฯขาฯ อยู ฯขาฯ จึง
ถามทาวมหายศวาไปสืบราชการทางเมืองยางแดงไดความประการใด ทาวมหายศจึงเลาให ฯขาฯ ฟง
วา ท าวมหายศได ไปสื บ ราชการทางเมืองยางแดง ๒ ครั้งๆ แรกทาวมหายศไปจากเมืองลําพูน ณ
วัน ๒ฯ ๒ ค่ําปมะโรงฉศกเดินทาง ๘ วันเถิงเมืองยวม หยุดพักอยูที่เมืองยวม ๑๐ วัน ทาวมหายศจึง
เอาคําทาวคําลือชาวดานเมืองยวมไปดวยทาวมหายศ นายไพร ๑๐ คน ไปจากเมืองยวม ๘ วัน เถิง
แมน้ําคงฟากตะวัน ตก ณ วัน วัน ฯ๑ ๓ ๒ ค่ํา ทาวมหายศพบละโป ละซาง ละไค ๓ คน เปน บุต ร
พะภอกับไพร ๔ คน ทาวมหายศถามวาทุกวันนี้พมาเงี้ยวกับยางแดงยังรบพุงกันอยูฤๅ ละโป ละซาง
ละไค บอกทาวมหายศวา เมื่อ ณ วัน ฯ๑ ๒ ค่ําปมะโรงฉศก กองทัพพมากับกองทัพเงี้ยวเขากัน ๒๕
กองยกมาตีแกโพนอยแกโพใหญยางแดง แกโพนอยหนีไปหาแกโพใหญๆ วากับแกโพนอยวาไมใหหนี
ใหอยูสูรบกวาจะตายสิ้นทั้งเมือง แกโพใหญแกโพนอยก็รวบรวมกองทัพอยูที่บานแกโพใหญ เจา
เมืองไลคา จึงสางรัตนเงี้ยวคุมกองทัพ ๑๐๐๐ คน ตามมารบแกโพใหญแกโพนอย แกโพใหญใหแกโพ
นอยกุมกองทัพพวกยางแดงไปตั้งซุมอยูที่ชองแคบปากทางบานแกโพใหญ กองทัพสางรัตนเงี้ยวกับ
พวกแกโพนอยก็รบกัน กองทัพสางรัตนแตก พวกแกโพนอยจับไดตัวสางรัตนแมทัพกับไพรพวกสาง
รัตน พวกยางแดงฆาสางรัตนกับไพรตาย ๗๕๐ คน พวกแกโพนอยตายในที่รบ ๒๕๐ คน กองทัพพมา
เงี้ยวกับกองทัพแกโพนอยแกโพใหญก็งดอยูหาพบกันอีกไม เจาเมืองไลคาแตงใหบุตรมาเกลี้ยกลอม

๔๗๐
แกโพใหญวาแตกอนแกโพใหญไดเอาบุตรสาวเงี้ยวไปใหเปนภรรยาเจาเมืองไลคาคนหนึ่ง เจาเมือง
ไลค า กั บ แกโพใหญ ก็เป น มิ ตรเกี่ ย วของกัน ใหแกโพใหญ สงตัว แกโพน อยให เจาเมืองไลคาเสีย เถิด
แกโพใหญวาไมสง เมื่อใดไดกินน้ําสัจจาตอกันกับเจาเมืองไลคาแลว ควรจะสงก็จะสงให บุตรเจา
เมืองไลคาจึงวาถาไมเชื่อก็ใหบุตรไปดวยคนหนึ่ง แกโพใหญจึงใหบุตรแกโพใหญไปกับบุตรเจาเมือง
ไลคาพากันไปเถิงเจาเมืองไลคาๆ วากับบุตรแกโพใหญวาเราก็เปนเจาเมืองชอบแตแกโพใหญมากินน้ํา
สัจจากับเราจึงจะควร บุตรแกโพใหญก็กลับมาบอกกับแกโพใหญๆ ก็หาไปไม เจาเมืองไลคาจึงแตง
ใหตังแกสุริยเงี้ยวไปหาพวกยางแดงวาจะขอเอาบัญชีคนมีอยูมากนอยเทาใด พะภอจึงถาม....เอาบัญชี
คนไป....ไม ตังแกสุริยะบอก......วา คนมีมากนอยเทาใดจะเก็บเอาเงินสงไปเมืองอังวะ พะภอก็ไมยอม
ใหตังแกสุริยะก็กลับไปบอกเจาเมืองไลคาๆ จึ่งมีหนังสือใหกองสิทธิถือไปเมืองอังวะแต ณ วันเดือน ๓
ข างขึ้ น ยั งหากลั บ มาไม ใจความในหนั งสือ วาจะขอถอยทั พ ท าวมหายศจึ งแต งให ท าวธนั ญ ชั ย
ทาวแกว ทาวมงคล นายไพร ๖ คน ไปกับบุตรพะภอแต ณ วันเดือน ๔ ขางขึ้นไปได ๕ วัน ทาว
ธนัญชัย ทาวแกว ทาวมงคล ก็กลับมาเถิงทาวมหายศบอกวาพะภอแจงขอราชการความยุติตองกันกับ
ที่ละโป ละสาง ละไข บุตรพะภอบอกทาวมหายศแตกอน
ครั้น ณ วัน วัน ฯ๑ ๐ ๕ ค่ํา ปมะเส็งสัป ตศก ทาวมหายศกับ ทาวมงคลนายไพรไปสืบ
ราชการเถิงบานพะภออีกครั้งหนึ่งก็ไดความยุติตองกันกับความที่พระยาลําพูนเลาให ฯขาฯ ฟง ฯขาฯ
จึงถามพระยาลําพูน พระยาราชวงศวาพวกยางแดงครั้งนี้เห็นจะเสียทีกับพมาฤๅจะไมเสียที พระยา
ลําพูน พระยาราชวงศ วาพวกยางแดงนี้พวกพองมาก ที่พมาจะคิดรบพุงเอาแนจะไดโดยยากดวยพวก
ยางแดงแตเกากอนมาไมเคยเสียบานเสียเมืองแกผูใด ที่พมาจะคิดยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมเมือง
เชี ยงรายนั้ น เห็ น ว าจะหามาไม เพราะยังรบพุงกัน อยูกับ พวกยางแดง แลวพระยาลําพู น พระยา
ราชวงศวาเถิงพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหมเมืองเชียงรายจริงก็ไมกลัว แตพวกเมืองเชียงใหม เมือง
ละคร เมืองลําพูนก็พอจะรบสูได
ฯขาฯ กับพระสุริยะหยุดอยูที่เมืองลําพูน ๔ วัน ฯขาฯ กับพระสุริยะไปจากเมืองลําพูน
เดินทางวันหนึ่งเถิงเมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๑๒ ๗ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก พระยาเกียรติ์จัดแจงให ฯขาฯ
กับ พระสุริยะไปอยูที่ศาลาหนาเมืองเชีย งใหม ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๗ ค่ํา ปมะเส็งสัป ตศก ฯขาฯ กับ
พระสุริยะเอาหนังสือสืบราชการไปใหเจาอุปราชเมืองเชียงใหม แสนทาวพระยาลาวพรอมกัน จึงบอก
ขอราชการให ฯขาฯ กับพระสุริยะฟงความก็ตองกันกับหนังสือที่เมืองเชียงใหมบอกลงมานั้นแลว
ครั้นรุงขึ้น ฯขาฯ กับพระสุริยะไปหาพระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ ขาถาม
พระยาอุ ป ราช นายภี มสาร พระยาราชวงศบุตรหลานทั้ งปวงวาราชการครั้งนี้เห็น จะมีการศึกมา
กระทํากับบานกับเมืองในปมะเส็งสัปตศกฤๅไมมี พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ บุตร
หลานแสนทาวพูดวา เดิมอายพมายกมาตีเมืองยางแดงไดแตงใหทาวแกว แสนนริน ทร ไปสืบ ขาว

๔๗๑
ราชการไดความวาอายพมาตีบานบางแดงไดแลวหลายบาน แลววาอายพมามาจับตัวแกโพใหญได แก
โพนอยหนีไป อายพวกพมาวาจะตีเมืองยางแดงใหสิ้นแลวจะมาตีเมืองเชียงใหม เมืองเชียงราย ก็มี
ความวิตกอยู เกลือกดวยพมาตีไดเมืองยางแดงสิ้นแลวก็จะมากระทํากับบานเมือง ครั้นแตงคนไป
สืบสวนที่เมืองยางแดงภายหลังอีก ๓ พวก ๔ พวก ไดไปพบปะพูดจากับพะภอ แลวไปดูจนเถิงคาย
อายพมาสืบสวนไดความวาอายพมาตีไดแตบานแกโพนอย หนองผาลาย ตัวแกโพใหญ แกโพนอย
อายพมาก็จับหาไดไม ยางแดงก็ยังสูรบแข็งแรงอยู ผูคนกองทัพอายพมาปวยไขลมตายเปนอันมาก ดู
ทีเห็นอายพมาก็รั้งรออยูจะไมทํากับยางแดงไดตลอด เห็นอายพมาจะหามากระทํากับเมืองเชียงใหม
เชียงรายไม แตวาไมมีความประมาทไวใจแกราชการ เถิงอายพมายกมาจริงก็ไมกลัว ถาอายพมาจะ
ยกมามากมานอยก็จะชวยกันทั้ง ๓ เมือง รบพุงรักษาบานเมืองไวใหจงได แลซึ่งพะภอวาจะใหบุตร
หลานพาครอบครั ว มา ณ เมื องสะมาด พะภอวาจะมาถึงเมื องเชีย งใหม นั้น พะภอก็ ยังหาใหพ า
ครอบครัวขามมาใหแล พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศ บุตรหลานก็จะไวใจวาพะภอเขา
ดวยเมืองเชียงใหมฤๅไมไวใจนั้น ฯขาฯ หาไดถามไม ฯขาฯ พิเคราะหดูพวกเมืองเชียงใหมจะหาไวใจ
พะภอทีเดียวไม แล ฯขาฯ กับพระสุริยะอยูที่เมืองเชียงใหม ๑๕ วัน เมืองละคร ๑๕ วัน เมืองลําพูน
๕ วัน ฯขาฯ ไดสังเกตฟงดูบุตรหลานแสนทาวพระยาลาวในเมืองเชียงใหมกับไพรบานพลเมือง แตที่
ฯขาฯ ไดยินพูดจากันก็หาไดยินผูใดพูดจาวากลัวอายพมาจะมารบพุงตีเอาบานเอาเมืองไม เห็นไพร
บานพลเมืองทําไรนาคาขายทํามาหากินเปนปกติดีอยูทั้ง ๓ เมือง แลทางเมืองเชียงตุง ฯขาฯ ไดยิน
พระยาอุปราช นายภีมสาร พระยาราชวงศบุตรหลานพูดจาปรึกษากันวาทาวสิทธิมงคล นายไพร ๒๖
คน ซึ่งอายพมายึดเอาตัวไวนั้นเห็นอายพมาจะสงตัวไปเมืองอังวะ ถาระดูแลวนี้ไมมีราชการทัพศึก ก็
จะปรึกษาหารือกัน กั บ ญาติ พี่น องเมืองละครเมืองลําพูน เกณฑกองทัพไปตีเมืองเชียงตุง กวาดเอา
ครอบครัวมาใสบานใสเมือง เดชะพระบารมีสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวปกเกลาฯ ก็เห็นจะไดโดยงาย
ดวยเมืองเชียงตุงตั้งอยูลอแหลมใกลกับบานเมืองเชียงราย ถาละไวนานไป ก็เห็นวาอายพมาคงจะคิด
มาตี เมื องเชี ย งใหม เชี ย งรายสั ก ครั้งหนึ่ง แลเมื่อ ฯขาฯ ไปอยูที่เมื องละคร ฯขาฯ ก็ไดยิน พระยา
อุปราช พระยาราชวงศ บุตรหลานแสนทาวเมืองละครพูดจากันวาเถิงอายพมาจะยกมากระทํากับ
บานเมืองก็จะพรอมมูลชวยกันสูรบหากลัวไม แล ฯขาฯ เห็นผูคนที่เมืองเชียงใหม เมืองละคร มีมาก
บานเรือนแนนหนา ถาอายพมายกมาก็เห็นจะสูรบรับรองอายพมารักษาบานเมืองไวได
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๒ ๗ ค่ํ า ป มะเส็งสั ป ตศก ฯขาฯ กับ พระสุ ริย ะลงเรือ ลองมาจากเมือ ง
เชียงใหม ๒ วัน มาเถิงเมืองลําพูน ฯขาฯ เห็นวาชาจึงใหพวกเมืองลําพูนเอาเรือเล็กสง ฯขาฯ ลงมากอน
พระสุริยะ ๑๑ วัน ลงมาเถิงเมืองตาก แตพระสุริยะเอาเรือใหญลองตามลงมาขางหลัง แลเมื่อ ฯขาฯ
อยูที่เมืองละครนั้น ฝนตกทุกวันตกมากบางนอยบาง เมื่อ ฯขาฯ อยูที่เมืองเชียงใหมฝนตก ๙ ครั้งมาก
บางนอยบาง ราษฎรเมืองละครพึ่งจะทอดกลาไดที่ทําเทือกไวยังหาไดปกดําไม ที่เมืองเชียงใหม เมือง
ลําพูน ราษฎรไดตกกลาปกดําลงไวไดบาง น้ําในนาตามทางที่ ฯขาฯ ไปนั้นมีอยูทั่วกัน แตมากบาง
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นอยบาง ราคาขาวเปลือกที่เมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน ราษฎรซื้อขายกัน ๑๐๐ สัด เปน
เงิน ๓ บาท ๔ บาทบาง แลขอราชการทางเมืองเชียงใหม เมืองละคร เมืองลําพูน ที่ ฯขาฯ ไดทราบ
นั้น ก็ ถูกต องตามหนังสื อบอกที่ มีล งมาทุกประการแลวๆ พระยากําแพงเพชร พระพล พระสุน ทรบริรักษ หลวงปลัด พระเชียงเงิน พระเชียงทอง ให ฯขาฯ ถือหนังสือบอกลงมา ณ กรุงเทพฯ
อนึ่งเมื่อ ฯขาฯ ไปอยู ที่เมืองละคร ฯขาฯ เห็นสมาตะรีอังกฤษซึ่งมีภรรยาอยู ณ เมือง
เชียงใหมกับไพร ๕ คน เอาตัวพวกอังกฤษ ๓ คน มาจําตรวนมาที่ศาลากลาง ฯขาฯ ถามสมาตะรีวา
เปนโทษอยางไร สมาตะรีบอก ฯขาฯ วาจะเรอุเซนกับไพรอังกฤษ ๒ คน เอาของไปขาย ณ เมืองแพร
เมื อ งน า น เมื องหลวงพระบาง ด ว ยกุ งป น นี อารีแ สงบั ว มั น กุงป น นี อารีแสงบั ว มัน ตาย เจ าเมือ ง
เมาะตําเลิมใหสมาตะรีไปตามเอาทรัพยสิ่งของ เดิมของเอาไปขายมากชําระไดของมากนอย ถาม
จะเรอุเซนวาเอาของไปขายตกคางอยูที่ไหน จะเรอุเซนหาบอกไม สะมาตะรีจึงใหเอาตัวจํามาจะสงลง
ไปเมื อ งเมาะตํ า เลิ ม แล ว สมาตะรี บ อกวาจะเรอุ เซนวาของที่ เอาไปขายตกคางอยูนั้ น ไปเถิ งเมื อ ง
เมาะตําเลิม จะเรอุเซนจึงบอกกับเจาเมืองเมาะตําเลิมแล ฯขาฯ เห็นของอังกฤษไดมา พานเงินใหญ
พานเงินเล็ก ๙ ใบ ๑๐ ใบ ผอบเงิน ๖ ใบ ๗ ใบ ซองพลูเงิน ๕ อัน ๖ อัน ขันเงินลางหนา ๔ ใน กับ
หมากเชือกอีกประมาณ ๑๐ บาท กับหอเสื้อหอกางเกง ๙ ผืน ๑๐ ผืน พรม ๔ ผืน อังกฤษอยูที่เมือง
ละคร ๕ วัน ๖ วัน พากันไปเมืองเชียงใหม ฯขาฯ มาจากเมืองเชียงใหมสมาตะรีกับอังกฤษที่ตองจํา
นั้นยังอยูที่เมืองเชียงใหม เปนความสัจความจริง สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
๔๓. คําใหการทาวสิทธิมงคล เรื่องการตั้งเมืองเชียงราย และเขตแดนเมืองเชียงราย
จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๓๖
๏ วัน ๕ ฯ๓ ๑๑ ค่ํา ปมะเมียฉศก พระยาจุฬาราชมนตรีถามทาวสิทธิมงคลเมืองเชียงใหม
ซึ่งพมาจําไว ณ เมืองนาย ดวยราชการทางเมืองนาย เมืองเชียงตุง
ฯขาฯ ทาวสิทธิมงคลใหการวา ชื่อตัว ฯขาฯ ชื่อนอย อายุได ๔๙ ป ฯขาฯ เปนบุตรแสน
คําวัง ภรรยาชื่อนางคําเอื้อย เปนหลานภรรยาพระยาราชวงศเมืองเชียงใหม ฯขาฯ มีบุตรชาย ๑
บุ ต รหญิ ง ๑ (รวม) ๓ คน ตั้ งบ า นเรือนอยูในเมืองเชีย งใหม ครั้น อายุ ฯขาฯ ได ๓๖ ป พระยา
เชียงใหมพุทธวงศตั้งให ฯขาฯ เปนทาวสิทธิมงคล ใชการงานอยู ณ เมืองเชียงใหม
เมื่อ ณ ปเถาะเบญจศก พระยาอุปราช พระยาราชวงศ ใหนายภีมสาร นายหนานสุริยะ
กับญาติพี่นองบุตรหลานหลานคนคุมไพรพันเศษ พานายหนานธรรมลังกา นองนายภีมสารขึ้นไปเปน
เจาเมืองเชียงราย ใหนายอุนเรือนนองเขยพระยาอุปราชเมืองเชียงใหม เปนที่อุปราช นายนอยคําแสน
นองพระยาอุปราชตางมารดาเปนที่ราชวงศา แตที่รัตนเมืองแกว ที่ราชบุตร ยังหาไดตั้งผูใดไม นาย
ภีมสารไปจากเมืองเชียงใหมเมื่อเดือน ๒ ขางแรมกี่ค่ําจํามิได ปเถาะเบญจศก
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ครั้น ณ วัน ฯ๑๕ ๘ ค่ํา ปมะโรงฉศก นายภีมสารกลับลงมาถึงเมืองเชียงใหม แจงความกับ
พระยาอุปราช พระยาราชวงศ วานายภีมสารใหรวบรวมผูคน ไดฉกรรจสํามะโนครัว ๑,๕๐๐ เศษ
จัดแจงทําคาย ใหนายนอยธรรมลังกา นายอุนเรือน นายนอยคําแสง ตั้งบานเรือนอยูในเมืองเชียงราย
แล วให พระยางํา เมื อ งคุมไพร ๑๐๐ คนเศษ ขึ้น ไปตั้งอยู ที่ศรีส ะโปงพบกับ พวกกองตระเวนเมือ ง
เชีย งตุ งๆ ถามพระยางําเมื องว าเจ าเมืองเชียงใหมให ยกพลขึ้น มาเมืองเชียงรายจะไปรบเมืองไหน
พระยางํ า เมื อ งบอกว า เจ า เมื อ งเชี ย งใหม ห าได คิ ด จะยกไปรบกั บ บ านใดเมื อ งใดไม ไพรพ ลเมื อ ง
มากมายคับคั่งไมมีที่ทํามาหากิน เจาเมืองเชียงใหมจึงแบงไพรพลออกมาตั้งเมืองเชียงรายขึ้นเปนบาน
เปนเมืองตามเดิม จะไดใหผูคนมาอยูตั้งทํามาหากินลูกคาจะไดไปคาขายถึงกันกับเมืองเชียงตุงๆ กับ
เมืองเชียงใหมจะไดเปนบานพี่เมืองนองกันตอไป แลวเจาเมืองเชียงใหมไดสั่งกับพวกกองตระเวนวา
ถาพบกับกองตระเวนเมืองเชียงตุงก็ใหบอกความใหรูวาเจาเมืองเชียงใหมหาไดคิดจะรบกับบานใด
เมืองใดไม อยาใหเจาเมืองเชียงตุงและขุนนางกับไพรพลเมืองมีความวิตกเลย ใหไพรพลเมืองไปมา
คาขายถึงกันเถิด กองตระเวนเมืองเชียงตุงจึงถามวา เจาเมืองเชียงใหมใหบุตรหลานคนไรขึ้นมาเปน
เจาเมืองเชียงราย แบงไพรพลขึ้นมาอยูสักเทาไร กองตระเวนพระยางําเมืองบอกวาเจาเมืองเชียงใหม
ใหนายหนานธรรมลังกานองนายภีมสารขึ้นมาเปนเจาเมืองแบงไพรพลใหขึ้นมาอยูเมืองเชียงรายหก
พัน แลวจัดกําลัง ๕๐๐๐ ใหมาชวยรักษาบานรักษาเมืองมิใหมีเหตุอันตราย กองตระเวนเมืองเชียงตุง
ถามวาเจาเมืองเชียงใหมใหผูใดคุมกําลังขึ้น มาชวยรักษาเมืองเชียงราย พระยางําเมืองบอกวานาย
ภีมสารขึ้นมาอยูรักษา กองตระเวนเมืองเชียงตุงถามเทานั้นก็กลับไปครั้นนายภีมสารจัดแจงบานเมือง
แลว เขาระดูฝนเปนเทศกาลทําไรทํานาจึงกลับลงมาเมืองเชียงใหม ฯขาฯ ไดยินนายภีมสารเลากับ
พระยาอุปราชพระยาราชวงศแตเทานี้
ครั้น ณ วัน ฯ๑๕ ๑๐ ค่ํา ปมะโรงฉศก เจาเมืองเชียงรายใหพระยาภาน นายไพรสิบคนพา
นายทิพ นายตา นายคํา ซึ่งพมาจับเอาไปแตครั้งกองทัพเมืองเชียงใหมยกไปตีเมืองเชียงใหมยกไปตี
เมืองปะ ลงมาสง ณ เมืองเชียงใหม แลวมีหนังสือลงมาถึงเจาเมืองเชียงใหมดวยฉบับหนึ่ง แตใน
หนังสือจะวาความประการใด ฯขาฯ หาทราบไม ฯขาฯ ไดยินแตพระยาภานแจงกับพระยาอุปราช
พระยาราชวงศ วามหาขนานเจาเมืองเชียงตุงใหนายนอยสุภา นายนอยริน เปนนายบานเมืองไรกับ
ไพร ๗ คน ชางพลายชางหนึ่งถือหนังสือเจาเมืองเชียงตุงฉบับหนึ่งกับตัวนายทิพ นายตา นายคํา ลงมา
สง ณ เมืองเชียงราย นายนอยสุภา นายนอยริน แจงกับพระยารัตนอาณาเขตวา มหาขนานเจาเมือง
เชียงตุงรูความวาเจาเมืองเชียงใหมใหนายหนานธรรมลังกาขึ้นมาตั้งเมืองเชียงราย แลวใหกองตระเวน
ไปบอกความวาเจาเมืองเชียงใหมไมคิดจะมารบเมืองเชียงตุงและรบเอาบานใดเมืองใดที่อยูในเขตแดน
จะเปนบานพี่เมืองนองใหผูคนไดไปมาคาขายถึงกัน มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงมีความยินดีนักจึงให
พระยาสุรมหาเสนา ถือหนังสือบอกขึ้นไปเมืองอังวะ เจาอังวะมีหนังสือมาวาเจาเมืองเชียงใหมใหมา
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ตั้งเมืองเชียงรายแบงผูคนมาอยูแผเขตแดนใหกวางจะขอเปนบานพี่เมืองนองไมไปรบกวนบานเมือง
ขางฝายพมาแลว ก็ตามใจเจาเมืองเชียงใหมเถิด ใหเจาเมืองเชียงตุงมีหนังสือใชผูคนไปวากลาวกับ
เจาเมืองเชียงใหมที่จับมาจําไวในคุกเมืองอังวะ ๖ คน ตายเสีย ๓ คนยังเหลืออยู ๓ คนก็ใหพระยาสุรมหาเสนาพาไปเมืองเชียงตุงใหเจาเมืองเชียงตุงสงคนมาเมืองเชียงใหม และการที่จะเปนบานพี่เมือง
นองกันนั้นสุดแตมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงจะพูดจากันเถิด พระยารัตนอาณาเขตเจาเมืองเชียงราย
ใหยึดตัวนายนอยสุภา นายนอยริน ไวที่เมืองเชียงรายกอน เจาเมืองเชียงใหม พระยาอุปราช พระยา
ราชวงศ นายภีมสาร จะบังคับไปอยางไรจะไดทําตาม พระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารจึ่ง
ปรึกษากันวา ฝายเราก็พึ่งไปตั้งบานตั้งเมืองลงใหม จะตองคิดเกลี้ยกลอมใจไพรพลฝายเมืองเชียงตุงให
เชื่อถือ วาเราไมคิดทํารายกับเมืองเชียงตุง มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงก็จะไดวางใจ ถาจะคิดพูดจา
เกลี้ยกลอมก็จะไดโดยงาน แลวจะไดใชผูคนไปมาใหสนิทรูจักลูทางชัดเจน ถามหาขนานจะไมเขาเกลี้ย
กลอมโดยดี จะยกกองทัพไปรบเอาบานเอาเมืองก็จะไดคลองสะดวก ปรึกษากันเห็นอยางนั้น พระยา
อุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารจึงสั่งพระยาภานวาใหกลับไปบอกกับพระยารัตนาเขตวาพระยา
อุปราช พระยาราชวงศ เมืองเชียงรายวาใหจัดแจงเลี้ยงดูนายนอยสุภา นายนอยริน กับไพรซึ่งมาแต
เมืองเชียงตุงใหดี แลวใหพระยารัตนาเขตมีหนังสือไปถึงมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงวา ซึ่งเจาเมือง
เชียงตุงบอกความมาวาเจาอังวะไดมอบคนเมืองเชียงใหม ๓ คนใหมากับเจาเมืองเชียงตุงๆ สงคืนมา
เมืองเชียงใหมนั้น เจาเมืองเชียงใหม พระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารมีความยินดีขอบใจ
เจาเมื องเชี ย งตุ งๆ กั บ เมื องเชี ย งใหมจ ะไดเปน บ านพี่ เมืองน องกัน ตอไป แลว ให พระยารัตนาเขต
พระยาอุปราช พระยาราชวงศ พูดกับนายนอยสุภา นายนอยริน ไปวา เจาเมืองเชียงใหมจะใหนาย
พรมนองมหาขนานลงไปเฝาทูลละอองฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ จะบอกความชอบ
มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงลงไปใหกราบบังคมทูลแตพระบาทสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวใหทรงทราบ
ฝาละอองฯ วามหาขนานมีใจจะใครเปนบานพี่เมืองนองกับเมืองเชียงใหม แลวใหวาเถิงเทศกาลแลง
เจาเมืองเชียงใหมจะใหพระยาราชวงศคุมคนขึ้นมาชวยจัดแจงแผวถางทําบานทําเมืองคายคูใหมั่นคง
ถาพระยาราชวงศขึ้นมาถึงเมืองเชียงรายแลวจะใชใหคนขึ้นมาที่เมืองไรจะไดพูดจากันดวยทางไมตรี
ใหพูดจากับนายนอยสุภา นายนอยริน แตโดยดี แลวใหจัดแจงสงนายนอยสุภา นายนอยริน กลับไป
เมืองเชียงตุง ฯขาฯ ไดยินพระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสารพูดจากันกับพระยาภานแตเทานี้
พระยาภานอยูที่เมืองเชียงใหมประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วันจึงไปจากเมืองเชียงใหม เมื่อ
พระยาภานจะไปจากเมื องเชี ย งใหม พระยาอุป ราช พระยาราชวงศ จะมีห นั งสือไปเถิงเจาเมือ ง
เชี ย งรายฤๅไม จะส งความไปอี กประการใด ฯขาฯ หาทราบไม ฯข าฯ เห็ น แตพ ระยาภานเอาป น
บาเรี่ยมเหล็กกระสุนประมาณ ๓ นิ้ว ๒ บอก บรรทุกหลังชางไปดวยหลังละบอก ครั้นพระยาภานไป
แลวเมื่อเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ เดือน ๑ ปมะโรงฉศก ฯขาฯ หาไดยินวาเจาเมืองเชียงรายใชคนลงมาวา
ดวยความสิ่งไรอีกไม เมื่อเดือนยี่ขึ้น ๑๐ ค่ํา ปมะโรงฉศก พระยาอุปราช พระยาราชวงศ นายภีมสาร

๔๗๕
เกณฑคนเมืองเชียงใหมหารอยคน ชางพลาย ชางพัง ๖๐ ชาง โคตาง ๑๐๐ หลัง ปนบาเรี่ยมกระสุน
๔ นิ้ว ๒ บอก ปนคาบศิลา ๒๐๐ บอก เสบียงคนละ ๓ ถัง จะใหไปเมืองเชียงรายกับพระยาราชวงศ
ฯขาฯ ก็ไปดวย พระยาราชวงศยกจากเมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๓ ๒ ค่ํา ไปทางครึ่งวันถึงบานแมคาวๆ
มีเรือนประมาณ ๑๐๐ หลั ง เรือนคนชายหญิงประมาณ ๔๐๐ คนเศษ แสนเวียงมูล เปน นายบาน
พระยาราชวงศหยุดนอนอยูที่บานแมคาวคืนหนึ่ง รุงขึ้นยกจากบานแมคาวไปจนเพลาบายถึงบานดอย
เสด็จๆ มีเรือนประมาณ ๒๐๐ หลังเศษ คนชายหญิงประมาณ ๖๐๐ เศษ แสนอาสาเปนนายบาน
หยุดอยูที่บานดอยเสด็จ ๒ คืน รุงขึ้นยกจากบานดอยเสด็จไปทางครึ่งวันถึงแมน้ําวองเปนที่พักหามี
บานมีเรือนไม แมน้ําวองกวางประมาณ ๓๐ วา หยุดอยูที่แมน้ําวองคืนหนึ่ง รุงขึ้นยกจากแมน้ําวองไป
ทางครึ่งวันถึงบานอินทคีรีๆ มีเรือนประมาณ ๑๔ หลัง ๑๕ หลัง คนชายหญิง ๕๐ คนเศษหามีนาย
บานไม หยุดอยูที่บานอินทคีรีคืนหนึ่ง รุงขึ้นยกจากบานอินทคีรีไปทางครึ่งวันถึงโปงน้ํารอนไปจน
เพลาเย็น ถึงบานปางไผเปนที่พัก หามีบานมีเรือนไม หยุดอยูที่บานปางไผคืนหนึ่ง รุงขึ้นยกจากบาน
ปางไผ ไปทางครึ่ งวั น ถึ งเมื องเฟ อยไรๆ มีคายทํ าดว ยไมก ระยาเลยสูงประมาณ ๖ ศอก กว างยาว
ประมาณ ๒๐ เสน เปน ๔ เหลี่ยม พูนดินเปนสนามเพลาะ มีปอมทั้ง ๔ มุมคาย พระยาไชยะวงศเปน
เจาเมือง มีเรือนในคายนอกคายประมาณ ๑๕๐ หลัง คนชายหญิงประมาณ ๔๐๐ คนเศษ หยุดนอน
อยูที่เมืองเฟอยไรคืนหนึ่ง รุงขึ้นยกจากเมืองเฟอยไรไปทางครึ่งวันถึงบานตากอๆ มีเรือน.........หลัง
.......ชายหญิง ประมาณ.....คนเศษ หยุดอยูที่บาน......คืนหนึ่ง รุงขึ้นยก....ไปทางครึ่งวัน....(เนื้อความใน
หนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
(เนื้อความในหนาปลาย) แตชางพังสูง ๓ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว ชาง ๑ ชางพลายสูง ๓ ศอก
๑ คืบ ๖ นิ้ว ชาง ๑ (รวม) ๒ ชาง มองฉินตุกวาเปน...............สองมา ยังเหลืออยูชางพลาย ๒ ชางพัง
๔ (รวม) ๖ ช า ง เอามาคื น ให ฯข า ฯ ๆ ก็ รับ เอาชางมา รุงขึ้น เพลาเชา มองฉิ น ตุ ก ให แ มงสิท ธิจ อ
ของนรธา มาบอก ฯขาฯ วาจะสง ฯขาฯ ไปในเดือน ๔ นี้ไมทัน คนที่จะใหลงไปสงนั้นยังติดคางอยูไม
วางเปลา ตอเดือน ๕ ขางแรมจึงจะไดไป
ครั้น ณ วัน ฯ๑๓ ๕ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก จักกายมองฉินตุกใหมาหา ฯขาฯ ไปบอกวาจะให
ฯขาฯ กลับไปใหจัดแจงผูคนชางมาใหพรอม จะใหแมงสิทธิจอของนรธากับไพร ๑๐ คนพา ฯขาฯ ลง
ไปสงจนเถิงเมืองเชียงตุง แลวมองฉินตุกสั่ง ฯขาฯ วา ถา ฯขาฯ ลงไปเถิงเมืองเชียงใหมเชียงรายแลว
ก็ใหบอกกับเจาเมืองเชียงใหมเชียงรายและพระยาอุปราชราชวงศนายภีมสารวา เมื่อแรกเจาเมือง
เชียงตุงสง ฯขาฯ ขึ้นมาเถิงเมืองนายก็ไดจัดแจงเลี้ยงดูใหเปนปกติ ทีหลังไดความวาเจาเมืองเชียงใหม
จะยกกองทัพมารบเขตแดนเมืองพมาจึงไดเอาตัว ฯขาฯ ไปจําไว ครั้นสืบสวนรูแนวาหามีกองทัพมารบ
เมืองพมาไม เจาอังวะจึงมีรับสั่งใหถอด ฯขาฯ ออกใหพนโทษ ใหอยูโดยสบายหาไดมีเหตุสิ่งใดไม อยา
ใหเจาเมืองเชียงใหมเชียงรายมีใจโกรธ ที่เจาเมืองเชียงใหมเชียงรายคิดจะเปนบานพี่เมืองนองกับเมือง

๔๗๖
เชียงตุง ก็ใหใชผูใดผูหนึ่งที่เปนญาติพี่นองขึ้นมาพูดจากับมหาขนานเจาเมืองเชียงตุงเถิด ตัว ฯขาฯ ก็
อยาใหมีใจโกรธเลย แลวมองฉินตุกใหเสื้อผาดําอยางเงี้ยวตัว ๑ แอบพมาใสหมากพลู ๑ กับ ฯขาฯ
พวกไพร ๒๕ คน ใหเสื้อผาดําคนละตัว แอบใสหมากคนละใบ ฯขาฯ ก็ลากลับมา
ครั้น ณ วัน ๕ฯ ๖ ค่ํา แมงสิทธิจอของนรธา พากันหาบเสบียงสิบสี่คนมาให ฯขาฯ แลว
บอก ฯขาฯ วาใหพระยาอุปยะกับ ฯขาฯ นายไพร ไปคอยอยูที่บานมอยตอ รุงขึ้นเพลาเชาแมงสิทธิจอ
ของนรธาจึงจะพา ฯขาฯ ไป พระยาอุปยะกับ ฯขาฯ นายไพร ๒๖ คน ชาง ๖ ชาง มา ๒ มา กับพวก
หาบเสบียง ๑๔ คน ออกจากศาลาวัดซาวแปดไปคอยอยูที่บานมอยตอ ใกลเมืองทางประมาณ ๓๐
เสน รุงขึ้น ณ วัน ๖ฯ ๖ ค่ํา แมงสิทธิจอของนรธากับไพร ๑๐ คน ก็พา ฯขาฯออกจากบานมองตอมา
ตามทางเดิม ๑๗ วันถึงเมืองเชียงตุง ณ วัน ฯ๗ ๖ ค่ํา แมงสิทธิจอของนรธาจึงพา ฯขาฯ ไปหาพระยา
วังๆ ก็พา ฯขาฯ ไปที่สนาม พระยาวังจึงไปบอกกับมหาขนานๆ ใหหาตัว ฯขาฯ ขึ้นไปบนเรือน แลว
มหาขนานวา เดิมสง ฯขาฯ ขึ้นไปเมืองนายคิดวาจะไถถามดวยความบานความเมือง ที่จะเปนไมตรีกัน
แลวก็จะไดกลับมาโดยเร็ว เปนเคราะหของบานเมืองวุนวายไมเปนปกติจึงตองชาอยูที่เมืองนายเถิงป
เศษ บัดนี้ไดกลับมาถึงเมืองเชียงตุงแลว มหาขนานจะทําขวัญ จึงเรียกเอาผานุงอยางลาวมาให ฯขาฯ
ผืนหนึ่ง แลวบอกวานายพรหมขึ้นมาอยูที่ศรีส ะโปง มหาขนานใชคนลงไปรับขึ้น มาที่เมืองไร มหา
ขนานจะลงไปพบนายพรมที่เมืองไรจึงจะพา ฯขาฯ ลงไปดวย ให ฯขาฯ ไปอยูที่โรงพักกอนเถิด ฯขาฯ
ก็ลามา แมงสิทธิจอของนรธาที่พา ฯขาฯ มาก็อยูที่เมืองเชียงตุง ฯขาฯ มาเถิงเมืองเชียงตุงได ๓ วัน
ณ วัน ฯ๑๐ ๖ ค่ํา ฯขาฯ ไปหาพระยากางหลวงๆ เลาให ฯขาฯ ฟงวาอุปราชามาแตเมือง
อังวะหยุดอยูที่เมืองเชียงตุงเดือนเศษ นางปนแกวมารดาอุปราชาขอนางสุนันตาบุตรมหาขนานใหกับ
อุปราชา มหาขนานยอมให จึงนัดกันวาอุปราชาไปเถิงเมืองเชียงรุงแลว จะแตงใหคนมารับนางสุนันตา
ไปทํางานที่เมืองเชียงรุง เมื่ออุปราชาไปจากเมืองเชียงตุง มหาขนานใหพระยาสามหมื่นกับไพร ๑๐๐
เศษ ไปสงอุปราชาถึงเมืองเชียงรุง พระยาสามหมื่นใชคนกลับมาแจงความกับมหาขนานวา อุปราชา
ขึ้นไปถึงเมืองเชียงรุง นางปนแกวกับมหาไชยใหหาขุนนางเมืองเชียงรุงมาพรอมกันที่สนาม จึงบอกวา
นางปนแกวกับมหาไชยจะใหมหาอุปราชากับราชบุตรเปนเจาเมืองเชียงรุงทั้ง ๒ คน จักกายมองเจยะ
ขุนนางเมืองอังวะที่พาอุปราชาไปไมยอม วามีรับสั่งเจาอังวะตั้งใหอุปราชาเปนเจาเมืองแตคนเดียว ที่
จะใหเปนเจาเมือง ๒ คนนั้นไมได ถาไมฟงขืนจะใหเปนเจาเมืองทั้ง ๒ คน จักกายมองเจยะจะบอกลง
ไปใหทูลเจาอังวะ มหาไชยกับราชบุตรอายกับขุนนางทั้งปวงก็พากันไปจากเมืองเชียงรุงไปอยูที่เมือง
แรมฝงแมน้ําโขงขางตะวันออก แลววาเมื่ออุปราชามาอยูที่เมืองอังวะตองเสียเงินเสียทองมากกลับขึ้น
ไปเถิงเมืองเชียงรุงเรียกเอาเงินกับไพรพลเมืองๆ ไดความเดือดรอนมากพระยาสามหมื่นใชคนลงมา

๔๗๗
บอกความเทานั้น การจะเปนอยางไรอีก พระยาสามหมื่นกลับมาจึงจะรูความตอไป พระยากางหลวง
เลากับ ฯขาฯ เทานั้น ฯขาฯ ก็กลับมา
ครั้ น ณ วั น ฯ๗ ๗ ค่ํ าป ม ะเมี ย อัฐ ศก มหาขนานเจาเมื องเชีย งตุงกับ พระยาแสนเมือ ง
พระยาเมืองขาก และพระยาภาน พระยาแกว พระยาชมพู พาทาวพระยาหลายคน ไพรประมาณ
๑,๐๐๐ เศษ ปนหลักสิบบอก ปนคาบศิลาปนคาบชุดประมาณ ๕๐๐ บอก กระสุนดินดําพรอมชาง ๘
ชาง โคตางบรรทุกเสบียงประมาณ ๑๐๐ หลัง ยกออกจากเมืองเชียงตุง แมงสิทธิจอของนรธากับพวก
ฯขาฯ ก็มากับมหาขนานๆ มาแตเมืองเชียงตุงเดินทาง ๕ คืน ถึงเมืองไร
ณ วัน ฯ๑๒ ๗ ค่ํา มหาขนานหยุดอยูที่โรงพักจึงสั่งใหพวก ฯขาฯ ไปอยูที่โรงแหงหนึ่งใกล
กั บ ที่ ม หาขนานอยู ป ระมาณ ๔๐ เส น เศษ ณ วั น ๑ฯ ๔ ๗ ค่ํ า พระยาวั งกั บ ท า วขุ น หลายคนไพร
ประมาณ ๗๐ คน ๘๐ คน ยกตามมหาขนานลงมาที่เมืองไร มหาขนานใชคนลงไปบอกกับนายพรมวา
มหาขนานมาถึงเมืองไรแลวใหนายพรมกับนายหนานพรหม นายหนอคํา ขึ้นมาเถิด
ณ วัน ฯ๖ ๗ ค่ําเพลาเชา ฯขาฯ ไปหานายหนอคําๆ ถาม ฯขาฯ ถึงความที่ไปตองจําอยู
เมืองนาย ฯขาฯ ก็เลาใหฟง แลว ฯขาฯ ถามนายหนอคําวาไปหามหาขนานๆ พูดจาอยางไรบาง นาย
หนอคําบอกวายังไมไดพูดเถิงการบานการเมือง ฯขาฯ ก็กลับมาหาไดพบนายพรมไม แต ฯขาฯ ทราบ
วานายพรมนายหนานพรหมไดไปพบกับมหาขนาน ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง จะพูดจากันประการใด ฯขาฯ หา
ทราบไม
ณ วัน ฯ๑๐ ๗ ค่ํา ฯข าฯ ไปหานายพรมๆ ถาม ฯขาฯ วามาเถิงเมืองไรเมื่อไร ฯขาฯ
บอกวามาเถิงพรอมกับมหาขนานๆ ใหไปที่โรงขางตะวันตกใกลกับที่มหาขนานอยู ทางประมาณ ๔๐
เสนเศษ นายพรมถามเทานั้นก็นิ่งอยู ฯขาฯ จึงถามนายพรมวามากับมหาขนานๆ พูดจาอยางไรบาง
นายพรมบอกวามหาขนานพูดจาที่จะเปนไมตรีใหผูคนไปมาเถิงกันก็ดีอยูแลว นายพรมบอก ฯขาฯ
เทานั้น ฯขาฯ ก็กลับมา
ครั้น ณ วัน ฯ๑๑ ๗ ค่ํา มหาขนานใชใหทาวขุนมาบอก ฯขาฯ วา นายพรม นายหนานพรม นายหนอคํา จะกลับลงไปเมืองเชียงใหม มหาขนานไดมอบ ฯขาฯ และพวก ฯขาฯ กับนายพรม
แลว ถานายพรมจะลงไปวันไรก็ให ฯขาฯ ไปกับนายพรมเถิด ฯขาฯ ก็จัดแจงหาบคอนไวพรอม ณ
วัน ฯ๑๓ ๗ ค่ํา มหาขนานกับพระยาแสนเมือง พระยาเมืองขาก ก็ยกกลับไปเมืองเชียงตุง
ครั้น ณ วัน ฯ๑๔ ๗ ค่ํา นายพรม นายหนานพรม นายหนอคํา ยกจากเมืองไร ฯขาฯ ก็มา
พรอมกั บนายพรมๆ มาแตเมืองไร เดิน ทาง ๙ คืน เถิงเมืองเชียงราย วัน ฯ๙ ๘ ค่ํา หยุดอยูที่เมือง
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เชียงราย ๗ วัน ณ วัน ฯ๙ ๘ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก ฯขาฯ ไปหาพระยาอุปราชา นายภีมสารๆ ถาม ฯขาฯ
ก็แจงความตั้งแตไปจากเมืองเชียงรายจนถึงเมืองนาย มหาขนานเจาเมืองเชียงตุงกับ เจาเมืองนาย
พูดจาอยางไร ฯขาฯ ก็เลาจนสิ้นเรื่องความ นายภีมสารจึงวาชาติพมาแลวพูดจากลับกลอกไมมีความ
จริง ถึงมหาขนานก็พูดตามคําพมา พระยาอุปราชจึงวา ฯขาฯ สิ้นเคราะหแลวไดกลับมาเถิงบานเถิง
เมือง ถาพระยาราชวังกลับขึ้นไปเถิงเมืองเชียงใหมแลวจะใหนายพรมลงมาเฝาทูลละอองฯ สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว ณ กรุงฯ จะให ฯขาฯ ลงมาแจงราชการดวย ฯขาฯ ก็ลาพระยาอุปราชา นายภีมสาร
กลับไปบาน พระยาเชียงใหมพุทธวงศปวยเปนโรคชราเถิงแกอสัญกรรม ณ วัน ฯ๑๑ ๙ ค่ํา พระยาอุปราชา
นายภีมสาร พระยารัตนเมืองแกว พระยาราชบุตร กับบุตรหลานแสนทาวพระยาลาวทั้งปวง พรอมกัน
จัดแจงการที่ศพพระยาเชียงใหม พอพระยาราชวงศขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหมก็ปรึกษาพรอมกันจะให
นายพรมลงมาแจงราชการ ณ กรุงฯ นายพรมขอตัวหาลงมาไม พระยาอุปราชจึงใหนายหนานสุริยะ
นายหนานพรม พระยาเทพ กับ ฯขาฯ ลงมาแจงราชการ ณ กรุงเทพฯ ฯขาฯ มาจากเมืองเชียงใหม ณ
วัน ๑ฯ ๕ ๑๐ ค่ํา เดินทาง ๓๐ วัน ถึงกรุงฯ ณ วัน ๑ฯ ๔ ๑๑ ค่ําปมะเมียอัฐศก
แลเมื่อ ฯขาฯ ไปอยูที่เมืองนายปหนึ่งกับเดือนหนึ่ง ๓ วัน ฯขาฯ ไดสืบถามพวกพมาเงี้ยว
ลาวเขินเถิงบานเมืองขางพมาและระยะทางเมืองอังวะเมืองนายไดความวา เมืองนายแตกอนเงี้ยวเปน
เจาเมืองชื่อเจาเชียงทองขึ้นกับเมืองอังวะๆ หาไดใหขุนนางพมาๆ อยูกํากับไม ครั้นเจาเชียงทองตาย
เจาอังวะจึงตั้งขุนนุมหลานเจาเมืองเชียงทองใหเปนแสนหลวงเจาเมืองนายใหขุนนางพมา เมืองอังวะ
มาอยูกํากับตั้งเมืองนายใหเปนเมืองใหญบังคับแตบรรดาเมืองเงี้ยวขางแมน้ําคงฝงตะวันตก ๑๗ หัว
เมือง เมืองเงี้ยวทั้งปวงจะมีการสิ่งไรก็ใหบอกไปถึงขุนนางมาที่เมืองนายๆ จึงบอกขึ้นไปเมืองอังวะ แต
ตั้งเมืองนายใหบังคับเมืองเงี้ยวทั้งปวงได ๑๔ ป ๑๕ ปมาแลว และเมืองเงี้ยวที่ขึ้นกับเมืองอังวะชื่อ
เมือง
ไลคาเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๓,๐๐๐ เศษ
แสนหวีเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๘,๐๐๐ เศษ
สีปอเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๑,๐๐๐ เศษ
หนองยวนเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๑,๐๐๐ เศษ
ยองหุยเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๓,๐๐๐ เศษ
ลอกจอกเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๕๐๐ เศษ
มอกใหมเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๕๐๐ เศษ
เชียงทองเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๔๐๐ เศษ
ปนเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๓๐๐ เศษ
กันตูเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๓๐๐ เศษ
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เชียงคําเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๓๐๐ เศษ
จีดเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๒๐๐ เศษ
จํากาเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๒๐๐ เศษ
บานหาดเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๒๐๐ เศษ
บานเมียนเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๒๐๐ เศษ
หัวปงเมืองหนึ่ง
มีฉกรรจประมาณ
๒๐๐ เศษ
เข า กั น ๑๗ เมื อ ง มี ฉ กรรจ ป ระมาณ ๒ หมื่ น เศษ อยู ฝ งแม น้ํ า คงข างตะวั น ตก ไพร
พลเมืองเปนเงี้ยวสิ้นหามีพมาไม ขุนนางพมาก็ไมไดไปอยูกํากับ แตเมืองนายมีฉกรรจประมาณ ๖ พัน
เศษเปนพมาสวน ๑ เงี้ยว ๓ สวน เมืองนายอยูขางตะวันออกเฉียงใตเมืองอังวะ
๏ ระยะทางแตเมืองอังวะจะมาเมืองนายมาไดสองทางๆ หนึ่ง ตะวันออกเฉียงใต เดินแต
เมืองอังวะมา ๔ คืนถึงเมืองลอกจอก แตเมืองลอกจอกมาทางหาคืนถึงเมืองนาย ทางนี้เดินยาก ตอง
ขึ้นเขาเดินตามลําหวย เปนชองเขาแคบมาตามหวางเขาเดินชางเดินโคตางไมได
๏ ทางหนึ่งตะวันออกเฉียงเหนือเดินแตเมืองอังวะมา ๑๔ คืนเถิงเมืองนาย ทางนี้เดินงาย
เดินชาง เดินโคตางได แตไมมีหัวเมืองตามระยะทาง มีแตบานเงี้ยวอยูหางๆ กัน ทางครึ่งวันบาง ทาง
วันหนึ่งบาง จึงมีบานๆ หนึ่งมีเรือน ๙ หลัง ๑๐ หลังบาง ๑๔ หลัง ๑๕ หลังบาง ไมมีบานใหญ
๏ ระยะทางแตเมืองนายจะมาเถิงแมน้ําคงได ๕ ทางๆ หนึ่งตะวันออกเฉียงเหนือเดินแต
เมืองนายมาทาง ๓ คืนเถิงเมืองเชียงคํา แตเมืองเชียงคํามาทางครึ่งวันเถิงทาทรายตกแมน้ําคง ขาม
แมน้ําคงมาขางฝงตะวันออกเดินทางอีกคืนหนึ่ง เถิงเมืองปุทางนี้เดินไมสูยาก เดินชางเดินโคตางได
๏ ทางหนึ่งตรงตะวันออก เดินแตเมืองนายมาทางคืนหนึ่ง เถิงเมืองเชียงทอง แตเมือง
เชียงทองมาทางคืนหนึ่งเถิงทาจางตกแมน้ําคง ขามแมน้ําคงมาขางฟากตะวันออกเดินทางอีกคืนหนึ่ง
เถิง เมืองตวนทางนี้เดินงายเดินชางเดินโคตางได แตตองขึ้นเขาที่หวางเมืองเชียงทองตอกับทาจางแหง
หนึ่ง
๏ ทางหนึ่งขางตะวันออกเฉียงใต เดินแตเมืองนายมาทางคืนหนึ่งถึงเมืองปน แตเมือง
ปนมาทางคืนหนึ่งเถิงทาผาแดงตกแมน้ําคง ทางนี้เดินงายเปนทางใหญ จึงมาตั้งดานที่ฝงใกลเมือง
เชียงใหม พมากลัวกองทัพเมืองเชียงใหมจะยกไปทางนี้ แมน้ําคงทาผาแดงแหงหนึ่ง ที่เมืองปนแหง
หนึ่ง พมาผลัดเปลี่ยนกันมาลาดตระเวนไมขาด
๏ ทางหนึ่งทิศใต เดินแตเมืองนายมาทางวันหนึ่งเถิงบานหาด แตบานหาดมาทางคืนหนึ่ง
ถึ งท า ละงงตกแม น้ํ า คง ทางนี้ เดิ น ยากต อ งขึ้ น เขาลงห ว ยเดิ น ช างเดิ น โคต างไม ได เดิ น ได แ ต เท า
ลาดตระเวนกับพรานปา
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๏ ทางหนึ่งทิศใตเฉียงตะวันตก เดินแตเมืองนายมาทางวันหนึ่งเถิงเมืองมอกใหมๆ แยก
เปนสองทางๆ หนึ่งเดินแตเมืองมอกใหม คืนหนึ่งถึงทาสบเตงตกแมน้ําคง เดินยากหามีผูใดเดินไม เปน
ปาชัฏสัตวราย
๏ ทางหนึ่งเดินแตเมืองมอกใหมมาคืนหนึ่งเถิงเมืองกันตู แตเมืองกันตูมาทางคืนหนึ่งเถิง
ถาศรีตอตกแมน้ําคง ทางนี้เดินงายแตใกลกับแดนเมืองยางแดง พมาหาไดมาตั้งดานรักษาไม กลัวพวก
ยางแดง พวกเมืองเชียงใหมจะไปจับ
๏ ระยะทางแตเมืองนายจะไปเมืองยางแดงเดินทางตะวันตก ไปแตเมืองนายทางวันหนึ่ง
ถึ งเมื อ งจี ด แต เมื อ งจี ด ไปทางวั น หนึ่ งเถิ งเมื อ งหนองบอน แต ห นองบอนไปทางวัน หนึ่ งเถิ งเมื อ ง
ศรีสะโปง แตเมืองศรีสะโปงไปทางวันหนึ่งเถิงบานสอ แตบานสอไปทางวันหนึ่งถึงเมืองปายโค แต
เมืองปายโคไปทาง ๒ วัน เถิงหนองผาลายเขาดอยเงิน เขาแดนยางแดง ที่เมืองนายมีมาโคกระบือมาก
แตชางหาเห็นมีไม ฯขาฯ ไดถามพวกเงี้ยววามีแตชางของมองฉินตุก ๒ ชาง นอกจากนี้หามีชางของ
ผูใดอีกไม
ครั้น ฯขาฯ กลับมาถึงเชียงตุง ฯขาฯ ไดไปเที่ยวในเมืองนอกเมือง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ฯขาฯ
เห็นมีฉางขาวอยูหลังบานมหาขนาน ๒ ฉางๆ หนึ่งขื่อกวางประมาณ ๓ วา สูงประมาณ ๗ ศอก ยาว
๑๑ หอง ฝาขัดแตะตรุเรือกทิ้งดินหลังคามุงกระเบื้องทั้งสองฉาง แตขาวในฉางจะมีอยูมานอยเทาไร
ฯขาฯ ไมทราบ เห็นมีโรงฝากระดานหลังคามุงกระเบื้อง ขื่อกวางประมาณ ๑๐ ศอก ยาว ๕ หอง อยู
ริมกําแพงบานมหาขนานโรงหนึ่ง ฯขาฯ ถาม พวกเงี้ยววาโรงไวปนหลักปนคาบศิลา กระสุนดินดํามี
ปนหลัก ๒๐๐ บอก ปนคาบศิลา ๒ พัน ปนใหญหามีไม เรือนขุนนางอยูในกําแพงเมืองสิ้น แตเรือน
ไพรพลเมืองอยูนอกกําแพงในกําแพงบาง เรือนที่อยูนอกกําแพงมีแตขางดานตะวันออกกับดานใตหมู
ละ ๗ หลัง ๘ หลังบาง ระยะหางกัน ๑๔ เสน ๑๕ เสน จึงมีเรือนหมูหนึ่ง ขางดานตะวันตกเปนหนอง
ใหญ ตั้ งแต มุ ม กํ า แพงด า นใต ไปต อ เชิ งเขามุ ม กํ า แพงข างด านเหนื อ ๆ มี เขาดิ น เป น ป า ไม ร วกยาว
ตลอดจนเถิงดานตะวันออก นอกเขาดินออกไปเปนทุงนา ฯขาฯ ประมาณดูก็หามากนักไมแลพอสุดตา
ก็เห็นทิวไม ที่เมืองเชียงตุงมีมามากชางหามีไมมีแตชางของมหาขนานอยู ๘ ชางๆ ขุนนางและไพร
พลเมืองไมมีโคกระบือก็มีนอย วาหาใครจะพอทําไรทํานาไม ไพรพลเมืองทํานา.. นาหลุมมาก ราคา
ขาวเปลือกซื้อขายกันเกวียนพมาหนึ่งเปนเงิน ๒๐ ตําลึงเงี้ยว คิดเปนเกวียนที่กรุงเกวียนละ ๖ ตําลึง
๑ บาท ในกําแพงเมืองมีตลาด ๒ แหงๆ หนึ่งเปนรานขายเสื้อผาขาวสารหมากพลูมี ๑๑ ราน ๑๒ ราน
แหงหนึ่งเปนรานขายปลาแหงปลาสด เนื้อโคเนื้อกระบือ ของกินเล็กนอยมีประมาณ ๓๐ ราน ๔๐
ราน ฯขาฯ สืบความถามพวกเงี้ยววาทางแตเมืองเชียงตุงจะมาเมืองเชียงรายมาไดกี่ทาง พวกเงี้ยว
บอกวามาไดสามทางๆ หนึ่งที่ ฯขาฯ ไปเปนทางเดินชางเดินโคตางได ไปแตศรีสะโปง ๘ คืน ก็เถิง
เมื อ งเชี ย งตุ ง ทางหนึ่ งเดิ น แต เมื อ งเชี ย งตุ งมา ๕ คื น เถิ งเมื อ งยอง แต เมื อ งยองมา ๘ คื น เถิ ง
ศรีสะโปงทางนี้เดินงาย แตเปนทางออม เดิน ๑๓ คืน ๑๔ คืนจึงเถิง ทางหนึ่งเดินแตเมืองเชียงตุงมา ๔

๔๘๑
คืนเถิงเมืองตก แตเมืองตกมาสองคืนเถิงเมืองสาด แตเมืองสาดมา ๖ คืน เถิงเมืองตูมเมืองกวาน แต
เมืองตูมเมืองกวานมา ๕ คืน เถิงศรีสะโปง ทางนี้เดินยากเปนทางออม แลวตองขึ้นเขา เดินตามลํา
หวย เดินชางเดินโคตางหาไดไม ฯขาฯทราบความแตเทานี้ ๛

๔๔. คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน เรื่องขอราชการทัพญวน
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๒
๏ คําใหการอายเงย อายมีชื่อญวน ๖ คน มาทําปลาดวยอายหาวเขมร จับไดสงเขามา ณ
เดือน ๗ ปมะเมียอัฐศก ๛
๏ วัน ๗ ฯ๕ ๗ ค่ําปมะเมียอัฐศก หลวงเทเพน มหามนตรีลามถาม ๛
อายเงยอายุ ๓๙ ป มารดา ฯขาฯ ตายยังแตบิดาชื่อภู ๑
อายเตียมอายุ ๓๐ ป บิดา มารดา ฯขาฯ ตาย ฯขาฯ เปนลูกพี่ลูกนองกับอายเงย ๑
ฯขาฯ
อาย...อายุ ๒๙..............มารดาชื่อเยียง ๑
อายหวาอายุ ๒๘ ป บิดามารดา ฯขาฯ ตาย ๑
อายหอยอายุ ๒๓ ป บิดา ฯขาฯ ตายยังแตมารดา ฯขาฯ ชื่อเบา ๑
อายเดียวอายุ ๒๓ ป บิดา ฯขาฯ ตายยังแตมารดา ฯขาฯ ชื่อยิ้ม ๑
เขากัน ๖ คนอยูบานเดียวกันใหการตองคํากันวา ฯขาฯ ตั้งบาน (เนื้อความตอนทาย
ชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๔๕. คําใหการอายทนเขมรเมืองกําปอดมาทางเรือ ณ เดือน ๑๒
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๒/ก.
๏ คําใหการอายทนเขมรเมืองกําปอดมาทางเรือ ณ เดือน ๑๒ ปมะเมียอัฐศก
๏ วัน ฯ๓ ๑๒ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี เจาคุณฝายเหนือ สั่งใหหลวง
ฤทธามาตย ถามอายทนเขมร พระไชอินตราเปนลามแปลความไดวา
๏ ฯข า ฯ นายทนเขมรให ก ารวาอายุ ได ๒๕ ป ยั งหามี ภ รรยาไม บิ ด า ฯข าฯ เป น ที่
ขุนธรมา ตนเปนกองนาพระยาพลเทพมี ครั้งองจัน มารดาชื่อแจ มีบุตรชาย นายโปงพี่ ๑ คน ฯขาฯ ๑
คน บานเรือนอยู ณ เมืองกา...

๔๘๒
(เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๔๖. คําใหการเพี้ยเทียมชายเมืองพวนเกี่ยวดวยเรื่องเจาอนุเวียงจันทนเปนขบถ
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๒๘
๏ คําใหการ เพี้ยเทียมชาย เพี้ยศรีหนาม เมืองพวนมาทางเมืองหนองคาย ทาวขัตติยะ
พาลงมาเดือน ๕ ปมะเมียอัฐศก
วัน ๑ฯ ๐ ๕ ค่ํา ปมะเมียฉศก เจาคุณพระยาราชสุภาวดี สั่งใหถามเพี้ยเทียมชาย เพี้ยศรี
หนาม เมืองพวน
๏ ฯข า ฯ เพี้ ย เที ย มชายอายุ ๓๘ ป เพี้ ย ศรี ห นาม ๔๕ ป ให ก ารต อ งคํ ากั น ว า บิ ด า
เพี้ยเทียมชายเปน ที่เมืองแสน มารดาชื่ออําแดงสิน บิดามารดาตายแตอายุเพี้ยเทียมชายได ๑๘ ป
ภรรยาเพี้ยเทียมชายชื่ออําแดงคํามีบุตรชายชื่อนายนอย ๑ บุตรหญิงชื่ออําแดงคําอําแดงกอง ๒ ตั้ง
บานเรือนเขากันชายหญิง ๓ คน อยู ณ เมืองเชียงขวาง เพี้ยศรีหนามกินอยูหลับนอนกับอําแดงแหว
พี่ส าวมาจนอายุ ๒๓ ป ได อําแดงตรีกเปน ภรรยา มีบุตรชายชื่อ นายตรี นายปาน มีบุ ตรหญิ งชื่อ
อําแดงออน อําแดงศรี อําแดงนอย เขากันชายหญิง ๕ คน ตั้งบานเรือนอยูบานเดียวกันกับเพี้ยเทียมชายๆ เพี้ยศรีหนามทําราชการอยูในเมืองเชียงขวางขึ้นกับเมืองเวียงจันทน อนุเวียงจันทนตั้งทาวนอย
เปนเจาเมือง ทาวนันทาเปนที่ราชวงศ ทาวคําแสนเปนที่ราชบุตร แตที่อุปฮาดอนุหาไดตั้งไม เมือง
เชี ย งขวางมี เลกฉกรรจ ใช ส อยอยู ป ระมาณ ๑,๐๐๐ เศษ ทั้ งครอบครัว ชายหญิ งใหญ น อยเขากั น
ประมาณ ๖ พันเศษ เมืองเชียงขวางมีเมืองขึ้น เมืองเชียงคําเมือง ๑ เมืองกัษเมือง ๑ เมืองขังเมือง ๑
(รวม) ๓ เมือง มีเลกฉกรรจใชสอยอยูเมืองละ ๒๐๐ เศษ ๓๐๐ เศษ แลเมืองสุย เมืองมอก เมืองเชียง
ดี ก็ขึ้นเมืองเวียงจันทนดวยแตเมืองสุย เมืองมอก เมืองเชียงดี จะตั้งใหผูใดเปนเจาเมือง เลกพลเมือง
จะมีอยูเมืองละเทาใด ฯขาฯ หาทราบไม เถิงปอนุเวียงจันทนแตงทาวเพี้ยขึ้นไปเรียกเอาเงินสิ่งของ
สวยกับเจาเมืองทาวเพี้ยเมืองเชียงขวางขึ้นเมืองเชียงขวางปหนึ่งเปนเงิน ๕ บาท สีผึ้งหนัก ๑ บาท
สุพรรณถันหนัก ๑๐ บาท แตนอระมาด งาชาง นั้นหามีกําหนดไม ลางปหาไดมากก็เอามาสงใหตาม
มาก ลางปหาไมไดก็ไมไดมาสง ทาวเพี้ยเรียกสวยที่เมืองเชียงขวางแลวก็เลยขึ้นไปเก็บสวย ณ เมือง
สุยเมืองมอกเมืองเชียงดี จะเสียสวยใหเมืองเวียงจันทนปละเทาใด ฯขาฯ แลเพี้ยศรีหนามไมทราบ
ครั้น ณ ปจออัฐศก อนุเวียงจันทนเปนกบฏ แตกหนีกองทัพไปอยูเมืองลาน้ํา ยกเอาเมืองเชียงขวาง
เมืองเชียงคํา เมืองกัษ เมืองเชียงดี เมืองสุย เมืองมอก เมืองหัวพันทั้ง ๖ บรรดาซึ่งเปนเมืองขึ้นเมือง
เวียงจันทนใหกับเจาเวียดนามๆ จึงใหองภอเวแมทัพคุมกองทัพญวน ๔๐๐ คน ยกขึ้นมาตั้งอยูเมือง
เชียงขวาง หาไดสูรบกับกองทัพไทยไม ตัว ฯขาฯ แลเพี้ ยศรีหนามก็รับใชสอยอยูกับเจาเมืองเชียง
ขวาง ณ ปชวดสัมฤทธิศก เจาเวียดนามแตงใหองเหียบเตินคุมไพรญวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน พาตัว
อนุ ม าส ง ณ เมื อ งพวน องเหี ย บเติ น จั ด ให อ งเหี ย บอิ คุ ม กองทั พ ๕๐๐ คน พาอนุ ม าส ง ณ เมื อ ง

๔๘๓
เวี ย งจั น ทน แต ฯข า ฯ กั บ เพี้ ย ศรี ห นามอยู ที่ เมื อ งเชี ย งขวางหาได ม าด ว ยไม ฯข าฯ ทราบอยู ว า
องเหียบอิพาอนุมาเถิงเมืองเวียงจันทน อนุเวียงจันทนสูรบกองทัพกรุงเทพฯ ไมได หนีกลับไปอยูดาน
เชียงแดดแดนเมืองพวน กองตระเวนมีหนังสือไปเถิงเจาเมืองพวนๆ เอาความไปบอกกับองภอเวๆ วา
ให กองตระเวนห ามปรามอยา ให อนุพ วกอนุเขามาในดานเชีย งแดด ถาปลอยใหอนุพวกอนุ เขามา
บานเมืองจะยับเยิน ถาอนุไมฟงใหจับเอาตัวสงไปใหกับกองทัพไทย อยูประมาณ ๔ วัน ๕ วัน ฯพณฯ
สมุหนายก ใหพระอนุพินาศคุมกองทัพยกติดตามขามไปเถิงดานเชียงแดด กองตระเวนดานเชียงแดด
จับเอาตัวอนุพวกอนุได สงใหพระอนุพินาศคุมมา ณ เมืองเวียงจันทน แลเมืองเชียงขวางเมืองขึ้นกับ
เมืองเชียงขวางกองทัพไทยหาไดยกเขาไปรบกวนบานเมืองไม ผูคนครอบครัวเปนปกติก็อยูตามเดิม
ครั้นเสร็จราชการเมืองเวียงจันทนแลว องภอเวเกณฑคนเมืองเชียงขวาง เมืองเชียงคํา
เมืองกัษ เมืองขัง เมืองเชียงดี เมืองสุย เมืองมอก ออกตั้งดานอยูที่
ดานเชียงแดดตําบลหนึ่ง มีญวนกํากับ ๔ ลาว ๒๐๐ มีปนคาบชุดคาบศิลา ๑๐๐ แหง ๑
ปอมภอตอแดนเมืองหลวงพระบางตําบลหนึ่ง มีญวนกํากับ ๓ ไพรลาว ๑๐๐ มีปนคาบ
ศิลา ๕๐ บอก
ดานตือตอแดนเมืองพวนตําบลหนึ่ง มีญวนกํากับ ๓ ไพรลาว ๑๐๐ มีปนคาบศิลา ๕๐
ดานบานสอดตอแดนเมืองพวนตําบลหนึ่ง มีญวนกํากับ ๓ ไพรลาว ๑๐๐ มีปนคาบศิลา
๕๐
ดานหางตอแดนเมืองพวนตําบลหนึ่ง ญวนกํากับ ๓ ไพรลาว ๑๐๐ มีปนคาบศิลา ๕๐
ดานทางคบตอแดนเมืองเวียงจันทนตําบลหนึ่งญวนกํากับ ๓ ไพรลาว ๑๐๐ มีปนคาบ
ศิลา ๕๐
เขากัน ๖ ตําบล เปนญวน ๑๙ คน ลาว ๗๐๐ คน ปนคาบชุดปนคาบศิลา ๓๕๐ บอก
ครั้น ณ ปเถาะตรีนิศก องภอเวคุมกองทัพกลับไปเมืองลาน้ํา ครั้น ณ เดือน ๙ ปเถาะตรีนิศก เจาเมืองลาน้ําแตงใหองเลียบบากคุมไพรญวน ๒๐๐ คน ขึ้นมารักษาเมืองเชียงขวางไดประมาณ
๒ ปเศษ ครั้น ณ เดือน ๑ ปมะเมียอัฐศก เจาเวียดนามมีหนังสือขึ้นมาเถิงองเลียบบากวาใหสงตัวทาว
นาย ราชวงศ เ มื อ งแสนเมื อ งจั น เจ า เมื อ งเมื อ งเชี ย งขวางกั บ เจ า เมื อ งสุ ย ลงไปเมื อ งเวี ย ดนาม
องเลี ย บบากจึ งจั ด ให ญ วนนายไพร ๑๐๐ คน คุ ม เอาตั ว เจาเมื อ งราชวงศ เมื องแสนเมื องจัน เมื อ ง
เชียงขวางๆ กับเจาเมืองสุยลงไปเมืองเวียดนาม อยูมาประมาณเดือนเศษไดขาววาเจาเวียดนามฆา
เจาเมืองกรมการทาวเพี้ยเสีย เจาเมืองกรมการทาวเพี้ยจะมีความผิดสิ่งใด ฯขาฯ ไมทราบ อยูมา ณ
เดื อน ๓ ป มะเมี ย อั ฐ ศก เจ าเวี ย ดนามมี ห นั งสื อขึ้ น มาเถิ งองเลี ย บบากให ตั้ งเจ าสารเป น เจ าเมื อ ง
เจาคําโกฏิเปนที่อุปฮาดเมืองเชียงขวาง แตที่ราชวงศเมืองแสนนั้นใหเจาสารจัดแจงตั้งแตงตามชอบใจ
เจาสารเจาเมืองจึงตั้งเจาลาเปนที่ราชวงศ ทาวอุนเปนเมืองแสน แตที่ราชบุตรนั้นใหคงอยูตามเดิม
องเลียบบากจัดแจงตั้งเจาเมืองกรมการเสร็จแลว ณ วันเดือน ๖ ปมะแมสัปตศก องเลียบบากกับไพร

๔๘๔
ญวนยกกลับไปเมืองลาน้ํา อยู ณ เดือน ๗ ปมะแมสัปตศก เจาเมืองลาน้ําใหองตูผองกับไพร ๑๐๐
คน ขึ้ น มารักษาเมื องเชี ย งขวาง แลที่ เมืองเชีย งขวาง ตั้งแตเจาเมืองลาน้ําใหองญวนมาอยูรักษา
บานเมือง เถิงปองญวนคิดเอาสวยกับเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยเมืองเชียงขวางเมืองขึ้นเมืองเชียงขวาง
ปหนึ่งเปนเงิน ๘๐ แนนๆ ละ ๖ ตําลึง ๑ บาท คิดเปนเงินตราปละ ๒๕ ชั่ง สีผึ้งหนักปละ ๒๐ ชั่ง
แพรไหมแดงปละ ๑๐ เพลาะ แพรไหมขาวปละ ๑๐ เพลาะ เพลาะหนึ่งยาว ๑๐ วา นอระมาดปละ ๒
ยอด งาชางปละ ๒ กิ่ง เถิงกําหนดสงสวยเจาเมืองเชียงขวางอุปฮาดราชวงศเก็บเอาสวนแกตัวเลก
คนละ ๓ ตําลึง ๒ ตําลึง ๒ บาท บางไดเงิน ๒๕ ชั่ง กับสีผึ้ง แพรไหม นอระมาด งาชาง ครบจํานวน
แลว เจาเมืองอุปฮาดราชวงศแตงใหทาวเพี้ยคุมลงไปสงเจาเมืองลาน้ําทุกป
ครั้น ณ เดือน ๔ ปมะแมสัปตศก เจาพระยาธรรมา พระพิเรนทรเทพคุมกองทัพยกขึ้นไป
ตีเมืองพวน กองทัพเจาพระยาธรมายกขึ้นไปทางเมืองหลวงพระบาง กองทัพพระพิเรนทรเทพยกไป
ทางเมืองเวียงจัน ทน องตูผองเกณฑใหอุปฮาดคุมกองทัพ ๕๐๐ คน ยกขึ้น ไปสูรบกับกองทัพเมือง
หลวงพระบาง อยูประมาณ ๒ วัน ๓ วัน ไดขาววาพระพิเรนทรเทพยกเขาไปตั้งอยูที่ทางคนแดนเมือง
เชียงขวาง เจาเมืองเชียงขวางใหพันแสนออกหาพระพิเรนทรเทพๆ ยกเขาไปลอมจับญวนได ๕๐ คน
พระพิเรนทรเทพพาเจาเมืองราชวงศราชบุตรเชียงขวางทาวเพี้ยครอบครัวเมืองพวนลงมาเถิงเมือง
หนองคายไดวันหนึ่ง เจาพระยาธรมาแมทัพใหขุนนางคุมเอาตัวอุปฮาดทาวกองทาวเงินทาวเพี้ยกับ
ไพรประมาณ ๑๐๐ เศษ มาสงใหพระพิเรนทรเทพ ณ เมืองหนองคาย
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๖ ค่ํา ปวอกอัฐศกพระพิเรนทรเทพใหจมื่นสิทธิแสนญารักษคุมเอาตัว
เจาเมืองเชียงขวาง ทาวเกษ ทาวเมร ทาวสะ ทาวเพี้ย นายไพร ๑๐๐ เศษ ลงมา ณ กรุงเทพฯ เพี้ย
เที ยมชาย ก็ลงมาดวยแตอุป ฮาดราชวงศราชบุตรกับ เพี้ยศรีหนามอยู ณ เมืองหนองคาย ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระราชทานเงินตรา เสื้อผา เจาเมืองเชียงขวางนายไพรแลว จมื่นสิทธิแสนญารักษพาเจาเมืองเชียงขวางทาวเพี้ยแล ฯขาฯ กลับขึ้นไปเถิงเมืองหนองคาย เพี้ยเทียมชายหนีกลับไป
เมืองพวน แตเพี้ยศรีหนามนั้นอยู ณ เมืองหนองคายได ๔ เดือน ๕ เดือน ครั้น ณ วันเดือน ๘ ปวอก
อัฐศก เพี้ ยศรีห นามลงมาซื้อขาว ณ แขวงเมืองอุบ ล ทาวสะหนีขึ้น ไปแตกรุงเทพฯ ทาวสะพาเอา
ภรรยาเพี้ยศรีหนามกลับไปเมืองเชียงขวาง เพี้ยศรีหนามกับนายทิดพิลา ๒ คน ก็ไปตามบุตรภรรยา
ณ เมืองเชียงขวาง ฯขาฯ เห็นองภูญวน นายไพรประมาณ ๑๐๐ เศษ มาตั้งดานอยู ณ ทุงเชียงคํา
ดานกวางยาวประมาณ ๑๐ วา เสาคายไมไผสูง ๕ ศอกเศษหาไดขุดคู พูนดิน ขุดสนามเพลาะไม องภู
ขึ้นมาเถิงเมืองเชียงขวางเมื่อเดือนใด ฯขาฯ ไมทราบ องภูจัดแจงใหเพี้ยคําวาที่เจาเมืองเชียงขวาง
เพี้ยตางคําวาที่เจาเมืองเชียงคํา อาจารยยอยวาที่เจาเมืองเชียงคํา เพี้ยเมืองเชียงวาที่เจาเมืองเชียงดี
เพี้ยทัพกลางวาที่เจาเมืองกัษ เพี้ยราชวัตรวาที่เจาเมืองขัง เพี้ยปลัดขันวาที่เจาเมืองมอก แตที่อุปฮาด
ราชวงศราชบุตรหาไดตั้งไม ทาวเพี้ยที่ตั้งเปนเจาเมือง ๗ เมืองนี้เปนทาวเพี้ยนายบานสิ้น ไมไดเปน
เสื้ อสายเจ า นายมาแต เดิ ม องภู เห็ น ผู ใดใชส อยได ร าชการดี ก็ จั ดแจงตั้ งตามชอบใจ แลว องภู เอา

๔๘๕
กระดาษมาเขียนหนังสือ เปนอักษรญวนผูกตอเจาเมืองเชียงขวาง เจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองสุย เจา
เมืองเชียงดี เจาเมืองกัษ เจาเมืองขัง เจาเมืองมอก ไวทุกคน คนในหนังสือนั้น ญวนบอก ฯขาฯ วาให
เจาเมืองวาราชการสิทธิ์ขาดในเมืองของตัว ใจความดังนี้ ถาองภูจะตองการผูคนใชสอยราชการสิ่งใด ก็
ใหเจาเมืองกะเกณฑเลกมาสงใหองภูทุกครั้ง แตเพี้ยเทียมชายนั้นเพี้ยคําวาที่เจาเมืองเชียงขวางใหเปน
นายหมวดคุมเลกฉกรรจ ๒๐ คน ตั้งอยูบานไตยคุมแขวงเมืองเชียงขวาง แลองภูญวนมากํากับดูแล
การบานการเมืองอยูที่ทุงเชียงคําไดประมาณ ๒ ป ครอบครัวอดอยาก ญวนหาไดเรียกสวยสาอากรสิ่ง
ใดไม ครั้นวันเดือนสี่ปวอกอัฐศกพระพิเรนทรเทพคุมกองทัพพาเจาสารเมืองเชียงขวางยกขึ้นไปตีเมือง
พวน องภูแลเจาเมืองทาวเพี้ยรูความ กวาดครอบครัวหนีไปตั้งอยูทุงเชียงคํา กองทัพเมืองหนองคาย
หาไดยกตามเขาไปไม กองทัพจุดเผาบานเรือนที่เมืองเชียงขวางสิ้นแลวก็ยกกลับมา อยู ณ วันเดือน ๓
ปวอกอัฐศก เจาเมืองลาน้ําใหองจาตุมไพรญวน ๑๐๐ เศษ คุมเอาเสื้อกางเกงแลตราตั้งตราสําหรับที่
เจาเมืองขึ้นมาตั้งอยู ณ ทุงเชียงคํา แลวหาตัวเจาเมืองมาพรอมกัน เอาตราตั้งสําหรับที่เสื้อแพรกางเกง
แพรสัปทนแพรสงใหกับเจาเมืองทุกคน แลวขนานชื่อเพื้ยคําบุตรศามลาดนายบานเปนองตรีเวียน
กวางเจ า เมื องเชี ย งขวาง เพี้ ย ตางคํ าบุ ต รเพี้ ย ตาแสงนายบ านเป น ที่ อ งตี เวีย นกําเจ าเมือ งเชีย งคํ า
อาจารยยอยบุตรเพี้ยคามหลังเปนที่องตีเวียนสุยเจาเมืองสุย ใหเพี้ยเมืองเชียงบุตรอัครฮาดเกาเปนที่
องตี เวี ย นเชี ย งดี เจ า เมื อ งเชี ย งดี เพี้ ย ทั พ กลางเป น ที่ อ งตี เวีย นกั ษ เจาเมื อ งกั ษ เพี้ ย ราชวั ตรเป น ที่
องตีเวียนขังเจาเมืองขัง เพี้ยปลัดขันเปนที่องตีเวียนมอกเจาเมืองมอก เจาเมืองไดเสื้อไดกางเกงแลวก็
นุงก็หมไวผมเปนญวนทุกคน แตเพี้ยทัพกลาง เพี้ยราชวัตร เพี้ยปลัดขัน จะเปนประการใด ฯขาฯ หา
ทราบไม แลวองจาตุมใหเจาเมืองยื่นหางวาวเลกพลเมือง เจาเมืองทาวเพี้ยทําหางวาวไปยื่นขาทราบวา
เปนเลกเมืองเชียงขวางฉกรรจ ๓๐๐ เมืองเชียงคําฉกรรจ ๓๐๐ เมืองเชียงดีฉกรรจ ๓๐๐ เมืองสุย
ฉกรรจ ๒๐๐ เมืองกัษฉกรรจ ๑๐๐ เมืองขังฉกรรจ ๑๐๐ เมืองมอกฉกรรจ ๑๐๐ ทาวเพี้ยกรมการ
หาได ยื่น ไม องจาตุ มเกณฑ ให ทํ าสวยลงไปสงเมือง เงิน ๔๐ แนนๆ นึง ๖ ตําลึง ๑ บาท คิดเป น
เงิน ตรา ๑๒ ชั่ ง ๑๐ ตํ าลึ ง สี ผึ้ งหนัก ๑๕ ชั่ ง แพรไหมแดง ๑๐ เพลาะ แพรไหมขาว ๑๐ เพลาะ
เพลาะหนึ่งยาว ๑๐ วา ใหเจาเมืองทาวเพี้ยจัดหาเงินนอกสวยใหกับองภูที่มารักษาทุงเชียงคําปละ ๒
แนน แลวองจาตุมเกณฑใหเจาเมืองทาวเพี้ยทําคาย ณ ทุงเชียงคํา กวางยาวเสนเศษ เสาคายทําดวย
ไมแกนใหญกํากึ่ง ๒ กํา สูง ๕ ศอก ชักปกกาพูนดินเปนเชิงเทิน หนา ๘ ศอก มีประตู ๔ ประตู ขุดคู
ลอมรอบทําคายอยูไดประมาณ ๒ เดือนจึงแลวๆ องภูกับไพร ๑๐๐ คนกลับไปเมืองลาน้ํา องจาตุม
ไพร ๑๐๐ คนอยูรักษา เถิงเดือน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ องจาตุนจัดแจงเกณฑไพรลาวเมืองพวนออก
ประจําดานอยูทุกทางๆ ละ ๓ คน ๔ คน บาง แตญวนหาไดไปกํากับดูแลไม เถิง ณ เดือน ๔ องญวน
ใหเลิกกลับมาทําไรนา
ครั้น ณ เดือน ๔ ปวอกอัฐศก เจาเมืองสุยกับทาวสะ พันแสน ปรึกษากันวา เมืองสุยอยู
ใกลกับเมืองหลวงพระบางทาง ๑๐ คืน เมืองหลวงพระบางผูคนมากจะไมไปคํานับเมืองหลวงพระบาง

๔๘๖
เห็นจะไมเปนบานเปนเมือง เจาเมืองสุยจึงแตงใหทาวสะ พันแสน ไพร ๙ คน คุมเอาทองคํา ๒ ตําลึง
๒ บาท เงินน้ําหก ๑๐ แนน ดาบคู ๑ หอกคู ๑ มาคู ๑ มาใหเจาเมืองหลวงพระบาง เพี้ยเทียมชายก็
มาดวย เจาเมืองหลวงพระบางเถิงแกพิราลัย ทาวสะ พันแสน ฯขาฯ ไปหาเจาอุปราชๆ ไถถามขอ
ราชการบานเมือง เจาอุปราชวา เมืองพวนจะมาขึ้นกับเมืองหลวงพระบางนั้นดีแลว เมืองพวนกับเมือง
หลวงพระบางแตกอนเปนบานพี่เมืองนองกัน ใหทาวสะ พันแสนกลับไปบอกเจานายใหคิดอานทําไร
นาทํามาหากินใหเปนปกติ อยาใหกลัวกองทัพทางเมืองหลวงพระบางเลย เจาอุปราชใหเสื้อผาทาวสะ
พันแสน ฯขาฯ นายไพรแลว ทาวสะ พันแสน กลับมาบอกเจาเมืองสุยๆ จึงแตงใหทาวเพี้ยไปบอก
เจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองเชียงดี เจาเมืองกัษ เจาเมืองขัง ใหมาพรอมกันที่เมืองสุย แตเจาเมืองเชียง
ขวางเจาเมืองมอก หาไดไปบอกไม
ครั้น ณ เดือน ๕ ขางแรมประกานพศก เจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองกัษ เจาเมืองขัง แตง
ทาวเพี้ยมาหาเจาเมืองสุย พันแสนๆ เอาเสื้อเอาผาที่เจาอุปราชเมืองหลวงพระบางมาสงใหทาวเพี้ยคุม
ไปใหกับเจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองเชียงดี เจาเมืองกัษ เจาเมืองขังๆ ไดเสื้อผามาแลว เอาความไปบอก
กั บ องภู ญ วน ณ ทุ ง เชี ย งคํ า องภู โ กรธมี ห นั ง สื อ ใช ค นมาเอาตั ว พั น แสนลงไป ณ ทุ ง เชี ย งคํ า
เพี้ยเทียมชายก็ตามพันแสนลงไปดวย พันแสนไปหาองภูในคาย องภูถามพันแสนวาไปเมืองหลวงพระบางทําไมจึงไมบอกใหรู พันแสนโทษผิดมาอยู องภูจะเฆี่ยนตีพันแสนๆ จึงเอาเงินแนน ๒ แนนๆ
ละ ๖ ตําลึง ๑ บาท ใหกับองภูๆ ก็หาไดทําโทษไม พันแสนอยูที่ทุงเชียงคําประมาณ ๔ วัน ๕ วัน พัน
แสนลาองภูแลวพา ฯขาฯ กลับมา ณ เมืองเชียงดี ครั้น ณ เดือน ๑๒ ประกานพศกพันแสน เจาเมือง
เชียง (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๔๗. คําใหการจีนกั๊ก เรื่องบรรทุกสินคาไปจําหนายเมืองบาหลี
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๓๓, ๓๓/ข. และ ๓๓/ก.
๏ วัน ฯ๑๓ ๙ ค่ํ า ป มะเมีย อัฐ ศก พระยาสมุท รปราการบอกสงตัวนายจีน กั๊กนายเรื อ
พระสวัสดิวารีแตงไปคาเมืองบาหลีกลับเขามาถึงกรุงเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหถามจีนกั๊ก
ดวยการบานเมืองบาหลี ๚ะ๛
๏ วัน ๑ ฯ๗ ๑๑ ค่ํา ปมะเมียอัฐศกเพลาค่ํา ๕ ทุมเศษ พระยาพิพัฒนโกษานําคําใหการ
จีนกั๊กขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวาใหสงคําใหกรมพระอาลักษณ
จําลองไวที่โรงอาลักษณฉบับ ๑ นั้น ๚ะ๛
๏ วัน ๒ ๘ฯ ๑๑ ค่ํ า จุ ลศักราช ๑๒๐๘ ปมะเมีย อัฐ ศก หมื่น ชํานาญนิพ นธกรมทานํ า
คําใหการไปสงนายเฑียรฆราษนายเวรกรมพระอาลักษณแลว ๚ะ๛

๔๘๗
๏ ขาพเจาจีนกั๊กนายเรือใหการวา พระสวัสดิวารีแตงเรือกิมฉายยาว ๑๔ วา ปาก ๔ วา
ลํา ๑ ใหขาพเจาเปนนายเรือ จีนคงเปนลาตา จีนฉายเปนหวยเตียว ลูกเรือ ๓๗ คน บรรทุกสินคา
เกลือ ๑๕๐ เกวียน น้ํามัน มะพราวหนั ก ๓๐๐ บาท ครั่งหนั ก ๑๐๐ หาบ น้ําตาลดําหนัก ๔๐๐
หาบ ฝางหนัก ๔๐๐ หาบ แพรจีนเจา ๒๐ มวน แพรผังสี ๓๐ พับ ไปคาขายเมืองบาหลี ลองเรือไป
จากกรุงเทพฯ ณ วัน ๑ฯ๓ ๑๑ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศก วัน ฯ๓ ๑๑ ค่ําเรือตกลึกผูกเชือกเสาเพลาใบพรอม
เสร็จ
๏ วัน ฯ๔ ๑๑ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกใชใบออกจากหลังเตาลมเปนวาวเปนสลาตัน ไปเดือน
๑ กับ ๗ วัน ถึงเมืองใหมแวะเขาจําหนายสินคาที่เมืองใหมบาง ยังอยูที่เรือบาง แลวขาพเจาจัดซื้อ
กระทะ ๕๐๐ เถา สีเสียด ๒๐๐ บาท ถวยชามใหญนอย ๑๐๐๐ ซอง ทองอังกฤษ ๑๐๐๐ มวน
ไหมทอง ๕๐ หีบ ผาขาว ๕๐ พับ ผาเนื้อดิบ ๑๐๐ พับ สินคาที่เมืองใหมลงบรรทุกเรือ ขาพเจาไป
จางตนหนอังกฤษวาราคาเดือนหนึ่ง ๗๐ เหรียญ
ครั้น ณ วัน ฯ๕ ๓ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกใชใบเรือออกจากเมืองใหม ตัดขามชองเมืองเรียว ๙
วัน ถึงเกาะถังปวสือ เกาะเปนรูปตะบะ เพลาพลบค่ําเรือเกยศิลาใหญคางอยู ชวนกันยกมือขึ้นมัสการ
เทพยุ ด า แล ว กราบถวายบั งคมสมเด็ จ พระพุ ท ธิ เจ า อยู หั ว ขอเอาพระเดชพระคุ ณ ปกเกล า ปก
กระหมอมเปนที่พึ่งอยาใหเรือเปนอันตรายเลย คลื่นลมก็สงบ ประมาณสามยามน้ําขึ้น เรือจึงหลุด
ออกจากศิลาใหญได ขาพเจากับลูกเรือชวนกันเปดระวางน้ําดูก็หาเห็นมีน้ําในระวางไม นายเรือวา
กับตนหนอังกฤษวาหลับตาใชใบเรือมาจนเกยศิลา ตนหนอังกฤษตอบวาขาเคยใชกําปนหนาเรือจับ
เข็มเรือจีน เอาขางเรือจับเข็มอยางนี้ขาไมเคยใช ลูกเรือทั้งปวงรองกับนายเรือวาถาไมเปลี่ยนตนหน
ใหม เราก็จะชวนกันขึ้นเสีย ไมเอาชีวิตไปใหเปนเหยื่อปลาแลวๆ ชวนกันทอดสมอลง ขาพเจาเห็นเรือ
ปลาใชใบเขามาใกล ขาพเจาจึงเรียกจีนนายเรือปลาเขามาวาจางโดยสารไปเมืองใหมเปนเงิน ๑๖ ตุน
ขาพเจากับตนหนอังกฤษลูกเรือดวยคนหนึ่งเขากัน ๓ คน ลงเรือปลามาแตเรือใหญ วัน ฯ๑๔ ๓ ค่ํา ใช
ใบมาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถึงเมืองใหม ตนหนอังกฤษก็ขึ้นอยูที่เมืองใหม ขาพเจาเที่ยวหาตนหนไดแขก
มุกิด ๒ คน เปนตนหนใหญคน ๑ รองคน ๑ วาราคากันไปถึงเมืองบาหลีจนกลับมาเมืองใหมเปนเงิน
๑๖๐ เหรี ย ญ แขกมุ กิด ก็ ย อมรับ เป น ตน หน ขาพเจาพาแขกมุ กิด ๒ คน จ างเรือ ปลาเป น เงิน ๔
เหรียญ
วัน ๒ฯ ๔ ค่ํา ออกจากเมืองใหม รุงขึ้นสามค่ําเพลากลางวันถึงเรือใหญ เพลาเย็นถอน
สมอใชใบเรือออกจากอาวถังปว ตั้งหนาเรือไปทิศใตไป ๓ วันถึงเกาะปุนโตๆ อยูขางตะวันตก ใชใบ
เรือไปอีก ๕ วันถึงนาเมืองหมาสิน ไปแตเมืองหมาสินเพลากลางคืน ตนหนหามไมใหตามไฟ กลัวปลา
ใหญจะมาหนุนเรือ ไป ๗ วัน เขา ๒๑ วันถึงเมืองบาหลี ทาเรือจอดอยูขางตะวันตก ทอดสมอน้ําลึก

๔๘๘
๖๐ วา กวานสําปนลง ขาพเจากับตนหนแขกก็ลงสําปน ลูกเรือแจวสําปนขึ้นบกชายทะเล ขาพเจา
กับตนหนแขกเดินบกไปเที่ยวหาหางกะปตัน ไปถึงหางกะปตันปนตัดถามขาพเจาวามาแตเมืองไหน
ขาพเจาบอกวาเรือมาแตกรุงเทพ ฯ กะปตันปนตัดก็ดีใจ จวนเพลาเย็น กะปตันหาเขาเลี้ยงขาพเจา
กับตนหนใหกินอยูเสร็จแลว กะปตันใหขาพเจานอนที่หางคืนหนึ่ง
วัน ฯ๓ ๔ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกเพลาเชา กะปตันเอาเรือบด ๒ ลําใหไปจูงเรือใหญขาพเจา
มาทอดอยูหนาหาง น้ําลึก ๒๕ วา ครั้นเพลาค่ําประมาณยามเศษ เกิดลมพายุใหญพัดตนมะพราว ตน
หมากตนไมใหญหักเปนอันมาก เรือทอดสมอ ๔ ตัว สูลมอยูประมาณ ๓ ยามเศษจึงหายลมพายุ
ครั้นรุงขึ้น วัน ฯ๔ ๔ ค่ํา ขาพเจาจัดสิ่งของกํานัล ๔ แหง ลงสําปนแจวเขาไปประมาณ ๔
เสนเศษถึงทาหางกะปตัน ขาพเจาจัดผลลําไยแหง ผลพลับแหง ผลสมจีน ผลแหวจีน กะเทียมดอง ใบ
ชา ปลาใบไม วุนเสน เขากัน ๘ สิ่งกํานัลกะปตัน บานกะปตันกออิฐถือปูน มุงกระเบื้อง มีจีนอยูที่
บานกะปตัน ๒๐ คน มีตลาดๆ ขายผาแพร ผาขาว รม ถวย ชาม ผักปลา กลวย สม ของกินเปนอัน
มาก มีคนซื้อคนขายแตผูชายเดินเสมอแตเพลาเชาจนเพลาค่ํา เปลี่ยนกันไปมาบางประมาณ ๑๐๐ คน
๒๐๐ คนเศษ ขาพเจาใหกะปตันพาขาพเจาเอาของอีก ๘ สิ่งไปกํานัลปลัดเมือง ขาพเจาไปจากบาน
กะปตัน หนทางกวางประมาณ ๖ วา เดินไปสัก ๓๐ เสนเปนชั้นขึ้น ไปลาดเหมือนตะพานชางสูง ๕
ศอก แลวเปนที่เสมอไปประมาณ ๕ เสน จึงเปนชั้นสูงขึ้นไปอีก ๕ ศอกเหมือนกันไป กวาจะถึงบาน
ปลัดเมืองเปนชั้น ๒๐ ชั้น มีบานอยู ๒ ขางทางมีกําแพงดินกั้นหนาบาน แลวปลูกตนขนุน ตนมะขาม
ต น กระดั งงา ต น มะพร า ว ต น ไทร ต น มะม ว งบ าง ทั้ ง ๒ ฟากทางกิ่ งประกั น รม แดดตลอดกั น ไป
ทุกชั้น ๆ จนถึงบานปลัดเมือง ที่อยูชาวบานทําเปนตึกดินดิบ หลังคาเปนกระโจมมุงแฝกเหมือนกัน
หลังบานเปนนาหามีกําแพงกั้นไม เลี้ยงโค เลี้ยงกระบืออยูหลังบาน แตบานกะปตันไปจนถึงบานปลัด
เมืองทางประมาณ ๑๐๐ เสน ขาพเจาไปถึงบานปลัดเมือง ขาพเจาก็ยกของขึ้นไปบนเรือนปลัดเมืองๆ
ถามกะปตันวามาแตไหน กะปตันบอกวาพระสวัสดิวารีเจาทรัพยอยูที่กรุงเทพฯ แตงใหจีนกั๊กเปน
นายเรือคุมสินคาออกมาคาขายเมืองบาหลี ปลัดเมืองถามขาพเจาวามาคาขายเมืองบาหลีนี้จะประสงค
สินคาสิ่งใด ขาพเจาบอกปลัดเมืองวาจะจัดหาซื้อเพชร ทับทิม มรกตใหญๆ ที่มีราคาเขาไปทูลเกลาฯ
ถวายสมเด็จพระพุทธฺเจาอยูหัว ณ กรุงเทพฯ ปลัดเมืองวากับขาพเจาวาเมืองบาหลีนี้เปนเมืองปาหามี
เพชรพลอยไม มี แต เข าสารถั่ว งากาแฟยาเสน กับ ผลไมส ด ทุเรีย น มังคุด ลางสาด เงาะ สมโอ สม
เปลื อ กบาง ส ม มะแป น ส ม เกลี้ ย ง ตางๆ มี อยู เป น อั น มาก ปลั ด เมื อ งสั่ งให ค นจั ดหาเข ามาเลี้ ย ง
ขาพเจาๆ เห็น บานปลัดเมืองกอกําแพงดินลอมบานกวางประมาณ ๓ เส นเศษ มีโรงขางหน านอก
กําแพง ๓ หลังๆ ๑ ขื่อประมาณ ๙ ศอก ๔ เหลี่ยม เสาเครื่องบนทําดวยไมสักตั้งอยูกลาง มีตะเข ๔
มุม กลอนไมไผมุงดวยแฝกหลังคา รอบแหลมเชนเดียวกับหลังคาดานเหมือนกันทั้ง ๓ หลังๆ ที่รับแขก
ไมมีฝา พื้ นดิ นสูงประมาณศอก ๑ มีแครตั้งไว ๒ อันยาวประมาณ ๕ ศอก กวางประมาณ ๓ ศอก

๔๘๙
ตั้ งอยู มุมละอั น มี ช องเดิ น กวางประมาณ ๓ ศอก ขาพเจาเห็ น มี ปน คาบศิล าวางไวบ นกระไดแก ว
ประมาณ ๖๐ บอก ๗๐ บอก ทวนยาว ๙ ศอก ๑๐ ศอก วางไวบนขื่อโรงประมาณ ๖๐ เลม ๗๐ เลม
ตัวนายนั่งอยูบนแครนุงผาตาโถงคาดเอว ผาริ้วทอดวยไหม ตัดผมดอกกระทุม อายุประมาณ ๔๐ ป
เศษ มีเบาะผาแดงวางบนเสื่อสานดวยไมไผเสนละเอียดรองนั่งผืน ๑ พวกขุนนางบาวไพรชายหญิง นั่ง
อยูที่พื้นดินขางลางเสมอกับขาพเจาประมาณ ๓๐ คน มีหญิงสาว ๆ ประมาณ ๑๑ คน ๑๒ คนนั่งอยู
ขางแคร พวก ๑ นุงผาไหมตาตารางแขก นุงผาดายตาตารางแขกบาง หมผาตาตารางสีตาง ๆ หมผา
ยอมขมิ้นสีเหลืองบาง นั่งดูขาพเจา พวกผูชาย บาวปลัดเมืองยกโตะไมกลึงไมไดทาสี รูปโตะนั้นเหมือน
รูปโตะเทาชาง ในโตะนั้นรองใบตองสด ขาวกองกลางโตะมีกระทงใบตองลอมกองขาว ๗ กระทง ใน
กระทงเนื้อสุกรยางกระทง ๑ กระทง ตับ สุกรทอดกระทง ๑ กระทง ไสสุกรทอดน้ํามันกระทง ๑
กระทง ถั่วเหลืองคั่วน้ํามันกระทง ๑ กระทง เกลือปนกระทง ๑ พริกเทศกับหอมทอดน้ํามันกระทง
๑ แตงกวาผาตามยาวกระทง ๑ ใหขาพเจารับประทาน หามีชามขาวไม ขาพเจาเรียกเอาชามขาว ๒
ชามมาใสเขารับประทาน ขาพเจากับกะปตันเปบเขาหยิบกับรับประทานเหมือนอยางไทย พวกชาย
หญิงที่นั่งดูขาพเจารับประทาน พูดกันตามภาษาบาหลียิ้มแยมหัวเราะกันทุกคน
ครั้นขาพเจารับประทานเขาอิ่มแลว ปลัดเมืองถามขาพเจาวา ที่กรุงเทพฯ กินเขาอิ่มแลว
กินอะไรอีกบาง ขาพเจาบอกวากินเขาแลว กินขนมบาง กินลูกไมตางๆ บางเปนของหวาน ปลัดเมือง
จึงใหคนยกโตะไมกลึงมาโตะ ๑ ใสทุเรียน มังคุด สมเปลือกบาง นอยหนา กลวยสั้นบาง ออกมาให
ขาพเจารับประทาน แลวเอาหมากพลูใสหีบทองเหลืองเครื่องในตลับซองพลูทําดวยเงิน พลูนั้นจีบ
เหมือนไทยจีบ ๆ ๑ ซอน ๓ ใบผูกดวยดาย กินปูนขาว ขาพเจารับประทานแลว กะปตันกับปลัดเมือง
บาวประมาณ ๔ คน ๕ คนพาขาพเจาไปหาเจาเมืองรอง เดินไปแตบานปลัดเมืองประมาณ เสนเศษ
ทางเดินสูงเปนชั้นขึ้นไปกวาที่บานปลัดเมืองประมาณ ๕ ศอก ลาดเหมือนตะพานชาง มีบานอยู ๒
ฟากทาง ปลูกตนไม หนาบานเรียงไปทั้ง ๒ ฟาก กิ่งประกันรมแดด แลวเปนที่เสมอไปประมาณเสน
เศษก็ ถึงบ านเจ าเมือง มี กําแพงดิน ลอมบานกวางประมาณ ๑๐ เส น สูงประมาณ ๕ ศอกเศษ ทํ า
หลังคาบนกําแพง มุงแฝกใหรมฝนรอบทั้ง ๔ ดานกะปตันกับปลัดเมืองพาขาพเจาเขาประตูชั้นนอกเขา
ไปประมาณ ๑๐ วาถึงโรงที่รับแขก ขื่อกวางประมาณ ๓ วา ๔ เหลี่ยม พื้นดินหลังคาเปนกระโจมมี
แครที่นั่งอยู ๒ ขางเหมือนกับบานปลัดเมือง ขาพเจาเห็นมีคนอยู ชาย ๓ หญิง ๕ (รวม) ๘ คน ผูชาย
เอาเสื่ อสานด วยไม ไผ กวาง ๔ ศอก ยาว ๕ ศอก มาปูล งที่ พื้น ดิน ๓ ผื น กะปตัน จึงบอกขาพเจา
ภาษาจีนวาใหนั่งอยูที่นี่กอน ขาพเจาก็นั่งลง ปลัดเมืองที่พาขาพเจาไปจึงเรียกหญิง ๒ คนมาๆ นั่งพับ
เพียบประสานมือไวบนตัก ปลัดเมืองพูดภาษาบาหลีกับหญิง ๒ คนประการใดขาพเจาไมทราบ หญิง
๒ คนก็เปดประตูเขาไปขางใน ขาพเจาเห็นมีปนคาบศิลาวางไวบนกระไดแกวประมาณ ๘๐ บอก ๙๐
บอก ทวนยาว ๙ ศอก ๑๐ ศอก ไวบนขื่อโรงรับแขกประมาณ ๗๐ เลม ๘๐ เลม แลวกะปตันบอก
ขาพเจาวา หลังบานเจาเมืองรองมีตลาดๆ หนึ่ง จะมีคนซื้อขายอยูมากนอยเทาใดขาพเจาหาเห็นไม

๔๙๐
เห็นขุนนางนุงผาขาวคาดผาขาวเหน็บกริชฝกไมลาย ไวผมมวยเหมือนพราหมณ ปกดอกลั่นทมที่มวย
ผมเหมือนกันทั้ง ๔ คนมาทางประตูที่ขาพเจาเขาไปนั่งอยูบนแครกอน อยูประมาณครู ๑ เจาเมืองจึง
ออกมา ขาพเจาเห็นนุงผาไหมตาโถงตาโต ๓ นิ้ว ตาผามีแตสีขาวสีดํา นุงผาเอาชายขางหนึ่งเขาขางใน
แลวพันมาทับกันเหลือชายขาง ๑ ประมาณ ๓ ศอก หยิบกลางมาเหน็บ แลวเอาผาไหมริ้วแดงริ้วดํา
ยาวไปตามผืน พัน เอวเขา ๓ รอบ ชายผาเอาดายขาวเข็ดยาว ๔ ศอกชายผาพันทับเขาอีก ๓ รอบ
เหน็บกริชฝกทองคํา ตัดผมดอกกะทุม โพกผาแดง กวางประมาณ ๓ นิ้วรอบชาย ๒ ขาง ผูกขางหลัง
อายุประมาณ ๓๐ ปเศษ มีหญิงอายุ ๑๑ ป ๑๒ ป ถือพานหมากทองคําคน ๑ ถือ รมเมืองจีนคันยาว
ปดทองทั้งคัน ๑ กลองสลัดมีลูกดอกคนละคัน ๒ เดินเปลามาคน ๑ ตามออกมาดวย รูปพานหมากรี
เหมือนรูปไข ปากกวางโดยรีประมาณ ๑๕ นิ้วสูงคืบเศษ เครื่องในพานจะเปนทองเปนเงินประการใด
ข า พเจ า ไม เห็ น เจ า เมื อ งขึ้ น นั่ งบนแคร ขุ น นางนุ งขาว ขุน นางคาดเอว ขุ น นางผ าขาว ๔ คนนั้ น
นั่งขั ดสมาธิประสานมือไวบนตักนั่งอยูบนแครผิน หนาเขาหากัน ขางขวา ๒ ขางซาย ๒ ปลัดเมือง
กะป ตัน กั บ ข าพเจ า ก็ นั่ งขั ด สมาธิ ป ระสานมื ออยู ที่เสื่อพื้ น ดิน ห า งหน าเตี ย งที่ เจาเมื องนั่ งออกมา
ประมาณ ๔ ศอก ขาพเจาเห็นหญิงออกมาแตขางในมานั่งอยูขางหลังแครที่เจาเมือง นั่งประมาณ ๕๐
คนเศษ ผูชายเขามาทางขางนาประมาณ ๓๐ คน เศษ มานั่งอยูกับดิน ชั้นลางต่ํากวาที่ขาพเจานั่ง
ประมาณศอกเศษ แลวเจาเมืองพูดภาษาบาหลีใหกะปตันถามขาพเจาภาษาจีนวาขาพเจาเปนลูกคามา
แตเมืองไหน ขาพเจาบอกวาเรือมาแตกรุงเทพ ฯ เหมือนขาพเจาบอกกับปลัดเมือง เจาเมืองจึงวาเมือง
บาหลีเปนเมืองปาหามีเพชรพลอยไม มีแตขาวสารถั่วงา ผลกาแฟ ยาเสน ผลไมตางๆ แลวเจาเมืองจึง
พูดภาษาบาหลีกับขุนนางที่นั่งอยูบนแคร กะปตันปนตัดแปลเปนภาษาจีนใหขาพเจาฟงวาเจาเมือง
ถามขุน นาง ๔ คนวา แตเมื องบาหลีตั้งมาจนทุกวันนี้ไมมีเรือโตเรือใหญ มาคาขายเหมือนลํานี้เลย
ขาพเจาจึงตอบวาทานพระสวัสดิวารีเจาทรัพยอยูที่กรุงเทพฯ แตงสําเภาเรือปากใตไปเที่ยวคาขาย
หลายบานหลายเมืองจะตองการพลอย เพชร ทับทิม มรกตที่ใหญๆ ไปทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย
สมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัวก็หาไมได มีแตเล็กๆ เทาผลสวาดิบาง ผลบัวบาง กล่ําใหญกล่ําเล็กบาง ได
ยินชื่อเมืองบาหลีนี้วาเปนเมืองใหญตั้งมาชานาน หามีลูกคาผูใดไปคาขายถึงไม จึงแตงเรือชนิดกลาง
ปาก ๔ วา บรรทุกสินคาไดหนักสักหาพันเศษ เปนทุนเงินสักหมื่นเหรียญเศษ ทานพระสวัสดิวารีสั่งมา
วา ถาพบเพชรพลอยที่ดีจะเปนราคามากนอยเทาใดก็ใหซื้อเขาไปใหสิ้นเงินหมื่นเหรียญ จะไดพลอย
สักเม็ด ๑ เม็ด ๒ เม็ดก็ตามเถิด เจาเมืองจึงตอบวา เมืองบาหลีนี้เปนเมืองปาเมืองเกาะ หามีของดี
วิเศษไม มีแตของปา เงินทองเบี้ยอีแปะ เมืองอื่นๆ เอามาแลกของปาไป แลวขาพเจาก็ลาวาจะไปหา
เจาเมืองกาลงกง ซึ่งเปนเจาเมืองผูใหญ กะปตันก็พาขาพเจาเดินออกมาจากบานเจาเมืองขึ้นเนินเขา
สูงขึ้นไป ๘ ชั้น ทางประมาณ ๒๐๐ เสนเศษ มีบาน ๒ แถวมีตนไมทั้ง ๒ ฟากรมตลอดไปจนถึงบาน
เจาเมืองกาลงกง มีกําแพงกอดวยอิฐสุกใบสอดิน กวางประมาณ ๑๕ เสนเศษ สูง ๕ ศอก หนา ๓ ศอก
เศษ หลังกําแพงกลมเปนกาบกลวย ที่นาประตูกอดวยอิฐสุกเปนแทน กวาง ๕ ศอก ๔ เหลี่ยม สูง

๔๙๑
ประมาณ ๘ ศอก แลวปลูกโรงเสาไมจริงเครื่องบนไมไผหลังคามุงแฝกกรวมแทนไว เอาปนปะเรี่ยม
ทองยาวประมาณ ๔ ศอก ใหญรอบ ๓ กํา ใสรางวางไวบนแทนบอก ๑ กะปตันบอกขาพเจาวา ปน
บอกนี้เปนของอังกฤษใหไวเปนสัญญา จารึกหลังปนเปนหนังสืออังกฤษวาปนบอกนี้อยูที่เมืองบาหลี
ตราบใด อังกฤษไมมากระทําอันตรายกับเมืองบาหลีเปนอันขาดทีเดียว พนประตูเขาไปสัก ๑๐ วามี
สระ สระ ๑ กวางยาวประมาณสองเสน มีเขื่อนกรุดวยไม พนสระไปอีก ๘ วา ถึงกําแพงชั้น ๒ มีเสา
ศิลากลมใหญรอบ ๓ กํา สูง ๓ ศอก ตั้งเรียงหางกันคืบ ๑ ขางบนมีศิลาหนา ๑๖ นิ้ว ๔ เหลี่ยม ยาว ๔
ศอกบาง ๕ ศอกบางทับบนปลายเสาศิลา เปนเสาศิลายาวประมาณเสนเศษ พนเสาศิลาไป ๒ ขางกอ
ดวยอิฐประตูอยูกลางทําดวยไมสัก บนหลังประตูกออิฐเปนหลังเจียดหาไดถือปูนไม มีโรงอยูโรง ๑ ทํา
ฝาหลั งคาเหมื อนกับ ที่ บานเจาเมื องรอง แตห าเห็น มีปน คาบศิล า หอก ทวน ไม จะเอาไปขางไหน
ขาพเจาไมทราบ กะปตันใหขาพเจาพักอยูที่โรงเปนเพลาเย็น ขาพเจาเอาของกํานัล ๘ โตะตั้งไวที่โรง
ขาพเจาเห็นชาย ๓ หญิง ๒ นั่งอยูที่โรง กะปตันเรียกหญิงที่อยูในโรงมา ๒ คน กะปตันพูดกับหญิง ๒
คนเปนภาษาบาหลี จะพูดกันประการใดขาพเจาไมทราบ หญิง ๒ คนก็เดินเขาไปประตูชั้นใน ชาย ๓
คนจึงเอาเสื่อสานดวยไมไผ กวาง ๔ ศอก ยาว ๕ ศอกมาปูลงที่พื้นดินหนาแคร ๔ ผืน ขุนนางนุงผา
ขาวคาดผาขาวไวผมมวยเหมือนพราหมณปกดอกไมสดที่มวยผม เหน็บกริชฝกไมลายมานั่งอยูบนแคร
ขัดสมาธิประสานมือไวบนตัก เหมือนกับที่บานเจาเมืองรองทั้ง ๔ คน แลวมีคนนุงผาตาโถงไวผมมวย
เหน็บกริช นั่งขัดสมาธิประสานมืออยูที่พื้นดินขางลางนาแคร ๓๐ คน แครนั้นยาว ๖ ศอก กวาง ๔
ศอก ปูเสื่อหวาย มีเบาะผาแดงวางบนเสื่อหวายเบาะ ๑ อยูประมาณครู ๑ เจาเมืองกาลงกงก็ออกมา
ขาพเจาเห็นนุงผาไหม ตาโถงตาโต ๔ นิ้ว ตาผามีแตสีขาวสีดํา นุงผาเอาชายขาง ๑ เขาขางใน แลวพัน
มาทับกันเหลือชายขางหนึ่งประมาณ ๓ ศอก หยิบกลางมาเหน็บพก แลวเอาผาไหมริ้วแดงริ้วดํายาว
ไปตามผืน พันเอวเขา ๓ รอบ ชายผาเอาดายเข็ดขาวยาว ๔ ศอกตอชายผา พันทับเขาอีก ๓ รอบ
เหน็บกริชฝกทองคําดามงา ผมดอกกะทุมหามีผาโพกไม อายุประมาณ ๖๐ ปเศษ ไวหนวดริมฝปาก
ขางบนยาว ๓ นิ้ว มีหญิงสาวอายุ ๑๘ ป ๑๙ ป ๒๐ ป ๒๐ปเศษบาง ๗ คนตามออกมา ถือพานหมาก
ทองคําสลักรูปรีเปนรูปไขปากกวาง ๑๔ นิ้ว ๑๕ นิ้ว สูงคืบเศษ นั่งถือคนทีดินปากเลี่ยมทอง ฝาปด
เปนพุมดอกไมปดทองคน ๑ ถือทวนภูไหมแดงฝกปดทองคําทาดํายาวประมาณ ๔ ศอกเศษ ๒ คน
เดินเปลามาดวย ๓ คน นุงผา ริ้วแดง ริ้วเขียว ริ้วขาว หมผาคลองคอสีเหลืองสีแดงบาง เจาเมืองกาลง
กงเดินมาถึงโรงแลวขึ้นนั่งบนแคร คนที่นั่งอยูขางลาง ๓๐ คน ยกมือขึ้นไหวแลวประสานมือบนตัก
ผูหญิงที่ตามออกมานั่งอยูขางแครทั้ง ๗ คน ขาพเจานั่งอยูกับกะปตันตรงนาแครออกมาประมาณ ๕
ศอก เจาเมืองถามภาษาบาหลี กะปตันแปลภาษาจีนกับขาพเจาวาเปนลูกคามาแตไหน ขาพเจาบอก
ความเหมือนกับขาพเจาบอกแกเจาเมืองคนกอน แลวถามวามาทางไกลลําบากนักฤๅ ขาพเจาบอกวา
มาทางไกลขามทะเลลึกคลื่นใหญลมกลามา ๔ เดือนเศษจึ่งถึง ไดความลําบากหนักหนา แลวถามวาที่
กรุงเทพฯ บานเมืองโตใหญมีผูคนมากอยูฤๅ ขาพเจาบอกวาที่กรุงเทพฯ ไพรบานพลเมืองมีหลายภาษา

๔๙๒
แตไทยภาษาเดียว ก็มากจะประมาณไมถูก ยังพวกจีนแตจิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลํา เขามาพึ่งพระเดชเดชานุภาพตั้งทํามาหากินอยูที่กรุงเทพฯ แลหัวเมืองขึ้นกับกรุงเทพฯ ก็หลายหมื่น ลาว มอญ พมา ทวาย
แขก ฝรั่ง ก็มีอยูเปนอันมาก สนุกสบายมั่งคั่งบริบูรณ มีเรือรบ เรือไลปาก ๙ ศอก ๑๐ ศอก ยาว ๑๑
วา ๑๒ วา เปนอันมาก มีกําปนรบปากกวาง ๓ วา ๔ วา ๕ วา ยาว ๑๔ วา ๑๕ วา ๒๐ วา มี ป น
กระสุน ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว รายแคมลําหนึ่ง ๑๘ บอก ๒๐ บอกบาง ที่ลําใหญมีปนรายแคม ๒ ชั้น ลําละ ๓๐
บอก ๓๔ บอกบ า ง ทั้ งใหญ ทั้งเล็ ก ๒๐ ลํา ๓๐ ลํ า สําหรับ ไปลาดตระเวนรักษาเขตแดน จีน ที่ มี
สติปญญากวางขวางก็โปรดเกลาฯ ตั้งใหเปนพระยา เปนพระ เปนหลวง เจาภาษีบาง เปนเจาสัวบาง
ที่ เป น ลู กค ามี เงิ น ทองก็ ม าก คนหนึ่ งมี สําเภาไปค าเมื องจีน บ าง เรือตั้ ว แงไปคาเมือ งแขกขางฝ าย
ตะวันตกบาง คนหนึ่ง ๔ ลํา ๕ ลําทั้งใหญทั้งเล็กสัก ๑๔๐ ลํา ๑๕๐ ลํา ลูกคาเมืองจีนแตงสําเภาเขา
ไปคาขายปหนึ่ง ๑๐๐ ลํา ๑๐๐ ลําเศษบาง กําปนแขก กําปนฝรั่งไปคาขายปหนึ่ง ๒๐ ลํา ๓๐ ลําบาง
เรือลูกคามลายูไปคาขายปหนึ่ง ๔๐ ลํา ๕๐ ลําบาง แลวถามวาสําเภาโตฤๅเล็ก ขาพเจาบอกวาเรือที่
ขาพเจาออกมานี้เปนอยางกลาง จึงถามวาเรือปากกวางยาวเทาไร ขาพเจาบอกวาปากกวาง ๔ วา
ยาว ๑๔ วา จึ่งถามวาที่กรุงเทพ ฯ มีสินคาสิ่งไรบาง ขาพเจาบอกวาสินคาหยาบ ๆ ที่บรรทุกสําเภานั้น
ฝาง ไมแดง เขา เปลือกโปลง พริกไทย เนื้อปลาตาง ๆ แตของละเอียดที่มีราคา รังนก กระวาน งาชาง
นอระมาด เรว น้ําตาลทราย ปกนก ดีบุก ไหม ครั่ง เจาเมืองกาลงกงจึงวาที่เมืองบาหลีนี้ เปนเมือง
เกาะหามีสินคามากไม มีแต ขาว ยาสูบ กาแฟ แลวเจาเมืองกาลงกงจึงใหคนยกเขามาใหขาพเจากับ
กะป ตั น ป นตั ดรับ ประทาน กับ ขาวเหมือนกับ ปลัดเมืองทํามาใหขาพเจารับ ประทาน ครั้น ขาพเจา
รับประทานแลวก็ลาเจาเมืองกาลงกงจะกลับมาเรือ เจาเมืองจึงใหกะปตันบอกขาพเจาวา อยาเพอไป
กอนเลยค่ํามืดแลว นอนที่นี่สักคืนหนึ่งเถิด จะมีหนังใหดู ขาพเจาก็อยู ครั้นเพลาค่ําพวกบาหลีจึงเอา
จอหนังมาตั้งที่นาโรง จอหนังทําดวยผาขาว กวาง ๕ ศอก ๔ เหลี่ยม แลวจุดตะเกียงแขวนไวขางหลัง
จอมีกระดานบังลม ตัวหนังสูงคืบ ๑ จมูกผอม แขน เทา ยาว ผอมกะดิกไดเหมือนหนังแขก มีกลองใบ
๑ ฆองโหมงใบ ๑ ซอคัน ๑ แลวตีเกราะดวย ตัวหนังเอาปกไวกับหยวกกลวย ๕ ทอนๆ ละ ๑๐ ตัว
เปนหนัง ๕๐ ตัว เอาขึ้นเชิดทีละตัว รองภาษาบาหลี ตีฆองกลองสีซอ สิ้นบทแลววางหนังลงเสียเอาตัว
อื่นขึ้นเชิดตอไปกวาจะสิ้นทั้ง ๕๐ ตัว เจาเมืองก็ดูอยูดวยกับขาพเจา เพลาสักยามหนึ่งเจาเมืองก็กลับ
เขาไปข างใน แต ค นพวกชาวบาหลีนั้น ยังดูอยูทั้งหญิ งทั้ งชายประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน ดึกแลว
ขาพเจานอนอยูที่โรง หนั งนั้ นเลน ไปจนรุง ครั้น เพลาเชาเจาเมืองสั่งใหห าเขามาเลี้ย งกะปตันกับ
ขาพเจากับลูกเรือ ขาวแลกับขาวเอามาใหกินก็เหมือนกับที่เอามาใหรับประทานครั้งกอน หาแปลก
ออกไปไม ขาพเจารับประทานแลวสักครู ๑ เจาเมืองออกมา ขาพเจาเห็นเหมือนกับออกมาครั้งกอน
แตผานุงนั้นเปลี่ยนเปนผาตาเขียวแดง ขาพเจาบอกใหกะปตันลาจะกลับไปเรือ เจาเมืองจึ่งใหกะปตัน
บอกขาพเจาวา อยาเพอไปกอน จะมีละครใหดูขาพเจาก็อยู เจาเมืองจึ่งเรียกละครเลน ขาพเจาเห็น
ตัวละครชาย ๕ หญิง ๕ (รวม) ๑๐ คน ผูชายนุงผาตาโถงโจงกระเบนชาย ๑ เหน็บขางหนาชาย ๑ ผา

๔๙๓
คาดเอวเหน็บกริช ขอมือสักผูกผาขาวทั้ง ๒ ขาง ชายผาหอยยาวสักคืบ ๑ ศีรษะใสหมวกใบลานเย็บ
ขางบนแบนเหมื อนซองพลู แลว เอาดอกไมส ด ดอกลั่น ทม ดอกจําปาเหลือง ดอกจําปาขาว ดอก
อัญชัน ดอกชบา เหน็บเขากับหมวกใสคน ๑ สี่คนหาไดใสหมวกไม ผูหญิงนุงผาแขก พันแลวเอาแพร
ผังสีเชียสา สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีคราม สีขาว เหน็บเอวขางละ ๕ สี หอยลงมาทั้ง ๒ ขาง ยาวขาง
ละศอกเศษ มีแพรแดงคาดนม เทาใสกําไลเงินกลม ขอมือใสกําไลแบนเปนหนากระดานขางละ ๒ เสน
ถือพัดดามจิ้วคลี่ทั้ง ๒ มือ ใสหมวกใบลานประดับดวยดอกไมคน ๑ สี่คนไมไดใสหมวก ปพาทยมีฆอง
หุยแขวน ๓ ใบ กลองแขกใบ ๑ ขลุยคัน ๑ ฆองราวราง ๑ รางทําเหมือนรางระนาด แตหางอนไม ตรง
เอาฆองผูกบนปากรางเรียงกัน ๙ ใบ ตีดวยไมตีระนาดๆ นั้นทําดวยทองเหลือง หลังคลุมโต ๔ นิ้ว ยาว
คืบ ๑ แลวเอาไมไผลําโตประมาณ ๒ กํา ตัดเปนกระบอกยาวปลอง ๑ เทากัน ๗ กระบอก ตั้งเรียงกัน
บนกระดานมีหลัก ๒ ขาง แลวเอาไมกระหนาบเรียงเขากับ หลัก แลวจึงเอาลูกระนาดวางบนปาก
กระบอก ตีดวยไมงอเหมือนไมตีระฆัง กลางโรงเอากิ่งไมมาปกกิ่ง ๑ เก็บดอกไมสดใสตะกราๆ ๑ มา
วางไวใตกิ่งไม มีคนรอง ๒ คน ผูหญิงลุกขึ้นรํากอน แลวไปหยิบดอกไมในตะกรามาทิ้งผูชายๆ จึงลุก
ขึ้นรําคนหนึ่ง แลวไปหยิบดอกไมในตะกราทิ้งผูหญิงบาง แลวผูชายผูหญิงก็รําไปดวยกันนาน ๆ จึงไป
หยิบดอกไมมาทิ้งกัน คนรอง ๒ คนก็รองไป รําลอกันไปๆ มาๆ เหนื่อยแลวก็นั่งลง คูอื่นก็ลุกขึ้นรํา
หยิบดอกไมทิ้งกันรําทีละคูทั้ง ๕ คู เจาเมืองถามขาพเจาวางามฤๅไมงาม ขาพเจาบอกวางาม ขาพเจา
จึงขอยืมเบี้ยอีแปะกะปตันหาพันมาตกรางวัลใหคนละ ๕๐๐ เจาเมืองจึงถามขาพเจาวาที่กรุงเทพฯ มี
หนังมีละครอยางนี้ฤๅไม ขาพเจาบอกวาที่กรุงเทพ ฯ มีโขน หุน ละคร มีหนัง มีงิ้ว แลวถามขาพเจาวา
โขนหุนละครนั้น โรง ๑ มีคนสักกี่คน แตงตัวอยางไร ขาพเจาบอกวาโขนโรง ๑ ทั้งชายทั้งหญิง ๑๐๐
บาง ๑๐๐ เศษบาง แตงตัวใสสนับเพลานุงยกทองยกไหม โจงกระเบนไวหางหงส คาดเข็มขัด มีผาปก
ทอง ป กไหมห อยนาผื น ๑ ห อยขาขางขวาผืน ๑ หอยขาขางซายผืน ๑ ใส เสื้ อลายทองใสตาบ ใส
สังวาล ใสกําไลทองคําที่ขอมือขางละ ๙ ขางละ ๑๐ เสนทั้ง ๒ ขาง นิ้วมือใสแหวนทองคําประดับ
เพชรพลอยตางๆ นิ้วละวงขางละ ๔ นิ้วทั้ง ๒ มือ ศีรษะใสหนาโขนหนาปดทอง หนาเขียนบางตางๆ
กั น มี มงกุ ฎ รัดเกล า ป ดทองประดั บ เพชรพลอย ป พาทยมี กลองใหญ กลองกลางกลองเล็ก ฆ องวง
ระนาด ตะโพน เปงมาง ฉิ่ง ฉาบ โขนโรง ๑ ถาจะเลนมีปพาทย ๒ สํารับ คนเจรจา ๔ คน ๕ คน หุน
นั้นเอาไมมาทําเปนรูปคนชายบางหญิงบาง รูปยักษบาง รูปลิงบาง รูปสัตวตาง ๆ บาง สูงประมาณ
ศอกคืบ มีคนชักสายกระดิกรําไดเหมือนคนโรงหนึ่ง ๔๐ ตัว ๕๐ ตัว คนเลนประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน
เครื่องแตงตัวหุนก็มีเหมือนกับเครื่องแตงตัวโขน ถาจะเลนก็มีปพาทย ๒ สํารับ คนสําหรับเจรจา ๔
คน ๕ คน เหมือนกับโขนละครโรง ๑ ทั้งหญิงทั้งชาย ๓๐ คน ๔๐ คน เครื่องแตงตัวละครเหมือนกับ
เครื่องแตงตัวโขนหุนเหมือนกัน เมื่อละครจะรํานั้น คนสําหรับตีกรับโรงละ ๔๐ คน ๕๐ คน มีปพาทย
สํารับ ๑ สิ้นบทรําก็หยุดรองไปตามเรื่องหามีคนเจรจาแทนเหมือนโขนหุนไม แลวเจาเมืองถามขาพเจา
วาหนังนั้นทําอยางไร ขาพเจาบอกวาเอาหนังโคทั้งผืนมาเขียนเปนรูปคนบาง รูปยักษบาง รูปลิงบาง

๔๙๔
รูปคนชายหญิงบาง เปนรูปชาง รูปมา รูปโค กระบือ รูปเนื้อ รูปเสือบาง ตัวโตเทาคนรุนๆ ทําทาตางๆ
แลวสลักเจาะเอาพื้นออกเสีย โรง ๑ มีหนัง ๑๐๐ ๑๐๐ เศษ จอทําดวยผาขาวยาว ๖ วา กวาง ๑๐
ศอกขึงขึ้น แลวปลูกทํารานไฟขางหลังสูง ๓ ศอก กวาง ๒ ศอก ยาว ๓ ศอก เอาดินรองแลวกองไฟ
บนรานแลวเอาเสื่อใบวงบังลมขางหลังจอ ขางนาจอเอาหนังเชิด มีกลองใหญ กลองกลาง กลองเล็ก
ระนาด ฆองวง ตะโพน เปงมาง ฉิ่งฉาบ กรับโกรง ถาจะเลนหนังตัว ๑ คนเชิดคน ๑ เชิดครั้ง ๑ หนัง
๙ ตัว ๑๐ ตัวบาง คนเชิดก็เทากับตัวหนัง พวกปพาทยก็ตีขึ้นพรอมกัน คนสําหรับเลนที่อยูในจอนั้นตี
กรับโกรงรองไปตามเพลง สิ้นบทแลว คนเชิดหยุดยืนเชิดหนังอยูนาจอ คนสําหรับเจรจาก็เจรจาไป
ตามเรื่อง สิ้นบทแลว เอาหนังพวกนั้นกลับเขาในจอ เอาหนังตัวอื่นมาเชิดตอไปกวาจะสิ้นตัวหนัง ๆ
เชิดไดทั้งขางในจอขางหนาจอ คนดูเห็นๆ เหมือนกัน โรง ๑ มีคนเชิด ๓๐ คน ๔๐ คนบาง คนรองคน
เจรจา ๓ คนบาง ๔ คนบาง เจาเมืองกาลงจงจึงวาสรางโขนหุนละครหนังโรงหนึ่ง จะมิเปนเงินมาก
หนักหนาฤๅ ขาพเจาบอกวาสรางโขนโรง ๑ เปนเงิน ๑๐๐ ชั่ง ๒๐๐ ชั่งบาง สรางหุนโรงหนึ่งเปนเงิน
๖๐ ชั่งบาง ๗๐ ชั่งบาง สรางละครโรงหนึ่ง ๔๐ ชั่งบาง ๕๐ ชั่งบาง สรางหนังโรงหนึ่ง เปนเงิน ๒๐ ชั่ง
บาง ๓๐ ชั่งบาง เจาเมืองจึงถามวาอยางไรเรียกวาชั่ง ๑ ขาพเจาบอกวาไทยชั่ง ๑ คิดขางจีนเปน ๒ ชั่ง
ถาจะคิดเปนเหรียญชั่งไทย ๑ เปนเงิน ๔๐ เหรียญ เจาเมืองจึงวาที่กรุงเทพพระมหานครมั่งมีเงินมาก
จึงทําได แลวขาพเจาก็ลาจะมาเรือเจาเมืองจึงพาขาพเจาไปดูเสือ วาเสือที่เมืองบาหลีนี้จะเหมือนเสือที่
กรุงเทพพระมหานครฤๅไม แลวเจาเมืองพาขาพเจาออกมานอกกําแพงชั้นกลางมีโรงอยูโรง ๑ กรงขัง
เสืออยูในโรง เสือตัวยาว ๓ ศอกคืบ สูง ๒ ศอก รูปรางเหมือนเสือที่กรุงเทพฯ แลวจึงพาขาพเจาไปดู
โรงตีเหล็ก ขาพเจาเห็นมีคนตีเหล็กชาติมุกิดบาง บาหลีบาง สัก ๙ คน ๑๐ คน เห็นขันปนอยูบอกหนึ่ง
ตะไบแตงตัวอยู ๒ บอก มีเตาตีเหล็ก ๒ เตา ใชสูบยืนเหมือนสูบลาว ขาพเจาเห็นมีคนอยูในกําแพง
เมืองประมาณ ๓๐ คน ๔๐ คน แลวเจาเมืองถามขาพเจาวาที่กรุงเทพฯ มีสัตวสิ่งใดบาง ขาพเจาบอก
วามีสัตวเปนอันมาก แตขาพเจารูจักชาง มา โค กระบือ แรด เสือ เนื้อ หมี กวาง ทราย เจาเมืองกาลง
กงจึงวาบานเมืองโตใหญ ไพรบานพลเมืองลูกคาวานิชสัตวตางๆ ก็มีมาก ที่เมืองบาหลีนี้เปนเมืองเกาะ
มีแตวัว ควาย มา เนื้อ หามีชางไม รูปรางอยางไรไมรูจัก ไดเห็นแตเขี้ยวชางเล็กๆ ลูกคาเมืองใหมเอา
มาขายซื้อไวทําดามกริชบาง ฝกกริชบาง ถาแลจะไดมาคาขายขางหนาชวยซื้อเขี้ยวชางที่โตๆ มาฝาก
สักอัน ๑ ๒ อัน ขาพเจาวาราคาซื้อขายกันที่เมืองใหมหนักหาบหนึ่ง ๒๐๐ เหรียญ ๒๕๐ เหรียญก็มี
ตามใหญตามเล็ก เจาเมืองกาลงกงจึงวาจะเปนราคามากนอยเทาใดก็ชวยซื้อมาฝากใหได ขาพเจา
รับคําแลวก็ลาจะมาเรือ เจาเมืองกาลงกงสั่งขาพเจาวาสินคามีมาในเรือนั้นชาวบาหลีจะมาซื้อก็ให
ขายเถิด ใหเขียนบัญชีชื่อไว เรือจะกลับไปทวงเงินไมไดเราจะชวยชําระให ขาพเจาก็มาเรือ เดินมาแต
บานเจาเมือง
วัน ฯ๕ ๔ ค่ํา ปมะเส็งสัปตศกเพลาเที่ยง กะปตันก็พาขาพเจาออกมาถึงประตูชั้นนอกมี
ตลาดผูชายขายของอยูที่หนาบานเมือง ทั้งคนซื้อคนขายประมาณ ๒๐๐ คน ๓๐๐ คนเศษ มีผาแพร
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รม ถวย ชาม ของกินบาง ตลาดผูหญิงขายของตลาด ๑ ขางกําแพงเมือง ไมใหผูชายซื้อขายๆ กันแต
พวกผูหญิง จะมีคนมากนอยเทาใดหาไดไปดูไม ขาพเจาเห็นหญิ งเดินไปมาตามทาง ศีรษะทูนของ
เหมือนทวายเหมือนแขก ขาพเจาถามกะปตันวาผูชายผูหญิงจะซื้อจะขายดวยกันไมไดฤๅ กะปตันบอก
ขาพเจาวาอยางธรรมเนียมเมืองบาหลีนี้ ถาผูหญิงจะออกเดินนอกบานไปซื้อขายก็ดี มิใชบิดามารดา
ญาติพี่นองผัวเมียกันจะไปถูกตองตัวผูหญิงไมได ถาผูชายมิใชญาติพี่นองไปถูกตองตัวผูหญิงเขา ผูหญิง
รองขึ้นแลวไปตีเกราะ พวกชายญาติพี่นองขางหญิงรู ชวนกันถือกริชวิ่งออกมาจากบานหลายคน เอา
กริชแทงชายที่ถูกตัวหญิงนั้นตายก็หามีโทษไม ขาพเจาเห็นเกราะทําไวดวยไมแกนโต ๓ กํา ๔ กํา ยาว
๓ ศอก ๔ ศอก แขวนไวที่ตนมะมวง ตนมะขาม ตนจําปา ตนไทร ตนกระดังงา ตนขนุนบาง ตามถนน
หางกันเสน ๑ บาง ๓๐ วาบาง แตบานเจาเมืองตลอดไปถึงทาเรือจอด ขาพเจาเดินมาถึงเรือเพลาบาย
๕ โมงเศษ ขาพเจาจึงบอกกะปตันวา เพลาพรุงนี้ขาพเจาจะเอาของขึ้นขาย
รุงขึ้น วัน ฯ๖ ๔ ค่ํา เพลาเชา กะปตันใหบุตรไปบอกกับปลัดเมืองวา จีนกั๊กนายเรือจะเอา
สินคาขึ้นขายปลัดเมืองกับเจาเมืองรอง คนประมาณ ๓๐ เศษ พากันมาที่บานกะปตัน ขาพเจาจึงเอา
ตัวอยางของขึ้นไปใหดู แพรจีนเจาสีตางกัน ๕ มวน แพรผังสี ๕ สี ๕ พับ ไหมทองหีบ ๑ จานพลชาม
พลสิ่งละซอง สีเสียดกระสอบ ๑ กระทะเล็กปากกวางศอกเถา ๑ เจาเมืองซื้อแพรจีนเจา ๑๐ มวน ๆ
ละ ๑๘๐๐๐ อีแปะ เงิน ๑๑ ตําลึง ๑ บาท แพรผังสี ๒๐ พับ ๆ ละ ๑๘๐๐ อีแปะ เงิน ๑ ตําลึง ๒
สลึง ไหมทอง ๒๐ หีบ ๆ ละ ๕๐๐๐ อีแปะ เงิน ๓ ตําลึง ๒ สลึง ปลัดเมืองซื้อแพรจีนเจาขาว ๓ มวน
ๆ ละ ๑๕๐๐๐ อีแปะ เงิน ๙ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง ปลัดซื้อไหมทอง ๑๐ หีบ ๆ ละ ๕๐๐๐ อีแปะ
เงิน ๓ ตําลึง ๒ สลึง แลวเจาเมืองรองปลัดเมืองจึงวากับขาพเจาวาสินคานอกนั้นผูใดจะซื้อก็ใหขาย
เถิด ขาพเจาก็ขายเหล็กฟากหาบละ ๕๐๐๐ เงิน ๓ ตําลึง ๒ สลึง กระทะเถาละ ๑๐๐๐ เงิน ๒ บาท
๒ สลึง สีเสียดหาบละ ๓๐๐๐ เงิน ๑ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง จานใหญ ๑๐๐๐ ละ ๓๕๐๐๐ เงิน ๑ ชั่ง
๑ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง ชามพล ๑๐๐๐ ละ ๖๐๐๐ เงิน ๓ ตําลึง ๓ บาท ไหมตะเภาหาบละ ๓ แสน
เงิน ๙ ชั่ง ๗ ตําลึง ๒ บาท ขาพเจาขายไดเงินเหรียญเงินอีแปะบาง ขายเชื่อบาง จนสินคาในเรือที่ซื้อ
เชื่อยังไมใหเงินนั้น ขาพเจาจดบัญชีผูซื้อของไว ขาพเจาไปทวงเงินไดบางยังไมไดบาง แลวขาพเจาถาม
กะปตันปนตัดวาสินคาที่เมืองบาหลีนี้มีฝาง มีกาแฟ มีเขาสารอยูที่ไหน ขาพเจาจะขอไปเที่ยวซื้อ กะป
ตันบอกขาพเจาวา ฝางมีอยูปา ชื่อหวนตุหลัน ผลกาแฟมีอยูเมืองตัวปนหลัน เมืองมองงุย เขาสารกับ
ยาสูบมีอยูที่เมืองบาหลีนี้กะปตันจึงวากับขาพเจาวาถาจะไปซื้อ ก็ใหไปหาเจาเมืองรอง ขอหนังสือไป
ถึงเจาเมืองตัวปนหลัน เจาเมืองมองงุย จึงจะไปซื้อได ๚
ครั้น ณ วันขางแรม เดือน ๕ ปมะเมียอัฐศก ขาพเจากับจีนอูลูกเรือคน ๑ ไปหาเจาเมือง
รอง บอกวาขาพเจาจะขอไปเที่ยวซื้อผลกาแฟที่เมืองปนหลัน เมืองมองงุย เจาเมืองจึงใหคนไปเอา
ใบลานทั้งกานมาใบ ๑ แลวเอาเหล็กแบนๆ ยาวสักคืบ ๑ ลับใหแหลมเขียนลงกับใบลานเหมือนจาร
หนั งสือ ตัวหนังสือคลายกับ หนังสือขอม เขียนหนังสือแลวจึงเอาตราเหล็กเป น รูป ดอกไมมาตีลงที่
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ใบลานสงใหขาพเจา แลวใหลามบอกกับขาพเจาวาจะใหหญิงชาวบาหลีที่รูจักภาษาแขกคน ๑ กับชาย
๔ คนไปดวย กับมา ๓ มา ทวน ๒ เลม พรุงนี้จะใหไปรับที่ทาเรือ ขาพเจาจึงวาจะขอเชามาสัก ๒๐ มา
บรรทุกอีแปะไปซื้อของ เจาเมืองก็รับวาจะเชาใหมา ๑ ไปถึงเมืองมองงุยเปนราคาพันอีแปะคิดเปนเงิน
๒ บาท ๒ สลึง บรรทุกของกลับมาสงถึงทาเรือ คิดคาเชาอีกตัวละพันอีแปะ เพลารุงเชาจึงจะใหไปรับ
ที่ทาเรือ ขาพเจาก็ลากลับมา ครั้นรุงเชาหญิงคน ๑ ขี่มาๆ หนึ่ง ชาย ๔ คนจูงมามา ๒ มา ๒ คน ถือ
ทวนคนละเลมกับมา ๒๐ มา บรรทุกตางหลังละ ๔ ตาง คนสําหรับมา ๆ ละคน เปนคน ๒๐ คน ลงมา
ที่ทาเรือ ขาพเจาเห็นตางที่ใสหลังมาสานดวยไมไผสูงศอกคืบปากกลมกวางสัก ๑๗ นิ้ว ตาง ๑ ใสได
เปนน้ําหนัก ๓๗ ชั่งเศษ มาหนึ่ง ๔ ตาง เปนน้ําหนัก ๑๕๐ ชั่งจีน ขาพเจาเอาอีแปะลงบรรทุกตาง ๑๘
มา บรรทุกผามา ๑ เปนผาขาว ๒๐ พับ กับของกินเล็กนอย บรรทุกกระทะมา ๑ เปนกระทะ ๖ เถา
ใหญเล็ก ๓๐ ใบ ลามหญิงจึงเอามาใหขาพเจามา ๑ จีนอูลูกเรือมา ๑ หญิงลามขี่มา ๑ มาที่ขี่มีจั๋งถัก
เหมือนเบาะรองหลังมาชั้น ๑ แลวเอาเบาะผาปูทับจั๋งอีกชั้น ๑ มีรัดอกซองหาง รัดอกพานหนาผูกกับ
เบาะ บังเหียนทําดวยเหล็กเหมือนบังเหียนไทยหามีโกลนไม ผูหญิงขี่ไมครอมหลังมาเหมือนผูชาย เอา
เทาหอยขางมาขางเดียวทั้ง ๒ เทาขี่ควบก็ไมตก มาที่หญิงลามขี่นําทางไปหนาพาขาพเจาเดินตามหาด
ทรายชายทะเล ตั้ งหน า ม า ไปทิ ศ เหนื อ ทางประมาณครึ่งวัน สิ้ น หาดทรายชายทะเล ถึงทางกว าง
ประมาณ ๔ วา ๒ ขางทางเปนสวนบางนาบาง ที่เปนสวนมีตนทุเรียน ตนมังคุด ตนลางสาด ตนเงาะ
บาง นอยหนา สมโอ สมเกลี้ยง สมเปลือกบาง หมาก มะพราว สับปะรด แตงอุลิตไทย แตงกวาไทย
ฟกทอง ฟกเขียว พริกเทศ มะเขือ ถั่วงา เขาโพด หอม กะเทียม เผือก มัน แตที่นาทําที่ใหเสมอ แลว
ทําคันกั้นน้ํากวางประมาณเสนบาง ๓๐ วาบาง ๒ เสนบาง เปนชั้นๆ กันขึ้นไป มีทางน้ําไหลมาแตบน
เขาทําๆ นบดวยศิลา กั้นไวใหน้ําไหลเขานาตอ ๆ กันไปไดทั่วกัน นาทําไดทั้งหนาแลงหนาฝนไมเปน
ฤดู เกี่ยวเขาแลวก็ดําตอไปอีก พนจากที่นาที่สวนขึ้นไปเปนปาไมใหญๆ ที่ขาพเจารูจัก ตนตาล ตนจั๋ง
ตนมะขามปอม ตนสัก ตนมะขามกระดานบาง ตนตะขบ หวายโปง หวายหินบาง ที่ขาพเจาไมรูจัก
เปน อัน มาก ขาพเจาเดินไปแตเชิงเขาวัน ๑ ถึงบานเหลื่อยหลน พวกลามใหขาพเจาพักอยูนั่น เอา
หนังสื อให น ายบ านดู นายบ านก็ห าขาวมาให ขาพเจารับ ประทาน เอาโตะไมใสขาวกองกลางโต ะ
กับขาวมีสุกรทอดน้ํามันถั่วน้ํามันเกลือ กองรายๆ อยูในโตะกับขาวสุกดวยกันมาใหรับประทาน พวก
ขาพเจา ๒ คน หญิงลามคน ๑ เขากัน ๓ คนกินรวมกัน แตชาย ๔ คนนั้น ขาพเจาใหเบี้ยคนละ ๒๐
อีแปะ ไปซื้อเขาชาวบานรับประทาน รุงขึ้นเชาขาพเจาเห็นบานมีโรงอยูประมาณ ๑๐๐๐ หลังโรงเศษ
พื้นฝาดินหลังคามุงแฝกเปนกระโจมเหมือนกันทั้งสิ้น คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๔๐๐๐ เศษ ไป
จากบ านเหลื่ อยหล น เพลาเช า ประมาณ ๓ โมงเศษ ไปตามเนิ น เขาทางลาดเสมอขึ้น ไป เพลาเช า
กลางวันถึงบานอีกแหง ๑ มีโรงเรือนประมาณ ๑๐๐ หลังโรง คนชายหญิงใหญนอยประมาณ ๔๐๐
คน ตามข างทางมี ส วนบ างนาบ า ง ขาพเจาซื้อเขารับ ประทานแลว เดิน ไปอีก จนเพลาเย็น ถึ งบา น
อํามัตๆ มีเจาเมืองปลัดเมือง ขาพเจาพักนอนอยูที่บานอํามัตคืน ๑ หาไดไปหาเจาเมืองไม กํานันบานดู

๔๙๗
หนังสือแลว หาเขามาใหรับประทาน รุงขึ้นเพลาเชาหาเขารับประทานแลวหญิงลามก็พาขาพเจาไป
จากบานอําหมัด เดินไปตามทางมีสวนมีนา เปนปาบางเปนบานบางเรี่ยรายกันไปแหงละ ๕ โรงบาง ๖
โรงบาง ๙ โรงบาง ๑๐ โรงบาง ๒๐ โรงบาง ถึงเพลารับประทานแวะเขาบานไหนเอาเบี้ยอีแปะซื้อเขา
รับประทานไดทุกบาน ไปจนเพลาเย็นถึงบานกะนาซมเปนบานใหญ มีเจาเมืองปลัดเมืองผูคนมาก
ขาพเจาหาไดไปหาเจาเมืองไม เอาหนังสือเดินทางใหดู กํานันก็หาเขามาใหรับประทานพักนอนอยูคืน
๑ รุงขึ้นเชาออกจากบานกะนาซมเดินไปตามทางบานราย ๆ กันแหงละ ๗ โรงบาง ๘ โรงบาง ๙ โรง
บาง ๑๐ โรงบาง จนเพลากลางวันซื้อเขารับประทานแลวออกเดินหามีบานไม เปนปาไมตางๆ ตาม
ทางเดินเปนศิลามากกวาดินเพลาค่ําหยุดนอนอยูในปาหามีบานผูคนไม อดขาวคืน ๑ ไดรับประทาน
แตของกินที่เอาบรรทุกหลังมาไปบางเล็กนอย รุงเชาเดินไปอีกจนเพลาเที่ยงถึงสระใหญบนยอดเขา
ขาพเจาก็บอกกับลามใหหยุดพักอาบน้ําเสียกอน แลวปลงตางปลอยมาใหกินหญา ขาพเจาก็ลงอาบน้ํา
ในลําธาร ทางน้ําไหลออกมาจากสระใหญๆ แหงๆ หนึ่ง ปากชองกวางประมาณ ๓ วา กลางรองลึก
สองศอก น้ําไหลเชี่ยว ยาวประมาณ ๔ วา ๕ วา แลวกวางออกไปประมาณ ๑๐ วา ลึกคืบเศษ น้ําไหล
หาเชี่ยวไม ไหลลงไปเชิงเขา น้ําจะไหลไปขางไหนตอไปอีกขาพเจาหาทราบไม แลวขาพเจาเดินเลียบ
ธารน้ําไปดูที่สระ สระกวางใหญน้ําใสเย็น แลไปสุดสายตาหาเห็นขอบสระขางโนนไม ตนไมในบริเวณ
สระก็หามีไม ไกลออกมาสัก ๙ เสน ๑๐ เสน จึงมีตนไมมีเขาติดอยูกับขอบสระขางตะวันตกยอดหนึ่ง
สูงแตขอบสระขึ้นไปประมาณเสนเศษ ขาพเจาไดยินเสียงตึง แลวเปนควันพลุงขึ้นที่ยอดเขา ขาพเจา
ตกใจ ขาพเจาถามหญิงลามๆ จึงบอกวาเขานี้ดังเองนานๆ สักหมอเขาสุก ๑ ดังที ๑ เสมออยูทั้งตาป
ขอบสระขางตะวันออกก็มีเขาๆ หนึ่งสูงเทากัน เพลากลางคืนแลเห็นเปนไฟติดอยูบนยอดเขา เหมือน
ไฟเผาหญ าที่ กลางทุ ง เปลวสู งประมาณ ๔ วา ๕ วา เทื อ กไฟโตประมาณ ๒๔ วา ๒๕ วา เพลา
กลางวันหาเห็นเปลวไฟไม หญิงลามจึงบอกวาผูเถาผูแกแตกอน เลาใหฟงวาสระเปนกระทะจงโพหุง
ขาว เขาที่ดังวาน้ําเดือด เขาที่เปนไฟวาเตาไฟ พวกขาพเจาอาบน้ําแลวไปอีกจนเพลาบาย ๔ โมงเศษ
ถึงบานงัวตุดแวะเขาเอาหนังสือใหนายบานดู นายบานหาขาวมาใหขาพเจารับประทาน ขาพเจาพัก
นอนอยูที่บานงัวตุดคืน ๑ หนาวนักใสเสื้อ ๓ ชั้นกับผาหมผืนหนึ่งก็ไมอุน ชาวบานนอนบนรานเอาไฟ
ใสขางลาง เพลากลางคืนแสงไฟที่ยอดเขาสวางมาถึงในบานจริงเหมือนหญิงลามบอก ครั้นเพลาเชา
ขาพเจาแลไปดูเห็นเปนแตตนหญ าแดง จึงถามหญิงลามวาทําไมจึงไมเห็นแสงไฟ หญิงลามบอกวา
กลางวันแลไมเห็นแสงไฟ แลเห็นแตกลางคืน วาเขาที่ดังตึงนั้นเพลาเชาเย็นกลางคืนจึงดังแรง เพลา
กลางวันเสียงหาสูดังแรงไม ขาพเจาเห็นบานมีโรงประมาณ ๖๐๐ หลัง โรงทําเหมือนกัน มีคนชาย
หญิงใหญนอย ๓๐๐๐ นายบานหาเขามาใหขาพเจารับประทาน ขาพเจารับประทานแลวหญิงลามกับ
กํานันบอกวามีศาลเจาจงโพอยูที่เนินเขาไฟศาลหนึ่ง วาเดิมจีนมาแตเมืองไอมุยแซตั๋นเปนจงโพมากับ
สําโปกงๆ ไปขึ้นอยูเมืองสําปาหลัง จงโพลาวาจะกลับไปเมืองไอมุย มาถึงเกาะบาหลีเรือเสียคนตายสิ้น
เหลื อ แต จ งโพ ขึ้ น มาอยู บ นเขานี้ ได ค นป าเป น ภรรยามี ลู ก มี ห ลานสื บ ต อ ๆ กั น มาหาเป น จี น ไม
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กลายเปนชาวบาหลีจนทุกวันนี้ มีเสื้อถักดวยรกจั๋งตัว ๑ กับหมวกทําดวยไมไผเปนซี่ๆ เหมือนหมวก
ไหหลํ า วางอยู บ นเตี ย งศิ ล าด ว ยกั น หญิ งล ามกั บ กํานั น พาข าพเจาไปดู เดิ น ไปแต บ านกํานั น ทาง
ประมาณ ๒ เสนถึงศาลเจาๆ กออิฐสุกถือปูนกวางประมาณ ๓ วา ๔ เหลี่ยม หลังคาแหลมเหมือน
กระโจมถือปูน ขาพเจาไปดู เห็นมีแทนศิลาสูง ๒ ศอกกวาง ๒ ศอก ยาว ๓ ศอก เห็นมีเสื้อตัวหนึ่งถัก
ดวยรกจั๋ง หมวกใบ ๑ โตประมาณ ๒ ศอกวางไวบนแทนจริง ขาพเจาเอากระดาษทองกระดาษเงินจุด
ไฟไหวเจาแลว ขาพเจาจึงถามวาเสื้อหมวกอยูสักกี่ปมาแลว หญิงลามกับกํานันบอกวาแตจงโพตายถึง
ทุกวันนี้สักกี่รอยกี่ปก็ไมรู ที่เมืองบาหลีนี้ตั้งบานเมืองหารูจักปเดือนวันคืนไม เกิดมาปใดเดือนใดอายุ
เทาใดก็ไมรูดวยกันทุกคน แลวกํานันวาบรรดาคนบานงัวตุดนี้เปนลูกหลานจงโพทั้งสิ้น ผูใดจะรับคน
ชายหญิงบานงัวตุดขายใหจีนแขกตางเมืองไปก็ไมได ถาผูใดไมฟงซื้อเอาไปก็คงเปนอันตรายในกลาง
ทะเล พูดกันอยูจนเพลากลางวันก็พากันกลับมาบานกํานัน แลวหญิงลามพาขาพเจาออกจากบาน
กํานันเพลาเที่ยงเดินมาประมาณสัก ๒๐ เสนเศษเปนปาไมตาง ๆ บาง ตนกาแฟโตกํา ๑ ๒ กํา สูง ๕
ศอก ๖ ศอกบางรายกันไป แลวมืดเปนน้ําคางตกเหมือนระดูเดือน ๑ เดือน ๒ ขาพเจาถามหญิงลาม ๆ
วาเพลาเที่ยงแลวเปนน้ําคางลงอยางนี้ทุกวัน เดินต่ําลงไปจนเพลาเย็นถึงเมืองมองงุย อาศัยนอนอยู
บานกํานันคืน ๑ เพลาเชาขาพเจาใหกํานันพาไปหาเจาเมือง ขาพเจาจัดไดสุรา ๒ ขวด ผาขาวพับ ๑
กระทะเถาหนึ่ง ๕ ใบไปใหเจาเมืองๆ แตงตัวนุงหมมีผูคนชายหญิงตามออกมาเหมือนกับเจาเมืองๆ
บาหลีถามขาพเจาๆ บอกเหมือนกับบอกเจาเมืองบาหลี แลวขาพเจาวาจะมาขอซื้อผลกาแฝหาบ ๑
เปนราคาเทาไร เจาเมืองบอกวาหาบ ๑ จะเอาราคา ๓๒๐๐ อีแปะเปนเงิน ๒ ตําลึง ๒ บาท เฟอง ๑
ขาพเจาวาจะซื้อ ๔๐๐ หาบ เจาเมืองวาเดือน ๑ จึงจะไดกาแฟหนัก ๔๐๐ หาบ ขาพเจาสัญญาวาให
ไปสงถึงทาเรือหาบ ๑ จะเอาคาจางเทาไร เจาเมืองวาหาบ ๑ จะเอาราคา ๖๕๐ อีแปะ ขาพเจาคาง
อยูที่เมืองมองงุย ๕ วัน ไดกาแฟหนัก ๑๐๐ หาบ ขาพเจาเชามาที่เมืองมองงุยอีก ๓๐ มา ราคาตัวละ
๑๐๐๐ อีแปะเหมือนกับที่เมืองบาหลีเหลง คนสําหรับมา ๓๐ คน เขากันเปนมาบรรทุกกาแฟ ๕๐ มา
คน ๕๐ คน บรรทุกกาแฟแลว ขาพเจาก็ลากลับมา ลามพาขาพเจาเดินมาหากลับมาทางเดิมไม มา
ทางใหมผินหนามามาทางตะวันตก เดินมาอีกวัน ๑ ถึงเมืองกีอั้นเจียกหาไดแวะเขาในเมืองไม ลาม
บอกวาเมืองนี้เปนเมืองใหญ ผูคนมากขึ้นกับเมืองบาหลี ขาพเจาพักนอนอยูกลางทุงคืนหนึ่ง รุงขึ้น
เพลาเชาชาวบานเอาขาวสุกกับเนื้อสุกรยางจิ้มเกลือมาขาย ขาพเจาซื้อขาวรับประทาน แลวออกเดิน
มาแตเพลาเชา มีแตพงแขม ไมมีตนไมใหญ ที่ไรที่นาก็ไมมี มาจนเพลาเย็นถึงบานอาพอนหาไดเขาใน
บานไม พักนอนอยูกลางทุงคืนหนึ่ง รุงขึ้นเพลาเชาเดินมาจนเพลาเที่ยงถึงเมืองมองหลี เปนเมืองใหญ
ผูคนมีมาก เมืองมองหลีนี้ผูคนวิวาทกันหาไดขึ้นกับเมืองบาหลีไม ถาแลคนขางเมืองบาหลีมาขางแดน
เมืองมองหลี ชาวเมืองมองหลีจับริบเอาสิ่งของตัวคนก็เอาไปขายเสีย ถาชาวเมืองมองหลีไปขางแดน
เมืองบาหลี ชาวบาหลีมากกวาก็จับริบเอาสิ่งของตัวคนไปขายเสียเหมือนกัน เมืองมองหลีมีเจาเมือง
ผูคนมาก จะมีทาเรือลูกคาไปมาคาขายถึงฤๅไมมีประการใด ขาพเจาหาไดถามไม พวกขาพเจาเดิน
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มาถึงแขวงเมืองมองหลี ชาวเมืองมองหลีถือปนบางหอกบาง ประมาณสัก ๑๐๐ คนเศษออกตีชิงแทง
ถูกชาวเมืองบาหลี ๓ คน ชิงเอามาบรรทุกกาแฟไปได ๕ มา พวกขาพเจาหามีปนหอกไม มีแตกริชสู
ไมได ก็ถอยมาบานอาพอน หญิงลามจึงใหคนบาหลีไปตีเกราะที่บานอาพอน ชาวบานอาพอนถือปน
ถือหอกถือหลาวบางประมาณสัก ๒๐๐ คน วิ่งออกมาเห็นพวกขาพเจาจึงถามวาทําไมทะเลาะวิวาท
กันอยางไร หญิงลามบอกวาจีนลูกคาชาวกรุงเทพ ฯ ออกมาคาขายที่เมืองบาหลี เจาเมืองบาหลีใหเรา
พาเที่ยวซื้อกาแฝที่เมืองมองงุยไดแลว จะกลับไปเมืองบาหลี มาถึงเมืองมองหลี ชาวเมืองมองหลีออกตี
ชิงแทงถูกคนชาวเมืองบาหลีปวย ๓ คน ชิงเอามาบรรทุกกาแฟไปได ๕ มา ใหเจาเมืองอาพอนไปสงให
ถึงแขวงเมืองบาหลีดวย นายบานจึงใหคนที่ถือปนถือหอกถือหลาวออกมา ๒๐๐ คนนั้นปองกันมาสง
พนแขวงเมืองมองหลีแลวก็พากันกลับไป ขาพเจาเดินมาจนเพลายามเศษถึงบานกะปตัน ปลงของลง
จากมาแลวเอาไวที่บานกะปตัน ขาพเจานอนอยูที่บานกะปตันคืน ๑ รุงเชาขาพเจาใหเบี้ยอีแปะหญิง
ลาม ๒๐๐๐ ชายคนละ ๑๐๐๐ เขากัน ๖๐๐๐ อีแปะกับคาเชามาใหเสร็จแลว หญิงลามแลชาย ๔ คน
กับเจาของมาก็พากันกลับไป ขาพเจาก็ขนกาแฟลงบรรทุกเรือ อยู ๙ วัน ๑๐ วัน เจาเมืองมองงุยจึง
เอาม า ต า งบรรทุ ก กาแฟมาส งอี ก ๓๐๐ หาบ ข าพเจาคิ ด อี แ ปะให แ ล ว ชาวเมื อ งมองงุย ก็ ก ลั บ ไป
กะปตันจึงเรียกเอาภาษีกาแฟกับขาพเจาหาบหนึ่ง ๒๐๐ อีแปะ กาแฟหนัก ๔๐๐ หาบเปนอีแปะ ๘
หมื่น เปนเงิน ๒ ชั่ง ๑๐ ตําลึง ขาพเจาถามกะปตันวาภาษีนี้ไดกับเจาเมืองหรือๆ ไดกับผูใด กะปตัน
บอกขาพเจาวาภาษีนี้ เจาเมืองยกใหสําหรับเลี้ยงพวกจีนมาอยูในเมืองบาหลี ขาพเจาถามวาจีนมาอยู
ในเมืองบาหลีสักเทาไร กะปตันบอกวามีจีนอยูประมาณ ๘๐ คน ๙๐ คนเศษ ขาพเจาซื้อสินคาอยูสัก
เดื อนครึ่ง ชาวเมื องบาหลี บ รรทุ กเขามาขายวัน ละ ๒ เกวี ยน ๓ เกวีย นบ าง ราคาทั้งภาษี ห าบละ
๑๐๐๐ อีแปะ ถังละ ๒ สลึง เกวียนละ ๑๒ ตําลึง ๒ บาท ยาสูบหาบละ ๔๐๐๐ อีแปะ เงิน ๒ ตําลึง
๒ บาท เนื้อกระบือหาบละ ๒๐๐๐ อีแปะ เงิน ๑ ตําลึง ๑ บาท หนังกระบือหาบละ ๑๕๐๐ อีแปะ
เงิน ๓ บาท ๓ สลึง น้ํามันมะพราวหาบละ ๓๐๐๐ อีแปะ เงิน ๑ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง ขาพเจาซื้อได
ขาวสารหนัก ๓๐๐๐ บาท เปนขาว ๑๒๐ เกวียน ยาสูบหนัก ๑๐๐ บาท เนื้อกระบือหนัก ๒๐๐ บาท
หนังกระบือหนัก ๕๐ บาท น้ํามันมะพราวหนัก ๕๐ บาท ฝางขาพเจาซื้อกับจีน ๆ จะเอาราคาหาบละ
๑๕๐ อีแปะ เงิน ๑ สลึง ๑ เฟอง ยังหาไดเอาฝางมาสงไม อยูประมาณ ๙ วัน ๑๐ วัน
ณ วัน ๓ฯ ๖ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก ขาพเจาเห็นกะปตันปนตัดแตงงานบาวสาวบุตรชาย ขอ
หญิงสาวชาวเมืองบาหลี บิดาหญิงเปนจีน ชายบุตรกะปตัน มารดาเปนชาวบาหลี เห็นปลูกโรงๆ หนึ่ง
เหมือนโรงไทยเครื่องบนไมไผหลังคามุงแฝก ขาพเจาเห็นชาวบาหลีเอาของมาชวย ใสโตะไมกลึง มี
เรียงเล็ด กลวย สม ขาวตมใสกลวย หมาก พลู คนละโตะ ๑ บาง ๒ โตะบาง ๓ โตะบาง ประมาณสัก
๒๐๐ คน ครั้นถายของแลวขางกะปตันตอบแทนใหขาวสุกกับเนื้อสุกรทอด เนื้อสุกรยาง จังลอนทํา
ดวยเนื้อสุกร ใสโตะไมกลึงใหไปทุกคนๆ เพลาเย็นจัดแจงขันหมากใสโตะไม เอาดายเข็ดมาตอๆ กัน
เขา ๓ เข็ดแลววงลงในโตะไม เอาขาวสารกองกลาง เอาหมากพลูรายทับบนเขาสาร เอาดอกไมทอง

๕๐๐
อังกฤษปกเปนรูปพุ มโตะ ๑ ใสสม กลวย ขนมบาง ๕๐ โตะ เอาผาเช็ดหนาแขกคลุมทุกโตะ คนที่
นําหนาขันหมากแตงตัวใสกางเกงขาวคาดเอวผาลาย ผาเช็ดหนาแขกโพกศีรษะเอารูปนกยูง ทําดวยไม
โตเทาไกปดทองทั้งตัวมีสายยูติดอยูที่หลังนกยูงสองสายยู เอาดายผูกที่สายยู แลวเอามาตะพายแลง
รําไปขางหนาขันหมาก มีปพาทยเหมือนกับเลนละครหามตีตามไปขางหลัง ขาพเจาก็ตามไปดูดวย ไป
ถึงบานมีหญิงสาวๆ ๙ คน ๑๐ คนออกมารับ แลวรองเพลงตามภาษาบาหลี คนที่ตะพายนกยูงก็รํา
สักครู ๑ ฝายขางพวกหญิงเอาเขาสารคลุกขมิ้นซัดคนรําที่ตะพายนกยูง ๓ ที แลวมีหญิงแกออกมาจูง
เอาคนรําตะพายนกยูงเขาไปในประตูบาน จึ่งปลดเอานกยูงรับเอาโตะที่ใสขาวสาร หมากพลูปกพุม
ทองอังกฤษนั้นเขาไปในเรือนบิดามารดาหญิง ของทั้งนั้นก็ถายไวสิ้น แลวก็เลี้ยงน้ํากาแฝกับน้ําตาล
โตนด ขนม กลวย สมเสร็จแลว ฝายขางชายที่เอาขันหมากไปก็พากันกลับมาบาน เวนอยู ๓ วัน ฝาย
ขางบิ ดามารดาหญิ งก็พาเอาตัวหญิ งมาสงบานชาย มีห ญิ งหอมลอมมาประมาณ ๒๐ คน ๓๐ คน
เจาสาวแตงตัวนุงผาริ้วทองอยางแขก หมผายกแขกมีกรวยเชิงสไบเฉียงศีรษะคลุมผาเช็ดหนาแขก มือ
ใสกําไลทองคําขางละ ๓ เสน เทาใสกําไลเงินทั้ง ๒ เทา มาถึงบานชาย ขางฝายชายตีปพาทยรับแลว
บิดามารดาพาเจาบาวมา เจาบาวเปดผาที่คลุมศีรษะหญิงออก บิดามารดาขางชายก็จูงมือหญิงเขาไป
ในเรือน พวกขางหญิงที่มาสงเจาสาวก็กลับไปบาน เจาบาวเจาสาวก็อยูกินดวยกัน อยูประมาณ ๙ วัน
๑๐ วัน ขาพเจาขึ้นไปที่ตึกบานกะปตันเพลาบาย เจาเมืองกาลงกงใหลามเอาปนคาบศิลาบอก ๑ หอก
เลม ๑ คนทีใสน้ําทําดวยดินคนที ๑ ถวยแกวเขียวใสน้ําถวย ๑ มาที่บานกะปตันวาฝากขาพเจาเขามา
ใหกับพระสวัสดิวารีเจาทรัพย ถาเห็นควรจะทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวไดก็
ชวยทูล เกลาทูลกระหมอมถวายดวย ถาเห็นไมควรจะทูลเกลาทูลกระหมอมถวายก็ใหพระสวัสดิวารี
เจาทรัพยรับเอาไวเปนของพระสวัสดิวารีเถิด ขาพเจารับของไวแลวพวกลามก็พากันกลับไป ขาพเจา
ถามกะปตันวา เกาะเมืองบาหลีนี้โตสักเทาไร เจาเมืองบังคับบัญ ชาการงานบานเมืองอยางไร คนมี
มากฤๅนอยกะปตันจึงเลาใหขาพเจาฟงวาเกาะนี้โตใหญ แลนเรือไปลมดีวันหนึ่ง ๑๒ โยชน แลนไป
๑๐ วันจึงรอบเกาะคิดได ๑๒๐ โยชน มีเมือง ๑๖ เมือง เมืองหนึ่งชื่อบาหลีเลง ๑ เมืองกาหลงอาเสียม
๑ เมืองอาโบ ๑ เมืองอาหมัด ๑ เมืองกิอันเจียด ๑ เมืองมองงุย ๑ เมืองบาตอง ๑ เมืองอาตัด ๑ เขา
กัน ๘ เมือง เจาเมืองกาลงกงเปนเจาใหญ สําหรับไดวากลาวเจาเมือง ๗ เมือง แตเมืองฟากเขาขางใต
๘ เมืองนั้น ขาพเจาจําชื่อไดแตเมืองมองหลี บาตอง ตัวปนหลัน ยังอีก ๕ เมืองขาพเจาจําชื่อไมได
เมือง ๘ เมืองนี้หาอยูในบังคับเจาเมืองกาลงกงไม ถาคนแดนขางเมืองกาลงกงจะลงไปฟากเขาขางใต
ถาพบพวกเมืองมองหลีมากกวา พวกเมืองมองหลีก็จับเอาไวขายเสีย ถาพวกเมืองมองหลีขามฟากเขา
มาขางเหนือพบพวกเมืองกาลงกงมากกวาก็จับเอาไวขายกินเหมือนกัน เมืองกาลงกงมีทาเรือลูกคา
จอดขางตะวันออก ชื่อ จูเล็กทา ๑ ปาดังทา ๑ โกชุนปาทา ๑ อาแชทา ๑ (รวม) ๔ ทา ขางตะวันตกมี
ทาเรือลู กคาจอด ชื่ อบาหลี เหลงท า ๑ กามองกุฎ ท า ๑ สุน สิดทา ๑ รวม ๓ ทา มีจีน เป น กะปตัน
สําหรับซื้อสําหรับขายอยูทุกทา ที่เมืองอยูฟากเขาขางใตก็มีทาเรือวิลันดามาตั้งหางรับซื้อขายอยูคน

๕๐๑
หนึ่ง กําปนวิลันดามาจัดซื้อผลกาแฝปละลํา ๑ บาง ๒ ลําบาง ขางเมืองบาหลีก็มีกําปนวิลันดามาซื้อ
ขาวสารปละลํา ๑ บาง ๒ ลําบาง ลูกคาแขกจีนก็มาคาขายปหนึ่ง ๙ ลําบาง ๑๐ ลําบาง เจาเมืองเรียก
เอาภาษีของหาบหนึ่ง ๒๐๐ อีแปะ สําหรับซื้อเขาเลี้ยงจีนที่มาตั้งคาขายอยูที่เมืองบาหลีใหกินวันละ ๓
เพลา มีคนชายฉกรรจประมาณ ๘ หมื่นเศษ ๙ หมื่นเศษ เจาเมืองจะเรียกเอาคานา คาอากรสวน คา
ตลาดสิ่งใดกับไพรบานพลเมืองนั้น ขาพเจาหาไดถามไม แลวกะปตันเลาใหขาพเจาฟงวา ถาขุนนาง
ตายใสโลงเหมือนกับไทย ไวศพเดือน ๑ บาง ๒ เดือนบาง ๓ เดือนบาง ๔ เดือนบาง ๕ เดือนบาง ป
หนึ่งบาง แลวมีคนนุงขาวหมขาวอยูพวกหนึ่งหามีภรรยาไม มีอยูประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน เจาเมือง
เลี้ยงใหกิน จะเปนชาวบาหลีบวชหรือจะเปนชาติพราหมณอยางไร กะปตันหาทราบไม ถาเจาเมืองจะ
ออกมาวาการงาน คนนุงขาวหมขาวพวกนี้ไปนั่งอยูดวยเพลาละ ๔ บาง ๒ บางเปนที่ปรึกษาสําหรับ
เขียนหนังสือดวย ถาเจาเมืองจะไปขางไหน คนนุงขาวหมขาวพวกนี้นําหนาไป ๔ คนบาง ๒ คนบาง
ทุกครั้ง ถาขุนนางแลไพรบานพลเมืองตายก็ไปเรียกคนพวกนี้มาสวดเพลาบายวันละ ๒ คนเสมอทุกวัน
แลวบุตรภรรยาญาติพี่นองผูตายเอากํายานไปเผาเอาดอกไมไปวางขางโลง แลวเอาขาวไปเซนเสมอทุก
วันกวาจะเผา เมื่อกําหนดจะเผานั้นบรรดาพวกญาติพี่นองเอาไมไผมาทําเปนรานมาขึ้น ๓ ชั้นๆ ลาง
เอาผาขาวปด ชั้น ๒ ชั้น ๓ เอาแผงกรุแลวเอากระดาษสีปดทับ เอาสําลียอมสีแดง สีเขียว สีเหลือง สี
น้ําเงิน สีขาว ๕ สีกับทองอังกฤษมาติดทําเปนลายดอกไมบาง ลายริ้วบางตาง ๆ กัน หลังคาเปนหลัง
เจี ย ดดาดผ า ขาวมี ด อกไม ส ดห อ ย คล าย ๆ กั น กั บ เครื่ อ งศพไทยโลงนั้ น เอาผ า ขาวป ด มี ป พ าทย
เหมือนกับเลนละคร ตีไปบนรานมาชั้นลางมีคนหาม ถารานใหญคนหาม ๕๐ คนบาง ๖๐ คนบาง ถา
รานมาเล็กหาม ๒๐–๓๐ คนบาง ดอกไมทําดวยทองอังกฤษคนถือแหนาศพประมาณ ๒๐ คนบาง ๓๐
คนบาง แลวคนนุงขาวหมขาว ๔ คน ถือขันเงินใสขาวตอกใสดอกไมโปรยไปตามทาง บุตรภรรยาญาติ
พี่นองตามไปขางหลัง แตภรรยาที่จะตายดวยผัวนั้นนุงขาวหมขาวไปถึงที่เผาเปนที่วางเปลา แลวพูน
ดินขึ้นสูงศอกเศษ รื้อเอาเครื่องศพทําพื้น เผาแลวขุดหลุมเคียงที่เผาศพยาว ๔ ศอก กวาง ๔ ศอก ลึก
๓ ศอก ๔ เหลี่ยม เอาไมไผพันผาชุบน้ํามันมะพราวใสหลุมไวใหเต็มหลุม แลวผูที่จะตายนั้นมีหนังสือ
ไปบอกเจาเมืองใหญวาจะขอตายดวยผัว เจาเมืองมีหนังสือหามมาวาเขาตายแลวก็แลวไปเถิดอยาตาย
ตามเขาเลย ครั้ง ๑ สองครั้ง หญิงผูจะตายนั้นไมฟงจึงมีหนังสือไปบอกอีกครั้ง ๑ เปน ๓ ครั้ง เจาเมือง
จึงมีหนังสือมาวาหามไมฟงแลวมีน้ําใจรักใครผัว จะตายกับผัวไดก็ตายเถิด คนนุงขาวหมขาวเหมือน
พราหมณ ๔ คนจึงเอาไฟจุดเผาศพผูตายกอนแลวจึงจุดไฟในหลุมดวย ญาติพี่นองจึงเอาผาพันไมบาง
ดายพันไมบางชุบน้ํามันมะพราว จุดไฟเผาติดพรอมแลว หญิงภรรยาที่จะตายนั้นลาบิดามารดาญาติพี่
นองแลวก็โจนลงในหลุมตายไปดวยกัน ดอกไมทองอังกฤษที่แหศพไปนั้น ก็ทิ้งเขาไปในไฟเผาเสียดวย
รุงเชาญาติพี่นองชวนกันไปเก็บกระดูกใสขันเงินคนละขันทั้งสองคนมาไวที่เรือน เซนเชา เซนกลางวัน
เซนเย็น ๓ เพลาครบ ๓ เดือนแลวจึงไปหาคนนุงขาวหมขาว ๔ คนมาแหเอากระดูกไปทิ้งเสียที่ทะเล
หญิงที่จะตายตามผัวไดนั้น ที่เปนภรรยาเจาเมือง ปลัดเมือง ถาผัวตายแลวจะมีผัวอีกไมได ที่มีบุตรนั้น

๕๐๒
อยูเลี้ยงบุตรไปกวาจะโตกวาจะแก จะมีผัวอีกนั้นไมได ถามีผัวอีกญาติพี่นองขางผัวที่ตายไปรองฟอง
แกเจาเมืองๆ ทําโทษ ลางทีฆาเสียบาง ขายเสียบาง ภรรยาที่ไมมีบุตรนั้นจะมีผัวอีกก็ไมไดเหมือนกัน
จึงตองไปตายเสียกับผัวลางทีมีหนังสือไปบอกเจาเมืองวาจะตายตามผัว เจาเมืองมีหนังสือหามครั้ง ๑
บาง ๒ ครั้งบาง ฟงคําเจาเมืองที่ไมตายตามผัวก็มี หญิงภรรยาไพรบานพลเมืองนั้นไมตองตายตาม
ผัวๆ ตายแลวจะมีผัวใหมอีกก็ไดไมมีโทษ ถาแลชายก็ดีหญิงก็ดีเปนผูรายลักของจับตัวไดครั้ง ๑ เจา
เมืองเอาไปชําระเอาของคืนใหเจาของ หามปรามสั่งสอนแลวปลอยไป ถาไปลักเขาจับไดอีกครั้ง ๑ เจา
เมืองเอาตัวมาทําโทษใสกรงทําดวยไมจริงกวาง ๔ ศอกยาว ๕ ศอก ๖ ศอก สูงศอก ๑ ใสในกรงให
นอน ลุกขึ้นนั่งไมได เพลาเชา เพลาเย็นเอาออกใหกินขาว ใสกรงไวเดือน ๑ บาง ๒ เดือนบาง ๓ เดือน
บาง เห็นเข็ดหลาบแลวปลอยตัวไป ถาไปลักเขาอีก จับไดเปน ๓ ครั้ง เจาเมืองใหเอาตัวไปแทงเสีย ถา
แลภรรยามีชูผัวจับไดเจาผัวแทงเสียทั้งหญิงทั้งชาย ถาจะแทงแตชายชูก็ไมได จะแทงแตหญิงก็ไมไดมี
โทษกับเจาผัว ตองแทงเสียทั้ง ๒ คน ถาจับไมไดแตรูวาภรรยามีชู เจาผัวขายภรรยาเสียได ถาแล
ลูกคาผูใดๆ ก็ดีไปซื้อคนชาวบาหลีตองบอกกับกะปตัน ๆ เรียกเอาภาษีคนละ ๑๐๐๐ อีแปะจึงเอาคน
ลงเรือได ถาแลไมเสียคาภาษีใหเอาคนมาไวในเรือซอนไวที่ไหนก็ดีมีผูมารองฟอง เจาเมืองเอาตัวไป
เสีย เงินที่ซื้อคนก็สูญเปลา จะรองฟองวากลาวเอาเงินคืนไมได ๚
ครั้น ณ วัน ฯ ๕ ขางขึ้นๆ กี่ค่ําจําไมได ปมะเมียอัฐศก ขาพเจาเห็นกําปนลูกคาเมืองสรียะบานายเรือเปนจีน ตนหนเปนชาติวิลันดามาถึงเมืองบาหลีลํา ๑ ตนหนวิลันดาถือหนังสือเจาเมือง
ใยกระตรามาถึ งเจ า เมื อ งบาหลี ฉบั บ ๑ ในหนั งสื อ นั้ น วาให เจ าเมื องบาหลี ป ลู กเรือนไว เจ าเมื อ ง
ใยกระตราจะเอาคนมาไวที่เมืองบาหลีสักหาพันคน เจาเมืองบาหลีเหลงจึงมีหนังสือใหตนหนวิลันดา
ถือไปถึงเจาเมืองไยกระตรา วา เมืองบาหลีเหลงนี้แตกอนไมเคยมีคนชาติวิลันดามาอยู ถาจะมาอยูให
ไดก็มาเถิด เรือนที่จะใหคนอยูนั้นเราปลูกไวแลว อยูประมาณ ๙ วัน ๑๐ วันตนหนวิลันดาก็ถือหนังสือ
กลับไปเมืองสรียะบา เจาเมืองบาหลีเหลงจึงเกณฑคนประมาณ ๕ พันคนมาทําสนามเพลาะเปนวง
เดือน ที่ชายทะเลทาเรือจอดนาบานกะปตันปนตัด เอาไมมะพราวปกเรียงกันหางประมาณ ๓ ศอก สูง
๗ ศอก กวาง ๗ ศอก ๒ แถวยาวประมาณ ๑๐ เสน ใสขื่อชักบนปลายไมมะพราวเปนคูๆ กัน จึงเอาไม
ไผทั้งลํามาวางเรียงๆ กันกรุขางใน แลวเอาดินถม เอาน้ํารด เอาไมกระทุงใหแนน สูง ๗ ศอกถึงปลาย
ไมมะพราว ๚
ครั้น ณ วัน ฯ๔ ๖ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก วิลัน ดาเอาเรือบด ปากกวางประมาณ ๑๐ ศอก
สองเสาคนในลําประมาณ ๒๐ คน มีปนกระสุน ๔ นิ้ว สองบอกมาหยั่งน้ําที่อาวนาเมืองบาหลีเหลงอยู
๒ วัน วันเดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ํา ก็กลับไป ๚
วัน ฯ๔ ๖ ค่ํา ขาพเจาเห็นเรือรบวิลันดากลับมาหยั่งน้ําอยูอีก ๒ วัน วัน ฯ๖ ๖ ค่ํา ก็กลับไป

๕๐๓
อยู ณ วัน ฯ๑๒ ๗ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก ขาพเจาเห็นกําปนไฟลํา ๑ กําปนใหญปน ๒ ชั้นลํา
๑ มาทอดสมอลงที่อาวหนาเมืองบาหลีเหลง กําปนใหญทอดใกลเรือขาพเจาประมาณ ๒๐ เสนเศษ
กําปนไฟมาทอดชิดเรือขาพเจาประมาณ ๓ วา ๔ วา ขาพเจาก็ลงเรือสําปนเอาสุกร ๒ ตัว เปด ๖ ตัว
ลูกเรือ ๓ คนแจวเรือไปถึงทากําปนไฟ ขาพเจาขึ้นไปบนกําปน ทหารวิลันดาถามขาพเจาวามาแตไหน
ขาพเจาบอกวาเปนลู กคากรุงเทพพระมหานครมาคาขาย ทหารจึงลงไปบอกแกน ายทหารในท อง
กําปน แลวขึ้นมาพาขาพเจาลงไปในทองกําปน นายทหารวิลันดาจึงถามขาพเจาวาเปนลูกคามาแต
ไหน ขาพเจาบอกวามาแตกรุงเทพพระมหานคร นายทหารจึงวาทําไมไมรูฤๅ วาเราจะมาตีเมืองบาหลี
เหลง ขาพเจาบอกวาไมรู นายทหารจึงวาเราไดมีหนังสือไปถึงเจาเมืองใหมวาอยาใหลูกคามาคาขาย ที่
เมืองบาหลีเหลง ขาพเจาตอบวาขาพเจาไปขอหนังสือเดินทางที่เมืองใหมๆ ก็หาไดบอกแกขาพเจาไม
จึงไดมาคาขายเมืองบาหลีเหลง นายทหารจึงบอกขาพเจาวาเจาเมืองใยกระตาบังคับมาวา ถากําปน
มาถึงพรอมกันแลวใหรบเมืองบาหลีเหลงใน ๓ วัน ใหนายเรือเรงทวงเงินใหเสร็จแลวกลับไปเสียเร็วๆ
ขาพเจาจึงบอกวาเงินขายของไวทวงไดแลวสัก ๒ สวน ยังคางอยูกับชาวบาหลีเหลง ๒ สวน นายทหาร
จึงวากับขาพเจาวาใหเรงทวงเงิน สินคาซึ่งคางอยูนั้นขนลงบรรทุกเรือใหแลวใน ๒ วัน ขาพเจาจะลา
กลั บ มาเรื อ นายทหารจึ งว า จะฝากหนั งสื อ ขึ้ น ไปให เจ า เมื อ งด ว ยฉบั บ ๑ แล ว เอาหนั งสื อ มาให
ขาพเจา ๆ จึงวา ถาเจาเมืองบาหลีเหลงรับหนังสือไวแลว ขาพเจาจะกลับมาบอก ถาไมรับไวขาพเจา
จะเอาหนังสือมาคืน ขาพเจารับเอาหนังสือ ลงเรือสําปนกลับไปขึ้นทาเมืองบาหลีเหลง ขาพเจาเอา
หนังสือซอนเสียในเสื้อ ขาพเจาจึงไปที่บานกะปตัน ขาพเจาเห็นเจาเมืองใหญเจาเมืองรองปลัดเมือง
มาพรอมกันอยูที่บานกะปตัน ขาพเจาหาไดเอาหนังสือออกใหไม ขาพเจาจึงบอกวานายทหารวิลันดา
อยูที่กําปนไฟหาตัวขาพเจาไปที่กําปน จะใหขาพเจาเอาหนังสือขึ้นมาใหกับเจาเมือง ขาพเจาหาอาจ
รับ มาไม เจ าเมื อ งจึ งถามว า เขาว า อย างไรบ าง ข าพเจาบอกกั บ นายทหารวา เป น ลู กค ามาค าขาย
นายทหารวาเปนลูกคาก็ใหเรงขนของทองเงินเสียใหเสร็จใน ๒ วัน ถากําปนมาพรอมกันเมื่อใดจะตี
เมืองบาหลีเหลง เรือจะกีดทางปน เจาเมืองจึงวาไมรับเอาหนังสือขึ้นมานั้นดีแลว ถาเขาจะมีหนังสือ
ขึ้นมาใหเขาเอามาเอง ขาวของเบี้ยอีแปะซึ่งยังคางอยูกับผูใด เรงขนลงบรรทุกเรือเสียเถิดเจาเมืองจึง
ใหคนไปตีเกราะที่ตนทางจะขึ้นไป เมืองบาหลี บานตามทางก็ตีเกราะตอๆ ตลอดกันไป ขาพเจาดูอยู
ประมาณ ๓ บาท ๔ บาทนาฬิกา ขาพเจาแลเห็นคนถือปนถือหอกถือหลาว ที่บานไกลๆ วิ่งลงมาหา
เจาเมืองที่บานกะปตันประมาณ ๑๕๐ คน ๑๖๐ คนเศษ แลวขาพเจาก็รีบลงเรือสําปนกลับมาที่กําปน
ไฟ เอาหนังสือคืนใหกับนายกําปน ๆ ถามวาเจาเมืองวากะไร ขาพเจาบอกวาเจาเมืองวาตัวเปนลูกคา
ไปรับเอาหนังสือเขามาทําไม เมื่อจะมีหนังสือขึ้นมาก็ใหเขาเอาขึ้นมาเอง แลวขาพเจาก็ลานายทหาร
กลับมาเรือ ขาพเจาใหลูกเรือเอาเรือสําปนขึ้นไปขนของที่หางกะปตันลงมาบรรทุกเรือ ๚

๕๐๔
๏ รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๓ ๗ ค่ํา เพลาเย็น ของก็ยังหาหมดไม ขาพเจาเห็นกําปนมาทอดอยู
ราย ๆ กันประมาณ ๒๔ ลํา ๒๕ ลํา ขาพเจาก็ลงสําปนไปหานายทหารที่กําปนไฟ ขาพเจาขอทุเลากับ
นายทหารวาขนของ ๒ วันแลวขนได ๒ สวน ยังสวน ๑ ขอทุเลาอีก ๓ วัน นายทหารจึงวาเจาเมืองไย
กระตาบังคับขาดมาวากําปนรบมาถึงพรอมแลวเมื่อใด ก็ใหรบเมืองบาหลีเหลงใน ๓ วัน นายทหารจึง
วาขาพเจาเปนลูกคากรุงเทพพระมหานครจะงดให อีก ๓ วัน ถาถึง ๓ วันแลวเราจะยิงสนามเพลาะ
เมืองบาหลีเหลงใหทลายใหสิ้น จะมาทุเลาอีกนั้นไมไดแลว ขาพเจาก็กลับมาเรือเรงขนของอยู จน ณ
วันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๘ ขาพเจากับลูกเรือขึ้นไปขนของบนบานกะปตัน มีลูกเรือเฝาเรือใหญอยู ๓ คน
ขาพเจาลงมาที่หาดทรายชายทะเล แลไปเห็นกําปนใชใบมาแตไกลประมาณสัก ๒๓ ลํา ๒๔ ลํา แลว
ขาพเจาเห็ น ฝรั่งที่ กําป น ไฟลงเรือชวงประมาณ ๓๐ คน ไปที่ เรือข าพเจา ขึ้น บนเรือแลวถอนสมอ
ขาพเจาก็เรงลงเรือสําปนออกไปดู ขาพเจาขึ้นบนเรือถามเปนภาษามลายูวาจะถอยเรือขาพเจาไปขาง
ไหน พวกทหารวิลันดาบอกวาจะถอยไปทอดเสียใหพนทางตอแหลมขางใต กําปนรบมาถึงจะมาทอด
ที่นี่ พวกทหารกับลูกเรือก็ถอนสมอขึ้นใชใบไปทอดขางตอแหลมขางใต พนที่เดิมออกไปประมาณสัก
๒๐ เสน ทอดสมอลงแลวพวกทหารก็กลับไปกําปนไฟ อยูประมาณโมง ๑ ขาพเจาแลไปดูเห็นกําปน
มาถึง ทอดอยูที่เรือขาพเจาทอดอยูกอนประมาณ ๒๓ (ลํา) ๒๔ (ลํา)
รุงขึ้น ณ วัน ๒ฯ ๘ ค่ํา ขึ้นไปขนของที่บานกะปตัน ขาพเจาเห็นพวกชาวบาหลีเหลงถอน
เอาตนขาวในนาที่ทําสนามเพลาะตามชายทะเลมา กองเปนคันสูง ๓ ศอก ยาวประมาณ ๒ เสนเศษ
ทั้ง ๒ ขางตอปกกาออกไปบังตาไมใหเห็นคน แลวขุดหลุมเปนฟนปลา ลึก ๒ ศอก กวาง ๒ ศอกบาง
๓ ศอกบาง ขางนารับปนตรง ขางหลังไถลลาดพอขึ้นไดลงไดงาย ประมาณหลุมสุดปกกาขางเหนือสัก
๑๕๐ หลุม ขางใตสัก ๑๕๐ หลุม คนอยูในหลุมๆ ละ ๒ คนบาง ๓ คนบาง ประมาณ ๖๐๐ คน ๗๐๐
คน ถือปนบาง ถือหอกบาง ถือหลาวบางทุกคน แลวเจาเมืองใหรื้อเรือนที่ใกลๆ ทางปนเสีย ใหพวก
ครัวขึ้นไปอยูบนเนินเขาบานปลัดเมืองทั้งสิ้น เอาไวรบแตชายฉกรรจประมาณคนสามพันเศษ ขาพเจา
ขนของเสร็จแลว ครั้นเพลาค่ําขาพเจาก็กลับลงไปเรือสินคาที่ขาพเจาขายไวกับชาวบาหลีเหลง ที่ยัง
ทวงไมได ประมาณเงินสัก ๑๗๐๐ เหรียญ ๑๘๐๐ เหรียญ
ครั้น ณ วัน ๓ฯ ๘ ค่ํา นายทหารจึงใหพวกสิปายมาบอกขาพเจาวาวันแรม ๔ ค่ํา เดือน ๘
จะตีเมืองบาหลีเหลง จะยิงปน กระสุนปน จะถูกเรือเขา ใหน ายเรือใชไปเสียใหพน ขาพเจาบอกวา
ตนหนใหญกับจีนลูกเรือคนหนึ่งขึ้นไปซื้อผลกาแฟ ที่เมืองมองงุย ยังหากลับไม ขาพเจาจะขอรอทาอยู
กอน พวกสิปายก็กลับไป เพลาเย็นขาพเจาเห็นกําปนใหญมาทอดสมอเรียงลํานากําปนอยูขางเหนือ
ขางกําปนตรงนาสนามเพลาะออกมาประมาณ ๕ เสนเศษ ๒๐ ลํา แลวเอาเรือบดปากกวาง ๕ ศอก ๖
ศอกลงน้ํา เอาปน ใหญใสนาเรือบดลําละบอก กระสุน จะโตจะเล็กประการใด ขาพเจาแลดูแตไกล
ประมาณหาถูกไม แลวเอาสมอเล็กๆ สายสมอเชือกน้ํามันไปทอดไวริมฝง เอาหางเชือกมาผูกไวกับ

๕๐๕
กําปนทุกลําทั้ง ๒๐ ลํา กําปน ๒ เสาบาง ๓ เสาบาง มีปนรายแคมชั้นเดียวจะเปนลําละกี่บอกขาพเจา
หาไดนับไม กําปนอีก ๒๐ ลําเศษ ทอดหางออกไปประมาณ ๙ เสน ๑๐ เสน ขาพเจาเห็นกําปนใหญ
ปน ๒ ชั้นลําหนึ่ง กําปนไฟ ๒ ลํา กําปนใบ ๒๐ ลํา กําปนใหญ ๓ เสาปน ๒ ชั้น มีคนในลําประมาณ
๓๐๐ เศษ กําปนไฟ ๒ ลําๆ หนึ่งคนประมาณ ๑๐๐ เศษ กําปนไฟ ๒ เสาบาง ๓ เสาบาง ๒๐ ลํา คน
ประมาณลําละ ๑๐๐ คนบาง ๑๒๐ คนบาง ๑๓๐ คนบาง เขากันเปนกําปน ๔๓ ลํา ครั้นเพลาเชาโมง
เศษขาพเจาเห็นคนในลํากําปนใหญที่มาทอดสมอเรียงกันอยู ทั้ง ๒๐ ลํา ลงเรือบดลําละ ๑๕ คนบาง
๒๐ คนบาง ถือปนคาบศิลาบาง ถือกระบี่บาง สาวเชือกน้ํามันสายสมอที่ไปทอดไวริมตลิ่งพรอมกันทั้ง
๒๐ ลํา เรือบดเขาไปใกลสนามเพลาะประมาณ ๒ เสนเศษเอาสายสมอผูกเรือบดแลวก็ยิงปนใหญทุก
ลําๆ ไมไดหยุดเสียงปนจนเพลาเที่ยงจึงหยุด ขาพเจาแลไปเห็นกําปนใหญที่ทอดเรียงกันอยูยิงปนใหญ
ขึ้นไปอีก ๓ กระสุน ๆ ขามสนามเพลาะไปตกลงกลางบานที่โรงยังไมไดรื้อ หางสนามเพลาะเขาไป
ประมาณห า เส น กระสุ น แตกออกจะถูก คนตายบ างอยางไร ข าพเจาไม ท ราบ เห็ น ไฟไหม โรงอยู
ประมาณสัก ๕ บาท ๖ บาทนาฬิกา เปลวไฟดับลงแลว ขาพเจาเอากลองสองไปดูเห็นสนามเพลาะที่
กลางพังราบลงกวางประมาณ ๒ เสน ตึกกะปตันปนตัดก็ทลายลงดวย พวกวิลันดาที่ในเรือบดทั้ง ๒๐
ลํ า สาวสายสมอเข าไปจนถึ งฝ งแลว ก็ขึ้น บกถือป น คาบศิล าบาง ถือกระบี่ บ าง พากัน กรูเขาไปใน
สนามเพลาะ พวกบาหลีเหลงขึ้น จากหลุมเอาปน คาบศิล ายิงเอาพวกวิลัน ดาถูกเห็น ลมลงตายบาง
ลําบากบาง พวกวิลันดาก็เอาปนยิงถูกพวกบาหลีเหลงบาง สิ้นคราวปนพวกบาหลีเหลงวิ่งเอาหอก
ไลแทงพวกวิลันดาตายเปนอันมาก ที่เหลือตายก็วิ่งหนีลงเรือบด สาวสายสมอกลับมาขึ้นกําปนใหญ
วิลันดาจะคิดอานประการใดตอไปนั้นขาพเจาไมทราบ เพลาบาย ๓ โมงเศษขาพเจาปรึกษากับตนหน
รองลูกเรือทั้งปวงวา บานเมืองเขารบกันอยูอยางนี้ ที่ไหนตนหนใหญกับจีนลูกเรือจะมาไดเราอยาคอย
เลย พากันไปเถิด เห็นพรอมแลวก็ฉอใบขึ้นตัดสมอทิ้งเสียตัวหนึ่ง ใชใบเรือมาแตอาวเมืองบาหลีเหลง
ณ วัน ๔ฯ ๘ ค่ํา ปมะเมียอัฐศกเพลาเย็น มาถูกทางบางผิดทางบาง เดือน ๑ กับ ๖ วัน ถึงเมืองใหม
วัน ๑ฯ ๐ ๙ ค่ํา ขาพเจาเอาของเมืองบาหลีมาแลกของที่เมืองใหม ไดผาขาว ๕๐ หาบ
๒๐๐ หาบ ไดดายขาวหนัก ๔๐ หาบ ไดหมากแหงหนัก ๒๐๐ หาบ ไดหวายหินหนัก ๑๐๐ หาบ หอย
เบี้ยหนัก ๕๐๐ หาบ
วัน ฯ๒ ๙ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก กําปนไฟมาแตเมืองมะเกาถึงเมืองใหมลําหนึ่ง ขาพเจาไดยิน
ชาวเมืองใหมพูดกันวาอังกฤษนายกําปนเลาใหฟงวาเมื่อวัน ๕ฯ ๘ ค่ํา เกิดหองไถที่นาเมืองกวางตุง
กําปนเสีย กําปนใบ ๒๒ กําปนไฟ ๑ (รวม) ๒๓ กับสําเภาจีน ๗ ลํา
ครั้น ณ วัน ฯ๗ ๙ ค่ํา ขาพเจาไปขอหนังสือเบิกลองกับเสมียนเจาเมืองใหมที่โรงความ
ขาพเจาไดยินพวกจีนเปนความตองขังอยูในตารางพูดกันวา เจาเมืองใหมปวยไปรักษาตัวอยูเมืองเกาะ

๕๐๖
หมาก เมื่อไรจะหายก็ไมรูเลย เจาเมืองหายแลวกลับมาความจึงจะไดวากัน ขาพเจาหาไดถามกั บ
เสมียนไม ไดหนังสือแลวกลับมาลงเรือจะใชใบเขามา ณ กรุงเทพพระมหานคร ตนหนรองชาติมุกิดคน
๑ กับคนหุ งเขาของตน หนรองคน ๑ เขากัน ๒ คน ขอโดยสารเขามา ณ กรุงเทพพระมหานครกับ
ขาพเจาชมบานชมเมืองดวย ออกเรือจากเมืองใหม วัน ฯ๘ ๙ ค่ํา ตนหนจีนสําหรับเรือเดิม ใชใบมา ๑๙
วัน วัน ฯ๑๓ ๑๐ ค่ํา ถึงเมืองสมุทรปราการๆ ถามขาพเจาแลวก็บอกสงขึ้นมา ณ กรุงเทพพระมหานคร
ขาพเจาไดทราบความแตเทานี้
๔๘. คําใหการเรื่องพระยาพิษณุโลกจัดแจงใหเมืองคําทําสวยทอง
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๑๑๔
๏ คําใหการ หลวงปลัด หลวงยกกระบัตร ขุนมหาดไทย เมืองคํา ดวยพระยาพิษณุโลก
จัดแจงใหเมืองคําทําสวยทองเดือน ๙ ปมะเมียอัฐศก
๏ ฯข า ฯ หลวงปลั ด หลวงยกกระบั ต ร ขุ น มหาดไทย ขุ น แพ ง เมื อ งคํ าขึ้ น กั บ เมื อ ง
พิ ษ ณุ โลกให การต อ งคํ ากั น ว า เดิ มจะเป น เดือ นใดป ใดจํ าไม ได เมื่ อครั้งพระฤทธิส งครามเจ ากรม
หกเหลาเปนที่พระยาพิษณุโลก ขึ้นไปวาราชการบานเมือง พระยาพิษณุโลกเกณฑให ฯขาฯ ๔ คนคุม
ไพร ๗๐ คน ทําสวยดินประสิวคนละ ๑๑ ชั่ง ปหนึ่งเปนดินหนัก ๘ หาบ ๔๐ ชั่ง ฯขาฯ เอาดินมาสง
พระยาพิษณุโลกครบจํานวนทุกป ครั้นพระยาพิษณุโลกเถิงแกอนิจกรรมแลว พระยาอุทัยธานีเปนที่
พระยาพิษณุโลก ฯขาฯ ก็ไดเอาดินมาสงพระยาพิษณุโลก ถาสงดินไมครบ พระยาพิษณุโลกเรียกเอา
เงินคาดินเสมอชั่งละ ๒ สลึง ถาจะคิดเปนเงินเสมอคนละ ๑ ตําลึง ๒ บาท ครั้นพระยาพิษณุโลกเถิง
แกอนิจกรรม ครั้นโปรดเกลาฯ ตั้งพระยาไตรโกษาเปนที่พระยาพิษณุโลกเรียกเอาเงินเสมอคนละ ๑
ตําลึง ๒ บาท ฯขาฯ แลไพรมีชื่อหาไดหุงดินมาสงไม พระยาพิษณุโลกเปนเจาเมืองไดปหนึ่ง พระยา
พิษณุโลกเถิงแกอนิจกรรม เลกสวยดินตาย หนี ๓๐ คน ยังคงเลกอยูแต ๔๐ คน พระไชยบูรณเปน
พระพิษณุโลกเจาเมือง ฯขาฯ ไดเก็บเงินคาดินคนละ ๑ ตําลึง ๒ บาท มาสงพระยาพิษณุโลกได ๒ ป
เปนเงิน ๓ ชั่ง
อยูมา ณ ปจอสัมฤทธิศก ขุนอินแล ฯขาฯ ไปเที่ยวปาพบบอทองที่หวยชองนางคลี่หลัง
เมืองพิษณุโลก ทางไกลเมืองพิษณุโลกคืน ๑ ขุนอินแล ฯขาฯ รอนชันสูตรดูวัน ๑ ไดเนื้อทองคําหนัก
๑ เฟอง ขุนอินแล ฯขาฯ มาแจงกับพระยาพิษณุโลกๆ ใหขุนอิน ฯขาฯ คุมไพรสวยดิน ๔๐ คน ไป
รอนทอง รอนอยูประมาณ ๑๕ วัน ไดเนื้อทองคําหนัก ๗ ตําลึง ขุนอินแล ฯขาฯ คุมเอาทองมาสง
พระยาพิษณุโลกๆ จึงตั้ง ใหขุนอินเปนที่พระสุวรรณคีรีเจาเมืองคํา ขุน พลเปนที่หลวงสุวรรณปลัด
ขุนโยธาเปน ที่ หลวงยกกระบัต ร หมื่น พินิจเปนที่ขุน มหาดไทย หมื่นอาจเปนที่ขุน แพง ยกเอาบาน
มุงชมภูขนานชื่อเปนเมืองคําขึ้นกับเมืองพิษณุโลกอีกเมืองหนึ่ง เถิงกําหนดรอนทองพระสุวรรณคีรี
ฯขาฯ คุมไพรไปรอนทองมาสงพระยาพิษณุโลกตามจํานวนเลก ๔๐ คน เสมอคนละ ๒ สลึง เปนทอง

๕๐๗
สวนตัวเลกหนัก ๕ ตําลึง พระเมืองคํา ฯขาฯ กรมการใหกับพระยาพิษณุโลกอีก ๒ บาท ๒ สลึง เขา
กันเปนทองปหนึ่งหนัก ๕ ตําลึง ๒ บาท ๒ สลึง ฯขาฯ ไดสงทองกับพระยาพิษณุโลก ตั้งแตปจอมา
จนปเถาะเบญจศก ๖ ป คิ ดเป น ทองหนัก ๒ ชั่ง ๑๒ ตําลึง ๓ บาท ครั้น พระยาพิ ษณุ โลกเถิงแก
อนิจกรรม หลวงนรินทรมีหมายมาให พระเมืองคําแล ฯขาฯ ใหมา ณ เมืองพิษณุโลก (เนื้อความใน
หนาตนชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
(เนื้ อ ความในหน า ปลาย) ตอ ไปให สื บ ถาม หลวงราชโกษาคนใหม หลวงโกษานอก
ราชการ หลวงนครชุม เมื องพิ ษณุ โลก ใหการวาเลกเมืองคําแตกอนทําสวยดิน ประสิว ครั้น อยูมา
เจาพระยาอภัยภูธรใหย กดิน ประสิวเสีย ใหเกณฑเลกเมืองคําตัดไมขอนสัก เลกเมืองคําไดเสียเงิน
คนละ ๑ ตําลึง ๒ บาท ใหพระยาพิษณุโลกผูเถิงแกอนิจกรรม แลวพระยาพิษณุโลกใหเลกเมืองคําไป
รอนทองมาสงจึงนําเอาหนังสือบอกและคําใหการขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบใตฝาละอองฯ
แลว ทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกลาฯ สั่งวาพระยาพิษณุโลกใหพระเมืองคํากรมการคุมไพรไปรอนทอง
ใหพระยาพิษณุโลกๆ รับจะสงไมแทนตัวเลกก็ไมสงลงมา ไมตกคางอยูเถิง ๖ ปคิดฉอหลวงฉอราษฎร
เอาไวเปนอาณาประโยชนของตัวหาสุจริตไม พระยาพิษณุโลกไมบอกเทพยุดาที่รักษาบานรักษาเมือง
จึงบันดาลใหตายเสียไมใหบวชเปนสงฆได และพระยาพิษณุโลกปดบังเอาทองเอาไมของหลวงไวเถิง ๖
ป พระไชยบูรณก็ยังจะปดบังเอาทองเปนอาณาประโยชนตอไปอีกหาบอกกลาวลงไปไม ตอพระจงรณฤทธิมาแจงความ พระยาราชสุภาวดีใหมีหนังสือตักเตือนขึ้นมาพระไชยบูรณกรมการจึงบอกสง
ทองแลวาไมคางพระยาพิษณุโลกดังนี้ พระยาไชยบูรณกรมการก็มีความผิดอยู และซึ่งพระเมืองคํา
หลวงปลัด ยกกระบัตร กรมการจะขอควบคุมเลกเมืองคําทําสวยทูลเกลาฯ ถวายนั้น ก็ใหพระเมืองคํา
หลวงปลัดกรมการควบคุมเลกมีชื่อทําสวยทองตามสมัครเถิด และเลกเมืองคํามีจํานวนอยูเปนคนสัก
แลว ๔๐ คน ใหทําสวยทองคนละ ๒ สลึง ปหนึ่งเปนทอง ๕ ตําลึง ๒ บาท ใหพระจงรณฤทธิดูแลวา
กลาวจัดแจงให พระเมืองคํา กรมการ คุมไพรรอนทองทูลเกลาฯ ถวายตั้งแตปมะเมียอัฐศกสืบไป แล
ใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิกรมการชําระเอาเลกหมูในกองพระเมืองคํามาสักใหสิ้นเชิง ถาชําระได
เลกหมูมากนอยเทาใด ก็ใหแตงขุนหมื่นกรมการคุมเลกลงไปสัก ณ กรุงเทพฯ จะไดบอกสวยทองของ
หลวงขึ้นตามจํานวนคน ถาเถิงเทศกาลรอนทองก็ใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิ กรมการตักเตือน
พระเมืองคํากรมการ คุมไพรไปรอนทองแตตนระดูใหไดเนื้อทองครบจํานวนเสมอจงทุกป อยาใหทอง
สวยขาดคางลวงปไปได ถารอนทองไดแลวก็ให พระไชยบูรณพระจงรณฤทธิกรมการบอกสงทองให
พระเมืองคําคุมทองลงไป ณ กรุงเทพฯ จะไดพาพระเมืองคํา เขาเฝาทูลละออง ทูลเกลาฯ ถวายทาง
เปนความชอบสืบไป แตไมขอนสักคางพระเมืองคําซึ่งคางอยูกับพระยาพิษณุโลกผูเถิงแกอนิจกรรม
ขื่อ ๑๒ ลํายอง ๑๒ ชอฟา ๖ ไมใช ๑๖๔ (รวม) ๑๙๔ ตนนั้น โปรดเกลาฯ ใหกระลาการชําระเอา
ทรัพยมรดกของพระยาพิษณุโลกจัดซื้อไมขอนสักสง ณ กรุงเทพฯ ถาไดไมสงเจาพนักงานครบจํานวน
เมื่อใดจึงจะปดตราหักจํานวนไมเกณฑตัดคางเมืองคําขึ้นมาครั้งหลัง แตไมจํานวนปมะโรง ๓๙ ป

๕๐๘
มะเส็ง ๓๙ (รวม) ๗๘ ตนนั้น พระเมืองคํากรมการไดเอาทองคํามาสงเปนหลวง อยาใหพระไชยบูรณ
กรมการกับขาหลวงชําระเอาไมขอนสักจํานวน ๖ ป รายคางปมะโรงปมะเส็งกับพระเมืองคํากรมการ
ตอไปอีกเลย แลเลกกองเมืองคํานายไพร โปรดเกลาฯ ใหทําสวยทูลเกลาฯ ถวายเปนกองรอนทองอยู
แลว ใหพระไชยบูรณ พระจงรณฤทธิจัดแจงเอาเลกเมืองพิษณุโลกนอกจากกองเมืองคําซึ่งสักทองมือ
ขึ้นไมใหตัดไมขอนสักแทนเลกเมืองคําตั้งแตปมะเมียอัฐศกใหครบจํานวนจงทุกปตามจํานวนเลกเมือง
คําตัดไมมาแตกอน ใหพระยาไชยบูรณ พระจงรณฤทธิกรมการเรงรัดสงไมคางเกาแลไมจํานวนป
มะเมียอัฐศกลงไปใหเถิงกรุงเทพฯ แตในเทศกาลน้ํา อยาใหไมขอนสักเกณฑตัดขาดคางตอไปไดเปน
อันขาดทีเดียว และทองคําสวยจํานวนปมะเส็งสัปตศกซึ่งสงลงไปนั้นเจาพนักงานชั่งได ๕ ตําลึง ๑
บาท ๔ กล่ํา ใหรับไวแลว ทองขาด ๒ บาท ๔ กล่ํา ถาเถิงกําหนดสงทองปมะเมียก็ใหพระเมืองคําสง
ทองซึ่งคางลงไปดวย
หนังสือมา ณ วัน ๗ ฯ๑ ๔ ๔ ค่ํา จุลศักราช ๑๒๐๘ ปมะเมียอัฐศก ๛
๏ รางตรานี้พระศรีเสนาทํา ไดอานกราบเรียนเจาคุณพระยาราชสุภ าวดี เจาคุณ ฝาย
เหนือที่ศาลาลูกขุน ณ วัน ฯ๑ ๓ ๑๐ ค่ํา เพลาเชาออกจากเฝาตอหนานายรัตน พระศรีเสนา แลวสั่งวา
ใหมีไปตามรางนี้เถิด ๛
วัน ฯ๒ ๔ ค่ํา ไดสงตรานี้ใหพระศรีเสนารับไปสงใหทนายถือไป พรอมกับตราตามอําแดงดี
ภรรยาพระจงกลาวโทษพระไชยบูรณกรมการ ๛
๔๙. คําใหการพระยาราชเดชะ พระยาเขมรเรื่องคุมสิ่งของๆ พระองคดวงลงไปเมืองญวน
จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๖
๏ คําใหการ พระยาราชเดชะ พระยาบวรนายก พระยาธนาธิบดี ผูคุมของพระองคดวง
ลงไปเมืองญวนหลวงลิขิตปรีชาพาเขามาเฝาเดือน ๗ ปมะแมนพศก ๛
๏ ฯขาฯ พระยาราชเดชะ พระยาบวรยายก พระยาธนาธิบดี ใหการวาพระองคดวงให
ฯขาฯ คุมสิ่งของไปเมืองเว ไปจากอุดงคมีชัย ณ วัน ฯ๙ ๓ ค่ํา เมื่อ ฯขาฯ ออกจากเมืองพนมเปญไป ณ
วัน ฯ๑๓ ๓ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก เถิงเมืองโจฎก ณ วัน ๑ฯ ๔ ๓ ค่ํา จอดเรือนอนอยูที่เมืองโจฎกคืนหนึ่งหา
ไดขึ้นบกไปไหนไม ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ ๕ ๓ ค่ํา ญวนที่เมืองโจฎกเอาสุกรเปดไดสุราน้ําปลาแดงใบชา
ขาวสารหมากพลูมาขายให ฯขาฯ แลวญวนก็ใหแจวเรือนําไปจนเพลาค่ําเถิงเกาะแตงเกาพบองภอ ๑
องทงภาน ๑ (รวม) ๒ คน เรือแงทราย ๓ เรือแงโอ ๓ (รวม) ๗ ลํา วาองเมืองสมิถอใหขึ้นมารับพาไป
ครั้นเพลายามเศษจอดเรือนอนอยูที่เกาะแตงเกา รุงเชาออกจากเกาะแตงไปเพลาพลบคําเถิงเมือง

๕๐๙
ซาแดกหยุดเรือรับประทานอาหารแลวพากันแจวไปในค่ําวันนั้น เพลาใกลรุงเถิงเมืองลองโห รุงขึ้น ณ
วัน ฯ๒ ๓ ค่ํา องตงดก องโบจัน องอาสาด จัดสํารับมาเลี้ยงอยูที่ประทับครําเลี้ยงแลว จายขาวสารสอง
ถังเปดไก ๑๐ ตัว สุรา ๒ ไห น้ําปลาไห หมากพลู เพลาพลบค่ําก็แจวเรือออกจากเมืองลองโหไปคืน
หนึ่งกับวันหนึ่งเพลาบายเถิงเมืองสมิถอจอดเรืออยูโรงครํา องตเวียนผู องโบจัน องอันสาด รับจัดแจง
ของเลี้ยงแลวใหหาตัวทูต ๓ คน ขึ้นไปบนโรงครํา เลี้ยงดูใหรับพระราชทานแลว จายสุกร ๓ ตัว เปด
ไก ๒๐ ตัว แพะตัว ๑ สุรา ๓ ไห น้ําปลา ๒ ไห ขาวสารเจา ๖ ถัง ขาวสารเหนียว ๒ ถัง เกลือถังหนึ่ง
หมากแหง ๒๐ ถัง พลูหอหนึ่ง ใบชา ๑๒ หอ ขาวตาก ๒ ถัง มะพราว ๒๑ ใบกับกลวยออยเปนอัน
มาก แลวเห็นองภอเกอ องทําภาง เรือแงโอแงเล ๕ ลํา ไพรญวน ๑๕๐ คน วาองตกดก องโบจัน อง
อันสาด ที่เมืองไซงอนใหมารับ ครั้น เพลาใกลรุงออกจากเมืองสมิถอไปคืน หนึ่งกับ วัน หนึ่งเถิงเมือง
ไซงอน ณ วัน ฯ๕ ๓ ค่ํา
ครั้น ณ วัน ฯ๖ ๓ ค่ํา องผูใหญมารับ ฯขาฯ กับสิ่งของบรรณาการไปไวที่โรงกงกวนในวัน
นั้นญวนจัดสํารับเลี้ยงดูใหรับประทานแลวจึงจายขาวสาร ๕ ถัง สุกร ๒ ตัว เปดไก ๒๐ ตัว สุราไห ๑
น้ําปลา ๒ ไห เกลือถัง ๑ แลวมีญวนนายไพร ๑๒ คน ไวรับใชสอย มีญวนนายไพร ๑๕๐ คน นั่งยาม
ตามไฟรักษาอยู ๓ วัน ดวยบอกเขาไปเมืองเว
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๑ ๓ ค่ํามีหนังสือเมืองเวมาวาใหพา ฯขาฯ ไป องผูใหญ เมืองไซงอนจึง
จายอิแปะ ๑๘ พวง ขาวสาร ๑๒ ถัง เทียน ๑๐ เลม ใบชา ๒ ชั่ง จายให ๓ คนเปนอิแปะคนละพวง
ขาวสารคนละถัง
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๓ ๓ ค่ํา ญวนก็จัดแจงเลี้ยงดู แลวก็พา ฯขาฯ ออกจากเมืองไซงอนไปคืน
หนึ่งกับวันหนึ่งเถิงโรงครําแขวงเมืองเกียนกรํา
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา องญวนจัดเปลเกณฑญวนมาหาม ฯขาฯ ๓ คน ไพรเขมร ๑๐ คน
และสิ่งของแลวเกณฑนายไพรญวน ๕๐ คน แหสงตอๆ ตามระยะเมืองไป ๑๕ วัน เถิงเมืองเว ณ วัน
วัน ฯ๑ ๐ ๔ ค่ํา ขึ้นอยูบนโรงกงกวน ญวนจัดสํารับเลี้ยงดูจายอิแปะให ๑๐ พวง ขาวสารเจา ๑๓ ถัง
ขาวสารเหนียว ๕ ถัง สุกร ๓ ตัว เปดไก ๓๐ ตัว สุรา ๒ ไห น้ําปลา ๒ ไห ปลาสม ๔ ไห เกลือถังหนึ่ง
เทียนคนละ ๖๐ เลมกับของกินบริบูรณ
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๑ ๔ ค่ํา เห็ น องเวีย นวายออกมาพู ดวาองผูใหญ เลโบให มารับ หนั งสื อ
ศุภอักษรไปแปล ฯขาฯ ก็สง (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)

๕๑๐
๕๐. คําใหการในคัดบอกพระยายมราชเรื่องตังเคาตนถูกทําโทษ
จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๗
๏ วัน ๔ ๕ฯ ๗ ค่ํา ปมะแมนพศก นายคง นายอบ นายมาก ถือหนังสือพระยามหาธิราช
เขมรเมืองกําปอดมากับ
๑๏ ขาพเจาพระมหาธิราชกราบปรนนิบัติเขามายังทานพระยายมราชวาที่ฟาทะละหะขอ
ไดทราบ ดวย ฯขาฯ ใหนายคง นายอบ พี่เขยตังเคาตนเขามากับออกญาศรีสุธามากราบปรนนิบัติทาน
ใหทราบดวยรายตังเคาตนกับจีนเขมรลูกเรือ ๙ คน เขากัน ๑๐ คน ทั้งนายตนนั้น บิดา มารดา บุตร
ภรรยาญาติพี่นองอยู ณ แขวงเมืองกําปอด ตังเคาตนเปนบาว ฯขาฯ แตเมื่อ ฯขาฯ ยังเปนที่เจาเมือง
กําปอดอยูนั้น พระองคดวงครั้นทรงพระเมตตาให ฯขาฯ เปนที่พระยามหาธิราช โปรดพระราชทาน
ญาติพี่นองให ฯขาฯ ๓๐ คน ตังเคาตนก็ติดอยูในบัญ ชีเปนบาว ฯขาฯ ๆ ไดใชสอยเนืองๆ มา และ
พระองคดวงให ฯขาฯ เจาไปเฝากราบถวายบังคม ณ อุดงคมีชัยก็ไดทราบความอยูแลว ครั้น ฯขาฯ
กลับมา ณ เมืองกําปอด ฯขาฯ ถามหาตังเคาตน พี่นองตังเคาตนบอกวาตังเคาตนขอหนังสือพระยาพิไชยรณฤทธิสิทธิสงครามพระยาพลนายทัพกับหนังสือออกญาเสนาอันชิตเจาเมืองกําปอดคนใหมให
ตังเคาตนคนหนึ่งกับลูกเรือ ๙ คน เขากัน ๑๐ คน ออกมาซื้องาป ณ แขวงเมืองกะพงโสม ตังเคาตน
กับลูกเรือก็ไดซื้องาปบรรทุกเรือเสร็จแลว ไดขอหนังสือออกญาปลัดธิเบศรสงครามตรงเมืองกะพงโสม
เขามาคาขาย ณ กรุงเทพฯ นั้น ไดความวา ฯพณฯ ในพระนครใหญไดถามตังเคาตนกับบรรดาลูกเรือ
ด ว ยข อราชการในแขวงเมื อ งกํ า ปอดเมื องกะพงโสม ตั งเคาตนกับ ลู กเรือ ให ก ารไมถู กกั บ ราชการ
ฯพณฯ ให ทํา โทษ ตั งเคาตนตามอยางธรรมเนี ย ม ความทั้ งนี้ข อพระเดชพระคุณ ท านชว ยเมตตา
ทนุบํารุงตังเคาตนกับลูกเรือใหไดความสุข ใหไดกลับไปบานเมืองกับพระเดชพระคุณดวย และนายตน
กับลูกเรือนั้นเกลือกจะไมรูจักวาอยูในแขวงเมืองกําปอด ออกญาศรีสุธาก็ไดรูจักอยูแลว ปรนนิบัติมา
ณ วัน ๓ฯ ๔ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก
๒๏ วัน ๕ฯ ๗ ค่ํา ปมะแมนพศก หลวงรัตนากรลามเขมรนําเอาตัวนายคง นายอบ นายมาก

เขมรเมืองกําปอดมาแจงวาพระยามหาธิราชใชใหนายคง นายมาก ถือหนังสือมากับออกญาศรีสุธา ซึ่ง
พระองคดวงจะใหคุมของมาทางเรือ ออกญาศรีสุธาชาอยู นายคง นายอบ นายมาก จึงโดยสารเรือ
นายโสเขมรบาว ฯพณฯ โกษาธิบดีวาที่สมุหพระกลาโหม ซึ่งออกไปคาขาย ณ เมืองกะพงโสม มาจาก
เมือง ณ วัน ฯ๑ ๕ ค่ํา ปมะแมนพศก นายโสแวะขายของอยู ณ แขวงเมืองกะพงโสมแหงละ ๙ วัน ๑๐
วันชาอยู มาเถิงเมืองสมุทรปราการขึ้นแรมกี่ค่ําจําไมได เรือนายโสเขามาเถิงกรุงฯ จอดอยูหนาบาน
ฯพณฯ โกษาธิบดีวาที่สมุหพระกลาโหม นายโสบอกวาเขมรพวกพระยายมราชวาที่ฟาทะละหะอยูที่
ศาลาหน า วั งพระองค ด ว ง นายคง นายมาก นายอบ มาอยู กั บ พระมโนสงครามได ๓ วั น แล ว

๕๑๑
พระไชยพิมพา หลวงรัตนากร จึงนําตัวนายคง นายอบ นายมาก กับหนังสือพระยามหาธิราช มาแจง
ณ ศาลาลูกขุน ๛
๏๓ หนังสือออกญาธิเบศรสงคราม บอกมายังหลวงพิทักษวารี หลวงนทีเขื่อนขันธ หลวง
กันเขตแดน หลวงแกวนจบสมุทร หลวงภักดีสงคราม ใหทราบดวยละอองธุลีพระองคดวงเปนเจาตรัส
ใชใหออกญาเสนาธิเบศรเขามาหาซื้อเสมาจากกรุงเทพฯ ถาออกญาเสนาธิเบศรไดมาเถิง ใหทานหลวง
ทั้ง ๕ คนชวยจัดแจงเรือกับขุนพนักงาน ชวยสงออกญาเสนาธิเบศรเขาไปใหไดเถิงกรุงเทพฯ อยาให
ทานหลวงทั้ง ๕ คนดูดายเลย ใหชวยทํานุบํารุงใหไดความสุขสบายตอไปขางหนา อยาไดขัดขวางเลย
หนังสือมา ณ วัน ๖ ฯ๘ ๔ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก ๛
๏๔ ฯขาฯ นายคง นายมาก นายอบ เขมรเมืองกําปอดใหการตองคํากันวา นายคงอายุ ๓๖
ป นายอบอายุ ๓๕ ป นายมากอายุ ๒๕ ป ฯขาฯ นายมากบิดาชื่อนายเมา มารดาชื่อเอม ฯขาฯ นาย
คง บิดาชื่อนายคน มารดาชื่อเดะ ฯขาฯ นายอบบิดาชื่อนายมวย มารดาชื่อแก บิดา ฯขาฯ ทั้ง ๓
คนเป น บ าวพระยามหาธิ ราช บิ ดามารดา ฯขาฯ ตั้งบานเรือนอยู ณ บ านกระพองตรงแขวงเมือง
กําปอดทางใกลเมืองกําปอดประมาณ ๒๐๐ เสน ฯขาฯ เปนบาวพระยามหาธิราชดวยกันทั้ง ๓ คน ณ
เดือน ๔ ขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได ปมะเมียอัฐศก พระยามหาธิราชใหหาตัว ฯขาฯ มาที่เรือน พระยามหาธิราชบอก ฯขาฯ วานายตนเปนบาวพระยามหาธิราชกับลูกเรือ ๙ คน เขากัน ๑๐ คนคุมเรือบรรทุก
งาปเขามาขาย ณ กรุงเทพฯ ใหยึดเอาตัวไวหาไดกลับออกไปไม นายตนก็เปนลูกพี่ลูกนองกับนาย
มาก นายอบ นายคงเปนพี่เขยนายตน พระยามหาธิราชจะให ฯขาฯ ทั้ง ๓ คน ถือหนังสือเขามาตาม
พระยายมราชวาที่ฟาทะละหะใหขอนายตนกลับออกไป พระยามหาธิราชก็ทําหนังสือให ฯขาฯ ถือ
เขามาเถิงพระยายมราชวาที่ ฟาทะละหะจะใหมากับ เรือ ออกญาศรีสุธาซึ่งพระองคดว งจะใหคุม
สิ่งของเขามาทูลเกลาฯ ถวาย ออกญาศรีสุธายังจัดแจงสิ่งของบรรทุกเรืออยู ณ เมืองกะพงโสม ฯขาฯ
ไดหนังสือแลวเดินบกมาจากเมืองกําปอดนอนทางคืนหนึ่งเถิงเมืองกะพงโสม ฯขาฯ ทั้ง ๓ คนเขาไป
หาออกญาศรีสุธา บอกวาพระยามหาธิราชให ฯขาฯ ทั้ง ๓ คนถือหนังสือเขาไปเถิงพระยายมราชวาที่
ฟาทะละหะ ขอนายตนซึ่งคุมเรือบรรทุกงาปเขาไปขาย ณ กรุงเทพฯ คางอยูใหไดกลับ คืนออกไป
บานเมือง ออกญาศรีสุธายังจัดแจงบรรทุกสิ่งของอยูยังหาเสร็จไม แตสิ่งของซึ่งออกญาศรีสุธาจะ
บรรทุ กเรือ เข า มานั้ น จะเป น สิ่ งใดมากน อ ยเท าใด ฯข าฯ หาทราบไม พอพบนายโสเขมรเดิ มเป น
ชาวเมืองกําปอดเปนคนรูจักกัน พาครอบครัวเขามาอยู ณ กรุงเทพฯ นายโสออกไปคาขาย ณ เมือง
กะพงโสม ฯขาฯ ถามนายโสวาเขาไปอยู ณ กรุงเทพฯ สบายอยูฤๅ เมื่อใด ฯขาฯ จะโดยสารไปดวย
ขุนแสนสังหารวาเดือน ๔ จึงจะคุมของเขามา แตเรือเล็กคนมากจะเดินสารไปดวยไมได ครั้น ฯขาฯ
หาของไดแลว ณ วัน ฯ ๔ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก ฯขาฯ เอาหนังสืออกญาจินดาธิบดีไปใหออกญาเสนาธิเบศรสงครามเจาเมืองกะพงโสม ฯขาฯ วาจะเขาไป ณ กรุงฯ ก็ขัดสนดวยเรือ ฯขาฯ ใหเงินเจาเมือง

๕๑๒
กะพงโสมชั่งแปหนึ่งคิดเปนเงินตรา ๒ บาท ขอใหชวยจัดแจงสงเขาไป เจาเมืองกะพงโสมวาเปนคน
ชอบพอกันกับนายดานเกาะกง เจาเมืองกะพงโสมจึ่งมีหนังสือมาเถิงหลวงพิทักษวารี หลวงนทีเขื่อนขันธ หลวงกันเขตแดน หลวงแกวนจบสมุทร หลวงภักดีสงคราม นายดานเกาะกงใหจัดเรือสง ฯขาฯ
เขามา ณ กรุงเทพฯ ครั้น ฯ๑๐ ๔ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก ฯขาฯ กับบาว ๘ คน ชาง ๒ ชาง บรรทุกสิ่งของ
เดิ น มา ๔ คื น เถิ งเกาะกง ฯข า ฯ ขายรงให ขุ น แสนสังหาร ๒ หาบ ๕๐ ชั่ง หาบละ ๑๕ ชั่ ง รงยั ง
เหลืออยูอีก ๓๐ ชั่งจีน อบเชยหนัก ๕ ชั่ง ฯขาฯ เอาหนังสือเจาเมืองกะพงโสมไปใหนายดานเกาะกง
จัดเรือก็หาไดเรือไมชาอยู นายดานจึงให ฯขาฯ มากับเรือขุนแสนสังหาร เรือบาว ๕ วาปากกวาง ๕
ศอก ขุนแสนสังหารบรรทุกรงสวน ๒ หาบ กับเสื้อรอด แลกระสอบแลสิ่งของเล็กนอย ฯขาฯ กับนาย
รด นายวัน นายมีน นายจิต บาว ๔ คน ขุนแสนสังหารบาวไทย ๓ จีน ๔ (รวม) ๑๐ คน เขากันนาย
ไพร ๑๗ คน มาจากเกาะกง ณ วัน ๑ฯ ๕๖ ค่ํา ปมะแมนพศกใชใบมา ๒ วันเถิงเมืองจันทบุรีอยูได ๑๒
วัน พระยาจัน ทบุ รีทํ าหนั งสื อบอกใหขุน แสนสังหาร แลว มาจากเมื องจัน ทบุ รีวัน ฯ๑๒ ๖ ค่ํา เถิง
กรุงเทพฯ ณ วัน ๕ฯ ๗ ค่ํา แลเมื่อ ฯขาฯ อยู ณ บานกระพองนั้นตั้งแต ฯขาฯ ไปขอหนังสือพระองค
ดวงแลว จน ฯขาฯ เขามา ฯขาฯ หาไดไป ณ อุดงคมีชัยไม ราชการจะเปนประการใดไมทราบ ฯขาฯ
ไดยินแตเขมรชาวบานพูดจากันวาญวนกับเขมรจะเปนไมตรีกัน พระองคดวงแตงใหพระยาพระเขมร
คุมของไปเมืองเว ขอเจาผูหญิงใหมาอยูพรอมมูลกับเจาพระองคดวง ญวนจะสงเจาผูหญิงมาฤๅไมสง
นั้น ดวยฟงแตพระยาพระเขมรไปเมืองเวยังไมกลับมา ฯขาฯ ไดยินพูดจากันแตเทานี้ แล ณ ปมะเมีย
อั ฐ ศกที่ บ า นกระพองฝนแล ง ทํ า ไร น าได ผ ลน อ ยพอกิ น ตลอดป บ า งไม พ อบ า ง ที่ ไม พ อกิ น ก็ รั บ
พระราชทานข า วโพดข า วฟ า งมั น กลอยต า งข า ว แต ที่ เมื อ งกะพงโสมนั้ น ราคาข า วซื้ อ ขายกั น
ขาวเปลือก ๔ ถังเขมรเปนเงินตรา ๑ บาท คิดเปนไทย ๘ ถัง ๑ บาท บานกระพองเปนบานปาจะซื้อ
หาเขามารับพระราชทานระยะทางไกลไปมายากจะหาไดไปซื้อขาวมากินไม แล ฯขาฯ เขามาครั้งนี้
เขมรแลแขกผูใดก็หาไดฝากหนังสือเขามาเยี่ยมเยือนญาติพี่นองซึ่งเขามาอยู ณ กรุงเทพฯ ไม สิ้น
คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
๕๑. คําใหการเรื่องพระยาราชเดช ผูคุมสิ่งของๆ พระองคดวงไปเมืองญวนกลับมา
จ.ศ. ๑๒๐๘ (พ.ศ. ๒๓๘๙) เลขที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๙ และ ๑๒
คําใหการ พระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ซึ่งคุมสิ่งของๆ พระองคดวง ไปเมืองญวน
กลับมา เดือน ๙ ปมะแมนพศก ๛
วั น ฯ๑ ๔ ๗ ค่ํ า ป ม ะแมนพศก ฯพณฯ บอกให ห ลวงลิ ขิ ต ปรี ช าเจ า กรมอาลั ก ษณ
พระราชวังบวรฯ พาพระยาราชเดช พระยาธนาธิบดี ซึ่งคุมของพระองคดวงไปเมืองญวนเขามาแจง

๕๑๓
ราชการ ณ กรุงเทพฯ เจาคุณพระยาราชสุภาวดีใหพระศรีเสนาถามขอราชการเมืองญวน พระยาตรีดา
มโนรมยเปนลามแปลเปนไทยวา ๛
๏ ฯขาฯ พระยาราชเดชนอง อายุ ๕๙ ปที่จักรี พระยาธนาธิบดีรด อายุ ๓๗ ปที่เจากรม
คลังเงินฝายพระมหาอุปโยราชใหการวา
พระยาราชเดชบิดาเปนมหาดเล็กพระองคดวง ตั้งบานเรือนอยูเมืองบาที ฯขาฯ เปน
มหาดเล็กองคสงวนๆ ตั้ง ฯขาฯ เปนพระสัตรีนุชิต องคสงวนเขามา ณ กรุงเทพฯ ฯขาฯ ก็เขามาอยู
ดวย องคสงวนถึงแกกรรมฯขาฯ อยูกับพระองคดวงได ๒ ป ๓ ป แลวบวชเปนภิกขุออกไปอยูเมือง
บาที สึกจากภิกขุก็หาไดทําราชการไม ฝากตัวอยูกับพระยาวงศาอันชิตเจาเมืองบาที พระองคดวง
ออกไปอุดงคมีชัยครั้งนี้ ฯขาฯ เขาหาพระองคดวงตั้งให ฯขาฯ เปนพระยาวงศาธิบดี แลวตั้งใหเปน
พระยาราชเดช
พระยาธนาธิบดีเปนบุตรพระเสนาธิบดี เปนตระลาการชําระความฝายองคจัน องคมีตั้ง
ฯขาฯ เปนพระสรเสนาขุนหมื่นอยูในฟาทะละหะหลง ฯขาฯ หาไดตามองคมีไปไม พระองคดวงตั้ง
ฯขาฯ เปนพระยาธนาธิบดี
พระองคดวงแตงให ฯขาฯ กับพระบวรนายก คุมกระวานหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ เรวหนัก
๕๐ ชั่ง หีบ ๑ รงหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ ครั่งหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ สีผึ้งหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ นอระมาด ๒
ยอด หีบ ๑ งา ๒ กิ่งหนัก ๕๐ ชั่ง หีบ ๑ น้ํารัก ๒๐ หมอ ชางพลายสูง ๕ ศอก ๓ นิ้ว ชาง ๑ สูง ๕
ศอก ๗ นิ้ว ชาง ๑ (รวม) ๒ ชาง ไปถวายเจาเวียดนาม แตชางนั้นใหพระยาเสนาราชกุเชน พระยา
อันษาอุเทน นายไพร ๑๕ คนคุมชางไปทางบก ให ฯขาฯ ไปทางเรือ พระองคดวงมีศุภอักษรให ฯขาฯ
ถือไปฉบับหนึ่ง หีบใสศุภอักษรทาแดงใสถุงตาดวางบนพาน ๒ ชั้นประดับมุก พระองคดวงมีหนังสือ
ไปเถิ งองญวนเมื องพนมเปญด วยฉบับ หนึ่ง และ ฯขาฯ คิดพรั่น ตัวกลัวญวนจะยึดเอาไว แตเป น
ราชการเจานายใชก็ตองจําไป
ครั้น ณ วัน ๖ฯ ๓ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก เพลาบายประมาณ ๒ โมงเศษ ฯขาฯ กับไพร ๓๐
คน ลงเรือแงทราย ๓ ลําไปจากทากะพงหลวง เพลาเย็นเถิงดานมุกตําปูน ญวนนายดานเรียก ฯขาฯ
ใหขึ้นไปบนดาน ญวนใหลามถามวา จะถือหนังสือคุมสิ่งของไปเมืองเวฤๅ ฯขาฯ บอกวาพระองคดวง
ให คุ ม สิ่ งของไปด ว ยเจ า เวี ย ดนาม องจัน เกอนายด านวาดี แล ว จะจัด เรือป อ งกั น สงตอ ลงไปเมื อ ง
พนมเปญ ญวนจึงจัดเรือเกาแลใหญลําหนึ่ง จุไพรประมาณ ๓๐ คน เรือเล็กลําหนึ่งจุไพร ๑๐ คน มีอง
โดยองกายไปลําละคน ฯขาฯ เห็นญวนอยูรักษาดานทั้ง ๒ ฟากน้ํา นายไพรประมาณขางละ ๑๐๐
เศษ มีเรือหาย ๑ ลํา เรือแงโอ ๒ ลํา เรือเกาแล ๑ ลํา เขากันฟากละ ๔ ลํา แขกเขมรหาเห็นอยูกับ
ญวนไม ญวนลงเรือปองกัน ฯขาฯ ไปในเพลาวันนั้นไปยังรุง พอสวางเถิงเมืองพนมเปญ จอดเรืออยู
หนาเมือง องโดยองกายที่ปองกันไปดวยนั้นขึ้นไปบอกองญวนที่เมืองพนมเปญ ญวนใหองโดยกํากับ
กายวันลามไพรญวนใสเสื้อใสหมวกแดงยี่สิบคนลงมาบอกวา องผูใหญใหมารับศุภอักษรกับสิ่งของ

๕๑๔
แลวใหพาตัว ฯขาฯ ขึ้นไป ฯขาฯ จัดแจงของสงใหญวนแลว ฯขาฯ จึงเอาหีบศุภอักษรใสพาน ๒ ชั้น
กั้นรมใหเขมรถือไปขางหนา ญวนเอารมกระดาษคันยาว ๒ ชั้น มากั้นศุภอักษร แลวญวนหามหีบใส
สิ่งของเอารมกั้นหีบละคัน ฯขาฯ ก็เดินตามไป ญวนใหไปพักอยูที่โรงนอกกําแพงเมือง ฯขาฯ เห็น
ญวนใสเสื้อแดงถือปนถืองาวถือทวนยืนอยู ๕๐ คน ญวนตัวนาย ๒ คน นั่งอยูบนแครไมไผแครหนึ่ง
ฯขาฯ ๓ นาย นั่งอยูแครหนึ่ง พื้นเสมอกัน ฯขาฯ กับญวนหาไดคํานับกันไม ตางคนตางนั่งอยูคนละ
แคร แตแครหนึ่งนั้นมีโตะไมทาแดงตั้งอยูบนแครองญวน ใหเอาพานศุภอักษรวางไวบนโตะ ญวนเอา
หี บ สิ่งของมาวางไว ที่แครตั้งโต ะศุ ภ อักษรดวย องภอเว องภู ใหลามบอกวาองผูใหญ ใหมาจัดแจง
สิ่งของเลี้ยงดูกินอยูใหสบาย แลวจึงจะพาไปหาองผูใหญ ใหญวนยกสํารับโตะไมทาดํามาเลี้ยง ฯขาฯ
๓ คน โตะหนึ่ง กับใหเอาของคาวของหวานมาเพิ่มเติมอีก แตไพรนั้นญวนใหปูเสื่อลงกับพื้นดิน เอา
ถวยเอาชามใสขาวใสแกงกับสุราและของคาวของหวานวางบนเสื่อเลี้ยงไพรเขมรสิ้นทุกคน ครั้นรับ
พระราชทานแลวกายวันมาบอก ฯขาฯ วาองผูใหญใหพา ฯขาฯ ไปหา ใหเอาศุภอักษรไปดวย แตหีบ
ใสสิ่งของนั้นใหเอาที่โรง ฯขาฯ ใหเขมรถือพานศุภอักษรไปขางหนา มีไพรญวนใสเสื้อใสหมวกแดงถือ
ดาบแหไป ๒๐ คน ฯขาฯ นายไพรก็เดินตามไปทางประมาณ ๗ เสน ๘ เสน เถิงประตูคายตามทางที่
เดินไปนั้นญวนใสเสื้อแดงหมวกแดงถือปนถือดาบถืองาวถือทวนยืนรายอยูหางๆ กันทั้ง ๒ คาย ทาง
ประมาณ ๑๐๐ คน ครั้นเถิงประตูคายกายวันให ฯขาฯ พระยาราชเดชถือพานศุภอักษรเขาไปในคาย
ฯขาฯ เห็นองญวนใสเสื้อสีตางๆ กัน โพกศีรษะแพรดําตามธรรมเนียม นั่งอยูแครไมไผแครเดียวกัน ๔
คน มีเสื่อปูนั่งแครสูงประมาณศอกหนึ่ง ลามบอก ฯขาฯ วาชื่อองเตียงกุนคนหนึ่ง องคําทรายคนหนึ่ง
องทําตานคนหนึ่ง องตงทงคนหนึ่ง ลามวาใหเอาพานศุภอักษรไปวางไวที่โตะแลว ฯขาฯ นั่งลงที่พื้นดิน
ปูเสื่อไวหางองญวนประมาณ ๖ ศอก ๗ ศอก ฯขาฯ ยกมือจะคํานับ องญวนใหลามหามเสีย องญวน
ใหลามยกเอาพานศุภอักษรไปใหองญวนทั้ง ๔ คนดู องญวนใหกายวันลามอานศุภอักษรเปนภาษา
ญวนใหฟง แลวลามญวนบอก ฯขาฯ วาองญวนวาศุภอักษรที่มีมานี้ถูกตองดีแลว องญวนวาจะเอา
ศุภอักษรไวคัดลอกออกเปนอักษรญวน องญวนถามวาหีบใสเครื่องบรรณาการมานั้นทาสีขาวฤๅสีแดง
ดีฤๅไมดี ฯขาฯ บอกวาหาไดทาสีไม องญวนวาเพลาบายจะใหองคําทรายไปดูจัดแจงเสียใหดี แลวอง
ญวนถามวาของทั้งนี้องแมทัพใหญขางไทยรูเห็นยอมใหมาแลวฤๅ ฯขาฯ บอกวา ฯพณฯ สมุหนายก
ยอมใหพระองคดวงจัดแจงมา ญวนพูดจาไตถาม ฯขาฯ แตเทานี้แลวให ฯขาฯ กลับไปเรือ ฯขาฯ ก็ลา
องญวนกลับมา
เมื่อ ฯขาฯ ไปหาองญวนนั้น ฯขาฯ เห็นองญวนมีเครื่องยศสิ่งใดใสกินไม เห็นญวนยืนถือ
กระเปาใสหมากพลู บุหรี่ยืนอยูขางละ ๔ คน มีญวนถือพัดขนนกพัดอยูคนหนึ่ง มีหมอนอิงคนละใบ
กระโถนทองเหลืองเล็กๆ คนละใบ ไพรญวนถือดาบยาวยืนอยูขางหลังองญวนประมาณ ๒๐ คน ใน
คายหาเห็นปนใหญปนนอยมีไม ญวนเอาอีแปะ ๕๐ พวง ขาวสาร ๑๔ ถัง เกลือ ๒ ถัง มะพราว ๒๐
ใบ เปดไก ๔๐ ตัว สุรา ๓ ไห น้ําปลา ๔ ไห สุกรตัว ๑ ใบชา ๑๖ หอ หมากพลูปูนยา ๓ ชั่ง มา

๕๑๕
ให ฯขาฯ ครั้นเพลาบายกายวันลามมาบอก ฯขาฯ วา องคําทรายใหมาเรียกไปที่โรงจะไดตรวจดูหีบ
ใสของ ฯขาฯ ก็พากันขึ้นไปที่โรงทั้ง ๓ คน องคําทรายวาหีบใสสิ่งของมานั้นไมงามไมสมควร จะใส
ของบรรณาการไปถวายเจาเวียดนาม องคําทรายวาจะทําเสียใหมใหดี องคําทรายจึงใหญวนตอหีบ
เปลี่ยนเสียใหม กับใหตอหีบใสหมอน้ํารัก ๔ หีบๆ ละ ๕ ใบ ทาแดงเหมือนกันทุกหีบ ไมไผสําหรับหาบ
หีบก็ทาแดงดวย แลวใหจัดเรือเกาแลใหญมีเกงเรือแลเกงนั้นทาแดงสิ้นทั้ง ๒ ลํา จุคนลําละ ๒๕ คน
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๒ ๓ ค่ํา กายวันมาบอก ฯขาฯ วาองผูใหญพา ฯขาฯ ไปหาเจาผูหญิง ฯขาฯ
กับไพร ๑๕ คนก็ไปกับลามญวน เรือนเจาผูหญิงอยูใตคายญวนลงไปประมาณ ๒๐ เสน เจาผูหญิงกับ
องคพิมปลูกเรือนอยูแหงเดียวกัน องจันเวคุมไพรญวนประมาณ ๓๐๐ คนปลูกทับกระทอมอยูรักษา
เจาผูห ญิ ง ล ามพา ฯขาฯ ไปหาองคมี ฯขาฯ เห็น องคมี องคเภา องคสงวนนั่งอยูที่ห นาตาง จะมี
เครื่องยศสิ่งใด ฝากั้นอยู ฯขาฯ แลหาเห็นไม องคพิมนั่งอยูแงมหนาตางขางนอกหาเห็นบาวไพรถือ
เครื่องยศไม องคพิมกับฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยาๆ พระเขมรประมาณ ๓๐ คนนั่งอยูพื้นเดียวกัน
แตองญวนนอกนั้นหาไดไปอยูที่เรือนองคมีไม องคมีถาม ฯขาฯ วาจะพากันไปขางไหน ฯขาฯ บอกวา
เจาพระองคดวงใหคุมของบรรณาการไปถวายเจาเวียดนาม องคมีวาจะเปนไมตรีกันก็ดีแลวเราจะได
ไปอยูพรอมมูลกับเจาอา แลวองคมีถามวาเจาอาเปนสุขอยูฤๅ ฯขาฯ บอกวาอยูดีมีความสุขหาเจ็บไข
สิ่งใดไม องคมีพูดจากับ ฯขาฯ แตเทานั้น และองคเภา องคสงวน องคพิมหาไดไถถามประการใดไม
แตฟาทะละหะ สมเด็จเจาพระยาพูดจาไถถามเยี่ยมเยียนตามธรรมเนียม ฯขาฯ ก็ลาเจาผูหญิงกลับมา
เจาองคมีใหอีแปะ ฯขาฯ ๓๐ พวง สั่งวาใหเอาไปซื้อของกินตามทางเถิด องคมีวาใหพระยาวังทิดจัด
ของมาเลี้ยง ฯขาฯ สั่งแลวองคมี องคเภา องคสงวนกลับเขาไปในเรือน องคพิมพระยาพระเขมรก็
ตางคนตางไป พระยาวังใหยกสํารับโตะเทาชางใสของหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ ๓ สํารับ แตไพรนั้นหาได
เลี้ยงไม ฯขาฯ รับพระราชทานแลวพากันกลับมาเรือในเพลาบายวัน ๑ฯ ๒ ๓ ค่ํานั้น พระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทน ไพร ๑๕ คน คุมชางพลาย ๒ ชาง ไปเถิงเมืองพนมเปญ องญวนใหรับชางใส
โรงไวริมโรงรับ เครื่องบรรณาการ องญวนแมทัพใหหา ฯขาฯ ทั้ง ๓ นายไปที่โรงเลี้ยง ฯขาฯ เห็น
พระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทนนั่งอยูที่นั้น ฯขาฯ ถามวาเขาไปหาองญวนแลวฤๅยัง พระยา
เสนาราชกุเชนบอกวาไปหาองญวนแลว องญวนวาเพลาพรุงนี้จะใหขามชางไปฟากตะวันออกเมือง
พนมเปญ เดินบกไปเมืองไซงอนทางเมืองบาพนม พูดกันแตเทานั้น ญวนก็ใหเอาสํารับกับขาวมาเลี้ยง
ฯขาฯ กับพระยาเสนาราชกุเชนทั้งนายไพรเหมือนครั้งกอน แลวกานวันบอกวาเพลาพรุงนี้องญวนจะ
จัดแจงสง ฯขาฯ ตอไป ไพรเขมรที่มากับ ฯขาฯ นั้นจะใหไปทั้งสิ้นก็มากนักจะลําบากกับคนหามใหเอา
ไพรไปแต ๑๐ คน ไพร ๒๐ คนใหคุมเรือกลับมาอุดงคมีชัย พระยาเสนาราชกุเชนก็จะใหไปพรอมกัน
ฯขาฯ ก็พากันกลับมาเรือ แตพระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทนนั้นไปอยูที่โรงชาง แล ฯขาฯ ไป
อยูที่เมืองพนมเปญ ๗ วัน ญวนใหองโดยองกายคุมไพร ถืออาวุธมาคุมประจํารักษา ฯขาฯ ทางน้ํา เรือ

๕๑๖
แงทราย ๔ ลํา คนประมาณ ๖๐ คน ทางบกประมาณ ๒๐ คน ฯขาฯ นายไพรจะเที่ยวไปขางไหนก็
กลัวญวน หาอาจไปไม ฯขาฯ เห็นเรือพวกญวนจอดอยูที่หนาเมืองพนมเปญประมาณเรือหาย ๑๐
เรือแงโอ ๓๐ เรือแงทรายใหญ ๒๐ เล็ก ๑๕ (รวม) ๓๕ เรือเกาแล ๒๕ (รวมทั้งหมด) ๑๐๐ ลํา กับเรือ
โกลนเปนเรือไล ๓๐ ลํา ๔๐ ลํา เรือหายมีปนหนาเรือกระสุน ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว ลําละบอก รายแคมกระสุน
๔ นิ้ว ๕ นิ้ว ขางละ ๔ บอก ๕ บอก เรือแงโอ แงทรายใหญ เรือเกาแลปนหนาเรือกระสุน ๕ นิ้ว ลํา
ละบอก รายแคมหนาเรือกระสุน ๓ นิ้ว ๔ นิ้ว ขางละบอก แงทรายเล็กกับเรือไลมีปนหามแลนหนา
เรือลําละบอกทุกลํา คนประจําอยูที่เรือบาง ปลูกทับเพิ่งอยูในคายปกกาเมืองทาพนมเปญบาง อยูที่
ปอมลวาเอมบาง เขากันประมาณ ๓ พันเศษ ญวนตั้งคายปกการอบเมืองพนมเปญ เสาคายไมไผสูง
ประมาณ ๕ ศอก ๖ ศอก ถมดินเชิงเทินสูงประมาณ ๔ ศอก หนา ๓ ศอก
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๓ ค่ํา เพลาเชา กายวันลามพา ฯขาฯ ทั้ง ๓ นายกับพระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทนไปลาองญวนผูใหญในคาย ฯขาฯ เห็นองญวนถืออาวุธยืนประจําอยูตามทาง
เหมือนครั้งกอน แลองญวนแมทัพบอก ฯขาฯ วา หีบที่ใสศุภอักษรนั้นเอาใสเขาไวในหีบนอดวยกัน
หีบของทั้งนั้นจัดแจงไวพรอมแลว ดีฤๅไมดี ฯขาฯ วาองใหจัดแจงเสียใหมดีแลว องญวนวาให ๒ พากัน
ไปเถิด จะใหองภอเว องจูซือ องโดยตํา กับกายวันทงโงนลามไปดวย จะตองการสิ่งไรก็บอกกับลาม
จะไดจัดแจงหาให อยามีความวิตกกลัวสิ่งไรเลย แลวองญวนใหเอาพาน ๒ ชั้น ที่ใสศุภอักษรนั้นมาคืน
ให ฯขาฯ กับใหเปลสําหรับจะไดหามไปเมืองเวคนละคัน ฯขาฯ ก็ลาองญวนกลับมาที่เรือ ญวนจึงเอา
เรือแงทรายใหญสองลํามาให ฯขาฯ พระยาราชเดชขี่ลําหนึ่ง กายวันลามลงเรือ ฯขาฯ มีไพรญวนแจว
เรือ ๑๖ คนใสเสื้อปศตูแดงหมวกกางเกงตามธรรมเนียม ใหพระยาบวรนายก พระยาธนาธิบดี ขี่ลํา
หนึ่ง ทงโงนลามกํากับมาในเรือดวยมีไพรญวนแจวเรือ ๑๕ คน แลวญวนเอาหีบศุภอักษรลงเรือทาแดง
ลําหนึ่ง เอาหีบสิ่งของลงเรือทาแดงลําหนึ่ง องโดยตําเปนนายคุมเรือศุภอักษร องจูซือเปนนายคุมเรือ
สิ่งของมีไพรญวนใสเสื้อปศตูแดงหมวกแดงแจวเรือลําละ ๒๐ คน มีธงแพรแดงปกหนาเกงเรือลําละ ๒
คัน มีปนงาวทวน สําหรับเรือพรอมทั้ง ๒ ลํา มีองโดย องกาย ขี่เรือโกลนเปนเรือไลไพรลําละ ๑๐ คน
ไปขางหนา ๒ ลํา แลวมาเถิงเรือเกาแล องภอเวขี่ลําหนึ่ง ไพรแจวประมาณ ๒๕ คน มีธงปกหนาเรือ ๒
คัน ตีกลองแหไป แลวเถิงเรือศุภอักษรแลเรือใสหีบสิ่งของ ถัดมาเถิงเรือองโดย องกาย ขี่ตามไปลํา
หนึ่ ง ไพรแจวใสเสื้อใสห มวกแดงทุ กลําเขากัน ๘ ลํ า องภอเวบอกวาเรือไล ๒ ลําที่ไปขางหนานั้น
สําหรับใหไปบอกปาวรองพวกญวนที่รักษาคายและเขมรตามริมน้ําใหรูวาแหศุภอักษรแลเครื่องราช
บรรณาการเขมรไปถวายเจาเวียดนาม ฯขาฯ กับองญวนออกจากเมืองพนมเปญ ณ วัน ๑ฯ ๓ ๓ ค่ํา

๒
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๕๑๗
เพลา ๕ โมงเชา แจวเรือลงไปเห็นเรือนเขมรมีอยูตามริมน้ําทั้ง ๒ ฟากหางๆ กัน แหงละ ๔ หลังเรือน
บาง ๕ หลังเรือนบาง ๖ หลังเรือนบาง ๙ หลังเรือนบาง ๑๐ หลังเรือนบาง เพลาเที่ยงเถิงแพรกโตนด
มีคายญวนตั้งอยูฟากตะวันตกคายหนึ่ง กวางยาวประมาณดานละเสน เสาคายไมไผสูง ๕ ศอก ๖ ศอก
ญวนที่รักษาคายออกมายืนดูประมาณสัก ๑๐๐ คนเศษ มีเรือแงทราย ๒ ลํา เรือโกลน ๒ ลํา แจวเลย
ลงไปประมาณคุงน้ําหนึ่ง มีคายญวนตั้งอยูฟากตะวันตกคายหนึ่ง คายกวางยาวประมาณ ๑๕ วา คน
ประมาณ ๕๐ คน มีเรือแงทราย ๑ ลํา เรือโกลน ๒ ลํา เลยลงไปประมาณ ๓ คุงน้ํา เพลาเย็น เถิ ง
แพรกโตนดสิ้น แขวงเมื องพนมเปญ แพรกโตนดมีคายญวนตั้งอยูฟากตะวัน ตกคายหนึ่ง กวางยาว
ประมาณดานละเสน ญวนรักษาคายประมาณ ๑๐๐ เสนเศษ มีเรือแงทราย ๒ เรือโกลน ๒ (รวม) ๔
ลํา องภอเวใหจอดเรือเขาที่หนาคายพรอมกัน องภอเวใหหาตัวญวนนายคายลงมาบอกวาใหหาฟนมา
สง ญวนเอาฟนมาสงใหลําละ ๒ มัดทุกลํา แลวแจวเลยลงไปเจาแขวงเมืองบาที ไป ๓ คุงน้ําเถิงเกาะ
แคนอยูกลางน้ํา เพลาพลบค่ํามีกายญวนตั้งอยูที่เกาะคายหนึ่งกวางยาวประมาณ ๑๕ วา ญวนอยู
รักษาคายประมาณ ๕๐ คน มีเรือ แงทราย ๑ เรือโกลน ๒ ลํา หุงขาวรับพระราชทานไปในเรือหาได
หยุดพักไม แจวเลยไปจากเกาะแคน ๒ คุงน้ํา เถิงเกาะอลงสารติดอยูกับฝงขางตะวันตกสิ้นแขวงเมือง
บาที เกาะอลงสารมีคายญวนอยูคายหนึ่งกวางยาวประมาณ ๑๕ วา มีญวนรักษาคานประมาณ ๕๐
คน มีเรือแงทราย ๑ ลํา เรือแงโกลน ๒ ลํา (รวม) ๓ ลํา ตอลงไปเขาแขวงเมืองไพรกะบาดไป ๔ คุง
เถิงแพรกบันเล็ดโกนเปน มีคายญวนอยูขางตะวัน ตกคายหนึ่ง กวางยาวประมาณเสนหนึ่ง มีญ วน
ประมาณ ๑๐๐ คน มีเรือแงทราย ๒ เรือโกลน ๒ (รวม) ๔ ลํา แลวแจวเลยลงไป ๒ คุงน้ําเถิงแพรก
ปากน้ํามีคายญวนตั้งอยูฝงตะวันออกคายหนึ่ง กวางยาวประมาณดานละ ๑๕ วา มีญวนรักษาคาย
ประมาณ ๕๐ คน มีเรือแงทรายลําหนึ่ง เรือโกลน ๒ ลํา แจวไปอีก ๓ คุงน้ําหนึ่งเถิงจะโรยตามามีคาย
ญวนฟากตะวันออกอีกคายหนึ่ง กวางยาวประมาณเสนหนึ่ง ญวนรักษาคายประมาณ ๑๐๐ เศษ มีเรือ
หาย ๑ เรือแงทราย ๑ เรือโกลน ๑ (รวม) ๔ ลํา ไปจากจะโรยตามา ๒ คุง เถิงเกาะตอนปเนาเรียก
โคกมะตูม เกาะอยูกลางน้ําสิ้นแขวงเมืองไพรกะบาด
พอรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๔ ๓ ค่ํา เพลาเชา ที่เกาะมะตูมมีคายญวนกวางยาวประมาณดานละ
๑๕ วา มีญวนรักษาคายประมาณ ๓๐ คน มีเรือโกลน ๔ ลํา ไปอีกประมาณครึ่งคุงน้ําเถิงเมืองโจฎก
จอดเรือเขาใตกําแพงเมืองโจฎกลงไปประมาณ ๒๐ เสน กําแพงหางตลิ่งประมาณ ๑๕ เสน เมืองโจฎก
กวางยาวสักเทาใดประมาณหาถูกไม องภอเว กับกายวันขึ้นไปที่เมืองโจฎกครูหนึ่ง กลับลงมากายวัน
บอก ฯขาฯ วา องโบจันเมืองโจฎกจะจัดหาเสบียงใหในเพลาวันนี้ไมทัน ใหพักอยูคืนหนึ่ง ฯขาฯ นาย
ไพรหาไดขึ้นไปเที่ยวบนบกไม ที่ลําน้ําหนาเมืองโจฎกนั้นมีเรือสลาปอม เรืองบันลอง เรือโกลนใหญ
นอย ลูกคาจีนญวนแขกซื้อขายสิ่งของประมาณ ๑๐๐ ลําเศษ ประมาณดูญวนกับจีนเทากัน แขกนั้นมี
นอย เขมรลูกคาหามีไม เรือแงโอ เรือแงทราย สําหรับกองทัพไมเห็นจอดอยูหนาเมือง กองทัพจะอยู
รักษาเมืองมากนอยเทาใดไมทราบ

๕๑๘
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๕ ๓ ค่ํา องจันเกอกะเตากับไพรญวนเอาสิ่งของมาให ฯขาฯ สุกรตัว ๑
ไก ๕ ตัว เปด ๕ ตัว ใบชาชั่งหนึ่ง ขาวสาร ๕ ถัง สุราแง ๑ หมากพลูปูนยา วาองโบจันใหเอามา
ใหแลวองจันเกอกะเตาบอกวาองโปจันสั่งมาวา ฯขาฯ เปนทูตยังไมไดถวายบังคมเจาเวียดนามอยาง
ธรรมเนียม จะใหเชิญขึ้นไปพูดจากันนั้นไมได จึงไมไดใหขึ้นไปพูดจากันเทานั้น แลวองภอเวใหถอยเรือ
ไปประมาณครึ่งคุงน้ํา เห็นโรงเรือญวนมีอยูฟากขางตะวันตกประมาณ ๑๕ หลังๆ ละ ๕ หอง หลังคา
มุงจาก มีเรือแงโอ เรือแงทราย เรือหาย อยูในโรงตามยาวหลังละ ๒ ลําบาง ๓ ลําบาง เปนเรือเกา
ชํารุดใชไมไดประมาณ ๒ สวนเรือใหมใชไดประมาณสวน ๑ คนอยูรักษาโรงๆ ละ ๒ คน ๓ คน โรง
เปลาไมไดใสเรือนั้น ๕ โรง ๖ โรง ใตโรงเรือลงไปตาม ๒ ฟากน้ําเปนทุงนาบางเปนสวนหมากบาง สวน
มะพราวบาง แตที่ทุงนามีมากกวาสวน ญวนและจีนตั้งโรงอยูหางๆ กัน แหงละ ๒ โรงบาง ๓ โรงบาง
เรือนแขกเรือนเขมรหามีไม เพลาค่ําเถิงเกาะแตงเกาไมมีคาย พบญวนขี่เรือแงโอ ๓ แงทราย ๔ (รวม)
๗ ลํา ไพรญวนประมาณ ๑๐๐ คน แจวขึ้นมา กายวันลามรองถามญวนไปตามภาษาญวน แลวบอก ฯ
ขาฯ วาองเจาเมืองสมิถอใหองภอเกอ องทงภาน ขึ้นมารับ ก็พากันแจวเลยลงไปประมาณยามเศษ ถึง
ที่วางเปลาอยูหามีบานเรือนไม พากันจอดนอน
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๓ ค่ํา แจวตอไปตาม ๒ ฟาก นํามีโรงจีนญวนตั้งอยูหางๆ กัน แหง
ละ ๓ หลังบาง ๔ หลังบาง ๕ หลังบาง เปนสวนหมากบาง สวนมะพราวบาง เปนที่ทุงนาวางเปลาอยู
บาง ไปวันหนึ่งเพลาพลบค่ําเถิงปากน้ําเมืองซาแดก มีเรือแงเบาสลาปอมบันลองลูกคาจีนญวนจอด
ขายของอยูที่ปากน้ําประมาณ ๒๐ ลํา มีโรงจีนโรงญวนตั้งอยู ๒ ฟากน้ําประมาณ ๒๐๐ หลัง โรงญวน
มากโรงจีนมีนอย องภอเวใหจอดเรือเขาหยุดพักรับพระราชทานอาหารแลว แจวตอไปตาม ๒ ฟากน้ํา
มีโรงญวนหางๆ กันแหงละ ๙ หลังบาง ๑๐ หลังบาง ๒๐ หลังบาง ๓๐ หลังบาง ๔๐ หลังบาง มี
สวนหมากสวนมะพราวเรียงรายกันลงไป ที่ทุงนามีนอย องภอเว องจูซือ องโดยตํา กายวันพากันขึ้น
ไปเมืองลองโหประมาณครูหนึ่งกลับลงมา ฯขาฯ เห็นญวนหามกะโลใหญทาแดงใสของคาวของหวาน
ลงมาที่โรงครํา แลวเอาถวยชามของคาวหวานใสโตะไม กายวันบอกให ฯขาฯ ขึ้นไปที่ครํา ญวนยก
สํารับมาให ฯขาฯ ๓ นาย โตะหนึ่งสุรา ๓ ขวดมาใหรับพระราชทาน ไพรเขมรนั้นญวนเอาเสื่อมาปูลง
ที่ดินแลวเอาถวยชามใสเหลาขาวของคาวหวานมาใหกิน กายวันบอกวาองตงดก องโบจัน องอันสาด
ให เอาของมาเลี้ ย ง แต อ งญวนที่ คุ ม เรื อ ไปกั บ ฯข า ฯ นั้ น หาเห็ น เอาของมาเลี้ ย งกั น ไม ครั้ น รั บ
พระราชทานแลวญวนจายของใหพวก ฯขาฯ ขาวสาร ๒ ถัง เปด ๕ ตัว ไก ๕ ตัว สุรา ๒ แง สุกรตัว ๑
น้ําปลา ๒ แง หมากพลูปูนยา กายวันบอก ฯขาฯ วาองญวนเมืองลองโหจะใหเชิญขึ้นไปพูดจากันก็
ไมได ดวยเปนทูตยังไมไดถวายบังคมเจาเวียดนาม องภอเวกับ ฯขาฯ พักอยูที่นั้นจนเพลาเย็น ญวน
หาไดเอาของมาเลี้ยงอีกไม เพลาพลบค่ําพากันออกเรือไปตาม ๒ ฟากน้ํา มีโรงญวนเรี่ยรายหางๆ กัน
แหงละ ๒๐ โรงบาง ๓๐ โรงบาง ๔๐ โรงบาง ๕๐ โรงบาง สวนหมากสวนมะพราว มีมากที่ทุงนาหา

๕๑๙
มีไม ไปคืนหนึ่งกับครึ่งวันเถิงเมืองสมิถอ วัน ฯ๓ ๓ ค่ํา จอดอยูที่โรงครําหนาเมือง มีญวนอยูรักษาครํา
นายไพร ๕๐ คน ฯขาฯ เห็นโรงจีนญวนตั้งอยูทั้ง ๒ ฟากน้ําประมาณ ๓๐๐ หลัง ๔๐๐ หลัง เมือง
สมิถออยูใกลน้ํา กําแพงจะกวางยาวสักเทาใด ฯขาฯ หาเห็นไม องญวนขึ้นไปเมืองสมิถอแลวกลับลง
มา ฯขาฯ เห็นญวนเอากะโลใหญใสของคาวหวานมาที่ครํา ญวนเรียก ฯขาฯ นายไพรขึ้นไปบนครํา
ญวนจัดของคาวของหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ นายไพรเหมือนกับที่เมืองลองโห แลวญวนใหเอาของมา
จายให ฯขาฯ สุกร ๓ ตัว เปด ๑๐ ตัว ไก ๑๐ ตัว แพะ...ตัว สุรา ๓ แง น้ําปลา ๒ แง ขาวสารเจา
๖ ถัง ขาวสารเหนียว ๒ ถัง เกลือถัง ๑ หมากแหง ๑๐ ชั่ง พลูปูนยากับใบชา ๑๒ หอ ขาวตาก ๒
ถัง มะพราว ๒๘ ใบ กลวย ออย แลวกายวันลามบอกวาองตเวียนภู องโบจัน องอันสาดใหเอาของมา
ใหไปกินตามทาง กับบอกวาองญวนเมืองไซงอนใหองภอเกอ องทงภานคุมเรือแงโอ เรือเกาแล ๕ ลํา
ไพรญวน ๑๕๐ คน มาคอยรับไปเมืองไซงอน ฯขาฯ พักอยูที่เมืองสมิถอวันหนึ่ง ครั้นเพลาใกลรุงไป
จากเมืองสมิถอไปตามลําน้ํา ฯขาฯ เห็นโรงญวนมีอยูทั้ง ๒ ฟากหางๆ กันแหงละ ๓๐ หลัง ๔๐ หลัง
๕๐ หลัง ๖๐ หลัง ก็มีบาง เปนที่สวนหมากสวนมะพราวมาก ที่นามีนอยไปคืนหนึ่งกับสองวันเถิงเมือง
ไซงอน ณ วัน ฯ๕ ๓ ค่ํา เพลาพลบค่ําจอดอยูที่ปนแงะทาเรือเมืองไซงอน นอนอยูคืนหนึ่ง รุงขึ้น ณ วัน
ฯ๖ ๓ ค่ํา เพลาเชา ปมะเมียอัฐศก กายวันบอกวาองตงดก องโบจัน องอันสาด จะใหมารับศุภอักษร
กับสิ่งของขึ้นไปที่โรงกงกวน ใหตัว ฯขาฯ ทั้ง ๓ นายขึ้นไปดวย ครั้นอยูประมาณครูหนึ่ง ฯขาฯ เห็น
องจันเกอ องภอเกอ องโดย องกาย เขากัน ๔ นาย กับไพรญวน ๑๐๐ เศษ ใสเสื้อปศตูแดงหมวกแดง
ถืองาวถือทวนบาง ลงมารับแหศุภอักษร องญวนใหญวนไพรถือหีบศุภอักษรคนหนึ่ง แลวใหหามเอา
หีบสิ่งของทั้งนั้นขึ้นมาจากเรือ ญวนเอารมกระดาษคันยาวกั้นหีบศุภอักษร ๒ คัน กันหีบสิ่งของหีบละ
คั น กั้ น ให ฯข า ฯ คนละคั น แล ว ญวนแห ศุ ภ อั ก ษรกั บ สิ่ งของขึ้ น ไป ฯข า ฯ ก็ เดิ น ตามไปจากท า
ประมาณ ๕ เสน เถิงโรงกงกวนหลังคามุงจากฝาขัดแตะถือปูน ญวนเอาศุภอักษรไปวางไวบนเตียงใน
โรงกงกวน แลวจุดธูปเทียนบูชาแตสิ่งของทั้งนั้นญวนวางไวดวยกัน ญวนให ฯขาฯ นั่งบนแครมีเสื่อปู
รองนั่ง องจันเกอ องภอเกอที่ลงไปรับศุภอักษรกับองญวนเขาไปดวย ฯขาฯ นั้น นั่งอยูแครหนึ่งเสมอ
กันกับ ฯขาฯ แตองโดย องกาย ยื นอยูขางลาง กายวันลามบอกวาองผูใหญใหขึ้นมาอยูที่กงกวน
คอยทาชางทางบกใหมาเถิงพรอมกัน จะบอกขึ้นไปเมืองเวกอน ฯขาฯ บอกวาตามแตองจะจัดแจง
แลวญวนใหเอาสํารับใสโตะไมมาเลี้ยง ฯขาฯ ๓ นาย โตะหนึ่ง แตไพรนั้นเอาเสื่อมาปูลงที่ดินพื้นเกง
เอาชามใสขาวใสแกงของคาวของหวานกับสุรามาเลี้ยงไพร ครั้นรับพระราชทานแลวญวนจัดแจงที่ให
ฯขาฯ อยูในกงกวน มีเตียงนอนคนละอัน แลวญวนเอาสิ่งมาจายให ฯขาฯ ขาวสาร ๕ ถัง สุกร ๒ ไก
๑๐ เปด ๑๐ สุราแง ๑ น้ําปลา ๒ แง เกลือถัง ๑ ใหองโดย องกาย กับไพรญ วน ๑๐ คน มาอยูให
ฯขาฯ ใชสอย ใหองจันเกอ องภอเกอกับไพร ๑๕๐ คนอยูรักษากงกวน องจันเกอ องภอเกอใหลาม
บอก ฯขาฯ วาถาปวยไขแลจะตองสิ่งไรก็ใหบอกองผูใหญ จะจัดแจงหามาให แตองภอเว องจูซือ อง

๕๒๐
โดยตํา กับไพรญวนที่ไปจากเมืองพนมเปญนั้นอยูเรือทั้งสิ้น ญวนเอาสํารับมาเลี้ยงแตเพลาเดียว ฯขาฯ
ใหกายวันบอกกับองจันเกอ องภอเกอวาจะขอไปหาองผูใหญเมืองไซงอน องจันเกอ องภอเกอ วาจะ
ไปบอกกับองกอน แลวองจันเกอ องภอเกอกลับมาบอก ฯขาฯ วาองผูใหญวาเปนทูตถือราชสารมายัง
ไมไดถวายบังคมเจาอยางธรรมเนียมญวน จะไปมาหากันนั้นไมได
ครั้นรุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ฯขาฯ ใหลามบอกกับจันเกอภอเกอวาจะขอไปเที่ยวซื้อของที่ตลาด
องจันเกอวา ฯขาฯ เปนทูตจะไปเที่ยวที่ตลาดนั้นไมสมควร ญวนหาให ฯขาฯ นายไพรไปเที่ยวแหงใด
ไม ตัวไพรจะซื้อกับขาวของกิน ญวนก็ใหซื้อที่ตลาดริมกงกวนหาพาไปไกลไม ตลาดที่ริมกงกวนขาย
ผักปลาสดหมากพลู ๕ ราน ๖ ราน และกงกวนที่ ฯขาฯ อยูนั้นจะไกลเมืองไซงอนเทาใด ตนไมแล
หลังคาบังอยูแลไปหาเห็นกําแพงเมืองไม ฯขาฯ เห็นโรงจีนญวนตั้งแตทาบันแงขึ้นมาจนริมกงกวน
ประมาณ ๓๐๐ โรง ๔๐๐ โรง ที่ทาบันแงแมน้ํากวาง ๘ เสน ๙ เสน เห็นสําเภาจีนบางเรือไหหลําบาง
ทอดสมออยู ๑๗ ลํา เรือแงเบาลูกคาญวนประมาณ ๕๐ ลํา เรือสลาปอม เรือบันลองประมาณ ๒๐๐
ลําจอดเรี่ยรายกันอยูทั้ง ๒ ฟาก ขางตะวันตกนั้นเห็นโรงญวนมีอยูประมาณ ๑๐๐ เศษ ผูคนชายหญิง
เดินไปมาอยูที่ริมกงกวนวันหนึ่งประมาณ ๒๐๐ คนๆ เมืองไซงอนจะมีอยูมากนอยเทาใด ฯขาฯ หาได
ไปเที่ ย วดู ทั่ ว ไม ฯข า ฯ อยู ที่ เมื อ งไซ งอ น ๗ วั น พระยาเสนาราชกุ เชนยั งหาคุ ม ช างไปเถิ ง ไม ณ
วัน ฯ๑ ๑ ๓ ค่ํา กายวันบอกวามีหนังสือเลโบลงมาแตเมืองเวใหสง ฯขาฯ ขึ้นไป ณ วัน ฯ๑ ๒ ๓ ค่ํา
ญวนเอาของมาให ฯขาฯ อิแปะ ๑๘ พวง ขาวสาร ๑๒ ถัง เทียนสีผึ้ง ๑๐ เลม ใบชา ๒ หอ ใหไพร
เขมรคน อิแปะ ๑๐ พวง ขาวสาร ๑๐ ถัง เปล ๑๐ อัน แลวญวนใหเอาของคาวหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ
โตะหนึ่ง กับเลี้ยงไพรเขมรดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวกายวันบอกวาเพลาพรุงนี้จะสงตอไป หีบใสศุภอักษร
หีบใสงาชาง กระวานนั้นจะใหไปทางบก แตหีบใสน้ํารัก สีผึ้ง เรว ครั่ง องจะสงไปทางเรือภายหลัง
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๓ ๓ ค่ํา เพลาเชา องจันเกอ องจันภอเกอ แหศุภอักษรกับหีบใสงาชาง
หีบ ใสกระวาน ลงเรือองญวน ฯขาฯ หาเห็นองผูใหญเมืองไซงอนลงมาจัดแจงการไม ใหแตองโดย
องกาย คุมไพรขี่เรือแงทราย ๒ ลํา ปองกันไปสงดวย องภอเว องจูซือ องโดยตํา พา ฯขาฯ ไปจากทา
บันแงะตามทาง ๒ ฟากน้ํา มีบาน ๔ บาน ๕ บาน มีโรงญวนบานละ ๙ โรง ๑๐ โรง มีที่ทุงนา พนที่
นาไปเปนปาแสมปาโกงกาง ญวนไปตั้งตัดฟนอยูแหงละโรง ๒ โรง พนปาฝนไปพบบานอีก ๓ บาน มี
โรงญวนบานละ ๙ โรง ๑๐ โรง ไปสองวันกับคืนหนึ่งเถิงโรงครําเปยนลองแขวงเบียนฟากรีลกนาย ณ
วัน ฯ๑ ๔ ๓ ค่ํ า เพลาเย็น เห็ น ญวนนายไพร ๕๐ คน ใสเสื้อแดงหมวกแดงถืออาวุธมาคอยรับ อยูที่
ตะพานทาครํา องภอเวใหกายวันมาบอก ฯขาฯ วาใหขึ้นไปอยูที่ครํา ญวนก็แหศุภอักษรกับหีบของขึ้น
ไป ฯขาฯ ก็ตามขึ้นไปดวย ครําอยูหางน้ําประมาณเสนเศษ ญวนเอาหีบศุภอักษรกับหีบงาหีบกระวาน
วางไวบนเตียงจุดธูปเทียนบูชา ญวนให ฯขาฯ ๓ นายนั่งอยูเตียงอันหนึ่ง องภอเว องจูซือ องโดยตํา
นั่งเตียงอันหนึ่ง องกายนายครํายืนประสานมืออยูตรงหนาองภอเว ญวนหาไดเอาของมาเลี้ยงไม

๕๒๑
ฯขาฯ เห็นโรงญวนมีอยูตามริมครําประมาณ ๕๐ โรง นอกโรงไปเปนที่ทุงนาจีนเขมรแขกหาเห็นมีไม
ญวนใหพิทักษรักษาควบคุม ฯขาฯ ไวหาใหไปเที่ยวขางไหนไม กายวันบอกวาคนสําหรับนายไพร ๕๐
คนไมพอหาม เกณฑญวนชาวบานมาเพิ่มเติมเขาอีก หาม ฯขาฯ ๓ นายคนละ ๓ ผลัดๆ ละ ๖ คน ๓
ผลัด ๑๘ คน ไพรเขมร ๑๐ คน สิบคน คนละ ๒ ผลัด ๔๐ คนๆ หามเสบียงนายไพรเขมร ๓ คน ๒
ผลัด ๑๒ คน เสบียงไพร ๑๐ คนหามหนึ่ง ๒ ผลัด ๔ คนหามหีบศุภอักษร ๒ คน หามหีบงาชาง ๓
ผลัด ๖ คน หีบกระวานสองผลัด ๔ คน เขากันหามพวกเขมรและสิ่งของเปนคน ๘๖ คน หามญวน
องภอเว องจูซือ องโดยตํา คนละ ๓ ผลัด ๑๘ คน หามกายวัน ทงโงน คนละ ๒ ผลัดแปดคน เขากัน
หามญวน ๒๖ คน เขากันหาม ๑๑๒ คน คนถืองาวถือทวนถือดาบแหหนา ๕๐ คน เขากัน ๑๖๒ คน
แลวญวนใชคนถือหนังสือขึ้น มาลวงหนาไปบอกญวนครําขางหนาตอๆ กัน ไปใหใหจัดแจงคนและ
สิ่งของเตรียมไวใหครบทุกครํา คนสําหรับเรือที่มาสงนั้นองภอเวใหคุมเรือกลับไปสิ้น
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา เพลาเชา ปมะเมียอัฐศก รับพระราชทานอาหารแลว ญวนหาม
ฯขาฯ นายไพรออกจากครําเปยนลอง พาวิ่งไปเชาชั่วเพลเถิงครําเปยนทานแขวงเมืองลกนาย ญวนรับ
หามสงตอไปเพลาเย็นเถิงครําทุนเปยนแขวงบิลทุนกับลกนายตอกันหยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น วัน ฯ๒ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากครําทุนเปยน เพลาเที่ยงถึงครําทุนเฟอง ญวนรับสง
ตอไปเพลาค่ําเถิงครําทุนเผือก หยุดนอนคืน ๑
รุงขึ้น วัน ฯ๓ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากทุนเผือก เถิงครําทุนเตรงเพลาเที่ยง ไปจากครําทุน
เตรงเถิงครําทุนเลม เพลาบายประมาณ ๓ โมงเศษ ไปจากครําทุนเลมเพลาพลบค่ํา เถิงครําทุนลี นอน
คืนหนึ่ง
รุงขึ้น วัน ฯ๔ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากครําทุนลี เพลาเชา เพลาเที่ยงเถิงครําทุนภาง ไปจาก
ครําทุนภางเถิงครําทุนเชิน เพลาพลบหยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ๕ฯ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากทุนเชินเพลาเที่ยงเถิงครําทุนกง ไปจากครําทุนกง
เถิงครําทุนภู เพลาพลบ ครั้นเพลาค่ําญวนองโดย องกาย เอาของมาจายให ฯขาฯ อิแปะ ๑๐ พวง
ขาวสาร ๓ ถัง ปลาหมําแงหนึ่ง สุราแงหนึ่ง น้ําปลาแงหนึ่ง ใบชา ๑๒ หอ ไก ๕ ตัว เปด ๕ ตัว เทียน
๑๒ เลม หมากพลูปูนยา พรอมหยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๖ ๔ ค่ํา ไปจากทุนภูเถิงครําทุนอวงเพลาเที่ยง ไปจากทุนอวงเถิงครําทุน
หาว เพลาพลบหยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๗ ๕ ค่ํา ไปจากทุนหาวเถิงครําทุนลางเพลาเที่ยง ไปจากครําทุนลางเถิงครํา
ทุนตรีนเพลาพลบ หยุดนอนคืนหนึ่ง

๕๒๒
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๘ ๔ ค่ํา ไปจากครําทุนตรีนเถิงครําทุนมายเพลาเที่ยง ไปจากครําทุนมาย
เถิงครําทุนลายเพลาพลบ สิ้นแขวงบิลทุนหยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ๙ฯ ๔ ค่ํา ไปจากทุนลายเถิงครําวากเวน เขาแขวงเมืองบินวาเพลาเที่ยง แลว
ตอไปอีกเพลาพลบเถิงครําวายูหยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ ๐ ๔ ค่ํา ไปจากครําวายูเถิงครําอาตันเพลาเที่ยง ไปจากครําอาตันเถิงครํา
วาทันเพลาพลบ หยุดอยูที่ครํา พวกเขมรมาหา ฯขาฯ ชาย ๕ คน หญิง ๖ คน ผูชายไวผมนุงหมเปน
ญวน แตผูหญิงไวผมนุงหมเปนเขมร ฯขาฯ ถามวาเปนเขมรเมืองไหน ผูหญิงเขมรคนหนึ่งบอกวา ชื่อ
อําแดงจันเปนภรรยาพระยาปลัด หมื่นภักดีคงบอกวาเปนบุตรสมบัติพระคลังเมืองปตบอง ญวนสง
ขึ้ น มาไว ที่ เมื อ งบิ น วา อํ า แดงจั น กั บ อํ าแดงชมบุ ตรอํ าแดงจั น หมื่ น ภั ก ดี คงเขมรกับ ฝรั่งชายหญิ ง
เมืองปตบองเมืองระสือ ๕๐ คนเศษ ญวนใหอยูในเมืองบินวาบาง อยูที่ริมครําบาง ไดยินขาววา ฯขาฯ
พากันมาก็ดีใจ จึงพากันมาเยี่ยมเยียน ฯขาฯ ถามวาเปนสุขอยูฤๅ อําแดงจันหมื่นภักดีคงบอกวาทํามา
หากินยาก จะทําบุญใหทานก็ไมมีพระสงฆ หามีความสุขไม อยากจะใครกลับไปบานเมืองจะไดทําบุญ
ใหทาน แลวอําแดงจันถาม ฯขาฯ วา เจาพระองคดวงใหมาฤๅเจาผูหญิงใชมา ฯขาฯ บอกวาพระองค
ดวงใชใหมา อําแดงจันถามวาใชมาทําไม ฯขาฯ บอกวาจะเปนไมตรีดีดวยกันกับญวน อําแดงจันวา
ถา ฯขาฯ กลับไปใหชวยทูลเจาพระองคดวยใหเมตตากับพวกเขมรที่ตกไปอยูแดนเมืองญวนใหได
กลับคืนไปอยูเมืองเขมรจะไดทําบุญใหทาน ฯขาฯ วาสุดแตเจาพระองคดวงจะคิดอาน แลว ฯขาฯ
ถามว า ครั ว เขมรมากั บ พระยาปลั ด มากด ว ยกั น ไปอยู ที่ ไหนบ า ง อํ า แดงจั น บอกว ามาเถิ ง เมื อ ง
พนมเปญญวนก็แยกยายเสีย จะสงไปไวที่แหงใดบางไมทราบ พูดกันเทานั้นอําแดงจันก็กลับไป ญวน
ก็เอาของมาจายให ฯขาฯ อิแปะ ๑๐ พวง ขาวสารถัง ๑ เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว ปลาหมําแงหนึ่ง กายวัน
บอกวาเปนของโบจันเมืองมินวาใหเอามาให ฯขาฯ
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๑ ๔ ค่ํา ไปจากครําวาทันเถิงครําวาเกียดเพลาตะวันเที่ยง แลวตอไป
เถิงครําวามิเพลาพลบ หยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ ๒ ๔ ค่ํา ไปจากครําวามิเถิงครําฟากินตะวันเที่ยง แลวตอไปเพลาบายเถิง
ครําวาลองแลวตอไปเถิงครําวามาเพลาพลบ
รุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๔ ค่ํา ไปจากวามาขึ้นเขาศิลาเปนเขาใหญไปแตเชิงเขาเพลาเชาเถิงครํา
วาผู บนยอดเขาเพลาเที่ยงเปนแดนเมืองบินวาเมืองผูเวียนตอกัน ลงจากครําวาผูเถิงครําผูเทนเพลา
พลบเขาแดนเมืองผูเวียน หยุดนอนคืนหนึ่ง

๕๒๓
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๔ ๔ ค่ํา ไปจากครําผูเทนเถิงครําผูวัง เพลาเพลแลวหามตอไปเถิงครําภูตัน
เพลาเที่ยง ไปจากครําภูตันเถิงบานภูทันเพลาพลบค่ํา ญวนปลูกโรงไวรับหลังหนึ่ง หามีครําไม หยุด
พักญวนเอาของมาจายใหอิแปะสิบพวง ขาวสารถัง ๑ เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว ปลาหมําหอหนึ่ง เกลือหอ
หนึ่ง กายวันวาของโบจัน อันสาดเมืองผูเวียนใหเอามาให หยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ ๕ ๔ ค่ํา เพลาเชาญวนที่หามมากอนนั้นหามตอไปเถิงครําภูเตืองเพลาเพล
ไปจากครําภูเตืองเถิงภูเขเพลาเที่ยง ไปจากครําภูเขเถิงครําผูเบญบนยอดเขาถมง เพลาพลบสิ้นแขวง
ผูเวียน หยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากผูเบญเขาแดนเมืองบินดิ่น เพลาเพลเถิงครําบาน
เกียนไปจากครําบานเกียนเถิงโรงญวนปลูกไวเพลาบายประมาณ ๒ โมง โรงหางกําแพงเมืองบินดิ่น
ประมาณ ๓ เสน องภอเวใหหยุดพัก ฯขาฯ เห็นญวนนายไพรอยูที่โรง ๒๐ คน ญวนเอาของคาวของ
หวานใสโตะไมโตะ ๑ กับสุรา ๓ ขวดมาเลี้ยง ฯขาฯ พวกไพรเขมรนั้นเอาชามขาวขามแกงของคาว
หวานกับสุราไหหนึ่งวางลงกับพื้นดินใหรับพระราชทาน แลวจายของใหอิแปะ ๑๐ พวง ขาวสารถัง ๑
เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว ใบชา ๑๒ หอ ปลาหมํา ๒ แง สุรา ๒ แง น้ําปลาแงหนึ่ง สมจีนถาด ๑ พลับแหง
ถาด ๑ หมากพลูปูนยาพรอมเกลือชะลอมหนึ่ง แลวใหพัดดามจิ๋ว ๓ เลม ไปจากโรงพักเถิงครําบินอาน
เพลาพลบหยุดนอนคืนหนึ่ง
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๒ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากครําบินอาน เพลาเที่ยงเถิงครําบินเสินปากครําบิน
เสินเถิงครําบินยางเพลาบาย ๒ โมงเศษ ไปจากบินยางเถิงครําเบญกรุงเพลาพลบ
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๓ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากครําเบญกรุงเถิง ครําบินเกเพลาเที่ยง สิ้นเขตเมือง
บินดิ่น แลวตอไปเถิงครํางายกวาง เพลาบาย ๒ โมงเศษไปจากงายกวางเถิงครํางายเสินเพลาพลบ
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๔ ๔ ค่ํา ไปจากครํางายเสิน เถิงครํางายมีเพลาเที่ยงไปจากครํางายมีไปเถิง
โรงญวน ปลูกไวกลางทางเพลาบาย ๒ โมงเศษหยุดพัก ญวนเอาของมาจายให ฯขาฯ อิแปะ ๑๐ พวง
ขาวสารถังหนึ่ง เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว ปลาหมําไหหนึ่ง เกลือกะทอหนึ่ง ลามบอก ฯขาฯ วาของโบจัน
ของอันสาดเมืองกวางงายเอามาให จายของเสร็จแลวหามตอไปเพลาพบเถิงครํางายลก
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๕ ๔ ค่ํา เพลาเชาไปจากครํางายลก เถิงครํางายเบญเพลาเพล สิ้นแขวง
เมืองกวางงาย ไปจากครํางายเบญเขาแดนเมืองกวางนํา เถิงครํานําวันเพลาบายประมาณ ๓ โมง ไป
จากครํานําวันเถิงครํานําญีเพลาพลบ

๕๒๔
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๖ ๔ ค่ํา ออกจากครํานําญี เพลาเชาเถิงครํานํางอก เพลาเพลแลวเดินตอไป
เพลาบาย ๒ โมงเถิงครํานําเพือก ไปจากครํานําเพือกเถิงโรงปลูกไวกลางทาง เพลาพลบญวนเอาของ
มาจายให ฯขาฯ อิแปะ ๑๐ พวง ขาวสารถัง ๑ เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว เกลือกะทอหนึ่ง หมากพลูปูนยา
พรอม ลามบอกวาของตงดก โบจัน อันสาด เมืองกวางนําเอามาให หยุดนอนอยูคืนหนึ่งรุงขึ้น ณ วัน ฯ๓
๔ ค่ํ า เพลาเช า ไปจากโรงพั ก เถิ งครํานํ ายางเพลาเพล ไปจากครํานํ ายางเถิ งครํานํ าโอเพลาบ าย
ประมาณ ๒ โมง ไปจากนําโอเถิงครํานําเจิน เพลาพลบสิ้นแดนเมืองกวางนํา
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๘ ๔ ค่ํา เพลาเชา ๓ ออกจากครํานําเจิน ขึ้นเดินบนเขาอายละวัน เปนเขา
ศิลา เพลานองเพลถึงดานอายละวันบนยอดเขาที่ดานมีกําแพงปกกาทําประตูไวกลาง กําแพงยาว
ประมาณขางละ ๗ วา ๘ วา สูงประมาณ ๔ ศอก ๕ ศอก หามีปอมไม มีโรงญวนอยูรักษาดานโรงหนึ่ง
ลามบอกวาองทนตะอยูเปนนายดาน ฯขาฯ เห็นไพรญวนรักษาดานประมาณ ๒๐ คน หยุดพักอยูที่
ดานญวนตรวจจํานวนคนครูหนึ่งแลว พากันเดินไปตามประตูดานไปบนเขาทางประมาณ ๓๐ เสน ถึง
ดานมีกําแพงปกกาก็ดีดานหนึ่งมีญวนนายไพรรักษาดาน ๒๐ คน ลามบอกวาองทนตะอยูเปนนายดาน
ทั้ง ๒ ดาน ออกจากดานลงมาถึงครําเทือเผือก อยูที่เชิงเขาเพลาเที่ยงเขาแดนเมืองเว ออกจากครํา
เทือเผือกเถิงครําเถอเลาเพลาพลบ อยูนอนคืนหนึ่ง รุงขึ้น ณ วัน ฯ๙ ๔ ค่ํา เพลาเชาออกจากครําเถอเลา
เถิงเชิงเขาเผือกเตืองเพลานองเพล ที่เชิงเขาเผือกเตืองเปนอาวทะเลนาเค็ม คิดระยะทางบกไปตั้งแต
ครําเปยนลวง วัน ฯ๑ ๔ ค่ํา จนเถิงเชิงเขาเผือกเตืองวัน ฯ๙ ๔ ค่ํา ได ๒๔ วัน เปนครํา ๔๕ ครํา องภอเว
พา ฯขาฯ ไปอาศัยนั่งอยูที่โรงญวนชาวบาน ฯขาฯ เห็นเรือเกาแลจอดอยูที่ทา ๕ ลํา ลามบอก ฯขาฯ
วาองภอเวกับองโดย ๒ คน ไพร ญวนบอก ฯขาฯ วาองภอเวกับองโดย ๒ คน ไพรญวน ๑๕๐ คน คุม
เรือมารับไปเมืองเว ฯขาฯ เห็นโรงญวนมีอยูที่ทาประมาณ ๓๐ หลัง ๔๐ หลัง นั่งอยูครูหนึ่ง องญวน
ก็พา ฯขาฯ นายไพร ลงเรือองภอเว องจูชิด องโดยตํา อายองทนโงนก็ไปดวย แตไพรญวนที่หามและ
แหนั้นกลับมาสิ้น ออกจากทาเผือกเตืองไปเปนทุงนาหามีบานเรือนไม แจวเรือไปประมาณครูหนึ่ง
แวะเขาคลองเล็กกวางประมาณ ๑๐ วา สองฟากคลองมีโรงญวนเรี่ยรายไปหางกัน เสนหนึ่ง ๒ เสน ๓
เสน บาง แหงละ ๑๐ หลัง ๒๐ หลังบาง ที่วางเปนบานทุงนาหามีสวนไม เพลาพลบเถิงตะพานนําดิน
หนาเมืองเว หยุดนอนคืนหนึ่ง รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๐ ๔ ค่ํา ลามบอกวาองญวนพากันเขาไปในเมืองใหคอย
อยูกอน ที่ทาน้ําคืนนั้นเห็นโรงญวนมีอยูฟากละ ๓๐ หลัง ๔๐ หลัง ครั้นเพลาเชาประมาณ ๒ โมงเศษ
๓ สิ้นสุดเนื้อความในหนาตนของเอกสารเลขที่ ๑๙

๑๒๐๘

จ.ศ. ๑๒๐๙ ตอเนื้อความในเอกสารเลขที่ ๓ จ.ศ.

๕๒๕
องภอเวกลับลงมาลามบอกวาใหเขาไปเมืองเว ญวนก็แจวเรือไปประมาณ ๔ เสน ๕ เสน เถิงทากง
กวนจอดเรื อ เจ า ที่ ต ะพานเห็ น ทวนป ก อยู ๒ แถว ข า งละ ๒๕ เล ม ญวนยื น อยู ข า งละ ๒๕ คน
องทงภาง องดินเลม คุมไพรญวน ๓๐ คนลงมารับ ญวนแหศุภอักษรไปหนา กั้นรม ๒ คน หีบงาหีบ
กระวานกั้นรมหีบละคัน ฯขาฯ กับองญวนก็พากันตามไปเถิงกงกวนเพลาตะวันเที่ยง ญวนเอาหีบ
ศุภอักษรไปวางไวบนเตียง มีโตะตั้งจุดธูปเทียนบูชา ญวนให ฯขาฯ ๓ คนนั่งอยูเตียงหนึ่ง องภอเว
องจูซือ องโดยตํา กับองญวน นอกนั้นนั่งอยูเตียงหนึ่ง องญวนหาพูดจาไตถามประการใดไม ญวนเอา
ของคาวหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ นายไพรเหมือนแตกอน แลวเอาอิแปะ ๑๐๐ พวง ขาวสารเจา ๑๓ ถัง
ขาวสารเหนียว ๕ ถัง (รวม) ๑๘ ถัง สุกร ๓ ตัว เปด ๑๕ ตัว ไก ๑๕ ตัว สุรา ๓ แง น้ําปลา ๒ แง
ปลาหมํา ๔ แง เกลือถัง ๑ เทียนตัวนายคนละ ๒๐ เลม หมากพลูปูนยา มาจายให ฯขาฯ แลวญวน
จัดแจงที่ให ฯขาฯ นอนอยูที่กงกวน องภอเว องจูซือ องดินเลบ องโดยตํา ก็นอนอยูที่กงกวน ไพรอยู
ดวย ๕๐ คน ญวนจายคนให ฯขาฯ ใชสอยญวนไพร ๑๐ คน กายวันทงโงนอยูดวย ฯขาฯ
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑ ๑ ๔ ค่ํา กายวันบอกวาองเลโบใชองเวียนวายมาหา ฯขาฯ ก็ออกมา
นั่งอยูที่แคร องเวียนวายนั่งอยูบนเกาอี้ ฯขาฯ ทําทีจะคํานับองญวนรองหามหาใหคํานับไม กายวัน
ล ามบอกวา องเลโบให ออกมารับ ศุภ อักษรเขาไปแปล ฯขาฯ ก็สงศุภ อักษรให เห็ น ญวนนายไพร
ประมาณ ๓๐ คน ถือเครื่องศาสตราอาวุธแหศุภอักษรไปบานองเลโบ ฯขาฯ หาไดไปดวยไม
ครั้น ณ วัน ฯ๑ ๓ ๔ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก องเวียนวายออกมาบอกวาแตกอนมา เจาแตงทูต
ถือศุภอักษรคุมเครื่องบรรณาการไปถวายเจาเวียดนาม เจาเคยมีหนังสือศุภอักษรมาเถิงองเลโบฉบับ
หนึ่ งจึงไดพาตัวทูตเขาเฝา ครั้งนี้ ไม (มี) หนังสือมาเถิงองเลโบมีแตศุภ อักษรมา องเลโบไมอาจจะ
กราบทูลได ให ฯขาฯ ทั้ง ๓ คน ทําเปนหนังสือของ ฯขาฯ ไดความวาขอใหองเลโบพาเขาเฝาแล
ถวายสิ่งของเจาเวียดนาม องเวียนวายจึงเอาหนังสืออักษรญวนที่เขียนใสกระดาษสงใหกายวันลาม
แปลความให ฯขาฯ เขียนเปนหนังสือเขาชื่อกันปดตราใหองเลโบฉบับหนึ่งใจความวาเจาใชให ฯขาฯ
ทั้งสามนายถือศุภอักษรนําบรรณาการมาถวายดึกเทียนองเด ขอใหองเลโบนํา ฯขาฯ เขาเฝาถวาย
ศุภอักษรแลบรรณาการคึดเทียนองเด ฯขาฯ ทําหนังสือเปนอักษรเขมรใหแลว ลามสงใหองเวียนวาย
รับเอาหนังสือไปได ๒ วัน
ณ วัน ฯ๑ ๕ ๔ ค่ํา ปมะเมียอัฐศก องเวียนวายมาถามวา เจาสั่งความนอกศุภ อักษรมา
ประมาณใดบาง ฯขาฯ บอกวาเจาสั่งมาใหกราบทูลเสด็จเทวดาขอเจาหลานกับญาติวงศาพระยาพระ
เขมรแลราษฎรจีนเขมรแขกซึ่งตกอยูในเมืองเสด็จเทวดาขอใหกลับคืนไปอยูพรอมมูลกับเจานาย แลว
ขอแผนดินเมืองเขมรอยูจะไดรักษาอาณาประชาราษฎรใหอยูเย็นเปนสุขจะไดเปนขาพึ่งสองพระนคร
ใหญเหมือนอยางสมเด็จพระวัตถาพระราชบิดาพระเรียม ฯขาฯ บอกความดังนี้แลวองเวียนวายก็
กลับไป

๕๒๖
ครั้น ณ วัน ฯ๒ ๕ ค่ํา ปมะแมนพศก องเวียนวายเอาเสื้อกางเกงมาให พระยาราชเดชะ
แพรหนังไกดําโพกศีรษะพื้นผาขาวเทศตัว ๑ เสื้อแพรแสเขียวตองมีดอก ๑ (รวม) ๒ แพรแสแขนขาว
๑ เขียวตอง ๑ (รวม) ๒ (รวมทั้งหมด) ๔ กางแกงแพรแดงหนังไกตัว ๑ ปงสีตัว ๑ (รวม) ๒ ๒ สํารับ
พระยาบวรนายก พระยาธนาธิบดี แพรหนังไกดําโพกศีรษะ ๒ ผืน ผาขาวเทศ ๒ แพรแสเขียวคราม ๒
(รวม) ๔ เสื้อแพรแสแขนยาวมีดอก ขาว ๒ เขียวคราม ๒ (รวม) ๔ (รวมทั้งหมด) ๘ ตัว
องเวียนวายบอกวาของเจาเวียดนามพระราชทานมาใหสําหรับใสเฝาสํารับหนึ่ง นุงหมอยู
กั บ กงกวนสํ ารั บ หนึ่ ง องเวี ย นวายให ฯขาฯ นุงกางเกงใสเสื้ อโพกศีรษะ แลว ให ฯขาฯ กราบเจ า
เวียดนามตามอยางญวน องเวียนวายก็กลับไป ใหองโดยองกายอยูหัด ฯขาฯ ไวกราบตามภาษาญวน
๓ วัน
ครั้น ณ วัน ๕ฯ ๕ ค่ํา เพลาเชาองเวียนวายมาบอกวา องเลโบให ฯขาฯ ไปหาที่เรือนให
เอาหีบงาหีบกระวานไปดวย เมื่อจะไปนั้นใหใสเสื้อแขนสั้นสองตัวนุงกางเกงโพกศีรษะ กับใหเอาเสื้อ
แขนยาว ๒ ตัวไปดวย องจะใหใสใหดู กายวันเปนคนนําญวนหามหีบของตามไป เถิงประตูบานองเล
โบกายวันให ฯขาฯ หยุดพักอยูที่รานนอกประตู กายวันเขาไปบอกองเลโบแลวกลับออกมาบอก ฯขาฯ
ทั้ง ๓ นายใหใสเสื้อแขนยาวทั้ง ๒ ตัว ฯขาฯ ใสเสื้อแลว กายวันนําเขาไปหาองเลโบ ฯขาฯ เห็นองเลโบ
นั่งอยูบนเตียงที่เกงรับแขก ฯขาฯ ประสานมือจะคํานับ องเลโบหามไมใหคํานับ แลวองเลโบยืนขึ้น
ประเดี๋ยวก็นั่งลง กายวันให ฯขาฯ ไปนั่งที่เกาอี้พื้นต่ํากวาเตียงองเลโบ องเลโบสั่งใหเปดหีบนอหีบงา
หีบกระวาน ให ฯขาฯ ดูแลวใหลามถามวาของนี้ถูกตองตามที่เอามาแลวฤๅ ฯขาฯ บอกวาถูกตองแลว
องเลโบถามวาของทั้งนี้ ๔ ใครจัดแจงมา ฯขาฯ บอกวาเจาพระองคดวงใหจัดแจงมา องเลโบพูดภาษา
ญวนกับกายวันๆ บอก ฯขาฯ วา ฯพณฯ สมุหนายกทราบแลวองเลโบใหลามถามวาองแมทัพใหญยอม
ใหมาแลวฤๅ ฯขาฯ บอกวายอมใหมา แลวองเลโบใหลามถามวาไดยินขาวลือมาที่เมืองเววาองแมทัพ
ใหญกับพระองคดวงทําบุญใหทานที่เมืองเขมรมากจริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาเจาคุณแมทัพกับพระองคดวง
ทําบุญใหทานมากจริงดังคําเลาลือ องเลโบใหลามถามวาองแมทัพเปนคนมีสติปญญาซื่อสัตยพูดคําไร
ก็คํานั้น แลวเปนเทือกเถาขุนนางมาแตกอน อายุก็มาเปนผูใหญแลว ฯขาฯ รับวาจริง แลวองเลโบให
ลามถามวากองทัพไทยลาวไปกระทํากุมเหงเขมรองแมทัพใหเอาตัวมากระทําโทษตัดมือตัดเทาเสีย
จริงฤๅ ฯขาฯ บอกวาจริง แลวลามบอก ฯขาฯ วาองเลโบพูดวาแมทัพคิดราชการอยางนี้ดีนัก แลว
องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ วาให ฯขาฯ ไหวเจาเวียดนามตามภาษาญวนใหองเลโบดู ฯขาฯ ลุกขึ้นไหว
กราบ ๕ ครั้ง องเลโบวาถูกตองแลว เพลาพรุงนี้จะพาเขาไปเฝา องเลโบสั่งลามใหพา ฯขาฯ กลับมาที่
๔
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๕๒๗
อยู ญวนก็เอากะโลใหญใสของคาวของหวานมาจัดใสโตะที่กงกวนแลวเลี้ยง ฯขาฯ ทั้งนายไพรเหมือน
ครั้งกอน แลบานองเลโบนั้นมีตึกใหญกอดวยอิฐ ๓ หลังๆ คามุงกระเบื้องจีน ตึกรับแขกนั้น ๕ หอง ขื่อ
ประมาณ ๗ ศอกเศษ ตัวไมแลฝาหลังคาตึกหาไดทาสีเขียนรูปสิ่งใดไม มีกําแพงสูงประมาณ ๒ ศอก
เศษลอมรอบตึกๆ องเลโบอยูริมกําแพงเมืองชั้นกลาง ที่ตึกหาเห็นโรงญวนบาวไพรมีไพร องเลโบอายุ
ประมาณ ๕๐ ปเศษ รูปพรรณสันทัดคน ไมอวนไมผอม เมื่อองเลโบพูดกันกับ ฯขาฯ นั้น หาเห็น
เครื่องยศสิ่งใดมีไม เห็นกระโถนทองเหลืองเล็กใบหนึ่งตั้งอยูเคียงขาง เห็นญวนยกเครื่องชาตะบะไมมา
ให องเลโบกิน ที่ ห นึ่ ง ให ฯขาฯ ๓ นาย ที่ห นึ่ง ในตะบะมีถว ยใสน้ําเย็น ถวยหนึ่ ง ญวนยืน ตะพาย
กระเปาหมากพลูบุหรี่อยูขางหลังองเลโบ ๓ ศอก ๔ ศอก ประมาณ ๒๐ คน ฯขาฯ รูจักแตองเวียน
วายคนเดียว
ครั้น ณ วัน ๕ฯ ๕ ค่ํา เพลาใกลรุง องภอเว องจูซือ องโดยตํา กายวัน ทงโงน พา ฯขาฯ
ไปบานองเลโบๆ บอกวาจะเขาไปจัดแจงการในวังกอน ฯขาฯ เห็นญวนหามเปลองเลโบ ๒ คนถือรม
คนหนึ่ง ถือไตไปหนาคนหนึ่ง ถือหีบเสื้อกางเกงคนหนึ่ง ตะพายกระเปาคนหนึ่ง ฯขาฯ เห็นญวนไป
คายองเลโบ ๕ คน ๖ คน เทานั้น ฯขาฯ คอยอยูที่บานองเลโบจนสวางขึ้น ญวนคนหนึ่งออกมาบอก
กับกายวันใหพา ฯขาฯ เขาไปในวัง องภอเว องจูซือ องโดยตํา กายวัน ทงโงน ก็พา ฯขาฯ เดินเขาไป
ประมาณ ๗ เสน ๘ เสนเถิงประตูกําแพงหนาเกงที่เจาเวียดนามเสด็จออก กําแพงสูงประมาณ ๓ ศอก
๔ ศอก ลอมเกงสามดาน เกงใหญอยูกลางมีเกงเล็กอยูขางละเกง องเวียนวายพา ฯขาฯ เดินเขาไป ณ
ประตูกําแพง แลวใหยืนอยูนอกเกงหางเจาเวียดนามประมาณ ๕ วา ๖ วา ให ฯขาฯ นั่งไหวตามภาษา
ญวน ๕ ครั้ง แลวใหนั่งคุกเขาลง องเวียนวายเอาหีบศุภอักษรสงให ฯขาฯ พระยาราชเดชถือชูไวครู
หนึ่ง องญวนที่เฝาเจาเวียดนามมารับหีบศุภอักษรไปจาก ฯขาฯ เอาไปวางที่โตะขางหนาเจาเวียดนาม
โตะนั้นมีรมกางปกไว ๒ คัน แลวเห็นญวนอีกคนหนึ่ง เดินมาหยิบเอาศุภอักษรที่เขียนเปนตัวหนังสือ
ญวนใสไวในหีบออกอานใหเจาเวียดนามฟง อานหนังสือจบแลว เจาเวียดนามก็เสด็จขึ้นหามีรับสั่ง
ประการใดไม องญวนทั้งปวงก็พากันออกมา องภอเวก็พา ฯขาฯ มากงกวน ญวนก็เอาของมาเลี้ยง
ฯขาฯ ทั้งนายไพร แลเมื่อ ฯขาฯ ไปเฝาเจาเวียดนามนั้น ฯขาฯ เห็นเจาเวียดนามใสเสื้อแพรสีเหลือง
โพกศีรษะแพรเหลือง กายวันบอกวาเจาเวียดนามอายุ ๔๒ ป ฯขาฯ เห็นรูปพรรณไมอวนไมผอม สูง
ต่ําสันทัดคน นั่งอยูบนโตะมีผาลายทองคลุมรอบโตะ โตะสูงศอกคืบมีโตะตั้งขางหนาผาหักทองขวาง
ปดหนาโตะ บนโตะจุดธูปเทียนเครื่องบูชา มีกลดกางปกไวขางละคัน เห็นขุนนางผูใหญยืนเฝาอยูขาง
ซายประมาณ ๕๐ คน ขางขวาประมาณ ๕๐ คน ยืนอยูที่พื้นดินนอกเกงที่แจงไมมีหลังคา พื้นแดงนั้น
สูงประมาณศอกหนึ่ง ปูกระเบื้องจีนหาไดปูเสื่อไม ขุนนางเฝาอยูขางซายองเลโบเปนขุนนางที่สอง
ขุนนางที่เฝาหนาองเลโบกับขุนนางผูใหญขางขวานั้นจะชื่อไร ฯขาฯ ไมทราบ เห็นองญวนถือดาบยืน
อยู ขา งโต ะเจ าเวี ย ดนามข างละ ๔ คน เกงที่ เจาเวีย ดนามออกนั้ น ยาวประมาณ ๕ หอ ง ขื่ อกวาง
ประมาณ ๓ วา ๔ วา เกงแลตัวไมหลังคาเกงนั้นจะวาดเขียนและจะมีโคมเครื่องแกวสิ่งใดหอยแขวน

๕๒๘
อยูบาง ฯขาฯ หาไดสังเกตดูไม ขุนนางผูใหญผูนอยที่ไปเฝาอยูนั้นใสเสื้อใสหมวกใสกางเกงสีตางๆ กัน
ทุกคน ตามถนนที่เดินเขาไปริมกําแพงเกงที่เฝาเห็นญวนใสเสื้อใสหมวกแดงถือปนถือทวนถืองาวยืนอยู
๒ ฟาก ทางประมาณขางละ ๑๐๐ คน และวังเจาเวียดจะมีเกงใหญนอยสักกี่หลัง ฯขาฯ หาไดสังเกต
ดูไม
ครั้น ณ วัน ฯ๙ ๕ ค่ํา องทีลางกรุงมาบอกวาองเลโบใหพาไปดูโรงปน ฉางขาวกับใหไปดู
หัดรบ ฯขาฯ เห็นโรงปนมีอยูในกําแพงชั้นกลาง ๒ โรงๆ หนึ่ง ยาวประมาณ ๗ หอง ๘ หอง ขื่อกวาง
ประมาณ ๗ ศอก ๘ ศอก หลังคามุงกระเบื้องพื้นถมดิน มีปนเล็กกระสุนใหญ ๔ นิ้ว ๕ นิ้ว ๖ นิ้ว ๗
นิ้ว อยูในโรงประมาณโรงละ ๑๐๐ บอก ใสรางไวบาง วางไวกับดินบาง ที่ใสรางไวนั้นนอย กระสุนปน
ใหญเห็นกองอยูที่พื้นประมาณโรงละ ๕ พัน ๖ พัน ปนนั้นเปนปนเกาสนิมขึ้นเปนอันมาก ปนหามแลน
ปนคาบศิลาชุด หาเห็นมีไม องทีลางกรุงถามวาเห็นแลวฤๅ ฯขาฯ บอกวาเห็นแลว องทีลางกรุงพา
ฯขาฯ เดินไปสัก ๓ เสน ๔ เสน แลวบอกวาฉางขาวอยูที่นี่ ฯขาฯ แลไปเห็นฉางขาวมีอยู ๖ หลัง ยาว
ประมาณหลังละ ๕ หอง จะมีขาวมากนอยเทาใดไมทราบ แลวพากลับไปดูหัดรบที่นอกกําแพงเมือง
ชั้นนอก ไปยืนตากเกศอยูกลางแจง ฯขาฯ เห็นญวนหัดรบ ญวนจัดคนเปน ๒ พวกๆ หนึ่งประมาณ
ถือปน ๑๐๐ ทวน ๒๐๐ งาว ๑๐๐ (รวม) ๔๐๐ คน ๑๐ คน มีองกายถือธงแพรแดงคนหนึ่ง องโดยถือ
ดาบถือหวายคุมไพร ๕๐ มีคนกั้นรมเดินไปมาตรวจคน จันเกอ ภอเกอนั่งเกาอี้อยูขางหลังกระบวน
ขางละ ๒ คน มีคนกั้นรมคนละคัน ญวนหามกลองใหญอยูหนาจันเกอ ภอเกอใบหนึ่ง ๔ คน มีคนตี
กลองคนหนึ่ง กั้นรมกลองหนึ่ง พวกไพรใสเสื้อใสหมวกแดงทุกคนแต จันเกอ ภอเกอ องโดยองกาย
นุงห มตามธรรมเนียม ญวนตีกลองขึ้น พวกญวนรองยะพรอมกัน แลวยืนรายนิ่งอยู ตีกลองขึ้นอีก
ญวนชักเหล็กแซออกยัดปน แลวเอาเหล็กแซใสเขาในรางพรอมกันตามกลองสัญญา เสียงกลองตีถี่เขา
ญวนถือปนเดินตรงเขาไปทําทีจะยิงแลวถอยออกมา ญวนถือธงแกวงเดินเขาไป พวกถือทวนถืองาวก็
เดินตามธงเขาไป พอปลายธงปลายทวนประกันครูหนึ่ง พวกหนึ่งทําแพถอยไป พวกชนะไลไปหนอย
หนึ่ง แลวตีกลองชาลง พวกไลก็ถอยกลับมา ทําแพชนะกันขางละที ฯขาฯ เห็นญวนหัดรบดังนี้ รบกัน
อยู ๔ พวกทําทาทางเหมือนกัน กายวันบอกวาคนรบ ๔ คนนั้น คน ฯขาฯ ประมาณคนสักสามพัน
ฯขาฯ ถามกายวันลามวาหัดรบมากี่วันแลว กายวันบอกวาหัดได ๓ วัน องทีลางกรุงใหกายวันพา
ฯขาฯ กลับมากงกวน ญวนเอาของมาเลี้ยง ฯขาฯ ครั้งหนึ่ง
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๐ ๕ ค่ํา องเลโบใหองเวียนวายมาหาตัว ฯขาฯ ไปที่บาน ฯขาฯ คุกเขา
คํานับองเลโบทีหนึ่งแลว องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ ใหหยุดเสีย ใหนั่งลงที่เกาอี้ องเลโบวาให ฯขาฯ
ถวายบังคมหนังสือเจาเวียดนาม ฯขาฯ ไหว ๕ ครั้ง แลวองเลโบเอาหนังสือรับสั่งเจาเวียดนามที่ปด
ตรานั้นอานเปนภาษาญวน ใหลามแปลให ฯขาฯ ฟงใจความวา ทรงพระเมตตาเจาพระองคดวง ให
เจ า พระองค ด ว งเสวยราชย เป น เจ า รัก ษาเมื อ งเขมรเหมื อ นอย า งสมเด็ จ พระอั ย กาพระราชบิ ด า
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พระเรีย มอย า ให สิ้ น สู ญ พงศ เลย เจาผูห ญิ งก็ ให คงเป น เจาไปอยูกับ พระองค ดวงแห งเดีย ว รักษา
แผ น ดิ น เมื อ งเขมรด ว ยกั น เสด็ จ เทวดาให มี ห นั งสื อ มาเถิ งองญวนแม ทั พ ทุ ก สิ่ งทุ ก ประการแล ว
องเลโบใหลามบอก ฯขาฯ วา อยาให ฯขาฯ มีความวิตกดวยราชการเลย พูดจาเทานั้นแลวให ฯขาฯ
กลับมากงกวน ญวนก็ใหเอาของมาเลี้ยงครั้งหนึ่ง
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๑ ๕ ค่ํา องกินเลบมาบอก ฯขาฯ วาเสด็จเทวดาใหพา ฯขาฯ ไปเที่ยวดู
ตลาด องกินเลบพา ฯขาฯ เดินออกไปนอกกําแพงเมืองชั้นนอก ขามตะพานไปหนอยหนึ่งเถิงตลาด ให
ฯขาฯ นั่งอยูที่รานกลางตลาดแหงหนึ่ง ที่ตลาดนั้นมีตึกจีนญวนประมาณ ๙ หลัง ๑๐ หลัง มีโรงจีนโรง
ญวนมุงกระเบื้องบางมุงจากบางติดกันไปทั้ง ๒ ฟากถนนไดเห็นประมาณขางละ ๗๐ หลัง ๘๐ หลัง
พวกจีนพวกญวนขายผาญวนขายแพรญวน ใบชายาแดง ถวยชามถาดทองเหลือง น้ําชาขนม ขาวสุก
ขาวสาร สุกรเปดไกผักปลากลวยออย ของสดของชําเปนหลายสิ่ง แตแพรจีนผาขาวเทศผาลายเครื่อง
แกวโตะขันทองขาวทองเหลือง เครื่องใชสอยดีมีราคานั้นหามีวางซื้อขายที่ตลาดไม ถนนตลาดกวาง
ประมาณ ๘ ศอก ๙ ศอก เปนแตพื้นดินไมไดปูอิฐ ปูศิลา เมื่อ ฯขาฯ ไปดูนั้นจะเปนเพลาตลาดออกฤๅ
ยั ง ฯข า ฯ หาได ถ ามไม ฯข า ฯ นั่ งอยู ป ระมาณครึ่งชั่ ว โมง เห็ น คนเดิ น ไปมาที่ ต ลาดทั้ งชายหญิ ง
ประมาณ ๑๕๐ คน ๑๖๐ คน ญวนมากกวาจีนแขก เขมรหาเห็นเดินไปมาไม องญวนพา ฯขาฯ ไปดู
ตลาดแหงเดียว แลวพา ฯขาฯ กลับมาที่กงกวนแลวเอาของคาวของหวานมาเลี้ยง ฯขาฯ ทั้งนายไพร
ครั้งหนึ่ง
ณ วัน ๑ฯ ๒ ๕ ค่ํา เพลาเชา องทีลางกรุงมาบอกวาเจาเวียดนามจะเสด็จออกเกงขางนอก
องเลโบใหหา ฯขาฯ ไปเฝากราบถวายบังคมลา ญวนพา ฯขาฯ ขามตะพานไปคอยอยูที่ตนทางเห็น
องเลโบกับญวนประมาณ ๙ คน ๑๐ คน ไปนั่งอาศัยอยูตามโรงงานชาวบาน ฯขาฯ ก็เขาไปอาศัยอยู
ดวย ฯขาฯ ใหลามพา ฯขาฯ ไปดูเกงที่จะเสด็จออก เห็นเกงใหญมีหลังหนึ่ง ๓ หอง ขื่อกวางประมาณ
๗ ศอก ๘ ศอก กอดวยอิฐมุงกระเบื้องจีน หลังคาเกงเขียนดวยน้ํายา ฝาเกงนั้นถือแตปูน หาเห็นวาด
เขียนสิ่งใดไม เปนของทําใหม ตัวไมเกงนั้นจะตกแตงประการใด ฯขาฯ หาไดเขาไปเห็นไม มีกําแพง
สูงประมาณ ๒ ศอกเศษลอมรอบเกง กําแพงกวางยาวดานละ ๒ เสนเศษ ฯขาฯ ยืนชะเงอดูนอก
กําแพง เห็นสระมีอยูในกําแพงสระหนึ่ง ๔ เหลี่ยมกวางยาวประมาณดานละ ๑๐ วา ในสระทีแตน้ํา มี
เกงอยูริมขอบสระ ๘ หลังหาเห็นปลูกตนไมสิ่งใดไม พื้นดินในกําแพงเกลี่ยทรายนอกกําแพงมีที่นาอยู
๒ ไร ๓ ไร ลามบอกวาเปนที่เจาเวียดนามออกแรกนา จะเปนระดูแรกนาเดือนใด ฯขาฯ หาไดถามไม
แลวลามพา ฯขาฯ กลับมาคอยเฝาที่ตนตะพาน อยูประมาครูหนึ่งเจาเวียดนามเสด็จมากระบวนแห
เจาเวียดนาม ๒ แถว คนเดินหนาที่หนึ่งใสหมวกแดง ใสเสื้อตัวเหลือง แขนเขียวตอง ถือธงแพรเหลือง
ขางละคัน แลวเถิงคนใสหมวกแดงใสเสื้อปศตูตัวเหลืองแขนเขียวตองตะพายปนทองเหลืองขางละ ๑๐
คน ที่ ๒ คนใสหมวกแดงเสื้อปศตูแดงแขนสีตองขี่มาถือธงแพรขางละคน คนใสหมวกแดงเสื้อปศตู
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แดงแขนเขี ยวตอง ขี่มาตะพายหน าไมขางละ ๑๐ คน ที่ ๓ คนใสห มวกแดงใสเสื้อป ศตูแดงแขน
เหลืองขี่มาถือธงเขียวตองขางละคน คนใสหมวกแดงเสื้อปศตูแดงแขนเหลืองขี่มาถือธนูขางละ ๑๐ คน
ที่ ๔ ใสหมวกแดงเสื้อปศตูสีมวงแขนขาวขี่มาถือธงสีมวงขางละคน คนใสหมวกแดงเสื้อปศตูสีมวง
แขนขาวขี่มาเหน็บหอกซัดคนละ ๔ คัน ขางละ ๑๐ คน ที่ ๕ คนใสหมวกแดง ใสเสื้อปศตูแดงถือธง
แดงเดินเทาขางละ ๑๐ คน ที่ ๖ คนใสเสื้อใสหมวกแดงถือธงแดงขางละคน ถืองาวขางละ ๑๐ คน ที่
๗ คนใสเสื้อแดงหมวกแดงถือธงใหญปศตูแดงขางละ ๒ คน ที่ ๘ เถิงเกี้ยวเจาเวียดนาม เกี้ยวนั้นมีชั้น
ลดชั้นหนึ่งหลังคาเดียวทําอยางเกงเขียนดวยลายรดน้ํายา ตัวเกี้ยวนั้นประดับกระจกบางมุกบาง ไม
คานหามทาแดงคนหามใสเสื้อแดงใสหมวกแดงใสกางเกงแดงแปดคน เจาเวียดนามโพกศีรษะแพร
เหลืองใสเสื้อแพรเหลืองไปนั่งในเกี้ยว บุตรเจาเวียดนามใสเสื้อเขียวโพกศีรษะแพรแดงนั่งไปบนเกี้ยว
ชั้นลดคนหนึ่ง แตจะเปนหญิงฤๅชายไมทราบ กั้นกลดแพรเหลือระบายแดงทั้ง ๔ คัน ระบายกลดนั้น
ปกเปนลวดลายตางๆ มีคนใสเสื้อใสหมวกแดง ถือปนถือทวนเดินสลับกันไปขางหนาเกี้ยวบาง หลัง
เกี้ยวบาง ทั้ง ๒ ขาง ประมาณขางละ ๒๕๐ คนๆ พวกนี้ ๑๐ คนมีคนถือธงตะพายดาบกับหวายเสน
หนึ่งขางละคน กระบวนหลังเถิงมาเทศขาวตัวหนึ่งสูงประมาณ ๓ ศอก ผูกเครื่องทองมาหนึ่ง คนจูง
ขางละคนๆ กั้นกลดมาคนหนึ่ง มาดําผูกเครื่องทองมาหนึ่ง สูงประมาณ ๒ ศอกคืบ คนจูง ๒ คนๆ กั้น
กลดมาคนหนึ่ง ที่ ๒ เถิงชางผูกเครื่องมีจําลองบนหลัง มีผาปกทองปดจําลอง ๔ ชางมีคนใสเสื้อแดงใส
หมวกแดงขี่คอคนหนึ่งขี่ทายคนหนึ่ง คนทายชางถือกลดกั้นชางๆ ละคัน ที่ ๓ เถิงชางผูกสัปคับ ๑๖
ชาง มีธงปกสัปคับ ละ ๒ คัน หอกซัดชางละ ๑๐ เลม มีห มอควาญสําหรับชางทุกชาง ที่ ๔ คนใส
เสื้อแดงใสหมวกแดงหามปนโตหุมผาแดง ๑๐ หาบๆ ละ ๒ คน มีคนกั้นรมกระดาษปนโตละคน ฯขาฯ
ถามกายวัน บอกวาปนโตใสของกินสิ้นกระบวนแตเทานี้ และเมื่อเจาเวียดนามเสด็จมาถึงที่ ฯขาฯ ยืน
อยูนั้น องญวนไปเฝาอยูที่นั้น องเลโบ องทีกลาง องภอเว องเวียนวาย องจูซือ องโดย องกาย องโดย
ตํา องญวนนอกกวานั้นประมาณ ๙ คน ๑๐ คน ไมรูจักชื่อเฝาอยูดวย ที่เฝานั้นหามีเสื่อปูไม เปนแต
เกลี่ยทราย ขุนนางญวนยืนเฝาอยูกลางแดด เจาเวียดนามใหหยุดเกี้ยวหาง ฯขาฯ ประมาณ ๓ วา
ลามบอกให ฯขาฯ ถวายบังคม แลวองเลโบทูลเจาเวียดนามตามภาษาญวน แลวใหลามบอกวาทูลลา
ใหแลว เจาเวียดนามมีรับสั่งวา ใหกลับไปหาเจานายเปนความสุขเถิด เจาเวียดนามก็เสด็จเลยไปหา
ไดไถถามเถิงเจาพระองคดวงประการใดไม เลโบก็ให ฯขาฯ กลับมาที่อยู แลวใหเอาขาวปลาอาหาร
มาเลี้ยง ฯขาฯ ตั้งนายไพรอีกครั้งหนึ่ง และประตูกําแพงเมืองที่กระบวนแหออกมาเดินเลี้ยวไปตาม
ถนนจนเถิงเกงที่ประทับประมาณ ๒๐ เสนเศษ
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๓ ๕ ค่ํา เพลาเชาประมาณโมงหนึ่ง องทีลางมาบอกวางองเลโบใหพาไปรับ
ของ ฯขาฯ ก็ไปกับองทีลาง เถิงบานองเลโบ หาพบองเลโบไม องทีลางพาไปที่ริมกําแพงลอมรอบเกง
เสด็ จออกขุน นางที่ ฯขาฯ ไปเฝาครั้งกอน ฯขาฯ เห็นองเวีย นวายกับองญวนไมรูจักชื่อยืนอยูที่นั้น
เห็นหีบเสื้อผาวางไวบนโตะ มีคนกั้นรมหีบ ๒ คน ญวนให ฯขาฯ ไหวเจาเวียดนามตามภาษาญวน ๕
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ครั้ง แลวใหลามบอก ฯขาฯ วาหีบใบนี้เปนของประทานเจาพระองคดวงหีบ ๑ หีบใสของให ฯขาฯ ๓
นายหีบหนึ่ง แลวเอาเงินยื่นให ฯขาฯ พระยาราชเดช เงินแทงมิด ๑๐ แทง ๖ ตําลึง ๑ บาท เงิน
เหรียญ ๑๒ เหรียญๆ หนึ่งหนัก ๒ บาท ๑๒ เหรียญ ๖ ตําลึง (รวม) ๑๒ ตําลึง ๑ บาท พระยาบวร
นายก พระยาธนาธิบดี เงินแทงมิดคนละ ๘ แทง แทงละ ๒ บาท ๒ สลึง คนละ ๕ ตําลึง เงินเหรียญ
คนละ ๗ เหรียญๆ ละ ๒ บาท คนละ ๓ ตําลึง ๒ บาท เขากันคนละ ๘ ตําลึง ๒ บาท ไพรเขมร ๑๐
คน เงินเหรียญคนละ ๓ เหรียญ เสื้อคนละ ๒ ตัว กางเกงคนละ ๒ ตัว ผาแพรแดงกวางศอกหนึ่ง ยาว
๒๐ ศอก คนละมวน ผาแพรแดงกวางศอกหนึ่ง ยาว ๔๐ ศอก คนละมวน ญวนบอกวาหีบใสสิ่งของนี้
ไปเถิงเมืองพนมเปญแลว องญวนจะเอาสิ่งของออกแจกให ญวนก็หามหีบมาไวที่กงกวน ฯขาฯ ก็
กลับมาญวนใหเอาสิ่งของมาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง แลวบอกวาเพลาพรุงนี้จะสงกลับไป เอาของมาแจกให
อิแปะ ๑๐๐ พวง ขาวสารเจา ๑ ถัง ขาวสารเหนียว ๑ ถัง สุราแง ๑ สุกรตัว ๑ น้ําปลาแง ๑ ปลาหมํา
แงหนึ่ง เปด ๒ ตัว ไก ๒ ตัว หมากพลูปูนยา และ ฯขาฯ กับเจาพระองคดวงหาไดใหของกํานัลองเลโบ
ไม และญวนเมืองไซงอนจะสงพระยาเสนาราชกุเชนกับชางแลสิ่งของเครื่องราชบรรณาการขึ้นไปเมือง
เวไปแลวฤๅยัง ฯขาฯ หาไดถามไม ฯขาฯ บอกกับองเวียนวายวาจะขอไปลาองเลโบ องเวียนวายวาจะ
ไปบอกองดวง อยูประมาณครูหนึ่งองเวียนวายกลับมาบอก ฯขาฯ วา องเลโบวาทูลลาเจาเวียดนาม
โปรดใหไปแลว ก็ไปเถิดหามีผูใดขัดขวางไวไม อยางธรรมเนียมญวนที่จะลาขุนนางอีกนั้นไมมี อยาให
ฯขาฯ ไปเลย และกายวันบอก ฯขาฯ วาองญวนที่ไปแตเมืองพนมเปญ ๓ นายนั้น เจาเวียดนามให
เลื่อนที่องภอเวเปนที่อันเว องจูซือเปนที่เวียนวายลางกรุง องโดยตําเปนที่ภอเกอ แตจะมีความชอบ
สิ่งใดนั้น ฯขาฯ หาไดถามไม
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๔ ๕ ค่ํา องเลโบใหองเวียนวาย องภอเกอ คุมเรือกับไพรญวน ๑๐๐ คน
เรือ ๕ ลํา มาสง ฯขาฯ แตองจันเว องเวียนวายลางกรุง นั้นหาไดมาดวยไม ญวนพามาตามทางที่ไปแต
กอนมาเถิงครํานามยางแขวงเมืองกวางนํา ณ วัน ฯ๓ ๕ ค่ํา พบหมื่นภักดีคงกับเขมรคนหนึ่งที่กลางทาง
ฯขาฯ ถามวาจะไปขางไหน หมื่นภักดีคงบอกวาจะไปเมืองกวางนํา หมื่นภักดีคงถามวา ฯขาฯ ขึ้นไป
เมืองเวไมรูความดอกฤๅ กําปนฝรั่งเขามาที่อาวเมืองกวางนํา ๒ ลํา ฝรั่งยิงปนใหญลําละ ๓ นัด ไพร
บานพลเมืองตกใจกลัว แลววาที่เมืองบินวากําปนฝรั่งเขามาจอด ๓ ลํา ฝรั่งขึ้นมาหาโบจัน อันสาด
ชวนใหไปดูของในกําปน องโบจัน องอันสาดก็ลงไป ฝรั่งยึดเอาตัวไวในกําปน ฝรั่งวาถาญวนเอาเงินมา
ใหจึงปลอยตัวไป องญวนบอกหนังสือไปเมืองเว เจาเวียดนามใหองตาทําตรีลงมาที่เมืองบินวา องตา
ทําตรีใหเอาเงินไปใหกับฝรั่งๆ ก็ปลอยตัวโบจัน อันสาดคืนมา องตาทําตรีใหจําโบจัน อันสาด สงไป
เมืองเว แลวหมื่นภักดีคงบอกความเทานี้ก็เลยไป ฯขาฯ มาเถิงครําวาทัน พบพระยาศรีอรรคราชมน
เมืองปตบองเปนคนรูจักกัน พระยาศรีอรรคราชเดินมาที่ครํา ถาม ฯขาฯ วา ไปเปนสุขสบายอยูฤๅ
ฯขาฯ บอกวาเปนสุขอยู แลววาพระยาศรีอรรคราชเจาความเรื่องฝรั่งจับองโบจัน องอันสาด ให ฯขาฯ

๕๓๒
ฟงตองกันกับคําหมื่นภักดีคงบอกแตกอน ฯขาฯ ถามพระยาศรีอรรคราชวาอยูที่ไหน พระยาศรีอรรค
ราชบอกวาอยูเมืองบินวากับอําแดงจันภรรยาพระยาปลัดเมืองปตบองดวยกัน ฯขาฯ ก็เลยมาลงเรือที่
ครําเปยมลอง แขวงโลกนายมาเถิงเมืองไซงอน ณ วัน ๘ฯ ๖ ค่ํา ปมะแมนพศกคิดแตเมืองเว ๒๘ วัน
เถิงเมืองไซงอน ญวนใหองโดย องกาย จัดแจงของมาเลี้ยง ฯขาฯ ที่กงกวน แลวจายอิแปะ ๑๐๐ พวง
ขาวสารสุกรเปดไก ของกินให ฯขาฯ อยูที่เรือหาไดขึ้นไปหาองญวนเมืองไซงอนไม ฯขาฯ ใหกายวัน
ถามองโดย องกายวา พระยาเสนาราชกุเชนคุมชางมาเถิงเมืองไซงอนแลวฤๅยัง องโดย องกาย บอกวา
มาเถิงเมืองไซงอน องญวนรับชางไวสง พระยาเสนาราชกุเชน พระอันษาอุเทน กลับไปอุดงคมีชัยทาง
บกแลว
ครั้น ณ วัน ๙ฯ ๖ ค่ํา เพลาพลบ ญวนใหองโดย องกาย คุมเรือเรือ ๕ ลํา ไพรญวน ๑๐๐
คน สง ฯขาฯ ตอมา องเวียนวาย องภอเกอ ก็ดวยแตญวนไพรที่คุมเรือมาสงนั้นกลับไป ญวนสง ฯขาฯ
ตอมาเถิงเมืองโจฎกเมื่อวัน ฯ๑๔ ๖ ค่ํา หยุดนอนคืนหนึ่ง รุงขึ้นองจันคําทาง องภอคํามาง ญวนไพร
ประมาณ ๓๐๐ เศษ ขี่เรือแงโอ เรือแงทราบ เรือเกาแล ๑๓ ลํา ๑๔ ลําตามมาทัน ฯขาฯ ลามบอก
ฯขาฯ วาเจาเวียดนามใหองจันคํามาง องภอคํามางถือตรารับสั่งขึ้นมาตั้งพระองคดวง
รุงขึ้น วัน ๑ฯ ๕ ๖ ค่ํา ญวนสง ฯขาฯ มาจากเมืองโจฎกเถิงเมืองพนมเปญ ณ วัน ฯ๒ ๖ ค่ํา
เพลาเชาญวนเลี้ยงดู ฯขาฯ แลวใหไปหาองญวนในคาย องญวนที่พา ฯขาฯ มานั้น เอาหีบใสสิ่งของไป
สงใหองญวนผูใหญเมืองพนมเปญ เปดหีบเอาสิ่งของแจกให ฯขาฯ ทั้ง ๓ นาย ตามบัญชีองเลโบ แต
หีบใสของใหเจาพระองคดวงนั้นญวนเอาไว องญวนวาเพลาพรุงนี้จะสงตอไปอุดงคมีชัย ญวนหาได
พูดจาไถถามประการใดไม จายขาวสารของกินใหแลว
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๓ ๖ ค่ํา เพลาเชาใหองเวียนวาย องภอเว องจูซือใหม พา ฯขาฯ ขึ้นมาสง
เถิงทากะพงหลวง เพลาพลบ ญวนก็กลับไปในเพลาวันนั้น และเมื่อ ฯขาฯ อยูที่เมืองเวกายอันบอกวา
องเลโบวาทูตมาแตกอนเคยมีงิ้วใหดูครั้งนี้เมืองญวนมีทุกข ยายเจาเวียดนามตาย จึงหาไดมีงิ้วใหดูไม
ยายเจาเวียดนามจะตายเมื่อใดหาไดถามไม และตามโรงครําที่ ฯขาฯ ไปนั้น เห็นโรงญวนมีอยูตาม
ระยะทางหางๆ กัน แหงละ ๔ หลัง ๕ หลัง ๙ หลัง ๑๐ หลังบาง แตที่ริมครํานั้นมีอยูแหงละ ๒๐ โรง
บาง ๓๐ โรงบาง ๔๐ โรงบาง ญวนขายขาวสุกขนมของกินน้ําชาสุรา ฯขาฯ ไดเอาอิแปะซื้อของญวน
กินแลหนทางที่ไปตามครํานั้นไปริมชายทะเล บางลัดเขาปาไปบาง ตองขามหวยคลองประมาณ ๙
แหง ๑๐ แหง เปนที่กรวดที่ทรายที่ทุงนามีมาก ตนหญาต่ําๆ ที่เปนปาไปนั้นก็เปนแตไมเล็กสูง ๕ ศอก
๖ ศอก ตนไมใหญโตไมไผปาตนโพธิ์ตนตาลตั้งแตเมืองเวลงมาจนเมืองไซงอน เมืองโจฎก หาพบปะที่
แหงใดไม ญวนจายฟนให ฯขาฯ หุงขาวก็ไดแตตนหมอน ไมชองแมว ตนไมเล็กๆ และเมื่อไปนั้นทั้ง
ทางบกทางเรื อ เห็ น ต น ข า วในนารอ งเล็ ก ๆ ญวนเกี่ ย วแล ว บ า งยั งบ าง เห็ น นาเกลื อ มี อ ยู ที่ แ ขวง

๕๓๓
เมืองปนหนูประมาณ ๔๐ อัน ๕๐ อันๆ หนึ่งกวางยาวประมาณ ๕ วา ๖ วา ราคาขาวเกลือจะซื้อขาย
กันเทาใดไมทราบ ฯขาฯ เห็นโคกระบือมีอยูบานละ ๙ ตัวบาง ๑๐ ตัวบาง ลางบานก็ไมมี ที่ไมมีโค
กระบื อนั้ น มาก ม านั้น มี อยูตามบ านญวนบางหางๆ บานละมาหนึ่ง สองมาบาง ชางเห็น มีแตช าง
กระบวนแหเจาเวียดนามยี่สิบชาง นอกกวานั้นหาพบปะที่แหงใดไม คิดระยะทางเรือไปแตกะพงหลวง
วันหนึ่งเถิงเมืองพนมเปญ แตเมืองพนมเปญไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเถิงเมืองโจฎก แตโจฎกไปวันหนึ่งกับ
คืน หนึ่งเถิงเมืองซาแดก แตซ าแดกไปวัน หนึ่งกับ คืน หนึ่ง เถิงเมืองลองโห แตลองโหไปคืนหนึ่งเถิง
เมืองสมิถอ ไปจากสมิถอ ๒ วัน ๒ คืนเถิงเมืองไซงอน คิดแตพนมเปญไปเถิงไซงอนไปวันหนึ่งกับคืน
หนึ่ง เถิงเปยนลองเขากันทางเรือ ๙ วัน ๙ คืน ขึ้นเดินบกไปแตเปยนลอง เถิงเชิงเขาเผือกเตือง ๒๔
วัน ลงเรือไปจากเผือกเตืองวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเถิงเมืองเว คิดระยะทางๆ เรือ ๑๐ วัน ๑๐ คืน ทางบก
๒๔ วัน เขากันเดือนหนึ่งกับ ๔ วัน และกําแพงเมืองเวกอดวยอิฐสูงประมาณ ๗ ศอก ๘ ศอก หนา
ประมาณ ๔ ศอก ๕ ศอก ปอมใบเสมาหามีไม กําแพงจะกวางยาวผูคนเมืองเวเมืองไซงอน จะมีมาก
นอยเทาใด ฯขาฯ หาไดไปเที่ยวดูทั่วไม ฯขาฯ เห็นแตคนที่เดินไปมาอยูริม ๕ กงกวนแลบานเรือนตาม
ทางที่ ฯข าฯ ไปนั้ น ผู คนเบาบาง ใจ ฯขาฯ ประมาณดูคนเมืองญวนจะหามีมากไม ประมาณดูคน
กรุงเทพฯ มากกวาคนเมืองเวสัก ๔ สวน ๕ สวน ฯขาฯ พระยาราชเดชพึ่งไดไปเมืองญวนครั้งเดียว
แตพระยาธนาธิบดีไดเปนเสมียนฟาทะละหะหลงไปเมืองญวนครั้งกอนครั้งหนึ่ง แตหาไดเที่ยวไปขาง
ไหนไม และเขมรที่ตกไปอยูเมืองญวนขาพบแตพระยาศรีอรรคราช หมื่นภักดีคง อําแดงจัน แตเขมร
นอกนั้นจะไปอยูเมืองใดบาง ฯขาฯ หาทราบไม และเมื่อ ฯขาฯ กลับมาแตเมืองเวเถิงครําและหัวเมือง
ที่เคยจายอิแปะ และของกินก็จายใหเหมือนกับเมื่อไป แตหาไดเลี้ยงของคาวของหวานไม มาเถิงเมือง
ไซงอน เมืองพนมเปญ จึงไดเลี้ยงของใหรับพระราชทานและขาวสารสุกรเปดไกสิ่งของที่ญวนจายให
ตามทางทั้งไปทั้งมานั้น ญวนหามไปไมได ฯขาฯ ก็จายใหองญวนที่เอามาจายใหนั้นคิดเปนอิแปะคราว
ละ ๔ พวงบาง ๕ พวงบางอิแปะที่ญวนใหแลขายของไดนั้น ฯขาฯ ซื้อถวยชาม เสื้อ หมากแหง สิ่งของ
มาใชสอยจนสิ้นอิแปะ แลเมื่อ ฯขาฯ มาเถิงเมืองพนมเปญ ฯขาฯ เห็นญวนรื้อโรงพักผูกพวงแพไว ๕
แพ ๖ แพ สุกรเปดไกก็เอาใสคอกลงไวในแพ ฯขาฯ ถามกายวันวาญวนผูกแพทําไม กายวันบอกวา
ญวนจั ด แจงจะเลิ ก ทั พ กลั บ ไปเมื อ งเว ฯข าฯ ทราบราชการแต เท านี้ ฯข าฯ มาเถิงอุ ด งค มี ชั ย ณ
วั น ฯ๓ ๖ ค่ํ า พั ก อยู ที่ อุ ด งค มี ชั ย ๒๐ วั น ณ วั น ๙ฯ ๗ ค่ํ า ป ม ะแมนพศก ฯพณฯ สมุ ห นายกให
หลวงลิขิตปรีชาถือหนังสือบอกพาตัว ฯขาฯ เขามาแจงราชการเถิงกรุงเทพ ณ วัน ฯ๑ ๔ ๗ ค่ํา สิ้น
คําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
๕

สิ้น สุดเนื้อความในหน าปลายของเอกสารเลขที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๐๙ ตอเนื้อความในหน าปลายของ
เอกสารเลขที่ ๑๒ จ.ศ. ๑๒๐๙

๕๓๔

๕๒.คําใหการตังเคาตะเวียน, ตังเคาเฉนญวนกับคําใหการมโนสงครามเขมรเรื่องเจาเวียดนามตาย
จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๑
คําใหการมโนสงครามเขมร ตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉน ญวน หลวงยี่สารเสนามาตยถือเขา
มาเดือน ๑ ปมะแมนพศก
๏ ฯขาฯ ตังเคาตะเวียน ตังเคาเฉน ญวนลูกคาใหการตองคํากันวา ฯขาฯ เปนลูกคาตั้ง
บานเรือนทํามาหากินอยูเมืองโจฎก ฯขาฯ มีเรือสลาปอมลําหนึ่ง ฯขาฯ รูความวาญวนกับเขมรเปน
ทางไมตรีดีดวยกันแลว ฯขาฯ จัดไดสินคาบรรทุกเรือขึ้นมาซื้อขายหากินกับลูกคาจีนเขมร ณ เมือง
พนมเปญ อุดงคมีชัย ครั้น ณ วันเดือน ๑๑ ขางแรมปมะแมนพศก ฯขาฯ กลับลงไป ฯขาฯ จึงไปหา
องญวนที่เมืองโจฎก ฯขาฯ เห็นองญวนถือหนังสือมาแตเมืองเวเถิงองญวน ณ เมืองโจฎก ในหนังสือ
ใจความวาเจาเวียดนามเทียวตรีปวยเปนไขปจจุบันแต ณ วัน ฯ๕ ๑๑ ค่ํา ปมะแมนพศก เถิง ณ วัน ฯ๑๒
๑๑ ค่ํา เจาเวียดนามเทียวตรีตาย ใหเจาเมืองโจฎกและขุนนางทั้งปวกโพกหัวผาขาวใหได ๓ ป แต
ญวนราษฎรกําหนดใหโพกผาขาวแตสามเดือน ในหนังสือนั้นวาหุงยามบุตรเจาเทียวตรีอายุ ๑๘ ปได
เป น เจ า ใช ยี่ ห อ ว า ตื อ ดึ ก หุ งยามบุ ต รเจ า เที ย วตรี ค นนี้ เป น บุ ต รที่ ๒ มารดาของหุ งยามเป น บุ ต ร
องเตืองตังเกอๆ ตาหุงยามกับองเกียนอานอาเจาเทียวตรีวาราชการบานเมืองแทนหุงยาม หนังสือมา
แตเมืองเวเมื่อ ณ วัน ๑ฯ ๑๒ ค่ําเถิงเมืองโจฎก ณ วัน ๑ฯ ๕ ๑๒ ค่ํา ปมะแมนพศก ขุนนางญวนที่เมือง
โจฎกอานหนังสือแลวก็พากันรองไหทุกคนทั้งผูใหญผูนอย
ครั้น ณ วัน ฯ๓ ๑๒ ค่ํา องญวนที่เมืองโจฎกทําของเซนเจาเวียดนามเทียวตรี แลวโพกหัว
ผาขาวทุกคน เปลองญวนผูใหญแดงตองเอาผาขาวหุมเสีย ฯขาฯ อยูที่เมืองโจฎกได ๒๐ วัน ครั้น ณ
วัน ฯ๓ ๑๒ ค่ํา ฯขาฯ บรรทุกสินคากลับขึ้นมาซื้อขาย ณ อุดงคมีชัย เปนความสัจความจริงเทานี้ ๛
๏ ฯขาฯ มโนสงครามใหการวา ณ วัน ฯ๒ ๑๒ ค่ํา ปมะแมนพศกเจารับสั่งใชให ฯขาฯ ไป
สืบราชการทางเมืองญวน ฯขาฯ กับไพร ๔ คนลงเรือโกลน ๔ แจว ลําหนึ่งลองไปจากอุดงคมีชัยไป
ทางลําน้ําเกาะแตงนอนทาง ๔ คืนเถิงเมืองซาแดก ฯขาฯ ไปจอดเรืออาศัยอยูที่ทาบานญวนเขารีตชื่อ
ทนจือเปนหมอยา ฯขาฯ อาศัยอยูที่บานทนจือได ๗ วัน ณ วัน ๕ฯ ๑๒ ค่ํา ฯขาฯ ขึ้นไปหาทนจือ ณ โรง
ทนจือบอก ฯขาฯ วา มีหนังสือมาแตเมืองเวเถิงเจาเมืองซาแดกวา ณ วัน ฯ๑๒ ๑๑ ค่ํา เจาเวียดนาม

๕๓๕
เทียวตรีตาย แลวหามมิใหขุนนางและราษฎรชาวบานชาวเมืองโพกผาสี ไมใหเลนงิ้วแตงการใหญ ให
โพกผาขาวทุกคน เจาเวียดนามเทียวตรีเปนไขตายดวยโรคอันใด และผูใดจะเปนเจาขึ้นใหม ทนจือ
ญวนเขารีตหารูความไม แลวทนจือบอก ฯขาฯ อีกวา ณ วัน ฯ ๑๐ ปมะแมนพศก บาทหลวง ณ เมือง
ฝรั่ งเศสมี ห นั งสื อ มาเถิ งบาทหลวงฝรั่ งที่ แ อบแฝงอยู ในแขวงเมื อ งล อ งโห ความในหนั ง สื อ ว าให
บาทหลวงฝรั่งคิดอานรวบรวมพวกญวนที่เขารีตไวใหพรอมมูล อยาใหแตงทิ้งรีตฝรั่งได ณ วันเดือน ๔
ปมะแมนพศก เจาเมืองฝรั่งเศสจะใหกําปนรบ ๓๐๐ ลํายกมาตีเมืองญวนอีก ทนจือเลาความให ฯขาฯ
ฟงแตเทานี้ ฯขาฯ อยูที่เมืองซาแดกได ๑๐ วัน ณ วัน ฯ๑ ๑๒ ค่ํา ฯขาฯ ก็กลับมาเถิงอุดงคมีชัย ณ
วัน ฯ๑๒ ๑๒ ค่ํา ปมะแมนพศก เปนความสัจความจริงสิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
๏ วัน ฯ๘ ๑ ค่ํา ปมะแมนพศก ฯขาฯ องโดยซุยเมืองสมิถอใหการวา เมื่อ ณ ปมะโรงฉศก
ฯขาฯ คุมขาวขึ้นไปสงเมืองเว ฯขาฯ ไดยินขุนนางญวนในโหโบพูดจากันวาองเตืองตังเกอยกบุตรหญิง
ใหเจาเวียดนามเทียวตรีคนหนึ่ง เจาเทียวตรีรักใครมากเดี๋ยวนี้มีบุตรชาย ๒ คน ชื่อหวั่งเบาคนหนึ่ง
ชื่อหวั่งยมคนหนึ่ง
ครั้น ณ ปมะแมนพศก ฯขาฯ คุมไมขึ้นไปสงเมืองเวครั้งนี้ ณ เดือน ๙ องโดยไดเห็นบุตร
เจาเทียวตรีทั้ง ๒ คนที่ขี่เปลไปหนาเปนพี่ชายชื่อหวั่งเบา ขี่เปลไปขางหลังชื่อหวั่งยม มารดาเดียวกัน
ทั้ง ๒ คน ฯขาฯ ประมาณอายุหวั่งเบา ๒๐ ป ขาวสูงต่ําสันทัดคน หวั่งยมอายุ ๑๗ ป ๑๘ ป ขาวต่ํา
และ ฯขาฯ ทราบวาองเตืองตังเกอเปนขุนนางเมืองเวจะเปนที่ตําแหนงใดไมทราบ แลว ฯขาฯ เห็น
ขุนนางญวนไปทําวัง ฯขาฯ ถาม องจันเววาทําวังใหเจาองคใด องจันเวบอกวาทําวังใหหวังบาตอายุ ๕
ขวบ กับนองหวังบาตรคนหนึ่งบุตรเจาเทียวตรี แตนองหวังบาตรจะชื่อไร มารดาจะเปนบุตรของผูใด
ฯขาฯ หาไดถามไม ฯขาฯ ทราบวาบุตรเจาเทียวตรีมี ๔ คนเทานี้ นอกกวานี้จะมีอีกกี่คนหาทราบไม
แลเมื่อปมะโรงฉศก ฯขาฯ ไดเห็นองเดียนอานขี่เปลไปเฝารูปอวนใหญขาว หนวดหงอกไว ๓ หยอม
อายองเดียนอานจะเทาใด ฯขาฯ ประมาณหาถูกไม ๛
๕๓. คําใหการทาวพระยาสิบสองปนนา จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๕๓
(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) อยูมา ณ วันเดือน ๗ ปมะเมียอัฐศก เจาเมืองเชียงรุง
อุปราชา มีหนังสือมาเถิงใหจัดมาตัวหนึ่ง แลวจัดมาผูสูง ๒ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว คุมขึ้นไปเถิงเมืองเชียง
รุง ฯขาฯ ปวยอยูหาไดไปไม ฯขาฯ ไป ณ เมืองเชียงรุง ครั้นอยู ณ วันเดือน ๑๒ นายพรมวงศกลับมา
เลาให ฯขาฯ วา เจาเมืองเชียงรุงอุปราชาแตงใหพระยาหลวงประสาท พระยาหลวงเขื่อน นายพรมวงศ ทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนากับไพรลื้อคุมเอาเงินทุนสินกับขันขาวตอกดอกไมลงไปขอรับเอานาง
สุนันตาบุตรมหาขนานเมืองเชียงตุง มาเปนภรรยาอุปราชา ครั้นพานางสุนันตามาเถิงเมืองเชียงรุง
แลว นายแสนเมืองบุตรมหาขนานซึ่งเปนพี่ชายนางสุนันตามาบอก เจาเมืองเชียงรุง อุปราชาวามาที่

๕๓๖
ใหมหาขนานมาหนึ่งเปนมาเสียเอวดีไมได เจาเมืองเมืองเชียงรุงถาม พระยาหลวงประสาทบอกวาเปน
มาเมืองพง เจาเมืองเชียงรุง อุปราชาโกรธ เอาตัวนายพรมวงศลงไปวากลาว นายพรมวงศก็วามาเมือง
พงดีหาไดเจ็บปวยแลเสียเอวไม แตชางเสียตานั้นเมืองไหนจะเอาไปกับนายพรมวงศไปรับนาง มหา
ขนานจะตอนรับเลี้ยงดูอยางไรหาไดถามนายพรมวงศไม แลนางสุนันตาคนนี้ ฯขาฯ ทราบอยูแตกอน
วาเปนภรรยาเจาเมืองขอน เมืองขึ้นเมืองเชียงตุง นางสุนันตาจะมีบุตรฤๅไมมี อุปราชารับมาเลี้ยงดู
อยางไร ฯขาฯ ก็ไมทราบ
ครั้นอยูมา ณ เดือน ๑๒ ขางขึ้นปมะแมนพศก พระยาเชียงแสนหามีหนังสือใหพระยา
ไชยบรรทาวขุนเมืองเชียงรุงถือมาเถิง ฯขาฯ แลทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนา วาเงินซึ่งใหเก็บมาใชหนี้
พมาแตกอนหาพอไม อุปราชายังเปนหนี้พมาอยูอีก ๕๐๐ จอย ให ฯขาฯ กับทาวพระยา ๑๒ ปนนา
เก็บเอาเงินกับราษฎรมีครัวเรือนละ ๕ จอย คิดเปนเงินเรือนละ ๑ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง ขึ้นไปสงอีก
ฯขาฯ ทาวพระยาเมือง ๑๒ ปนนาไมยอมถวาย พระยาไชยบรรกลับขึ้นไปบอกพระยาแสนเชียงหาๆ
ไปกลาวโทษ ฯขาฯ แลเจาเมืองลา เจาเมืองพงวา ฯขาฯ เปนผูขัดขวาง แลววา ฯขาฯ จะไปคบคิดกับ
มหาไชยงาดําจะยกขึ้นไปตีเมืองเชียงรุง ถาเจาเมืองเชียงรุงกับอุปราชาไมคิดอานจับ ฯขาฯ แลเจา
เมืองลา เมืองลาเสีย บานเมืองเห็นจะไมเปนปกติ เจาเมืองเชียงรุงอุปราชาเชื่อถอยคํา พระยาแสนเชียงหาแลวใหทาวพระยาเกณฑ กองทัพเมืองเชียงรุง เมืองหุม เมืองรํา ไดคน ๓,๐๐๐ เศษใหนาย
พรมวงศ พระยาหลวงทณ พระยาหลวงประสาท เปนนายทัพจะยกลงมา รูความไปเถิงฮอเมืองลาๆ
ใหเลาจุงนายไพร ๔ คนลงมาหามปรามวา เจาเมืองเชียงรุงอุปราชาจะเกณฑกองทัพยกลงไปตีเมืองลา
เมืองพงนั้นไมชอบ เมืองลาเมืองพงมีคุณแกเจาเมืองเชียงรุง อุปราชามากกวามาก เจาเมืองเชียงรุง
อุปราชาวาอยามาหามเลย บัดนี้เจาเมืองพงคิดรายตอเรา ใหไปหามเจาเมืองพงเถิด เลาจุงฮอก็ลงมา
ณ เมืองพงบอก ฯขาฯ วาทําไมจึงคิดไปรบเจาเมืองเชียงรุง อุปราชา ฯขาฯ วาหาไดคิดรายตอเจาเมือง
เชียงรุง อุปราชาไม เดี๋ยวนี้ไดขาววาเจาเมืองเชียงรุง อุปราชาใหกองทัพยกมาเถิงเมืองนูนแลว จะให
คิดประการใด ฮอจึงวาถามีกองทัพยกมาแนนอนแลว ก็ให ฯขาฯ จัดกองทัพไปสูรบเถิด ฯขาฯ จึง
เกณฑกองทัพไดคน เมืองพง ๒,๐๐๐ เมืองลา ๘๐๐ เมืองบาน ๒๐๐ บอแรบอหลวง ๕๐ ซางญอง
๒๐ เมืองแวน ๑๐๐ บานทราย ๓๐ เมืองแรม ๑๐ เมืองลองหุ ๑๕ (รวม) ๓๒๒๕ คน พรอมสรรพ
ไปดวยเครื่องศาสตราวุธเสบียงอาหาร
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๒ ๑ ค่ํา ปมะแมนพศก ฯขาฯ จึงแตงใหเจาเมืองลาคุมทัพ ๙๗๐ ยกไปทาง
เมืองแวนทาง ๑ เจาเมืองบาลนายไพร ๒๐๐ คนยกไปทางเมืองลองหุทาง ๑ นายเทพวงศนายไพร
๕๐๐ คน ยกไปทางเมืองเชียงแข็งทาง ๑ ฯขาฯ นายไพร ๑,๕๐๐ คนยกขึ้นไปทางบานไหม ไดนัด
หมายนายทัพนายกองใหระดมเขาตีกองทัพเมืองเชียงรุงที่เมืองนูน ณ วัน ฯ๑๕ ๑ ค่ํา เพลาเชา ฯขาฯ
กับนายทัพนายกองยกไปเมืองนูน ไดสูรบกองทัพนายพรมวงศ พระยาหลวงประสาท พระยาหลวงทณ

๕๓๗
ตั้งแต เพลาเช าจนเพลกองทั พเมื องเชียงรุงแตกกระจัดกระจายลมตายเปน อัน มาก นายพรมวงศ
พระยาหลวงประสาท พระยาหลวงทณหนีไปเขาเมืองเชียงรุง ฯขาฯ นายทัพนายกองทั้งปวงยกตาม
ติ ด ขึ้ น ไปเข า อยู ในเมื อ งเชี ย งรุ ง ไพรบ านพลเมื อ งตื่ น ตกใจกลั ว พากั น หนี ไปแต เจ าเมื อ งเชี ย งรุ ง
อุปราชาพาครอบครัวไปอยูบานวา แลว ฯขาฯ แตงใหพระยาหลวงพรมเจาเมืองเชียงรายคุมไพร ๓๐
คนไปพูดจากับครอบครัวใหเขามาอยูบานเรือนตามเดิม แตงใหพระยาหลวงเทิมนายไพร ๔๐ คนไป
ตามจับพระยาแสนเชียงหาๆ ฆาเสียที่เมืองสูง ใหพระยาเชียงเจืองถือหนังสือไปเถิงเจาเมืองเชียงรุง
อุป ราชาวาการซึ่งเกิดวิวาทรบพุงกัน ขึ้น ครั้งนี้ ก็เพราะพระยาแสนเชียงหายุยงพี่นองไมตริตรองไป
เชื่ อฟ งถ อยคํ าผูอื่น จึ งได ป ราศจากราชสํานักตัว ฯขาฯ แลทาวพระยา ๑๒ ปน นาไมมีความโกรธ
คิดเถิงเจาพี่เจานองอยูทุกวัน เจาพี่เจานองยังอยูที่ไหนก็ใหอยูดวยที่นั้น กอง ฯขาฯ แลทาวพระยา
๑๒ ปนนาจะแตงขันขาวตอกดอกไมมาเชิญเจาพี่เจานองกลับไปครอบครองบานเมืองดังเกา พระยา
เชียงเจืองยังหากลับมาไม
อยูมา ณ วันเดือน ๒ มหาไชยงาดํา มีหนังสือใหขุนนางเมืองมางถือมาถึง ฯขาฯ วาฮอได
ตั้งมหาไชยงาดําเปนเจาเมืองเชียงรุงแลวให ฯขาฯ ผูวาแตงทาวพระยามารับมหาไชยงาดําผูหลานมา
เปนเจาเมืองเชียงรุง ฯขาฯ มีหนังสือตอบไปเถิงมหาไชยงาดําวาซึ่งจะให ฯขาฯ ขึ้นไปรับนั้น มหาไชย
งาดําหาไดมาทางเมืองลา มาทางปาวังตาจะใหไปรับนั้นไมได ใหมหาไชยงาดํากลับขึ้นไปสงทางเมือง
ลาเถิ ด มหาไชยงาดําโกรธคุ มกองทัพฮอกองทัพตากุย ประมาณ ๑,๐๐๐ เศษยกมาเถิงแขวงเมื อง
เชียงเจือง เจาเมืองเชียงเจืองแตงขันขาวตอกดอกไมใหทาวพระยา ๓ นายออกไปรับมหาไชยงาดําที่
กลางทุง มหาไชยงาดําไมรับ ใหพวกทหารจับทาวพระยาฆาตาย ๒ คน จึงหนีมาหาเจาเมืองเชียงเจือง
ไดคนหนึ่ง เจาเมืองเชียงเจืองเกณฑกองทัพไดคนเมืองเชียงเจืองเมืองราย ๑,๐๐๐ เศษ ยกไปสูรบ
กองทัพมหาไชยงาดําๆ แตกหนีเขาไปอยูแดนตากุย
อยูมา ๒ เดือน ขางแรม ปมะแมนพศก ณทมโดตองพมานายไพร ๓๐๐ คนมาจากเมือง
นายมาหา ฯขาฯ ที่เมืองเชียงรุงบอกวา มหาขนานเมืองเชียงตุงมีหนังสือไปเถิงจักกายหลวงพมาที่ตั้ง
รักษาเมืองนายวาเมืองเชียงรุงเกิดวิวาทรบพุงฆาฟนกัน จักกายหลวงจึงใหขึ้นมาสืบดู ความเดิมจะเปน
อยาใหให ฯขาฯ บอกใหรู ฯขาฯ ก็เลาความใหฟงวา เดิมเจาเมืองเชียงรุงใหมาเก็บเงินกับพวก ๑๒
ปนนา เอาไปใชหนี้พมาที่คางอุปราชาไดเงินสงไปครบแลว เงินเหลืออยู ๑๐๐ จอยก็พรอมกันยกให
กลับบังคับใหมาเก็บไปสงอีก พวกลื้อ ๑๒ ปนนาไมยอมเก็บ พวกเมืองเชียงรุงไปกลาวโทษ ฯขาฯ วา
คิดกบฏตอเจานายๆ ใหเกณฑกองทัพมาจับจึงไดเกิดวิวาทกันขึ้น ณทมโดตองก็อยูดวย ฯขาฯ ณ เมือง
เชียงรุง
ครั้น ณ วันเดือน ๓ ขางขึ้นปมะแมนพศก มหาไชยงาดําไปขางฮอแลเกลี้ยกลอม ไดฆา
กุยประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ ยกลงมาตีเมืองวัง เมืองงาก เมืองเชียงเจือง เมืองขึ้นเมืองเชียงรุงแตก
กระจัดกระจาย จุดเผาบานเมืองเสียสิ้น แลวมหาไชยงาดําถอยทัพกลับลงไปตั้งมั่นอยูบานนก เมืองแจ

๕๓๘
สืบไดความวาอุปราชาตั้งอยูบานวา มหาไชยงาดํายกกองทัพขึ้นไปสูรบกับอุปราชาที่ดานปางแลว ๒
เพลาหาแพชนะกันไม มหาไชยงาดําถอยมาตั้งอยูบานนก เมืองแจอีก ฯขาฯ รูความจึงใหนายพรมวงศพี่เขย ฯขาฯ คุมกองทัพลื้อ ๓,๐๐๐ คนยกขึ้นไปตีทัพมหาไชยงาดําๆ สูรบอยู ๔ วัน แตกถอยไป
ตั้งอยูขางดานแขวงเมืองแจ แลว ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนาพรอมกันแตงใหนายไชยวงศ พระยา
หลวงราชวั ง นายไพร ๑๐๐ คน เอาขั น ข า วตอกดอกไม ไปเชิ ญ เจ า เมื อ งเชี ย งรุ ง อุ ป ราชา มา
ครอบครองบานเมือง
อยูมา ณ วันเดือน ๔ ขางขึ้นปมะแมนพศก นายไชยวงศ อุปราชาใหพระยาหลวงราชวัง
กลับมาบอก ฯขาฯ วา ซึ่ง ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนาคิดเถิงใหมารับนั้นขอบใจอยูแลว แตเจาเมือง
เชียงรุงพาบุตรภรรยาไปอยูเมืองแรมยังหากลับมาไม ถาเจาเมืองเชียงรุงกลับมาอุปราชาจะพามารดา
แลนองสาวขึ้นมา ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนา แตงใหเจาเมืองลา พระยาหลวงพรมเมืองพงไปรับ
เจาเมืองเชียงรุงที่เมืองแรม ใหพระยาหลวงเมืองลา พระยาราชวงศเมืองพง กลับไปรับอุปราชาอีก
ครั้น ณ เดือน ๘ ขางขึ้นปวอกสัมฤทธิศก เจาเมืองเชียงรุงอุปราชา นายไชยวงศ พากันมาเถิงเมือง
เชียงรุง ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนา พรอมกันทําขวัญยกเจาเมืองเชียงรุงอุปราชา เปนเจาเมืองอยู
ตามเดิม ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนายังพรอมกันอยูที่เมืองเชียงรุง แต ฯขาฯ ลงมาเมืองรํา
อยู ม า ณ วั น เดื อ น ๘ ข า งแรมป ว อกสั ม ฤทธิ ศ ก พระยาหลวงชางเมื อ งพงพาท า ว
เขื่อนแกว ทาวอาษาเมืองนาน นายไพร ๙ คน ชางพลายพัง ๖ ชาง ขึ้นไปพบ ฯขาฯ ที่เมืองรํา ฯขาฯ
ถามทาวเขื่อนแกว ทาวอาษาวามาดวยธุระสิ่งใด ทาวเขื่อนแกว ทาวอาษาบอกวามาคลองชาง ฯขาฯ
ขอชื่อชาง ๖ ชาง เปนเงินแนนเงินกอนหนักหมื่น ๗,๙๐๐ บาทดอก คิดเปนเงินไทยหนัก ๑๗ ชั่ง ๑๘
ตําลึง แลวไดมีหนังสือมาเถิงพระยาราชบุตรเมืองนานฉบับ ๑ กับจัดมาตัว ๑ ผาไหมอยางพมาผืน ๑
รมขลิบทองคันยาวอัน ๑ มอบใหทาวเขื่อนแกว ทาวอาษาคุมลงมาใหพระยาราชบุตรความแจงอยูใน
หนังสือนั้นแลว
อยูมา ณ เดือน ๑๑ ปวอกสัมฤทธิศก พระยาหลวงเมืองสูงมาบอกวามหาไชยงาดําจาง
ฮอแลชักชวนตากุยไดคน ๒,๐๐๐ เศษยกกองทัพมาตั้งอยู ณ แขวงเมืองสูง ฯขาฯ กับอุปราชาทาว
พระยา ๑๒ ปนนา รวบรวมไดกองทัพ ๔,๐๐๐ เศษ ยกลงไป ณ เมืองสูง ณ วันเดือน ๑ฯ ๔ ๑๑ ค่ํา จัด
ทัพเขาระดมตีทัพมหาไชยงาดําแตกหนีไปทางเมืองออกไกไลติดตามไปเถิงเมืองเจิงตาขัด จับพวกมหา
ไชยงาดําไดคน ๑ ถามไดความวามหาไชยงาดํากับนายหนอคํายกกองทัพขึ้นไปตั้งอยูเมืองแจ ฯขาฯ
กับอุปราชายกตามไปสกัดที่เขาปางดาน มหาไชยงาดํา นายหนอคํา รูความพากันหนีไป ฯขาฯ จับได
ฮอ ๓ คนฆาเสีย แลว ฯขาฯ ยกกองทัพตามมาเถิงเมืองมาง หาพบทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดําไม
ฯขาฯ ก็ถอยทัพกลับไปเมืองเชียงรุง อยูมา ณ เดือน ๑ ปวอกสัมฤทธิศก เจาเมืองเชียงไตยเมืองเชียง
เหนือ มีหนังสือมาเถิง ฯขาฯ วากองทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดํา ยกมาจุดเผาบานเมืองสิ้นแลว ให
ฯขาฯ ยกกองทัพขึ้นไปชวยโดยเร็ว ฯขาฯ กับอุปราชาคุมไพร ๓ พันยกขึ้นไปเถิงเมืองยางพบกองทัพ

๕๓๙
นายหนอคํา มหาไชยงาดํา ไดสูรบครั้งหนึ่ง กองทัพฮอแลกุยแตกหนีไป ฯขาฯ ยกตามติดไปเถิงกิ่ว
มะทรางไดสูรบกันอีกครั้งหนึ่ง แลว ฯขาฯ ก็ยกเลยไปเมืองเชียงใต เมืองเชียงเหนือ
ณ วัน ฯ๑๓ ๑ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศก เจาเมืองเชียงรุงมีหนังสือใหขุนนางเมืองเชียงไตยถือ
มาเถิง ฯขาฯ วา กองทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดํา ยกมาตั้งอยู ณ เมืองวัง แลววาจะลงมาตีเอาเมือง
เชียงรุงให ฯขาฯ อุปราชารีบยกกองทัพมาชวยโดยเร็ว ฯขาฯ กับอุปราชาก็ถอยทัพกลับมาเถิงเมือง
ยางไดความวา กองทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดํา จุดเผาบานเรือนในเมืองเชียงรุงสิ้นแลว เจาเมือง
เชียงรุงแลครอบครัวหนีลงมาอยูเมืองรํา ฯขาฯ กับอุปราชาก็พากันตามลงมา ณ เมืองคํา พบเจาเมือง
เชียงรุงกับครอบครัว แลวรวบรวมกองทัพไดคน ๒,๕๐๐ คนเขากับอุปราชายกขึ้นไป ณ เมืองเชียงรุง
หาพบนายหนอคํา มหาไชยงาดําไม สืบไดความวานายหนอคํา มหาไชยงาดํายกลงไปทางเมืองสูง
ฯขาฯ จัดกองทัพใหอุปราชาอยูรักษาเมืองเชียงรุง แลว ฯขาฯ ก็กลับมา ณ เมืองพงเกณฑคนเตรียมไว
ไดประมาณ ๒,๐๐๐ คนจะยกขึ้นไปเมืองเชียงรุง
อยู ณ วันเดือน ๒ ขางแรมปวอกสัมฤทธิศก เจาเมืองหลวงพระบาง แตงใหทาวขุนจะชื่อ
ไรจําไมได นายไพร ๖๐ คน ถือหนังสือขึ้นมาเถิง ฯขาฯ วา เมืองสิบสองปนนากับเมืองหลวงพระบาง
เป น บานพี่เมืองนองไปมาคาขายเถิงกัน เดี๋ยวนี้ไดความวาเมือง ๑๒ ปน นาเกิดวิวาทฆาฟนกัน ถา
ฯขาฯ อยูไมไดก็ใหคิดหาเครื่องราชบรรณาการแลพาครอบครัวลงมา ณ เมืองหลวงพระบางจะไดพา
ลงมาเฝาทูลละอองสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว เปนขาขอบขัณฑเสมากรุงเทพฯ ตอไป ฯขาฯ จึงตอบ
วาแตกอนเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม เมืองนาน ก็ไดพูดจาทางไมตรีเดี๋ยวนี้เมือง ๑๒ ปนนา
บานเมืองยังไมเปนปกติ ถาบานเมืองเรียบรอยแลวจึงจะคิดหาบรรณาการลงมา
อยูประมาณ ๓ วัน ๔ วัน แสนหลวงเมืองกวางเมืองเชียงใหม ถือหนังสือคุมเอาปนแฝด
คาบศิลาบอก ๑ กับปานชาเลี่ยมทองใบ ๑ ขึ้นไปให ฯขาฯ ณ เมืองพงใจความในหนังสือนั้นวาแตกอน
เมื องเชีย งใหมกับเมืองสิบสองปน นาหาไดไปมาเถิงกัน นั้นไม เดี๋ยวนี้ไดตั้งเมืองเชียงรายใกลชิดกับ
บานเมือง ๑๒ ปนนาฉันใดจะไดเปนบานพี่เมืองนองไปมาคาขายเถิงกันให ฯขาฯ คิดอานใหยืดยาว
ตอไปแจงอยูในหนังสือนั้นแลวๆ พระยาเชียงใหมสั่งแสนเมืองกวางมาพูดจากับ ฯขาฯ นอกหนังสือนั้น
วาเมือง ๑๒ ปนนากับเมืองเชียงตุงยังเปนไมตรีกันอยูฤๅ ฯขาฯ ตอบวา เมืองเชียงตุงกับเมืองสิบสอง
ปนนาไมเปนปกติ ดวยนายหนอคํา มหาไชยงาดํา ไปชักเอาพมาเอาเขินเมืองเชียงตุงมารบเมือง ๑๒
ปนนา มหาขนานรูความก็ไมชวยหามปราม แสนเมืองกวางจึงวาเจานายเมืองเชียงใหมจะยกกองทัพ
ขึ้นมาตีเมืองเชียงตุงในปวอกสัมฤทธิศก เมือง ๑๒ ปนนา มหาขนานรูความก็ไมชวยหามปราม แสน
เมืองกวางจึงวาเจานายเมืองเชียงใหมจะยกกองทัพขึ้นมาตีเมืองเชียงตุงในปวอกสัมฤทธิศก เมือง ๑๒
ปนนาจะวาประการใด ฯขาฯ จึงวา เมืองเชียงใหมยกทัพขึ้นมาตีเมืองเชียงตุงนั้นดีแลว ฯขาฯ กับทาว
พระยา ๑๒ ปนนาจะยกขึ้นไปชวยทางหนึ่ง กําหนดใหพรอมกัน ณ เดือน ๑ฯ ๕ ๔ ค่ําปวอกสัมฤทธิศก

๕๔๐
ฯขาฯ จึงไดทําหนังสือ แลจัดไดรมปดทองคัน ๑ มา ๒ มา แอบลายทอง ๒ ใบ ใหแสนเมืองกวางคุม
สงมาใหพระยาเชียงใหม พระยาอุปราช ความแจงอยูในหนังสือ ฯขาฯ มีมาเถิงเมืองเชียงใหมนั้นแลว
แตแสนเมืองกวางเมืองเชียงใหม ทาวขุนเมืองหลวงพระบางยังหาไดมาจากเมืองพงไม
ณ วันเดือน ๒ ขางขึ้นปวอกสัมฤทธิศก เจาเมืองเชียงรุงกับอุปราชามารดานองสาวกับ
ทาวพระยาครอบครัวประมาณ ๑๐๐ เศษ หนีมาหา ฯขาฯ ณ เมืองพงบอกวา กองทัพนายหนอคํา
มหาไชยงาดํา ยกมาเถิงเมืองยางประมาณ ๓,๐๐๐ เศษ ๔,๐๐๐ คน เจาเมืองเชียงรุงอุปราชา เกณฑ
ทาวพระยาแลไพรจะออกสูรบหาไดผูคนไม ฯขาฯ จึงเกณฑกองทัพไดคนประมาณ ๓,๐๐๐ เศษ มา
เตรียมไวแลวจักใหพระยาคํามูลคุมไพร ๒๐๐ คนขึ้นไปรักษาดานกิวลมทางไกลเมืองพง ๒ คืน
ครั้น ณ วันเดือน ๒ ขางขึ้น แสนเมืองกวางก็มา ณ เมืองเชียงใหม ทาวขุนเมืองหลวงพระบางก็พากันกลับไป อยู ณ วันเดือน ๒ ขางขึ้นปวอกสัมฤทธิศก พระยาราชบุตรพระยาคงคา
เขื่อนเพชร พระยาเผด็จ ดัสกร พระยาไชยสงคราม พระพิไชยราชา นายทัพนายกองเมืองนานคุ ม
กองทัพประมาณพันเศษ ยกเขาไปตั้งอยูเมืองมาง เจาเมืองมางใหทาวขุนมาบอก ฯขาฯ ณ เมืองพงวา
กองทัพเมืองนานเขามาเถิงเมืองมางแลว กองทัพหาไดมาคุมเหงประการใดไม ฯขาฯ จึงแตงใหพระยา
หลวงบังคมมาพูดจาไถถามแลเชิญพระยาราชบุตร นายทัพนายกองเขาไป ณ เมืองพง พระยาราช
บุตรจึงให พระยาคงคาเขื่อนเพชร พระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม พระพิไชยราชา พระเมือง
ราชา หอหนาเมืองเชียงของ นายไพร ๖๐๐ คน ยกเขาไปตั้งอยูบานขอนทางใกลบาน ฯขาฯ ประมาณ
๑๕ เสน ฯขาฯ ไดจัดขาวปลาอาหารมาเลี้ยงดูนายทัพนายกองทุกเพลามิไดขาด อยูมาสองวันพระยา
คงคาเขื่อนเพชร พระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม นายไพรประมาณ ๓๐ เศษ เดินไปหา ฯขาฯ
ที่หอนั่ง ฯขาฯ จึงถามวาทานมาดวนเหตุดวนประการใด พระยาคงคาเขื่อนเพชร พระยาเผด็จดัสกร
พระยาไชยสงคราม ตอบวาเจาหลวงเมืองนานรูความวาเมือง ๑๒ ปนนาเกิดรบพุงฆาฟนกัน จึงจัดให
ฯขาฯ ทั้งหลาย ยกขึ้นมาชวยเมือง ๑๒ ปนนากับมีหนังสือมาดวยฉบับหนึ่ง พระยาคงคาเขื่อนเพชรสง
หนังสือให ฯขาฯ ดู ใจความในหนังสือวาให ฯขาฯ ทาวพระยา ๑๒ ปนนา จัดหาดอกไมทองเงินเครื่อง
ราชบรรณาการลงไปเมื อ งน า น จะได พ าลงไปเฝ า ทู ล ละอองฯ เป น ข า ขอบขั ณ ฑเสมาสมเด็ จ
พระพุทธเจาอยูหัว ฯขาฯ จึงตอบวา คํานายทัพนายกองพูดไววาศึกตกหัวเมืองจะชวยกันฆา ศึกตก
ใตหลาจะชวยกันคิด นายทัพนายกองพูดกับหนังสือพระยานานมีมาไมตองกัน ทุกวันนี้เมือง ๑๒
ปนนาก็เกิดยุคเกิดเข็ญเปนที่เดือดเนื้อรอนใจ จะใหจัดดอกไมทองเงินยังไมได ขอใหแมทัพนายกอง
ชวย ฯข าฯ สู รบกองทั พนายหนอคํามหาไชยงาดําใหเลิกถอนไปกอน ฯขาฯ จะไดคุมกองทัพ ๑๒
ปนนา ยกขึ้นไปตีเมืองเชียงรุงตามนัดหมายเมืองเชียงใหมไว ฝายแมทัพนายกองเมืองนานดวยอยาให
ฯขาฯ วิตกเลย ถากองทัพยกลงมาวันใด กองทัพเมืองนานจะยกไปชวยรบเอาชัยชนะใหจงได แลว
นายทัพนายกองก็พากันกลับไปที่พัก อยูมาสองวันพระยาคํามูลซึ่งใหไปอยูรักษาการณกิวลมหนีมา
บอกวากองทัพมหาไชยงาดํา นายหนอคํายกลงมาเถิงดานไดออกสูรบ กองทัพนายหนอคํายกลงมา

๕๔๑
เพิ่ ม เติ ม มามากสู ไม ได พากั น ล า ถอยมา ฯข า ฯ จึ งเกณฑ ก องทั พ ได ค น ๒,๕๐๐ คน ให พ ระยา
หลวงเขื่ อนกับ นายไชยวงศ คุมเตรียมไว แลวไดเอาความมาบอกพระยาคงคาเขื่อนเพชร นายทั พ
นายกองเมืองนาน ใหยกไปชวย นายทัพนายกองก็วาพระยาราชบุตรแมทัพยังตั้งอยูที่เมืองมางไมรูที่
จะคิด ฯขาฯ จึงให พระยาหลวงเขื่อน นายไชยวงศ คุมทัพไปรบกองทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดําที่
ศรีสะโปงทางใกลเมืองพงครึ่งวัน ไดยินเสียงปนแนนหนา ฯขาฯ จึงใหทาวขุนไปเชิญพระยาราชบุตรที่
เมืองมางเถิง ๒ ครั้ง พระยาราชบุตรแลนายทัพนายกองเมืองนานหาชวยสูรบไม ฯขาฯ จึงคิดจาง
นายทัพนายกองเมืองนานใหชวยรบ จะใหคาจางเงิน ๑๐ ชั่ง มานายละตัว นายทัพนายกองรับจาง
ฯขาฯ แลว ฯขาฯ ไดสงมาใหพระยาเผด็จดัสกร พระยาไชยสงคราม ๓ มา แตเงิน ๑๐ ชั่งยังหาไดไม
นายทัพนายกองเมืองนานคุมไพร ๑๔๐ คน ฯขาฯ จัดใหนายพรมวงศพี่เขย ฯขาฯ คุมไพร ๓๐๐ เขา
กันเปนคน ๔๔๐ คนยกขึ้นไปชวยพระยาหลวงเขื่อนไดสูรบกัน
อยูวัน ๑ กองทั พนายหนอคํา มหาไชยงาดํา แตกถอยไป พระยาเผด็จดัส กรนายไพร
๑๔๐ คน กลับมาเสีย นายไชยวงศ นายพรมวงศ ทาวขุน มีความสงสัยกลัวทัพเมืองนานจะกวาด
ครอบครัวมาเสีย ทาวขุนนายไพรก็พากันกลับมาพาเอาครอบครัวหนีไปจากเมืองพง ฯขาฯ กับเจา
เมืองเชียงรุง อุปราชา ปรึกษากันวาเมือง ๑๒ ปนนาก็เกิดรบพุงกัน ฮอพมาก็ไมไดยกมาชวย จะพา
ครอบครัวไปเขาหาเอาเปนที่พึ่งก็ไมได เมืองหลวงพระบางเมืองนานก็มีหนังสือมาเปนทางไมตรี ครั้ง
นี้เมืองนานก็ไดยกกองทัพขึ้นมาชวย ฯขาฯ จะพาครอบครัวลงมาทางเมืองมางจะขอเอาเมืองนานเปน
ที่พึ่ง เจาเมืองเชียงรุงวาจะไปพึ่งฮอ อุปราชาวาจะขอไปเขาเมืองหลวงพระบาง
ครั้น ณ วันเดือน ๒ แรม ๑๐ ค่ํา ไดความวานายหนอคํา มหาไชยงาดํายกกองทัพลงมา
ไพรบานพลเมืองตื่นตกใจกลัว เจาเมืองเชียงรุงอุปราชา แลมารดานองสาวหนีไปทางเมืองลา ฯขาฯ
ใหนายพรมวงศ นายเทพวงศ นายไชยวงศ ทาวพระยาเมืองพงพาบุตรภรรยากับครอบครัวลงมาเมือง
มางกอน ฯขาฯ รวบรวมทรัพยสิ่งของอยูที่เรือน เพลาจวนจะพลบค่ําพระไชยราชา พระเมืองราชา
นายไพร ๓๐ คน เขาไปหา ฯขาฯ ที่เรือนแลวใหไพรไปจับเอามาและฬอของ ฯขาฯ ไป ๒๐ ตัว หามก็
ไมฟง ฯขาฯ หามีมาและฬอตางบรรทุกเงินทองสิ่งของมาไม ฯขาฯ เก็บเงินทองสิ่งของใสตางหาหลัง
มอบใหพระพิไชยราชา พระเมืองราชาหลานพระไชยราชา ๓ นาย รักษาไว ไดใหมาเปนคาจาง ๓ มา
แลวพระยาไชยสงคราม นายหนานธรรมไชย นายไพร ๒๐ คน เขาไปที่เรือน ฯขาฯ ก็ไปแตชางไดชาง
หนึ่ง เขาไปรับบรรทุกของหาเห็นของไม พระไชยราชา พระเมืองราชา พระยาไชยสงครามเอาของ ฯ
ขาฯ ไปสิ้น ฯขาฯ ก็ขี่ชางมาตามบุตรภรรยา ณ เมืองมาง
อยูได ๒ วัน พระยาหอหนา พระยาราชวัง พระยารัตนเมืองแกวเมืองนาน พระปลัดเมือง
พิชัย ยกขึ้นไปเถิงเมืองมาง ใหหา ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวไปที่ทัพพระยาหอหนาๆ วา ฯขาฯ พา
ครัวมาทั้งนี้ดีแลว ให ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวพาครอบครัวลงมา ณ เมืองหลวงภูคาขาวปลามี
บริบูรณ
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อยูมา ณ วัน นายหน อคํา มหาไชยงาดําคุมกองทัพมาเถิงดานตาเวีย นแขวงเมืองมาง
พระยาหอหนา นายทัพนายกองเมืองนาน เมืองพิชัย ไดจัดทัพออกรบกองทัพนายหนอคํา มหาไชยงา
ดํา แตกถอยไป พระยาหอหนาให ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวเติมครัวชายหญิงใหญนอยประมาณ
หมื่นเศษ สงมาเถิงเมืองหลวงภูคาแต ณ วัน ๕ฯ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศก หามีขาวเลี้ยงครอบครัวไม พวก
ครัวตองไปขุดมันกลอยกินตางขาว ฯขาฯ ทาวพระยานายครัวไปบอกพระยาหอหนา นายทัพนายก
องขอขาวมาเลี้ยงครัว พระยาหอหนาวาขาวที่เมืองหลวงภูคาไมมีให ฯขาฯ พาครอบครัวลงมา ณ ทา
แสทาดาษจะไดซื้อขาวพวกตากิน ฯขาฯ ก็ไดบอกครัวหัวหนาพวกนายเทพวงศ ชายหญิงประมาณ
๑,๐๐๐ เศษ มาถึงทาแสทาดาษก็ไมมีขาวพวกครัวตองซื้อขาวตา ลาวกองทัพ ถังหนึ่งเปนเงิน ๒ บาท
มาแจกจายกันกินก็ไมพอ ครัวตองขุดมันกลอยหารากถากกินตางขาวก็มี ที่ระส่ําระสายไปหาขาวตาม
บานตาแขวงเมืองหลวงพระบาง และพากันกลับไปหาขาวทางเมืองมาง บอแรบอหลวงก็มีบาง ฯขาฯ
ทาวพระยานายครัวไปหาพระยาหอหนา นายทัพนายกองวาเมืองหลวงภูคา เขตแดนกวางขวางที่ไรนา
มีมาก ทาวพระยาครอบครัวระบาดจะขอตั้งอยูเมืองหลวงภูคา จะไดอาศัยขาวคาแขวงเมืองหลวงพระบาง เมืองมาง บอแร บอหลวง มาเจือจานกัน
๕๔. คําใหการของหลวงพลเมืองตาก จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๖๕
(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) ยอมตรวจไมแลว หลวงยกกระบัตรเมืองเชียงทองไป
รักษาดานเมยสามแง พระไชยไปรักษาดานแมดุ ฯขาฯ พักอยูดาน ๕ วัน ฯขาฯ ใหทาวเขื่อนแกวอยู
รักษาดานแมจะเลา ฯขาฯ นายไพรพามองฉินทุก มองสวยเอไปเถิงเมืองเมาะตําเลิม ณ วัน ฯ๘ ๙ ค่ํา
ไปสํานักอยูที่บานนอยสีลากะเหรี่ยง มองสวยเอ มองฉินทุกก็ตางคนไปบาน
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๙ ๙ ค่ําเพลาเชา ฯขาฯ กับขุนโกษานุรัตน แสนปญญา นายไพร ๔ คน
ไปหาจักกายทอเลปลัดเมืองเมาะตําเลิม จักกายทอเลถามวามาธุระสิ่งใด ฯขาฯ บอกวาพระยาตากให
ถือหนังสือพาตัวมองสวยเอ มองฉินทุกวิวาทกันดวยไมขอนสัก เจาเมืองกรมการชําระเสร็จแลว มอง
สวยเอไมยอม จักกายทอเลถามวาทําไมจึงไมยอม ฯขาฯ บอกวา ความนี้แจงอยูในหนังสือนั้นแลว
จักกายทอเลวาทําไมไมพาตัว มองสวยเอ มองฉินทุก มาดวยเลา ฯขาฯ บอกวามองสวยเอ มองฉินทุก
พากันไปบาน จักกายทอเลบอก ฯขาฯ วากินขาวแลวจึงจะพา ฯขาฯ ไปหาอะเยแปง จักกายทอเล
ถาม ฯขาฯ วา เมืองตากเมืองเชียงใหมผูใดเปนเจาเมือง ฯขาฯ บอกวาขุนนางไทยกรุงเทพฯ เปนที่
พระยาตาก พระยาอุปราชเมืองเชียงใหมไดเปนพระยาเชียงใหม นายภีมสารเปนที่พระยาอุปราช
จักกายทอเลถามวาขาวราชการขางเมืองญวนที่รบกันนั้นเดี๋ยวนี้เปนประการใด ฯขาฯ บอกวาญวน
ยอมแพถวายดอกไมทองดอกไมเงิน ขาวราชการทางตะวันออกสงบแลว เจาคุณแมทัพจะกลับเขามา
ณ กรุงเทพฯ จักกายทอเลถาม ฯขาฯ เทานี้แลว หาสํารับกับขาวให ฯขาฯ นายไพรรับพระราชทาน
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สํารับหนึ่งกินขาวแลว จักกายทอเลพา ฯขาฯ ไปหาอะเยแปงอังกฤษที่ศาลากลาง จักกายทอเลบอก
กับอะเยแปงวาพระยาตากให ฯขาฯ ถือหนังสือออกมา อะเยแปงถามเปนภาษาพมาวามาเถิงเมื่อไร
มาดวยธุระสิ่งใด ฯขาฯ บอกกับลามวาพระยาตากใหถือหนังสือมาดวยเรื่องความมองสวยเอ มองฉิน
ทุก ฯขาฯ มาเถิงเมื่อ ณ วัน ฯ๘ ๙ ค่ํา อะเยแปงถามวาจะใหชําระที่เมืองเมาะตําเลิมฤๅ ฯขาฯ บอกวา
เจาเมืองกรมการเมืองตากชําระวากลาวตัดสินตามรีตคลองบานเมืองหายอมไม จึงมีหนังสือออกมาให
เจานายสืบดูความแจงอยูในหนังสือทุกประการแลว ฯขาฯ จึงสงหนังสือใหกับอะเยแปงๆ ถามวามอง
สวยเอ มองฉินทุก มาดวยหรือไม ฯขาฯ บอกวา มองสวยเอ มองฉินทุก มาเถิงเมืองเมาะตําเลิมแลว
พากันไปอยูบาน อะเยแปงวากลับไปกอนเถิดจะแปลหนังสือ สัก ๓ วันจึงมาฟงความ ขุนนางอังกฤษ
ขุนนางมอญใหลามถาม ฯขาฯ วาเมืองตากอาญาไมมีฤๅ ทําไมจึงไมเอามองสวยเอจําใสคุกเสียเลา กลัว
มองสวยเอฤๅ ฯขาฯ ตอบวาจะทําตามกฎหมายสําหรับบานเมืองก็ไดเห็นวาเมืองเปนไมตรีกันจึงไมทํา
มิใชจะกลัวมองสวยเอนั้นหาไม ขุนนางอังกฤษพูดกับ ฯขาฯ แตเทานี้ ฯขาฯ ก็พากันกลับมา
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๐ ๑๐ ค่ํา อะเยแปงใหลามมอญมาเรียก ฯขาฯ ไปศาลากลาง ฯขาฯ กับขุน
โกษานุรัตน แสนปญญา นอยศรี ไพร ๓ คน เขากัน ๗ คน ไปหาจักกายทอเลๆ พาไปศาลากลาง ฯ
ขาฯ เห็นเจาเมืองเมาะตําเลิมนั่งอยูบนเกาอี้ อะเยแปงนั่งอยูเกาอี้อัน หนึ่งเคียงกัน ขุน นางอังกฤษ
นอกนั้นนั่งเกาอี้อยูหางๆ ประมาณ ๙ คน ๑๐ คน จักกายทอเล จักกายมองตะนอ กับขุนนางมอญ
ขุนนางพมา นั่งอยูกับพื้นศาลาประมาณ ๑๔ คน ๑๕ คน ฯขาฯ เห็นอังกฤษกับพวกมอญพมาทั้งนาย
ไพรไปนั่งอยูที่ศาลาประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน มองสวยเอมองฉินทุกก็ไปอยู (เนื้อความตอนทายชํารุด
สูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๕๕. คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เรื่องไปสืบขอราชการทางเมืองญวน
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขที่ ๑
คําใหการหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยา เขมรเมืองอุดงคมีชัย วัน ฯ๘ ๓ ค่ํา
๏ วัน ฯ๑๐ ๑๐ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศก หมื่นรองแพงเมืองกบินทรถือมา
๏ ขาพระพุทธิเจาหลวงอุดมสมบัติ หลวงสวัสดิ์สรรพยาใหการตองคํากันวา เมื่อ ณ วัน
เดื อนเจ็ดแรมสามค่ําปวอกสัมฤทธิศก พระหริรักษรามาอิศราธิบ ดีแตงใหขาพระพุทธิเจาลงไปสืบ
ราชการ........ ครั้น ณ วันเดือนแปดขึ้นหาค่ําปวอกสัมฤทธิศก ขาพระพุทธิเจาไปเถิง ณ เมือง.............
อยูที่ตลาดคลองไหม.....หกวัน มีเรือตังเคาเลเบาญวนบรรทุกไหมมาแตเมืองเวมาจอดขายอยูที่ตลาด
คลองไหม ขาพระพุทธิเจาจึงลงไปที่เรือตังเคาเลเบาถามซื้อไหม ครั้นขาพระพุทธิเจาซื้อไหมไดแลว
ขาพระพุทธิเจาจึงถามเถิงขอราชการทางเมืองเว ตังเคาเลเบาจึงเลาความใหขาพระพุทธิเจาฟงวา เมื่อ

๕๔๔
วันเดือนสามแรมแปดค่ําปมะแม(นพศก) เจาตือดึกซึ่งเปนเจาขึ้นไปเซนตรุษจีน (ชํารุด) เขาไปเซน
ตรุษจีนดวยเจาตือดึกแลวชักมีดออกจากในเสื้อแทงเจาตือดึกตายในที่.. แลวองพี่ชายตั้งตัวขึ้นเปนเจา
ครั้น ณ วัน เดือนสี่ขางแรมปมะแมนพศก จึงมีหนังสือใหหาบรรดาหัวเมืองขึ้นทั้งปวงไปเฝาที่เมืองเว
หัวเมืองขึ้นยังหา..เขาไปไม ครั้น ณ วันเดือนหาขางขึ้นปวอก องนองชายเจาตือดึก.....ยอม (ชํารุด)
ขึ้นเปนเจาไม จึงคบคิดกันกับขุนนางญวนจะจับองพี่ชายฆาเสีย องเลโบเห็นวาบานเมืองยังวุนวายอยู
หาเรียบรอยไม จึงมีหนังสือไปเที่ยวหามหัวเมืองทั้งปวงวาอยาเพอใหขึ้นไปเมืองเวกอนเลย หัวเมือง
ทั้งปวงจึงหาไดขึ้นไปเมืองเวไม แตขุนนางญวนและราษฎรลูกคาที่เมืองไซงอน ขาพระพุทธิเจาหาได
ยินผูใดพูดจาเถิงขอราชการเมืองเวประการใดไม ขาพเจาจาก....อยูที่บาน (ชํารุด) ขาพเจาก็มาจาก
เมืองไซงอนนอนทางสิบสี่คืนเถิงเมืองอุดงคมีชัย เปนความสัจความจริง ขาแตเทานี้
๕๖. คําใหการวาดวยราชการทัพเมืองเชียงตุง จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ. ๒๓๙๑) เลขที่ ๕
(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) เถิงเมืองเชียงรุงจับพระยาแสนเชียงหาฆาเสียแลว
มหาไชยปรึกษาทาวพระยาสิบสองปนนา การเปนไปทั้งนี้ก็เพราะพระยาแสนเชียงหาเปนตนคิด ครั้งนี้
ก็ไดฆาพระยาแสนเชียงหาแลว จะจัดทัพไปรบราชบุตร อุปราชา ไมควรดวยราชบุตร อุปราชา.......คุน
กับ มหาไชยแต กอนๆ มากจึงได พรอมกัน แตงทาวพระยาสิบ สองปน นาไปรับ ราชบุตรอุปราชามา
ครอบครองบานเมืองตามเดิม อยูมา ณ วันเดือน ๑๒ ขางขึ้น ปวอกสัมฤทธิศก นายหนอคํา มหาไชย
งาดํา จางฮอแลรวบรวมลาวเขินไดประมาณ ๕,๐๐๐ เศษ ยกมาตั้งทัพอยูที่เมืองแจทางไกลเมืองเชียง
รุง ๕ คื น ราชบุ ต ร อุ ป ราชา ให ม หาไชยคุม กองทั พ เมื องเชี ย งรุง เมื องขึ้น เมื องเชีย งรุง ประมาณ
๔,๐๐๐ เศษ พระยาศรีวิไชยเอาตัว ฯขาฯ ไปดวย กองทัพมหาไชยเมืองพงสูรบกองทัพนายหนอคํา
มหาไชยงาดํา ๒ วัน แตกพายไปทางฆากุย แลวมหาไชยเมืองพงถอยทัพ กลับไปเมืองเชียงรุง อยู
ประมาณ ๑๔ วัน ๑๕ วัน นายหนอคํา มหาไชยงาดํา ยกกองทัพกลับมาตั้งอยูที่เมืองหุมทางไกลเมือง
เชียงรุง ๔ คืน ราชบุตร อุปราชาใหมหาไชยเมืองพง คุมทัพยกมารบทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดําที่
เมืองหุมอีก ทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดําสูไมได ถอยไปรวบรวมคนแลจางพมาลาวเขิน ยกมาตั้งอยู
เมืองอูเหนือ ไดสูรบกองทัพมหาไชยเมืองพงอีกวัน ๑ นายหนอคํา มหาไชยงาดําถอยไป มหาไชยเมือง
พงกลับมาเมืองเชียงรุง พระยาศรีวิไชยบอก ฯขาฯ วา มหาไชยปรึกษาราชบุตร อุปราชาวาทัพนาย
หนอคํา มหาไชยงาดํา ยกมาผูคนมากเห็นจะสูรบไมได ใหคิดอานผอนครอบครัวเมืองเชียงรุงลงมาไว
ณ เมืองพง ฯขาฯ เห็นราชบุตร อุปราชา ใหทาวพระยาลื้อพาครอบครัวชายหญิงประมาณ ๒,๐๐๐
คนเศษ ๓,๐๐๐ คนเศษ แตราชบุตร อุปราชา กับพระยาศรีวิไชยแล ฯขาฯ มหาไชยตอนครัวลงมา
ภายหลัง กลั บ มาเถิ งเมื องนู น ทางไกลเมืองเชีย งรุง ๒ คืน ราชบุตร อุป ราชา มหาไชย ใหพระยา
ศรีวิไชยพาพวก ฯขาฯ แยกทางมาทางบานบอหลวง พระยาศรีวิไชยไปเถิงบานบอหลวงได ๕ วัน
ราชบุตรมีหนังสือไปเถิงพระยาศรีวิไชยวาทัพนายหนอคํา มหาไชยงาดํา จะยกตามมารบอีก ใหพระยา

๕๔๕
ศรีวิไชยเกณฑไพรบานบอหลวงตระเตรียมไวใหพรอม ครั้นอยูมา ณ วันเดือน ๓ ปวอกสัมฤทธิศก
ครอบครัวเมืองลา เมืองพง เมืองเชียงรุงแตกตื่นหนีไปทางบานบอแร บานบอหลวง ฯขาฯ ตกใจกลัว
พาภรรยา ๑ บุตรชาย ๒ บุตรหญิง ๒ (รวม) ๔ (รวมทั้งหมด) ๕ คน เดินตัดมาทางเมืองไทรย พบทัพ
เจาอุปราชๆ ใหกวาดตอน อุปราชา มารดาพี่สาวนองสาว ฯขาฯ กับครอบครัวทั้งปวงสงมาไว ณ เมือง
หลวงพระบาง แตมารดา พี่สาว นองสาว ฯขาฯ ๓ คนนั้น พลัดกันหาทราบวาไปอยูทางไหนไม ครั้น
นานมาไดความราชบุตรหนีไปอยูเมืองเชียงตุง มหาไชยมาอยู ณ เมืองนาน ฯขาฯ อยูที่เมืองหลวง
พระบางไดปเศษ ขาดเสบียงอาหาร ฯขาฯ ไปบอกพระยาศรีวิไชยนาย ฯขาฯ วาจะลาไปซื้อขาวที่เมือง
ไทร พระยาศรีวิไชยขอหนังสือเดินทางทาวขุนเมืองหลวงพระบางไดแลว ณ วัน ฯ๔ ๑๒ ค่ํา ปจอโทศก
ฯขาฯ กับอายแสงคน ๑ เขากัน ๒ คน พากันไปเถิงเมืองไทรยไดหาวัน มารดากับนองสาว ฯขาฯ ขึ้น
ไปอยู ณ เมืองเชียงรุง (เนื้อความตอนทายชํารุดสูญหาย สิ้นสุดเพียงเทานี้)
๕๗. สําเนาคําใหการจีนโปวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕
คําใหการจีนโปเมืองฉะเชิงเทรา พระยาพิพัฒนโกษาถามวัน ฯ๑ ๕ ค่ํา ๚ะ
๏ วัน ฯ๑ ๕ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศก พระราชสุภาวดี พระยาพิพัฒนโกษา พระศรีสมบัติแปร
ถาม ๚ะ๛
๏ ขาพเจาจีนโปแตจิ๋วแซตั๋นอายุ ๔๔ ป ใหการวาจะเปนปใดจํามิได จีนเที่ยงหองบิดา
ข าพเจ า เข า มาจากเมื อ งจี น อยู ณ กรุงเทพฯ ไดป ห นึ่ง ข าพเจาจึงโดยสารสําเภาเข ามาตามบิ ด า
ขาพเจา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาออกไปพบจีนเที่ยงหองบิดาขาพเจาไปเปนเสมียนโรงหีบหลงจูไตโรง
พระยาสมบัติวานิช ณ บานบางทองเหนือเมืองฉะเชิงเทรา ขาพเจาชวยบิดาขาพเจาทําบัญชีอยูที่โรง
หีบหลงจูไตได ๙ ป ขาพเจาไดอําแดงพุมบุตรจีนไดบานบางทองเปนภรรยา พระยาสมบัติวานิชให
ฯขาฯ เปนหลงจูแทนจีนไตมาจนทุกวันนี้ได ๗ ป ฯขาฯ อยูกินกับอําแดงพุมเกิดบุตรชาย ๑ หญิง ๓
(รวม) ๔ คน ฯขาฯ มีจีนลูกจางหีบออยตัดออยใชการงานอยูที่โรงหีบ ฯขาฯ ในปนี้เปนจีน ๑๔๐ เศษ
เมื่อ ณ วันเดือน ๔ จะขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิไดปมะแมนพศก อําแดงสมจีนเผาศพจีนเที่ยงผัว
อําแดงสมจีน จีนหลงจูสิ้นทองเอางิ้วไปชวยอําแดงสมจีน พวกจีนขามตะพานหนาบานแขวงจันไปดูงิ้ว
พวกแขวงจันวาเดินทางในบานหาใหพวกจีนเดินไม ชักตะพานขามคลองเสีย พวกจีนก็เอากระดาน
ตะพานที่แขวงจันชักทอดขามฟากไป แขวงจันกับพวกแขวงจันก็แยงเอาตะพานหาใหพวกจีนขามฟาก
ไปไม ต างคนตางแยงกัน ขึ้นหลวงยกกระบัตรมาชวยอําแดงสมจีนอยูที่นั้นไดหามพวกจีน กับ พวก
แขวงจัน ตางคนตางหยุดวิวาทกัน

๕๔๖
ครั้น ณ วันเดือน ๔ จะขึ้นกี่ค่ําจํามิไดปมะแมนพศก ขาพเจาไดยินพวกจีนพูดวาแขวงจัน
กับ อํ าแดงส มจีน จึ่ งไปฟ องต อพระวิเศษฦๅไชยกรมการกลาวโทษหลงจูสิ้น ทองจีน บูกับ พวกหลงจู
สิ้ น ทอง ประมาณจี น ๖๐ คนว า กลุม รุม กัน ตีแ ขวงจัน พระวิเศษฦๅไชยให ห ลวงยกกระบัต รเป น
ตระลาการชําระ จีนสิ้นทองจึ่งไปหาหลวงยกกระบัตรวาแขวงจัน ฟองกลาวโทษจีน สิ้นทองทั้งนี้ก็
เพราะจี น สิ้ น ทองเอางิ้ ว ไปช ว ยศพจี น เที่ ย งผั ว อํ าแดงส ม จี น จึ่ งได เกิ ด ความให ห ลวงยกบั ต รช ว ย
ไกล เกลี่ย เสีย เงิน ให แขวงจั น บ างเล็กนอย อยาใหเกิดความมากตอไปเลย หลวงยกกระบัตรวากับ
จีนสิ้นทองวา จะไปวากับแขวงจันดูกอน เมื่อแขวงจันจะยอมเลิกแลวจึ่งจะใหเกณฑคนไปบอกหลงจู
สิ้นทองๆ ก็ไปจากบานหลวงยกกระบัตร ครั้นรุงขึ้น ณ วันเดือน ๔ จะเปนขึ้นแรมกี่ค่ําจํามิได ปมะแม
นพศก เพลากินขาวเชาแลว ฯขาฯ ขามไปเยี่ยมพวกเปนความที่เมืองฉะเชิงเทรา ฯขาฯ พบจีนสอก
ฮกเกี้ยนแซตั๋นจีนเวียนแตจิ๋วแซอึ๋งกับจีนมีชื่ออีก ๖ คน ๗ คน ฯขาฯ ไมรูจักชื่อจําตรวนใชการอยูที่
บานพระวิเศษฦๅไชย ฯขาฯ ถามจีนสอกจีนเวียนวาเปนความอะไรจึ่งติดตรวนอยู จีนสอกจีนเวียน
บอก ฯขาฯ วาเปนความเรื่องวิวาทกับพวกแขวงจันเมื่อวันมีงิ้ว จีนสอกจีนเวียนบอก ฯขาฯ วาเปน
ความเรื่องวิวาทกับพวกแขวงจันเมื่อวันมีงิ้ว จีนสอกจีนเวียนหาไดไปดูงิ้วไมอยูที่บาน กรมการจับเอา
จีนสอกจีนเวียนมาไว จีนมีชื่อ ๗ คนบอก ฯขาฯ วาไมไดไปดูงิ้วเขาชี้เอาวาจําหนาไดไปวิวาทดวยเขา
เกาะตัวมาจําไว ฯขาฯ หาไดถามจีน มีชื่อ ๗ คนตอไปไม ฯขาฯ เดิน เลยมาถึงโรงจันอับ หนาเมือง
ฉะเชิงเทราเห็นจีนสิ้นทองวาเปนความแลวหรือยัง จีนสิ้นทองบอก ฯขาฯ วายังไมแลว จีนสิ้นทองจะ
เดินเสียเงินใหหลวงยกกระบัตรสัก ๔ ชั่ง จะขอถอนชื่อจีนสิ้นทองกับจีนอิว จีนเชียหุก จีนเปา จีนกัง
จีนติดซิมพวกจีนสิ้นทองจะไดหรือไมยังไมรูเลย พูดกันเทานั้นแลว ฯขาฯ ก็มาอยูโรง ฯขาฯ
ณ วัน ๔ฯ ๕ ค่ําปวอกสัมฤทธิศกเพลากลางวัน จีนสิ้นทองกับจีนเส็งมาที่โรง ฯขาฯ บอก
ความกับ ฯขาฯ วาแขวงจันไปฟองตอกรมการวาพวกเราตีแขวงจัน กรมการมาเกาะพวกจีนไปเปนอัน
มาก ที่จีนวิวาทก็มีที่ไมไดวิวาทก็มีหาชําระเอาความจริงไม คิดแตจะลงเอาเงินกับพวกจีนฝายเดียว
จี น สิ้ น ทองจึ งว า แก ฯข า ฯ กั บ จี น เส็ ง ๑ จีน ศุก เกา ๑ จี น ยุ เตงเสมี ย น ๑ วากรมการข ม เหงหนั ก
เหลือทน จะเปนตายอยางไรก็ตามทีเถิด เรามาคิดกันทําตั้วเฮียหาพวกใหมากเลนกับกรมการสักครั้ง
หนึ่ง ฯขาฯ กับจีนเส็ง จีนศุกเกา จีนยุเตงเสมียน ก็ยอมพรอมใจดวย จีนสิ้นทองนัดวา ณ วัน ฯ๘ ๕ ค่ํา
จะเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียกันที่โรง ฯขาฯ ใหจัดของไวใหพรอม แลวจีนสิ้นทองบอก ฯขาฯ วาวัน ๖ฯ ๕ ค่ํา
จะใหจีนบูแตจิ๋วแซเงาตามตั้วเฮียที่บางคลาพวกหนึ่ง วัน ๗ฯ ๕ ค่ําจีนสิ้นทองจะทําตั้วเฮียที่โรงจีนสิ้น
ทองพวกหนึ่ง แลวจีนสิ้นทองไปจากโรงขาพเจา

๕๔๗
ครั้นเพลาบายวันวัน ฯ๕ ๕ ค่ํา อายจีนบูจะทําตั้วเฮียแลวจะฆาจีนฮอเปนขุนกําจัดจีนพาล
กับอําแดงสมจีนเสีย ครั้นรุงขึ้นวัน ๗ฯ ๕ ค่ํา เพลารุงเชา ภรรยากับบุตรทาสหลงจูฮี ชาย ๖ คน หญิง
๖ คน หนีมาที่โรงขาพเจา บอกขาพเจาวาเพลาเชามืดจีนบูฆาจีนฮอเสียแลว จับหลงจูฮีมัดไวในโรง
หลงจูฮี ขาพเจารูแลวขาพเจาไปหาจีนสิ้นทองที่โรงจีนสิ้นทอง ขาพเจาเห็นจีนบูไปอยูที่โรงจีนสิ้นทอง
จีน บูบ อกกับจีนสิ้น ทองวาทําตั้วเฮียกับจีน หวยเซี่ยวฮกเกี้ยนแซตั๋น ๑ จีนเนาฮกเกี้ยนเนาฮกเกี้ยน
แซซีม ๑ จีนหลงจูอะแตจิ๋วแซจัน ๑ จีนเอียงฮกเกี้ยนแซตั๋น ๑ จีนลกแตจิ๋วแซตั๋น ๑ (รวม) ๕ คนกับ
จีนนักเลงอยูเรือจีนเต็งหลงจูอะเขาดวย ๔๐๐ คนเศษ แจกผาแดงใหเปนสําคัญ แลวจีนบูบอกวาฆา
จีนฮอขุนกําจัดจีนพาลเสียแลวๆ จับหลงจูฮีมัดไว จีนสิ้นทองวาจีนหลงจูฮีเปนคนทํามาหากินอยาฆา
เสียเลย จีน สิ้น ทองใชให จีน เกยไปแกมัดจีนหลงจูฮีปลอยเสีย แลวจีนสิ้นทองใชใหจีนลูกจางเอาธง
ผาแดงเขียนอักษรจีนวาเหลง ไปรับเอาบุตรภรรยาทาสหลงจูฮีที่โรงขาพเจาไปมอบใหหลงจูฮีที่โรง
หลงจูฮี แลวจีนสิ้นทองตั้งทําตั้วเฮียที่โรงจีนสิ้นทอง จีนสิ้นทองตั้งจีนหวยเซี่ยวฮกเกี้ยนแซตั๋นเปน
ยี่เฮีย อยูโรงหลงจูอะ ๑ จีนเนาฮกเกี้ยนแซซิมเปนซาเฮีย สวนบางคลา ๑ จีนลกชินเต็งโรงหลงจูอะ
เปนบวยตี๋ บางคลา ๑ จีนบูแตจิ๋วแซเงาเปนอังกุน ๑ จีนขีจีนเกาแตจิ๋วแซอึ๋งเปนเฉาเอยใสฮูปอน
ออย ๒ จีนไมรูจักชื่อเปนเสมียนโรงหลงจูอะ เปนเสมียน ๑ (รวม) ๗ คน จีนเขาตั้วเฮียเลวดวยนั้น
ขาพเจาหารูจักไมประมาณ ๒๐๐ เศษ แลวจีนสิ้นทองวากับขาพเจาวาเพลาเย็นวันนี้จะไปตีเมือง
ฉะเชิงเทรา จะเอาขาพเจาไปดวย ขาพเจาวาปวยอยูไปไมได จีนสิ้นทองจึงวาตัวขาพเจาไปไมได ให
ชิน เตงคุ มคนลู กโรงข า พเจ ามี อยูม ากนอยเท าใดใหไปชว ยกัน ให สิ้น ขาพเจาเห็น จีน สิ้น ทองใชให
จีนยวยเสมียนเขียนธงผาแดงขอบเขียวแฉกชายเหมือนธงมังกรเปนหนังสือจีนวาซุนเทียนอองเทยที
เกียเตา แปลไดความวาเจาประพฤติตามฟา แลวจีนสิ้นทองใหธงขาพเจาคันหนึ่ง ผาแดงไมมีขลิบเขียน
เปนหนังสือจีนวาเหลงเปนธงสําหรับไปมาหาจีนพวกตั้วเฮียกับผาแดงพับครึ่งใหฉีกแจกลูกโรงโพก
ศีรษะเปนสําคัญ ในเพลาบายวันนั้นขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองกับจีนบูจีนนาวจีนลกจีนหวยเซี่ยวพรอม
กันอยู จีนสิ้นทองใหจีนหวยเซี่ยวยี่เฮียขี่เรือตัดออยยาว ๖ วา ปาก ๖ ศอก จีน ๗๐ คน ถืออาวุธปน
งาว ตรี หอก ดาบ บาง ตระบองบางครบมือกัน ตัวจีนหวยเซี่ยวโพกศีรษะผาสีชมพูถือดาบ จีนเนา
ซาเฮียขี่เรือตัดออยลําหนึ่งยาว ๕ วาสองศอก จีนในลํา ๖๐ คนถืออาวุธครบมือกัน ตัวจีนเนาโพกผา
สีชมพูถือธงแดงเหมือนกับธงจีนหวยเซี่ยวยี่เฮียถือยืนหนาเรือ จีนลกบวยตี๋ขี่เรือตัดออยยาว ๕ วา ๒
ศอก ๖๐ คน ถืออาวุธครบมือกัน ตัวจีนลกโพกผาสีชมพูถือธงเหมือนกันธงจีนนาวยืนหนาเรือ จีนบูขี่
เรือกุและประทุนยาว ๓ วา คน ๖ คนถืออาวุธครบมือกัน ตัวจีนบูอังกุนโพกศีรษะผาสีชมพูถือธงแดง
เขียนหนังสือจีนวาเหลงยืนหนาเรือ ตัวจีนสิ้นทองโพกผาสีชมพูนุงกางเกงขาวคาดผามิ่นโปถือดาบยืน
หน า เรือ จีน ในลํ า ๗๐ คนถื ออาวุธ ครบมื อกัน ขาพเจาเห็น เรือเล็กใหญ น อกจากนี้ห ลายลํา คน
ประมาณ ๕๐๐ คนเศษพร อมกั น อยูที่ ห นาโรงจีน สิ้น ทองยังหาไดย กไปไม จีน สิ้น ทองกับ จีน บู สั่ง

๕๔๘
ขาพเจาวาใหหุงขาวไวใหมากพวกเราจะแวะเขาไปกินขาว แลวจะยกไปตีเมืองฉะเชิงเทรา ขาพเจาก็
กลับมาโรงขาพเจา เอาผาแดงฉีกออกกวางคืบ ๑ ยาวศอกคืบใหลูกโรงขาพเจาโพกศีรษะ ๖๐ คนกับ
ปนคาบศิลา ๑ ปนหลักบอก ๑ งาวบาง หลาวบาง ตะบองบาง คอยจีนสิ้นทองอยูที่โรงขาพเจาแลว
ขาพเจาสั่งจงโพหุงหากับขาวไวใหมาก
ครั้นเพลาบาย ๕ โมง จีนสิ้นทองยกลงมาถึงหนาโรงขาพเจา พวกจีนสิ้นทองขึ้นไปกิน
ข า วบนโรงข า พเจ า ทุ ก คน กิ น ข า วแล ว จี น สิ้ น ทองสั่ งข า พเจ า ว า ให เร ง เอาคนตามไปช ว ยตี เมื อ ง
ฉะเชิงเทราใหทันในเพลาค่ําวันนี้ เพลาพลบจีนสิ้นทองก็ยกไปเมืองฉะเชิงเทรา ขาพเจาจึ่งใหจีนเต็ง
คุมจีนลูกโรงขาพเจาเดินบกไปชวยจีนสิ้นทอง ๖๐ คน คางอยูคืนหนึ่ง รุงขึ้นวัน ฯ๘ ๕ ค่ํา เพลาเชาจีน
สิ้นทองขี่เรือสําปนมีคนพาย ๖ คน มีดาบสามเลมมาที่โรงขาพเจา บอกขาพเจาวาตีเมืองฉะเชิงเทราได
แลว เจาเมืองปลัดเมืองไมอยูตีไดงายๆ รบกันจีนตาย ๘ คน พวกไทยตาย ๕ คน ไดปน ดินดํา ขาว
มีอยูในเมือง ใหจีนบูรักษาเมืองอยู มีคนอยูกับจีนบู ๔๐๐ คนเศษ เราจะหาคนเพิ่มคนเติมขึ้นอีกให
มากจะไดไปตีเมืองชลบุรี ถากองทัพกรุงเทพฯ ออกไปจับสูไมไดจะไดหนีไปงาย ขาพเจาวาดีแลวจีน
สิ้นทองพูดใหขาพเจาฟงแตเทานี้ แลวขาพเจาก็ยกโตะไปตั้งนอกโรงกลางแจง เอาถังใสขาวสาร เอา
ชามใสน้ํามันตามตะเกียงไวกลางถังขาวสารตั้งไวบนโตะ เอาถังใสน้ําเอาไกมาเชือดคอรองเอาโลหิต
ปนกับสุราเทลงในถังน้ําตั้งไวหนาโตะถังหนึ่ง แลวใหจีนยืนถือดาบ ๒ คน เอาปลายดาบจดกันไวเปน
ประตู จีนสิ้นทองเปนตั้วเฮีย ขาพเจาเปนยี่เฮีย จีนเส็งเปนซาเฮีย จีนศุกเกาแตจิ๋วแซอึ๋งเปนเฉาเอย ๑
แลวจีนสิ้นทองตั้วเฮียจุดธูปลอดประตูดาบเขาไปกอน เอาธูปปกไวที่ถังขาวสารไปยืนอยูขางโตะขาง
หนึ่งแลว ยี่เฮีย ซาเฮีย เฉาเอย ลอดประตูดาบตามตั้วเฮียเขาไปไหวตรงถังขาวสารตั้งไวบนโตะแลว
ไหวตั้วเฮียดวย พวกที่เขาตั้วเฮียลอดประตูดาบเขาไปไหวถังขาวสารไหวตั้วเฮีย ยี่เฮีย ซาเฮีย ดวยกัน
ทุกคน แลวเอาถวยตักสุรากับน้ําเลือดไกปนกันในถังกินคนละถวยทุกคน จีนที่ยืนถือดาบเปนประตู
นั้นรองวาใหซื่อสัตยตอกัน ถาไมซื่อสัตยตอกันใหคอขาดตายเหมือนไก ไดคน ๒๐๐ คนเศษ จีนสิ้น
ทองสั่งวาใหฟงเสียงปนสัญญา ถาจะไปรบที่ไหนไดยินเสียงปนใหมาพรอมกันที่นั้น แลวตางคนก็ตาง
กลับไปบาน
ครั้นรุงขึ้นวัน ฯ๙ ๕ ค่ําเพลา ๕ โมงเชา ภรรยาหลงจูไตโรงอยูบานทรายมูล ๑ คนกับ
บุตรชาย ๒ หญิง ๔ ทาสหญิง ๕ (รวม) ๑๑ คน ลงเรือพากันหนีมาที่โรงขาพเจา บอกกับขาพเจาวา
พวกจีนตัดออย ๒๐๐ คนเศษไปตีบานทรายมูล พวกชาวบานทรายมูล คฤหัสถ ๑๖ คนถือหอกบาง
ดาบบางปนบาง กับเถรองคหนึ่ง มือหนึ่งถือไมเขียว ผาขาว นําหนาคฤหัสถมาไลพวกจีน คฤหัสถ
ยิงฟ นแทงพวกจีน ตายประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน จีนวิ่งหนีลงน้ําจมตายบาง พวกไทย ๑๖ คนไล
ยิงฟนแทงจีนมาถึงโรงหลงจูไต แทงหลงจูไตตายแลวเอาไฟเผาโรงหลงจูไตกับโรงหลงตูตั้วเถาไหมสิ้น
ทั้ง ๒ โรง พวกบุตรภรรยาหลงจูไตมาอาศัยอยูที่โรงขาพเจา ครั้นเพลาบายพระอินอาษาเมืองพนัส-

๕๔๙
นิคมยกคนมา ๑๕๐ คนกับชาง ๗ ชาง มา ๑๐ มา เขาตีโรงหลงจูสิ้นทองบานศุกะเฌอ พวกหลงจูสิ้น
ทอง ๑ พวกหลงจู ฮีโรง ๑ พวกหลงจูตั ว โรง ๑ คนประมาณ ๒๐๐ ออกสูร บกั บ พระอิน อาษา
ประมาณชั่วโมงหนึ่ง จีนตายประมาณ ๒๐ เศษ พวกจีนแตกหนีมาอยูโรงขาพเจาบาง ไปอยูตามสวน
ออยบาง พวกลาวเอาไฟเผาโรงขึ้นไหมโรงหลงจูตั้วมักโรง ๑ หลงจูฮีโรง ๑ หลงจูตัวโรง ๑ แลวพระ
อินอาษายกไปตีโรงหลงจูอะบานบางคลา พวกจีนหลงจูอะประมาณ ๓๐๐ เศษออกสูรบกับพระอิน
อาษา พวกลาวตาย ๕ คน ๖ คน พระอินอาษาก็ยกถอยกลับไปตั้งที่โคกพนมดี จีนสิ้นทองมาอาศัย
อยูเรือจีนเส็งบุตรเขยจีนสิ้นทองจอดเรืออยูหนาโรงขาพเจา จีนสิ้นทองอยูที่สวนออยบาง อยูที่เรือ
บาง
ครั้ น รุ ง ขึ้ น วั น ๑ฯ ๐ ๕ ค่ํ า จี น สิ้ น ทอง หลงจู ชี หลงจู ยิ้ ม ขุ น พั ฒ น ลั ก หลงจู เลงเสี ย ง
หลงจูฉิมมาที่โรงขาพเจาคิดกันวา จะไปสูอยูในเมืองกลัวกองทัพมาลอมไว คนมากออกไมไดจะอดน้ํา
ตาย ชวนกันสูอยูที่โรงดีกวา จีนสิ้นทองจึงสั่งใหหลงจูชี หลงจูยิ้ม หลงจูเลงเสียง หลงจูฉิม ขุนพัฒน
ลักกั บ ขา พเจ าให ช ว ยกั น พู น ดิ น ทํ าสนามเพลาะหลังโรงสูง ๓ ศอก หนา ๓ ศอก ยาวตลอดถึงกัน
ตั้งแตโรงขาพเจาจนถึงโรงหลงจูหัวกุย หลงจูฉิม ขุน พัฒ นลักทั้ง ๔ โรงยาวประมาณ ๑๐ เสน เศษ
สําหรับกันพวกกองทัพจะไปจับทางบก แลวหลงจูสิ้นทองใหจีนลูกโรง ๑๐ คนเศษลงเรือตัดออยยาว
๖ วาลํา ๑ จีนสิ้นทองลงเรือตัดออยยาว ๔ วา ๒ ศอกลํา ๑ ไปเอาดินดํากับปนใหญที่ในเมือง
ครั้นเพลาบายโมง ๑ หลงจูสิ้นทองกลับมาเอาดินดํามา ๑๐ หีบ ใหขุนพัฒ นลัก ๒ หีบ
หลงจูยี่ ๒ หีบ ขาพเจาไว ๖ หีบ แลวจีนสิ้นทองสั่งวาถาเกิดรบกันจะไดประจุปนยิงบาง ใสหมอเหลา
อวยทิ้งบาง จีนสิ้นทองจึงสั่งใหจีนชวดไปเอาปนใหญที่ในเมืองมา ๒ บอก จีนชวดกับจีนมีชื่อ ๑๐ คน
เศษ ลงเรือตัดออยยาว ๖ วา ๒ ศอก ลองเรือไปเอาปนที่ในเมือง
ครั้นเพลาค่ําจีนชวดกลับมาบอกวาลากปนใหญมาบอกหนึ่ง ชนธรณีประตูเมืองเขา อาย
จีนบู (วา) ประตูเมืองจะพังอยาเอาไปเลย ถาขืนเอาไปอายจีนบูจะฆาเสีย อายจีนชวดกลัวก็กลับมา
จีนสิ้นทองวาเพลาพรุงนี้จึ่งไปเอา เมื่อจีนชวดลากปนมานั้นจะลากมาแตปนเปลาหรือจะใสรางมานั้น
ขาพเจาหาไดถามอายจีนชวดไม จีนสิ้นทองสั่งขาพเจาวาใหขาพเจาจัดแจงเครื่องศาสตราอาวุธปน
งาว หลาวแหลน ไวใหพรอม ถาไดยินเสียงปนที่ไหน แลวใหขาพเจาคุมลูกโรงไปชวย ถาขาพเจาไป
ไมใหขาพเจาจัดจีนเต็งคุมลูกโรงไปชวยรบ แลวจีนสิ้นทองก็ไปที่โรงขาพเจานั้นมีปนหลักอยู ๒ ปน
คาบศิลา ๑ ตรีสามงาม ๒ งาว ๓ แหลนเลม ๑ ดาบ ๒ เลม เหลียนใหญดามยาว ๕ กับหลาวตะบอง
พวกลูกโรงหาไวสําหรับมือทุกคน ขาพเจาเที่ยวหาดีบุกใสใบชาตามเรือลูกคามาหลอมเปนแทง แลว
ตัดทุบเปนกระสุนปนไวไดหนักประมาณ ๗ ชั่งจีน ๘ ชั่งจีน พวกลูกโรงทั้ง ๔ โรงชวยกันพูนดินทํา
สนามเพลาะตั้งแตวัน ฯ๑๐ ๕ ค่ํา มาจนวัน ฯ๑๑ ๕ ค่ําจึงแลว

๕๕๐
อยู ณ วัน ฯ๑ ๒ ๕ ค่ํา เพลากลางวัน จีน เส็งบุ ตรจีน ไหอยูต รงโรงขาพเจาขามมาบอก
ขาพเจาวาจีนเส็งขึ้นตนไมดู เห็นเรือขาหลวงแลนใบขึ้นมาขางใตเมือง ๓ ลํา ขาพเจาตกใจ ขาพเจาจึ่ง
ลงไปหาหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรซึ่งจอดเรืออยูหนาโรงขาพเจาๆ บอกกับหุนวามีเรือขาหลวงแลน
ขึ้นมาขางใตเมือง ๓ ลํา ทําไมจึ่งจะรูวาทานขาหลวงคนใด หุนจึ่งวากับขาพเจาวาเพลาเชาพรุงนี้หุน
จึ่งจะลงไปดู แลวขาพเจาก็กลับ ขึ้นมาที่โรงขาพเจาสักครูห นึ่ง จีนสิ้นทองกับ จีน พวก ๗ คนขี่เรือ
สําปนมาจากสวน จีนสิ้นทองถึงที่โรงขาพเจา ขาพเจาบอกจีนสิ้นทองตอหนาจีนเสมียนขาพเจาวา
เมื่อเพลากลางวัน จีนเส็งบุตรจีนไหขึ้น ตนไมดู เห็น เรือขาหลวงใชใบแลนขึ้นมาขางใตเมืองสามลํา
จี น สิ้ น ทองก็ ต กใจ จึ่ งว า กั บ ข าพเจาวาพวกเราคิ ดการครั้งนี้ ใหญ โตฆ าผูคนลม ตาย เอาไฟจุด เผา
บานเรือนชาวบานเปนอันมาก พวกเราจะไดความผิดหนักหนา เดี๋ยวนี้ขาหลวงก็ออกมาแลวเห็นจะสู
ไมได เราคิดจะจับตัวไอจีนบูสงใหกับขาหลวงบอกวาไอจีนบูเปนตั้วเฮียใหญ พวกเราทั้งปวงจึ่งจะพน
ความผิดโทษจะตกหนักอยูกับไอจีนบู จีนสิ้นทองชวนขาพเจาใหไปจับไอจีนบู ขาพเจาวาไปดวยไมได
จีน สิ้น ทองจะไปจั บ ไอ บู ก็ไปเถิ ด แลวจีน สิ้น ทองกับ พวก ๗ คนลงเรือกลับ ไป จะไปที่โรงหีบ ผูใด
ขาพเจาไมทราบ ครั้นเพาพลบค่ําจีนสิ้นทองกลับมาที่โรงขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองจับไอจีนบูมัดมือไพล
หลังจูงเขามาในโรงขาพเจาๆ ถามจีนสิ้นทองวาจับตัวจีนบูไดที่ไหน จีนสิ้นทองบอกขาพเจาวาใชจีน
เขาไปเรียกออกมานอกประตูเมือง แลวจึ่งไดมัดเอาตัวมา แลวพวกจีนสิ้นทองที่คุมจีนบูมานั้นกลับ
ออกมาเสียนอกโรงขาพเจากับจีนสิ้นทอง หลงจูชีเสมียนพรอมกันอยู อายจีนบูพูดวาจับขามาทําไมขา
ไมไดคิดคดขัดขวางใชใหขาทําอยางไรขาก็จะทําตามทุกสิ่ง จีนสิ้นทองนิ่งอยูหาพูดโตตอบอยางไรไม
แลวจีนสิ้นทองเรียกจีนไวเรือลูกคาจอดอยูที่หนาโรงขาพเจา ใหเอาโซกุญแจมาใหจีนสิ้นทองๆ ใชให
จีนชีเอาโซใสเทาจีนบูลั่นกุญแจไวที่ริมประตูโรงขาพเจา จีนสิ้นทองใหจีนจิวจีนเจียวหุตกับจีนมีชื่ออีก
๒ คนพวกจีนสิ้นทองเฝาจีนบูอยู ๔ คน แลวจีนสิ้นทองกับจีนมีชื่อ ๔ คนลงเรือไปนอนอยูที่สวนจีน
สิ้นทองที่บานบางไผฝงตะวันออก
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๓ ๕ ค่ํา เพลากินขาวเชาแลว หลงจูยิ้ม หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัด
ขุนพัฒนลักมาหาขาพเจาที่โรงขาพเจาๆ กับหลงจูยิ้ม หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัด ขุนพัฒนลักหาทันจะ
พูดจาไม ขาพเจาก็ออกจากโรงขาพเจาเดินลงไปหาหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรจะเตือนใหไปหา
ทานขาหลวง เห็นหุนกับภรรยาขุนพัฒนลักหลงจูหัวกุยกับทาสหญิง ๒ คน ลงเรือเปดลองลงไปหา
ทานขาหลวง แลวขาพเจาก็กลับขึ้นมาที่โรงขาพเจา หลงจูยิ้ม หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัด ขุนพัฒนลักก็
ตางคนตางไปจากโรงขาพเจา อยูประมาณสักครูหนึ่งทาสหญิงหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรกลับมาที่
โรงขาพเจา บอกขาพเจาวาหุนใหหาตัวขาพเจาลงไปที่ทาน้ํา ขาพเจาลงไปพบหุนกับจีนสิ้นทองมา
จอดเรืออยูที่ทาน้ําหนาโรงขาพเจาๆ ไดยินหุนบอกกับหลงจูสิ้นทองวาจะลงไปหาทานขาหลวงไมได
พวกจีนที่เมืองเขาคอยเอาปนยิง หลงจูสิ้นทองก็หยิบเอาธงผาแดงกวางยาวศอกเศษ คันยาว ๒ ศอก

๕๕๑
เศษเขียนยี่หอในธงเปนหนังสือจีนวาเหลง ที่เรือจีนเส็งบุตรเขยจีนสิ้นทองสงใหกับหุน บอกกับหุนวา
ธงนี้เอาถือไปเถิด พวกจีนเห็นแลวไมยิงปนดอกหุนไดธงแลว ลองเรือกลับลงไปหาขาหลวง ขาพเจา
กลับขึ้นมาโรงขาพเจา จีนสิ้นทองก็อยูที่เรือจีนเส็งบุตรเขยจีนสิ้นทอง
ครั้นเพลากลางวันหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรกับจีนสิ้นทองพากันมาที่โรงขาพเจาสัก
ประเดี๋ยว จีนขุนพัฒนลัก หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัดก็พากันมาที่โรงขาพเจาพรอมกัน หุนบอกวาลงไป
เรียนกับ ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาที่สมุหพระกลาโหมแลววาจีนสิ้นทองจับตัวจีนบูตั้วเฮียไดเอาไว
ที่โรงขาพเจา ฯพณฯ จึ่งวาจับไดก็ใหสงตัวลงมาเถิด ขาพเจากับจีนขุนพัฒนลัก จีนหลงจูชี หลงจูยี่
หลงจูตัด วากับจีนสิ้นทองวากับพวกขาพเจา ๕ คน จะขอเอาชื่อเขาเปนพวกจับอายจีนบูตั้วเฮียดวย
จีนสิ้นทองก็ยอม ใหพวกขาพเจา ๕ คนเขาชื่อเปนพวกชวยจีนสิ้นทองจับตัวจีนบู ปรึกษากันแลว
เพลาบายสักโมงหนึ่งขาพเจากับจีนขุนพัฒน จีนหลงจูสิ้นทอง หลงจูชี หลงจูยี่ หลงจูตัด จีนเจียวหุต
จีนจิว กับจีนมีชื่อ ๒ คนพวกจีนสิ้นทอง เอาตัวจีนบูมัดมือไพลหลัง เอาไมกลมยาวคืบหนึ่งคาบปาก
เชือกรั้งผูไวขางทายทอย กันไมใหกัดลิ้นตาย เอาโซลั่นกุญแจขอเทา เอาลงไวใตทองเรือกุและของ
ขาพเจายาว ๔ วา แลวจีนพวกจีนสิ้นทองก็แจวเรือลงไป หุนภรรยาพระยาศรีราชอากรกับภรรยา
หลงจูฮั่วกุยลงเรือเปดลําหนึ่งพากัน ลงมาหา ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาที่สมุหพระกลาโหมกับ
พระยาสมบัติวานิช ณ บานบางพระ เอาตัวจีนบูขึ้นไปสง ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาที่สมุหพระกลาโหม พอเพลาบายหุนภรรยาพระยาศรีราชอากรกับภรรยาหลงจูฮั่วกุยจะกลับขึ้นไปบานขาพเจา
จึ่งเดินสารเรือหุนกลับไปดวย แตขุนพัฒ นลัก หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชี จีนสิ้นทองยังอยูที่ทาเรือ
ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังวาที่สมุหพระกลาโหม ครั้นขาพเจากลับขึ้นไปถึงบานใหมเห็นเปลวไฟไหม
โรงหีบขาพเจาโรงหนึ่ง โรงหลงจูฮั่วกุยโรงหนึ่ง หลงจูฉิมโรงหนึ่ง โรงขุนพัฒนลักโรงหนึ่ง ขาพเจากับ
หุนภรรยาพระยาศรีราชอากรพากันกลับเรือจะลงมาหา ฯพณฯ เจาพระยาพระคลัง พบเรือพระยา
สมบัติวานิชที่เหนือบานใหม ขาพเจาถามวาจะไปขางไหน พระยาสมบัติวานิชบอกวาจะมาดูโรงหีบ
ขาพเจาบอกวาไฟไหมโรงหีบหมดแลว พระยาสมบัติวานิชถามวาเอาบัญชีไวไดหรือไม ขาพเจาบอก
วาไปไมทันถึงโรงหีบไฟไหมโรงหีบเสียกอน พระยาสมบัติวานิชจะกลับลงเรือมาขาพเจาก็ลงทายเรือ
มากับพระยาสมบัติวานิชถึงเรือ ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังเพลาสักทุมหนึ่งพบจีนสิ้นทอง ขุนพัฒนลัก
หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชี ยังอยูพรอมกัน พอหญิงมีชื่อคนหนึ่งมาแตในเมืองฉะเชิงเทราเขาหา ฯพณฯ
เจาพระยาพระคลังๆ ถามหญิ งมี ชื่อวามาแตไหน หญิงมีชื่อกราบเรียนวามาแตในเมืองฉะเชิงเทรา
ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังถามหญิงมีชื่อวา เมื่ออยูเมืองฉะเชิงเทราเห็นขาพเจากับหลงจูตัด หลงจูยี่
ฯพณฯ เจาพระยาพระคลังใหผูมือชื่อเอาไตสองใหหญิงมีชื่อดูหนาขาพเจากับขุนพัฒนลักจีนสิ้นทอง
หลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชีแลว หญิงมีชื่อกราบเรียนวาเห็นจีนสิ้นทองเขาไปในเมืองฉะเชิงเทราคนหนึ่ง
แตขาพเจากับหลงจูตัด หลงจูยี่ หลงจูชี ขุนพัฒนลักหาเห็นเขาไปไม ฯพณฯ จึ่งเอาตัวจีนบู จีนสิ้น

๕๕๒
ทอง หลงจู ตั ด หลงจู ยี่ หลงจู ชี ขุ น พั ฒ น ลั ก ส งเข ามา ณ กรุงเทพฯ เป น ความสั จ ความจริงสิ้ น
คําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛
๏ ขาพเจาพระยาสวัสดิ์วารี พระศรีสมบัติ พระอนุรักษวานิช หลวงเสนหวานิช พรอม
กันซักถามไอจีนโปวา ไอจีนเผียวคิดตั้งตัวเปนตั้วเฮียที่เมืองสาครบุรี เมืองนครชัยศรี สูรบกับขาหลวง
โปรดเกลาฯ ใหกองจับออกไปจับไอจีนเผียวกับพวกไอจีนเผียวมาได ชําระไอจีนเผียวรับเปนสัตย โทษ
ไอจีนเผียวก็ถึงตายอยูแลว แลไอจีนสิ้นทองมาชักชวนไอจีนโปเขาพวกเปนตั้วเฮียสูรบกับกรมการ
เมืองฉะเชิงเทรา ตัวเองก็ยอมเขาเปนพวกตั้วเฮียกับไอจีนสิ้นทองดวย หากลัวเกรงพระราชอาชญา
ไมหรือ ๚ ขาพเจาไอจีนโปใหการวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหซักถามขาพเจาวาไอจีนสิ้นทองมา
ชักชวนใหเขาพวกตั้วเฮียดวย ขาพเจาก็ยอมพรอมใจเขาเปนพวกตั้วเฮียกับไอจีนสิ้นทอง แลวใหพวก
ลูกโรงขาพเจาไปชวยสมทบกับพวกไอจีนสิ้นทองไปตีเมืองฉะเชิงเทราไดแลว ไปตีบานเรือนราษฎร
เก็บริทรัพยสิ่งของเผาเรือนโรงฆาฟนผูคนลมตายเสียเปนอันมากดั่งนี้โทษขาพเจาผิดถึงสิ้นชีวิต ควรมิ
ควรสุดแลวแตจะโปรดเกลา ๚ะ
๕๘. คําใหการจีนบูวาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ก.
คําใหการจีนบูตั้วเฮียเมืองฉะเชิงเทราเปนสัจ พระไกรศรี พระเกษม ผูเรียง วัน ฯ๑ ๕ ค่ํา
หนึ่ง ถวายแลว ๚ะ๛
๏ วัน ๔ ฯ๑ ๕ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศก เสด็จกรมหลวงถาม พระไกรศรี พระเกษมเปนผูเรียง๚ะ๛
๏ ขาพเจาอายจีนบูแตจิ๋วแซเหงาใหการวาอายุขาพเจาได ๓๓ ป เดิมจะเปนปเดือนใด
ขาพเจ าจํามิ ได เมื่ ออายุขาพเจ าได ๑๑ ป ๑๒ ป จีน ซาบิดาขาพเจาโดยสารเรือจีน มีชื่อเขามา ณ
กรุงเทพฯ ขาพเจาจึ่งโดยสารเรือสํ าเภาโปหลีจีน ลําไฮเปน จุน จู เมื่อพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเปน ที่
พระวิเศษวารีตกแตง ครั้นขาพเจาเขามา ณ กรุงเทพฯ จีน มีชื่อบอกขาพเจาวาจีนซาบิดาขาพเจา
ออกไปอยู ณ เมืองจันทบุรี ขาพเจาก็โดยสารเรือจีนมีชื่อซึ่งบรรทุกพริกไทยออกไป ณ เมืองจันทบุรี
จีนอยูพี่ชายบิดาขาพเจาบอกขาพเจาวาจีนทราบิดาขาพเจาตายเสียแลว ขาพเจาก็อยูกับจีนอยูพี่ชาย
บิดาขาพเจาได ๔ ป แลวขาพเจาโดยสารเรือผูมีชื่อกลับเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาอาศัยอยูกับ
จีน เจียว ณ สวนตลาดนอยแซเดียวกัน กับ ขาพเจาได ๓ ป แลวขาพเจาก็ออกไปเปน ลูกจางใสไฟ
โรงน้ําตาลทรายจีนหลงจูถอนายโรงทําน้ําตาลทรายพระยาสมบัติวานิช ณ เมืองนครชัยศรีได ๒ ป โรง
หลงจูไฮได ๓ ป ขาพเจาอยูโรงหลงจูคุม ณ บานทาควายได ๑ ป โรงน้ําตาลทรายพระยาราชมนตรีที่
ศีรษะกระบือได ๒ ป ไปอยูกับจีนเตาหลงจูจําหนายน้ําสุราอยูบานโกรกกรากแขวงเมืองสาครบุรีไดป
๑ แลว ขาพเจาออกไปเที่ยวเลนเบี้ยอยู ณ เมืองฉะเชิงเทรา นายจีนกับจีนเชียงอินวิวาทตีกัน นายฉุน

๕๕๓
พี่ชายนายจีนฟองกลาวโทษจีนเชียงอินๆ กับนายฉุนเปนความกัน ขาพเจาไปประกันตัวจีนเชียงอิน
นายฉุนโจทกชี้เอาขาพเจาวาเปนพวกจีนเชียงอิน หมื่นวิเชียรผูคุมเกาะเอาตัวขาพเจาไว พระวิเศษฦๅ
ไชยกรมการบอกสงความจีนเชียงอินกับขาพเจาเขามา ณ กรุงเทพฯ หมื่นวิเชียรผูคุมกรมการยังหาได
เอาตัวขาพเจากับนายฉุนโจทกไปสงใหกับขุนบุรินธรๆ สงใหหมื่นยายเปนผูคุม ขาพเจาติดตะรางได
๒ ปเศษ อําแดงอินภรรยาจีนเชียงอินกับหมื่นวิเชียรผูคุมเสียเงินใหกับนายฉุนโจทกเปนเงิน ๓ ชั่ง ๑๐
ตําลึง ความเปนแลวกัน
ณ วัน ฯ ๓ ขางขึ้นกี่ค่ําจํามิได ปมะแมนพศก ขาพเจาหนีขุนบุรินธรกลับออกไปเมือง
ฉะเชิงเทรา ขาพเจาเที่ยวทําศีรษะเบี้ยหากินอยู ณ บอน แลวขาพเจามาอาศัยกินอยูหลับนอนอยู ณ
บานจีนฉายนายมอน ขาพเจาเปนคนสูบฝน ขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองเปนคนขายฝน ขาพเจาจึ่งไปซื้อฝน
ที่จีนสิ้นทองๆ จึ่งไดเปนคนชอบกันกับขาพเจา ลางทีขาพเจาไมมีเงินก็ไปซื้อเชื่อฝนมาจากจีนสิ้นทอง
ขาพเจายอมใหจีนสิ้นทองใชสอยแตพอไดฝนสูบ จีนสิ้นทองไปซื้อฝน ณ เมืองชลบุรี จีนสิ้นทองก็ให
ขาพเจาไปดวย จีนสิ้นทองกับขาพเจาจึ่งไดเปนคนรักใครสนิทกันมา
ครั้นอยูมาจีนเที่ยงผัวอําแดงสมจีนตกน้ําตายศพฝงไว ณ วัน ๑ฯ ๑ ๔ ค่ํา ปมะแมนพศก
อําแดงสมจีนขุดศพจีนเที่ยงขึ้นเผา หลงจูสิ้นทองเอางิ้วไปชวยเลนการศพจีนเที่ยง จีนสิ้นทองวิวาทตี
กันกับนายลอยบุตรแขวงจัน นายลอยบุตรแขวงจันฟองกลาวโทษจีนสิ้นทองกับพวกดวยเรื่องความ
วิวาทตีกัน แลวนายลอยฟองวาจีนสิ้นทองกับพวกเปนตั้วเฮีย มีพวกตั้วเฮียประมาณ ๑๙๐ คน พระ
วิเศษกรมการเกาะตัวจีนสิ้นทองๆ จึ่งใหจีนฮกหลานมาแทนตัว กรมการเอาตัวจีนฮกกับจีนมีชื่อพวก
จีนสิ้นทองจําตรวนไว จีนสิ้นทองตองเสียเงิน กรมการจึ่งใหประกันตัวจีนฮก พวกจีนที่ตองจําวาเปน
พวกจีนสิ้นทองนั้นมีเงินก็ใหกับกรมการๆ ก็ปลอยตัวไป ที่ไมมีเงินก็จําตรวนไว จีนสิ้นทองกับพวกจีน
สิ้นทองจึ่งผูกใจโกรธพระวิเศษ กรมการอยู จีนสิ้นทองบอกขาพเจากับจีนหวยเสี้ยววา จะใหขาพเจา
กับจีนหวยเซี่ยวเปนตั้วเฮีย ใหเที่ยวพูดจาชักชวนพวกจีนชาวไรออย จีนตัดออย ใหเขาเปนตั้วเฮียใหได
คนใหมาก แลวจีนสิ้นทองจะใหจีนเอี้ยง จีนจี๋ จีนเส็ง ตั้งกองทําตั้วเฮียอีกแหงหนึ่ง ถาขาพเจากับจีน
หวยเซี่ยวพูดจาชักชวนไดพวกจีนเขาตั้วเฮียมากนอยเทาใด จะเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียเมื่อใด ใหขาพเจากับ
จีนหวยเซี่ยวมาเอาหมู เหลา ไก เครื่องเซนที่จีนสิ้นทองๆ วาถาขาพเจากับจีนหวยเซี่ยวพูดจาชักชวน
พวกตั้วเฮียไดมากแลว จีนสิ้นทองคิดจะเขารบสูกันกับกรมการแกเจ็บแคนสักทีหนึ่ง ขาพเจาเห็นวา
จีนสิ้นทองจะตั้งใหขาพเจาเปนตั้วเฮีย พวกจีนก็จะนับถือกลัวเกรงจีนสิ้นทองก็จะรักใครขาพเจามาก
ขึ้นกวาแตกอน ขาพเจากับจีนหวยเสี้ยวจึงไดไปพูดจาชักชวนพวกจีนชาวไรออย จีนพวกตัดออย ได
เปนคน ๕๔๗ คน ขาพเจากับจีนหวยเซี่ยวก็มาบอกจีนสิ้นทองๆ จึ่งใหขาพเจากับจีนหวยเซี่ยวนัดพวก
จีนเขาตั้วเฮียมากินโตะสาบานกัน ณ วัน ๒ฯ ๕ ค่ํา ขาพเจากับจีนหวยเซี่ยวจึ่งนัดจีนมีชื่อซึ่งยอมเขา

๕๕๔
ตั้วเฮียใหมากินโตะสาบานกันที่สวนออยหลังโรงหลงจูอะ ณ บานบางคลา ขาพเจาเปนตั้วเฮียจีนฉาย
เปนยี่เฮีย จีนผุเปนซาเฮีย ไดจีนชาวไรจีนพวกตัดออย ๖๒ คน
ณ วัน ฯ๖ ๕ ค่ําเพลาเชา ขาพเจากับจีนหวยเซี่ยวทําโตะเลี้ยงพวกตั้วเฮียที่สวนจีนฉี ณ
บานบางคลา จีน หวยเซี่ยวเปนตั้วเฮีย จีนเอี้ยงเปน ยี่เฮีย จีนเนา จีนหลงจูอะ เปนซาเฮีย ไดพวก
จีนตั้วเฮีย ๓๐๕ คน
ครั้นเพลาคําหลงจูอะเอาของกํานัลไปใหพระวิเศษฦๅไชยหกโตะ พระวิเศษออกไปรับ
เจาพระยาบดินทรเดชาหาพบไม ในกําแพงเมืองนั้นมีคนอยูสัก ๑๐๐ เศษ จีนหวยเซี่ยววาใหขาพเจา
บอกกับจีนสิ้นทองใหรูดวย
ณ วัน ๖ฯ ๕ ค่ํา เพลาค่ําขาพเจาเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียที่โรงจีนขั้ว ณ บานบางกุง จีนสิ้นทอง
ก็มาดวยไดจีนพวกตั้วเฮีย ๑๘๐ คน ขาพเจากับจีนหวยเซี่ยวทําโตะเลี้ยงพวกตั้วเฮียสามครั้ง ไดพวก
จี น ซึ่ งยอมเข า เป น พวกตั้ ว เฮี ย เป น คน ๕๔๕ คน จี น สิ้น ทองสั่ งข าพเจ าวา ณ วัน ฯ๗ ๕ ค่ํ า ป ว อก
สัมฤทธิศก เพลาเชาจะเขาตีโรงหลงจูฮีกอน แลวใหจับหลงจูฮีมัดไวใหกลัวอยาใหฆา แลวขาพเจากับ
พวกตั้วเฮียพากันไปจับเอาตัวพี่ชายหลงจูฮีเปนคนนําจับฝนฆาเสีย เพลาค่ําจะยกเขาตีกรมการในเมือง
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๗ ๕ ค่ํา เพลาเชา ขาพเจากับจีนหวยเซี่ยว จีนเนา จีนเอี้ยง คุมพวกตั้ว
เฮียประมาณ ๕๔๐ คนเศษ มีปนคาบศิลา ๔ บอก ดาบ งาว หลาว เครื่องศาสตราอาวุธครบมือพากัน
เดินบกมาบานหลงจูฮี หาพบตัวหลงจูฮีไมจึ่งพากันจับเอาตัวขุนกําจัดจีนพาลพี่ชายหลงจูฮีได จีน
เอี้ยงเอางาวแทงถูกทอง ขาพเจาเอาเคียวฟนถูกขาซาย จีนเกาเอาหลาวแทงถูกขา จีนฉีเอามีดฟนถูก
หลั ง คนละที ขุ น กํ า จั ดจี น พาลตาย แล วพากัน อยูที่โรงหลงจูฮีห าได เก็บ เอาเงิน ทองสิ่ งของไปไม
ลูกโรงหลงจูฮีหุงขาวเลี้ยงขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีนเนา จีนเอี้ยง กับพวกจีนตั้วเฮียประมาณ ๕๔๐
เศษ พากันกิน ขาวอยูที่โรงหลงจูฮีแตบุตรภรรยาหลงจูฮีนั้นหนีไปอยูโรงหลงจูโป ขาพเจากับพวก
ตั้วเฮียกินขาวแลว พวกตั้วเฮียพากันขึ้นคนบนขื่อที่ไวกระสอบน้ําตาลทราย พบหลงจูฮีนอนอยูบนขื่อ
ที่ไวกระสอบ พวกตั้วเฮียก็พากันจับเอาตัวหลงจูฮีมามัดใสไวในหอง ใหพวกตั้วเฮียเฝาอยู ๔ คน ๕
คน แลวขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีนเนา จีนเอี้ยง ใหพวกตั้วเฮียพากันลงเรือขามมากินขาวกลางวันที่
โรงหลงจูเปา ขาพเจากับจีนเกาจีนจีลงเรือกุและเล็กยาว ๑๑ ศอกมาบอกความจีนสิ้นทองวาขาพเจา
จีน เนาจี น เอี้ ย งกั บ พวกตั้ วเฮี ย จับ หลงจูฮีมัดไวแลวฆ าขุน กําจัด จีน พาลเสีย แล วจีน สิ้น ทองวากั บ
ขาพเจาวาดีแลวๆ จีนสิ้นทองใหขาพเจากับจีนหวยเซี่ยว จีนเนา จีนเอี้ยง คุมพวกตั้วเฮียบางคลาบางกุง
คนประมาณ ๕๔๐ คนเศษใหขามฟากไปคอยจีนสิ้นทองใหพรอมกันที่โรงหลงจูเปา ใหขาพเจาบอก
หลงจูเปาจัดแจงหุงขาวเลี้ยงขาพเจากับพวกตั้วเฮียใหกินพรอมกัน ขาพเจา จีนหวยเซี่ยว จีนเนา จีน
เอี้ยง ก็พากันลงเรือไปพรอมกันที่โรงหลงจูเปาๆ ก็จัดแจงหุงขาวเลี้ยงพวกขาพเจากับพวกตั้วเฮียกิน

๕๕๕
เพลากลางวันเสร็จแลว ครั้นเพลาบายประมาณโมงหนึ่ง จีนสิ้นทองลงเรือสําปนคนพายเรือแปดคนมา
จอดที่หนาโรงหลงจูโป ตัวจีนสิ้นทองนั้นนุงผามวงเขียว ผาแดงเทศคาดเอวมีผาขาวพาดบา พวกที่พาย
เรือ ๘ คนนั้น ถือดาบคนละ ๒ มือ ตามจีนสิ้นทองขึ้นไปบนโรงหลงจูเปา ขาพเจากับจีนหวยเสี้ยว จีน
เนา จีนเอี้ยง ก็ไหวคํานับจีนสิ้นทองตามภาษาจีน จีนสิ้นทองก็เขาไปในโรงหลงจูเปาๆ กับจีนสิ้นทอง
จะพูดกันประการใด ขาพเจาหารูไม แลวจีนสิ้นทองออกมาจากโรงหลงจูเปา จีนสิ้นทองบอกขาพเจา
วา ณ วัน ๗ฯ ๕ ค่ํา เพลาค่ําจะเขาตีกรมการในเมืองใหจัดแจงคนกับเรือตัดออยจะไดบรรทุกคนไปตี
เมืองใหพรอม ขาพเจาก็จัดแจงเรือกุและบรรทุกออยยาว ๕ วา ๖ วา ได ๖ ลํา แลวจีนสิ้นทองแจกธง
ใหขาพเจา ผืนขาวขลิบแดงกวางยาวศอกเศษเขียนหนังสือในธงวาตงยี่ตึงแปะวาคนสัจซื่อคูหนึ่ง ธง
ผาแดงปลายเสี้ยวไมไดขลิบริม ในธงเขียนวางีเหงกงศรีแปลเปนคําไทยวาเปนคนมิใชซื่อตรงตอนายคู
หนึ่ง จีนตู จีนผอ จีนแก จีนศุกขี จีนหวยเซี่ยว จีนเนา จีนเอี้ยง จีนหลงจูอะ ๘ คน จีนสิ้นทองแจกธง
ใหคนละคัน แตหนังสือในธงนั้นขาพเจาจําไมได ขาพเจาไดยินจีน สิ้น ทองใหไปบอกหลงจูเสีย เผง
หลงจูหัวกุย หลงจูลิมยี่ หลงจูโป หลงจูยี่ หลงจูศุก หลงจูไลฮี หลงจูตัว ขุนพัฒนลัก หลงจูตัด หลงจูตัว
มัก จะพบหลงจูนายโรงฤๅไมพบนั้น ขาพเจาหารูไม รูแตวาไดจีนพวกลูกโรงหลงจูโรงหีบ กับลูกโรง
ขุนพัฒนลักมา ๑๑ โรง เปนคนประมาณ ๖๐๐ คนกับลูกโรงหลงจูเปาประมาณ ๑๐๐ เศษ เขากันกับ
พวกตั้วเฮียบางคลาบางกุงเปนคน ๑,๒๐๐ เศษ ถือปนคาบศิลาประมาณ ๕๐ บอก คนนอกนั้นถืองาว
ดาบ ตรี เหลียน หลาวไมรวก กระบองเหลี่ยมบาง ครบมือกัน ณ วัน ๗ฯ ๕ ค่ํา เพลาค่ํา จีนสิ้นทอง ตั้ว
เฮียใหญจัดพวกตั้วเฮียได ๑,๒๐๐ เศษ พรอมกันแลว จึ่งสั่งใหขาพเจาตั้วเฮีย จีนฉายแซตันยี่เฮีย จีนผุ
แซตันซาเฮีย บางกุง จีนหวยเซี่ยวแซตั๋นตั้วเฮีย จีนเอียงแซตันยี่เฮีย จีนเนาแซซีมซาเฮีย บางคลา จีน
โปแซตั๋นยี่เฮีย จีนเส็งแซตั๋นซาเฮีย ของจีนสิ้นทอง จีนตูแซตั๋นยี่เฮีย จีนสินเกียแตจิ๋วแซตั๋นโปยตี๋ ของ
จีนชีตั้วเฮีย จีนโผแซตันเถาแกสวนออย จีนหลงจูอะแซจัน จีนกิแตจิ๋วเถาแกสวนออย คุมคน ๑,๒๐๐
เศษ ลงเรือออย ๖ ลําไปที่เมืองมาจอดเรือขาวที่วัดเหนือเมืองแลวจีนเอี้ยงคุมพวก ๓๐๐ เศษ เขาดาน
เหนือ จีนจอเปนคนตีกลองสัญญา จีนตูคุมพวก ๓๐๐ เศษ เขาดานใต ขาพเจาจีนเส็งคุมพวก ๒๐๐
เศษ เขาดานตะวันออกจีนสามขีเปนคนตีกลองสัญญา จีนซุนเตียคุมพวก ๒๐๐ เศษ เขาดานตะวันตก
เขาลอมเมืองพรอมกันตีกลองสัญญายิงปนทั้ง ๔ ดาน กรมการพวกอยูในเมืองปดประตูเมืองไว ยิง
ป น สู รบกั น อยู แต เพลาค่ํ าประมาณยามหนึ่ง พวกจีน เขาเมืองไมได พวกจีน ดานเหนื อดานใตดา น
ตะวันออกพากันลอมเขาหลังเมืองดานตะวันตก ใหพวกจีนยืนชิดกําแพงเรียงๆ กันไปหมูละ ๔ คน ๕
คน แลวใหพวกจีนเหยียบบนบาปนขึ้นกําแพงเมืองเต็มทั้งดานตะวันตก พวกไทยชาวเมืองตีฟนแทง
พวกจีนที่ปนขึ้นกําแพงเมืองตายบาง พวกจีนปนขึ้นบนกําแพงเมืองเติมขึ้นไปไดมาก สูรบกับพวกไทย
ในเมืองอยูประมาณหมอขาวสุกหนึ่ง พวกไทยในเมืองนอยตัวก็แตกเปดประตูเมืองพากันหนีไป พวก
จีนที่เขาในเมืองได ก็เปดประตูดานตะวันออกทั้ง ๒ ประตู พวกจีนก็พากันเขาไปในเมืองไดทั้งสิ้น พวก

๕๕๖
จีนเอาไฟเผาเรือนหลวงยกกระบัตรเกาใหมกับเรือนกรมการเรือนพวกบาวไพรจะเปนสักกี่หลังนั้น
ขาพเจาจําหาไดไม แตเรือนพระวิเศษเจาเมืองนั้นหาไดเผาไม ขาพเจาจึ่งจัดใหจีนตู จีนไข จีนเทียน
จีนหะ ๔ คนคุมพวกจีนนั่งกอง ๔ มุมเมือง ๔ กองๆ ละหาคน หวางกลางทั้ง ๔ ดานๆ ละ ๕ คน เดิน
ตระเวนถึงกัน แตขาพเจากับจีนหวยเซี่ยว จีนเนา จีนไล จีนเส็ง กับจีนเทียน จีนตู จีนซุนเตีย จีนเอี้ยง
นั่งพรอมกันอยูที่ศาลากลางในเมือง แตขาพเจาเดินเวียนไปมาดูคนที่นั่งกองรักษาเมืองจนรุงสวาง
ขาพเจาเห็นศพพวกไทยตายอยู ๒ คน จีนตาย ๙ คน เจ็บอยู ๑๔ คน วันเมื่อจะเขาตีเมืองนั้น จีนสิ้น
ทองวาจะตามลงมาขาพเจาก็หาเห็นจีนสิ้นทองมาไม ตอรุงขึ้น ณ วัน ๘ฯ ๕ ค่ําเพลาเชาขาพเจาจึ่งเห็น
จีนสิ้นทองโพกผาแดงเขาไปอยูในเมือง พวกจีนตามหลังมือซายมือขวาถือดาบจีนคนละ ๒ เลมทั้ง ๘
คน แลวจีนสิ้นทองเอาฝนดิบใหขาพเจากอนหนึ่ง ใหขาพเจาเที่ยวแจกจีนที่สูบฝนซึ่งอยูรักษาเมืองให
ทั่วกัน แลวจีนสิ้นทองสั่งขาพเจาวาใหพวกจีนที่อยูรักษาเมืองลากปนใหญขึ้นกําแพงใหได ๓๕ บอก
แลววาดินปนซึ่งอยูในเมืองนั้นผูใดจะเอาไปอยาให ถาคนที่มาเอาดินปนนั้นมีธงจีนสิ้นทองมาจึ่งใหไป
แลวจีนสิ้นทองสั่งใหจีนพวกแซตันขึ้นเฝาอยูบนเรือนพระวิเศษฦๅไชยประมาณ ๒๐ คน ขาพเจาไมรูจัก
ชื่อจํ าได แต ห น า ข าวของเงิน ทองบนเรือนพระวิเศษ จะมีเท าไรนั้ น ขาพเจาหารูไม จีน สิ้น ทองสั่ง
ขาพเจาแลวจีนสิ้นทองก็กลับไป จีนสิ้นทองจะสั่งพวกหลงจูโรงหีบประการใดนั้นขาพเจาหารูไม ใน
วัน ฯ๘ ๕ ค่ํา เพลาเชาสายนั้น ขาพเจาเห็นจีนลูกโรงหลงจูโปกับจีนแคะนอกนั้นหารูวาลูกโรงผูใดไม
ในวัน ฯ๘ ๕ ค่ํานั้นขาพเจากับจีนจิหลานจีนสิ้นทอง จีนซุนเตีย จีนกาว จีนผุ จีนฉาย จีนตู
๗ คนคุมพวกจีนตั้วเฮียอยูรักษาเมือง ๔๐๐ เศษ ขาพเจาใหพวกจีนลากปนใหญขึ้นจุกชองกําแพง
เมื องดานตะวันออก ๙ ดานเหนื อ ๘ ดานตะวัน ตก ๘ ดานใต ๘ (รวม) ๓๓ บอกใสป ระตูขางลาง
ตะวันออกประตูละบอกเปนปน ๓๕ บอก จีนหวยเซี่ยว จีนเอี้ยง จีนหลงจูอะ พวกตั้วเฮียบางคลาก็
คุมพวกจีนตั้วเฮีย ๓๐๐ เศษ กลับไปตั้งกองรักษาอยู ณ บานบางคลา จีนพวกโรงหลงจูซึ่งมาชวยรบตี
เมืองนั้นก็พากันกลับไปบาง อยูรักษาเมืองบาง ใน ณ วัน ฯ๘ ๕ ค่ํานั้นพวกจีนยังหาไดไปรบที่ไหนไม
ครั้นเพลาค่ําขาพเจาสั่งใหจีนที่นั่งกองรักษาเมืองทั้ง ๔ ดานนั้นยิงปนคาบศิลายามละ ๕ นัด ๖ นัด ทั้ง
๔ ดาน แตปนใหญทั้ง ๔ ดานนั้นก็ใสดินใสหมอนประจุไวหาไดใสลูกไม ดินที่ประจุนั้นบอกละ ๒ ขัน
ลางหนา ยิงลองดูปนก็หาออกไม ยิงออกแตดานตะวันออก ๓ บอก ในวัน ฯ๘ ๕ ค่ํา เพลาเย็นนั้น
จีนตูมาบอกขาพเจาวาจีนซีกับจีนตู จีนซุนเจียชักชวนพวกจีนชาวไรจีนพวกตัดออยได ๑๐๐ เศษ จีนซี
กั บ จี น ตู จี น ซุ น เตี ย เลี้ ย งโต ะทํ าตั้ ว เฮีย สาบานกัน ที่ส วนหลังโรงจีน ซีๆ เป น ตั้ว เฮีย จีน ตู เปน ยี่เฮีย
จีนซุนเตียเปนซาเฮียจะเขามาอยูที่เมือง จะใหอยูที่ไหน ขาพเจาจึ่งบอกจีนตูวาทําตั้วเฮียกันทั้งนี้ใหไป
บอกจีนสิ้นทองเสียใหรู จีนสิ้นทองจะใหอยูที่ไหนจะไดไปอยู จีนตูกลับไป

๕๕๗
ครั้น รุงขึ้น ณ วัน ฯ๙ ๕ ค่ํา จีนเอี้ยง จีนเนา มาบอกกับขาพเจาวาจีน สิ้นทองใหมาเอา
ดินปน ๑๐ หีบ ขาพเจาก็ใหดิน ๑๐ หีบไป ครั้นเพลาค่ําขาพเจานอนสูบฝนอยูที่เรือนเล็กในกําแพง
จีนซีมาบอกกับขาพเจาวาเพลาวันนี้พวกลาวมารบมีพระสงฆมา ๒ องค ชาง ๔ ชาง มา ๒ มา คน
ประมาณ ๔๐ คน พวกลาวกองทัพยิงพวกจีนตายประมาณ ๔๐ คน ๕๐ คน แลวเอาไฟเผาโรงหีบ
หลงจูเตย หลงจูตั้วเถา แตตัวหลงจูเตยนั้นถูกปนตาย จีนชีวามีปนอยู ๓ บอก หามีดินจะยิงไม จะขอ
เอาปนไปไวสําหรับจะไดสูรบกับพวกลาว ขาพเจาจึ่งบอกกับจีนชีวา ใหมาบอกกับจีนสิ้นทองเสียกอน
จีนสิ้น ทองสั่งใหจึ่งจะใหไปจีนชีก็กลับ ไป แลวจีน ตู จีนซุนเตียก็ขึ้น มาอยูกับ ขาพเจาที่เมือง บอก
ขาพเจาวาจีนสิ้นทองใชใหมาชวยขาพเจารักษาเมืองในวัน ๘ฯ ๕ ค่ํานั้นจีนสิ้นทองหาไดมาในเมืองไม
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๐ ๕ ค่ํา เพลากลางวันจีนสิ้นทองมาที่ในเมือง จีนสิ้นทองวากับขาพเจาวาทําไมจึ่ง
ใหดินปนไปกับจีนหวยเซี่ยวไป ๑๐ หีบ ขาพเจาวาจีนเอี้ยงจีนเนาบอกวาตั้วหนังใหมาเอาจึ่งใหไป
จีนสิ้นทองวาถาจีนสิ้นทองใชใหมาเอาดินปนไป ก็จะมีธงมาเปนสําคัญ จีนสิ้นทองวาขาพเจาทําผิด
จีนสิ้นทองใหจีนจิวจีนเทียนยึดขาพเจาคว่ําลงที่ศาลากลาง ใหจีนซุนเตียเอาหางกระเบนจะตีขาพเจา
๗๖ ที ครั้นตีขาพเจาไดหาที จีนเกา จีนจอ จีนยีกับจีนอีก ๒ คนไมรูจักชื่อขอโทษขาพเจาเสีย จึ่งหา
ไดตีขาพเจาตอไปไม แลวจีนสิ้นทองก็ไป ครั้นเพลาเย็นจีนเต็งโรงหลงจูยี่ ๒ คนถือธงแดงเล็กมาบอก
ขาพเจาวาหลงจูสิ้นทองใหมาเอาดินปน ๒ หีบ ขาพเจาหาใหไปไม แลวจีนแงะลูกโรงหลงจูไลฮีบอก
ขาพเจาวา เพลากลางวันพวกลาวมารบที่โรงหีบหลงจูสิ้นทอง หลงจีตัด หลงจูฮี พวกลาวมีชาง ๑๐
ชาง คนประมาณ ๒๐๐ คน มีปนมาก พวกจีนโรงหีบสูไมได พวกจีนตายแตกหนีไป พวกลาวเอาไฟเผา
โรงหลงจูสิ้นทอง หลงจูตัด หลงจูฮี เสียสิ้นในวันวัน ฯ๑๐ ๕ ค่ํานั้นขาพเจารูความแตเทานี้
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๑ ๕ ค่ํา เพลาเชา จีนสิ้นทองมาบอกกับขาพเจาวาจะมาเอาดินปน
๑๐ หีบ แลวจีนสิ้นทองก็ใหพวกจีนขนเอาดินปนลงเรือ จีนสิ้นทองถามขาพเจากับจีนตูวาปนใหญเอา
ขึน้ ปอม กําแงไดเทาไร ขาพเจาบอกวาเอาปนขึ้นได ๓๕ กระบอก จีนสิ้นทองวาถาจะเอาปนขึ้นไดอีก
ก็ใหเอาขึ้นตอไป แลวจีนสิ้นทองก็ไป
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ ๒ ๕ ค่ํา เพลากลางวัน ขาพเจาไดยินเสียงปนใหญมารบที่โรงหลงจู
โรงหลวง ขาพเจากับพวกจีนที่อยูในเมืองพากันขึ้นดูบนกําแพงเห็นเรือกําปนทัพหลวงขึ้นมายิงปน
พวกจีนที่อยูโรงหลวงเอาปนยิงตอสูตามหนาโรงประมาณคน ๖๐ คน ๗๐ คน สูไมไดพากันแตกหนี
ขึ้นไปที่โรงหลงจูโป แลวเห็นไฟไหมโรงหีบหลวงขึ้น ขาพเจากับพวกจีนที่อยูในเมืองตกใจกลัววาเรือ
กําปนจะขึ้นมายิงปนที่เมืองใหมอีก ขาพเจากับพวกจีนจึ่งเอากระสุนโดดกระสุนปรายบาง ประจุดิน
ปนดานใตยิงลงไป ๔ นัดหาเห็นเรือกําปนขึ้นมาไม ขาพเจากับพวกจีนก็หาไดยิงปนตอไปไม

๕๕๘
ครั้นเพลาเย็นจีนสิ้นทองกับพวก ๗ คน ๘ คน ลงเรือสําปนมาที่เมืองใหม จีนสิ้นทองกับ
จีนพวก ๗ คน ๘ คนจับขาพเจามัดมือไพลหลังลงเรือมาที่โรงหลงจูโปลามโซลั่นกุญแจขาพเจาไวที่หอง
เสมียนโรงหลงจูโป ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๓ ๕ ค่ํา เพลาเชา จีนกาวเอาขาวมาใหขาพเจากิน แลวบอก
วาจีนสิ้นทองจะชําระวาขาพเจาฉอฝน ที่ใหมาแจกพวกอยูรักษาเมือง แลวจะใหขาพเจาเอาฝนไป
เที่ยวแจกพวกจีนตั้วเฮียซึ่งอยูในเมือง ครั้นเพลาบายจีนสิ้นทอง ขุนพัฒนลัก หลงจูยี่ จีนชีกับพวกจีน
ประมาณ ๙ คน ๑๐ คน เอาตัวขาพเจาลงใตทองเรือกุและ เอาไมไผซีกโตเทานิ้วมือ ยาวประมาณคืบ
หนึ่งใสปากขาพเจาใหคาบไว แลวเอาเชือกผูกปลายไมสองขางครอมศีรษะขาพเจาไว เอาเชือกมัดมือ
ไพลหลังขาพเจาใหนั่งอยูใตทองเรือ พาเอาตัวขาพเจามาสงใหเจาพระยาพระคลัง ณ บานบางพระ
เจ า พระยาพระคลั ง ให พ ระนายไวยคุ ม เอาตั ว ข า พเจ า กั บ จี น สิ้ น ทองเข า มาส ง ณ กรุ ง เทพฯ
สิ้นคําใหการขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛
๕๙. คําใหการจีนยี่วาดวยเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ข.
คําใหการหลงจูยี่เมืองฉะเชิงเทรา พระยาจุฬาถามวัน ฯ๑ ๕ ค่ํา
๏ วัน ฯ๑ ๕ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศก พระยาจุฬามนตรีถาม ขุนชาติพานิชแปล ๚ะ๛
๏ ขาพเจาไอจีนยี่แคะแซซิวใหการวาอายุได ๓๙ ป เดิมขาพเจาอยูเมืองแกอิน จิวไกล
เมืองกวางตุงทาง ๑๐ วัน เมืองแกอิน จิวเปนเมืองขึ้น กับ เมืองกวางตุง เมื่อปมะเมียฉศก ขาพเจ า
โดยสารสําเภาจีนสามแคะลูกคาเมืองกวางตุงเขามา ณ กรุงฯ ไปอาศัยอยูกับจีนเหลียนชางเย็บเสื้อผา
ณ บานสําเพ็ง ขาพเจาเปนลูกจางจีนเหลียนไดปเศษ ขาพเจามาเชาโรงจีนซิมขายของสําเภาอยูที่
ตะพานหั น ริ ม วั ด จั ก รวรรดิ ข า พเจ าได อํ าแดงสํ าริด บุ ต รจี น ตุ น บ านหน าวัด นพคุ ณ เป น ภรรยามี
บุต รชายสองหญิ งหนึ่ งสามคน ขาพเจาตั้งโรงซื้อขายอยูที่ห นาวัดจักรวรรดิไดป ระมาณ ๗ ป แลว
ขาพเจาเชาโรงจีนสําฮีตั้งโรงเหล็กที่หนาวัดจักรวรรดิอีกโรงหนึ่ง ขาพเจารับเหล็กที่หมื่นราชนาคาไป
ทําเหล็กตะปูสงเจาพนักงานพระคลังในขวาได ๓ ปเศษ เมื่อเดือนแปดปมะโรงฉศก จีนไลฮีแคะแซซิว
อยูบานใหมแขวงเมืองฉะเชิงเทราเขามา ณ กรุงฯ พบขาพเจา จีนไลฮีชวนขาพเจาวาเปนแซเดียวกัน
ใหออกไปทํามาหากินกับจีนไลฮีที่เมืองฉะเชิงเทราดวยกัน จีนไลฮีจะใหขาพเจาเปนจีนเต็งโรงน้ําตาล
ขาพเจาจึ่งพาบุตรภรรยาออกไปอยูกับจีนไลฮีๆ ใหขาพเจาเปนจีนเต็งอยูที่โรงน้ําตาลจีนไลฮี เมื่อเดือน
สิบสองปมะเส็งสัปตศก ขาพเจากลับเขามากรุงฯ พระยามหาเทพใหเกาะเอาตัวขาพเจาเรงเอาเหล็ก
วาคางขาพเจาอยู ๑๒๐ หาบ คิดราคาหาบละ ๑ ตําลึง เปนเงิน ๖ ชั่ง ขาพเจาใหอําแดงทิมรับประกัน
สงเงิน แทนข า พเจ าๆ ก็ กลั บ ออกไปเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อเดื อน ๖ ป มะเมีย อั ฐศก ขาพเจามาหา
หลวงพิทักษทศกรวาขาพเจาจะเขาทุนกับจีนไลฮีทําโรงน้ําตาลที่เมืองฉะเชิงเทรา ใหหลวงพิทักษทศกร

๕๕๙
ลงทุนใหขาพเจาๆ ทําน้ําตาลไดแลวจะสงเขามาใหหลวงพิทักษทศกรขายเก็บเอาทุน หลวงพิทักษทศกร
ใหเงินขาพเจา ๓๐ ชั่ง เงินของขาพเจามีอยู ๑๐ ชั่ง เขากันเปนเงิน ๔๐ ชั่งไปเขาทุนกับจีนไลฮีซื้อโรง
น้ําตาลเกาพระยาสมบัติสานิช ขาพเจากับจีนไลฮีก็ทําโรงน้ําตาลอยูที่บานทาไขไดปหนึ่ง
เมื่ อเดื อนเจ็ ดป มะแมนพศก หลวงพิทักษทศกรใหทุน ขาพเจาอีก ๔๗ ชั่ง กับ เงิน ของ
ขาพเจาเก็บได ๑๖ ชั่ง ขาพเจาไปกูเงินบุตรหลวงจิตรจํานง ๑๐ ชั่ง เขากันเปนเงิน ๗๓ ชั่ง ขาพเจา
แยกโรงออกจากจีนไลฮีไปตั้งโรงอยูที่บานใหมฝงตะวันตก มีลูกจางโรงน้ําตาลอยู ๑๒๐ คน ขาพเจา
ซื้ ออ อยทํ าน้ํ า ตาลได ส งเข ามาให ห ลวงพิทั กษ ทศกรขายในป มะแมนพศก หนั ก ๑,๔๐๐ หาบเศษ
น้ําตาลในโรงยังมีอยูสัก ๕๐๐ หาบเศษ
ครั้น ณ วัน ฯ๗ ๕ ค่ําป วอกสัมฤทธิศก เพลาเชาจีนเงียมแคะลูกจางโรงน้ําตาลมาบอก
ขาพเจาวาจีนบูตั้วเฮียพาพวกประมาณ ๑๐๐ เศษ ยกมาที่โรงน้ําตาลหลงจูฮี เกลี้ยกลอมหลงจูฮีไมเขา
ดวย พวกจีนบูจับตัวหลงจูฮีมัดไว แลวจับจีนฮอพี่หลงจูฮีฆาเสีย หลงจูฮีกลัวยอมใหลูกจางโรงน้ําตาล
เขาเปนพวกจีนบูๆ อยูที่โรงหลงจูฮีใชคนถือธงไปเที่ยวเกลี้ยกลอมพวกจีนชาวบานวาใหมาเขาดวยกับ
จีนบู พวกจีนชาวบานที่ไมเขาดวยจีนบูใหจับฆาเสียเก็บริบเอาขาวของ จีนเงียมเลากับขาพเจาเทานั้น
ขาพเจาตกใจจึงเรียกพวกลูกโรงขาพเจาใหมาอยูพรอมกัน ในเพลานั้นลูกโรงขาพเจามีอยูสัก ๓๐ คน
เศษ สักครูหนึ่งขาพเจาเห็นเรือลูกคาไทยจีนลองลงมาแตขางเหนือโรงขาพเจาพวกละ ๓ ลํา ๔ ลํา ๕
ลํา ประมาณเรือสัก ๓๐ ลํา ๔๐ ลํา เขาจอดอยูตามโรงน้ําตาลหนาบานจีนบางลองลงไปขางเมือง
ฉะเชิงเทราบาง ชาวเรือพูดกัน วาพวกตั้วเฮียตั้งอยูที่โรงน้ําตาลหลงจูฮี ครั้นเพลากลางวัน พวกจีน
ประมาณ ๓๐ คนเศษ ถือธงแดงขลิบดํา ๒ คัน ถือดาบมีดยาวมายืนที่หนาโรงขาพเจารองบอกวาจีนบู
จีนสิ้นทองตั้งอยูที่โรงน้ําตาล หลงจูฮีใชใหมาเที่ยวบอกแตบรรดาหลงจูโรงน้ําตาลวาใหเขาเปนพวก
ค่ําวันนี้จะยกเขาตีเมืองฉะเชิงเทรา ถาหลงจูโรงไหนไมเขาดวยจะเอาไฟเผาโรงแลวจะจับหลงจูฆาเสีย
ขาพเจาจึงถามพวกจีนวาใครเปนตั้วเฮีย จีนที่ถือธงบอกวาจีนบูแตจิ๋วแซตันเปนตั้วเฮียพวกแตจิ๋วอยู
บานชุกเชอ วาจีนหวยเซี่ยวฮกเกี้ยนแซตันวาจีนเนาฮกเกี้ยนแซซิมเปนตั้วเฮียพวกฮกเกี้ยนบางคลา
จีนสิ้นทองเปนตั้วหนังใชใหมาเกลี่ยกลอมพวกหลงจูโรงน้ําตาล ขาพเจาจึงวาพวกโรงน้ําตาลทั้งปวง
เขาเปนพวกตั้วเฮีย แลวโรงขาพเจาก็เขาดวย พวกตั้วเฮียใหธงขาพเจาปกไวที่หนาโรงคันหนึ่ง แลว
พวกตั้วเหียก็กลับไป ครั้นเพลาเย็น ณ วัน ๗ฯ ๕ ค่ํา พวกตั้วเฮียลงเรือบรรทุกออยลําละสามสิบสี่สิบ
คนโพกศีรษะผาแดง มีธงขลิบดําปกหนาเรือคันหนึ่ง ธงขาวขลิบแดงปกทายเรือคันหนึ่งลองลงไปหาลํา
หกลํา พวกตั้วเฮียพูดกันวาจะลงไปจอดที่ปากคลองบานทาไข แลวขาพเจาเห็นพวกตั้วเฮียถือดาบ
งาวเหลียน มีธงขาวธงแดงเดินบกลงมาตามหลังโรงขาพเจาประมาณสัก ๒๐๐ เศษ พวกตั้วเฮียรอง
เรียกที่โรงขาพเจาใหไปดวย ขาพเจาจึ่งใหจีนภานพาลูกโรงขาพเจาสิบสี่คนไปตามพวกตั้วเฮียๆ บอก
วาจีนบูจีนเนาตั้วเฮียไปทางเรือ จีนหวยเซี่ยวจีนพวกไหหลําไปทางบก แตจีนสิ้นทองจะลงไปดวย

๕๖๐
หรือไม จะไปทางบกทางเรืออยางไรขาพเจาหาไดยินพวกจีนตั้วเฮียพูดไม ครั้นพวกตั้วเฮียลงไปพรอม
กันที่ปากคลองทาไข พอเพลาพลบไดยินเสียงปน ๙ นัด ๑๐ นัด แลวตีมาลอยกลงไปจากบานทาไข
สักครูหนึ่งขาพเจาแลเห็นแสงไฟที่เมืองฉะเชิงเทราไหมอยูสักชั่วทุมหนึ่งจึ่งดับ ขาพเจาอยูที่โรงหาได
ไปขางไหนไม ครั้นเพลาจวนรุง จีนภานกับจีนลูกโรงขาพเจากลับมาบอกขาพเจาวาจีนบูเปนนนาย
พวกแตจิ๋วถือธงขลิบดําคน ๒๐๐ เศษ จีนหวยเซี่ยว จีนเนาเปนนายพวกฮกเกี้ยนถือธงขลิบแดงคน
๒๐๐ เศษ กับพวกไหหลําคนประมาณรอยเศษ ใครเปนตัวนายหารูจักไม พวกลูกโรงน้ําตาลไปดวย
โรงละ ๑๔ คน ๑๕ คน ๒๐ คนทุกโรง เปนคนสัก ๖๐๐ เศษยกเขาไปถึงเมือง พวกกรมการพากันหนี
ออกจากเมือง พวกตั้วเฮียเขาไปในเมืองเอาไฟจุดเผาเรือนกรมการเสียสิ้น แลวพวกตั้วเฮียเขาอยูใน
เมืองบางอยูนอกบางใหพวกโรงน้ําตาลกลับมาเสีย เมื่อขาพเจาอยูกับจีนภาน เห็นพวกจีนถือไตถือคบ
เดินกลับมาพวก ๙ คน ๑๐ คน มาเรือมาบกบางขึ้นลองสับสนอยูจนสวาง
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๘ ๕ ค่ํา เพลาเชาพวกตั้วเฮียเดินขึ้นมาพูดวาจีนบูเอาปนใหญขึ้นบนปอม
จัดแจงใหพวกจีนเขาอยูรักษาเมือง ๓๐๐ เศษ ใหจีนหวยเซี่ยว จีนเนา กับพวกฮกเกี้ยน ๒๐๐ คนเศษ
ไปตั้งอยูขางเหนือที่บางคลาแหงหนึ่ง พวกตั้วเฮียไหหลํา ๑๐๐ คนเศษตั้งอยูขางใตที่สนามจันแหงหนึ่ง
พวกตั้ วเฮี ย ถือธงดาบงาว เดิ น ขึ้ น เดิน ลงตามหลังโรงขาพเจาพวกละ ๒๐ คน ๓๐ คน ครั้น เพลา
กลางวันจีนมีชื่อ ๓ คนขี่เรือพายมาๆ หาขาพเจาวาจีนสิ้นทองใหขาพเจาไปหาที่โรงน้ําตาลบานบางกุง
แลวบอกวาจีนสิ้นทองใหเรียกขุนพัฒนลักขึ้นไปที่นายบอนไปดวย ขาพเจากับลูกจางคนหนึ่งก็เดินบก
ขึ้นไปที่โรงบอนขุนพัฒนลักปากคลองบานใหม ขุนพัฒนลักจีนไขจิวกับขาพเจาลงเรือพายมา ๒ แจว
ขึ้นไปหาจีนสิ้นทองที่โรงบานบางกุง ขาพเจาเห็นจีนสิ้นทองนั่งอยูบนแคร มีจีนถือดาบมีดยาวงาวอยู
ในโรงประมาณ ๕๐ คน ๖๐ คน หลงจูสิ้นทองเรียกขุนพัฒนลัก จีนไขจิวกับขาพเจาใหขึ้นไปนั่งบน
แคร จีนสิ้นทองฃถามขาพเจาวาลูกโรงของขาพเจามีอยูเทาไร ขาพเจาบอกวามีอยู ๑๐๐ คนเศษ จีน
สิ้นทองจึ่งพูดกับขุนพัฒนลัก จีนไขจิว ขาพเจาวาพวกหลงจูโรงน้ําตาลกับชาวบานที่มาเขาดวยเปน
พวกฮกเกี้ยนก็ไดมอบใหอยูในบังคับจีนหวยเสี้ยว พวกแตจิ๋วใหอยูในบังคับจีนบู แตพวกแคะนั้นให
อยูในบังคับขุนพัฒนลัก จีนไขจิว ขาพเจา ใหขาพเจาสามคนเรียกหลงจูกับพวกจีนแคะมาคิดกันให
พร อ ม ถ า กองทั พ ยกมาจะได ช ว ยสู ร บ แล ว จี น สิ้น ทองถามข าพเจ าวาป น ที่ โรงข าพเจ ามี ห รื อไม
ข าพเจ า บอกว ามี ป น พวกจี น ไร อ อย ขาพเจ ายื มมาไวสํ าหรับ โรงมี อยู ๕ บอก จีน สิ้ น ทองจึ งวาให
ขาพเจาไปเอาคืนที่จีนบูมีมาไวสําหรับโรง ๒ หีบ แลวจีนสิ้นทองใหธงแดงมาคันหนึ่งวาใหขาพเจากับ
ขุนพัฒนลักไปเอาดินที่จีนบูมาไวสําหรับโรงคนละ ๒ หีบ ใหเอาธงไปดวยกันเปนสําคัญ จีนบูเห็นธง
จะไดใหดินมาขุนพัฒนลักจีนไขจิวกับขาพเจาก็ลงเรือมาดวยกันถึงบานขุนพัฒนลักๆ วาใหขาพเจาใช
คนพวกขาพเจาถือธงไปเอาดินที่จีนบูมา ๔ หีบ ขาพเจาก็รับเอาธงจากขุนพัฒนลักมาโรงขาพเจา

๕๖๑
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๙ ๕ ค่ํา เพลาเชาขุนพัฒ นลักใหจีนงวนซื่อมาเตือนขาพเจาใหไปเอาดิน
ขาพเจาเอาธงสงใหจีนงวนซื่อ แลวใหลูกโรงขาพเจาไปดวย ๒ คน จีนงวนซื่อกับจีน ๒ คนขี่เรือสําปน
ลงไปเอาดินที่จีนบูๆ หาใหมาไม จีนงวนซื่อกลับมาบอกขาพเจาๆ จึ่งใหจีนงวนซื่อไปบอกจีนสิ้นทองๆ
วาพรุงนี้ จึ่งมาเอาเถิ ด จี น งวนซื่ อก็ กลับ มา ครั้น เพลากลางวั น วัน ๙ฯ ๕ ค่ํา จีน พวกตั้วเฮีย ๓ คน
ขาพเจาไมรูจักชื่อมาบอกขาพเจาวา ลาวพวกวัดโบสถวัดหลวง ยกมารบพวกตั้วเฮียไหลหลําที่บาน
สนามจัน พวกตั้วเฮียสูไมไดพากันหนีมาเขาในโรงหลงจูเตยบานทรายมูล พวกลาวยกตามมาเอาไฟ
เผาโรงหลงจูเตย พวกตั้วเฮียก็หนีเขาไปในกําแพงเมืองฉะเชิงเทรา จีนพวกตั้วเฮีย ๓ คนเลาเทานั้นก็
ไปจากโรงขาพเจา เพลาเย็นขาพเจาไดยินเสียงปนขางเหนือโรงขาพเจาประมาณ ๔๐ นัด ๕๐ นัด
ขาพเจาตกใจจึงใชจีนภานรองจีนเต็งใหไปดูกลับมาบอกขาพเจาวา พวกลาวยกมารบจีนสิ้นทองที่บาน
บางกุง จีนภานกลับหาอาจขึ้นไปไมก็กลับมา พอเพลาพลบค่ําไอจีนสูตั้วเฮียพวกจีนบูมาบอกขาพเจา
วาพระอินอาษาเจาเมืองพนัสนิคม ยกกองทัพมารบกับพวกจีนสิ้นทองที่โรงน้ําตาลบานบางกุง จีนสิ้น
ทองสูไมได แตกหนีพากันออกจากโรงพวกลาวเอาไฟเผาโรงหลงจูโปฝงตะวันตก
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๐ ๕ ค่ํา เพลาเชาขาพเจาใชจีนเต็ง กับจีนลูกโรงสองคนไปเรียก หลงจู
รั่วกุยบานใหม หลงจูไลฮีบานทาไข หลงจูเล็งเสียงบานใหม หลงจูลิมยี่สําประทวน จีนเสือบุตรหลงจู
บุนกุยบานใหม ขุนพัฒนลัก จีนไขจิวบอนใหม ใหมาที่โรงบานขาพเจา เพลากลางวัน พวกหลงจูกับ
ขุนพัฒนลักจีนไขจิวมาพรอมกันที่โรงขาพเจาๆ จึ่งปรึกษาวา จีนสิ้นทองจะใหพวกแคะรวบรวมกันให
พรอม ถามีกองทัพมาจะใหยกลงไปชวย หลงจูทั้งปวงจะคิดอยางไร หลงจูไลฮี หลงจูฮัวไก หลงจู
เลงเสียง หลงจูลิมยี่ จึ่งวาหลงจูสิ้นทองมีพวกฮกเกี้ยน แตจิ๋ว ไหหลําเขาเปนพวกตั้วเฮียดวยมาก ขาง
เหนือน้ําก็ใหพวกฮกเกี้ยนไปตั้งอยูพวกหนึ่ง ขางใตน้ําก็ใหพวกไหหลําตั้งอยูพวกหนึ่ง พวกแตจิ๋วก็เขา
อยูในกําแพงเมือง โรงพวกเราอยูหวางกลาง ถาไมยอมเขากับจีนสิ้นทองๆ ก็จะใหคนมาเผาโรงน้ําตาล
จั บ ตั ว ไปฆ า เสี ย เหมื อ นจี น ฮอ จะตอ งยอมเขากับ จีน สิ้ น ทองจึ่งจะได แล ว พวกหลงจูวาข าพเจ า
ขุนพัฒนลักจีนไขจิวไดไปพูดจามากับจีนสิ้นทองใน ๓ คนๆ ไรจะเปนผูบังคับก็ตามเถิด หลงจูทั้งปวง
จะฟงถอยคําขาพเจาวาจะใหเปนผูบังคับไมได ขุนพัฒนลักจีนไขจิวก็วาไมได หลงจูไลฮีจึ่งวาไมมีใคร
เปนผูบังคับก็ใหเขียนหนังสือตัวหนึ่ง สอง สาม ลงในกระดาษ ถาใครหยิบถูกหนังสือตัวหนึ่งก็ใหคนนั้น
เปนตั้วเฮีย หยิบถูกหนังสือตัวสองก็ใหคนนั้นเปนยี่เฮีย หยิบตัว ๓ ก็ใหคนนั้นเปนซาเฮีย ขาพเจากับ
ขุนพัฒ นลักจีนไขจิวหลงจูทั้งปวงก็ยอมตามคําหลงจูไลฮีๆ จึ่งใหจีนเสมียนโรงน้ําตาล ขาพเจาเอา
กระดาษน้ําสมขาวมาตัด ๔ เหลี่ยมกวางยาวประมาณ ๓ นิ้ว เขียนหนังสือตัวหนึ่ง สอง สาม สามอัน
กระดาษไมมีหนังสือ ๕ อัน พับไวในกระบอกธูป แลวหลงจูทั้งปวงกับขุนพัฒนลัก จีนไขจิวก็จุดธูป
ไหวเจาพรอมกัน จึ่งใหขาพเจาขุนพัฒนลัก จีนไขจิว หลงจู ๕ คน ถือตะเกียบคีบเอากระดาษคนละอัน
ขาพเจาคีบถูกหนังสือตัวหนึ่ง ขุนพัฒนลักคีบถูกหนังสือตัวสอง จีนไขจิวคีบถูกหนังสือตัวสาม หลงจู

๕๖๒
๕ คน คีบถูกกระดาษไมมีหนังสือ หลงจูกับพวกจีนแคะทั้งปวงก็ยอมใหขาพเจาเปนตั้วเฮีย ขุนพัฒน
ลักเปนยี่เฮีย จีนไขจิวเปนซาเฮีย แลวเอาขวดเหลามาตั้งที่หนาโตะ เอามีดเชือดหงอนไกเอาเลือดใส
ในขวดเหลา จึ่งแจกกันกินคนละจอกหาไดทําโตะเลี้ยงกันไม เมื่อขณะหลงจูทั้งปวงมาพรอมกันที่โรง
ขาพเจ า พวกข าพเจากั บ พวกหลงจู ขุน พัฒ นลัก ประมาณสัก ๒๐๐ คน หลงจูจึ่งสั่ งขาพเจากั บ
ขุนพัฒนลักวาถามีการขึ้นเมื่อไรก็ใหใชคนไปเรียกจะมาใหพรอมกัน ครั้นพูดจากันแลวตางคนตางไป
เพลาบายจีนชับนายอําเภอบานตีนเปดมาหาขาพเจาๆ วากับจีนชับวาเมื่อตั้วเฮียมาตีเมืองฉะเชิงเทรา
พวกบุ ตรจี น กลั วพากั น หนี ไปซุ มซ อนอยู ขาพเจาไดธงตั้ว เฮียมาคุมแลวใหพวกบุตรจีน มาอยูที่โรง
ขาพเจาเถิด มีการขึ้นอยางไรจะไดไปดวยกัน อายจีนชับก็ไปจากโรงขาพเจา ครั้นเพลาเย็นจีน ๓
คน ขาพเจาไมรูจักชื่อขี่เรือสําปนเล็กลําหนึ่งมาบอกขาพเจาวาค่ําวันนี้จีนสิ้นทอง จีนบู จะเลี้ยงโตะที่
โรงจีนโป พวกตั้วเฮียจะไปกินโตะพรอมกัน ใหขาพเจากับขุนพัฒนลักไปกินโตะดวย ขาพเจาใชให
คนไปบอกขุนพัฒนลักวาจีนสิ้นทองใหมาเรียกไปกินโตะกับพวกตั้วเฮีย ขุนพัฒนลักตอบมาวา เราเปน
พวกแคะก็ทําตั้วเฮียกันแลว จะไปกินโตะกับพวกแตจิ๋วทําไม อยาใหขาพเจาไปเลย ขุนพัฒนลักก็ไม
ไป ขาพเจาจึงใชจีนเต็งไปบอกกับจีนสิ้นทองวา ขาพเจาปวยไปกินโตะหาไดไม
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๑ ๕ ค่ํา เพลาเชาขุนพัฒนลักใหจีนงวนซื่อมาบอกขาพเจาวาใหไปเอาดิน
ที่โรงจีนโป ๒ หีบ ขาพเจาใชใหจีนผานกับจีนลูกจาง ๓ คนขึ้นไปเอาดินที่โรงจีนโปๆ ใหดินลงมากับ
ขาพเจา ๒ หีบ จีนสิ้นทองสั่งมาวาใหขาพเจาเอาดินแบงกับหลงจูพวกแคะใหทั่ว มีกองทัพมาจะใชไป
ชวยกันรบ ขาพเจารับเอาดินไวยังหาไดแบงใหกับหลงจูคนไรไม
รุงขึ้น ณ วัน ฯ๑๒ ๕ ค่ํา เพลาเชาจีนพวกตั้วเฮีย ๑๑ คน ๑๒ คน ถือธงแดงคันหนึ่งมา
บอกขาพเจาวา กองทัพยกมาถึงบานทรายมูลจีนสิ้นทองใหมาเรียกจีนลูกโรงขาพเจา ๒๐ คนไปชวย
รบ ขาพเจาใหจีนเตงพาลูกโรง ๒๐ คน ไปกับพวกตั้วเฮียที่มาเรียกขาพเจาหาไดไปไม ครั้นเพลาบาย
พวกจีนตั้วเฮียมาบอกกับขาพเจาวา กองทัพกรุงเทพพระมหานครยกออกมามากพวกจีนบูออกไปรบ
กับพวกกองทัพกรุงเทพพระมหานคร จีนพวกตั้วเฮียแตกหนีเขาไปในกําแพงเมือง กองทัพกรุงเอาไฟ
เผาโรงหลงจูตัด แลวถอยไปตั้งอยูที่บางพระ ขาพเจาตกใจจึ่งขึ้นไปหาขุนพัฒนลักวากองทัพยกออกมา
มากเราจะคิดอยางไร ขุนพัฒนลักวาจีนสิ้นทองกับหลงจูโปหลงจูชี เขาคิดจะจับจีนบูไปสงเจาพระยา
พระคลั งวาที่ สมุ ห พระกลาโหม เพลาพรุงนี้เราชวนกัน ลงไปกับ จีน สิ้น ทองกราบเรียนวาจีน บูเปน
ตั้วเฮียชักชวนจีนพวกไรออยเขาดวยมาก ยกมาตีเมืองฉะเชิงเทราพวกเราทั้งปวงรูวากองทัพยกออกมา
จึงจับตัวจีนบูมาสงเห็นพวกเราก็จะไมมีโทษขาพเจาก็กลับมา
รุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ๓ ๕ ค่ํา เพลาบายจีนสิ้นทอง หลงจูโป หลงจูตัด หลงจูชี กับขุนพัฒนลักขี่
เรือเปดสองแจวเอาตัวจีนบูมัดมาดวย ขุนพัฒ นลักแวะเรียกขาพเจาๆ ก็ลงเรือมากับขุนพัฒนลักถึง
บางพระ จีนสิ้น ทอง หลงจูโป หลงจูชี ขุน พัฒ นลักกับขาพเจาก็พาเอาตัวจีนบูขึ้นไปสงเจาพระยา

๕๖๓
พระคลังวาที่สมุหะพระกลาโหมๆ สั่งใหเอาตัวจีนบูกับพวกขาพเจาไว จึ่งใหจมื่นไวยวรนาถคุมตัวจีนบู
จีนสิ้นทองลงเรือญวนลําหนึ่ง ใหหมื่นศักดิแสนยากรคุมตัวขาพเจา ขุนพัฒนลักกับหลงจูโป หลงจูตัด
หลงจูชี ลงเรือลําหนึ่งเขามาสง ณ กรุงเทพมหานคร ๚ะ๛
๖๐. สําเนาคําใหการหลงจูชีเรื่องอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทรากําเริบ
จ.ศ. ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขที่ ๑๕๕/ค.
๏ คําใหการ ๑ คําสารภาพ ๑ หลงจูชีเมืองฉะเชิงเทรา กรมพระตํารวจใหญซาย ถาม ณ
วันวัน ฯ๑ ๕ ค่ํา ถวายแลว ๚ะ
๏ วัน ๔ ฯ๑ ๕ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศกพระยาศรีพิพัฒนถาม หลวงศรีทรงยศแปล ๚ะ๛
๏ ข า พเจ า จี น ชี แ ต จิ๋ ว แซ คู ให ก ารว าอายุ ข า พเจ า ๕๐ ป เมื่ อ อายุ ข าพเจ า ได ๑๒ ป
ขาพเจาโดยสารเรือสําเภาเมนเซงลูกคาเมืองจีนเขามา ณ กรุงเทพฯ ขาพเจาไปอยูแพจีน ไตบูนอา
ขาพเจาในคลองบางกอกนอยได ๓ ป ขาพเจาลงเรือกุและยาว ๓ วา ๒ ศอก บรรทุกสินคาไปขาย ณ
แขวงเมืองฉะเชิงเทราขาพเจาไดอําแดงนก บุตรอําแดงพริกบานทาไขเปนภรรยา มีบุตรชาย ๓ หญิง
๖ (รวม) ๙ คน ขาพเจามาทําสวนอยูที่บานทาเสาฝงตะวันตก ที่บานทาเสานั้นใตเมืองฉะเชิงเทราลง
ไป ๔ เลี้ยว แตบานทาเสาลงไปอีก ๔ เสี้ยวถึงบานสนามจัน หลวงพิทักษทศกรเรียกขาพเจาไปเปน
หลงจูจําหนายน้ําสุราอยูได ๓ ปเศษ ขาพเจาออกจากที่หลงจูอยูไดประมาณ ๔ ปมาแลว เมื่อ ณ วัน
วัน ฯ๖ ๕ ค่ํา ปวอกสัมฤทธิศก ขาพเจาขึ้นไปเลนโปที่บานขุนพัฒนลัก จีนจีแซตั๋นหลานจีนสิ้นทองมา
ทําศีรษะเบี้ยที่บอนขุนพัฒนลัก เลาความใหขาพเจาฟงวา อายจีนบูจะเลี้ยงโตะทําตั้วเฮียที่ปาสะแก
หลังโรงจีนสิ้นทอง อายจีนบูใหจีนเอาหนังสือเทียบมาเชิญจีนสิ้นทองใหไปกินโตะในเพลาค่ําวันนั้น
อายจีนบูใหจีนเอาหนังสือเทียบมาเชิญจีนสิ้นทองเปนตั้วเฮียผูใหญ จีนจีจะรับกลับไปใหทันเลี้ยงโตะ
แตอายจีนที่เอาหนังสือเทียบมาใหจีนสิ้นทองนั้น จะชื่อไร จีน จีหาไดบ อกขาพเจาไม ครั้นเพลาเย็น
ขาพเจ ากลั บ ไปบ านข าพเจ า รุงขึ้ น ณ วั น ๗ฯ ๕ ค่ํา เพลาเชา ขาพเจากับ จีน ฉายนอง จีน เสือบุต ร
ขาพเจาเอากลองโปลงเรือกุและยาว ๓ วาสองศอกแจวขึ้นไปจะทําโปที่โรงขุนพัฒนลัก ครั้นขึ้นไปถึง
บานใหมใตโรงกงสีขุนพัฒนลักลงมาประมาณเสนเศษ เพลาพระบิณฑิบาตกลับ ขาพเจาแลขึ้นไปที่โรง
งิ้วหนาโรงกงสีขุนพัฒนลัก เห็นจีนพวกงิ้วขนหีบเครื่องงิ้วลงเรือ เห็นไทยจีนลูกคาถอยเรือหนีลองลงมา
จากหนาโรงขุนพั ฒ น ลักประมาณ ๒๐ ลํ า ขาพเจาจึงถามไทยจี นชาวเรือวาทําไมจึงพากัน ถอยเรือ
วุนวายลงมา ไทยจีนชาวเรือบอกขาพเจาวาจีนสิ้นทอง จีนบู ทําโตะเลี้ยงกันเพลาเชาวันนี้ จีนบูพา
พวกขึ้นไปจับหลงจูฮอ หลงจูฮี ฆาเสียแลว ขาพเจากับจีนฉาย จีนเสือ ทราบความเขากลัวพวกตั้วเฮีย
ก็แจวเรือกลับลงมาบานขาพเจาในคลองทาเสาฝงตะวันตก
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รุงขึ้น ณ วัน ๘ฯ ๕ ค่ํา เพลากลางวัน ขาพเจาไดยินเสียงปน ๔ นัด ๕ นัด ที่โรงหีบหลงจู
เตนบานทรายมูลฝงตะวันออก ใตหนาบานขาพเจาขามลงไปหนอยหนึ่ง พอแลเห็นกันถนัด ขาพเจา
ขึ้นตนไมดูเห็นพวกไทยประมาณ ๒๐ เศษ ถือปน ๔ บอกถือหอกบางถือไมพลองบาง กับพระสงฆองค
หนึ่งถือผาขาวมือหนึ่งถือไมเขียวมือหนึ่งเดินหนาพวกไทยพวกจีนในโรงหลงจูเตยประมาณ ๓๐ เศษ
ถือกระบองครบมือกันออกมาสูรบกับพวกไทยที่ริมโรงประมาณครูหนึ่ง พวกจีนหนีลงน้ําบางขึ้นไปทาง
โรงหลงจูตั้วเถาบาง พวกไทยเอาไฟจุดโรงน้ําตาลทรายหลงจูเตยไหมขึ้นแลวพวกไทยพากันตามพวก
จีนขึ้นไปที่โรงหลงจูตั้วเถาตรงหนาบานขาพเจาขาม พวกจีนที่โรงหลงจูตั้วเถาพากันหนีไป พวกไทย
เอาไฟเผาโรงน้ําตาลทรายหลงจูตั้วเถาอีกโรงหนึ่ง จีนเหม็งลูกจางหลงจูเตยวายน้ําขามมาขึ้นที่บาน
ขาพเจาบอกกับขาพเจาวาอายจีนบูเปนตั้วเฮียพาพวกมาตีเมืองฉะเชิงเทราไดแต ณ วัน ๗ฯ ๕ ค่ํา เพลา
พลบแลว ณ วัน ฯ๘ ๕ ค่ําเพลากลางวันพวกไทยยกมาตีโรงหลงจูเตย หลงจูตั้วเถา ฆาหลงจูเตยตายเสีย
แลว ขาพเจาคิดเห็นวาที่เมืองฉะเชิงเทราพวกตั้วเฮียมาตีไดเขาอยูในเมืองแลว พวกไทยก็ยกมาตีจีน
ชาวโรงน้ําตาล ฆาฟนพวกจีนตายแลวเผาโรงน้ําตาลเสีย ขาพเจาอยูที่บานขาพเจาตอไป กลัวพวก
ไทยมาพบจะวาขาพเจาเปนพวกตั้วเฮียจะฆาเสีย
ครั้น ณ วัน ๘ฯ ๕ ค่ํา เพลาดึกน้ําขึ้น ขาพเจาพาบุตรภรรยากับบุตรเขยขาพเจาสามคนลง
เรือกุและยาว ๓ วา ๒ ศอก ๓ ลํา จีนเหม็งซึ่งหนีมาจากโรงหลงจูเตย ก็ลงเรือโดยสารขาพเจาไปดวย
ขาพเจ าแจวเรือขึ้น มาถึงพระพบเรืองิ้ว แขวกลับ ขึ้น ไป ขาพเจาแจวเรือแอบเรืองิ้ว ไปถึงหน าเมือง
ฉะเชิงเทราเพลาไกขัน อายพวกจีนตั้วเฮียขึ้นอยูบนกําแพงเมืองเรียกใหเรือจอด ถาไมจอดจะเอาปน
ยิงเสีย เรืองิ้วเปนเรือใหญกลัวพวกอายตั้วเฮีย ก็แวะจอดเขาที่หนาเมือง เรือพวกขาพเจาสามลําเปน
เรือเล็กกําลังน้ําขึ้นเดือนมืด แจวเลียบฝงตะวันออกหนีขึ้นไปได พอเพลาเชาตรูถึงโรงน้ําตาลทราย
หลงจูโป ขาพเจากับบุตรภรรยาขาพเจาก็จอดเรืออยูที่หนาโรงหลงจูโป
ครั้นรุงขึ้น ณ วัน ฯ๙ ๕ ค่ํา ขาพเจาเห็นเรือใหญเรือเล็กจอดอยูที่หนาโรงน้ําตาลทราย
หลงจูโป หลงจูยี่ หลงจูฮัวกุย หลงจูฉิม ที่บานใหมฝงตะวันตกประมาณ ๓๐๐ คน จีนเหมงลูกจาง
หลงจูเตยซึ่งโดยสารขาพเจาไปขึ้นอยูที่โรงหลงจูโป ขาพเจาขึ้นไปหาหลงจูโปบอกวา ณ วัน ๘ฯ ๕ ค่ํา
พวกไทยเผาโรงน้ําตาลทรายเสียสองโรง ขาพเจากลัวพวกไทยจะจับเอาตัวไป จึงพาบุตรภรรยาหนี
ขึ้นมาขออาศัยจอดอยูที่หนาโรงหีบหลงจูโป ณ วัน ฯ๑๒ ๕ ค่ํา เพลาเย็นขาพเจาเห็นหลงจูสิ้นทองกับ
พวกประมาณ ๒๐ คน ยึดมืออายจีนบูขางละคนมาที่โรงหลงจูโป ขาพเจาก็ตามขึ้นไปที่โรงหลงจูโป
ดวย ขาพเจาเห็นหลงจูสิ้นทองเอาโซใสเทาอายจีนบูลั่นกุญแจไวกับเสาโรง หลงจูสิ้นทองใหจีนสิงโต
บุตรพระยาศรีราชอากรกับจีนลูกจางสองคนลงเรือเปนขึ้นไปบอกหุนมารดาจีนสิงโตที่บานสําปะทวน
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ลงมาที่โรงหลงจูโป หลงจูสิ้นทองจึ่งวาใหหุน ลงไปเรียนกับทานที่เปนแมทัพวาจับอายจีนบูไวที่โรง
หลงจูโปแลว หุนกับหญิงทาสหุนสองคนลงเรือเปดลองลงไปครูหนึ่ง หุนกลับขึ้นมาบอกหลงจูสิ้นทอง
วาหุนลงไปถึงหนาเมืองฉะเชิงเทรา พวกจีนที่เมืองเอาปนยิง หุนไปไมได รุงขึ้น ณ วัน ๑ฯ๓ ๕ ค่ํา หลงจู
สิ้นทองเอาธงแดงคันหนึ่งสงใหกับหุนแลวสั่งวาอายพวกตั้วเฮียเห็นธงอยางนี้แลวไมยิง หุนกับภรรยา
ขุนพัฒนลักคนหนึ่ง หญิงทาสหุน ๒ คนลงเรือเปดลองลงไป เพลากลางวันหุนกลับขึ้นมาบอกหลงจูสิ้น
ทองวา เจาคุณพระคลังเปนแมทัพมาอยูที่ใตปากคลองบางพระ หุนกราบเรียนวาหลงจูสิ้นทองจับตัว
อายจีนบูไวที่โรงหลงจูโปแลว เจาคุณพระคลังบัญชาสั่งวาใหหลงจูสิ้นทองกับพวกหลงจูทั้งปวงคุมเอา
ตัวอายจีนบูลงไปสง หลงจูสิ้นทองใหขาพเจาไปเรียกหลงจูยี่ ๑ หลงจูตัด ๑ ขุนพัฒนลัก ๑ มาที่โรง
หลงจูโปหลงจูสินทองวาชวยกันเอาตัวอายจีนบูลงไปสงเจาคุณพระคลังจะไดมีความชอบ แลวหลงจู
สิ้นทองกลัววาอายจีนบูจะกัดลิ้นตายเสียไมลงไปถึงเจาคุณพระคลัง จึ่งเอาไมไผผาซีก กวางนิ้วหนึ่ง
ยาวคืบหนึ่ง ขวางปากอายจีนบูเอาเชือกผูกเขากับศีรษะอายบูไมใหรองขึ้นได แลวหลงจูสิ้นทองกับ
หลงจูยี่ หลงจูตัด หลงจูโป ขุนพัฒนลัก ก็คุมเอาตัวอายจีนบูลงเรือเปด ขาพเจาเห็นวาพวกหลงจูเอา
ตัวอายจีนบูลงไปสงจะมีความชอบ ขาพเจาก็พลอยลงเรือไปดวย แลวพากันเอาตัวอายจีนบูลงไปสง
เจาคุณ พระคลังที่ใตป ากคลองบางพระ เจาคุณพระคลังเอาตัวอายจีนบู หลงจูสิ้นทอง สงใหจมื่น
ไวยวรนารถ เอาตัวขาพเจากับ หลงจูยี่ หลงจูตัด หลงจูโป ขุนพัฒนลัก สงใหจมื่นศักดิ์แสนยากรคุม
เขามา ณ กรุงเทพฯ สิ้นคําใหการขาพเจาเทานี้ ๚ะ๛
๏ ขาพเจาจีน ชีใหการสารภาพรับวาแตกอนนั้น หาจริงไม เปน สัจจริงของขาพเจานั้น
ขาพเจาเห็นวาพวกตั้วเฮียตีไดเมืองฉะเชิงเทราเขาอยูในเมืองแลว พวกไทยยกมาตีจีนชาวโรงน้ําตาล
ทราย แลวฆาฟนพวกจีนโรงน้ําตาลทรายตาย แลวเผาโรงน้ําตาลเสีย ขาพเจาจะอยูที่บานทาเสาตอไป
คิดเห็นวาหลงจูโปเปนแซเดียวกับอายจีนสิ้นทองมีพวกมาก ขาพเจาจึ่งหนีขึ้นไปหาหลงจูโปบอกวา
ขาพเจากลัวกองทัพไทย จะมาอาศัยอยูดวยจะไดหรือไมได หลงจูโปวาอยูไดไมเปนไรดอก วาจีน
หลงจูสิ้นทองเปนตั้วเฮียมีพวกมาก หลงจูโรงน้ําตาลทรายทั้งปวงก็เขาดวย พวกหลงจูโปก็มีมาก ถึง
กองทัพมาหลงจูสิ้นทองคงจะสูได ขาพเจาเชื่อถือหลงจูโป ก็อยูดวยจีนหลงจูโป เมื่อ ณ วัน ๑ฯ๑ ๕ ค่ํา
ขาพเจาไดยินจีนชาวเรือจีนโรงน้ําตาลในโรงหลงจูโป ขาพเจาจําชื่อไมไดหลายคนพูดกันวา ไดยินอาย
จีน สิ้ น ทองอ ายจี น บู ป รึกษากั น วาเมืองฉะเชิงเทราตีไดไวแลว จะคิดอานไปตีเมืองชลบุรีตอไปอีก
ขาพเจาไดยินแตเทานี้ แตความนอกจากนี้ขาพเจาหาไดยินผูใดพูดกันวาอายจีนหลงจูสิ้นทอง อาย
จีนบูจะคิดอานกันอยางไรตอไปไม เปนความสัจความจริงขาพเจาแตเทานี้ ๚ะ๛

๕๖๖
๖๑. จดหมายคําใหการตังเคาสูเรื่องไปสืบราชการทางเมืองญวน
จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เลขที่ ๕
จดหมายพระหริรักษรามาอิศราธิบดีบอกสงหางวาวครัวเขามา จดหมายคําใหการตังเคา
ไปสืบราชการเมืองเวพระยาปญญานายกถือมา ณ เดือน ๑๐ ประกาเอกศก ๛
วัน ฯ๒ ๑๐ ค่ํา ประกาเอกศก พระยาปญญานายกถือหนังสือพระหริรักษรามาเปนอักษร
เขมรเขามา ๒ ฉบับ ใหหลวงธารมาลามแปลเปนไทยไดความวา ๛
๏ พระหริรักษรามาอิศราธิบดีศรีสุริโยพรรณธรรมิศวโรดมบรมสุรินทรามหาจักรพรรดิราช บรมนารถบรมบพิตร สถิตเปนอิศรากําภูรัตนราชโ............ดํารงกําพูชามมหาอินทรปตถนครบวร
วิวิธ
(ชํารุด) จะตั้งตัวเองเสวยราชแทนนองชาย พวกองผูใหญผูนอยไมยอมใหทํา ญวนคิดกัน
จะจับดึกเตียงขันสงไปเจากรุงจีน ดึกเตียงขันรูวาองผูใหญผูนอยไมยอมใหเปนเจานายอยางนั้นจึง
โกรธกินยาตาย แลวองผูใหญผูนอยจึงทําหนังสือบอกไปเถิงขุนนางผูใหญกรุงจีนใหกราบทูลเจากรุง
จีน ใหทราบ เจากรุงจีนมีห นังสือตอบเขามา แต ณ วัน ฯ ๒ ปวอกสัมฤทธิศก ใหบรรดาองผูใหญ
ผูนอยใหยกเหาดึกผูนองตูดึกใหเสวยราชยแทนตือดึกซึ่งจะใชหนังสือทุกวันนี้หาไดใสวาเหาดึกไม ทุก
วันนี้ใหใชแตตูดึกอยางเกา ดวยวาเหาดึกนี้อายุยังออนนักหาสมควรจะเสวยราชยไม ขอหนึ่งองโบจัน
บอก ฯขาฯ วา ณ เดือน ๓ ปวอกสัมฤทธิศกวามีกําปนฝรั่ง ๑๘ ลําเขามาทอดสมออยูที่เกาะเทอเทียน
หนาเมืองเวอยางเกา และวาขุนนางฝรั่งใชใหทนายมาพูดจากับองผูเจาเมืองอยากรางๆ วาเจาฝรั่งมังกะเลอใชสําราญเปนขุนนางฝรั่งมาพูดจาวาราชการเปนทางไมตรีใหไดความสุขไปมาเหมือนแผนดิน
เจายาลองเปนที่รักใครเจาฝรั่งมังกะเลอ เมื่อเจายาลองออกจากกรุงเทพฯ ออกมาทําศึกกับองไตรเซิน
ครั้งนั้นเจาฝรั่งมังกะเลอไดใหกําปนบรรทุกปนลูกกระสุนดินประสิวมาชวยกันรบกับญวนไตรเซิน ฆา
ฟนกับญวนไตรเซินแพ ไดฆาฟนกันตายเสียสิ้น ไดบานเมืองมากับเจายาลองเสวยราชยมาเจาฝรั่งมังกะเลอไดจัดบาทหลวงฝรั่งมาใหร่ําเรียนกฎหมาย ญวนก็เขารีตฝรั่งเปนอันมาก แลวใหฝกสอนใหทํา
ปนใหญปนนอยทําลูกกระสุนยิงไปตกลงใหแตก ไดร่ําเรียนกับบาทหลวงไดเสร็จแลวก็อยูเย็นเปนสุข
มาดวยกัน ไมมีรังเกียจกัน ครั้นเจายาลองเถิงอนิจกรรมแลว เจามินมางผูลูกขึ้นเสวยราชกินบานเมือง
ทําใจชั่ว ใหฆาฟนราษฎรญวนที่เขารีตฝรั่งแลวใหรื้อวัดวาอารามทิ้งเสียสิ้น ความดังนี้ผูตั้งผูรั้งรูจึงแตง
กําปน ๕ ลําเขามารบกับญวน อายฝรั่งยิงสําเภาอายญวนแตกเปนอันมาก เจามังกะเลอหาไดใชสอยผู
ตั้งผูรั้งมารบพุงกันดังนี้ไม ครั้นเจามังกะเลอรูความวาผูตั้งผูรั้งมาทําเหตุชั่วดังนั้น จึงใชใหสําราญนํา
ปนใหญปนนอย กระสุนดินดํากับเงินบรรทุกกําปน ๑๘ ลํามาใชใหเจาเวียดนามแทนผูตั้งผูรั้งที่มารบ
พุงกระทําความชั่วไวนั้น ขอใหเปนทางไมตรีกันเหมือนอยางครั้งเจายาลองแตเดิมมา องผูรูความตาม
คําสําราญแลวจึงมีหนังสือบอกไปเถิงองโบใหกราบทูลเจาเวียดนามๆ จึงปรึกษาขุนนางผูใหญผูนอย
เห็นพรอมกันวาฝรั่งทําไมตรีเปนกลอุบายเห็นไมเที่ยงแท ฝรั่งคิดลอลวงเปนไมตรีไปมาสนิทแลวจะได

๕๖๗
คิดเอาเมืองเวไดโดยงาย ฝรั่งคิดแตจะตีเมืองจีนแขกพมาทุกป จึงใหทําหนังสือองโบบังคับออกมาทุก
หัวเมืองใหเกณฑคนจัดสําเภากับเรือรบใหยกออกไปทอดสมออยูที่ปากน้ํานอกระวังฝรั่งสําราญซึ่งมา
จอดกําปนอยูที่เกาะเทอเทียน ทุกวันนี้ฝรั่งมาปลูกเหยาเรือนมั่นคงหมายจะเอาเกาะเทอเทียนเปนที่
อยูของมัน ขอความทั้งนี้องโบจันบอก ฯขาฯ แลว ฯขาฯ ก็ลาองโบจันลงมาเรือ ขอหนึ่ง ฯขาฯ เห็น
ประหลาดแตกอน ราษฎรญวนเคยขายน้ําไหละ ๕ อิแปะ เดี๋ยวนี้ราษฎรขายน้ํา ๓ เตียน คิดเปนอิแปะ
๑๘ อิแปะ แลไหใหญไหนอยจะซื้อขายกันก็แพง ไหใหญแตกอนไหหนึ่งราคา ๓ พวงอิแปะ ๔ พวงอิ
แปะ เดี๋ยวนี้ไหใหญไหหนึ่งราคาสิบพวงๆ หนึ่ง ๖๐๐ อิแปะ คิดเปนเงินไทยพวงละ ๑ สลึง ฯขาฯ จึง
ถามญวนขายน้ํ าวาเหตุ อยางไรไหกับ น้ําจึงขายแพงดังนี้ ญวนขายน้ําบอกวาไหกับ น้ําแพงเพราะ
กองทัพญวนยกออกไประวังฝรั่งที่ปากน้ํา จึงเกณฑเอาไหกับน้ําบรรทุกเรือไปสงกองทัพทุกวัน เมื่อ ฯ
ขาฯ เขาไปไหวอายองตงดกในคายเมืองไซงอน ฯขาฯ เห็นญวนตั้งฉางขาว ๒ หลังๆ ละ ๒๐ หอง
ครั้น ณ วัน ๑ฯ ๒ ๖ ค่ําประกาเอกศก ฯขาฯ ถอยเรือมา จากเมืองไซงอนมาจอดเรืออยู
หนาคายเมืองลองโห ครั้น ณ วัน ฯ๒ ๖ ค่ํา ฯขาฯ ขึ้นไปถามหาเขมรเมืองพระตะบองชื่อนายทิด นาย
ปรัก พบนายทิดนายปรัก ฯขาฯ ถามดวยขอราชการ นายทิด นายปรักบอก ฯขาฯ วามีหนังสือองตง
ดกมาเถิงเจาเมืองลองโห ใหเกณฑเขมร ๕๐๐ คน ญวน ๑๕๐๐ คน กับเรือสําเภา ๔ ลํา เรือรบ ๑๐
ลํา ใหยกออกไปทอดอยูเกาะฟงเขียวระวังฝรั่งๆ เอากําปน ๑๘ ลํามาทอดอยูที่เกาะเธอเทียน แลว ฯ
ขาฯ เห็นสําเภาญวน ๒ ลํา บรรทุกไมรวกมา ฯขาฯ ถาม นายทิด นายปรักวาญวนบรรทุกไมรวกจะ
เอาไปไหน นายทิดบอกวาจะเอาไปสงเมืองเวจะเอาไปทําดามหอก แลว ฯขาฯ ถามนายทิด นายปรัก
วาราชการเมืองลองโห องใหญองนอยคิดราชการอยางไรบาง นายทิดนายปรักบอกวาองใหญองนอย
ปลูกฉางขาว ๒ หลังๆ ละ ๒๐ หอง แลว ฯขาฯ ก็กลับลงมาเรือ ฯขาฯ มาจากเมืองลองโหมาเถิงเมือง
มัจรุก ณ วัน ฯ๙ ๖ ค่ํา ฯขาฯ จอดเรือที่หนาคายเมืองมัจรุก ฯขาฯ ขึ้นไปหาองตงดก ฯขาฯ เอาหนังสือ
ที่ องตงดกทํ า ให ฯข า ฯ ไปเมื อ งไซ งอนนั้ น คื น ให กั บ องตงดกแล ว ฯขาฯ ลาองตงดกไปหาพระยา
ศรีสุคนธเตียงถามขอราชการ พระยาศรีสุคนธเตียงบอกวาราชการที่เมืองมัจรุกทุกวันนี้องตงดกใหทํา
ฉางขาว ๒ หลังๆ ละ ๒๐ หอง กับเกณฑไพร ๑,๐๐๐ คน ใหซอมแซมทําคายที่ชํารุดหักพังใหมั่นคง
แลว ฯขาฯ ลาพระยาศรีสุคนธเตียงลงมาเรือ ฯขาฯ ๆ ขับมาจากเมืองมัจรุกเถิงกะพงหลวง ณ วัน ๑ฯ
๗ ค่ํา ประกาเอกศก ๛
ซึ่งขอราชการที่พระยาอุดงคโภคา พระยาอุตราโภไค ไดใชใหตังเคาสูไปคาขายที่เมือง
ไซงอน กลับมาสืบไดราชการวาในเมืองญวนในเดือน ๓ ปวอกสัมฤทธิศก มีกําปนฝรั่ง ๑๘ ลํามาทอด
อยูในเกาะเทอเทียนแลวมันปลูกเหยาเรือนทําคาย ญวนหายอมใหทําไม ฝรั่งก็ไมฟงทําอยูทุกวันนี้ ๛

๕๖๘
๖๒. คําใหการอุปราชาเมืองพง จ.ศ. ๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เลขที่ ๓๓
๏ คําใหการอุปราชา เจาอุปราชเมืองหลวงพระบาง....มาเฝา เดือน.. ประกาเอกศก ๛
๏ อุปราชาใหการวาเมื่อแตกอนเมืองพงนั้น ราชบุตร อุปราชา กับมารดาพาครอบครัวมา
ทางเมืองลา แลวราชบุตรกับอุปราชา เจาเมืองฟาเจาเมืองลาทาวพระยาพวกลื้อนายไพรครอบครัว
หมื่นเศษพากันมาเถิงเมืองเชียงฟา ไดขาววาหลวงรามโยธาเมืองพิชัย นายหนานอจิระเมืองนาน ยก
กองทัพมาตั้งอยูที่เมืองบูรณเหนือตอแดนเมืองเชียงฟา ราชบุตรอุปราชาทาวพระยาพวกลื้อตื่นตกใจ
กลัวกองทัพ ราชบุตรเลยไปเมืองอูเหนือ แลวอุปราชาตามไปทันราชบุตรที่เมืองบูนเหนืออยูไดวันหนึ่ง
ฮอเมืองลาเปนบิดาเลี้ยงราชบุตรมาที่เมืองบูรณเหนือนายไพร ๗ คน ฮอวาจะพาราชบุตรไปเมืองลา
ราชบุตรก็ยอมไป อุปราชาวาบานเมืองวุนวายอยาไปเลย ราชบุตรหาฟงไมราชบุตรกับบาว ๑๐ คนไป
กับหอเมืองลา ราชบุตรไปจากเมืองเชียงฟาได ๑๒ วัน นายปาลนายอองบาวราชบุตรกลับมาบอก
อุปราชาวา ราชบุตรไปเถิงบานลองหุแขวงเมืองเชียงทองพบฮอพวกนายลิ้นดางมาชิงเอาราชบุตรไป
เมื อ งเชี ย งรุ ง ราชบุ ต รสั่ ง มาว า ให อุ ป ราชาพามารดากั บ ญาติ พี่ น อ งลงไปหาเจ า ปู เจ า ตาเมื อ ง
หลวงพระบางเถิด อุปราชาจึงแปลงตัวเปนพระสงฆแลวพาพระยาไชยพรหม พระยาบลกับบาว ๕
คนมาหาพระยาหมื่นนาที่เมืองบูรณเหนือ เมื่อ ณ วัน ฯ๑๒ ๔ ค่ํา ประกาเอกศก อุปราชามีปนคาบ
ศิลาบอก ๑ ดาบฝกทองเลม ๑ มา ๑ เจาอุปราชจึงใหไปรับอุปราชามา ณ เมืองไทร ครั้น ณ วัน ๖ฯ ๕
ค่ํา ปจอโทศก เจาพมาซึ่งตั้งอยูเมืองวาแตงกองไปตระเวนที่แขวงเมืองวาหินกับแขวงเมืองอูเหนือตอ
กัน พบมารดากับพี่สาวนองสาวอุปราชากับบาวไพรชายหญิง ๔๗ คน กองตระเวนจึงพาเอาตัวมา ณ
เมืองวาหิน เจาพมาก็เอาตัวมารดากับพี่นองบาวไพรอุป ราชา ๔๗ คน ตามเจาอุปราชมา ณ เมือง
หลวงพระบาง สิ้นคําใหการ ฯขาฯ แตเทานี้ ๛
๖๓. คําใหการนายดวง เรื่องพมาจะยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม
จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๑๒๑
๏ วัน ๕ฯ ๒ ค่ํา ปจอโทศก พระพลเมืองตากพานายดวงคนเมืองเชียงใหม นายนอยสัน
นายหนานวงศ ลูกคาเมืองตากลงมาคาขาย ไดซักถามขาวราชการบานเมือง
๏ ฯขาฯ นายดวงลาวบาวพระยาเชียงใหมใหการวาบิดามารดานายกองตั้งบานเรือนอยู
ณ เมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๒ ๘ ค่ําปฐมษาฒ นายดวงรับจางถอเรือลูกคาลงมา ณ เมืองตาก แลวพัก
อาศัยอยูที่เรือนหนานปญญาหาไดกลับขึ้นไปเมืองเชียงใหมไม อยู ณ วัน ฯ๑ ๔ ๑๒ ค่ํา ปจอโทศกนอย
อิ น ต ะป ญ ญา น อ ยลา พี่ น องนายกองล องมาจากเมือ งเชีย งใหมม าจอดขายสิ่งของอยูที่ เมื องตาก
นายกองไปหาถามเถิงขาวคราวบานเมือง แลถามเถิงกองทัพพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหม นอยอินตะ

๕๖๙
ปญญา นอยลาบอกวาที่เมืองเชียงใหมบานเมืองเปนปกติ ขาวทัพพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหมก็สงบ
แตพระยาเชียงใหมนั้นไมไวใจแกราชการ ไดเกณฑกองทัพเตรียมไวกับบานกับเมืองกับไดแตงพระยา
อุปราชกับนายนอยมหาพรมบุตร นายนอยมหาวงศบุตรเขยพระยาเชียงใหมคุมไพร ๓๐๐ คน ยกไป
รักษาเมืองเชียงรายไดไปจากเมืองเชียงใหมแตเดือน ๑๒ ขางขึ้น ปจอโทศก แลพระยารัตนอาณาเขต
เจาเมืองเชียงรายปวยมารักษาตัวที่เมืองเชียงใหมแตกอนนั้นจะคลายหายปวยแลวฤๅยัง พระยารัตนอาณาเขตจะไปดวยพระยาอุปราชฤๅประการใดหาไดถามไม แต ณ ปจอโทศกพระยาเชียงใหมจะแตง
บุตรหลานแสนทาวลงมา ณ กรุง ฯขาฯ ที่เมืองตากนั้นตั้งแตแสนพุทธวงศออกไปสมทบราชการทาง
เมืองเมาะตําเลิมกลับมาไดขาววาพมา (ชํารุด) ตีเมืองเชียงใหมแลถามทางมาหนาดานเมืองตากนั้น
พระยาตากพระปลัดกรมการไมไวใจแกราชการ ไดเกณฑกองทัพเตรียมไวกับบานกับเมืองแลวแตง
หลวงขุนหมื่นออกประจํารักษาดานทุกแหง แตงใหหลวงอภัยขึ้นไปสืบฟงราชการ ณ เมืองเชียงใหม
ทาวเทพออกไปสืบทางเมืองเมาะตําเลิม ไดไปจากเมืองตากแตวัน ๑ฯ ๑ ๑๒ ค่ํายังไมกลับมา แตราษฎร
ชาวบานไดยินพูดจาเปนกลัวกองทัพพมาอยูทุกคน ครั้น ณ วัน ฯ๒ ๔ ค่ํา ฯขาฯ รับจางถอเรือนาย
หนานวงศลงมา ณ กรุงเทพฯ ราชการอื่นนอกจากนี้จะเปนประการใดไมทราบ ๏
๏ ฯขาฯ นายหนานวงศบาวพระยาตากใหการวา ณ วันเดือน ๑๒ เดือน ๑ ปจอโทศก
ลูกคาเมืองเชียงใหมบรรทุกสิ่งของมาขายที่เมืองตาก นายหนานวงศไปซื้อสีผึ้งสิ่งของที่เรือไดถามเถิง
ขาวราชการบานเมือง เมืองเชียงใหม กับขาวคราวพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหมลูกคาบอกวาที่เมือง
เชียงใหมลูกคาบอกวาที่เมืองเชียงใหมขาวคราวบานเมืองสงบเปนปกติ แตพระยาเชียงใหมสั่งแสนทาว
พระยาลาววาเมืองเชียงใหมยกไปตีเมืองเชียงตุงจะประมาทไวใจพมาจะไปมาแคแดนนั้นไมได พระยา
เชียงใหมใหแสนทาวพระยาลาวเกณฑกองทัพเตรียมไว หามไมใหไปคาขายทางไกล แลพระยาอุปราช
จะยกไปเปนคนเทาใดไปเมื่อเดือนใด ฯขาฯ หาไดถามลูกคาไม แลวลูกคาพูดจาวามาเถิงเมืองตาก จึง
ไดยินวากองพมาจะยกมาตีเมืองเชียงใหม แตที่เมืองตากนั้นพระยาตากกรมการก็ไมมีความประมาท
ไดจัดแจงแตงผูคนออกไปสืบราชการแลกะเกณฑเตรียมทัพไวกับบานกับเมือง แตราษฎรพูดจากันเปน
กลัวอายพมาอยูทุกคน
๏ ฯข าฯ นายหนานสั น บ าวพระยาตากใหการวา ณ วัน เดือน ๑๐ ขางขึ้น ปจ อโทศก
ฯขาฯ กับนายขนานตัน ขนานตมะ จีนมา ๔ คน จัดเรือแมปะลํา ๑ บรรทุกเกลือขึ้นไปขาย ณ เมือง
เชียงใหม ฯขาฯ ไปเถิงเมืองเชียงใหม ณ วัน ฯ๒ ๑๑ ค่ํา ฯขาฯ จอดเรือขายเกลือที่ทามองคูใตเมือง
เชียงใหมทางไกลวัน ๑ จอดขายเกลืออยูประมาณเดือนเศษหาไดขึ้นไปเมืองเชียงใหมไม แลวก็หาได
ถามเถิงราชการบานเมืองอายพมาจะยกมาตีเชียงใหมไม ณ วันเดือน ๑๒ ขางแรมกลับมาเถิงเมือง
ตากวันใดจําไมได มาจากเมืองตาก ๒ฯ ๑ ค่ํา ๏

๕๗๐
๖๔. คําใหการพระยานาใตไปสืบราชการเมืองเชียงรุง จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๓๕
ถามพระยานาใต ทาวคํามงคล ทาวคําจัน ใหการวา ณ เดือน ๔ ปวอกสัมฤทธิศก เจา
เมืองหลวงพระบางแตงใหทาวคํามงคลขึ้นไปสืบราชการทางเมืองเชียงรุง ณ เดือน ๗ ประกาเอกศก
พระยาหลวงธนัญไชยเมืองรํามาแจงความกับ ฯขาฯ วา ราชบุตรแตกกองทัพจากเมืองนานพาบุตร
ภรรยาครอบครัวขึ้นไปเมืองอูเหนือ นายมหาไชยงาดํา นายหนอคํา ใหฮอมาจับเอาตัวราชบุตรขึ้นไป
เมืองเชียงรุง หาไดทําโทษสิ่งใดไม มหาไชยงาดํา นายหนอคําใหเสื้อผาสิ่งของกับราชบุตรๆ ก็อยูที่
เมืองเชียงรุงไดประมาณเดือนเศษ ราชบุตรคิดกับฮอซึ่งรักษาเมืองเชียงตุงจะจับมหาไชยงาดํา นาย
หนอคําฆาเสีย มหาไชยงาดํา นายหนอคํารูความ ราชบุตรหนีกลับไปทางเมืองแรม นายหนอคํา มหา
ไชยงาดํ า ให พ ระยาหลวงมงคลไปติ ด ตามหาได ตั ว ราชบุ ต รไม ฯข า ฯ อยู ที่ เมื อ งเชี ย งรุ ง ๕ วั น
ณ วัน ๗ฯ ๗ ค่ํา ประกาเอกศก ทาวคํามงคลกลับมาเถิงเมืองนูนพบอาญาเขย พระยาราพ ทาวพระยา
นายครัว กับครอบครัวประมาณ ๕๐๐ เศษ ทาวเขยบอกวานายหนอคํา มหาไชยงาดํา ใหมารับเอาตัว
พระยาเขย พระยาราพขึ้นไปเมืองเชียงรุง ทาวคํามงคลไดถามเถิงบุตรภรรยามหาไชยเมืองพงวายังอยู
ที่เมืองแวน แลวทาวมงคลเลยมาเถิงเมืองหลวงพระบาง ณ วัน ๖ฯ ๘ ค่ํา อยูมา ณ วันเดือน ๑๒ ป
ระกาเอกศก พระยาราพบอกวานายหนอคํา มหาไชยงาดํา ใหมารับเอาตัวอาญาเขย ทาวพระยานาย
ครัวพวกมหาไชยขึ้นไปเถิงเมืองเชียงรุง อาญาเขยกับทาวพระยา ๑๒ ปนนา จับนายหนอคํา มหาไชย
งาดําฆาเสีย อาญาเขยเปนผูใหญอยูรักษาเมืองเชียงรุง จะมีผูคนเทาใด ฯขาฯ หาไดถามไม
ครั้ น ณ วั น ฯ๒ ๑ ค่ํ าป ร ะกาเอกศก เจาเมือ งหลวงพระบางให พ ระยาสุ พั น ธอํ ามาตย
พระยาหมื่นนา พระยาจาบาน คุมไพร ๕๐๐ คน ขึ้นไปตั้งอยูเมืองวา เมืองวาหิน ฟงขาวราชการทาง
เมื องเชี ย งตุ งกั บ ให คิดอ า นเกลี้ ย กลอมครอบครัว พระยาสุพั น ธอํามาตย พระยาหมื่น นา พระยา
จาบาน คุมไพร ๕๐๐ คนขึ้นไปตั้งอยูเมืองวา เมืองวาหิน ฟงขาวราชการทางเมืองเชียงรุงกับใหคิดอาน
เกลี้ยกลอมครอบครัว พระยาสุพันธอํามาตยเกลี้ยกลอมไดครอบครัวเมืองเชียงรุงอีก ๑๑๗๒ คน ให
พระยาจาบานนายทัพนายกองคุมครัวลงมาเถิงเมืองหลวงพระบาง ณ วันเดือน ๕ ขางขึ้นปจอโทศก
อยูมา ณ วัน ฯ๕ ๖ ค่ํา ปจอโทศก พระยาสุพันธอํามาตย พระยาหมื่นนา ใหทาวคําบูถือหนังสือลงมา
วานายลิ้นดางจางฮอลงมาตีเมืองบาล เมืองเชียงทอง เมืองอูไตย อูเหนือ เมืองเชียงรุงแตกกระจัด
กระจาย ครอบครัวเมืองอูไตยอูเหนือหนีเขาไปทางแวราหูไปทางเมืองปม เมืองมะแทบาง ฮออยูรักษา
เมื องนายจะชื่ อไรมี ไพรเท าใดกั บ อาญาเขยไปอยูที่ไหนถามท าวคําบู ห าทราบไม เจาเมืองหลวงพระบางไมไวใจใหพระยาเมืองแมน พระยาจาบาน คุมไพร ๓๐๐ คนยกขึ้นไปบรรจบพระยาสุพันธอํามาตย เกาใหมเปนคน ๘๐๐ คน ใหตั้งฟงราชการอยูเมืองวา เมืองวาหิน ปลายแดนเมืองหลวง

๕๗๑
หางไกลเมื องหลวง ๒๕ คื น แต เมื องวา เมืองวาหิน จะไปเถิงเมืองเชีย งรุง ๘ คืน ท าวนาใต ท าว
คํามงคล มาจากเมืองหลวง ฯ วัน ๗ฯ ๗ ค่ํา เถิงเมืองพิชัยวัน ฯ๓ ๘๘ ค่ํา เถิงกรุงเทพฯ วัน ๗ฯ ๙ ค่ํา ๛
๖๕. คําใหการเกี่ยวกับเหตุการณเมืองเชียงรุงและสิบสองปนนา
จ.ศ. ๑๒๑๓ (พ.ศ.๒๓๙๔) เลขที่ ๖
(เนื้อความตอนตนชํารุดสูญหาย) ทูต พระยาพิศวง พระยาลือไชย พระยาลุมคํา ตายทั้ง
๓ คน นายหนอคํารูวามหาไชยจับพระยาพิศวง พระยาฦๅชัย พระยาลุมคํา ฆาเสียแลว นายหนอคํา
กลัว ครั้นเพลาค่ํานายหนอคํากับบาว ๓ คน ก็พากันหนีออกจากเมืองเชียงรุงไปอาศัยอยูกับตากุย
มหาไชยจึ งแต ทา วพระยาออกเที่ ย วคน หานายหน อคําในเมืองหาพบนายหนอคําไม ทาวพระยา
ติดตามไปที่บานนายหนอคําพบแตมหาขนานเชียงเหนือบิดา มารดา เจาไชยนาชาย เจาพรมนองนาย
หนอคํา ทาวพระยาก็จับฆาเสีย เหลือแตมารดานายหนอคํา ทาวพระยาเอาตัวมาใหกับมหาไชย
พระยาแสนเชียงหาเลาความให ฯขาฯ ฟงแตเทานี้ ราชบุตร อุปราชามาอยูเมืองเชียงรุงไดประมาณ ๓
เดือน ฮอเมืองลามีหนังสือลงมา ณ เมืองลา ตั้งใหราชบุตรเปนเจาเมือง เจาอรํามวุทะนองราชบุตร
เปนอุปราชาเมืองเชียงรุง ฮอเมืองลามีหนังสือลงมาใหเมืองเชียงรุงแตงทาวพระยาขึ้นไปรับตราตั้ง ณ
เมืองลา ทาวพระยาเมืองเชียงรุงแตใหพระนวรัตนขึ้นไปรับตราตั้งลงมา ณ เมืองเชียงตุง ครั้นอยูได
ประมาณ ๕ เดือน ๖ เดือน นายหนอคําคุมตากุยลงมาตีเมืองเชียงรุง มหาไชยเกณฑเอาคนเมือง ๑๒
ปนนาได ๕,๐๐๐ คนยกขึ้นไปพบนายหนอคําที่แขวงเมืองแจไดสูรบกันอยู ๑๐ วัน นายหนอคําสูไมได
แตกหนีไปอยูเมืองเชียงตุง มหาไชยก็กลับมา ณ เมืองเชียงรุง ครั้นอยูไดประมาณ ๓ เดือน นายหนอ
คําคุมกองทัพเมืองเชียงตุงมายกลงทางเมืองเชียงรอจะมาตีเมืองเชียงรุงอีก มหาไชยพระยาแสนเชียงหา
รูความจึงคุมกองทัพเมือง ๑๒ พันนา ๕,๐๐๐ คนยกขึ้นไปรบกับนายหนอคําที่เมืองเชียงรอรบกันอยู
๓ วัน นายหนอคําแตกหนีกลับไปเมืองเชียงตุง แลวตองซูลูกคาบอกวา พมาจับเอาตัวนายหนอคําลง
ไปเมืองอังวะ เจาอังวะใหนรธาพมานายไพร ๓๐ คน ขึ้นมาเอาตัวราชบุตรลงไป ณ เมืองอังวะ ฮอ
ไมใหราชบุตรลงไป พมานายไพรก็กลับไป ครั้นอยูมาประมาณ ๔ เดือน เจาอังวะใหแมงสิงหพมา
นายไพร ๒๐ คนขึ้นไปเอาตัวราชบุตรอีก ราชบุตรแตงใหอุปราชาลงไป ณ เมืองอังวะ มารดาอุปราชา
ก็ลงไปดวย ครั้นอยูมาเจาอังวะใหพมาพานายหนอคําขึ้นมาเปนเขาเมืองเชียงรุง ราชบุตรรูขาววา
พมาจะใหนายหนอคําเปนเจาเมืองเชียงรุง ราชบุตรกลัวก็พาครอบครัวหนีขึ้นไปอยูกับฮอเมืองลา
พมาก็พาตัวนายหนอคําขึ้นมาอยูเมืองเชียงรุงไดประมาณเดือนเศษ มหาไชยเมืองพงทาวพระยา ๑๒
พันนารูความ จึงเกณฑกองทัพเมืองสิบสองพันนายกไปตีนายหนอคําแลพมา ณ เมืองเชียงรุงไดสูรบ
กั น อยู ๒ วั น พม า แลนายหน อ คํ า แตกหนี ไป แตน ายหน อคํ าจะไปอยูที่ แห งตําบลใดหาทราบไม
มหาไชยกับทาวพระยา ๑๒ พันนาจึงแตงใหพระยาหลวงบังคมไปรับราชบุตรแลครอบครัวกลับมา ณ
เมืองเชียงรุง ครั้นอยูไดประมาณ ๕ ป ฮอเมืองหนองแส แตงทูตลงไปขออุปราชากับมารดา ณ เมือง

๕๗๒
อั งวะ เจ าอั งวะให พ ม านายไพร ๓๐ คน คุมตัว อุป ราชากั บ มารดาขึ้น มาสง ณ เมืองเชีย งรุงอยูได
ประมาณ ๒ ป มหาไชยกับพระยาแสนเชียงหาคนใหมวิวาทกัน มหาไชยยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองเชียง
รุง ราชบุตร อุปราชาหนีไปอยูเมืองแรม มหาไชยจับพระยาแสนเชียงหา ราชวงศเมืองหิง ขุนนาง
เมืองเชียงรุงมาเสียแลว จึงรับราชบุตรอุปราชาเขามาอยูเมืองเชียงรุงตามเดิม มหาไชยงาดําบุตรหมอม
นอย นายหนอคํารูวาเมืองเชียงรุงเกิดวิวาทรบพุงกัน มหาไชยงาดํานายหนอคําจึงคุมกองทัพยกมาตี
เมืองเชีย งรุ ง มหาไชยกับ บ าวท าวพระยา ๑๒ ปน นาก็ย กกองทัพขึ้น ไปสูรบกัน กับ มหาไชยงาดํา
นายหน อคํ า ที่ แขวงเมื องแจ มหาไชยกับ ท าวพระยา ๑๒ ปน นาน อยตัวสูร บมหาไชยงาดํา นาย
หนอคําไมได ถอยลงมา ณ เมืองเชียงรุง มหาไชยงาดําก็ไลติดตามลงมาเถิงเมืองเชียงรุง ราชบุตร
อุปราชา มหาไชยทาวพระยา ๑๐ ปนนาพาครอบครัวแตกหนีมาจนเถิงเมืองพง ราชบุตรอุปราชากับ
ครอบครัวพากันหนีไปทางเมืองอูเหนืออูใต ราชบุตรอุปราชากับครอบครัวตางคนก็กระจัดกระจายไป
แต ร าชบุ ต รนั้ น จะพาครั ว ไปทางไหน ฯข า ฯ หาทราบไม อุ ป ราชากั บ พระยา พระยาไชยพรหม
ราชพรหมา ราชปญญา นอยปละ ทรางคําเขากัน ๗ คนแตกมาทางเมืองขุนแขวงเมืองหลวงพระบาง
พระยาหมื่นนาจึงพาตัวอุปราชากับพวก ฯขาฯ ทั้ง ๗ คนมาหาเขาอุปราชที่เมืองไทร เจาอุปราชก็พา
พวก ฯขาฯ เข ามา ณ เมื องหลวงพระบาง เจาเมืองหลวงพระบางจึงใหพระยาหมื่นนากับ ฯขาฯ
กลับไปรับมารดา นองสาวอุปราชอีกไดแตมารดากับนางสุนทรานองสาวอุปราชากับครอบครัวเขามา
อยูเมืองหลวงพระบางจนทุกวันนี้ แลที่เมืองเชียงรุงเมื่อบานเมืองยังเปนปกติอยูนั้น ฯขาฯ ทราบอยู
วาราชบุตรตั้งเจาศรีทิพเมืองลาเปน ที่พระยาแสนเชียงหา ขุน นางผูใหญเปน ผูสําเร็จราชการเมือง
เชี ย งรุ งที่ ๑ ตั้ งพระยาไชยบลเป น ที่ พ ระยาราชวงศ ที่ ๒ วาข างรัก ษาป น ข า งบั ญ ชี เงิน ทองของ
เบ็ด เสร็จ พระยาพรมวงศที่ ๓ พระยาทณที่ ๔ (รวม) ๒ คน สําหรับ รวบรวมเก็บ เงิน สวย พระยา
คําเขื่อนขุนนางที่ ๔ วาขางสําหรับเอาเงินขึ้นไปสงฮอ พระยาตอสูวาขางสําหรับเอาดอกไมทองเงินไป
สงพมา พระยาแวนคําวาขางตําแหนงรักษาชาง พระยาปญญาวาขางตําแหนงรักษามา แตขุนนาง
นอกกวานี้ ผูใดจะวาขางตําแหนงไหน ฯขาฯ หาทราบไม แลเมือง ๑๒ ปนนานั้น ฯขาฯ ทราบอยูแต
เมืองเชียงรุงเมืองหําเรียกวาปนนา ๑ เมืองแจเรียกวาปนนา ๑ เมืองโลงเรียกวาปนนา ๑ เมืองหนู
เรียกวาปนนา ๑ เมืองลาเรียกวาปนนา ๑ เมืองบาลเรียกวาปนนา ๑ เมืองอูเหนือเมืองอูใตเรียกวา
ปนนา ๑ ขาทราบแตเทานี้แตเมืองนอกกวานี้เมืองใดจะเรียกวาเปนปนนานั้น ฯขาฯ หาทราบไม แล
ประเพณีบานเมืองนั้น เถิงปเมือง ๑๒ ปน นาเก็บเงินสวยมาสงใหกับ พระยาแสนเชีย งหาปนนาละ
๓๐๐ หองเงินฤๅคิดเปนเงินไทยหองละ ๒ บาท ๒ สลึง เปนเงิน ๙ ชั่ง ๗ ตําลึง ๒ บาทเสมอทุกป แล
เงินสวยที่เมือง ๑๒ ปนนาเอามาสงนั้นราชบุตรกับพระยาแสนเชียงหาใหแตงพระยาคําเขื่อนกับเมือง
๑๒ ปนนาคุมไปสงฮอเมืองลาทั้งสิ้นเสมอทุกป ขางทางเมืองอังวะนั้นเถิง ๓ ป ราชบุตรจึงใหพระยา
ตอสูคุมเอาดอกไมทองเงินไปสงพมาครั้งหนึ่ง แตจะเปนดอกไมทองเงินสิ่งของสิ่งละเทาใด ฯขาฯ หา
ทราบไม เมือง ๑๒ ปนนาทั้งปวงไพรบานพลเมืองทําไรนาปลูกเผือกมันรับพระราชทานบาง ทําไร
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